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ปริศนาธรรม เล่ม 2 

คริสเตียน มาทนั นายซ่ือสัตย์ 

ไม่นานนกั คริสเตียนก็ทนันายซ่ือสัตย ์ทั้งสองจึงเดินไปดว้ยกนั พลางคุยกนัถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนแก่พวกเขา ในระหวา่งทางท่ีผา่นมา 

“หลงัจากท่ีขา้จากเมืองแห่งความพินาศมาแลว้ เจา้อยูใ่นเมืองนั้นอีกนานเท่าใด จึงเร่ิมตน้
เดินทางมา” คริสเตียนเอ่ยถาม 

“ก็อยูจ่นกระทัง่ขา้ทนอยูต่่อไปไม่ไหว นัน่แหละ” นายซ่ือสัตยต์อบ “พอเจา้เดินทางมาไดไ้ม่
นานนกั ชาวบา้นต่างก็โจษจนักนัอยา่งเซ็งแซ่วา จะมีไฟตกลงมาจากทอ้งฟ้า เผาผลาญบา้นเมืองของเรา
ใหพ้ินาศไปหมด” 

“อะไรกนันะ เพื่อนบา้นของเจา้พดูอยา่งนั้นหรือ” 
“เจา้พดูถูกแลว้” ซ่ือสัตยต์อบ “แต่ขา้ไม่คิดวา่เขาจะเช่ือตามค าเล่าลือนั้นหรอก เพราะขา้ไดย้นิ

คนบางกลุ่มพากนัหวัเราะ เม่ือเขาพดูกนัถึงเจา้ และความส้ินหวงัในการเดินทางของเจา้ แต่ขา้ไดเ้ช่ือและ
ยงัเช่ือเหลือเกินวา่ วาระสุดทา้ยของบา้นเมืองของเรา จะส้ินสุดลงดว้ยการถูกไฟก ามะถนัจากเบ้ืองบน 
เผาผลาญเสียเป็นแน่แท ้ดว้ยเหตุน้ีขา้จึงไดห้นีมา” 

“เจา้ไดย้นิข่าวคราวของนายสอนง่ายบา้งไหม” 
“ไดย้นิซี” ซ่ือสัตยต์อบ “นบัตั้งแต่เขากลบัไป ชาวบา้นพากนัหวัเราะเยาะและเกลียดชงัเขา แทบ

จะไม่มีใครจา้งเขาท างานเลย ขา้เคยพบเขาคร้ังหน่ึงกลางถนน แต่เขาเดินคนละฟากกบัขา้ คลา้ยกบัวา่
เขาละอายใจตนเอง เช่นนั้นแหละ ขา้จึงไม่ไดพ้ดูจากบัเขา ในตอนแรก ขา้ยงัหวงัวา่เขาคงไดรั้บความ
รอด แต่เด๋ียวน้ีขา้รู้สึกหวัน่ใจวา่ เขาคงตอ้งพินาศไปพร้อมกบัเมืองนั้นเป็นแน่” 

เร่ืองราวของนายซ่ือสัตย์ 

“สหายซ่ือสัตยเ์อ๋ย เลิกพดูถึงนายสอนง่ายเสียเถอะ แลว้เรามาคุยกนัถึงเร่ืองราวของเราจะดีกวา่ 
จงเล่าใหข้า้ฟังบา้งเถิดวา่ ระหวา่งทางท่ีเจา้เดินมาน่ี เจา้พบอะไรบา้ง” 

ซ่ือสัตยเ์ล่าวา่ “ขา้หลบหลีกหล่มท่ีเจา้พลดัตกลงไปนั้นและเดินจนถึงประตูปากทาง โดยไม่ได้
รับอนัตรายแต่อยา่งใด ขา้พบหญิงเสเพลคนหน่ึงช่ือราคี นางตอ้งการร่วมเพศกบัขา้”  
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“ดีแลว้ท่ีเจา้ไม่หลงบ่วงแร้วของนาง นางเคยย ัว่เยา้ก่อความร าคาญให้แก่ท่านโยเซฟ แต่ท่านก็
หนีพน้ไปจากนาง เช่นเดียวกบัเจา้น่ีแหละ แต่ก็เกือบจะท าใหท้่านตอ้งตายทีเดียว (ปฐมกาล 39:11, 12) 
นางท าอยา่งไรกบัเจา้บา้งล่ะ” 

“เจา้คงนึกไม่ออกสิวา่นางปากหวานเพียงใด นางพยายามท่ีจะท าใหข้า้หนัเหความตั้งใจของขา้
มาร่วมรสกบันาง และสัญญาวา่ จะปรนเปรอความสุขต่าง ๆ ใหข้า้ ตามท่ีขา้ปรารถนา” 

“นางมิไดส้ัญญาวา่ จะใหค้วามส านึกในดา้นท่ีดีแก่เจา้เลยนะซี” คริสเตียนวา่  
“เจา้ก็น่าจะรู้วา่ ขา้หมายถึงความสุขฝ่ายโลกเท่านั้น” ซ่ือสัตยย์อ้น 
“ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีเจา้หนีจากนางมาได ้คนท่ีพระเจา้ทรงเกลียดชงั จะตกลงในคูน ้ าลึก”  

(ดู สุภาษิต 22:14) 
“ขา้เองก็ยงัไม่แน่ใจนกัวา่ จะหนีพน้จากนางไดโ้ดยตลอดหรือไม่” ซ่ือสัตยว์า่ 
“ท าไมล่ะ ขา้หวงัวา่ เจา้คงมิไดพ้อใจในความปรารถนาของนางหรอกนะ” 
“ไม่ใช่เช่นนั้นหรอก” ซ่ือสัตยข์ดัข้ึน “เร่ืองอะไรขา้จะท าใหต้วัใหมี้มลทิน ขา้ยงัจ าขอ้ความซ่ึง

เขียนไวแ้ต่โบราณกาลไดด้งัน้ีวา่ “เทา้ของนางเดินลงไปสู่ความตาย” (สุภาษิต 5:5) เม่ือเป็นเช่นน้ี ขา้จึง
หลบัตาเสีย เพราะไม่อยากหลงเสน่ห์ในความสวยงามของนาง นางจึงสาปแช่งขา้ และขา้ก็เดินทางเร่ือย 
มา” 

“หลงัจากนั้น เจา้พบใครบา้งหรือเปล่า” คริสเตียนถาม 

อาดมัทีห่น่ึง 

“เม่ือขา้เดินมาถึงเชิงเขาล าบาก ก็พบชายแก่คนหน่ึง แกถามขา้วา่ เป็นใครจะไปไหน แลว้บอก
ขา้วา่ “รู้สึกเจา้เป็นคนซ่ือสัตยอ์ยู ่ อยูก่บัขา้ไหมล่ะ ขา้จะจ่ายค่าจา้งให”้ ขา้ไดถ้ามถึงช่ือและท่ีอยูข่องแก 
แกบอกวา่ “ขา้ช่ืออาดมัท่ีหน่ึง อยูท่ี่เมืองฉ้อฉล” แกบอกวา่ งานของแกเป็นงานท่ีน่าเพลิดเพลินส าหรับ
ค่าจา้งนั้น ถา้ขา้อยูไ่ปในท่ีสุดแกจะใหข้า้เป็นผูรั้บมรดกของแก ชายแก่ผูน้ั้นเล่าวา่ ท่ีบา้นของแกเตม็ไป
ดว้ยเคร่ืองบนัเทิง เริงรมณ์ต่าง ๆ ของฝ่ายโลกทุกชนิด แกเล่าวา่แกมีลูกสาวสามคน ช่ือความใคร่ของ
เน้ือหนงั ความใคร่ของตา และความอวดอา้งถือตวั (1 ยอห์น 2:16) และหากขา้ตอ้งการจะแต่งงานกบั
คนหน่ึงคนใดก็ได ้ขา้ถามวา่ แกตอ้งการใหข้า้อยูก่บัแกนานเท่าใด แกวา่ให้อยูจ่นกวา่แกจะตาย” 

“แลว้ไง เจา้ตกลงตามขอ้เสนอของชายแก่ผูน้ั้นหรือไม่” 
“ตอนแรก ขา้ก็เกือบจะตกลงใจ ไปอยูก่บัแกเหมือนกนั เพราะขา้คิดวา่ แกพดูจาสุภาพเรียบร้อย

มากทีเดียว แต่ในขณะท่ีขา้ถามแก ขา้มองดูท่ีหนา้ผากของแก ก็พบขอ้ความจารึกไวว้า่ “จงหลีกเล่ียงชาย
แก่ผูน้ี้และการกระท าของเขาเสีย” ถอ้ยค าน้ีเผาผลาญจิตใจของขา้จะจนร้อนรุ่มไปหมด จนตระหนกัดีวา่ 
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ค าพดูค าประจบประแจงของแกนั้น เป็นค าหลอกลวงอยา่งแน่นอน หากแกพาขา้ไปถึงบา้นของแกแลว้ 
แกอาจจะขายขา้ใหเ้ป็นทาสก็ได ้ เม่ือคิดไดเ้ช่นน้ี ขา้จึงบอกใหแ้กหยดุชกัชวนเสียที เพราะขา้จะไม่ยอม
ยา่งกรายเขา้ใกลบ้า้นของแกเป็นอนัขาด พอไดย้นิดงันั้น แกเลยด่าวา่ขา้เป็นการใหญ่ และกล่าวค า
อาฆาตวา่ จะส่งคนตามมารบกวนการเดินทางของขา้ ใหจิ้ตวิญญาณตอ้งระทมขมข่ืน ขา้จึงผละจากแก
มา ขา้รู้สึกวา่ ตาแก่คนนั้นจบักระชากเน้ือหนงัมงัสาของขา้โดยแรง แลว้จะลากใหไ้ปกบัแก ท าใหข้า้
ร้องวา่ “โอ ขา้พเจา้เป็นคนเข็ญใจ” (โรม 7:24) 

ซ่ือสัตย์กบัโมเสส 

“แลว้ขา้ก็รีบเดินทางข้ึนไปบนภูเขา” ซ่ือสัตยเ์ล่าต่อ “เม่ือขา้ข้ึนไปไดค้ร่ึงทาง ก็หนักลบัไปมอง
ขา้หลงั ก็พบวา่มีชายคนหน่ึงวิง่ตามขา้มา พอไปถึงท่ีร่มแห่งหน่ึงก็ตามขา้ทนั” 

“ท่ีตรงนั้น ขา้ก็เคยเขา้ไปนัง่พกัผอ่น แต่เผลอหลบัไป จนท าหนงัสือมว้นของเขาตกหาย” คริส
เตียนขดัจงัหวะ 

“เพื่อนเอ๋ย ขอใหข้า้เล่าใหจ้บเสียก่อนเถิด” ซ่ือสัตยว์า่ “พอชายคนนั้นมาทนัขา้แลว้ เขาก็ชกขา้
ลม้ลง และสลบไป ราวกบัตายไปแลว้กระนั้นแหละ เม่ือขา้ฟ้ืนข้ึนมา จึงถามเขาวา่ เหตุใดเขาจึงชกต่อย
ขา้ เขาตอบวา่ การท่ีเขาท าเช่นน้ีเพราะเหตุท่ีขา้มีใจโนม้เอียง คิดอยากจะไปอยูก่บัชายแก่ ท่ีช่ืออาดมัท่ี
หน่ึงนัน่เอง แลว้เขาก็ชกต่อยขา้ท่ีหนา้อกอยา่งหนกัหน่วง จนขา้ลม้ฟาดลงแทบเทา้ของเขา ปิมวา่จะ
ส้ินใจไปทีเดียว เม่ือขา้รู้สึกตวัข้ึนมาอีก ขา้ไดร้้องขอความเมตตา แต่ก็ไม่เป็นผล เขาบอกวา่ “ขา้ไม่รู้วา่ 
การแสดงความเมตตาปรานีนั้นท าอยา่งไร แลว้เขาก็ชกขา้จนลม้ลงอีก ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ ถา้ไม่มีผูม้า
หา้มไวเ้ขาคงฆ่าขา้เสียเป็นแน่” 

“ผูท่ี้มาหา้มเป็นใคร” 
“ตอนแรกขา้ไม่รู้หรอก แต่เม่ือท่านเดินผา่นขา้ไป ขา้จึงสังเกตเห็นรอยแผลเป็นท่ีฝ่ามือทั้งสอง

ขา้งและท่ีสีขา้ง ขา้จึงรู้วา่ ผูน้ั้นคือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรานัน่เอง” 
“ถา้งั้นคนท่ีตามเจา้ทนั ก็คงเป็นโมเสสละซี” คริสเตียนใหค้วามเห็น “เขาไม่ละเวน้ผูใ้ดหรอก 

เขาจะไม่ยอมแสดงความเมตตาปรานี แก่ผูท่ี้ฝ่าฝืนบญัญติัของเขาเป็นอนัขาด” 
“ขา้รู้จกัเขาดีทีเดียว” ซ่ือสัตยพ์ดู “ขา้เคยพบเขามาก่อนแลว้” 
“วา่แต่เจา้เห็นบา้นท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขานั้น หรือเปล่า” คริสเตียนถาม 
 “เห็นซิ รวมทั้งสิงโตดว้ย แต่ขา้คิดวา่มนัคงนอนหลบัเพราะตอนนั้นเวลาราว ๆ เท่ียงวนั ท่ีขา้วา่

เช่นน้ีก็เพราะวา่ เม่ือขา้ไปถึงนั้นยงัวนัอยู ่ขา้เดินผา่นนายประตู แลว้ก็วกลงสู่เนินเขา” 
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“ขา้เสียใจเหลือเกินท่ีเจา้ไม่ไดแ้วะท่ีบา้นหลงันั้น เพราะเขาจะไดพ้าเจา้ไปดูส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงจะ
ติดตามติดใจเจา้ไปจนวนัตายทีเดียว” คริสเตียนวา่ “ออ้...แลว้เจา้พบใครในหุบเขาถ่อมตนบา้งไหม” 

นายไม่อิม่ใจ 

“ขา้พบ นายไม่อ่ิมใจ เขาชวนขา้ใหเ้ดินทางกลบัไปกบัเขา เขาอา้งเหตุผลวา่ มาตามทางหุบเขา
นั้นไม่มีเกียรติ เขาบอกวา่บรรดาเพื่อน ๆ ของขา้ เช่นนายเยอ่หยิง่ นายยะโส นายอวดดี และนายศกัด์ิศรี
โลก จะพากนัขดัเคืองใจมาก หากขา้ขืนท าโง่ ๆ เดินตามหุบเขาอนัยากล าบากนั้น” 

“แลว้เจา้ตอบวา่อยา่งไร” คริสเตียนถาม 
“ขา้บอกเขาวา่ บรรดาเพื่อนฝงูท่ีเขาเอ่ยนามมานั้น ลว้นเป็นญาติพี่นอ้งทางฝ่ายเน้ือหนงัเท่านั้น 

เวลาน้ีขา้กลายเป็นผูแ้สวงหาสัจธรรม พวกเขาก็พากนัตดัญาติขาดมิตรกบัขา้แลว้ ขา้เองก็ตดัเยือ่ใยกบั
พวกเขาเช่นเดียวกนั ขา้บอกเขาอีกวา่ ก่อนท่ีเราจะไดรั้บเกียรติยศนั้น ตอ้งรู้จกัถ่อมตนเสียก่อน ผูท่ี้
เยอ่หยิง่ในตอนตน้ จะผดิพลาดในบั้นปลาย ดว้ยเหตุน้ี ขา้จึงอยากมาทางหุบเขานั้น เพื่อรับเอาเกียรติยศ
ท่ีผูมี้ปัญญาใฝ่หา” 

“นอกเหนือจากนั้น เจา้พบใครอีกหรือเปล่า” 

นายอดสู 

“พบซี” นายซ่ือสัตยต์อบ “ขา้พบนายอดสู แต่ขา้คิดวา่ บิดามารดาของเขาตั้งช่ือใหเ้ขาผดิ” 
“เขาพดูกบัเจา้วา่อยา่งไร” 
“เขาพดูวา่การท่ีผูช้ายคิดเล่ือมใส่ในศาสนานั้น เป็นส่ิงท่ีน่าสมเพช ต ่าตอ้ย ไร้สง่าราศียิ่งนกั เขา

กล่าววา่ ความนึกคิดท่ีอ่อนโยนนั้น ไม่เหมาะส าหรับชายชาตรี ส าหรับคนมีอ านาจ คนร ่ ารวย และคน
ฉลาดนั้น มีนอ้ยนกัจะมีความคิดเห็นเช่นเดียวกบัขา้ เขาพดูวา่ การไดฉ้อ้โกงเพื่อนบา้น แลว้ไปขออภยั
เขานั้น เป็นส่ิงท่ีน่าอดสูอยา่งยิง่” 

“แลว้เจา้ตอบเขาวา่อยา่งไร” คริสเตียนซกั 
“ตอนแรก ๆ ขา้ไม่รู้จะตอบวา่อยา่งไร แต่เม่ือขา้คิดไดว้า่ส่ิงท่ีมนุษยย์กยอ่งถือวา่เป็นของดีนั้น 

เป็นท่ีสะอิดสะเอียนส าหรับพระเจา้ (ลูกา 16:15) ขา้คิดวา่เท่าท่ีนายอดสูพดูกบัขา้นั้น ลว้นเก่ียวกบั
เร่ืองราวความเป็นไปของมนุษย ์มิไดเ้อ่ยถึงเร่ืองพระเจา้เลย ขา้เช่ืออีกดว้ยวา่ ในวนัแห่งการพิพากษานั้น 
พระเจา้จะไม่ทรงพิพากษาเราตามอยา่งท่ีมนุษยคิ์ดนั้น แต่เราจะถูกพิพากษาตามพระสติปัญญา และพระ
บญัญติัของพระเจา้ผูสู้งสุด ดงันั้นค าสั่งสอนของพระเจา้จึงเป็นส่ิงท่ีประเสริฐสุด แมว้า่มนุษยโ์ลก
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ทั้งหมดจะคดัคา้นไม่เห็นดว้ยกบัค าสั่งสอนนั้นก็ตาม ผูท่ี้ยอมเป็นคนโง่เพื่อเห็นแก่เผน่ดินสวรรค ์จึงเป็น
ผูท่ี้ฉลาดท่ีสุด แมค้นยากจนท่ีรักพระองค ์ก็ยงัมัง่คัง่ยิง่กวา่คนรวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงเกลียดพระองคเ์สียอีก 
ดว้ยเหตุน้ีขา้จึงวา่แก่เขาวา่ “อดสูเอ๋ย เจา้จงไปเสียเถอะ เพราะเจา้เป็นศตัรูต่อความรอดของขา้” 

เม่ือไดฟั้งเช่นนั้น คริสเตียนจึงกล่าววา่ “เพื่อนเอ๋ย ขา้ดีใจเหลือเกิน ท่ีเจา้เผชิญหนา้กบัคนชัว่ ๆ 
เช่นน้ีอยา่งกลา้หาญ ขา้เห็นดว้ยกบัเจา้ท่ีวา่ เขามีช่ือผิดไม่สมกบัตวัเสียจริง ๆ แทนท่ีจะอดสูแก่ใจ ยงักลา้
ติดตามเรามา และท าใหเ้ราพลอยอดสูต่อส่ิงท่ีดีงามทั้งหลายอีกดว้ย ขอใหเ้ราจงยนืหยดัต่อสู้เขาต่อไป
เถิด” 

“ขา้คิดวา่ เราจ าตอ้งทูลขอใหพ้ระเจา้ ผูท้รงปรารถนาท่ีจะใหเ้รามีความกลา้หาญ อยูเ่พื่อความ
จริง ทรงช่วยเหลือเราต่อสู้กบัเขา” นายซ่ือสัตยว์า่  

“เจา้พดูถูกแลว้” คริสเตียนวา่ “แลว้เจา้ไดพ้บใครในหุบเขานั้นอีกหรือไม่” 
“หลงัจากนั้น ขา้ไม่ไดพ้บใครอีกเลย ระหวา่งท่ีขา้เดินผา่นหุบเขาถ่อมตน และหุบเขาเงามรณะ

นั้น เป็นเวลากลางวนั” 

ผู้แสวงหาสัจธรรมทั้งสอง ไม่เห็นชอบด้วยกบันายช่างพูด 

ขา้พเจา้ฝันวา่ ระหวา่งท่ีคริสเตียนและซ่ือสัตยเ์ดินไปนั้นทั้งสองไดไ้ปทนัชายคนหน่ึงช่ือนาย
ช่างพดู จึงร่วมทางไปดว้ยกนั  

“เดินไปดว้ยกนักบัเราเถอะ” นายซ่ือสัตยเ์อ่ยชวน “เรามาคุยกนัถึงส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ดีกวา่” 
“ขา้พเจา้รู้สึกดีใจเหลือเกิน ท่ีไดพ้บท่านทั้งสอง” นายช่างพดูตอบ “อนัท่ีจริงแลว้ มีนอ้ยคนนกั

ท่ีจะสนใจสนทนากนั เก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีประโยชน์ระหวา่งทาง ส่วนมากชอบพดูกนัในเร่ืองท่ีไม่มีสาระ 
อน่ึงเร่ืองใดเล่าท่ีจะก่อใหเ้กิดความโสมมนสัและมีประโยชน์เทียบเท่ากบัเร่ืองราวของพระเจา้ เพราะ
การสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองราวของพระเจา้ ท าใหม้นุษยไ์ดรั้บความรู้มีความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีผดิ ๆ ต่าง 
ๆ เป็นตน้วา่ ความไร้ค่าของส่ิงของฝ่ายโลก นอกจากนั้นยงัท าใหรู้้ถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัสวรรคเ์บ้ืองบน 
โดยการสนทนากนัในเร่ืองเช่นน้ีแหละ ท าใหม้นุษยรู้์ถึงความจ าเป็นของการบงัเกิดใหม่ ท าใหรู้้วา่การ
ท าตนใหเ้ป็นคนดีรอบคอบ ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานดีนั้น ยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าใหเ้ราไดรั้บความรอด ท า
ใหเ้รารู้วา่ เราจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บความชอบธรรมของพระคริสต ์ นอกจากนั้นการสนทนาเก่ียวกบั
เร่ืองราวของพระเจา้ ยงัท าให้มนุษยรู้์ถึงการกลบัใจใหม่ ความเช่ือ การอธิษฐาน การอดทนต่อความทุกข์
ยาก และอ่ืน ๆ อีกเป็นทางท่ีอาจท าใหเ้ขารู้ถึงพระสัญญาอนัยิง่ใหญ่ของพระเจา้ และอาจท าใหรู้้ถึง
วถีิทางท่ีจะโตต้อบผูส้อนท่ีเทียมเทจ็ทั้งหลาย รวมทั้งรู้ถึงวธีิท่ีจะสั่งสอนคนโง่เขลาอีกดว้ย” 
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“ท่ีท่านพดูมานั้นถูกตอ้งทีเดียว” ซ่ือสัตยเ์ห็นพอ้งดว้ย “ขา้พเจา้ยนิดีเหลือเกินท่ีไดย้นิเร่ือง
เหล่าน้ีจากท่าน” 

นายช่างพดูกล่าววา่ “เป็นท่ีน่าสมเพชรยิง่นกั ท่ีมีเพียงไม่ก่ีคนเท่านั้น ซ่ึงรู้วา่ การท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดจะ
ไดรั้บชีวตินิรันดร์นั้น เขาจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีความเช่ือ และมีพระคุณของพระเจา้ท างานใน
วญิญาณ พวกเขามวัยดึมัน่เฉพาะแต่ในพระบญัญติั ซ่ึงจะไม่ท าใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดเขา้สู่อาณาจกัรสวรรคไ์ด้
เลย” 

“ถา้เช่นนั้น” ซ่ือสัตยพ์ดู “เราควรจะพดูเร่ืองอะไรกนัดีเล่า” 
“แลว้แต่ท่านเถิด” ช่างพดูวา่ “จะใหข้า้พเจา้คุยเร่ืองอะไรก็ได ้ท่ีเป็นประโยชน์แก่เรา” 
พอเดินมาถึงตอนน้ี ซ่ือสัตยเ์ดินยอ้นกลบัไปเดินคู่กบัคริสเตียน แลว้พดูกบัคริสเตียนวา่ “ชายผู ้

น้ีเป็นผูแ้สวงหาสัจธรรมท่ีวเิศษจริง ๆ” 
เม่ือไดฟั้งเช่นนั้น คริสเตียนจึงยิม้พลางตอบวา่ “ชายคนน้ี จะใชเ้ลห์ล้ิน หลอกลวงผูท่ี้ไม่รู้จกัเขา

ทุกคน เขาช่ือนายช่างพดู ขา้เองรู้สึกแปลกใจเหลือเกิน ท่ีเจา้ไม่รู้จกัเขา ทั้ง ๆ ท่ีเขาเป็นชาวเมืองเราแท ้
ๆ” 

“แต่รู้สึกวา่ เขาเป็นคนดีน่ีนา” 
“คนท่ีไม่รู้จกัเขาดีเท่านั้น ท่ีชมเชยเขาเช่นน้ี เขามกัจะร่วมสนทนากบัใคร ๆ เสมอ ดงัท่ีเขาพดู

กบัเจา้ในเวลาน้ีน่ีแหละและจะพดูกบัผูอ่ื้นในสถานเริงรมณ์ต่าง ๆ ต่อไป ยิง่ด่ืมมากเท่าใด เขาก็ยิง่พดู
มากข้ึนเท่านั้น เขาไม่เคยนบัถือศาสนาใดเลย ไม่วา่จะเป็นชีวติส่วนตวั หรือในครอบครัวก็ตาม ส่ิงท่ีเขา
มีอยูก่็เฉพาะแต่เล่ห์ล้ินเท่านั้น แมศ้าสนาของเขา ก็ข้ึนอยูก่บัลมปากเท่านั้น”  

“จริงหรือน่ี” นายซ่ือสัตยพ์ดู “เพียงแค่น้ีขา้ก็ชกัจะเช่ือวา่ โดนเขาหลอกเอาเสียแลว้” 
“หลอกลวงรึ เจา้แน่ใจไดเ้ลย เขามกัจะพดูถึงการอธิษฐาน การกลบัใจใหม่ ความเช่ือ การบงัเกิด

ใหม่ แต่ปากเท่านั้นเอง ขา้เคยอยูร่่วมกบัครอบครัวของเขามาก่อน บา้นของเขามิไดน้บัถือศาสนา ไม่มี
การอธิษฐาน หรือการท าส่ิงใด ๆ พอท่ีจะเป็นเคร่ืองหมายของการกลบัใจใหม่เลย (คนท่ีรู้จกัเขาดียอ่มรู้
แน่แก่ใจวา่ เขาเป็นผูท่ี้ท  าให้ศาสนาตอ้งหมองมวั และเป็นท่ีเส่ือมเสีย (ดู โรม 2:24) ส าหรับขา้เอง ขา้
เช่ือวา่ ชีวิตท่ีโฉดชัว่ของเขา ท าใหผู้ค้นสะดุดมาแลว้มากต่อมาก และจะเป็นเหตุแห่งความพินาศของคน
อีกมากทีเดียว” 

“ขา้เขา้ใจแลว้ล่ะวา่ การพดูกบัการท านั้นต่างกนั ต่อไปขา้จะเฝ้าดูขอ้แตกต่างน้ี อยา่งระมดัระวงั
ทีเดียว” 

“แน่ละ การพดูกบัการกระท ายอ่มแตกต่างกนั เช่นเดียวกบั ความแตกต่างระหวา่งจิตวญิญาณ 
และร่างกายนัน่แหละส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของศาสนาคือการลงมือปฏิบติั นายช่างพดูมิไดรู้้ถึงขอ้น้ี เขาคิด
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วา่ การฟัง และการพดู จะท าใหเ้ขากลายเป็นคริสเตียนท่ีดีได ้ เขาหลอกลวงจิตใจของเขาเอง ในการ
พิพากษานั้น มนุษยย์อ่มจะถูกพิพากษา ตามผลของการประพฤติและในวาระนั้น พระเจา้จะไม่ถามพวก
เขาวา่ “เจา้เช่ือหรือไม่แต่จะถามวา่ “เจา้เป็นท าหรือ หรือเอาแต่พดู” ส่ิงใดท่ีกระท าโดยปราศจากความ
เช่ือ พระองคจ์ะไม่ทรงรับเอาเป็นอนัขาด แต่ขา้ตอ้งการท่ีจะช้ีใหเ้จา้เห็นวา่ การกล่าวอา้งของนายช่างพดู
จะไม่มีค่าใด ๆ เลย” 

“เอ ท าอยา่งไร จึงจะท าให้เขาหนีพน้ไปจากพวกเรา” ซ่ือสัตยถ์าม 
“จงท าตามค าแนะน าของขา้ แลว้ไม่ชา้นกัเขาก็จะเบ่ือท่ีจะร่วมทางกบัเจา้ เวน้แต่พระเจา้จะทรง

เปล่ียนใจของเขาเท่านั้นจงช่วยเขาคุยในประเด็นท่ีมีสาระส าคญั เช่นเร่ืองฤทธานุภาพของพระเจา้ พอ
เขาเห็นคลอ้ยตามค าพดูของเขา้ จงถามเขาอยา่งตรงไปตรงมาวา่ เร่ืองท่ีพดูนั้น เขามีความเช่ืออยา่งจริงใจ
หรือเขาน าไปปฏิบติัทั้งในครอบครัว และในชีวติส่วนตวัหรือไม่” 

คร้ันแลว้ ซ่ือสัตยก์็เดินข้ึนหนา้คริสเตียน จนทนันายช่างพดู แลว้พดูแก่เขาวา่ “ขา้พเจา้เลือก
หวัขอ้เร่ืองท่ีเราจะคุยกนัไดแ้ลว้ คือขา้พเจา้อยากรู้วา่ เม่ือพระคุณของพระเจา้ท างานในจิตใจของมนุษย์
แลว้ จะส าแดงลกัษณะอาการออกมาอยา่งไร” 

“ขา้พเจา้รู้แลว้ละวา่ เร่ืองน้ีเก่ียวกบัฤทธานุภาพของพระเจา้” นายช่างพดูวา่ “ช่างเป็นค าถามท่ีดี
จริง ๆ ขา้พเจา้ยนิดีตอบให้ท่านทราบดงัต่อไปน้ี ประการแรก เม่ือพระคุณของพระเจา้ท างานใจจิตใจ
ของผูใ้ดแลว้ จะท าใหบุ้คคลผูน้ั้น ส่งเสียงร้องคดัคา้นความผดิบาป อยา่งเอะอะโวยวายทีเดียว ประการท่ี
สอง......” 

“เด๋ียวก่อน อยา่เร็วนกัสิ ขอใหเ้รามาไตร่ตรองกนัทีละขอ้เถิด ขา้พเจา้คิดวา่ หากจะพดูวา่ 
พระคุณของพระเจา้ส าแดงใหป้รากฏ โดยการท าใหจิ้ตวญิญาณของบุคคลนั้นเกลียดชงัความผดิบาป 
ดงัน้ีจะดีกวา่” ซ่ือสัตยจ์ริง 

“อา้ว ก็การร้องเอะอะโวยวาย กบัการเกลียดชงัความผดิบาปน่ะ ต่างกนัตรงไหนเล่า” 
“โอ ต่างกนัมากทีเดียว ขา้พเจา้ไดย้นิหลายคนเหลือเกิน เวลาเทศนาสั่งสอนคนอ่ืน มกัร้อง

คดัคา้นการท าความผดิบาป แต่แทจ้ริงแลว้ในชีวิตของเขา ยงัคงหมกมุ่นอยูใ่นความผดิบาป นายสาวของ
โยเซฟร้องโวยวายดว้ยเสียงอนัดงัราวกบัวา่ นางมีจิตใจบริสุทธ์ิผดุผอ่ง (ปฐมกาล 39:15) แต่แทจ้ริงแลว้ 
นางใคร่ท่ีจะท าบาปอยา่งยิง่ทีเดียว บางคนก็ร้องต่อสู้คดัคา้นความผดิบาปแต่เป็นไปในท านองเดียวกบัท่ี 
มารดาร้องคดัคา้นบุตรของตนตอนแรก ๆ ก็วา่กล่าวเสีย ๆ หาย ๆ แลว้ก็กลบัโอบกอดดว้ยความรัก เอา
ละคราวน้ีขอ้พิสูจน์ประการท่ีสองท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ พระคุณของพระเจา้ ท างานใจจิตใจของมนุษยเ์ล่า
คืออะไร” 

“บุคคลผูน้ั้นจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัพระกิตติคุณอยา่งลึกซ้ึง” นายช่างพดูตอบ 
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“แต่ความรู้อนักวา้งขวางลึกซ้ึงนั้น อาจจะคน้ควา้ศึกษาไดจ้ากพระธรรมกิตติคุณ ยงัไม่อาจ
จดัเป็นผลงานแห่งพระคุณของพระเจา้ในจิตใจของมนุษยไ์ด”้ ซ่ือสัตยแ์ยง้ “เวลาท่ีพระคริสตต์รัสถามวา่ 
“ท่านรู้บรรดาส่ิงเหล่านั้นหรือ” พระองคต์รัสอวยพรต่อวา่ “ความสุขจงบงัเกิดแก่ผูท่ี้ปฏิบติัตามส่ิง
เหล่านั้น” พระองคมิ์ไดอ้วยพรในการรู้ แต่ทรงอวยพระพรส าหรับการปฏิบติั การรู้เป็นเพียงแต่แนวทาง 
ท าใหคู้่สนทนาและคนคุยโวโออ้วดพอใจเท่านั้นเอง ส่วนการปฏิบติันั้นเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้มาก
คราวน้ีท่านอยากจะเล่าถึงขอ้พิสูจน์ประการอ่ืน ๆ อนัเป็นเคร่ืองหมายวา่ พระคุณของพระเจา้ท างานใจ
จิตใจของมนุษยอ์ยา่งไรไหม” 

“ไม่อธิบายแลว้” นายช่างพดูปฏิเสธ “เพราะความเห็นของเราเห็นท่ีจะไม่ลงรอยกนัเสียแลว้” 
“ถา้ท่านไม่อยากพดู ขา้พเจา้ก็จะขอพดูเสียเอง ผลงานของพระคุณในจิตวญิญาณของผูใ้ด ยอ่ม

ส าแดงใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ก่บุคคลนั้นเอง และผูท่ี้อยูใ่กลเ้คียง ท าใหเ้ขารู้สึกส านึกในความผดิบาป ท า
ใหเ้ขารู้ถึงสันดานบาปของเขาอนัมีมาแต่ก าเนิด และความผดิบาปอนัเน่ืองมาจากความไม่เช่ือ ซ่ึงจะท า
ใหเ้ขาตอ้งถูกสาปแช่ง หากเขาไม่ขวนขวายหาพระกรุณาธิคุณจากพระเจา้ โดยการเช่ือองคพ์ระเยซู
คริสต ์ ผลของพระคุณจะท าใหรู้้สึกและละอายใจต่อการท าบาปและท าใหเ้ขารู้วา่ หากเขาปรารถนาท่ีจะ
ไดรั้บชีวตินิรันดร์ เขาจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเขา้สู่ร่มพระคุณของพระคริสต ์ องคพ์ระผูช่้วยใหร้อดของ
โลกส่วนเก่ียวกบัความช่ืนชมยนิดี และสันติสุขท่ีเขาจะไดรั้บมากนอ้ยเพียงใด ก็ยอ่มข้ึนอยูก่บัความเช่ือ
ของเขาตามส่วน วา่เขามีความเช่ือเขม้แขง็หรืออ่อนแอเพียงใด ถา้เขามีความเช่ือในพระองคอ์ยา่ง
เขม้แขง็เท่าใด เขาก็ยิง่ปรารถนาท่ีจะรู้จกัพระองค ์และรับใชพ้ระองคใ์นโลกน้ีมากข้ึนเท่านั้น” 

“ผลงานแห่งพระคุณของพระเจา้ จะส าแดงออกมาใหผู้อ่ื้นเห็นประจกัษ ์ โดยการท าให้บุคคลผู ้
นั้นสารภาพความผิดบาปของตน ดว้ยความเช่ือในพระคริสต ์ และโดยการด าเนินชีวิตใหเ้ห็นจริงตามค า
สารภาพนั้น ผลงานแห่งพระคุณของพระเจา้ส าแดงออกโดยการด าเนินชีวติท่ีบริสุทธ์ิผดุผอ่งทั้งใจและ
กาย มิใช่ส าแดงออกเพียงการพดู แต่ขาดการกระท าให้เห็นจริง เหมือนหน่ึงคนหนา้ซ่ือใจคด หรือดงัท่ี
คนช่างพดูเขากระท ากนั” 

ซ่ือสัตยพ์ดูต่อไปอีกวา่ “ถา้ทา่นไม่ขดัขอ้ง ขา้พเจา้ก็อยากจะถามท่านอีกสักค าถามหน่ึงเถิดนะ” 
“ขา้พเจา้ไม่ขดัขอ้งหรอก” นายช่างพดูตอบ “ท่านจะถามอะไรล่ะ” 
“ขา้พเจา้อยากทราบวา่ ท่านมีความเช่ืออยา่งจริงจงั และน าไปปฏิบติัใหเ้ห็นจริงหรือไม่ หรือ

ท่านนบัถือศาสนาเพียงแต่ปากเท่านั้น” 
นายช่างพดูไดย้นิเช่นน้ีก็รู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจ แต่ก็ตอบวา่ “ขา้พเจา้ไม่คิดวา่จะไดฟั้งเร่ือง

แบบน้ีเลย ขา้พเจา้ยงัไม่พร้อมท่ีจะตอบค าถามเช่นน้ี วา่แต่ท่านเถิด เท่าท่ีถามมาน้ีมีจุดประสงคอ์ะไร
หรือ” 
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“ขา้พเจา้จะบอกความจริงให้ก็ได”้ ซ่ือสัตยว์า่ “ขา้พเจา้ไดท้ราบวา่ ท่านเป็นผูท่ี้นบัถือศาสนาแต่
ปากเท่านั้น ส่วนการประพฤติของท่านนั้นแสดงให้เห็นอยา่งชดัแจง้วา่ ท่านมิไดมี้ความเช่ือดงัท่ีท่านพดู
เลย ชาวบา้นกล่าวกนัวา่ ท่านเป็นผูท่ี้ไม่มีค่าใด ๆ ส าหรับพวกคริสเตียนเลย นอกจากนั้นยงัเป็นท่ีน่าอด
สูแก่ผูป้ระกาศตนรับเช่ือใหม่อีกดว้ย” 

นายช่างพูดแยกทาง 

“เม่ือท่านหูเบาพร้อมท่ีเช่ือตามค าเล่าลือ เพื่อกล่าวโทษขา้พเจา้อยา่งง่ายดายเช่นนั้น ท่านก็ไม่
เหมาะสมอยา่งยิง่ท่ีจะสนทนากบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้ลาก่อนละ สวสัดี” วา่แลว้นายช่างพดูก็เดินผละจากไป 

ต่อจากนั้น คริสเตียนก็เดินกระชั้นชิดข้ึนมาจนทนันายซ่ือสัตย ์ แลว้พดูวา่ “ขา้บอกแลว้วา่ ผล
มนัจะเป็นอยา่งไร นายช่างพดูยอ่มจะเลือกเอาการละทิ้งพรรคพวก มากกวา่ท่ีจะยอมเปล่ียนแปลงวถีิ
ชีวติ นบัวา่เขาไดช่้วยมิไดพ้วกเราพบกบัความยุง่ยากใจ ในการท่ีจะหลีกหนีไปจากเขา” 

“แต่ขา้ก็ดีใจเหลือเกินท่ีไดมี้โอกาสพดูกบัเขา แมจ้ะเพียงไม่ก่ีค  าก็ตาม” ซ่ือสัตยพ์ดู “แต่ก็อาจท า
ใหเ้ขา ตอ้งนึกถึงถอ้ยค าเหล่านั้นอีก” 

“ดีแลว้ ท่ีเจา้พดูตรงไปตรงมาอยา่งนั้น ในปัจจุบนัน้ีมีนอ้ยคนเหลือเกินท่ีจะพดูจาต่อกนั อยา่ง
ซ่ือสัตยเ์ช่นน้ีและเม่ือสภาพเช่นน้ีมีในสังคมมากเพียงใด ศาสนาก็กลายเป็นส่ิงท่ีน่ารังเกียจส าหรับเขา
มากข้ึนเท่านั้น ทั้งน้ีก็เพราะพวกคนช่างพดูเหล่านั้นไดเ้ขา้มาปะปนในหมู่คริสเตียน โดยท่ีชาวโลกไม่
เขา้ใจเร่ืองน้ีเลย ช่างเป็นท่ีน่าอดสูแก่ผูท่ี้เป็นคริสเตียน และเป็นท่ีน่าเศร้าส าหรับผูก้ระท าการอนัซ่ือสัตย์
ยิง่นกั ขา้ปรารถนาท่ีจะใหทุ้กคนปฏิบติัต่อเขา ดงัท่ีเจา้กระท าน่ีแหละ” 

อาจารย์อแีวนเจลสิพบคริสเตียนและซ่ือสัตย์ 

ทั้งสองไดพ้ดูคุยกนัไปตลอดทาง เพื่อมิใหก้ารเดินทางเงียบเหงาน่าเบ่ือหน่าย ในท่ีสุดก็บรรลุถึง
ชายป่า อาจารยอี์แวนเจลิสไดเ้ดินมาสมทบ และกล่าวชมเชยบุคคลทั้งสอง คริสเตียนและซ่ือสัตยรู้์สึก
เป็นสุขใจอยา่งยิง่ท่ีไดพ้บท่านอาจารยผ์ูน้ี้อีก ต่างเล่าถึงเหตุการณ์และความล าบากยากเขญ็ต่าง ๆ ซ่ึงเกิด
แก่ตนใหท้่านฟัง 

“ฉนัรู้สึกดีใจมาก” อาจารยอี์แวนเจลิสเอ่ยข้ึน “ไม่ใช่วา่ดีใจท่ีเจา้ทั้งสองตอ้งถูกทดลองหรอก
นะ แต่ดีใจท่ีเจา้สามารถเอาชนะต่อการทดลองเหล่านั้นได ้ และยงัคงยดึมัน่อยูใ่นวถีิทางน้ีต่อไป จงยดึ
มัน่ต่อไปใหม้ัน่คง เพราะวา่บดัน้ีเจา้มีอ านาจทั้งปวงจากสวรรคแ์ละพิภพ คอยช่วยเหลืออยูแ่ลว้” 
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คริสเตียนกล่าวขอบคุณท่าน ในการท่ีท่านหนุนน ้าใจของพวกเขา ต่อจากนั้นเขาก็ขอร้องให้
ท่านบอกใหพ้วกเขาทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนภายหนา้ ตลอดจนวธีิแกไ้ขเพื่อเอาชนะต่อส่ิง
เหล่านั้น 

“ลูกเอ๋ย” อาจารยอี์แวนเจลิสพดู “เจา้เองก็ทราบแลว้มิใช่หรือวา่ กวา่เจา้จะเขา้สู่เมืองบรมสุข
เกษมนั้นได ้เจา้จะตอ้งฟันผา่อุปสรรคอ์ยา่งมากยิง่ อีกไม่ชา้นกัเจา้ทั้งสองก็จะเขา้สู่เมือง ๆ หน่ึง ณ ท่ีนั้น
เจา้คนใดคนหน่ึง หรือทั้งสอง อาจจะตอ้งถูกทรมานและตอ้งหลัง่เลือด เพื่อประทบัตราค าพยานท่ีเจา้ยดึ
มัน่อยู ่ แต่อยา่งไรก็ตาม ขอใหเ้จา้ทั้งสองจงซ่ือสัตยต์ราบจนส้ินชีวิตเถิด แลว้พระมหากษตัริยก์็จะ
ประทานกฎแห่งชีวิตใหเ้จา้” 

คริสเตียนและซ่ือสัตย์เผชิญความยากล าบากในตลาดอนิจจัง 

ต่อจากนั้นขา้พเจา้ก็ฝันวา่ เม่ือคริสเตียนและซ่ือสัตยเ์ดินพน้แนวป่าแลว้ เขาทั้งสองก็เห็นเมือง
เมืองหน่ึง ช่ือเมืองอนิจจงั (ดู สดุดี 62:9) ในเมืองนั้นมีตลาดแห่งหน่ึงช่ือตลาดอนิจจงัตลาดแห่งน้ีพญา
มารเป็นผูส้ร้างข้ึนเม่ือหลายปีมาแลว้ ทั้งน้ีเพราะพญามารเห็นวา่ เส้นทางของผูแ้สวงหาสัจธรรมของ
พระเจา้ผา่นเมืองน้ี มนัจึงสร้างข้ึนเพื่อขายของล่อใจ ตลาดน้ีเปิดขายตลอดปี ส่ิงของท่ีวางขาย
ประกอบดว้ยส่ิงต่าง ๆ ครบทุกชนิด ซ่ึงลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีไร้คุณค่าต่อชีวติทั้งส้ิน สินคา้ในตลาดน้ีมี บา้น 
ท่ีดิน อาชีพ การท ามาหากิน ความปรารถนา ยศศกัด์ิ ประเทศอาณาจกัรต่าง ๆ ราคะตณัหา ความ
สนุกสนาน ความส าราญหลายอยา่ง และกิจการอนัชัว่ร้ายทุกอยา่ง 

ทั้งคริสเตียนและซ่ือสัตยจ์  าตอ้งเดินผา่นตลาดน้ี ในทนัทีท่ีทั้งสองยา่งกรายเขา้มา ผูค้นต่างก็จบั
กลุ่มรายรอบเขาไว ้ ดว้ยเหตุผลต่าง ๆ กนั เคร่ืองแต่งกายและค าพดูจาของชาวเมือง แตกต่างจากคริส
เตียนและซ่ือสัตยเ์ป็นอนัมาก ทั้งสองไม่สนใจใยดีต่อสินคา้ท่ีวางขายเลย และไม่ยอมแมแ้ต่จะหยดุมองดู
เสียดว้ยซ ้ า เม่ือมีใครร้องเรียกใหเ้ขาซ้ือ เขาก็จะเอามืออุดหูเสียและร้องวา่ “ขอใหลู้กตาของขา้พเจา้เมิน
ไปเสียจากของอนิจจงั” (สดุดี 119:37) ดว้ยเหตุน้ีชาวเมืองบางคนจึงวา่บุคคลทั้งสองเป็นคนโง่เขลา บา้ง
ก็วา่เขาเป็นคนบา้ (โยบ 12:4, 1โครินธ์ 4:9) บา้งก็เยาะเยย้ดูหม่ิน บา้งก็โห่ฮาป่า และเรียกคนอ่ืน ๆ ให้
ทุบตีเขา จนในท่ีสุดก็เกิดความโกลาหลวุน่วายไปทัว่ตลาด 

ถูกจับและถูกกกัขงั 

เม่ือข่าวน้ีทราบไปถึงผูเ้ป็นใหญ่ในตลาด เขาจึงส่งคนสนิทของเขาไปจบัตวัคริสเตียนและ
ซ่ือสัตย ์ มาท าการสอบสวนแต่ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นผูส้อบสวน ต่างเช่ือวา่คริสเตียนและซ่ือสัตยเ์ป็น
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คนบา้ หรือมิฉะนั้นก็คงเขา้มาในตลาด เพื่อก่อกวนใหเ้กิดความวุน่วาย ดงันั้นพวกเขาจึงจบับุคคลทั้ง
สอง แลว้เฆ่ียนตี และเอาของโสโครกชโลมกาย แลว้เอาไปขงัไวใ้นกรงเหล็ก เพื่อวา่ผูค้นในตลาดจะได้
มองเห็น และช่วยกนัเยาะเยย้ถากถางเขาไดโ้ดยทัว่กนั 

ทั้งคริสเตียนและซ่ือสัตยถู์กขงัไวใ้นกรงชัว่ระยะหน่ึง เขาทั้งสองกลายเป็นตวัตลก กลายเป็น
เชลย รับการระบายความแคน้เคือง และความพยาบาทมาดร้ายของชาวเมือง แต่ทั้งสองก็สู้ทนต่อท่าที
ดงักล่าวของชาวเมืองอยา่งไม่ยอ่ทอ้ เขาตอบแทนค าพดูท่ีชัว่ชา้ต ่าทรามดว้ยการพดูจาอยา่งสุภาพ และ
ตอบแทนการถูกท าร้ายดว้ยอธัยาศยัไมตรีอนัดี ต่อจากนั้นทั้งสองก็ถูกน าไปสอบสวนอีก คณะผูท้  าการ
สอบสวนไดโ้บยตีบุคคลทั้งสอง อยา่งปราศาจากความเมตตาปรานี เสร็จแลว้ก็จบัมดัและล่ามโซ่ไวแ้ลว้
น าบุคคลทั้งสองตระเวนประจานไปทัว่ตลาด เพื่อใหผู้อ่ื้นเกิดความกลวัจะไดไ้ม่เอาเป็นตวัอยา่ง 

แต่คริสเตียนและซ่ือสัตย ์ ก็สามารถวางตวัไดอ้ยา่งชาญฉลาดยิง่กวา่พวกนั้นเสียอีก ทั้งสองรับ
เอาความน่าละอายท่ีถูกข่มเหงรังแก และถูกประจาน ดว้ยกิริยาอาการอนัถ่อมตนและอดทนเป็นท่ีสุด 
จนสามารถเอาชนะจิตใจของผูค้นไดไ้ม่นอ้ย การน้ีท าใหพ้วกท่ีชิงชงัเขาโกรธแคน้มากข้ึน พวกเขาขู่ 
คริสเตียนและซ่ือสัตยว์า่จะฆ่าเสียใหต้าย พวกเขาน าบุคคลทั้งสองไปขงัไวใ้นกรงอีก แลว้ล่ามเขาใส่ข่ือ
คาไว ้ตอนน้ีเองทั้งสองจึงนึกถึงถอ้ยค าของอาจารยอี์แวนเจลิสข้ึนมาได ้วา่คนหน่ึงคนใดในพวกเขาตอ้ง
ตายไป จึงปลอบประโลมซ่ึงกนัและกนั เพราะรู้แน่วา่ ผูท่ี้จะตอ้งตายไปนั้น จะไดพ้บกบัความสุขท่ี
ประเสริฐกวา่ท่ีเป็นอยูน้ี่ ทั้งสองจึงคิดอยูใ่นใจวา่ ขอใหต้นเป็นผูท่ี้จะตอ้งตายไปนั้นเถิด 

การพจิารณาคด ี

คร้ันเม่ือถึงเวลาอนัควร คริสเตียนและซ่ือสัตยก์็ถูกเรียกตวัมารับการพิจารณาคดี ในการน้ีไดมี้
พยานสามคนกล่าวปรักปร าบุคคลทั้งสอง คือนายอิจจา นายไสยกิจและนายประจบ ส่วนผูพ้ิพากษา
ประกอบด้วยนายอนัธจกัษุ นายอปัมงคล นายพยาบาท นายใคร่ในตณัหา นายเสเพล นายหัวสูง นาย
ปรปักษ์ นายมุสา นายทมิฬ นายเกลียดความสว่าง และนายใจแข็ง คณะผูพ้ิพากษาเหล่าน้ี มีความเห็น
พอ้งกนัวา่ นายซ่ือสัตยมี์ความผดิ ควรแก่การลงโทษถึงตาย 

ซ่ือสัตย์สละชีวติ 

เม่ือค าตดัสินเป็นดงัน้ี พวกเขาก็น าเอาซ่ือสัตยไ์ปช าระโทษตามกฎหมายของพวกเขา ขั้นแรก
พวกเขาโบยตีซ่ือสัตยแ์ละใชมี้ดเฉือนเน้ือของเขา ขั้นต่อมาไดใ้ชหิ้นขวา้งปาและท่ิมแทงดว้ยดาบ จน
เน้ือตวัเตม็ไปดว้ยบาดแผล ขั้นสุดทา้ยพวกเขาไดเ้อาไฟเผาร่างของซ่ือสัตยเ์สีย ดว้ยเหตุน้ีซ่ือสัตยจึ์งตอ้ง
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ส้ินชีวติไป ในความฝันนั้นปรากฏวา่ เบ้ืองหลงัฝงูชนท่ีมุงดูอยูน่ั้นมีราชรถเทียมมา้รอซ่ือสัตยอ์ยูแ่ลว้ 
ราชรถคนันั้นพร้อมดว้ยมา้ไดน้ าซ่ือสัตยล์อยละล่ิวผา่นกอ้นเมฆต่าง ๆ ไปสูประตูเมืองบรมสุขเกษม 
โดยมีเสียงแตรสังขบ์รรเลงตอ้นรับอยา่งอึงมี 

ส่วนคริสเตียนถูกน ากลบัไปจองจ าไวใ้นเรือนจ าอีก แต่พระเจา้ผูท้รงครอบครองส่ิงสารพดัใน
โลกไดท้รงช่วยเขาให้หลบหนีไปจากเง้ือมมือของศตัรูไปได ้

นายหวงัใจร่วมทางกบัคริสเตียน 

ในความฝันของขา้พเจา้ ปรากฏวา่คริสเตียนมิไดเ้ดินทางไปตามล าพงั ทั้งน้ีเพราะมีชายคนหน่ึง
ช่ือหวงัใจ ซ่ึงได้ยินค าพูดจาอันสุภาพอ่อนน้อมของนายซ่ือสัตย์กับคริสเตียนมาแล้ว และได้เฝ้าดู
พฤติการณ์ของบุคคลทั้งสอง ตลอดเวลาท่ีเขาถูกทรมาน เขารู้สึกพอใจมาก ดงันั้นเม่ือคริสเตียนหลบหนี
มาได ้เขาจึงขอร่วมทางไปดว้ย ซ่ือสัตยย์อมตายเพราะยึดมัน่ในค าพยานแห่งความจริง แต่ก็ท  าให้ไดอี้ก
คนหน่ึงมาร่วมทางกบัคริสเตียนแทน เสมือนหน่ึงผุดข้ึนจากกองอิฐของเขากระนั้น หวงัใจยงักล่าวอีก
ดว้ยวา่ เขาเช่ือวา่มีชาวเมืองอีกเป็นจ านวนมาก จะติดตามมาภายหลงั 

นายเห็นแก่ลาภ 

ขา้พเจา้ฝันต่อไปวา่เม่ือคริสเตียนและหวงัใจเดินพน้ตลาดไปแลว้ ก็ไปทนัชายคนหน่ึงช่ือเห็น
แก่ลาภ เขามาจากเมืองปากหวาน เขาบอกแก่บุคคลทั้งสองวา่เขามีญาติพี่นอ้งซ่ึงเป็นคนร ่ ารวยในเมือง
นั้นหลายคน เป็นตน้วา่ พระยาตลบตะแลงพระยาฉวยโอกาส พระยาสุนทรโวหาร นายหนา้ซ่ือ นายสอง
หนา้ นายสารพดัส่ิง เขาบอกวา่ผูท่ี้เทศนาสั่งสอนพวกเขาช่ือ ท่านขรัวสองล้ิน ส่วนภรรยาของเขาเป็น
บุตรีของคุณหญิงมารยา 

นายเห็นแก่ลาภกล่าววา่ “เป็นความจริงท่ีวา่การเช่ือถือในศาสนาของพวกเรา แตกต่างไปจากผูท่ี้
เช่ือถืออยา่งเคร่งครัดกวา่เรา แต่ก็แตกต่างกนัในปัญหาปลีกยอ่ยเพียงสองขอ้ความเท่านั้น ขอ้แรกคือ เรา
ไม่ขดัขืนสภาวะท่ีเราไม่ชอบ ขอ้ท่ีสอง เรามกัมีความร้อนรนในศาสนาเฉพาะเวลาท่ีผูเ้ช่ือถือมากเท่านั้น 
เราร่วมนบัถือศาสนาแบบท่ีอาศยัศาสนาเป็นการบงัหนา้ เท่ียวเดินฉุยฉายอวดสภาพภายนอก ในวนัท่ีมี
อากาศปลอดโปร่งเพื่อใหค้นยกยอ่งสรรเสริญ” นอกจากนั้นเขายงัพดูเสริมอีกวา่ “แต่อยา่งไรก็ดี หาก
ท่านทั้งสองยอมใหข้า้พเจา้ร่วมทางไปดว้ย ท่านจะประจกัษว์า่ขา้พเจา้เป็นเพื่อนร่วมทางท่ีดีทีเดียว” 

“ถา้เจา้คิดจะร่วมทางไปกบัเรา” คริสเตียนวา่ “เจา้ก็จะตอ้งฟันฝ่าไปทั้งในยามท่ีมีอากาศปลอด
โปร่งแจ่มใส และยากท่ีวปิริตแปรปรวน ซ่ึงขา้คิดวา่เจา้คงไม่ปรารถนาเช่นนั้นเป็นแน่ เจา้จะตอ้งยอมรับ
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เอาศาสนาทั้งในยามท่ีถูกผูค้นเขาปฏิเสธ และในยามท่ีเขาตอ้นรับ (ทั้งในยามท่ีผูค้นเขาชิงชงั และยามท่ี
เขาชอบ) เจา้จะตอ้งยนืหยดัเคียงบ่าเคียงไหล่ศาสนา ไม่วา่ในยามท่ีถูกล่ามโซ่หรือยามเดินในถนนอยา่ง
สง่า รับการแซ่ซอ้งสรรเสริญจากประชาชน” 

“ขอใหข้า้พเจา้เดินทางไปกบัท่าน แต่ขอใหข้า้พเจา้เลือกกระท าในส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการเถิด” 
นายเห็นแก่ลาภออ้นวอน 

“ไม่ไดห้รอก เวน้แต่เจา้จะท าตามพวกเราเท่านั้น” 
นายเห็นแก่ลาภวา่ “ขา้พเจา้จะไม่ยอมละทิ้งความคิดเดิมของขา้พเจา้เป็นอนัขาด เพราะนอกจาก

จะไม่เป็นภยัอนัตรายต่อขา้พเจา้แลว้ ยงัเป็นก าไรแก่ขา้พเจา้อีกดว้ย ถา้ท่านไม่ยอมใหข้า้พเจา้ร่วมทางไป
ดว้ย ขา้พเจา้ก็จะกระท าตามอยา่งท่ีขา้พเจา้ท าอยูก่่อน ก่อนท่ีท่านจะตามมาทนัขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะเดินไป
ตามล าพงั จนกวา่จะพบผูร่้วมทางท่ีถูกใจ” 

เพือ่นทั้งสามของนายเห็นแก่ลาภ 

ขา้พเจา้ฝันเห็นคริสเตียนและหวงัใจเดินผละจากนายเห็นแก่ลาภ มุ่งหนา้ไปแต่เม่ือหน่ึงในสอง
หนักลบัไปมอง ก็เห็นชายอีกสามคนเดินมาสมทบกบันายเห็นแก่ลาภ ชายทั้งสามคนนั้นช่ือนาย
ครอบครองโลก นายชอบเงินทอง และนายตระหน่ี นายเห็นแก่ลาภรู้จกัชายทั้งสามเป็นอยา่งดี เพราะเคย
เรียนโรงเรียนเดียวกนัมาท่ีต าบลเสาะหาความรัก และเป็นศิษยอ์าจารยเ์ดียวกนั คืออาจารยย์ดึหน่วง 
อาจารยผ์ูน้ี้สอนใหพ้วกเขารู้ถึงกลวธีิต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีตนตอ้งการ เช่นถา้ไม่ใชก้  าลงัอ านาจก็ดว้ย
วธีิประจบประแจง หรือดว้ยวธีิโกหกมดเทจ็ หรือแมแ้ต่แสร้งท าเป็นผูถื้อเคร่งในศาสนาเป็นการบงัหนา้ 

เม่ือชายทั้งส่ีทกัทายปราศยักนัแลว้ นายรักเงินทอง จึงถามนายเห็นแก่ลาภวา่ “ผูท่ี้เดินอยู่
ขา้งหนา้นัน่เป็นใคร” 

“เขาเดินทางมาแต่เมืองไกล และก าลงัจะไปแสวงหาสัจธรรม ตามวธีิทางของเขา” 
“ท าไมเขาจึงไม่รอพวกเราบา้งนะ เพื่อวา่เราจะไดมี้เพื่อนร่วมทางบา้ง เพราะพวกเราก็ก าลงั

เดินทางไปแสวงหาสัจธรรมเหมือนกนัน่ีนา” นายรักเงินทองพดู 
“ก็นัน่นะซี” นายเห็นแก่ลาภวา่ “แต่สองคนนั้นเขาเคร่งครัดมาก เขายดึมัน่ในความคิดเห็นของ

พวกเขามากเกินไป จนไม่ปรารถนาท่ีจะไดเ้พื่อนร่วมทางอ่ืนใดเลย ต่อให้เป็นคนดีขนาดไหนก็ตาม ถา้
ขืนไปขดัแยง้เขาเร่ือย ๆ ละก็ อาจจะถูกเขาไล่ตะเพิดเอาก็ได ้ เขายดึมัน่ในความคิดเห็นของเขาเองมาก
เกินไปจนดูประหน่ึงวา่ คนทัว่ไปเป็นศตัรูกบัเขาเสียทั้งหมด แต่ส าหรับขา้เองนั้น ขา้จะนบัถือศาสนาก็
ต่อเม่ือขา้ยงัสามารถหาผลประโยชน์จากศาสนาไดเ้ท่านั้น” 
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ระหวา่งทางนายเห็นแก่ลาภไดเ้อ่ยถามเป็นนยัวา่ “สมมติวา่มีชายคนหน่ึงเดิมทียากจน ประกอบ
ธุรกิจไม่สู้จะไดผ้ลนกั แต่เม่ือเขากลายเป็นคนท่ีถือเคร่งศาสนาแลว้ ก็กลบัท ามาคา้ข้ึน มีลูกคา้มากหนา้
หลายตา และบางทีอาจไดภ้รรยาท่ีร ่ ารวยดว้ย ถา้เป็นอยา่งน้ีละก็ขา้วา่ดีแน่” 

ต่อกระทูถ้ามน้ีนายรักเงินทองตอบวา่ “การท่ีชายผูน้ั้นไดรั้บส่ิงของท่ีดี ๆ ก็เพราะเขากลายเป็น
คนดี จนกระทัง่ไดภ้รรยาท่ีดี ธุรกิจเจริญกา้วหนา้ และผลประโยชน์อีกมาก ทั้งหมดท่ีเขาไดรั้บน้ีเป็นผล
ของการเคร่งครัดในศาสนา เม่ือเป็นเช่นน้ี ขา้คิดวา่ การนบัถือศาสนา เพื่อแสวงหาทรัพยสิ์นและส่ิงของ
ต่าง ๆ ดงักล่าวมาน้ี จึงเป็นการกระท าท่ีดี และมีประโยชน์มาก” 

ค าตอบของนายรักเงินทอง เป็นท่ียกยอ่งสรรเสริญของสมคัรพรรคพวกเขาโดยทัว่หนา้ พวกเขา
เช่ือวา่ คงไม่มีใครท่ีจะไม่เห็นดว้ยเป็นแน่ เน่ืองจากกลุ่มของพวกเขาอยูไ่ม่ห่างจากคริสเตียนและหวงัใจ
นกั พวกเขาจึงเรียกใหค้ริสเตียนและหวงัใจหยดุ แลว้ถามเพื่อขอทราบความคิดเห็นของบุคคลทั้งสอง 

คริสเตียนตอบวา่ “ปัญหาเช่นน้ี แมแ้ต่ผูเ้ช่ือใหม่ ๆ ก็สามารถตอบใหก้ระจ่างได ้การท่ีมนุษยคิ์ด
จะติดตามพระคริสตเ์พียงเพื่อหวงัรับเอาอาหารจากพระเจา้เท่านั้น มิใช่การกระท าท่ีดีเลย (ยอห์น 6:26, 
27) เม่ือเป็นเช่นน้ีพวกเจา้ลองคิดดูเถิดวา่จะยิง่ชัว่ร้ายเลวทรามขนาดไหน ในการท่ีจะยดึถือเอาพระ
คริสตแ์ละศาสนา เป็นทางไขวค่วา้หาความสุขฝ่ายโลก คนนอกศาสนาคนหนา้ซ่ือใจคด และพวกปีศาจ
เท่านั้น ท่ีจะท าเช่นน้ี ขา้คิดอยูเ่สมอวา่ ผูใ้ดท่ียดึเอาศาสนาเป็นเคร่ืองมือแสวงหาผลประโยชน์ฝ่ายโลก ผู ้
นั้นยอ่มจะละทิ้งศาสนา ไปอยูก่บัชาวโลกไดโ้ดยง่ายไม่ผดิอะไรกบัท่ียดูาไดก้ระท ามาแลว้ในอดีต
นัน่เอง” 

นายเห็นแก่ลาภ และพรรคพวกของเขาไดแ้ต่มองหนา้กนั มิรู้ท่ีจะโตต้อบคริสเตียนประการใด 

นายเดมาและเหมอืนแร่เงนิ 

ต่อจากนั้น คริสเตียนกบัหวงัใจ ก็เดินผละจากบุคคลกลุ่มนั้นมุ่งหนา้เดินต่อไป จนกระทัง่มาถึง
ทอ้งทุง่แห่งหน่ึงเรียกวา่ “ทุ่งลดัง่าย” ทั้งสองจึงเดินไปโดยไม่มีอุปสรรคเลย ท่ีฟากตรงขา้มอนัไกลลิบมี
ภูเขาเล็ก ๆ อยูลู่กหน่ึงช่ือ “ล่อใจ” ท่ีภูเขาน้ีมีเหมือนแร่เงินอยูเ่หมือนหน่ึง 

ในความฝันนั้นปรากฏวา่ นายเดมา ยนือยูข่า้ง ๆ ทาง ตอนใกล ้ๆ เหมือนแร่ (2 ทิโมธี 4:10) เขา
ร้องบอกแก่คริสเตียนและหวงัใจวา่ “จงแวะดูน่ีบา้งเถอะ ขา้พเจา้มีของบางอยา่งจะใหท้่านดู” 

“มีอะไรเลอเลิศ ถึงขนาดท่ีจะท าใหเ้ราตอ้งหนัเหออกจากทางหรือ” 
“ท่ีน่ีมีเหมืองแร่เงิน” เดมาตอบ “มีผูค้นก าลงัขดุคน้หาทรัพยอ์นัมีค่า หากท่านไปดูกบัขา้พเจา้

ท่านอาจร ่ ารวยข้ึนมาได”้ 
“ไปดูไหมละ” หวงัใจเอ่ยถาม” 
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แต่คริสเตียนตอบวา่ “ขา้ไม่ไปหรอก ขา้ไดย้นิกิตติศพัทข์องเหมืองแร่น้ีมาแลว้วา่ มีผูค้นถูกฆ่า
ตายมาแลว้หลายรายนอกจากนั้นทรัพยส์มบติันั้น ยงัเป็นกบัดกัหลอกลวงผูท่ี้แสวงหามนัอีกดว้ย ทั้งน้ี
เพราะมนัเป็นเคร่ืองสะกดักั้นการเดินทางของผูค้นเหล่านั้น” 

“ขา้พเจา้เช่ือวา่ เม่ือนายเห็นแก่ลาภ มาถึงท่ีน่ี เขาคงตอ้งแวะดูอยา่งแน่นอน” หวงัใจวา่  
คริสเตียนพดูเสริมวา่ “ขอ้นั้นไม่ตอ้งสงสัยล่ะ เพราะความนึกคิดของเขา น าเขาไปทางนั้น ขา้

คิดวา่เขาคงตอ้งตายในเหมืองนั้นอยา่งแน่นอน” 

เสาเกลอื 

ขา้พเจา้ฝันต่อไปวา่ ขณะท่ีคริสเตียนกบัหวงัใจเดินทางไปถึงชายทุ่งอีกดา้นหน่ึง ทั้งสองไดพ้บ
เสาเกลือเก่าแก่ตน้หน่ึงอยูข่า้งทาง ทั้งคู่ต่างรู้สึกประหลาดใจในรูปลกัษณะของเสาเกลือตน้น้ีมากเพราะ
มนัมีลกัษณะคลา้ยกบัร่างของสตรี แต่แลว้หวงัใจก็แลเห็นขอ้ความจารึกอยูท่ี่ปลายเสานั้นวา่ “จงระลึก
ถึงภรรยาของโลต” ทั้งสองต่างปักใจเช่ือวา่ เสาเกลือน้ีท่ีแทก้็คือภรรยาของโลตนัน่เอง เขาจ าไดว้า่ เหตุท่ี
นางตอ้งกลายร่างมาเป็นเสาเกลือก็เพราะนางหนักลบัไปมองดูเมืองโสโดม ดว้ยความละโมภและ
เสียดายทรัพยสิ์น ขณะท่ีวิง่หนีออกจากเมืองนั้น (ปฐมกาล 19:26) 

แม่น า้ของพระเจ้า 

ต่อจากนั้น ขา้พเจา้ก็ฝันเห็นบุคคลทั้งสองเดินทางไปถึงแม่น ้ าใสเยน็สายหน่ึงซ่ึงกษตัริยด์าวิด
ทรงเรียกว่า “แม่น ้ าของพระเจา้” (สดุดี 65:9) แต่ยอห์นเรียกวา่ “แม่น ้ าแห่งชีวิต” (วิวรณ์ 22:1) ทั้งสอง
เดินไปตามทางซ่ึงเลียบไปตามแม่น ้านั้น ดว้ยความปีติยินดีเป็นลน้พน้ ทั้งคริสเตียนและหวงัใจไดด่ื้มน ้ า
จากแม่น ้ านั้น ต่างรู้สึกสดช่ืน หายเหน็ดเหน่ือย และมีก าลงัวงัชาข้ึน ริมฝ่ังแม่น ้ ามีตน้ไมต่้าง ๆ ข้ึนเรียง
ร่ายอยา่งมากมายครบทุกชนิด และสองฟากของแม่น ้ามีทุ่งหญา้ และดอกไมน้านาพนัธ์ุบานสะพร่ังอยา่ง
สวยงามตลอดปี คริสเตียนและหวงัใจหยุดพกัท่ีทุ่งดอกไมน้ี้หลายวนัทั้งน้ีเพราะเป็นสถานท่ี ซ่ึงทั้งสอง
สามารถเอนกายนอนหลบัพกัผอ่น ไดอ้ยา่งปลอดภยั (สดุดี 23:2,3) 

ยกัษ์โศกะจับคริสเตียนกบัหวงัใจ ไปขงัไว้ในปราสาทวจิิกจิฉา 

ในความฝันของขา้พเจา้ปรากฏวา่ ขณะท่ีคริสเตียนกบัหวงัใจก าลงัเดินไปตามเส้นทางซ่ึงเลียบแม่น ้านั้น 
ถนนเร่ิมเบนห่างออกจากแม่น ้าทุกที ทั้งสองรู้สึกเสียใจอยา่งยิง่ท่ีตอ้งเดินทางจากแม่น ้าไป แต่แมจ้ะมี
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ความอาลยัสักเพียงใด บุคคลทั้งสองก็ไม่กลา้ออกนอกเส้นทาง ในท่ีสุดถนนหนทางก็เร่ิมขรุขระท าให้
ทั้งสองเกิดความทอ้แทใ้จ (กนัดารวถีิ 21:4) และปรารถนาท่ีจะใหห้นทางสะดวกข้ึน 

ทุ่งทางลดั 

ดา้นซา้ยมือเบ้ืองหนา้ของบุคคลทั้งสองไม่ไกลนกั มีทางชนัเป็นลกัษณะหยกัขั้นบนัไดไม่มาก
ขั้นนกั ทางน้ีน าไปสู่ทุ่งทางลดั เม่ือคริสเตียนไปถึงจึงปีนข้ึนไปตามขั้นเหล่านั้น ก็พบวา่ถดัจากแนวร้ัว
กั้นถนนดา้นหน่ึง มีทางเดินสายหน่ึง มีทิศทางเดียวกบัถนนท่ีเขาก าลงัเดินอยู ่ จึงร้องบอกนายหวงัใจวา่ 
“หวงัใจเอ๋ยใหเ้ราขา้มไปทางโนน้กนัเถอะ” 

“แต่ถา้ทางนั้น เบนออกจากเส้นทางของเราล่ะ จะท าอยา่งไร” หวงัใจถามดว้ยความไม่แน่ใจ 
“คงไม่เป็นอยา่งนั้นหรอก” คริสเตียนวา่ “ดูซิมนัขนานไปกบัเส้นทางของเราดีทีเดียวละ” 
หวงัใจเช่ือตามค าบอกเล่าของคริสเตียน จึงเดินตามไปทั้งสองพบวา่ทางเดินใหม่น้ีเรียบ เดิน

สะดวกมาก และเม่ือมองไปก็เห็นชายคนหน่ึง ช่ือ “นายไวใ้จตนเอง” ก าลงัเดินน าอยูข่า้งหนา้ ทั้งคริส
เตียนและหวงัใจจึงเรียกใหเ้ขาหยดุ และถามถึงทิศทางของถนนสายน้ีวา่ไปสู่แห่งใด 

“ทางน้ีไปยงัเมืองบรมสุขเกษม” ชายผูน้ั้นตอบ 
“เห็นไหมล่ะ” คริสเตียนวา่แก่หวงัใจ “ขา้บอกเจา้แลว้ไม่ใช่หรือวา่ เราเดินไม่ผดิทางแน่” 
แต่ขณะท่ีคริสเตียนกบัหวงัใจเดินตามชายผูน้ั้น เวลาไดล่้วงเลยมาตามล าดบั จนตกค ่า 

บรรยากาศเร่ิมมืดข้ึนทุกที จนในท่ีสุดทั้งสองไม่สามารถมองเห็นชายซ่ึงเดินน าหนา้เลย นายไวใ้จตนเอง 
ก็คงเดินดุ่มไปขา้งหนา้เร่ือย ๆ ทั้ง ๆ ท่ีเขามองไม่เห็นทางเลย ดงันั้นเขาจึงตกลงไปในหลุมลึก ร่างกาย
แหลกเหลวเป็นช้ินเล็กช้ินนอ้ย 

ต่อมาฝนก็เร่ิมตก ฟ้าคะนองเปร้ียงปร้าง แสงฟ้าแลบแปลบปลาบตลอดเวลา เป็นท่ีน่ากลวัอยา่ง
ยิง่ ต่อมาน ้าก็ไหลนองท่วมถนน หวงัใจคร ่ าครวญวา่ “โอขา้พเจา้ไม่น่ามาทางน้ีเลย” 

“ใครจะคิดบา้งวา่ ทางน้ีจะท าใหเ้ราตอ้งแยกห่างออกจากทางเดิมของเราเล่า” คริสเตียนวา่ 
“ขา้พเจา้วติกมาแต่แรกแลว้” หวงัใจพดู “ขา้พเจา้น่าจะเตือนท่านแลว้ แต่ก็เกรงใจในความ

อาวโุสของทา่น”  
“โปรดยกโทษใหข้า้ดว้ยเถิด ขา้มิไดต้ั้งใจท่ีจะพาเจา้มาพบกบัความล าบากอยา่งน้ี” คริสเตียน

ขออภยั “จงช่วยกนัหาทางกลบัไปสู่ถนนสายเดิมใหไ้ด”้ 
การเดินทางกลบัไปสู่ท่ีเดิมนั้น มีอนัตรายยิง่นกั (ขา้พเจา้ผูฝั้นเอง คิดวา่หากตกอยูใ่นสภาพ

เช่นนั้น ก็ควรจะเดินต่อไปยงัดีกวา่ท่ีจะยอ้นกลบั) ทั้งสองพยายามอยา่งยิง่ท่ีจะกลบัไปสู่ทางสายเดิม แต่
เน่ืองจากบรรยากาศมืดมาก อน่ึงน ้าก็ท่วมสูงมากดว้ย ท าใหเ้ขาทั้งสองไม่สามารถท่ีจะกลบัไปสู่ทาง
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หยกั เป็นขั้นบนัไดอนัเป็นจุดเร่ิมตน้ได ้ในท่ีสุด เขาก็พบเพิงท่ีพกัแห่งหน่ึงจึงนัง่พกั แต่เน่ืองจากทั้งสอง
เหน่ือยอ่อนมาก จึงม่อยหลบัไป 

ยกัษ์โศกะ 

ไม่ไกลจากสถานท่ีซ่ึงคริสเตียนและหวงัใจนอนเท่าใดนกัมีปราสาทหลงัหน่ึงสร้างข้ึนอยา่ง
มัน่คงแขง็แรง เรียกวา่ปราสาทวจิิกิจฉา โดยมียกัษใ์จโหดช่ือโศกะเป็นเจา้ของ ยกัษผ์ูมี้ร่างกายก าย  า
ใหญ่โต และแขง็แรงตนน้ี ออกตรวจตราไร่นาของมนัตั้งแต่เชา้ตรู่ ยกัษโ์ศกะพบคริสเตียนกบัหวงัใจ
นอนหลบัอยู ่ มนัร้องปลุกบุคคลทั้งสอง ดว้ยวาจาอนัหยาบกระดา้ง มนัถามคริสเตียนกบัหวงัใจวา่ เป็น
ใคร และมาท าอะไรในท่ีดินของมนั บุคคลทั้งสองตอบวา่ตนเป็นผูแ้สวงหาสัจธรรมและหลงทางมา 

ยกัษโ์ศกะพดูวา่ “เจา้ทั้งสองบุกรุกเขา้มาในเขตแดนของขา้ เดินเหยยีบย  ่าในทุ่งนาของขา้ และ
นอนในดินแดนของขา้ เพราะฉะนั้นเจา้จะตอ้งไปกบัขา้” 

เน่ืองจากยกัษต์นน้ีมีร่างกายใหญ่โตกวา่คริสเตียนและหวงัใจมาก ดงันั้นจึงตอ้งยอมท าตาม
ค าสั่งของมนั ทั้งสองไม่กลา้โตเ้ถียงมากนกั เพราะรู้ตวัวา่ ตนท าผดิ 

ภายในปราสาทวจิกิจิฉา 

ยกัษโ์ศกะบงัคบัใหค้ริสเตียนและหวงัใจเดินน าหนา้ มนัขงับุคคลทั้งสองไวใ้นหอ้งห้องหน่ึงใน
ปราสาท หอ้งนั้นมืด สกปรกและมีกล่ินเหมน็อยา่งร้ายกาจ พวกเขาถูกขงัไวใ้นหอ้งมืดน้ีเป็นเวลาถึงส่ี
วนั โดยท่ีมิไดกิ้นขา้วหรือน ้าเลยแมแ้ต่นอ้ย ไม่มีแสงสวา่งลอดเขา้มาเลย และไม่มีผูใ้ดมาถามไถ่ทุกขสุ์ข
แต่ประการใดคริสเตียนรู้สึกเป็นทุกขใ์จเป็นทวคุีณ ทั้งน้ีเพราะความรีบด่วนอนัไร้ความคิดของเขา
นัน่เอง จึงท าใหท้ั้งสองไดรั้บความทุกขล์ าเคญ็มากขนาดน้ี 

ยกัษโ์ศกะมีภรรยาช่ือนางยกัษแ์คลงจิต เม่ือมนัเขา้นอนมนัไดเ้ล่าใหภ้รรยาของมนัถึงเร่ืองน้ี 
และปรึกษากบัภรรยาของมนัวา่ ควรจะจดัการกบัจ าเลยทั้งสองอยา่งไร นางยกัษแ์นะน าวา่ จงเฆ่ียนตี
บุคคลทั้งสองอยา่ไดป้รานี ดงันั้นพอรุ่งเชา้ เจา้ยกัษโ์ศกะจึงหากระบองใหญ่มาอนัหน่ึง มนัตรงไป
หาคริสเตียนและหวงัใจและด่าราวกบัวา่บุคคลทั้งสองเป็นสุนขั หลงัจากนั้นก็ไดเ้ฆ่ียนตีอยา่งทารุณ โดย
ท่ีคริสเตียนและหวงัใจไม่มีทางป้องกนัตวัไดเ้ลย แมแ้ต่พลิกกายไปมาก็ไม่อาจท าได ้ เม่ือเฆ่ียนตีจนหน า
ใจแลว้ยกัษโ์ศกะก็ผละไป ปล่อยใหบุ้คคลทั้งสองสู้ทนความเจบ็ปวดต่อไป ตลอดวนันั้นคริสเตียนและ
หวงัใจมิไดท้  าอะไรเลย นอกจากจะทอดถอนใจและคร ่ าครวญ 
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เชา้วนัต่อมา ยกัษโ์ศกะไดม้าหาคริสเตียนกบัหวงัใจ และก็แสดงกิริยาหยาบคายเช่นเคย มนั
พบวา่ทั้งสองต่างระบมไปดว้ย แผลเฆ่ียนตีของมนั มนับอกแก่คนทั้งสองวา่ ไม่มีวนัท่ีจะหนีไปจากท่ี
นัน่ไดเ้ป็นอนัขาด ดงันั้นจึงมีเพียงทางเดียวท่ีเขาจะหนีไปได ้ คือฆ่าตวัตายเสีย จะโดยใชมี้ดแทงตวัตาย 
หรือใชเ้ชือกผกูคอตาย หรือกินยาพิษ วธีิใดวธีิหน่ึงก็ตาม “เจา้อยูไ่ปอีกท าไมในเม่ือชีวติจิตใจของเขา้
เจบ็ปวดรวดร้าวขนาดน้ีแลว้” เจา้ยกัษโ์ศกะวา่ 

คริสเตียนกบัหวงัใจไดข้อร้องใหย้กัษโ์ศกะปล่อยเขาไป มนัแยกเข้ียวอยา่งน่าขยะแขยง แลว้ปร่ี
เขา้หาบุคคลทั้งสอง แน่นอนถา้หากวา่มนัไม่ลม้ลง และชกัด้ินชกังอเสียก่อนแลว้ ทั้งสองก็คงจะถูกมนั
ฆ่าตายอยา่งแน่แท ้ยกัษโ์ศกะไม่อาจจะใชมื้อทั้งสองขา้งท าอะไรได ้มนัจึงตอ้งปล่อยพวกเขาไว ้

“นอ้งเอ๋ย” คริสเตียนวา่แก่หวงัใจ “เราจะท าอยา่งไรดีหนอ เราตกอยูใ่นสภาพแสนเข็ญเหลือเกิน 
พี่รู้สึกมืดมนไม่รู้วา่การอยูใ่นสภาพเช่นน้ีกบัการฆ่าตวัตาย อยา่งไหนจะดีกวา่กนั พี่อยากจะเลือกเอา
ความตาย มากกวา่ท่ีจะมีชีวติอยูต่่อไป ส าหรับพี่แลว้ การตายเสียยงัจะสะดวกกวา่ท่ีจะอยูอ่ยา่งถูกจองจ า
ในสภาพท่ีร้ายกาจเช่นน้ี เราควรท าตามท่ียกัษม์นัวา่ดีไหมหนอ” 

หวงัใจตอบวา่ “สถานการณ์ของเราแมจ้ะน่าสะพรึงกลวัก็จริงอยู ่ และขา้พเจา้เองก็อยากตายไป
เสียดีกวา่ ท่ีจะตอ้งทนอยูอ่ยา่งน้ีตลอดไป แต่ขอใหเ้ราจงนึกถึงพระด ารัสของพระผูเ้ป็นเจา้ของประเทศ
ท่ีเราก าลงัมุ่งหนา้เดินทางไปนั้นใหดี้ พระองคต์รัสวา่ “เจา้จะตอ้งไม่ฆ่าคน” แน่เหลือเกินวา่ ถา้หากวา่
เราไม่ควรฆ่าผูอ่ื้น เราก็ยอ่มจะตอ้งไม่ฆ่าตวัเราเองดว้ย อีกประการหน่ึง การท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดฆ่าผูอ่ื้น ก็ฆ่าได้
เพียงแต่ร่างกายเท่านั้น แต่ถา้เขาฆ่าตวัตาย ก็เท่ากบัวา่เขาฆ่าทั้งกายและวญิญาณในขณะเดียวกนัพี่เอย พี่
พดูวา่ การนอนในหลุมฝังศพนั้นสะดวก แต่พี่ลืมนรกเสียแลว้หรือ เพราะมนัเป็นสถานท่ีฆาตกร
ทั้งหลายตอ้งเดินทางไปสู่ท่ีนัน่ “ผูฆ่้าคนไม่มีชีวิตนิรันดร์อยูใ่นตวัเลย” (1 ยอห์น 3:15) จงตรองดูให้ดีวา่ 
ยกัษม์นัจะมีอ านาจสิทธ์ิขาดไปทุกอยา่งก็หาไม่ มนัเคยจบัผูอ่ื้นมาแลว้เป็นจ านวนมาก แต่เขาเหล่านั้นก็
หลบหนีมนัไปได ้ ใครจะรู้บา้งเล่าวา่ พระเจา้ผูท้รงสร้างฟ้าและดิน อาจจะท าใหเ้จา้ยกัษโ์ศกะตนน้ีตาย
ไปก็ได ้หรืออาจทรงบนัดาลใหม้นัลืมลัน่กุญแจห้องขงัของเรา หรือมนัอาจจะชกัด้ินชกังอ จนมือเทา้ไม่
อาจใชก้ารไดอี้กก็เป็นได ้ ขอใหเ้ราทั้งสองจงอดทนต่อไป อีกหน่อยเถิด โอกาสท่ีเราจะไดเ้ป็นอิสระคง
เวยีนมาถึงบา้นเป็นแน่ ขออยา่ใหเ้ราตอ้งฆ่าตวัตายเลย” 

ถอ้ยค าของหวงัใจหนุนใจคริสเตียนใหเ้ขม้แขง็ข้ึนอีก ดงันั้นทั้งสองจึงสู้ทนอยูใ่นสภาพอนัน่า
เศร้า ในคุกมืดนั้นต่อไปอีก คร้ันตกเยน็ ยกัษโ์ศกะก็ลงไปยงัคุกเพื่อดูวา่นกัโทษของมนั ท าตามท่ีมนั
แนะน าไวห้รือไม่ เม่ือมนัเห็นคริสเตียนและหวงัใจยงัคงมีชีวติอยู ่มนัจึงโกรธมาก มนัขู่บุคคลทั้งสองวา่ 
พวกเขาจะตอ้งถูกทรมานร้ายยิง่กวา่น้ี ถึงขนาดวา่ หากพวกเขาไม่เกิดมายงัจะดีกวา่ 
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ค าขู่ของยกัษโ์ศกะท าใหค้ริสเตียนและหวงัใจตวัสั่นงนังกดว้ยความตกใจยิง่นกั จนตอ้งหนัหนา้
เขา้ปรึกษาอีกวา่ จะท าตามท่ีมนับอกหรือไม่ คริสเตียนมีทีท่าวา่จะยอมท าตามค าสั่งของมนัคือฆ่าตวัตาย 
แต่หวงัใจเตือนสติวา่ “พี่เอ๋ย พี่ลืมเสียแลว้หรือวา่การท่ีพี่บากบัน่มาถึงท่ีน่ีไดน้ั้น พี่มีความกลา้หาญ
เพียงใด พญามารไม่อาจจะบดขยี้พี่ไดเ้ลย แมแ้ต่ส่ิงต่าง ๆ ท่ีพี่ไดพ้บไดเ้ห็นไดย้นิท่ีหุบเขาเงามรณะ ก็ไม่
อาจท าลายพี่ได ้ บดัน้ีไฉนพี่จึงมีแต่ความขลาดกลวัเล่า อนัตวันอ้งเองนั้นเป็นคนอ่อนแอยิง่กวา่พี่มากนกั 
และนอ้งก็ถูกยกัษท์  าร้ายร่างกาย ตอ้งอดขา้วอดน ้า เช่นเดียวกบัพี่ ขอใหเ้ราจงอดทนไปอีกสักหน่อยเถิด 
ขอใหพ้ี่จงระลึกถึงเหตุการณ์ในตลาดอนิจจงับา้งเถิด คร้ังนั้นพี่มิไดก้ลวัถูกล่ามโซ่ มิไดก้ลวัถูกขงักรง 
หรือแมแ้ต่ความตายเลย” 

เชา้วนัต่อมา ยกัษโ์ศกะมาหาคริสเตียนกบัหวงัใจอีก มนัจบัเอาบุคคลทั้งสองไปไวท่ี้ลานกวา้ง
ในปราสาท แลว้ช้ีใหพ้วกเขาดูกระดูกและหวักระโหลกต่าง ๆ ตามค าแนะน าของภรรยาของมนั 
“กระดูกเหล่าน้ีเดิมก็เป็นผูแ้สวงหาสัจธรรมเหมือนอยา่งเจา้น่ีแหละ” มนัวา่ “และพวกเขาก็เดินเหยยีบย  ่า
ไร่นาของขา้เช่นเดียวกบัพวกเจา้ดว้ย ขา้จึงจบัฉีกเน้ือออกเป็นช้ิน ๆ เจา้ทั้งสองขา้ก็จะจบัฉีกเสีย
เช่นเดียวกนัน้ี” คร้ันแลว้มนัก็น าบุคคลทั้งสองกลบัไปสู่ท่ีคุมขงัเช่นเดิม มนัเฆ่ียนตีพวกเขาไปตลอดทาง 

พอตกเวลากลางคืน เจา้ยกัษโ์ศกะก็รู้สึกแปลกใจมากเพราะไม่วา่มนัจะเฆ่ียนตี หรือแนะน า
อยา่งไร ก็ไม่อาจท าใหน้กัโทษของมนัตายไปตามความประสงคข์องมนัได ้ ต่อปัญหาน้ีภรรยาของมนั
อธิบายวา่ “มนัคงหวงัวา่จะมีผูม้าช่วยมนักระมัง่หรือมิฉะนั้นก็คงจะมีลูกกุญแจไวแ้ลว้ และคิดจะหนี
เป็นแน่” 

“พรุ่งน้ีเชา้ขา้จะคน้หาดู” เจา้ยกัษก์ล่าว 

กุญแจแห่งพระสัญญา 

คร้ันเวลาประมาณเท่ียงคืน คริสเตียนกบัหวงัใจเร่ิมอธิษฐานต่อพระเจา้ และอธิษฐานอยูเ่ช่นนั้น
จนกระทัง่รุ้งเชา้และก่อนท่ีฟ้าจะส่างสักเล็กนอ้ย คริสเตียนไดร้้องข้ึนอยา่งแปลกใจวา่ “ท าไมขา้จึงโง่ถึง
ขนาดตอ้งนอนอยูใ่นคุกอนัร้ายกาจเช่นน้ีหนอ ในเม่ือสามารถท่ีจะหลบหนีไปไดแ้ท ้ ๆ ในกระเป๋าของ
ขา้มีลูกกุญแจอยูด่อกหน่ึง ช่ือพระสัญญาขา้เช่ือวา่ คงจะไขกุญแจในปราสาทวจิิกิจฉาน้ีไดทุ้กอนัดว้ยซ ้ า
ไป” 

หวงัใจพดูข้ึนอยา่งปิติวา่ “นบัวา่เป็นข่าวดียิง่ทีเดียวลองเอาออกมาไขดูซิ” คร้ันแลว้คริสเตียนจึง
หยบิออกมาไขกุญแจประตู พอเขาบิดกุญแจประตูก็เปิดอา้ออกทนัที คริสเตียนกบัหวงัใจรีบพากนัออก
จากหอ้งขงั ต่อจากนั้นเขาก็ตรงไปไขกุญแจประตูท่ีน าไปสู่ลานกวา้งในปราสาท และมุ่งไปสู่ประตู
เหล็กดา้นนอก ปรากฏวา่กุญแจประตูน้ีไขยากมาก แต่ก็ไขออกจนได ้ ต่อจากนั้นทั้งสองก็ผลกัประตู
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ออก เพื่อหนีไปโดยเร็ว แต่ประตูลัน่เสียงดงัมาก ท าให้ยกัษโ์ศกะต่ืนข้ึน มนัรีบผลุดลุกข้ึนจากท่ีนอน
อยา่งรวดเร็ว หมายจะจบัเชลยทั้งสองใหไ้ด ้ แต่แลว้มนัก็ลม้ลงและชกัด้ินชกังออีก ท าใหม้นัไม่อาจ
ติดตามไปได ้

คริสเตียนกบัหวงัใจหนีไปเร่ือย ๆ จนมาถึงถนนของพระบรมมหากษตัริย ์ อนัเป็นเส้นทางสาย
เดิมของพวกเขาไดอ้ยา่งปลอดภยั หลงัจากนั้นพวกเขาไดเ้ขียนขอ้ความเตือนใจคนเดินทางไว ้ ไกล ้ ๆ 
ทางลดัซ่ึงหยกัเป็นขั้นบนัไดเหล่านั้น การน้ีท าใหค้นเดินทางในเวลาต่อมา ซ่ึงมิเป็นจ านวนมาก รู้
เร่ืองราวและหลบหนีจากอนัตรายน้ีไปได ้

คริสเตียนและหวงัใจพกัอยู่กบัคนเลีย้งแกะ 

คริสเตียนและหวงัใจเดินทางต่อไป จนกระทัง่ถึงเทือกเขาเกษมบรรพต ทั้งสองข้ึนไปบน
เทือกเขานั้น ก็พบวา่มีสวนผลไมแ้ละน ้าพุอยูม่ากมายหลายแห่ง ทั้งคู่พากนัด่ืม อาบน ้ า และกินผลไม้
เหล่านั้น” 

บนยอดของภูเขาเหล่านั้น มีผูเ้ล้ียงแกะหลายคน ผูเ้ล้ียงแกะเหล่านั้นก าลงัเล้ียงแกะของเขาตาม
ริมถนน คริสเตียนกบัหวงัใจถามคนเหล่านั้นวา่ “เทือกเขาเกษมบรรพตน้ี เป็นของผูใ้ด และแกะเหล่าน้ี
เป็นของผูใ้ด” 

“เทือกเขาเหล่าน้ีเป็นของพระอิมมานูเอล และแกะเหล่าน้ีก็เป็นของพระองคเ์ช่นเดียวกนั” 
“ทางสายน้ีไปสู่เมืองบรมสุขเกษมใช่หรือไม่” เขาถาม 
“ใช่แลว้ครับ ท่านทั้งสองเดินอยูบ่นเส้นทางท่ีถูกตอ้งแลว้” ผูเ้ล้ียงแกะตอบ 
ในความฝันของขา้พเจา้ปรากฏวา่ผูเ้ล้ียงแกะเหล่านั้น ไดซ้กัถามความเป็นมาของคริสเตียนกบั

หวงัใจบา้งพอสมควร และเม่ือไดฟั้งค าบอกเล่าแลว้ ผูเ้ล้ียงแกะต่างก็รู้สึกรักใคร่บุคคลทั้งสอง พวกเขา
กล่าวตอ้นรับวา่ “เราชาวเกษมบรรพต ขอตอ้นรับท่านดว้ยความยนิดี” 

ผูเ้ล้ียงแกะดงักล่าว มีช่ือวา่นายรอบรู้ นายช านาญ นายระวงั และนายสุจริต ทั้งส่ีพาคริสเตียน
กบัหวงัใจไปยงัท่ีพกัของเขา และจดัอาหารมาใหรั้บประทาน พวกเขาบอกวา่ อยากจะใหค้ริสเตียนกบั
หวงัใจอยูก่บัเขา ระยะหน่ึงเสียก่อน แลว้จึงค่อยเดินทางต่อไป เพื่อวา่ พวกเขาจะไดท้  าความรู้จกัมกัคุน้
ดว้ย นอกจากนั้นพวกผูเ้ล้ียงแกะยงัอยากใหบุ้คคลทั้งสองไดดู้ส่ิงของท่ีดีต่าง ๆ บนเทือกเขาเกษม
บรรพตน้ีใหท้ัว่เสียก่อน ดว้ยเหตุน้ี ทั้งสองจึงพกัอยูก่บัผูเ้ล้ียงแกะเหล่านั้นตามสมควร 

ก่อนหนา้ท่ีคริสเตียนและหวงัใจจะออกเดินทางต่อไป พวกผูเ้ล้ียงแกะไดเ้อากลอ้งให้บุคคลทั้ง
สอง ส่องดูประตูเมืองบรมสุขเกษม ทั้งคริสเตียนและหวงัใจต่างมองเห็นประกายรัศมีเรือง ๆ เปล่ง
ออกมาจากเมือง ซ่ึงเขาจะไดไ้ปนั้น 
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คร้ันแลว้ผูเ้ล้ียงแกะคนหน่ึงไดม้อบกระดาษแผนท่ีในการเดินทางใหเ้ขา คนท่ีสองเตือนให้
ระมดัระวงันายป้อยอใหดี้ คนท่ีสามเตือนวา่ จงอยา่นอนหลบัในแผน่ดินสะกดหลบัเป็นอนัขาด ส่วนคน
ท่ีส่ีไดอ้วยพรใหพ้ระเจา้ทรงพิทกัษรั์กษาคนทั้งสอง พอฝันมาถึงตรงน้ีขา้พเจา้ก็ต่ืน 

ต่อจากนั้นขา้พเจา้ก็หลบัไปอีก และฝันวา่ ผูแ้สวงหาสัจธรรมของพระเจา้ทั้งสองคน เดินลงมา
จากภูเขามุ่งตรงไปยงัเมืองบรมสุขเกษม 

ผู้แสวงหาสัจธรรมพบนายอวชิา นายป้อยอ และนายไม่เช่ือว่ามพีระ

เจ้า 

ต่อมาคริสเตียนและหวงัใจพบชายคนหน่ึงช่ืออวชิา ชายคนน้ีก าลงัเดินไปตามทางแคบ ๆ และ
คดเค้ียวสายหน่ึง ซ่ึงมุ่งตรงมาสู่เส้นทางของบุคคลทั้งสอง 

คริสเตียนจึงเอ่ยถามชายผูน้ั้นวา่มาจากไหน และจะไปไหน 
เขาตอบวา่ “ขา้เกิดท่ีเมืองอวดรู้ และก าลงัจะไปยงัเมืองบรมสุขเกษม” 
คริสเตียนถามต่อไปวา่ “ท่านคิดวา่ทา่นจะผา่นประตูเมืองเขา้ไปไดอ้ยา่งไร ท่านอาจจะพบ 

อุปสรรคท่ี์นัน่ก็ได”้ 
“สาธุชน คนดี เขาเขา้ไปอยา่งไร ขา้ก็จะเขา้ไปอยา่งนั้นซิ” นายอวชิาตอบ 
“แต่ท่านมีใบส าคญัอะไร ท่ีจะแสดงแก่นายประตู เพื่อใหเ้ขาเปิดทางใหแ้ก่ท่านหรือ” 
“ขา้รู้จกัน ้าพระทยัพระเจา้ดี” นายอวชิาวา่ “ขา้เป็นคนรู้บาปบุญคุณโทษ เป็นหน้ีสินใครก็ใชใ้ห้

เขา ขา้อธิษฐาน อดอาหาร ถวายสิบลด และใหท้านคนยากจน ท่ีขา้ละทิ้งบา้นเมืองของขา้ ก็เพื่อไปสู่
เมืองบรมสุขเกษมท่ีขา้ก าลงัจะไปน้ีแหละ” 

“แต่ท่านมิไดเ้ขา้มาทางประตูแคบ ซ่ึงอยูป่ลายทางโนน้ท่านมาตามทางคดเค้ียว เหตุน้ีขา้พเจา้จึง
กลวัวา่ แมท้่านจะอวดตวัวา่ท่านท าดีสักเพียงใด ท่านก็คงไม่อาจเขา้ไปในเมืองนั้นได”้ คริสเตียนวา่  

“สูเอย” นายอวชิาเอ่ยข้ึน “สูเช่ือถือศาสนาของบา้นเมืองของสู ส่วนขา้ก็นบัถือศาสนาตาม
บา้นเมืองของขา้ ขา้หวงัวา่ทุกอยา่งคงจะลงเอยดว้ยดี อน่ึงประตูท่ีสูวา่นั้นทัว่โลกยอ่มรู้วา่อยูห่่างไกล
จากบา้นเมืองของเรายิง่นกั ขา้คิดไม่ออกเลยจริง ๆ วา่จะมีใครรู้ทางนั้น แต่ขา้วา่มนัไม่ส าคญัอะไรนกั
หรอก เรามีหนทางดีเดินสะดวก มีหญา้ข้ึนเขียวชะอุ่มตดัจากบา้นเมืองของเรา” 

คริสเตียนเห็นวา่ นายอวชิาอวดรู้นกั จึงกระซิบบอกนายหวงัใจวา่ “คนโฉดเขลายงัมีความหวงั
มากกวา่เขาเสียอีก (ดู สุภาษิต 26:12) เราจะสนทนากบัเขาต่อไปดีไหมหนอ หรือวา่ควรจะเดินล่วงหนา้
ไปก่อน ปล่อยใหเ้ขาครุ่นคิดถึงค าพดูของเราแลว้จึงค่อยหยดุคอยเขาในภายหลงั” 
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ดว้ยเหตุน้ีคริสเตียนกบัหวงัใจจึงเดินน าหนา้ไป ปล่อยให้นายอวชิาเดินตามอยูเ่บ้ืองหลงั ทั้งสอง
เดินไปจนกระทัง่ถึงทางแพร่ง มีทางสายหน่ึงแยกออกจากเส้นทางเดิม ทั้งคริสเตียนและหวงัใจตดัสินใจ
ไม่ถูกวา่ ควรเดินไปทางไหน เพราะทั้งสองสายต่างก็เป็นทางตรงเช่นเดียวกนั ขณะท่ีทั้งสองก าลงัลงัเล
ใจวา่ จะเลือกไปทางสายใดอยูน่ั้น ก็มีชายคนหน่ึงนุ่งห่มขาวเดินมาหาเขาชายผูน้ั้นถามพวกเขาวา่เหตุใด
จึงมายนือยูท่ี่นัน่เล่า ทั้งสองตอบวา่ “เราก าลงัจะไปยงัเมืองบรมสุขเกษม แต่ไม่รู้วา่จะเลือกทางสายใดจึง
จะถูก” 

“ตามขา้มาก็แลว้กนั” ชายผูน้ั้นวา่ “ขา้ก าลงัจะไปยงัจุดหมายปลายทางเดียวกบัเจา้เช่นเดียวกนั” 

นายป้อยอกบัตาข่ายของเขา 

ดว้ยเหตุน้ีคริสเตียนกบัหวงัใจจึงตามชายผูน้ั้นไป แต่พอเดินไปไดเ้พียงเล็กนอ้ยถนนก็เบน
ออกไปจากทิศทางไปสู่ตวัเมืองท่ีพวกเขามุ่งจะไป แต่ทั้งสองก็ยงัคงเดินตามชายผูน้ั้นไปอีก ก่อนท่ีคริส
เตียนกบัหวงัใจจะรู้ถึงพฤติการณ์ของชายคนนั้น ก็ถูกน าไปติดกบัตาข่ายของเขาเสียแลว้ ทั้งสองถูกมดั
อยูใ่นตาข่าย ไม่อาจเอาตวัรอดไดเ้ลย คร้ันแลว้เส้ือคลุมสีขาวของชายผูน้ั้นก็หลุดออกจากร่าง 

“พี่เพิ่งรู้ตวัวา่เราหลงกลมนัเสียแลว้” คริสเตียนพดู “ผูเ้ล้ียงแกะไดเ้ตือนเราล่วงหนา้แลว้วา่ ให้
ระมดัระวงัเจา้คนป้อยอ เราเพิ่งจะประจกัษช์ดัเด๋ียวน้ีเองวา่ ท่ีนกัปราชญ ์ เขาพดูวา่ “คนท่ีป้อยอเพื่อน
บา้นตน ก็เปรียบเหมือนวางตาข่ายดกัเทา้ของเขา” (สุภาษิต 29:5) นั้นเป็นความจริง” 

“นอกจากนั้น ผูเ้ล้ียงแกะยงัไดม้อบแผนท่ีเดินทางใหเ้ราอีกดว้ย แต่เราลืมสนิททีเดียว” หวงัใจ
วา่  

เพราะความประมาทเลินเล่อเช่นน้ีเอง ทั้งสองจึงตอ้งนอนโอดครวญอยูใ่นตาข่าย ในท่ีสุดทั้ง
สองเห็นชายผูห้น่ึงมีรัศมีรุ่งโรจน์ ถือแส้เดินมาหาพวกเขา ชายผูน้ั้นถามวา่ เขาทั้งสองมาจากไหน และ
ก าลงัท าอะไรอยูท่ี่น่ี ทั้งสองตอบวา่ มีชายคนหน่ึงสวมเส้ือผา้สีขาว พาพวกเขามาผดิทาง 

“เจา้หมอนัน่ช่ือป้อยอ เป็นผูพ้ยากรณ์เทียมเทจ็” ชายผูน้ั้นช้ีแจง “เขาปลอมตวัเป็นทูตแห่งความ
สวา่ง” (2 โครินธ์ 11:13,4) 

เม่ือไดช้ี้แจงแลว้ ชายผูน้ั้นท่ีมีรัศมีรุ่งโรจน์ก็ไดท้  าลายตาข่าย ช่วยคริสเตียนและหวงัใจออกมา 
แลว้พาไปส่งท่ีทางสายเดิม ซ่ึงเขาไดห้ลงละทิ้งและติดตามนายป้อยอไปนั้น 

“เม่ือคืนน้ีพวกเจา้อยูท่ี่ไหน” ชายผูน้ั้นถามคริสเตียนกบัหวงัใจ 
“เราพกัอยูก่บัคนเล้ียงแกะ บนเทือกเขาเกษมบรรพต” ทั้งสองตอบ 
“ท าไมเขา้ทั้งสองจึงไม่เอากระดาษแผนท่ี ท่ีเขาให้ออกมาดู” เขาถามต่อ 
ทั้งสองตอบวา่ไดลื้มเสียสนิท 
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“คนเล้ียงแกะมิไดเ้ตือนเจา้หรือวา่ ให้ระมดัระวงันายป้อยอ” 
“คนเล้ียงแกะเตือนเราเหมือนกนั แต่นายป้อยอพดูจาสุภาพเรียบร้อย เกินกวา่ท่ีจะคาดคิดไดว้า่ 

เขาเป็นคนป้อยอ” (ดู โรม 16:17,18) 
แลว้ขา้พเจา้ก็ฝันเห็นชายผูมี้รัศมีรุ่งโรจน์นั้น สั่งใหค้ริสเตียนกบัหวงัใจนอนลง แลว้ใชแ้ส้เฆ่ียน

ตีสั่งสอน ใหรู้้ถึงทางท่ีดี ซ่ึงพวกเขาควรจะเดินและพดูดว้ยวา่ “เรารักเจา้มากเท่าใด เราก็วา่กล่าวและ
เฆ่ียนตีสั่งสอนเจา้เท่านั้น จงจ าใส่ใจใหดี้ และกลบัใจเสียใหม่” (ดู ววิรณ์ 3:19) 

ต่อจากนั้นเขาไดส้ั่งใหค้ริสเตียนกบัหวงัใจมุ่งหนา้เดินทางต่อไป โดยใหย้ดึเอาทิศทางตามแผน
ท่ี ซ่ึงผูเ้ล้ียงแกะใหไ้วเ้ป็นหลกั ทั้งสองกล่าวค าขอบคุณในความกรุณาของเขา แลว้เดินร้องเพลงไปตาม
ทางท่ีถูกตอ้งนั้น 

นายไม่เช่ือว่ามพีระเจ้า 

ภายหลงัจากท่ีเดินมาไดค้รู่หน่ึง คริสเตียนกบัหวงัใจก็เห็นชายคนหน่ึงเดินมาหาเขาทั้งสอง ชาย
ผูน้ี้มีช่ือวา่ นายไม่เช่ือวา่มีพระเจา้ เขาถามคริสเตียนกบัหวงัใจวา่ จะไปไหน 

ทั้งสองตอบวา่ “เราก าลงัจะไปยงัภูเขาซีโอน” 
เม่ือนายไม่เช่ือวา่มีพระเจา้ไดฟั้งเช่นนั้น ก็หวัเราะเยาะเป็นการใหญ่ “ท าไมเขา้จึงโง่เขลาอยา่งน้ี

หนอ” เขาวา่ “เจา้ก าลงัเดินบนเส้นทาง ท่ียากล าบากมากทีเดียว และเม่ือถึงปลายทางเจา้จะไม่ไดรั้บ
อะไรเป็นผลตอบแทนเลย สถานท่ีซ่ึงเจา้ฝันไวน้ะ ไม่มีหรอกในโลกน้ี” 

“แต่ในโลกหนา้มีแน่” คริสเตียนตอบ 
“เม่ือตอนท่ีขา้ยงัอยูใ่นบา้นเมืองของขา้ ขา้ก็ไดย้นิเร่ืองราวอยา่งท่ีเจา้วา่น่ีแหละ ขา้จึงดั้งดน้

แสวงหา ขา้คน้หาเมืองน้ีเป็นเวลายีสิ่บปีแลว้ แต่ขา้ก็ไม่เคยพบเลย” 
คริสเตียนตอบวา่ “ส าหรับเราทั้งสองนั้น ทั้งไดย้นิเร่ืองราว และมีความเช่ืออยา่งจริงจงั วา่

สถานท่ีเช่นวา่นั้นจะตอ้งมีอยา่งแน่นอน” 
“ถา้ขา้ไม่เช่ือชาวเมืองละก็ ขา้คงไม่เดินทางเสาะหามาไกลถึงขนาดน้ีหรอก อน่ึง ถา้หาก

สถานท่ีเช่นวา่นั้นมีจริงแลว้ ขา้ก็คงพบแลว้ เพราะวา่ขา้เดินทางมาไกลกวา่เจา้ทั้งสอง บดัน้ีขา้ก าลงัจะ
เดินทางกลบั” นายไม่เช่ือวา่มีพระเจา้กล่าว 

“ท่ีชายผูน้ี้พดู เป็นความจริงหรือไม่” คริสเตียนถามหวงัใจ 
หวงัใจตอบวา่ “เราตอ้งระมดัระวงัใหม้าก เพราะเขาเป็นคนป้อยอคนหน่ึง เหมือนกนั เขาวา่

อะไรนะ ภูเขาซีโอนไม่มีจริงนะรึ ก็เราไม่เห็นประตูเมืองบรมสุขเกษมดอกหรือ ตอนท่ีเราส่องกลอ้งจาก
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เทือกเขาเกษมบรรพตนั้น และท่ีเราเดินทางเด๋ียวน้ี ก็มิใช่เพราะความเช่ือดอกหรือ ขอใหเ้ราจงเดินต่อไป
เถิด ประเด๋ียวท่านผูถื้อแส้จะตามมาทนั” 

“นอ้งเอ๋ย” คริสเตียนวา่ “พี่มิไดส้งสัยในความเช่ือของเราหรอก ท่ีพี่ถามก็เพื่อทดลองใจของ
นอ้งเท่านั้น พี่ทราบดีวา่ชายผูน้ี้ถูกพระของโลกน้ีท าให้ตาของเขามืดมนไป ขอใหเ้ราเดินทางต่อไปเถิด 
และจงรู้ไวด้ว้ยวา่ เราเช่ือความจริง” 

แลว้คริสเตียนกบัหวงัใจก็เดินผละจากชายผูน้ั้นไป ขณะท่ีทั้งสองเดินจากไปนั้น ชายดงักล่าว
นั้นยงัคงหวัเราะเยาะไล่หลงัอยูอี่ก 

คริสเตียนกบัหวงัใจเดนิทางมาถึงแผ่นดนิสะกดหลบั 

ในความฝันนั้น ขา้พเจา้เห็นคริสเตียนกบัหวงัใจเดินทางไป จนกระทัง่ยา่งเขา้เขตเมือง ๆ หน่ึง 
อากาศของเมืองน้ีแปลกมาก คือท าใหค้นต่างถ่ินรู้สึกง่วงนอน หวงัใจซึมเซาและง่วงนอนเป็นอนัมาก 
เขาจึงเอ่ยถึงคริสเตียนวา่ “นอ้งง่วงนอนเหลือเกิน ลืมตาไม่ค่อยข้ึน ใหเ้รานอนสักงีบหน่ึงเถอะ” 

คริสเตียนตอบวา่ “นอนไม่ไดเ้ป็นอนัขาด ถา้ขืนนอนเราจะไม่มีโอกาสต่ืนข้ึนอีกเลย” 
“ท าไมละพี่ การนอนหลบัเป็นส่ิงท่ีคนเหน็ดเหน่ือยตอ้งการ ถา้เราไดน้อนหลบัสักนิด ก็จะท า

ใหเ้ราสดช่ืนมีก าลงัข้ึน” 
“นอ้งจ าไม่ไดห้รือวา่ ผูเ้ล้ียงแกะไดเ้ตือนมิใหเ้รานอนอยูใ่นเขตแดนของเมืองสะกดหลบั ฉะนั้น

อยา่ใหเ้ราหลบัไหลเหมือนคนอ่ืน แต่ใหเ้ราระวงัระไวอยู ่และไม่เมาเลย” (1 เธสะโลนิกา 5:6) 
“นอ้งผดิไป” หวงัใจวา่ “ถา้นอ้งอยูค่นเดียวละก็คงหลบัไหลไปแลว้ และเป็นอนัตรายถึงชีวติ

แน่” 
“เอาละเม่ือรู้อยา่งน้ีแลว้ เราจงหาเร่ืองมาคุยกนั เพื่อแกค้วามง่วงน้ีเสียเถิด” คริสเตียนเอ่ยชวน 
คร้ันแลว้คริสเตียนจึงถามหวงัใจวา่ “เดิมทีนอ้งคิดอยา่งไร จึงไดต้ดัสินใจร่วมทางกบัพี่” 

เร่ืองราวของหวงัใจ 

“นอ้งเคยหลงใหลในทรัพยศ์ฤงคาร ความมัน่คงของฝ่ายโลกมาเป็นเวลานานแลว้ คร้ันมาไดย้นิ
ถอ้ยค าของพี่ และพี่ซ่ือสัตยท่ี์รักยิง่ของเรา ท่ีวา่บั้นปลายของส่ิงเหล่าน้ีก็คือความตาย (โรม 6:21-23) 
และเพราะเหตุการณ์เหล่านั้น พระเจา้จึงทรงลงอาชญาแก่บุตรทั้งหลายท่ีไม่เช่ือฟัง (เอเฟซสั 5:6) แลว้
ความผดิบาปของนอ้งก็ผดุข้ึนในหว้งนึกคิด ทุกคร้ังท่ีคิดวา่ตนจะตอ้งเขา้สู่การพิพากษาในไม่ชา้” 

“เม่ือคิดไดเ้ช่นน้ีแลว้นอ้งท าอะไร” คริสเตียนถาม 
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“นอ้งคิดวา่จะตอ้งยกระดบัชีวติใหดี้ข้ึน มิฉะนั้นจะตอ้งพบกบัความหายนะอยา่งแน่นอน นอ้ง
จึงวิง่หนีจากความผดิบาปท่ีเคยกระท ามา และหนีจากบรรดามิตรสหาย ซ่ึงลว้นแต่เป็นคนบาปดว้ย และ
เร่ิมเอาใจใส่ในการปฏิบติัศาสนกิจ เช่น อธิษฐานอ่านพระธรรมค าสั่งสอน และร้องไห้ส านึกในความผดิ
บาปท่ีไดก้ระท าไว ้และไดท้  าส่ิงอ่ืน ๆ อีกมาก เกินกวา่ท่ีจะเอ่ยในท่ีน้ีไดห้มด แต่นอ้งไดย้นิค าเล่าขานท่ี
สืบต่อ ๆ มาดงัน้ี “กิจการของพวกขา้พเจา้ ก็เหมือนเส้ือผา้เปรอะเป้ือน” (อิสยาห์ 64:6) “ไม่มีมนุษยผ์ูใ้ด
จะเป็นคนชอบธรรมได ้โดยการประพฤติตามพระบญัญติั” (กาลาเทีย 2:16)” 

“หลงัจากนั้นนอ้งก็เร่ิมคิดดงัน้ีวา่ ถา้หากความชอบธรรมทั้งหลายของนอ้งมีค่าเพียงเส้ือผา้ท่ี
เปรอะเป้ือนหรือผา้ข้ีร้ิว และถา้การถือรักษาพระบญัญติั ไม่อาจช่วยใหผู้ใ้ดเป็นคนชอบธรรมได ้ และ
เม่ือเราไดก้ระท ากิจการต่าง ๆ เสร็จไปแลว้ ก็ยงัหวงัประโยชน์อะไรไม่ได ้ เม่ือเป็นเช่นนั้นความคิดวา่
การถือรักษาพระบญัญติั จะท าใหเ้ราไดเ้ขา้สวรรค ์ยอ่มเป็นความคิดท่ีโฉดเขลา” 

“อุปมาเหมือนคนหน่ึง เป็นหน้ีเจา้ของร้านคา้อยูส่องพนับาท แมว้า่ต่อมาภายหลงั เขาจะช าระ
เงินทุก ๆ คร้ังท่ีเขาซ้ือก็ตาม แต่หน้ีเก่าก็ยงัคงคา้งบญัชีอยู ่ ถา้ขืนไม่ช าระ เจา้ของร้านก็อาจฟ้องร้องต่อ
ศาลได”้ 

“ค าอุปมาน้ีเก่ียวขอ้งกบันอ้งอยา่งไรเล่า” คริสเตียนซกัไซร้ต่อ 
“นอ้งคิดวา่ ความผิดของนอ้งเป็นหน้ีอนัใหญ่หลวงท่ีนอ้งจะตอ้งช าระใหพ้ระเจา้ ซ่ึงพระองค์

ไดท้รงบนัทึกไวใ้นบญัชีเรียบร้อยแลว้ แมน้อ้งจะเปล่ียนวถีิชีวติเสียใหม่นบัตั้งแต่น้ีไป ก็ไม่อาจลบลา้ง
บาปอนันั้นได ้ จึงคิดหาทางวา่ท าอยา่งไรจึงจะพน้จากความพินาศน้ีได ้ อีกอยา่งหน่ึงท่ีท าใหน้อ้งเป็น
ทุกขม์ากก็คือ เม่ือพิจารณาถึงคุณงามความดีต่าง ๆ ท่ีนอ้งกระท าอยู ่ ก็มกัจะมีความผดิบาปใหม่ ๆ 
ปะปนอยูด่ว้ยเสมอ ความผดิบาปท่ีนอ้งกระท าในวนัเดียวก็มีโทษหนกั พอท่ีจะท าใหน้อ้งตอ้งตกนรกได ้
ถึงแมว้า่นอ้งไม่เคยท าความผิดบาปมาก่อนก็ตาม” หวงัใจกล่าว 

“แลว้นอ้งจะท าอยา่งไร” 
“นอ้งเองก็ไม่รู้เหมือนกนัวา่ จะท าอยา่งไรดี จนกระทัง่นอ้งไดมี้โอกาสพดูคุยกบัพี่ซ่ือสัตย ์ เขา

บอกวา่ นอ้งจะตอ้งแสวงหาความชอบธรรมจากบุรุษผูห้น่ึง ซ่ึงไม่เคยท าความผดิบาปใด ๆ เลย” 
“นอ้งเช่ือวา่บุรุษท่ีวา่นั้น มีจริงหรือ” คริสเตียนถาม 
“เขาบอกวา่บุรุษผูน้ั้น คือองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ ผูซ่ึ้งบดัน้ีประทบัอยู ่ ณ เบ้ืองขวาพระหตัถข์อง

พระบิดาเจา้ผูสู้งสุด (ฮีบรู 10:12) นอ้งไดถ้ามเขาวา่ ความชอบธรรมของพระองคจ์ะท าใหม้นุษยเ์ป็นผู ้
ชอบธรรม จ าเพาะพระพกัตร์พระบิดาเจา้ไดอ้ยา่งไร เขาตอบวา่ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่สูงสุด 
การท่ีพระองคท์รงส้ินพระชนมน์ั้น มิใช่เป็นไปเพื่อพระองคเ์องแต่เพื่อนอ้ง เขาเล่าวา่พระราชกิจ
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ทั้งหลายของพระคริสต ์ และความดีของพระราชกิจนั้น จะเป็นหลกัประกนัต่อพระเจา้ หากวา่นอ้งเช่ือ
ในพระองค”์ 

“หลงัจากนั้นนอ้งท าอยา่งไรต่อไป” 
“นอ้งเกรงวา่พระองคจ์ะไม่ทรงช่วยนอ้งให้รอด” หวงัใจวา่  
“ซ่ือสัตยเ์ขาวา่อยา่งไรอีก” 
“เขาบอกใหน้อ้งไปเฝ้าพระองค ์ นอ้งบอกวา่กลวัวา่การท่ีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้เฝ้านั้นคงตอ้ง

เสียค่ามาก แต่เขาบอกวา่พระองคท์รงเช้ือเชิญให้นอ้งมาหาพระองคเ์สียอีก (ดู มทัธิว 11:28) นอ้งจึงถาม
เขาวา่ การเขา้เฝ้าพระองคน์ั้นจะตอ้งท าอยา่งไร เขาตอบวา่ นอ้งควรอธิษฐานดว้ยสุดใจสุดจิต ขอใหพ้ระ
บิดาเจา้ทรงใหน้อ้งไดพ้บพระเยซู นอ้งตอบวา่ นอ้งไม่รู้วา่เม่ือไปถึงแลว้ จะทูลพระองคอ์ยา่งไร เขา
แนะน าใหน้อ้งทูลต่อพระองคด์งัน้ีวา่ “ขา้แต่พระเจา้ ขอพระองคท์รงเมตตาต่อขา้พเจา้ผูเ้ป็นคนบาปดว้ย
เถิด ขอไดโ้ปรดช่วยใหข้า้พเจา้รู้จกัและเช่ือพึ่งในพระคริสต ์ ขา้พเจา้รู้วา่หากปราศจากความชอบธรรม
ของพระคริสตแ์ลว้ ขา้พเจา้จะไม่ไดรั้บความรอดเลย ขา้แต่พระเจา้ ขา้พเจา้ทราบวา่ พระองคท์รงเป็นผู ้
กอปรดว้ยความเมตตากรุณา พระองคไ์ดท้รงตั้งพระเยซูคริสต ์ พระบุตรของพระองค ์ ใหเ้ป็นพระผูช่้วย
ใหร้อดของโลก พระองคท์รงเตม็พระทยัท่ีจะประทานพระองคเ์องใหแ้ก่คนบาปเช่นขา้พเจา้ ขา้พเจา้
เป็นคนบาป ขอพระองคท์รงแผพ่ระคุณของพระองค ์ ในการช่วยจิตวญิญาณของขา้พเจา้ใหร้อดโดยทาง
พระเยซูคริสต ์พระบุตรของพระองคด์ว้ยเถิด อาเมน” 

“แลว้นอ้งท าตามค าแนะน าของเขาหรือเปล่าละ” 
“ท าตามซิครับ นอ้งอธิษฐานเช่นน้ีซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก ตั้งหลายหน” 
“แลว้พระเยซูคริสตท์รงส าแดงพระองคต่์อนอ้งอยา่งไร” 
“นอ้งไม่ไดเ้ห็นพระองคด์ว้ยตาฝ่ายเน้ือหนงั แต่เห็นพระองคโ์ดยตาฝ่ายจิตวิญญาณ คือโดย

ความเขา้ใจ คือวนัหน่ึงนอ้งไดต้รึกตรองดู ถึงความผดิบาปท่ีนอ้งไดก้ระท ามา เห็นวา่มีมากมายใหญ่
หลวงยิง่นกั จนมองไปทางไหนก็พบแต่นรก ในทนัใดนั้นเอง นอ้งก็ไดเ้ห็นพระเยซูคริสต ์ ก าลงั
ทอดพระเนตรมาแต่สวรรค ์ พระองคต์รัสแก่นอ้งวา่ “จงเช่ือวางใจในพระเยซูคริสตเจา้ และท่านจะรอด
ได”้ (กิจการ 16:31) นอ้งร้องไหแ้ละทูลถามพระองคว์า่ “ขา้แต่พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้เป็นคนบาปหนกัยิง่
นกั พระองคจ์ะทรงพระกรุณารับไว ้ และทรงช่วยใหไ้ดรั้บความรอดหรือไม่” นอ้งไดย้นิพระองคต์รัส
ตอบวา่ “ผูท่ี้มาหาเรา เราจะไม่ทิ้งเลย” (ยอห์น 6:37) “พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จเขา้มาในโลก เพื่อจะไดท้รง
ช่วยคนบาปใหร้อด” (1 ทีโมธิ 1:15) “พระคริสตน์ั้นเป็นผูท่ี้จะท าใหพ้ระบญัญติัส าเร็จ เพื่อใหทุ้กคนท่ี
เช่ือนั้นไดค้วามชอบธรรม” (โรม 10:4) “พระเยซูนั้นผูต้อ้งทรงมอบไวแ้ลว้ เพราะความผดิของเราทั้ง
ปวง และไดท้รงเป็นข้ึนมาจากความตาย เพื่อจะให้เราเป็นคนชอบธรรม” (โรม 4:25)” 
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“จิตใจของนอ้งเป่ียมไปดว้ยความยินดีเป็นลน้พน้ไป ดว้ยหยาดน ้าแห่งความปล้ืมปีติ จิตใจก็
เป่ียมไปดว้ยความรักในองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ นอ้งมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะเทิดพระเกียรติ 
และพระสง่าราศีของพระเยซูคริสตเ์จา้” 

นายอวชิาติดตามมา 

ในความฝันนั้นขา้พเจา้เห็น นายหวงัใจเหลียวกลบัไปมองขา้งหลงั ก็เห็นนายอวิชาก าลงัเดิน
ตามมา ดงันั้นคริสเตียนและหวงัใจจึงหยดุรอ เม่ือนายอวิชามาทนั คริสเตียนจึงถามวา่ “เด๋ียวน้ีจิตใจของ
ท่านเป็นอยา่งไร มีความรู้สึกต่อพระเจา้อยา่งไรบา้ง”  

“ก็ดีอยู”่ นายอวชิาตอบ “เพราะขา้คิดแต่ในส่ิงท่ีดีอยูเ่สมอ เพื่อจะไดป้ลอบใจเวลาเดินทาง” 
“ท่านคิดถึงอะไรบา้ง บอกให้เราทราบบา้งเถิด” 
“ขา้คิดถึงพระเจา้และสวรรค์” นายอวชิาวา่  
“พวกมารและดวงจิตท่ีพินาศ ก็คิดเช่นน้ีเหมือนกนั” คริสเตียนแยง้ 
“แต่ขา้ทั้งคิดและปรารถนาและอยากจะไดไ้ว”้ 
“คนเป็นจ านวนมากก็มีความปรารถนาเช่นน้ี แต่ก็หาไดรั้บไม่” (ดูสุภาษิต 13:4) 
“ขา้คิดถึงและไดส้ละทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อพระเจา้และสวรรคด์ว้ย” นายอวชิาวา่  
“ท่ีท่านพดูมาน่ะ ขา้พเจา้ยงัสงสัยอยู ่ เพราะการสละทุกส่ิงทุกอยา่งนั้นยากยิง่นกั ยากเกินความ

คาดคิดของปุถุชนทัว่ไป วา่แต่ท่านเถิด ท่านรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ ท่านไดส้ละทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อพระเจา้และ
สวรรคแ์ลว้” 

“จิตใจของขา้บอกขา้อยา่งนั้น” นายอวชิาตอบ 
“นกัปราชญก์ล่าวไวว้า่ ผูท่ี้วางใจแต่ตนเองก็เป็นคนโฉด” (สุภาษิต 28:26) คริสเตียนให้ขอ้คิด 
“นัน่เขาวา่คนใจชัว่ ส่วนจิตใจของขา้นั้น ดีแน่” นายอวชิาแยง้ 
“หากวา่พระวจนะของพระเจา้มิไดก้ล่าวถึงส่ิงเหล่าน้ีแลว้ ค าพยานอ่ืน ๆ ก็ยอ่มจะไร้ค่า”  

คริสเตียนวา่ “พระวจนะของพระเจา้พดูถึงจิตใจของเราดงัน้ี ไม่มีคนชอบธรรมสักคนหน่ึง ไม่มีเลย...ไม่
มีผูใ้ดประพฤติดี แมส้ักคนเดียว ไม่มีเลย (โรม 3:10,12) นอกจากนั้นยงักล่าวดว้ยวา่ “ความนึกคิดในใจ
...ลว้นเป็นความชัว่เสมอไป” (ปฐากาล 6:5) และ “ความนึกคิดในใจของมนุษยน์ั้นลว้นแต่ชัว่ตั้งแต่เด็ก
มา” (ยอห์น 8:21) 

“ขา้จะไม่ยอมเช่ือหรอกวา่ จิตใจของขา้จะชัว่ถึงเพียงนั้น” นายอวชิาคดัคา้น 
“นอกจากนั้นพระวจนะของพระเจา้ ยงักล่าวถึงวถีิทางของเรายิง่อีกดว้ยวา่ ทางของมนุษย ์
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คดโกง หาความดีอะไรมิไดมี้แต่ชัว่ร้ายทั้งส้ิน” (ดู สดุดี 125:5) พระเจา้ทรงรู้จกัเรามากกวา่ท่ีเรารู้จกัตวั
เราเองเสียอีก พระองคท์รงมองเห็นความผดิบาปในตวัเรา โดยท่ีเราเองมองไม่เห็นเลย เม่ือเราคิดไดว้า่
คุณงามความดีของเราทั้งปวง เป็นแต่ผา้ข้ีร้ิวท่ีเปรอะเป้ือน เราก็ยอ่มทราบวา่ ในเวลาท่ีเราตอ้งอยูจ่  าเพาะ
พระพกัตข์องพระเจา้นั้น เราจะหวงัพึ่งส่ิงใด ๆ มิไดเ้ลย แมแ้ต่ผลกรรมท่ีดีท่ีสุดของเราก็ตาม” 

“เจา้คิดวา่ ขา้โง่ถึงขนาดท่ีคิดวา่ พระเจา้จะไม่ทรงรู้อะไรมากกวา่ขา้อยา่งงั้นหรือ” นายอวชิาวา่ 
“หรือเขาคิดวา่ขา้จะเขา้เฝ้าพระเจา้ โดยการอาศยัผลของการประพฤติท่ีดีท่ีสุดของขา้ ยงังั้นหรือ ขา้รู้วา่
จ  าตอ้งเช่ือพึ่งในพระคริสต์” 

“ท่านมาคิดวา่ ท่านจ าตอ้งเช่ือพึ่งในพระคริสต ์ ไดอ้ยา่งไร ในเม่ือท่านเองก็ไม่เห็นถึงความ
จ าเป็น ท่ีจะตอ้งพึ่งพระองคเ์ลยน่ี” คริสเตียนถาม 

ความงมงายของนายอวชิา 

“ขา้เช่ือวา่พระคริสตท์รงส้ินพระชนม ์เพื่อคนบาปทั้งหลาย ขา้เช่ือวา่ ขา้จะไดรั้บการช าระอยา่ง
สะอาดหมดจด จ าเพาะพระพกัตร์พระเจา้ ทั้งน้ี เพราะขา้เช่ือถือในพระบญัญติัของพระองค ์ ดว้ยคุณ
ความดีของพระคริสตน่ี์แหละ พระองคจึ์งทรงใหก้ารปฏิบติัศาสนกิจของขา้ เป็นท่ียอมรับต่อพระบิดา
ของพระองค ์ดว้ยเหตุน้ีแหละขา้จึงกลายเป็นคนชอบธรรม” 

“ความเช่ือแบบน้ี มิไดบ้นัทึกไวใ้นพระคริสตธรรมคมัภีร์เลย” คริสเตียนประทว้ง “เป็นความ
เช่ือท่ีผดิ ๆ เป็นความเช่ือแบบท่ีวา่ ท่านเป็นผูบ้ริสุทธ์ิได ้ โดยความชอบธรรมของท่านเอง หาใช่
ความชอบธรรมของพระคริสตไ์ม่ ความเช่ือชนิดน้ีจะท าใหท้่านเดินทางผดิ และจะตอ้งอยูใ่ตพ้ระพิโรธ
ของพระเจา้ ส่วนความเช่ือท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงนั้น ท าให้จิตวิญญาณท่ีหลงหาย ไดรั้บการปลดปล่อยใหเ้ป็น
อิสระ โดยการอาศยัความชอบธรรมของพระคริสต ์ และโดยการพึ่งความชอบธรรมของพระคริสตน้ี์เอง
พระเจา้จึงทรงรับบุคคลผูน้ั้นไว ้ใหร้อดพน้จากการพิพากษาของพระองค์” 

“อะไรกนั เจา้ตอ้งการใหข้า้พึ่งในความชอบธรรมท่ีพระคริสตไ์ดท้รงกระท า โดยไม่ยอมใหข้า้
พึ่งตนเองเลยหรือ” นายอวชิาแยง้ “ถา้เช่นนั้นเราก็สามารถด าเนินชีวติไดต้ามความปรารถนานะซิ เพราะ
เม่ือเราเช่ือพึ่งในองคพ์ระคริสตแ์ลว้ ความบริสุทธ์ิของเรา ยอ่มข้ึนอยูก่บัความชอบธรรมของพระองค ์
มิใช่อยูท่ี่ความดีของเรา ดงันั้นจะท าอยา่งไรก็ได”้ 

“อวชิาเอ๋ย ท่านช่างโง่เขลาสมช่ือเสียจริงหนอ” คริสเตียนวา่ “ท่านยงัขาดความรู้เก่ียวกบัผลงาน
แห่งการเช่ือพึ่ง ความชอบธรรมของพระคริสต ์ ซ่ึงจะท าใหเ้ราไดรั้บความรอดน้ีวา่พระองคท์  างานใน
จิตใจของเราอยา่งไร โดยความเช่ือน้ีพระคริสตจ์ะทรงโนม้น าจิตใจของเราเขา้หาพระเจา้ เพื่อใหรั้กพระ
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นาม รักพระวจนะ รักวถีิทาง และพลไพร่ของพระองค ์ ทั้งน้ีมิไดเ้ป็นไปตามความนึกคิดอนัโฉดเขลา
ของท่านเลย” 

“ลองถามเขาดูซิวา่ พระคริสตเ์คยส าแดงพระองคจ์ากสวรรคใ์หเ้ขาเห็นหรือไม่” นายหวงัใจพดู 
“พระคริสตท์รงซ่อนอยูใ่นพระบิดาเจา้ ดงันั้นจึงไม่มีผูใ้ดรู้จกัพระองคไ์ด ้ เวน้แต่พระบิดาจะทรงส าแดง
พระองคใ์ห้รู้เท่านั้น” 

“นัน่มนัความเช่ือของเจา้ ไม่ใช่ของขา้” นายอวชิาติง “ขา้ก็ถือวา่ความเช่ือของขา้พอ ๆ กบัเจา้
เช่นเดียวกนั” 

“อวชิาเอ๋ย ขา้พเจา้รู้แลว้ละวา่ท่านมิไดรู้้เร่ือง เก่ียวกบัการท างานของความเช่ือ ในจิตใจเลย จง
ต่ืนข้ึนเถิด จงลืมตามองดูสภาพอนัไร้ค่าของตวัเอง และหนัมาพึ่งพระเยซูคริสตเ์จา้แทน แลว้ท่านจะรอด
พน้จากการถูกสาปแช่งได ้โดยความชอบธรรมของพระองค”์ 

“เจา้เดินเร็วเหลือเกิน” นายอวชิาวา่ “ขา้ตามไม่ทนั จงไปล่วงหนา้ก่อนเถิดประเด๋ียวขา้จะตาม
ไป” 

ดว้ยเหตุน้ี ขา้พเจา้จึงเห็นคริสเตียนกบัหวงัใจเดินต่อไปขา้งหนา้ ส่วนอวชิานั้นเดินตามไปอยา่ง
ชา้ ๆ  

คริสเตียนกบัหวงัใจ มาถึงเมอืงบะอุลลา และแม่น า้แห่งความตาย 

เม่ือคริสเตียนกบัหวงัใจ เดินพน้เขตแดนเมืองสะกดหลบัแลว้ ทั้งสองมาถึงเมืองบะอุลลา ทางท่ี
เขาเดินนั้นตดัตรงผา่นมาทางเมืองน้ี บุคคลทั้งสองต่างรู้สึกเป็นสุขใจยิง่นกั เพราะอากาศในเมืองน้ีสด
ช่ืน เป็นท่ีสบายอกสบายใจ นอกจากนั้นยงัมีนกนานาพนัธ์ุ และดอกไมบ้านสะพร่ัง นอกจากนั้นยงัมี
อาหารการกินครบทุกอยา่ง 

ในเมืองน้ีดวงอาทิตยส่์องแสงสวา่ง ทั้งกลางวนัและกลางคืน ยกัษโ์ศกะไม่อาจเขา้จบักุมบุคคล
ทั้งสองในท่ีน่ีได ้ และจากท่ีน่ี ทั้งสองสามารถมองเห็นเมืองบรมสุขเกษม อนัเป็นจุดหมายในการ
เดินทางของพวกเขา เมืองนั้นสร้างดว้ยไข่มุก และเพชรพลอยอนัล ้าค่า ถนนหนทางสร้างดว้ยทองค า 

ขา้พเจา้แลเห็นคริสเตียนและหวงัใจเดินไปหาบุรุษสองคน ซ่ึงนุ่งห่มดว้ยเส้ือผา้มนัระยบัดงั
ทองค า นอกจากนั้นใบหนา้ของบุคคลทั้งสองนั้น ยงัสุกใสมีรัศมีเปล่งออกมาดงัประทีปดว้ย บุรุษทั้ง
สองไดไ้ถ่ถามคริสเตียนกบัหวงัใจตามสมควร แลว้บอกแก่เขาวา่ “ท่านจะตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคอี์ก
เพียงสองอยา่งเท่านั้น ต่อจากนั้น ท่านก็จะไดเ้ขา้เมืองบรมสุขเกษม” 

คริสเตียนกบัหวงัใจไดเ้อ่ยชวนชายทั้งสอง ใหเ้ดินทางไปกบัเขาดว้ย บุรุษทั้งสองตอบวา่ เขา
ยนิดีไปดว้ยเหมือนกนั “แต่การท่ีท่านจะเขา้เมืองนั้นได ้ก็โดยความเช่ือของท่านเองเท่านั้น” 
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ขา้พเจา้มองเห็นวา่ระหวา่งคริสเตียนกบัหวงัใจ และประตูเมือง มีแม่น ้าขวางอยู ่ ไม่มีสะพาน
เช่ือมโยงใหเ้ดินขา้มไดเ้ลย อน่ึงแม่น ้านั้นเล่าก็ลึกยิง่นกั ผูแ้สวงหาสัจธรรมทั้งคู่มองดูแม่น ้าแลว้ก็มิรู้จะ
ท าประการใด แต่บุรุษท่ีเดินทางมาดว้ย กล่าววา่ “ท่านจะตอ้งลุยขา้มไป มิฉะนั้นจะไม่มีทางไปถึงประตู
เมืองไดเ้ลย” 

ตกมาถึงตอนน้ี รู้สึกวา่ คริสเตียนจะทอ้แทย้ิง่กวา่หวงัใจเสียอีก ทั้งคู่มองทางนั้นทีทางน้ีที แต่ก็
ไม่มีทางท่ีจะเล่ียงจากการเผชิญแม่น ้าน้ีได ้ คร้ันแลว้เขาจึงถามชายทั้งสองนั้นวา่ ความลึกของแม่น ้ามี
ระดบัเท่ากนัตลอดไปหรือไม่ ชายทั้งสองคนนั้นตอบวา่ น ้าจะลึกหรือจะต้ืนข้ึนอยูก่บัความเช่ือของเขา 
ท่ีมีต่อพระบรมมหากษตัริยว์า่ มีมากนอ้ยเพียงใด 

อยู่ในแม่น า้ 

และแลว้ทั้งคริสเตียนและหวงัใจ ก็ลุยลงไปในแม่น ้าคริสเตียนเกือบจมลงไป จึงร้องวา่ “พี่เห็น
ท่ีจะตอ้งจมในน ้าลึกแลว้ ละลอกคล่ืนมนัซดัท่วมหวัพี่ไปหมด บรรดาคล่ืนทั้งหลายซดัท่วมพี่แลว้” (ดู 
สดุดี 42:7) 

หวงัใจปลอบวา่ “ท าใจดี ๆ เอาไวเ้ถิดพี่ขา้ นอ้งหย ัง่ถึงพื้นแลว้ คงไม่เป็นไรหรอก” 
คริสเตียนตอบวา่ “นอ้งเอ๋ย ความตายอยูร่อบตวัพี่แลว้ พี่คงจะไม่มีโอกาสไดเ้ห็นดินแดนท่ีอุดม

ไปดว้ยนม และน ้าผึ้งเป็นแน่แท”้ 
เน่ืองจากบรรยากาศรอบ ๆ กายคริสเตียนนั้นมืดมาก เขาจึงไม่สามารถมองเห็นทางขา้งหนา้ได ้

นอกจากนั้นเขายงัมีทีท่าวา่จะหมดความรู้สึกไปอีกดว้ย ทุกถอ้ยค าท่ีเขาพดูออกมานั้น ลว้นบ่งถึงความ
หวาดกลวั เขาคิดวา่คงตอ้งตายในแม่น ้าน้ี และคงไม่มีโอกาสถึงประตูเมืองเป็นแน่แท ้ อน่ึงเขายงัเป็น
ทุกขเ์ก่ียวกบัความผดิบาปของเขาอีกดว้ย 

ดว้ยเหตุน้ี หวงัใจจึงรู้สึกล าบากอยา่งยิง่ ในอนัท่ีจะช่วยประคองศีรษะของคริสเตียน มิใหจ้มน ้า 
เขาพยายามเลา้โลม คริสเตียนวา่ “พี่เอ๋ย นอ้งเห็นประตูเมืองแลว้ มีผูค้นคอยตอ้นรับเราดว้ย” 

แต่เม่ือไดย้นิเช่นนั้น คริสเตียนก็ตอบวา่ “เขามาคอยตอ้นรับนอ้งคนเดียวหรอก พี่รู้วา่ เธอมี
ความหวงัในเร่ืองน้ีมาก นบัตั้งแต่เรารู้จกักนัมาทีเดียว” 

“พี่คริสเตียนเองก็มีความหวงั เช่นเดียวกบันอ้งเหมือนกนั” หวงัใจตอบ 
“อา นอ้งเอ๋ย” คริสเตียนเอ่ย “หากวา่พี่ท  าถูกตอ้งแลว้ พระองคก์็คงจะเสด็จมาช่วยพี่ แต่พี่ตอ้ง

เป็นเช่นน้ี ก็เพราะความผดิบาปของพี่นัน่เอง พระองคจึ์งไดน้ าพี่มาสู่บ่วงแร้วแลว้ทอดทิ้งเสีย” 
“การท่ีพี่ผจญความล าบากในการลุยน ้าคร้ังน้ี มิใช่วา่พระเจา้ทรงทอดทิ้งพี่หรอก” หวงัใจอธิบาย 

“พระองคท์รงบนัดาลใหค้วามยากล าบากเหล่าน้ีเกิดข้ึนแก่พี่ ก็เพื่อทดลองดูวา่ พี่ยงัจดจ าถึงพระคุณของ
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พระองค ์ ท่ีพี่ไดรั้บไวไ้ดห้รือไม่ และเพื่อทดลองดูวา่ยามเม่ือพี่ตกอยูใ่นความทุกขย์าก พี่จะเช่ือพึ่งอยู่
หรือไม่ เท่านั้น” คร้ันแลว้ หวงัใจก็ปลอบโยนอีกวา่ “จงท าใจใหดี้เถิด พระเยซูคริสตท์รงช่วยพี่ใหพ้น้
จากอนัตรายแลว้” 

ทนัใดนั้นคริสเตียนก็ร้องข้ึนดว้ยเสียงอนัดงัวา่ “โอ พี่เห็นพระองคอี์กแลว้ พระองคต์รัสแก่พี่วา่ 
“เม่ือเจา้ลุยขา้มน ้าเราจะอยูก่บัเจา้ และเม่ือลุยขา้มแม่น ้า แม่น ้านั้นจะไม่ท่วมเจา้” (อิสยาห์ 43:2) 

คร้ันแลว้ทั้งสองก็รวบรวมความกลา้หาญ ลุยน ้าขา้มฟากต่อไป เหล่าศตัรูต่างเงียบงนัดัง่หินผา 
จนในท่ีสุดทั้งสองก็ไปถึงฝ่ังตรงขา้ม ไม่ชา้นกัคริสเตียนก็หย ัง่ถึงพื้น ตอนนั้นไม่ลึกนกัและในท่ีสุดทั้ง
สองก็ข้ึนฝ่ังได ้

เมือ่ใกล้จะถงึเมอืง 

เม่ือข้ึนฝ่ังแลว้ คริสเตียนและหวงัใจก็พบบุรุษทั้งสองผูมี้รัศมีสุกใสอีก บุรุษทั้งสองน้ีก าลงัรอ
คอยคริสเตียนกบัหวงัใจอยูบุ่รุษทั้งสองเอ่ยตอ้นรับวา่ “เราเป็นวิญญาณ ส าหรับปรนนิบติัซ่ึงไดม้ารับใช้
ปรนนิบติั บรรดาผูท่ี้จะรับเอาความรอดเป็นมรดก” (ดู ฮีบรู 1:14) 

ผู้แสวงหาสัจธรรมทั้งสองเข้าเมอืงบรมสุขเกษม 

เมืองบรมสุขเกษมตั้งอยูบ่นภูเขาสูงมาก แต่บุรุษทั้งสองดงักล่าวไดช่้วยเหลือฉุดมือคริสเตียน
กบัหวงัใจข้ึน ท าให้เขาปีนข้ึนไปไดอ้ยา่งง่ายดาย คริสเตียนกบัหวงัใจรู้สึกตวัวา่ เส้ือผา้ท่ีพวกเขาสวมอยู่
แต่เดิมนั้น ไดถู้กทิ้งไวใ้นแม่น ้านัน่เอง ทั้ง ๆ ท่ีสวมอยูก่บัตวัแท ้ๆ แต่พอเขาข้ึนมาจากแม่น ้า ก็ปรากฏวา่
เส้ือผา้ท่ีสวมอยูน่ั้นหายไป 

แมว้า่เมืองนั้นจะอยูสู่งเหนือเมฆ แต่เน่ืองจากการช่วยเหลือของบุรุษผูมี้รัศมีสุกใส่ดงักล่าว คริส
เตียนกบัหวงัใจ จึงข้ึนไปบนภูเขาไดอ้ยา่งสะดวกสบายและรวดเร็ว ทั้งสองรู้สึกสบายใจข้ึนเป็นอนัมาก 
เพราะสามารถขา้มแม่น ้ามาไดอ้ยา่งปลอดภยัและบดัน้ีก็มีเพื่อนร่วมทาง ผูป้ระกอบไปดว้ยรัศมี คอย
ช่วยเหลืออยูต่ลอดเวลา  

คริสเตียนและหวงัใจถามบุรุษผูมี้รัศมีรุ่งเรืองทั้งสองนั้นเก่ียวกบัรัศมีของเมืองบรมสุขเกษมท่ี
ไดเ้ห็นมา เขาตอบวา่ อนัความงดงาม และรัศมีอนัรุ่งโรจน์ของเมืองนั้นเหลือท่ีจะกล่าวได ้ เขาพดูวา่ 
“นัน่คือ ภูเขาซีโอน เมืองเยรูซาเล็มแห่งสวรรคท์ูตสวรรคม์ากมายสุดท่ีจะประมาณได ้และวญิญาณของ
คนชอบธรรม ซ่ึงถึงท่ีส าเร็จแลว้” (ดูฮีบรู 12:22,23) เม่ือท่านไปถึงท่ีนัน่แลว้ ท่านจะไดรั้บเส้ือขาว และ
ท่านจะไดด้ าเนิน และสนทนากบัพระบรมมหากษตัริยทุ์ก ๆ วนั ตราบชัว่นิรันดร์ทีเดียว  
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(ดู ววิรณ์ 3:4,5 22:5) และท่านจะมิไดพ้บความโศกเศร้าและความเจบ็ป่วย ความทุกขย์าก และความตาย 
และอ่ืน ๆ ซ่ึงท่านเคยพบเห็นในโลกน้ีอีกเลย ทั้งน้ีเพราะ “ของเก่า ๆ นั้น ไดล่้วงพน้ไปแลว้” (ดูอิสยาห์ 
65:16,17) 

“เม่ือเขา้ไปในเมืองอนับริสุทธ์ิแลว้ เราจะท าอะไรบา้ง” คริสเตียนและหวงัใจถาม 
“ท่านจะไดรั้บการบรรเทาจากความล าบาก เหน็ดเหน่ือยทั้งปวง และจะไดรั้บความร่ืนเริงยนิดี

ตอบแทนความทุกขโ์ศกทั้งปวงของท่าน ท่านจะไดเ้ก็บเก่ียวผลท่ีท่านไดห้วา่นไว ้ แมแ้ต่ผลอนัเกิดจาก
การอธิษฐานของท่าน ผลของการท่ีท่านตอ้งหลัง่น ้าตาสู้ทนต่อความเจบ็ปวดรวดร้าว และความทุกข์
ทรมาน ในวถีิชีวติของท่าน เพื่อองคพ์ระบรมมหากษตัริย ์ (ดู กาลาเทีย 6:7, 8) ในเมืองนั้น ท่านจะได้
เห็นพระองคต์ามสภาพท่ีแทจ้ริงของพระองค ์(1 ยอห์น 3:2)” 

“ณ ท่ีนัน่ ท่านจะปรนนิบติัรับใชพ้ระองค ์ดว้ยการร้องเพลงสรรเสริญ และโมทนาขอบพระคุณ
อยูเ่ป็นนิจ ท่านจะไดรั้บใชพ้ระองคผ์ูซ่ึ้งท่านไดป้ฏิบติัรับใชม้าแลว้ ตั้งแต่ท่านยงัอยูใ่นโลก ซ่ึงท่านได้
กระท าอยา่งยากล าบาก เพราะความอ่อนแอฝ่ายเน้ือหนงัของท่าน ณ ท่ีนัน่ ท่านจะไดพ้บบรรดามิตร
สหายของท่านอีก เม่ือพระองคเ์สด็จไปในเมฆ พร้อมดว้ยเสียงแตรสังข ์ ท่านก็จะไดต้ามเสด็จไปกบั
พระองค ์(1 เธสะโลนิกา 4:16, 17) เม่ือพระองคป์ระทบับนบลัลงักเ์พื่อพิพากษาโทษ ท่านก็จะไดน้ัง่บน
บลัลงักก์บัพระองคด์ว้ย (ยดูา 14:,15, 1 โครินธ์ 6:2,3)” 

และเม่ือพระองคเ์สด็จกลบัเขา้เมือง ท่านก็จะตามเสด็จดว้ย และอยูก่บัพระองคต์ลอดไปเป็น
นิตย”์ 

คร้ันแลว้บรรดาผูเ้ป่าแตรสังขข์องพระเจา้ ก็ออกมาตอ้นรับ ท่านเหล่านั้นแต่งกายดว้ยเส้ือผา้สี
ขาวเปล่งแสงแวววาวจากแววตา กิริยาท่าทาง และการเป่าแตรของบุคคลเหล่าน้ี แสดงใหค้ริสเตียนและ
หวัใจทราบวา่ บุคคลเหล่าน้ี มีความปิติยนิดี ต่อการตอ้นรับเขาทั้งสองใหร่้วมเผา่พงศด์ว้ยเป็นอยา่งยิง่  

คริสเตียนกบัหวงัใจมีความรู้สึกเหมือนดงัวา่ ตนอยูใ่นสวรรคแ์ลว้ โดยท่ียงัไม่ไดเ้ขา้ไปเลย มี
ทูตสวรรคเ์ป็นอนัมากมาห้อมลอ้มและบรรเลงดนตรีอนัไพเราะขบักล่อม คริสเตียนกบัหวงัใจมองเห็น
เมืองบรมสุขเกษมไดอ้ยา่งชดัเจน และไดย้นิเสียงย  ้าระฆงัตอ้นรับเขา แต่เหนือส่ิงอ่ืนใด ก็คือทั้งสองรู้สึก
อบอุ่นใจและปีติยนิดีเป็นลน้พน้ ท่ีจะไดอ้ยูร่่วมกบัชาวสวรรคเ์ช่นนั้น ตลอดไปเป็นนิตย ์ ความปลาบ
ปล้ืมยนิดีของบุคคลทั้งสองมีมากยิง่ สุดท่ีจะบรรยายเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือพรรณนาดว้ยวาจาให้
เห็นจริงได ้คร้ันแลว้ คริสเตียนกบัหวงัใจก็มาถึงประตูเมือง 

ท่ีเหนือประตูมีอกัษรทองค าจารึกไวว้า่ “ความสุขจงมีแด่ผูท่ี้กระท าตามพระบญัญติัของ
พระองค ์เพื่อวา่เขาจะไดมี้สิทธิไปถึงตน้ไมแ้ห่งชีวติ และจะไดผ้า่นประตูเขา้ไปในเมือง”  
(ดู ววิรณ์ 22:14) 
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ต่อจากนั้นขา้พเจา้ก็ฝันเห็น คริสเตียนกบัหวงัใจแวะท่ีประตู ตามท่ีบุรุษผูมี้รัศมีอนัรุ่งเรืองบอก
ไว ้ แลว้ต่างก็มอบหนงัสือมว้น ซ่ึงไดรั้บมาตั้งแต่เร่ิมเดินทาง ใหแ้ก่นายประตู หนงัสือมว้นดงักล่าวน้ี 
ถูกน าไปถวายแก่พระบรมมหากษตัริย ์ พระองคท์รงอ่านแลว้ ก็ไดต้รัสสั่งใหน้ายประตูเปิดประตู ให้
บุคคลทั้งสองผา่นเขา้ไป 

ต่อจากนั้นขา้พเจา้ก็ฝันเห็น คริสเตียนกบัหวงัใจเดินผา่นประตูเขา้ไป ขณะท่ีทั้งสองเดินผา่น
ประตูนั้น ร่างกายของเขาก็เปล่ียนแปลงไปทนัที ไดส้วมเส้ือเปล่งแสงเป็นประกายมนัระยบัดุจทองค า 
นอกจากนั้นยงัไดรั้บพระราชทานเคร่ืองดนตรีและมงกุฎอีกดว้ย หลงัจากนั้นเสียงระฆงัทุกใบในเมืองก็
ดงักงัวาลข้ึนพร้อม ๆ กนั เป็นการแสดงความยนิดี ขา้พเจา้ไดย้นิคริสเตียนและหวงัใจร้องดว้ยเสียงอนั
ดงัวา่ “จงถวายค าสดุดี และยศศกัด์ิ และรัศมีภาพ และฤทธ์ิเดชแด่พระองค ์ ผูป้ระทบับนพระท่ีนัง่ และ
แด่พระเมษโปดกนั้น สืบ ๆ ไปเป็นนิตย”์ (ววิรณ์ 5:13) 

ขณะท่ีประตูเปิดรับคริสเตียนและหวงัใจนั้น ขา้พเจา้มองเขา้ไป ก็เห็นวา่ในเมืองนั้นเปล่งแสง
รุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย ์ ถนนทุกสายท าดว้ยทองค า และมีคนเป็นอนัมากเดินร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ 
นอกจากนั้นก็มีสัตวท่ี์มีปีกเป็นอนัมาก สัตวเ์หล่านั้นสรรเสริญพระเจา้วา่ “สาธุ สาธุ สาธุ แด่พระเจา้ผู ้
ทรงมหิทธิฤทธ์ิ” ต่อจากนั้นประตูก็ปิด 

ชะตากรรมของนายอวชิา 

ขณะท่ีขา้พเจา้ก าลงัใคร่ครวญถึงส่ิงเหล่านั้นอยูน่ั้น ขา้พเจา้ไดเ้หลียวไปมองขา้หลงั ก็แลเห็น
นายอวชิาเดินมาถึงแม่น ้าไม่ชา้นกัเขาก็ขา้มฟากมาได ้ โดยมิไดป้ระสบความยากล าบากเหมือนดงัคริส
เตียนและหวงัใจเลย หรือแมแ้ต่เพียงคร่ึงเดียวก็ไม่ปาน ทั้งน้ีเพราะมีชายคนหน่ึงช่ือความหวงัอนัไร้ค่า 
เขาไดใ้หค้วามช่วยเหลือนายอวชิา โดยพายเรือมาส่ง แลว้นายอวชิาก็ปีนข้ึนไปบนภูเขา เช่นเดียวกบัท่ี 
คริสเตียนและหวงัใจท ามาแลว้ แต่เขาตอ้งปีนข้ึนตามล าพงั คร้ันมาถึงประตู นายประตูซ่ึงจอ้งมองจาก
ยอดซุม้ประตูอยูแ่ลว้ ไดถ้ามเขาวา่ “ท่านมาจากไหน ตอ้งการอะไร” 

นายอวชิาตอบวา่ “ขา้พเจา้ไดกิ้นและด่ืมร่วมกบัพระบรมมหากษตัริย ์ และพระองคไ์ดท้รงสั่ง
สอนตามทอ้งถนนในบา้นเมืองของเรา” 

นายประตูไดเ้รียกเอาหนงัสือมว้นจากเขา เพื่อวา่จะไดน้ าไปแสดงแก่องคพ์ระมหากษตัริย ์ นาย
อวชิาไดต้รวจคน้ดูตามกระเป๋าของตนเองแต่ไม่พบ 

นายประตูจึงน าเร่ืองราวไปกราบทูล ใหพ้ระมหากษตัริยท์รงทราบ แต่พระองคมิ์ไดเ้สด็จมาหา
เขา พระองคไ์ดต้รัสสั่งใหบุ้รุษผูมี้รัศมีรุ่งเรืองสองท่าน ไปจบันายอวชิามดัไว ้คร้ันแลว้บุรุษทั้งสองนั้นก็
พานายอวชิาเหาะลอยไปในอากาศ ไปยงัประตูท่ีดา้นขา้งของภูเขา แลว้หยอ่นเขาเขา้ไปในนั้น 
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คร้ันแลว้ ขา้พเจา้ก็เห็นวา่แมแ้ต่เมืองสวรรคเ์องก็มีทางท่ีไปสู่นรกเช่นเดียวกบัเมืองแห่งความ
พินาศ 

พอเหตุการณ์ด าเนินมาถึงตอนน้ี ขา้พเจา้ก็ต่ืน จึงรู้วา่ฝันไป 
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Pilgrim’s Progress, BOOK 2 
Christian Reaches Faithful 

Christian quickly reached Faithful, and they went on together talking of all that had happened 
to them on the way. 

“How long did you stay in the City of Destruction before you started after me?” asked 
Christian. 

“Until I could stay no longer,” answered Faithful. “There was much talk as soon as you were 
gone that our city would soon be burned down to the ground by fire from heaven.” 

“What! Did your neighbors talk like that?” 
“Yes,” said Faithful, “but I do not think that they really believed it; for I heard some of them 

laugh when they spoke of you and your ‘hopeless journey’ as they called your pilgrimage. But I did 
believe, and still do, that the end of our city will be with fire and brimstone from above. So I have 
made my escape.” 

“Did you hear anything of neighbor Pliable?” 
“Yes,” said Faithful, “since going back, he has been laughed at and despised by all sorts of 

people. Hardly anybody will give him work. I met him once in the streets, but he went on the other 
side of the street as though he were ashamed; so I didn’t speak to him. At first I had hopes for that 
man, but now I fear that he will perish in the overthrow of the city.” 

Faithful’s Story 

“Well, neighbor Faithful, let us leave him and talk of things that concern ourselves now. Tell 
me what you have met within the way as you came.” 

“ I escaped the swamp that you fell into and got up to the gate without that danger,” said 
Faithful “Only I met one whose name was Wanton, who wanted to do me harm.”  

“It was well you escaped her net. She troubled Joseph, and he escaped her as you did. But it 
nearly cost him his life (Genesis 39:11-12). What did she do to you?” 
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“You cannot imagine what a sweet tongue she had, and she tried to make me turn aside with 
her promising me all kinds of content.” 

“She did not promise you the content of a good conscience,” said Christian. 
“You know that I mean - all carnal and fleshly content,” said Faithful. 
“Thank God you have escaped her. The abhorred of the Lord shall fall into her ditch” 

(Proverbs 22:14). 
“I do not know whether I escaped her entirely or not,” said Faithful. 
“Why, I hope you did not consent to her desires.” 
“No,” said Faithful, “not to defile myself. I remembered an old writing that I had seen that 

said, ‘Her steps take hold of hell’ (Proverbs 5:5). So I shut my eyes so that I would not be charmed by 
her good looks. Then she cursed me, and I went on my way.” 

“Did you meet anyone as you came?” asked Christian. 

Adam the First 

“When I came to the foot of the hill called Difficulty, I met a very old man who asked me 
who I was and where I was going. He said to me, ‘You look like an honest fellow. Will you be 
content to live with me for the wages I shall give you? Then I asked him his name and where he lived. 
He said his name was Adam the First, and he lived in the town of Deceit (Ephesians 4:22). He told 
me that his work is such as will please a man and his wages were that I should be his heir at last. He 
told me that in his house were all the enjoyments of the world. He said that he had three daughters, 
the Lust of the Flesh, the Lust of the Eyes, and the Pride of Life (1 John 2:16), and that I could marry 
one of them if I wanted. Then I asked him how long he wanted me to live with him and he told me as 
long as he lived himself.” 

“Did you come to agreement with the old man?”  
“At first I thought I might go with the man because I thought he spoke very well. But as I 

talked to him, I looked at his forehead, and I saw there written, ‘Put off the old man with his deeds.’ 
Then it came burning hot into my mind that whatever he said and however he flattered, when he got 
me home to his house, he would sell me for a slave. So I told him to stop talking for I would not come 
near the door of his house. Then he abused me and told me he would send someone after me that 
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would make my way bitter to my soul. So I turned to go away from him. I felt him take hold of my 
flesh and give me such a hard pull that I thought he had pulled part of me after himself. This made me 
cry, ‘O wretched man!’” (Romans 7:24). 

Faithful and Moses 

“So I went on my way up the hill,” continued Faithful. “Now when I had got about half way 
up the hill, I looked behind me and saw someone running toward me. He overtook me just where 
there was a shady place.” 

“Just there,” said Christian, “did I sit down to rest, but I went to sleep and lost my roll.” 
“But, good brother, let me tell you,” said Faithful. “As soon as the man overtook me, he 

knocked me down, and I lay as dead. But when I came to myself again, I asked him why he treated 
me like that. He said it was because of my secret leaning toward Adam the First. And with that he 
struck me again with a deadly blow on my chest so that I lay at his feet as dead as before. So when I 
came to myself again, I cried for mercy. But he said, ‘I do not know how to show mercy,’ And he 
knocked me down again. No doubt he would have made an end of me but Someone came by and 
asked him to stop.” 

“Who was it?” 
“I did not know Him at first, but as He went by, I saw scars in His hands and side. Then I 

knew that He was our Lord.” 
“The man that overtook you was Moses,” said Christian. “He does not spare anyone. He does 

not know how to show mercy to those that break his law.” 
“I know it very well,” said Faithful. “That was not the first time that he has met me.” 
“But did you not see the house that stood there on the top of the hill?” asked Christian 
“Yes, and the lions too, but I think they were asleep; for it was about noon. Because I had so 

much of the day before me, I passed by the Doorkeeper and came down the hill.” 
“I wish you had called at the house; for they would have shown you things that you would 

not forget to the day of your death,” said Christian. “But tell me, did you meet anybody in the Valley 
of Humility?” 
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Discontent  

“Yes, I met with Discontent, who wanted me to go back with him. His reason was that the 
valley was altogether without honor. He told me also that all my friends such as Pride, Arrogancy, 
Self-conceit and Worldly Glory would be very much offended if I made such a fool of myself as to 
try to go through this difficult valley.” 

“Well, how did you answer him?” asked Christian.  
“I told him that these were my relations according to the flesh, but since I became a pilgrim, 

they have disowned me, and I also have rejected them. I told him also that before honor comes 
humility and a proud spirit before a fall. Therefore I would rather go through the valley and have the 
honor that the wisest men seek.”  

“Did you meet anyone else in the valley?” 

Shame 

“Yes,” answered Faithful, “I met with Shame, but I think he has the wrong name.” 
“What did he say to you?” 
“He said it was a pitiful, low, disgraceful business for a man to mind religion. He said that a 

tender conscience was not a fit thing for a man. He said that only a few of the mighty, rich, or wise 
people were ever of the same opinion with me. He said that it was a shame to ask my neighbor’s 
forgiveness for my faults or to make it right if I had cheated anyone.” 

“And what did you say to him”? asked Christian. 
“I did not know what to say at first. Then I thought that the things that men regard highly are 

hated by God (Luke 16:15), and I thought that Shame tells me what men are, but he tells me nothing 
of what God is. And I also thought that in the day of judgment we shall not be judged according to 
what men think. We shall be judged according to the wisdom and law of the Highest. Therefore what 
God says is best even though all the men in the world are against it. Those who make themselves 
fools for the kingdom of heaven are wisest, and the poor man who loves Christ is richer than the 
greatest man in the world that hates Him. So I said, ‘Shame, go away. You are an enemy of my 
salvation.’” 
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Then Christian said, “I am glad, my brother, that you stood so bravely against this evil man. I 
also think he has the wrong name; for he is so bold that he follows us in the streets and makes us 
ashamed of all that is good. Let us keep on resisting him.” 

“I think we must cry for help against him to the One who wants us to be brave for truth,” said 
Faithful.  

“Yes,” said Christian, “But did you meet anybody else in the valley?” 
“No, for I had sunshine all the rest of the way through there and also through the Valley of 

the Shadow of Death.” 

The Pilgrims Disagree with Talkative 

I saw in my dream that as they went on, they overtook a man whose name was Talkative, and 
they walked together. 

“Come on then,” said Faithful, “let us spend our time in talking of things that are profitable.” 
“I am glad that I have met you,” said Talkative, “for, to tell the truth, there are only a few 

who care to spend time in this way when they travel. They would rather talk of things of no profit. 
And what thing is so pleasant and profitable as talk of the things of God? For by so doing, a man may 
get knowledge of wrong things such as the emptiness of earthly things, and also of the benefit of 
things above. By this men may learn that the new birth is necessary, that our good works are not 
enough to gain salvation, and that we need Christ’s righteousness. Besides this, man may learn by 
talk what it is to repent, to believe, to pray, to suffer, and such things. He may learn the great 
promises of God and how to answer false teachers and also how to teach the ignorant.”  

“All this is true,” said Faithful. I am glad to hear these things from you.” 
“It is a pity,” said Talkative, “that so few understand the need of faith and the work of grace 

in their souls in order to have eternal life. They ignorantly live in the works of the law by which no 
man can enter the kingdom of heaven.” 

“Well then,” said Faithful, “what is the thing that we should talk about?” 
“Whatever you want,” replied Talkative, “I will talk of anything if it is for our profit.” 
Now Faithful stepped back to walk with Christian and said, “Surely this man is an excellent 

pilgrim.” 
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At this Christian smiled and said, “This man will deceive with his tongue those who do not 
know him. His name is Talkative, and I am surprised that you do not know him for he lives in our 
town.” 

“Well, he seems to be a good man.” 
“That is to men that do not know him. This man will keep any company and join in any talk. 

As he talks with you now, so he will talk at the bar. And the more drinks he has, the more he talks. 
Religion has no place in his life or in his house. All he has is in his tongue and his religion is to make 
a noise with it.” 

“You don’t say,” said Faithful. “Then I have been deceived by this man.” 
“Deceived! You may be sure of it. He talks of prayer, of repentance, of faith, and of new 

birth, but all he knows is to talk of them. I have been in his family. His house has no sign of religion 
in it. There is there neither prayer nor any sign of repentance for sin. He is the disgrace, and shame of 
religion to all that know him (Romans 2:24).  For my part, I believe that by his wicked life he has 
caused many to stumble and fall. And he will be the downfall of many more.” 

“Well, I see that saying and doing are two different things. I shall watch more carefully for 
the difference.” 

“They are two different things indeed, and are as different as the soul and the body. The 
important part of religion is the practical part. Talkative does not know this. He thinks that hearing 
and saying will make a good Christian. He deceives his own soul. In the judgment men will be judged 
according to fruit. At that time they will not be asked, ‘Did you believe?’ But they will be asked, 
‘Were you doers or talkers only?’ Not that anything can be accepted that is not of faith. But I want to 
show you how useless the profession of Talkative will be at that day.” 

“What shall I do to get rid of him?” asked Faithful.  
“Take my advice, and he will soon be sick of your company unless God touches his heart and 

turns it. Enter into some serious talk about the power of God. After he has agreed with it, ask him 
plainly whether this thing is true in his heart, in his house, and in his life.” 

Then Faithful stepped forward to walk with Talkative, and he said, “I have decided what we 
should talk about. It is this: how does the saving grace of God show itself when it is in the heart of a 
man?” 
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“I see that our talk will be about the power of God,” said Talkative. “Well, it is a very good 
question. I am willing to answer you. First, where the grace of God is in the heart, it causes a great 
outcry against sin. Secondly –“ 

“Wait, let us think about one thing at a time. I think it would be better to say that it shows 
itself by making the soul hate its sin,” said Faithful. 

“Why, what difference is there between crying out against sin and hating sin?” 
“Oh, a great deal. I have heard many cry out against sin when they preach who let it dwell in 

their own heart and life. Joseph’s mistress cried out with a loud voice as if she had been very pure 
(Genesis 39:15). But she really wanted to commit sin. Some cry out against sin as a mother cries out 
against her child when she calls it bad names and then lovingly holds it close to her. But what is the 
second thing that would prove that there was a work of grace in the heart?” 

“Great knowledge of gospel mysteries,” said Talkative. 
“But great knowledge may be obtained in the mysteries of the gospel and yet no work of 

grace in the heart,” said Faithful. “When Christ asked, ‘do you know all these things?’ He added, 
‘Blessed are ye if ye do them.’ The blessing is not in knowing them but in doing them. To know is a 
thing that pleases talkers and boasters. To do is what pleases God. Would you like to tell me other 
signs of how the grace of God shows where it is?” 

“Not I,” said Talkative “for I see we shall not agree.” 
“If you will not tell, will you let me do it? The work of grace in the soul shows itself both to 

the one that has it and to those that stand by. To him who has it, it gives conviction of sin. It shows 
his sinful nature and the sin of unbelief that will damn him if he does not find mercy at God’s hand by 
faith in Jesus Christ. This works in him a sorrow and shame for sin and he knows that it is absolutely 
necessary to come to Christ, the Saviour of the world, if he is going to have life. Now according to 
the strength or weakness or his faith in his Saviour, so is his joy and peace. So is his love of holiness. 
So are his desires to know Him more, and also to serve Him in this world. 

“To others it shows itself by his confession of faith in Christ and by a life that fits that 
confession. It shows itself by a life of holiness in heart and life, not by talk only as a hypocrite or 
talkative person may do. 
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“And now, sir,” continued Faithful, “if you do not object, I want to ask you another 
question.” 

“I do not object.” said Talkative. “What is your question?” 
“It is this: have you experienced this and do your life and conduct show it? Or does your 

religion stand in word and tongue and not in deed and truth?” 
Then Talkative at first began to feel uncomfortable, but then he replied, “I did not expect this 

kind of talk. I am not ready to give an answer to such questions. But tell me, why do you ask me?” 
“To tell you all the truth,” said Faithful, “I have heard that you are a man whose religion is 

only in talk. Your conduct shows that you do not believe what you say. They say you are a dishonor 
to Christians and a shame to all who profess to believe.” 

Talkative Departs 

“Since you are ready to believe reports and to judge so quickly, you are not fit to talk to. 
Goodbye” And Talkative walked away. 

Then Christian came up to Faithful and said, “I told you how it would happen. He would 
rather leave your company than change his life. He has saved us the trouble of going away from him.” 

“But I am glad we had this little talk with him,” said Faithful. “It may be he will think of it 
again.” 

“You did well to talk so plainly. There is very little of this faithful dealing with men 
nowadays. And that is why religion smells bad in the nostrils of as many as it does. For these 
talkative fools are received into the fellowship of the Christians, and the world cannot understand it. It 
is a shame to Christianity and a sorrow to those who are sincere. I wish all men would deal with them 
as you have done.” 

Evangelist Meets the Pilgrims 

Thus they went on talking and so made the way easy that otherwise would have been dull. 
Now when they were almost out of the wilderness, Evangelist came up to them and saluted them. 
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Christian and Faithful were very happy to see him. They told him of all things that had happened to 
them in the way, and with what difficulty they had come to that place.” 

“I am glad,” said Evangelist. “Not because you have met with trials, but because you have 
been victors and have stayed in the way. Continue steadfastly for you have all power in heaven and 
earth on your side.” 

Then Christian thanked him for the encouraging words that he gave them. He asked if 
Evangelist could tell them of things that might happen to them and also how they might resist and 
overcome them.  

“My sons,” said Evangelist, “you have heard that you must ‘through much tribulation enter 
into the kingdom of heaven.’ You will soon come into a town. There one or both of you must seal the 
testimony you hold with blood. But be faithful unto death, and the King will give you a crown of 
life.” 

The Pilgrims Have Trouble in Vanity Fair 

Then I saw in my dream that when they got out of the wilderness, they saw a town before 
them named Vanity (Psalm 62:9). And in the town there was a market called Vanity Fair. Many many 
years ago, when Satan saw that the path of the pilgrims led through this city, he set up a market place. 
In it all sorts of valueless things are sold all year round. Therefore at this market are sold such things 
as houses, lands, trades, places, honors, desires, titles, countries, kingdoms, lusts, pleasures and 
delights of all kinds, and all kinds of evil. 

Now the pilgrims had to go through this market place. As soon as they entered it, the people 
began to gather around them for several reasons. Their clothes and speech were so different and they 
did not care to even look at the things for sale. If anyone called them to buy, they put their fingers in 
their ears and cried, “Turn away thine eyes from beholding vanity” (Psalm 119:37). Some said that 
they were fools and some that they were mad (Job 12:4; 1 Corinthians 4:9). Some mocked them and 
others jeered and some called on others to hit them. At last there was such a great stir and confusion 
in the market place that all order was gone. 
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Arrested and Caged 

Now the great one of the fair heard about it and sent some of his trusted friends to take these 
men and examine them. But those that were appointed to examine them believed that they were mad 
men. Or else they thought that they had come in order to put all things into a confusion in the market 
place. Therefore they arrested them and beat them and rubbed dirt all over them. Then they put them 
into an iron cage so that they might be seen and mocked by all the men in the fair. 

The pilgrims lay there for some time and were the objects of the people’s amusement or 
anger or revenge. But they were patient, giving good words for bad and kindness for injuries done to 
them. Then they were brought before the examiners again. They beat them without pity and tied them 
up with chains. They led them up and down the fair as an example and terror to others. 

But Christian and Faithful behaved themselves even more wisely. They received the shame 
with so much meekness and patience that it won to their side several of the men of the fair. This made 
the others more angry. So they tried to frighten them by saying that they should die. They put them in 
the cage again and made their feet fast in the stocks. Here they remembered what Evangelist had told 
them. They comforted each other because they knew that the one who would suffer death would 
really be better off. Therefore each one secretly wished that he might be the one to die.  

The Trial  

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

Faithful Martyred 

Therefore they brought out Faithful to do with him according to their law. First they beat him 
and then cut him with knives. After they threw stones at him and wounded him with their swords. 
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Last of all they burned him to ashes at the stake. Thus Faithful came to his end. Now I saw that 
behind the crowd there stood a chariot and horses waiting for Faithful. They carried him up through 
the clouds with the sound of a trumpet to the Celestial Gate. 

Christian was sent back to prison, but He who overrules all things caused him to escape from 
the hands of his enemies. 

Hopeful Joins Christian 

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

By-ends 

So I saw that after they had left the fair they overtook one whose name was By-ends. He 
came from the town of Fairspeech. He told them that he had many rich relatives in that town such as 
Lord Turnabout, My Lord Time-server, My Lord Fair-speech, Mr. Smooth-man, Mr. Facing-both-
ways, Mr. Anything. He said that the preacher was Mr. Twotongues. He also said that his wife was 
the daughter of Lady Feigning. 

“It is true,” said By-ends, “that we differ somewhat in religion from these that are stricter 
than me, but we differ only in two small points. First, we never strive against unfavorable conditions. 
Second, we are always zealous when Religion is well liked. We love much to walk with him in the 
street if the sun shines and the people praise him.” Then he added, “But you will find me good 
company if you will let me be your companion.” 

“If you will go with us,” said Christian, “you must travel in bad weather as well as good, and 
I think that is not your desire. You must also own Religion when he is rejected as well as when he is 
well liked. And you must stand by him, too, when he is bound in chains as well as when he walks in 
the streets with the praise of men.”  
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“Let me choose what I want, but let me go with you,” said By-ends. 
“Not unless you will do what we do,” said Christian.  
Then By-ends said, “I will never leave my old ideas since they are harmless and are 

profitable to me. If I may not go with you, I will do as I did before you overtook me. I will go by 
myself until others come along that will be glad for my company,” 

By-ends’ Three Friends 

Now I saw in my dream that Christian and Hopeful left him and went on ahead. But one of 
them, looking back, saw three men join Mr. By-ends The men’s names were Mr. Hold-the-world, Mr. 
Money-love, and Mr.Save-all. By-ends knew them because they had all been pupils in a school taught 
by Mr. Gripeman in the town of Love-gain. This schoolmaster taught them how to get what they 
wanted either by force, or flattery, or lying, or even by pretending to be religious. 

When they had saluted one another, Mr. Money love said to Mr. By-ends, “Who are those 
men ahead of us on the road?” 

“They are men from a far country, and according to their own way they are going on a 
pilgrimage.” 

“But why didn’t they wait,” said Money-love, “and we could have their company?” For we 
are all going on a pilgrimage.” 

“Yes, we are indeed,” said By-ends, “but those men are very strict and they think so much of 
their own ideas that they do not want the opinions of others. Even if a man is godly, if he does not 
agree with them in all things, they will throw him out of their company. They believe in holding on to 
their ideas even though men are against them. But I am for religion only as long as I can gain 
something from it.”  

As they travelled By-ends asked them a question: “Suppose a certain man has only a poor 
business in the world, but if he becomes religious, he can get many more customers and perhaps get a 
rich wife. I see no reason why this is not all right.” 

To this Mr. Money-love replied, “The man who gets these things by becoming religious gets 
that which is good, from them that are good, by becoming good himself. So then, here is a good wife, 
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a good business, and gain. And all of these are gained by becoming religious, which is good. 
Therefore I think that to become religious in order to get all these is good and profitable.” 

This answer was praised by them all and they thought that no one could disagree with it. 
Therefore they called to Christian and Hopeful and asked them what they thought. 

Then said Christian, “Even a babe in religion can answer such questions. It was not good for 
men to follow Christ because of the bread He gave them (John 6:26, 27). Therefore, how much worse 
is it to make of Him and religion a means to get and enjoy the world?  

The heathen, hypocrites and demons think in that way. And I keep thinking that the man who 
takes up religion to gain the world, will just as easily throw away religion for the world as Judas did.” 

Then they stood staring at one another, but they could not answer Christian. 

Demas and the Silver Mine 

Then Christian and Hopeful went ahead again. They walked until they came to a wide field 
called Ease. They crossed this with on trouble. Now on the far side of the field was a little hill called 
Lucre where there was a silver mine. 

Then I saw in my dream that a little off the road near the silver mine stood Demas (2 
Timothy 4:10). He called to Christian and his companion, “Turn aside here and I will show you 
something.” 

“What is so great that we should turn out of the way?” 
“Here is a silver mine,” said Demas, “and some are digging in it for treasure. If you come 

you may get rich yourselves.” 
“Let us go see,” said Hopeful. 
“Not I, said Christian. “I have heard of this place and how many have been killed here. 

Besides, that treasure is a trap to those who seek it because it hinders them in their Journey. Let us not 
go aside a step but still keep on our way.” 

“I am sure that when By-ends comes up he will turn in there to see,” said Hopeful.  
“No doubt, because his ideas lead him in that way. And I think he will die there,” added 

Christian. 
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The Pillar of Salt 

Now I saw that just on the other side of this field the pilgrims came to an old pillar close to 
the road. Both of them were surprised by the strange shape of the pillar for it looked something like a 
woman. Then Hopeful saw some writing on the head and it was this: “Remember Lot’s wife.” Then 
they decided that this pillar of salt had been Lot’s wife. They remembered that she had been turned 
into a pillar of salt because she looked back with a greedy heart when she was fleeing from the city of 
Sodom (Genesis 19:26). 

The River of God 

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

Giant Despair Takes the Pilgrims to Doubting Castle 

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

By-path Meadow 

Now a little in front of them on the left hand side of the road there were some steps leading 
into a meadow called By-path Meadow. Then Christian climbed the steps and saw a path going the 
same way on the other side of the fence, “Come, good Hopeful, let us go over,” he said.  

“But what if this path should lead us out of the way?” asked Hopeful. 
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“That is not likely,” said Christian. “See, it goes along by the wayside.” 
So Hopeful was convinced by his companion and went after him. They found this path very 

easy for their feet. Looking up they saw a man walking ahead of them whose name was Vain-
confidence. So they called after him and asked where the road led to. 

“To the Celestial City,” he said. 
“You see” said Christian, “Didn’t I tell you so? We are all right.” 
But as they followed him night came on and it grew very dark. They could not see the man 

ahead of them. Vain-confidence went on but he could not see the way before him. He fell into a deep 
pit and was dashed in pieces. 

Now it began to rain and thunder and lightning in the most frightful manner and water 
covered the road. 

Then Hopeful groaned, saying, “Oh, I wish I had kept on my way.” 
“Who would have thought that this path led us out of the way,” said Christian. 
“I was afraid of it from the first,” said Hopeful. “I would have spoken plainer except that you 

are older than. I.” 
“Please forgive me. I did not mean any harm,” said Christian. “Let us try to go back again.” 
By this time going back was very dangerous. (Then I thought, it is easier to go out of the way 

when we are in it than to go back when we are out). They tried to get back, but it was so dark and the 
water was so high that they could not reach the steps that night. At last they found a little shelter and 
sat down, but they were so tired they fell asleep. 

Giant Despair 

Now, not very far from where they were sleeping there was a very strong building called 
Doubting Castle. It was owned by a cruel giant named Despair. Very early in the morning this big, 
strong man was walking up and down in his fields. He found Christian and Hopeful asleep. With a 
harsh and cruel voice he woke them up. He asked them who they were and what they were doing on 
his land. They told him that they were pilgrims and that they had lost their way.  

Then said the giant, “You have trespassed by walking in my fields and lying on my lands; 
therefore you must go along with me.” 
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So they were forced to go because the giant was so big and much stronger than they. They 
also had very little to say because they knew that had done wrong. 

Inside Doubting Castle 

The giant drove them ahead of him. He put them into a very dark, dirty, bad-smelling room 
inside of his castle. In this prison they lay for four days without one bit of bread or a drop of water to 
drink. There was no light and no one came to ask how they were. Now in this place Christian had 
double sorrow. It was his thoughtless haste that had brought them into this great trouble. 

Now Giant Despair had a wife named Diffidence. So when he went to bed he told his wife 
what he had done. He asked her what he should do with the prisoners.  

She told him that he should beat them without mercy.  
So in the morning he found a very big club. He went to them and scolded them as if they 

were dogs. Then he gave them such an awful beating that they could not help themselves. They could 
not even turn over on the floor. Then he left them to their distress. So all that day they spent their time 
in nothing but sighs and wailing. 

The next morning he came to them in a harsh manner as before. He saw that they were very 
sore from the beating he had given them. He told them that they would never get out of that place. 
Therefore the only way was to take their own lives either with a knife, or a rope, or with poison. “For 
why should you choose to live,” he said, “when your life is so full of pain?” 

They begged him to let them go. With that he looked very ugly and rushed at them. No doubt 
he would have killed them himself, but he fell into one of his convulsions. For a time he could not use 
his hands so he left them. 

“Brother,” said Christian, “What shall we do? Our life here is miserable; I do not know 
whether it is best to live like this or to die by my own hand. My soul chooses death rather than life. 
The grave is easier for me than this terrible prison. Shall we do what the giant wants?” 

“Our condition is now indeed dreadful,” answered Hopeful. “And death would be more 
welcome to me than to stay here forever. But let us think of the words of the Lord of the country to 
which we are going. He has said. “Thou shalt do no murder.” If we should not kill another man, much 
more then are we forbidden to kill ourselves. Besides, he that kills another man has only murdered his 
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body. But if a man kills himself he kills body and soul at once. And, my brother, you talk of ease in 
the grave but you have forgotten hell. For that is where murderers go. For no murderer hath eternal 
life’ (1 John 3:15). 

“Let us remember, too, that not all the law is in the hand of Giant Despair. Others have been 
taken by him. Yet they have escaped out of his hands. Who knows, maybe God, who made the world, 
will cause Giant Despair to die. Or at some other time he may forget to lock us in. Or he may have 
another one of his convulsions before us and lose the use of his hands and feet. Let us be patient and 
endure a while. The time may come that we will be free. But let us not be our own murderers.” 

With these words Hopeful encouragd his brother. So they continued together in the dark that 
day in their sad and unhappy condition. Well, towards evening the giant went down to the prison 
again to see if his prisoners had taken his advice. But when he came there he found them still alive. 
He became very furious and angry. He told them that now it would be worse for them than if they had 
never been born. 

At this they trembled greatly and they talked about whether they should take the giant’s 
advice or not. Now Christian again seemed to want to do it. But Hopeful said, “My brother, you 
remember how brave you have been up till now. Satan could not crush you. Neither could all that you 
saw and heard and felt in the Valley of the Shadow of Death. And now are you nothing but fears? I 
am here with you, a far weaker man than you. The giant has wounded me, and has also taken away 
my bread and water. But let us be patient a little longer. Remember how in Vanity Fair you were not 
afraid of the chain, nor the cage, nor yet of death.” 

The next morning the giant went to them again. Then he took them into the castle yard and 
showed them bones and skulls as his wife had told him to do. “These, he said, “were once pilgrims as 
you are and they walked in my fields as you have done. When I saw fit I tore them in pieces and so 
will I do with you.” Then he beat them all the way back to the prison. 

Now when night came the giant wondered why neither his beatings nor his advice could 
bring them to their end. And with that his wife replied, “I fear that they live in hopes that someone 
will come and free them. Or maybe they have keys with them, with which they hope to escape.” 

“I will search them in the morning.” Said the giant.  
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The Key of Promise 

Well, that night about midnight, they began to pray and they prayed until almost break of 
day. Now a little while before it was day Christian spoke up as one half amazed. “What a fool I am,” 
he said, “To lie in a horrible prison when I could be free. I have a key in my pocket called Promise. I 
am sure it will open any lock in Doubting Castle.” 

Then said Hopeful, “That is good news. Get it out and try it”. Then Christian pulled out the 
key and began to try the dungeon door. As he turned the key, the door flew open and Christian and 
Hopeful both came out. Then he opened the door that leads to the castle yard. After that he went to 
the iron gate. That lock was very hard, but the key opened it. Then they pushed the gate open so they 
could escape quickly. But the gate made so much noise that it work up Giant Despair. He got up 
quickly to catch the prisoners but one of his convulsions came on him and he could not go after them. 

They went on and came to the King’s highway again and so they were safe. Then they put up 
a warning near the steps. Many who followed later read what was written and escaped that danger. 

The Pilgrims Stay with the Shepherds 

They went on until they came to the Delectable Mountains. So they went up to the mountains 
to see the gardens and trees and fountains of water. There they drank and washed themselves and ate 
fruit from the trees. 

Now there were shepherds on the tops of these mountains. They were feeding their sheep by 
the side of the road. “Whose Delectable Mountains are these?” asked the pilgrims. “And whose are 
the sheep that feed on them?”  

“These mountains are Immanuel’s land and the sheep are also His.” 
“Is this the way to the Celestial City?” 
“Yes, you are in the right way,” said the shepherds.  
I saw also in my dream that the shepherds asked questions of them. When they heard their 

answers they looked lovingly upon them and said, “Welcome to the Delectable Mountains.” 
The shepherds were named Knowledge, Experience, Watchful, and Sincere. They took the 

pilgrims with them and gave them something to eat. They said that they wanted the pilgrims to stay 
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awhile so they could get to know them. They also wanted them to enjoy the good things of the 
Delectable Mountains. So they stayed some days with the shepherds. 

Before they went on their way the shepherds let them look through a glass toward the gate of 
the Celestial City. There they saw some of the glory of the place to which they were going. 

Then one of the shepherds gave them a paper to show them the way. Another told them to 
beware of the Flatterer. The third told them to be sure that they did not step on the Enchanted Ground. 
The fourth bid them God-speed. So I woke from my dream. 

Then I slept and dreamed again and I saw the same pilgrims going down the mountains 
toward the city. 

The Pilgrims Meet lgnorance, Flatterer, and Atheist 

Then they met a man named Ignorance. He was walking along a little crooked path that led 
into pilgrim’s way. So Christian asked him where he came from and where he was going. 

“Sir,” he said, “I was born in the country of Conceit, and I am going to Celestial City.”  
“But how do you think you will get in at the gate?” asked Christian. “You may find some 

difficulty there.” 
“I will get in as other good people do,” he said. 
“But what have you got to show at the gate so that it will be opened for you?” 
“I know my Lord’s will,” said Ignorance, “and I have a good conscience. I pay my debts, I 

pray, I fast, I pay tithes and give alms. I have left my country for the place to which I am going.” 
“But you did not come in at the small narrow gate at the beginning of the way. You came in 

by that crooked path. Therefore I am afraid that, no matter what you think of yourself, you will not be 
able to enter the city,” said Christian. 

“Gentlemen,” said Ignorance, “you follow the religion of your country and I will follow the 
religion of mine. I hope all well. And as for the gate you talk about, all the world knows that it is very 
far from our country. I cannot think of any man that even knows the way to it. But that does not 
matter. We have a fine, pleasant, green path that comes down from our country,” 
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When Christian saw that the man was wise in his own conceit, he whispered to Hopeful, 
“There is more hope for a fool than for him (Proverbs 26:12). Shall we talk to him any more” Or shall 
we leave him to think about what he has already heard and stop again for him later?” 

So they went on and Ignorance followed. They went then until they saw a road leading out of 
the way. They did know which of the two to take because they both were straight. And as they were 
thinking about which way to go, a man in a white robe came to them. He asked them why they stood 
there. They answered, “We are going to the Celestial City, but we do not know which of theses ways 
to take.” 

“Follow me.” Said the man. “That is where I am going.” 

Flatterer and His Net  

So they followed him. But little by little the road turned away from the city to which they 
were going. Still they followed. But by and by, before they knew what he was doing, he led them into 
a net. They were both caught in the net and could not get themselves out. Then the white robe fell off 
the man’s back. 

“Now I see that I have done wrong.” said Christian. “The shepherds told us to beware of the 
Flatterer. We have found the saying of the wise man to be true today, ‘A man that flattereth his 
neighbor spreadeth a net for his feet’” (Proverbs 29:5) 

“The shepherds also gave us a paper to show us the way, but we forgot to read it,” said 
Hopeful. 

Thus they lay in the net wailing. At last they saw a shining one coming towards them with a 
whip in his hand. He asked them where they came from and what they were doing there. They told 
him that a man in white robes had led them out of the way. 

“It was Flatterer, a false prophet,” he said. “He had transformed himself into an angel of 
light” (2 Corinthians 11:13, 14). 

So he tore the net open and let the men out. Then he led them back to the way that they had 
left to follow Flatterer. “Where did you stay last night?” He asked them.  

“With the shepherds on the Delectable Mountains” They said.  
“Why didn’t you take out the paper they gave you and read it?” he asked. 
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They said that they forgot.  
“Didn’t the shepherds tell you to beware of the Flatterer?”  
“Yes, but we did not think that this man who spoke so well could be the Flatterer” (Romans 

16:17-18). 
Then I saw in my dream that he made them lie down. He whipped them to teach them the 

good way where they should walk. As he did so he said, As many as I love, I rebuke and chasten; be 
zealous, therefore, and repent” (Revelation 3:19). 

Then he told them to go their way and to follow the other directions of the shepherds. So they 
thanked him for all his kindness and went singing along the right way. 

Atheist  

Now after a while they saw someone coming to meet them. At last he came up to them. His 
name was Atheist and he asked them where they were going. 

“We are going to Mount Zion,” they said. 
Then Atheist began to laugh very hard. “What ignorant persons you are,” he said. “You are 

going on a difficult journey and in the end you will gain nothing. There is not such a place as you 
dream of in all the world.” 

“But there is in the world to come,” said Christian. 
“When I was in my own country I heard what you are telling me. So I went out to see. I have 

been seeking for this city for twenty years. But I have seen no more of it than I did the day I started.” 
“We have both heard and believed that there is such a place to be found,” said Christian. 
“If I had not believed at home, I would not have come this far to seek for it. And if there 

were such a place I would have found it, for I have gone farther than you. I am going back,” said 
Atheist. 

“Is it true what this man has said?” asked Christian. 
“Be careful,” said Hopeful. “He is one of the flatterers. What! No Mount Zion! Did we not 

see the gate of the city from the Delectable Mountains? Also are we not now to walk by faith? Let us 
go; the man with the whip will come again.”  
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“My Brother,” said Christian, “I did not doubt the truth of our belief, but I wanted to prove 
you. As for this man, I know that he is blinded by the god of this world. Let us go on, knowing that 
we believe the truth.” 

So they turned from the man. He was still laughing at them as he went on his way. 

The Pilgrims Travel Over the Enchanted Ground  

Then I saw in my dream that they went on until they came into a certain country. Here the air 
made strangers feel sleepy. Hopeful became very dull and sleepy. So he said to Christian, “I am so 
sleepy that I can hardly hold open my eyes. Let us lie down here and take a nap.” 

“No,” said Christian, “if we sleep we will never wake again.”  
“Why, my brother? Sleep is sweet to the laboring man. We may be refreshed if we take a 

little sleep.” 
“Do you not remember? One of the shepherds said that we should not sleep on the Enchanted 

Ground. Wherefore ‘let us not sleep, as do others, but let us watch and be sober’” (1 Thessalonians 
5:6). 

“I have done wrong,” said Hopeful. “And if I had been alone I world have been sleeping and 
in danger of death.” 

“Now then,” said Christian, “let us talk together to keep from being sleepy.”  
Then Christian began and said,” “How did you first come to think of doing as you do now?” 

Hopeful’s Story  

“For a long time I enjoyed the treasures and riches of the world. Then I heard from you and 
beloved Faithful that the end of these things is death (Romans 6:21-23). And for these things’ sake 
the wrath of God comes upon the children of disobedience’ (Ephesians 5:6). My sins came to my 
mind when I thought that I must quickly come to judgment.” 

“And what did you do then?” asked Christian. 
“I thought that I must try to live a better life or else I was sure to be damned. I ran away from 

my sin and my sinful companions too. I took up religious duties such as praying and reading and 
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weeping for sin. And I did many other things, too much to mention here. But then I heard sayings 
such as these: ‘All our righteousness are as filthy rags, (Isaiah 64:6). ‘By the works of the law shall 
no flesh be justified’ (Galatians 2:16). 

“Then I began to think like this:” said Hopeful. If all my righteousness is filthy rags and if by 
the deeds of the law no man can be justified. And if, when. We have done all, we are still 
unprofitable; then it is foolish to think of gaining heaven by keeping the law. 

“Then I thought of a man who has a debt. He owes a hundred dollars to a shopkeeper. After 
that he pays for all the goods that he takes. But his old debt is still there on the books unpaid. The 
shopkeeper may take him to court until he pays the debt.” 

“Well, what does this have to do with you ?” asked Christian.  
“I thought that by my sins I have a great debt in God’s books. If I change now that will not 

pay off the old debt. But how shall I be free from damnation because of my sin? Another thing also 
troubled me. I saw new sin mixing itself with the best I could do now. I committed enough sin in one 
day to send me to hell even if I had never sinned before,” said Hopeful. 

“And what did you do then?”  
“I could not tell what to do until I talked with Faithful. He told me that I must find the 

righteousness of a man that had never sinned.” 
“Did you think there was such a man to be found?” asked Christian 
“He told me that it was the Lord Jesus Christ, Who is now on the right hand of the Most High 

(Hebrews 10:12). I asked him how that Man’s righteousness could justify another before God. He 
told me that He was the mighty God and that He died, not for Himself, but for me. He said that 
Christ’s doings and the worthiness of them would be mine if I believed on Him.” 

“And what did you do then?”  
“I thought that He would not be willing to save me,” said Hopeful. 
“And what did Faithful say to you then?” 
“He told me to go to Him and see. Then I said that it was taking too much for granted. But he 

said, No, for I was invited to came (Matthew 11:28). Then I asked him what I must do when I come. 
He said that with all my heart and soul I should ask the Father to show Him to me. I told him I did not 
know what to say when I came. He told me to say something like this: God, be merciful to me, a 
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sinner. Make me know and believe in Jesus Christ. I know that without His righteousness I am 
completely lost, Lord, I have heard that Thou art a merciful God. Thou hast ordained that Thy son 
Jesus Christ should be the Saviour of the world. Thou art willing to bestow Him upon such a poor 
sinner as I am. And I am a sinner indeed. Lord, magnify thy grace in saving my soul through Thy 
Son, Jesus Christ. Amen.” 

“And did you do as you were told?”  
“Yes, over and over and over.” 
“And how was He shown to you?” asked Christian.  
“I did not see Him with my bodily eyes, but with the eyes of my understanding. One day I 

saw the greatness of my sin and was looking for nothing but hell. Suddenly I thought I saw the Lord 
Jesus Christ looking down from heaven upon me, saying ‘Believe on the Lord Jesus Christ and thou 
shalt be saved’ (Acts 16:31). Then I wept and asked further ‘Lord, may such a great sinner as I am be 
accepted by Thee and saved by thee?’ And I heard Him say, ‘Him that cometh to me I will in no wise 
cast out’ (John 6:37). ‘Christ Jesus came into the world to save sinners’ (1 Timothy 1:15). ‘He is the 
end of the law for righteousness to every one that believes’ (Romans 10:4). ‘He died for our sins and 
rose again for our justification’ (Romans 4:25). 

“Then my heart was full of joy,” continued Hopeful. “My eyes were full of tears, my heart 
was running over with love for the Lord Jesus. I longed to do something for the honor and glory of 
the name of the Lord Jesus Christ.” 

Ignorance Comes After 

Then I saw in my dream that Hopeful looked back and saw Ignorance coming after them. So 
they waited for him to come up to them. “How is it now between your soul and God?” asked 
Christian. 

“All right, I hope,” said Ignorance. “For I am always full of good thoughts that comfort me as 
I walk.”  

“What thoughts? Tell us about them.” 
“Why, I think of God and heaven,” said Ignorance. 
“So do the demons and damned souls,” said Christian. 
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“But I think of them and desire them.” 
“So do many that will never reach them” (Proverbs 13:4). 
“But I think of them and leave all for them,” said Ignorance. 
“That I doubt. For leaving all is very hard, harder than many think. But why do you think you 

have left all for God and heaven?” 
“My heart tells me so,” said Ignorance. 
“The wise man says, “He who trusts in his own heart is a fool,” said Christian (Proverbs 

28:26).  
“That is spoken of an evil heart,” said Ignorance; “my heart is good.” 
“Unless the Word of God tells us about these things, other testimony is of no value,” said 

Christian. “The Word of God says of our hearts, “There is none righteous, there is none that doeth 
good’ (Romans 3:10, 12). It says also that ‘every imagination of the heart of man is only evil 
continually’ (Genesis 6:5). And again, ‘The imagination of man’s heart is evil from his youth’” 
(Genesis 8:21). 

“I will never believe that my heart is that bad,” said Ignorance. 
“The Word of God also passes judgment on out ways. It says that man’s ways are crooked 

ways, not good but evil (Psalm 125:5). God knows us better than we can know ourselves. He can see 
sin in us when we can see none in ourselves. When we think that all our righteousness is filthy rags, 
we know that we cannot stand before God with any trust even in our best deeds.” 

“Do you think that I am such a fool that I think God can see no further than I?” said 
Ignorance. “Or do you think that I would come to God trusting in my best works” I know I must 
believe in Christ.” 

“How do you think that you must believe in Christ when you do not see that you need Him?” 
asked Christian. 

The folly of Ignorance 

“I believe that Christ died for sinners. I believe that I shall be cleared before God because He 
receives my obedience to His law. By His merits Christ makes my religious duties acceptable to His 
Father and so I am justified.” 



 62 

“That kind of faith is not shown in the Word of God,” said Christian. “It is a false faith. It 
justifies you because of your own righteousness instead of because of Christ’s righteousness. This 
faith is misleading and will leave you under God’s wrath. True faith makes the lost soul flee for 
refuge to Christ’s righteousness. And through Christ’s righteousness he is received by God and is free 
from judgment.” 

“What! Do you want me to trust in what Christ in His own person has done without me?” 
said Ignorance. “That would make us live as we please. For what would it matter how we lived if we 
may be justified from all things by Christ’s personal righteousness when we believe it?”  

“Ignorance is your name and as your name so are you,” said Christian. “You are also 
ignorant of what saving faith in this righteousness of Christ does in the heart. It wins over the heart to 
God in Christ to love His name, to love His Word, His ways and His people. It is not as you 
ignorantly imagine.”  

“Ask him if he ever had Christ revealed to him from heaven,” said Hopeful. “Christ is so hid 
in God that He cannot be known by any man unless God the Father shows Him to him.” 

“That is your faith but not mine,” said Ignorance. “I do not doubt but mine is as good as 
yours.” 

“I see you are ignorant of the workings of faith, poor Ignorance. Be awakened, see you own 
worthless condition and flee to the Lord Jesus Christ. By His righteousness you will be free from 
condemnation.” 

“You go too fast,” said Ignorance. “I cannot keep up with you. Go on ahead. I must stay 
behind a while.”  

So I saw in my dream that they went ahead and Ignorance came slowly after. 

The Pilgrims Reach Beulah Land and the River of Death 

When they had crossed over the Enchanted Ground, they entered the country of Beulah. The 
way they were following led straight through this country. They were happy there. The air was very 
sweet and pleasant and there were birds and flowers. They had all the food they could eat.  



 63 

In this country the sun shone day and night. Here the Giant Despair could not reach them. 
And here they could see the city to which they were going. It was built with pearls and precious 
jewels and the streets were made of gold. 

So I saw that as they went on they met two men whose robes were shining like gold. Their 
faces also were shining like the light. The men asked them questions and then they said, “You have 
only two more hard things to meet and then you will be in the city.” 

Christian and his companion asked the men to go along with them. They said that they 
would. “But,” they said, “you must obtain it by your own faith.” 

Now I also saw that between them and the gate was a river. There was no bridge to go over it 
and the river was very deep. As they looked at the river the pilgrims did not know what to do. But the 
men that went with them said, “You must go through it or you cannot get to the gate.” 

Then Christian was even more discouraged than Hopeful. They both looked this way and that 
way. But they could not find any way to escape the river. Then they asked the men if the water was 
all the same depth, They said that it was deeper or not so deep according to the way that they believed 
in the King.  

In the River 

Then they went into the water and Christian began to sink. He cried out. “I will sink in the 
deep waters; the billows go over my head; all the waves go over me” (Psalm 42:7) 

Then Hopeful said to him, “Be of good cheer, my brother. I can feel the bottom and it is 
good.”  

Then said Christian, “Ah, my friends, the sorrows of death have compassed me about. I shall 
not see the land that flows with milk and honey.” 

And with that there was a great darkness around Christian and he could not see ahead of him. 
Here also he seemed to lose his sense and all the words that he spoke showed that he was afraid. He 
thought that he would die in the river and never reach the gate. He was also troubled about his sins. 

Hopeful therefore found it hard to keep his brother’s head above the water. He tried to 
comfort him, saying, “Brother, I see the gate and men are waiting to receive us.” 
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Christian would answer, “It is you they are waiting for. You have been hopeful ever since I 
knew you.”’ 

“And so have you, Christian,” he answered. 
“Ah, brother,” said Christian, “Surely if I were right He would now come to help me. But 

because of my sins He has brought me into the snare and has left me.” 
‘These troubles that you go through in these waters do not mean that God has left you,” said 

Hopeful. “They are sent to test you to see if you will remember His goodness that you have already 
received. And to see if you will live upon Him in your troubles.” Then he added, ‘Be of good cheer, 
Jesus Christ maketh thee whole.” 

And with that Christian said with a loud voice, “Oh, I see Him again! And He tells me, 
‘When thou passeth through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not 
overflow thee”’ (Isaiah 43:2). 

Then they both took courage and the enemy was as still as a stone until they reached the 
other side. Christian soon found ground to stand on and the rest of the river was not deep. And so they 
got over.  

Approaching the City 

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

The Pilgrims Enter the Celestial City 

Now the city stood on a very high hill. But the pilgrims went up that hill with ease because 
the two men led them by the hand. They found that they had left their old garments in the river. Even 
though they had gone into the water with them, they had come out without them.  

They therefore went up the hill easily and quickly even though the city was higher than the 
clouds. They were comforted because they had safely crossed the river and now they had such 
glorious companions to help them.  
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They asked the shining ones about the glory of the place. They told them that the beauty and 
glory of it was too great to be told. “There,” they said, “is the ‘Mount Zion, the heavenly Jerusalem, 
the innumerable company of angels, and the spirits of just men made perfect’ (Hebrews 12:22-23). 
When you come there you will receive white robes and you will walk and talk every day with the 
King, even all the days of eternity (Revelation 3:4-5, 22:5). And you will not see such things as you 
saw on earth, such as, sorrow, sickness, trouble, and death. ‘For the former things are passed away’” 
(Isaiah 65:16, 17) 

“What will we do in this holy place?” they asked.  
“There you will receive comfort for all your toil and joy for all your sorrows. You will reap 

what you have planted, even the fruit of all your prayers and tears and sufferings for the King in the 
way (Galatians 6:7-8). In that place you will wear crowns and see the Holy One. There you will see 
Him as He is (1 John 3:2). 

“There also you will always serve Him with praise and shouting and thanksgiving. You will 
serve the One whom you tried to serve in the world where it was difficult because of the weakness of 
your flesh. There you will enjoy your friends again. When He shall come in the clouds with the sound 
of a trumpet, you shall come with Him (1 Thessalonians 4:16-17). When He shall sit on the throne of 
judgment you shall sit by Him (Jude 14, 15;1 Corinthians 6:2-3). Also when He shall return to the 
city, you shall be with Him forever.” 

Then came out also several of the King’s trumpeters, with white and shining clothes. These 
trumpeters showed Christian and his brother, by their music and by the way they looked and acted, 
how welcome they were into their company.  

Now it seemed to these two men that they were in heaven before they came to it. Around 
them were the angels making sweet music. They could see the city and hear the bells ring to welcome 
them. But above all they had warm and joyful thoughts about staying with such a company forever 
and ever. What tongue or pen can tell their glorious joy! Thus they came up to the gate. 

Now over the gate was written in letters of gold, “Blessed are they that do His 
commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter through the gates into the 
city” (Revelation 22:14). 
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Then I saw in my dream that they called at the gate as the shining ones told them. There each 
one gave in the roll that he had received at the beginning of his journey. These were carried to the 
King. When He had read them, He commanded them to open the gate.  

Now I saw in my dream that these two men went in at the gate. And as they entered they 
were changed. They had clothes that shone like gold and they were given harps and crowns. Then all 
the bells in the city rang for joy. I also heard the men themselves sing with a loud voice, “Blessing 
and honor and glory and power be unto Him that sitteth upon the throne, and to the Lamb forever and 
ever” (Revelation 5:13). 

Now just as the gates were opened to let the men in, I looked in after them and I saw the city 
shine like the sun. The streets were made of gold and on the streets walked many men singing praises. 
There were also creatures that had wings and they were saying, “Holy, holy, holy is the Lord.” And 
after that they shut the gates.  

The Fate of Ignorance 

Now while I was thinking on all these things, I looked back and saw Ignorance come up to 
the river. But he soon got over without half the trouble the other men had. It happened that there was 
in the place a man called Vain-Hope. He helped him over the river in his boat. Ignorance climbed the 
hill as the others had done, only he was alone. A man looked over the top of the gate and asked, 
“Where have you come from and what do you want?” 

He answered “I have eaten and drunk in the presence of the King and He has taught in our 
streets.” 

Then they asked him for his Roll so that they could show it to the King. He searched his 
pockets but he found none. 

So they told the King, but He would not come. He commanded two shining ones to go out 
and bind him. Then they carried him through the air to a door in the side of the hill. They put him in 
there. Then I saw that there was a way to hell even from the gate of heaven as well as from the City of 
Destruction. 

So I awoke, and behold it was a dream. 
 


