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ท ำไมเล่ำ 

โดย 

ท่ำนอำร์. เอ. เลดลอ 

ค ำเทศนำของพ่อค้ำต่อคนงำนในบริษทัของเขำ 

สมมุติวา่ชายคนหน่ึงไดใ้ห้แหวนเพชรวงหน่ึงแก่มิตรสหายของตน ตีราคาประมาณหกพนับาท 
แหวนวงน้ีไดบ้รรจุไวใ้นกล่องท่ีสวยงาม ชายผูน้ี้จะแปลกใจสักเท่าใดเม่ือภายหลงัต่อมาสักสองสามวนั
พบมิตรสหายคนนั้นและไดพ้ดูแก่เขาวา่ “ดิฉนัขอบพระคุณท่านเป็นลน้พน้ท่ีท่านไดส่้งกล่องแหวน
เพชรมาใหดิ้ฉนั ดิฉนัสัญญากบัคุณวา่ดิฉนัจะระวงัรักษากล่องนั้นไวเ้ป็นอยา่งดี ดิฉนัจะห่อและเก็บไว้
ในท่ีอนัมิดชิด จะไม่ใหม้นัหายไปเลย” ชายผูใ้หแ้หวนจะมินึกแปลกใจหรือ? เร่ืองอยา่งน้ีใครก็จะเคยคิด
วา่จริง แทจ้ริงเร่ืองอยา่งน้ียอ่มเป็นเร่ืองท่ีเขลาท่ีสุด ท่ีมนุษยท์ั้งชายและหญิงพากนับ ารุงบ าเรอตบแต่ง
ร่างกายซ่ึงเป็นแต่เพียงกล่องของตวัจริงเท่านั้น ตวัจริงนั้นคือ จิตวิญญาณซ่ึงเป็นเพชรอนัมีค่า ท่ีพระเยซู
คริสตผ์ูท้รงรู้สารพดัทุกส่ิงไดท้รงตีราคาไว ้ พระองคท์รงตีราคาจิตวญิญาณน้ีไวสู้งเหลือเกิน จน
พระองคไ์ดท้รงยอมเสียสละพระชนมชี์พของพระองคเ์อง ต่างบดัพลีกรรมไถ่เราใหพ้น้จากความผดิ
ความบาป ซ่ึงตวัของท่านเองก็ไม่เคยคิดถึงราคาของมนั 

ขา้พเจา้ขอถามท่านสักหน่อยวา่ ท่านจะเอาใจใส่และสัตยซ่ื์อต่อเร่ืองท่ีขา้พเจา้ก าลงับรรยายอยู่
น้ีไหม? ท่านจะสัตยซ่ื์อต่อตวัของท่านเองไหม? และท่านจะสัตยซ่ื์อต่อชีวติขา้งหนา้ของท่านไหม? 

ขอท่านอยา่ไดว้างหนงัสือเล่มน้ีลงจนกวา่ท่านจะไดอ่้านจบเวลายอ่มไม่คอยท่าผูใ้ด การ
ผลดัวนัประกนัพรุ่งเป็นศตัรูของการคา้ขายยิง่เป็นการฝ่ายวญิญาณจิตก็ยิง่ซ ้ าร้ายมนัคือขโมยท่ีขโมยชีวติ
ชัว่นิรันดร์ของคนนบัลา้น เป็นไฉนหนอท่ีหญิงสาวชายหนุ่มและคนทุกเพศทุกวยัผูซ่ึ้งมีความฉลาด 
ความไหวพริบ ต่างคนต่างเส่ียงชีวติของตนเองโดยผลดัอยา่งหนา้ตาเฉยวา่ “โอข้า้ฯ ยงัมีเวลาอีกเยอะ 
เอาไวว้นัหลงั” จะพดูกบัคนหนุ่มคนหนุ่มก็วา่ มีเวลาเยอะ จะพดูกบัคนกลางคน คนกลางคนก็วา่ เวลามี
ถมไป จะพดูกบัคนแก่ท่ีจวนจะเขา้โลงอยูแ่ลว้แกก็จะพดูเหมือนกนัวา่ “ยงัมีเวลาอีกถมไปหลานเอ๋ย” 
มนัแปลกจริง หรือท่านวา่อยา่งไร. 

ถา้เราสามารถท่ีจะเห็นและเขา้ใจ ถึงมหาอ านาจของความตาย คือพญามจัจุราช ผูไ้ม่ยอม
ผลดัเวลากบัผูใ้ด เราจะมีความเห็นอยา่งไร เก่ียวกบัพญามจัจุราชน้ี ขา้พเจา้ใคร่จะแสดงตวัเลขท่ีขา้พเจา้
ไดม้าเม่ือคืนวานน้ี พลโลกทั้งหมดมีประมาณหน่ึงพนัหกร้อยลา้นคน (1,600,000,000) ใช่นอ้ยอยูเ่ม่ือไร 
บริษทัประกนัชีวติอินวดูไดเ้ฉล่ียชีวติของมนุษยไ์วว้า่ คนหน่ึงมีอายเุพียงส่ีสิบปีเท่านั้น ถา้เช่นนั้นคนเรา
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ตอ้งตายปีละส่ีสิบลา้นคน วนัละหน่ึงแสนเกา้พนัหา้ร้อยแปดสิบเกา้คน ชัว่โมงละส่ีพนัหา้ร้อยหกสิบคน 
นาทีละเจด็สิบหกคน และวนิาทีละมากกวา่หน่ึงคน ตกใจไหมท่าน? 

คิดดูซิท่าน สมมุติวา่เมืองหน่ึงมีพลเมืองแสนคน และก็คนทั้งเมืองตายทุกวนั ตายแลว้ไม่
กลบัมาอีก โปรดใหเ้ราทั้งหลายมีความคิด ขณะท่ีท่านก าลงัอ่านหนงัสือเล่มน้ีอยูช่ัว่แต่เพียงเวลาสิบหา้
นาทีเท่านั้น ผูค้นก็พากนัตายตั้งพนัแลว้ และคนตั้งพนัคนน้ีจ าเป็นจะตอ้งไปพบกบัพระเจา้ของเขา เม่ือ
ขา้พเจา้มีอายไุดสิ้บสองปี พญามจัจุราชไดย้า่งเทา้เขา้มาในบา้นของขา้พเจา้ และมนัไดล้ากเอายายของ
ขา้พเจา้ไปเสียคนหน่ึง เร่ืองน้ีท าใหข้า้พเจา้โศกเศร้ามาก เพราะยายผูน้ี้ไดถ้นอมกล่อมไกวขา้พเจา้มาแต่
เม่ือขา้พเจา้ยงัอยูใ่นผา้ออ้มคร้ันขา้พเจา้เติบโตข้ึนแลว้ยงัเอาใจใส่ดูแลขา้พเจา้ตลอดมา ขา้พเจา้จ  าภาพศพ
ของท่านไดอ้ยา่งดี ดวงหนา้แก่ของท่านขาว มือและเทา้ของท่านเยน็ ๆ เหมือนอยา่งหิน ขา้พเจา้รู้สึก
ส านึกวา่สักวนัหน่ึงเถอะ ขา้พเจา้ก็จะตอ้งเป็นอยา่งนั้นเหมือนกนั แต่วา่ขา้พเจา้ยงัไม่พร้อมยงัไม่พร้อมท่ี
จะตาย 

แต่เด๋ียวน้ีขา้พเจา้พร้อมแลว้ มิใช่ท่ีขา้พเจา้ไดก้ระท าอะไรส าเร็จ แต่เพราะขา้พเจา้ไดเ้ช่ือในองค์
พระเยซูคริสตผ์ูท้รงตายแทนความบาปของขา้พเจา้ต่างหาก พระเยซูองคน้ี์ไดท้รงเป็นข้ึนมาอีก เพื่อ
ช าระขา้พเจา้ใหเ้ป็นคนชอบธรรม และขา้พเจา้อยากจะบอกกบัท่านง่าย ๆ วา่ท าไมขา้พเจา้จึงยอมรับเอา 
พระเยซูเป็นผูช่้วยให้รอดของขา้พเจา้. 

1.เพราะขา้พเจา้เช่ือวา่ พระเจา้มี 
2.ขา้พเจา้ไดถู้กก าหนดโทษไวแ้ลว้วา่จะตอ้งตายหนหน่ึงแลว้ภายหลงันั้นจะถึงการพิพากษา. 
3.เพราะขา้พเจา้เป็นคนผดิบาป (กิเลส) 
4.เพราะวา่แบบแปลน ของขา้พเจา้เก่ียวกบัความรอดท่ีพระองคไ์ดท้รงวางไวน้ั้น ถูกกบัจิตใจ

และความใคร่ครวญดว้ยเหตุและผลของขา้พเจา้ 
ท าไมขา้พเจา้รู้วา่พระเจา้มี เพราะในใจของขา้พเจา้มีความรู้สึกอยา่งนั้น วา่มีพระเจา้ แมว้า่

สมองของขา้พเจา้จะใหเ้หตุผลพิสูจน์วา่ พระเจา้ไม่มี หรือจิตใจของขา้พเจา้จะพยายามเช่ือวา่พระเจา้ไม่
มี แต่ก็ยงัมีเสียงเบา ๆ กระซิบท่ีหู กระซิบแลว้กระซิบอีกเหมือนอยา่งเสียงกระซิบท่ีท่านเคยไดย้นิ
มาแลว้ ในเม่ือความสนุกสนานแห่งโลกน้ีจะสูญส้ินไปแลว้ โดยเสียงกระซิบน้ีแหละท่ีขา้พเจา้รู้วา่พระ-
เจา้มี คร้ันแลว้ขา้พเจา้ก็แหงนหนา้ข้ึนดูชีวติและความเป็นอยูข่องคนทัว่ไป ก็เห็นวา่มนุษยทุ์กชาติทุก
สมยัเช่ือถือศาสนาหลายอยา่งต่าง ๆ กนั เพื่อสงบเสียงท่ีกระซิบแก่เขานั้น คือเป็นเสียงเดียวท่ีไดก้ระซิบ
กบัขา้พเจา้นัน่เอง 

แต่วา่มีบางคนท่ีไม่ยอมเช่ือวา่มีพระเจา้ 
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ฉะนั้น ใหเ้ราพินิจพิจารณาหาเหตุผลใคร่ครวญในเร่ืองน้ีใหม้ากท่ีสุด ใหไ้กลท่ีสุด ใหลึ้กซ้ึง
ท่ีสุดท่ีเราสามารถจะท าได ้ เม่ือท่านและขา้พเจา้ก าลงัยนือยูท่ี่ท่าเรือ และมีเรือก าป่ันเดินสมุทรล าใหญ่
เทียบท่าอยูแ่ละขา้พเจา้ก็พดูกบัท่านวา่ “เขาวา่เรือเดินสมุทรล าน้ีเป็นผลกระท าของนายช่างท่ีวางแบบ
แปลนต่อมนัดว้ยสติปัญญาและคนหลายคนก็มีความคิดเห็นอยา่งนั้น แต่ขา้พเจา้รู้สึกวา่นัน่ยอ่มไม่มี
ความจริงเลยท่ีเรือล าน้ีจะถูกสร้างข้ึนดว้ยสติปัญญามนัเป็นผลแห่งกรรมท่ีรู้ไม่ถึง มนัเป็นความลบัลึกท่ี
มนัเกิดเองเป็นเอง แร่เหล็กผดุข้ึนมาจากแผน่ดิน ถลุงตวัมนัเองตีเขา้เป็นแผน่ เกิดมีรูข้ึนในแผน่เหล็กเอง
เกิดมีน๊อตเหล็กลอยเขา้มาอยูต่ามรูแผน่เหล็ก ย  ้าหวัตะปูของมนัเอง จนในท่ีสุดเกิดข้ึนเป็นล าเรือ ต่อมา
อีกนานเท่าไรไม่ทราบเคร่ืองยนตก์ลไกต่าง ๆ ก็เกิดข้ึนถูกยดึแน่นเขา้กบัล าเรือ เรือล าน้ีก็ลอยเทง้เตง้มา
ตามริมฝ่ังแลว้ ก็ลอยเขา้ไปอยูใ่นอ่าวนอ้ย ๆ ท่ีพอดีกบัล าของมนั มีคนหลายคนไปพบมนัเขา้ พบมนัเม่ือ
ก าลงัลอยเขา้สู่อ่าวนั้น” เม่ือท่านฟังขา้พเจา้พดูมาอยา่งยดึยาวเช่นน้ี ก็คงจะมองดูขา้พเจา้ตั้งแต่หวัจดเทา้ 
วา่ขา้พเจา้เป็นคนเสียสติแลว้ ท่านก็เดินหลีกขา้พเจา้ไปในฝงูคนทิ้งใหข้า้พเจา้ยนืหง่าวอยูค่นเดียว ใคร ๆ 
ก็รู้วา่ถา้มีการประดิษฐก์็ตอ้งมีผูป้ระดิษฐ ์ เป็นการประดิษฐท่ี์ออกมาจากสมองของมนุษยเ์หมือนกนักบั
ก าป่ันเรือล าใหญ่นั้น ท่านคงไม่ยอมเช่ือวา่เรือล านั้นไม่ไดป้ระดิษฐข้ึ์นดว้ยสติปัญญาและความช านาญ
ของฝีมือมนุษย.์ 

แต่ยงัมีคนมากนกัท่ีไม่ใช่คนโง่เขลาเบาปัญญาพูดวา่ สากลโลกจกัรวาลนั้นมนัเป็นข้ึนมาเอง 
เป็นข้ึนมาเองอยา่งลึกลบั และพดูวา่ส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นข้ึนมาดว้ยความคิดและสติปัญญา เขาบอกเราวา่
พระเจา้ไม่มี มีแต่ธรรมชาติ นกัศึกษาทั้งหลายผูมี้ความคิดยอ่มยอมรับวา่พระเจา้เป็นผูท่ี้ดีเลิศประเสริฐ
ท่ีสุดท่ีพระองคไ์ดท้รงส าแดงพระองคเ์องในธรรมชาติทุกอยา่ง กฎเกณฑแ์บบแผนของส่ิงสารพดั
ทั้งหลายเหล่าน้ีแสดงถึงฤทธานุภาพของพระองคท์ั้งส้ิน พระองคเ์ป็นผูท่ี้ส าคญัท่ีสุดเหนือส่ิงสารพดัทั้ง
ปวง เขาสอนเราวา่มีส่ิงประดิษฐท่ี์ไม่มีผูป้ระดิษฐ ์มีการทรงสร้างท่ีไม่มีผูท้รงสร้าง เป็นผลท่ีไม่มีเหตุผล 
และเพื่อท่ีจะหลบมุมความจริงน้ี เขากลบัยอ้นถามวา่ “ก็เม่ือพระเจา้สร้างเราใครเล่าสร้างพระเจา้” 
ค  าถามเช่นน้ีคา้นตนอง เพราะเหตุไรก็เพราะเรารู้วา่แจง้เห็นจริงแลว้วา่ จะเอาเหตุต่าง ๆ มาเป็นปฐมเหตุ
ไม่ได ้ถา้เช่นนั้นปฐมเหตุก็กลายเป็นเหตุรอง คือเป็นเหตุท่ีสองรองลงมา ค าพดูอยา่งน้ียอ่มเป็นไปไม่ได้
ในวชิาค านวณ เหตุตน้ก็เป็นเหตุตน้ เหตุรองก็เป็นเหตุรอง 

คนผูมี้สติยอ่มเช่ือระเบียบระยะของเหตุและผล ผลหน่ึง ๆ กลายเป็นเหตุของอีกผลหน่ึง คือวา่มี
เหตุแลว้ก็มีผล ผลอนันั้นก็กลายเป็นเหตุท่ีก่อใหเ้กิดผลอีก ต่อเน่ืองกนัลงไปเป็นอนัดบัดงัน้ี เครือเหตุผล
ของทุก ๆ เครือยอ่มมีเหตุหน่ึงเป็นปฐม คือวา่จะไม่มีปฐมผล ถา้ไม่มีปฐมเหตุขา้พเจา้จึงวา่ปฐมเหตุของ
ส่ิงสารพดัทั้งปวงนั้นคือพระเจา้ และเพราะวา่ขา้พเจา้ไม่สามารถท่ีจะบอกไดว้า่ ปฐมเหตุน้ีมาจากไหน 
เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร แลว้ก็จะเหมาเอาวา่ ปฐมเหตุไม่มีไม่ได ้ การบอกไม่ไดไ้ม่เป็นเหตุท่ีท าลายปฐมเหตุ 
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ถา้ขา้พเจา้ปฎิเสธปฐมเหตุ ขา้พเจา้ก็จะตอ้งปฎิเสธปฐมผลและผลอีกตั้งหลายลา้นผลซ่ึงเกิดข้ึนจากปฐม
เหตุนั้นดว้ย เม่ือขา้พเจา้ปฎิเสธปฐมเหตุแลว้ก็ตอ้งปฎิเสธผลต่อเน่ืองกนัลงมา ในท่ีสุดขา้พเจา้ก็จะตอ้ง
ปฏิเสธโลกท่ีเราอาศยัอยูน้ี่ดว้ย ทั้งน้ีท่านก็ยอ่มเห็นอยูแ่ลว้วา่ถา้ขา้พเจา้รับเช่ือเหตุ ๆ หน่ึง ก็เกิดเป็นการ
บงัคบัอยูใ่นตวัวา่ขา้พเจา้ตอ้งรับเช่ือปฐมเหตุนั้นดว้ย. 

เรารู้อยูว่า่ไฟฟ้าส าแดงตวัของมนัปรากฎออกมาอยา่งไร เราพบกฎหมายกฎท่ีเป็นกฎขอ้
ขอ้บงัคบัของไฟฟ้า แต่ท่ีจะก าหนดความวา่ไฟฟ้านั้นคืออะไร นกัวทิยาศาสตร์ผูใ้หญ่ยิง่ท่ีสุดก็ไม่
สามารถก าหนดความไฟฟ้าน้ีได ้แลว้ก็ท  าไมเราเช่ือวา่ไฟฟ้ามี ก็เพราะเราเห็นไฟฟ้ามนัส าแดงตวัออกมา
ตามถนนหนทางเป็นโคมดวงไฟอยูท่ ัว่ไปทุกแห่งทุกวนั แมข้า้พเจา้รู้ไม่ไดว้า่พระเจา้มาจากไหน 
ขา้พเจา้ก็จ  าตอ้งเช่ือในพระองคก์็เพราะขา้พเจา้เห็นการส าแดงของพระองคมี์อยูท่ ัว่ไปทุกแห่งรอบ ๆ ตวั
ของขา้พเจา้. 

ท่านศาสตราจารยด์รัมมอนด์ไดก้ล่าวในหนงัสือ “ความเจริญของมนุษย”์ วา่ “การวฒันาของ
มนุษยช์วนใหเ้ราเช่ือวา่มนุษยเ์ป็นฝีพระหตัถข์องพระเจา้ เหตุผลต่าง ๆ ช่วยใหเ้ราสันนิษฐานวา่ พระเจา้
เป็นผูท้รงสร้าง” แทนท่ีเราจะเลิกเช่ือวา่มนุษยไ์ม่ใช่ฝีพระหตัถข์องพระเจา้ แต่ความเจริญของมนุษย์
บงัคบัใหเ้ราเช่ือ แทนท่ีเราจะเลิกเช่ือวา่พระเจา้ไม่ใช่ผูส้ร้างแต่ดว้ยเหตุผลต่าง ๆ เราสันนิษฐานไดว้า่
พระองคเ์ป็นผูท้รงสร้าง 

ท่านไวซ้แมนไดก้ล่าววา่ “เบ้ืองหลงัแห่งอ านาจของธรรมชาติท่ีประสานก าลงักนันั้นมี
จุดประสงค ์ หรือมีความหมาย ฉะน้ีเราก็ตอ้งยอมรับวา่ มีเหตุท่ีท าให้เกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีเราไม่สามารถจะ
เขา้ใจได ้แต่เราสามารถท่ีจะพดูไดส้ักอยา่งหน่ึงวา่ จะตอ้งมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสูงสุดสักอยา่งหน่ึงเป็นแน่ 

ท่านลิวซิพีสคแ์อลแอล ดี ไดก้ล่าววา่ “เราอาจสงสัยในส่ิงอ่ืน ๆ ก็ได ้แต่เร่ืองพระเจา้แลว้เราไม่
มีอะไรท่ีจะสงสัยไดเ้ลย เพราะพระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูไ้ม่มีจ  ากดัเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ เป็นผูเ้ด็ดขาดเป็นผู ้
ทรงพระชนมอ์ยูช่ัว่นิรันดร์และผูเ้ป็นปฐมเหตุ พระองคท์รงเป็นผูท่ี้เราพอจะเรียนรู้ไดแ้ละพอท่ีจะเขา้ใจ
ได ้ เราพบพระองคไ์ด ้ แต่เราไม่สามารถท่ีจะลูบคล าถูกตอ้งพระองคไ์ด ้ ส่วนความลึกแห่งความเป็นอยู่
ของพระองคน์ั้นเราหย ัง่ไม่ถึง แต่เหตุและผลประกาศวา่พระองคท์รงเป็นผูป้ระทานชีวิตของชีวิตทั้งปวง 
เม่ือเราเกิดความรู้ความเขา้ใจในพระองค ์เราก็มาถึงยอดเขาสูงสุดแห่งความคิดนึกนั้นแลว้ ในสารพดัทุก
ส่ิงเราจะตอ้งพึ่งพาอาศยัอยูใ่นน ้าพระทยัของพระองคผ์ูท้รงสร้างผูท้รงพระสติปัญญามหาศาล” 

เกดิมีควำมรู้สึกว่ำพระเจ้ำมี ขอใหเ้รากา้วไปอีกขั้นหน่ึง ผูท่ี้มีสติปัญญายอ่มไม่ท าอะไรโดยไม่
มีจุดหมาย ถา้เขาท ารองเทา้เขาก็ตอ้งท าไวใ้ส่ไม่เช่นนั้นก็ท าไวข้าย ถา้เขาท าขนมก็ตอ้งท าไวกิ้นเอง
หรือไม่ก็ท  าใหค้นอ่ืนกิน ไม่วา่จะท าอะไรก็ยอ่มมีเป้าหมายทั้งนั้นท่ีขา้พเจา้พดูมาเช่นน้ีก็เพราะวา่
ขา้พเจา้มาเกิดความรู้สึกวา่ พระเจา้จะตอ้งมีพระประสงคส์ักอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงสร้าง
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สากลโลกน้ี หนงัสือทั้งหลายในโลกน้ีพึงมีแต่เล่มเดียวเท่านั้นท่ีบอกเล่าถึงพระเจา้และพระประสงคข์อง
พระองค ์ เป็นหนงัสือท่ีส าแดงน ้าพระทยัของพระเจา้โดยตรง เป็นหนงัสือท่ีมีความจ าเป็นอยูเ่ฉพาะหนา้ 
จึงเป็นการสมควรท่ีเราจะไดอ่้านดู ท่านแฟรนซิสเบคอนไดใ้หค้  าแนะน าไวว้า่ ไม่มีความจ าเป็นท่ีเรา
จะตอ้งรับหรือปฎิเสธ รู้ไวใ้ช่วา่ใส่บ่าแบกหาม อ่านแลว้ก็ควรพิจารณาดูวา่มีขอ้เท็จจริงอยา่งไรเราจง
หยบิหนงัสือเล่มน้ีข้ึนอ่านดว้ยความหวงัตั้งใจวา่ เราจะพบความจริงซ่ึงมีบรรจุไวใ้นหนงัสือเล่มน้ี 

เพื่อความยติุธรรมแก่ตวัเราเองและพระคมัภีร์ ก็จงอ่านจนจบดว้ยความพินิจพิจารณา เหมือน
อยา่งกบัผูพ้ิพากษาท่ีฟังค าใหก้ารของโจทยแ์ละจ าเลย ผูพ้ิพากษายอ่มไม่ตดัสินความจนกวา่จะไดฟั้งคดี
อยา่งละเอียดละออ จากคู่ความแลว้ทั้งสองฝ่ายจึงจะตดัสินมิใช่หรือ การอ่านพระคมัภีร์ก็ควรพิจารณา
ทุก ๆ ค า คน้ดูความหมายท่ีซ่อนลึกอยูภ่ายใน มิใช่อ่านผา่นไปอยา่งเผิน ๆ หนงัสือเล่มน้ีอา้งวา่เป็น
หนงัสือส าคญั ยิง่ส าคญัเท่าไรก็ยิง่เรียกร้องความเอาใจใส่จากเราผูอ่้านมากยิง่เท่านั้น พระคมัภีร์เล่มน้ีมี
ทั้งหมดดว้ยกนัหกสิบหกเล่ม เขียนโดยคนต่างอาย ุ ต่างสมยั ต่างความรู้ ต่างต าแหน่ง ถึงส่ีสิบคน บาง
คนมีการศึกษาสูง บางคนมีการศึกษาต ่า บางคนเป็นกษตัริย ์บางคนเป็นชาวนา หนงัสือพระธรรมเหล่าน้ี
ตั้งตน้เขียนจนจบกินเวลาประมาณ 1600 ปี เขียนต่างท่ีต่างแห่ง บางส่วนเขียนท่ีกรุงบาบิโลนในทวปี
อาเซีย บางเล่มเขียนในกรุงโรมในทวปียโุรปเม่ือมีผูแ้ต่งต่างเวลาต่างสถานท่ี ต่างคนก็ยอ่มจะมีขอ้ความ
ท่ีคา้นกนัเอง แต่กลบัตรงกนัขา้มกลบัมีเน้ือความกลมกลืน หนงัสือพระธรรมเล่มหน่ึงกลบัอธิบายความ
ในพระธรรมอีกเล่มหน่ึง เม่ือเป็นเช่นน้ีจะอธิบายใหเ้ป็นไปอยา่งอ่ืนไม่ได ้ ความจริงในพระธรรมเปโตร
ฉบบัสองบท 1:21 ไดท้  าให้ขา้พเจา้เขา้ใจเหตุผลวา่ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น “ดว้ยวา่ค าพยากรณ์นั้นเม่ือก่อน
ไม่ไดเ้ป็นมาตามน ้าใจมนุษยแ์ต่วา่มนุษยไ์ดก้ล่าวค าซ่ึงมาจากพระเจา้ตามท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดท้รง
ดลใจใหก้ล่าวนั้น” เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านค าพยากรณ์ต่าง ๆ ในพระคมัภีร์เดิม ก็ยิง่ท  าใหข้า้พเจา้มีความเช่ือ
มากยิง่ข้ึน เพราะค าพยากรณ์ท่ีท่านผูพ้ยากรณ์ไดท้  านายไวน้ั้นไดเ้ป็นมาจริง และเป็นมาจริงตามท่ีผู ้
พยากรณ์ไดก้ล่าวไวทุ้กตวัอกัษร ค าพยากรณ์บางขอ้มีอายุตั้งร้อย ๆ ปี เหมือนอยา่งท่ีกล่าวไวใ้นพระ
ธรรมอิสยาห์ บทท่ี 53 เป็นค าพยากรณ์วา่ดว้ยเร่ืองความมรณาภาพขององคพ์ระเยซูคริสต ์ ไดถู้ก
พยากรณ์ไวอ้ยา่งละเอียดละออ ค าพยากรณ์น้ีมีอายถึุง 700 ปี จึงส าเร็จแน่นอนนกัหนา หนงัสือเล่มน้ีเช่ือ
ง่ายกวา่ไม่เช่ือ ขา้พเจา้จะตอ้งซ่ือสัตยต่์อตวัของขา้พเจา้เอง ขา้พเจา้ตอ้งยอมรับวา่ เร่ืองยุง่เหยงิต่าง ๆ 
ยอ่มเน่ืองมาจากความไม่เช่ือทั้งนั้นขา้พเจา้ยงัยนืยนัไดม้ากไปกวา่น้ีวา่ “ขา้พเจา้เช่ือวา่พระคมัภีร์เล่มน้ี
เป็นพระค าของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ขา้พเจา้จะพดูให้เป็นไปอยา่งอ่ืนไม่ได”้ 

เม่ือขา้พเจา้ไดย้อมรับเช่นน้ียิง่ท  าใหข้า้พเจา้หนกัใจมากยิง่ข้ึน เพราะวา่คมัภีร์เล่มน้ีมีระดบัธรรม
สูงเหลือเกิน เป็นระดบัท่ีขา้พเจา้ข้ึนไม่ถึง เม่ือขา้พเจา้อยูต่  ่ากวา่ระดบัน้ีก็เป็นความบาปทั้งนั้น จ  าไวว้า่
พระเจา้ทรงทราบความคิดทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นใจของเรา ลองเอาระดบัอนัน้ีวดัดูก็จะรู้ไดว้า่เราอยูต่  ่ากวา่
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ระดบัน้ีมากสักเท่าใด “จงรักพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ดว้ยสุดใจสุดจิตของเจา้ และดว้ยส้ินสุดความคิดของ
เจา้ นัน่แหละเป็นพระบญัญติัขอ้ตน้ขอ้ใหญ่” (มทัธิว 22:37) 

ท่านรับรองหรือวา่ท่านรอดแลว้ รอดอยูช่ัว่นิรันดร์ เพราะวา่ท่านไดป้ระพฤติไดต้ามระดบัน้ี
ทีเดียว ขออ่านดูอีกที “จงรักพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ดว้ยสุดใจสุดจิตของเจา้ และดว้ยส้ินสุดความคิดของ
เจา้” หากวา่เราไดมี้ชีวิตอยูใ่นระดบัน้ีแลว้ ก็ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะอ่านต่อไปพอแลว้ใหเ้ราคิดและตรึก
ตรองดูใหดี้ เพราะวา่พระเจา้ทรงรับสั่งไวใ้นพระธรรมโรมบท 3:23 วา่ “เหตุวา่คนทั้งปวงไดท้  าผดิทุก
คน และขาดการถวายเกียรติยศแก่พระเจา้” ความขอ้น้ีมีความหมายแก่ท่านมาก จงสัตยซ่ื์อต่อตนเอง 
ท่าน ดร.ทอเร ไดพ้ดูวา่ “คืนวนัหน่ึงขา้พเจา้ไดเ้ทศนาอยูท่ี่จงัหวดัชิคาโก เม่ือการประชุมเลิกแลว้ ท่าน
อาจารยข์องคริสตจกัรนั้นไดม้าหาขา้พเจา้และพดูวา่ “ในคริสตจกัรน้ีมีชายหนุ่มคนหน่ึงอยากเป็น
นกัเทศน์ ขา้พเจา้ขอใหท้่านพดูกบัเขาสักหน่อย” ขา้พเจา้ตอบเขาวา่ “ดีแลว้ขอพาเขามาหาขา้พเจา้” เขา
ไดพ้าชายหนุ่มคนนั้นมาหาขา้พเจา้ ชายคนน้ีมีหนา้ตาหมดจดงดงามดีท่ีขา้พเจา้ไม่เคยไดเ้ห็นมาแต่ก่อน 
ขา้พเจา้ไดม้องดูหนา้เขาแลว้พดูวา่ “ศิษยาภิบาลของท่านบอกฉนัวา่คุณอยากเป็นนกัเทศน์” “ครับผม
อยากเป็น” ขา้พเจา้วา่ “ดีมาก แต่ฉนัอยากจะถามคุณสักหน่อยวา่คุณเป็นคริสเตียนหรือเปล่า?” เขาตอบ
วา่ “ครับผมเป็นคริสเตียนบิดามารดาของผมเป็นคริสเตียน ผมตอ้งเป็นคริสเตียนเพราะบิดามารดาของ
ผมไดอ้บรมสั่งสอนผมมาอยา่งนั้น”  ขา้พเจา้ถามอีกวา่ “คุณเกิดใหม่แลว้หรือยงั?” เขาถามขา้พเจา้วา่ 
“อะไรครับ” ขา้พเจา้พดูซ ้ าอีกทีวา่ “คุณไดเ้กิดใหม่แลว้หรือยงั” พระเจา้ไดท้รงรับสั่งวา่ “ถา้ผูใ้ดไม่ได้
บงัเกิดใหม่แลว้ จะเห็นแผน่ดินของพระเจา้ไม่ได ้ ท่านยงัไม่เคยไดบ้งัเกิดใหม่หรือ” เขาตอบขา้พเจา้วา่ 
“ถอ้ยค าท่ีอาจารยพ์ดูนั้นผมไม่เขา้ใจ ตั้งแต่ผมเกิดมาผมไม่เคยไดย้นิถอ้ยค าท่ีอาจารยพ์ูดน้ีเลย” ขา้พเจา้
พดูวา่ “ดูน่ีนอ้งชาย คุณไดท้ าความบาปอยา่งหนกัท่ีสุดท่ีมนุษยเ์คยไดท้  ากนั” เขาตอบทนัทีวา่ “เปล่าเลย
อาจารยผ์มไม่เคยไดท้  าผดิอะไรในชีวติของผม อาจารยไ์ม่เขา้ใจผม อาจารยไ์ม่รู้จกัผม บิดามารดาเล้ียง
และอบรมผมมาอยา่งเอาใจใส่ ชีวติของผมเป็นชีวติท่ีดีพิเศษคนหน่ึงผมไม่เคยท าผดิอะไรใหญ่โตอยา่ง
นั้น โอผ้มไม่เคยเลยในชีวิตของผม” ขา้พเจา้ถามเขาวา่ “คุณคิดวา่ความบาปใหญ่ท่ีสุดนั้นคือไดท้  าบาป
อะไร” เขาตอบวา่ “อาจารยค์รับฆ่าคนนะซิครับ” ขา้พเจา้พดูวา่ “นอ้งชายเขา้ใจผิดมาก ไหนลองเปิด
พระคมัภีร์อ่านตามท่ีพระเยซูคริสตไ์ดต้รัสไวดู้ที” แลว้ขา้พเจา้ก็ไดเ้ปิดพระคมัภีร์มทัธิวบทท่ี 22:37-38 
ยืน่ใหเ้ขาอ่านเขาก็อ่าน “พระเยซูทรงตอบเขาวา่ จงรักพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ดว้ยสุดใจสุดจิตของเจา้ 
และดว้ยส้ินสุดความคิดของเจา้ นัน่แหละเป็นพระบญัญติัขอ้ตน้ขอ้ใหญ่” ขา้พเจา้ถามวา่ “พระบญัญติั
ขอ้ไหนนะ” เขาตอบวา่ “ขอ้ตน้ขอ้ใหญ่ครับ” “ก็ถา้พระบญัญติัขอ้น้ีเป็นขอ้ตน้ขอ้ใหญ่ถา้เราไม่ไดรั้กษา
พระบญัญติัขอ้น้ี เราก็ไดท้  าบาปใหญ่ใช่ไหม คุณไดรั้กษาพระบญัญติัขอ้น้ีไดห้รือ? คุณไดรั้กพระเจา้
ดว้ยส้ินสุดใจ ส้ินสุดจิต และดว้ยส้ินสุดความคิดแลว้หรือ? ท่านไดใ้หพ้ระเจา้อยูใ่นต าแหน่งท่ีหน่ึงใน
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ส่ิงสารพดัทั้งปวงหรือ? ให้พระเจา้เป็นท่ีหน่ึงในการงาน ใหพ้ระเจา้เป็นท่ีหน่ึงในการเมือง ใหพ้ระเจา้
เป็นท่ีหน่ึงในการร่ืนเริง ให้พระเจา้เป็นท่ีหน่ึงในการศึกษา ใหพ้ระเจา้เป็นท่ีหน่ึงในส่ิงสารพดัส่ิง” เขา
ตอบวา่ “ผมไม่ไดใ้หพ้ระเจา้เป็นท่ีหน่ึงในส่ิงสารพดัเลยก็ถา้เช่นนั้น คุณไดท้ าผิดบญัญติัขอ้ไหน” เขา
ตอบวา่ “ผมไดท้  าผดิพระบญัญติัขอ้น้ีครับ ผมได้ท ำผิดพระบัญญัติข้อใหญ่ครับ และผมได้ประพฤติผิด
พระบัญญัติข้อใหญ่ท่ีสุดท่ีมนุษย์เขำได้ท ำกันครับ แต่ผมไม่เคยไดเ้ห็นพระบญัญติัขอ้น้ีเลย “จนบดัน้ี
ท่านผูอ่้านทั้งหลาย ท่านก็ไดท้  าผดิพระบญัญติัขอ้ตน้ขอ้ใหญ่ดว้ยเหมือนกนั แมว้า่ท่านเองก็ไม่ไดเ้คย
เห็นพระบญัญติัขอ้น้ีมาแต่ก่อนตลอดในชีวิตของท่าน บางทีท่านจะเคยไดอ่้าน แต่ไม่เขา้ใจเร่ืองอยา่งน้ีก็
มีบ่อย ๆ ดว้ยความสัตยซ่ื์อ ขา้พเจา้ขอยอมรับวา่ ขา้พเจา้ไดข้าดการถวายเกียรติยศแก่พระเจา้ เร่ืองน้ีท า
ใหข้า้พเจา้หนกัใจมาก แต่ถึงอยา่งไรก็ดี แมว้า่ทางแห่งความซ่ือสัตยจ์ะมีเมฆหมอกมืดมวัสักเท่าใด เราก็
จะตอ้งเดินไปตามทางเส้นนั้น เราไดรั้บค าประกนัสัญญาวา่ ทางน้ีเป็นทางท่ีสั้นท่ีสุด ท่ีน าเราไปถึงความ
สวา่งท่ีส่องอยูป่ลายทางเส้นนั้น ขา้พเจา้ยอมรับเสียโดยดีวา่ขา้พเจา้ไดท้  าบาป และการลงโทษความบาป
น้ีก็มีปรากฎอยูใ่นพระธรรมเอเสเคียลบทท่ี 18:4 วา่ “จิตวิญญาณท่ีไดท้  าบาป จิตวญิญาณนั้นจะตายเอง” 

ขา้พเจา้มีความคิดเห็นเป็นอยา่งน้ี กฎหมายในเมืองไทยบ่งไวว้า่ รถยนตทุ์กคนัจะตอ้งแล่น
ทางซา้ย แต่กฎหมายท่ีอเมริกาวา่ตอ้งแล่นทางขวา สมมุติวา่ขา้พเจา้ขบัรถยนตต์ามถนนในเมืองไทยและ
ขบัไปทางขวา ขา้พเจา้จะถูกจบัและถูกน ามายงัผูพ้ิพากษา และขา้พเจา้ยงัท าเสียงแขง็วา่ “ข าจริง น่า
หวัเราะ ก็กฎหมายในอเมริกา บอกใหข้บัทางขวาน่ีครับ” ผูพ้ิพากษาจะวา่ “นัน่เป็นกฎหมายของอเมริกา 
ท่ีน่ีใชก้ฎหมายไทย กฎหมายของเมืองอ่ืนจะวา่อยา่งไรก็ช่าง แต่คุณอยูใ่นเมืองไทย ก็จะตอ้งถูกพิพากษา
ดว้ยกฎของเมืองนั้น” 

เรามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าตวัของเราให้อยูใ่นระดบัของพระเจา้ ขา้พเจา้เป็นหลง ขา้พเจา้จะ
ถูกพิพากษาดว้ยกฎหมายของพระเจา้ในชีวิตชัว่นิรันดร์ ขา้พเจา้เป็นคนหมดหวงัตอ้งพินาศแน่ มนัไม่
เก่ียวกนั ขา้พเจา้จะคิดเห็นอยา่งไร หรือเพื่อนฝงูจะบอกอะไร แต่พระเจา้ตรัสไวอ้ยา่งไร ขา้พเจา้ก็จะถูก
พิพากษาอยา่งนั้น มิใช่อยา่งเขาวา่กนัอยา่งนั้นอยา่งน้ี ยิง่ไปกวา่นั้นทุกคนจะตอ้งถูกพิพากษาเหมือนกนั
หมด เพื่อนเราบิดามารดาของเราก็ถูกพิพากษาเหมือนกนั เขาก็ถูกพิพากษา เราก็ถูกพิพากษา นกัโทษ
เหมือนกนัจะช่วยกนัอยา่งไรได.้ 

พระคมัภีร์เล่มน้ีบอกเร่ืองราวถึงท่านผูห้น่ึง คือองคพ์ระเยซูคริสตผ์ูบ้อกเราวา่ พระองคเ์ป็นพระ
บุตรของพระเจา้ พระองคท์รงเห็นวา่เราจะตอ้งถึงซ่ึงความพินาศ มนุษยทุ์กคนท าชีวติของคนใหเ้สีย
หายไปแลว้ เช่นนั้นพระองคจึ์งตรัสกบัพระราชบิดาของพระองคว์า่ “ขา้พเจา้มิไดท้  าชีวิตของขา้พเจา้เสีย
ไป ขา้พเจา้บริสุทธ์ิ ปราศจากบาป ไม่มีด่างพร้อย ชีวติน้ีเป็นของขา้พเจา้เอง ขอใหข้า้พเจา้ประทานชีวิต
ของขา้พเจา้เองแทนคนบาป เพื่อคนบาปเหล่าน้ีจะไม่ถูกโทษ” พระเจา้จึงทรงตอบวา่ “จงไปเถิด” พระ
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เยซูคริสตเ์องทรงบอกเราไวใ้นพระธรรมยอห์น 3:16 วา่ “เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลกจนไดป้ระทาน
พระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินาศ แต่มีชีวติชัว่นิรันดร์ ถา้
พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ เราก็มีประกนัส าหรับความรอดน้ีแลว้ แต่ยงัมีขอ้ยุง่ยากอยูอี่กขอ้หน่ึง
คือ พระเยซูเป็นบุตรของพระเจา้ จริง ๆ หรือ พระองคท์รงเป็นหน่ึงในสามอยา่งคือ พระบุตร ถา้
ไม่เช่นนั้นพระองคก์็เป็นผูล่้อลวง หรือพระองคอ์าจเป็นผูส้ัตยซ่ื์อแต่มีสติฟ่ันเฟือนพดูเพอ้ละเมอฝันไป
ละกระมงั แต่ก็อีกนัน่แหละเราไดเ้ห็นพระองคส์นทนาปราศรัยกบัคนท่ีมีความรู้ ท่ีเจา้หนา้ท่ีส่งมาสอด
แนมเพื่อจะจบัผดิพระองค ์ และเพื่อจบัพระองค ์ พระองคไ์ดท้รงโตต้อบกบัพวกน้ีจนน่ิงงนัไป และไม่
กลา้ท่ีจะไต่ถามอะไรอีกต่อไป (มทัธิว 22:46 ) หากเราจะใคร่ครวญดูดว้ยเพียงสติปัญญาเท่านั้นก็จะเห็น
ไดว้า่ พระองคไ์ม่เพอ้ พระองคไ์ม่บา้ พระองคท์รงเป็นผูท่ี้ผูมี้สติสัมปชญัญะทุกอยา่งทุกประการ ท่านก็
จะวา่เม่ือพระองคเ์ป็นคนท่ีมีความรู้เฉลียวฉลาดถึงปานน้ี อาจใชส้ติปัญญาของพระองคล่์อลวงคนอ่ืนก็
ได ้ ขา้พเจา้ใคร่ขอถามท่านวา่ ท่านเคยเห็นคนท่ีคบคา้สมาคมกนักบัคนข้ีฉอ้ตอแหลแปดเหล่ียมสิบหก
คม และโดยการสมาคมนั้น คนนั้นเลยกลายเป็นบริสุทธ์ิ ฉลาด สัตยซ่ื์อหรือ? ไม่เคยมีเลย ท่านตอ้ง
ยอมรับวา่เร่ืองราวอยา่งน้ีไม่เคยเห็นมี แต่ขา้พเจา้รู้จกัชายหนุ่มคนหน่ึง ชายคนน้ีไดรั้บพระเยซูคริสตเ์ขา้
มาอยูใ่นใจของตน เขาก็ถูกยกข้ึนจากความปรารถนาอนัต ่ากลายเป็นคนดีมีความสัตยซ่ื์อท่ีสุด ขา้พเจา้
เช่ือไม่ไดเ้ลยท่ีจะวา่ ๆ การเช่ือถือคนหลอกลวงปล้ินปลอ้นแลว้กลายเป็นคนดีมีศีลมีธรรม 

วนัก่อนน้ีขา้พเจา้ไดย้นิชายคนหน่ึงพดูวา่ “เพราะองคพ์ระเยซูคริสตข์า้พเจา้จึงสามารถเดินอก
ผายไหล่ผึ่งคอตรงลงไปตามถนนหลวง เกียรติยศและคุณงามความดีน้ีขา้พเจา้ไดม้าจากพระเยซูคริสต์
ทั้งนั้น ขา้พเจา้สามารถมองดูหนา้สตรีบริสุทธ์ิซ่ึง ๆ หนา้สามารถจบัมือกบัคนสัตยซ่ื์อโดยไม่มีจิตใจ
สะทกสะทา้น เพราะองคพ์ระเยซูคริสตข์า้พเจา้จึงไม่มีหลงัฉากแต่อยา่งใด” 

ขา้พเจา้ขอให้โลกท่ีเจริญแลว้ออกความเห็นเป็นพยานใคร ๆ ก็รับรองวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นคนดี
ดว้ยกนัทั้งนั้น ถา้พระองคเ์ป็นคนดีพระองคก์็ตอ้งเป็นคนสัตยซ่ื์อ ถา้พระองคเ์ป็นคนสัตยซ่ื์อ ถอ้ยค าท่ี
พระองคต์รัสถึงพระองคเ์องก็ตอ้งเป็นความจริง พระองคอ์า้งวา่พระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้ ถูกส่ง
ลงมาจากสวรรคเ์พื่อวางชีวิตอนับริสุทธ์ิของพระองคแ์ทนคนบาปแทนท่านและแทนขา้พเจา้ 

ขอใหข้า้พเจา้กล่าวถึงค าพยานของบุคคลส าคญัผูห้น่ึงท่ีท่านคงรู้จกั ขอ้ความเหล่าน้ีไดค้ดัออก
จาก “คมัภีร์แห่งความจริง” ของซิตน่ีคอเล็ทท ์ซ่ึงมีเน้ือความดงัต่อไปน้ี 

แมแ้ต่ท่านนะโปเล่ียน บอนนาพาท ซ่ึงเราก็ไม่ไดถื้อวา่ท่านเป็นนกัศาสนา แต่วา่ท่านคงไดอ่้าน
มากคิดมาก เก่ียวกบัพระคมัภีร์ในบั้นปลายแห่งชีวิตของท่าน เพราะมีค าบนัทึกไวว้า่ คราวหน่ึงเม่ือท่าน
มหาเอมเปอเรอไดถู้กปล่อยไวท่ี้เกาะเซ็นทเ์ฮเลนนา วนัหน่ึงคุยกนักบัเคา้ท ์ มอนโตลอน และไดถ้ามวา่ 
“เจา้คุณรู้ไหมวา่ พระเยซูคริสตคื์อผูใ้ด” ท่านเคา้ทน่ิ์งอั้นตอบไม่ได ้ ท่านเอมเปอเรอจึงไดก้ล่าวต่อไปวา่ 
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“ฉนัรู้จกัถา้เจา้คุณไม่รู้จกั ฉนัจะบอกอะไรเจา้คุณสักหน่อย เจา้คุณคิดดูซิ ท่านมหาราชอเล็กแซนเดอร์ 
ท่านมหาเอมเปอเรอซีซา กษตัริยช์าลเ์มนจ ์รวมทั้งตวัของฉนัดว้ย ไดแ้ผพ่ระราชอาณาจกัรดว้ยก าลงั แต่
พระเยซูคริสตผ์ูเ้ดียวไดแ้ผพ่ระราชอาณาจกัรของพระองคด์ว้ยความรัก ฉนับอกไดอ้ยา่งแน่นอนวา่ไม่มี
ใครเสมอเหมือนองคพ์ระเยซูคริสต ์ เราท่านเป็นแต่เพียงมนุษยพ์ระเยซูคริสตมี์สภาพสูงกวา่มนุษย ์
อศัจรรยไ์หมท่านเจา้คุณ ใครท่ีเช่ือถือพระองคด์ว้ยความสัตยซ่ื์อ ก็ไดถ้วายความจงรักภกัดีต่อพระองค์
อยา่งมหศัจรรย ์ ไม่มีส่ิงอะไรสามารถจะดบัเปลวไฟแห่งความรักอนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ีไดเ้ลย ความจริงขอ้น้ี
แหละท่ีพิสูจน์ใหฉ้นัเห็นวา่ “พระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้” 

แต่บางทีมีผูค้นถามวา่ คนท่ีมีความรู้โดยมากเป็นคนท่ีไม่เช่ือวา่มีพระเจา้มิใช่หรือ? เพื่อตอบใน
ปัญหาน้ีขา้พเจา้ขออา้งถึงท่านซามูเอล ฆินน์ ผูซ่ึ้งไดรั้บปริญญา พีเอชดี ท่านไดก้ล่าววา่ “แมว้า่มีบางคน
ผูมี้ความรู้ชั้นสูง ผูซ่ึ้งท าการคน้ควา้หาความจริงดว้ยสติปัญญาไม่ยอมรับวา่พระคมัภีร์กล่าวความจริงมี
นกัปรัชญามากมายท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนั ขา้พเจา้เคยโตก้นักบัผูท่ี้ไม่เช่ือท่ีเป็นนกัวทิยาศาตร์ แต่
ถา้จะเทียบส่วนกนัแลว้ก็มีแต่จ านวนนอ้ย แต่ก็ยงัมีคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งสูง ๆ ในทุกแผนกของ
วทิยาศาสตร์ ยงัเป็นผูเ้ช่ือถือพระเจา้ดว้ยความสัตยซ่ื์อ” 

นกัดาราศาสตร์ และนกัคณิตศาสตร์ทั้งหลาย ดูเหมือนวา่ไม่มีใครเกินหนา้ท่านนิวตนัไปได ้
สติปัญญาความรู้ความฉลาดของท่านผูน้ี้ยอ่มจะเป็นประโยชน์แก่โลกจนโลกสลาย แต่ถึงกระนั้นท่านผู ้
น้ีก็เป็นคริสเตียนอยา่งธรรมดา มีจิตใจสัตยซ่ื์อหาตวัจบัยาก. 

เป็นท่ีน่าปล้ืมใจท่ีมีนกัดาราศาสตร์ในสมยัปัจจุบนัน้ี โดยมากเป็นคริสเตียนท่ีเคร่งครัดสัตยซ่ื์อ 
และผลแห่งการงานของเขาก็เป็นท่ีน่าชมเชย. 

ในวชิาแผนกธรณีวทิยา โดยมากนกัวทิยาศาสตร์ในแผนกน้ีเป็นคนท่ีไม่เช่ือถือพระค าของ พระ
เจา้ แต่ก็มีหลายคนท่ีเป็นนกัศึกษาอยา่งเช่ียวชาญสามารถอธิบายความในวชิาแผนกน้ีไดอ้ยา่งช ่าชอง
และชดัเจน เช่น ดีน บคัแลนด,์ ฮิวมิวเลอร์ ดร.ไพสมิท, เซอร์ รอดเดอริค เมอซิซนั เซอร์ จอน ดะบนัย ู
ดอซนั, และยงัมีอีกหลายคนผูมี้ความเช่ือถือในพระเจา้อยา่งสัตยซ่ื์อ. 

ในวชิาแผนกเคมีและไฟฟ้า มีใครหรือท่ีใหญ่ไปกวา่ ฟาราเดและบางคร้ังเขาเรียกท่านวา่ บิดา
ของวชิาเคมีและไฟฟ้า ดูช่างเหมาะสมกบัต าแหน่งเสียจริง ๆ ท่านเป็นคนเคร่งครัดในพระเจา้ และหมัน่
เฝ้าในการอธิษฐาน เซอร์ ฮมัเฟร เดวี ก็เป็นอีกคนหน่ึงท่ีมัน่คงอยูใ่นพระเจา้ ค  าพดูส านวนโวหารท่ีเป็น
หลกัวชิาการ อนัเป็นประโยชน์แก่ชาติมนุษยท่ี์เก่ียวกบัความเช่ือ มีมากมายหลายประโยคหลายบทท่ี
ท่านไดเ้ขียนไว ้เป็นค าพดูท่ีท าใหผู้อ่้านมีความเช่ือมากยิง่ข้ึน. 

ในวชิาแผนกช่างกลหรือวศิวกรรมก็มีท่าน จอซสะเตมเฟนซนัท่านผูน้ี้เม่ือยงัหนุ่มอยูเ่ป็นผูมี้ใจ
สูงและกลา้หาญ เป็นคนท างานหนกัและพากเพียรในเหมืองแร่ เป็นวศิวกรรมท่ีมีช่ือเสียงอยูไ่ม่รู้ตาย



 13 

เป็นคนเคร่งครัดในพระเจา้อยา่งหาตวัจบัยาก ท่านไดต้ั้งเหยา้เรือนอยูท่ี่เมืองแทบตนั ท่ีน้ีท่านไดส้ร้าง
โบสถส์ าหรับพวกกรรมกรหน่ึงหลงั มีพร้อมทั้งห้องประชุมประกาศพระศาสนาเพื่อพวกกรรมกรทุก
คนจะไดมี้โอกาสเขา้มานมสัการพระเจา้ 

เราจะกล่าวถึงท่าน ดร.ซามูเอล จอนซนั เป็นคนสุดทา้ย ท่านผูน้ี้เป็นผูมี้ช่ือเสียงทางวรรณคดี 
เป็นผูท่ี้ไดรั้บเกียรติยศอยา่งสูงในวชิาแผนกน้ี นอกจากนั้นท่านยงัเป็นคนท่ีมีความรู้ในแผนกวชิา
วทิยาศาสตร์ต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง พจนานุกรมเล่มใหญ่ท่ีท่านไดแ้ต่งไวย้อ่มส่อให้เห็นความสามารถ 
และวชิาความรู้อยา่งกวา้งขวาง แต่ถึงกระนั้นก็ดีขา้พเจา้คิดวา่ตามประวติัแห่งชีวติของท่าน แสดงให้
เห็นวา่หาตวัจบัยากในเร่ืองความเช่ือ ท่านไดเ้อาพระคมัภีร์เป็นผูน้ าทางแห่งชีวติและเม่ือความตายมาถึง 
ท่านไวว้างใจในพระสัญญาทุกขอ้ และพระสัญญาเหล่าน้ีแหละเป็นผูเ้ลา้โลมจิตใจของท่านในยาม
มรณะ ขา้พเจา้ยงัมีขอ้สังเกตอยูอี่กอยา่งหน่ึงในคราวประชุมสมาคมองักฤษเม่ือคริสตศกัราช 1865 ในท่ี
ประชุมน้ีไดต้กลงร่างค ารับรองความเช่ือของเหล่านกัวทิยาศาสตร์ เป็นค ารับรองวา่ พระคมัภีร์น้ีเป็น
พระค าของพระเจา้ และมีความสอดคลอ้งตอ้งกนักบัวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ ในใบรับรองน้ีมี
นกัวทิยาศาสตร์ไดเ้ซ็นตช่ื์อรับรองไวถึ้ง 617 คน ใบรับรองน้ีไดพ้ิมพข้ึ์นพร้อมกบัลายเซ็นตข์องท่าน
เหล่าน้ี ส่วนตน้ฉบบันั้นเขาไดเ้ก็บไวใ้นหอพระสมุด บอเดอเลียนท่ีออ๊กซฟอร์ด. 

ความจริงยงัมีอีกหลายคนท่ีจะไดเ้ซ็นตช่ื์อไวใ้นใบรับรองน้ี และยงัมีเร่ืองท่ีน่าฟังอีกหลายเร่ือง
ท่ีควรจะไดน้ ามาเล่าสู่กนัฟัง “แต่ไดจ้ดเหตุการณ์เหล่าน้ีไวเ้พื่อท่านทั้งหลายจะไดเ้ช่ือวา่พระเยซูเป็น
พระคริสตบุ์ตรของพระเจา้ และมีความเช่ือแลว้ท่านจะไดชี้วติโดยพระนามของพระองค”์ (ยอห์น 
20:31) เพื่อช่วยให้เห็นชดัวา่พระคมัภีร์นั้นเป็นความจริง และพระเยซูคริสตน์ั้นเป็นพระราชบุตรของ
พระเจา้ ผูเ้ตม็พระทยัลงมาทนทุกขท์รมาณตายแทนความผดิความบาปของเรา เพราะวา่พระเจา้ทรงรัก
ท่านและทรงรักขา้พเจา้ ปรารถนาท่ีจะใหเ้ราพน้โทษเป็นไท ถา้ขา้พเจา้จะถือตวัวา่เป็นผูมี้สติปัญญาเป็น
คนฉลาดขา้พเจา้ก็จะตอ้งรับเอาพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของขา้พเจา้ ถา้ขา้พเจา้จะยกยอ่งความรัก
และเกียรติยศวา่เป็นส่ิงสูงสุด ขา้พเจา้ก็ไม่ควรท่ีจะปฎิเสธความรักของพระเยซูคริสตท่ี์ทรงยอมตายเพื่อ
ขา้พเจา้บนไมก้างเขน แทจ้ริงขา้พเจา้ไม่มีส่ิงอ่ืนอีกแลว้ท่ีขา้พเจา้จะเลือก ขา้พเจา้ยอมรับเอาพระเยซู
คริสตด์ว้ยชีวิตจิตใจของขา้พเจา้ ท่านจะเอาอยา่งไร 

แต่ขา้พเจา้ยงัไม่ตอ้งการท่ีจะใหท้่านรับเอาพระเยซูเด๋ียวน้ี ท่านยอมรับแลว้วา่พระคมัภีร์เป็น
ความจริง แต่วา่ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายขอ้ความในพระคมัภีร์น้ีถูกตอ้งหรือไม่ คนอ่ืน ๆ เขามีความคิดเห็น
เป็นอยา่งไร ความเห็นของเขาถูกตอ้งหรือไม่ มิเป็นการสมควรหรือท่ีท่านจะไดพ้ิจารณาดูดว้ย จริงอยู่
ยอ่มเป็นการสมควรท่ีท่านจะไดพ้ิจารณาดูอยา่งถ่ีถว้น ครับผมมีความยนิดีท่ีจะท าตามท่ีท่านแนะน า 
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เม่ือขา้พเจา้พดูจบลงแลว้ เพื่อนคนนั้นไดต้อบวา่ “ท่ีท่านวา่ก็ถูก ของผมก็ถูกเหมือนกนั แมว้า่
ความเห็นของคุณและของผมไม่ตรงกนั ผมเองคิดวา่คนเราจะเช่ืออะไรก็ไดท้ั้งนั้น แต่ขอให้เขาเช่ือถือ
จริง ๆ ก็แลว้กนั” ใหเ้ราพิสูจน์ค าพดูน้ีดูกปัตนัเรือล าใหญ่เช่ือใจของตนเองวา่เรือก าป่ันของเขาจะเดินไป
ในเส้นทางท่ีถูก แต่เขาคาดผิดเม่ือตั้งเขม็ทิศ ส่วนตวัเขาก็เขา้หอ้งปิดประตูนอน เขาเช่ือจริง ๆ วา่เรือของ
เขาจะไม่ไปชนหินโสโครก ความเช่ือจริงอยา่งน้ีนะจะช่วยเร่ืองของเขาให้รอดพน้หินโสโครกเขา้ถึงฝ่ัง
อยา่งปลอดภยัไดห้รือ? แน่เหลือเกินเรือของเขาตอ้งแตก ผูค้นจะพากนัตาย จริงอยูเ่ราตอ้งการความสัตย์
ซ่ือ เราตอ้งการความแน่นอน แต่ทั้งความสัตยซ่ื์อและความแน่นอนจะตอ้งด าเนินไปในเส้นทางท่ีถูก 
มิฉะนั้นก็จะน าเราไปในเส้นทางท่ีผดิ เส้นทางเดินของชีวติตั้งแต่ตน้จนถึงนิรันดร์ไม่มีช่องวา่งส าหรับ
ความสงสัย ในพระธรรมกิจการ 4:12 กล่าววา่ “ในผูอ่ื้นความรอดไม่มีเลย ดว้ยวา่นามอ่ืนซ่ึงเป็นท่ีรอด
แก่เราทั้งหลายไม่ทรงโปรดใหมี้ในท่ามกลางมนุษยท์ัว่ใตฟ้้า” หากวา่มีทางอ่ืนท่ีเราจะรอดได ้ เราก็จะได้
ยนืเด่นเป็นพยานชัว่กปัป์ชัว่กลัป์วา่พระเยซูน้ีช่างเขลาเหลือเกิน และถอ้ยค าท่ีพระเจา้ตรัสไวก้็ไม่ใช่
ขอ้เทจ็จริง พระเจา้เองตรัสไวว้า่ทางเส้นอ่ืนไม่มีโปรดฟัง “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวติท่ี
ไม่มีผูใ้ดมาถึงพระบิดาไดเ้วน้ไวม้าทางเรา” ยอห์นบท 14:6 ขา้พเจา้ขอถามท่านดว้ยความร้อนใจวา่ ท่าน
เตม็ใจท่ีจะเส่ียงชีวติของท่านดว้ยความเช่ืออยา่งนั้นหรือ? 

“ตั้งต้นใหม่” เป็นถอ้ยค าท่ีนายแกไ้ขชอบกล่าว “รักษาศีลกินบวชแลว้อยา่ท าผดิอีก” เท่าน้ีก็จะ
ไดส้ าเร็จพร้อมท่ีจะเขา้สู่ชีวติชัว่นิรันดร์ ฟัง ๆ ดูก็ดีใช่ใหม่คุณ? จงใหเ้ราพิสูจน์และใคร่ครวญดูเสีย
ก่อนท่ีเราจะเช่ือ ถา้เกิดจะมีสักคนหน่ึงประพฤติไดเ้รียบร้อยทุกอยา่ง อยา่งท่ีเขาถือกนัวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ
จริง ๆ อยากจะถามวา่ เขาคนนั้นไดก้ลบักลายเป็นคนวิเศษหรือ ขา้พเจา้ไม่ใช่เขาคนนั้นก็กลายเป็นคนท่ี
สมควรจะเป็นเท่านั้น หากจะพดูกนัตามหลกัความดีของเขาไม่สามารถท่ีจะลบลา้งความชัว่ท่ีเขาได้
กระท าไว ้ สมมุติตวัอยา่งง่าย ๆ นายหา้งใหญ่คนหน่ึงพดูกบัเสมียนใหญ่ของตนวา่ หา้งเรามีหน้ีสิน
เท่าไร ท่ียงัคา้งอยูก่บัหา้งหอและบุคคลอ่ืน ๆ เสมียนใหญ่บอกวา่ หน้ีสินทั้งหมดมีประมาณส่ีแสนบาท 
นายหา้งบอกกบัเสมียนใหญ่วา่ คุณเขียนไปบอกเขาวา่ หน้ีสินทั้งหมดท่ีแลว้ ๆ มานั้นขอยกเลิก แต่ถา้เรา
มีหน้ีสินใหม่อีกเม่ือไร เราก็จะพยายามใชใ้หทุ้กคราว ๆ ละยีสิ่บเปอร์เซ็นต ์ตั้งแต่น้ีเป็นตน้ไปหา้งเราจะ
พยายามสัตยซ่ื์อต่อเจา้หน้ีและลูกคา้ทุกคน” เสมียนใหญ่คงจะมองดูหนา้นายหา้งอยา่งประหลาด และ
นึกในใจวา่ นายหา้งของเราเสียสติไปเสียแลว้ และไม่ยอมท าตามค าสั่งของนายหา้ง เป็นความจริงซ่ึงใน
ทุกวนัน้ีมีคนหลายหม่ืนหลายพนัท่ีมีสติดีอยากไปสวรรค ์ และพยายามต่อรองกบัพระเจา้ดว้ยวธีิเดียวกนั
กบันายหา้งผูเ้สียสติคนนั้น สัญญากบัพระเจา้วา่จะพยายามท าความดีแต่น้ีเป็นตน้ไป แต่ความชัว่ท่ีเขาได้
ท ามาแลว้นั้นเขาท าเป็นไม่รับรู้ ในพระธรรมปัญญาจารย ์3:15 มีวา่ “พระเจา้ทรงตอ้งการในส่ิงท่ีแลว้มา
นั้นดว้ย” ความชอบธรรมของพระเจา้เรียกร้องการลงโทษความผดิความบาปของเราท่ีล่วง ๆ มาแลว้
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และพระองคจ์ะไม่ทรงละเวน้ความบาปสักอนัเดียวท่ีเราไดก้ระท าไว ้ หน้ีสินของความบาปทุกสตางค์
พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราใชจ้นหมด ถา้ไม่เช่นนั้นพระเจา้ก็ไม่ยติุธรรมคนฆ่าคนตายเม่ือไม่ถูกจบัก็
สามารถลอยชายอยูไ่ดเ้หมือนอยา่งคนอ่ืน ๆ คร้ันถูกจบัพิพากษาแลว้กฎหมายของมนุษยต์อ้งลงโทษคน
นั้นถึงตาย แมว้า่ชายคนน้ีจะมิไดฆ่้าใครตายเลยสักคนภายในสิบปีกฎหมายก็ยงัลงโทษคนน้ีวา่เป็นคน
ผดิฐานฆ่าคนตาย เราจะซ่อนความบาปท่ีล่วงไปแลว้ไม่ไดจ้ะเป็นบาปดว้ยวาจา ดว้ยกายหรือดว้ยใจ
ไม่ไดท้ั้งนั้น ใคร ๆ ก็เห็นวา่เขาผูน้ั้นเป็นคนดีเรียบร้อยแต่เฉพาะพระพกัตร์ของพระเจา้ เขายงัเป็นคน
บาปอยูน่ัน่เอง พระเจา้ทรงทราบทรงรู้ทุกส่ิงทุกอยา่ง ไม่วา่จะไดท้  าผดิไวใ้นอดีต หรืออนาคต หรือ
ปัจจุบนั ตามล าดบัความชอบธรรมของพระเจา้ เราทุกคนเป็นคนบาป และคนบาปทุกคนจะตอ้งถูก
พิพากษากลางแจง้ดว้ยความยติุธรรม. 

ถา้จะเอาความบาปท่ีล่วงมาแลว้ มาลงโทษขา้พเจา้ก็พินาศแต่พระเยซูคริสตไ์ดป้ระทานชีวติ
ของพระองค ์ เป็นบดัพลีกรรม แทนความบาปของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จึงพน้โทษไปได ้ พระเจา้ไดท้รงรับ
โทษแทนความผิดบาปของขา้พเจา้ท่ีแลว้ ๆ มา พระเจา้ไดท้รงออกรับรองขา้พเจา้ พระเจา้ไดท้รงแสดง
ความพอพระทยัในความตายของพระเยซูคริสตผ์ูท้รงถวายตวัต่างเคร่ืองบดัพลีกรรม ตายแทนความบาป
ของขา้พเจา้บนไมก้างเขนแลว้ พระเจา้ไดท้รงบนัดาลให้พระองคท์รงเป็นข้ึน พระองคจึ์งเป็นพระเจา้
ผูช่้วยใหร้อดผูท้รงพระชนมอ์ยู.่ 

ท าไมพระเยซูคริสตจ์  าเป็นจะตอ้งตาย ไม่ตอ้งตายไม่ไดห้รือ? ท่านและขา้พเจา้ไดท้  าผดิต่อพระ
บญัญติัของพระเจา้ พระเยซูคริสตจ์ะทรงยกบาปใหแ้ก่เราอยา่งไรได ้ ถา้พระองคไ์ม่ทรงท าการทดแทน
ความบาปนั้น ท่านเขา้ใจหรือยงั ถา้พระองคไ์ม่ทรงท าการทดแทนความบาปของเราอยา่งสมบูรณ์ การ
พิพากษาบาปนั้นก็ยงัมีอยู ่แต่เป็นท่ีปรากฎแน่แลว้วา่ พระองคไ์ดท้รงตายแทน กฎหมายและพระบญัญติั
จะมาลงโทษเราอีกไม่ได ้ ศาลฎีกาไดเ้ล่ือนการพิพากษานกัโทษต่อไปอีกวนัหน่ึง การเล่ือนการพิพากษา
ต่อไปอีกวนัหน่ึงนั้นเป็นธรรมเนียมของศาลฎีกา เพื่อไม่ใหอิ้ทธิพลภายนอกเขา้มาท าใหค้ณะกรรมการ
แปรปรวนไป เขาเหล่านั้นจึงถูกกกัไวใ้นหอ้งกกักนัต่อรุ่งเชา้ คร้ันรุ่งเชา้คณะกรรมการก็เขา้มายงัหอ้ง
พิพากษา ผูพ้ิพากษาจึงไดก้ล่าวแก่คณะกรรมการวา่ “ท่านท่ีเคารพทั้งหลายคดีน้ียกเลิก เพราะวา่นกัโทษ
คนนั้นไดถู้กรับข้ึนไปพิพากษาบนศาลสูงสุดเสียแลว้” นกัโทษคนนั้นไดต้ายเสียเม่ือคืนนั้น จึงไม่มี
ประโยชน์อนัใดท่ีจะพิจารณาคดี กฎหมายจะพิพากษาคนไม่ได ้ ถา้คนหน่ึงฆ่าคนหน่ึงตายโทษของคน
ฆ่าคนก็คือโทษประหารชีวิต แต่ถา้ชายคนนั้นฆ่าคนหกคนตายโทษของเขาก็เป็นโทษประหารอยา่ง
เดียวกนัเพราะวา่โทษประหารชีวติเป็นโทษสูงสุด เช่นเดียวกนัไม่วา่คน ๆ นั้นจะท าผดิหนกัหนาเพียงใด
โทษก็เพียงประหารชีวติเท่านั้น ใหเ้ราคิดดูในอีกดา้นหน่ึง นกัโทษคนหน่ึงถูกศาลลงโทษแขวนคอตาย 
ต่อมาภายหลงัสืบสวนคดีไดค้วามวา่ชายคนน้ีได ้ ฆ่าคนตายอีกสองคนศาลจะขดุศพคนน้ีข้ึนมาแขวนคอ
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อีกหรือ หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะวา่ผูช้ายคนนั้นไดถู้กลงโทษอยา่งหนกัท่ีสุดแลว้ ไม่มีโทษใดท่ีจะหนกั
ไปกวา่นั้น ฉะนั้นกฎหมายจะเอาคนนั้นมาลงโทษอีกไม่ได ้ จะอยา่งไรก็ตาม ความบาปของขา้พเจา้ท่ี
ล่วงมาแลว้จะนานสักเท่าใด ก็จะน ามาลงโทษขา้พเจา้ไม่ได ้ ขา้พเจา้ไม่กลวั เพราะพระเยซูคริสตไ์ดต้าย
แทนขา้พเจา้แลว้ ขา้พเจา้ไดเ้ช่ือและรับเอาความตายของพระองคเ์ป็นความตายของขา้พเจา้ ความตาย
ของพระองคจึ์งเป็นท่ีปลดบาปขา้พเจา้ใหพ้น้จากโทษทณัฑทุ์กชนิด 

แต่คนท่ีช่ือวา่นายชอบหวงัพูดวา่ “ถ้ำพระเยซูตำยแทนทุกคน ทุกคนกต้็องได้รับควำมรอด” 
พระเจา้ไม่ไดพ้ดูอยา่งนั้น แต่พระองคต์รัสวา่ ความรอดมีไวส้ าหรับทุกคนแต่มิใช่ทุกคนท่ีจะไดรั้บความ
รอด ยกตวัอยา่งในฤดูหนาวจดั คนจนเป็นอนัมากในกรุงลอนดอนไม่อาหารจะรับประทาน แต่มีเศรษฐี
หลายคนไดร้วมเงินกนัจดัซ้ืออาหารเตรียมไวท่ี้หอ้งใหญ่ทา้ยเมือง ท่านก็เดินไปพบคนจนคนหน่ึงตาม
ถนน และท่านก็ไดแ้นะน าใหช้ายผูอ้ดอยากคนนั้นไปรับประทานท่ีเหล่าเศรษฐีไดเ้ตรียมไว ้ และท่านก็
ถามเขาวา่ไม่เห็นประกาศท่ีติดไวต้ามถนนดอกหรือ เขาวา่เขาเห็นและเขาก็รู้ดว้ยวา่มีอาหารเหลือเฟือพอ
ส าหรับทุกคน เขาวา่เขาเช่ือแต่เขาก็ไม่ไปรับทานเขาก็หิวโหยอยู ่ ค  าพดูวา่เช่ือ ไม่ท าใหใ้ครหายหิว 
ความอ่ิมพึงจะไดต่้อเม่ือไดรั้บทานนั้นเขา้ไปและท่านวา่ท่านอยากเป็นคนหิว ท่านก็ตอ้งหิวแมว้า่ไดมี้
ทุกส่ิงเตรียมพร้อมไวส้ าหรับท่านแลว้ ก็เหมือนกบัความตายของพระเยซูคริสตไ์ดจ้ดัความรอดไว้
ส าหรับทุกคน แต่คนเหล่านั้นท่ียอมเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของตนเท่านั้นจึงจะไดรั้บ
ความรอด รอดไดโ้ดยเช่ือวา่ พระเยซูคริสตไ์ดต้ายแทนความผดิบาปของตน ขา้พเจา้จะตอ้งขอบพระคุณ
และรับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นผูช่้วยใหร้อดของขา้พเจา้ ไม่เช่นนั้นความตายของพระเยซูคริสตห์าไดเ้ป็น
ประโยชน์อนัใดแก่ขา้พเจา้ไม่ ก็เหมือนกบัคนท่ีกระหายน ้าซ่ึงเดินทางไปตามล าธารน ้ าไหล และไม่ยอม
ด่ืมน ้าจากล าธารนั้น เขาจะอ่ิมและหมดความกระหายไดอ้ยา่งไร 

“ท่ีท่ำนพูดมำกจ็ริง” นายช่างคิดวา่ “พระเยซูคริสต์มีชีวิตเดียวจะตำยแทนชีวิตของคนท้ังโลกได้
อย่ำงไร? พระเจา้จะช่วยให้คนรอดโดยการกลบัใจเขา้มาเช่ือพึ่งพระเยซูคริสตโ์ดยวธีิน้ีหรือ?” ค  าถาม
เช่นน้ีกน่็าฟัง เราท าโจทยเ์ลขไดบ้นกระดาน พระเยซูคริสตเ์ป็นคนส าแดงของพระเจา้ท่ีเกิดมาเป็นเน้ือ
หนงั ชีวติของพระเจา้ในชีวิตของมนุษย ์ เพราะฉะนั้นชีวติของพระองคเ์ป็นชีวติไม่จ  ากดัเป็นทิพยชี์วติ
เป็นชีวติทิพย ์ จึงสามารถตายแทนชีวติคนบาปอนัเป็นชีวิตธรรมดาไดโ้ดยไม่มีจ  ากดัจ านวน เอากระดาษ
มาสักแผน่เขียนจ านวนเลขลงไปหลาย ๆ จ านวน จะเป็นจ านวนหม่ืน จ านวนแสน หรือจ านวนลา้นก็
แลว้แต่ แลว้บวกกนัเขา้ เสร็จแลว้ คูณดว้ยสิบแลว้คูณดว้ยร้อย หรือคูณดว้ยลา้นก็ได ้ เลขลพัทท์ั้งหมดก็
ยงัเป็นจ านวนจ ากดั ก็เพราะวา่มีท่ีตน้ และมีทางปลายแมว้า่จะเป็นจ านวนมากมายก่ายกองสักเท่าใดก็
ตาม ก็ยงัเป็นจ านวนจ ากดัอยูน่ัน่เอง เราจะเอาส่ิงท่ีจ  ากดัมาท าเป็นส่ิงท่ีไม่จ  ากดัไม่ได ้ และส่ิงท่ีไม่จ  ากดั
นั้นมนุษยท์  าไม่ได ้ ชีวติอนัไม่จ  ากดัของพระเยซูคริสตย์อ่มเป็นชีวิตท่ีเหลือเฟือและเพียงพอส าหรับคน
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บาปทั้งโลก เหมือนกบัเลขท่ีมีจ านวนจ ากดัจะมีสักก่ีลา้นจ านวนก็ตาม ก็ยอ่มเป็นจ านวนจ ากดัอยูน่ัน่เอง 
และจ านวนจ ากดัจะมากสักเท่าไรไม่วา่ จะเอามาเทียบกบัจ านวนไม่จ  ากดัไม่ได ้ ชีวติของพระเยซูคริสต์
เป็นจ านวนไม่จ  ากดัยอ่มมีพอส าหรับเราผูเ้ป็นจ านวนจ ากดัไม่วา่ จะมากนอ้ยเท่าใด เรา (คนบำป) ซ่ึงมี
ชีวติอยูทุ่กวนัน้ี พระเยซูจะทนทุกขเ์พื่อความบาปเราอยา่งไรได ้ในเม่ือพระองคไ์ดส้ิ้นพระชนมเ์ป็นเวลา
เกือบสองพนัปีมาแลว้ เร่ืองปัญหาน้ีท าใหค้นท่ีมีความคิดคิดไม่ออกวา่จะเป็นไปไดอ้ยา่งไร แต่ถา้ท่าน
จะคิดมากเท่าไรก็จะช่วยใหปั้ญหาน้ียิง่กระจ่างข้ีนมากเท่านั้น พระเจา้ทรงเป็นผูรู้้สารพดั และพระองค์
ทรงเป็นอมตะ ในพระธรรมอพยพ 3:14 พระองคท์รงเรียกพระองคเ์องวา่ “เราเป็น” ค  าน้ีเป็นปัจจุบนั
กาล และท่ีพระเยซูตรัสไวใ้นพระธรรมยอห์น 8:58 วา่ “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงวา่เราเป็นอยูก่่อน
อบัราฮมับงัเกิดอีก” “เรำเป็น” ค  าน้ีก็เป็นปัจจุบนักาลเหมือนกนั และเป็นค า ๆ เดียวกนัท่ีพระเยโฮวาห์
ตรัสวา่ “เราเป็น” ถา้เราจะพดูอีกอยา่งหน่ึงก็วา่ ผูท่ี้ทรงเป็นผูรู้้สารพดัและผูเ้ป็นอมตะ ผูน้ั้นยอ่มไม่มี
อดีตและอนาคตแต่ทรงเป็นอยูเ่ป็นนิตยเ์ป็นปัจจุบนั เหตุการณ์สองพนัปีขา้งหนา้หรือเหตุการณ์สองพนั
ปีล่วงแลว้ พระองคท์รงรู้ทรงเห็นเด่นชดัเท่ากนั เหตุการณ์ในปัจจุบนัเหตุการณ์ในอนาคต และ
เหตุการณ์ในอดีตยอ่มเหมือนกนัหมดเฉพาะพระเนตรของพระเจา้ ขา้พเจา้ขอยกตวัอยา่งอีกสักอยา่ง
หน่ึงใหเ้ห็นชดัเจนยิง่ข้ึน เช่นถว้ยแกว้ท าเสร็จแลว้เม่ือสองพนัปีก่อน ถว้ยแกว้นั้นยงัดีอยูก่็ยงัใชไ้ดเ้ท่า ๆ 
กนัเหมือนกนัเม่ือสองพนัปีโนน้ พระเยซูคริสตจ์ะตายไถ่บาปเรานานก่ีพนัปีไม่วา่ ยอ่มเป็นประโยชน์แก่
เราในยคุหลงัเท่ากนัและเหมือนกนั. 

ท าไมพระเจา้ไม่สร้างเรามาใหเ้ป็นมนุษยท่ี์ท าความผิดบาปไม่ได ้ เม่ือท าความผิดความบาป
ไมไ่ด ้ ก็ยอ่มจะขดัขืนน ้าพระทยัของพระเจา้ไม่ไดเ้หมือนกนั หรือถา้ขดัขืนน ้าพระทยัของพระเจา้ไม่ได้
ก็ท  าความผดิความบาปไม่ไดด้ว้ย ค าถามอยา่งน้ีก็จะเหมือนกบัค าถามท่ีวา่ ท าไมพระเจา้ไม่เขียนเส้นคด
ใหต้รงหรือเขียนวงกลมใหเ้ป็นส่ีเหล่ียม หรือท าใหส่ิ้งหน่ึงด าและขาวในเวลาเดียวกนั พระเจา้ไดท้รง
สร้างมนุษยใ์หมี้เสรีภาพในการเลือกดว้ยสติปัญญา ค าถามอยา่งเม่ือก้ีน้ีก็เหมือนจะพดูวา่ ท าไมพระเจา้
ไม่ทรงสร้างมนุษยใ์หมี้เสรีภาพเลือกดว้ยสติปัญญา และใหไ้ม่มีเสรีภาพเลือกดว้ยสติปัญญา 

ถา้ขา้พเจา้มีวชิาสะกดดวงจิต และขา้พเจา้จะสะกดดวงจิตลูกชายของขา้พเจา้ การกระท าเช่นน้ีก็
เป็นการถอดเอาความเสรีภาพในการเลือกเอาดว้ยสติปัญญาออกจากตวับุตรของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะใช้
วชิาสะกดดวงจิตลูก ๆ และสั่งวา่ “นัง่อยูท่ี่เกา้อ้ีน้ีจนกวา่ฉนัจะกลบั” “ลุกข้ึนมากินขา้ว” “หยดุกิน” “จูบ
ฉนัแลว้ไปนอน” มือท่ีปราศจากความรักจะกอดรอบคอของขา้พเจา้ ริมฝีปากท่ีเยน็ชืดจะจูบท่ีปากของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะสั่งอยา่งไรเขาจะท าอยา่งนั้นทุกอยา่งแต่ขา้พเจา้จะพบความช่ืนใจและความอ่ิมใจ
หรือ? ไม่มีเลย 
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ขา้พเจา้ตอ้งการลูกมีความเสรีภาพและน ้าใจ อิสระท่ีจะเช่ือฟังขา้พเจา้หรือไม่เช่ือขา้พเจา้ก็ได ้ ผู ้
ท่ีมีความตั้งใจท่ีจะเลือกท าตามค าแนะน าสั่งสอน ซ่ึงเป็นผลของความรักท่ีขา้พเจา้ไดมี้ต่อเขา ทั้งน้ียอ่ม
เป็นประโยชน์แก่เขา และเพื่อคุณงามความดีของเขาเอง การท่ีพระเจา้ไดท้รงประทานความปรารถนา
เหล่าน้ีใหแ้ก่เราแก่ท่านก็เพื่อเราจะไดเ้กิดมีความอ่ิมอกอ่ิมใจในพระองค ์ พระเจา้ไม่ตอ้งการใหเ้ราเป็น
เหมือนอยา่งหนงัตะลุง ท่ีจะท าทุกอยา่งตามผูเ้ชิดพระองคไ์ม่ทรงตอ้งการคนชนิดอยา่งเคร่ืองจกัร ท่ีจะ
ยอมเช่ือฟัง และท าตามน ้าพระทยัเสียทุกอยา่งเหมือนอยา่งดาวนพเคราะห์ท่ีหมุนเวยีนไปตามเส้นทาง
ตามกฎเกณฑท่ี์พระเจา้ไดท้รงตั้งไว ้ พระเจา้จะไม่ทรงพอพระทยัในส่ิงใดเลย เวน้แต่การกระท าดว้ย
ความรักท่ีออกมาจากจิตใจอิสระ เลือกท่ีจะเดินท่ีจะท าตามทางท่ีพอน ้าพระทยัของพระเจา้ และท่ีถวาย
เกียรติยศแก่พระองค ์แต่ก็ปรากฎแจง้อยูอ่ยา่งชดัเจนแลว้วา่ดว้ยอ านาจแห่งความอิสระน้ีเอง มนุษยจ์ะท า
การขดัขืนค าสั่งของพระเจา้และดูถูกดูหม่ินพระองคก์็ได ้ แต่พระเจ้ำจะมำเอำใจใส่อะไรกับโลกเลก็ ๆ 
อย่ำงของเรำนี ้ เม่ือเทียบกันกับโลกสำกลท่ัวไปในจักรวำลแล้ว โลกของเราก็เล็กนิดเดียว คิดดูแต่เพียง
ในจกัรภพของเรามีดาวนพเคราะห์เนพจูน ซ่ึงอยูไ่กลจากดวงอาทิตยต์ั้งสามสิบเท่าของโลกเรา ฉะนั้นปี
หน่ึงท่ีดาวเนพจูน เท่ากบัร้อยหกสิบส่ีปีของเรานอกจากนั้นยงัมีดวงอาทิตยอี์กหลายร้อยลา้นดวง ซ่ึงมี
จกัรวาลเหมือนอยา่งของเรา มีดาวนพเคราะห์หมุนรอบดวงอาทิตยเ์หล่าน้ีเหมือนกนั ถา้เช่นนั้นโลกของ
เรามีความพิเศษอะไร ถา้จะเอามาเปรียบเทียบกบัคนดว้ยแลว้ ก็เหมือนวา่คนไม่มีความส าคญัแต่อยา่งใด
เลย. 

นกัดาราศาสตร์คนหน่ึงเม่ือมองดูทอ้งฟ้าสวรรคอ์นักวา้งใหญ่ดว้ยกลอ้งโทรทศัน์ ความใหญ่โต
มโหฬารของฟ้าอากาศไดท้  าใหค้วามเช่ือของเขาเสียไป เขาร าพึงวา่ทอ้งฟ้าน้ีใหญ่โตไพศาลยิง่นกัมนุษย์
เรานิดนอ้ยกะจอ้ยร่อย พระเจา้หรือจะมาเอาใจใส่ จะเทียบกนัก็เท่ากบัเมด็ทรายเล็ก ๆ เมด็หน่ึงใน
มหาสมุทรเท่านั้น. 

แต่ความรู้ทางดาราศาสตร์ท าใหเ้ขาอยูน่ิ่งไม่ได ้เขาไดค้น้ควา้หาความจริงต่อไป จะเห็นดวงดาว
ไดก้็แต่กลางคืนเท่านั้น เวลาวา่งกลางวนัเขาจะท าอะไร ออ้เขาดูกลอ้งทุลทศัน์ โดยกลอ้งจุลทศัน์เขา
มองเห็นโลกอีกโลกหน่ึงท่ีเทา้ของเขาย  ่าไปย  ่ามา เป็นโลกท่ีเตม็ไปดว้ยความมหศัจรรยเ์หมือนกนั พระ
เจา้หาไดท้รงเอาใจใส่ในของใหญ่ ๆ เท่านั้นไม่ แต่ไดท้รงเอาใจใส่กบัของเล็ก ๆ ดว้ยเช่นกบัพวก 
จุลินทรียเ์ป็นตน้ ความเช่ือในเร่ืองพระเจา้ท่ีหายไปนั้นจึงจะไดก้ลบัคืนมา แน่เหลือเกินพระเจา้ผูท้รงสน
พระทยักบัส่ิงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ อยา่งพวกจุลินทรียท่ี์ไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา ในน ้าแต่เพียงหยดเดียว 
มีตวัจุลินทรียอ์ยา่งนบัไม่ถว้น มนุษยเ์ป็นสัตวมี์ชีวิตสูงสุดท่ามกลางฝงูสัตวท์ั้งหลาย พระองคต์อ้งสน
พระทยัในมนุษยเ์ป็นแน่ ความเช่ือในพระเจา้คร่ึงหน่ึงเอียงไปทางฟ้าสวรรคไ์ดถู้กถ่วงใหก้ลบัคืนมาดว้ย
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ชีวตินอ้ย ๆ ของจุลินทรียท่ี์มีอยูบ่นแผน่ดินโลกน้ี ท่านอยูใ่นความเท่ียงตรง หรือวา่อยูใ่นความล าเอียง 
ท่านมองเห็นไหมวา่ ปัจจุบนัมีการเก่ียวขอ้งกบัอนาคตกาลอยา่งไร 

แต่ความเช่ือนั้นมีเหตุผลไหม? แน่นอนทีเดียวความเช่ือยอ่มมีเหตุผล ความเช่ือไม่ใช่เป็นของงม
งาย ความงมงายคือความหลง และการท าตามคนอ่ืนโดยตนเองไม่ใชค้วามคิดพิจารณา เป็นการผดิถนดั
ท่ีวา่ ความเช่ือเป็นของงมงาย ไม่มีเหตุผลหรือคา้นเหตุคา้นผล ความเช่ือและเหตุผลเป็นของคู่กนั มกั
เดินเคียงคู่เคียงไหล่กนัไปเสมอ แต่ความเช่ือเดินต่อไปเม่ือเหตุผลตอ้งมาหยดุลง วา่กนัท่ีจริงเหตุผล
โดยมากอาศยัความเช่ือ เพราะวา่เราตอ้งอาศยัความรู้ในการหาเหตุหาผล และความรู้ก็เป็นเร่ืองความเช่ือ
ของคนหน่ึง ๆ ท่ีกล่าวค าพยานไว ้ ยกตวัอยา่งเช่นยาสะตริกนินถากินมากเกินก าหนดอาจฆ่าคนให้ตาย
ได ้ ขา้พเจา้ไม่เคยเห็นเขาพิสูจน์ แต่ขา้พเจา้มีความเช่ือในค าพยานของคนอ่ืนท่ีไดเ้ขียนไว ้ จะใหเ้งิน
ขา้พเจา้ตั้งลา้นตั้งโกฎบาทขา้พเจา้ก็ไม่กิน 

ถา้ท่านจะตรวจดูก็จะเห็นไดว้า่ เศษเกา้ส่วนสิบของความรู้ของเราก็เก่ียวกบัความเช่ือในค า
พยานของคนอ่ืนทั้งส้ิน ถา้ไม่ใช่ค าพดูก็เป็นค าเขียนแต่ลว้นเร่ืองท่ีท่านไม่ไดรู้้เห็นมาดว้ยตนเองทั้งนั้น
ถา้ท่านยอมรับค าพยานของคนอ่ืนง่าย ๆ ก็ไฉนท่านไม่ยอมรับค าพยานของคนคริสเตียนตั้งพนัตั้งหม่ืน
คนท่ีเป็นพยานวา่พระคมัภีร์พระค าของพระเจา้นั้นเป็นความจริง 

ท ำไมพระเจ้ำพพิำกษำควำมบำปของข้ำพเจ้ำถึงควำมตำย ขา้พเจา้ตอบปัญหาน้ีไม่ได ้ แต่
ขา้พเจา้จะขอแนะน าท่านสักหน่อย คงจะเป็นเพราะความบริสุทธ์ิของพระองค ์ความผิดบาปจะปนเปอยู่
กบัพระองคไ์ม่ได ้ ในใจกลางของทวปีอาฟริกา หวัหนา้หมู่บา้นจะตีเมียของตนใหถึ้งแก่ความตายก็ได ้
และจะไม่มีใครพดูกล่าวหานินทาเลย ประชาชนพลเมืองของเขาจะไม่มีความรู้สึกแต่ประการใด แต่ถา้
ในเมืองเราใครฆ่าใครตายตอ้งลงโทษประหารชีวิตใหต้ายไปตามกนั เป็นการกระท าเหมือนกนั ในอาฟ
ริกาไม่มีโทษ แต่ในเมืองเราตอ้งไดรั้บโทษสนองกรรมนั้นทนัที ความแตกต่างกนัก็อยูท่ี่ความรู้และ
การศึกษา ถา้การฆาตกรรมในอาฟริกาไม่มีโทษและความบาปฆาตกรรมในเมืองเราตอ้งถูกลงโทษทนัที 
ยิง่กวา่นั้นสักเท่าใดความผดิบาปท่ีเรานึกวา่เปล่า ไม่เท่าไร ไม่เป็นอะไร จะร้ายแรงสักเท่าใดเฉพาะพระ
พกัตร์ของพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิ “คือวา่พระเจา้เป็นความสวา่งและความมืดในพระองคไ์ม่มีเลย” (1 ยอห์น 
1:5) 

อาจเป็นความยติุธรรม มิใช่เป็นเพราะความเมตตากรุณาของพระเจา้ดอกหรือ ท่ีไม่ทรงน าเรา
ไปอยูส่วรรค ์ ถึงแมว้า่เราไม่ยอมรับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเรา? แน่นอนเหลือเกิน 
ยอ่มเป็นความยติุธรรมและความเมตตากรุณาของพระเจา้ ท่ีไม่ยอมใหค้นบาปเขา้ไปอยูใ่นสวรรคส์มมุติ
วา่เราจะพาคนขอทานผูนุ่้งห่มผา้ขาดกะรุ่งกะร่ิงเขา้ไปอยูท่่ามกลางหมู่คนในโรงเตน้ร า คนเตน้ร าก็สวย
สะอาด และโรงเตน้ร าก็ดูงามตระการตา ซ่ึงคนขอทานสกปรกจะไปปะปนอยูเ่ขาจะมีความสุขใจ
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อยา่งไร คนขอทานคนนั้นจะมีความสุขมากกวา่ ถา้จะนัง่ร้องเพลงอยูใ่นถนนท่ีมืดมวั และสกปรกจะ
เป็นพระมหากรุณาธิคุณ หรือพระเจา้จะพาเอาคนบาปท่ีไม่ยอมรับการช าระใหส้ะอาดดว้ยพระโลหิต
ของพระองคเ์ขา้ไปอยูใ่นสวรรค?์ ท่านและขา้พเจา้จะมีความสุขใจไหม? ถา้เพื่อนท่ีเรายนือยูใ่กล ้ ๆ รู้
ความคิดทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นดวงใจของเราในขณะนั้น? ศีลธรรมเพื่อนของเราก็ไม่สูงกวา่ศีลธรรมของเรา 
แต่กระนั้นเราก็ยงัไม่สบายใจ ยิง่กวา่นั้นสักเท่าใด ถา้เราจะตอ้งยนือยูเ่ฉพาะพระพกัตร์ของพระเจา้ ผู ้
ทรงทราบความนึกคิดทุกอยา่งในดวงใจของเรา และพระองคเ์ป็นผูบ้ริสุทธ์ิยิง่ท่ีสุด ในสภาวะอยา่งน้ีจะ
ท าใหค้วามผดิความบาปของเราน่าเกลียดน่ากลวัท่ีสุด และเราจะหาความสุขไม่ไดเ้ลยแมแ้ต่นอ้ย ใน
พระธรรมววิรณ์บท 6:16 คนบาปเหล่านั้นเขาจะมีความรู้สึกอยา่งไร เม่ือเขาตอ้งมายนือยูเ่ฉพาะพระ
พกัตร์ของพระเจา้ พระเยซูคริสตพ์ระผูช่้วยให้รอดผูท่ี้เขาไดป้ฎิเสธไม่ยอมรับเอาเป็นพระผูช่้วยใหร้อด
ของเขา ส าหรับคนเหล่านั้นพระเจา้ทรงรับสั่งวา่ “และเขาจะร้องแก่ภูเขาและศิลาวา่ขอใหต้กลงทบับงั
ซ่อนเราไวพ้น้พระพกัตร์ของพระองคผ์ูป้ระทบับนพระท่ีนัง่” แต่จะเป็นพระพกัตร์ดวงเดียวกนัท่ีจะท า
ใหเ้ราผูเ้ช่ือและรักพระองคทุ์กคนรู้สึกวา่ พระองคส์ถิตอยูไ่หนสวรรคข์องเราก็อยูท่ี่นัน่. 

ขอคุณดูเถอะเม่ือพูดถึงวา่ พระเจา้รับเราทั้งหมด (ทั้งคนบาปและคนท่ีไดอ้ภยัแลว้) ไปสวรรค์
เป็นการน่าขนัเพียงใด สวรรคเ์ป็นสภาวการณ์ดว้ยเป็นสถานท่ีดว้ย คนท่ีไดรั้บช าระสะอาดจากบาปมา
เฝ้าอยูต่่อพระพกัตร์พระเยซูคริสตเจา้ จะเกิดความสุขอนัเป็นสภาพสวรรคแ์ก่เขา แต่คนท่ียงัจมอยูใ่น
บาปมาอยูต่่อพระพกัตร์พระองคจ์ะเป็นความทุกขเ์ข็ญเสียอกเสียใจ อนัเป็นสภาพของเมืองนรกแก่เขา
เป็นเช่นนั้นจริง ๆ แก่คนบาปเม่ือมายนือยูใ่นแสงแห่งความบริสุทธ์ิอนัเหลือประมาณของพระเจา้ คิดดู
ใหดี้ เม่ือคุณมาอยูต่่อพระพกัตร์ของพระองคผ์ูท่ี้คุณปฎิเสธไม่รับความรักของพระองค ์คุณจะเป็นสุขแน่
หรือ และการบดัพลีกรรมอนัยิง่ใหญ่ของพระองคเ์พื่อคุณ ๆ ก็ไม่เห็นคุณค่าจะรับเอาเป็นของคุณ 

เท่าน้ีท่านก็จะเห็นไดแ้ลว้วา่ การท่ีพดูกนัวา่จะใหพ้ระเจา้พาคนบาปทุกคนเขา้สวรรคน์ั้น มนั
เป็นเร่ืองท่ีขนัท่ีสุดและมนัเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้ แผน่ดินสวรรคเ์ป็นท่ีท่ีมีขอ้เง่ือนไขและก็เป็น
สถานท่ีมีจริง ๆ ดว้ยสถิตของพระเยซูคริสต ์ จะเป็นสวรรคธ์รรมนูญของบุคคลทุกคนท่ีไดถู้กช าระแลว้
ดว้ยพระโลหิตของพระองค ์และโดยการสถิตของพระองคเ์องอยา่งเดียวกนั จะกลายเป็นนรกของคนทุก
คน ท่ียงัจมอยูใ่นความผดิบาปของตน ซ่ึงจะยนือยูเ่ฉพาะพระพกัตร์ของพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิ ก็คือนรกแท ้ๆ 
ของเขานัน่เอง เท่าท่ีพูดมาแค่น้ีก็คงเป็นการพอควรแก่เหตุและผล ท่านจะมีความสุขไดอ้ยา่งไร ในเม่ือ
ท่านตอ้งไปยนือยูเ่ฉพาะพระพกัตร์ขององคพ์ระเยซูคริสต ์ ผูท่ี้ท่านไดป้ฎิเสธความรักของพระองคเ์สีย
แลว้ และท่านถือวา่การบดัพลีกรรมท่ีพระองคไ์ดท้รงตายแทนความผิดบาปของท่านนั้นไม่เป็นส่ิงท่ี
ท่านควรจะรับนบัถือ 
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ควำมรอดโดยมตีัวแทน 

หรือ 

ผู้บริสุทธ์ิรับโทษแทนผู้มคีวำมบำป 
พระเจา้ทรงเป็นความรัก และเตม็พระทยัเสมอท่ีจะยกความผดิบาปใหแ้ก่มนุษย ์ แต่เพราะ

ความชอบธรรมของพระองค ์ พระองคจึ์งไม่สามารถท่ีจะท าได ้ เพราะความชอบธรรมของพระองค ์
พระองคจ์  าตอ้งลงโทษมนุษย ์ แต่ความรักไดย้บัย ั้งพระองคไ์ว ้ พระองคจ์ะตอ้งท าประการใดเพื่อจะให้
ความรักและความชอบธรรมของพระองคส์ าเร็จ ปัญหาขอ้น้ีไม่มีนกัปรัชญาคนใดคิดได ้ แต่พระ
สติปัญญาของพระเจา้ทรงคดส าเร็จ ก็คือพระองคเ์องตอ้งลงมาตายแทนความผิดความบาปของมนุษย ์
แต่นกัติก็จะพากนัวา่ศาสนาคริสเตียนไม่มีหลกั ใครท าผิดก็ตอ้งไดรั้บโทษผดินั้น จะมาตายแทนกนัได้
อยา่งไร ซ่ึงจะใหพ้ระเยซูผูบ้ริสุทธ์ิมารับโทษแทนความบาป แลว้ปล่อยใหค้นบาปพน้โทษลอยนวลไป 
อยา่งน้ียอ่มเป็นความไม่ยติุธรรม เพราะพวกเราเช่ือในหลกัท่ีวา่ ความชอบธรรมจะตอ้งป้องกนัผูช้อบ
ธรรม ใครท าผดิผูน้ั้นก็จะตอ้งไดรั้บโทษตามความผดิบาปของตน แต่ก็ไดใ้ห้เราพิจารณาดูซิวา่ 
ความชอบธรรมของพระเจา้ และความเมตตากรุณาของพระองคไ์ดท้รงส าแดงเป็นผลส าเร็จบนไม้
กางเขนไดอ้ยา่งไร ในเร่ืองน้ีพระเจา้ไม่ไดบ้งัคบัคนบาปใหรั้บโทษบาปของตน เพื่อใหค้วามขอ้น้ี
กระจ่างแจง้ ขา้พเจา้เล่าเร่ืองสั้น ๆ ใหท้่านฟังสักเร่ืองหน่ึง มีชายหนุ่มสองคนไดเ้รียนกฎหมายมา
ดว้ยกนั คนหน่ึงไดเ้รียนส าเร็จและไดเ้ป็นผูพ้ิพากษา แต่อีกคนหน่ึงเรียนไม่ส าเร็จยงัซ ้ ากลายเป็นคนข้ี
เหลา้เมายา อยูม่าวนัหน่ึงเพื่อนข้ีเหลา้คนน้ีไดถู้กจบัมาและเพื่อนผูพ้ิพากษาไดพ้ิพากษาความ บรรดา
พวกทนายความต่างคนกนัคิดวา่ ผูพ้ิพากษาจะพิพากษาความอยา่งไรต่อเพื่อนของเขา ผูพ้ิพากษาได้
ตดัสินโทษเป็นการปรับอยา่งหนกัท่ีสุดท่ีกฎหมายบ่งไว ้ แลว้ผูพ้ิพากษาผูน้ั้นเองเป็นผูเ้สียค่าปรับ ท าให้
เหล่าทนายทั้งหลายพากนัประหลาดใจ 

พระเจา้ไดท้รงนัง่พิพากษาความของพวกเราทั้งหลาย ผูเ้ป็นคนท าผิดท าบาปต่อพระองค ์
พระองคไ์ดท้รงลงโทษมนุษยทุ์กคนถึงตดัสินประหารชีวิตตามความยติุธรรม คร้ันแลว้พระองคก์็เสด็จ
ลงมารับโทษประหารชีวิตนั้นแทนเราทั้งหลาย พระเจา้ทรงลงโทษแลว้พระเจา้เองก็ลงมารับโทษแทน 
ตามท่ีปรากฎอยูใ่นพระธรรม 2 โครินธ์ 5: 19 วา่ พระเจา้ผูส้ถิตอยูใ่นองคพ์ระคริสตแ์ต่อยูใ่นพระคริสต์
ทีเดียวผูท่ี้ไดท้  าใหเ้ราไดคื้นดีกนักบัพระเจา้โดยความตายของพระองค ์

พระเจา้พระบิดา พระเจา้พระบุตร พระเจา้พระวิญญาณ วญิญาณบริสุทธ์ิ ทรงเป็นพระอมตะ
ตรัยท่ีเราไดท้  าผดิบาปต่อพระเจา้ พระเจา้อมตะตรัยผูน้ี้ไดท้รงตดัสินโทษเราแลว้ถึงประหารชีวิตแลว้ 



 22 

พระองคไ์ดท้รงยกโทษใหเ้ราโดยทรงยอมตายแทนความบาปของเรา เป็นความชอบธรรมอนับริสุทธ์ิ
สมบูรณ์ ตามท่ีท่านอาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าวไวใ้นพระธรรมโรม 1:16, 17 วา่ “ดว้ยวา่ขา้พเจา้ไม่มีความ
ละอายในเร่ืองกิตติคุณของพระคริสต.์..ดว้ยวา่ในพระกิตติคุณนั้น ความชอบธรรมของพระเจา้ก็ได้
ปรากฎแจง้โดยความเช่ือ เพื่อใหค้วามเช่ือทวข้ึีน” ขา้พเจา้ก็พดูไดเ้ช่นเดียวกนัวา่ “ขา้พเจา้ไม่มีความ
ละอายในเร่ืองกิตติคุณของพระคริสต ์ เพราะวา่ความชอบธรรมของพระเยซูคริสตน์ั้นเป็นความชอบ
ธรรมสมบูรณ์บริสุทธ์ิครบถว้น จะหาความด่างพร้อยและความบกพร่องในความชอบธรรมของ
พระองคน์ั้นไม่ไดเ้ลย 

งำนทีส่ ำเร็จแล้ว หมายความวา่ ชีวติชัว่นิรันดร์นั้นก็คือการรับเช่ือพึ่งในองคพ์ระเยซูคริสต์
เท่านั้นละหรือ? เช่นนั้นแหละท่านมนัง่ายจนท าใหเ้ราเช่ือยากอยา่งกลืนไม่ลง คิดดู สมมุติวา่ขา้พเจา้เป็น
หน้ีเขาส่ีพนับาท ขา้พเจา้ไม่มีเงินใชห้น้ี แต่มีเพื่อนใจดีคนหน่ึงใชห้น้ีแทน และไดส่้งใบรับเงินใชห้น้ีให้
ขา้พเจา้ แลว้ท าไมขา้พเจา้จะไปเป็นทุกขอี์กเร่ืองหน้ีเร่ืองสิน ขา้พเจา้สามารถมองหนา้เจา้หน้ีไดอ้ยา่ง
สนิท ก็เพราะขา้พเจา้ไม่ใช่ลูกหน้ีของเขาอีกแลว้ เช่นเดียวกนัองคพ์ระเยซูคริสตไ์ดท้รงประทานชีวิต
ของพระองคเ์อง แทนชีวิตของขา้พเจา้ เพราะพระองคไ์ดท้รงรับสั่งดว้ยริมพระโอษฐข์องพระองคเ์องวา่ 
“ส าเร็จแลว้” หมายความวา่งานตายแทนคนบาปนั้นไดส้ าเร็จแลว้ พระองคก์็ไดเ้ขียนใบรับใหเ้ราแลว้ 
และการท่ีพระเจา้ไดท้รงบนัดาลใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็นข้ึนมาจากความตายในวนัท่ีสามนั้น เป็นท่ีแสดง
วา่พระองคไ์ดท้รงพอพระทยัในการตายแทนบาปของชาติมนุษย ์ นายช่างท าตูท้  าโตะ๊คนหน่ึงก็เอ่ยข้ึนวา่ 
“ฉนัไมเ่ขา้ใจ” เพื่อนของเขาจะอธิบายสักเท่าไรเขาก็ไม่เขา้ใจ ในท่ีสุดเพื่อนคนนั้นไดห้ยบิกบข้ึนจะไสตู้
ท่ีไดข้ดัและทาแชแลคไวอ้ยา่งสวยงาม ช่างไมค้นนั้นตะโกนเสียงลัน่วา่ “นัน่คุณคลัง่อยา่งไร ตูใ้บนั้นเขา
ขดัมนัแลว้ คุณจะไปไสกบอีกเอาวมิานอะไรกนั อยา่ไดท้  าเป็นเด็ดขาด” เพื่อนถามวา่ “ท าไม” “ก็จะ
ท าไม” แทนท่ีคุณจะท าให้ตูดี้ข้ึนกลบัจะท าใหตู้ใ้บนั้นเสีย” เพื่อนคนนั้นจึงรีบตอบวา่ “ก็เช่นเดียวกนั
พระเจา้พระเยซูคริสตไ์ดท้รงประทานชีวติของพระองคเ์องเป็นค่าไถ่ความบาปของท่านแลว้ หากท่าน
จะพยายามท าความดีเพิ่มเติมการไถ่บาปท่ีพระเจา้ไดท้รงกระท าไวส้ าเร็จแลว้ ก็ยิง่แต่จะท าใหค้วามรอด
ท่ีพระเจา้ไดท้รงกระท าใหส้ าเร็จแลว้เสียไปเท่านั้น เชิญรับเช่ือเพียงง่าย ๆ เท่านั้นวา่ พระองคไ์ดย้อมตาย
แทนความผดิบาปของท่านตายแทนท่าน ส่วนตวัท่านเองพน้โทษเป็นอิสระ ช่างไมค้นนั้นไดคิ้ดและ
ยอมรับเช่ือทนัที ท่านผูอ่้านล่ะจะยอมเช่ือไหม? 

แต่ยงัมีอกีส่ิงทีย่ำกมำก ขา้พเจา้รู้จกัชายผูห้น่ึงซ่ึงเป็นคนดีเรียบร้อยน่ารัก และเป็นท่ีเคารพนบั
ถือของคนทั้งปวง แต่เขาไม่ยอมเช่ือถือในองคพ์ระเยซูคริสต ์ “และท่านก็วา่ชายคนน้ีจะตอ้งพินาศตก
นรกอยา่งนั้นหรือ? ก็คนนั้นท่ีเช่ือพระเยซูคริสตไ์ม่เห็นจะเป็นคนดีเหมือนกบัชายคนน้ี และท่านก็วา่เขา
จะไดรั้บความรอด พน้จากนรกไดรั้บชีวิตชัว่นิรันดร์ ใครจะเช่ือ ผมไม่เช่ือ” ถูกแลว้ครับ ผมก็คิดยาก
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อยา่งน้ีมาแต่ก่อนเหมือนกนั จนผมไดอ่้านกฎของชีววิทยาความคิดยากในเร่ืองน้ีก็พลนัสูญไป คือวา่ 
“ชีวติจะเกิดมีข้ึนไม่ได ้ ถา้ไม่มีชีวติเป็นอยูก่่อนแลว้” ไม่มีชีวติอะไรจะเกิดข้ึนมาไดเ้ฉย ๆ ก็หมายความ
วา่ ชีวติตอ้งออกมาจากชีวิต แร่ธาตุท่ีไม่มีชีวิต จะมีชีวิตเกิดข้ึนมาจากแร่ธาตุนั้นไม่ได ้ จะมีชีวติอะไร
เกิดข้ึน ส่ิงนั้นก็จ  าเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัชีวติท่ีเป็นอยูแ่ลว้ พระเยซูคริสตมิ์ไดต้รัสอะไรใหผ้ดิไปจากหลกั
น้ีเลย แต่ไดต้รัสตามหลกัความจริงของวทิยาศาสตร์ทุกประการ เช่นพระองคไ์ดท้รงรับสั่งวา่ “ซ่ึงบงัเกิด
จากเน้ือหนงัก็เป็นเน้ือหนงั และซ่ึงบงัเกิดจากพระวญิญาณก็เป็นวญิญาณอยา่ประหลาดใจเพราะเราบอก
ท่านวา่ ท่านทั้งหลายตอ้งบงัเกิดใหม่” และท่านอคัรสาวกทูตยอห์นก็ไดก้ล่าวไวใ้น 1 ยอห์น 5:12 วา่ “ผู้
ท่ีมีพระบุตรนั้นก็มีชีวติ ผูท่ี้ไม่มีพระบุตรของพระเจา้ก็ไม่มีชีวติ” ความเจริญแห่งชีวติของคนท่ีมี
ศีลธรรมกบัคนท่ีพระเยซูคริสตน์ั้น ยอ่มมีความแตกต่างกนัตามชนิด คนท่ีเป็นคริสเตียนแทก้บัไม่แทก้็
เป็นคนละชนิด แมว้า่คนนั้นจะดีมีศีลธรรมมากสักเท่าไรก็จะเอาไปเทียบกบัคริสเตียนท่ีมีชีวติฝ่ายพระ
เยซูคริสตไ์ม่ได ้ คนดีท่ีมีศีลธรรมและคนดีท่ีมีชีวิตฝ่ายวิญญาณ ยอ่มมีความแตกต่างไกลกนันกั คนท่ีมี
ชีวติฝ่ายพระวิญญาณจะเน่ืองมาจากคนดีท่ีมีศีลธรรมนั้นไม่ได ้ เช่นน้ีเองพระเยซูคริสตจึ์งทรงรับสั่งกบั
นิโกเดโมผูเ้ป็นคนดีมีศีลธรรมวา่ “ท่านตอ้งบงัเกิดใหม่” คือมีความหมายวา่ “ความเจริญแห่งชีวติเก่า
ของท่านจะจ าเริญข้ึนต่อไปอีกไม่ได ้ ส่ิงท่ีท่านตอ้งการก็คือชีวติเบ้ืองบนของพระเจา้เขา้มาอยูใ่นชีวิต
ของท่าน ท่านจะไดชี้วติเช่นน้ีก็โดยเช่ือพึ่งในเราเท่านั้น” 

แมว้า่เพชรน ้าหน่ึงจะมองดูสวยงามเท่าไรก็ตาม แต่จะเอาไปเทียบกบัตน้กุหลาบตน้หน่ึงนั้น
ไม่ได ้ ท าไม ก็เพราะตน้กุหลาบมีชีวติเพชรน ้าหน่ึงไม่มีชีวติ แมว้า่เพชรน ้าหน่ึงจะถูกเจียรนยังดงามสัก
เท่าไรก็ตาม มนัก็ยงัเป็นของไม่มีชีวติอยูน่ัน่เอง จะเอามาเปรียบเทียบกนัไม่ได ้ จะเหมือนกนัสักนิดก็ไม่
มี น่ีแหละคือความแตกต่างระหวา่งคนท่ีมีชีวติฝ่ายพระวิญญาณ และคนท่ีมีชีวติตายดา้นไม่ติดสนิทกบั
พระเจา้ จริงอยูค่นท่ีมีชีวิตฝ่ายพระวญิญาณก็ตอ้งเป็นคนท่ีมีศีลธรรมดว้ย แต่เฉพาะศีลธรรมเท่านั้นจะ
ช่วยคนดีใหมี้ชีวติฝ่ายพระวิญญาณไม่ได ้ จะมีไดก้็โดยติดต่อกบัตน้ชีวิตของพระวญิญาณ มีก าแพงสูง
กั้นไวท่ี้ชีวติศีลธรรมจะผา่นขา้มไปสู่ชีวติฝ่ายพระวญิญาณไม่ได ้ เพราะวา่กฎของชีวิตฝ่ายพระวญิญาณ
นั้นอยูใ่นพระเยซูคริสต ์ (โรม 8: 2) “เพราะวา่กฎของพระวญิญาณแห่งชีวติในพระคริสตไ์ดก้ระท าให้
ขา้พเจา้พน้จากกฎของความผดิและของความตาย” 

แร่กบัพชืไม่มีทำงข้ำมเข้ำหำกนัได้ คือวา่กอ้นดินกอ้นหน่ึงไม่สามารถท าตวัใหก้ลายเป็นตน้ไม้
ได ้ แต่ถา้รากตน้ไมไ้ดห้ย ัง่ลงไปในแร่ดินนั้น แร่ดินนั้นก็สามารถเปล่ียนแปลงมาเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ไมน้ั้นได ้ ถา้ไม่เช่นนั้นแลว้แร่ดินก็ตอ้งเป็นแร่ดินอยูต่ลอดชาติ มีประตูคัน่ระหวา่งคนดีท่ีมีศีลธรรม
กบัคนท่ีมีพระวญิญาณ ประตูน้ีไดถู้กปิดลงสนิทจะไปมาหาสู่กนัมิได ้ และก็ไม่มีใครสามารถเปิดประตู
ท่ีคัน่น้ีได ้ โลกของฝ่ายมนุษยธ์รรมดาถูกปิดกั้นไวเ้สียแลว้ ในดา้นมนุษยไ์ม่มีใครสามารถขา้มก าแพงน้ี
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ไปสู่ชีวติฝ่ายพระวญิญาณไดส้มรรถภาพแห่งสมอง คุณงามความดีแห่งศีลธรรม การฝึกหดัอบรม
อุปนิสัย ไม่สามารถก่อใหชี้วติดีธรรมดาเกิดมีชีวติฝ่ายพระวญิญาณได ้ แต่ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีองค์
พระเยซูคริสตเ์จา้ไดเ้สด็จลงมาประทานชีวติฝ่ายพระวญิญาณ ชีวติตอ้งอาศยัชีวติ ชีวติจะเกิดข้ึนมาคน
เดียวเองไม่ได ้ ชีวิตฝ่ายพระวญิญาณจะเกิดมาจากส่ิงอ่ืนไม่ได ้ จ  าตอ้งเกิดจากพระวิญญาณ พระเยซู
คริสตเ์ป็นตน้ชีวติฝ่ายพระวิญญาณ ผูส้ถิตอยูใ่นโลกพระวญิญาณ “ผูท่ี้มีพระบุตรนั้นก็มีชีวติ ผูท่ี้ไม่มี
พระบุตรของพระเจา้ก็ไม่มีชีวติ” (1 ยอห์น 5:12) แมว้า่เขาผูน้ี้จะมีอะไรก็ตามใจวา่ แต่เม่ือไม่มีพระบุตร
ของพระเจา้แลว้ก็ไม่มีชีวติ เพราะกฎของพระวิญญาณแห่งชีวตินั้นคือพระเยซูคริสต ์(โรม 8:2) 

เส้นแดงระหว่ำงคนเป็นและคนตำยเป็นเส้นขีดขำด แร่ธาตุอากาศไม่มีชีวติ ต่อเม่ือชีวติไดจ้บั
เอาธาตุอากาศคาบอนไฮโดรเจน ออ๊กซิเจน ชีวิตนั้นจึงค่อย ๆ เจริญข้ึนอยา่งเช่ืองชา้ ความเจริญยอ่มตอ้ง
อาศยัเวลา แต่ชีวิตตอ้งมาจากชีวติ ส่ิงท่ีไม่มีชีวติแมจ้ะใหเ้วลามนัสักเท่าไรมนัก็กลายเป็นส่ิงท่ีมีชีวติ
ไม่ได ้ ชีวติท่ีตายอาจเป็นข้ึนไดใ้นเวลาพริบตาเดียว คือผา่นจากความตายเขา้สู่ชีวิตอยา่งท่ีพระคมัภีร์ได้
กล่าวไว ้ เม่ือคนธรรมดาไดเ้ขา้สนิทกบัชีวติพระวญิญาณในพริบตาเดียว เขาก็ไดรั้บชีวิตฝ่ายพระ
วญิญาณนั้นแลว้ และยอ่มมีลกัษณะเหมือนกนั ชีวติฝ่ายพระวญิญาณเป็นอยา่งไรเขาก็มีลกัษณะเป็น
อยา่งนั้น เม่ือเขาไดรั้บเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้พระผูช่้วยใหร้อดของเขา เม่ือนั้นเขาก็เกิดมีชีวติฝ่าย
พระวญิญาณ แลว้ก็ค่อย ๆ เจริญข้ึน ความเจริญในชีวิตฝ่ายวญิญาณจิตตอ้งอาศยัเวลา แต่การก าเนิดเกิด
ใหม่ของชีวติธรรมดายอ่มเป็นมาไดแ้ต่พริบตาเดียว โดยอาศยัความเช่ือยอมรับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็น
พระเจา้ผูช่้วยให้รอด ตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้ไป วญิญาณดวงนั้นก็ไดก้ลายเป็นอมรแลว้ รอดแลว้ เกิดใหม่
แลว้ รับชีวติท่ีไดถู้กเปล่ียนแปลงแลว้ เราจะเรียกการเปล่ียนแปลงชีวติน้ีอยา่งไรก็ตามใจแต่ก็ถูกตอ้งตาม
หลกัของวทิยาการอยา่งละเอียดละออ หมายความวา่ชีวติธรรมดาไดถู้กน ามาเขา้สนิทเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนักบัพระเจา้แลว้ และชีวติฝ่ายพระวิญญาณน้ี ก็ค่อยจ าเริญข้ึนตลอดสืบ ๆ ไป เป็นนิตยนิ์รันดร์ 

ข้ำพเจ้ำจะรับเช่ือพึง่ในองค์พระเยซูคริสต์ได้อย่ำงไร ถา้ขา้พเจา้รู้จกัหลกัตามท่ีวา่ไวใ้นพระ
ธรรม เอเฟซสั 2:1 วา่ “ขา้พเจา้ไดต้ายแลว้ในความผิดบาป” ถา้ขา้พเจา้ยอมเช่ือวา่ พระเยซูคริสตไ์ดท้รง
พระราชทานชีวิตของพระองคต์ายแทนความผิดบาปของขา้พเจา้ และโดยการรับเอาพระองคเ์ป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดของขา้พเจา้ดว้ยการรับเช่ือเท่าน้ี หมายความวา่ขา้พเจา้ไดมี้ชีวิตนิรันดร์แลว้หรือ? มิใช่
เช่นนั้นเลย ไม่ใช่เด็ดขาด ยกตวัอยา่งมีชายคนหน่ึงถูกลม้ละลาย เกิดมีความยากจนค่นแคน้ เขาไม่ยอม
จน แต่เขายอมยกลูกสาวใหแ้ก่เศรษฐีอีกคนหน่ึง ซ่ึงเธอเองไม่มีความรักใคร่ แต่เพราะเห็นแก่ความ
ยากจนของบิดา เธอก็ยอมแต่งงานดว้ย ยอมแต่งงานโดยปราศจากความรัก เขาไดเ้ป็นภรรยาของเศรษฐี
ผูน้ั้นตามกฎหมายก็จริง แต่เขาไดเ้ป็นภรรยาจริง ๆ ของเศรษฐีผูน้ั้นหรือ เปล่าเลย 
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ท่านเขา้ใจเร่ืองมิใช่หรือ? ผวัเมียท่ีเป็นผวัเป็นเมียกนัจริง ๆ จ าจะตอ้งมีความรักกนัจริงทั้งสอง
ฝ่าย รักลึกลงไปในดวงใจ เป็นความรักท่ีไม่มีอธิบาย และเขาสองคนผวัเมียท่ีรักกนัอยา่งแทบจะกลืนก็
อธิบายไม่ได.้ 

เราทุกคนมีห้องลบัรักอยูลึ่กภายในใจ เป็นห้องรักศกัด์ิสิทธ์ิมีแต่ความรักเท่านั้นท่ีสามารถกวน
ใหลุ้กข้ึนได ้เร่ืองอยา่งน้ีคนอ่ืนเขา้ใจไม่ได ้เวน้ไวแ้ต่เจา้ตวัของเขาเอง เพราะความรักของพระเยซูคริสต์
พระราชบุตร ของพระเจา้ทรงตอ้งพระประสงคเ์ขา้ไปในหอ้งรักศกัด์ิสิทธ์ิน้ี ท่ีอ่ืนห้องอ่ืนพระองคไ์ม่เอา 
ความรักของพระองคบ์่งไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ ห้องรักอนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ีเป็นของ ๆ พระองค ์ เราจะไม่ยอมให้
พระองคเ์ขา้มาหรือ? 

เม่ือขา้พเจา้คิดถึงความรักขององคพ์ระเยซูคริสต ์ ความรักของพระองคน์ั้นใหญ่ยิง่เหลือเกิน 
พระองคท์รงสละพระสง่าราศีท่ีมีอยูก่บัพระบิดาเขา้มาในโลก ทรงรับสภาพมีร่างกายเหมือนมนุษยท์รง
ทนทุกขท์รมานถูกตรึงตายบนไมก้างเขน เพื่อความผิดความบาปของขา้พเจา้ เพื่อขา้พเจา้จะไดรั้บชีวติ
ชัว่นิรันดร์ เม่ือไดคิ้ดอยา่งน้ีจิตใจของขา้พเจา้ก็อ่อนลง ระลึกถึงความรักและพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค ์ ถา้ขา้พเจา้ป่วยเป็นไขน้อนเจบ็อยู ่ เกิดไฟไหมบ้า้นขา้พเจา้ลุกข้ึนไม่ไหว แต่เพื่อนบา้นใจดีวิง่
เขา้ไปช่วยอุม้เอาขา้พเจา้ออกมา แต่ชายใจดีคนนั้นถูกไฟลวก แต่ขา้พเจา้พน้จากไฟ เพราะชายใจดีคน
นั้นไดเ้อาผา้ห่มห่อขา้พเจา้ไว ้ ส่วนชายใจดีผูน้ั้นทั้งมือทั้งหนา้ทั้งแขนทั้งขาถูกไฟลวกนอนเจบ็หนกัปาง
ตาย และก็ขา้พเจา้จะไม่มีใจสงสารเขาหรือ จะไม่มีใจรักเขาหรือ จะไม่รู้จกับุญคุณของเขาหรือ พระเจา้
ทรงทราบ ขา้พเจา้ตอ้งมีความกตญัญูกตเวทีและมีความรักต่อเขาเป็นแน่ 

บดัน้ีขา้พเจา้ตอ้งมาประจญัหนา้ หนา้ต่อหนา้กบัองคพ์ระเยซูคริสต ์ ขา้พเจา้เห็นพระองคท์รง
ทนทุกขใ์นสวนเกทเสมนี เน่ืองดว้ยการท่ีจะตอ้งถูกตรึงตายบนไมก้างเขนแทนความผดิความบาปของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้เห็นพระองคใ์นหอ้งพิพากษาของพระยาปนเตียวปีลาตพวกทหารพากนัตบพระพกัตร์
แลว้พดูเยย้วา่ “ทายซิวา่ใครเป็นคนตบ” ดูซิท่าน เขาก าลงัเอามงกุฎหนามสวมลงบนพระเศียรของ
พระองค ์ ในไม่ชา้เขาจะเอาไมอ้อ้ตีลงบนพระเศียรของพระองคอี์กร่างกายของพระองคต์อ้งฟกช ้าและ
เลือดก าลงัไหล ขณะท่ีเขาก าลงัพาพระองคไ์ปยงัเนินเขาโกละโกธา เออเขาก าลงัตอกไมแ้หลมเขา้ไปบน
ฝ่าพระหตัถแ์ละฝ่าพระบาทเท่านั้นยงัไม่พอ ยงัยกไมก้างเขนนั้นตั้งข้ึนปักท่ามกลางโจรสองคน 
พระองคไ์ดท้รงตายแทนความผดิบาปของพวกมนุษย ์แต่มนุษยใ์จชัว่ กลบัมายนืลอ้มวงเยาะเยย้พระองค ์
ในท่ีสุดขา้พเจา้ไดย้นิพระองคต์รัสวา่ “โอพ้ระบิดาเจา้ขา้ ฯ ขอโปรดยกโทษเขา เพราะวา่เขาไม่รู้วา่เขา
ท าอะไร” ค  าพดูน้ีท าใหข้า้พเจา้เห็นความรักแทข้องพระองคท่ี์ทรงมีต่อขา้พเจา้. 

เม่ือเราเห็นพระองคท์รงทนทุกขท์รมานเช่นนั้น เราก็เกิดความสงสาร สงสารพระองคจ์นน ้าตา
ไหล หากท่านเขา้ใจเร่ืองไมก้างเขนแต่เพียงเท่านั้น ท่านก็เขา้ใจผดิถนดั. 
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ในพระธรรม 2 โครินธ์ 5: 21 ไดก้ล่าวไวว้า่ “เพราะวา่พระเจา้ (พระบิดา) ไดท้รงกระท าให้
พระองค ์(พระเยซู) นั้น ผูไ้ม่มีความผดิ เป็นความผดิเพราะเห็นแก่เรา” ขอท่านจงเดินตามขา้พเจา้มาดว้ย
อาการถ่อมใจและกม้ศีรษะ แลว้ใหเ้ราพากนัเขา้ไปดูการทุกขท์รมานขององคพ์ระคริสต ์ พระบุตร และ
ของพระเจา้พระบิดาผูท้รงเกลียดความบาป มากกวา่เราเกลียดโรคเร้ือน ถึงกระนั้นพระบิดายงัท าใหพ้ระ
เยซูเป็นผูมี้ความผดิเพราะเห็นแก่เรา 

จ าพวกสัตวโ์ลกท่ีมีชีวติสูงมากเท่าใด ก็มีความเจบ็ปวดมากเท่านั้น ก็เช่นกนั ผูท่ี้มีศีลธรรมสูง
มากเท่าใดก็ตอ้งมีความทุกขท์รมานฝ่ายจิตใจมากเท่านั้น. 

มีท่านผูดี้ผูเ้ฒ่าผูเ้ป็นท่ีน่านบัถือผูห้น่ึง ผูรั้กช่ือเสียงของตนมากกวา่ชีวติจิตใจ ผูเ้ตม็ใจแขนขาด
เสียดีกวา่ท่ีจะท าการชัว่ เร่ืองราวอยา่งน้ีท่านยงัเคยไดย้นิอยูบ่า้งหรือ? เขามีลูกชายคนหน่ึง เม่ือเติบโตข้ึน
แลว้ ก็กลายเป็นคนข้ีเหลา้เมายา และเป็นคนฆ่าคน แต่บดันั้นเป็นตน้มา ผูเ้ฒ่าผูน้ั้นตอ้งเดินกม้หนา้จะไป
ไหนก็มีความอบัอายขายหนา้ จิตใจเตม็ไปดว้ยความทุกข ์ในท่ีสุดท่านผูเ้ฒ่าก็ตรอมใจตาย. 

หากความบาปแต่เพียงเท่านั้น ท าใหบิ้ดาผูซ่ื้อสัตยเ์สียอกเสียใจจนตรอมใจตาย จะมาก
ยิง่กวา่นั้นสักเท่าใด ท่ีพระเจา้ผูท้รงบริสุทธ์ิจะเกลียดชงัความบาป เพราะเหตุน้ีเองขา้พเจา้จึงพึ่งจะเขา้ใจ
วา่ท าไมพระเยซูคริสตจึ์งทรงหนกัพระทยัยิง่นกัในสวนเกทเสมนี และท าไมพระองคจึ์งทูลต่อพระบิดา
วา่ “พระบิดาเจา้ขา้ ถา้พระองคพ์อพระทยั ขอใหจ้านน้ีเล่ือนพน้ไปจากขา้พเจา้ แต่ขออยา่ใหเ้ป็นไป
ตามใจขา้พเจา้ ขอใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองคเ์ถิด” ถึงแมว้า่องคพ์ระเยซูคริสตจ์ะตอ้งครวญถึง
ปานนั้นก็ดี แต่ “เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค”์ เพื่อจะ 
“กระท าใหพ้ระองคเ์ป็นผูมี้ความผดิเพราะเห็นแก่เรา” ก็ “เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้
พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” 

ท่านคงจะเขา้ใจเร่ืองละกระมงั วา่ ท าไมขา้พเจา้ไม่รักเกียรติของตนเอง ท าไมจึงไม่เห็นอกเห็น
ใจตนเอง ก็เพราะความรักท่ีองคพ์ระเยซูไดท้รงส าแดงแก่ขา้พเจา้นั้นใหญ่ยิง่นกั ขา้พเจา้จะปฎิเสธความ
รักของพระองคอ์ยา่งไรได ้ ขา้พเจา้ไดคิ้ดโดยตลอด ความรักของพระองคซ้ึ์งลงไปในใจของขา้พเจา้ 
ชวนใหข้า้พเจา้รับเช่ือพึ่งในพระองค ์ ถา้ขา้พเจา้จะเป็นคนสัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ ต่อตวัเอง และต่อชีวติภาย
หนา้ แลว้ก็ยงัมีเหลืออยูอี่กทางเดียวเท่านั้น คือทางท่ีขา้พเจา้จะตอ้งรับเช่ือพึ่งในพระองค ์ เพราะฉะนั้น
บดัน้ีขา้พเจา้จึงไดรั้บเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด และเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ 

เพราะพระองคท์รงรักขา้พเจา้ เพราะพระองคท์รงอวยพรขา้พเจา้ เพราะพระองคท์รงใหค้  ามัน่
สัญญาเก่ียวกบัชีวติภายหนา้เพราะส่ิงเหล่าน้ีขา้พเจา้จึงมีความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ ขอใหท้่านรับเช่ือ
พึ่งในพระองคเ์หมือนอยา่งขา้พเจา้ดว้ย พระองคไ์ดท้รงกระท าทุกส่ิงเพื่อท่านหมดแลว้ ไม่มีอะไรอีกท่ี
พระองคจ์ะทรงกระท าได ้ พระองคไ์ดรั้บโทษความบาปแทนท่าน เพราะพระองคท์รงรักท่าน พระองค์
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จึงสู้ทุกขท์รมานยอมตายแทนบาปของท่าน บนไมก้างเขนพระเจา้ไดท้รงบนัดาลใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึน 
และบดัน้ีพระองคก์ าลงัยนือยูต่รงหนา้ท่าน แบพระหตัถ์ท่ีมีรอยตะปูออกมาวงิวอนท่าน ทรงตอ้งพระ
ประสงคท่ี์จะเขา้ไปสถิตอยูภ่ายในดวงใจของท่าน ท่านจะยอมรับพระองคใ์ห้เป็นพระผูช่้วยใหร้อด
ไหม? 

ท่านพดูวา่ “เช่ือยาก เขา้ใจยาก เป็นเร่ืองลึกซ้ึงน่าสงสัย” แทจ้ริงขา้พเจา้ไม่ไดมี้ความปรารถนา
ท่ีจะใหท้่านเขา้ใจในส่ิงลบัลึกน้ีขา้พเจา้เองก็ไม่เขา้ใจเหมือนกนั และคนอ่ืน ๆ ก็ไม่เขา้ใจดว้ย ขา้พเจา้
ไม่ไดข้อท่านใหม้วักงัวลอยูด่ว้ยขอ้ลบัลึกเหล่าน้ี ขา้พเจา้ขอแต่เพียงใหท้่านช่ืนใจกบัความจริงน้ี ไฟฟ้า
ยงัเป็นของลบัลึกอยูจ่นทุกวนัน้ี เราไดพ้บกฎหลายกฎท่ีเก่ียวกบัการไฟฟ้า แต่ท่ีจะบอกวา่ไฟฟ้าคืออะไร 
เรายงับอกไม่ได ้ ทั้งท่านและขา้พเจา้ก็ยงัไม่เคยกงัวลดว้ยความลบัลึกของเร่ืองไฟฟ้า เราต่างคนก็มีความ
เช่ือในความจริงของเร่ืองไฟฟ้า เราเห็นรถรางท่ีใชก้ าลงัไฟฟ้าวิง่ไปวิง่มาตามทอ้งถนนหลวง และเราเอง
ก็ไดรั้บคุณประโยชน์ของไฟฟ้าน้ี 

ท่านคงจะไดรู้้จกัชายและหญิง ท่ีไดรั้บเช่ือพึ่งในองคพ์ระเยซูคริสต ์ และคนเหล่าน้ีไดมี้ชีวติ
ใหม่อยา่งแปลกประหลาด ท่านจะไม่ยอมใหค้วามจริงอยา่งน้ีชกัชวนท่านใหเ้ช่ือบา้งหรือ? การเช่ือและ
วางใจในองคพ์ระเยซูคริสตง่์ายเหมือนอยา่งน้ีรถราง เชิญข้ึนซิ เช่ือซิ พดูซิ ทูลพระองคซิ์วา่ โอพ้ระเจา้
ใหญ่ยิง่สูงสุด ขา้พเจา้ไม่มีความเขา้ใจในขอ้ลบัลึกทั้งปวง ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจวา่ท าไมพระองคจึ์งทรงรัก
ขา้พเจา้มากเหลือเกิน จนไดใ้หพ้ระเยซูคริสตเ์สด็จลงมาตายแทนเราความผิดบาปของขา้พเจา้ แมว้า่
ขา้พเจา้จะไม่เขา้ใจ ขา้พเจา้ก็เตม็ใจ ยอมเช่ือพึ่งในพระองค ์ ยอมเช่ือจริง ๆ วา่พระองคไ์ดต้ายแทน
ความผดิบาปของขา้พเจา้ และค ามัน่สัญญาท่ีพระองคไ์ดท้รงรับสั่งไวใ้นหนงัสือ ยอห์น 3: 16 ซ่ึงวา่ “ทุก
คนท่ีวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวตินิรันดร์” นั้นขา้พเจา้เช่ือเช่ือจริง ๆ 

เม่ือท่านไดล้ะความลบัลึกของกระแสไฟฟ้าไวก้บันายช่างกล แลว้ถือเอาประโยชน์โดยการข้ึน
นัง่บนรถราง ก็จงละความลบัลึกของความรอดไวก้บัพระเจา้ แลว้ถือประโยชน์ในความรอดโดยความ
เช่ือ เช่ือวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้พระผูช่้วยให้รอดของท่าน เชิญรับเช่ือพึ่งในพระองคเ์ด๋ียวน้ี พระองค์
ทรงปรารถนาท่ีจะเขา้มาอยูใ่นดวงใจของท่าน ท่านจะไม่ตอ้นรับใหพ้ระองคเ์ขา้ไปบดัน้ีหรือ? จงทูล
พระองคด์ว้ยความจริงวา่ “โอพ้ระเยซูเจา้ขา้ ขา้พเจา้เป็นของพระองค ์ขา้พเจา้ขอทูลถวายแก่พระองคท์ั้ง
ร่างกายจิตใจและดวงวิญญาณ” 
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เร่ืองรำวโบรำณ 
เขาสัญญากบัใจของตนเองวา่  พรุ่งน้ีฉนัจะเช่ือ 
พรุ่งน้ีฉนันึกวา่ฤกษง์ามยามดี  ท่ีจะรับเอาพระเยซู 
พรุ่งน้ีฉนัจะมีชยั    นิสัยชัว่ท่ีมนัขวางทางเมืองสวรรค ์
แต่มโนธรรมของเขาพดูค าเดียววา่  วนัน้ี 
พรุ่งน้ี พรุ่งน้ี พรุ่งน้ี เขาผลดัเร่ือยไป 
พรุ่งน้ี พรุ่งน้ี พรุ่งน้ี ผลดัแต่หนุ่มจนแก่ 
อายแุละความปรารถนาปรากฎข้ึนบนหนา้วา่ กรรมตามทนัแลว้ 
พระยามจัจุราชองอาจออกมา แต่มีความเวทนาวา่ มาไปเด๋ียวน้ี 
มีเสียงตะโกนออกมาอยา่งชดัเจนวา่ จะท าอะไรกบัพระเยซู 
เสียงนั้นดงัอยูก่อ้ง หูของท่านไดย้นิเสียงร้อง 
ชีวติอมร และความสุขชัว่นิรันดร์นัน่แหละเป็นปัญหา 
เม่ือนั้นท่านจะท าอะไรกบัพระเยซู  ท่านจะวา่อยา่งไร 
จ าเพาะพระพกัตร์ของพระเจา้ ผูท้รงทราบความคิดในจิตใจของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอเขา้รับเช่ือ

พึ่งในองคพ์ระเยซูคริสตว์า่ พระองคเ์ป็นผูช่้วยใหร้อดของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอยดึพระองคไ์วม้ัน่ ขา้พเจา้
เช่ือตามท่ีพระองคไ์ดท้รงรับสั่งไวว้า่ ถา้ขา้พเจา้เช่ือ จะไดรั้บชีวิตชัว่นิรันดร์ตามท่ีปรากฏในพระธรรม
ยอห์น 5: 24 “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงวา่ ถา้ผูใ้ดฟังค าของเรา และเช่ือพระองคท่ี์ทรงใชเ้รามาผูน้ั้น
มีชีวตินิรันดร์ และมิไดเ้ขา้ในการพิพากษา แต่ไดพ้น้จากความตายเขา้ในชีวิตแลว้” 

ลายเซ็นต.์.................................................. 
จ่าหนา้ซอง................................................ 
วนัท่ี............................อาย.ุ....................... 
บางคนพดูวา่ ขา้พเจา้เป็นคนตดัสินใจยาก ไม่วา่เร่ืองนั้น ๆ จะเป็นเร่ืองส าคญัสักเท่าใดก็ตาม 

ไม่ใช่ท่ีจะวา่ขา้พเจา้ไม่มีก าลงัใจแทจ้ริงขา้พเจา้ใจแขง็ท่ีสุด ฉนัไดต้ั้งใจไวแ้ลว้วา่จะไม่เช่ืออะไรและฟัง
ใคร ๆ ทั้งหมด ฉนัไดต้ดัสินใจแลว้วา่ ฉนัจะไม่เก่ียวขอ้ง ฉนัจะปล่อยใหม้นัลอยไปตามกระแสน ้าไหล 
ลอยไป ลอยไป จนถึง............................ 

แต่ขา้พเจา้ไม่อยากคิด พวกคริสเตียนท่ีแทม้กัจะคิดแต่เร่ืองเมืองนิตยภูมิและความสันติสุข แต่
ท าไมขา้พเจา้จึงไม่มีความสัตยซ่ื์อพอท่ีจะยอมรับวา่ ในเร่ืองปัญหาอยา่งน้ี ขา้พเจา้ควรจะไดต้ดัสินตามท่ี
ขา้พเจา้เห็นควร ขา้พเจา้ควรจะไดต้ดัสินรับเอามิใช่หรือ? แต่สักวนัหน่ึงขา้พเจา้จะตอ้งตดัสิน ก็ท  าไมจึง
ไม่ตดัสินเสียเด๋ียวน้ีเอาละฉนัจะเซ็นช่ือเด๋ียวน้ี เชิญไปเอาปากกามาเซ็นช่ือเสีย อา้ท่านไดเ้ซ็นแลว้ โปรด
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ท่านไดอ่้านหนงัสือเล่มเล็ก ๆ น้ีอีกที ขอ้ความต่าง ๆ ก็จะยิง่ชดัเจนยิง่ข้ึนกวา่คราวท่ีแลว้ เม่ือท่านได้
อ่านทวนหนงัสือเล่มเล็กน้ีจบลงแลว้ กรุณาหาหนงัสือพระธรรมยอห์นมาอ่านและขอใหท้่านอ่านจนจบ 
อ่านวนัละบทก็พอ. 

ในตอนสุดทา้ยน้ี เป็นตอนส าคญั ขอท่านไดเ้ปิดพระธรรมโรม บท 10 ขอ้ 9 ขอ้ 10 อ่านซ่ึงมี
เน้ือความดงัน้ี “คือวา่ถา้ท่านจะรับดว้ยปากของท่านวา่ พระเยซูเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และเช่ือในใจวา่ 
พระเจา้ไดท้รงโปรดบนัดาลใหพ้ระองคเ์ป็นข้ึนมาจากความตาย ท่านจะรอด ดว้ยวา่ซ่ึงมีใจเช่ือก็เป็นการ
ชอบธรรม และซ่ึงรับดว้ยปากก็เป็นท่ีรอด” ท่านวา่ท่านเช่ือพระเยซูแลว้ ถา้จริงอยา่งวา่ ก็จงไปบอกคน
อ่ืนดว้ยเร่ืองราวของพระคริสต ์อยา่อาย ท าไมจะตอ้งอาย หากท่านอายท่านจะเป็นคนอยา่งไร? สมมุติวา่
ขา้พเจา้ตกลงไปในน ้าโดนตอเจบ็หนกัวา่ยน ้าไม่ไหว แต่เพื่อนร่วมงานคนหน่ึงเห็นเช่นนั้นก็กระโดดลง
ช่วยขา้พเจา้ ต่อมาใหห้ลงัหน่ึงเดือนท่านเห็นขา้พเจา้กบัชายผูช่้วยขา้พเจา้คนนั้นเดินมาสวนกนั ท่านเห็น
ขา้พเจา้วา่มองเห็นคนนั้น และขา้พเจา้แกลง้ท าเป็นไม่เห็น เพราะคนนั้นแต่งตวัสกปรก และขา้พเจา้ไม่
อยากทกัทายปราศรัยกบัเขาและไม่อยากใหใ้ครเห็นขา้พเจา้ไดพ้ดูปราศรัยกบัเขา ท่านจะนึกวา่ขา้พเจา้
เป็นคนอยา่งไร 

ท่านไดเ้ซ็นช่ือแลว้ ประกาศตวัวา่ไดรั้บเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นผูช่้วยชีวติท่านใหร้อดสักคร้ัง
หน่ึงในเวลาขา้งหนา้ ท่านจะไดพ้บพระองคห์นา้ต่อหนา้ ท่ามกลางคนทั้งปวงเหล่านั้นท่ีดูถูกพระองค์
แลว้ท่านก็จะอาย และมองไปเสียทางอ่ืน หรือวา่ท่านจะถวายเกียรติยศแก่พระองคท์ั้งกาย วาจา ใจ วา่
พระองคเ์ป็นพระเจา้ พระผูช่้วยใหร้อดของท่าน ถา้ท่านรักพระองคผ์ูซ่ึ้งทรงรักท่าน ท่านจะตอ้งบอก
ตอ้งเล่า ตอ้งเป็นพยานแก่คนทัว่ ๆ ไป มิใช่อยา่งนั้นหรือ? 

ค าพดูท่ีขา้พเจา้ไดเ้ขียนมาน้ี บางทีอาจจะมีท่ีผดิท่ีพลาด แต่เม่ือความจริงท่ีปรากฎอยูใ่นหนา้
หนงัสือน้ีแลว้ ขา้พเจา้ถือวา่เป็นความจริงทั้งส้ิน ไม่มีค  าขอแกต้วั ขา้พเจา้ไดต้ั้งใจเขียนตามท่ีพระเจา้
ทรงพระประสงคใ์หข้า้พเจา้เขียน ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีท่ีขา้พเจา้ไดมี้ต่อพระองค ์ และต่อท่าน ขา้พเจา้ได้
อธิษฐานเพื่อหนงัสือเล่มเล็ก ๆ น้ี เพื่อพระเจา้จะไดท้รงใชห้นงัสือเล่มเล็ก ๆ น้ีพดูกนักบัท่านเพื่อท่านจะ
ไดพ้บพระองค ์และไดรั้บความรอด 

ดว้ยความนบัถือ 
  อาร์. เอ. เลดลอ 
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กำรตัดสินใจของทหำร 
คราวหน่ึงขา้พเจา้ไดพ้ยายามท่ีจะช้ีแจงชกัชวนทหารหนุ่มคนหน่ึง ให้เช่ือถือในองคพ์ระเยซู

คริสต ์ ตามปรกติของสามญัชนทัว่ไปเขาก็พยายามแกต้วัวา่ “ผมจะคิดดูก่อน” ขา้พเจา้ร้อนใจจึงพดูแก่
เขาวา่ “แฮรี ฟังฉนัจะเล่าเร่ืองใหฟั้งสักเร่ืองหน่ึง คราวหน่ึงเธอกบัเพื่อนยกกองทพัออกไปโจมตีขา้ศึก 
ขากลบัเธอถูกลูกกระสุนปืนเจบ็หนกั บิลสมิทเห็นเธอบาดเจบ็เช่นนั้น จึงหยุดช่วยเหลือพาเธอเขา้มา
จนถึงสนามเพลาะ แต่เพราะเขาตอ้งหยดุช่วยเหลือเธอน่ีแหละเขาตอ้งถูกลูกปืนสองนดัท่ีสันหลงั เธอทั้ง
สองคนถูกพาส่งไปยงัโรงพยาบาล และโดยการเอาใจใส่ของนายแพทย ์ เธอทั้งสองคนรอดตายอยา่ง
หวดุหวิด สองเดือนใหห้ลงันายแพทยไ์ดช่้วยใหท้หารคนนั้นหดัเดินผา่นมาขา้งเตียงของเธอ และ
แนะน าใหเ้ธอรู้จกั หมอไดพู้ดวา่ “แฮรี น่ีคือ คุณสมิทท่ีช่วยอุม้เธอเขา้มายงัสนามเพลาะเพระาเขาหยดุ
ช่วยเหลือคุณ เขาจึงถูกกระสุนปืนดว้ย” แลว้เธอก็เอามือกอดอกแลว้พดูวา่ “คุณหมอขอรับ ผมยงัไม่
แน่ใจวา่จะท าความรู้จกักบัเขาดีหรือไม่ในวนัน้ี ขอใหผ้มคิดก่อน” แฮรีเอ๋ยคงจะไม่พดูเช่นนั้นไม่ใช่
หรือ? เธอคงจะจบัมือเขาแน่นและพดูจาขอบคุณเขาดว้ยความเตม็ใจ และดว้ยความยนิดีจนน ้าตาไหล
มิใช่หรือ? วนัน้ีฉนัอยากจะแนะน าใหเ้ธอรู้จกักนักบัองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ ผูเ้ป็นพระเจา้อนัเตม็ไปดว้ย
สง่าราศี พระองคมิ์ไดเ้สียสละชีวติของพระองคเ์ท่านั้น แต่ยิง่ไปกวา่นั้น พระองคไ์ดย้อมตายแทน
ความผดิบาปของท่าน และเธอก็ยงัจะหนัหนา้ไปเสียทางอ่ืนและพดูวา่ใหผ้มคิดดูก่อนอยา่งนั้นหรือ? แฮ
รีไดส้ านึกตวัและพดูวา่ “ขอโทษผมเถิดครับ ผมมนัโง่เขลาเบาปัญญา ผมจะรับพระองคเ์ด๋ียวน้ี” คร้ัน
แลว้เราทั้งสองคนก็ไดคุ้กเข่าลง ทูลถวายตวัต่อพระเยซูคริสต ์ แฮรีไดอ้ธิษฐานทูลถวายตวัดว้ยความ
จริงใจ และดว้ยน ้าตาไหล ยอมรับเอาพระเยซูเจา้เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา. 

ท่านผูอ่้านทั้งหลาย ท่านไดคิ้ดในเร่ืองน้ีบา้งหรือเปล่า? หรือวา่ท่านไดคิ้ดและไดต้ดัสินใจแลว้
วา่จะรับเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตเ์หมือนอยา่งกบัแฮรี เพื่อนทหารของขา้พเจา้ 

 

อำร์. เอ เลดลอ 


