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ทำไมเล่ ำ
โดย
ท่ ำนอำร์ . เอ. เลดลอ
คำเทศนำของพ่อค้ ำต่ อคนงำนในบริษทั ของเขำ
สมมุติวา่ ชายคนหนึ่งได้ให้แหวนเพชรวงหนึ่งแก่มิตรสหายของตน ตีราคาประมาณหกพันบาท
แหวนวงนี้ได้บรรจุไว้ในกล่องที่สวยงาม ชายผูน้ ้ ีจะแปลกใจสักเท่าใดเมื่อภายหลังต่อมาสักสองสามวัน
พบมิตรสหายคนนั้นและได้พดู แก่เขาว่า “ดิฉนั ขอบพระคุณท่านเป็ นล้นพ้นที่ท่านได้ส่งกล่องแหวน
เพชรมาให้ดิฉนั ดิฉนั สัญญากับคุณว่าดิฉนั จะระวังรักษากล่องนั้นไว้เป็ นอย่างดี ดิฉนั จะห่อและเก็บไว้
ในที่อนั มิดชิ ด จะไม่ให้มนั หายไปเลย” ชายผูใ้ ห้แหวนจะมินึกแปลกใจหรื อ? เรื่ องอย่างนี้ใครก็จะเคยคิด
ว่าจริ ง แท้จริ งเรื่ องอย่างนี้ยอ่ มเป็ นเรื่ องที่เขลาที่สุด ที่มนุษย์ท้ งั ชายและหญิงพากันบารุ งบาเรอตบแต่ง
ร่ างกายซึ่ งเป็ นแต่เพียงกล่องของตัวจริ งเท่านั้น ตัวจริ งนั้นคือ จิตวิญญาณซึ่ งเป็ นเพชรอันมีค่า ที่พระเยซู
คริ สต์ผทู ้ รงรู ้สารพัดทุกสิ่ งได้ทรงตีราคาไว้ พระองค์ทรงตีราคาจิตวิญญาณนี้ไว้สูงเหลือเกิน จน
พระองค์ได้ทรงยอมเสี ยสละพระชนม์ชีพของพระองค์เอง ต่างบัดพลีกรรมไถ่เราให้พน้ จากความผิด
ความบาป ซึ่ งตัวของท่านเองก็ไม่เคยคิดถึงราคาของมัน
ข้าพเจ้าขอถามท่านสักหน่อยว่า ท่านจะเอาใจใส่ และสัตย์ซื่อต่อเรื่ องที่ขา้ พเจ้ากาลังบรรยายอยู่
นี้ไหม? ท่านจะสัตย์ซื่อต่อตัวของท่านเองไหม? และท่านจะสัตย์ซื่อต่อชีวติ ข้างหน้าของท่านไหม?
ขอท่านอย่าได้วางหนังสื อเล่มนี้ลงจนกว่าท่านจะได้อ่านจบเวลาย่อมไม่คอยท่าผูใ้ ด
การ
ผลัดวันประกันพรุ่ งเป็ นศัตรู ของการค้าขายยิง่ เป็ นการฝ่ ายวิญญาณจิตก็ยงิ่ ซ้ าร้ายมันคือขโมยที่ขโมยชีวติ
ชัว่ นิรันดร์ ของคนนับล้าน เป็ นไฉนหนอที่หญิงสาวชายหนุ่มและคนทุกเพศทุกวัยผูซ้ ่ ึ งมีความฉลาด
ความไหวพริ บ ต่างคนต่างเสี่ ยงชีวติ ของตนเองโดยผลัดอย่างหน้าตาเฉยว่า “โอ้ขา้ ฯ ยังมีเวลาอีกเยอะ
เอาไว้วนั หลัง” จะพูดกับคนหนุ่มคนหนุ่มก็วา่ มีเวลาเยอะ จะพูดกับคนกลางคน คนกลางคนก็วา่ เวลามี
ถมไป จะพูดกับคนแก่ที่จวนจะเข้าโลงอยูแ่ ล้วแกก็จะพูดเหมือนกันว่า “ยังมีเวลาอีกถมไปหลานเอ๋ ย”
มันแปลกจริ ง หรื อท่านว่าอย่างไร.
ถ้าเราสามารถที่จะเห็นและเข้าใจ ถึงมหาอานาจของความตาย คือพญามัจจุราช ผูไ้ ม่ยอม
ผลัดเวลากับผูใ้ ด เราจะมีความเห็นอย่างไร เกี่ยวกับพญามัจจุราชนี้ ข้าพเจ้าใคร่ จะแสดงตัวเลขที่ขา้ พเจ้า
ได้มาเมื่อคืนวานนี้ พลโลกทั้งหมดมีประมาณหนึ่งพันหกร้อยล้านคน (1,600,000,000) ใช่นอ้ ยอยูเ่ มื่อไร
บริ ษทั ประกันชีวติ อินวูดได้เฉลี่ยชีวติ ของมนุษย์ไว้วา่ คนหนึ่งมีอายุเพียงสี่ สิบปี เท่านั้น ถ้าเช่นนั้นคนเรา
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ต้องตายปี ละสี่ สิบล้านคน วันละหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยแปดสิ บเก้าคน ชัว่ โมงละสี่ พนั ห้าร้อยหกสิ บคน
นาทีละเจ็ดสิ บหกคน และวินาทีละมากกว่าหนึ่งคน ตกใจไหมท่าน?
คิดดูซิท่าน สมมุติวา่ เมืองหนึ่งมีพลเมืองแสนคน และก็คนทั้งเมืองตายทุกวัน ตายแล้วไม่
กลับมาอีก โปรดให้เราทั้งหลายมีความคิด ขณะที่ท่านกาลังอ่านหนังสื อเล่มนี้อยูช่ วั่ แต่เพียงเวลาสิ บห้า
นาทีเท่านั้น ผูค้ นก็พากันตายตั้งพันแล้ว และคนตั้งพันคนนี้จาเป็ นจะต้องไปพบกับพระเจ้าของเขา เมื่อ
ข้าพเจ้ามีอายุได้สิบสองปี พญามัจจุราชได้ยา่ งเท้าเข้ามาในบ้านของข้าพเจ้า และมันได้ลากเอายายของ
ข้าพเจ้าไปเสี ยคนหนึ่ง เรื่ องนี้ทาให้ขา้ พเจ้าโศกเศร้ามาก เพราะยายผูน้ ้ ีได้ถนอมกล่อมไกวข้าพเจ้ามาแต่
เมื่อข้าพเจ้ายังอยูใ่ นผ้าอ้อมครั้นข้าพเจ้าเติบโตขึ้นแล้วยังเอาใจใส่ ดูแลข้าพเจ้าตลอดมา ข้าพเจ้าจาภาพศพ
ของท่านได้อย่างดี ดวงหน้าแก่ของท่านขาว มือและเท้าของท่านเย็น ๆ เหมือนอย่างหิ น ข้าพเจ้ารู ้สึก
สานึกว่าสักวันหนึ่งเถอะ ข้าพเจ้าก็จะต้องเป็ นอย่างนั้นเหมือนกัน แต่วา่ ข้าพเจ้ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่
จะตาย
แต่เดี๋ยวนี้ขา้ พเจ้าพร้อมแล้ว มิใช่ที่ขา้ พเจ้าได้กระทาอะไรสาเร็ จ แต่เพราะข้าพเจ้าได้เชื่ อในองค์
พระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงตายแทนความบาปของข้าพเจ้าต่างหาก พระเยซูองค์น้ ีได้ทรงเป็ นขึ้นมาอีก เพื่อ
ชาระข้าพเจ้าให้เป็ นคนชอบธรรม และข้าพเจ้าอยากจะบอกกับท่านง่าย ๆ ว่าทาไมข้าพเจ้าจึงยอมรับเอา
พระเยซูเป็ นผูช้ ่วยให้รอดของข้าพเจ้า.
1.เพราะข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเจ้ามี
2.ข้าพเจ้าได้ถูกกาหนดโทษไว้แล้วว่าจะต้องตายหนหนึ่งแล้วภายหลังนั้นจะถึงการพิพากษา.
3.เพราะข้าพเจ้าเป็ นคนผิดบาป (กิเลส)
4.เพราะว่าแบบแปลน ของข้าพเจ้าเกี่ยวกับความรอดที่พระองค์ได้ทรงวางไว้น้ นั ถูกกับจิตใจ
และความใคร่ ครวญด้วยเหตุและผลของข้าพเจ้า
ทาไมข้าพเจ้ารู ้วา่ พระเจ้ามี เพราะในใจของข้าพเจ้ามีความรู ้สึกอย่างนั้น ว่ามีพระเจ้า แม้วา่
สมองของข้าพเจ้าจะให้เหตุผลพิสูจน์วา่ พระเจ้าไม่มี หรื อจิตใจของข้าพเจ้าจะพยายามเชื่อว่าพระเจ้าไม่
มี แต่ก็ยงั มีเสี ยงเบา ๆ กระซิ บที่หู กระซิ บแล้วกระซิ บอีกเหมือนอย่างเสี ยงกระซิ บที่ท่านเคยได้ยนิ
มาแล้ว ในเมื่อความสนุกสนานแห่งโลกนี้ จะสู ญสิ้ นไปแล้ว โดยเสี ยงกระซิ บนี้แหละที่ขา้ พเจ้ารู ้วา่ พระเจ้ามี ครั้นแล้วข้าพเจ้าก็แหงนหน้าขึ้นดูชีวติ และความเป็ นอยูข่ องคนทัว่ ไป ก็เห็นว่ามนุษย์ทุกชาติทุก
สมัยเชื่อถือศาสนาหลายอย่างต่าง ๆ กัน เพื่อสงบเสี ยงที่กระซิ บแก่เขานั้น คือเป็ นเสี ยงเดียวที่ได้กระซิ บ
กับข้าพเจ้านัน่ เอง
แต่วา่ มีบางคนที่ไม่ยอมเชื่อว่ามีพระเจ้า
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ฉะนั้น ให้เราพินิจพิจารณาหาเหตุผลใคร่ ครวญในเรื่ องนี้ให้มากที่สุด ให้ไกลที่สุด ให้ลึกซึ้ ง
ที่สุดที่เราสามารถจะทาได้ เมื่อท่านและข้าพเจ้ากาลังยืนอยูท่ ี่ท่าเรื อ และมีเรื อกาปั่ นเดินสมุทรลาใหญ่
เทียบท่าอยูแ่ ละข้าพเจ้าก็พดู กับท่านว่า “เขาว่าเรื อเดินสมุทรลานี้เป็ นผลกระทาของนายช่างที่วางแบบ
แปลนต่อมันด้วยสติปัญญาและคนหลายคนก็มีความคิดเห็นอย่างนั้น แต่ขา้ พเจ้ารู ้สึกว่านัน่ ย่อมไม่มี
ความจริ งเลยที่เรื อลานี้จะถูกสร้างขึ้นด้วยสติปัญญามันเป็ นผลแห่งกรรมที่รู้ไม่ถึง มันเป็ นความลับลึกที่
มันเกิดเองเป็ นเอง แร่ เหล็กผุดขึ้นมาจากแผ่นดิน ถลุงตัวมันเองตีเข้าเป็ นแผ่น เกิดมีรูข้ ึนในแผ่นเหล็กเอง
เกิดมีน๊อตเหล็กลอยเข้ามาอยูต่ ามรู แผ่นเหล็ก ย้าหัวตะปูของมันเอง จนในที่สุดเกิดขึ้นเป็ นลาเรื อ ต่อมา
อีกนานเท่าไรไม่ทราบเครื่ องยนต์กลไกต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นถูกยึดแน่นเข้ากับลาเรื อ เรื อลานี้ก็ลอยเท้งเต้งมา
ตามริ มฝั่งแล้ว ก็ลอยเข้าไปอยูใ่ นอ่าวน้อย ๆ ที่พอดีกบั ลาของมัน มีคนหลายคนไปพบมันเข้า พบมันเมื่อ
กาลังลอยเข้าสู่ อ่าวนั้น” เมื่อท่านฟังข้าพเจ้าพูดมาอย่างยึดยาวเช่นนี้ ก็คงจะมองดูขา้ พเจ้าตั้งแต่หวั จดเท้า
ว่าข้าพเจ้าเป็ นคนเสี ยสติแล้ว ท่านก็เดินหลีกข้าพเจ้าไปในฝูงคนทิง้ ให้ขา้ พเจ้ายืนหง่าวอยูค่ นเดียว ใคร ๆ
ก็รู้วา่ ถ้ามีการประดิษฐ์ก็ตอ้ งมีผปู ้ ระดิษฐ์ เป็ นการประดิษฐ์ที่ออกมาจากสมองของมนุษย์เหมือนกันกับ
กาปั่ นเรื อลาใหญ่น้ นั ท่านคงไม่ยอมเชื่อว่าเรื อลานั้นไม่ได้ประดิษฐ์ข้ ึนด้วยสติปัญญาและความชานาญ
ของฝี มือมนุษย์.
แต่ยงั มีคนมากนักที่ไม่ใช่คนโง่เขลาเบาปั ญญาพูดว่า สากลโลกจักรวาลนั้นมันเป็ นขึ้นมาเอง
เป็ นขึ้นมาเองอย่างลึกลับ และพูดว่าสิ่ งเหล่านี้ไม่ได้เป็ นขึ้นมาด้วยความคิดและสติปัญญา เขาบอกเราว่า
พระเจ้าไม่มี มีแต่ธรรมชาติ นักศึกษาทั้งหลายผูม้ ีความคิดย่อมยอมรับว่าพระเจ้าเป็ นผูท้ ี่ดีเลิศประเสริ ฐ
ที่สุดที่พระองค์ได้ทรงสาแดงพระองค์เองในธรรมชาติทุกอย่าง
กฎเกณฑ์แบบแผนของสิ่ งสารพัด
ทั้งหลายเหล่านี้แสดงถึงฤทธานุภาพของพระองค์ท้ งั สิ้ น พระองค์เป็ นผูท้ ี่สาคัญที่สุดเหนือสิ่ งสารพัดทั้ง
ปวง เขาสอนเราว่ามีสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีผปู ้ ระดิษฐ์ มีการทรงสร้างที่ไม่มีผทู ้ รงสร้าง เป็ นผลที่ไม่มีเหตุผล
และเพื่อที่จะหลบมุมความจริ งนี้ เขากลับย้อนถามว่า “ก็เมื่อพระเจ้าสร้างเราใครเล่าสร้างพระเจ้า”
คาถามเช่นนี้คา้ นตนอง เพราะเหตุไรก็เพราะเรารู ้วา่ แจ้งเห็นจริ งแล้วว่า จะเอาเหตุต่าง ๆ มาเป็ นปฐมเหตุ
ไม่ได้ ถ้าเช่นนั้นปฐมเหตุก็กลายเป็ นเหตุรอง คือเป็ นเหตุที่สองรองลงมา คาพูดอย่างนี้ ยอ่ มเป็ นไปไม่ได้
ในวิชาคานวณ เหตุตน้ ก็เป็ นเหตุตน้ เหตุรองก็เป็ นเหตุรอง
คนผูม้ ีสติยอ่ มเชื่ อระเบียบระยะของเหตุและผล ผลหนึ่ง ๆ กลายเป็ นเหตุของอีกผลหนึ่ง คือว่ามี
เหตุแล้วก็มีผล ผลอันนั้นก็กลายเป็ นเหตุที่ก่อให้เกิดผลอีก ต่อเนื่ องกันลงไปเป็ นอันดับดังนี้ เครื อเหตุผล
ของทุก ๆ เครื อย่อมมีเหตุหนึ่งเป็ นปฐม คือว่าจะไม่มีปฐมผล ถ้าไม่มีปฐมเหตุขา้ พเจ้าจึงว่าปฐมเหตุของ
สิ่ งสารพัดทั้งปวงนั้นคือพระเจ้า และเพราะว่าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะบอกได้วา่ ปฐมเหตุน้ ีมาจากไหน
เกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วก็จะเหมาเอาว่า ปฐมเหตุไม่มีไม่ได้ การบอกไม่ได้ไม่เป็ นเหตุที่ทาลายปฐมเหตุ
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ถ้าข้าพเจ้าปฎิเสธปฐมเหตุ ข้าพเจ้าก็จะต้องปฎิเสธปฐมผลและผลอีกตั้งหลายล้านผลซึ่ งเกิดขึ้นจากปฐม
เหตุน้ นั ด้วย เมื่อข้าพเจ้าปฎิเสธปฐมเหตุแล้วก็ตอ้ งปฎิเสธผลต่อเนื่องกันลงมา ในที่สุดข้าพเจ้าก็จะต้อง
ปฏิเสธโลกที่เราอาศัยอยูน่ ้ ี ดว้ ย ทั้งนี้ท่านก็ยอ่ มเห็นอยูแ่ ล้วว่าถ้าข้าพเจ้ารับเชื่อเหตุ ๆ หนึ่ง ก็เกิดเป็ นการ
บังคับอยูใ่ นตัวว่าข้าพเจ้าต้องรับเชื่ อปฐมเหตุน้ นั ด้วย.
เรารู ้อยูว่ า่ ไฟฟ้ าสาแดงตัวของมันปรากฎออกมาอย่างไร
เราพบกฎหมายกฎที่เป็ นกฎข้อ
ข้อบังคับของไฟฟ้ า แต่ที่จะกาหนดความว่าไฟฟ้ านั้นคืออะไร นักวิทยาศาสตร์ ผใู ้ หญ่ยงิ่ ที่สุดก็ไม่
สามารถกาหนดความไฟฟ้ านี้ ได้ แล้วก็ทาไมเราเชื่อว่าไฟฟ้ ามี ก็เพราะเราเห็นไฟฟ้ ามันสาแดงตัวออกมา
ตามถนนหนทางเป็ นโคมดวงไฟอยูท่ วั่ ไปทุกแห่งทุกวัน
แม้ขา้ พเจ้ารู ้ไม่ได้วา่ พระเจ้ามาจากไหน
ข้าพเจ้าก็จาต้องเชื่ อในพระองค์ก็เพราะข้าพเจ้าเห็นการสาแดงของพระองค์มีอยูท่ วั่ ไปทุกแห่งรอบ ๆ ตัว
ของข้าพเจ้า.
ท่านศาสตราจารย์ดรัมมอนด์ได้กล่าวในหนังสื อ “ความเจริ ญของมนุษย์” ว่า “การวัฒนาของ
มนุษย์ชวนให้เราเชื่อว่ามนุษย์เป็ นฝี พระหัตถ์ของพระเจ้า เหตุผลต่าง ๆ ช่วยให้เราสันนิษฐานว่า พระเจ้า
เป็ นผูท้ รงสร้าง” แทนที่เราจะเลิกเชื่อว่ามนุษย์ไม่ใช่ฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า แต่ความเจริ ญของมนุษย์
บังคับให้เราเชื่อ แทนที่เราจะเลิกเชื่อว่าพระเจ้าไม่ใช่ผสู ้ ร้างแต่ดว้ ยเหตุผลต่าง ๆ เราสันนิษฐานได้วา่
พระองค์เป็ นผูท้ รงสร้าง
ท่านไว้ซแมนได้กล่าวว่า
“เบื้องหลังแห่งอานาจของธรรมชาติที่ประสานกาลังกันนั้นมี
จุดประสงค์ หรื อมีความหมาย ฉะนี้เราก็ตอ้ งยอมรับว่า มีเหตุที่ทาให้เกิดขึ้นเป็ นสิ่ งที่เราไม่สามารถจะ
เข้าใจได้ แต่เราสามารถที่จะพูดได้สักอย่างหนึ่งว่า จะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สูงสุ ดสักอย่างหนึ่งเป็ นแน่
ท่านลิวซิ พีสค์แอลแอล ดี ได้กล่าวว่า “เราอาจสงสัยในสิ่ งอื่น ๆ ก็ได้ แต่เรื่ องพระเจ้าแล้วเราไม่
มีอะไรที่จะสงสัยได้เลย เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูไ้ ม่มีจากัดเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ เป็ นผูเ้ ด็ดขาดเป็ นผู้
ทรงพระชนม์อยูช่ วั่ นิ รันดร์ และผูเ้ ป็ นปฐมเหตุ พระองค์ทรงเป็ นผูท้ ี่เราพอจะเรี ยนรู้ได้และพอที่จะเข้าใจ
ได้ เราพบพระองค์ได้ แต่เราไม่สามารถที่จะลูบคลาถูกต้องพระองค์ได้ ส่ วนความลึกแห่งความเป็ นอยู่
ของพระองค์น้ นั เราหยัง่ ไม่ถึง แต่เหตุและผลประกาศว่าพระองค์ทรงเป็ นผูป้ ระทานชีวิตของชี วิตทั้งปวง
เมื่อเราเกิดความรู ้ความเข้าใจในพระองค์ เราก็มาถึงยอดเขาสู งสุ ดแห่งความคิดนึกนั้นแล้ว ในสารพัดทุก
สิ่ งเราจะต้องพึ่งพาอาศัยอยูใ่ นน้ าพระทัยของพระองค์ผทู้ รงสร้างผูท้ รงพระสติปัญญามหาศาล”
เกิดมีควำมรู้ สึกว่ ำพระเจ้ ำมี ขอให้เราก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง ผูท้ ี่มีสติปัญญาย่อมไม่ทาอะไรโดยไม่
มีจุดหมาย ถ้าเขาทารองเท้าเขาก็ตอ้ งทาไว้ใส่ ไม่เช่นนั้นก็ทาไว้ขาย ถ้าเขาทาขนมก็ตอ้ งทาไว้กินเอง
หรื อไม่ก็ทาให้คนอื่นกิน
ไม่วา่ จะทาอะไรก็ยอ่ มมีเป้ าหมายทั้งนั้นที่ขา้ พเจ้าพูดมาเช่นนี้ก็เพราะว่า
ข้าพเจ้ามาเกิดความรู ้สึกว่า พระเจ้าจะต้องมีพระประสงค์สักอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ งพระองค์ได้ทรงสร้าง
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สากลโลกนี้ หนังสื อทั้งหลายในโลกนี้พึงมีแต่เล่มเดียวเท่านั้นที่บอกเล่าถึงพระเจ้าและพระประสงค์ของ
พระองค์ เป็ นหนังสื อที่สาแดงน้ าพระทัยของพระเจ้าโดยตรง เป็ นหนังสื อที่มีความจาเป็ นอยูเ่ ฉพาะหน้า
จึงเป็ นการสมควรที่เราจะได้อ่านดู ท่านแฟรนซิ สเบคอนได้ให้คาแนะนาไว้วา่ ไม่มีความจาเป็ นที่เรา
จะต้องรับหรื อปฎิเสธ รู ้ไว้ใช่วา่ ใส่ บ่าแบกหาม อ่านแล้วก็ควรพิจารณาดูวา่ มีขอ้ เท็จจริ งอย่างไรเราจง
หยิบหนังสื อเล่มนี้ข้ ึนอ่านด้วยความหวังตั้งใจว่า เราจะพบความจริ งซึ่ งมีบรรจุไว้ในหนังสื อเล่มนี้
เพื่อความยุติธรรมแก่ตวั เราเองและพระคัมภีร์ ก็จงอ่านจนจบด้วยความพินิจพิจารณา เหมือน
อย่างกับผูพ้ ิพากษาที่ฟังคาให้การของโจทย์และจาเลย ผูพ้ ิพากษาย่อมไม่ตดั สิ นความจนกว่าจะได้ฟังคดี
อย่างละเอียดละออ จากคู่ความแล้วทั้งสองฝ่ ายจึงจะตัดสิ นมิใช่หรื อ การอ่านพระคัมภีร์ก็ควรพิจารณา
ทุก ๆ คา ค้นดูความหมายที่ซ่อนลึกอยูภ่ ายใน มิใช่อ่านผ่านไปอย่างเผิน ๆ หนังสื อเล่มนี้อา้ งว่าเป็ น
หนังสื อสาคัญ ยิง่ สาคัญเท่าไรก็ยงิ่ เรี ยกร้องความเอาใจใส่ จากเราผูอ้ ่านมากยิง่ เท่านั้น พระคัมภีร์เล่มนี้มี
ทั้งหมดด้วยกันหกสิ บหกเล่ม เขียนโดยคนต่างอายุ ต่างสมัย ต่างความรู ้ ต่างตาแหน่ง ถึงสี่ สิบคน บาง
คนมีการศึกษาสู ง บางคนมีการศึกษาต่า บางคนเป็ นกษัตริ ย ์ บางคนเป็ นชาวนา หนังสื อพระธรรมเหล่านี้
ตั้งต้นเขียนจนจบกินเวลาประมาณ 1600 ปี เขียนต่างที่ต่างแห่ง บางส่ วนเขียนที่กรุ งบาบิโลนในทวีป
อาเซี ย บางเล่มเขียนในกรุ งโรมในทวีปยุโรปเมื่อมีผแู ้ ต่งต่างเวลาต่างสถานที่ ต่างคนก็ยอ่ มจะมีขอ้ ความ
ที่คา้ นกันเอง แต่กลับตรงกันข้ามกลับมีเนื้อความกลมกลืน หนังสื อพระธรรมเล่มหนึ่ งกลับอธิ บายความ
ในพระธรรมอีกเล่มหนึ่ง เมื่อเป็ นเช่นนี้จะอธิ บายให้เป็ นไปอย่างอื่นไม่ได้ ความจริ งในพระธรรมเปโตร
ฉบับสองบท 1:21 ได้ทาให้ขา้ พเจ้าเข้าใจเหตุผลว่าทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น “ด้วยว่าคาพยากรณ์น้ นั เมื่อก่อน
ไม่ได้เป็ นมาตามน้ าใจมนุษย์แต่วา่ มนุษย์ได้กล่าวคาซึ่ งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรง
ดลใจให้กล่าวนั้น” เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านคาพยากรณ์ต่าง ๆ ในพระคัมภีร์เดิม ก็ยงิ่ ทาให้ขา้ พเจ้ามีความเชื่ อ
มากยิง่ ขึ้น เพราะคาพยากรณ์ที่ท่านผูพ้ ยากรณ์ได้ทานายไว้น้ นั ได้เป็ นมาจริ ง และเป็ นมาจริ งตามที่ผู้
พยากรณ์ได้กล่าวไว้ทุกตัวอักษร คาพยากรณ์บางข้อมีอายุต้ งั ร้อย ๆ ปี เหมือนอย่างที่กล่าวไว้ในพระ
ธรรมอิสยาห์ บทที่ 53 เป็ นคาพยากรณ์วา่ ด้วยเรื่ องความมรณาภาพขององค์พระเยซูคริ สต์ ได้ถูก
พยากรณ์ไว้อย่างละเอียดละออ คาพยากรณ์น้ ีมีอายุถึง 700 ปี จึงสาเร็ จแน่นอนนักหนา หนังสื อเล่มนี้ เชื่อ
ง่ายกว่าไม่เชื่อ ข้าพเจ้าจะต้องซื่ อสัตย์ต่อตัวของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าต้องยอมรับว่า เรื่ องยุง่ เหยิงต่าง ๆ
ย่อมเนื่ องมาจากความไม่เชื่ อทั้งนั้นข้าพเจ้ายังยืนยันได้มากไปกว่านี้วา่ “ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระคัมภีร์เล่มนี้
เป็ นพระคาของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ ข้าพเจ้าจะพูดให้เป็ นไปอย่างอื่นไม่ได้”
เมื่อข้าพเจ้าได้ยอมรับเช่นนี้ยงิ่ ทาให้ขา้ พเจ้าหนักใจมากยิง่ ขึ้น เพราะว่าคัมภีร์เล่มนี้มีระดับธรรม
สู งเหลือเกิน เป็ นระดับที่ขา้ พเจ้าขึ้นไม่ถึง เมื่อข้าพเจ้าอยูต่ ่ากว่าระดับนี้ก็เป็ นความบาปทั้งนั้น จาไว้วา่
พระเจ้าทรงทราบความคิดทั้งหมดที่มีอยูใ่ นใจของเรา ลองเอาระดับอันนี้วดั ดูก็จะรู ้ได้วา่ เราอยูต่ ่ากว่า
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ระดับนี้มากสักเท่าใด “จงรักพระองค์ผเู้ ป็ นพระเจ้าด้วยสุ ดใจสุ ดจิตของเจ้า และด้วยสิ้ นสุ ดความคิดของ
เจ้า นัน่ แหละเป็ นพระบัญญัติขอ้ ต้นข้อใหญ่” (มัทธิว 22:37)
ท่านรับรองหรื อว่าท่านรอดแล้ว รอดอยูช่ วั่ นิรันดร์ เพราะว่าท่านได้ประพฤติได้ตามระดับนี้
ทีเดียว ขออ่านดูอีกที “จงรักพระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าด้วยสุ ดใจสุ ดจิตของเจ้า และด้วยสิ้ นสุ ดความคิดของ
เจ้า” หากว่าเราได้มีชีวิตอยูใ่ นระดับนี้ แล้ว ก็ไม่มีความจาเป็ นที่จะอ่านต่อไปพอแล้วให้เราคิดและตรึ ก
ตรองดูให้ดี เพราะว่าพระเจ้าทรงรับสั่งไว้ในพระธรรมโรมบท 3:23 ว่า “เหตุวา่ คนทั้งปวงได้ทาผิดทุก
คน และขาดการถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า” ความข้อนี้ มีความหมายแก่ท่านมาก จงสัตย์ซื่อต่อตนเอง
ท่าน ดร.ทอเร ได้พดู ว่า “คืนวันหนึ่งข้าพเจ้าได้เทศนาอยูท่ ี่จงั หวัดชิคาโก เมื่อการประชุมเลิกแล้ว ท่าน
อาจารย์ของคริ สตจักรนั้นได้มาหาข้าพเจ้าและพูดว่า
“ในคริ สตจักรนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งอยากเป็ น
นักเทศน์ ข้าพเจ้าขอให้ท่านพูดกับเขาสักหน่อย” ข้าพเจ้าตอบเขาว่า “ดีแล้วขอพาเขามาหาข้าพเจ้า” เขา
ได้พาชายหนุ่มคนนั้นมาหาข้าพเจ้า ชายคนนี้มีหน้าตาหมดจดงดงามดีที่ขา้ พเจ้าไม่เคยได้เห็นมาแต่ก่อน
ข้าพเจ้าได้มองดูหน้าเขาแล้วพูดว่า “ศิษยาภิบาลของท่านบอกฉันว่าคุณอยากเป็ นนักเทศน์” “ครับผม
อยากเป็ น” ข้าพเจ้าว่า “ดีมาก แต่ฉนั อยากจะถามคุณสักหน่อยว่าคุณเป็ นคริ สเตียนหรื อเปล่า?” เขาตอบ
ว่า “ครับผมเป็ นคริ สเตียนบิดามารดาของผมเป็ นคริ สเตียน ผมต้องเป็ นคริ สเตียนเพราะบิดามารดาของ
ผมได้อบรมสั่งสอนผมมาอย่างนั้น” ข้าพเจ้าถามอีกว่า “คุณเกิดใหม่แล้วหรื อยัง?” เขาถามข้าพเจ้าว่า
“อะไรครับ” ข้าพเจ้าพูดซ้ าอีกทีวา่ “คุณได้เกิดใหม่แล้วหรื อยัง” พระเจ้าได้ทรงรับสัง่ ว่า “ถ้าผูใ้ ดไม่ได้
บังเกิดใหม่แล้ว จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ ท่านยังไม่เคยได้บงั เกิดใหม่หรื อ” เขาตอบข้าพเจ้าว่า
“ถ้อยคาที่อาจารย์พดู นั้นผมไม่เข้าใจ ตั้งแต่ผมเกิดมาผมไม่เคยได้ยนิ ถ้อยคาที่อาจารย์พูดนี้เลย” ข้าพเจ้า
พูดว่า “ดูนี่นอ้ งชาย คุณได้ทาความบาปอย่างหนักที่สุดที่มนุษย์เคยได้ทากัน” เขาตอบทันทีวา่ “เปล่าเลย
อาจารย์ผมไม่เคยได้ทาผิดอะไรในชีวติ ของผม อาจารย์ไม่เข้าใจผม อาจารย์ไม่รู้จกั ผม บิดามารดาเลี้ยง
และอบรมผมมาอย่างเอาใจใส่ ชีวติ ของผมเป็ นชีวติ ที่ดีพิเศษคนหนึ่งผมไม่เคยทาผิดอะไรใหญ่โตอย่าง
นั้น โอ้ผมไม่เคยเลยในชีวิตของผม” ข้าพเจ้าถามเขาว่า “คุณคิดว่าความบาปใหญ่ที่สุดนั้นคือได้ทาบาป
อะไร” เขาตอบว่า “อาจารย์ครับฆ่าคนนะซิ ครับ” ข้าพเจ้าพูดว่า “น้องชายเข้าใจผิดมาก ไหนลองเปิ ด
พระคัมภีร์อ่านตามที่พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสไว้ดูที” แล้วข้าพเจ้าก็ได้เปิ ดพระคัมภีร์มทั ธิ วบทที่ 22:37-38
ยืน่ ให้เขาอ่านเขาก็อ่าน “พระเยซูทรงตอบเขาว่า จงรักพระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าด้วยสุ ดใจสุ ดจิตของเจ้า
และด้วยสิ้ นสุ ดความคิดของเจ้า นัน่ แหละเป็ นพระบัญญัติขอ้ ต้นข้อใหญ่” ข้าพเจ้าถามว่า “พระบัญญัติ
ข้อไหนนะ” เขาตอบว่า “ข้อต้นข้อใหญ่ครับ” “ก็ถา้ พระบัญญัติขอ้ นี้เป็ นข้อต้นข้อใหญ่ถา้ เราไม่ได้รักษา
พระบัญญัติขอ้ นี้ เราก็ได้ทาบาปใหญ่ใช่ไหม คุณได้รักษาพระบัญญัติขอ้ นี้ได้หรื อ? คุณได้รักพระเจ้า
ด้วยสิ้ นสุ ดใจ สิ้ นสุ ดจิต และด้วยสิ้ นสุ ดความคิดแล้วหรื อ? ท่านได้ให้พระเจ้าอยูใ่ นตาแหน่งที่หนึ่งใน
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สิ่ งสารพัดทั้งปวงหรื อ? ให้พระเจ้าเป็ นที่หนึ่งในการงาน ให้พระเจ้าเป็ นที่หนึ่งในการเมือง ให้พระเจ้า
เป็ นที่หนึ่งในการรื่ นเริ ง ให้พระเจ้าเป็ นที่หนึ่งในการศึกษา ให้พระเจ้าเป็ นที่หนึ่ง ในสิ่ งสารพัดสิ่ ง” เขา
ตอบว่า “ผมไม่ได้ให้พระเจ้าเป็ นที่หนึ่งในสิ่ งสารพัดเลยก็ถา้ เช่นนั้น คุณได้ทาผิดบัญญัติขอ้ ไหน” เขา
ตอบว่า “ผมได้ทาผิดพระบัญญัติขอ้ นี้ครับ ผมได้ ทำผิดพระบัญญัติข้อใหญ่ ครั บ และผมได้ ประพฤติผิด
พระบัญญัติข้อใหญ่ ที่สุดที่มนุษย์ เขำได้ ทำกันครั บ แต่ผมไม่เคยได้เห็นพระบัญญัติขอ้ นี้เลย “จนบัดนี้
ท่านผูอ้ ่านทั้งหลาย ท่านก็ได้ทาผิดพระบัญญัติขอ้ ต้นข้อใหญ่ดว้ ยเหมือนกัน แม้วา่ ท่านเองก็ไม่ได้เคย
เห็นพระบัญญัติขอ้ นี้มาแต่ก่อนตลอดในชีวิตของท่าน บางทีท่านจะเคยได้อ่าน แต่ไม่เข้าใจเรื่ องอย่างนี้ก็
มีบ่อย ๆ ด้วยความสัตย์ซื่อ ข้าพเจ้าขอยอมรับว่า ข้าพเจ้าได้ขาดการถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า เรื่ องนี้ทา
ให้ขา้ พเจ้าหนักใจมาก แต่ถึงอย่างไรก็ดี แม้วา่ ทางแห่งความซื่ อสัตย์จะมีเมฆหมอกมืดมัวสักเท่าใด เราก็
จะต้องเดินไปตามทางเส้นนั้น เราได้รับคาประกันสัญญาว่า ทางนี้เป็ นทางที่ส้ นั ที่สุด ที่นาเราไปถึงความ
สว่างที่ส่องอยูป่ ลายทางเส้นนั้น ข้าพเจ้ายอมรับเสี ยโดยดีวา่ ข้าพเจ้าได้ทาบาป และการลงโทษความบาป
นี้ก็มีปรากฎอยูใ่ นพระธรรมเอเสเคียลบทที่ 18:4 ว่า “จิตวิญญาณที่ได้ทาบาป จิตวิญญาณนั้นจะตายเอง”
ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นเป็ นอย่างนี้ กฎหมายในเมืองไทยบ่งไว้วา่ รถยนต์ทุกคันจะต้องแล่น
ทางซ้าย แต่กฎหมายที่อเมริ กาว่าต้องแล่นทางขวา สมมุติวา่ ข้าพเจ้าขับรถยนต์ตามถนนในเมืองไทยและ
ขับไปทางขวา ข้าพเจ้าจะถูกจับและถูกนามายังผูพ้ ิพากษา และข้าพเจ้ายังทาเสี ยงแข็งว่า “ขาจริ ง น่า
หัวเราะ ก็กฎหมายในอเมริ กา บอกให้ขบั ทางขวานี่ครับ” ผูพ้ ิพากษาจะว่า “นัน่ เป็ นกฎหมายของอเมริ กา
ที่นี่ใช้กฎหมายไทย กฎหมายของเมืองอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่าง แต่คุณอยูใ่ นเมืองไทย ก็จะต้องถูกพิพากษา
ด้วยกฎของเมืองนั้น”
เรามีความจาเป็ นที่จะต้องทาตัวของเราให้อยูใ่ นระดับของพระเจ้า ข้าพเจ้าเป็ นหลง ข้าพเจ้าจะ
ถูกพิพากษาด้วยกฎหมายของพระเจ้าในชีวิตชัว่ นิ รันดร์ ข้าพเจ้าเป็ นคนหมดหวังต้องพินาศแน่ มันไม่
เกี่ยวกัน ข้าพเจ้าจะคิดเห็นอย่างไร หรื อเพื่อนฝูงจะบอกอะไร แต่พระเจ้าตรัสไว้อย่างไร ข้าพเจ้าก็จะถูก
พิพากษาอย่างนั้น มิใช่อย่างเขาว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้ ยิง่ ไปกว่านั้นทุกคนจะต้องถูกพิพากษาเหมือนกัน
หมด เพื่อนเราบิดามารดาของเราก็ถูกพิพากษาเหมือนกัน เขาก็ถูกพิพากษา เราก็ถูกพิพากษา นักโทษ
เหมือนกันจะช่วยกันอย่างไรได้.
พระคัมภีร์เล่มนี้บอกเรื่ องราวถึงท่านผูห้ นึ่ง คือองค์พระเยซูคริ สต์ผบู ้ อกเราว่า พระองค์เป็ นพระ
บุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเห็นว่าเราจะต้องถึงซึ่ งความพินาศ มนุษย์ทุกคนทาชีวติ ของคนให้เสี ย
หายไปแล้ว เช่นนั้นพระองค์จึงตรัสกับพระราชบิดาของพระองค์วา่ “ข้าพเจ้ามิได้ทาชีวิตของข้าพเจ้าเสี ย
ไป ข้าพเจ้าบริ สุทธิ์ ปราศจากบาป ไม่มีด่างพร้อย ชีวติ นี้ เป็ นของข้าพเจ้าเอง ขอให้ขา้ พเจ้าประทานชีวิต
ของข้าพเจ้าเองแทนคนบาป เพื่อคนบาปเหล่านี้จะไม่ถูกโทษ” พระเจ้าจึงทรงตอบว่า “จงไปเถิด” พระ
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เยซูคริ สต์เองทรงบอกเราไว้ในพระธรรมยอห์น 3:16 ว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทาน
พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศ แต่มีชีวติ ชัว่ นิ รันดร์ ถ้า
พระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้า เราก็มีประกันสาหรับความรอดนี้แล้ว แต่ยงั มีขอ้ ยุง่ ยากอยูอ่ ีกข้อหนึ่ง
คือ พระเยซูเป็ นบุตรของพระเจ้า จริ ง ๆ หรื อ พระองค์ทรงเป็ นหนึ่งในสามอย่างคือ พระบุตร ถ้า
ไม่เช่นนั้นพระองค์ก็เป็ นผูล้ ่อลวง หรื อพระองค์อาจเป็ นผูส้ ัตย์ซื่อแต่มีสติฟั่นเฟื อนพูดเพ้อละเมอฝันไป
ละกระมัง แต่ก็อีกนัน่ แหละเราได้เห็นพระองค์สนทนาปราศรัยกับคนที่มีความรู ้ ที่เจ้าหน้าที่ส่งมาสอด
แนมเพื่อจะจับผิดพระองค์ และเพื่อจับพระองค์ พระองค์ได้ทรงโต้ตอบกับพวกนี้จนนิ่ งงันไป และไม่
กล้าที่จะไต่ถามอะไรอีกต่อไป (มัทธิ ว 22:46 ) หากเราจะใคร่ ครวญดูดว้ ยเพียงสติปัญญาเท่านั้นก็จะเห็น
ได้วา่ พระองค์ไม่เพ้อ พระองค์ไม่บา้ พระองค์ทรงเป็ นผูท้ ี่ผมู้ ีสติสัมปชัญญะทุกอย่างทุกประการ ท่านก็
จะว่าเมื่อพระองค์เป็ นคนที่มีความรู ้เฉลียวฉลาดถึงปานนี้ อาจใช้สติปัญญาของพระองค์ล่อลวงคนอื่นก็
ได้ ข้าพเจ้าใคร่ ขอถามท่านว่า ท่านเคยเห็นคนที่คบค้าสมาคมกันกับคนขี้ฉอ้ ตอแหลแปดเหลี่ยมสิ บหก
คม และโดยการสมาคมนั้น คนนั้นเลยกลายเป็ นบริ สุทธิ์ ฉลาด สัตย์ซื่อหรื อ? ไม่เคยมีเลย ท่านต้อง
ยอมรับว่าเรื่ องราวอย่างนี้ไม่เคยเห็นมี แต่ขา้ พเจ้ารู ้จกั ชายหนุ่มคนหนึ่ง ชายคนนี้ได้รับพระเยซูคริ สต์เข้า
มาอยูใ่ นใจของตน เขาก็ถูกยกขึ้นจากความปรารถนาอันต่ากลายเป็ นคนดีมีความสัตย์ซื่อที่สุด ข้าพเจ้า
เชื่อไม่ได้เลยที่จะว่า ๆ การเชื่ อถือคนหลอกลวงปลิ้นปล้อนแล้วกลายเป็ นคนดีมีศีลมีธรรม
วันก่อนนี้ขา้ พเจ้าได้ยนิ ชายคนหนึ่งพูดว่า “เพราะองค์พระเยซูคริ สต์ขา้ พเจ้าจึงสามารถเดิ นอก
ผายไหล่ผ่ งึ คอตรงลงไปตามถนนหลวง เกียรติยศและคุณงามความดีน้ ีขา้ พเจ้าได้มาจากพระเยซูคริ สต์
ทั้งนั้น ข้าพเจ้าสามารถมองดูหน้าสตรี บริ สุทธิ์ ซ่ ึ ง ๆ หน้าสามารถจับมือกับคนสัตย์ซื่อโดยไม่มีจิตใจ
สะทกสะท้าน เพราะองค์พระเยซูคริ สต์ขา้ พเจ้าจึงไม่มีหลังฉากแต่อย่างใด”
ข้าพเจ้าขอให้โลกที่เจริ ญแล้วออกความเห็นเป็ นพยานใคร ๆ ก็รับรองว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นคนดี
ด้วยกันทั้งนั้น ถ้าพระองค์เป็ นคนดีพระองค์ก็ตอ้ งเป็ นคนสัตย์ซื่อ ถ้าพระองค์เป็ นคนสัตย์ซื่อ ถ้อยคาที่
พระองค์ตรัสถึงพระองค์เองก็ตอ้ งเป็ นความจริ ง พระองค์อา้ งว่าพระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า ถูกส่ ง
ลงมาจากสวรรค์เพื่อวางชีวิตอันบริ สุทธิ์ ของพระองค์แทนคนบาปแทนท่านและแทนข้าพเจ้า
ขอให้ขา้ พเจ้ากล่าวถึงคาพยานของบุคคลสาคัญผูห้ นึ่งที่ท่านคงรู ้จกั ข้อความเหล่านี้ได้คดั ออก
จาก “คัมภีร์แห่งความจริ ง” ของซิ ตนี่คอเล็ทท์ ซึ่ งมีเนื้ อความดังต่อไปนี้
แม้แต่ท่านนะโปเลี่ยน บอนนาพาท ซึ่ งเราก็ไม่ได้ถือว่าท่านเป็ นนักศาสนา แต่วา่ ท่านคงได้อ่าน
มากคิดมาก เกี่ยวกับพระคัมภีร์ในบั้นปลายแห่งชีวิตของท่าน เพราะมีคาบันทึกไว้วา่ คราวหนึ่งเมื่อท่าน
มหาเอมเปอเรอได้ถูกปล่อยไว้ที่เกาะเซ็นท์เฮเลนนา วันหนึ่งคุยกันกับเค้าท์ มอนโตลอน และได้ถามว่า
“เจ้าคุณรู ้ไหมว่า พระเยซูคริ สต์คือผูใ้ ด” ท่านเค้าท์นิ่งอั้นตอบไม่ได้ ท่านเอมเปอเรอจึงได้กล่าวต่อไปว่า
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“ฉันรู ้จกั ถ้าเจ้าคุณไม่รู้จกั ฉันจะบอกอะไรเจ้าคุณสักหน่อย เจ้าคุณคิดดูซิ ท่านมหาราชอเล็กแซนเดอร์
ท่านมหาเอมเปอเรอซี ซา กษัตริ ยช์ าล์เมนจ์ รวมทั้งตัวของฉันด้วย ได้แผ่พระราชอาณาจักรด้วยกาลัง แต่
พระเยซูคริ สต์ผเู้ ดียวได้แผ่พระราชอาณาจักรของพระองค์ดว้ ยความรัก ฉันบอกได้อย่างแน่นอนว่าไม่มี
ใครเสมอเหมือนองค์พระเยซูคริ สต์
เราท่านเป็ นแต่เพียงมนุษย์พระเยซูคริ สต์มีสภาพสู งกว่ามนุษย์
อัศจรรย์ไหมท่านเจ้าคุณ ใครที่เชื่ อถือพระองค์ดว้ ยความสัตย์ซื่อ ก็ได้ถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์
อย่างมหัศจรรย์ ไม่มีสิ่งอะไรสามารถจะดับเปลวไฟแห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์ น้ ีได้เลย ความจริ งข้อนี้
แหละที่พิสูจน์ให้ฉนั เห็นว่า “พระเยซูคริ สต์เป็ นพระเจ้า”
แต่บางทีมีผคู ้ นถามว่า คนที่มีความรู ้โดยมากเป็ นคนที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้ามิใช่หรื อ? เพื่อตอบใน
ปั ญหานี้ขา้ พเจ้าขออ้างถึงท่านซามูเอล ฆินน์ ผูซ้ ่ ึ งได้รับปริ ญญา พีเอชดี ท่านได้กล่าวว่า “แม้วา่ มีบางคน
ผูม้ ีความรู ้ช้ นั สู ง ผูซ้ ่ ึ งทาการค้นคว้าหาความจริ งด้วยสติปัญญาไม่ยอมรับว่าพระคัมภีร์กล่าวความจริ งมี
นักปรัชญามากมายที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ข้าพเจ้าเคยโต้กนั กับผูท้ ี่ไม่เชื่ อที่เป็ นนักวิทยาศาตร์ แต่
ถ้าจะเทียบส่ วนกันแล้วก็มีแต่จานวนน้อย แต่ก็ยงั มีคนที่อยูใ่ นตาแหน่งสู ง ๆ ในทุกแผนกของ
วิทยาศาสตร์ ยังเป็ นผูเ้ ชื่อถือพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อ”
นักดาราศาสตร์ และนักคณิ ตศาสตร์ ท้ งั หลาย ดูเหมือนว่าไม่มีใครเกินหน้าท่านนิวตันไปได้
สติปัญญาความรู ้ความฉลาดของท่านผูน้ ้ ียอ่ มจะเป็ นประโยชน์แก่โลกจนโลกสลาย แต่ถึงกระนั้นท่านผู ้
นี้ก็เป็ นคริ สเตียนอย่างธรรมดา มีจิตใจสัตย์ซื่อหาตัวจับยาก.
เป็ นที่น่าปลื้มใจที่มีนกั ดาราศาสตร์ ในสมัยปั จจุบนั นี้ โดยมากเป็ นคริ สเตียนที่เคร่ งครัดสัตย์ซื่อ
และผลแห่งการงานของเขาก็เป็ นที่น่าชมเชย.
ในวิชาแผนกธรณี วทิ ยา โดยมากนักวิทยาศาสตร์ ในแผนกนี้เป็ นคนที่ไม่เชื่อถือพระคาของ พระ
เจ้า แต่ก็มีหลายคนที่เป็ นนักศึกษาอย่างเชี่ยวชาญสามารถอธิ บายความในวิชาแผนกนี้ได้อย่างช่ าชอง
และชัดเจน เช่น ดีน บัคแลนด์, ฮิวมิวเลอร์ ดร.ไพสมิท, เซอร์ รอดเดอริ ค เมอซิซนั เซอร์ จอน ดะบันยู
ดอซัน, และยังมีอีกหลายคนผูม้ ีความเชื่อถือในพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ.
ในวิชาแผนกเคมีและไฟฟ้ า มีใครหรื อที่ใหญ่ไปกว่า ฟาราเดและบางครั้งเขาเรี ยกท่านว่า บิดา
ของวิชาเคมีและไฟฟ้ า ดูช่างเหมาะสมกับตาแหน่งเสี ยจริ ง ๆ ท่านเป็ นคนเคร่ งครัดในพระเจ้า และหมัน่
เฝ้ าในการอธิ ษฐาน เซอร์ ฮัมเฟร เดวี ก็เป็ นอีกคนหนึ่งที่มนั่ คงอยูใ่ นพระเจ้า คาพูดสานวนโวหารที่เป็ น
หลักวิชาการ อันเป็ นประโยชน์แก่ชาติมนุษย์ที่เกี่ยวกับความเชื่อ มีมากมายหลายประโยคหลายบทที่
ท่านได้เขียนไว้ เป็ นคาพูดที่ทาให้ผอู ้ ่านมีความเชื่อมากยิง่ ขึ้น.
ในวิชาแผนกช่างกลหรื อวิศวกรรมก็มีท่าน จอซสะเตมเฟนซันท่านผูน้ ้ ี เมื่อยังหนุ่มอยูเ่ ป็ นผูม้ ีใจ
สู งและกล้าหาญ เป็ นคนทางานหนักและพากเพียรในเหมืองแร่ เป็ นวิศวกรรมที่มีชื่อเสี ยงอยูไ่ ม่รู้ตาย
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เป็ นคนเคร่ งครัดในพระเจ้าอย่างหาตัวจับยาก ท่านได้ต้ งั เหย้าเรื อนอยูท่ ี่เมืองแทบตัน ที่น้ ีทา่ นได้สร้าง
โบสถ์สาหรับพวกกรรมกรหนึ่งหลัง มีพร้อมทั้งห้องประชุมประกาศพระศาสนาเพื่อพวกกรรมกรทุก
คนจะได้มีโอกาสเข้ามานมัสการพระเจ้า
เราจะกล่าวถึงท่าน ดร.ซามูเอล จอนซัน เป็ นคนสุ ดท้าย ท่านผูน้ ้ ีเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงทางวรรณคดี
เป็ นผูท้ ี่ได้รับเกียรติยศอย่างสู งในวิชาแผนกนี้
นอกจากนั้นท่านยังเป็ นคนที่มีความรู ้ในแผนกวิชา
วิทยาศาสตร์ ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง พจนานุกรมเล่มใหญ่ที่ท่านได้แต่งไว้ยอ่ มส่ อให้เห็นความสามารถ
และวิชาความรู ้อย่างกว้างขวาง แต่ถึงกระนั้นก็ดีขา้ พเจ้าคิดว่าตามประวัติแห่งชีวติ ของท่าน แสดงให้
เห็นว่าหาตัวจับยากในเรื่ องความเชื่อ ท่านได้เอาพระคัมภีร์เป็ นผูน้ าทางแห่งชี วติ และเมื่อความตายมาถึง
ท่านไว้วางใจในพระสัญญาทุกข้อ
และพระสัญญาเหล่านี้แหละเป็ นผูเ้ ล้าโลมจิตใจของท่านในยาม
มรณะ ข้าพเจ้ายังมีขอ้ สังเกตอยูอ่ ีกอย่างหนึ่งในคราวประชุมสมาคมอังกฤษเมื่อคริ สตศักราช 1865 ในที่
ประชุมนี้ได้ตกลงร่ างคารับรองความเชื่ อของเหล่านักวิทยาศาสตร์ เป็ นคารับรองว่า พระคัมภีร์น้ ีเป็ น
พระคาของพระเจ้า และมีความสอดคล้องต้องกันกับวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ ในใบรับรองนี้มี
นักวิทยาศาสตร์ได้เซ็นต์ชื่อรับรองไว้ถึง 617 คน ใบรับรองนี้ได้พิมพ์ข้ ึนพร้อมกับลายเซ็นต์ของท่าน
เหล่านี้ ส่ วนต้นฉบับนั้นเขาได้เก็บไว้ในหอพระสมุด บอเดอเลียนที่ออ๊ กซฟอร์ ด.
ความจริ งยังมีอีกหลายคนที่จะได้เซ็นต์ชื่อไว้ในใบรับรองนี้ และยังมีเรื่ องที่น่าฟังอีกหลายเรื่ อง
ที่ควรจะได้นามาเล่าสู่ กนั ฟัง “แต่ได้จดเหตุการณ์เหล่านี้ไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็ น
พระคริ สต์บุตรของพระเจ้า และมีความเชื่อแล้วท่านจะได้ชีวติ โดยพระนามของพระองค์” (ยอห์น
20:31) เพื่อช่วยให้เห็นชัดว่าพระคัมภีร์น้ นั เป็ นความจริ ง และพระเยซูคริ สต์น้ นั เป็ นพระราชบุตรของ
พระเจ้า ผูเ้ ต็มพระทัยลงมาทนทุกข์ทรมาณตายแทนความผิดความบาปของเรา เพราะว่าพระเจ้าทรงรัก
ท่านและทรงรักข้าพเจ้า ปรารถนาที่จะให้เราพ้นโทษเป็ นไท ถ้าข้าพเจ้าจะถือตัวว่าเป็ นผูม้ ีสติปัญญาเป็ น
คนฉลาดข้าพเจ้าก็จะต้องรับเอาพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของข้าพเจ้า ถ้าข้าพเจ้าจะยกย่องความรัก
และเกียรติยศว่าเป็ นสิ่ งสู งสุ ด ข้าพเจ้าก็ไม่ควรที่จะปฎิเสธความรักของพระเยซูคริ สต์ที่ทรงยอมตายเพื่อ
ข้าพเจ้าบนไม้กางเขน แท้จริ งข้าพเจ้าไม่มีสิ่งอื่นอีกแล้วที่ขา้ พเจ้าจะเลือก ข้าพเจ้ายอมรับเอาพระเยซู
คริ สต์ดว้ ยชีวิตจิตใจของข้าพเจ้า ท่านจะเอาอย่างไร
แต่ขา้ พเจ้ายังไม่ตอ้ งการที่จะให้ท่านรับเอาพระเยซูเดี๋ยวนี้ ท่านยอมรับแล้วว่าพระคัมภีร์เป็ น
ความจริ ง แต่วา่ ข้าพเจ้าได้อธิ บายข้อความในพระคัมภีร์น้ ี ถูกต้องหรื อไม่ คนอื่น ๆ เขามีความคิดเห็น
เป็ นอย่างไร ความเห็นของเขาถูกต้องหรื อไม่ มิเป็ นการสมควรหรื อที่ท่านจะได้พิจารณาดูดว้ ย จริ งอยู่
ย่อมเป็ นการสมควรที่ท่านจะได้พิจารณาดูอย่างถี่ถว้ น ครับผมมีความยินดีที่จะทาตามที่ท่านแนะนา
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เมื่อข้าพเจ้าพูดจบลงแล้ว เพื่อนคนนั้นได้ตอบว่า “ที่ทา่ นว่าก็ถูก ของผมก็ถูกเหมือนกัน แม้วา่
ความเห็นของคุณและของผมไม่ตรงกัน ผมเองคิดว่าคนเราจะเชื่ ออะไรก็ได้ท้ งั นั้น แต่ขอให้เขาเชื่อถือ
จริ ง ๆ ก็แล้วกัน” ให้เราพิสูจน์คาพูดนี้ดูกปั ตันเรื อลาใหญ่เชื่อใจของตนเองว่าเรื อกาปั่ นของเขาจะเดินไป
ในเส้นทางที่ถูก แต่เขาคาดผิดเมื่อตั้งเข็มทิศ ส่ วนตัวเขาก็เข้าห้องปิ ดประตูนอน เขาเชื่ อจริ ง ๆ ว่าเรื อของ
เขาจะไม่ไปชนหิ นโสโครก ความเชื่อจริ งอย่างนี้นะจะช่วยเรื่ องของเขาให้รอดพ้นหิ นโสโครกเข้าถึงฝั่ง
อย่างปลอดภัยได้หรื อ? แน่เหลือเกินเรื อของเขาต้องแตก ผูค้ นจะพากันตาย จริ งอยูเ่ ราต้องการความสัตย์
ซื่อ เราต้องการความแน่นอน แต่ท้ งั ความสัตย์ซื่อและความแน่นอนจะต้องดาเนินไปในเส้นทางที่ถูก
มิฉะนั้นก็จะนาเราไปในเส้นทางที่ผดิ เส้นทางเดินของชีวติ ตั้งแต่ตน้ จนถึงนิ รันดร์ ไม่มีช่องว่างสาหรับ
ความสงสัย ในพระธรรมกิจการ 4:12 กล่าวว่า “ในผูอ้ ื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่ งเป็ นที่รอด
แก่เราทั้งหลายไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้า” หากว่ามีทางอื่นที่เราจะรอดได้ เราก็จะได้
ยืนเด่นเป็ นพยานชัว่ กัปป์ ชัว่ กัลป์ ว่าพระเยซูน้ ีช่างเขลาเหลือเกิน และถ้อยคาที่พระเจ้าตรัสไว้ก็ไม่ใช่
ข้อเท็จจริ ง พระเจ้าเองตรัสไว้วา่ ทางเส้นอื่นไม่มีโปรดฟัง “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ นชีวติ ที่
ไม่มีผใู ้ ดมาถึงพระบิดาได้เว้นไว้มาทางเรา” ยอห์นบท 14:6 ข้าพเจ้าขอถามท่านด้วยความร้อนใจว่า ท่าน
เต็มใจที่จะเสี่ ยงชีวติ ของท่านด้วยความเชื่ออย่างนั้นหรื อ?
“ตั้งต้ นใหม่ ” เป็ นถ้อยคาที่นายแก้ไขชอบกล่าว “รักษาศีลกินบวชแล้วอย่าทาผิดอีก” เท่านี้ก็จะ
ได้สาเร็ จพร้อมที่จะเข้าสู่ ชีวติ ชัว่ นิรันดร์ ฟัง ๆ ดูก็ดีใช่ใหม่คุณ? จงให้เราพิสูจน์และใคร่ ครวญดูเสี ย
ก่อนที่เราจะเชื่ อ ถ้าเกิดจะมีสักคนหนึ่งประพฤติได้เรี ยบร้อยทุกอย่าง อย่างที่เขาถือกันว่าเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
จริ ง ๆ อยากจะถามว่า เขาคนนั้นได้กลับกลายเป็ นคนวิเศษหรื อ ข้าพเจ้าไม่ใช่เขาคนนั้นก็กลายเป็ นคนที่
สมควรจะเป็ นเท่านั้น หากจะพูดกันตามหลักความดีของเขาไม่สามารถที่จะลบล้างความชัว่ ที่เขาได้
กระทาไว้ สมมุติตวั อย่างง่าย ๆ นายห้างใหญ่คนหนึ่งพูดกับเสมียนใหญ่ของตนว่า ห้างเรามีหนี้สิน
เท่าไร ที่ยงั ค้างอยูก่ บั ห้างหอและบุคคลอื่น ๆ เสมียนใหญ่บอกว่า หนี้สินทั้งหมดมีประมาณสี่ แสนบาท
นายห้างบอกกับเสมียนใหญ่วา่ คุณเขียนไปบอกเขาว่า หนี้สินทั้งหมดที่แล้ว ๆ มานั้นขอยกเลิก แต่ถา้ เรา
มีหนี้สินใหม่อีกเมื่อไร เราก็จะพยายามใช้ให้ทุกคราว ๆ ละยีส่ ิ บเปอร์ เซ็นต์ ตั้งแต่น้ ีเป็ นต้นไปห้างเราจะ
พยายามสัตย์ซื่อต่อเจ้าหนี้และลูกค้าทุกคน” เสมียนใหญ่คงจะมองดูหน้านายห้างอย่างประหลาด และ
นึกในใจว่า นายห้างของเราเสี ยสติไปเสี ยแล้ว และไม่ยอมทาตามคาสั่งของนายห้าง เป็ นความจริ งซึ่ งใน
ทุกวันนี้มีคนหลายหมื่นหลายพันที่มีสติดีอยากไปสวรรค์ และพยายามต่อรองกับพระเจ้าด้วยวิธีเดียวกัน
กับนายห้างผูเ้ สี ยสติคนนั้น สัญญากับพระเจ้าว่าจะพยายามทาความดีแต่น้ ีเป็ นต้นไป แต่ความชัว่ ที่เขาได้
ทามาแล้วนั้นเขาทาเป็ นไม่รับรู้ ในพระธรรมปัญญาจารย์ 3:15 มีวา่ “พระเจ้าทรงต้องการในสิ่ งที่แล้วมา
นั้นด้วย” ความชอบธรรมของพระเจ้าเรี ยกร้องการลงโทษความผิดความบาปของเราที่ล่วง ๆ มาแล้ว
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และพระองค์จะไม่ทรงละเว้นความบาปสักอันเดียวที่เราได้กระทาไว้ หนี้สินของความบาปทุกสตางค์
พระเจ้าทรงต้องการให้เราใช้จนหมด ถ้าไม่เช่นนั้นพระเจ้าก็ไม่ยตุ ิธรรมคนฆ่าคนตายเมื่อไม่ถูกจับก็
สามารถลอยชายอยูไ่ ด้เหมือนอย่างคนอื่น ๆ ครั้นถูกจับพิพากษาแล้วกฎหมายของมนุษย์ตอ้ งลงโทษคน
นั้นถึงตาย แม้วา่ ชายคนนี้จะมิได้ฆ่าใครตายเลยสักคนภายในสิ บปี กฎหมายก็ยงั ลงโทษคนนี้วา่ เป็ นคน
ผิดฐานฆ่าคนตาย เราจะซ่ อนความบาปที่ล่วงไปแล้วไม่ได้จะเป็ นบาปด้วยวาจา ด้วยกายหรื อด้วยใจ
ไม่ได้ท้ งั นั้น ใคร ๆ ก็เห็นว่าเขาผูน้ ้ นั เป็ นคนดีเรี ยบร้อยแต่เฉพาะพระพักตร์ ของพระเจ้า เขายังเป็ นคน
บาปอยูน่ นั่ เอง พระเจ้าทรงทราบทรงรู ้ทุกสิ่ งทุกอย่าง ไม่วา่ จะได้ทาผิดไว้ในอดีต หรื ออนาคต หรื อ
ปัจจุบนั ตามลาดับความชอบธรรมของพระเจ้า เราทุกคนเป็ นคนบาป และคนบาปทุกคนจะต้องถูก
พิพากษากลางแจ้งด้วยความยุติธรรม.
ถ้าจะเอาความบาปที่ล่วงมาแล้ว มาลงโทษข้าพเจ้าก็พินาศแต่พระเยซูคริ สต์ได้ประทานชีวติ
ของพระองค์ เป็ นบัดพลีกรรม แทนความบาปของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงพ้นโทษไปได้ พระเจ้าได้ทรงรับ
โทษแทนความผิดบาปของข้าพเจ้าที่แล้ว ๆ มา พระเจ้าได้ทรงออกรับรองข้าพเจ้า พระเจ้าได้ทรงแสดง
ความพอพระทัยในความตายของพระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงถวายตัวต่างเครื่ องบัดพลีกรรม ตายแทนความบาป
ของข้าพเจ้าบนไม้กางเขนแล้ว พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์ทรงเป็ นขึ้น พระองค์จึงเป็ นพระเจ้า
ผูช้ ่วยให้รอดผูท้ รงพระชนม์อยู.่
ทาไมพระเยซูคริ สต์จาเป็ นจะต้องตาย ไม่ตอ้ งตายไม่ได้หรื อ? ท่านและข้าพเจ้าได้ทาผิดต่อพระ
บัญญัติของพระเจ้า พระเยซูคริ สต์จะทรงยกบาปให้แก่เราอย่างไรได้ ถ้าพระองค์ไม่ทรงทาการทดแทน
ความบาปนั้น ท่านเข้าใจหรื อยัง ถ้าพระองค์ไม่ทรงทาการทดแทนความบาปของเราอย่างสมบูรณ์ การ
พิพากษาบาปนั้นก็ยงั มีอยู่ แต่เป็ นที่ปรากฎแน่แล้วว่า พระองค์ได้ทรงตายแทน กฎหมายและพระบัญญัติ
จะมาลงโทษเราอีกไม่ได้ ศาลฎีกาได้เลื่อนการพิพากษานักโทษต่อไปอีกวันหนึ่ง การเลื่อนการพิพากษา
ต่อไปอีกวันหนึ่งนั้นเป็ นธรรมเนียมของศาลฎีกา เพื่อไม่ให้อิทธิ พลภายนอกเข้ามาทาให้คณะกรรมการ
แปรปรวนไป เขาเหล่านั้นจึงถูกกักไว้ในห้องกักกันต่อรุ่ งเช้า ครั้นรุ่ งเช้าคณะกรรมการก็เข้ามายังห้อง
พิพากษา ผูพ้ ิพากษาจึงได้กล่าวแก่คณะกรรมการว่า “ท่านที่เคารพทั้งหลายคดีน้ ียกเลิก เพราะว่านักโทษ
คนนั้นได้ถูกรับขึ้นไปพิพากษาบนศาลสู งสุ ดเสี ยแล้ว” นักโทษคนนั้นได้ตายเสี ยเมื่อคืนนั้น จึงไม่มี
ประโยชน์อนั ใดที่จะพิจารณาคดี กฎหมายจะพิพากษาคนไม่ได้ ถ้าคนหนึ่งฆ่าคนหนึ่งตายโทษของคน
ฆ่าคนก็คือโทษประหารชีวิต แต่ถา้ ชายคนนั้นฆ่าคนหกคนตายโทษของเขาก็เป็ นโทษประหารอย่าง
เดียวกันเพราะว่าโทษประหารชีวติ เป็ นโทษสู งสุ ด เช่นเดียวกันไม่วา่ คน ๆ นั้นจะทาผิดหนักหนาเพียงใด
โทษก็เพียงประหารชี วติ เท่านั้น ให้เราคิดดูในอีกด้านหนึ่ง นักโทษคนหนึ่งถูกศาลลงโทษแขวนคอตาย
ต่อมาภายหลังสื บสวนคดีได้ความว่าชายคนนี้ได้ ฆ่าคนตายอีกสองคนศาลจะขุดศพคนนี้ข้ ึนมาแขวนคอ
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อีกหรื อ หาเป็ นเช่นนั้นไม่เพราะว่าผูช้ ายคนนั้นได้ถูกลงโทษอย่างหนักที่สุดแล้ว ไม่มีโทษใดที่จะหนัก
ไปกว่านั้น ฉะนั้นกฎหมายจะเอาคนนั้นมาลงโทษอีกไม่ได้ จะอย่างไรก็ตาม ความบาปของข้าพเจ้าที่
ล่วงมาแล้วจะนานสักเท่าใด ก็จะนามาลงโทษข้าพเจ้าไม่ได้ ข้าพเจ้าไม่กลัว เพราะพระเยซูคริ สต์ได้ตาย
แทนข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าได้เชื่อและรับเอาความตายของพระองค์เป็ นความตายของข้าพเจ้า ความตาย
ของพระองค์จึงเป็ นที่ปลดบาปข้าพเจ้าให้พน้ จากโทษทัณฑ์ทุกชนิด
แต่คนที่ชื่อว่านายชอบหวังพูดว่า “ถ้ ำพระเยซูตำยแทนทุกคน ทุกคนก็ต้องได้ รับควำมรอด”
พระเจ้าไม่ได้พดู อย่างนั้น แต่พระองค์ตรัสว่า ความรอดมีไว้สาหรับทุกคนแต่มิใช่ทุกคนที่จะได้รับความ
รอด ยกตัวอย่างในฤดูหนาวจัด คนจนเป็ นอันมากในกรุ งลอนดอนไม่อาหารจะรับประทาน แต่มีเศรษฐี
หลายคนได้รวมเงินกันจัดซื้ ออาหารเตรี ยมไว้ที่หอ้ งใหญ่ทา้ ยเมือง ท่านก็เดินไปพบคนจนคนหนึ่งตาม
ถนน และท่านก็ได้แนะนาให้ชายผูอ้ ดอยากคนนั้นไปรับประทานที่เหล่าเศรษฐีได้เตรี ยมไว้ และท่านก็
ถามเขาว่าไม่เห็นประกาศที่ติดไว้ตามถนนดอกหรื อ เขาว่าเขาเห็นและเขาก็รู้ดว้ ยว่ามีอาหารเหลือเฟื อพอ
สาหรับทุกคน เขาว่าเขาเชื่ อแต่เขาก็ไม่ไปรับทานเขาก็หิวโหยอยู่ คาพูดว่าเชื่ อ ไม่ทาให้ใครหายหิ ว
ความอิ่มพึงจะได้ต่อเมื่อได้รับทานนั้นเข้าไปและท่านว่าท่านอยากเป็ นคนหิ ว ท่านก็ตอ้ งหิ วแม้วา่ ได้มี
ทุกสิ่ งเตรี ยมพร้อมไว้สาหรับท่านแล้ว
ก็เหมือนกับความตายของพระเยซูคริ สต์ได้จดั ความรอดไว้
สาหรับทุกคน แต่คนเหล่านั้นที่ยอมเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของตนเท่านั้นจึงจะได้รับ
ความรอด รอดได้โดยเชื่อว่า พระเยซูคริ สต์ได้ตายแทนความผิดบาปของตน ข้าพเจ้าจะต้องขอบพระคุณ
และรับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นผูช้ ่วยให้รอดของข้าพเจ้า ไม่เช่นนั้นความตายของพระเยซูคริ สต์หาได้เป็ น
ประโยชน์อนั ใดแก่ขา้ พเจ้าไม่ ก็เหมือนกับคนที่กระหายน้ าซึ่ งเดินทางไปตามลาธารน้ าไหล และไม่ยอม
ดื่มน้ าจากลาธารนั้น เขาจะอิ่มและหมดความกระหายได้อย่างไร
“ที่ท่ำนพูดมำก็จริ ง” นายช่างคิดว่า “พระเยซูคริ สต์ มีชีวิตเดียวจะตำยแทนชี วิตของคนทั้งโลกได้
อย่ ำงไร? พระเจ้าจะช่วยให้คนรอดโดยการกลับใจเข้ามาเชื่อพึ่งพระเยซูคริ สต์โดยวิธีน้ ีหรื อ?” คาถาม
เช่นนี้กน็ ่าฟัง เราทาโจทย์เลขได้บนกระดาน พระเยซูคริ สต์เป็ นคนสาแดงของพระเจ้าที่เกิดมาเป็ นเนื้ อ
หนัง ชีวติ ของพระเจ้าในชีวิตของมนุษย์ เพราะฉะนั้นชี วติ ของพระองค์เป็ นชีวติ ไม่จากัดเป็ นทิพย์ชีวติ
เป็ นชีวติ ทิพย์ จึงสามารถตายแทนชีวติ คนบาปอันเป็ นชีวิตธรรมดาได้โดยไม่มีจากัดจานวน เอากระดาษ
มาสักแผ่นเขียนจานวนเลขลงไปหลาย ๆ จานวน จะเป็ นจานวนหมื่น จานวนแสน หรื อจานวนล้านก็
แล้วแต่ แล้วบวกกันเข้า เสร็ จแล้ว คูณด้วยสิ บแล้วคูณด้วยร้อย หรื อคูณด้วยล้านก็ได้ เลขลัพท์ท้ งั หมดก็
ยังเป็ นจานวนจากัด ก็เพราะว่ามีที่ตน้ และมีทางปลายแม้วา่ จะเป็ นจานวนมากมายก่ายกองสักเท่าใดก็
ตาม ก็ยงั เป็ นจานวนจากัดอยูน่ นั่ เอง เราจะเอาสิ่ งที่จากัดมาทาเป็ นสิ่ งที่ไม่จากัดไม่ได้ และสิ่ งที่ไม่จากัด
นั้นมนุษย์ทาไม่ได้ ชีวติ อันไม่จากัดของพระเยซูคริ สต์ยอ่ มเป็ นชีวิตที่เหลือเฟื อและเพียงพอสาหรับคน
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บาปทั้งโลก เหมือนกับเลขที่มีจานวนจากัดจะมีสักกี่ลา้ นจานวนก็ตาม ก็ยอ่ มเป็ นจานวนจากัดอยูน่ นั่ เอง
และจานวนจากัดจะมากสักเท่าไรไม่วา่ จะเอามาเทียบกับจานวนไม่จากัดไม่ได้ ชีวติ ของพระเยซูคริ สต์
เป็ นจานวนไม่จากัดย่อมมีพอสาหรับเราผูเ้ ป็ นจานวนจากัดไม่วา่ จะมากน้อยเท่าใด เรา (คนบำป) ซึ่งมี
ชีวติ อยูท่ ุกวันนี้ พระเยซูจะทนทุกข์เพื่อความบาปเราอย่างไรได้ ในเมื่อพระองค์ได้สิ้นพระชนม์เป็ นเวลา
เกือบสองพันปี มาแล้ว เรื่ องปั ญหานี้ทาให้คนที่มีความคิดคิดไม่ออกว่าจะเป็ นไปได้อย่างไร แต่ถา้ ท่าน
จะคิดมากเท่าไรก็จะช่วยให้ปัญหานี้ยงิ่ กระจ่างขี้นมากเท่านั้น พระเจ้าทรงเป็ นผูร้ ู ้สารพัด และพระองค์
ทรงเป็ นอมตะ ในพระธรรมอพยพ 3:14 พระองค์ทรงเรี ยกพระองค์เองว่า “เราเป็ น” คานี้เป็ นปั จจุบนั
กาล และที่พระเยซูตรัสไว้ในพระธรรมยอห์น 8:58 ว่า “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริ งว่าเราเป็ นอยูก่ ่อน
อับราฮัมบังเกิดอีก” “เรำเป็ น” คานี้ก็เป็ นปั จจุบนั กาลเหมือนกัน และเป็ นคา ๆ เดียวกันที่พระเยโฮวาห์
ตรัสว่า “เราเป็ น” ถ้าเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็วา่ ผูท้ ี่ทรงเป็ นผูร้ ู ้สารพัดและผูเ้ ป็ นอมตะ ผูน้ ้ นั ย่อมไม่มี
อดีตและอนาคตแต่ทรงเป็ นอยูเ่ ป็ นนิตย์เป็ นปั จจุบนั เหตุการณ์สองพันปี ข้างหน้าหรื อเหตุการณ์สองพัน
ปี ล่วงแล้ว พระองค์ทรงรู ้ทรงเห็นเด่นชัดเท่ากัน เหตุการณ์ในปั จจุบนั เหตุการณ์ในอนาคต และ
เหตุการณ์ในอดีตย่อมเหมือนกันหมดเฉพาะพระเนตรของพระเจ้า ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างอีกสักอย่าง
หนึ่งให้เห็นชัดเจนยิง่ ขึ้น เช่นถ้วยแก้วทาเสร็ จแล้วเมื่อสองพันปี ก่อน ถ้วยแก้วนั้นยังดีอยูก่ ็ยงั ใช้ได้เท่า ๆ
กันเหมือนกันเมื่อสองพันปี โน้น พระเยซูคริ สต์จะตายไถ่บาปเรานานกี่พนั ปี ไม่วา่ ย่อมเป็ นประโยชน์แก่
เราในยุคหลังเท่ากันและเหมือนกัน.
ทาไมพระเจ้าไม่สร้างเรามาให้เป็ นมนุษย์ที่ทาความผิดบาปไม่ได้ เมื่อทาความผิดความบาป
ไม่ได้ ก็ยอ่ มจะขัดขืนน้ าพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เหมือนกัน หรื อถ้าขัดขืนน้ าพระทัยของพระเจ้าไม่ได้
ก็ทาความผิดความบาปไม่ได้ดว้ ย คาถามอย่างนี้ก็จะเหมือนกับคาถามที่วา่ ทาไมพระเจ้าไม่เขียนเส้นคด
ให้ตรงหรื อเขียนวงกลมให้เป็ นสี่ เหลี่ยม หรื อทาให้สิ่งหนึ่ งดาและขาวในเวลาเดียวกัน พระเจ้าได้ทรง
สร้างมนุษย์ให้มีเสรี ภาพในการเลือกด้วยสติปัญญา คาถามอย่างเมื่อกี้น้ ีก็เหมือนจะพูดว่า ทาไมพระเจ้า
ไม่ทรงสร้างมนุษย์ให้มีเสรี ภาพเลือกด้วยสติปัญญา และให้ไม่มีเสรี ภาพเลือกด้วยสติปัญญา
ถ้าข้าพเจ้ามีวชิ าสะกดดวงจิต และข้าพเจ้าจะสะกดดวงจิตลูกชายของข้าพเจ้า การกระทาเช่นนี้ก็
เป็ นการถอดเอาความเสรี ภาพในการเลือกเอาด้วยสติปัญญาออกจากตัวบุตรของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะใช้
วิชาสะกดดวงจิตลูก ๆ และสั่งว่า “นัง่ อยูท่ ี่เก้าอี้น้ ี จนกว่าฉันจะกลับ” “ลุกขึ้นมากินข้าว” “หยุดกิน” “จูบ
ฉันแล้วไปนอน” มือที่ปราศจากความรักจะกอดรอบคอของข้าพเจ้า ริ มฝี ปากที่เย็นชืดจะจูบที่ปากของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสั่งอย่างไรเขาจะทาอย่างนั้นทุกอย่างแต่ขา้ พเจ้าจะพบความชื่นใจและความอิ่มใจ
หรื อ? ไม่มีเลย
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ข้าพเจ้าต้องการลูกมีความเสรี ภาพและน้ าใจ อิสระที่จะเชื่ อฟังข้าพเจ้าหรื อไม่เชื่อข้าพเจ้าก็ได้ ผู ้
ที่มีความตั้งใจที่จะเลือกทาตามคาแนะนาสั่งสอน ซึ่ งเป็ นผลของความรักที่ขา้ พเจ้าได้มีต่อเขา ทั้งนี้ยอ่ ม
เป็ นประโยชน์แก่เขา และเพื่อคุณงามความดีของเขาเอง การที่พระเจ้าได้ทรงประทานความปรารถนา
เหล่านี้ให้แก่เราแก่ท่านก็เพื่อเราจะได้เกิดมีความอิ่มอกอิ่มใจในพระองค์ พระเจ้าไม่ตอ้ งการให้เราเป็ น
เหมือนอย่างหนังตะลุง ที่จะทาทุกอย่างตามผูเ้ ชิดพระองค์ไม่ทรงต้องการคนชนิดอย่างเครื่ องจักร ที่จะ
ยอมเชื่อฟัง และทาตามน้ าพระทัยเสี ยทุกอย่างเหมือนอย่างดาวนพเคราะห์ที่หมุนเวียนไปตามเส้นทาง
ตามกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้ พระเจ้าจะไม่ทรงพอพระทัยในสิ่ งใดเลย เว้นแต่การกระทาด้วย
ความรักที่ออกมาจากจิตใจอิสระ เลือกที่จะเดินที่จะทาตามทางที่พอน้ าพระทัยของพระเจ้า และที่ถวาย
เกียรติยศแก่พระองค์ แต่ก็ปรากฎแจ้งอยูอ่ ย่างชัดเจนแล้วว่าด้วยอานาจแห่งความอิสระนี้เอง มนุษย์จะทา
การขัดขืนคาสั่งของพระเจ้าและดูถูกดูหมิ่นพระองค์ก็ได้ แต่ พระเจ้ ำจะมำเอำใจใส่ อะไรกับโลกเล็ก ๆ
อย่ ำงของเรำนี ้ เมื่อเทียบกันกับโลกสำกลทั่วไปในจักรวำลแล้ ว โลกของเราก็เล็กนิดเดียว คิดดูแต่เพียง
ในจักรภพของเรามีดาวนพเคราะห์เนพจูน ซึ่ งอยูไ่ กลจากดวงอาทิตย์ต้ งั สามสิ บเท่าของโลกเรา ฉะนั้นปี
หนึ่งที่ดาวเนพจูน เท่ากับร้อยหกสิ บสี่ ปีของเรานอกจากนั้นยังมีดวงอาทิตย์อีกหลายร้อยล้านดวง ซึ่ งมี
จักรวาลเหมือนอย่างของเรา มีดาวนพเคราะห์หมุนรอบดวงอาทิตย์เหล่านี้เหมือนกัน ถ้าเช่นนั้นโลกของ
เรามีความพิเศษอะไร ถ้าจะเอามาเปรี ยบเทียบกับคนด้วยแล้ว ก็เหมือนว่าคนไม่มีความสาคัญแต่อย่างใด
เลย.
นักดาราศาสตร์คนหนึ่งเมื่อมองดูทอ้ งฟ้ าสวรรค์อนั กว้างใหญ่ดว้ ยกล้องโทรทัศน์ ความใหญ่โต
มโหฬารของฟ้ าอากาศได้ทาให้ความเชื่อของเขาเสี ยไป เขาราพึงว่าท้องฟ้ านี้ใหญ่โตไพศาลยิง่ นักมนุษย์
เรานิ ดน้อยกะจ้อยร่ อย พระเจ้าหรื อจะมาเอาใจใส่ จะเทียบกันก็เท่ากับเม็ดทรายเล็ก ๆ เม็ดหนึ่งใน
มหาสมุทรเท่านั้น.
แต่ความรู ้ทางดาราศาสตร์ ทาให้เขาอยูน่ ิ่งไม่ได้ เขาได้คน้ คว้าหาความจริ งต่อไป จะเห็นดวงดาว
ได้ก็แต่กลางคืนเท่านั้น เวลาว่างกลางวันเขาจะทาอะไร อ้อเขาดูกล้องทุลทัศน์ โดยกล้องจุลทัศน์เขา
มองเห็นโลกอีกโลกหนึ่งที่เท้าของเขาย่าไปย่ามา เป็ นโลกที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์เหมือนกัน พระ
เจ้าหาได้ทรงเอาใจใส่ ในของใหญ่ ๆ เท่านั้นไม่ แต่ได้ทรงเอาใจใส่ กบั ของเล็ก ๆ ด้วยเช่นกับพวก
จุลินทรี ยเ์ ป็ นต้น ความเชื่อในเรื่ องพระเจ้าที่หายไปนั้นจึงจะได้กลับคืนมา แน่เหลือเกินพระเจ้าผูท้ รงสน
พระทัยกับสิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างพวกจุลินทรี ยท์ ี่ไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตา ในน้ าแต่เพียงหยดเดียว
มีตวั จุลินทรี ยอ์ ย่างนับไม่ถว้ น มนุษย์เป็ นสัตว์มีชีวิตสู งสุ ดท่ามกลางฝูงสัตว์ท้ งั หลาย พระองค์ตอ้ งสน
พระทัยในมนุษย์เป็ นแน่ ความเชื่อในพระเจ้าครึ่ งหนึ่งเอียงไปทางฟ้ าสวรรค์ได้ถูกถ่วงให้กลับคืนมาด้วย
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ชีวติ น้อย ๆ ของจุลินทรี ยท์ ี่มีอยูบ่ นแผ่นดินโลกนี้ ท่านอยูใ่ นความเที่ยงตรง หรื อว่าอยูใ่ นความลาเอียง
ท่านมองเห็นไหมว่า ปั จจุบนั มีการเกี่ยวข้องกับอนาคตกาลอย่างไร
แต่ความเชื่ อนั้นมีเหตุผลไหม? แน่นอนทีเดียวความเชื่อย่อมมีเหตุผล ความเชื่ อไม่ใช่เป็ นของงม
งาย ความงมงายคือความหลง และการทาตามคนอื่นโดยตนเองไม่ใช้ความคิดพิจารณา เป็ นการผิดถนัด
ที่วา่ ความเชื่อเป็ นของงมงาย ไม่มีเหตุผลหรื อค้านเหตุคา้ นผล ความเชื่อและเหตุผลเป็ นของคู่กนั มัก
เดินเคียงคู่เคียงไหล่กนั ไปเสมอ แต่ความเชื่ อเดินต่อไปเมื่อเหตุผลต้องมาหยุดลง ว่ากันที่จริ งเหตุผล
โดยมากอาศัยความเชื่ อ เพราะว่าเราต้องอาศัยความรู ้ในการหาเหตุหาผล และความรู ้ก็เป็ นเรื่ องความเชื่อ
ของคนหนึ่ง ๆ ที่กล่าวคาพยานไว้ ยกตัวอย่างเช่นยาสะตริ กนิ นถากินมากเกินกาหนดอาจฆ่าคนให้ตาย
ได้ ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเขาพิสูจน์ แต่ขา้ พเจ้ามีความเชื่อในคาพยานของคนอื่นที่ได้เขียนไว้ จะให้เงิน
ข้าพเจ้าตั้งล้านตั้งโกฎบาทข้าพเจ้าก็ไม่กิน
ถ้าท่านจะตรวจดูก็จะเห็นได้วา่
เศษเก้าส่ วนสิ บของความรู ้ของเราก็เกี่ยวกับความเชื่อในคา
พยานของคนอื่นทั้งสิ้ น ถ้าไม่ใช่คาพูดก็เป็ นคาเขียนแต่ลว้ นเรื่ องที่ท่านไม่ได้รู้เห็นมาด้วยตนเองทั้งนั้น
ถ้าท่านยอมรับคาพยานของคนอื่นง่าย ๆ ก็ไฉนท่านไม่ยอมรับคาพยานของคนคริ สเตียนตั้งพันตั้งหมื่น
คนที่เป็ นพยานว่าพระคัมภีร์พระคาของพระเจ้านั้นเป็ นความจริ ง
ทำไมพระเจ้ ำพิพำกษำควำมบำปของข้ ำพเจ้ ำถึงควำมตำย ข้าพเจ้าตอบปั ญหานี้ไม่ได้ แต่
ข้าพเจ้าจะขอแนะนาท่านสักหน่อย คงจะเป็ นเพราะความบริ สุทธิ์ ของพระองค์ ความผิดบาปจะปนเปอยู่
กับพระองค์ไม่ได้ ในใจกลางของทวีปอาฟริ กา หัวหน้าหมู่บา้ นจะตีเมียของตนให้ถึงแก่ความตายก็ได้
และจะไม่มีใครพูดกล่าวหานิ นทาเลย ประชาชนพลเมืองของเขาจะไม่มีความรู ้สึกแต่ประการใด แต่ถา้
ในเมืองเราใครฆ่าใครตายต้องลงโทษประหารชีวิตให้ตายไปตามกัน เป็ นการกระทาเหมือนกัน ในอาฟ
ริ กาไม่มีโทษ แต่ในเมืองเราต้องได้รับโทษสนองกรรมนั้นทันที ความแตกต่างกันก็อยูท่ ี่ความรู ้และ
การศึกษา ถ้าการฆาตกรรมในอาฟริ กาไม่มีโทษและความบาปฆาตกรรมในเมืองเราต้องถูกลงโทษทันที
ยิง่ กว่านั้นสักเท่าใดความผิดบาปที่เรานึกว่าเปล่า ไม่เท่าไร ไม่เป็ นอะไร จะร้ายแรงสักเท่าใดเฉพาะพระ
พักตร์ ของพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ “คือว่าพระเจ้าเป็ นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลย” (1 ยอห์น
1:5)
อาจเป็ นความยุติธรรม มิใช่เป็ นเพราะความเมตตากรุ ณาของพระเจ้าดอกหรื อ ที่ไม่ทรงนาเรา
ไปอยูส่ วรรค์ ถึงแม้วา่ เราไม่ยอมรับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา? แน่นอนเหลือเกิน
ย่อมเป็ นความยุติธรรมและความเมตตากรุ ณาของพระเจ้า ที่ไม่ยอมให้คนบาปเข้าไปอยูใ่ นสวรรค์สมมุติ
ว่าเราจะพาคนขอทานผูน้ ุ่งห่ มผ้าขาดกะรุ่ งกะริ่ งเข้าไปอยูท่ ่ามกลางหมู่คนในโรงเต้นรา คนเต้นราก็สวย
สะอาด และโรงเต้นราก็ดูงามตระการตา ซึ่ งคนขอทานสกปรกจะไปปะปนอยูเ่ ขาจะมีความสุ ขใจ
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อย่างไร คนขอทานคนนั้นจะมีความสุ ขมากกว่า ถ้าจะนัง่ ร้องเพลงอยูใ่ นถนนที่มืดมัว และสกปรกจะ
เป็ นพระมหากรุ ณาธิคุณ หรื อพระเจ้าจะพาเอาคนบาปที่ไม่ยอมรับการชาระให้สะอาดด้วยพระโลหิ ต
ของพระองค์เข้าไปอยูใ่ นสวรรค์? ท่านและข้าพเจ้าจะมีความสุ ขใจไหม? ถ้าเพื่อนที่เรายืนอยูใ่ กล้ ๆ รู ้
ความคิดทั้งหมดที่มีอยูใ่ นดวงใจของเราในขณะนั้น? ศีลธรรมเพื่อนของเราก็ไม่สูงกว่าศีลธรรมของเรา
แต่กระนั้นเราก็ยงั ไม่สบายใจ ยิง่ กว่านั้นสักเท่าใด ถ้าเราจะต้องยืนอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ ของพระเจ้า ผู ้
ทรงทราบความนึกคิดทุกอย่างในดวงใจของเรา และพระองค์เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ยงิ่ ที่สุด ในสภาวะอย่างนี้จะ
ทาให้ความผิดความบาปของเราน่าเกลียดน่ากลัวที่สุด และเราจะหาความสุ ขไม่ได้เลยแม้แต่นอ้ ย ใน
พระธรรมวิวรณ์บท 6:16 คนบาปเหล่านั้นเขาจะมีความรู ้สึกอย่างไร เมื่อเขาต้องมายืนอยูเ่ ฉพาะพระ
พักตร์ของพระเจ้า พระเยซู คริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอดผูท้ ี่เขาได้ปฎิเสธไม่ยอมรับเอาเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
ของเขา สาหรับคนเหล่านั้นพระเจ้าทรงรับสั่งว่า “และเขาจะร้องแก่ภูเขาและศิลาว่าขอให้ตกลงทับบัง
ซ่อนเราไว้พน้ พระพักตร์ ของพระองค์ผปู ้ ระทับบนพระที่นงั่ ” แต่จะเป็ นพระพักตร์ ดวงเดียวกันที่จะทา
ให้เราผูเ้ ชื่อและรักพระองค์ทุกคนรู ้สึกว่า พระองค์สถิตอยูไ่ หนสวรรค์ของเราก็อยูท่ ี่นนั่ .
ขอคุณดูเถอะเมื่อพูดถึงว่า พระเจ้ารับเราทั้งหมด (ทั้งคนบาปและคนที่ได้อภัยแล้ว) ไปสวรรค์
เป็ นการน่าขันเพียงใด สวรรค์เป็ นสภาวการณ์ดว้ ยเป็ นสถานที่ดว้ ย คนที่ได้รับชาระสะอาดจากบาปมา
เฝ้ าอยูต่ ่อพระพักตร์ พระเยซูคริ สตเจ้า จะเกิดความสุ ขอันเป็ นสภาพสวรรค์แก่เขา แต่คนที่ยงั จมอยูใ่ น
บาปมาอยูต่ ่อพระพักตร์ พระองค์จะเป็ นความทุกข์เข็ญเสี ยอกเสี ยใจ อันเป็ นสภาพของเมืองนรกแก่เขา
เป็ นเช่นนั้นจริ ง ๆ แก่คนบาปเมื่อมายืนอยูใ่ นแสงแห่งความบริ สุทธิ์ อนั เหลือประมาณของพระเจ้า คิดดู
ให้ดี เมื่อคุณมาอยูต่ ่อพระพักตร์ ของพระองค์ผทู ้ ี่คุณปฎิเสธไม่รับความรักของพระองค์ คุณจะเป็ นสุ ขแน่
หรื อ และการบัดพลีกรรมอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์เพื่อคุณ ๆ ก็ไม่เห็นคุณค่าจะรับเอาเป็ นของคุณ
เท่านี้ท่านก็จะเห็นได้แล้วว่า การที่พดู กันว่าจะให้พระเจ้าพาคนบาปทุกคนเข้าสวรรค์น้ นั มัน
เป็ นเรื่ องที่ขนั ที่สุดและมันเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปไม่ได้
แผ่นดินสวรรค์เป็ นที่ที่มีขอ้ เงื่อนไขและก็เป็ น
สถานที่มีจริ ง ๆ ด้วยสถิตของพระเยซูคริ สต์ จะเป็ นสวรรค์ธรรมนูญของบุคคลทุกคนที่ได้ถูกชาระแล้ว
ด้วยพระโลหิ ตของพระองค์ และโดยการสถิตของพระองค์เองอย่างเดียวกัน จะกลายเป็ นนรกของคนทุก
คน ที่ยงั จมอยูใ่ นความผิดบาปของตน ซึ่ งจะยืนอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ ของพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ ก็คือนรกแท้ ๆ
ของเขานัน่ เอง เท่าที่พูดมาแค่น้ ีก็คงเป็ นการพอควรแก่เหตุและผล ท่านจะมีความสุ ขได้อย่างไร ในเมื่อ
ท่านต้องไปยืนอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ ขององค์พระเยซูคริ สต์ ผูท้ ี่ท่านได้ปฎิเสธความรักของพระองค์เสี ย
แล้ว และท่านถือว่าการบัดพลีกรรมที่พระองค์ได้ทรงตายแทนความผิดบาปของท่านนั้นไม่เป็ นสิ่ งที่
ท่านควรจะรับนับถือ
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ควำมรอดโดยมีตัวแทน
หรือ
ผู้บริสุทธิ์รับโทษแทนผู้มคี วำมบำป
พระเจ้าทรงเป็ นความรัก และเต็มพระทัยเสมอที่จะยกความผิดบาปให้แก่มนุษย์ แต่เพราะ
ความชอบธรรมของพระองค์ พระองค์จึงไม่สามารถที่จะทาได้ เพราะความชอบธรรมของพระองค์
พระองค์จาต้องลงโทษมนุษย์ แต่ความรักได้ยบั ยั้งพระองค์ไว้ พระองค์จะต้องทาประการใดเพื่อจะให้
ความรักและความชอบธรรมของพระองค์สาเร็ จ ปั ญหาข้อนี้ไม่มีนกั ปรัชญาคนใดคิดได้ แต่พระ
สติปัญญาของพระเจ้าทรงคดสาเร็ จ ก็คือพระองค์เองต้องลงมาตายแทนความผิดความบาปของมนุษย์
แต่นกั ติก็จะพากันว่าศาสนาคริ สเตียนไม่มีหลัก ใครทาผิดก็ตอ้ งได้รับโทษผิดนั้น จะมาตายแทนกันได้
อย่างไร ซึ่ งจะให้พระเยซูผบู ้ ริ สุทธิ์ มารับโทษแทนความบาป แล้วปล่อยให้คนบาปพ้นโทษลอยนวลไป
อย่างนี้ยอ่ มเป็ นความไม่ยตุ ิธรรม เพราะพวกเราเชื่อในหลักที่วา่ ความชอบธรรมจะต้องป้ องกันผูช้ อบ
ธรรม ใครทาผิดผูน้ ้ นั ก็จะต้องได้รับโทษตามความผิดบาปของตน แต่ก็ได้ให้เราพิจารณาดูซิวา่
ความชอบธรรมของพระเจ้า
และความเมตตากรุ ณาของพระองค์ได้ทรงสาแดงเป็ นผลสาเร็ จบนไม้
กางเขนได้อย่างไร ในเรื่ องนี้พระเจ้าไม่ได้บงั คับคนบาปให้รับโทษบาปของตน เพื่อให้ความข้อนี้
กระจ่างแจ้ง ข้าพเจ้าเล่าเรื่ องสั้น ๆ ให้ท่านฟังสักเรื่ องหนึ่ง มีชายหนุ่มสองคนได้เรี ยนกฎหมายมา
ด้วยกัน คนหนึ่งได้เรี ยนสาเร็ จและได้เป็ นผูพ้ ิพากษา แต่อีกคนหนึ่งเรี ยนไม่สาเร็ จยังซ้ ากลายเป็ นคนขี้
เหล้าเมายา อยูม่ าวันหนึ่งเพื่อนขี้เหล้าคนนี้ได้ถูกจับมาและเพื่อนผูพ้ ิพากษาได้พิพากษาความ บรรดา
พวกทนายความต่างคนกันคิดว่า ผูพ้ ิพากษาจะพิพากษาความอย่างไรต่อเพื่อนของเขา ผูพ้ ิพากษาได้
ตัดสิ นโทษเป็ นการปรับอย่างหนักที่สุดที่กฎหมายบ่งไว้ แล้วผูพ้ ิพากษาผูน้ ้ นั เองเป็ นผูเ้ สี ยค่าปรับ ทาให้
เหล่าทนายทั้งหลายพากันประหลาดใจ
พระเจ้าได้ทรงนัง่ พิพากษาความของพวกเราทั้งหลาย
ผูเ้ ป็ นคนทาผิดทาบาปต่อพระองค์
พระองค์ได้ทรงลงโทษมนุษย์ทุกคนถึงตัดสิ นประหารชีวิตตามความยุติธรรม ครั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จ
ลงมารับโทษประหารชีวิตนั้นแทนเราทั้งหลาย พระเจ้าทรงลงโทษแล้วพระเจ้าเองก็ลงมารับโทษแทน
ตามที่ปรากฎอยูใ่ นพระธรรม 2 โคริ นธ์ 5: 19 ว่า พระเจ้าผูส้ ถิตอยูใ่ นองค์พระคริ สต์แต่อยูใ่ นพระคริ สต์
ทีเดียวผูท้ ี่ได้ทาให้เราได้คืนดีกนั กับพระเจ้าโดยความตายของพระองค์
พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร พระเจ้าพระวิญญาณ วิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพระอมตะ
ตรัยที่เราได้ทาผิดบาปต่อพระเจ้า พระเจ้าอมตะตรัยผูน้ ้ ี ได้ทรงตัดสิ นโทษเราแล้วถึงประหารชีวิตแล้ว
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พระองค์ได้ทรงยกโทษให้เราโดยทรงยอมตายแทนความบาปของเรา เป็ นความชอบธรรมอันบริ สุทธิ์
สมบูรณ์ ตามที่ท่านอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ในพระธรรมโรม 1:16, 17 ว่า “ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีความ
ละอายในเรื่ องกิตติคุณของพระคริ สต์...ด้วยว่าในพระกิตติคุณนั้น
ความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้
ปรากฎแจ้งโดยความเชื่ อ เพื่อให้ความเชื่ อทวีข้ ึน” ข้าพเจ้าก็พดู ได้เช่นเดียวกันว่า “ข้าพเจ้าไม่มีความ
ละอายในเรื่ องกิตติคุณของพระคริ สต์ เพราะว่าความชอบธรรมของพระเยซูคริ สต์น้ นั เป็ นความชอบ
ธรรมสมบูรณ์บริ สุทธิ์ ครบถ้วน
จะหาความด่างพร้อยและความบกพร่ องในความชอบธรรมของ
พระองค์น้ นั ไม่ได้เลย
งำนทีส่ ำเร็จแล้ว หมายความว่า ชีวติ ชัว่ นิรันดร์ น้ นั ก็คือการรับเชื่ อพึ่งในองค์พระเยซูคริ สต์
เท่านั้นละหรื อ? เช่นนั้นแหละท่านมันง่ายจนทาให้เราเชื่ อยากอย่างกลืนไม่ลง คิดดู สมมุติวา่ ข้าพเจ้าเป็ น
หนี้เขาสี่ พนั บาท ข้าพเจ้าไม่มีเงินใช้หนี้ แต่มีเพื่อนใจดีคนหนึ่งใช้หนี้ แทน และได้ส่งใบรับเงินใช้หนี้ให้
ข้าพเจ้า แล้วทาไมข้าพเจ้าจะไปเป็ นทุกข์อีกเรื่ องหนี้เรื่ องสิ น ข้าพเจ้าสามารถมองหน้าเจ้าหนี้ได้อย่าง
สนิท ก็เพราะข้าพเจ้าไม่ใช่ลูกหนี้ของเขาอีกแล้ว เช่นเดียวกันองค์พระเยซูคริ สต์ได้ทรงประทานชีวิต
ของพระองค์เอง แทนชีวิตของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ได้ทรงรับสั่งด้วยริ มพระโอษฐ์ของพระองค์เองว่า
“สาเร็ จแล้ว” หมายความว่างานตายแทนคนบาปนั้นได้สาเร็ จแล้ว พระองค์ก็ได้เขียนใบรับให้เราแล้ว
และการที่พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระเยซูคริ สต์เป็ นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามนั้น เป็ นที่แสดง
ว่าพระองค์ได้ทรงพอพระทัยในการตายแทนบาปของชาติมนุษย์ นายช่างทาตูท้ าโต๊ะคนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นว่า
“ฉันไม่เข้าใจ” เพื่อนของเขาจะอธิ บายสักเท่าไรเขาก็ไม่เข้าใจ ในที่สุดเพื่อนคนนั้นได้หยิบกบขึ้นจะไสตู ้
ที่ได้ขดั และทาแชแลคไว้อย่างสวยงาม ช่างไม้คนนั้นตะโกนเสี ยงลัน่ ว่า “นัน่ คุณคลัง่ อย่างไร ตูใ้ บนั้นเขา
ขัดมันแล้ว คุณจะไปไสกบอีกเอาวิมานอะไรกัน อย่าได้ทาเป็ นเด็ดขาด” เพื่อนถามว่า “ทาไม” “ก็จะ
ทาไม” แทนที่คุณจะทาให้ตูด้ ีข้ ึนกลับจะทาให้ตใู ้ บนั้นเสี ย” เพื่อนคนนั้นจึงรี บตอบว่า “ก็เช่นเดียวกัน
พระเจ้าพระเยซูคริ สต์ได้ทรงประทานชีวติ ของพระองค์เองเป็ นค่าไถ่ความบาปของท่านแล้ว หากท่าน
จะพยายามทาความดีเพิ่มเติมการไถ่บาปที่พระเจ้าได้ทรงกระทาไว้สาเร็ จแล้ว ก็ยงิ่ แต่จะทาให้ความรอด
ที่พระเจ้าได้ทรงกระทาให้สาเร็ จแล้วเสี ยไปเท่านั้น เชิญรับเชื่อเพียงง่าย ๆ เท่านั้นว่า พระองค์ได้ยอมตาย
แทนความผิดบาปของท่านตายแทนท่าน ส่ วนตัวท่านเองพ้นโทษเป็ นอิสระ ช่างไม้คนนั้นได้คิดและ
ยอมรับเชื่ อทันที ท่านผูอ้ ่านล่ะจะยอมเชื่อไหม?
แต่ ยงั มีอกี สิ่ งทีย่ ำกมำก ข้าพเจ้ารู ้จกั ชายผูห้ นึ่งซึ่ งเป็ นคนดีเรี ยบร้อยน่ารัก และเป็ นที่เคารพนับ
ถือของคนทั้งปวง แต่เขาไม่ยอมเชื่อถือในองค์พระเยซูคริ สต์ “และท่านก็วา่ ชายคนนี้จะต้องพินาศตก
นรกอย่างนั้นหรื อ? ก็คนนั้นที่เชื่อพระเยซูคริ สต์ไม่เห็นจะเป็ นคนดีเหมือนกับชายคนนี้ และท่านก็วา่ เขา
จะได้รับความรอด พ้นจากนรกได้รับชีวิตชัว่ นิ รันดร์ ใครจะเชื่อ ผมไม่เชื่อ” ถูกแล้วครับ ผมก็คิดยาก
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อย่างนี้มาแต่ก่อนเหมือนกัน จนผมได้อา่ นกฎของชี ววิทยาความคิดยากในเรื่ องนี้กพ็ ลันสู ญไป คือว่า
“ชีวติ จะเกิดมีข้ ึนไม่ได้ ถ้าไม่มีชีวติ เป็ นอยูก่ ่อนแล้ว” ไม่มีชีวติ อะไรจะเกิดขึ้นมาได้เฉย ๆ ก็หมายความ
ว่า ชีวติ ต้องออกมาจากชีวิต แร่ ธาตุที่ไม่มีชีวิต จะมีชีวิตเกิดขึ้นมาจากแร่ ธาตุน้ นั ไม่ได้ จะมีชีวติ อะไร
เกิดขึ้น สิ่ งนั้นก็จาเป็ นต้องเกี่ยวข้องกับชีวติ ที่เป็ นอยูแ่ ล้ว พระเยซูคริ สต์มิได้ตรัสอะไรให้ผดิ ไปจากหลัก
นี้เลย แต่ได้ตรัสตามหลักความจริ งของวิทยาศาสตร์ ทุกประการ เช่นพระองค์ได้ทรงรับสั่งว่า “ซึ่ งบังเกิด
จากเนื้อหนังก็เป็ นเนื้ อหนัง และซึ่ งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็ นวิญญาณอย่าประหลาดใจเพราะเราบอก
ท่านว่า ท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่” และท่านอัครสาวกทูตยอห์นก็ได้กล่าวไว้ใน 1 ยอห์น 5:12 ว่า “ผู้
ที่มีพระบุตรนั้นก็มีชีวติ
ผูท้ ี่ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวติ ” ความเจริ ญแห่งชีวติ ของคนที่มี
ศีลธรรมกับคนที่พระเยซูคริ สต์น้ นั ย่อมมีความแตกต่างกันตามชนิด คนที่เป็ นคริ สเตียนแท้กบั ไม่แท้ก็
เป็ นคนละชนิด แม้วา่ คนนั้นจะดีมีศีลธรรมมากสักเท่าไรก็จะเอาไปเทียบกับคริ สเตียนที่มีชีวติ ฝ่ ายพระ
เยซูคริ สต์ไม่ได้ คนดีที่มีศีลธรรมและคนดีที่มีชีวิตฝ่ ายวิญญาณ ย่อมมีความแตกต่างไกลกันนัก คนที่มี
ชีวติ ฝ่ ายพระวิญญาณจะเนื่ องมาจากคนดีที่มีศีลธรรมนั้นไม่ได้ เช่นนี้เองพระเยซูคริ สต์จึงทรงรับสั่งกับ
นิโกเดโมผูเ้ ป็ นคนดีมีศีลธรรมว่า “ท่านต้องบังเกิดใหม่” คือมีความหมายว่า “ความเจริ ญแห่งชี วติ เก่า
ของท่านจะจาเริ ญขึ้นต่อไปอีกไม่ได้ สิ่ งที่ท่านต้องการก็คือชีวติ เบื้องบนของพระเจ้าเข้ามาอยูใ่ นชีวิต
ของท่าน ท่านจะได้ชีวติ เช่นนี้ก็โดยเชื่ อพึ่งในเราเท่านั้น”
แม้วา่ เพชรน้ าหนึ่งจะมองดูสวยงามเท่าไรก็ตาม แต่จะเอาไปเทียบกับต้นกุหลาบต้นหนึ่งนั้น
ไม่ได้ ทาไม ก็เพราะต้นกุหลาบมีชีวติ เพชรน้ าหนึ่งไม่มีชีวติ แม้วา่ เพชรน้ าหนึ่งจะถูกเจียรนัยงดงามสัก
เท่าไรก็ตาม มันก็ยงั เป็ นของไม่มีชีวติ อยูน่ นั่ เอง จะเอามาเปรี ยบเทียบกันไม่ได้ จะเหมือนกันสักนิดก็ไม่
มี นี่แหละคือความแตกต่างระหว่างคนที่มีชีวติ ฝ่ ายพระวิญญาณ และคนที่มีชีวติ ตายด้านไม่ติดสนิทกับ
พระเจ้า จริ งอยูค่ นที่มีชีวิตฝ่ ายพระวิญญาณก็ตอ้ งเป็ นคนที่มีศีลธรรมด้วย แต่เฉพาะศีลธรรมเท่านั้นจะ
ช่วยคนดีให้มีชีวติ ฝ่ ายพระวิญญาณไม่ได้ จะมีได้ก็โดยติดต่อกับต้นชีวิตของพระวิญญาณ มีกาแพงสู ง
กั้นไว้ที่ชีวติ ศีลธรรมจะผ่านข้ามไปสู่ ชีวติ ฝ่ ายพระวิญญาณไม่ได้ เพราะว่ากฎของชีวิตฝ่ ายพระวิญญาณ
นั้นอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์ (โรม 8: 2) “เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชี วติ ในพระคริ สต์ได้กระทาให้
ข้าพเจ้าพ้นจากกฎของความผิดและของความตาย”
แร่ กบั พืชไม่ มีทำงข้ ำมเข้ ำหำกันได้ คือว่าก้อนดินก้อนหนึ่งไม่สามารถทาตัวให้กลายเป็ นต้นไม้
ได้ แต่ถา้ รากต้นไม้ได้หยัง่ ลงไปในแร่ ดินนั้น แร่ ดินนั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงมาเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ต้นไม้น้ นั ได้ ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วแร่ ดินก็ตอ้ งเป็ นแร่ ดินอยูต่ ลอดชาติ มีประตูคนั่ ระหว่างคนดีที่มีศีลธรรม
กับคนที่มีพระวิญญาณ ประตูน้ ีได้ถูกปิ ดลงสนิทจะไปมาหาสู่ กนั มิได้ และก็ไม่มีใครสามารถเปิ ดประตู
ที่คนั่ นี้ได้ โลกของฝ่ ายมนุษย์ธรรมดาถูกปิ ดกั้นไว้เสี ยแล้ว ในด้านมนุษย์ไม่มีใครสามารถข้ามกาแพงนี้
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ไปสู่ ชีวติ ฝ่ ายพระวิญญาณได้สมรรถภาพแห่งสมอง คุณงามความดีแห่งศีลธรรม การฝึ กหัดอบรม
อุปนิสัย ไม่สามารถก่อให้ชีวติ ดีธรรมดาเกิดมีชีวติ ฝ่ ายพระวิญญาณได้ แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่องค์
พระเยซูคริ สต์เจ้าได้เสด็จลงมาประทานชีวติ ฝ่ ายพระวิญญาณ ชีวติ ต้องอาศัยชีวติ ชี วติ จะเกิดขึ้นมาคน
เดียวเองไม่ได้ ชีวิตฝ่ ายพระวิญญาณจะเกิดมาจากสิ่ งอื่นไม่ได้ จาต้องเกิดจากพระวิญญาณ พระเยซู
คริ สต์เป็ นต้นชีวติ ฝ่ ายพระวิญญาณ ผูส้ ถิตอยูใ่ นโลกพระวิญญาณ “ผูท้ ี่มีพระบุตรนั้นก็มีชีวติ ผูท้ ี่ไม่มี
พระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มีชีวติ ” (1 ยอห์น 5:12) แม้วา่ เขาผูน้ ้ ีจะมีอะไรก็ตามใจว่า แต่เมื่อไม่มีพระบุตร
ของพระเจ้าแล้วก็ไม่มีชีวติ เพราะกฎของพระวิญญาณแห่ งชีวติ นั้นคือพระเยซูคริ สต์ (โรม 8:2)
เส้ นแดงระหว่ำงคนเป็ นและคนตำยเป็ นเส้ นขีดขำด แร่ ธาตุอากาศไม่มีชีวติ ต่อเมื่อชี วติ ได้จบั
เอาธาตุอากาศคาบอนไฮโดรเจน อ๊อกซิ เจน ชีวิตนั้นจึงค่อย ๆ เจริ ญขึ้นอย่างเชื่ องช้า ความเจริ ญย่อมต้อง
อาศัยเวลา แต่ชีวิตต้องมาจากชีวติ สิ่ งที่ไม่มีชีวติ แม้จะให้เวลามันสักเท่าไรมันก็กลายเป็ นสิ่ งที่มีชีวติ
ไม่ได้ ชีวติ ที่ตายอาจเป็ นขึ้นได้ในเวลาพริ บตาเดียว คือผ่านจากความตายเข้าสู่ ชีวิตอย่างที่พระคัมภีร์ได้
กล่าวไว้ เมื่อคนธรรมดาได้เข้าสนิทกับชีวติ พระวิญญาณในพริ บตาเดียว เขาก็ได้รับชีวิตฝ่ ายพระ
วิญญาณนั้นแล้ว และย่อมมีลกั ษณะเหมือนกัน ชีวติ ฝ่ ายพระวิญญาณเป็ นอย่างไรเขาก็มีลกั ษณะเป็ น
อย่างนั้น เมื่อเขาได้รับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระเจ้าพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา เมื่อนั้นเขาก็เกิดมีชีวติ ฝ่ าย
พระวิญญาณ แล้วก็ค่อย ๆ เจริ ญขึ้น ความเจริ ญในชีวิตฝ่ ายวิญญาณจิตต้องอาศัยเวลา แต่การกาเนิดเกิด
ใหม่ของชีวติ ธรรมดาย่อมเป็ นมาได้แต่พริ บตาเดียว โดยอาศัยความเชื่อยอมรับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ น
พระเจ้าผูช้ ่วยให้รอด ตั้งแต่บดั นั้นเป็ นต้นไป วิญญาณดวงนั้นก็ได้กลายเป็ นอมรแล้ว รอดแล้ว เกิดใหม่
แล้ว รับชีวติ ที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงแล้ว เราจะเรี ยกการเปลี่ยนแปลงชีวติ นี้ อย่างไรก็ตามใจแต่ก็ถูกต้องตาม
หลักของวิทยาการอย่างละเอียดละออ หมายความว่าชี วติ ธรรมดาได้ถูกนามาเข้าสนิ ทเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับพระเจ้าแล้ว และชีวติ ฝ่ ายพระวิญญาณนี้ ก็ค่อยจาเริ ญขึ้นตลอดสื บ ๆ ไป เป็ นนิตย์นิรันดร์
ข้ ำพเจ้ ำจะรับเชื่ อพึง่ ในองค์ พระเยซู คริสต์ ได้ อย่ ำงไร ถ้าข้าพเจ้ารู้จกั หลักตามที่วา่ ไว้ในพระ
ธรรม เอเฟซัส 2:1 ว่า “ข้าพเจ้าได้ตายแล้วในความผิดบาป” ถ้าข้าพเจ้ายอมเชื่อว่า พระเยซูคริ สต์ได้ทรง
พระราชทานชีวิตของพระองค์ตายแทนความผิดบาปของข้าพเจ้า และโดยการรับเอาพระองค์เป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของข้าพเจ้าด้วยการรับเชื่ อเท่านี้ หมายความว่าข้าพเจ้าได้มีชีวิตนิ รันดร์ แล้วหรื อ? มิใช่
เช่นนั้นเลย ไม่ใช่เด็ดขาด ยกตัวอย่างมีชายคนหนึ่งถูกล้มละลาย เกิดมีความยากจนค่นแค้น เขาไม่ยอม
จน แต่เขายอมยกลูกสาวให้แก่เศรษฐีอีกคนหนึ่ง ซึ่ งเธอเองไม่มีความรักใคร่ แต่เพราะเห็นแก่ความ
ยากจนของบิดา เธอก็ยอมแต่งงานด้วย ยอมแต่งงานโดยปราศจากความรัก เขาได้เป็ นภรรยาของเศรษฐี
ผูน้ ้ นั ตามกฎหมายก็จริ ง แต่เขาได้เป็ นภรรยาจริ ง ๆ ของเศรษฐีผนู ้ ้ นั หรื อ เปล่าเลย
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ท่านเข้าใจเรื่ องมิใช่หรื อ? ผัวเมียที่เป็ นผัวเป็ นเมียกันจริ ง ๆ จาจะต้องมีความรักกันจริ งทั้งสอง
ฝ่ าย รักลึกลงไปในดวงใจ เป็ นความรักที่ไม่มีอธิ บาย และเขาสองคนผัวเมียที่รักกันอย่างแทบจะกลืนก็
อธิ บายไม่ได้.
เราทุกคนมีห้องลับรักอยูล่ ึกภายในใจ เป็ นห้องรักศักดิ์สิทธิ์ มีแต่ความรักเท่านั้นที่สามารถกวน
ให้ลุกขึ้นได้ เรื่ องอย่างนี้คนอื่นเข้าใจไม่ได้ เว้นไว้แต่เจ้าตัวของเขาเอง เพราะความรักของพระเยซูคริ สต์
พระราชบุตร ของพระเจ้าทรงต้องพระประสงค์เข้าไปในห้องรักศักดิ์สิทธิ์ น้ ี ที่อื่นห้องอื่นพระองค์ไม่เอา
ความรักของพระองค์บ่งไว้อย่างชัดเจนว่า ห้องรักอันศักดิ์สิทธิ์ น้ ีเป็ นของ ๆ พระองค์ เราจะไม่ยอมให้
พระองค์เข้ามาหรื อ?
เมื่อข้าพเจ้าคิดถึงความรักขององค์พระเยซูคริ สต์ ความรักของพระองค์น้ นั ใหญ่ยงิ่ เหลือเกิน
พระองค์ทรงสละพระสง่าราศีที่มีอยูก่ บั พระบิดาเข้ามาในโลก ทรงรับสภาพมีร่างกายเหมือนมนุษย์ทรง
ทนทุกข์ทรมานถูกตรึ งตายบนไม้กางเขน เพื่อความผิดความบาปของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับชีวติ
ชัว่ นิรันดร์ เมื่อได้คิดอย่างนี้จิตใจของข้าพเจ้าก็อ่อนลง ระลึกถึงความรักและพระมหากรุ ณาธิ คุณของ
พระองค์ ถ้าข้าพเจ้าป่ วยเป็ นไข้นอนเจ็บอยู่ เกิดไฟไหม้บา้ นข้าพเจ้าลุกขึ้นไม่ไหว แต่เพื่อนบ้านใจดีวงิ่
เข้าไปช่วยอุม้ เอาข้าพเจ้าออกมา แต่ชายใจดีคนนั้นถูกไฟลวก แต่ขา้ พเจ้าพ้นจากไฟ เพราะชายใจดีคน
นั้นได้เอาผ้าห่มห่ อข้าพเจ้าไว้ ส่ วนชายใจดีผนู ้ ้ นั ทั้งมือทั้งหน้าทั้งแขนทั้งขาถูกไฟลวกนอนเจ็บหนักปาง
ตาย และก็ขา้ พเจ้าจะไม่มีใจสงสารเขาหรื อ จะไม่มีใจรักเขาหรื อ จะไม่รู้จกั บุญคุณของเขาหรื อ พระเจ้า
ทรงทราบ ข้าพเจ้าต้องมีความกตัญญูกตเวทีและมีความรักต่อเขาเป็ นแน่
บัดนี้ขา้ พเจ้าต้องมาประจัญหน้า หน้าต่อหน้ากับองค์พระเยซูคริ สต์ ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ทรง
ทนทุกข์ในสวนเกทเสมนี เนื่องด้วยการที่จะต้องถูกตรึ งตายบนไม้กางเขนแทนความผิดความบาปของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ในห้องพิพากษาของพระยาปนเตียวปี ลาตพวกทหารพากันตบพระพักตร์
แล้วพูดเย้ยว่า “ทายซิ วา่ ใครเป็ นคนตบ” ดูซิท่าน เขากาลังเอามงกุฎหนามสวมลงบนพระเศียรของ
พระองค์ ในไม่ชา้ เขาจะเอาไม้ออ้ ตีลงบนพระเศียรของพระองค์อีกร่ างกายของพระองค์ตอ้ งฟกช้ าและ
เลือดกาลังไหล ขณะที่เขากาลังพาพระองค์ไปยังเนินเขาโกละโกธา เออเขากาลังตอกไม้แหลมเข้าไปบน
ฝ่ าพระหัตถ์และฝ่ าพระบาทเท่านั้นยังไม่พอ
ยังยกไม้กางเขนนั้นตั้งขึ้นปั กท่ามกลางโจรสองคน
พระองค์ได้ทรงตายแทนความผิดบาปของพวกมนุษย์ แต่มนุษย์ใจชัว่ กลับมายืนล้อมวงเยาะเย้ยพระองค์
ในที่สุดข้าพเจ้าได้ยนิ พระองค์ตรัสว่า “โอ้พระบิดาเจ้าข้า ฯ ขอโปรดยกโทษเขา เพราะว่าเขาไม่รู้วา่ เขา
ทาอะไร” คาพูดนี้ทาให้ขา้ พเจ้าเห็นความรักแท้ของพระองค์ที่ทรงมีต่อข้าพเจ้า.
เมื่อเราเห็นพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานเช่นนั้น เราก็เกิดความสงสาร สงสารพระองค์จนน้ าตา
ไหล หากท่านเข้าใจเรื่ องไม้กางเขนแต่เพียงเท่านั้น ท่านก็เข้าใจผิดถนัด.
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ในพระธรรม 2 โคริ นธ์ 5: 21 ได้กล่าวไว้วา่ “เพราะว่าพระเจ้า (พระบิดา) ได้ทรงกระทาให้
พระองค์ (พระเยซู) นั้น ผูไ้ ม่มีความผิด เป็ นความผิดเพราะเห็นแก่เรา” ขอท่านจงเดินตามข้าพเจ้ามาด้วย
อาการถ่อมใจและก้มศีรษะ แล้วให้เราพากันเข้าไปดูการทุกข์ทรมานขององค์พระคริ สต์ พระบุตร และ
ของพระเจ้าพระบิดาผูท้ รงเกลียดความบาป มากกว่าเราเกลียดโรคเรื้ อน ถึงกระนั้นพระบิดายังทาให้พระ
เยซูเป็ นผูม้ ีความผิดเพราะเห็นแก่เรา
จาพวกสัตว์โลกที่มีชีวติ สู งมากเท่าใด ก็มีความเจ็บปวดมากเท่านั้น ก็เช่นกัน ผูท้ ี่มีศีลธรรมสู ง
มากเท่าใดก็ตอ้ งมีความทุกข์ทรมานฝ่ ายจิตใจมากเท่านั้น.
มีท่านผูด้ ีผเู ้ ฒ่าผูเ้ ป็ นที่น่านับถือผูห้ นึ่ง ผูร้ ักชื่อเสี ยงของตนมากกว่าชีวติ จิตใจ ผูเ้ ต็มใจแขนขาด
เสี ยดีกว่าที่จะทาการชัว่ เรื่ องราวอย่างนี้ท่านยังเคยได้ยนิ อยูบ่ า้ งหรื อ? เขามีลูกชายคนหนึ่ง เมื่อเติบโตขึ้น
แล้ว ก็กลายเป็ นคนขี้เหล้าเมายา และเป็ นคนฆ่าคน แต่บดั นั้นเป็ นต้นมา ผูเ้ ฒ่าผูน้ ้ นั ต้องเดินก้มหน้าจะไป
ไหนก็มีความอับอายขายหน้า จิตใจเต็มไปด้วยความทุกข์ ในที่สุดท่านผูเ้ ฒ่าก็ตรอมใจตาย.
หากความบาปแต่เพียงเท่านั้น ทาให้บิดาผูซ้ ื่ อสัตย์เสี ยอกเสี ยใจจนตรอมใจตาย จะมาก
ยิง่ กว่านั้นสักเท่าใด ที่พระเจ้าผูท้ รงบริ สุทธิ์ จะเกลียดชังความบาป เพราะเหตุน้ ีเองข้าพเจ้าจึงพึ่งจะเข้าใจ
ว่าทาไมพระเยซูคริ สต์จึงทรงหนักพระทัยยิง่ นักในสวนเกทเสมนี และทาไมพระองค์จึงทูลต่อพระบิดา
ว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้จานนี้ เลื่อนพ้นไปจากข้าพเจ้า แต่ขออย่าให้เป็ นไป
ตามใจข้าพเจ้า ขอให้เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด” ถึงแม้วา่ องค์พระเยซูคริ สต์จะต้องครวญถึง
ปานนั้นก็ดี แต่ “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์” เพื่อจะ
“กระทาให้พระองค์เป็ นผูม้ ีความผิดเพราะเห็นแก่เรา” ก็ “เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้
พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ”
ท่านคงจะเข้าใจเรื่ องละกระมัง ว่า ทาไมข้าพเจ้าไม่รักเกียรติของตนเอง ทาไมจึงไม่เห็นอกเห็น
ใจตนเอง ก็เพราะความรักที่องค์พระเยซูได้ทรงสาแดงแก่ขา้ พเจ้านั้นใหญ่ยงิ่ นัก ข้าพเจ้าจะปฎิเสธความ
รักของพระองค์อย่างไรได้ ข้าพเจ้าได้คิดโดยตลอด ความรักของพระองค์ซ้ ึ งลงไปในใจของข้าพเจ้า
ชวนให้ขา้ พเจ้ารับเชื่ อพึ่งในพระองค์ ถ้าข้าพเจ้าจะเป็ นคนสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า ต่อตัวเอง และต่อชีวติ ภาย
หน้า แล้วก็ยงั มีเหลืออยูอ่ ีกทางเดียวเท่านั้น คือทางที่ขา้ พเจ้าจะต้องรับเชื่ อพึ่งในพระองค์ เพราะฉะนั้น
บัดนี้ขา้ พเจ้าจึงได้รับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพเจ้า
เพราะพระองค์ทรงรักข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงอวยพรข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงให้คามัน่
สัญญาเกี่ยวกับชีวติ ภายหน้าเพราะสิ่ งเหล่านี้ขา้ พเจ้าจึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ขอให้ท่านรับเชื่ อ
พึ่งในพระองค์เหมือนอย่างข้าพเจ้าด้วย พระองค์ได้ทรงกระทาทุกสิ่ งเพื่อท่านหมดแล้ว ไม่มีอะไรอีกที่
พระองค์จะทรงกระทาได้ พระองค์ได้รับโทษความบาปแทนท่าน เพราะพระองค์ทรงรักท่าน พระองค์
26

จึงสู ้ทุกข์ทรมานยอมตายแทนบาปของท่าน บนไม้กางเขนพระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์เป็ นขึ้น
และบัดนี้พระองค์กาลังยืนอยูต่ รงหน้าท่าน แบพระหัตถ์ที่มีรอยตะปูออกมาวิงวอนท่าน ทรงต้องพระ
ประสงค์ที่จะเข้าไปสถิตอยูภ่ ายในดวงใจของท่าน
ท่านจะยอมรับพระองค์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
ไหม?
ท่านพูดว่า “เชื่อยาก เข้าใจยาก เป็ นเรื่ องลึกซึ้ งน่าสงสัย” แท้จริ งข้าพเจ้าไม่ได้มีความปรารถนา
ที่จะให้ท่านเข้าใจในสิ่ งลับลึกนี้ขา้ พเจ้าเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน และคนอื่น ๆ ก็ไม่เข้าใจด้วย ข้าพเจ้า
ไม่ได้ขอท่านให้มวั กังวลอยูด่ ว้ ยข้อลับลึกเหล่านี้ ข้าพเจ้าขอแต่เพียงให้ท่านชื่นใจกับความจริ งนี้ ไฟฟ้ า
ยังเป็ นของลับลึกอยูจ่ นทุกวันนี้ เราได้พบกฎหลายกฎที่เกี่ยวกับการไฟฟ้ า แต่ที่จะบอกว่าไฟฟ้ าคืออะไร
เรายังบอกไม่ได้ ทั้งท่านและข้าพเจ้าก็ยงั ไม่เคยกังวลด้วยความลับลึกของเรื่ องไฟฟ้ า เราต่างคนก็มีความ
เชื่อในความจริ งของเรื่ องไฟฟ้ า เราเห็นรถรางที่ใช้กาลังไฟฟ้ าวิง่ ไปวิง่ มาตามท้องถนนหลวง และเราเอง
ก็ได้รับคุณประโยชน์ของไฟฟ้ านี้
ท่านคงจะได้รู้จกั ชายและหญิง ที่ได้รับเชื่ อพึ่งในองค์พระเยซูคริ สต์ และคนเหล่านี้ ได้มีชีวติ
ใหม่อย่างแปลกประหลาด ท่านจะไม่ยอมให้ความจริ งอย่างนี้ชกั ชวนท่านให้เชื่ อบ้างหรื อ? การเชื่อและ
วางใจในองค์พระเยซูคริ สต์ง่ายเหมือนอย่างนี้รถราง เชิญขึ้นซิ เชื่อซิ พูดซิ ทูลพระองค์ซิวา่ โอ้พระเจ้า
ใหญ่ยงิ่ สู งสุ ด ข้าพเจ้าไม่มีความเข้าใจในข้อลับลึกทั้งปวง ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าทาไมพระองค์จึงทรงรัก
ข้าพเจ้ามากเหลือเกิน จนได้ให้พระเยซูคริ สต์เสด็จลงมาตายแทนเราความผิดบาปของข้าพเจ้า แม้วา่
ข้าพเจ้าจะไม่เข้าใจ ข้าพเจ้าก็เต็มใจ ยอมเชื่อพึ่งในพระองค์ ยอมเชื่ อจริ ง ๆ ว่าพระองค์ได้ตายแทน
ความผิดบาปของข้าพเจ้า และคามัน่ สัญญาที่พระองค์ได้ทรงรับสั่งไว้ในหนังสื อ ยอห์น 3: 16 ซึ่ งว่า “ทุก
คนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวติ นิรันดร์ ” นั้นข้าพเจ้าเชื่อเชื่อจริ ง ๆ
เมื่อท่านได้ละความลับลึกของกระแสไฟฟ้ าไว้กบั นายช่างกล แล้วถือเอาประโยชน์โดยการขึ้น
นัง่ บนรถราง ก็จงละความลับลึกของความรอดไว้กบั พระเจ้า แล้วถือประโยชน์ในความรอดโดยความ
เชื่อ เชื่ อว่าพระองค์เป็ นพระเจ้าพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน เชิญรับเชื่ อพึ่งในพระองค์เดี๋ยวนี้ พระองค์
ทรงปรารถนาที่จะเข้ามาอยูใ่ นดวงใจของท่าน ท่านจะไม่ตอ้ นรับให้พระองค์เข้าไปบัดนี้หรื อ? จงทูล
พระองค์ดว้ ยความจริ งว่า “โอ้พระเยซูเจ้าข้า ข้าพเจ้าเป็ นของพระองค์ ข้าพเจ้าขอทูลถวายแก่พระองค์ท้ งั
ร่ างกายจิตใจและดวงวิญญาณ”
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เรื่องรำวโบรำณ
เขาสัญญากับใจของตนเองว่า
พรุ่ งนี้ฉนั จะเชื่อ
พรุ่ งนี้ฉนั นึกว่าฤกษ์งามยามดี
ที่จะรับเอาพระเยซู
พรุ่ งนี้ฉนั จะมีชยั
นิสัยชัว่ ที่มนั ขวางทางเมืองสวรรค์
แต่มโนธรรมของเขาพูดคาเดียวว่า
วันนี้
พรุ่ งนี้ พรุ่ งนี้ พรุ่ งนี้ เขาผลัดเรื่ อยไป
พรุ่ งนี้ พรุ่ งนี้ พรุ่ งนี้ ผลัดแต่หนุ่มจนแก่
อายุและความปรารถนาปรากฎขึ้นบนหน้าว่า
กรรมตามทันแล้ว
พระยามัจจุราชองอาจออกมา แต่มีความเวทนาว่า
มาไปเดี๋ยวนี้
มีเสี ยงตะโกนออกมาอย่างชัดเจนว่า
จะทาอะไรกับพระเยซู
เสี ยงนั้นดังอยูก่ อ้ ง
หูของท่านได้ยนิ เสี ยงร้อง
ชีวติ อมร
และความสุ ขชัว่ นิรันดร์ นนั่ แหละเป็ นปั ญหา
เมื่อนั้นท่านจะทาอะไรกับพระเยซู
ท่านจะว่าอย่างไร
จาเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า ผูท้ รงทราบความคิดในจิตใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอเข้ารับเชื่อ
พึ่งในองค์พระเยซูคริ สต์วา่ พระองค์เป็ นผูช้ ่วยให้รอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอยึดพระองค์ไว้มนั่ ข้าพเจ้า
เชื่อตามที่พระองค์ได้ทรงรับสั่งไว้วา่ ถ้าข้าพเจ้าเชื่ อ จะได้รับชีวิตชัว่ นิ รันดร์ ตามที่ปรากฏในพระธรรม
ยอห์น 5: 24 “เราบอกท่านทั้งหลายตามจริ งว่า ถ้าผูใ้ ดฟังคาของเรา และเชื่อพระองค์ที่ทรงใช้เรามาผูน้ ้ นั
มีชีวติ นิรันดร์ และมิได้เข้าในการพิพากษา แต่ได้พน้ จากความตายเข้าในชีวิตแล้ว”
ลายเซ็นต์...................................................
จ่าหน้าซอง................................................
วันที่............................อายุ........................
บางคนพูดว่า ข้าพเจ้าเป็ นคนตัดสิ นใจยาก ไม่วา่ เรื่ องนั้น ๆ จะเป็ นเรื่ องสาคัญสักเท่าใดก็ตาม
ไม่ใช่ที่จะว่าข้าพเจ้าไม่มีกาลังใจแท้จริ งข้าพเจ้าใจแข็งที่สุด ฉันได้ต้ งั ใจไว้แล้วว่าจะไม่เชื่ออะไรและฟัง
ใคร ๆ ทั้งหมด ฉันได้ตดั สิ นใจแล้วว่า ฉันจะไม่เกี่ยวข้อง ฉันจะปล่อยให้มนั ลอยไปตามกระแสน้ าไหล
ลอยไป ลอยไป จนถึง............................
แต่ขา้ พเจ้าไม่อยากคิด พวกคริ สเตียนที่แท้มกั จะคิดแต่เรื่ องเมืองนิตยภูมิและความสันติสุข แต่
ทาไมข้าพเจ้าจึงไม่มีความสัตย์ซื่อพอที่จะยอมรับว่า ในเรื่ องปั ญหาอย่างนี้ ข้าพเจ้าควรจะได้ตดั สิ นตามที่
ข้าพเจ้าเห็นควร ข้าพเจ้าควรจะได้ตดั สิ นรับเอามิใช่หรื อ? แต่สักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตัดสิ น ก็ทาไมจึง
ไม่ตดั สิ นเสี ยเดี๋ยวนี้ เอาละฉันจะเซ็นชื่อเดี๋ยวนี้ เชิญไปเอาปากกามาเซ็นชื่อเสี ย อ้าท่านได้เซ็นแล้ว โปรด
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ท่านได้อ่านหนังสื อเล่มเล็ก ๆ นี้อีกที ข้อความต่าง ๆ ก็จะยิง่ ชัดเจนยิง่ ขึ้นกว่าคราวที่แล้ว เมื่อท่านได้
อ่านทวนหนังสื อเล่มเล็กนี้จบลงแล้ว กรุ ณาหาหนังสื อพระธรรมยอห์นมาอ่านและขอให้ท่านอ่านจนจบ
อ่านวันละบทก็พอ.
ในตอนสุ ดท้ายนี้ เป็ นตอนสาคัญ ขอท่านได้เปิ ดพระธรรมโรม บท 10 ข้อ 9 ข้อ 10 อ่านซึ่ งมี
เนื้อความดังนี้ “คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และเชื่อในใจว่า
พระเจ้าได้ทรงโปรดบันดาลให้พระองค์เป็ นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด ด้วยว่าซึ่ งมีใจเชื่อก็เป็ นการ
ชอบธรรม และซึ่งรับด้วยปากก็เป็ นที่รอด” ท่านว่าท่านเชื่ อพระเยซูแล้ว ถ้าจริ งอย่างว่า ก็จงไปบอกคน
อื่นด้วยเรื่ องราวของพระคริ สต์ อย่าอาย ทาไมจะต้องอาย หากท่านอายท่านจะเป็ นคนอย่างไร? สมมุติวา่
ข้าพเจ้าตกลงไปในน้ าโดนตอเจ็บหนักว่ายน้ าไม่ไหว แต่เพื่อนร่ วมงานคนหนึ่งเห็นเช่นนั้นก็กระโดดลง
ช่วยข้าพเจ้า ต่อมาให้หลังหนึ่ งเดือนท่านเห็นข้าพเจ้ากับชายผูช้ ่วยข้าพเจ้าคนนั้นเดินมาสวนกัน ท่านเห็น
ข้าพเจ้าว่ามองเห็นคนนั้น และข้าพเจ้าแกล้งทาเป็ นไม่เห็น เพราะคนนั้นแต่งตัวสกปรก และข้าพเจ้าไม่
อยากทักทายปราศรัยกับเขาและไม่อยากให้ใครเห็นข้าพเจ้าได้พดู ปราศรัยกับเขา ท่านจะนึกว่าข้าพเจ้า
เป็ นคนอย่างไร
ท่านได้เซ็นชื่อแล้ว ประกาศตัวว่าได้รับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นผูช้ ่วยชีวติ ท่านให้รอดสักครั้ง
หนึ่งในเวลาข้างหน้า ท่านจะได้พบพระองค์หน้าต่อหน้า ท่ามกลางคนทั้งปวงเหล่านั้นที่ดูถูกพระองค์
แล้วท่านก็จะอาย และมองไปเสี ยทางอื่น หรื อว่าท่านจะถวายเกียรติยศแก่พระองค์ท้ งั กาย วาจา ใจ ว่า
พระองค์เป็ นพระเจ้า พระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน ถ้าท่านรักพระองค์ผซู ้ ่ ึ งทรงรักท่าน ท่านจะต้องบอก
ต้องเล่า ต้องเป็ นพยานแก่คนทัว่ ๆ ไป มิใช่อย่างนั้นหรื อ?
คาพูดที่ขา้ พเจ้าได้เขียนมานี้ บางทีอาจจะมีที่ผดิ ที่พลาด แต่เมื่อความจริ งที่ปรากฎอยูใ่ นหน้า
หนังสื อนี้แล้ว ข้าพเจ้าถือว่าเป็ นความจริ งทั้งสิ้ น ไม่มีคาขอแก้ตวั ข้าพเจ้าได้ต้ งั ใจเขียนตามที่พระเจ้า
ทรงพระประสงค์ให้ขา้ พเจ้าเขียน ซึ่ งเป็ นหน้าที่ที่ขา้ พเจ้าได้มีต่อพระองค์ และต่อท่าน ข้าพเจ้าได้
อธิ ษฐานเพื่อหนังสื อเล่มเล็ก ๆ นี้ เพื่อพระเจ้าจะได้ทรงใช้หนังสื อเล่มเล็ก ๆ นี้พดู กันกับท่านเพื่อท่านจะ
ได้พบพระองค์ และได้รับความรอด
ด้วยความนับถือ
อาร์. เอ. เลดลอ
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กำรตัดสิ นใจของทหำร
คราวหนึ่งข้าพเจ้าได้พยายามที่จะชี้แจงชักชวนทหารหนุ่มคนหนึ่ง ให้เชื่อถือในองค์พระเยซู
คริ สต์ ตามปรกติของสามัญชนทัว่ ไปเขาก็พยายามแก้ตวั ว่า “ผมจะคิดดูก่อน” ข้าพเจ้าร้อนใจจึงพูดแก่
เขาว่า “แฮรี ฟังฉันจะเล่าเรื่ องให้ฟังสักเรื่ องหนึ่ง คราวหนึ่งเธอกับเพื่อนยกกองทัพออกไปโจมตีขา้ ศึก
ขากลับเธอถูกลูกกระสุ นปื นเจ็บหนัก บิลสมิทเห็นเธอบาดเจ็บเช่นนั้น จึงหยุดช่วยเหลือพาเธอเข้ามา
จนถึงสนามเพลาะ แต่เพราะเขาต้องหยุดช่วยเหลือเธอนี่แหละเขาต้องถูกลูกปื นสองนัดที่สันหลัง เธอทั้ง
สองคนถูกพาส่ งไปยังโรงพยาบาล และโดยการเอาใจใส่ ของนายแพทย์ เธอทั้งสองคนรอดตายอย่าง
หวุดหวิด สองเดือนให้หลังนายแพทย์ได้ช่วยให้ทหารคนนั้นหัดเดินผ่านมาข้างเตียงของเธอ และ
แนะนาให้เธอรู้จกั หมอได้พูดว่า “แฮรี นี่คือ คุณสมิทที่ช่วยอุม้ เธอเข้ามายังสนามเพลาะเพระาเขาหยุด
ช่วยเหลือคุณ เขาจึงถูกกระสุ นปื นด้วย” แล้วเธอก็เอามือกอดอกแล้วพูดว่า “คุณหมอขอรับ ผมยังไม่
แน่ใจว่าจะทาความรู ้จกั กับเขาดีหรื อไม่ในวันนี้ ขอให้ผมคิดก่อน” แฮรี เอ๋ ยคงจะไม่พดู เช่นนั้นไม่ใช่
หรื อ? เธอคงจะจับมือเขาแน่นและพูดจาขอบคุณเขาด้วยความเต็มใจ และด้วยความยินดีจนน้ าตาไหล
มิใช่หรื อ? วันนี้ฉนั อยากจะแนะนาให้เธอรู ้จกั กันกับองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า ผูเ้ ป็ นพระเจ้าอันเต็มไปด้วย
สง่าราศี พระองค์มิได้เสี ยสละชีวติ ของพระองค์เท่านั้น แต่ยงิ่ ไปกว่านั้น พระองค์ได้ยอมตายแทน
ความผิดบาปของท่าน และเธอก็ยงั จะหันหน้าไปเสี ยทางอื่นและพูดว่าให้ผมคิดดูก่อนอย่างนั้นหรื อ? แฮ
รี ได้สานึกตัวและพูดว่า “ขอโทษผมเถิดครับ ผมมันโง่เขลาเบาปัญญา ผมจะรับพระองค์เดี๋ยวนี้ ” ครั้น
แล้วเราทั้งสองคนก็ได้คุกเข่าลง ทูลถวายตัวต่อพระเยซูคริ สต์ แฮรี ได้อธิ ษฐานทูลถวายตัวด้วยความ
จริ งใจ และด้วยน้ าตาไหล ยอมรับเอาพระเยซูเจ้าเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา.
ท่านผูอ้ ่านทั้งหลาย ท่านได้คิดในเรื่ องนี้บา้ งหรื อเปล่า? หรื อว่าท่านได้คิดและได้ตดั สิ นใจแล้ว
ว่าจะรับเชื่ อในองค์พระเยซูคริ สต์เหมือนอย่างกับแฮรี เพื่อนทหารของข้าพเจ้า
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