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แก้ วสารพัดนึก
มีนิทำนขบขันเรื่ องหนึ่งเล่ำว่ำ มีตำกับยำยสองคนเป็ น
สำมีภรรยำ ทั้งสองมีฐำนะที่ยำกจน วันหนึ่งทูตสวรรค์องค์หนึ่ง
ได้ปรำกฎแก่เขำทั้งสอง และมอบแก้วก้อนหนึ่งให้ พร้อมกับ
กล่ำวว่ำ “แก้วนี้เป็ นแก้วสำรพัดนึก ท่ำนปรำรถนำอยำกจะได้
อะไรก็ตำม เพียงแต่เอ่ยถึงเท่ำนั้นท่ำนจะได้รับทันที แต่จงระวัง
ในกำรใช้แก้วสำรพัดนึกนี้ เพรำะท่ำนอำจขอสิ่ งที่ตอ้ งกำรได้เพียงสำมอย่ำงเท่ำนั้น” พูดเสร็ จแล้ว ทูต
สวรรค์องค์น้ นั ก็หำยวับไป
ขณะนั้นตำกับยำยกำลังหิ ว อยำกจะรับประทำนไส้กรอกมำเป็ นเวลำนำนแล้ว ด้วยควำมตื่นเต้น
ดีใจ จนลืมคิดถึงสิ่ งอื่นใด ตำก็ตะโกนเสี ยงดังด้วยควำมภำคภูมิใจว่ำ “ขอไส้กรอกทอดใหม่ ๆ กลิ่น
หอมหวล หนึ่งชำม” ทันใดนั้นไส้กรอกกลิ่นหอมหวลชวนให้น้ ำลำยไหล ก็ปรำกฎอยูบ่ นโต๊ะ ยังควำม
ตกตะลึงพรึ งเพริ ดแก่สองสำมีภรรยำมำก
“โธ่ ตำ ไม่น่ำจะขอเพียงไส้กรอกเลย รอให้ฉนั เป็ นคนขอก็ไม่ได้
โธ่ ตำเอ๋ ยตำ อยำกกินไส้กรอกจนตำบอด ถ้ำไส้กรอกติดปำก ตำก็จะดี จะ
ได้ไม่ตะกละอีกต่อไป....” ยำยบ่นด้วยควำมไม่พอใจ และปรำรถนำให้ไส้
กรอกไปติดที่ปำกของสำมี ยังไม่ทนั ที่ยำยจะพูดจบไส้กรอกอันหนึ่งก็วงิ่
ไปติดที่ปำกของตำ ตำใจหำยวำบ จะดึงเท่ำใดก็ไม่ออก จึงร้องตะโกนขอ
ควำมช่วยเหลือว่ำ “ช่วยด้วย ช่วยให้ไส้กรอกหลุดจำกปำกเสี ยทีเถิด” พูด
จบ ไส้กรอกนั้นหลุดออกตำมควำมปรำรถนำ
เมื่อเรื่ องวุน่ วำยยุติลงแล้ว สองตำยำยจึงนึกขึ้นได้วำ่ ควำมปรำรถนำที่ตนจะได้ จำกแก้วสำรพัด
นึกสำมประกำร ได้หมดสิ้ นไปแล้ว
ที่เล่ำมำนี้เป็ นเพียงนิทำนสนุ ก ๆ เท่ำนั้น แต่ให้ขอ้ คิดและข้อสอนใจจำกเรื่ องนี้ไม่นอ้ ย คน
ส่ วนมำกทัว่ โลก อยำกจะได้แก้วสำรพัดนึก เขำทุ่มเทกำลังกำย กำลังใจ และทุกอย่ำงเพื่อจะได้แก้ว
สำรพัดนึกมำไว้ในครอบครอง แก้วสำรพัดนึกที่กล่ำวมำนี้ คือ “เงิน”
คนส่ วนมำกกล่ำวว่ำ “ถ้ำมีเงินก็มีทุกอย่ำง เงินอำจบันดำลให้ทุกอย่ำงเป็ นไปได้ คนมีเงิน เป็ นที่
ยกย่องนับถือของสังคม คนมีเงินอำจหำควำมสุ ขสำรำญได้ทุกอย่ำง คนมีเงินมีอนำคตที่สดใส “ดูซิ
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เศรษฐีคนนั้นมีตึกสวยงำม” “ดูแน่ะ คนนั้นมีรถยนต์รุ่นใหม่เอี่ยมที่สุด” “ดูนนั่ เขำพึ่งเรี ยนจบมำจำก
เมืองนอกหยก ๆ” เงินช่ำงเป็ นสิ่ งวิเศษอะไรเช่นนั้น เป็ นคำกล่ำวที่ถูกต้องที่วำ่ เงินเป็ น “แก้วสำรพัดนึก”
แต่จริ งหรื อ ที่วำ่ เงินเป็ นแก้วสำรพัดนึกอย่ำงแท้จริ ง ให้เรำใคร่ ครวญถึงปั ญหำข้อนี้ สักครู่ หนึ่ง
ก่อนที่จะให้คำตอบประกำรใด ๆ

5

เงินกับชีวติ
ในนิทำนเรื่ องหนึ่งของ เฮ็นรี่ ไรเดอร์ แฮกกำร์ ด ท่ำนได้เล่ำถึงเรื่ องดินแดนมหัศจรรย์ ของชน
เผ่ำนักรบที่ดุร้ำย ซึ่ งอยูใ่ นทะเลทรำยอันไกลโพ้น ท่ำนเล่ำว่ำมีแม่มดตนหนึ่ง ได้พำขุนศึกสำมคนของ
ชนเผ่ำนั้น ไปยังใจกลำงของโลก ซึ่ งเป็ นที่ซ่อนขุมทรัพย์ของกษัตริ ยซ์ ำโลมอน ในโบรำณกำล เมื่อผ่ำน
ประตูลึกลับนั้นเข้ำไปแล้ว พวกเขำก็พบหี บสมบัติมหำศำล ซึ่ งมีเพชรพลอยนำนำชนิด ตกอยูเ่ กลื่อน
กลำด แต่ขณะที่ทุกคนกำลังตกตลึงพรึ งเพริ ดอยูก่ บั ภำพที่เห็นและควำมโลภที่อยำกจะได้สมบัติ ประดัง
ขึ้นในห้วงแห่งควำมนึกคิด แม่มดก็เล็ดลอดออกจำกที่นนั่ ไป ปล่อยให้พวกเขำถูกขังอยูใ่ นนั้น โดยไม่มี
ทำงออก
พวกเขำชื่นชมต่อโชคลำภที่อยูต่ รงหน้ำ หยิบต้องลูบคลำของล้ ำค่ำทุกอย่ำง จนลืมตัว เมื่อ
รู้สึกตัวก็รู้วำ่ พวกตนได้ถูกแม่มด หลอกมำฆ่ำเสี ยแล้ว ควำม
ดีใจ กลับกลำยเป็ นควำมเศร้ำและควำมกลัว ทันใดนั้น พวก
เขำก็ได้ยนิ เสี ยงแม่มดหัวเรำะ อย่ำงเย้ยหยันดังมำแต่ไกลว่ำ
“ฮิ ๆ จงกิน จงดื่ม สิ่ งเหล่ำนี้เถอะ เรำจะยกให้เจ้ำทั้งหมด”
แม้มนุษย์ท้ งั โลกจะบอกว่ำ เงิน ทอง ทรัพย์สมบัติ
เป็ นแก้วสำรพัดนึก แต่สำหรับชำยสำมคนที่ถูกขังอยูใ่ นห้องลึกลับนั้น จะต้องเถียงกับคนทัว่ โลกอย่ำง
เอำเป็ นเอำตำยก็ได้วำ่ ไม่เป็ นควำมจริ งเสมอไปอย่ำงน้อยที่สุด เงิน ทอง ทรัพย์สมบัติมำกมำยที่เขำ
มองเห็น ไม่อำจช่วยชีวิตของพวกเขำได้เลย
ควำมจริ งอย่ำงหนึ่ง ที่ไม่มีมนุษย์ใดอำจปฏิเสธได้คือ ความตายคร่ าชี วติ ของทุกคน ไม่วำ่ จะ
เป็ นคนมีเงินมำก หรื อคนมีเงินน้อย และคนมีเงินมำกใช่วำ่ จะมีอำยุยนื ยำวกว่ำคนมีเงินน้อย เมื่อควำม
ตำยย่ำงกรำยมำถึงผูใ้ ด ก็ไม่มีสิ่งใดในโลกอำจซื้ อควำมตำยนั้นได้
คำสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ขอ้ หนึ่ง กล่ำวไว้วำ่ “ชีวติ ของบุคคลใด มิได้มีอยูใ่ นของ
บริ บูรณ์ซ่ ึ งเขำมีอยูน่ ้ นั ”

6

เงินกับความสุ ข
ในกรณี ชีวติ และควำมตำย เรำยอมรับว่ำ เงินมิได้เป็ นแก้วสำรพัดนึก อย่ำงไรก็ตำม เงินคงนำ
ควำมสุ ขมำให้มนุษย์ทุกคนได้กระมัง
ซีซิล โรดส์ เป็ นมหำเศรษฐีที่ร่ ำรวยที่สุดคนหนึ่งในจักรภพอังกฤษ เขำได้ลงทุนตั้งบริ ษทั
เหมืองแร่ เดเบียรส์ เมื่อเขำอำยุได้ 27 ปี แปดปี ต่อมำเขำได้เป็ นเจ้ำของ และผูอ้ ำนวยกำรของโรงงำน
อุตสำหกรรมเหมืองเพชร ที่อำฟริ กำใต้ เมื่ออำยุได้ 37 ปี เขำได้
เป็ นนำยกรัฐมนตรี ของ เคพย์ โคโลนี่ ห้ำปี ต่อมำ เขำได้เป็ น
เจ้ำของเหมืองทองคำในอำฟริ กำใต้
ดินแดนที่เขำได้รับเป็ น
มรดกและต่อมำได้มอบเป็ นอำณำนิคมของอังกฤษ คือประเทศ
โรดีเซี ยนั้น มีเนื้ อที่เท่ำกับเนื้อที่ของประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส
และสเปนรวมกัน
ในประเทศอังกฤษในยุคเดียวกัน คนที่ยำกจนแต่มีควำมสุ ขมำกที่สุดคนหนึ่ง คงได้แก่ วิลเลียม
บูธ ผูร้ ิ เริ่ มตั้งกองประกำศพระกิตติคุณของคณะ ซำลเวชัน่ อำร์ มี่ และเป็ นเพื่อนกับมหำเศรษฐีซีซิล
โรดส์
“โรดส์” บูธถำมเขำเมื่อพบกันครั้งหนึ่ง “คุณมีควำมสุ ขมำกไหม”
“ผมนะรึ ” เป็ นคำตอบที่แทบเชื่อไม่ได้ “คนอย่ำงผมนะหรื อ จะมีควำมสุ ข”
อย่ำงน้อยที่สุด มหำเศรษฐีของโลกคนหนึ่งยืนยันว่ำ เงินไม่อำจบันดำลควำมสุ ขให้อย่ำงแท้จริ ง
คนมีเงินมำก อำจจะอยูด่ ีกินดี มีเครื่ องบำรุ งบำเรอควำมสุ ขควำมสำรำญที่มีรำคำแพง มีเพื่อนสนิทมิตร
สหำยมำก แต่สิ่งเหล่ำนี้มิได้ให้ควำมสุ ขที่แท้จริ งแก่เขำเลย มีรำยงำนที่น่ำสนใจอย่ำงหนึ่งว่ำ “ประชำกร
ในประเทศที่เจริ ญก้ำวหน้ำที่สุด และหมู่ชนที่มีฐำนะดี นำหน้ำในสถิติคนเป็ นโรคเส้นประสำทและสถิติ
คนฆ่ำตัวตำย” เพรำะเมื่อบุคคลใดมีทรัพย์สมบัติมำก มีธุรกิจมำก มีชื่อเสี ยงดี ตำแหน่งสู ง ก็มีเรื่ องที่จะ
ทำให้ลำบำกมำก วุน่ วำยใจมำก บำงคนเป็ นห่ วงสำรพัด จนกินไม่ได้ นอนไม่หลับ นี่หรื อควำมสุ ข
ควำมสุ ขที่แท้จริ ง ไม่เพียงแต่ทำงร่ ำงกำย แต่ทำงจิตใจด้วย นักเขียนคนหนึ่งได้เขียนคำเปรี ยบเทียบไว้
อย่ำงน่ำฟังอย่ำงนี้วำ่
เงินอำจซื้ อสตรี
แต่ไม่อำจซื้ อภรรยาทีด่ ี
เงินอำจซื้ อบ้ าน
แต่ไม่อำจซื้ อครอบครัวทีม่ ีความสุ ข
เงินอำจซื้ ออาหาร
แต่ไม่อำจซื้ อความอยากรับประทาน
เงินอำจซื้ อยา
แต่ไม่อำจซื้ อชีวติ
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เงินอำจซื้ อเตียงนอน แต่ไม่อำจซื้ อการนอนหลับ
เงินอำจซื้ อเพือ่ น
แต่ไม่อำจซื้ อมิตรแท้
“ชีวติ ของบุคคลใด ๆ มิได้ข้ ึนอยูใ่ นของบริ บูรณ์ซ่ ึ งเขำมีอยูน่ ้ นั ”
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เงินกับความอิม่ ใจ
ผูท้ ี่หิว จะต้องรับประทำนอำหำรจนอิ่ม แล้วจึงจะหยุด กำรอิ่มชนิ ดนี้ เรี ยกว่ำ อิ่มท้อง จิตใจของ
มนุษย์มีลกั ษณะคล้ำยกับท้องอยูอ่ ย่ำงหนึ่ง คือหิ วกระหำยอยูต่ ลอดเวลำ มนุษย์พยำยำมค้นหำทุกวิถีทำง
เพื่อจะดับควำมหิ วกระหำยของจิตใจ และคิดว่ำเงินทอง ทรัพย์สมบัติ เกียรติ ตำแหน่ง ชื่อเสี ยง คงจะดับ
ควำมหิ วกระหำยของจิตใจได้ แต่ผลปรำกฎว่ำ ไม่มีสิ่งใดในโลกที่อำจสร้ำงควำมอิ่มใจให้แก่มนุษย์
อย่ำงแท้จริ ง ควำมอิ่มที่ได้รับเป็ นเพียงควำมอิ่มใจชัว่ ครำว เมื่อ
ได้สิ่งที่ตนปรำรถนำแล้ว
ไม่นำนควำมกระหำยทำงจิตใจก็
เกิดขึ้นใหม่ เกิดควำมกระหำยอยำกได้สิ่งใหม่ หมุนเวียนผัน
เปลี่ยนกันเป็ นเช่นนี้ ตลอดไป จนมนุษย์ไม่ทรำบว่ำ จะมีอะไรใน
โลกอีก ที่อำจสร้ำงควำมอิ่มใจให้แก่ตนเองได้ คนเป็ นจำนวนนับ
ไม่ถว้ น ที่ตอ้ งหันไปสู่ ควำมชัว่ กระทำสิ่ งที่มิชอบผิดกฎหมำย
เพรำะแรงผลักดัน แห่งควำมหิ วกระหำยทำงจิตใจนั้น เป็ นเหตุ
ให้เกิดเรื่ องเดือดเนื้ อร้อนใจแก่ตนเองแก่เพื่อนบ้ำน แก่สังคม
และประเทศชำติ
ควำมไม่อิ่มใจนี่แหละ ที่ทำให้เกิดปั ญหำมำกมำย ทำให้มนุษย์ไม่อำจพบควำมสุ ขในชี วติ
“ชี วิตของบุคคลใด ๆ มิได้ ขึน้ อยู่ในของบริ บูรณ์ ซึ่งเขามีอยู่นั้น”
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ทรัพย์ สินฝ่ ายโลก
กษัตริ ย ์ ยอร์ จที่สี่แห่งอังกฤษ ได้ตรัสไว้อย่ำงน่ำฟังว่ำ “ควำมสุ ขมิได้อยูท่ ี่กำรได้รับสิ่ งที่เรำชอบ
แต่อยูท่ ี่กำรชอบสิ่ งที่เรำได้รับ”
คนพวกหนึ่งมีสิ่งของทุกอย่ำงครบบริ บูรณ์ แต่ตอ้ งทนทุกข์ทรมำนทุก ๆ วันทุก ๆ ชัว่ โมง และ
ตลอดเวลำ ด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่ งไม่มียำรักษำให้หำยได้
คนอีกพวกหนึ่ง มีทุกสิ่ งที่ตอ้ งกำร แต่ตอ้ งปวดร้ำวขมขื่นใจด้วยควำมผิดหวัง ตลอดมำ จนชีวติ
ไร้ควำมหมำย
และคนอีกพวกหนึ่ง มีทุกสิ่ งทุกอย่ำงเช่นกัน แต่เป็ นคนหงอยเหงำ ว้ำเหว่ เขำอยำกได้มิตรสนิท
ซึ่ งเป็ นมิตรแท้ แต่ก็หำไม่ได้สักคนเดียว
คนทั้งสำมจำพวกที่กล่ำวมำนี้ ต่ำงมีทุกสิ่ งทุกอย่ำงครบบริ บูรณ์ แต่ขำดสิ่ งหนึ่งที่เขำปรำรถนำ
ที่สุด คือควำมสุ ขใจและควำมอิ่มใจในชีวติ แต่พวกเขำไม่อำจทรำบว่ำ จะแสวงหำสิ่ งเหล่ำนี้จำกแหล่ง
ใด และโดยวิธีใด ในที่สุดต่ำงก็พบกับควำมผิดหวัง
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ทางสู่ ความสมบูรณ์ พูนสุ ขทีแ่ ท้ จริง
(แก้วสารพัดนึก)
สิ่ งทุกอย่ำงในโลกมีควำมสำคัญมำกน้อยแตกต่ำงกัน แต่หลักมีอยูว่ ำ่ สิ่ งที่สำคัญมำกกว่ำ ต้อง
มำก่อนสิ่ งที่สำคัญน้อยกว่ำ ทำงสู่ ควำมสมบูรณ์พนู สุ ขในชีวติ ก็ดุจกัน ท่ำนต้องทรำบสิ่ งที่สำคัญที่สุด
ก่อน พระเยซูคริ สต์ตรัสว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยจงแสวงหำแผ่นดินของพระเจ้ำ และควำมชอบธรรมของ
พระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิม่ เติมสิ่ งทั้งปวงเหล่ำนี้ให้”
มนุษย์ไม่ตอ้ งกำรสิ่ งของเพียงอย่ำงเดียว ด้วยสิ่ งเหล่ำนี้ไม่อำจขจัดควำมหิ วกระหำยในส่ วนลึก
ของจิตใจได้ มนุษย์มิได้เป็ นเพียงรู ปปั้ นดินเหนียว แต่เป็ นสิ่ งที่มีชีวติ ซึ่ งประกอบด้วยวิญญำณจิต
ร่ ำงกำยของมนุษย์มีควำมต้องกำรทำงฝ่ ำยวัตถุ โดยเหตุน้ ี เรำจึงซื้ ออำหำร เครื่ องนุ่งห่ม บ้ำน
และเครื่ องอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เป็ นต้น สิ่ งเหล่ำนี้ สำมำรถบำบัดควำมต้องกำรฝ่ ำยร่ ำงกำยของเรำ
ได้ นอกจำกนี้มนุษย์ยงั มีควำมต้องกำรฝ่ ำยสมอง หรื อสติปัญญำ เขำจึงสร้ำงโรงเรี ยน ซื้ อหนังสื อต่ำง ๆ
เพื่อศึกษำหำควำมรู้ และเสริ มสร้ำงมิตรภำพ เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น คนส่ วนมำกทรำบถึงควำม
ต้องกำรทั้งสองประเภทนี้ และได้พยำยำมจัดหำทุกอย่ำงตำมที่ร่ำงกำยและจิตใจเรี ยกร้อง แต่น่ำแปลก
เหลือเกิน เมื่อเขำจัดสรรทุกอย่ำงที่คิดว่ำเป็ นควำมต้องกำรของตนแล้ว ในส่ วนลึกของจิตใจมนุษย์ยงั คง
มีเสี ยงเรี ยกร้อง แสดงควำมหิ วกระหำย และควำมต้องกำรอยู่ เงื่อนแห่งชีวิตอยูท่ ี่นี่เอง ถ้ำท่ำนแก้เงื่อน
ลึกลับนี้ได้ ท่ำนก็จะพบควำมสุ ขบริ บูรณ์
ควำมจริ งเรื่ องนี้มิใช่เป็ นเรื่ องลึกลับอะไร พระวจนะของพระเจ้ำ
ได้อธิ บำยไว้อย่ำงชัดเจน มนุษย์ไม่เพียงแต่มีควำมต้องกำรฝ่ ำยจิตใจ แต่
ยังมีควำมต้องกำรฝ่ ำยวิญญำณด้วย มนุษย์ส่วนมำกมองข้ำมควำมต้องกำร
ทำงฝ่ ำยนี้ เสี ยงที่ดงั ก้องจำกส่ วนลึกในจิตใจของท่ำนนัน่ แหละ คือเสี ยง
เรี ยกร้องด้วยควำมหิ วกระหำยฝ่ ำยวิญญำณซึ่ งท่ำนได้ทอดทิง้
วิญญำณจิตต้องกำรอำหำรฝ่ ำยวิญญำณ คือพระเจ้ า นักกวีในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ กล่ำวว่ำ
“วิญญาณของข้ าพเจ้ าหอบกระหายหาพระองค์ เหมือนกวางหอบกระหายหานา้ ในลาธาร” วิญญำณของ
ท่ำนกระหำยในสิ่ งซึ่ งไม่อำจหำได้ในทำงฝ่ ำยโลก เพรำะวิญญำณของท่ำนเรี ยกร้องต้องกำรพระเจ้ำ พระ
เจ้ำผูท้ รงสร้ำงตัวท่ำนเท่ำนั้น ที่ทรงสำมำรถเพิ่มเติมในสิ่ งที่ท่ำนยังขำดอยู่ ทำให้ชีวิตของท่ำนสมบูรณ์
พูนสุ ข
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“ท่ำนทั้งหลำยจงแสวงหำรแผ่นดินของพระเจ้ำ และควำมชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้ว
พระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่ งทั้งปวงเหล่ำนี้ให้”
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แสวงหาอย่ างไร
ท่ำนอำจถำมว่ำ “คำกล่ำวข้ำงต้นถูกต้อง แต่ขำ้ พเจ้ำจะสนใจในเรื่ องฝ่ ำยวิญญำณได้อย่ำงไร
ตำมปกติ ข้ำพเจ้ำไม่อยำกสนใจเรื่ องเกี่ยวกับพระเจ้ำเลย” เหตุผลของท่ำนถูกต้อง ไม่มีใครอยำกสนใจ
ในเรื่ องเกี่ยวกับพระเจ้ำเลย พระคริ สตธรรมคัมภีร์ก็กล่ำวว่ำ “ไม่ มีคนแสวงหาพระเจ้ า” แต่อย่ำเพิ่งท้อใจ
พระคัมภีร์ก็สอนด้วยว่ำ “ถ้ำแม้คนหนึ่งคนใดอยูใ่ นพระคริ สต์ คนนั้นเป็ นคนถูกสร้ำงใหม่แล้ว สิ่ ง
สำรพัดที่เก่ำ ๆ ก็ได้ล่วงไป นี่แน่ะ กลำยเป็ นสิ่ งใหม่ท้ งั นั้น”
โดยนิสัยดั้งเดิมของมนุษย์แล้ว ไม่มีผใู ้ ดสนใจในเรื่ องฝ่ ำยวิญญำณ แต่เมื่อเขำต้อนรับพระเยซู
คริ สต์เข้ำมำในจิตใจ พระองค์ก็ทรงเปลี่ยนแปลงเขำ ให้เขำมีชีวติ ใหม่ มีควำมต้องกำรใหม่ รสนิยมใหม่
ควำมหวังใหม่ ควำมตั้งใจใหม่ สู่ ทำงชีวติ ใหม่ และควำมสนใจใหม่
ท่ำนต้องกำรสิ่ งใหม่ ๆ เหล่ำนี้ไหม สิ่ งใหม่ทำงฝ่ ำยวิญญำณจิต ซึ่ งอำจหยัง่ รำกลงไปสู่ ส่วนลึก
ที่สุดในจิตใจของท่ำน ทำให้พบควำมอิ่มเอิบใจในชีวิตอย่ำงแท้จริ ง สิ่ งใหม่น้ ีไม่เพียงแต่จะนำควำมอิ่ม
ใจมำสู่ ท่ำนในปั จจุบนั แต่ตลอดไปเป็ นนิจ
คนที่ถวำยตัวเป็ นของพระเยซูคริ สต์เท่ำนั้น จึงจะได้สิ่งใหม่น้ ี ท่ำนเป็ นของพระเยซูคริ สต์แล้ว
หรื อยัง ท่ำนต้องกำรจะเป็ นของพระเยซูคริ สต์เดี๋ยวนี้ ไหม พระองค์ทรงต้องกำรให้ท่ำนเป็ นของ
พระองค์ เมื่อประมำณสองพันปี ล่วงมำแล้ว พระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขน พระหัตถ์
และพระบำทของพระองค์ ทรงถูกตรึ งด้วยตำปู พระเศียรของพระองค์ทรงถูกสวมด้วยมงกุฎที่ทำด้วย
หนำม พระโลหิ ตไหลชะโลมทัว่ พระกำย ทรงได้รับควำมทุกข์ทรมำนอย่ำงสุ ดจะพรรณำ
“ทำไมจึงเป็ นเช่นนั้น พระองค์ทำผิดประกำรใดหรื อ”
เจ้ำเมืองโรมันที่อนุญำตให้นำพระเยซูไปตรึ ง อำจให้คำตอบแก่ท่ำนได้ ท่ำนกล่ำวว่ำ “เขำได้ทำ
ผิดอะไร เรำไม่เห็นว่ำเขำทำผิดอะไร ที่สมควรมีโทษถึงตำย”
พระเยซูคริ สต์มิได้สิ้นพระชนม์ เพรำะควำมผิดของพระองค์ พระองค์ทรงบริ สุทธิ์ ทรง
ปรำศจำกควำมผิดบำป และด่ำงพร้อยใด ๆ ที่พระองค์ทรงยอมถูกตรึ งสิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขนเพื่อไถ่
ควำมผิดบำปของข้ำพเจ้ำและของท่ำน พระองค์ทรงสละพระชนม์ เพื่อ
เรำจะได้ชีวิตนิ รันดร์ พระโลหิ ตของพระองค์หลัง่ ไหล เพื่อเรำจะได้รับ
กำรชำระให้บริ สุทธิ์ พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมำน เพื่อเรำจะได้รับ
ควำมสุ ขที่แท้จริ ง
พระเยซูคริ สต์ทรงรักท่ำนมำกมำยเช่นนี้ ทรงเตรี ยมทำงแห่งควำมสุ ขให้แก่ท่ำน ท่ำนยังไม่
ต้องกำรเป็ นของพระองค์อีกหรื อ
13

จงต้อนรับพระองค์เข้ำมำในจิตใจของท่ำนเดี๋ยวนี้ พระองค์จะทรงชำระจิตใจของท่ำนให้ขำว
สะอำด จะทรงประทำนสันติสุข ควำมอิ่มเอิบใจ ควำมพึงพอใจ ควำมสุ ขใจ และควำมยินดีที่ยงั่ ยืน
ตลอดไปเป็ นนิจแก่ท่ำน จงบอกพระองค์เดี๋ยวนี้วำ่ ท่ำนต้องกำรเป็ นของพระองค์ แล้วพระองค์จะทรง
ต้อนรับท่ำน ให้เป็ นของพระองค์ต้ งั แต่วนั นี้ พระองค์ทรงสัญญำว่ำ “ผู้ที่มาหาเรา เราจะไม่ ทิง้ เลย”
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เมื่อท่ำนอ่ำนหนังสื อนี้ จบแล้ว หำกมีควำมสนใจใคร่ จะรู ้มำกกว่ำนี้ เชิญติดต่อคริ สตจักร หรื อ
คริ สเตียนในละแวกบ้ำนของท่ำน หำกไม่รู้จกั เชิ ญติดต่อ
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
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