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แก้วสารพดันึก 

 
มีนิทำนขบขนัเร่ืองหน่ึงเล่ำวำ่ มีตำกบัยำยสองคนเป็น

สำมีภรรยำ ทั้งสองมีฐำนะท่ียำกจน วนัหน่ึงทูตสวรรคอ์งคห์น่ึง
ไดป้รำกฎแก่เขำทั้งสอง และมอบแกว้กอ้นหน่ึงให ้ พร้อมกบั
กล่ำววำ่ “แกว้น้ีเป็นแกว้สำรพดันึก ท่ำนปรำรถนำอยำกจะได้
อะไรก็ตำม เพียงแต่เอ่ยถึงเท่ำนั้นท่ำนจะไดรั้บทนัที แต่จงระวงั

ในกำรใชแ้กว้สำรพดันึกน้ี เพรำะท่ำนอำจขอส่ิงท่ีตอ้งกำรไดเ้พียงสำมอยำ่งเท่ำนั้น” พดูเสร็จแลว้ ทูต
สวรรคอ์งคน์ั้นก็หำยวบัไป 

ขณะนั้นตำกบัยำยก ำลงัหิว อยำกจะรับประทำนไส้กรอกมำเป็นเวลำนำนแลว้ ดว้ยควำมต่ืนเตน้
ดีใจ จนลืมคิดถึงส่ิงอ่ืนใด ตำก็ตะโกนเสียงดงัดว้ยควำมภำคภูมิใจวำ่ “ขอไส้กรอกทอดใหม่ ๆ กล่ิน
หอมหวล หน่ึงชำม” ทนัใดนั้นไส้กรอกกล่ินหอมหวลชวนใหน้ ้ำลำยไหล ก็ปรำกฎอยูบ่นโตะ๊ ยงัควำม
ตกตะลึงพรึงเพริดแก่สองสำมีภรรยำมำก 

“โธ่ ตำ ไม่น่ำจะขอเพียงไส้กรอกเลย รอใหฉ้นัเป็นคนขอก็ไม่ได ้
โธ่ ตำเอ๋ยตำ อยำกกินไส้กรอกจนตำบอด ถำ้ไส้กรอกติดปำก ตำก็จะดี จะ
ไดไ้ม่ตะกละอีกต่อไป....” ยำยบ่นดว้ยควำมไม่พอใจ และปรำรถนำใหไ้ส้
กรอกไปติดท่ีปำกของสำมี ยงัไม่ทนัท่ียำยจะพดูจบไส้กรอกอนัหน่ึงก็วิง่
ไปติดท่ีปำกของตำ ตำใจหำยวำบ จะดึงเท่ำใดก็ไม่ออก จึงร้องตะโกนขอ
ควำมช่วยเหลือวำ่ “ช่วยดว้ย ช่วยใหไ้ส้กรอกหลุดจำกปำกเสียทีเถิด” พดู
จบ ไส้กรอกนั้นหลุดออกตำมควำมปรำรถนำ 

เม่ือเร่ืองวุน่วำยยติุลงแลว้ สองตำยำยจึงนึกข้ึนไดว้ำ่ ควำมปรำรถนำท่ีตนจะได ้จำกแกว้สำรพดั
นึกสำมประกำร ไดห้มดส้ินไปแลว้  

ท่ีเล่ำมำน้ีเป็นเพียงนิทำนสนุก ๆ เท่ำนั้น แต่ใหข้อ้คิดและขอ้สอนใจจำกเร่ืองน้ีไม่นอ้ย คน
ส่วนมำกทัว่โลก อยำกจะไดแ้กว้สำรพดันึก เขำทุ่มเทก ำลงักำย ก ำลงัใจ และทุกอยำ่งเพื่อจะไดแ้กว้
สำรพดันึกมำไวใ้นครอบครอง แกว้สำรพดันึกท่ีกล่ำวมำน้ี คือ “เงิน” 

คนส่วนมำกกล่ำววำ่ “ถำ้มีเงินก็มีทุกอยำ่ง เงินอำจบนัดำลใหทุ้กอยำ่งเป็นไปได ้คนมีเงิน เป็นท่ี
ยกยอ่งนบัถือของสังคม คนมีเงินอำจหำควำมสุขส ำรำญไดทุ้กอยำ่ง คนมีเงินมีอนำคตท่ีสดใส “ดูซิ 
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เศรษฐีคนนั้นมีตึกสวยงำม” “ดูแน่ะ คนนั้นมีรถยนตรุ่์นใหม่เอ่ียมท่ีสุด” “ดูนัน่ เขำพึ่งเรียนจบมำจำก
เมืองนอกหยก ๆ” เงินช่ำงเป็นส่ิงวเิศษอะไรเช่นนั้น เป็นค ำกล่ำวท่ีถูกตอ้งท่ีวำ่ เงินเป็น “แกว้สำรพดันึก” 

แต่จริงหรือ ท่ีวำ่ เงินเป็นแกว้สำรพดันึกอยำ่งแทจ้ริง ใหเ้รำใคร่ครวญถึงปัญหำขอ้น้ี สักครู่หน่ึง 
ก่อนท่ีจะใหค้  ำตอบประกำรใด ๆ  
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เงนิกบัชีวติ 

ในนิทำนเร่ืองหน่ึงของ เฮ็นร่ี ไรเดอร์ แฮกกำร์ด ท่ำนไดเ้ล่ำถึงเร่ืองดินแดนมหศัจรรย ์ ของชน
เผำ่นกัรบท่ีดุร้ำย ซ่ึงอยูใ่นทะเลทรำยอนัไกลโพน้ ท่ำนเล่ำวำ่มีแม่มดตนหน่ึง ไดพ้ำขนุศึกสำมคนของ
ชนเผำ่นั้น ไปยงัใจกลำงของโลก ซ่ึงเป็นท่ีซ่อนขมุทรัพยข์องกษตัริยซ์ำโลมอน ในโบรำณกำล เม่ือผำ่น
ประตูลึกลบันั้นเขำ้ไปแลว้ พวกเขำก็พบหีบสมบติัมหำศำล ซ่ึงมีเพชรพลอยนำนำชนิด ตกอยูเ่กล่ือน
กลำด แต่ขณะท่ีทุกคนก ำลงัตกตลึงพรึงเพริดอยูก่บัภำพท่ีเห็นและควำมโลภท่ีอยำกจะไดส้มบติั ประดงั
ข้ึนในหว้งแห่งควำมนึกคิด แม่มดก็เล็ดลอดออกจำกท่ีนัน่ไป ปล่อยใหพ้วกเขำถูกขงัอยูใ่นนั้น โดยไม่มี
ทำงออก 

 พวกเขำช่ืนชมต่อโชคลำภท่ีอยูต่รงหนำ้ หยบิตอ้งลูบคล ำของล ้ำค่ำทุกอยำ่ง จนลืมตวั เม่ือ
รู้สึกตวัก็รู้วำ่ พวกตนไดถู้กแม่มด หลอกมำฆ่ำเสียแลว้ ควำม
ดีใจ กลบักลำยเป็นควำมเศร้ำและควำมกลวั ทนัใดนั้น พวก
เขำก็ไดย้นิเสียงแม่มดหวัเรำะ อยำ่งเยย้หยนัดงัมำแต่ไกลวำ่ 
“ฮิ ๆ จงกิน จงด่ืม ส่ิงเหล่ำน้ีเถอะ เรำจะยกใหเ้จำ้ทั้งหมด” 

แมม้นุษยท์ั้งโลกจะบอกวำ่ เงิน ทอง ทรัพยส์มบติั
เป็นแกว้สำรพดันึก แต่ส ำหรับชำยสำมคนท่ีถูกขงัอยูใ่นหอ้งลึกลบันั้น จะตอ้งเถียงกบัคนทัว่โลกอยำ่ง
เอำเป็นเอำตำยก็ไดว้ำ่ ไม่เป็นควำมจริงเสมอไปอยำ่งนอ้ยท่ีสุด เงิน ทอง ทรัพยส์มบติัมำกมำยท่ีเขำ
มองเห็น ไม่อำจช่วยชีวิตของพวกเขำไดเ้ลย 

ควำมจริงอยำ่งหน่ึง ท่ีไม่มีมนุษยใ์ดอำจปฏิเสธไดคื้อ ความตายคร่าชีวติของทุกคน ไม่วำ่จะ
เป็นคนมีเงินมำก หรือคนมีเงินนอ้ย และคนมีเงินมำกใช่วำ่จะมีอำยยุนืยำวกวำ่คนมีเงินนอ้ย เม่ือควำม
ตำยยำ่งกรำยมำถึงผูใ้ด ก็ไม่มีส่ิงใดในโลกอำจซ้ือควำมตำยนั้นได ้

ค ำสอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์ขอ้หน่ึง กล่ำวไวว้ำ่ “ชีวติของบุคคลใด มิไดมี้อยูใ่นของ
บริบูรณ์ซ่ึงเขำมีอยูน่ั้น” 
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เงนิกบัความสุข 

ในกรณีชีวติและควำมตำย เรำยอมรับวำ่ เงินมิไดเ้ป็นแกว้สำรพดันึก อยำ่งไรก็ตำม เงินคงน ำ
ควำมสุขมำใหม้นุษยทุ์กคนไดก้ระมงั 

ซีซิล โรดส์ เป็นมหำเศรษฐีท่ีร ่ ำรวยท่ีสุดคนหน่ึงในจกัรภพองักฤษ เขำไดล้งทุนตั้งบริษทั
เหมืองแร่เดเบียรส์ เม่ือเขำอำยไุด ้ 27 ปี แปดปีต่อมำเขำไดเ้ป็นเจำ้ของ และผูอ้  ำนวยกำรของโรงงำน
อุตสำหกรรมเหมืองเพชร ท่ีอำฟริกำใต ้ เม่ืออำยไุด ้ 37 ปี เขำได้
เป็นนำยกรัฐมนตรีของ เคพย ์ โคโลน่ี หำ้ปีต่อมำ เขำไดเ้ป็น
เจำ้ของเหมืองทองค ำในอำฟริกำใต ้  ดินแดนท่ีเขำไดรั้บเป็น
มรดกและต่อมำไดม้อบเป็นอำณำนิคมขององักฤษ คือประเทศ
โรดีเซียนั้น มีเน้ือท่ีเท่ำกบัเน้ือท่ีของประเทศเยอรมนั ฝร่ังเศส 
และสเปนรวมกนั 

ในประเทศองักฤษในยคุเดียวกนั คนท่ียำกจนแต่มีควำมสุขมำกท่ีสุดคนหน่ึง คงไดแ้ก่ วลิเลียม 
บูธ ผูริ้เร่ิมตั้งกองประกำศพระกิตติคุณของคณะ ซำลเวชัน่ อำร์ม่ี และเป็นเพื่อนกบัมหำเศรษฐีซีซิล 
โรดส์  

“โรดส์” บูธถำมเขำเม่ือพบกนัคร้ังหน่ึง “คุณมีควำมสุขมำกไหม” 
“ผมนะรึ” เป็นค ำตอบท่ีแทบเช่ือไม่ได ้“คนอยำ่งผมนะหรือ จะมีควำมสุข” 
อยำ่งนอ้ยท่ีสุด มหำเศรษฐีของโลกคนหน่ึงยนืยนัวำ่ เงินไม่อำจบนัดำลควำมสุขให้อยำ่งแทจ้ริง 

คนมีเงินมำก อำจจะอยูดี่กินดี มีเคร่ืองบ ำรุงบ ำเรอควำมสุขควำมส ำรำญท่ีมีรำคำแพง มีเพื่อนสนิทมิตร
สหำยมำก แต่ส่ิงเหล่ำน้ีมิไดใ้หค้วำมสุขท่ีแทจ้ริงแก่เขำเลย มีรำยงำนท่ีน่ำสนใจอยำ่งหน่ึงวำ่ “ประชำกร
ในประเทศท่ีเจริญกำ้วหนำ้ท่ีสุด และหมู่ชนท่ีมีฐำนะดี น ำหนำ้ในสถิติคนเป็นโรคเส้นประสำทและสถิติ
คนฆ่ำตวัตำย” เพรำะเม่ือบุคคลใดมีทรัพยส์มบติัมำก มีธุรกิจมำก มีช่ือเสียงดี ต ำแหน่งสูง ก็มีเร่ืองท่ีจะ
ท ำใหล้ ำบำกมำก วุน่วำยใจมำก บำงคนเป็นห่วงสำรพดั จนกินไม่ได ้ นอนไม่หลบั น่ีหรือควำมสุข 
ควำมสุขท่ีแทจ้ริง ไม่เพียงแต่ทำงร่ำงกำย แต่ทำงจิตใจดว้ย นกัเขียนคนหน่ึงไดเ้ขียนค ำเปรียบเทียบไว้
อยำ่งน่ำฟังอยำ่งน้ีวำ่ 

เงินอำจซ้ือสตรี  แต่ไม่อำจซ้ือภรรยาทีด่ี 
เงินอำจซ้ือบ้าน   แต่ไม่อำจซ้ือครอบครัวทีม่ีความสุข 
เงินอำจซ้ืออาหาร  แต่ไม่อำจซ้ือความอยากรับประทาน 
เงินอำจซ้ือยา  แต่ไม่อำจซ้ือชีวติ 
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เงินอำจซ้ือเตียงนอน แต่ไม่อำจซ้ือการนอนหลบั 
เงินอำจซ้ือเพือ่น  แต่ไม่อำจซ้ือมิตรแท้ 
“ชีวติของบุคคลใด ๆ มิไดข้ึ้นอยูใ่นของบริบูรณ์ซ่ึงเขำมีอยูน่ั้น” 
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เงนิกบัความอิม่ใจ 

ผูท่ี้หิว จะตอ้งรับประทำนอำหำรจนอ่ิม แลว้จึงจะหยดุ กำรอ่ิมชนิดน้ีเรียกวำ่ อ่ิมทอ้ง จิตใจของ
มนุษยมี์ลกัษณะคลำ้ยกบัทอ้งอยูอ่ยำ่งหน่ึง คือหิวกระหำยอยูต่ลอดเวลำ มนุษยพ์ยำยำมคน้หำทุกวถีิทำง 
เพื่อจะดบัควำมหิวกระหำยของจิตใจ และคิดวำ่เงินทอง ทรัพยส์มบติั เกียรติ ต ำแหน่ง ช่ือเสียง คงจะดบั
ควำมหิวกระหำยของจิตใจได ้ แต่ผลปรำกฎวำ่ ไม่มีส่ิงใดในโลกท่ีอำจสร้ำงควำมอ่ิมใจใหแ้ก่มนุษย์

อยำ่งแทจ้ริง ควำมอ่ิมท่ีไดรั้บเป็นเพียงควำมอ่ิมใจชัว่ครำว เม่ือ
ไดส่ิ้งท่ีตนปรำรถนำแลว้ ไม่นำนควำมกระหำยทำงจิตใจก็
เกิดข้ึนใหม่ เกิดควำมกระหำยอยำกไดส่ิ้งใหม่ หมุนเวยีนผนั
เปล่ียนกนัเป็นเช่นน้ีตลอดไป จนมนุษยไ์ม่ทรำบวำ่ จะมีอะไรใน
โลกอีก ท่ีอำจสร้ำงควำมอ่ิมใจใหแ้ก่ตนเองได ้คนเป็นจ ำนวนนบั
ไม่ถว้น ท่ีตอ้งหนัไปสู่ควำมชัว่ กระท ำส่ิงท่ีมิชอบผดิกฎหมำย 
เพรำะแรงผลกัดนั แห่งควำมหิวกระหำยทำงจิตใจนั้น เป็นเหตุ
ใหเ้กิดเร่ืองเดือดเน้ือร้อนใจแก่ตนเองแก่เพื่อนบำ้น แก่สังคม 

และประเทศชำติ 
ควำมไม่อ่ิมใจน่ีแหละ ท่ีท ำใหเ้กิดปัญหำมำกมำย ท ำใหม้นุษยไ์ม่อำจพบควำมสุขในชีวติ 
“ชีวิตของบุคคลใด ๆ มิได้ขึน้อยู่ในของบริบูรณ์ซ่ึงเขามีอยู่นั้น” 
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ทรัพย์สินฝ่ายโลก 

กษตัริย ์ยอร์จท่ีส่ีแห่งองักฤษ ไดต้รัสไวอ้ยำ่งน่ำฟังวำ่ “ควำมสุขมิไดอ้ยูท่ี่กำรไดรั้บส่ิงท่ีเรำชอบ 
แต่อยูท่ี่กำรชอบส่ิงท่ีเรำไดรั้บ” 

คนพวกหน่ึงมีส่ิงของทุกอยำ่งครบบริบูรณ์ แต่ตอ้งทนทุกขท์รมำนทุก ๆ วนัทุก ๆ ชัว่โมง และ
ตลอดเวลำ ดว้ยโรคภยัไขเ้จบ็ ซ่ึงไม่มียำรักษำใหห้ำยได ้

คนอีกพวกหน่ึง มีทุกส่ิงท่ีตอ้งกำร แต่ตอ้งปวดร้ำวขมข่ืนใจดว้ยควำมผดิหวงั ตลอดมำ จนชีวติ
ไร้ควำมหมำย 

และคนอีกพวกหน่ึง มีทุกส่ิงทุกอยำ่งเช่นกนั แต่เป็นคนหงอยเหงำ วำ้เหว ่เขำอยำกไดมิ้ตรสนิท
ซ่ึงเป็นมิตรแท ้แต่ก็หำไม่ไดส้ักคนเดียว 

คนทั้งสำมจ ำพวกท่ีกล่ำวมำน้ี ต่ำงมีทุกส่ิงทุกอยำ่งครบบริบูรณ์ แต่ขำดส่ิงหน่ึงท่ีเขำปรำรถนำ
ท่ีสุด คือควำมสุขใจและควำมอ่ิมใจในชีวติ แต่พวกเขำไม่อำจทรำบวำ่ จะแสวงหำส่ิงเหล่ำน้ีจำกแหล่ง
ใด และโดยวธีิใด ในท่ีสุดต่ำงก็พบกบัควำมผดิหวงั 



 11 

ทางสู่ความสมบูรณ์พูนสุขทีแ่ท้จริง 

(แก้วสารพดันึก) 

ส่ิงทุกอยำ่งในโลกมีควำมส ำคญัมำกนอ้ยแตกต่ำงกนั แต่หลกัมีอยูว่ำ่ ส่ิงท่ีส ำคญัมำกกวำ่ ตอ้ง
มำก่อนส่ิงท่ีส ำคญันอ้ยกวำ่ ทำงสู่ควำมสมบูรณ์พนูสุขในชีวติก็ดุจกนั ท่ำนตอ้งทรำบส่ิงท่ีส ำคญัท่ีสุด
ก่อน พระเยซูคริสตต์รัสวำ่ “ท่ำนทั้งหลำยจงแสวงหำแผน่ดินของพระเจำ้ และควำมชอบธรรมของ
พระองคก่์อน แลว้พระองคจ์ะทรงเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงเหล่ำน้ีให”้ 

มนุษยไ์ม่ตอ้งกำรส่ิงของเพียงอยำ่งเดียว ดว้ยส่ิงเหล่ำน้ีไม่อำจขจดัควำมหิวกระหำยในส่วนลึก
ของจิตใจได ้มนุษยมิ์ไดเ้ป็นเพียงรูปป้ันดินเหนียว แต่เป็นส่ิงท่ีมีชีวติซ่ึงประกอบดว้ยวิญญำณจิต 

ร่ำงกำยของมนุษยมี์ควำมตอ้งกำรทำงฝ่ำยวตัถุ โดยเหตุน้ี เรำจึงซ้ืออำหำร เคร่ืองนุ่งห่ม บำ้น 
และเคร่ืองอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เป็นตน้ ส่ิงเหล่ำน้ี สำมำรถบ ำบดัควำมตอ้งกำรฝ่ำยร่ำงกำยของเรำ
ได ้นอกจำกน้ีมนุษยย์งัมีควำมตอ้งกำรฝ่ำยสมอง หรือสติปัญญำ เขำจึงสร้ำงโรงเรียน ซ้ือหนงัสือต่ำง ๆ 
เพื่อศึกษำหำควำมรู้ และเสริมสร้ำงมิตรภำพ เพื่อแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น คนส่วนมำกทรำบถึงควำม
ตอ้งกำรทั้งสองประเภทน้ี และไดพ้ยำยำมจดัหำทุกอยำ่งตำมท่ีร่ำงกำยและจิตใจเรียกร้อง แต่น่ำแปลก
เหลือเกิน เม่ือเขำจดัสรรทุกอยำ่งท่ีคิดวำ่เป็นควำมตอ้งกำรของตนแลว้ ในส่วนลึกของจิตใจมนุษยย์งัคง
มีเสียงเรียกร้อง แสดงควำมหิวกระหำย และควำมตอ้งกำรอยู ่ เง่ือนแห่งชีวิตอยูท่ี่น่ีเอง ถำ้ท่ำนแกเ้ง่ือน
ลึกลบัน้ีได ้ท่ำนก็จะพบควำมสุขบริบูรณ์ 

ควำมจริงเร่ืองน้ีมิใช่เป็นเร่ืองลึกลบัอะไร พระวจนะของพระเจำ้
ไดอ้ธิบำยไวอ้ยำ่งชดัเจน มนุษยไ์ม่เพียงแต่มีควำมตอ้งกำรฝ่ำยจิตใจ แต่
ยงัมีควำมตอ้งกำรฝ่ำยวญิญำณดว้ย มนุษยส่์วนมำกมองขำ้มควำมตอ้งกำร
ทำงฝ่ำยน้ี เสียงท่ีดงักอ้งจำกส่วนลึกในจิตใจของท่ำนนัน่แหละ คือเสียง
เรียกร้องดว้ยควำมหิวกระหำยฝ่ำยวญิญำณซ่ึงท่ำนไดท้อดทิ้ง 

วญิญำณจิตตอ้งกำรอำหำรฝ่ำยวญิญำณ คือพระเจ้า นกักวใีนพระคริสตธรรมคมัภีร์ กล่ำววำ่ 
“วิญญาณของข้าพเจ้าหอบกระหายหาพระองค์ เหมือนกวางหอบกระหายหาน า้ในล าธาร” วญิญำณของ
ท่ำนกระหำยในส่ิงซ่ึงไม่อำจหำไดใ้นทำงฝ่ำยโลก เพรำะวิญญำณของท่ำนเรียกร้องตอ้งกำรพระเจำ้ พระ
เจำ้ผูท้รงสร้ำงตวัท่ำนเท่ำนั้น ท่ีทรงสำมำรถเพิ่มเติมในส่ิงท่ีท่ำนยงัขำดอยู ่ ท  ำใหชี้วิตของท่ำนสมบูรณ์
พนูสุข 
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“ท่ำนทั้งหลำยจงแสวงหำรแผน่ดินของพระเจำ้ และควำมชอบธรรมของพระองคก่์อน แลว้
พระองคจ์ะทรงเพิ่มเติมส่ิงทั้งปวงเหล่ำน้ีให้” 
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แสวงหาอย่างไร 

ท่ำนอำจถำมวำ่ “ค ำกล่ำวขำ้งตน้ถูกตอ้ง แต่ขำ้พเจำ้จะสนใจในเร่ืองฝ่ำยวญิญำณไดอ้ยำ่งไร 
ตำมปกติ ขำ้พเจำ้ไม่อยำกสนใจเร่ืองเก่ียวกบัพระเจำ้เลย” เหตุผลของท่ำนถูกตอ้ง ไม่มีใครอยำกสนใจ
ในเร่ืองเก่ียวกบัพระเจำ้เลย พระคริสตธรรมคมัภีร์ก็กล่ำววำ่ “ไม่มีคนแสวงหาพระเจ้า” แต่อยำ่เพิ่งทอ้ใจ 
พระคมัภีร์ก็สอนดว้ยวำ่ “ถำ้แมค้นหน่ึงคนใดอยูใ่นพระคริสต ์ คนนั้นเป็นคนถูกสร้ำงใหม่แลว้ ส่ิง
สำรพดัท่ีเก่ำ ๆ ก็ไดล่้วงไป น่ีแน่ะ กลำยเป็นส่ิงใหม่ทั้งนั้น” 

โดยนิสัยดั้งเดิมของมนุษยแ์ลว้ ไม่มีผูใ้ดสนใจในเร่ืองฝ่ำยวญิญำณ แต่เม่ือเขำตอ้นรับพระเยซู
คริสตเ์ขำ้มำในจิตใจ พระองคก์็ทรงเปล่ียนแปลงเขำ ให้เขำมีชีวติใหม่ มีควำมตอ้งกำรใหม่ รสนิยมใหม่ 
ควำมหวงัใหม่ ควำมตั้งใจใหม่ สู่ทำงชีวติใหม่ และควำมสนใจใหม่ 

ท่ำนตอ้งกำรส่ิงใหม่ ๆ เหล่ำน้ีไหม ส่ิงใหม่ทำงฝ่ำยวญิญำณจิต ซ่ึงอำจหยัง่รำกลงไปสู่ส่วนลึก
ท่ีสุดในจิตใจของท่ำน ท ำใหพ้บควำมอ่ิมเอิบใจในชีวิตอยำ่งแทจ้ริง ส่ิงใหม่น้ีไม่เพียงแต่จะน ำควำมอ่ิม
ใจมำสู่ท่ำนในปัจจุบนั แต่ตลอดไปเป็นนิจ 

คนท่ีถวำยตวัเป็นของพระเยซูคริสตเ์ท่ำนั้น จึงจะไดส่ิ้งใหม่น้ี ท่ำนเป็นของพระเยซูคริสตแ์ลว้
หรือยงั ท่ำนตอ้งกำรจะเป็นของพระเยซูคริสตเ์ด๋ียวน้ีไหม พระองคท์รงตอ้งกำรใหท้่ำนเป็นของ
พระองค ์ เม่ือประมำณสองพนัปีล่วงมำแลว้ พระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขน พระหตัถ ์
และพระบำทของพระองค ์ ทรงถูกตรึงดว้ยตำปู พระเศียรของพระองคท์รงถูกสวมดว้ยมงกุฎท่ีท ำดว้ย
หนำม พระโลหิตไหลชะโลมทัว่พระกำย ทรงไดรั้บควำมทุกขท์รมำนอยำ่งสุดจะพรรณำ 

“ท ำไมจึงเป็นเช่นนั้น พระองคท์  ำผดิประกำรใดหรือ” 
เจำ้เมืองโรมนัท่ีอนุญำตให้น ำพระเยซูไปตรึง อำจใหค้  ำตอบแก่ท่ำนได ้ท่ำนกล่ำววำ่ “เขำไดท้  ำ

ผดิอะไร เรำไม่เห็นวำ่เขำท ำผิดอะไร ท่ีสมควรมีโทษถึงตำย” 
พระเยซูคริสตมิ์ไดส้ิ้นพระชนม ์ เพรำะควำมผดิของพระองค ์ พระองคท์รงบริสุทธ์ิ ทรง

ปรำศจำกควำมผดิบำป และด่ำงพร้อยใด ๆ ท่ีพระองคท์รงยอมถูกตรึงส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขนเพื่อไถ่
ควำมผดิบำปของขำ้พเจำ้และของท่ำน พระองคท์รงสละพระชนม ์ เพื่อ
เรำจะไดชี้วิตนิรันดร์ พระโลหิตของพระองคห์ลัง่ไหล เพื่อเรำจะไดรั้บ
กำรช ำระใหบ้ริสุทธ์ิ พระองคท์รงทนทุกขท์รมำน เพื่อเรำจะไดรั้บ
ควำมสุขท่ีแทจ้ริง 

พระเยซูคริสตท์รงรักท่ำนมำกมำยเช่นน้ี ทรงเตรียมทำงแห่งควำมสุขใหแ้ก่ท่ำน ท่ำนยงัไม่
ตอ้งกำรเป็นของพระองคอี์กหรือ 
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จงตอ้นรับพระองคเ์ขำ้มำในจิตใจของท่ำนเด๋ียวน้ี พระองคจ์ะทรงช ำระจิตใจของท่ำนใหข้ำว
สะอำด จะทรงประทำนสันติสุข ควำมอ่ิมเอิบใจ ควำมพึงพอใจ ควำมสุขใจ และควำมยนิดีท่ีย ัง่ยนื
ตลอดไปเป็นนิจแก่ท่ำน จงบอกพระองคเ์ด๋ียวน้ีวำ่ ท่ำนตอ้งกำรเป็นของพระองค ์ แลว้พระองคจ์ะทรง
ตอ้นรับท่ำน ให้เป็นของพระองคต์ั้งแต่วนัน้ี พระองคท์รงสัญญำวำ่ “ผู้ท่ีมาหาเรา เราจะไม่ทิง้เลย” 
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เม่ือท่ำนอ่ำนหนงัสือน้ีจบแลว้ หำกมีควำมสนใจใคร่จะรู้มำกกวำ่น้ี เชิญติดต่อคริสตจกัร หรือ 
คริสเตียนในละแวกบำ้นของท่ำน หำกไม่รู้จกั เชิญติดต่อ 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
28/2 ซอยประชาอุทิศ  
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