
 1  



ราชาแหงความรัก 
เม่ือไมนานมานี้มีภาพยนตรเร่ืองหนึ่งซ่ึงเปนเร่ืองราวเกีย่วกับตํานานท่ีอิงประวัติศาสตรกอน 

คริสตศักราช ช่ือวา “ทรอย (TROY) เปนเร่ืองราวท่ีกลาวถึงสงครามระหวางเมือง 2 เมือง ซ่ึงจริง ๆ แลว
สงครามคร้ังนี้มีตนกําเนดิมาจากชาย 2 คน คนหน่ึงช่ืออีคิวลิส ชาวคนน้ีตอสูเพือ่ช่ือเสียงของตนเอง 
และอีกคนก็คือ พารีส ซ่ึงชายคนนี้ตอสูเพื่อความรัก และเพื่อความรักของชายคนนี้นี่เอง ทําใหเขาไม
เสียดายท่ีจะสละชีวิตของคนท้ังเมืองเพื่อจะไดมาซ่ึงความรักของตนเอง… จากจุดนี้ทําใหเราเห็นวา
มนุษยเรานั้นไมเขาใจความรักท่ีแทจริงเลย ความรักของมนุษยนั้นตองการครอบครอง ก็เพื่อท่ีจะ
ตอบสนองตอความตองการทั้งรางกายและจิตใจของตนเอง จึงเปนความรักท่ีเอาตัวเองเปนจุดศูนยกลาง 
โดยไมสนใจในชีวิตหรือความรูสึกของคนอ่ืนๆ… และต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันนีม้นุษยเราก็พยายามท่ี
จะเสาะหาความหมายของความรักท่ีแทจริง แลวมนษุยเรามีหนทางท่ีจะพบกับความรักเชนนีไ้หม?” 

ความรักท่ีมขีีดจํากัดของมนุษย 

ถาเราลองสังเกตดูเรากจ็ะพบวา... ความรักของมนุษยเราน้ันมีขีดจํากดัและเห็นแกตวั วันนี้ถา
คุณยังไปดวยกันกับเขาได เขาก็ยังคงรักคุณ แตวันหนึ่งถาคุณไมเหน็ดวยกับเขา หรือถาคุณไมชอบเขา 
เขาก็ไมรักคุณแลวจริงหรือเปลาครับ?... วนันี้ถายังมีผลประโยชนรวมกัน ก็ยังรักกนั แตพอวนัหนึ่งขัด
ผลประโยชนกัน ก็เลิกรักกันนั่นเปนเพราะวาความรักของมนุษยเรานั้นเปนความรักท่ีเห็นแกตวั ไม
ทราบวาทานผูอานเคยฟงตํานานเร่ืองเลาท่ีเกี่ยวกับกิมล้ังกับกิมกีไ่หมครับ?... เร่ืองมีอยูวา เดก็หญิง
กิมล้ังกับเดก็หญิงกิมกี่ตอนเปนอาหมวยน้ัน ท้ัง 2 คนเลนกระโดดยางอยูแถวยานท่ีมีคนจีนอาศัยอยู 
เด็กหญิง 2 คน รักกันมาก ๆ… วันหนึ่งท้ัง 2 คนเอานิ้วกอยเกีย่วกัน แลวกิมล้ังก็พูดวา... “กิมกี่จะ!... เรา
จะตองรักกันนะ เราจะเปนเพื่อนรักกันจนวนัตายนะจะ!... “ตกลงจะกิมล้ัง”... กิมกี่ตอบ... ไมนาน
อาหมวยท้ัง 2 คนก็โตข้ึนจนเปนแมนางกิมล้ังกับแมนางกิมกี่สุดทายตางก็ไดแตงงานกันไป แตดวย
ความรักฉันทเพื่อนท่ีมีตอกนั ท้ัง 2 ก็เลยไปเปดรานขายทองอยูติดกนั... ตอนท่ีเปดรานทองใหม ๆ ก็
ไมไดเขียนปายช่ือรานอะไรท้ังส้ิน เพราะท้ัง 2 คนมีความรูสึกวาเปนเหมือนรานเดียวกัน ซ่ึง 2 รานนี้
เปนท่ีอิจฉาของบรรดาคนแถวนั้น เพราะรักกันเหลือเกินนน!!! เม่ือของท่ีรานของกิมล้ังขาด ก็วิ่งไปยืม
รานกิมกี่ หรือถาชางทองรานกิมกี่ไมมา กว็ิ่งไปหาชางทองรานกิมล้ังมาชวย แตอยูมาวันหนึ่ง ไมรูวาแม
นางกิมล้ังคิดอะไรขึ้นมา เธอไดเขียนปายเล็ก ๆ ติดอยูหนารานของเธอวา “หางทองแมกิมล้ัง”... เทานั้น
แหละไดเร่ือง!... แมนางกิมกี่ออกมากวาดหนาบานเหลือบไปเห็นปายช่ือรานของเพ่ือนก็รูสึก
ตะขิดตะขวงใจและคิดในใจวา “ทําไมเพื่อนเราถึงเปล่ียนไป?... ทําไมตองเขียน?... ทําไมตองแยกเปน

 2 



รานกิมล้ัง กิมกี่นะ!... ทําไม???... ออ!... กิมล้ัง... นี่เธออยากจะขายดีกวาฉันเหรอ... ไดเลย!... ฉันก็ทํา
บาง!”.. กิมกี่กเ็ลยเขียนปายบางวา “หางทองแมกิมกี”่... พอกิมล้ังออกมากวาดหนาบานเห็นเทานั้น ก็เร่ิม
ขัดใจเหมือนกนั และคิดในใจวา... “หา!!... ทําไมเพื่อนเราตองเขียนปายสูเราดวย ยอมเราไมไดเหรอ?... 
สงสัยมันอิจฉาฉันท่ีฉันขายดีกวามัน”... ท้ังสองเร่ิมไมพอใจกนัจึงไมยอมพูดกนั ไดแตเก็บไวในใจ พอ
เจอหนากัน ใบหนากย็ังยิ้ม แตในใจเร่ิมบาดหมางกนัแลว... ตอมากิมล้ังก็เขียนปายตอข้ึนไปอีกวา “หาง
ทองแมกิมล้ังตรามังกร” พอกิมกี่ออกมากวาดหนาบาน เห็นก็ยิ่งไมพอใจ..  “แนะๆๆ... มันเอามังกรเสา
หลินมาขูฉันแลวเหรอ.. ออ!...ไดเลย..กิมล้ัง..ไดเลย..ฉันสูโวย!”.. กมิกี่จึงข้ึนปายวา “หางทองแมกิมกี่
ตรานกอินทรีย”.. กิมล้ังพอเห็น ไฟก็ลุกทันที จึงข้ึนปายอีกวา “ทองดีตองแมกิมล้ัง” กิมกี่พอเห็นก็ข้ึน
ปายสูวา “ทองดังตองแมกิมกี่”.. กิมล้ังพอเห็นดังนั้นก็ข้ึนปายหนักกวาเดิมวา “ทองแมกิมล้ังดังกวาทอง
แมกิมกี”่.. กมิกี่พอเหน็ก็ข้ึนปายสูทันทีเลยวา “ทองแมกิมกี่ดกีวาทองแมกิมล้ัง”..... ผูอานครับ!...สอง
อาเจจะเลิกคบกันก็เร่ิมตรงนีแ้หละครับ... เพราะในท่ีสุดเจกิมล้ังก็ข้ึนปายใหญวา “มังกรแมกิมล้ังเหยียบ
หัวนกอินทรียแมกิมกี”่... เทานั้นแหละคุณเอย!... เจกิมกีก่็ข้ึนปายสูเลยวา “นกอินทรียแมกิมกี่จกิฝมังกร
แมกิมล้ัง” สุดทาย 2 รานนี้กอ็ยูดวยกนัไมไดตองแยกจากกันไป... 

จากเร่ืองขางตนทําใหเราเหน็ชัดวา ความรักของมนุษยเปนความรักท่ีมีขีดจํากัดและเห็นแกตวั 
นอกจากนั้นความรักของมนษุยยงัเปนความรักท่ีถูกกระตุนจากภายนอกเปนความรักแบบมีขอแม เปน
ความรักท่ีมีวนัเปล่ียนแปลง... เชน “ฉันรักเด็กคนนี้ เพราะเคาเปนลูก” การท่ีเขาเปนลูกจึงทําใหแมรัก 
“ฉันรักเขาเพราะเขาสวย ถาเขาไมสวย ฉันก็ไมรัก” “ฉันรักเขาเพราะเขาดี แตถาเขาไมดี ฉันก็ไมรัก” เรา
คงเคยไดยินเร่ืองตลก ๆ ท่ีวา ตอนจีบกันใหม ๆ เดินไปดวยกัน พอหมาเหาแฟนเตะใครครับ?... เตะ
หมา!... “มาเหาแฟนขาทําไม?”... แตพออยูดวยกัน 10 ป มีลูก 3 คน เปล่ียนเปนอยางไรครับ!... เดนิไป
ดวยกัน พอหมาเหา เตะใครครับ?... เตะเมีย! พรอมกับพูดวา “เดินยังไงใหหมาเหา!”... เห็นหรือยังครับ
วา ความรักของมนุษยนั้นมีขีดจํากัดและมีวันเปล่ียนไปเพราะมันถูกกระตุนจากภายนอก ซ่ึงนีก่็เปน
สภาพท่ีมนุษยทุกคนท่ัวโลกเปนเหมือนกันหมด เราไมมีทางท่ีจะหาความรักท่ีแทจริงในทามกลางสังคม
ของมนุษยไดเลย... 

ผูที่สําแดงความหมายของความรักท่ีแทจริง 

ทานทราบไหมวา ทําไมมนุษยจึงไมสามารถแสวงหาความรักท่ีแทจริงในทามกลางมนุษยได 
นั่นก็เพราะวามนุษยเราลวนแตเปนคนบาปนั่นเอง ถาเชนนั้นแลวมนษุยเราจะแสวงหาความรักเชนนี้ได
จากท่ีใดกันเลา?... คําตอบก็คือเราสามารถรับความรักท่ีแทจริงนี้ไดจากพระเจา เพราะในพระคริสต
ธรรมคัมภีรไดบอกเราวา “พระเจาทรงเปนความรัก” ซ่ึงความรักของพระองคนั้นเปนความรักท่ียิ่งใหญ
เปนความรักแบบไมมีขอแมเหมือนกับความรักของมนุษยเรานั่นก็เพราะวาพระองคมีเนื้อแทแหงความ
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รักนั่นเอง พระคัมภีรไดบันทึกไววา เพราะพระองคทรงเปนผูสรางมนุษย ดังนั้นพระองคจึงทรงรักเรา
มาก ซ่ึงการท่ีพระองคทรงสรางมนุษยเราก็เพื่อใหเรามีสัมพันธภาพกับพระองคเหมือนพอกับลูกและ
พระองคยังไดทรงประทานสิ่งท่ีดีและพระพรนานัปการใหแกมนุษย แตมนษุยเรากลับปฏิเสธพระเจาผู
ทรงสรางเขาและไมเช่ือฟงพระองค ท้ังยังทําหลายส่ิงหลายอยางท่ีเปนความบาปอีกดวย และเพราะเหตุ
ท่ีพระเจานั้นทรงบริสุทธ์ิทําใหความบาปแมแตนิดเดียวกไ็มสามารถเขาใกลพระองคไดดังนั้นเม่ือมนุษย
ทําบาปจึงตองถูกแยกออกจากพระเจา ชีวิตของมนุษยจึงไมสามารถพบความสุขท่ีแทจริง ท้ังยงัตอง
เผชิญกับความทุกข ตองเจอกับปญหา น้ําตา และตองพบกับความตาย ยิ่งกวานัน้ก็คือ เม่ือมนุษยเราจาก
โลกน้ีไปก็ยังตองรับการพิพากษาโทษจากพระเจาตามการกระทําของแตละคน และในที่สุดกต็องรับ
ความทุกขทรมานในนรกเปนนจินิรันดร... เคยมีคนถามวา “ถาพระเจาทรงรักมนุษยแลวทําไมจึงตองให
มนุษยลงนรกดวยเลา?”... กอนอ่ืนตองทําความเขาใจกอนวา พระเจาไมไดอยากใหมนุษยเราตองลงนรก
เลย แตเพราะเหตุท่ีมนษุยเราตัดสินใจท่ีจะทําบาปเองจึงตองรับโทษเชนนั้น ซ่ึงทานทราบไหมวา เม่ือ
มนุษยเราตองลงนรกน้ัน พระเจาไมไดทรงสะใจหรือสมน้ําหนามนุษยเราเลย แตพระองคทรงเสีย
กระทัยและทรงปวดใจอยางยิ่งท่ีตองเหน็มนุษยท่ีพระองคทรงรักนั้นตองพินาศในบึงไฟนรก ดังนัน้ดวย
ความรักของพระองค พระองคจึงไดทรงจดัเตรียมทางท่ีจะใหมนษุยไดรอดพนจากการลงโทษน้ัน โดย
ทรงใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับสภาพเปนมนษุยในโลกน้ีเม่ือ
ประมาณ 2,000 ปท่ีแลว ซ่ึงจุดประสงคท่ีพระองคมาบังเกิดในโลกก็เพื่อท่ีจะมารับการลงโทษบาปแทน
มวลมนุษยชาติ โดยทรงยอมถูกตรึงจนส้ินพระชนมบนไมกางเขน ดงันั้นเราจะเหน็วาความรักของพระ
เจาท่ีมีตอคนบาปอยางมนุษยเรานั้น เปนความรักแบบไมมีขอแมจริงๆ... เวลานี้ผมอยากใหทานแหงน
หนาข้ึนมองดขูางบนแลวถามพระเจาวา “พระเจา! ทําไมพระองคจึงทรงรักขาพระองค?... เพราะขา
พระองคดีหรือ?... เพราะขาพระองคหลอ (สวย) หรือ?... เพราะขาพระองครวยหรือ? เพราะขาพระองค
เปนคนแข็งแรงมีความสามารถหรือ?... ไมใชเลย!... ทานทราบไหมวา ในตัวของมนษุยเรานัน้ไมมีอะไร
ดีเลยท่ีจะทําใหพระเจารักเราในพระคัมภีรไดบอกวา จิตใจภายในของมนุษยลวนแตมีเคาความคิดท่ีเปน
บาป หนาซ่ือใจคด รางกายนบัวันก็มีแตจะเหี่ยวลง ๆ และท่ีสําคัญก็คือ มนุษยเราไดปฏิเสธพระเจาและ
ตั้งตัวเปนศัตรูกับพระองคอีกดวย... เห็นชัดหรือยังครับวาในตัวของมนุษยไมมีอะไรท่ีจะมากระตุนให
พระเจานั้นสามารถท่ีจะรักเราไดเลย แตถึงกระนั้นพระองคก็ยังทรงรักมนุษยและพรอมท่ีจะใหอภัยโทษ
บาปท้ังส้ินท่ีมนุษยเราไดกระทําจนกระท่ังยอมใหพระบุตรของพระองคมาตายบนไมกางเขนเพ่ือรับ
โทษแทนเรา และพระองคยงัทรงสัญญาอีกวา หากผูใดท่ีเชื่อและวางใจในพระองค โดยการสารภาพ
ความผิดบาป และทูลขอใหพระเยซูคริสตทรงเปนผูรับโทษบาปแทนเขาผูนัน้ก็จะไมตองรับการ
พิพากษาโทษจากพระองคอีกตอไป แตจะไดไปอยูในสวรรคกับพระองคตลอดไปเปนนิตย”... 
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ผูอานที่รักครับ... บางทีทานอาจจะมีคําถามในเวลาน้ีวา... “ถาพระเจารักฉันจริง ทําไมพระองค
ไมมารับสภาพเปนมนษุยเพือ่มาตายแทนฉันดวยตัวเอง แตกลับใหพระบุตรของพระองคคือพระเยซู
คริสตมาตายแทนดวยละ?”... คําถามนี้เปนคําถามท่ีดี แตอยากจะใหทานทราบวา นอกจากพระเจาผูทรง
เปนพระบิดาจะรักมนษุยแลว พระเยซูคริสตก็ทรงรักมนุษยดวย ดังนั้นพระองคจึงยอมท่ีจะสละชีวิต
ของพระองคเพื่อมนุษยท่ีพระองคทรงรัก พระองคจงึทรงเปนราชาแหงความรักท่ีไดสําแดงความรักท่ี
แทจริงใหกับมนุษย ซ่ึงเปนความรักนิรันดรท่ีหาไมไดเลยในทามกลางมวลมนุษย เพราะความรักของ
พระองคนั้นเปนความรักท่ีไมเห็นแกตวั เปนความรักท่ีพรอมจะใหอภัย เปนความรักท่ีใหโอกาสและให
กําลังเม่ือมนุษยลมลง นับต้ังแตนั้นมา มนุษยเราจึงไดทราบวาความรักท่ีแทจริงเปนเชนไรโดยผานทาง
ชีวิตของพระองค ผูอานที่รัก ทานสามารถท่ีจะรับความรักเชนนี้จากพระองคได เวลานี้ความรักของ
พระองคอยูตรงหนาประตูใจของทานแลว ขอเชิญทานรีบเปดใจตอนรับพระเยซูใหเปนพระผูชวยทาน
ใหรอดบาปเดีย๋วนีเ้ถิด ถาทานปรารถนาท่ีจะรับการอภยัโทษบาปจากพระเจา ขอใหทานอธิษฐานทูลตอ
พระองคดังนี ้

“ขาแตพระเจา บัดนี้ขาพระองคไดรูจักความรักท่ีพระองคทรงใหแกมนุษยแลว ขาพระองคขอ
เปดใจรับความรักของพระองค และขอสารภาพความผิดบาปท่ีขาพระองคไดกระทํามาท้ังท่ีลับท่ีแจง ขอ
ทรงโปรดเมตตาอภัยโทษใหแกขาพระองคดวยเถิด ขาพระองคขอเช่ือพึ่งในพระองคตลอดไป 
ขอบพระคุณพระองคท่ีทรงใหพระเยซูคริสตมารับโทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขน ขาพระองค
ขอกราบทูลในนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน”.... 

ถาทานไดทูลตอพระองคดวยใจจริงแลว ขอใหทานม่ันใจเถิดวาพระเจาไดทรงยกโทษความผิด
บาปใหแกทานแลวอยางส้ินเชิง และพระองคจะทรงเปล่ียนชีวิตของทานใหดีข้ึนอยางแนนอน.... ทาน
สามารถท่ีจะติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตทานเขียนช่ือและท่ีอยูลงในใบตัดสินใจ แลว
สงมายังท่ีอยูดานขางในใบตัดสินใจ 
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