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“คุนยาม่ไม่่สืาม่ารถเงียบเฉยไดี�ในเวลาที่ี�โลกกำาลังพี่นาศ หนังสืือเล่ม่นี�

จัะขีับเคุลื�อนคุุณให�เหยียดีชีีว่ต้ออกไปหาผู้้�คุนที่ี�ยังไม่่เชีื�อพีระเจั�าดี�วยคุวาม่ร้�สื่ก 

ถ่งคุวาม่รีบดี่วนเพีราะเวลากำาลังจัะหม่ดีลง คุนยาม่คุือผู้้�ที่ี�กำาลังเต้ือนสืต้่อย่าง 

เอาจัร่งเอาจัังว่าชี่วงเวลาสืั�นๆ ขีองเราบนโลกนี�ไม่่ใชี่เวลาเพีื�อเล่นสืนุก แต้่สืำาหรับ

ใชี�ต้่อสื้�เพีื�อให�ไดี�ม่าซึ่่�งจั่ต้ว่ญญาณขีองม่นุษย์ที่ั�งชีายและหญ่ง ในหน�าหนังสืือเหล่านี� 

ม่าร์คุ เคุฮิ่ลล์ ไดี�ที่�าที่ายเหล่าที่หารขีองพีระคุร่สืต้์อย่างล่กซึ่่�ง เพีื�อให�พีวกเขีาออกจัาก

กระบะที่รายอันสืะดีวกสืบายและเดี่นที่ัพีเขี�าสื้่สืนาม่รบบนโลกใบนี�ในฐานะคุนยาม่ 

ที่ี�สืัต้ย์ซึ่ื�อขีองพีระเยซึ่้คุร่สืต้์ขีองเรา” 

–โจช เพจ, คนัยาม 

“หนังสืือเล่ม่นี�นำาเสืนอไดี�อย่างชีัดีเจันถ่งสื่�งที่ี�อย้่แนบสืน่ที่พีระทัี่ยขีองพีระเจั�า

ม่ากที่ี�สืดุี นั�นคุอืคุนยาม่ขีองพีระองคุท์ี่ี�ไดี�ใชี�ชีวีต่้ที่ั�งหม่ดีเพีื�อปรนนบ่ตั้ร่บัใชี�พีระองคุแ์ละ

เต้อืนผู้้�คุนที่ี�ยงัไม่เ่ชีื�อพีระเจั�าให�เขี�าลี�ภัยัในพีระคุรส่ืต์้ รว่ม่จับัม่อืกบัม่าร์คุ เคุฮิ่ลล ์ที่ี�ไดี� 

เหยยีดียื�นออกไปดี�วยเรื�องราวการเปน็พียานในชีวีต่้จัรง่ขีองเขีา คุั�นดี�วยสืจััจัะอนัลก่ซึ่่�ง 

ซึ่่�งจัะยกหวัใจัขีองคุณุขี่�นสื้แ่นวกำาแพีงขีองพีระเจั�า เพีื�อที่ำาหน�าที่ี�คุนยาม่ผู้้�แน่วแนแ่ละ

ไม่ล่ะอาย และเรยีกร�องให�ผู้้�ที่ี�กำาลงัจัะพีน่าศไดี�เลอืกเอาชีวีต่้ การพีบปะกันโดียบงัเอญ่

อยา่งนา่เหลอืเชีื�อและคุวาม่ชีื�นชีม่ยน่ดี ี“เกน่คุำาอธิบ่าย” กำาลงัรอคุอยผู้้�ทีี่�ที่ำาเชีน่นั�น!” 

–เบัรนัด่า นัิก่เคิล่, คนัยาม 

“ซึ่าต้านไม่่ชีอบคุร่สืเต้ียน แต้่ม่ันเกลียดีคุวาม่กล�าหาญขีองม่าร์คุ เคุฮิ่ลล์ 

ซึ่าต้านไม่่สืาม่ารถต้�านที่านกองที่ัพีไดี� และหนังสืือเล่ม่นี�คุือเสืียงเป่าแต้รที่ี�เรียกไปยัง 

กองที่ัพีขีองพีระเจั�า ไปถ่งทีุ่กคุนที่ี�ร�องออกพีระนาม่พีระเยซึ่้คุร่สืต้์…จังต้ื�นเถ่ดี!”  

–จอนั แล่มบั์, คนัยาม 



“เรื�องราวสื่วนต้ัวอันเป็นต้ัวอย่างประกอบนั�น เสืม่ือนเป็นบที่เพีลงที่ี�กระตุ้�นให�

ผู้ม่ต้�องปรบัเสืยีงแต้รแห่งขีา่วประเสืรฐ่เพีื�อสืร�างที่ว่งที่ำานองที่ี�อบอุน่และสือดีประสืาน 

ในหนังสืือเล่ม่ล่าสืุดีขีองเขีา ม่าร์คุไดี�สืร�างคุวาม่ที่�าที่ายจัากขี�อพีระคุัม่ภัีร์ เสืร่ม่ดี�วย

ต้ัวอย่างประกอบจัากเรื�องราวสื่วนต้ัวที่ี�บอกให�ร้�ว่าขี�อพีระคุัม่ภัีร์เหล่านั�นที่ำางาน 

เก่ดีผู้ลอย่างไรต้่อผู้้�คุนในโลกแห่งคุวาม่เป็นจัร่ง สืำาหรับผู้ม่ นี�คุือทีุ่กสื่�งที่ี�ผู้ม่ต้�องการ 

เพีื�อที่ี�ผู้ม่จัะไดี�เปา่เสืยีงแต้รแหง่คุวาม่จัรง่เรื�อยไปดี�วยคุวาม่ปรารถนาอนัแรงกล�า ม่ารค์ุ 

เคุฮิ่ลล์คุือที่ี�ปร่กษาขีองบรรดีาคุนยาม่” 

–ด่อนั ไบัล่ธ์์, คนัยาม 

“หนังสืือเล่ม่นี�ไม่่ไดี�ถ้กเขีียนขี่�นต้าม่ที่ฤษฎีีการประกาศจัากห�องที่ำางาน 

ที่ี�ดี�านหลัง ม่าร์คุไดี�เขีียนหนังสืือที่ี�เต้็ม่ไปดี�วยคุวาม่ที่�าที่ายและนำาม่าปฏิ่บัต้่ไดี�อย่าง 

จัร่งแที่�ที่ี�สืุดีเท่ี่าที่ี�ผู้ม่เคุยอ่านหนังสืือเกี�ยวกับหัวขี�อนี� ใคุรก็ต้าม่ที่ี�ม่ีพีระว่ญญาณสืถ่ต้

อย้ใ่นพีวกเขีา จัะสืาม่ารถบอกไดี�ว่าหนงัสือืเล่ม่นี�ถก้เขียีนขี่�นโดียชีายผู้้�ม่ปีระสืบการณ์

ในการเป็นพียานอย่างต้่อเนื�องและม่ีคุวาม่ยำาเกรงพีระเจั�า’” 

–จอห์นั เบันัสื์ล่้�ย์, คนัยาม 

“หากคุณุต้�องการให�ส่ื�งที่ี�สืำาคุญัที่ี�สืดุีสืำาหรบัพีระเจั�าเปน็สื่�งที่ี�สืำาคุญัที่ี�สืดุีสืำาหรบั

ต้วัคุณุดี�วยเชีน่กนั ฉนัเชีื�อวา่เนื�อหาในหนงัสือืเลม่่นี�จัะโดีนใจัคุณุ ดีวงต้าขีองฉนัเออ่ล�น 

ไปดี�วยนำ�าต้าเพีราะไม่่ม่ีถ�อยคุำาใดีที่ี�จัะสืาม่ารถแสืดีงถ่งคุวาม่ร้�สื่กซึ่าบซึ่่�งใจัที่ี�ฉันม่ี 

ต้่อคุนยาม่ผู้้�สืัต้ย์ซึ่ื�อในชีีว่ต้ขีองฉันไดี�!!!” 

–ล่ินัด่า รัทำเทำิล่, คนัยาม 



“คุนยาม่ เป็นหนังสืือที่ี�ม่ีเสืน่ห์ม่ากจันคุุณวางไม่่ลง และม่ันยังกระตุ้�นคุวาม่

สืนใจัจันที่ำาให�คุุณต้�องต้รวจัสือบลำาดีับคุวาม่สืำาคุัญต้่างๆ ขีองต้ัวคุุณเอง ผู้ม่เชีื�อม่ั�นว่า 

หนังสืือเล่ม่นี�จัะเปลี�ยนร้ปแบบการดีำาเน่นชีีว่ต้ในแต่้ละวันขีองคุุณ เสีืยงแต้รแห่งคุวาม่จัร่ง 

จัะดีังก่กก�องเพีื�อให�คุร่สืต้จัักรขีองพีระเยซึ่้คุร่สืต้์ต้ื�นขี่�นม่า นี�คุือหนังสืือที่ี�ต้�องอ่าน!” 

–เด่ฟ ฟาร์เมอร์, คนัยาม 
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บทนำา

“เม่ื�อคุุณยำาเกรงพีระเจั�า คุุณจัะไม่่กลัวสื่�งอื�นใดี!”1 
–ออสืวอลดี์ แชีม่เบอร์สื

เม่ื�อคุุณอ่านหนังสืือเล่ม่นี�จับลง ผู้ม่หวังว่าคุุณจัะร้�สื่กไม่่สืบายใจั

เป็นอย่างย่�ง ผู้ม่เองก็คุงไม่่ม่ีปัญหาอะไรหากคุุณจัะไม่่ชีอบผู้ม่เอาเสีืยเลย 

เม่ื�อวางหนังสืือเล่ม่นี�ลง 

คุุณคุงไม่่คุ่ดีว่าจัะไดี�อ่านสืองประโยคุขี�างต้�นนี�ในบที่นำาขีองหนังสืือ  

แต้่ผู้ม่อยากเต้ือนคุุณล่วงหน�าว่าในหน�าหนังสืือต้่อๆ ไปนี� จัะม่ีคุวาม่ที่�าที่าย

อย่างจัร่งจััง หนังสืือเล่ม่นี�ไม่่ม่ีเรื�องราวอ่านเล่นเพีื�อคุวาม่บันเที่่ง ม่ันไม่่ไดี� 

ถ้กเขีียนขี่�นสืำาหรับผู้้�ที่ี�ต้�องการใชี�ชีีว่ต้ไปเรื�อยๆ หากคุุณต้�องการเป็นแต้่อุ่นๆ 

ไม่่ร�อนและไม่่เย็นขีณะเดี่นต้่ดีต้าม่พีระเยซึ่้คุร่สืต้์ นั�นก็เป็นสื่�งที่ี�คุุณเลือก  

ม่ันเป็นต้ัวเลือกที่ี�แย่ แต้่ม่ันก็คุือสื่�งที่ี�คุุณเลือก ในชีีว่ต้นี� เราต้�องต้ัดีสื่นใจั 

ในเรื�องต้่างๆ การต้ัดีสื่นใจัที่ั�งปวงจัะม่ีผู้ลต้าม่ม่า ที่ั�งผู้ลดีีและผู้ลเสืีย 

หน�าหนังสืือต้่อจัากนี�ไปม่ีไว�สืำาหรับผู้้�ที่ี�ต้�องการใชี�ชีีว่ต้ที่ั�งหม่ดีเพีื�อ

พีระเจั�า ม่ันเหม่าะสืำาหรับคุนที่ี�ต้�องการสืร�างคุวาม่แต้กต้่างให�เก่ดีขี่�น สืำาหรับ

คุนที่ี�ร้�วา่พีวกเขีาไม่ไ่ดี�เปน็ขีองโลกนี�เพีราะโลกเปน็เพียีงแคุ่ที่างผู้า่น ม่นัเหม่าะ

สืำาหรับผู้้�ที่ี�อย้่ในโลกแต้่ไม่่ใชี่ขีองโลก และสืำาหรับผู้้�ที่ี�ไม่่ต้�องการใชี�ชีีว่ต้เฉกเชี่น

ปุถุชีนที่ั�วๆ ไป

คุรท้ี่ี�ผู้ม่ชีื�นชีอบในสืม่ยัเรยีนคุอืคุรท้ี่ี�อยากให�ผู้ม่เปน็นกัเรยีนที่ี�ดีเีลศ่และ

กระหายที่ี�จัะเรียนร้� โคุ�ชีบาสืเกต้บอลคุนโปรดีขีองผู้ม่คืุอโคุ�ชีที่ี�อยากให�ผู้ม่

เก่งกาจัในสืนาม่แขี่งและไม่่ต้�องการให�ผู้ม่เป็นที่ี�สืองรองจัากใคุร เม่ื�อผู้ม่อย้่ใน

โลกธิุรก่จั ผู้้�จััดีการคุนโปรดีคุือคุนที่ี�อยากให�ผู้ม่บร่หารแผู้นกที่ี�ยอดีเยี�ยม่และ

ประสืบคุวาม่สืำาเร็จัอย่างสื้ง 



ขี�อเที่็จัจัร่งขีองเรื�องนี�ก็คุือศ่ษยาภั่บาล นักเที่ศน์ และนักพี้ดีที่ี�ผู้ม่ 

ชีื�นชีอบที่ั�งหลาย พีวกเขีาคุือคุนที่ี�ต้�องการให�ผู้ม่เป็นชีายผู้้�ย่�งใหญ่ขีองพีระเจั�า  

ผู้้�ซึ่่�งเชีื�อฟงัพีระองค์ุ! พีวกเขีาพีร�อม่ที่ี�จัะที่ำาให�ผู้ม่ขีุน่เคืุองและไม่ก่งัวลกบัคุวาม่

ร้�สื่กขีองผู้ม่ม่ากจันเก่นไป พีวกเขีาสืร�าง 

แรงบันดีาลใจัให�เก่ดีขี่�นอย่างแที่�จัร่งเพีื�อให�

ผู้ม่ที่ำาให�ดีีที่ี�สืุดี คุำาเที่ศนาทีี่�ผู้ม่ชีื�นชีอบคืุอ 

คุำาเที่ศนาที่ี�เม่ื�อฟังแล�วผู้ม่ร้�สื่กเหม่ือนถ้ก 

เตื้อนสืต่้อย่างแรงเพีราะนักเที่ศน์นั�นไม่่ต้�องการ

ให�ผู้ม่ดีำาเน่นชีีว่ต้ธิรรม่ดีาที่ั�วไปเหม่ือนคุนที่ี�

เหยียบเรือสืองแคุม่ คุร่สืเตี้ยนทีี่�ดีำาเน่นชีีว่ต้

เช่ีนนั�น ไม่เ่ปน็ที่ี�ยอม่รบัขีองนกัเที่ศนป์ระเภัที่

ดีังกล่าว พีวกเขีาจัะไม่ก่ังวลต้่อปฏิ่ก่ร่ยาขีอง

ผู้้�ฟังม่ากจันเก่นไป พีวกเขีาไม่่กังวลหาก 

ใคุรบางคุนในที่ี�ประชีมุ่พีด้ีวา่จัะปดิีกระเปา๋สืต้างคุ ์และเลก่ถวายสืบ่ลดี รวม่ที่ั�ง 

เล่กถวายให�แก่คุร่สืต้จัักรหากนักเที่ศน์ไม่่ยอม่ลดีคุวาม่จัร่งจัังขีองคุำาเที่ศน์ 

ลงบ�าง ไม่่เลย คุนขีองพีระเจั�าร้�ว่าพีวกเขีาต้�องการเสืนอรายงานต้่อพีระเจั�า 

ไม่ใ่ชีต่้อ่ม่นษุย ์ผู้ม่ขีอบคุณุพีระเจั�าสืำาหรบับคุุคุลเชีน่นั�น พีวกเขีาต้า่งชีว่ยให�ผู้ม่ 

เป็นอย่างที่ี�ผู้ม่เป็นอย้่ในทีุ่กวันนี� 

ผู้ม่หวงัวา่คุวาม่จัรง่และคุวาม่ที่�าที่ายต้า่งๆ ในหนงัสือืเลม่่นี�จัะกอ่ให�เกด่ี 

สื่�งเดีียวกันนี�ขี่�นกับต้ัวคุุณ สืำาหรับผู้้�ที่ี�ดีำาเน่นชีีว่ต้ต้่ดีต้าม่พีระเยซึ่้คุร่สืต้์  

ชีีว่ต้ธิรรม่ดีาที่ั�วไปในระดัีบม่าต้รฐานนั�นไม่่เป็นที่ี�ยอม่รับสืำาหรับพีระองคุ์ และ

ไม่่คุวรเป็นที่ี�ยอม่รับสืำาหรับคุนที่ี�คุุณเห็นหน�าเขีาอย้่ในกระจักเงาในแต้่ละวัน

สืำาหรับัผู้้้ทำ้�ด่ำาเนัินัช้วิตติด่ตามพระ
เยซ้คริสืต์ ช้วิตธ์รรมด่าทำั�วไปัในัระด่ับั
มาตรฐานันัั�นัไม่เปั็นัทำ้�ยอมรับัสืำาหรับั
พระองค์ แล่ะไม่ควรเปั็นัทำ้�ยอมรับั 
สืำาหรับัคนัทำ้�คุณเห็นัหนั้าเขาอย้่ในั
ก่ระจก่เงาในัแต่ล่ะวันั



ยู่ดา 3 “ที่่านที่ี�รักที่ั�งหลาย เม่ื�อขี�าพีเจั�าพีากเพีียรเขีียนถ่งที่่านที่ั�ง

หลายในเรื�องเกี�ยวกับคุวาม่รอดีสืำาหรับคุนที่ั�วไปนั�น ขี�าพีเจั�าก็เห็นว่า 

ขี�าพีเจั�าจัำาเปน็ต้�องเขียีนเตื้อนสืต้ท่ี่า่นให�ต้อ่สื้�อยา่งจัรง่จังัเพีื�อคุวาม่เชีื�อ

ซึ่่�งคุรั�งหน่�งไดี�ที่รงโปรดีม่อบไว�แก่ว่สืุที่ธิ่ชีนแล�ว” 

ผู้้�ที่ี�ต้่ดีต้าม่พีระเจั�าผู้้�สื้งสืุดีที่ี�เต้็ม่ไปดี�วยคุวาม่ร�อนรนนั�นจัะต้่อสื้�เพีื�อ

คุวาม่เชีื�อเสืม่อ หากคุุณไม่่เคุยแบ่งปันคุวาม่เชีื�อขีองคุุณม่าก่อน หนังสืือเล่ม่นี� 

เหม่าะกับคุุณ หากคุุณเคุยแบ่งปันคุวาม่เชีื�อม่าบ�างเล็กน�อย หนังสืือเล่ม่นี�

เหม่าะกับคุุณ หากคุุณร้�สื่กกลัวหรือประหม่่าเม่ื�อต้�องพี้ดีคุุยกับคุนที่ี�หลงหาย 

หนังสืือเล่ม่นี�เหม่าะกับคุุณ หากคุุณเป็นพียานในทุี่กๆ วันขีองชีีว่ต้ หนังสืือเล่ม่นี� 

เหม่าะกับคุุณ 

ที่ั�งหม่ดีที่ี�ผู้ม่ต้�องการให�คุุณที่ำาคุืออ่านหนังสืือเล่ม่นี� และหลังจัากนั�น  

ขีอให�ม่ีคุวาม่กล�าที่ี�จัะเหยียดีชีีว่ต้ออกไปหาบรรดีาผู้้�ที่ี�ยังไม่่เชีื�อพีระเจั�าเพีื�อ

ม่อบพีวกเขีาแดี่พีระคุร่สืต้์ให�ม่ากกว่าที่ี�เคุยเป็นม่า 

คุุณจัะเขี� าร่ วม่เป็นคุนยาม่ก่อนที่ี�คุุณจัะสื่�นลม่หายใจัหรือไม่่  

คุุณต้�องการเป็นสื่วนหน่�งขีองกลุ่ม่นี� คุุณจัะไดี�ร้�ว่าคุนยาม่คืุอผู้้�ใดี ขีอให� 

ไดี�รับการหนุนใจัให�เขี�าร่วม่กับพีวกเขีาก่อนที่ี�คุุณจัะอ่านหนังสืือเล่ม่นี�จับลง 

ผู้ม่หวังว่าคุุณจัะไดี�รับคุวาม่เพีล่ดีเพีล่นและคุวาม่ที่�าที่ายใจัจัากหนังสืือ 

เล่ม่นี� คุนยาม่คุนอื�นๆ กำาลังรอดี้ว่าคุุณจัะเขี�าร่วม่กลุ่ม่หรือไม่่ แต้่ที่ี�สืำาคุัญ 

กว่านั�น พีระเจั�าที่รงกำาลังที่อดีพีระเนต้รว่าคุุณจัะลงชีื�อเขี�าร่วม่ก่อนที่ี�คุุณ 

จัะจัากโลกนี�ไปหรือไม่่





บทที่ 1
เสียงกรีดร้อง

อันน่าสะพรึงกลัว

“จงมอบนักประกาศข่าวประเสริฐหนึ่งร้อยคนที่ไม่เกรงกลัวสิ่งใดเลย

นอกจากความบาป และไม่ปรารถนาสิ่งใดเลยนอกจากพระเจ้าให้แก่ผม 

ผมไม่สนใจว่าพวกเขาจะเป็นผู้สอนศาสนา หรือบุคคลทั่วไป 

คนเช่่นนี้เท่านั้นที่จะเขย่าประตูนรกและสถาปนาอาณาจักร 

แห่งสวรรค์ขึ้นบนโลก”2  

–จอห์น เวสลีย์

เอเสเค่ยูล 33:1 “พีระวจันะขีองพีระเยโฮิวาห์ม่ายังขี�าพีเจั�าอีกว่า” 

โปรดีจัำาไว�ว่าพีระวจันะขีององค์ุพีระผู้้� เป็นเจั�าม่าถ่งเราผู้่านที่าง 

พีระคุัม่ภัีร์ศักดี่�สื่ที่ธิ่� ซึ่่�งเป็นม่าต้รการที่ี�คุุณคุวรใชี�เพีื�อต้รวจัสือบว่าสื่�งที่ี�คุุณ

ไดี�ย่นในโลกปัจัจัุบันนี�คุือคุวาม่จัร่งหรือไม่่ 

พีระคุัม่ภัีร์สืัญญาว่าในวาระสุืดีที่�าย จัะม่ีพีระคุร่สืต้์เที่ียม่เที่็จั ผู้้�เผู้ย 

พีระวจันะเที่ียม่เที่็จั และผู้้�สือนเที่ียม่เที่็จั คุนเหล่านี�ล�วนเป็นคุนเคุร่งศาสืนา

เที่ียม่เที่็จั คุนเคุร่งศาสืนาอาจัเป็นคุนที่ี�อันต้รายที่ี�สืุดีเที่่าที่ี�คุุณจัะพีบเจัอ 

เพีราะอะไรคุรับ เพีราะพีวกเราสื่วนใหญ่ไม่่ไดี�คุาดีคุ่ดีว่าคุนเคุร่งศาสืนานั�นจัะ 
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หลอกลวงเรา เราคุ่ดีว่าพีวกเขีาจัะบอกคุวาม่จัร่งแก่เรา เราจั่งคุลายคุวาม่

ระม่ัดีระวังลง บ่อยคุรั�งที่ี�เรายอม่รับในสื่�งที่ี�คุนเคุร่งศาสืนากล่าวออกม่าแที่นที่ี�

จัะต้รวจัสือบพีวกเขีาดี�วยพีระวจันะขีองพีระเจั�า 

ผู้ม่เคุยไดี�ย่นถ่งเรื�องราวทีี่�น่าต้กใจัขีองนักศ่กษาทีี่�ไปเรียนทีี่�ม่หาว่ที่ยาลัย

และถ้กอาจัารย์หลอกม่าม่ากม่าย แต่้เรื�องทีี่�เลวร�ายทีี่�สุืดีก็คืุอการหลอกลวง 

ที่ี�เกด่ีขี่�นในสืถาบันการศก่ษาคุรส่ืเตี้ยนต้า่งๆ นกัศก่ษาบางคุนกลา่ววา่พีวกเขีา

ถก้สือนวา่ที่ฤษฎีวีว่ฒันาการนั�นเปน็จัรง่ บางคุนกถ็ก้สือนวา่การอศัจัรรยต์้า่งๆ 

ในหนังสืืออพียพีไม่่เคุยเก่ดีขี่�นจัร่ง ถ�าสื่�งเหล่านั�นไม่่เคุยเก่ดีขี่�น ที่ำาไม่เราจั่ง

เชีื�อในปาฏ่ิหาร่ย์แห่งการอภััยบาป หรือการอัศจัรรย์แห่งการฟ้�นคุืนพีระชีนม์่ 

ล่ะคุรับ คุุณเห็นไหม่ว่านักศ่กษาเหล่านั�นไดี�คุลายคุวาม่ระม่ัดีระวังลง พีวกเขีา

ไว�วางใจัอาจัารย์ม่ากกว่าที่ี�จัะเชีื�อวางใจัในพีระวจันะขีองพีระเจั�า 

ผู้ม่ขีอบอกคุุณว่าจังระม่ัดีระวังในขีณะที่ี�อ่านหนังสืือเล่ม่นี� อย่าเชีื�อ 

ในสื่�งที่ี�ผู้ม่พี้ดี แต้่จังปฏิ่บัต้่ต้าม่พีระดีำารัสืขีองพีระเจั�า พีระองคุ์คุือผู้้�ที่ี�คุุณต้�อง

ถวายรายงาน คุนยาม่นั�นเฝ้า้ระวงัระไวอย้เ่สืม่อ และคุณุจัะเขี�าใจัไดี�ในอกีไม่ช่ี�า

เอเสเค่ยูล 33:2-6 “บุต้รแห่งม่นุษย์เอ๋ย จังพี้ดีกับชีนชีาต้่ขีองเจั�าและ

กล่าวแก่เขีาว่า ถ�าเรานำาดีาบม่าเหนือแผู้่นดี่น และถ�าประชีาชีนใน 

แผู้่นดี่นนั�นต้ั�งชีายคุนหน่�งจัากพีวกเขีา

ให�เป็นยาม่ และถ�าเขีาเห็นดีาบม่าเหนือ 

แผู้่นดี่นจั่งเป่าแต้รและต้ักเต้ือนประชีาชีน 

เม่ื�อคุนหน่� งคุนใดีไดี�ย่นเ สีืยงแต้รแต่้ 

ไม่่นำาพีาต้่อเสืียงต้ักเต้ือน และดีาบนั�นก็

ม่าพีาเอาคุนนั�นไปเสืยี ให�โลหต่้ขีองคุนนั�น 

ต้กบนศีรษะขีองคุนนั�นเอง คุือเขีาไดี�ย่น

เสืียงแต้ร แต้่ไม่่นำาพีาต้่อเสืียงต้ักเต้ือน ให�

ในัสืมัยก่่อนัเราไม่ม้ด่าวเทำ้ยม  
ไม่ม้เคเบัิล่ทำ้ว้เพื�อคอยสือด่สื่อง 
ว่าศัตร้ของเราก่ำาล่ังทำำาอะไร



เสียงกรีดร้องอันน่าสะพรึงกลัว
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โลห่ต้ขีองคุนนั�นต้กอย้่บนคุนนั�นเอง ถ�าเขีาไดี�นำาพีาต้่อเสืียงต้ักเต้ือน

แล�วเขีาจัะไดี�ชี่วยชีีว่ต้ขีองต้นเองให�รอดีพี�น แต้่ถ�าคุนยาม่เห็นดีาบ 

ม่าแล�วและไม่่เป่าแต้ร ประชีาชีนจั่งไม่่ไดี�รับเสืียงต้ักเต้ือน และดีาบก็

ม่าพีาคนัหนั่�งคนัใด่ไปเสืยี คุนนั�นถก้นำาไปดี�วยเรื�องคุวาม่ชีั�วชี�าขีองเขีา 

แต้่เราจัะเรียกร�องโลห่ต้ขีองเขีาจัากม่ือขีองยาม่”  

ในสืม่ัยก่อนเราไม่่ม่ีดีาวเที่ียม่ ไม่่ม่ีเคุเบ่ลที่ีวีเพีื�อคุอยสือดีสื่องว่าศัต้ร้

ขีองเรากำาลังที่ำาอะไร ไม่่ม่ีโดีรนให�ส่ืงขี�าม่ไปยังประเที่ศขีองพีวกเขีา ดีังนั�น  

สื่�งที่ี�คุุณที่ำาไดี�ก็คุือเลือกสืรรคุนยาม่ให�ม่ายืนเฝ้้าอย้่บนกำาแพีงที่ี�ถ้กสืร�างขี่�น

รอบเม่ือง กำาแพีงนั�นม่ีไว�สืำาหรับปกป้องผู้้�อย้่อาศัยภัายในเม่ือง แต้่คุุณยังต้�อง

ร้�อกีวา่ศตั้รก้ำาลงัเคุลื�อนเขี�าม่าและต้�องการกอ่ศก่หรอืไม่ ่ดีงันั�น คุณุจัง่คุดัีเลอืก

คุนยาม่ให�ม่ายืนเฝ้้าและม่องออกไปในระยะไกล นี�เป็นงานที่ี�สืำาคุัญม่าก ที่ำาไม่ 

หรือคุรับ เพีราะถ�าหากคุนยาม่ที่ำาหน�าทีี่�ผู่้ดีพีลาดีไป คุนทัี่�งเมื่องอาจัเสีืยชีีว่ต้ไดี�  

นั�นคุือคุวาม่จัร่ง คุุณอยากให�คุนยาม่มี่คุุณสืม่บัต้่อย่างไร ลองคุ่ดีดี้สืักคุร้ ่ 

โปรดีจัำาไว�ว่าหากคุนยาม่คุนนี�ที่ำาหน�าที่ี�ผู้่ดีพีลาดี คุุณและคุรอบคุรัวอาจั 

ถ่งต้ายไดี�เลยที่ีเดีียว 

คุนยาม่นั�นต้�องเป็นผู้้�ที่ี�ย่ดีถือคุุณธิรรม่ น่าเชีื�อถือ ไม่่เกียจัคุร�าน ต้ื�นต้ัว

และเอาใจัใสื่ พี่�งพีาไดี� ม่ีสืายต้าดีี เป็นคุนที่ี�ใสื่ใจัผู้้�คุน เม่ื�อเขีาเป่าแต้ร เขีาไม่่

กังวลว่าคุนอื�นจัะคุ่ดีอย่างไรเกี�ยวกับต้ัวเขีา และเขีาเป็นคุนที่ี�ร้�ว่าจัะเป่าแต้ร

อย่างไร! เราไม่่ต้�องการใคุรสัืกคุนหน่�งที่ี�ขี่�นไปยืนอย้่บนกำาแพีงนั�นเพีียงเพีื�อ 

ฝ้ึกหัดีเป่าแต้ร แต้่เขีาต้�องร้�ดี�วยว่าจัะเป่าอย่างไรให�เสืียงแต้รนั�นถ้กต้�อง!  

ใคุรสืักคุนที่ี�ซึ่ื�อสืัต้ย์ เป็นคุนม่ีว่นัย เป็นคุนที่ี�น่าเคุารพีนับถือ 

ให�เราหยุดีคุ่ดีสืักคุร้่หน่�ง หากเม่ืองขีองคุุณม่ีกำาแพีงที่ี�ถ้กสืร�างขี่�น 

ล�อม่รอบเพีื�อปอ้งกนัภัยัจัากศตั้ร ้และต้�องเลอืกคุนยาม่ให�ยนือย้่บนกำาแพีงนั�น 

เพีื�อปกป้องผู้้�คุน พีวกเขีาจัะเลือกคุุณหรือไม่่ คุุณม่ีคุุณสืม่บัต้่ต้าม่รายการ 
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ในย่อหน�าขี�างต้�นหรือไม่่ หากไม่่ ที่ำาไม่จั่งเป็นเชี่นนั�น คุุณเป็นสืาวกขีอง 

พีระเยซึ่้คุร่สืต้์หรือไม่่ หากใชี่ คุุณสืม่บัต้่ที่ั�งหม่ดีเหล่านั�นคุวรต้�องเป็นสื่วนหน่�ง

ขีองชีวีต่้คุณุ หากไม่ใ่ชี ่วนันี�กเ็ปน็วนัใหม่ ่จังกลบัใจัเสีืยสืำาหรบัการหลุดีออกไป 

นอกเสื�นที่าง และจังกลับเขี�าสื้่ที่างแคุบ เม่ื�อคุุณต้่ดีต้าม่พีระเยซึ่้ ม่ันสืำาคุัญ

ม่ากว่าคุุณเป็นใคุร 

ในต้อนนี� ให�เราม่าดี้ว่าเนื�อหาพีระคุัม่ภัีร์ที่ี�เราไดี�อ่านม่าจัะสืร�างคุวาม่

เปลี�ยนแปลงขี่�นใหม่่ที่ั�งหม่ดีไดี�อย่างไร 

เอเสเค่ยูล 33:7-11 “ฉะนี�แหละ เจั�า โอ บุต้รแห่งม่นุษย์เอ๋ย เราไดี�

กระที่ำาเจั�าให�เป็นคุนยาม่สืำาหรับวงศ์วานอ่สืราเอล เจั�าไดี�ย่นถ�อยคุำา

จัากปากขีองเราเม่ื�อไร เจั�าจังให�คุำาต้ักเต้ือนขีองเราแก่ประชีาชีน  

ถ�าเรากล่าวแก่คุนชีั�วว่า โอ คนัชีั�วเอ๋ย เจั�าจัะต้�องต้ายแน่ แต้่เจั�าก็ม่่ไดี�

กล่าวคุำาต้ักเต้ือนให�คุนชีั�วกลับจัากที่าง

ขีองเขีา คนัชีั�วนั�นจัะต้�องต้ายเพีราะคุวาม่

ชีั�วชี�าขีองเขีา แต้่เราจัะเรียกร�องโลห่ต้ขีอง

เขีาจัากมื่อขีองเจั�า แต้่ถ�าเจั�าไดี�ต้ักเต้ือน

คุนชีั�วให�หันกลับจัากที่างขีองเขีาแล�ว  

แต้่เขีาไม่่หันกลับจัากที่างขีองเขีา เขีาจัะ

ต้ายเพีราะคุวาม่ชีั�วชี�าขีองเขีา แต้่เจั�าไดี�

ชี่วยชีีว่ต้ขีองเจั�าเองให�รอดีพี�นแล�ว เจั�า 

โอ บุต้รแห่งม่นุษย์เอ๋ย เจั�าจังกล่าวแก่ 

วงศ์วานอ่สืราเอล พีวกเจั�าเคุยกล่าวดีังนี�ว่า ‘การละเม่่ดีและคุวาม่

บาปที่ั�งหลายขีองเราอย้่เหนือเรา เราก็คุ่อยๆ วอดีวายไปเพีราะ 

สื่�งเหล่านี� เราจัะดีำารงชีีว่ต้อย้่ไดี�อย่างไร’ จังกล่าวต้อบเขีาว่า องคุ์ 

พีระผู้้�เป็นเจั�าพีระเจั�าต้รัสืว่า เรามี่ชีีว่ต้อย้่แน่ฉันใดี เราไม่่พีอใจัใน 

มันัไม่ใช่วันัทำ้�ด่้สืำาหรับัพระเจ้าเล่ย 
ทำ้�อด่อล่์ฟ ฮิตเล่อร์จบัช้วิตล่งแล่ะ 
ต้องตก่นัรก่ นัั�นัไม่ใช่จุด่ปัระสืงค์ 
ทำ้�เขาถ้ก่สืร้างข่�นัมา 



เสียงกรีดร้องอันน่าสะพรึงกลัว

17

คุวาม่ต้ายขีองคุนชีั�ว แต้่พีอใจัในการที่ี�คุนชีั�วหันจัากที่างขีองเขีาและ

ม่ีชีีว่ต้อย้่ จังหันกลับ จังหันกลับจัากที่างชีั�วขีองเจั�า โอ วงศ์วาน

อ่สืราเอลเอ๋ย ยอม่ต้ายที่ำาไม่”

เหน็ไดี�วา่พีระเจั�าผู้้�ที่รงเป่�ยม่ดี�วยคุวาม่รกันั�นไม่พ่ีอพีระที่ยัในคุวาม่ต้าย

ขีองคุนชีั�ว ม่นัไม่ใ่ชี่วนัที่ี�ดีสีืำาหรบัพีระเจั�าเลยที่ี�อดีอลฟ์ ฮิต่้เลอร์จับชีวีต่้ลงและ

ต้�องต้กนรก นั�นไม่่ใชี่จัุดีประสืงคุ์ที่ี�เขีาถ้กสืร�างขี่�นม่า ม่ันไม่่ใชี่วันที่ี�ดีีสืำาหรับ

พีระเจั�าเลยเม่ื�อโจัเซึ่ฟ สืต้าล่น, พีอล พีต้, เลน่น, อีดีี อาม่่น และคุนลักษณะ

เชีน่เดียีวกนันี�จับชีวีต่้ลงและต้�องต้กนรก นั�นไม่ใ่ชีจ่ัดุีประสืงคุท์ี่ี�พีวกเขีาถก้สืร�าง 

ขี่�นม่า ม่นัไม่ใ่ชีว่นัที่ี�ดีเีลยหากเพีลงโปรดีขีองคุณุคุอื “ฉนัดีำาเนน่ต้าม่วถ่ขีีองฉนั

เอง (I Did It My Way)” เม่ื�อคุณุจับชีวีต่้ลง คุณุจัะร้�ไดี�อยา่งรวดีเรว็วา่หากคุณุ 

ไม่่ดีำาเน่นต้าม่ว่ถีขีองพีระเจั�า คุุณก็กำาลังต้กที่ี�นั�งลำาบากเป็นอย่างย่�ง 

หลังจัากนักแสืดีงต้ลกชีื�อดีัง จัอร์จั คุาร์ล่น ไดี�เสืียชีีว่ต้ลง ผู้ม่เปิดีย้ที่้ป

เพีื�อดีคุ้ลป่การแสืดีงขีองเขีา ไม่ม่่คีุลป่ใดีที่ี�ยาวต้อ่เนื�องถง่สืบ่นาที่โีดียปราศจัาก

คุำาพีด้ีเหยยีดีหยาม่พีระนาม่ขีองพีระเจั�าและพีระนาม่ขีองพีระเยซึ่ ้พีระเจั�าที่รง

ถือว่าการเหยียดีหยาม่พีระเจั�าเป็นเรื�องร�ายแรง

เลวี่นำิติิ 24:16 “ผู้้�ใดีที่ี�เหยียดีหยาม่พีระนาม่ขีองพีระเยโฮิวาห์จัะต้�อง 

ถ้กโที่ษถ่งต้ายเป็นแน่ แล่ะให�ชีุม่นุม่ชีนที่ั�งหม่ดีเอาห่นขีว�างเขีา  

คุนต้่างดี�าวหรือชีาวเมื่องก็ดีี เม่ื�อเขีาเหยียดีหยาม่พีระนาม่ของ 

พระเยโฮวาห์ จัะต้�องถ้กโที่ษถ่งต้าย

หากจัอร์จั คุาร์ล่นสืาม่ารถกลับม่ายังโลกนี�ไดี�สืักห�าว่นาที่ี เขีาคุงไม่่ไป

แสืดีงในรายการเด่อะ ทำไ้นัทำ ์โชว ์ก่บััเจย ์เล่โนั หรอืรายการเด่อะ เล่ทำ โชว ์ก่บัั

เด่วิด่ เล่ตเทำอร์แมนั เขีาจัะไม่่กลับม่ารับเชี็คุคุ่าจั�างในการเล่าเรื�องต้ลกโปกฮิา
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ที่ี�เขีาเคุยแสืดีงเป็นประจัำาบนเวที่ีบางแห่ง เขีาจัะกลับม่าสืักห�าว่นาที่ีก็เพีื�อ

กลับใจัจัากบาป บังเก่ดีใหม่่ สื้ดีลม่หายใจัเฮิือกสืุดีที่�ายและไปอย้่กับพีระเยซึ่้

ต้ราบชีั�วน่รันดีร์ แต้่ม่ันสืายไปแล�วสืำาหรับเขีา อย่างไรก็ต้าม่ คุำาถาม่ที่ี�แที่�จัร่ง 

ขีองผู้ม่คุอื ม่ใีคุรไดี�เต้อืนเขีาถง่การพีพ่ีากษาที่ี�จัะม่าถง่หรอืไม่ ่ม่คีุรส่ืเต้ยีนคุนใดี 

หย่บแต้รขี่�นม่าเป่าและเต้ือนจัอร์จั คุาร์ล่น 

ว่าเขีาจัะต้�องยืนอย้่ต้่อพีระพีักต้ร์พีระเจั�า 

ที่ี�เขีาเหยียดีหยาม่หรือไม่่

เม่ื�อสืต้ฟี จัอบสื ์ผู้้�รว่ม่กอ่ต้ั�งและซึ่อีโีอ 

ขีองแอปเปิ�ลเสีืยชีีว่ต้ลง ผู้ม่ไดี�คุ�นคุว�าเรื�องราว 

เกี�ยวกับต้ัวเขีาอย้่บ�างเล็กน�อย เขีาไดี�ขีาย

บร่ษัที่หน่�งขีองเขีาไปดี�วยราคุา 400 ล�าน

ดีอลลาร์ และยังไดี�ขีายอีกบร่ษัที่หน่�งไป 

ในราคุาแปดีพัีนล�านดีอลลาร์! แต้่ในพีระธิรรม่ม่าระโก 8:36 พีระเยซึ่้ต้รัสืว่า  

“เพีราะถ�าผู้้�ใดีจัะไดี�สื่�งขีองสื่�นที่ั�งโลก แต้่ต้�องสื้ญเสืียจั่ต้ว่ญญาณขีองต้น  

ผู้้�นั�นจัะไดี�ประโยชีน์อะไร” คุุณจัอบสื์สืนใจัศาสืนาพีุที่ธิ แต้่ศาสืนาไม่่สืาม่ารถ

ชี่วยคุุณไดี�ในวันที่ี�คุุณยืนอย้่ต้่อพีระพีักต้ร์พีระเยซึ่้ ผู้ม่ร้�จัักชีายที่ี�เป็นพียาน

ในเรื�องขี่าวประเสืร่ฐกับสืต้ีฟ เขีาคุือคุนยาม่ในชีีว่ต้ขีองสืต้ีฟ แต้่สืต้ีฟไดี�ต้อบ

ปฏิ่เสืธิ คุนยาม่ผู้้�นั�นจัะไม่่ถ้กลงโที่ษ เขีาไดี�ที่ำาหน�าที่ี�ขีองต้นเองแล�ว หน�าที่ี�

ขีองสืต้ีฟคุือการคุ�นหาคุวาม่จัร่งในพีระเยซึ่้คุร่สืต้์ เขีาเลือกที่ี�จัะไม่่ที่ำา นั�นคุือ 

ที่างเลือกขีองเขีาเอง ซึ่่�งในต้อนนี�ม่ันม่ีผู้ลที่ี�เก่ดีขี่�นต้าม่ม่าชีั�วน่จัน่รันดีร์ แต้่ 

คุนยาม่ผู้้�นั�นรักเขีาม่ากพีอจันไดี�เป่าแต้รเพีื�อสื่งเสืียงเต้ือน 

ก่อนที่ี�ผู้ม่จัะเดี่นที่างไปในที่ี�แห่งใดี ผู้ม่ม่ักอธิ่ษฐานเพีื�อคุนที่ี�ผู้ม่จัะ 

ไดี�นั�งอย้่ขี�างๆ บนเทีี่�ยวบ่นนั�น คุรั�งหน่�งผู้ม่เดี่นที่างไปยังน่วอาร์ก ผู้ม่ไดี�นั�ง 

ต้่ดีกับดีาร่น เขีาที่ำางานให�กับซึ่ีไอเอ ผู้ม่ก็เลยต้ั�งคุำาถาม่กับดีาร่นเสืียม่ากม่าย

แต้่เขีาไม่่สืาม่ารถให�คุำาต้อบไดี�! ม่ันสืนุกม่ากที่ีเดีียว ผู้ม่พียายาม่ขีอขี�อม่้ล

ก่ารแบั่งปัันัความเชื�อไม่ใช่ 
ก่ารนัำาเสืนัอข้อม้ล่ 
แต่เปั็นัก่ารสืนัทำนัา
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จัากเขีา แต้่ม่ีบางอย่างที่ี�ดีาร่นไม่่สืาม่ารถบอกผู้ม่ไดี� ผู้ม่เดีาว่าคุงเป็นเพีราะ

ผู้ม่ไม่่ม่ีใบอนุญาต้ให�เขี�าถ่งขี�อม่้ลลับนั�นเอง ผู้ม่ชีอบเรียนร้�ถ่งสื่�งต้่างๆ และ

การต้ั�งคุำาถาม่ก็เป็นว่ธิีที่ี�ดีีที่ี�สืุดีว่ธิีหน่�งในการเรียนร้� ระหว่างที่ี�เราคุุยกันอย้่นั�น 

เดีี�ยวก่อนคุรับ หยุดีต้รงนี�ก่อน โปรดีจัำาไว�ว่าม่ีบางอย่างที่ี�สืำาคุัญม่ากเม่ื�อคุุณ

แบ่งปันคุวาม่เชีื�อ การแบ่งปันคุวาม่เชีื�อไม่่ใชี่การนำาเสืนอขี�อม่้ลแต้่เป็นการ

สืนที่นา นี�คุือสื่�งที่ี�สืำาคุัญม่าก พีระเยซึ่้ที่รงสืนที่นากับหญ่งที่ี�บ่อนำ�าและเศรษฐี

หนุ่ม่ เปาโลสืนที่นากับอากร่ปปาและเฟล่กซึ่์ 

ในระหวา่งการสืนที่นานั�น พีวกเขีาไดี�นำาเสืนอ

สื่�งต้่างๆ แต้่การสืนที่นาหม่ายถ่งการโต้�ต้อบ

กนัไปม่าเสืม่อ คุณุสืาม่ารถสืนที่นาไดี�ไหม่คุรบั 

อันที่ี�จัร่งแล�ว คุุณสืนที่นาอย้่เสืม่อ คุำาถาม่

ที่ี�แที่�จัร่งคุือ คุุณจัะจับการสืนที่นาเหล่านั�น

ลงในอาณาจัักรชีั�วคุราว หรือคุุณจัะที่ำาให�ม่ัน

เป็นการสืนที่นาชีั�วน่รันดีร์

ระหว่างที่ี�ผู้ม่สืนที่นากับดีาร่น เขีาบอกผู้ม่ว่าเขีาไม่่เชีื�อเรื�องพีระเจั�า

เพีราะไม่่สืาม่ารถพี่สื้จัน์ไดี� (agnostic) ในต้อนนี� ขีอให�คุุณระล่กไว�เสืม่อว่า 

หากคุุณไม่่ร้�ว่าคุำาบางคุำาหม่ายถ่งอะไร ให�ถาม่คุ้่สืนที่นาว่าเขีาหม่ายถ่งอะไร 

เชี่น คุุณหม่ายถ่งอะไรเม่ื�อพี้ดีถ่งคุำาว่าผู้้�ไม่่เชีื�อเรื�องพีระเจั�าเพีราะไม่่สืาม่ารถ

พี่สื้จัน์ไดี� (agnostic) คุุณหม่ายถ่งอะไรเมื่�อพ้ีดีถ่งคุำาว่าผู้้�เชืี�อว่าไม่่มี่พีระเจั�า 

(atheist) คุุณหม่ายถ่งอะไรเม่ื�อพี้ดีถ่งคุำาว่ามุ่สืล่ม่ คุุณหม่ายถ่งอะไรเม่ื�อพี้ดีถ่ง 

ผู้้�ทีี่�เห็นพี�องกับที่ฤษฎีีว่วัฒนาการ คุำาถาม่เหล่านี�ช่ีวยให�การสืนที่นาดีำาเน่นต่้อไป 

และคุณุจัะสืาม่ารถเขี�าใจัไดี�ถง่สื่�งที่ี�ไม่ส่ือดีคุล�องกบัพีระคุมั่ภัรีซ์ึ่่�งบคุุคุลผู้้�นั�นเชีื�อ  

ผู้้�ไม่่เชืี�อเรื�องพีระเจั�าเพีราะไม่่สืาม่ารถพ่ีส้ืจัน์ไดี� (agnostic) คืุอคุนทีี่�ไม่่เห็น 

หลักฐานม่ากพีอที่ี�จัะผู้ลักดีันพีวกเขีาให�เชีื�อในการที่รงดีำารงอย้่ขีองพีระเจั�า 

นั�นคุือการให�น่ยาม่โดียคุนสื่วนใหญ่ ผู้ม่จั่งถาม่ดีาร่นว่า “อะไรคืุอหลักฐานที่ี� 

โปัรด่จด่จำาเรื�องง่ายๆ เอาไว้ว่า 
โล่ก่ใบันั้�หล่อก่ล่วงเราอย้่ตล่อด่เวล่า
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ม่ากพีอทีี่�จัะพ่ีส้ืจัน์ให�คุุณเห็นว่ามี่พีระเจั�าคุรับ” เราจ่ังเร่�ม่พ้ีดีคุุยโต้�ต้อบกันไปม่า  

มั่นเป็นการส่ืงและการรับล้กทีี่�ดีี เขีาเป็นคุนฉลาดีและมี่คุำาถาม่ดีีๆ ม่ากม่าย 

ในบที่สืนที่นาต้่อม่าขีองเรา ดีาร่นบอกผู้ม่ว่าเขีาต้�องเดี่นที่างโดีย 

เที่ี�ยวบน่ 93 ในวนัที่ี� 11 กนัยายน 2001! ขีณะที่ี�ผู้ม่นั�งอย้ต่้รงนั�น คุวาม่คุด่ีขีองผู้ม่ 

ก็เร่�ม่ย�อนกลับไป นั�นคุือเที่ี�ยวบ่นที่ี�ต้กในเพีนซึ่่ลเวเนียและคุนบนเคุรื�องบ่น 

ลำานั�นเสืียชีีว่ต้ที่ั�งหม่ดี โปรดีจัดีจัำาเรื�องง่ายๆ เอาไว�ว่าโลกใบนี�หลอกลวงเรา 

อย้ต่้ลอดีเวลา สืำาหรบัโลกนี� เม่ื�อต้ายไปแล�วที่กุอยา่งกจ็ังลงเพียีงแคุ่นั�น ปเ่ต้อร์ 

เจันน่งสื์ต้ายแล�ว จัอห์นนี� คุาร์สืันต้ายแล�ว เอลว่สื เพีรสืลีย์ต้ายแล�ว ไม่เคุ่ล 

แจัค็ุสืนัต้ายแล�ว สืำาหรบัโลกนี� นั�นคุอืคุวาม่ต้ายและจุัดีจับ พีวกเขีาจัากไปแล�ว 

ไม่่ม่ีต้ัวต้นอีกต้่อไปแล�ว ที่ั�งหม่ดีที่ี�เหลืออย้่คุือคุวาม่ที่รงจัำา ไม่่ม่ีสื่�งอื�นใดีอีก  

แต้่อย่าลืม่ว่านั�นไม่่ใชี่คุวาม่ต้ายในพีระคุัม่ภัีร์ คุวาม่ต้ายในพีระคุัม่ภัีร์คุือการ

ปลดีล็อกประต้้เพีื�อเดี่นไปสื้่อีกฝ้ั�งหน่�ง! เป็นเพีียงการนำาชีีว่ต้นี�ไปสื้่สืวรรคุ์ 

หรอืนรก ในขีณะที่ี�คุณุกำาลงัอา่นหนงัสือืเลม่่นี� ผู้้�คุนที่ี�ผู้ม่เพี่�งจัะกลา่วถง่ต้า่งอย้่

ที่ั�งในสืวรรคุแ์ละในนรก เชีน่ที่ี�ผู้ม่ม่กัจัะพีด้ีเสืม่อวา่ พีวกเขีา ‘ม่ชีีวีต่้และสืบายดี’ี  

หรอื ‘ม่ชีีวีต่้อย้่ในขีมุ่นรก’ ไม่อ่ยา่งใดีกอ็ยา่งหน่�ง แต้ผู่้ม่สืงสืยัวา่ม่ใีคุรไดี�เต้อืน

คุนเหล่านั�นก่อนที่ี�พีวกเขีาจัะเสืียชีีว่ต้หรือไม่่ 

ดีาร่นเล่าต้่อไปว่าเจั�านายขีองเขีาไดี�โที่รศัพีที่์ม่าหาในวันศุกร์ก่อนวันที่ี� 

11 กนัยายน และบอกวา่ต้�องการให�เขีาไปถง่แคุลฟ่อรเ์นยีเรว็ขี่�นหน่�งวนั ดีงันั�น 

ดีาร่นจั่งเปลี�ยนเที่ี�ยวบ่นจัากวันอังคุารที่ี� 11 กันยายนม่าเป็นวันจัันที่ร์ที่ี� 10 

กันยายน แต้่ยังคุงเป็นเที่ี�ยวบ่น 93! แล�วดีาร่นก็บอกผู้ม่ว่าเขีาไดี�นำาต้ั�วขีอง 

เที่ี�ยวบน่ 93 สืำาหรบัวนัที่ี� 11 กนัยายนใสืก่รอบต้ด่ีเอาไว�ที่ี�ผู้นงับ�านขีองเขีา ผู้ม่จัง่ 

ถาม่เขีาดี�วยคุำาถาม่ง่ายๆ ว่า “นั�นเป็นเคุราะห์ดีี เป็นโอกาสื หรือเป็นเพีราะพีระเจั�า 

ทีี่�ไดี�ปกป้องคุุณไม่่ให�เด่ีนที่างไปกับเทีี่�ยวบ่นนั�นคุรับ” เขีาต้อบว่า “ใช่ี ใช่ี ใช่ี!”  

เขีาร้�วา่ม่บีางสื่�งหรอืใคุรบางคุนที่ี�กนัเขีาออกม่าจัากเที่ี�ยวบน่นั�น! ผู้ม่จัง่บอกให�

ดีารน่ร้�ถง่เหต้ผุู้ลที่ี�พีระเจั�าที่รงไม่ใ่ห�เขีาเดีน่ที่างดี�วยเที่ี�ยวบน่ดีงักลา่ว เพีื�อที่ี�เขีา
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จัะไดี�ฟงัเรื�องราวที่ี�เหลอืที่ั�งหม่ดี ซึ่่�งกค็ุอืสื่�งที่ี�พีระเยซึ่ท้ี่รงที่ำาเพีื�อเขีาบนกางเขีน!  

ดีาร่นบอกผู้ม่ว่าเขีาชีอบอ่านหนังสืือ ผู้ม่จั่งม่อบหนังสืือเล่ม่หน่�งให�แก่เขีา  

คุุณเห็นหรือไม่่ว่างานขีองผู้ม่นั�นง่ายม่าก ผู้ม่หย่บแต้รออกม่า เป่าแต้ร และ

เต้ือนดีาร่นว่าหากเขีาไม่่กลับใจัจัากบาปและเชีื�อในพีระเยซึ่้คุร่สืต้์เพีื�อให� 

ที่รงอภััยบาปขีองเขีา คุวาม่ทีุ่กขี์ยากที่ี�กำาลังม่าถ่งจัะม่ีผู้ลไปชีั�วน่รันดีร์

วันหน่�งที่ี�สืนาม่บ่นแอต้แลนต้า ผู้ม่เห็นชีายคุนหน่�งกำาลังดี้หนังสืือ 

อย้่ในร�านแห่งหน่�ง เขีาสืวม่เสืื�อเชี่�ต้สืีดีำาที่ี�ม่ีลวดีลายน่าสืนใจั เขีากำาลัง 

หันหลังให� ผู้ม่จั่งแต้ะไหล่เขีา ผู้ม่แต้ะผู้้�คุนอย้่เสืม่อ! ม่ันเป็นว่ธิีที่ี�ดีีในการ 

เร่�ม่ต้�นสืนที่นา แต้ว่นัหน่�งผู้ม่อาจัโดีนต้อ่ยเขี�าให�กเ็ปน็ไดี�! เม่ื�อเขีาหนักลบัม่า ผู้ม่

สืงัเกต้เหน็วา่เขีาสืวม่สืร�อยคุอและจัี�รป้ดีาวห�าแฉก วธ่ิงีา่ยๆ ในการเร่�ม่สืนที่นา

กับใคุรสืักคุนก็คุือพี้ดีถ่งสื่�งที่ี�พีวกเขีาสืวม่ใสื่ เสืื�อยืดี สืร�อยคุอ รอยสืัก และ 

กำาไลยาง สื่�งต้า่งๆ เหลา่นี�ล�วนเปน็จัดุีให�เร่�ม่ต้�นบที่สืนที่นาไดี� ผู้ม่ถาม่วา่เขีาสืวม่จัี� 

ห�อยคุอร้ปดีาวห�าแฉกเพีราะเขีาสืนใจัในว่คุคุา (คุวาม่เชีื�อในเรื�องเวที่ม่นต้ร์ - 

ผู้้�แปล) ใชี่หรือไม่่ เขีาต้อบว่า “เปล่าคุรับ ผู้ม่เชีื�อในลัที่ธิ่บ้ชีาซึ่าต้าน” ว๊าว!  

นั�นไม่่ใชี่คุำาต้อบที่ี�ผู้ม่คุาดีคุ่ดี ผู้ม่จั่งถาม่ว่า “คุุณเคุยอ่านคุัม่ภัีร์ขีองซึ่าต้าน 

ไหม่คุรับ” เขีาต้อบว่าเขีาอ่านจับสืองรอบต้ั�งแต้่หน�าแรกจันถ่งหน�าสืุดีที่�าย 

ต้อนนี� ให�เราม่าใคุร่คุรวญเกี�ยวกับเรื�องนี�กันสืักหน่อย ผู้ม่ไดี�พีบกับคุร่สืเต้ียน

อย้่ต้ลอดีเวลา ซึ่่�งไดี�บอกว่าพีวกเขีาไม่่ไดี�อ่านพีระคุัม่ภัีร์จันจับจัากหน�าแรก 

ไปจันถ่งหน�าสืุดีที่�าย และผู้ม่ไดี�พีบกับคุนที่ี�เชีื�อในลัที่ธิ่บ้ชีาซึ่าต้าน ซึ่่�งเขีาไดี�

ศ่กษาในลัที่ธิ่ที่ี�เขีาเชีื�อม่ากกว่าที่ี�คุร่สืเต้ียนบางคุนที่ำาเสืียอีก น่าเศร�านะคุรับ 

ชีายผู้้�นี�ชีื�ออเล็กซึ่์ บที่สืนที่นาระหว่างอเล็กซึ่์กับผู้ม่นั�นน่าสืนใจั ผู้ม่เต้ือนเขีา 

ถ่งสื่�งที่ี�เราร้�เกี�ยวกับซึ่าต้านจัากพีระคัุม่ภัีร์ ดีังนั�น ถ�าเขีาเชีื�อในซึ่าต้าน เขีาก็

อาจัจัะเชีื�อในพีระเจั�าไดี�เชี่นกัน! เขีาไดี�ฟังเสืียงแต้รที่ี�ถ้กเป่าออกม่าคุรับ 

ในที่ี�สืุดีก็ม่ีใคุรบางคุนชีวนผู้ม่ไปพี้ดีที่ี�ฮิาวาย! แน่นอนว่าผู้ม่รออย้่นาน 

ที่ีเดีียว แต้่เม่ื�อเร็วๆ นี� ผู้ม่ไดี�รับโอกาสืที่ี�ดีีและไดี�ไปพี้ดีที่ี�นั�นเป็นเวลาหน่�ง
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สืัปดีาห์ พีวกเขีาไม่่ยอม่ให�ผู้ม่เดี่นที่าง 

ดี�วยต้ั�วชีั�นประหยัดีและบอกว่าผู้ม่ต้�องบ่น 

เฟิร์สืคุลาสืเนื�องจัากม่ันเป็นการไปเยือน

ฮิาวายคุรั�งแรกขีองผู้ม่และยงัเปน็เที่ี�ยวบน่ที่ี�

ยาวนานอกีดี�วย ผู้ม่ชีอบคุนใจัดีเีชีน่นี�จังัเลย

คุรับ! เมื่�อนั�งลงบนเก�าอี�โดียสืารบนเคุรื�องบ่น 

ม่ีสืุภัาพีบุรุษชีราที่่านหน่�งนั�งถัดีจัากผู้ม่ไป  

ผู้ม่พ้ีดีข่ี�นว่า “สืวัสืดีีคุรับ ผู้ม่ชืี�อม่าร์คุ  

คุุณชืี�ออะไรคุรับ” เขีาต้อบว่า “ดีร. ว่ลล์” 

ผู้ม่ถาม่ต้่อไปว่า “ดีร. ว่ลล์คุรับ ผู้ม่อยากร้�ว่าที่ำาไม่คุุณจั่งโชีคุดีีจัังเลยที่ี�ไดี�นั�ง 

ขี�างผู้ม่เปน็เวลาถง่สืบ่เอด็ีชีั�วโม่งต้อ่จัากนี�” ม่นัเจัง๋ม่ากคุรับที่ี�ไดี�เหน็ชีายสืง้อายุ 

ในวยัแปดีสืบ่ห�าปห่วัเราะคุก่คุกั! ขีณะที่ี�เราพีด้ีคุยุกนัอยา่งสืนุกสืนาน ดีร. วล่ล์ 

ก็บอกผู้ม่ว่าเขีาไม่่เชีื�อว่าม่ีพีระเจั�า แต้่เขีาก็กล่าวเสืร่ม่อย่างรวดีเร็วว่าล้กสืาว

ขีองเขีาเป็นคุร่สืเต้ียนและเป็นคุุณแม่่ที่ี�เขี�ม่แขี็งม่าก ผู้ม่ต้ื�นเต้�นกับเรื�องนี�  

แต้่โปรดีจัำาไว�ว่าไม่่ม่ีใคุรในหม่้่พีวกเราสัืกคุนที่ี�จัะไดี�ขี่�นสืวรรคุ์เพีราะล้กๆ  

ขีองเรารกัพีระเจั�า และคุนหนุม่่สืาวกโ็ปรดีจัำาไว�ดี�วยวา่คุณุจัะไม่ไ่ดี�เขี�าสื้ส่ืวรรคุ์

ในวันหน่�งเพีราะพ่ีอแม่่ขีองคุุณไดี�บังเก่ดีใหม่่และเป็นผู้้�เชืี�อพีระเจั�าหรอกนะคุรับ 

พีวกเราแต้่ละคุนต้�องต้ัดีสื่นใจัดี�วยต้นเอง 

ผู้ม่คุ่ดีว่าในต้ลอดีการดีำาเน่นชีีว่ต้ ม่ีบางอย่างไดี�เก่ดีขี่�นกับดีร. ว่ลล์  

ดีังนั�นผู้ม่จั่งถาม่เขีาถ่งเรื�องราวในอดีีต้ ปรากฎีว่าเขีาเคุยเป็นที่หารในชี่วง

สืงคุราม่โลกคุรั�งที่ี�สือง ดีร. ว่ลล์ออกไปปฏิ่บัต้่ภัารก่จัในต้อนที่ี�กระสืุนป้นคุรก

ถ้กย่งเขี�าม่าในฐานที่ี�ต้ั�ง ม่ันไดี�ปล่ดีชีีว่ต้เพีื�อนๆ ขีองเขีาไปหลายคุน เม่ื�อกลับ

ม่าที่ี�สืหรัฐฯ งานขีองเขีาคุือไปรอรับขีบวนรถไฟทีี่�บรรทีุ่กศพีขีองที่หารหาญ  

จััดีเต้รียม่โลงศพีที่องเหลืองต้าม่คุำาสัื�งแล�วส่ืงศพีกลับไปให�บรรดีาพ่ีอแม่่ขีอง

ที่หารทีี่�เสีืยชีีว่ต้ ดีร. ว่ลล์ยังบอกดี�วยว่าตั้วเขีาเองถ้กคุาดีหวังว่าคุวรจัะที่ำาทุี่กอย่าง 

บัทำสืนัทำนัาระหว่างอเล่็ก่ซ์ก่ับัผู้มนัั�นั 
นั่าสืนัใจ ผู้มเตือนัเขาถ่งสืิ�งทำ้�เราร้้ 
เก่้�ยวก่ับัซาตานัจาก่พระคัมภ้ร์ ด่ังนัั�นั  
ถ้าเขาเชื�อในัซาตานั เขาก่็อาจจะ 
เชื�อในัพระเจ้าได่้เช่นัก่ันั!
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ต้าม่ที่ี�บรรดีาพีอ่แม่เ่หลา่นั�นต้�องการ สืว่นใหญแ่ล�วพีวกเขีาต้�องการให�ดีร. วล่ล์ 

อย้่ร่วม่ในพี่ธิีศพี ดีังนั�น เขีาจั่งอย้่ร่วม่งานแล�วก็กลับไปนำาอีกร่างหน่�งเพีื�อ 

สื่งม่อบให�แก่พี่อแม่่ ม่ันเป็นเชี่นนั�นซึ่ำ�าแล�วซึ่ำ�าเล่า ต้อนนั�นเขีาอายุยี�สื่บสืาม่ป่  

ผู้ม่จั่งถาม่เขีาว่า “คุุณคุ่ดีว่าประสืบการณ์ในอดีีต้ที่ั�งหม่ดีไดี�สื่งผู้ลต้่อคุวาม่เชีื�อ

ขีองคุุณในปัจัจัุบันหรือไม่่คุรับ” ดีร. ว่ลล์ต้อบว่า “ย่�งคุุณคุ่ดีถ่งเรื�องนี�ม่าก

เที่่าใดี ม่ันก็น่าจัะเป็นเชี่นนั�นแหละคุรับ” 

สืองวันต้่อม่า ผู้ม่กำาลังรับประที่านอาหารเชี�าที่ี�ชีายหาดีในฮิาวาย  

คุุณเชีื�อไหม่ว่าดีร. ว่ลล์และภัรรยาขีองเขีาซึ่่�งไม่่ไดี�อย้่บนเที่ี�ยวบ่นนั�นกับเรา

กำาลังเดี่นเล่นไปต้าม่ชีายหาดี! การไดี�พี้ดีคุุยกันในเชี�าวันนั�นเป็นชี่วงเวลาแห่ง

พีระพีรขีองเราอย่างแที่�จัร่ง ดีร. ว่ลล์ไดี�เขีียนม่าหาผู้ม่จัากบ�านขีองเขีาในรัฐ

เคุนต้ักกี�ต้ั�งแต้่นั�นเป็นต้�นม่า ผู้ม่ดีีใจัม่ากที่ี�ไม่่ไดี�ที่่�งแต้รเอาไว�ที่ี�บ�านเม่ื�อผู้ม่ขี่�น

เคุรื�องบ่นเที่ี�ยวนั�น 

ม่ีกระแสืเคุลื�อนไหวในหม่้่วัยรุ่นที่ี�เรียกว่า ‘สืเต้รจัเอ็ดีจั์ ม่้ฟเม่นต้์’  

(‘straight edge movement’) พีวกเขีาเป็นกลุ่ม่คุนหนุ่ม่สืาวทีี่�ไม่่ดีื�ม่ 

ขีองม่่นเม่า ไม่่สื้บบุหรี� ไม่่เสืพียาและไม่่ม่ีพีฤต้่กรรม่สืำาสื่อนที่างเพีศ พีวกเขีา 

ไดี�เห็นถ่งผู้ลเสืียอันร�ายแรงที่ั�งหม่ดีที่ี�เก่ดีขี่�นคุวบคุ้่ไปกับการใชี�ชีีว่ต้ในร้ปแบบ 

เชี่นนั�นและคุนหนุ่ม่สืาวกลุ่ม่นี�ไม่่ต้�องการยุ่งเกี�ยวกับม่ัน สื่�งที่ี�น่าสืนใจัก็คุือ 

นักศ่กษาส่ืวนใหญ่เหล่านี�ที่ี�ผู้ม่ไดี�พีบคุือผู้้�ที่ี�ไม่่เชีื�อในพีระเจั�าหรือไม่่เชีื�อว่า

พีระเจั�าที่รงม่ีอย้่จัร่ง! พีวกเขีาไม่่ไดี�เป็นอย่างที่ี�เป็นอย้่เพีราะม่ีคุวาม่เชีื�อใน

พีระเจั�า แต้่เป็นเพีราะพีวกเขีาไม่่ต้�องการให�ม่ีผู้ลเลวร�ายเก่ดีขี่�นในชีีว่ต้นี� 

บางที่า่นอาจัร้�จักัรายการโที่รที่ศันท์ี่ี�ชีื�อวา่ เจอรซ์ย้ ์ชอร ์ซึ่่�งถก้ถา่ยที่ำาใน

เม่อืงซึ่ไีซึ่ดี ์ไฮิที่สื ์รฐันว่เจัอรซ์ึ่ยี ์เม่ื�อเรว็ๆ นี� ผู้ม่ไดี�ไปพีด้ีที่ี�นั�น และหลังจัากนั�น 

พีวกเราก็เดี่นเล่นไปรอบๆ ต้าม่ที่างเดี่นร่ม่ที่ะเลเพีื�อพี้ดีคุุยกับผู้้�คุน ผู้ม่เดี่น

เขี�าไปหากลุ่ม่วัยรุ่นและไดี�คุุยกับพีวกเขีา ผู้ม่พีบว่าม่ีวัยรุ่นสืองสืาม่คุนอย้่ใน 

กลุ่ม่สืเต้รจัเอ็ดีจ์ั ทีี่�น่าสืนใจัก็คืุอบางคุนไม่่เชืี�อในพีระเจั�าและบางคุนเป็น 
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ชีาวพุีที่ธิ วัยรุ่นเหล่านี�ยังเชีื�ออีกว่าแม่�จัะม่ีพีระเจั�า พีวกเขีาก็เป็นคุนดีีม่ากพีอ

ในชีีว่ต้นี�และจัะไดี�ไปอย้่กับพีระองคุ์เม่ื�อจับชีีว่ต้ลง เราจัะพี้ดีกันถ่งประเดี็นนี� 

ในภัายหลังในหนังสืือเล่ม่นี� เป็นเรื�องดีีที่ี�จัะเป่าแต้รบนที่างเดี่นร่ม่ที่ะเลที่ี�นั�น

และเต้ือนคุนหนุ่ม่สืาวเหล่านั�นเกี�ยวกับคุวาม่เป็นน่รันดีร์ ผู้ม่ลงเอยดี�วยการ

ม่อบหนังสืือให�กับวัยรุ่นกลุ่ม่นั�น และให�เง่นจัำานวนหน่�งเพีื�อให�พีวกเขีาม่าก่น

อาหารม่ื�อคุำ�ากับผู้ม่ในเย็นวันนั�น ในคุืนนั�นขีณะที่ี�ผู้ม่กำาลังคุุยกับใคุรบางคุน 

ผู้ม่ม่องขี�าม่ไหล่คุ้่สืนที่นาออกไปและเห็นวัยรุ่นคุนหน่�งยืนอย้่ที่ี�นั�นพีร�อม่กับ

ขีวดีนำ�าเย็นในคุำ�าคุืนฤดี้ร�อนอันอบอุ่น เขีาพี้ดีขี่�นว่า “ผู้ม่แคุ่อยากม่ั�นใจัว่าคุุณ

จัะม่ีนำ�าดีื�ม่กลั�วคุอในคืุนนี� เสืียงคุุณจัะไดี�ไม่่แห�งคุรับ!” เขีาเป็นคุนหนุ่ม่ทีี่�ม่ี 

นำ�าใจัม่าก เขีายังไดี�สื่งอีเม่ลถ่งผู้ม่อีกดี�วยเพีราะเขีากำาลังอย้่ในชี่วงคุ�นหา 

คุวาม่เชีื�อขีองต้นเอง

เม่ื�อผู้ม่ยังเดี็ก คุรอบคุรัวขีองเราเคุยไปพีักผู้่อนที่ี�จัุดีเดีียวกันนี�ใน 

ซึ่ีไซึ่ดี์ ไฮิที่สื์! เป็นเรื�องที่ี�ดีีม่ากที่ี�ไดี�กลับไปที่ี�นั�นอีกเม่ื�อเต้่บโต้เป็นผู้้�ใหญ่ที่ี�เชีื�อ

พีระเจั�าพีร�อม่กับแต้รในม่ือและใชี�ม่ันเพีื�อประโยชีน์ขีองพีระองคุ์

วันหน่�งผู้ม่ไดี�รับอีเม่ลจัากชีายคุนหน่�งซึ่่�งภัรรยาขีองเขีาที่ำางานให�กับ

กองที่พัีบกสืหรฐั เขีาจับัไดี�วา่เธิอลว่งประเวณแีละเขีาเสืยีใจัม่าก เขีาไม่ร่้�ม่ากอ่น 

ว่าม่ีเรื�องเชี่นนั�นเก่ดีขี่�น จัากนั�นเขีาก็ถาม่ผู้ม่เกี�ยวกับหนังสืือที่ี�ผู้ม่เคุยเซึ่็น 

ให�กับเธิอ ในระหว่างการเดี่นที่างหลายๆ คุรั�ง ผู้ม่ไดี�พีบกับที่หารจัำานวนม่าก 

ผู้ม่ชีอบพี้ดีคุุยและเป็นพีรต้่อพีวกเขีาดี�วยสื่�งต้่างๆ ที่ี�ผู้ม่ม่ี ผู้ม่บังเอ่ญไดี�ไปเจัอ

กับภัรรยาขีองเขีาที่ี�สืนาม่บ่น! เม่ื�อผู้ม่เซึ่็นหนังสืือ One Heartbeat Away 

(เพีียงหน่�งจัังหวะการเต้�นขีองหัวใจั) ให�แก่เธิอ ผู้ม่เขีียนว่า “คุวาม่จัร่งนั�น 

จัะที่ำาให�ที่า่นที่ั�งหลายเปน็ไที่” สืาม่ขีีองเธิอพีด้ีวา่ม่นัเปน็ถ�อยคุำาที่ี�สืม่บร้ณแ์บบ

เที่่าที่ี�จัะถ้กเขีียนขี่�นไดี� ผู้ม่ไม่่ร้�ถ่งเรื�องการล่วงประเวณีที่ี�เก่ดีขี่�นแต้่อย่างใดี  

แต้่ผู้ม่ดีีใจัที่ี�พีระเจั�าที่รงเลือกเอาถ�อยคุำาเหล่านั�นและใชี�ม่ันเป็นเสืียงแต้ร 

ในชีีว่ต้ขีองสืาม่ีภัรรยาคุ้่นี� 
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วันหน่�งขีณะเดี่นที่าง ผู้ม่นั�งอย้่ขี�างสืุภัาพีบุรุษชีาวย่วชีื�อจัอห์น ผู้ม่ชีอบ

คุุยกับคุนย่ว ขีณะที่ี�กำาลังคุุยกัน เขีาบอกผู้ม่ว่าคุุณแม่่วัยแปดีสื่บสืาม่ป่ขีองเขีา

ไดี�บังเก่ดีใหม่่และเป็นคุร่สืเต้ียนแล�ว! ผู้ม่พี้ดีว่า “ล�อผู้ม่เล่นหรือเปล่าคุรับ!” 

เขีาต้อบว่า “เปล่าคุรับ เธิอเป็นคุร่สืเต้ียนแล�วจัร่งๆ เธิอไปศ่กษาพีระคุัม่ภัีร์ที่ี�

เม่ืองโบคุาเรต้ัน รัฐฟลอร่ดีา!” ผู้ม่ถ่งกับอ่�งไปเลย เขีาม่องดี้ผู้ม่และพี้ดีขี่�นว่า  

“ผู้ม่ม่ีคุำาถาม่ม่ากม่ายที่ี�อยากจัะถาม่” ผู้ม่จั่งต้อบว่า “ย่งคุำาถาม่ม่าเลยคุรับ” 

ม่นัเปน็เที่ี�ยวบน่ที่ี�สืดุียอดีม่าก!! ขีณะที่ี�เรากำาลงัจัะจับการสืนที่นาลง เขีาบอกวา่ 

ผู้ม่นั�นคุล�ายกับเพีื�อนร่วม่งานขีองเขีาคุนหน่�ง! ในคุืนก่อนหน�านี� เขีากับ 

สืุภัาพีบุรุษคุนนี�ไดี�คุุยกันถ่งเรื�องราวขีองพีระเยซึ่้ เม่ื�อต้ื�นขี่�น ขีณะกำาลัง 

รับประที่านอาหารเชี�า พีวกเขีาก็คุุยกันต่้อ นี�แหละคืุอเพืี�อนร่วม่งานในพีระคุร่สืต์้ 

ในแบบฉบบัที่ี�ผู้ม่ชีอบ! เขีาที่ำาหน�าที่ี�เปน็คุนยาม่ในชีวีต่้ขีองจัอหน์ โปรดีจัำาไว�วา่ 

ถ�าคุุณไดี�รับการอวยพีรให�ไดี�พี้ดีคุุยกับคุนย่ว คุุณสืาม่ารถถาม่พีวกเขีาว่า  

“คุุณเคุยไดี�ย่นเรื�องปร่ศนาขีองชีาวย่วหรือไม่่” 

สุภาษิติ 30:4 “ใคุรเล่าไดี�ขี่�นไปยัง

สืวรรคุ์หรือลงม่า ใคุรเล่าไดี�รวบรวม่ลม่

ไว�ในกำาม่ือขีองที่่าน ใคุรเล่าไดี�เอาเคุรื�อง

แต้่งกายห่อห�วงนำ�าไว� ใคุรเล่าไดี�สืถาปนา

ที่ี�สืุดีปลายแห่งแผู้่นดี่นโลกไว� นาม่ขีอง 

ผู้้�นั�นวา่กระไร และนาม่บุต้รชีายขีองผู้้�นั�น

ว่ากระไร ถ�าที่่านบอกไดี�”

พีระคุมั่ภัรีข์ีองชีาวยว่กลา่วถง่พีระบตุ้ร

ขีองพีระเจั�าเอาไว�อย่างชีัดีเจัน! 

โปัรด่จำาไว้ว่าถ้าคุณได่้รับั 
ก่ารอวยพรให้ได่้พ้ด่คุยก่ับัคนัยิว  

คุณสืามารถถามพวก่เขาว่า  
“คุณเคยได่้ยินัเรื�องปัริศนัา 

ของชาวยิวหรือไม่”
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เพีื�อนๆ ที่ี�ร้�จัักผู้ม่ดีีต้่างร้�ว่าผู้ม่เป็นคุนชีอบก่น! ถ�าผู้ม่เลือกงานไดี�  

ผู้ม่อยากเป็นนักม่วยปลำ�าซึ่้โม่่คุร่สืเต้ียน!! ผู้ม่จัะไดี�ก่นที่ั�งวัน กระแที่กพุีงกับ

เพีื�อนๆ ซึ่้โม่่ดี�วยกัน และแบ่งปันขี่าวประเสืร่ฐ!! ผู้ม่จั่งฝ้ึกฝ้นต้นเองเพีื�องาน 

ในฝ้ันนั�นดี�วยการก่น! ในระหว่างการเดี่นที่าง ผู้ม่ไดี�ไปร�านอาหารอร่อยๆ 

หลายแห่ง ผู้ม่ม่ักจัะอธิ่ษฐานขีอให�พีระเจั�าที่รงนำาผู้ม่ไปยังร�านที่ี�ผู้ม่จัะไดี� 

พีบกับคุนที่ี�พีระเจั�าที่รงจััดีเต้รียม่ไว� ผู้ม่สืาม่ารถก่นอาหารไดี�ทุี่กที่ี� แต้่เราจัะ 

พีบกับคุนบางคุนอย่างเจัาะจังในร�านอาหารที่ี�เจัาะจังเที่่านั�น 

เรว็ๆ นี�ในต้อนที่ี�ผู้ม่ไปพีด้ีในงานที่ี�โอไฮิโอ ผู้ม่ไดี�ต้ดัีสืน่ใจัออกไปผู้จัญภัยั 

ในเมื่องทีี่�ข่ี�นชืี�อเกี�ยวกับแนวคุ่ดีเสืรีน่ยม่ ผู้ม่เด่ีนไปต้าม่ถนนและเป็นพียาน 

ในเรื�องข่ีาวประเสืร่ฐเป็นเวลาสืองชัี�วโม่ง แล�วผู้ม่ก็กำาลังจัะเลือกร�านอาหาร 

ร�านหน่�งในจัำานวนสืองร�าน ผู้ม่อธ่ิษฐานและเด่ีนไปยังร�านอาหารแห่งแรก ทีี่�นั�น

มี่คุนเขี�าแถวยาวเพืี�อรอโต๊้ะว่าง ผู้ม่ร้�ในทัี่นทีี่ว่านั�นไม่่ใช่ีร�านอาหารทีี่�ผู้ม่จัะเลือก

แน่ๆ! ผู้ม่เป็นคุนที่ี�ไม่่ยอม่ที่นอดีสืักเที่่าใดีนัก!! ผู้ม่จั่งเดี่นไปต้าม่ถนนเพีื�อไปยัง

ร�านอาหารอื�น พีนกังานต้�อนรบัซึ่่�งผู้ม่คุด่ีวา่

เปน็เจั�าขีองร�านไดี�นำาผู้ม่ไปที่ี�โต้ะ๊ ผู้ม่เร่�ม่คุยุ

กับเธิอ เธิอแวะม่านั�งที่ี�โต้๊ะขีองผู้ม่ถ่งสืี�รอบ

เพีื�อพี้ดีคุุยถง่เรื�องราวขีองพีระเยซึ่!้ ม่ันเป็น

ชีว่งเวลา ‘ว๊าว’ คุรั�งหน่�งในชีวีต่้เลยที่เีดียีว! 

อาหารที่ี�ผู้ม่สืั�งก็ยอดีเยี�ยม่ม่าก ผู้ม่

ถาม่ซึ่้ซึ่านว่าม่ีคุนที่ำางานในคุรัวอย้่กี�คุน  

เธิอต้อบว่าสืี�คุน ผู้ม่จั่งถาม่ว่า “พีวกเขีา

พี้ดีภัาษาอังกฤษหรือสืเปนคุรับ” คุุณต้�อง

ร้�เรื�องเหล่านี�เพีื�อที่ี�คุุณจัะไดี�ม่อบสื่�งขีอง 

ให�แก่ผู้้�คุนในภัาษาทีี่�พีวกเขีาเขี�าใจั ผู้ม่เคุยไปร�านอาหารทีี่�ทีุ่กคุนในคุรัวเป็น

ชีาวสืเปน ดีังนั�นผู้ม่จั่งม่ีแผู้่นพีับเพีื�อประกาศข่ีาวประเสืร่ฐภัาษาสืเปนและ

“ตอนัเปั็นัเด่็ก่ คุณเติบัโตมาในัศาสืนัา  
ความเชื�อ หรือปัระเพณ้บัางอย่าง 
หรือไม่” เขาตอบัว่า “แบั๊บัติสืต์”  
ผู้มถามต่อว่า “ตอนันั้�เมื�อคุณเปั็นั 
ผู้้้ใหญ่แล่้ว มันัม้ความสืำาคัญต่อคุณ 
มาก่ข่�นัหรือนั้อยล่ง”
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หนังสืือภัาษาสืเปนต้่ดีตั้วอย้่เสืม่อ ที่ี�ร�านแห่งนี� พีวกเขีาพี้ดีภัาษาอังกฤษกัน 

ทีุ่กคุน ผู้ม่จั่งหย่บแผู้่นพีับออกม่าสืี�ฉบับและหุ�ม่แต้่ละฉบับเอาไว�ดี�วยธินบัต้ร 

ใบละยี�สืบ่ดีอลลา่ร ์ผู้ม่พีด้ีวา่ “ซึ่ซ้ึ่านคุรับ ชีว่ยม่อบสื่�งขีองเหล่านี�กบัพีอ่คุรวัและ 

พีนักงานในคุรัวแต้่ละคุนดี�วยคุรับ ชี่วยบอกพีวกเขีาว่าล้กคุ�าม่ีคุวาม่สืุขีม่าก

และต้�องการเป็นพีรต้่อพีวกเขีาในวันนี� เพีราะพีระเยซึ่้ต้รัสืว่าการให�เป็นเหตุ้

ให�ม่ีคุวาม่สืุขีย่�งกว่าการรับ” แล�วเธิอก็เดี่นไป 

สืองนาที่ีต้่อม่า พี่อคุรัวร่างยักษ์ที่ี�ชีื�อจัอห์นก็เดี่นม่าที่ี�โต้๊ะขีองผู้ม่ 

จัอห์นเป็นหัวหน�าพี่อคุรัวและเขีาถาม่ขี่�นว่า “คุุณคุือคุนที่ี�อวยพีรพีวกเราดี�วย 

ขีองสื่�งนี�หรือเปล่าคุรับ” เขีาร้�สื่กขีอบคุุณม่ากที่ี�ม่ีคุนเห็นคุุณคุ่าคุนที่ี�ที่ำางาน 

อย้่แต้่ในคุรัวเชี่นพีวกเขีา ผู้ม่เคุยที่ำางานในธิุรก่จัอาหารจั่งเขี�าใจัว่างานคุรัว 

ม่ันหนักเพีียงใดี อีกอย่างก็คุือ โดียที่ั�วไปแล�วคุนในคุรัวจัะไดี�ย่นเรื�องราวอะไร 

สัืกอย่างก็ต่้อเมื่�อมี่คุวาม่ผู่้ดีพีลาดีเก่ดีข่ี�นกับอาหารขีองล้กคุ�าเท่ี่านั�น โปรดีจัำาไว�ว่า

เราเป็นคุร่สืเต้ียน เราดีำาเน่นชีีว่ต้ดี�วยม่าต้รฐานที่ี�แต้กต้่าง เราคุวรหนุนจั่ต้ชี้ใจั 

และเป็นพีรต้่อผู้้�คุนต้ลอดีชีีว่ต้ขีองเรา! 

ผู้ม่จัง่พีด้ีกบัจัอหน์วา่ “ผู้ม่ขีอถาม่คุณุดี�วยคุำาถาม่ที่ี�นา่สืนใจัไดี�ไหม่คุรบั”  

เขีาต้อบวา่ “แนน่อนคุรบั” ผู้ม่ถาม่เขีาวา่ “ต้อนเปน็เดีก็ คุณุเต้บ่โต้ม่าในศาสืนา  

คุวาม่เชีื�อ หรือประเพีณีบางอย่างหรือไม่่” เขีาต้อบว่า “แบ๊บต้่สืต้์” ผู้ม่ 

ถาม่ต้่อว่า “ต้อนนี�เม่ื�อคุุณเป็นผู้้�ใหญ่แล�ว ม่ันม่ีคุวาม่สืำาคุัญต้่อคุุณม่ากขี่�นหรือ

น�อยลง” จัอห์นกล่าวว่า “ม่ันสืำาคุัญน�อยลง ต้อนนี�ผู้ม่เน�นในเรื�องจั่ต้ว่ญญาณ

คุรับ” คุำาถาม่เหล่านี�เป็นคุำาถาม่ที่ี�ดีีที่ี�จัะใชี�ถาม่ใคุรก็ไดี� ขีณะที่ี�เราพี้ดีคุุย

กันต้่อ คุำาต้อบในแง่ ‘จั่ต้ว่ญญาณ’ ขีองจัอห์นก็เป็นเหม่ือนอย่างที่ี�ผู้ม่ไดี�คุ่ดี 

เอาไว�อย้่แล�ว เขีาม่ีขี�อโต้�แย�งเกี�ยวกับ ‘เสื�นที่างต้่างๆ เพีื�อไปสื้่สืวรรคุ์’ เชีื�อใน

สื่�งที่ี�คุุณอยากจัะเชีื�อ แต้่เราทีุ่กคุนจัะจับลงในที่ี�เดีียวกันในวันหน่�ง แล�วจัอห์น 

กก็ลา่ววา่เขีาต้�องกลบัไปที่ี�คุรวัเพีื�อดีแ้ลเพีื�อนๆ ในคุรวั ผู้ม่ถาม่วา่เขีาชีอบอา่น
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หนังสืือหรือไม่่ เขีาต้อบว่าชีอบ ผู้ม่จั่งบอกว่าผู้ม่จัะกลับไปที่ี�รถเพีื�อไปหย่บ

หนังสืือม่าให�

เม่ื�อผู้ม่กลับเขี�าไปในร�านอาหารพีร�อม่กับหนังสืือ ม่ีเสืียงดีังโคุรม่ 

ในห�องคุรัว ซึ่้ซึ่านเดี่นเขี�าไปต้รวจัดี้ เม่ื�อเธิอกลับออกม่า ผู้ม่ก็กล่าวลาและ

ออกจัากร�าน 

ในวันรุ่งข่ี�นเมื่�อกลับม่าถ่งแอต้แลนต้า ผู้ม่ก็ไดี�รับอีเม่ลจัากซ้ึ่ซึ่าน! เธิอกล่าว

ว่าเธิอต้�องเล่าให�ผู้ม่ฟังว่าเสีืยงดัีงโคุรม่ในห�องคุรัวนั�นคืุอเสีืยงอะไร พ่ีอคุรัวคุนหน่�ง

คืุนแผู่้นพัีบข่ีาวประเสืร่ฐ ทีี่�ผู้ม่ให�ไปกลับม่า เขีาไม่่ชีอบมั่น เขีาจ่ังหย่บเอาเฉพีาะ

ธินบัต้รยี�ส่ืบดีอลลาร์ใส่ืไว�กระเป๋าขีองเขีา มั่นม่องออกไดี�อย่างง่ายดีายว่าพีระเจั�า

ขีองเขีาคืุออะไร ก็คืุอเง่นนั�นเอง!! แล�วเขีาก็โยนแผู่้นพัีบข่ีาวประเสืร่ฐลงไปใน 

ถังขียะ ทัี่นใดีนั�น เที่�าขีองเขีาก็เก่ดีลื�นและจัานทีี่�ถืออย่้ก็ต้กลงกระแที่กพืี�น เมื่�อ

ซ้ึ่ซึ่านเด่ีนเขี�าไปในคุรัว เขีากำาลังนั�งอย่้ทีี่�พืี�น

เพืี�อด่ีงเศษจัานทีี่�แต้กออกจัากถุงเที่�า! จัอห์น 

ชีายผู้้�เน�นในเรื�องจ่ัต้ว่ญญาณจ่ังพ้ีดีข่ี�นว่า 

“ผู้ม่คุ่ดีว่าคุุณคุวรไปหย่บแผู่้นพัีบนั�นออกม่า 

จัากถังขียะนะคุรับ!” แม่�แต่้จัอห์นก็ร้�ว่า 

แผู่้นพัีบข่ีาวประเสืร่ฐเล็กๆ นั�นมี่คุวาม่พ่ีเศษ

บางอย่าง! จัอห์นกำาลังเป่าแต้รในชีีว่ต้ขีอง

ชีายคุนนั�น และเขีาไม่่ร้�ตั้วเสีืยดี�วยซึ่ำ�า! 

ผู้ม่ไม่่ชีอบเอาเสืียเลยเม่ื�อถ้กเลื�อน

ให�ไปนั�งในชีั�นเฟริส์ืคุลาสื โอเคุคุรับ กแ็คุพ่ีด้ี 

หยอกเล่นสัืกเล็กน�อย! วันหน่�ง ขีณะทีี่�ผู้ม่กำาลังจัะนั�งลงบนเก�าอี�ในชัี�นเฟิร์สืคุลาสื 

เพีราะไดี�รับการอัปเกรดี ผู้้�ชีายที่ี�นั�งอย้่ขี�างผู้ม่ไดี�พี้ดีขี่�นว่า “โอ� ผู้ม่ไม่่ร้�ว่า 

จัะม่ีคุนม่านั�งต้รงนี�” เขีาชี่างพี้ดีให�ผู้ม่ร้�สื่กย่นดีีเสืียจัร่ง! เขีาบอกว่าภัรรยา 

ขีองเขีานั�งอย้่ในชีั�นประหยัดี พีวกเขีาบ่นดี�วยกันม่าเป็นเวลาสื่บสืองป่และ 

คุณต้องไม่รบัเร้าให้ใครก่็ตามพ้ด่ถ่ง 
สืิ�งทำ้�พวก่เขายังไม่พร้อมจะพ้ด่  
เมื�อต้องพ้ด่ถ่งเรื�องสื่วนัตัวหรือ 
เรื�องทำ้�นั่าสืล่ด่ใจเอามาก่ๆ มันัต้อง 
เปั็นัไปัตามก่รอบัเวล่าของคนัทำ้�จะพ้ด่  
ไม่ใช่ของคุณ
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จัะไดี�นั�งต้่ดีกันเสืม่อ ผู้ม่น่กว่าเขีากำาลังจัะขีอให�ผู้ม่แลกที่ี�นั�งกับภัรรยาขีองเขีา  

สืว่นในใจัผู้ม่กค็ุด่ีวา่ ‘นี�ไม่ใ่ชีเ่วลาจัะม่าที่ำาต้วัเปน็คุนรบัใชี�!’ แต้ก่อ่นที่ี�ผู้ม่จัะพีด้ี

อะไรออกม่า เขีากพ็ีด้ีขี่�นวา่เขีาไดี�คุยุกบัชีายที่ี�นั�งในชีั�นประหยดัีที่ี�ดี�านหลงัแล�ว 

และเขีาจัะแลกที่ี�นั�งกับชีายคุนนั�น ผู้ม่ร้�สื่กโล่งใจัม่าก! แล�วผู้ม่ก็ร้�สื่กแปลกๆ 

เพีราะผู้ม่ม่กัจัะอธิษ่ฐานเพีื�อคุนที่ี�นั�งขี�างผู้ม่ในเที่ี�ยวบน่ต้า่งๆ แต้ต่้อนนี�เขีากลบั

ลุกขี่�นและกำาลังเดี่นจัากไป 

แล�วโจัก็เดี่นม่านั�งที่ี�เก�าอี�ขี�างๆ ผู้ม่ เม่ื�อเราเร่�ม่พี้ดีคุุยกัน ผู้ม่พีบว่าเขีา

เป็นคุนดีีม่าก ระหว่างที่ี�กำาลังเดี่นที่างอย้่นั�น ผู้ม่หาช่ีองที่ี�จัะเขี�าสื้่บที่สืนที่นา 

ฝ้่ายจั่ต้ว่ญญาณไม่่ไดี�เลย ผู้ม่จั่งถาม่ไปว่า “ผู้ม่ขีอถาม่คุุณดี�วยคุำาถาม่ทีี่� 

น่าสืนใจัไดี�ไหม่คุรับ” เขีาต้อบว่าไดี� “ในต้อนที่ี�คุุณยังเดี็ก คุุณเต้่บโต้ม่าใน 

คุวาม่เชีื�อที่างศาสืนาหรือระบบคุวาม่เชีื�อใดีๆ หรือเปล่าคุรับ” เขีาต้อบว่า  

“เม่ธิอดี่สืต้์คุรับ” ผู้ม่จั่งถาม่ต้่อว่า “ในต้อนนี�คุุณเป็นผู้้�ใหญ่แล�ว ม่ันม่ีคุวาม่

สืำาคุญัต้อ่คุณุม่ากขี่�นหรอืน�อยลงคุรบั” เขีาต้อบวา่ ‘น�อยลง’ อยา่งชีดัีถ�อยชีดัีคุำา  

ผู้ม่จั่งต้ัดีสื่นใจัถาม่ว่า “ในชีีว่ต้ที่ี�ผู้่านม่า ม่ีอะไรเก่ดีขี่�นกับคุุณคุรับ โจั ม่ีอะไร 

ที่ี�ผู้ลักไสืคุุณให�ออกห่างจัากพีระเจั�าหรือคุรับ” เขีาต้อบว่า ‘ใชี่’ อย่างชีัดีถ�อย

ชีัดีคุำาอีกคุรั�ง ผู้ม่ไม่่ร้�จัร่งๆ ว่าการพี้ดีคุุยนี�จัะไปถ่งจัุดีไหน

ดีงันั�น ผู้ม่จัง่ใชี�คุำาถาม่อยา่งที่ี�ม่กัจัะใชี�อย้เ่สืม่อในการสืนที่นาลกัษณะนี�  

ผู้ม่ถาม่ว่า “ถ�าคุุณไม่่รังเกียจั ชี่วยบอกไดี�ไหม่คุรับว่าเก่ดีอะไรขี่�น” คุุณต้�อง 

ไม่่รบเร�าให�ใคุรก็ต้าม่พี้ดีถ่งสื่�งที่ี�พีวกเขีายังไม่่พีร�อม่จัะพี้ดี เม่ื�อต้�องพี้ดีถ่ง 

เรื�องสื่วนต้ัวหรือเรื�องที่ี�น่าสืลดีใจัเอาม่ากๆ ม่ันต้�องเป็นไปต้าม่กรอบเวลาขีอง

คุนที่ี�จัะพี้ดี ไม่่ใชี่ขีองคุุณ นี�เป็นสื่�งดีีๆ ที่ี�ผู้ม่ไดี�เรียนร้�ในต้ลอดีหลายป่ที่ี�ผู้่านม่า  

โจัก�ม่ศีรษะลงและเร่�ม่คุรุ่นคุ่ดี ม่ันเป็นชี่วงเวลาที่ี�คุวาม่เงียบอย่างน่าอ่ดีอัดี 

คุืบคุลานเขี�าม่า หลังจัากที่ี�โจัน่�งเงียบอย้่นาน เขีาก็เงยหน�าขี่�นแล�วพี้ดีว่า  

“โอเคุคุรับ” จัากนั�นโจัก็เร่�ม่เล่าให�ผู้ม่ฟังว่าม่ีคุนสืะกดีรอยต้าม่ล้กสืาวขีองเขีา 

และพีวกเขีาต้�องขีอให�ต้ำารวจัเขี�าม่าชี่วยจััดีการ โจัเล่าว่าหลังจัากนั�นคุนร�าย 
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ก็เปลี�ยนม่าสืะกดีรอยต้าม่ภัรรยาขีองเขีา เพีราะคุนร�ายไดี�ฝ้่าฝ้้นคุำาสืั�งห�าม่  

เขีาจั่งถ้กจัับกุม่และถ้กสื่งต้ัวเขี�าสืถานกักกันเดี็กและเยาวชีน เด็ีกคุนนั�นอายุ

เพีียงสื่บเจั็ดีป่เที่่านั�น

เชี�าวันหน่�ง โจัต้ื�นขี่�นต้อนต้ีห�าเพีราะเสืียงกรีดีร�องขีองล้กสืาว โจัว่�ง 

ออกม่าจัากห�องนอนและพีบว่าเดี็กหนุ่ม่ที่ี�เคุยสืะกดีรอยต้าม่กำาลังยืนอย้ ่

ในบ�านพีร�อม่กับม่ีป้นยาวอย้่ในม่ือ เขีาย่งที่ะลุประต้้กระจักบานเลื�อนแล�ว 

บุกเขี�าม่า 

ลองคุ่ดีดี้สืักน่ดีว่าหากเรื�องนี�เก่ดีขี่�นกับต้ัวคุุณ คุุณจัะที่ำาอย่างไรกับ

ม่ือป้นที่ี�บุกเขี�าม่าในบ�าน คุุณจัะยืนต้ัวแขี็งที่ื�อหรือไม่่ คุุณจัะปกป้องภัรรยา

และล้กๆ ขีองคุุณหรือไม่่ คุุณร้�ไหม่ว่าในต้อนนั�นกระสุืนที่ี�ย่งม่าถ้กต้ัวคุุณ 

อาจัที่ำาให�คุวาม่ฝ้ันขีองคุุณที่ี�จัะไดี�พีบกับพีระเยซึ่้หน�าต้่อหน�าเป็นคุรั�งแรก

กลายเป็นคุวาม่จัร่งไดี�เลยในที่ันที่ี 

แต้ผู่้้�ชีายที่ี�ผู้ม่กำาลงัคุยุดี�วยไม่ใ่ชีผู่้้�เชีื�อ ผู้ม่ถาม่โจัวา่ “แล�วคุณุที่ำาอยา่งไร

คุรบั” โจัต้อบวา่เขีารบีเดีน่เขี�าไปหาม่อืปน้ เดีก็หนุม่่คุนนั�นยง่เขี�าที่ี�ที่�องขีองเขีา 

สืองนัดี โจับอกว่าเขีายังเดี่นหน�าต้่อและเขี�าไปจัับต้ัวเดี็กหนุ่ม่ ขีณะที่ี�พีวกเขีา 

กำาลังกอดีรัดีฟัดีเหวี�ยงกันอย้่บนพีื�น เลือดีก็ไหลออกม่าเต็้ม่ไปหม่ดี  

และต้ัวเดี็กหนุ่ม่ก็ลื�นหลุดีออกจัากมื่อขีองโจัและหลบหนีไป ต้ำารวจัจัับต้ัว 

เดี็กหนุ่ม่ไดี�บนถนน 

โจัเล่าว่าต้ัวเขีานอนอย้่บนพีื�นและคุ่ดีว่า “เดีี�ยวก่อนนะ ภัรรยาขีองผู้ม่

อย้่ที่ี�ไหน” แล�วเขีาก็ลุกขี่�น เดี่นโซึ่เซึ่ไปที่ี�ประต้้หน�า โจัเปิดีประต้้และพีบว่า

ภัรรยาขีองเขีากำาลังนอนคุวำ�าหน�าในกองห่ม่ะ เธิอถ้กย่งเสืียชีีว่ต้ ม่ือป้นรออย้่

หลังพีุ่ม่ไม่�เม่ื�อภัรรยาขีองเขีากลับม่าถ่งบ�านในต้อนต้ีห�า เขีาย่งเธิอแล�วเดี่นไป

ที่ี�หลังบ�านและบุกเขี�าไปในบ�าน 

หลังจัากที่ี�โจัเล่าเรื�องที่ั�งหม่ดีให�ผู้ม่ฟัง เขีาม่องม่าทีี่�ผู้ม่และพี้ดีว่า  

“ผู้ม่มี่คุำาถาม่ที่ี�อยากจัะถาม่คุุณคุรับ” โปรดีจัำาไว�ว่าการสืนที่นานั�นเก่ดีจัาก 

ที่ั�งสืองฝ้่ายซึ่่�งจัะม่ีการโต้�ต้อบกันไปม่าเสืม่อ  
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ที่ั�งที่ี�ร้�ว่าม่ันต้�องเป็นคุำาถาม่ที่ี�ต้อบยาก  

ทัี่�งทีี่�ร้�ว่าบที่สืนที่นานี�จัะท่ี่วม่ที่�นไปดี�วยอารม่ณ์ 

แต้่ผู้ม่สืนใจัในสื่�งที่ี�โจักำาลังจัะถาม่ โจัถาม่ว่า 

“จัะม่ีพีระเจั�าไดี�อย่างไรในเม่ื�อภัรรยาขีองผู้ม่

ต้�องจับชีีว่ต้ลง แต้่ม่ือป้นคุนนี�ยังม่ีชีีว่ต้อย้่ใน

คุุกที่ี�โอไฮิโอ?” อย่างไรก็ต้าม่ นี�เป็นคุำาถาม่ที่ี�

ชีอบดี�วยเหตุ้และผู้ลหรือไม่่ ม่ันเป็นคุำาถาม่ที่ี�

ชีอบดี�วยเหตุ้และผู้ลคุรับ ผู้ม่จั่งพี้ดีขี่�นว่า “โจั 

คุุณเชีื�อไหม่ว่าพีวกเราแต้่ละคุนต้่างม่ีเสืรีภัาพี 

ในการเลือก?” เขีาเห็นดี�วยว่าม่ันเป็นเชี่นนั�น  

จัากนั�นผู้ม่ก็บอกให�เขีาร้�ว่าเมื่�อพีระเจั�าประที่าน

เสืรีภัาพีในการเลือกให�แก่เรา เราก็สืาม่ารถใชี�ม่ันอย่างถ้กต้�องเพีื�อพี้ดีคุุยกัน

เหม่ือนอย่างที่ี�เรากำาลังที่ำาอย้่ ใชี�ม่ันในการชี่วยเหลือคุนยากจัน ใชี�ม่ันเพีื�อรัก

คุรอบคุรัวขีองเรา ฯลฯ หรือเราอาจัใชี�เสืรีภัาพีในการเลือกนั�นในที่างทีี่�ผู้่ดี 

ดี�วยการโกหก คุดีโกง ขีโม่ย ขีม่่ขีนื หรอืกระที่ั�งฆ่า่ผู้้�อื�น โจัเขี�าใจัวา่ผู้ม่หม่ายถง่

อะไร บางคุรั�งเราก็อยากโที่ษพีระเจั�าในสื่�งที่ี�ไม่่ใชี่คุวาม่ผู้ด่ีขีองพีระองคุ์ ม่นุษย์ 

ที่ั�งชีายและหญง่ต้า่งต้ดัีสืน่ใจัในเรื�องต้า่งๆ ต้าม่ที่ี�ใจัต้�องการซึ่่�งอาจัสืง่ผู้ลกระที่บ 

ต้่อชีีว่ต้ขีองผู้้�คุนไปอีกนานนับหลายป่ ปม่ที่ี�แที่�จัร่งขีองปัญหาก็คุือโจัคุ่ดีถ่ง

ภัรรยาขีองเขีา เม่ื�อโจัเลา่เรื�องนี� แม่�เหต้กุารณจ์ัะผู้า่นม่านานแล�ว แต้ก่ารสืญ้เสืยี 

ในคุรั�งนั�นยังคุงสืดีใหม่่ราวกับว่าม่ันเพี่�งเก่ดีขี่�นเม่ื�อวานนี�เอง

ระหว่างที่ี�เราคุุยกัน ผู้ม่ถาม่ขี่�นว่า “คุุณชีอบอ่านหนังสืือไหม่คุรับ”  

นับเนื�องม่าจันถ่งทีุ่กวันนี� แปดีหรือเก�าในสื่บคุนจัะต้อบว่าชีอบอ่าน ดีังนั�น 

จังใชี�คุำาถาม่นี�และเต้รียม่งานวรรณกรรม่ดีีๆ ไว�ให�พีร�อม่เสืม่อเพีื�อจัะไดี�ม่อบ

ให�แก่พีวกเขีาไดี�ที่ันที่ี โจัม่องม่าที่ี�ผู้ม่และต้อบว่า “ไม่่ชีอบอ่านเลยคุรับ!”  

ผู้ม่จั่งเซึ่็นหนังสืือเล่ม่หน่�งและม่อบให�เขีาไปอย้่ดีี! ผู้ม่ไม่่ยอม่เล่กราง่ายๆ  

ทำั�งทำ้�ร้้ว่ามันัต้องเปั็นัคำาถามทำ้� 
ตอบัยาก่ ทำั�งทำ้�ร้้ว่าบัทำสืนัทำนัานั้� 

จะทำ่วมทำ้นัไปัด่้วยอารมณ์ แต่ผู้ม 
สืนัใจในัสืิ�งทำ้�โจก่ำาล่ังจะถาม  

โจถามว่า “จะม้พระเจ้าได่้อย่างไร 
ในัเมื�อภรรยาของผู้มต้องจบัช้วิตล่ง  

แต่มือปัืนัคนันั้�ยังม้ช้วิตอย้่ 
ในัคุก่ทำ้�โอไฮโอ”
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คนยาม

หรอกคุรับ! เม่ื�อเราไปถ่งว่ชี่ต้า โจัก็ไดี�อ่านหนังสืือไปแล�วถ่งห�าสื่บห�าหน�า  

โจัม่องหน�าผู้ม่และพี้ดีว่า “นี�เป็นหนังสืือที่ี�ดีีจัร่งๆ ม่ันม่ีคุำาต้อบสืำาหรับคุำาถาม่

ม่ากม่ายขีองผู้ม่” สืรรเสืรญ่พีระเจั�า! เขีาจับัม่อืผู้ม่เขียา่ถง่สืองคุรั�งและขีอบคุณุ

สืำาหรับการสืนที่นา และยังบอกให�ผู้ม่ร้�ดี�วยว่าเขีาแที่บไม่่เคุยเล่าเรื�องราวนี� 

ให�ใคุรฟงั สืำาหรบัโจั ม่นัเปน็เรื�องที่ี�ที่ว่ม่ที่�นไปดี�วยอารม่ณ ์ที่กุคุรั�งที่ี�เขีาเลา่เรื�องนี�  

เขีาต้�องหวนคุ่ดีถ่งเหตุ้การณ์ในวันนั�น ผู้ม่ดีีใจัม่ากที่ี�ต้ัวผู้ม่ไม่่ไดี�หม่กมุ่่นอย้่กับ

การอ่านหนังสืือพี่ม่พี์หรือเอาแต้่ดีื�ม่ชีาในเที่ี�ยวบ่นนั�น ผู้ม่ดีีใจัม่ากที่ี�ไดี�นำาแต้ร

ม่าดี�วยและไดี�เป่าแต้รเสืียงดีังม่ากในเที่ี�ยวบ่นนั�น! 

ผู้ม่ร้�วา่ม่กีลุม่่นกัเรยีนม่ธัิยม่ศก่ษาต้อนปลายจัำานวนม่ากที่ี�จัดัีที่ำารายชีื�อ 

คุร้ นักเรียน และผู้้�บร่หารทีุ่กคุนในโรงเรียนต้่างๆ เรียงต้าม่ต้ัวอักษร เพีื�อให�

แน่ใจัว่าทีุ่กคุนต้�องเคุยไดี�ย่นขี่าวประเสืร่ฐ ม่ีอย้่กลุ่ม่หน่�งที่ี�ไดี�ไปเยี�ยม่เยียน 

ทีุ่กคุนที่ั�งโรงเรียนภัายในเวลาสืาม่เดีือน อีกกลุ่ม่หน่�งจัะไปเยี�ยม่เยียนทีุ่กคุน 

ในโรงเรียนขีองพีวกเขีาในทุี่กๆ ป่ เป้าหม่ายขีองพีวกเขีาคุือต้�องม่ั�นใจัว่า 

เม่ื�อนักเรียนก�าวผู้่านเวที่ีในวันสืำาเร็จัการศ่กษา พีวกเขีาต้�องเคุยไดี�ย่น 

ขี่าวประเสืร่ฐอย่างน�อยสืี�คุรั�งจัากสืม่าชี่กในกลุ่ม่เยาวชีนทีี่�นั�น! พีวกเขีาคุือ 

กลุ่ม่คุนยาม่ที่ี�แที่�จัร่ง คุนยาม่ร้�ว่าบางคุรั�งก็จัำาเป็นต้�องเป่าแต้รม่ากกว่า 

หน่�งคุรั�งในชีีว่ต้ขีองใคุรบางคุน 

คุรั�งหน่�ง ผู้ม่กำาลังพ้ีดีอย่้ทีี่�คุร่สืต้จัักรแห่งหน่�งกับทีี่ม่อเม่ร่กันฟุต้บอลอาชีีพี  

นกัเต้ะที่มี่นี�เขี�าพีกัที่ี�โรงแรม่แหง่หน่�งในเยน็วนัเสืารแ์ละเขี�ารว่ม่ประชีมุ่ที่ั�งหม่ดี 

(รวม่ถง่การประชุีม่ที่ี�คุรส่ืต้จักัร) แล�วกจ็ัะไปแขีง่ขีนักฬีาในวนัอาที่ต่้ย ์ขีณะทีี่�ผู้ม่ 

กำาลังพ้ีดีกับผู้้�เล่นขีองทีี่ม่ทัี่�งหม่ดี ผู้ม่ถาม่พีวกเขีาดี�วยคุำาถาม่ง่ายๆ ว่า “คุนเฝ้้า

ประต้้ทีี่�อย่้หน�าโรงแรม่ทีี่�พีวกคุุณม่าพัีกในทุี่กวันเสืาร์แห่งนี� เขีาชืี�ออะไรคุรับ” 

คุุณคุ่ดีว่ามี่กี�คุนทีี่�ร้�คุำาต้อบ? อ�อ คุุณร้�จัักชืี�อภัารโรงทีี่�โรงเรียนหรือทีี่�ที่ำางาน 

ขีองคุุณหรือเปล่า แล�วชืี�อขีองคุนทีี่�ร�านขีายขีองชีำาทีี่�คุอยช่ีวยเหลือคุุณอย่้เสืม่อ 

หรือคุนทีี่�ที่ำางานต้รงช่ีองหน�าต่้างขีองร�านอาหารจัานด่ีวนทีี่�คุุณชืี�นชีอบล่ะคุรับ
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ฟีลิปปี 4:3 “ขี�าพีเจั�าขีอร�องที่่านดี�วย ผู้้�เป็นเพีื�อนร่วม่แอกแที่�ๆ  

ขีองขี�าพีเจั�า ให�ที่า่นชีว่ยผู้้�หญง่เหลา่นั�น ผู้้�ซึ่่�งไดี�ที่ำางานในขีา่วประเสืร่ฐ

ดี�วยกันกับขี�าพีเจั�าและกับเคุลเม่ดี�วย รวม่ที่ั�งคุนอื�นที่ี�เปั็นัเพีื�อน 

ร่วม่งานขีองขี�าพีเจั�า ซ่ึ่�งชืี�อขีองเขีาเหล่านั�นมี่อย่้ในหนังสืือแห่งชีีว่ต้แล�ว”

วีิวีร์ณ์์ 20:15 “และผู้้�ใดีที่ี�ไม่่ม่ีชีื�อจัดีไว�ในหนังสืือแห่งชีีว่ต้ ผู้้�นั�นก็ 

ถ้กที่่�งลงไปในบ่งไฟ”

โปรดีจัำาไว�ว่าเราไม่่คุวรที่ักที่ายผู้้�อื�นว่า  

“นี�คุุณ” แต้่จังจัดีจัำาชีื�อต้่างๆ ขีองผู้้�คุน 

เนื�องจัากชีื�อม่ีคุวาม่สืำาคุัญต้่อพีระเจั�า ม่ันจั่ง 

คุวรม่ีคุวาม่สืำาคุัญต้่อเราเชี่นกัน สื่�งหน่�งที่ี�ผู้ม่

ที่ำาเม่ื�อพี้ดีคุุยกับพีนักงานที่ี�ร�านอาหารหรือ

คุนที่ี�อย้่ที่ี�แผู้นกต้�อนรับขีองโรงแรม่ก็คุือ 

เรียกชีื�อพีวกเขีาสืักสืองสืาม่คุรั�งในสืองสืาม่

ประโยคุแรก เม่ื�อคุุณเรียกชีื�อใดีซึ่ำ�าๆ สืองสืาม่

คุรั�ง ชีื�อนั�นจัะต้่ดีอย้่ในใจัขีองคุุณม่ากย่�งขี่�น 

และคุุณต้อบถ้กต้�องแล�วคุรับ ไม่่ม่ีผู้้�เล่นในที่ีม่สืักคุนหน่�งที่ี�ร้�จัักชีื�อขีอง

คุนเฝ้้าประต้้โรงแรม่ ผู้ม่จั่งบอกพีวกเขีาให�ร้�ว่าเขีาชีื�อราม่ัน เขีาม่าจัากเนปาล 

ราม่ันแที่บไม่่เชีื�อว่าหนังสืือขีองผู้ม่สืองเล่ม่ไดี�ถ้กแปลเป็นภัาษาเนปาลแล�ว  

เขีาม่ีคุวาม่เชีื�อในหลายๆ อย่างผู้สืม่ผู้สืานกัน ผู้ม่เรียกม่ันว่าเป็นแนวที่าง

การเลือกแบบบุฟเฟ่ต้์ คุือเลือกที่ี�จัะเชีื�อในสื่�งต้่างๆ เพีราะร้�สื่กดีีหรือเพีราะ 

คุวาม่ชีอบแต้่ไม่่ไดี�ขี่�นอย้่กับคุวาม่จัร่งในพีระเจั�า วันเสืาร์ม่าถ่งวันแล�ววันเล่า  

คุนเหล่านี�ก็แคุ่เดี่นผู้่านสืุภัาพีบุรุษคุนนี� พีวกเขีาไม่่เคุยเป่าแต้รและเต้ือน

ราม่ันเกี�ยวกับคุวาม่จัร่งน่รันดีร์ขีองพีระเจั�า ม่ันน่าเศร�าม่ากคุรับ แต้่ผู้ม่หวัง 

โปัรด่จำาไว้ว่าเราไม่ควร 
ทำัก่ทำายผู้้้อื�นัว่า “นั้�คุณ”  

แต่จงจด่จำาชื�อต่างๆ ของผู้้้คนั
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เปน็อยา่งย่�งวา่ผู้้�เลน่ในที่มี่เหลา่นั�นจัะไดี�รบัการที่�าที่ายใจัในการลกุขี่�นหยดัียนื

และที่ำาหน�าที่ี�คุนยาม่ในวันที่ี�กำาลังม่าถ่งนี� 

1 เธสะโลนิำกา 2:4 “แต่้วา่พีระเจั�าที่รงเหน็ชีอบที่ี�จัะม่อบขีา่วประเสืรฐ่

ไว�กับเรา เราจั่งประกาศไป ไม่่ใชี่เพีื�อให�เป็นที่ี�พีอใจัขีองม่นุษย์ แต้่ 

ให�เป็นที่ี�พีอพีระที่ัยขีองพีระเจั�า ผู้้�ที่รงชีันสื้ต้รใจัเรา”

คุุณไดี�รับม่อบหม่ายให�ประกาศขี่าวประเสืร่ฐ คุุณไดี�รับม่อบหม่าย 

ให�บอกเล่าถ่งคุวาม่จัร่งน่รันดีร์ที่ี�ทีุ่กคุนจัำาเป็นต้�องร้� คุุณกำาลังที่ำาอะไรกับ 

ขี่าวประเสืร่ฐที่ี�พีระเจั�าที่รงม่อบให�แก่คุุณคุรับ ให�เราม่าอ่านเนื�อหาในหนังสืือ

เอเสืเคุียล ดีังนี� 

เอเสเค่ยูล 3:18 “ถ�าเราจัะบอกแก่คุนชีั�วว่า ‘เจั�าจัะต้�องต้ายแน่ๆ’ 

และเจั�าไม่่ต้ักเต้ือนเขีาหรือกล่าวเต้ือนคุนชีั�วให�ละที่่�งที่างชีั�วขีอง 

ต้นเสืีย เพีื�อจัะชี่วยชีีว่ต้เขีาให�รอดี คนัชีั�วนั�นจัะต้ายเพีราะคุวาม่ชีั�วชี�า

ขีองเขีา แต้่เราจัะเรียกร�องโลห่ต้ขีองเขีาจัากม่ือขีองเจั�า” 

เนื�อหาเดีียวกันนี�ถ้กกล่าวยำ�าอีกคุรั�งในบที่ที่ี� 33 ขีองหนังสืือเอเสืเคุียล!  

ต้อนผู้ม่ยงัเปน็เดีก็ คุณุแม่ข่ีองผู้ม่ม่กัจัะบอกผู้ม่วา่คุวรกลบับ�านกี�โม่ง หรอืสืั�งให�

ที่ำางานบ�านบางอยา่ง ฯลฯ หลงัจัากนั�น ที่า่นกจ็ัะถาม่ผู้ม่เกี�ยวกบัเรื�องเหลา่นั�น  

บางคุรั�งผู้ม่ก็บอกที่่านว่าในต้อนที่ี�แม่่ต้ะโกนลงม่าจัากบันไดีเม่ื�อวันก่อน ผู้ม่ 

ไม่่ไดี�ย่นในส่ื�งทีี่�แม่่พ้ีดีเลย! นั�นเป็นคุำาโกหก แต่้คุุณแม่่ขีองผู้ม่ก็ร้�จัักล้กชีายขีองเธิอ

เป็นอย่างดีี บางคุรั�งเมื่�อท่ี่านบอกเรื�องบางอย่างกับผู้ม่ ท่ี่านจัะพ้ีดีซึ่ำ�าๆ ในต้อนนั�น  

ประการแรก ผู้ม่ร้�ว่าผู้ม่จัะโกหกท่ี่านไม่่ไดี�แล�ว จัะบอกว่าผู้ม่ไม่่ไดี�ย่นในสื่�งที่ี� 

ที่า่นพีด้ีไม่ไ่ดี�แล�ว และประการทีี่�สือง สื่�งที่ี�ที่า่นเพี่�งพีด้ีซึ่ำ�าๆ นั�นต้�องม่คีุวาม่สืำาคุญั
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แน่ๆ ถ�าพีระเจั�ากำาลังบอกเราในเรื�องเดีียวกันถ่งสืองคุรั�งผู่้านหนังสืือเล่ม่เดีียวกัน 

ในพีระคัุม่ภัีร์ ม่ันย่อม่เป็นเรื�องที่ี�สืำาคุัญม่าก เราจัง่อย่าลืม่เรื�องนั�นเลยจัะดีีกว่า 

การเต้ือนคุนอธิรรม่ให�ต้ระหนักถ่งการพี่พีากษาที่ี�ใกล�เขี�าม่าแล�วนั�นเป็นสื่วน

สืำาคุัญในการดีำาเน่นชีีว่ต้คุร่สืเต้ียน 

อีกเรื�องหน่�งเกี�ยวกับคุนยาม่ที่ี�คุวรจัดีจัำาไว�เสืม่อก็คุือ เม่ื�อขี่�นไปอย้่ 

ดี�านบนขีองกำาแพีง คุนยาม่จัะสืาม่ารถม่องเห็นไดี�ดีีขี่�น จัากที่ี�สื้ง คุุณจัะ

สืาม่ารถม่องเห็นสื่�งต้่างๆ ไดี�ดีีขี่�นม่ากกว่าที่ี�คุุณเคุยเห็นที่ี�ระดีับพีื�นดี่น ในเกม่

ฟุต้บอล คุุณเคุยเห็นโคุ�ชีในห�องทีี่�นั�งขีองโคุ�ชีหรือไม่่คุรับ พีวกเขีาอย้่สื้งม่าก 

ดีังนั�นพีวกเขีาจั่งสืาม่ารถม่องเห็นว่าที่ั�งฝ้่ายรุกและฝ้่ายรับกำาลังที่ำาอะไรกันอย้่ 

พีวกเขีาสืาม่ารถม่องเห็นสื่�งต้่างๆ ไดี�ดีีกว่าโคุ�ชีที่ี�อย้่ขี�างสืนาม่ 

โคโลส่ 3:2 “จังฝ้ังคุวาม่คุ่ดีขีองที่่านไว�กับสื่�งที่ั�งหลายที่ี�อย้่เบื�องบน 

ไม่่ใชี่กับสื่�งที่ั�งหลายซึ่่�งอย้่ที่ี�แผู้่นดี่นโลก” 

คุนยาม่ต้�องม่องจัากมุ่ม่ม่องชีีว่ต้ที่ี�ถ้กต้�องเสืม่อ พีวกเขีาต้�องม่องเห็น 

สื่�งต้า่งๆ เหมื่อนอยา่งที่ี�พีระเจั�าที่รงเห็น กางเขีนเปน็เคุรื�องพีส่ืจ้ัน์วา่จัต่้วญ่ญาณ 

ขีองผู้้�คุนที่ั�งหลายนั�นม่ีคุวาม่สืำาคุัญต้่อพีระเจั�า เม่ื�อคุนยาม่พี้ดีและเต้ือนผู้้�คุน

ถ่งชีีว่ต้น่รันดีร์ ม่ันเป็นการพี่สื้จัน์ให�พีระเจั�าที่รงที่ราบว่าจั่ต้ว่ญญาณขีอง 

ผู้้�ไม่่เชีื�อม่ีคุวาม่สืำาคุัญต้่อคุนยาม่เชี่นกัน
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บทที่ 2
ตัวคุณ

และสิ่งที่เพิ่มเข้ามา

“ตั้งแต่วันเพ็นเทคอสต์เป็นต้นมา ทั้งคริสตจักรเคยละทิ้งงานอื่นๆ  

และรอคอยพระองค์เป็นเวลาสิบวันเพื่อฤทธิ์อำานาจของพระวิญญาณจะ

สำาแดงออกมาหรือไม่ เราให้ความสำาคัญกับวิธีการ  

เครื่องจักร และทรัพยากรต่างๆ ของมนุษย์มากเกินไป  

แต่กลับให้ความสำาคัญกับแหล่งแห่งฤทธิ์อำานาจ 

ในพระวิญญาณบริสุทธิ์น้อยเกินไป”3 

–ฮัดสัน เทย์เลอร์

การเปน็คุนยาม่ แม่�ว่าจัะม่วีนัและคุนืที่ี�เงยีบเหงาเปล่าเปลี�ยวอย้บ่�าง  

แต้่คุนยาม่ก็ร้�อย้่เสืม่อว่าเขีาไม่่ไดี�อย้่ต้าม่ลำาพีังและจัะไม่่ม่ีวันโดีดีเดีี�ยว

ฮิ่บร์่ 13:5 “…เพีราะว่าพีระองค์ุไดี�ต้รัสืไว�แล�วว่า ‘เราจัะไม่่ละท่ี่าน

หรือที่อดีที่่�งที่่านเลย’”
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โยูชิ่วีา 1:5 “ ไม่่ม่ีผู้้�ใดีจัะยืนหยัดีต้่อหน�าเจั�าไดี�ต้ลอดีชีีว่ต้ขีองเจั�า  

เราอย้่กับโม่เสืสืม่าแล�วฉัันัใด่ เราจัะอย้่กับเจั�าฉันนั�น เราจัะไม่่ละเลย

หรือละที่่�งเจั�าเสืีย”

พีระเจั�าที่รงอย้่กับโม่เสืสืม่าแล�วฉันใดี พีระองคุ์ก็ที่รงอย้่กับโยชี้วา

ดี�วยฉันนั�น! ไม่่ม่ีผู้้�ใดีสืัต้ย์ซึ่ื�อม่ากไปกว่าพีระเจั�าในพีระคุัม่ภัีร์อีกแล�ว คุุณ 

จัำาเรื�องราวที่ี�ย่�งใหญ่ขีองดีาว่ดีและโกล่อัที่ใน 1 ซึ่าม่้เอล 17 ไดี�หรือไม่่  

คุวาม่ร�อนรนขีองดีาว่ดีที่ี�ม่ีต้่อพีระเจั�าที่ำาให�เขีาม่ีคุวาม่ร�อนรนในการที่�าที่าย 

ชีาวฟ่ล่สืเต้ีย (โกล่อัที่) ที่ี�ไดี�เป็นปฏิ่ปักษ์ต้่อกองที่ัพีขีองพีระเจั�าผู้้�ที่รง 

พีระชีนม่์อย้่ ม่ันเป็นการกระที่ำาที่ี�ต้่อต้�านพีระเจั�าและดีาว่ดีจัะไม่่ที่ำาเชี่นนั�น 

เดีด็ีขีาดี ดีาวด่ีปฏิเ่สืธิที่ี�จัะสืวม่เคุรื�องที่รงในการต้อ่สื้�ในวนันั�นและไดี�ปรากฎีต้วั

ออกม่าโดียไม่ม่่เีคุรื�องปอ้งกนัต้วั แต้ด่ีาวด่ีร้�วา่เขีารบัใชี�ผู้้�ใดีและร้�ถง่การปกปอ้ง

ที่ี�พีระเจั�าที่รงจััดีเต้รียม่ไว� 

1 ซาม่เอล 17:44-47 “คุนฟ่ล่สืเต้ียพี้ดีกับดีาว่ดีว่า ‘ม่าหาขี�านี�  

ขี�าจัะเอาเนื�อขีองเจั�าให�นกในอากาศกับสืัต้ว์ในทีุ่่งก่น’ แล�วดีาว่ดีก็ 

พี้ดีกับคุนฟ่ล่สืเต้ียคุนนั�นว่า ‘ที่่านม่าหาขี�าพีเจั�าดี�วยดีาบ ดี�วยหอก 

และดี�วยหอกซึ่ัดี แต้่ขี�าพีเจั�าม่าหาที่่านในพีระนาม่แห่งพีระเยโฮิวาห์

จัอม่โยธิา พีระเจั�าแหง่กองที่พัีอส่ืราเอล ผู้้�ซึ่่�งที่า่นไดี�ที่�าที่ายนั�น ในวนันี�

พีระเยโฮิวาหจ์ัะที่รงม่อบที่า่นไว�ในม่อืขี�าพีเจั�า และขี�าพีเจั�าจัะประหาร

ที่่าน และต้ัดีศีรษะขีองที่่านเสืีย และในวันนี�ขี�าพีเจั�าจัะให�ศพีขีอง 

กองที่ัพีฟ่ล่สืเต้ียแก่นกในอากาศและแก่สืัต้ว์ป่า เพีื�อที่ั�งพี่ภัพีนี� 

จัะที่ราบว่าม่ีพีระเจั�าพีระองคุ์หน่�งในอ่สืราเอล และชีุม่นุม่ชีนนี�ที่ั�งสื่�น

จัะที่ราบว่าพีระเยโฮิวาห์ม่ไ่ดี�ที่รงช่ีวยดี�วยดีาบหรอืดี�วยหอก เพีราะว่า 



ตัวคุณและสิ่งที่เพิ่มเข้ามา

39

การรบเปั็นัขีองพีระเยโฮิวาห์ พีระองคุ์จัะที่รงม่อบที่่านไว�ในม่ือ 

ขีองเราที่ั�งหลาย’”

คุุณไดี�ย่นถ่งคุวาม่ร�อนรนในนำ�าเสืียง

ขีองดีาว่ดีหรือไม่คุ่รับ ดีาว่ดีจัะชีนะการต่้อสื้�

เพีราะเขีาร้�ว่าเขีาอย้่ที่ีม่ไหน! ดีาว่ดีร้�ดี�วยว่า 

การต้่อสื้�ไม่่ใชี่ขีองพีวกเรา แต่้เป็นขีององค์ุ

พีระผู้้�เป็นเจั�า! สื่�งหน่�งที่ี�ผู้ม่ชีอบคืุอการ 

ไดี�รับฟังเรื�องราวขีองนักเรียนที่ี�ยืนหยัดี 

ในห�องเรียนและปกป้องคุวาม่จัร่งขีองพีระเจั�า

ในที่่าม่กลางคุุณคุร้และเพีื�อนนักเรียนขีอง

พีวกเขีา สืำาหรับผู้ม่ ม่ันไม่่ม่ีอะไรดีีไปกว่านี�อีกแล�ว วันหน่�ง นักเรียนจัาก 

ซึ่่ที่าเดีลโที่รศัพีที่์ม่าหาผู้ม่ เที่็ดีไดี�ยืนขี่�นในชีั�นเรียนว่ที่ยาศาสืต้ร์ต้่อหน�า

อาจัารย์และนักเรียนจัำานวน 300 คุน เขีาไดี�แก�ต้่างให�แก่พีระเจั�าผู้้�ที่รงสืร�าง

พีวกเราทุี่กๆ คุน และบอกว่าเราไม่่ไดี�ว่วัฒนาการม่าจัากล่ง หรืออย่างที่ี� 

บางคุนพี้ดีว่า ‘จัากสืสืาร ไปสื้่สืวนสืัต้ว์ แล�วแปลงเป็นต้ัวคุุณ!’ เที่็ดีบอกผู้ม่ว่า

เขีาไม่่คุ่ดีว่าเขีาจัะโต้�แย�งอาจัารย์ไดี� ผู้ม่จั่งเต้ือนเที่็ดีว่าอย่าลืม่ว่าม่ีนักเรียนอีก 

300 คุนที่ี�อาจักลัวและไม่่ยกมื่อขี่�นแต้่กำาลังฟังเขีาอย้แ่ละไดี�เห็นแบบอย่างที่ี�ดีี

จัากคุนขีองพีระเจั�าผู้้�ยืนหยัดีเพีื�อคุวาม่จัร่งน่รันดีร์ ไม่่ใชี่เพีื�อสื่�งที่ี�น�อยกว่านั�น 

ผู้ม่อยากให�คุนยาม่ไม่่ลืม่ว่าต้ัวคุุณและพีระว่ญญาณบร่สุืที่ธิ่�ที่ี�สืถ่ต้ 

อย้่ดี�วยกับคุุณนั�นคุือเสืียงขี�างม่ากในทีุ่กที่ี�ที่ี�คุุณไป หากคุุณเชีื�อเชี่นนี� ก็ไม่่ม่ี

อะไรจัะหยุดียั�งงานที่ี�พีระเจั�าจัะที่รงที่ำาผู้่านชีีว่ต้ขีองคุุณในวันเวลาที่ี�กำาลัง 

ม่าถ่งนี�! 

ใน 2 พีงศ์กษัต้ร่ย์ 6 เอลีชีาเตื้อนกษัต้ร่ย์แห่งอ่สืราเอลว่ากษัต้ร่ย์

แห่งซึ่ีเรียกำาลังรุกรานเขี�าม่าในแผู้่นดี่น กษัต้ร่ย์แห่งซึ่ีเรียม่าเพีื�อจัับต้ัวเอลีชีา 

สืิ�งหนั่�งทำ้�ผู้มชอบัคือก่ารได่้รับัฟัง 
เรื�องราวของนััก่เร้ยนัทำ้�ยืนัหยัด่ 

ในัห้องเร้ยนัแล่ะปัก่ปั้องความจริง 
ของพระเจ้าในัทำ่ามก่ล่างคุณคร้ 
แล่ะเพื�อนันััก่เร้ยนัของพวก่เขา
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พีระเจั�าไดี�ที่รงเปิดีเผู้ยถ่งการกระที่ำาขีองกษัต้ร่ย์ซึ่ีเรียแก่เอลีชีาก่อนที่ี�เขีา 

จัะลงม่ือ

2 พงศ์กษัติร์ิยู์ 6:14-16 “พีระองคุ์จั่งที่รงสื่งม่�า รถรบ และกองที่ัพี

ใหญ่ เขีาไปกันในกลางคุืนและล�อม่เม่ืองนั�นไว� เม่ื�อคุนใชี�ขีองคุน 

แห่งพีระเจั�าต้ื�นขี่�นเวลาเชี�าต้ร้่และออกไป ดี้เถ่ดี กองที่ัพีพีร�อม่

กับม่�าและรถรบก็ล�อม่เม่ืองไว� และคุนใชี�นั�นบอกที่่านว่า “อน่จัจัา  

นายขีองขี�าพีเจั�า เราจัะที่ำาอย่างไรดีี” ที่่านต้อบว่า “อย่ากลัวเลย 

เพีราะฝ่่ายเราม้ม่ากกว่าฝ่่ายเขีา”

คุนใชี�ขีองเอลชีีาต้กใจักลวัเพีราะเห็นวา่ศตั้รไ้ดี�ล�อม่อย้แ่ละไม่ม่่ทีี่างออก 

ผู้ลลัพีธิ์ก็คุือคุวาม่ต้ายอย่างแน่นอน คุนใชี�คุงคุ่ดีว่าเอลีชีาออกจัะเพีี�ยน 

ไปสืักหน่อยที่ี�พี้ดีว่า ‘เพีราะฝ้่ายเราม่ีม่ากกว่าฝ้่ายเขีา’ แต้่ก็อย่างที่ี�คุุณ 

คุาดีการณ์แหละคุรับ พีระเจั�ายังที่รงที่ำางานไม่่เสืร็จั!

2 พงศ์กษัติร์ิยู์ 6:17 “แล�วเอลีชีาก็อธิ่ษฐานว่า “ขี�าแต้่พีระเยโฮิวาห์ 

ขีอที่รงเบ่กต้าขีองเขีาเพีื�อเขีาจัะไดี�เหน็” และพีระเยโฮิวาหท์ี่รงเบ่กต้า

ขีองชีายหนุ่ม่คุนนั�น และเขีาก็ไดี�เห็นและดี้เถ่ดี ที่ี�ภั้เขีาก็เต็มไปดี�วยม่�า 

และรถรบเพีล่งอย้่รอบเอลีชีา

พีระเจั�าที่รงอนุญาต้ให�คุนใชี�ขีองเอลีชีาม่องเขี�าไปในอาณาจัักรขีอง 

ที่้ต้สืวรรคุ์ และเม่ื�อเขีาม่องดี้ โอ� ดี้สื่�งเหล่านั�นสื่! เขีาไดี�เห็นต้ัวแที่นผู้้�ม่ี 

ฤที่ธิ่�อำานาจัขีองพีระเจั�า! ภั้เขีาที่ี�เต้็ม่ไปดี�วยม่�าและเปลวเพีล่งที่ี�ม่าจัากรถรบ

แสืดีงให�เหน็อยา่งที่รงพีลงัวา่ในดีน่แดีนขีองพีระเจั�า ไม่ม่่ทีี่างที่ี�ศตั้รจ้ัะม่จีัำานวน

ม่ากกว่าไปไดี�! ไม่่ม่ีที่างอย่างสื่�นเชี่ง! 
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ระหว่างการแขี่งขีันกีฬาโอล่ม่ปิกที่ี�

แอต้แลนต้าในป่ 1996 ผู้ม่เพี่�งเร่�ม่ต้�นชีีว่ต้

ในฐานะคุนยาม่ ผู้ม่เพี่�งเรียนร้�แนวปฏิ่บัต้ ่

ในการเปน็พียาน ออกไปขี�างนอกและฝ้กึฝ้น  

ม่ีถนนสืายหน่�งในใจักลางเมื่องแอต้แลนต้า

ที่ี�ม่ีสืถานเร่งรม่ย์จัำานวนม่าก ซึ่่�งรวม่ถ่งบ�าน

แห่งเพีลงบล้ส์ืและอื�นๆ ม่ันอย้่ต้่ดีกับสืวน

สืาธิารณะโอลม่่ปกิร�อยป ่และเปน็ถนนสืายหลกัที่ี�ม่ผีู้้�คุนรวม่ต้วักนัเพีื�อสืงัสืรรคุ์

ระหวา่งที่ี�ม่กีารแขีง่ขีนักฬีาโอลม่่ปกิ ผู้ม่ยนือย้ด่ี�านบนขีองเน่นเขีาแหง่นี� กำาลงั

ม่องลงม่าต้าม่ถนนสืายนี�และต้ั�งใจัจัะเปน็พียานเพีื�อพีระเจั�า ถนนที่ี�เต้ม็่ไปดี�วย

ผู้้�คุนที่ี�กำาลังดีื�ม่และเฮิฮิา เที่�าขีองผู้ม่เร่�ม่ก�าวไปขี�างหน�าแล�วก็ออกเดี่น ผู้ม่เดี่น 

ไปจันถง่สืดุีปลายถนนโดียไม่ไ่ดี�เปน็พียานกบัใคุรเลยสืกัคุน! ใชีคุ่รบั คุณุเดีาออก  

ผู้ม่ปอดีแหกจัร่งๆ และไดี�ปล่อยให�คุวาม่กลัวม่นุษย์เขี�าคุรอบงำา แต้่ผู้ม่ม่ี 

จั่ต้ว่ญญาณที่ี�แน่วแน่และผู้ม่ร้�จัักพีระเจั�าที่ี�ผู้ม่กำาลังรับใชี�! ผู้ม่จั่งเดี่นวกกลับ

ไปที่ี�หัวถนนแล�วเร่�ม่ต้�นอธิ่ษฐาน ผู้ม่อธิ่ษฐานขีอคุวาม่กล�าหาญซึ่่�งม่ีเพีียง

พีระเจั�าเที่่านั�นที่ี�สืาม่ารถให�ไดี� แล�วผู้ม่ก็เดี่นกลับไปบนถนนสืายนั�นอีกคุรั�ง 

คุรั�งนี� ม่ันต้�องใชี�เวลาถ่งสืองชีั�วโม่งคุร่�งเพีื�อจัะไปให�ถ่งสืุดีปลายถนน เม่ื�อเป็น

พียานเพีื�อพีระเจั�า ม่ันชี่างเป็นชี่วงเวลาที่ี�ย่�งใหญ่อย่างแที่�จัร่ง! ที่ี�ผู้ม่จัำาไดี�ดี ี

ก็คุือการสืนที่นาอย่างยอดีเยี�ยม่กับกลุ่ม่ที่ี�ม่าจัากอังกฤษ พีวกเขีาเป็นต้ัวแที่น

ขีองประเที่ศและกำาลงัดีื�ม่ และเรากเ็ร่�ม่พีด้ีคุยุกนั เม่ื�อคุยุจับ ชีายคุนหน่�งหนัม่า 

ม่องผู้ม่พีร�อม่กับกำาหม่ัดีแน่นแล�วพี้ดีว่า “ชีาร์ลสื์ ดีาร์ว่น!” เขีาไดี�ฝ้ากชีีว่ต้ 

น่รันดีร์ไว�กับที่ฤษฏิีที่ี�ว่าเราพีัฒนาจัากวานรม่าเป็นม่นุษย์ ไม่่ม่ีพีระเจั�า และ

ไม่ม่่ชีีวีต่้หลงัคุวาม่ต้าย ผู้ม่ม่องดีเ้ขีา กำาหม่ดัีแนน่แล�วพีด้ีวา่ “พีระเยซึ่คุ้รส่ืต้!์” 

ผู้ม่ไดี�เดี่ม่พีันที่ั�งชีีว่ต้ในโลกนี�และชีีว่ต้น่รันดีร์บนการสื่�นพีระชีนม่์ การถ้กฝ้ัง 

อย่าล่ืมว่า คุณแล่ะพระวิญญาณ 
บัริสืุทำธ์ิ์คือเสื้ยงข้างมาก่ 

ในัทำุก่ทำ้�ทำ้�คุณไปั!
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และการฟ้�นคุืนพีระชีนม่์ขีองพีระเยซึ่้คุร่สืต้์ อุโม่งคุ์นั�นว่างเปล่าหรือไม่่ก็ต้าม่  

จังตั้ดีส่ืนใจัและเลือกจุัดียืนขีองคุุณ และอย่าลืม่ว่า คุุณและพีระว่ญญาณบร่สุืที่ธ่ิ�

คุือเสืียงขี�างม่ากในทีุ่กที่ี�ที่ี�คุุณไป! 

ผู้้�ย่�งใหญ่คุนหน่�งในพีระคุัม่ภัีร์คุือดีาเนียล เขีาถ้กนำาต้ัวไปเป็นเชีลย 

เม่ื�อต้อนเป็นวัยรุ่น โปรดีจัำาไว�ว่าอย่าประเม่่นวัยรุ่นภัายใต้�ฤที่ธิ่�อำานาจัขีอง 

พีระว่ญญาณบร่สืุที่ธิ่�ต้ำ�าเก่นไป!  เม่ื�อวัยรุ่นไดี�รับการจัุดีไฟให�รับใชี�พีระเจั�า  

พีวกเขีาสืาม่ารถที่ำาให�ผู้้�ใหญ่สื่วนใหญ่ดี้เหม่ือนเป็นคุนโง่ไดี�เลยที่ีเดีียว วัยรุ่น

ม่ีคุวาม่สืาม่ารถทีี่�จัะไม่่กังวลในการที่ำาให�ผู้้�คุนพีออกพีอใจั แต้่จัะที่ำางานขีอง

พีระเจั�าไม่่ว่าจัะต้�องแลกดี�วยอะไรก็ต้าม่ 

ดีาเนียลต้ั�งใจัรักษาพีระบัญญัต้่ขีองพีระเจั�าอย่างเต้็ม่ที่ี�ไม่่ว่าจัะเก่ดี 

อะไรขี่�น เขีาขีอรบัประที่านผู้กัเพีื�อจัะปฏิบ่ตั้ต่้าม่พีระบัญญตั้แ่ละไม่เ่ป็นม่ลที่น่ 

หัวใจัขีองดีาเนียลอย้่กับอ่สืราเอลและเยร้ซึ่าเล็ม่ม่าที่ั�งชีีว่ต้

ดาเนำยู่ล 6:7 “บรรดีาอภ่ัรัฐม่นต้รีแห่งราชีอาณาจักัร ที่ั�งขี�าหลวงภัาคุ 

และอุปราชี ม่นต้รีและผู้้�ว่าราชีการเมื่องที่ั�งหลายทัี่�งสื่�นไดี�ต้กลงกันว่า 

กษัต้ร่ย์สืม่คุวรจัะไดี�ที่รงต้รากฎีหม่ายและออกพีระราชีกฤษฎีีกาว่า 

ในสืาม่สื่บวันนี�ถ�าผู้้�หน่�งผู้้�ใดีที่้ลขีอต้่อพีระเจั�าหรือม่นุษย์นอกเหนือ

พีระองคุ์ โอ ขี�าแต้่กษัต้ร่ย์ ก็ให�โยนผู้้�นั�นลงในถำ�าสื่งโต้เสืีย”

ดีาเนียลร้�ว่าเขีาต้�องเสืนอรายงานต่้อผู้้�ใดี เขีาต้�องเสืนอรายงานต่้อ

พีระเจั�าผู้้�ส้ืงสุืดีและไม่่มี่ผู้้�ใดีอื�นอีก สืำาหรับดีาเนียล มั่นไม่่ใชี่การปฏ่ิบัต่้ต้าม่ 

พีระราชีกฤษฎีีกา แต่้คืุอการที่ำาในส่ื�งทีี่�ถ้กต้�อง คืุอการที่ำาต้าม่นำ�าพีระทัี่ยพีระเจั�า 

ไม่ว่า่ผู้ลทีี่�เก่ดีข่ี�นต้าม่ม่าจัะเปน็อยา่งไร เชีน่ทีี่�ผู้ม่บอกกบัผู้้�คุนเสืม่อวา่ จังยนืหยดัี 

เพืี�อส่ื�งทีี่�ถ้กต้�องเสืม่อ แล�วพีระเจั�าจัะให�ส่ื�งทีี่�เหลือเป็นไปอย่างทีี่�คุวรจัะเป็น  

จังเล่กกังวลกับส่ื�งเล็กส่ื�งน�อยต้า่งๆ พีระเจั�าที่รงเป็นเจั�าขีองส่ื�งเหลา่นั�นทัี่�งหม่ดี
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อย้่แล�ว! หากม่ีส่ื�งใดีทีี่�ไม่่เขี�าทีี่� พีระองคุ์จัะที่รงจััดีกลับเขี�าทีี่�ไดี�อย่างดีีและ 

เรียบร�อยสืม่บ้รณ์ นั�นคืุอส่ื�งทีี่�พีระองคุ์ที่รงที่ำา พีระองคุ์ที่รงที่ำาให�ส่ื�งต้่างๆ  

ออกม่าดีีเมื่�อด้ีเหมื่อนมั่นไม่่เป็นเชี่นนั�น ผู้ม่สืงสัืยว่าดีาเนียลกำาลังจัะที่ำาอะไร?

ดาเน่ำยูล 6:10 “เมื่�อดีาเนียลที่ราบว่าลงพีระนาม่ในหนังสืือสืำาคัุญ 

นั�นแล�ว ที่่านก็ไปยังเรือนขีองที่่าน ทีี่�มี่หน�าต้่างห�องชัี�นบนขีองที่่าน 

เปิดีต้รงไปยังกรุงเยร้ซึ่าเล็ม่ และที่่านก็คุุกเขี่าลงวันละสืาม่คุรั�ง 

อธ่ิษฐานและโม่ที่นาพีระคุุณต้่อพีระพัีกต้ร์พีระเจั�าขีองที่่าน ดัีงทีี่�ที่่าน

ไดี�เคุยกระที่ำาม่าแต้่ก่อน”

ดีาเนียลไม่เ่พีียงแต้เ่ชืี�อฟงัพีระเจั�าเที่า่นั�น เขีายงัไดี�เปดิีหน�าต้า่งออกและ 

อธ่ิษฐาน เพืี�อทีี่�ทุี่กคุนจัะไดี�ร้�วา่เขีาเชืี�อฟงัพีระเจั�า! ผู้ม่ชีอบดีาเนยีลจัังเลยคุรับ! 

แน่นอนว่าเราร้�ถ่งผู้ลที่ี�ต้าม่ม่าขีองเรื�องนี� ดีาเนียลถ้กโยนเขี�าไปในถำ�า

ส่ืงโต้ และพีระเจั�าที่รงปดิีปากส่ืงโต้ ดีาเนียลยนืหยดัีอยา่งเขี�ม่แข็ีง เขีาเปน็คุนทีี่� 

มี่คุวาม่เชืี�ออย่างแรงกล�า แล�วคุุณล่ะคุรับ 

วันหน่�งผู้ม่เด่ีนที่างออกจัากสืนาม่บ่นน่วอาร์ก และเด่ีนออกไป 

นอกสืนาม่บ่น ผู้ม่พีบชีายคุนหน่�งซ่ึ่�งเป็นคุนขีับรถขีนสื่งสืาธิารณะ ผู้ม่ถาม่ 

เขีาว่าธุิรก่จักับเศรษฐก่จัเป็นอย่างไรบ�าง  

มุ่สืต้าฟาต้อบผู้ม่ว่าเขีาต้�องอดีที่นต้่อไป  

เขีาม่าจัากอีย่ปต้์ ผู้ม่จ่ังถาม่ว่าเขีาเต่้บโต้ 

ข่ี�นม่าโดียเปน็มุ่สืล่ม่ใชีห่รือไม่ ่และมุ่สืต้าฟา 

ต้อบว่าใชี่ ผู้ม่จ่ังถาม่ต้่อว่า “คุุณสือนล้กๆ 

ขีองคุุณให�เป็นมุ่สืล่ม่หรือเปล่าคุรับ” เขีา

ต้อบวา่ “ไม่คุ่รับ ผู้ม่ไม่ต่้�องการบังคัุบล้กๆ”  

ว๊าว มั่นชี่างเป็นคุำาต้อบทีี่�น่าพ่ีศวง พีี�น�อง

คุณสือนัล่้ก่ๆ ให้แปัรงฟันั  
ผู้้ก่เชือก่รองเทำ้า หรือสือนั 
ให้ก่ินัผู้ัก่หรือไม่ ทำำาไมก่าร 

เค้�ยวเข็ญล่้ก่ๆ ในัเรื�องเหล่่านั้� 
จ่งไม่ใช่เรื�องยาก่เย็นั
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คุรับ เรากำาลังสือนล้กๆ ให�ร้�จัักคุวาม่จัร่งขีองพีระเจั�าอย้่ในเวลานี� เรากำาลัง 

พ้ีดีถ่งชีีว่ต้น่รันดีร์ เรากำาลังพ้ีดีถ่งหัวขี�อสืำาคัุญทีี่�สุืดีทีี่�เคุยถ้กแลกเปลี�ยนคุวาม่

คุ่ดีเห็นกันม่า และผู้ม่เจัอคุนม่ากม่ายทีี่�บอกวา่พีวกเขีาไม่ต่้�องการแบง่ปนัเรื�องนี� 

กับล้กๆ เพีราะเกรงว่ามั่นอาจัเป็นการบังคัุบให�พีวกเขีาต้�องเชืี�อในบางส่ื�ง  

ผู้ม่มั่กจัะถาม่ผู้้�คุนว่าคุุณสือนล้กๆ ให�แปรงฟัน ผู้้กเชืีอกรองเที่�า หรือสือน

ให�ก่นผัู้กหรือไม่่ ที่ำาไม่การเคีุ�ยวเข็ีญล้กๆ ในเรื�องเหล่านี�จ่ังไม่่ใช่ีเรื�องยากเย็น? 

โดียทัี่�วไป พี่อแม่่จัะเขี�าใจัในประเดี็นขีอง

คุำาถาม่เหล่านี� พี่อแม่่คุร่สืเตี้ยนทีี่�กำาลัง

อ่านหนังสืือเล่ม่นี� คุุณต้�องอ่านเฉลยธิรรม่-

บัญญัต่้ 6:4-9 คุรับ หน่�งในส่ื�งทีี่�ย่�งใหญ่

ทีี่� สุืดีทีี่�คุุณสืาม่ารถที่ำาไดี�และผู้ม่เชืี�อมั่�น

อย่างแรงกล�าว่ามั่นเป็นส่ื�งสืำาคัุญประการ

หน่�งทีี่�พีระเจั�าจัะที่รงใชี�ตั้ดีส่ืนเรา นั�นก็คืุอ

การสือนล้กๆ ขีองเราถ่งคุวาม่จัร่งเกี�ยวกับ

พีระเจั�า พีระเยซ้ึ่ และพีระคุัม่ภีัร์ 

มุ่สืต้าฟาบอกผู้ม่ว่าต้อนที่ี�เขีายังเป็นเด็ีกอย้่ในอีย่ปต้์ พี่อแม่่ขีองเขีา 

หย่าร�างกัน มั่นเป็นเรื�องยากสืำาหรับเขีาเอาม่ากๆ มุ่สืต้าฟาบอกว่าไม่่มี่ใคุร

ต้�องการเขีาเลย แต้่มี่สืต้รีคุร่สืเตี้ยนที่่านหน่�งทีี่�รักและห่วงใยผู้้�อื�นม่าก เธิอจ่ัง

รับเขีาไปเลี�ยง เธิอมี่ล้กชีายสืองคุน มุ่สืต้าฟาม่องม่าทีี่�ผู้ม่ดี�วยนำ�าต้าคุลอเบ�า

แล�วพ้ีดีวา่ “เธิอไม่ไ่ดี�มี่ล้กชีายแคุส่ือง แต้มี่่สืาม่คุนคุรับ!” คุวาม่ที่รงจัำาทัี่�งหม่ดี

ไหลหลั�งกลับม่า สืต้รีคุร่สืเตี้ยนที่่านนี�เป็นสืต้รีแห่งคุวาม่เชืี�อ ที่่านที่ำาในสื่�งทีี่� 

ถ้กต้�องไม่ว่า่ผู้ลลัพีธิจ์ัะเปน็อยา่งไร ที่า่นเพีียงแคุรั่กมุ่สืต้าฟา รักเขีา และรักเขีา!  

นั�นหม่ายถ่งโลกทัี่�งใบสืำาหรับผู้ม่ มุ่สืต้าฟาม่องม่าที่ี�ผู้ม่ เขีาร�องไห�และถาม่ว่า 

“ผู้ม่จัะเป็นคุร่สืเต้ียนไดี�อย่างไรคุรับ”

คุณเปั็นัผู้้้หนัุนัใจหรือไม่ ผู้้้คนั 
ชอบัอย้่ใก่ล่้คุณเพราะร้้ว่าคุณ 
ก่ำาล่ังก่ระตุ้นัให้พวก่เขาทำำาสืิ�ง 
ทำ้�ยิ�งใหญ่เพื�อพระเจ้าหรือไม่
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โปรดีจัำาไว�ว่าคุุณอาจักำาลังยืนอย้่ในสืนาม่บ่น แต่้ตั้วคุุณบวกกับ 

พีระว่ญญาณบร่สุืที่ธ่ิ�คืุอเสีืยงขี�างม่ากในทุี่กทีี่�ทีี่�คุุณไป! สืต้รีผู้้�ย่�งใหญ่คุนหน่�ง 

ในพีระคัุม่ภีัร์ทัี่�งเล่ม่คืุอพีระราช่ีนีเอสืเธิอร์ คุนม่ากม่ายร้�จัักขี�อพีระคัุม่ภีัร์ 

ทีี่�มี่ชืี�อเสีืยงในเอสืเธิอร์ 4:14 “เพีราะถ�าเธิอเงียบอย้่ในเวลานี� คุวาม่ชี่วยเหลือ

และการชี่วยให�พี�นจัะม่าถ่งพีวกย่วจัากทีี่�อื�น แต้่เธิอและวงศ์วานบ่ดีาขีอง

เธิอจัะพ่ีนาศ ทีี่�จัร่งเธิอม่ารับต้ำาแหน่งราช่ีนีก็เพืี�อยาม่ว่กฤต้เชี่นนี�ก็เป็นไดี�นะ  

ใคุรจัะร้�” โม่รเดีคุัยไดี�เตื้อนเอสืเธิอร์  ถ�าเอสืเธิอร์ไม่่ยืนหยัดีเพืี�อคุวาม่ถ้กต้�อง 

นั�นคืุอที่างเลือกขีองเธิอ แต้่พีระเจั�าจัะที่รงปกป้องชีาวย่วไม่่ว่าจัะเก่ดีอะไรข่ี�น

เอสเธอร์์ 2:15 “บัดีนี�เมื่�อถ่งเวรขีองเอสืเธิอร์ บุต้รสืาวขีองอาบีฮิาอ่ล 

ลุงขีองโม่รเดีคุัยผู้้�ซ่ึ่�งรับเธิอไว�เป็นบุต้รสืาว จัะเขี�าเฝ้้ากษัต้ร่ย์ เธิอม่่ไดี�

ขีอส่ื�งใดี นอกจัากส่ื�งทีี่�เฮิกัยขี�าราชีสืำานักขีองกษัต้ร่ย์ผู้้�ด้ีแลพีวกสืต้รี

แนะนำา ฝ้่ายเอสืเธิอร์ไดี�รับคุวาม่โปรดีปรานในสืายต้าขีองทุี่กคุนทีี่�ไดี�

พีบเห็น”

โม่รเดีคุัยเป็นผู้้�หนุนใจัในชีีว่ต้ขีองเอสืเธิอร์ คุุณเป็นผู้้�หนุนใจัหรือไม่่  

ผู้้�คุนชีอบอย้่ใกล�คุุณเพีราะร้�ว่าคุุณกำาลังกระตุ้�นให�พีวกเขีาที่ำาส่ื�งทีี่�ย่�งใหญ่

เพืี�อพีระเจั�าหรือไม่่ การเขี�าเฝ้้ากษัต้ร่ย์โดียไม่่ไดี�ถ้กเรียกตั้วอาจัเป็นอันต้ราย 

ถ่งชีีว่ต้ไดี� แต้คุ่นยาม่จัะใสืใ่จัต้อ่การที่ำาส่ื�งทีี่�ถ้กต้�องม่ากกวา่กังวลวา่ผู้ลทีี่�ต้าม่ม่า 

จัะเป็นเชี่นไร เอสืเธิอร์ที่ำาทุี่กส่ื�งอย่างต้รงไปต้รงม่าแม่�ว่ามั่นอาจัที่ำาให�ใคุร 

บางคุนไม่่พีอใจั เธิออธ่ิษฐานและอดีอาหาร และพีระเจั�าประที่านคุวาม่

โปรดีปรานแก่เธิอ เอสืเธิอร์ท้ี่ลขีอต้่อกษัต้ร่ย์ และชีาวอ่สืราเอลทัี่�งหม่ดีไดี�รับ

คุวาม่รอดีเพีราะคุวาม่สืัต้ย์ซืึ่�อขีองเธิอ! 

คุรั�งหน่�งทีี่�สืถาบนัการศ่กษาคุร่สืเต้ยีน หลงัจัากผู้ม่พ้ีดีจับ ชีายหนุ่ม่คุนหน่�ง 

ไดี�ม่าหาผู้ม่ เขีาม่าจัากแอฟร่กาและไดี�ย�ายม่าทีี่�สืหรัฐฯ เพืี�อเรียนต้่อทีี่�สืถาบัน
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แห่งนั�นวันหน่�งเมื่�อเขีาอย้่ทีี่�บ�าน คุนร�ายไดี�บุกเขี�าม่าและม่ัดีคุนทัี่�งคุรอบคุรัว 

ขีองเขีาไว� ต้อนนั�นเขีายังเป็นวัยรุ่น เขีาถ้กมั่ดีตั้วและกำาลังนอนอย้่บนพืี�น  

เขีาเล่าว่าคุนร�ายไม่่ไดี�มั่ดีคุนในคุรอบคุรัวขีองเขีาแน่นหนาเที่่าใดีนัก ดัีงนั�น

เขีาจ่ังยืนข่ี�น ด่ีงมื่อออกจัากเชืีอกแล�วพ้ีดีว่า “ในพีระนาม่พีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์  

คุุณจัะต้�องไม่่ฆ่่าคุนในคุรอบคุรัวขีองผู้ม่!” นี�คืุอชีายหนุ่ม่ในแบบฉบับทีี่�ผู้ม่

ชืี�นชีม่! ผู้ม่ถาม่ว่าเก่ดีอะไรข่ี�นหลังจัากนั�น เขีาบอกว่าคุนร�ายไดี�ใชี�ป้นย่ง!  

มั่นเป็นป้นเก่าจัวนจัะพัีงและกระสุืนก็ไม่่พุี่งออกม่าต้รงๆ แต้่มั่นก็โดีนเขี�าทีี่� 

หน�าอกดี�านต้รงขี�าม่กับหัวใจัขีองเขีาอย่างจััง เลือดีไหลชุี่ม่เลยทีี่เดีียว มื่อป้น

ต้กใจัเมื่�อเห็นเลือดีจ่ังว่�งหนีไป ชีายหนุ่ม่คุนนี�มี่คุวาม่เชืี�ออย่างแรงกล�า  

คุุณสืาม่ารถม่องเห็นไดี�จัากดีวงต้าขีองเขีา! ชีายหนุ่ม่ร้�ว่าอะไรคืุอส่ื�งทีี่�คุวรที่ำา 

แม่�ว่าเขีาจัะต้�องจับชีีว่ต้ลงก็ต้าม่ พ้ีดีง่ายๆ ก็คืุอ ชีายหนุ่ม่ผู้้�นั�นร่วม่กับ 

พีระว่ญญาณบร่สุืที่ธ่ิ�คืุอเสีืยงขี�างม่ากในทีุ่กทีี่�ทีี่�เขีาไป! 

สืเที่เฟนในพีระคุัม่ภีัร์เป็นคุนทีี่�ที่ำาหม่ายสืำาคัุญและการอัศจัรรย์ 

อันย่�งใหญ่ที่่าม่กลางผู้้�คุนเพีราะเขีาเต็้ม่ไปดี�วยคุวาม่เชืี�อและฤที่ธ่ิ�อำานาจั  

แต้่การยืนหยัดีเพืี�อพีระเยซ้ึ่ที่ำาให�เขีาต้�องจั่ายราคุาดี�วยชีีว่ต้

กิจ็การ์ 7:55-60 “ฝ้่ายสืเที่เฟนประกอบดี�วยพีระว่ญญาณบร่สืุที่ธ่ิ�  

ไดี�เขีม่�นด้ีสืวรรคุ์เห็นสืง่าราศีขีองพีระเจั�า และพีระเยซ้ึ่ที่รงยืนอย้่

เบื�องขีวาพีระหัต้ถ์ขีองพีระเจั�า แล�วที่่านไดี�กล่าวว่า ‘ด้ีเถ่ดี ขี�าพีเจั�า

เห็นที่�องฟ้าแหวกเป็นชี่อง และบุต้รม่นุษย์ยืนอย้่เบื�องขีวาพีระหัต้ถ์

ขีองพีระเจั�า’ แต้่เขีาทัี่�งปวงร�องเสีืยงดัีงและอุดีห้ว่�งกร้กันเขี�าไปยัง 

สืเที่เฟน แล�วขัีบไล่ทำ่านัออกจัากกรุงและเอาห่นขีว�าง ฝ้่ายคุนทีี่�เป็น

พียานปรักปรำาสืเที่เฟนไดี�ฝ้ากเสืื�อผู้�าขีองต้นวางไว�ทีี่�เที่�าขีองชีายหนุ่ม่

คุนหน่�งชืี�อเซึ่าโล เขีาจ่ังเอาห่นขีว�างสืเที่เฟนเมื่�อกำาลังอ�อนวอนพระเจา้

อย้่ว่า “ขี�าแต้่พีระเยซ้ึ่เจั�า ขีอที่รงโปรดีรับจ่ัต้ว่ญญาณขีองขี�าพีระองคุ์
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ดี�วย” สืเที่เฟนกคุ็ุกเขีา่ลงร�องเสืยีงดัีงวา่  

‘พีระองค์ุเจั�าขี�า ขีอโปรดีอย่าที่รงถือโที่ษ 

เขีาเพีราะบาปนี�’ เมื่�อกล่าวเชี่นนี�แล�ว 

ก็ล่วงหลับไป”

สืเที่เฟนไม่่เคุยคุรั�นคุร�าม่ เขีาเป็นพียาน 

เพีียงลำาพัีงในขีณะทีี่�ถ้กห่นขีว�าง แต่้ที่ี�เราร้�ก็คุอื 

สืเที่เฟนไม่่ไดี�โดีดีเดีี�ยว! พีระเจั�าที่รงอนุญาต้

ให�สืเที่เฟนไดี�เห็นพีระเยซ้ึ่ก่อนลม่หายใจั

เฮืิอกสุืดีที่�ายขีองเขีาบนโลกใบนี� พีระเยซ้ึ่ที่รงประทัี่บยืนเพืี�อต้�อนรับเขีา!  

สืเที่เฟนต้�องจับชีีว่ต้ลง แต้่การขี่ม่เหงนั�นกลับที่ำาให�ขี่าวประเสืร่ฐแพีร่ออกไป! 

อย่่าลืืมว่่าหากเมลื็ดพัันธุ์์�แห่งคว่ามเชื่ื�อไม่ได้ตกลืงดินแลืะตาย่ไป มันก็จะ

ไม่เกิดผลื 

วันหน่�ง ผู้ม่ร้�ส่ืกย่นดีีทีี่�ไดี�คุุยกับนักศ่กษาม่หาว่ที่ยาลัยทีี่�ชืี�อแอนนาลี  

เธิอเป็นสืต้รีผู้้�กล�าหาญขีองพีระเจั�า ในเวลานั�น เธิอกำาลังเรียนว่ชีาศาสืนาซ่ึ่�งสือน

โดียนักเที่ศน์แบ๊บต่้สืต์้ เขีากำาลังสือนนักศ่กษาถ่งที่างไปสืวรรค์ุว่ามี่เพีียงที่างเดีียว

หรือมี่หลายที่าง? มั่นน่าเศร�าใจันัก คุุณอาจัเดีาคุำาต้อบไดี�ถ้กต้�อง เขีากำาลังสือนว่า 

มี่ที่างไปสืวรรค์ุไดี�หลายที่าง แอนนาลไีดี�รับการเลี�ยงด้ีอย่างดีีจัากพ่ีอแม่่ เธิอมี่

พืี�นฐานอย้บ่นพีระวจันะขีองพีระเจั�า เธิอร้�เรื�องนี�เป็นอย่างดีี แอนนาลยีกมื่อข่ี�น 

ในชัี�นเรียนและต้อบคุำาถาม่ดี�วยคุวาม่รักและคุวาม่เขี�ม่แข็ีง เธิอบอกผู้ม่ว่ามี่คุนหน่�ง 

ในชัี�นเรียนทีี่�ไม่่เชืี�อในพีระเจั�าและมั่กเยาะเย�ยเธิออย้เ่สืม่อ แต่้เธิอไม่่สืนใจั พีระเจั�า

ขีองเธิอมี่คุุณคุ่าและคุ่้คุวรแก่การยนืหยัดี! ระหว่างที่ี�เราคุุยกัน ผู้ม่เร่�ม่ให�แนวคุ่ดี

เพ่ี�ม่เต่้ม่เกี�ยวกับส่ื�งทีี่�จัะพ้ีดีในชัี�นเรียนขีองเธิอ เธิอเร่�ม่จัดีบนัท่ี่กเพืี�อเต้รยีม่พีร�อม่

สืำาหรับการต่้อส้ื�ในคุรั�งต่้อไป! ในห�องเรียนนั�น แอนนาลีไม่่ไดี�โดีดีเดีี�ยวอย้ต่้าม่ลำาพัีง 

เธิอร้�ว่าตั้วเธิอร่วม่กับพีระว่ญญาณบร่สุืที่ธ่ิ�คืุอเสีืยงขี�างม่ากในว่ที่ยาลยัแห่งนั�น! 

สืเทำเฟนัไม่เคยครั�นัคร้าม  
เขาเปั็นัพยานัเพ้ยงล่ำาพัง 

ในัขณะทำ้�ถ้ก่หินัขว้าง  
แต่ทำ้�เราร้้ก่็คือสืเทำเฟนั 

ไม่ได่้โด่ด่เด่้�ยว!...พระเยซ้ทำรง 
ปัระทำับัยืนัเพื�อต้อนัรับัเขา!
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ในต้อนนี� เมื่�อคุุณเขี�าใจัแล�วว่าตั้วคุุณร่วม่กับพีระว่ญญาณบร่สุืที่ธ่ิ�คืุอ

เสีืยงขี�างม่ากในทีุ่กทีี่�ทีี่�คุุณไป ขีอให�ด้ีขี�อพีระคุัม่ภีัร์เหล่านี�

สดุด่ 34:7 “ท้ี่ต้สืวรรคุ์ขีองพีระเยโฮิวาห์ไดี�ตั้�งคุ่ายล�อม่บรรดีาผู้้�ที่ี� 

เกรงกลัวพีระองคุ์ และชี่วยเขีาทัี่�งหลายให�รอดี”

สดุด่ 37:40 “พีระเยโฮิวาห์จัะที่รงชี่วยเขีาและที่รงช่ีวยเขีาให�พี�น 

พีระองคุจ์ัะที่รงชีว่ยเขีาให�พี�นจัากคุนชัี�วและที่รงชีว่ยเขีาให�รอดี เพีราะ

เขีาทัี่�งหลายวางใจัในพีระองคุ์” 

สดุด่ 112:7 “เขีาจัะไม่่กลัวขี่าวร�าย จ่ัต้ใจัขีองเขีาย่ดีแน่น วางใจัใน

พีระเยโฮิวาห์”

สดุด่ 118:8 “การวางใจัในพีระเยโฮิวาห์ก่็ดีีกว่าทีี่�จัะเชืี�อใจัในม่นุษย์” 

อิสยูาห์ 6:8 “และขี�าพีเจั�าไดี�ย่นพีระสุืรเสีืยงขีององคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า

ต้รัสืว่า ‘เราจัะใชี�ผู้้�ใดีไป และผู้้�ใดีจัะไปแที่นพีวกเรา’ แล�วขี�าพีเจั�า 

ท้ี่ลว่า ‘ข้าพระองค์นี�พีระเจั�าขี�า ขีอที่รงใชี�ขี�าพีระองคุ์ไปเถ่ดี’”

ดีาเน่ำยูล 11:32 “เขีาจัะใชี�คุวาม่สือพีลอล่อลวงผู้้�ที่ี�ละเม่่ดีพัีนธิสัืญญา 

แต้่ประชีาชีนผู้้�ร้�จัักพีระเจั�าขีองเขีาทัี่�งหลายจัะยืนมั่�นและปัฏิิบััติงานั” 

ยูอห์นำ 15:5 “เราเป็นเถาองุ่น ที่่านทัี่�งหลายเปั็นัก่�ง ผู้้�ทีี่�เขี�าสืน่ที่ 

อย้่ในเราและเราเขี�าสืน่ที่อย้่ในเขีา ผู้้�นั�นจัะเก่ดีผู้ลม่าก เพีราะถ�า 

แยกจัากเราแล�วที่่านจัะที่ำาส่ื�งใดีไม่่ไดี�เลย”



ตัวคุณและสิ่งที่เพิ่มเข้ามา
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“ชิายูคนำหน่ำ�งท่ิ�จิ็ติใจ็เต็ิมไปด้วียูควีามกล้าหาญจ็ะนำำามาซ่�งเส่ยูงข้างมาก”4 

–ปัระธ์านัาธ์ิบัด่้แอนัด่ร้ว์ แจ็ก่สืันั 

คุวาม่จัร่งขีองเรื�องนี�ก็คืุอตั้วคุุณร่วม่กับพีระว่ญญาณบร่สุืที่ธ่ิ�คืุอเสีืยง

ขี�างม่ากในทีุ่กทีี่�ทีี่�คุุณไป เพีราะพีระองคุ์จัะที่รงเสืร่ม่คุุณดี�วยคุวาม่กล�าหาญ

ทัี่�งหม่ดีทีี่�คุุณต้�องการ! 

สดดุ่ 37:5 “จังม่อบที่างขีองที่า่นไว�กับพีระเยโฮิวาห ์วางใจัในพีระองคุ์ 

และพีระองคุ์จัะที่รงกระที่ำาให้สืำาเร็จั”

สดดุ่ 118:6 “มี่พีระเยโฮิวาห์อย้ฝ่้า่ยขี�าพีเจั�า ขี�าพีเจั�าจัะไม่ก่ลัว ม่นุษย์

จัะที่ำาอะไรแก่ขี�าพีเจั�าไดี�เล่า”

คุุณต้�องเขี�าใจัว่างานขีองพีระเจั�าไม่่ใชี่การละท่ี่�งประชีากรขีองพีระองคุ์ 

พีระองคุ์ที่รงไม่่ที่อดีท่ี่�งเรา พีระองคุ์ที่รงอย้่กับเราต้ลอดีการเด่ีนที่างขีองชีีว่ต้  

หรือถ�าให�ดีีกว่านั�น เราคุวรพ้ีดีว่าบนเสื�นที่าง

แหง่ชีีว่ต้ เรากำาลังเด่ีนที่างรว่ม่กับพีระองคุ!์ 

พีระองคุ์ที่รงห่วงใยพีวกเราแต่้ละคุนม่าก

และจัะไม่ท่ี่อดีท่ี่�งเราในยาม่จัำาเป็น เราอาจั

ไม่่เขี�าใจัว่าเก่ดีอะไรข่ี�น แต้่พีระเจั�าที่รง 

สัืต้ย์ซืึ่�อย่�งนัก 

คุนยาม่ร้�เสืม่อว่าเขีาไม่่ไดี�เสีื�ยงภััย

อย้่ต้าม่ลำาพัีง คุนยาม่ร้�ว่าต้นเองไดี�เลือก

คนัยามร้้เสืมอว่าเขาไม่ได่้ 
เสื้�ยงภัยอย้่ตามล่ำาพัง  

คนัยามร้้ว่าตนัเองได่้เล่ือก่ข้างใด่
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ขี�างใดี คุนยาม่สืาม่ารถยืนหยัดีเพืี�อพีระเจั�าไดี�โดียร้�ว่าพีระองคุ์จัะไม่่มี่วันผู้ละ

จัากเขีาหรือที่อดีท่ี่�งเขีาไป คุุณเป็นคุนยาม่ประเภัที่ทีี่�ไว�วางใจัในพีระเจั�าม่าก

ขีนาดีนั�นหรือไม่่คุรับ คุนยาม่ร้�อย้่เสืม่อว่าตั้วคุุณร่วม่กับพีระว่ญญาณบร่สุืที่ธ่ิ�

คืุอฤที่ธ่ิ�อำานาจัที่ี�ไม่่อาจัหยุดียั�งไดี�ในทุี่กทีี่�ทีี่�คุุณไป!







บทที่ 3
สวัสดี

คนแปลกหน้า!

“คุณไม่สามารถรอดได้ด้วยความพยายามของตัวคุณเอง  

แต่ในตอนนี้เมื่อคุณรอดแล้ว มันจำาเป็นสำาหรับคุณ 

ที่ต้องพยายามทุกวิถีทาง เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์”5

–แฮร์รี่ เอ. ไอรอนไซด์

ส่ื�งหน่�งทีี่�คุนยาม่ร้�ก็คืุอเป็นเรื�องสืำาคัุญม่ากทีี่�จัะต้�องต้รวจัสือบส่ื�ง

ต้า่งๆ ส่ื�งเหลา่นั�นถ้กต้�องต้าม่พีระคัุม่ภีัรห์รือไม่ ่เราไม่ส่ืาม่ารถพ่ี�งพีาคุวาม่ร้�ส่ืก

ขีองต้ัวเราเพีียงอย่างเดีียวไดี� เราไม่่สืาม่ารถพี่�งพีาคุวาม่คุ่ดีที่ี�มี่ประส่ืที่ธิ่ภัาพี 

เราต้�องไม่่พ่ี�งพีาอย่างอื�นเลยนอกจัากคุวาม่จัร่งขีองพีระเจั�า

นี�คืุอคุำาพ้ีดีขีองศ่ษยาภ่ับาลผู้้�มี่ชืี�อเสีืยง “หากเราสืาม่ารถเขีียนเนื�อหา

เพืี�อชืี�อเสีืยงขีองคุร่สืต้์ศาสืนาข่ี�นใหม่่ไดี� ผู้ม่คุ่ดีว่าเราคุวรเน�นทีี่�การพัีฒนา 

คุวาม่สืมั่พัีนธิกั์บผู้้�ไม่เ่ชืี�อ รับใชี�พีวกเขีา รักพีวกเขีา และที่ำาให�พีวกเขีาร้�ส่ืกเปน็ทีี่� 

ยอม่รับ เมื่�อนั�นเราจ่ังจัะไดี�รับส่ืที่ธ่ิ�ในการแบ่งปันขี่าวประเสืร่ฐ”6 มี่ปัญหา 
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ในส่ื�งทีี่�เขีาพ้ีดีเพีียงประการเดีียวเท่ี่านั�นคืุอมั่นไม่่ถ้กต้�องต้าม่พีระคัุม่ภีัร์!  

มั่นฟังด้ีดีี แต้่คุุณจัะไม่่พีบมั่นในพีระคัุม่ภีัร์ คุุณไม่่ไดี� ‘รับ’ ส่ืที่ธ่ิ�ในการแบ่งปัน 

คุวาม่เชืี�อ แต้่คุุณมี่ส่ืที่ธ่ิ�ทีี่�จัะแบ่งปันคุวาม่เชืี�อขีองคุุณ คุุณไดี�รับพีระบัญชีา 

จัากพีระเจั�าให�กล�าหาญเพืี�อพีระบุต้รขีองพีระองคุ์!

กิจ็การ์ 1:8 “แต้่ที่่านทัี่�งหลายจัะไดี�รับพีระราชีที่านฤที่ธ่ิ�เดีชี เมื่�อ 

พีระว่ญญาณบร่สุืที่ธ่ิ�จัะเสืดี็จัม่าเหนือที่่าน และที่่านทัี่�งหลายจัะเป็น

พียานฝ้า่ยเราทัี่�งในกรุงเยร้ซึ่าเล็ม่ ทัี่�วแคุว�นยเ้ดีีย แคุว�นสืะม่าเรีย และ

จันถ่งทีี่�สุืดีปลายแผู้่นด่ีนโลก”

นี�คืุอพีระบัญชีาขีองพีระเจั�าทีี่�ให�เราเปิดีปากเป็นพียานและเหยียดีชีีว่ต้

ออกไปหาผู้้�ทีี่�ไม่่เชืี�อ หากคุุณไม่่ที่ำาเชี่นนั�น คุุณก็ไม่่ไดี�เชืี�อฟังพีระองคุ์ มั่นไม่ ่

ซัึ่บซึ่�อนเลยคุรับ ผู้ม่เคุยไดี�ย่นคุนพ้ีดีถ่ง ‘การประกาศดี�วยการสืร�างสัืม่พัีนธิ์’ 

ม่าหลายคุรั�ง ซ่ึ่�งก็คืุอ ‘ให�เราสืร�างม่่ต้รภัาพีให�เก่ดีข่ี�นกับใคุรสัืกคุนก่อน  

แล�วจัากนั�นเราจัะสืาม่ารถแบ่งปันขี่าว

ประเสืร่ฐกับพีวกเขีาไดี�’ คุำาถาม่ง่ายๆ ก็คืุอ 

วลีทีี่�ว่า ‘การประกาศดี�วยการสืร�างสัืม่พัีนธ์ิ’  

ปรากฏิอย้่ในพีระคุัม่ภีัร์กี�คุรั�ง คุำาต้อบ

คืุอศ้นย์! คุุณจัะไม่่พีบวลีนี�ในพีระคัุม่ภีัร์  

ในเวลานี�เราคุวรรักผู้้�คุนและปฏิ่บัต่้ต้่อ 

พีวกเขีาในแบบเดีียวกันกับทีี่�เราต้�องการ

ให�ไดี�รับการปฏ่ิบัต่้ต้อบ แต้่นั�นไม่่ใชี่ขี�อ 

กำาหนดีเบื�องต้�นในการแบ่งปันข่ีาวประเสืร่ฐ

เราควรทำำาความด่้ แต่ก่ารก่ระทำำาของเรา 
จะช่วยให้ผู้้้คนัสืรรเสืริญพระเจ้าผู้้้ทำรง 
อย้่ในัสืวรรค์ได่้อย่างไร เว้นัเสื้ยแต่ว่า 
พวก่เขาจะร้้จัก่พระเจ้าทำ้�เรารับัใช้



สวัสดี คนแปลกหน้า!
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มัทิธิวี 5:16 “จังให�คุวาม่สืว่างขีองที่่านสื่องไปต้่อหน�าคุนทัี่�งปวง 

อย่างนั�น เพืี�อว่าเขีาไดี�เห็นคุวาม่ดีีที่ี�ที่่านที่ำา และจัะไดี�สืรรเสืร่ญ 

พีระบ่ดีาขีองที่่านผู้้�ที่รงอย้่ในสืวรรคุ์”

เราคุวรที่ำาคุวาม่ดีี แต้ก่ารกระที่ำาขีองเราจัะชีว่ยให�ผู้้�คุนยกยอ่งสืรรเสืร่ญ

พีระเจั�าผู้้�สืถ่ต้ในสืวรรค์ุไดี�อย่างไร เว�นเสีืยแต้่ว่าพีวกเขีาจัะร้�จัักพีระเจั�าทีี่�เรา 

รับใชี� พีวกเขีาสืาม่ารถเห็นไดี�วา่เราที่ำาคุวาม่ดีี แต้จ่ัะร้�ไดี�อยา่งไรวา่ผู้้�ใดีทีี่�สืม่คุวร

ไดี�รับการยกย่องสืรรเสืร่ญ นั�นหม่ายคุวาม่ว่าเราต้�องบอกเล่าเรื�องราวขีอง

พีระเจั�าทีี่�เราเชืี�อให�พีวกเขีาฟัง จัากนั�นเมื่�อคุนเหล่านั�นทีี่�ไม่่เชืี�อว่ามี่พีระเจั�า 

ไดี�เห็นการกระที่ำาทีี่�ดีีขีองเราแล�ว พีวกเขีาจัะถวายเกียรต่้แดี่พีระเจั�า! 

ผู้ม่ไดี�พีบกับกลุ่ม่คุนทีี่�ไม่่เชืี�อว่ามี่พีระเจั�า ซ่ึ่�งพีวกเขีาไดี�ไปน่วออร์ลีนสื์

เพืี�อชีว่ยเหลอืผู้้�คุนหลงัเก่ดีพีายเุฮิอร่เคุนแคุที่รนีา พีวกเขีาไดี�เห็นคุวาม่เสืยีหาย 

อย่างรุนแรงทีี่�เก่ดีข่ี�นและต้�องการที่ำาบางอย่างเพืี�อชี่วยเหลือ ดัีงนั�น ผู้ม่คุวร

ท่ี่กทัี่กไปว่าคุนในน่วออร์ลีนสื์จัะกลายเป็นคุนไม่่เชืี�อว่ามี่พีระเจั�าเพีราะม่ี 

บางคุนที่ี�ไม่่เชืี�อว่ามี่พีระเจั�าไปชี่วยเหลือพีวกเขีาหรือไม่่คุรับ แน่นอนว่าไม่่  

ผู้้�คุนไม่ไ่ดี� ‘รับเอา’ แนวคุวาม่คุวาม่เชืี�อดัีงกลา่วนี�ดี�วยการคุ่อยๆ ซ่ึ่ม่ซัึ่บ แต้คุ่นทีี่� 

ไม่่เชืี�อว่ามี่พีระเจั�าไดี�แบ่งปันแนวคุวาม่เชืี�อขีองพีวกเขีากับผู้้�คุนและพียายาม่

โน�ม่น�าวให�คุนเหล่านั�นเชืี�อวา่ไม่มี่่พีระเจั�า คุนทีี่�ไม่เ่ชืี�อไม่ไ่ดี� ‘รับเอา’ คุวาม่เป็น

คุร่สืเตี้ยนดี�วยการคุอ่ยๆ ซ่ึ่ม่ซัึ่บเชีน่กัน พีวกเขีายอม่รับเพีราะเราออกไปแบง่ปนั 

คุวาม่เชืี�อกับโลกทีี่�หลงหายและกำาลังจัะต้าย นั�นคืุอส่ื�งทีี่�คุนยาม่ที่ำา 

อีกประเด็ีนหน่�งทีี่�คุวรคุำาน่งถ่งก็คืุอคุุณต้�องเป็นเพืี�อนกับใคุรบางคุน

นานเที่่าใดีก่อนทีี่�จัะแบ่งปันขี่าวประเสืร่ฐกับเขีา คุุณจัะร้�ไดี�อย่างไรว่าเวลานั�น 

จัะม่าถ่งเมื่�อใดี ต้�องใชี�เวลานานแคุ่ไหนกว่าคุุณจัะพ้ีดีถ่งเรื�องทีี่�สืำาคัุญทีี่�สุืดีในชีีว่ต้

กับเพืี�อนใหม่่ขีองคุุณ สืองสัืปดีาห์ หกเดืีอน หรือหน่�งป่เช่ีนนั�นหรือ นั�นอาจัจัะ

เป็นปัญหาอย่างแที่�จัร่ง บางทีี่พีระเยซ้ึ่อาจัไม่่สืำาคัุญทีี่�สุืดีในชีีว่ต้ขีองคุุณ เรา 
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พ้ีดีคุุยกันเกี�ยวกับที่ารกแรกเก่ดี  เราพ้ีดีถ่งขีองขีวัญวันเก่ดีทีี่�ไดี�รับ เราพ้ีดีถ่ง

การที่ำาแต้�ม่ทัี่ชีดีาวนค์ุรั�งใหญใ่นคืุนวันศุกร ์แต้เ่ราจัะรออกีสัืกน่ดีแล�วคุอ่ยบอก 

เพืี�อน ๆ  ขีองเราเกี�ยวกับพีระเยซ้ึ่เชีน่นั�นหรือ มั่นด้ีเหมื่อนมี่บางอยา่งทีี่�ไม่ถ้่กต้�อง 

นะคุรับ 

ลองคุรุ่นคุ่ดีถ่งชีีว่ต้ขีองคุุณและสื่�งทีี่�คุุณที่ำาในทีุ่กวัน ทุี่กสัืปดีาห์ และ

ทุี่กเดืีอน คุุณคุ่ดีว่าตั้วคุุณเองยุ่งหรือไม่่ ถ�าคุำาต้อบคุือใชี่ ให�ถาม่ตั้วเองว่า 

คุุณสืาม่ารถมี่เพืี�อนใหม่ไ่ดี�สัืกกี�คุนในชีีว่ต้นี� ลองด้ีวา่คุุณสืาม่ารถกำาหนดีตั้วเลขี

ข่ี�นม่าไดี�หรือไม่่ 

ต้อนทีี่�ผู้ม่กำาลังพ้ีดีในระหวา่งการพัีกสืงบขีองพีี�น�องชีายในแคุล่ฟอรเ์นีย 

ผู้ม่ถาม่พีวกเขีาว่าจัากต้ารางงานที่ี�มี่อย้่ในเวลานี� พีวกเขีาสืาม่ารถมี่เพืี�อนใหม่่ 

เพ่ี�ม่ข่ี�นไดี�สัืกกี�คุน เมื่�อถาม่คุำาถาม่นั�น ผู้ม่คุ่ดีว่าคุำาต้อบถ่งจัำานวนส้ืงสุืดีทีี่� 

ผู้ม่จัะไดี�รับคืุอห�าคุน แต้่คุำาต้อบสื่วนใหญ่คืุอหน่�งหรือสืองคุนเที่่านั�นเอง  

ชีายคุนหน่�งยกมื่อข่ี�นและต้อบว่า “ศ้นย์คุรับ หน�าทีี่�การงานที่ำาให�ผู้ม่ยุ่งม่าก 

และต้อนทีี่�ไม่่ไดี�ที่ำางาน ผู้ม่ก็อยากใชี�เวลากับภัรรยาและล้กๆ!” เป็นเรื�อง 

น่าย่นดีีม่ากที่ี�ไดี�ย่นว่าคุนขีองพีระเจั�าต้�องการใชี�เวลาอย้่กับคุรอบคุรัว! นี�คืุอ

ผู้้�ชีายในแบบทีี่�ผู้ม่ชืี�นชีอบเลยคุรับ! 

แล�วจัะที่ำาอย่างไรกับบรรดีาพีนักงานเส่ืร์ฟ พีนักงานปั�ม่นำ�ามั่นหรือ

ร�านกาแฟ พีนักงานต้�อนรับบนเคุรื�องบ่น ผู้้�คุนทีี่�นั�งขี�างๆ ในเทีี่�ยวบ่นต้่างๆ 

พีนักงานที่ี�ชี่องหน�าต้่างในร�านอาหารจัานดี่วน และผู้้�คุนที่ี�ต้่อแถวในร�านขีาย 

ขีองชีำา ฯลฯ เราจัะที่ำาอยา่งไรกับคุนเหลา่นั�น เนื�องจัากเราไม่มี่่เวลาทีี่�จัะผู้้กม่่ต้ร 

กับพีวกเขีาไดี� เราจ่ังคุวรปล่อยให�พีวกเขีาต้กนรกโดียไม่่ที่ำาอะไรเลยเช่ีนนั�นหรือ 

เราไม่่ใส่ืใจัในดีวงว่ญญาณขีองพีวกเขีาม่ากพีอทีี่�จัะเร่�ม่ต้�นสืนที่นาหรือยื�น 

แผู้่นพัีบประกาศขี่าวประเสืร่ฐให�พีวกเขีาเชี่นนั�นหรือ 

อีกประการหน่�ง คุุณเคุยคุ่ดีถ่งเรื�องนี�จัากมุ่ม่ม่องขีองคุนไม่่เชืี�อพีระเจั�า

บ�างหรือไม่่ คุุณเคุยคุ่ดีบ�างไหม่ว่าคุนทีี่�ไม่่เชืี�อพีระเจั�าชีอบคุุยกับคุนแปลกหน�า  
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ที่ำาไม่จ่ังเป็นเช่ีนนั�น เพีราะพีวกเขีาสืาม่ารถบอกเล่าถ่งเรื�องราวทีี่�อยากพ้ีดีถ่ง 

กับคุนแปลกหน�าไดี� (ผู้ม่หม่ายถ่งเรื�องราวที่ี�พีวกเขีาอยากพ้ีดีถ่งนะคุรับ!) 

เพีราะพีวกเขีาร้�ว่าอาจัจัะไม่่มี่วันไดี�เจัอกับ 

คุนแปลกหน�านั�นอีก เคุยมี่คุนเล่าให�ผู้ม่ฟัง 

ถ่งเรื�องราวต่้างๆ โดียทีี่�ผู้ม่ร้�วา่เขีาจัะไม่เ่ลา่ 

หรือไม่่สืาม่ารถเล่าให�เพืี�อนสืน่ที่ฟังไดี� 

พีวกเขีาไม่่ต้�องการให�เพืี�อนๆ ร้�ถ่งเรื�องราว 

เหล่านั�น แต้่มั่นมี่พืี�นทีี่�ทีี่�ปลอดีภััยเมื่�อ 

บอกเล่าเรื�องราวให�คุนแปลกหน�าไดี�รับฟัง  

ผู้ม่เชืี�อจัร่งๆ ว่าพีระเจั�าที่รงออกแบบ 

ให�เป็นเชี่นนั�น 

และอย่าลืม่ว่าเพืี�อนทุี่กคุนทีี่�คุุณมี่ในวันนี�ต้่างเคุยเป็นคุนแปลกหน�า 

ม่าก่อนทัี่�งส่ื�น! หากคุุณแต่้งงานแล�ว คุ้่สืม่รสืขีองคุุณก็เคุยเป็นคุนแปลกหน�า

ม่าก่อน! และคุุณไม่่ดีีใจัหรอกหรือทีี่�ฝ้่ายใดีฝ้่ายหน่�งไดี�เร่�ม่ที่ำาคุวาม่ร้�จัักและ 

พ้ีดีคุุยกับอีกฝ้่ายจันในทีี่�สุืดีมั่นไดี�นำาไปส้ื่การแต้่งงาน ดัีงนั�น ส่ื�งทีี่�คุวรเก่ดีข่ี�น 

ก็คืุอเราคุวรม่คีุวาม่ปรารถนาจัะพ้ีดีคุุยกับคุนแปลกหน�าและแบ่งปันข่ีาวประเสืร่ฐ 

คุนแปลกหน�าบางคุนอาจักลายเป็นเพืี�อนขีองคุุณในวันหน่�ง และแน่นอนว่า 

ส่ื�งทีี่�สืำาคัุญอยา่งแที่�จัร่งก็คืุอเราต้�องการให�พีวกเขีากลายเปน็เพืี�อนถาวรน่รนัดีร์ 

ในวันหน่�ง! 

ผู้ม่ไดี�เห็นผู้ลการศ่กษาทีี่�แต้กต้่างกันสืองสืาม่ช่ี�นทีี่�ไดี�ถ่ายที่อดีขี�อม้่ล

สืำาคัุญบางอย่างในพีระคัุม่ภีัร์ งานช่ี�นหน่�งกล่าวว่าในพีระก่ต้ต่้คุุณทัี่�งสีื�เล่ม่

และพีระธิรรม่ก่จัการ พีบว่าม่ากกว่า 80% ขีองการเป็นพียานเก่ดีข่ี�นกับ

คุนแปลกหน�า! ใชี่แล�ว ไม่่มี่ผู้้�ใดีต้�องผู้้กม่่ต้รเสีืยก่อน พีวกเขีาพีบใคุรบางคุน 

และก่อนทีี่�จัะทัี่นร้�ตั้ว การสืนที่นาก็เร่�ม่เขี�าส้ื่เรื�องฝ้่ายจ่ัต้ว่ญญาณและม่ัน 

จัะเก่ดีผู้ลกับคุนแปลกหน�าอันนำาม่าซ่ึ่�งชีีว่ต้น่รันดีร์

ในัพระก่ิตติคุณทำั�งสื้�เล่่มแล่ะพระธ์รรม 
ก่ิจก่าร พบัว่ามาก่ก่ว่า 80% ของก่าร 

เป็ันัพยานัเกิ่ด่ข่�นักั่บัคนัแปัล่ก่หน้ัา!  
ใช่แล่้ว ไม่ม้ผู้้้ใด่ต้องผู้้ก่มิตรเสื้ยก่่อนั
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เมื่�อมี่คุนบอกผู้ม่ว่าพีวกเขีาต้�องเป็นเพืี�อนกับใคุรสัืกคุนก่อนทีี่�จัะเร่�ม่

แบ่งปันขี่าวประเสืร่ฐ คุำาต้อบขีองผู้ม่คืุอ ‘ไม่่ คุุณไม่่ต้�องรอให�เป็นเชี่นนั�น’  

นี�คืุอที่างเลือกขีองเรา โดียทัี่�วไปแล�ว มั่นเป็นเพีราะว่าเรากลัวผู้ลทีี่�จัะเก่ดีข่ี�น

ต้าม่ม่า เราอาจัถ้กหัวเราะเยาะ เราอาจัถ้กเยาะเย�ย อาจัมี่คุนไปฟ้องคุุณคุร้ 

แต้่ในฐานะคุนยาม่ ผู้ลต้่างๆ ที่ี�เก่ดีต้าม่ม่าต้�องไม่่ใชี่ส่ื�งแรกในคุวาม่คุ่ดีขีองเรา  

การเชืี�อฟังพีระเยซ้ึ่เที่่านั�นทีี่�เป็นส่ื�งแรก 

ยูอห์นำ 4:6-7 “บ่อนำ�าขีองยาโคุบอย้่ทีี่�นั�น พีระเยซ้ึ่ที่รงด่ำาเนัินัทำาง

ม่าเหน็ดีเหนื�อยจ่ังประทัี่บบนขีอบบ่อนั�น เปั็นัเวลาประม่าณเทีี่�ยง  

มี่หญ่งชีาวสืะม่าเรียคุนหน่�งม่าตั้กนำ�า พีระเยซ้ึ่ต้รัสืกับนางว่า ‘ขีอนำ�า

ให�เราดืี�ม่บ�าง’”

ในทีี่�นี�เราไดี�เห็นว่าพีระเยซ้ึ่เร่�ม่สืนที่นากับหญ่งทีี่�บ่อนำ�า ผู้ม่แน่ใจัว่า

พีระองคุ์ที่รงกระหายนำ�าและกำาลังคุ่ดีถ่งวันอันเหน็ดีเหนื�อยทีี่�พีระองคุ์ไดี�

ประสืบม่า พีระเยซ้ึ่อาจัไม่่อยากรบกวนหญ่งชีาวสืะม่าเรียเพีราะเธิอกำาลังยุ่ง  

แน่นอนว่าพีระองคุ์ที่รงไม่่ต้�องการพ้ีดีถ่งเรื�องฝ้่ายจ่ัต้ว่ญญาณเพีราะอาจัที่ำาให�

เธิอขุีน่เคืุอง แล�วเธิอก็จัะต้�องต้กนรกหม่ายเลขีสืองแที่นที่ี�จัะเปน็นรกหม่ายเลขี

หน่�ง จัะเก่ดีอะไรข่ี�นถ�าบรรดีาสืาวกผู้่านม่าและไดี�เห็นว่าพีระองคุ์ที่รงเป็น

พียานโดียไม่ไ่ดี�เปน็เพืี�อนกับเธิอเสีืยกอ่น คุุณคุ่ดีวา่ส่ื�งต้า่งๆ เหลา่นี�ไดี�ผู้า่นเขี�าม่า 

ในพีระที่ัยขีองพีระเจั�าขีองเราหรือไม่่ ไม่่เลย ขีอบคุุณพีระเจั�า! พีระองคุ์ที่รง

เห็นหญ่งทีี่�ต้�องการคุวาม่ช่ีวยเหลือ พีระองคุ์ที่รงเห็นหญ่งทีี่�บาดีเจ็ับฝ้่าย 

จ่ัต้ว่ญญาณ และคุุณร้�หรือไม่่ว่าพีระเยซ้ึ่กำาลังจัะที่ำาส่ื�งใดี พีระองคุ์กำาลังจัะที่ำา 

บางอยา่งกับเรื�องนี�! พีระเยซ้ึ่ที่รงมี่คุำาต้อบทีี่�เธิอต้าม่หาม่าต้ลอดีทัี่�งชีีว่ต้ นั�นคืุอ 

พีระองคุ์เอง!
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ยูอห์นำ 4:14 “แต่้ผู้้�ใดีทีี่�ดืี�ม่นำ�าซ่ึ่�งเราจัะให�แก่เขีานั�นจัะไม่่กระหาย 

อีกเลย แต้น่ำ�าซ่ึ่�งเราจัะให�เขีานั�นจัะบังเก่ดีเปน็บอ่นำ�าพุีในตั้วเขีาพีลุง่ข่ี�น 

ถ่งชีีว่ต้น่รันดีร์” 

เมื่�อพีระเยซ้ึ่ไดี�พีบกับใคุรสัืกคุน สืำาหรับพีระองค์ุแล�ว ชีีว่ต้น่รันดีร์คืุอ

สื่วนสืำาคัุญทีี่�สุืดีขีองการสืนที่นา แล�วคุุณล่ะคุรับ คุุณจัำาเรื�องราวขีองฟ่ล่ปและ

ขัีนทีี่ชีาวเอธิ่โอเป่ยไดี�หรือไม่่ โปรดีจัำาไว�ว่าพีระว่ญญาณบร่สุืที่ธ่ิ�ที่รงนำาฟ่ล่ป 

ไปทีี่�รถม่�าเพืี�อพ้ีดีคุุยกับขัีนทีี่ แล�วคุุณจัำาไดี�ไหม่ว่าเก่ดีอะไรข่ี�นในต้อนที่�าย 

หลังจัากขัีนทีี่ไดี�รับคุวาม่รอดี

กิจ็การ์ 8:39-40 “เมื่�อที่่านทัี่�งสืองข่ี�นจัากนำ�าแล�ว พีระว่ญญาณขีอง

องคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�าที่รงรับฟ่ล่ปไปเสีืย และขัีนทีี่นั�นไม่่ไดี�เห็นที่่านอีก 

จ่ังเด่ีนที่างต้่อไปดี�วยคุวาม่ย่นดีี แต้่มี่ผู้้�ไดี�พีบฟ่ล่ปทีี่�เมื่องอาโซึ่ทัี่สื และ

เมื่�อเด่ีนที่างม่า ที่่านไดี�ประกาศขี่าวประเสืร่ฐในทุี่กเมื่องจันที่่านม่าถ่ง

เมื่องซีึ่ซึ่ารียา”

ฟ่ ล่ปไม่่ ไดี� ต่้ดีต้าม่ผู้ลหลังการ

ประกาศเลย! เขีากล�าดีียังไง! มี่คุนบอกผู้ม่ 

ว่าพีวกเขีาจัะไม่่เป็นพียานกับผู้้�อื�นหาก

พีวกเขีาไม่่สืาม่ารถต่้ดีต้าม่ผู้ลไดี� โปรดี

ระล่กถ่งส่ื�งทีี่�เราไดี�พ้ีดีม่าก่อนหน�านี�นะคุรับ  

เราที่ำาในส่ื�งทีี่�สือดีคุล�องกับพีระคัุม่ภีัร์  

เราไม่่สืร�างกฎีเกณฑ์์ข่ี�นม่าเอง และไม่่เพีียง

แต่้ฟ่ล่ปไม่่ไดี�ต่้ดีต้าม่ผู้ล เขีายังถ้กพีาไปยัง

เมื่องอื�นเพืี�อประกาศขี่าวประเสืร่ฐแก่คุนแปลกหน�าอีก! 

ถ้าม้คนัอยาก่ได่้พระคัมภ้ร์  
ผู้มจะพาพวก่เขาไปัทำ้�ร้านัแล่ะซื�อให้ 
คนัล่ะหนั่�งเล่่ม...ผู้มจะทำำาเทำ่าทำ้�ทำำาได่้  
หล่ายครั�งทำ้�ผู้มไม่สืามารถทำำาอะไรได่้  

แต่นัั�นัก่็ไม่ได่้หยุด่ยั�งผู้มในัก่าร 
เปั็นัพยานัก่ับัผู้้้คนั
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เมื่�อผู้ม่เป็นพียาน ผู้ม่จัะต่้ดีต้าม่ผู้ลให�ไดี�ม่ากที่ี�สุืดีเที่่าทีี่�จัะที่ำาไดี�ต้าม่

หลักการทัี่�วๆ ไป ถ�ามี่คุนอยากไดี�พีระคัุม่ภีัร์ ผู้ม่จัะพีาพีวกเขีาไปทีี่�ร�านและ

ซืึ่�อให�คุนละหน่�งเล่ม่ ถ�าพีวกเขีาต้�องการไปคุร่สืต้จัักรในที่�องถ่�นและถ�าผู้ม่ 

ม่าจัากพืี�นทีี่�แถบนั�น ผู้ม่จัะแนะนำาคุร่สืต้จัักรสัืกแห่งให�แก่พีวกเขีา ผู้ม่จัะ

ที่ำาเที่่าทีี่�ที่ำาไดี� หลายคุรั�งทีี่�ผู้ม่ไม่่สืาม่ารถที่ำาอะไรไดี� แต้่นั�นก็ไม่่ไดี�หยุดียั�งผู้ม่ 

ในการเป็นพียานเรื�องขี่าวประเสืร่ฐกับผู้้�คุน

คืุนหน่�งทีี่�ร�านขีายขีองชีำา ผู้ม่ไดี�พ้ีดีคุุยกับสืต้รีคุร่สืเตี้ยนคุนหน่�งจัาก

เอธ่ิโอเป่ย ผู้ม่อยากร้�ว่าเธิอม่าเป็นคุร่สืเตี้ยนไดี�อย่างไร ขัีนทีี่ทีี่�ไดี�พีบกับฟ่ล่ป

ไดี�กลับไปยังเอธ่ิโอเป่ยพีร�อม่กับพีระคัุม่ภีัร์และพีระว่ญญาณบร่สุืที่ธ่ิ� นับเนื�อง

ม่าถ่งทุี่กวันนี� ยงัคุงมี่คุร่สืเตี้ยนในประเที่ศนั�น! ผู้ม่ขีอขีอบคุุณฟล่่ปสืำาหรับการ

ตั้ดีส่ืนใจัขีองเขีาทีี่�จัะปฏ่ิบัต่้ต้าม่คุำาแนะนำาขีองพีระว่ญญาณบร่สุืที่ธ่ิ�และพ้ีดีคุุย

กับคุนแปลกหน�าในวันนั�น 

เมื่�อเร็วๆ นี� ผู้ม่ไดี�รับอีเม่ลทีี่�คุล�ายคุล่งกันม่ากสืองฉบับจัากคุนทีี่�ผู้ม่

แบ่งปันคุำาพียานเมื่�อสีื�ป่ทีี่�แล�ว พีวกเขีาบอกว่าผู้ม่เคุยคุุยกับพีวกเขีาและไดี�

ม่อบหนังสืือให� ผู้ม่จัำาไดี�ว่าสืองคุนนี�ม่าจัากเมื่องทีี่�ต้่างกัน และทัี่�งคุ้่เพ่ี�งจัะอ่าน

หนังสืือทีี่�ไดี�รับหลังจัากเวลาผู้า่นไปถ่งสีื�ป!่ คุวาม่คุ่ดีแรกขีองผู้ม่คุอืที่ำาไม่ถ่งต้�อง

นานขีนาดีนั�น! แต้่ทัี่�งสืองคุนบอกว่าม่ันที่ำาให�พีวกเขีาไดี�คุ่ดี พีวกเขีาเร่�ม่ศ่กษา

พีระคัุม่ภีัร์และไดี�บังเก่ดีใหม่่แล�ว! สืรรเสืร่ญพีระเจั�า! ส่ื�งทีี่�น่าสืนใจัจัร่งๆ คืุอ

ผู้ม่จัำาทัี่�งสืองคุนนี�ไม่่ไดี� ทัี่�งหม่ดีทีี่�ผู้ม่ร้�ก็คืุอผู้ม่ดีีใจัทีี่�ไดี�ใชี�เวลาเป็นพียานกับ 

คุนแปลกหน�าเมื่�อไดี�เจัอกับพีวกเขีาไม่่ว่าเราจัะอย้่ทีี่�ไหน 

คุรั�งหน่�งหลังจัากไปพ้ีดีในเที่นเนสืซึ่ี ผู้ม่ออกม่าจัากงานดีังกล่าวและ

กำาลังขัีบรถไปยังงานถัดีไปทีี่�อลาบาม่า ฝ้นเร่�ม่ต้กหนักข่ี�นและผู้ม่ไดี�อธ่ิษฐาน 

ขีอพีระเจั�าให�ที่รงนำาผู้ม่ไปยงัร�านที่ี�พีระองคุท์ี่รงจััดีเต้รยีม่เพืี�อซืึ่�ออาหารสืำาหรบั

รับประที่านในระหว่างเด่ีนที่าง ผู้ม่เลี�ยวรถเขี�าไปทีี่�ร�านเบอร์เกอร์คุ่งและ 

สัื�งอาหาร เมื่�อผู้ม่ไปถ่งชีอ่งหน�าต้า่ง ผู้ม่ก็เร่�ม่คุุยกับชีายหนุม่่ทีี่�รับเง่นขีองผู้ม่ไป 
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สืำาหรับคุนวัยนี� เขีาเป็นคุร่สืเตี้ยนทีี่�มี่คุวาม่เชืี�อเขี�ม่แข็ีงทีี่เดีียว ผู้ม่จ่ังเป็นพีร 

โดียไดี�ให�หนังสืือขีองผู้ม่ไปหน่�งเล่ม่และหนุนใจัเขีา แล�วผู้ม่ก็ถาม่ข่ี�นว่า “รถ

คัุนขี�างหลังสัื�งอาหารรวม่เปน็เง่นเที่า่ไหรคุ่รับ” ชีายหนุม่่ต้อบแล�วผู้ม่ก็จัา่ยเง่น 

คุ่าอาหารสืำาหรับพีวกเขีา ทัี่�งหม่ดีเป็นเง่นเพีียงสีื�ดีอลลาร์และยังมี่เง่นที่อน 

อีกดี�วย คุรั�งนี�ผู้ม่จั่ายเง่นไม่่ม่ากนัก! อันทีี่�จัร่งแล�ว ผู้ม่ที่ำาแบบนี�อย้่บ่อยๆ  

เป็นคุวาม่สุืขีใจัทีี่�ไดี�เห็นการแสืดีงออกขีองผู้้�คุนเมื่�อคุุณเป็นพีรต้่อพีวกเขีา  

แล�วผู้ม่ก็ยื�นหนังสืือให�กับชีายหนุ่ม่อีกหน่�งเล่ม่ โดียขีอให�เขีาม่อบมั่นให�แก่คุน 

ในรถคุันขี�างหลังและขีอให�บอกพีวกเขีาว่ามี่ชีายคุร่สืเตี้ยนคุนหน่�งทีี่�อยากจัะ

เป็นพีรและไดี�ม่อบหนังสืือให� ชีายหนุ่ม่รับปากและผู้ม่ก็ขัีบรถไปอลาบาม่่า 

ในอีกไม่่กี�วันต้่อม่าเมื่�อผู้ม่กลับถ่งบ�าน ผู้ม่ไดี�รับอีเม่ลจัากคุนทีี่�อย้่ในรถ 

คัุนขี�างหลัง! สุืภัาพีสืต้รีคุนนี�บอกว่าเธิอสัื�งอาหารน�อยม่ากเพีราะเธิอไม่่มี่เง่น

เพีียงพีอทีี่�จัะซืึ่�ออาหารให�กับต้นเองและล้กชีาย! ว๊าว จัากนั�นเธิอก็เล่าว่า 

เมื่�อชีายหนุ่ม่บอกกับเธิอว่ามี่ชีายคุร่สืเตี้ยนคุนหน่�งจั่ายคุ่าอาหารและม่อบ

หนังสืือให�แก่เธิอ ล้กชีายขีองเธิอก็พ้ีดีข่ี�นว่า “แม่่คุรับ แม่่ไม่่คุ่ดีว่านั�นเป็น

สัืญญาณจัากพีระเจั�าทีี่�อยากให�เรากลับไปโบสืถ์หรอกหรือคุรับ” เพีียงแคุ่ 

เขีียนถ่งเรื�องนี�ผู้ม่ก็นำ�าต้าซ่ึ่ม่อีกแล�ว เธิอบอกว่าต้อนนี�เธิอและล้กชีายไดี�กลับไป

ทีี่�คุร่สืต้จัักรและรับใชี�พีระเจั�าอีกคุรั�ง ผู้ม่ดีีใจัม่ากทีี่�ต้นเองไม่กั่งวลกับคุวาม่จัร่ง

ทีี่�ว่าบนชี่องที่างที่ี�ให�รถขัีบเขี�าไปเพืี�อซืึ่�ออาหารนั�น ผู้ม่ไม่่ร้�จัักกับคุนทีี่�อย้่ในรถ

คัุนขี�างหลัง แต้่ผู้ม่เลือกทีี่�จัะเชืี�อฟังและเป็นพีรต้่อพีวกเขีา สืรรเสืร่ญพีระเจั�า! 

เพีียงแคุ่คุ่ดีถ่งขี�อเที่็จัจัร่งทีี่�ว่าหากคุุณไม่่พ้ีดีคุุยกับคุนแปลกหน�าเมื่�อ

มี่โอกาสื คุุณก็กำาลังบอกว่าคุนจัากน่กายพียานพีระยะโฮิวาหรือม่อร์ม่อน  

ทีี่�ไปต้าม่บ�านต้่างๆ และแบ่งปันคุวาม่เชืี�อขีองพีวกเขีากับคุนแปลกหน�านั�น

เป็นเรื�องปกต่้ แต้่ว่ธีินี�ไม่่ดีีพีอสืำาหรับคุุณเชี่นนั�นหรือ อย่าให�เป็นเชี่นนั�นเลย

ในที่่าม่กลางพีวกเรา 
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ศาสืต้ราจัารย์ที่่านหน่�งทีี่�ม่หาว่ที่ยาลัยล่เบอร์ตี้�บอกผู้ม่ว่ามี่คุนจัาก

พียานพีระยะโฮิวาม่าที่ี�ประต้้บ�านขีองที่่านในวันหน่�ง ที่่านจ่ังเช่ีญคุนเหล่านั�น 

เขี�าม่า ที่่านไดี�เปรียบเทีี่ยบพีระธิรรม่ยอห์น 1:1 ทัี่�งในฉบับคุ่งเจัม่สื์และ 

ในพีระคุัม่ภีัร์ขีองสืม่าคุม่ว็อชีเที่าเวอร์ ซ่ึ่�งพียานพีระยะโฮิวาเชืี�อในการแปล 

ทัี่�งสืองฉบับ พีระคัุม่ภีัร์ฉบับคุ่งเจัม่สื์กล่าวว่า ‘พีระวาที่ะที่รงเป็นพีระเจั�า  

(the Word was God)’ สืว่นฉบับขีองสืม่าคุม่วอ็ชีเที่าเวอรก์ลา่ววา่ ‘พีระวาที่ะ 

ที่รงเปน็พีระเจั�าองคุห์น่�ง (the Word was a God)’ การเต่้ม่คุำาวา่ ‘องคุห์น่�ง’ 

เขี�าไป มั่นไดี�เปลี�ยนคุวาม่หม่ายทัี่�งหม่ดีขีองขี�อนี� ดัีงนั�น ศาสืต้ราจัารยท์ี่่านนี� 

จ่ังไดี�ด่ีงขี�อคุวาม่ภัาษากรีกต้�นฉบับออกม่าและแสืดีงให�พีวกเขีาเห็นว่าไม่่มี่ 

คุำาวา่ ‘องคุห์น่�ง’ อย้ใ่นพีระคัุม่ภีัรข์ี�อนี� และพีวกเขีาจัำาเปน็ต้�องไปศ่กษาเพ่ี�ม่เต่้ม่  

แล�วที่่านก็ให�พีวกเขีากลับออกไป ไม่่กี�สัืปดีาห์ต้่อม่า ที่่านบอกว่าม่ีคุนม่าเคุาะ

ประต้้บ�าน เธิอเป็นสุืภัาพีสืต้รีคุนหน่�งในกลุ่ม่ทีี่�ม่าคุรั�งแรก! เธิอกลับไปศ่กษา

เพ่ี�ม่เต่้ม่ กลับใจัจัากบาปและบังเก่ดีใหม่่ต้าม่ทีี่�พีระคัุม่ภีัร์บอกไว�! ผู้ม่ดีีใจัม่าก

ทีี่�ศาสืต้ราจัารย์ไดี�พ้ีดีคุุยกับคุนแปลกหน�าเหล่านั�น! 

เรากำาลังไปต้าม่บ�านเพืี�อเป็นพียานในชี่วงฤด้ีร�อนกับผู้้�เขี�าร่วม่คุ่าย

สืามั่คุคีุธิรรม่ขีองนกักีฬาคุร่สืเต้ยีนในรัฐเคุนตั้กกี� ผู้ม่อยากให�คุุณไดี�เห็นนักเรียน

จัำานวน 400 คุนเหล่านี�ทีี่�พีากันออกไปต้าม่ถนนสืายต้่างๆ! มั่นชี่างเป็นภัาพีที่ี� 

งดีงาม่! คุนยาม่ทัี่�วเมื่องนั�นกำาลังที่ำาในส่ื�งทีี่�พีระเจั�าที่รงเรียกให�พีวกเขีาที่ำา ขีณะทีี่� 

ผู้ม่กำาลังเด่ีนจัากบ�านหลังหน่�งไปยังอีกหลังหน่�ง ผู้ม่เห็นผู้้�ชีายนั�งอย้่บนรถ

กระบะ ผู้ม่จ่ังเด่ีนเขี�าไปหาเขีาและไดี�พ้ีดีคุุยกัน เขีามี่รอยสัืกอย้่สืองสืาม่แห่ง 

ผู้ม่ถาม่ว่า “คุุณชีอบรอยสัืกอันไหนม่ากทีี่�สุืดีคุรับ” เขีาต้อบว่าเขีาชีอบร้ปดีาว

ห�าแฉกบนม่ือทีี่�สุืดี และเมื่�อเขีาให�ผู้ม่ด้ี มั่นก็ไม่่ไดี�มี่อะไรทีี่�พ่ีเศษเลย มั่นไม่่น่า

สืนใจัเลยคุรับ ผู้ม่ไม่่ร้�จัร่งๆ ว่าที่ำาไม่เขีาจ่ังชีอบมั่น ผู้ม่ถาม่ว่า “ที่ำาไม่คุุณจ่ัง

ชีอบรอยสัืกนี�คุรับ” เขีาพ้ีดีวา่ “โอ� มั่นถ้กสัืกเพืี�อปดิีทัี่บเคุรื�องหม่ายสืวัสืต่้กะ!” 

แน่นอนว่าเขีาไม่่ไดี�โกหก! เมื่�อผู้ม่ม่องเขี�าไปใกล�ๆ อีกหน่อยก็เห็นเคุรื�องหม่าย 



สวัสดี คนแปลกหน้า!

63

สืวัสืต่้กะอย้่ใต้�ดีาวห�าแฉก ผู้ม่บอกเขีาว่าผู้ม่เคุยเห็นมั่นม่าก่อนบนเนื�อตั้ว

ขีองคุนในเรือนจัำาทีี่�เป็นสืม่าช่ีกขีองกลุ่ม่ภัราดีรภัาพีอารยันซ่ึ่�งเป็นกลุ่ม่น่ยม่ 

ชีนผู่้วขีาว เขีาต้อบว่า “ใช่ีคุรับ พ่ีอขีองผู้ม่อย้ใ่นกลุ่ม่นั�น” ต้อนนี�มั่นเร่�ม่น่าสืนใจั

แล�วคุรับ พ่ีอขีองเขีารับโที่ษจัำาคุุกสีื�ส่ืบป่ ผู้ม่ถาม่เขีาว่าที่ำาไม่เขีาจ่ังสัืกปิดีทัี่บ

เคุรื�องหม่ายดัีงกล่าวเสีืย เขีาบอกว่าในทีี่�สุืดีเขีาหางานที่ำาไดี�และไดี�ที่ำางานกบัผู้้�คุน

จัากหลากหลายเชืี�อชีาต่้ เขีาไดี�เรียนร้�อย่างรวดีเร็วว่าสีืผู่้วนั�นไม่่มี่ส่ืวนเกี�ยวขี�อง 

ว่าเราจัะเป็นคุนที่ำางานไดี�ดีี หรือเป็นคุนทีี่�อย้่ดี�วยแล�วที่ำาให�ร้�ส่ืกสืนุก ฯลฯ  

มั่นเป็นคุำาต้อบทีี่�น่าสืนใจันะคุรับ เราไดี�พ้ีดีคุุยกันเป็นอย่างดีีเกี�ยวกับเรื�องราว

ขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต์้ ถ่งแม่�ว่าชีายคุนนี�ไดี�ละท่ี่�งคุวาม่คุ่ดีในเรื�องการแบ่งแยก 

เชืี�อชีาต่้ไปแล�วก็ต้าม่ แต่้เมื่�อต้ายไปแล�ว เขีาก็ยังไปจับลงทีี่�นรกอย้่ดีี ผู้ม่ 

ไม่่ต้�องการให�เขีาเขี�าใกล�เรือนจัำาในชีีว่ต้นี�หรือเขี�าใกล�นรกไปชัี�วน่รันดีร์ 

หลายป่ก่อน ผู้ม่ร้�ส่ืกตื้�นเต้�นม่ากที่ี�ไดี�ลงนาม่ในโคุรงการทีุ่นการศ่กษา

นักกีฬาบาสืเกต้บอลกับม่หาว่ที่ยาลัยออเบ่ร์น ผู้ม่ไดี�ม่ีโอกาสืไล่ต้าม่คุวาม่ฝ้ัน 

ในการเล่นบาสืเกต้บอลและไดี�รับปร่ญญา วันหน่�งในม่หาว่ที่ยาลัย ชีายหนุ่ม่ 

คุนหน่�งม่าหาผู้ม่และบอกว่าเขีาชืี�อร็อบ สืม่่ธิ เขีาเป็นสืม่าช่ีกขีองกลุ่ม่

สืามั่คุคีุธิรรม่นักกีฬาคุร่สืเตี้ยน ผู้ม่ร้�จัักกลุ่ม่นั�นเพีราะนักฟุต้บอลบางคุนก็

เป็นสืม่าช่ีกขีองกลุ่ม่และพีวกเขีาไดี�ชุีม่นุม่กันทีี่�หอพัีกนักกีฬา เขีาเช่ีญผู้ม่เขี�า

ร่วม่การชุีม่นุม่ดี�วย ผู้ม่ต้อบว่าจัะลองแวะไปสืักคุรั�ง ผู้ม่ต้�องการรักษาคุำาพ้ีดี

จ่ังไปร่วม่ชุีม่นุม่ แต้่ผู้ม่ต้�องขีอพ้ีดีต้าม่ต้รงนะคุรับว่าพีวกเขีาเป็นคุร่สืเตี้ยนทีี่�

แปลกประหลาดี! พีวกเขีาเล่นกีต้าร์กันและร�องเพีลงเกี�ยวกับพีระเยซ้ึ่ สื่วนผู้ม่ 

ก็นั�งอย้ที่ี่�มุ่ม่ห�องและเหงื�อแต้กพีลั�ก! มั่นที่ำาให�ผู้ม่อ่ดีอัดีม่าก ผู้ม่ไม่เ่คุยเห็นการ

ประกาศขีา่วประเสืร่ฐเชีน่นั�นม่ากอ่น ผู้ม่เฝ้า้ม่องนาฬ่ิกาเพืี�อรอให�เวลาหม่ดีลง  

ผู้ม่ตื้�นเต้�นม่ากเมื่�อมั่นจับลง แล�วผู้ม่ก็รีบเด่ีนออกที่างประต้้อย่างไม่่มี่วันจัะ

หวนกลับไปอีก 
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ต้อนนี�ก็ม่าถ่งบที่เรียนทีี่�ดีีขีองเรื�องนี� ร็อบที่ำาส่ื�งทีี่�ดีีคืุอเช่ีญผู้ม่ไปทีี่�

การชีุม่นุม่ ผู้ม่ชืี�นชีม่ม่าก แต้่นั�นไม่่ใชี่การเป็นพียานอย่างแที่�จัร่ง การเช่ีญ

ใคุรบางคุนไปที่ี�คุร่สืต้จัักรนั�นไม่่ใชี่การเป็นพียาน การเป็นพียานคืุอคุุณเล่า 

ขี่าวประเสืร่ฐให�พีวกเขีาไดี�รับฟังหรือม่อบส่ื�งขีอง เชี่น แผู้่นพัีบประกาศ 

ขี่าวประเสืร่ฐเพืี�อพีวกเขีาจัะไดี�ร้�ว่าจัะรับคุวาม่รอดีไดี�อย่างไร โปรดีจัำาไว�ว่า

จัากมุ่ม่ม่องขีองคุนทีี่�ไม่่เชืี�อพีระเจั�า ก่จักรรม่ขีองคุร่สืเตี้ยนเชี่นนั�นอาจัมี่ผู้ล

ให�เก่ดีคุวาม่ร้�ส่ืกยุ่งยากใจับางอย่าง สืำาหรับผู้ม่มั่นเป็นเชี่นนั�น ผู้ม่มี่พืี�นเพีเป็น

คุาที่อล่กและไม่่เคุยเห็นการประกาศขี่าวประเสืร่ฐเชี่นนั�นจัากคุร่สืต้จัักรที่ี�ผู้ม่

เคุยเขี�าร่วม่ 

ในป่หน่�งทีี่�ม่หาว่ที่ยาลัยออเบ่ร์น เพืี�อนร่วม่ห�องพีักขีองผู้ม่คุือคุ่ม่  

การ์ดีเวลล์ เขีาเป็นคุร่สืเตี้ยนทีี่�เขี�ม่แข็ีงอย่างแที่�จัร่ง เขีาอ่านพีระคัุม่ภีัร์  

เขีาอธ่ิษฐาน ผู้ม่เฝ้า้ม่องด้ีชีีว่ต้ขีองเขีา เขีาเปน็หน่�งในผู้้�จััดีการทีี่ม่บาสืเกต้บอล 

เขีาเป็นคุนดีีจัร่งๆ ที่ำางานหนักและมี่ทัี่ศนคุต่้ทีี่�ดีี เมื่�อเขีาพ้ีดีกับผู้ม่ถ่งเรื�อง

พีระเจั�าและพีระเยซ้ึ่ ผู้ม่จัะฟัง 

วันหน่�งในหอพัีก นักฟุต้บอลสืองคุนม่าที่ี�ห�องพัีกขีองผู้ม่ พีวกเขีานั�งลง 

ทีี่�ปลายเตี้ยงและบอกผู้ม่ถ่งเรื�องคุวาม่บาป คุวาม่รอดี และส่ื�งทีี่�พีระเยซ้ึ่

ที่รงที่ำาเพืี�อเรา รวม่ทัี่�งเรื�องแผู้่นด่ีนสืวรรคุ์และนรก ฯลฯ ต้อนนี�ทัี่�งสืองคุน 

ต้่างไม่่ใชี่คุนแปลกหน�าอีกต้่อไป แต้่พีวกเขีาก็ไม่่ใชี่ เพืี�อนดี�วยเชี่นกัน  

พีวกเขีาเป็นเพีียงคุนร้�จัักเสีืยม่ากกว่า ชีายคุนหน่�งถาม่ว่าผู้ม่มี่พีระคัุม่ภีัร์

หรือไม่่ ผู้ม่ต้อบว่าไม่่มี่ เขีาจ่ังเขีียนชืี�อขีองเขีาลงในพีระคัุม่ภีัร์และยื�นให�ผู้ม่  

อันทีี่�จัร่งแล�ว ผู้ม่ไดี�เร่�ม่ศ่กษาพีระคุัม่ภีัร์กับชีายหนุ่ม่อีกสืองสืาม่คุนเพีราะผู้ม่

เร่�ม่สืนใจัแนวคุ่ดีทัี่�งหม่ดีเกี�ยวกับพีระเจั�าและคุวาม่เป็นน่รันดีร์  

ดัีงนั�น ในต้อนนี�ผู้ม่ม่ีคุนแปลกหน�าหน่�งคุน เพืี�อนอีกหน่�งคุน และ 

คุนร้�จัักอีกสืองคุนทีี่�ไดี�แบ่งปันเรื�องราวขีองพีระเยซ้ึ่กับผู้ม่  
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หลังจัากย�ายไปแบตั้นร้ชี ลอสืแอนเจัล่สื ผู้ม่ไดี�ไปทีี่�ยา่นเฟรนชีค์ุวอเต้อร์ 

ในน่วออร์ลีนสื์กับเพืี�อนเป็นเวลาหน่�งสัืปดีาห์ มี่คุนกำาลังแจักส่ื�งขีองขีณะทีี่�เรา

เด่ีนอย้่ทีี่�ถนนบ้ร์บง ใคุรบางคุนยื�นบางอย่างม่าให�ผู้ม่ ผู้ม่ไม่่ชีอบท่ี่�งขี�าวขีอง

เรี�ยราดีจ่ังไดี�เก็บมั่นใสื่กระเป๋าเอาไว� เมื่�อผู้ม่กลับม่าทีี่�แบตั้นร้ชีราวๆ ตี้สืาม่

ขีองคืุนนั�น ผู้ม่เที่ขี�าวขีองในกระเป๋าลงบนต้้�ล่�นชัีกและแผู้่นพัีบเล็กๆ ช่ี�นนั�น 

ก็ปรากฏิออกม่า มั่นเป็นแผู้่นพัีบเพืี�อการประกาศขี่าวประเสืร่ฐ ผู้ม่นั�งลง 

บนเตี้ยงและเร่�ม่อา่น มี่ภัาพีล้กศรชีี�ไปทีี่�สืวรรคุแ์ละนรกพีร�อม่กับขี�อพีระคัุม่ภีัร์

บางขี�อทีี่�ดี�านหลัง ผู้ม่ร้�ว่าต้นเองกำาลังเด่ีนไปในท่ี่ศที่างใดี และมั่นไม่่ใชี่ที่างทีี่�ดีี 

ไม่่นานต้่อม่า ผู้ม่เด่ีนที่างไปที่ำาธุิรก่จัทีี่�ลอสืแองเจัล่สื เพืี�อนร่วม่งาน 

บางคุนและผู้ม่อย้่ทีี่�ที่่าเรือทีี่�ชีายหาดีแห่งหน่�ง มี่ชีายคุนหน่�งเด่ีนม่าหาเราและ

ถาม่ข่ี�นว่า “ถ�าคุุณจับชีีว่ต้ลงในคืุนนี� คุุณจัะมั่�นใจัไดี�อย่างเต็้ม่ร�อยหรือไม่่ว่า 

คุุณจัะไดี�ไปสืวรรคุ์” เพืี�อนร่วม่งานขีองผู้ม่คุนหน่�งจ่ังไดี�สืาปแชี่งเขีาอย่าง 

เจ็ับแสืบรุนแรง มั่นไม่่ดีีเอาเสีืยเลย คุุณต้�องไม่่ปฏิ่บัต่้ต้่อผู้้�คุนอย่างทีี่�เพืี�อน 

ร่วม่งานขีองผู้ม่ไดี�ที่ำา ผู้้�ชีายคุนนั�นมี่ที่่าทีี่ทีี่�ดีีและสุืภัาพีอ่อนโยน เขีาบอกว่า

เขีาห่วงใยจ่ัต้ว่ญญาณขีองพีวกเราและขีอให�พีวกเรามี่คุวาม่สุืขีในวันนั�น ผู้ม่จ่ัง 

เร่�ม่จัับต้าม่องด้ีชีายผู้้�นี� เขีาเด่ีนไปหาทุี่กคุนและทุี่กกลุ่ม่บนที่่าเรือทัี่�งหม่ดี! 

บางคุรั�งก็มี่การสืนที่นากันสัื�นๆ บางคุรั�งผู้้�คุนจัะกอดีเขีา ผู้ม่เดีาว่านั�นคุงเป็น

คุร่สืเตี้ยนคุนอื�นๆ ทีี่�ไดี�หนุนใจัแก่เขีา ทัี่�งหม่ดีนี�ที่ำาให�ผู้ม่ท่ี่�งม่าก แล�วผู้ม่ก็เร่�ม่

อ่านพีระคัุม่ภีัร์ม่ากข่ี�น 

คืุนหน่�งผู้ม่กำาลังด้ีโที่รที่ัศน์และ

เร่�ม่เปลี�ยนช่ีองไปม่า ผู้ม่พีบรายการสือน 

พีระคัุม่ภีัร์ในชี่องโที่รทัี่ศน์ที่�องถ่�น ผู้ม่รัก

คุวาม่ร้�และรักทีี่�จัะเรียนร้� และผู้ม่เร่�ม่ด้ี

รายการนี�เกือบทุี่กคืุนเมื่�อไดี�เวลา บางคุรั�ง

ผู้ม่ก็นั�งด้ีไปพีร�อม่กับมี่แก�วเบียร์อย้่ในมื่อ! 

คนัแปัล่ก่หนั้าหนั่�งคนั เพื�อนัอ้ก่หนั่�งคนั  
แล่ะคนัร้้จัก่อ้ก่สืองคนัทำ้�ได่้แบั่งปัันั 

เรื�องราวของพระเยซ้ก่ับัผู้ม
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ในคุืนหน่�ง พีวกเขีานำาเสืนอขี่าวประเสืร่ฐไดี�ชัีดีเจันม่ากและผู้ม่ไดี�ร้�ว่าคุนบาป 

อย่างผู้ม่ต้�องการพีระผู้้�ชี่วยให�รอดี มั่นเก่ดีข่ี�นง่ายๆ เชี่นนั�นเลย ผู้ม่คุุกเขี่าลง  

กลับใจัจัากบาปขีองต้นเองและบังเก่ดีใหม่่! นั�นคืุอเรื�องราวทีี่�ผู้ม่ไดี�เร่�ม่ต้�น 

เด่ีนกับพีระคุร่สืต้ ์และจัวบจันถ่งทุี่กวันนี� เรื�องราวนี�ยงัคุงเปน็เหตุ้การณส์ืำาคัุญ

ในชีีว่ต้ขีองผู้ม่! 

ดัีงนั�น ผู้ม่จ่ังมี่คุนแปลกหน�าหน่�งคุน เพืี�อนหน่�งคุน คุนร้�จัักอีกสืองคุน 

ผู้ม่ไดี�อ่านแผู้่นพัีบเพืี�อการประกาศขี่าวประเสืร่ฐ มี่คุนแปลกหน�าเพ่ี�ม่ม่าอีก

คุนหน่�ง และด้ีรายการโที่รทัี่ศน์คุร่สืเตี้ยน ซ่ึ่�งทัี่�งหม่ดีนี�ไดี�นำาผู้ม่ม่าส้ื่คุวาม่รอดี

ในป ่2007 ผู้ม่ไดี�ไปพ้ีดีทีี่�คุา่ยฤด้ีร�อนขีองสืม่าคุม่กีฬาคุร่สืเตี้ยนในเมื่อง

แบล็คุเม่าน์เที่น รัฐนอร์ที่แคุโรไลนา หลังจัากขัีบรถม่าเป็นเวลานาน ผู้ม่ดีีใจั

ม่ากที่ี�ไดี�ไปถ่งจุัดีหม่ายและไดี�ลงจัากรถเสืียทีี่ ขีณะที่ี�ผู้ม่กำาลังเด่ีนไปที่ี�อาคุาร 

หลังหน่�ง มี่ชีายคุนหน่�งยนือย้ที่ี่�นั�น เขีาสืวม่

หม่วกขีองม่หาว่ที่ยาลัยอลาบาม่า คุนที่ี�

สืนใจักีฬาจัะร้�ว่านี�คืุอคุ้่แขี่งทีี่�ใหญ่ทีี่�สุืดีขีอง

ม่หาว่ที่ยาลัยออเบ่ร์น เขีาบอกว่าเขีาคืุอ 

ผู้้�อำานวยการสืม่าคุม่กีฬาคุร่สืเตี้ยนทีี่� 

ม่หาว่ที่ยาลัยอลาบาม่า ผู้ม่ไม่่แน่ใจัว่าเขีา

พ้ีดีจัร่งหรือไม่่ แต้่ผู้ม่ก็ตั้ดีส่ืนใจัทีี่�จัะเป็น

ม่่ต้รกับเขีาอย้่ดีี! ขีณะทีี่�เราคุุยกัน เขีาชีี�ไป

และพ้ีดีว่า “มี่คุนทีี่�ม่าจัากม่หาว่ที่ยาลัย 

ออเบ่ร์น นั�นไงคุรับ” ชีายคุนนั�นเด่ีนเขี�า 

ม่าหาและเราที่กุคุนก็เร่�ม่พ้ีดีคุุยกัน ผู้ม่ถาม่

ถ่งป่ทีี่�เขีาเรียนจับ เขีาต้อบว่า “1982 คุรับ” ผู้ม่ก็อย้่ทีี่�นั�นในป่นั�น ผู้ม่ถาม่ว่า 

“คุุณเล่นกีฬาอะไรคุรับ” เขีาต้อบว่าอเม่ร่กันฟุต้บอล ผู้้�เล่นอเม่ร่กันฟุต้บอล

เขาจำาบัทำสืนัทำนัาก่ับัผู้มในัห้องพัก่ 
แห่งนัั�นัไม่ได่้ แล่ะนัั�นัก่็ไม่ได่้ทำำาให้ผู้ม 
ร้้สื่ก่ไม่ด่้แต่อย่างใด่ คุณร้้ไหมว่า 
มันัเปั็นัเพราะอะไร เพราะนัั�นั 
หมายความว่าเขาแล่ะบัิชอปั 
ได่้เปั็นัพยานัก่ับัผู้้้คนัมาก่มาย 
แล่ะผู้มเปั็นัเพ้ยงหนั่�งในัจำานัวนั 
คนัเหล่่านัั�นั!
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และบาสืเกต้บอลทัี่�งหม่ดีอาศยัอย้ใ่นหอพีกัแหง่เดีียวกนั ผู้ม่จ่ังถาม่วา่ “คุุณชืี�อ

อะไรคุรับ” เขีาต้อบว่า “จัอห์น ก่บบอนสื์” ผู้ม่พ้ีดีต้่อไปว่า “ชี่วยถอดีหม่วก 

ออกไดี�ไหม่คุรับ” เขีาถอดีหม่วกเบสืบอลออก “ผู้ม่ขีอถาม่อะไรสืักอย่าง 

ไดี�ไหม่คุรับ จัอห์น คุุณจัำาไดี�ไหม่ว่าคุุณเด่ีนเขี�าม่าในห�องพัีกขีองผู้ม่ในคืุนหน่�ง 

คุุณนั�งอย้่ปลายเตี้ยงกับบ่ชีอป รีฟสื์ และเล่าเรื�องพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ให�ผู้ม่ฟัง”  

ผู้ม่ถาม่ต้่อไปว่า “คุุณจัำาไดี�ไหม่ว่าคุุณไดี�ให�พีระคัุม่ภีัร์แก่ผู้ม่และยังไดี�เซ็ึ่นชืี�อ 

เอาไว�ดี�วย คุุณร้�ไหม่ว่าผู้ม่ไดี�อ่านพีระคุัม่ภีัร์เล่ม่นั�นก่อนทีี่�จัะม่อบให�แก่คุนอื�น

ในอีกหลายป่ต้่อม่า และคุุณร้�หรือไม่่ว่าผู้ม่ไดี�บังเก่ดีใหม่่และไดี�รับคุวาม่รอดี” 

เวลาผู้่านไปหลายป่ พีระเจั�าที่รงอนุญาต้ให�ผู้ม่ไดี�พีบกับชีายผู้้�หน่�งในจัำานวน 

สีื�คุนทีี่�รว่ม่กันเปน็พียานกับผู้ม่ทีี่�ม่หาว่ที่ยาลัยออเบ่รน์! ในวันนั�นผู้ม่เต็้ม่ไปดี�วย

คุวาม่ร้�ส่ืกตื้�นตั้นใจั ผู้ม่เคุยมี่คุำาถาม่เกี�ยวกับคุนเหล่านี�ม่าต้ลอดี ถ่งแม่�จัะยาก

ลำาบาก พีวกเขีายังคุงต่้ดีต้าม่พีระเจั�าอย้่หรือไม่่ พีวกเขีาหันเหไปและล�ม่ลง

ในคุวาม่บาปหรือไม่่ เก่ดีอะไรข่ี�นกับพีวกเขีาบ�าง ในทีี่�สุืดีผู้ม่ก็เขีียนจัดีหม่าย

ถ่งจัอห์นสืาม่หน�ากระดีาษเพืี�อขีอบคุุณสืำาหรับการสืละเวลาเป็นพียานกับผู้ม่ 

ส่ื�งทีี่�น่าท่ี่�งก็คืุอพีระเจั�าที่รงอนุญาต้ให�ผู้ม่ไดี�พีบกับเขีาหลังจัากทีี่�เขีาไดี�แบ่งปัน

เรื�องราวเกี�ยวกับพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ให�ผู้ม่ฟังม่าเป็นเวลายี�ส่ืบห�าป่แล�ว! อ�อ เขีาจัำา 

บที่สืนที่นากับผู้ม่ในห�องพัีกแห่งนั�นไม่่ไดี� และนั�นก็ไม่่ไดี�ที่ำาให�ผู้ม่ร้�ส่ืกไม่่ดีี 

แต้่อย่างใดี คุุณร้�ไหม่ว่ามั่นเป็นเพีราะอะไร เพีราะนั�นหม่ายคุวาม่ว่าเขีาและ 

บ่ชีอปไดี�เป็นพียานกบัผู้้�คุนม่ากม่ายและผู้ม่เป็นเพีียงหน่�งในจัำานวนคุนเหล่านั�น! 

ผู้ม่ร้�ส่ืกดีีกับเรื�องนี�คุรับ ผู้ม่ดีีใจัทีี่�พีวกเขีาไม่่ไดี�กังวลม่ากนักว่านักบาสืเกต้บอล

คุนนี�จัะต้อบสืนองต้อ่เรื�องทีี่�พีวกเขีาแบง่ปนัอยา่งไรบ�าง ทัี่�งคุ้ต่้า่งร้�วา่หน�าทีี่�ขีอง 

ต้นเองคืุอการเชืี�อฟังพีระเจั�า โปรดีจัำาไว�ว่าคุุณไม่่ร้�ว่าคุุณกำาลังพ้ีดีกับใคุร  

เขีาอาจัด้ีเป็นเพีียงนักบาสืเกต้บอลร่างผู้อม่ส้ืงแต้่วันหน่�งคุนผู้้�นั�นอาจักลาย 

ม่าเป็นผู้้�ประกาศขี่าวประเสืร่ฐขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ พีระเจั�าขีองเรา! 
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บางคุนบอกผู้ม่ว่าพีวกเขีาอาจัสืร�างคุวาม่ขุ่ีนเคืุองใจัให�เก่ดีข่ี�นหากเขี�าไป

พ้ีดีคุุยกับคุนแปลกหน�า แที่นทีี่�จัะคุ่ดีเชี่นนั�น ที่ำาไม่จ่ังไม่่ลองคุ่ดีว่าพีระเจั�า 

จัะที่รงที่ำาส่ื�งย่�งใหญ่กับเม่ล็ดีพัีนธุิ์แห่งคุวาม่เชืี�อทีี่�กำาลังถ้กหว่านลงไปอย่างไร 

วันหน่�งอันหนาวเหนบ็ทีี่�แอต้แลนต้า ผู้ม่กำาลังนำากระเปา๋เด่ีนที่างไปซึ่อ่ม่  

ผู้ม่เห็นชีายคุนหน่�งออกม่าจัากร�านอาหารและนั�งอย้่ในรถ เขีาไม่่ไดี�ขัีบรถ 

ออกไป ผู้ม่จ่ังเด่ีนไปทีี่�รถขีองเขีาแล�วเคุาะที่ี�หน�าต้่าง! ใชี่คุรับ บางคุรั�งผู้ม่ก็ที่ำา

อะไรแปลกๆ อย้่สัืกหน่อย ผู้ม่ถาม่ข่ี�นว่า “คุุณไดี�รับแผู้่นพัีบนี�หรือยังคุรับ” 

แล�วผู้ม่ก็ยื�นแผู้่นพัีบเพืี�อการประกาศข่ีาวประเสืร่ฐให�แก่เขีา “คุุณม่าที่ำาอะไร

ในเมื่องนี�คุรับ” ผู้ม่ถาม่ต้่อ เขีาต้อบว่าเขีาม่าจัากม่่นน่โซึ่ต้าเพีราะน�องชีาย 

ขีองเขีาเสีืยชีีว่ต้ จัากนั�นเขีาก็พ้ีดีว่า “มี่คุนทีี่�ผู้ม่ร้�จัักต้ายไปหลายคุนในป่ทีี่� 

ผู้า่นม่า” ผู้ม่จ่ังถาม่ต้อ่วา่เขีาคุ่ดีวา่จัะเก่ดีอะไรข่ี�นเมื่�อชีีว่ต้ต้�องจับลง ชีายคุนนั�น 

ต้อบวา่เขีาไม่ร้่�จัร่งๆ เราคุุยกันประม่าณสืาม่ส่ืบนาทีี่ในวันทีี่�อากาศหนาวเหนบ็

และลม่แรง เขีาโที่รศัพีที่์ม่าหาผู้ม่สืองคุรั�งนับตั้�งแต้่วันนั�น ผู้ม่ดีีใจัม่ากทีี่�ไม่่ไดี� 

มั่วแต่้กังวลว่าผู้ม่จัะไปสืร�างผู้ม่เสีืยให�เก่ดีข่ี�นในชีีว่ต้ขีองเจัสืซีึ่ และผู้ม่ร้�ส่ืกตื้�นเต้�น 

เสีืยย่�งกว่ากับส่ื�งทีี่�พีระเจั�าที่รงสืาม่ารถที่ำาไดี�ในชีีว่ต้ขีองเขีา!

กิจ็การ์ 25:22 “อากร่ปปาจ่ังกล่าวแก่เฟสืทัี่สืว่า ‘ขี�าพีเจั�าใคุร่จัะฟัง

คุนนั�นดี�วย’ เฟสืทัี่สืจ่ังกล่าวว่า “พีรุ่งนี�ที่่านจัะไดี�ฟังเขีา’”

เปาโลถ้กจัับกุม่เพีราะคุวาม่เชืี�อขีองเขีา กษัต้ร่ย์อากร่ปปาตั้ดีส่ืนใจัว่า

เขีาต้�องการฟังส่ื�งทีี่�เปาโลจัำาเป็นต้�องพ้ีดี

กิจ็การ์ 26:1 “ฝ้่ายอากร่ปปาจ่ังต้รัสืกับเปาโลว่า ‘เราอนุญาต้ให�เจั�า

ให�การแก�ขี�อหาเองไดี�’ เปาโลจ่ังยื�นมื่อออกกล่าวแก�คุดีีว่า” 
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แน่นอนว่าเราร้�ว่าเปาโลต้อบอย่างไร “ขี�าแต้่กษัต้ร่ย์อากร่ปปา ที่่าน

เป็นกษัต้ร่ย์ทีี่�แสืนอัศจัรรย์ ขี�าพีระองคุ์ร้�ว่านี�เป็นคุรั�งแรกทีี่�เราไดี�พีบกัน แต้่

ขี�าพีระองคุ์ตั้ดีส่ืนใจัแล�วว่าอยากเป็นเพืี�อนกับที่่าน เราม่าเป็นเพืี�อนกันเถอะ 

และในอีกหกเดืีอนขี�างหน�า ขี�าพีระองคุ์จัะบอกที่่านถ่งขี่าวดีีทีี่�สุืดีเที่่าทีี่�ที่่าน

จัะเคุยไดี�ย่นม่าในชีีว่ต้ เราม่าเป็นเพืี�อนกันเถอะ แล�วขี�าพีระองคุ์จัะให�ขี�อม้่ล 

อันแสืนอัศจัรรย์แก่ที่่านภัายในหกเดีือน!” หากคุุณคุ่ดีว่ามี่เรื�องเชี่นนี�ผุู้ดีข่ี�นม่า 

ในคุวาม่คุ่ดีขีองเปาโลแล�วล่ะก็ คุุณก็ไม่่ร้� จัักอัคุรสืาวกเปาโลเสีืยแล�ว  

อ่านก่จัการ 26 ต้่อไปแล�วคุุณจัะเห็นว่าเปาโลประกาศพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์อย่าง 

กล�าหาญต้่อกษัต้ร่ย์อากร่ปปา! เขีาบอกพีระองค์ุถ่งเรื�องราวขีององค์ุจัอม่

กษัต้ราขีองบรรดีากษัต้ร่ย์ทัี่�งหลาย

กิจ็การ์ 26:26-29 “‘ดี�วยว่าที่่านกษัต้ร่ย์ที่รงที่ราบขี�อคุวาม่เหล่านี� 

ดีีแล�ว ขี�าพีระองคุ์จ่ังกล�ากล่าวต้่อพีระพัีกต้ร์ขีองพีระองคุ์ เพีราะ 

ขี�าพีระองคุ์เชืี�อแน่ว่า ไม่่มี่สัืกอย่างหน่�งในบรรดีาเหตุ้การณ์เหล่านั�น

ทีี่�ไดี�พี�นพีระเนต้รขีองพีระองคุ์ เพีราะการเหล่านั�นม่่ไดี�กระที่ำากันในทีี่�

ลับลี� ขี�าแต้ก่ษัต้ร่ยอ์ากร่ปปา พีระองคุเ์ชืี�อพีวกศาสืดีาพียากรณห์รือไม่่ 

พีระเจั�าขี�า ขี�าพีระองคุ์ที่ราบว่าพีระองคุ์เชืี�อ’ อากร่ปปาจ่ังต้รัสืกับ

เปาโลว่า ‘เราเกือบจัะเป็นคุร่สืเตี้ยนโดียคุำาชัีกชีวนขีองเจั�า’ เปาโล 

จ่ังท้ี่ลว่า ‘จัำาเพีาะพีระพีักต้ร์พีระเจั�า ขี�าพีระองคุ์มี่คุวาม่ปรารถนา 

ย่�งนักทีี่�จัะให�เป็นเหมื่อนอย่างขี�าพีระองคุ์ ม่่ใชี่พีระองคุ์องคุ์เดีียว  

แต้่คุนทัี่�งปวงทีี่�ฟังขี�าพีระองคุ์วันนี�ดี�วย เว�นเสีืยแต้่เคุรื�องจัองจัำานี�’”

คุุณคุงเห็นแล�วว่าเปาโลปรารถนาให�กษัต้ร่ย์อากร่ปปาไดี�บังเก่ดีใหม่่ 

ไม่่ใชี่เพีียงแคุ่กษัต้ร่ย์อากร่ปปาเที่่านั�น แต้่รวม่ถ่งทุี่กคุนที่ี�อย้่ในระยะที่ี�ไดี�ย่น 

คุำาพ้ีดีขีองเปาโล คุุณม่ีคุวาม่ปรารถนาที่ี�จัะไดี�เห็นทุี่กคุนไดี�เขี�าใจัถ่งคุวาม่รอดี
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ขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้ห์รือไม่ ่หากเปน็เชีน่นั�น มั่นก็ไม่ส่ืำาคัุญวา่คุนทีี่�อย้ต่้อ่หน�าคุุณ 

จัะเป็นเพืี�อนหรือคุนแปลกหน�า คุุณจัะอดีใจัไม่่ไหวจันต้�องบอกคุนเหล่านั�น 

ถ่งขี่าวประเสืร่ฐทีี่�องคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�าที่รงที่ำาเพืี�อพีวกเขีาอย่างจัร่งจััง! 

เพืี�อนคุนหน่�งขีองผู้ม่เป็นพัีนเอกแห่งกองทัี่พีอากาศ ส่ื�งหน่�งทีี่�เขีาที่ำา

คืุอนำาหนังสืือขีองผู้ม่หน่�งเล่ม่ใสื่ไว�ในชุีดีนักบ่นทุี่กวัน จัากนั�นเขีาก็ไปที่ำาธุิระ

ในวันนั�น ในขีณะเดีียวกัน เขีาก็เร่�ม่สืนที่นากับผู้้�คุนและคุ่อยๆ นำาพีวกเขีาไปส้ื ่

ท่ี่ศที่างชีีว่ต้เป็นน่รันดีร์ ในต้อนเชี�า เขีาจัะอธ่ิษฐานขีอให�พีระเจั�าที่รงนำาเขีา 

ไปหาผู้้�ทีี่�จัะไดี�รับหนังสืือเล่ม่นั�น เขีาบอกผู้ม่ว่าวันหน่�งในขีณะทีี่�กำาลังสือน

การกระโดีดีรม่่ เขีาคุุยกับผู้้�เขี�ารับการฝ้กึอบรม่คุนหน่�งและไดี�ม่อบหนังสืือให�ไป  

หกเดืีอนต่้อม่า เขีากำาลังสือนบางอย่าง 

เพ่ี�ม่เต่้ม่ และชีายทีี่�กำาลังชี่วยเขีาเก็บชุีดี

ร่ม่ ช้ี ชีีพีก็พ้ีดีข่ี�นว่ า  “ขีอบคุุณที่ี�ม่อบ

หนังสืือเล่ม่นั�นให�แก่ผู้ม่ มั่นเป็นชี่วงเวลาที่ี� 

เหม่าะเจัาะม่ากคุรับ” จัอนจัำาไม่่ไดี�ว่าเคุย

เจัอชีายคุนนั�น เขีาจ่ังพ้ีดีวา่ “ชีว่ยเลา่ให�ฟงั 

หน่อยส่ืคุรับ” นั�นเป็นถ�อยคุำาทีี่�ดีี มั่นชี่วย

ให�อีกฝ้่ายหน่�งเร่�ม่พ้ีดีและการสืนที่นาถ่ง 

ส่ื�งต้า่งๆ ก็ดีำาเน่นไป คุุณจ่ังไม่เ่ปน็เพีียงแคุฝ่้า่ยนำาเสืนอเที่า่นั�น ชีายคุนนั�นบอก 

ผู้้�พัีนว่าเขีาไม่่มี่เวลาพีอทีี่�จัะเล่าเรื�องราวทัี่�งหม่ดี ดัีงนั�นพีวกเขีาจ่ังจััดีเวลาเพืี�อ

พีบกันและจัะไดี�พ้ีดีคุุยกันม่ากข่ี�น ผู้ม่ดีีใจัม่ากทีี่�ในชีว่งชีีว่ต้นี�ขีองนายพัีน ที่า่นไดี� 

ใชี�เวลาในการพ้ีดีคุุยกับคุนแปลกหน�า! 

ในเที่ี�ยวบ่นต้่างๆ ผู้ม่ชีอบการไดี�นั�งขี�างๆ อาจัารย์จัากม่หาว่ที่ยาลัย

เสืม่อ! ผู้ม่ไม่่ร้�ว่าที่ำาไม่ แต้่เรามั่กจัะจับลงดี�วยบที่สืนที่นาทีี่�น่าสืนใจั อาจัารย์ 

คุนหน่�งทีี่�นั�งต่้ดีกับผู้ม่เป็นคุนทีี่�เชืี�อว่าไม่่มี่พีระเจั�า เขีามี่บ�านสืาม่หลังทัี่�วโลก 

และสือนทีี่�ม่หาว่ที่ยาลัยแห่งหน่�งในเท็ี่กซัึ่สืและอีกแห่งหน่�งในแอฟร่กาใต้�  

“ช่วยเล่่าให้ฟังหนั่อยสืิครับั” 
นัั�นัเปั็นัถ้อยคำาทำ้�ด่้ มันัช่วยให้ 
อ้ก่ฝ่่ายหนั่�งเริ�มพ้ด่
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เราไดี�พ้ีดีคุุยกันถ่งเรื�องราวขีองพีระเจั�าต้ลอดีเทีี่�ยวบ่นนั�น ในต้อนที่�าย เขีา 

บอกผู้ม่ว่าเขีาเป็นล้กขีองนักเที่ศน์! เขีากล่าวว่า “ผู้ม่ไม่่ไดี�พ้ีดีเรื�องพีระเจั�า 

ม่าสืาม่ส่ืบป่แล�ว! ขีอบคุุณม่ากคุรับ” ผู้ม่ดีีใจัม่ากทีี่�ไม่่ขีลาดีกลัวและกล�า 

พ้ีดีคุุยกับคุนแปลกหน�า 

คุรั�งหน่�งผู้ม่ไปพ้ีดีทีี่�ม่หาว่ที่ยาลัยเพีอร์ด้ีและมี่ผู้้�ฟังจัำานวน 6,000 คุน! 

ใชี่คุรับ ผู้ม่ร้�ส่ืกประหม่่า ผู้ม่ร้�ส่ืกประหม่่าก่อนการข่ี�นพ้ีดีทุี่กคุรั�ง โดียเฉพีาะ

อย่างย่�งกับผู้้�คุนจัำานวนม่าก บางคุรั�งเมื่�อผู้ม่ประหม่่า ผู้ม่จัะเร่�ม่เด่ีนไปม่า  

และในคุรั�งนั�นผู้ม่ก็ลงเอยดี�วยการเด่ีนไปยังจุัดีทีี่�ผู้้�กำากับเวทีี่กำาลังยืนอย้่ที่าง

เบื�องหลังเพืี�อจััดีการงานต้่างๆ เราเร่�ม่คุุยกัน ปรากฏิว่าฮัิลเป็นผู้้�ทีี่�เชืี�อว่าไม่่มี่

พีระเจั�า ฮัิลใสื่ห้ฟังและกำาลังฟังเสีืยงต้่างๆ พีร�อม่กับคุุยกับผู้ม่ไปดี�วยในเวลา

เดีียวกัน ทัี่นใดีนั�น ในระหว่างการสืนที่นาขีองเรา เขีาม่องม่าทีี่�ผู้ม่และพ้ีดีว่า 

“คุุณต้�องข่ี�นพ้ีดีแล�วคุรับ!” แต้่ก่อนทีี่�ผู้ม่จัะเด่ีนออกไปที่ี�ดี�านหน�าเวทีี่ ผู้ม่ม่อง

ไปทีี่�ฮัิลแล�วพ้ีดีว่า “อย่าพ่ี�งไปไหนนะคุรับ เดีี�ยวผู้ม่จัะกลับม่า!” ผู้้�ฟังไม่่ที่ราบ

เลยว่าในระหว่างหน่�งชัี�วโม่งทีี่�ผู้ม่พ้ีดี ผู้ม่กำาลังพ้ีดีกับคุนทีี่�เชืี�อว่าไม่่มี่พีระเจั�า!  

เมื่�อพ้ีดีจับ ผู้ม่เด่ีนออกจัากเวทีี่และต้รงไปหาฮัิล แล�วเราก็เร่�ม่บที่สืนที่นาทีี่� 

ไดี�หยุดีไว�เมื่�อหน่�งชัี�วโม่งก่อนหน�านี�!

นักศ่กษาม่หาว่ที่ยาลัยคุนหน่�งบอกผู้ม่ว่าเธิอชีอบการประกาศดี�วยการ

สืร�างสัืม่พัีนธิ ์ผู้ม่จ่ังถาม่เกี�ยวกับผู้้�คุนในชีีว่ต้ขีองเธิอทีี่�มี่อย้ใ่นต้อนนี� เธิอแบง่ปนั 

คุวาม่เชืี�อกับพีวกเขีาในชี่วงหกเดืีอนหรือไม่่ เธิอต้อบว่าไม่่ ในหน่�งป่หรือไม่่  

เธิอต้อบวา่ไม่ ่พีี�น�องคุรบั เราจัะต้�องรอนานแคุไ่หนจ่ังจัะประกาศขีา่วประเสืร่ฐ

กับใคุรสัืกคุนถ่งเรื�องราวขีองบุคุคุลทีี่�สืำาคัุญทีี่�สุืดีในชีีว่ต้ ผู้้�คุนทีี่�เราไดี�พีบเจัอ

สืาม่ารถอย้่ทีี่�นี�ไดี�เพีียงชี่วงเวลาหน่�งเที่่านั�น แล�วพีวกเขีาก็จัะจัากไป 

คุรั�งหน่�งขีณะทีี่�ผู้ม่กำาลังบ่นออกจัากซ่ึ่นซ่ึ่นแนต่้ ผู้ม่เร่�ม่พ้ีดีคุุยกับ 

สุืภัาพีบรุุษทีี่�นั�งอย้ข่ี�างๆ ผู้ม่ถาม่เกี�ยวกับสืำาเนยีงการพ้ีดีขีองเขีา และเขีาต้อบวา่ 

เขีาม่าจัากน่วยอร์กซ่ึ่ตี้� ผู้ม่จ่ังถาม่ว่า “เหตุ้การณ์ 9/11 สื่งผู้ลกระที่บต้่อคุุณ
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อยา่งไรบ�างคุรับ” แลนซึ่ต์้อบวา่เมื่�อเคุรื�องบ่นพุีง่ชีน เขีาอย้ใ่นอาคุารเว่รล์เที่รดี

เซ็ึ่นเต้อร์ต่้กแรก! เขีาอย้่ในห�องโถงขีณะทีี่�ตั้วต่้กดี�านบนถ้กพุี่งชีน แลนซึ่์เล่า

ให�ผู้ม่ฟังถ่งเรื�องราวอัศจัรรย์ทีี่�เก่ดีข่ี�นในวันนั�น จัากนั�นในระหว่างการสืนที่นา 

เขีาพ้ีดีข่ี�นว่า “ผู้ม่คุ�นหาม่าเจ็ัดีป่คุร่�งแล�วว่าจัะเก่ดีอะไรข่ี�นเมื่�อผู้ม่ต้ายไป  

ผู้ม่คุ�นหาในศาสืนาพุีที่ธิ ฮ่ินด้ี และในคุวาม่เชืี�อเรื�องการกลับชีาต่้ม่าเก่ดี  

ผู้ม่ต้�องร้�ให�ไดี�ว่าจัะเก่ดีอะไรข่ี�นเมื่�อผู้ม่ต้ายไป” คุุณคุ่ดีว่าผู้ม่คุวรจัะเป็นเพืี�อน

กับแลนซึ่์เสีืยก่อน ไปซืึ่�อบ�านขี�างๆ เขีาในชีาร์ลสืตั้น เซึ่าที่์แคุโรไลนา รออีก 

หกเดืีอนแล�วคุ่อยคุุยกับเขีาเชี่นนั�นหรือ แที่นทีี่�จัะที่ำาเชี่นนั�น ผู้ม่ต้อบเขีาว่า  

“แลนซึ่์คุรับ ขีอให�ผู้ม่ไดี�บอกกับคุุณว่าเพีราะเหตุ้ใดีพีระเจั�าจ่ังสื่งผู้ม่ข่ี�น 

เคุรื�องบ่นม่านั�งขี�างๆ คุุณในวันนี�”

วีิวีร์ณ์์ 20:11-15 “ขี�าพีเจั�าไดี�เห็นพีระทีี่�นั�งใหญ่สีืขีาว และเห็น

พีระองคุ์ผู้้�ประทัี่บบนพีระทีี่�นั�งนั�น และแผู่้นด่ีนโลกและฟ้าอากาศก็

อันต้รธิานไปจัากพีระพีกัต้รพ์ีระองคุ ์และไม่่มี่ทีี่�อย้ส่ืำาหรับแผู้น่ด่ีนโลก 

และฟ้าอากาศนั�นต้่อไปเลย ขี�าพีเจั�าไดี�เห็นบรรดีาผู้้�ที่ี�ต้ายแล�ว  

ทัี่�งผู้้�น�อยและผู้้�ใหญ่ ยืนอย้่จัำาเพีาะพีระพัีกต้ร์พีระเจั�า และหนังสืือ

ต้่างๆ ก็เปิดีออก หนังสืืออีกม่�วนหน่�งก็เปิดีออกดี�วย คืุอหนัังสืือแห่ง

ชีีว่ต้ และผู้้�ทีี่�ต้ายไปแล�วก็ถ้กพ่ีพีากษาต้าม่ขี�อคุวาม่ทีี่�จัาร่กไว�ในหนังสืือ

เหล่านั�น ต้าม่ทีี่�เขีาไดี�กระที่ำา ที่ะเลก็สื่งคืุนคุนทัี่�งหลายทีี่�ต้ายในที่ะเล  

คุวาม่ต้ายและนรกก็สื่งคืุนคุนทัี่�งหลายที่ี�อย้่ในทีี่�เหล่านั�น และคุน 

ทัี่�งหลายก็ถ้กพ่ีพีากษาต้าม่การกระที่ำาขีองต้นหม่ดีทีุ่กคุน แล�ว 

คุวาม่ต้ายและนรกก็ถ้กผู้ลักท่ี่�งลงไปในบ่งไฟ นี�แหละเป็นคุวาม่ต้าย

คุรั�งทีี่�สือง และผู้้�ใดีทีี่�ไม่่ม่ีชืี�อจัดีไว�ในหนังสืือแห่งชีีว่ต้ ผู้้�นั�นก็ถ้กท่ี่�ง 

ลงไปในบ่งไฟ”
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เมื่�อทัี่�งผู้้�น�อยและผู้้�ใหญ่ยืนอย้่จัำาเพีาะพีระพัีกต้ร์พีระเจั�า บางคุนอาจั

เป็นคุนในคุรอบคุรัวขีองคุุณ บางคุนอาจัเป็นเพืี�อน และบางคุนอาจัเป็นคุน

แปลกหน�าทีี่�คุุณเคุยพ้ีดีคุุยดี�วยหรือผู้่านเขี�าม่าในชีีว่ต้ โปรดีจัำาไว�ว่าในวันแห่ง

การพ่ีพีากษา ไม่่มี่ขี�อแก�ตั้วใดีๆ ทีี่�เราจัะใชี�อ�างไดี�ว่าที่ำาไม่เราจ่ังไม่ท่ี่ำาหน�าทีี่�คุน

ยาม่ อันทีี่�จัร่งแล�ว เราไม่่สืาม่ารถหาขี�อแก�ตั้วใดีๆ ไดี�เลยในวันนั�น

อพยูพ 40:16 “พีระเยโฮิวาห์ที่รงบัญชีาแก่โม่เสืสืให�กระที่ำาส่ื�งใดี  

ที่่านก็กระที่ำาส่ื�งนั�นทุี่กประการ”

คุนยาม่เขีาที่ำาอะไรกันคุรับ เขีาที่ำา

ในส่ื�งทีี่�พีระเจั�าที่รงบัญชีา และพีระเจั�าที่รง

บัญชีาว่าอย่างไร

มาร์ะโก 16:15 “ฝ้่ายพีระองคุ์จ่ัง

ต้รัสืสัื�งพีวกสืาวกว่า ‘“ที่่านทัี่�งหลาย 

จังออกไปทัี่�วโลกประกาศข่ีาวประเสืร่ฐ

แก่ม่นุษย์ทุี่กคุน’”

พีระองคุ์ที่รงบัญชีาให�เราแบ่งปันขี่าวประเสืร่ฐกับทุี่กคุน ไม่่ใชี่เพีียง 

บางคุน ไม่่ใชี่คุนทีี่�เราคุุยดี�วยแล�วสืบายใจั ไม่่ใชี่คุนทีี่�ด้ีเหมื่อนผู้ม่ ‘จังออกไป’ 

หม่ายถ่งเราลุกข่ี�นและไม่่อย้่เฉย และเนื�องจัากทุี่กคุนต้�องการขี่าวประเสืร่ฐ  

เราจ่ังคุวรพ้ีดีคุุยกับทุี่กคุน ไม่่ว่าจัะเป็นเพืี�อนหรือคุนแปลกหน�า 

คุนยาม่ร้�ว่าการที่ำาหน�าทีี่�ขีองต้นเองนั�นเป็นคุวาม่รับผู่้ดีชีอบทีี่�ย่�งใหญ่ 

เมื่�อถ่งเวลาเป่าแต้รและต้�องเต้รียม่พีร�อม่เพืี�อการต้่อส้ื� เขีาต้�องปลุกทัี่�งเพืี�อน

และคุนแปลกหน�าในเมื่องให�พีร�อม่สืำาหรับสืงคุราม่ทีี่�จัะเก่ดีข่ี�น คุนยาม่ร้�ว่า 

พระองค์ทำรงบััญชาให้เราแบั่งปัันั 
ข่าวปัระเสืริฐก่ับัทำุก่คนั ไม่ใช่เพ้ยง 
บัางคนั ไม่ใช่คนัทำ้�เราคุยด่้วยแล่้ว 

สืบัายใจ ไม่ใช่คนัทำ้�ด่้เหมือนัผู้ม
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เขีาไม่่สืาม่ารถชีนะไดี� เว�นเสีืยแต้่ว่าทุี่กคุนพีร�อม่ทีี่�จัะไปดี�วยกัน ขีอให�เรา 

ม่าชี่วยนำาคุนแปลกหน�าจัำานวนม่ากให�มี่คุวาม่พีร�อม่สืำาหรับงานเลี�ยงขีอง 

พีระเม่ษโปดีกที่ี�กำาลังใกล�เขี�าม่าถ่งอย่างรวดีเร็ว!







บทที่ 4
ประกาศข่าวประเสริฐ
ด้วยความกล้าหาญ!

“พระมหาบัญช่าไม่ใช่่ตัวเลือกเพื่อการพิจารณา 

แต่เป็นพระบัญช่าที่ต้องปฏิิบัติตาม”7

–ฮัดสัน เทย์เลอร์

เมื่�อศ่กษาพีระคุัม่ภีัร์ คุุณคุวรให�คุวาม่สืนใจัในสื่�งทีี่�พีระเยซ้ึ่ต้รัสื 

พีระองค์ุไม่่ไดี�ที่รงอ�อม่คุ�อม่ แต่้ไดี�ต้รัสืออกม่าต้รงๆ พีระเยซ้ึ่ที่รงร้�ว่างานขีอง

พีระบ่ดีาในการเหยียดีชีีว่ต้ออกไปหาดีวงว่ญญาณทีี่�ยังไม่่ไดี�รับคุวาม่รอดีนั�น

สืำาคัุญเก่นกว่าทีี่�จัะเสีื�ยงดี�วยการต้รัสือย่างคุลุม่เคุรือ

มัทิธิวี 4:19 “พีระองคุ์ต้รัสืกับเขีาว่า ‘จังต้าม่เราม่าเถ่ดี และเราจัะ 

ตั้�งที่่านให�เป็นผู้้�หาคุนดัี�งหาปลา’” 

คุุณสัืงเกต้เห็นถ่งส่ื�งทีี่�พีระเยซ้ึ่ไม่่ไดี�ต้รัสืหรือไม่่ พีระองคุ์ไม่่ไดี�ต้รัสืว่า 

‘จังต้าม่เราม่า และเราจัะตั้�งที่่านให�เป็นนักกีฬาทีี่�ยอดีเยี�ยม่’ พีระองคุ์ไม่่ไดี� 
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ต้รัสืวา่ ‘จังต้าม่เราม่า และเราจัะตั้�งที่า่นให�เปน็นักเรียนทีี่�ดีีเล่ศ’ พีระองคุไ์ม่ไ่ดี�

ต้รัสืว่า ‘จังต้าม่เราม่า และเราจัะตั้�งที่่านให�เป็นเศรษฐี’ พีระองคุ์ไม่่ไดี�ต้รัสืว่า 

‘จังต้าม่เราม่า และเราจัะให�ล้กๆ ทุี่กคุนขีองที่่านม่ีสุืขีภัาพีแข็ีงแรง’ พีระองคุ์

ไม่่ไดี�ต้รัสือะไรเชี่นนั�น เพีราะอะไรคุรับ เพีราะพีระเยซ้ึ่ที่รงกำาลังบอกเรา 

ถ่งเรื�องบางอย่าง พีระองคุ์ที่รงกำาลังบอกเราว่าเมื่�อเรากลับใจัจัากบาปและ

บังเก่ดีใหม่่ มั่นก็ถ่งเวลาทีี่�เราจัะต้�องออกไปและต้าม่หาผู้้�ไม่่เชืี�อ เราต้�องหาคุน 

ดัี�งหาปลา เราที่อดีอวนเพืี�อให�ไดี�ม่าซ่ึ่�งดีวงว่ญญาณขีองผู้้�คุน นั�นคืุอส่ื�งทีี่�

คุร่สืเตี้ยนที่ำา 

เชีน่ทีี่�ชีายคุนหน่�งเคุยบอกกับผู้ม่วา่ “ถ�าคุุณไม่น่ำาพีาผู้้�คุนม่าหาพีระเจั�า 

ก็แสืดีงว่าคุุณไม่่ไดี�เด่ีนต่้ดีต้าม่รับใชี�พีระเจั�า” ผู้ม่จัะไม่่ลืม่คุำาเหล่านั�นเลย  

ชีายคุนนั�นร้�ดีีว่าการเป็นคุนยาม่คุืออะไร  

หลายคุรั�งทีี่�ผู้ม่ถาม่คุร่สืเตี้ยนวา่ ‘คุรั�งสุืดีที่�ายทีี่�คุุณแบง่ปนัคุวาม่เชืี�อกับ

ผู้้�ทีี่�ไม่่เชืี�อพีระเจั�าคืุอเมื่�อใดี คุำาต้อบทีี่�ไดี�นั�นน่าท่ี่�งคุรับ หลายคุนม่องผู้ม่ดี�วย 

คุวาม่ประหลาดีใจัราวกับว่าไม่่มี่อะไรผุู้ดีข่ี�นม่าในคุวาม่คุ่ดีขีองพีวกเขีาเลย 

คุรั�งหน่�งในวันอาท่ี่ต้ย์ ผู้ม่กำาลังพ้ีดี 

อย้่ทีี่�คุร่สืต้จัักรแห่งหน่�งในเท็ี่กซัึ่สืหลังจัาก 

ทีี่� ทีี่ม่ฟุต้บอลขีองม่หาว่ที่ยาลัยเท็ี่กซัึ่สื 

ลงเล่นในการแขี่งขัีนระดัีบชีาต่้ ผู้ม่ถาม่ 

คุร่สืต้จัักรว่า “ในสัืปดีาห์ทีี่�ผู่้านม่ามี่ใคุรบ�าง

ทีี่�ไดี�ใชี�เวลาในการเล่าเรื�องราวขีองพีระเยซ้ึ่ 

ให�กับผู้้�ทีี่�ไม่เ่ชืี�อไดี�รับฟงัคุรับ” มี่ไม่ถ่่งส่ืบมื่อ 

ทีี่�ยกข่ี�น น่าเศร�านะคุรับ เมื่�อเปรียบเทีี่ยบ

แล�ว มื่อทีี่�ยกข่ี�นในวันนั�นยังมี่จัำานวน

ม่ากกวา่เมื่�อเทีี่ยบกับในคุร่สืต้จัักรแหง่อื�นๆ 

ทีี่�ผู้ม่เคุยไปม่าเสืียอีก 

อย่าล่ืมว่าก่างเขนัเปั็นัเครื�องพิสื้จนั์ว่า 
จิตวิญญาณของผู้้้คนัม้ความสืำาคัญ 
ต่อพระเจ้า แล่ะถ้าก่างเขนันัั�นัสืำาคัญ 
มาก่พอจนัพระเยซ้ทำรงยอมสิื�นัพระชนัม์ 
อย้่บันันัั�นั มันัก่็สืำาคัญมาก่พอทำ้�เรา 
จะต้องแบ่ังปัันัข่างปัระเสืริฐกั่บัผู้้้ท้ำ�ไม่เชื�อ
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ผู้ม่จ่ังถาม่พีวกเขีาว่า “เมื่�อคืุนก่อน มี่ใคุรด้ีเกม่การแขี่งขัีนระดีับ

ประเที่ศที่างโที่รที่ัศน์บ�างคุรับ” คุุณคุ่ดีว่ามี่กี�มื่อทีี่�ยกข่ี�น เรากำาลังพ้ีดีอย้่ใน

เท็ี่กซัึ่สื! คุนทีี่�นี�ชีอบฟุต้บอล คุุณพีอเดีาออกไหม่คุรับ ผู้ม่แที่บไม่่พีบคุนทีี่�ไม่่ไดี� 

ยกมื่อข่ี�นเลยที่เีดีียว ผู้ม่ถาม่ต้อ่วา่ “การด้ีฟุต้บอลสืำาคัุญกวา่การออกไปต้าม่หา 

ผู้้�ไม่่เชืี�อในสัืปดีาห์นี�หรือเปล่าคุรับ” ก็อย่างทีี่�คุุณเห็นแหละคุรับ ผู้ม่ชี่างมี่ว่ธีิ

ผู้้กม่่ต้รไดี�ยอดีเยี�ยม่จัร่งๆ!! อันทีี่�จัร่งแล�ว พีวกเขีาชีอบในส่ื�งทีี่�ผู้ม่ไดี�ที่�าที่าย 

ในสืองเรื�องนี� เรื�องหน่�งมี่คุวาม่สืำาคัุญต้่อน่รันดีร์กาล แต้่อีกเรื�องหน่�งไม่่มี่เลย 

พีวกเขีาร้�ตั้วว่าไดี�ออกนอกเสื�นที่างและถ่งเวลาทีี่�จัะต้�องกลับเขี�าส้ื่เสื�นที่าง 

ทีี่�ถ้กต้�อง

หลายคุรั�งทีี่�ผู้ม่ถาม่ผู้้�คุนวา่พีวกเขีาร้�หรือไม่ว่า่ใคุรชีนะเกม่บาสืเกต้บอล

ขีองสืม่าคุม่กีฬาระดัีบอุดีม่ศ่กษาแห่งชีาต่้เมื่�อห�าป่ก่อน พีวกเขีาไม่่ร้�เลยสัืกน่ดี  

แล�วผู้ม่ก็ถาม่ว่าพีวกเขีาด้ีเกม่ใดีเกม่หน่�งในต้อนทีี่�มี่การแขี่งขัีนหรือไม่่  

คุำาต้อบคืุอด้ีแนน่อน เราด้ีเกม่เหลา่นั�นทัี่�งหม่ดี พ่ีม่พีร์ายการแขีง่ขัีนออกม่าและ

จัดีชืี�อทีี่ม่ทีี่�เราคุ่ดีว่าจัะชีนะ หลายคุนถ่งกับเด่ีม่พัีนเกม่เหล่านั�น แต้่ในอีกห�าป ่

ต้อ่ม่า เรากลับจัำาไม่ไ่ดี�วา่ใคุรคืุอผู้้�ชีนะ! ถ�าคุุณไม่ส่ืาม่ารถจัดีจัำาอะไรไดี�หลังจัาก 

ผู้่านไปห�าป่ เรื�องดัีงกล่าวนั�นจัะเป็นเรื�องสืำาคัุญไม่่ไดี�หรอกคุรับ คุุณจัำาชืี�อ 

คุ้่สืม่รสืขีองคุุณไดี�หรือไม่่ คุุณคุวรจัำาให�ไดี�ดีีกว่านะคุรับ! คุุณยังจัำาชืี�อล้กๆ  

ขีองคุุณไดี�อย้ห่รือเปลา่ แนน่อนวา่จัำาไดี� แต้อ่ยา่ลืม่วา่กางเขีนเปน็เคุรื�องพ่ีส้ืจัน์

วา่จ่ัต้ว่ญญาณขีองผู้้�คุนม่คีุวาม่สืำาคัุญต้อ่พีระเจั�า และถ�ากางเขีนนั�นสืำาคัุญม่าก

พีอจันพีระเยซ้ึ่ที่รงยอม่ส่ื�นพีระชีนม่์อย้่บนนั�น มั่นก็สืำาคัุญม่ากพีอทีี่�เราจัะต้�อง

แบ่งปันขี่าวประเสืร่ฐกับผู้้�ทีี่�ไม่่เชืี�อ

คุรั�งหน่�งเมื่�อผู้ม่ไปพ้ีดีที่ี�คุร่สืต้จัักรในรโีน รัฐเนวาดีา ผู้ม่ไดี�พัีกอย้กั่บสืามี่

ภัรรยาส้ืงอายุคุ้่หน่�ง ในเย็นวันอาท่ี่ต้ย์ คุร่สืต้จัักรจััดีให�มี่กลุ่ม่เล็กๆ ชุีม่นุม่กัน 

ต้าม่บ�านต้่างๆ เมื่�อทัี่�งคุ้่กลับม่าจัากกลุ่ม่ขีองพีวกเขีาในคืุนนั�น พีวกเขีา 

บอกผู้ม่ว่าต้าม่คุวาม่คุ่ดีเห็นขีองกลุ่ม่ ผู้ม่ไดี� ‘ที่ำาให�คุนจัำานวนม่ากไม่่พีอใจั 
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ในเชี�าวันนั�น!’ ผู้ม่พ้ีดีว่า “ผู้ม่หรอืคุรับ” ผู้ม่ร้�ตั้วว่าไดี�ที่ำาเช่ีนนั�นจัร่งๆ จ่ังไม่่แปลกใจั 

แต้่อย่างใดี แต้่ฝ้่ายภัรรยาไดี�พ้ีดีข่ี�นดี�วยคุวาม่ถ่อม่ใจัว่า “พีวกเราจัำาเป็นต้�อง 

ถ้กเตื้อนสืต่้แรงๆ เสีืยบ�างคุ่ะ” พีวกเขีาไดี�หลุดีออกจัากเสื�นที่างทีี่�ถ้กต้�อง  

พีวกเขีาอาศัยอย้่ในเมื่องใหญ่ทีี่�สืาม่ารถเขี�าถ่งผู้้�ไม่่เชืี�อ จ่ังจัำาเป็นต้�องไดี�รับการ

ที่�าที่ายใจัให�ที่ำาเชีน่นั�น และพีวกเขีาไดี�ถอ่ม่ใจัลงม่ากพีอที่ี�จัะไดี�ยน่พีระสืรุเสีืยง

ขีององคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�าขีองเรา เพืี�อทีี่�จัะไดี�ที่ำาบางอย่างเกี�ยวกับเรื�องนี� 

ม่าด้ีกันว่าเราสืาม่ารถไดี�รับการจุัดีไฟให�ลุกโชีนและที่ำาลายอุปสืรรคุที่ี�

ขัีดีขีวางเราจัากการเป็นคุนยาม่ในทีุ่กหนแห่งไดี�อย่างไร 

สิ่งที่ต้องการ

หน่�งในส่ื�งสืำาคัุญทีี่�เราต้�องมี่เมื่�อเรารับใชี�พีระเจั�าคืุอคุวาม่ปรารถนาอย่าง

แรงกล�าทีี่�จัะที่ำาเชี่นนั�น มั่นเป็นแรงผู้ลักดัีนทีี่�พีาเราออกจัากขีอบเขีต้ทีี่�ตั้วเรา 

คุุ�นเคุย โปรดีจัำาไว�ว่าเมื่�อคุุณเด่ีนออกจัากขีอบเขีต้ทีี่�ตั้วคุุณคุุ�นเคุย คุุณก็กำาลัง

เด่ีนเขี�าส้ืข่ีอบเขีต้แหง่นำ�าพีระทัี่ยขีองพีระเจั�า! พีระองคุท์ี่รงเปน็เจั�าขีองด่ีนแดีน

ทีี่�คุุณกำาลังจัะไปเป็นพียานเรื�องขี่าวประเสืร่ฐ รวม่ทัี่�งคุนทีี่�คุุณกำาลังจัะคุุยดี�วย 

พีระองคุท์ี่รงสืร�างพีวกเขีาข่ี�นม่าดี�วยเชีน่กัน พีวกเขีาถ้กประทัี่บต้ราวา่ ‘ถ้กสืร�าง 

ข่ี�นต้าม่พีระฉายาขีองพีระเจั�า’ เพีียงแต้พ่ีวกเขีายงัไม่ร้่�ถ่งเรื�องนี� พีวกเขีาต้�องการ 

คุวาม่จัร่ง และเป็นหน�าทีี่�ขีองคุุณทีี่�จัะนำาคุวาม่จัร่งนั�นไปม่อบให�

มัทิธิวี 28:19-20 “เหตุ้ฉะนั�น ที่่านทัี่�งหลายจังออกไปสัื�งสือน 

ชีนทุี่กชีาต่้ ให�รับบัพีต่้ศม่าในพีระนาม่แห่งพีระบ่ดีา พีระบุต้ร และ 

พีระว่ญญาณบร่สุืที่ธ่ิ� สือนเขีาให�ถือรักษาส่ื�งสืารพัีดีซ่ึ่�งเราไดี�สัื�ง 

พีวกที่า่นไว� ด้ีเถ่ดี เราจัะอย้กั่บที่า่นทัี่�งหลายเสืม่อไป จนักวา่จัะส่ื�นโลก  

เอเม่น”
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พีระเยซ้ึ่กำาลังต้รัสืเชี่นนั�นอีกคุรั�ง จังเชืี�อฟังพีระองค์ุ คุำาว่า ‘สัื�งสือน’ 

หม่ายถ่งให�คุำาแนะนำา เราแนะนำาผู้้�คุนโดียให�คุวาม่จัร่งเกี�ยวกับคุวาม่บาปและ

ส่ื�งทีี่�พีระเยซ้ึ่ที่รงไดี�ที่ำาเพืี�อพีวกเขีา

มาร์ะโก 6:12 “ฝ้่ายเหล่าสืาวกก็ออกไปเที่ศนาประกาศให�คุนทัี่�งปวง

กลับใจัเสีืยใหม่่”

พีระเยซ้ึ่ที่รงบอกผู้้�คุนว่าพีวกเขีาต้�องกลับใจัจัากคุวาม่บาป หากเรา

ต้�องการเป็นเหม่ือนพีระเยซ้ึ่ เราก็คุวรที่ำาเชี่นเดีียวกันกับพีระองคุ์

กิจ็การ์ 1:8 “แต้่ที่่านทัี่�งหลายจัะไดี�รับพีระราชีที่านฤที่ธ่ิ�เดีชี เมื่�อ 

พีระว่ญญาณบร่สืุที่ธ่ิ�จัะเสืดี็จัม่า

เหนือที่่าน และที่่านทัี่�งหลายจัะเป็น

พียานฝ้่ายเราทัี่�งในกรุงเยร้ซึ่าเล็ม่ 

ทัี่�วแคุว�นย้เดีีย แคุว�นสืะม่าเรีย และ

จันถ่งทีี่�สุืดีปลายแผู้่นด่ีนโลก”

คุุณไดี�ประจัักษ์ถ่งส่ื�งทีี่�พีระเยซ้ึ่ไดี�

ที่รงที่ำาไปแล�ว ดัีงนั�น ในต้อนนี�จังออกไป

เป็นพียานและบอกเล่าให�ผู้้�คุนไดี�รับฟัง คุำาว่า ‘พียาน’ ในภัาษากรีกแปลไดี�

อีกอย่างว่า ‘พีลีชีีพีเพืี�อคุวาม่เชืี�อ’ น่าสืนใจัม่ากนะคุรับ เมื่�อคุุณอ่านเรื�องราว

ขีองผู้้�ทีี่�พีลีชีีพีเพืี�อคุวาม่เชืี�อ อะไรคืุอสืาเหตุ้อันดัีบหน่�งทีี่�ที่ำาให�พีวกเขีาต้�อง 

พีลีชีีพี เป็นเพีราะพีวกเขีาไปเก็บขียะหรือห่อขีองขีวัญคุร่สืต้์ม่าสืทีี่�ศ้นย์การคุ�า

หรือเปล่าคุรับ แน่นอนว่าไม่่ใชี่ พีวกเขีาพีลีชีีพีเพีราะประกาศพีระเยซ้ึ่แก่ผู้้�ทีี่� 

ไม่่เชืี�อ และหน่�งในบรรดีาผู้้�ไม่่เชืี�อเหล่านั�นไดี�ประหารพีวกเขีาเสีืย 

คำาว่า ‘พยานั’ ในัภาษาก่ร้ก่ 
แปัล่ได่้อ้ก่อย่างว่า  

‘พล่้ช้พเพื�อความเชื�อ’
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ราเชีล สืกอต้ต้์เป็นนักเรียนคุนหน่�งทีี่�เสีืยชีีว่ต้ในระหว่างที่ี�เก่ดีการ 

กราดียง่ทีี่�โรงเรียนมั่ธิยม่ศ่กษาโคุลมั่ไบน ์ในป ่1999 หลงัจัากถ้กยง่ เอร่คุ แฮิรร่์สื 

ก็เด่ีนเขี�าไปหาเธิอ เขีาจ่ักผู้ม่และด่ีงศีรษะขีองเธิอข่ี�นแล�วถาม่ว่า “คุุณยังเชืี�อ

ในพีระเจั�าขีองคุุณอีกหรือไม่่” เธิอต้อบว่า “คุุณก็ร้�ว่าฉันเชืี�อ” จัากนั�นเขีาก็ 

หันศีรษะขีองเธิอไปอีกดี�านและปล่ดีชีีว่ต้ขีองเธิอเสีืย พี่อขีองราเชีลเล่าว่าเธิอ

ไดี�เปน็พียานกับฆ่าต้กรเมื่�อประม่าณสืองสัืปดีาหก์อ่นหน�านั�น! ราเชีลไดี�แบง่ปนั 

เรื�องราวขีองพีระเยซ้ึ่กับคุนทีี่�ฆ่่าเธิอจัร่งๆ โอ เธิอคืุอคุนยาม่ทีี่�ผู้ม่ซึ่าบซ่ึ่�งใจั

จัร่งๆ! 

เพืี�อนขีองผู้ม่คุนหน่�งเคุยพ้ีดีวา่หากเคุยอา่นก่จัการ 1:8 ม่าแล�ว ให�สืลับ

ตั้วเลขีเพืี�อไปอ่านก่จัการ 8:1 

กิจ็การ์ 8:1-4 “การที่ี�เขีาฆ่่าสืเที่เฟนเสืียนั�นเซึ่าโลก็เห็นชีอบดี�วย  

คุราวนั�นเก่ดีการขี่ม่เหงคุร่สืต้จัักรคุรั�งใหญ่ในกรุงเยร้ซึ่าเล็ม่ และศ่ษย์

ทัี่�งปวงนอกจัากพีวกอัคุรสืาวกไดี�กระจััดีกระจัายไปทัี่�วแวน่แคุว�นยเ้ดีีย

กับสืะม่าเรีย ผู้้�ทีี่�เกรงกลัวพีระเจั�าก็ฝ่ังศพสืเที่เฟนไว� แล�วคุรำ�าคุรวญ

อาลัยถ่งที่่านอย่างย่�ง ฝ้่ายเซึ่าโลพียายาม่ที่ำาลายคุร่สืต้จัักร โดียเขี�าไป

ฉุดีลากชายหญิงจัากทุี่กบ�านทุี่กเรือนเอาไปจัำาไว�ในคุุก ฉะนั�นฝ้า่ยศ่ษย์

ทัี่�งหลายซ่ึ่�งกระจััดีกระจัายไปก็เทีี่�ยวประกาศพีระวจันะนั�น”

เห็นไหม่คุรับว่าการขี่ม่เหงไม่่ใชี่ส่ื�งเลวร�ายไปเสีืยทัี่�งหม่ดี มั่นที่ำาให�ผู้้�คุน

ตั้ดีส่ืนใจัทีี่�จัะยนืหยดัีเพืี�อพีระเยซ้ึ่หรือไม่ก็่เล่กต่้ดีต้าม่พีระองคุ ์ดัีงนั�นเมื่�อเซึ่าโล

ซ่ึ่�งจัะเปลี�ยนชืี�อเป็นเปาโลในอีกไม่่ชี�าไดี�จัับกุม่ผู้้�คุนเขี�าคุุก มั่นไดี�ที่ำาให�บรรดีา 

ผู้้�เชืี�อกล�าหาญย่�งข่ี�นไม่่ว่าพีวกเขีาจัะกระจััดีกระจัายไปอย้่ในทีี่�ใดี ชีีว่ต้ขีองรา

เชีลก็เป็นเชี่นนั�น มั่นหนุนใจัให�ผู้้�อื�นกล�าหาญเพืี�อองคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า และโปรดี

จัำาไว�ว่าชีีว่ต้ขีองคุุณก็สืาม่ารถที่ำาไดี�เชี่นกัน! 
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อะไรทีี่�ที่ำาให�คุุณไม่่กล�าแสืดีงคุวาม่กล�าหาญเพืี�อพีระเจั�าและพ้ีดีคุุยถ่ง

เรื�องราวขีองพีระเยซ้ึ่กับทุี่กคุนทีี่�คุุณไดี�พีบ คุำาต้อบหลักทีี่�ผู้ม่ไดี�รับจัากผู้้�คุน 

ก็คืุอพีวกเขีาไม่่กล�าและกลัวทีี่�จัะถ้กปฏ่ิเสืธิ

กิจ็การ์ 4:31-33 “เมื่�อเขีาอธ่ิษฐานแล�ว ทีี่�ซ่ึ่�งเขีาประชุีม่อย้่นั�นไดี� 

หวั�นไหว และคุนเหล่านั�นประกอบดี�วยพีระว่ญญาณบร่สุืที่ธ่ิ� ไดี�กล่าว

พีระวจันะขีองพีระเจั�าดี�วยใจักล�าหาญ คุนทัี่�งปวงที่ี�เชืี�อนั�นเปน็นำ�าหน่�ง

ใจัเดีียวกัน และไม่่มี่ใครอ�างวา่ส่ื�งขีองทีี่�ต้นมี่อย้เ่ปน็ขีองต้น แต้ทั่ี่�งหม่ดี

เป็นขีองกลาง อัคุรสืาวกจ่ังเป็นพียานดี�วยฤที่ธ่ิ�เดีชีใหญ่ย่�งถ่งการ 

คืุนพีระชีนม์่ขีองพีระเยซ้ึ่เจั�า และพีระคุุณอนัใหญ่ย่�งไดี�อย้กั่บเขีาทุี่กคุน”

ในพีระคุัม่ภีัร์ เมื่�อพีระว่ญญาณบร่สุืที่ธ่ิ�เสืด็ีจัม่าเหนือผู้้�ใดี พีวกเขีาจัะ

ประกาศขี่าวประเสืร่ฐดี�วยคุวาม่กล�าหาญ พีวกเขีาห่วงใยผู้้�คุนที่ี�ไม่่เชืี�อและ 

ที่ำาบางอย่างเกี�ยวกับเรื�องนี� มี่คุนบอกผู้ม่ว่าพีวกเขีาเป่�ยม่ล�นไปดี�วยพีระว่ญญาณ

บร่สุืที่ธ่ิ� พีวกเขีามี่ขีองประที่านพีระว่ญญาณ ฯลฯ แต่้เมื่�อผู้ม่ถาม่ว่าคุรั�งสุืดีที่�าย 

ทีี่�พีวกเขีาบอกเล่าเรื�องราวขีองพีระเยซ้ึ่ให�คุนทีี่�ไม่่เชืี�อไดี�รับฟังคืุอเมื่�อใดี  

พีวกเขีามั่กจัะต้อบไม่่ไดี�! ผู้ม่ก็ไม่่แน่ใจัว่าพีวกเขีาเป่�ยม่ล�นดี�วยว่ญญาณอะไร 

กันแน่ แต่้เมื่�อพีระว่ญญาณบร่สุืที่ธ่ิ�เสืด็ีจัม่าเหนือผู้้�ใดี ผู้้�นั�นจัะประกาศ 

ข่ีาวประเสืร่ฐดี�วยคุวาม่กล�าหาญ! คุวาม่รักทีี่�มี่ต้่อพีระเจั�าและผู้้�ทีี่�หลงหายจัะ 

หลั�งไหลออกม่าจัากชีีว่ต้ขีองพีวกเขีา จังอธ่ิษฐานเพืี�อให�มั่�นใจัว่าพีระว่ญญาณ

บร่สุืที่ธ่ิ�ในพีระคัุม่ภีัร์ที่รงกำาลังที่ำาเชี่นนั�นในชีีว่ต้ขีองคุุณ
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ล่กา 6:22-23 “ที่่านทัี่�งหลายจัะเป็นสุืขีเมื่�อคุนทัี่�งหลายจัะเกลียดีชัีง 

ที่่าน และจัะไล่ที่่านออก่จาก่พวก่เขา และจัะประณาม่ท่ี่าน และจัะ

เหยียดีชืี�อขีองที่่านว่าเป็นคุนชัี�วชี�า เพีราะที่่านเห็นแก่บุต้รม่นุษย์  

ในวันนั�นที่่านทัี่�งหลายจังชืี�นชีม่และเต้�นโลดีดี�วยคุวาม่ย่นดีี เพีราะ

ด้ีเถ่ดี บำาเหน็จัขีองที่า่นมบ้ร่บ้รณใ์นสืวรรคุ ์เพีราะวา่บรรพีบุรุษขีองเขีา 

ไดี�กระที่ำาอย่างนั�นแก่พีวกศาสืดีาพียากรณ์เหม่ือนกัน”

คุุณเคุยคุ่ดีทีี่�อยากจัะเต้�นโลดีดี�วยคุวาม่ย่นดีีเมื่�อถ้กปฏิ่เสืธิอย่างแรง

เพืี�อไม่่ให�แบ่งปันคุวาม่เชืี�อหรือไม่่ อย่าลืม่ว่าอันทีี่�จัร่งแล�ว พีวกเขีากำาลังปฏ่ิเสืธิ

พีระเยซ้ึ่ ไม่่ใช่ีตั้วคุุณ และคุวาม่จัร่งขีองเรื�องนี�ก็คืุอมั่นที่ำาให�จ่ัต้ใจัขีองเรา 

ต้�องเจ็ับปวดีอย่างทีี่�สุืดี 

ในหนังสืือ One Thing You Can’t Do In Heaven (ส่ื�งหน่�งทีี่�คุุณ 

ที่ำาไม่่ไดี�ในสืวรรคุ์) ผู้ม่ไดี�ใชี�พีระวจันะขี�อนี�ในบที่ทีี่�ชืี�อ Winning Winning 

Winning (จังมี่ชัีย จังมี่ชัีย จังมี่ชัีย) วันหน่�งผู้ม่ไดี�พีบกับนักเที่ศน์ทีี่�กำาลัง 

เด่ีนที่าง เขีาชืี�อแซึ่ม่ แซึ่ม่เป็นคุนอีย่ปต้์ทีี่�น่านับถือ เขีาบอกผู้ม่ว่าในวันอาท่ี่ต้ย์

วันหน่�ง เขีาไดี�ไปหาศ่ษยาภ่ับาลและพ้ีดีวา่ ‘ผู้ม่สืาม่ารถพ้ีดีต้อ่หน�าคุนเปน็พัีนๆ  

คุนไดี� แต้่ผู้ม่ไม่่ถนัดีเรื�องการเป็นพียานแบบตั้วต้่อตั้ว คุุณมี่คุำาแนะนำาอะไร

ไหม่คุรับ’ ศ่ษยาภ่ับาลขีองเขีาไดี�ม่อบหนังสืือ One Thing You Can’t Do 

In Heaven (ส่ื�งหน่�งทีี่�คุุณที่ำาไม่่ไดี�ในสืวรรคุ์) ทีี่�ผู้ม่เขีียนข่ี�นให�แก่เขีา ในวัน

อาท่ี่ต้ย์นั�นเขีากลับบ�านและไดี�อ่านหนังสืือสืาม่บที่แรก เมื่�อเขีาอ่านบที่ทีี่�สืาม่ 

Winning Winning Winning (จังมี่ชัีย จังมี่ชัีย จังมี่ชัีย) จับลง เขีาก็เขี�าใจัว่า 

พีระคัุม่ภีัร์พ้ีดีถ่งการปฏ่ิเสืธิว่าอย่างไร เขีาวางหนังสืือลงแล�วไปทีี่�ศ้นย์การคุ�า

และแบ่งปันคุวาม่เชืี�อกับคุนแปลกหน�าเป็นคุรั�งแรก! เดีี�ยวนี�เขีาเป็นพียาน 

อย้เ่สืม่อและยงัเลา่อีกวา่เขีาไดี�ขีโม่ยคุำาสือนขีองผู้ม่ไปสือนทัี่�วประเที่ศอกีดี�วย!  

ผู้ม่ไดี�แต้่หัวเราะและบอกเขีาว่ามั่นเป็นคุำาสือนขีองพีระเจั�า ไม่่ใชี่ขีองผู้ม่ และ
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ขีอให�เขีาสือนคุนจัำานวนม่ากเที่่าทีี่�เขีาต้�องการถ�ามั่นจัะที่ำาให�ผู้้�เชืี�อออกไป 

เป็นพียาน!

อิสยูาห์ 51:11-13 “ฉะนั�นผู้้�ทีี่�ไถ่ไว�แล�วขีองพีระเยโฮิวาห์จัะกลับ  

และร�องเพีลงม่าศ่โยน คุวาม่ชืี�นบานเป็นน่ต้ย์จัะอย้่บนศีรษะขีองเขีา  

เขีาจะได่้รับคุวาม่ชืี�นบานและคุวาม่ย่นดีี คุวาม่โศกเศร�าแล่ะการ 

ไว�ทุี่กขี์จัะหนีไปเสีืย เรา คือเราเอง ผู้้้เล�าโลม่เจั�า เจั�าเปั็นัผู้้�ใดีเล่าทีี่�กลัว

ม่นุษย์ผู้้�ซ่ึ่�งต้�องต้าย คืุอกลัวบุต้รขีองม่นุษย์ซ่�งถ้กที่ำาให�เหมือนัหญ�า 

และที่ี�ไดี�ลืม่พีระเยโฮิวาห์ผู้้�สืร�างขีองต้นเสืีย ผู้้�ที่รงข่ีงฟ้าสืวรรคุ์และ

วางรากฐานขีองแผู่้นด่ีนโลก และทีี่�กลัวอย้่เรื�อยไปต้ลอดีวัน เพีราะ

คุวาม่เกรี�ยวกราดีขีองผู้้�บีบบังคัุบ 

เมื่�อเขีาตั้�งตั้วเขีาทีี่�จัะที่ำาลาย และ

คุวาม่เกรี�ยวกราดีขีองผู้้�บีบบังคัุบ 

อย้่ทีี่�ไหนเล่า”    

เราลืม่ไปแล�วหรือไม่่ว่าพีระเจั�า

ขีองเราคืุอผู้้�ใดี เราลืม่ไปแล�วหรือไม่่ว่า

พีระองคุ์ที่รงฤที่ธ่ิ�ย่�งใหญ่และที่รงอำานาจัเพีียงใดี เราลืม่ไปแล�วหรือไม่่ว่า

พีระองคุ์ที่รงชีอบธิรรม่และบร่สุืที่ธ่ิ�เพีียงใดี เมื่�อเรารำาล่กไดี�ว่าพีระเจั�าคืุอผู้้�ใดี  

และพีระลักษณะขีองพีระองคุ์เป็นอย่างไร เราจัะมี่ใจัปรารถนาทีี่�จัะเล่าถ่ง

พีระองคุ์ให�ผู้้�คุนไดี�รับฟัง!  

ส่ื�งหน่�งทีี่�ผู้ม่เตื้อนใจัผู้้�คุนอย้่เสืม่อก็คืุออย่ากลัวม่นุษย์ทีี่�ในทีี่�สุืดีก็ 

จัะต้�องต้าย! คุวาม่ต้ายคืุอส่ื�งทีี่�สืร�างคุวาม่เที่่าเทีี่ยม่ ลองไปที่ี�สุืสืานและม่อง

ไปรอบๆ ด้ีส่ื ส้ืงหรือเตี้�ย รวยหรือจัน ผู่้วดีำา ผู่้วขีาว คุนเอเชีียหรือคุนลาต่้น  

จงให้ความรัก่ของคุณ 
ทำ้�ม้ต่อพระเจ้าอย้่เหนัือ 

ความเก่รงก่ล่ัวมนัุษย์เสืมอ
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คุนฉลาดีลำ�าหรือนักคุ่ดีทัี่�วๆ ไป เราทุี่กคุนต้่างต้�องจับลงที่ี�สุืสืาน คุำาถาม่สืำาคัุญ

คืุอหลังจัากนั�นเราจัะไปไหนกันต้่อ

จังให�คุวาม่รักขีองคุุณทีี่�มี่ต้อ่พีระเจั�าอย้เ่หนือคุวาม่เกรงกลัวม่นุษยเ์สืม่อ 

นั�นเปน็ถ�อยคุำางา่ยๆ ทีี่�คุุณคุวรให�มั่นฝ้งัล่กอย้ใ่นชีีว่ต้คุุณ จังให�คุวาม่รักขีองคุุณ

ทีี่�มี่ต้่อพีระเจั�าอย้่เหนือคุวาม่เกรงกลัวม่นุษย์! 

เราทุี่กคุนต้่างไดี�พีบกับคุนทีี่�เราคุ่ดีว่ามั่นยากทีี่�จัะเป็นพียานกับพีวกเขีา 

สืำาหรับผู้ม่ก็คืุอชีายในชุีดีส้ืที่สืาม่ช่ี�น! ผู้ม่ไดี�รับการปฏ่ิเสืธิจัากคุนกลุ่ม่นั�นม่าก 

พีวกเขีาประสืบคุวาม่สืำาเร็จั สืวม่ใสื่เสืื�อผู้�าชัี�นดีี มี่เง่นจัำานวนม่ากในกระเป๋า 

ฯลฯ วันหน่�งผู้ม่พียายาม่ยื�นแผู้่นพัีบ 

ข่ีาวประเสืร่ฐให�ชีายคุนหน่�งทีี่�สืนาม่บ่น เขีา

บอกปัดีและเด่ีนต่้อ ผู้ม่จ่ังหยดุีและพ้ีดีข่ี�นว่า  

“พีระเจั�าคุรับ วันนี�ผู้ม่จัะไม่่กลัวม่นุษย์ 

ซ่ึ่�งจัะต้�องต้าย!” ผู้ม่อธิ่ษฐานขีอคุวาม่กล�า

หาญแล�วก็เด่ีนหน�าต้่อไป ในวันนั�น ผู้ม่ 

ไดี�รับโอกาสือันยอดีเยี�ยม่ในการเปน็พียาน! 

โปรดีจัำาไว�ว่าให�ม่องสื่�งต้่างๆ ดี�วยมุ่ม่ม่อง 

ทีี่�เหม่าะสืม่ แล�วคุุณจัะสืบายใจั 

ทำาอย่างไร

คุำาถาม่สืำาคัุญทีี่�ผู้้�คุนม่ักถาม่อย้่บ่อยคุรั�งก็คืุอ ‘ฉันจัะแบ่งปันคุวาม่เชืี�อ

ขีองฉันไดี�อย่างไร ฉันจัะเร่�ม่ต้�นการสืนที่นาไดี�อย่างไร’ หน่�งในเรื�องราวทีี่� 

ย่�งใหญต่้ลอดีกาลในพีระคัุม่ภีัรก็์คืุอการพีบกันระหวา่งพีระเยซ้ึ่กับหญ่งทีี่�บอ่นำ�า

ซ่ึ่�งผู้ม่ไดี�พ้ีดีถ่งในบที่ทีี่�สืาม่ คุุณสืาม่ารถอ่านเรื�องราวนี�ไดี�ในยอห์น 4:6-30  

ส่ื�งแรกทีี่�คุุณเห็นก็คืุอพีระเยซ้ึ่ไม่่จัำาเป็นต้�องเป็นเพืี�อนกับหญ่งผู้้�นั�นก่อน 

พีระองค์ุที่รงเร่�ม่ต้�นดี�วยส่ื�งทีี่�เป็นธิรรม่ชีาต่้ก่อนทีี่�จัะนำาไปส่้ืส่ื�งทีี่�เหนือธิรรม่ชีาต่้ 

ให้พ้ด่ถ่งหัวข้อทำ้�ผู้้้คนัชื�นัชอบัเสืมอ  
ซ่�งก่็คือเรื�องราวของพวก่เขาเอง!  
นัั�นัคือหัวข้อทำ้�ผู้้้คนัชอบัพ้ด่ถ่ง 
อย้่ตล่อด่เวล่า
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พีระองคุต์้รัสืถ่งเรื�องนำ�ากอ่นทีี่�จัะต้รสัืถ่งนำ�าธิำารงชีีว่ต้ ดัีงนั�น ส่ื�งทีี่�คุวรที่ำาเมื่�อคุุณ

เปน็พียานกคื็ุอพ้ีดีคุุยกับผู้้�คุน จันถ่งทุี่กวันนี� ไม่ว่า่ผู้ม่จัะไปที่ี�แหง่ใดีในโลก ผู้้�คุน

ก็ยังคุงชืี�นชีอบการสืนที่นาที่ี�ดีี 

คุรั�งหน่�งผู้ม่กำาลังพ้ีดีทีี่�คุร่สืต้จัักรแห่งหน่�งในแคุนาดีาและสือนเยาวชีน

ถ่งว่ธีิแบ่งปันคุวาม่เชืี�อ จัากนั�น พีวกเราก็ไปทีี่�ศ้นย์การคุ�าและเป็นพียาน  

มี่ผู้้�ใหญ่บางคุนพ้ีดีว่า “นี�คืุอแคุนาดีา ผู้้�คุนจัะไม่่เพีียงแคุ่นั�งอย้่ต้รงนั�นแล�วก็

คุุยกับคุุณหรอกนะ” พีวกเขีากำาลังบอกเป็นนัยว่าผู้้�คุนคุ่อนขี�างปิดีกั�นและจัะ

ไม่่พ้ีดีถ่งส่ื�งทีี่� ‘ล่กซ่ึ่�ง’ ม่ากเก่นไป ผู้ม่พ้ีดีว่า “ผู้ม่เห็นเรื�องนี�จัากพีระคัุม่ภีัร์ 

มั่นใชี�ไดี�ผู้ลในทุี่กทีี่�ทีี่�ผู้ม่ไป ผู้ม่คุ่ดีว่ามั่นจัะใชี�ไดี�ผู้ลในแคุนาดีา!” นี�คืุอส่ื�งทีี่�คุุณ

คุวรร้�เกี�ยวกับตั้วผู้ม่ ผู้ม่จัะไม่่รับคุำาแนะนำาเกี�ยวกับการเป็นพียานจัากคุนที่ี� 

ไม่่เคุยแบ่งปันคุวาม่เชืี�อ ผู้ม่กำาลังม่องหาคุนทีี่�ยืนอย้แ่นวหน�า คุนทีี่�อย้่ขี�างนอก

และกำาลังพ้ีดีคุุยกับผู้้�คุนทีี่�หลงหาย ผู้ม่จัะฟังคุนเหล่านั�นเพีราะพีวกเขีาไดี�ถ้ก

ที่ดีสือบดี�วยไฟจัากการประกาศขี่าวประเสืร่ฐในแนวหน�า 

เราจ่ังพีาคุนหนุ่ม่สืาวและผู้้�ใหญ่บางคุนไปลุยประกาศทีี่�ศ้นย์การคุ�า  

มั่นชี่างเป็นเวลาทีี่�ยอดีเยี�ยม่ม่าก! เราอธิ่ษฐานขีอพีระเจั�าให�ที่รงเปิดีใจั 

ใคุรบางคุนทีี่�ศ้นย์การคุ�าและพีระองคุ์ก็ไดี�ที่รงปลดีปล่อยผู้้�คุนทีี่�นั�นอีกคุรั�ง! 

โปรดีระล่กไว�เสืม่อว่าคุุณกำาลังรับใชี�และต้�องกล่าวรายงานต้่อผู้้�ใดี! 

และว่ธิีทีี่�ดีีทีี่�สุืดีในการที่ำาให�บที่สืนที่นาดีำาเน่นไปอย่างต้่อเนื�องและ 

ไม่่เปลี�ยนไปเป็นการนำาเสืนอก็คืุอให�ตั้�งคุำาถาม่ เมื่�อคุุณถาม่คุำาถาม่ปลายเปิดี  

ผู้้�คุนจัะต้อบ ให�พ้ีดีถ่งหัวขี�อทีี่� ผู้้�คุนชืี�นชีอบเสืม่อซ่ึ่�งก็คืุอเรื�องราวขีอง 

พีวกเขีาเอง! นั�นคืุอหัวขี�อทีี่�ผู้้�คุนชีอบพ้ีดีถ่งอย้ต่้ลอดีเวลา ย่�งคุุณคุุยกับใคุรสัืกคุน 

นานเที่า่ใดี โอกาสืที่ี�จัะไดี�พีบกับประต้้ทีี่�ให�คุุณเด่ีนผู้า่นเขี�าไปเพืี�อให�การพ้ีดีคุุย

ดีำาเน่นไปส้ื่เสื�นที่างแห่งจ่ัต้ว่ญญาณก็จัะมี่ม่ากข่ี�น

ต้อ่ม่าในการสืนที่นากับหญ่งทีี่�บอ่นำ�า พีระเยซ้ึ่ไดี�ต้รัสืถ่งการลว่งประเวณี 

ขีองเธิอ ทัี่�งหม่ดีทีี่�ผู้ม่ร้�ก็คืุอเมื่�อคุุณเร่�ม่พ้ีดีถ่งคุวาม่บาปผู่้ดีที่างเพีศขีอง 



88

คนยาม

ใคุรบางคุน มั่นก็วกเขี�าส้ื่เรื�องสื่วนตั้วไปเสืียแล�ว! แต้่พีระองคุ์ที่รงแสืดีง 

บางอย่างให�เธิอไดี�เห็น เธิอไดี�ที่ำาผู่้ดีบัญญัต่้ส่ืบประการซ่ึ่�งเป็นกฎีหม่ายขีอง

พีระเจั�า และเธิอจัำาเป็นต้�องไดี�รับการอภััยโที่ษ 

แล�วพีระเยซ้ึ่ก็ที่รงบอกให�ร้�ว่าพีระองคุ์คืุอพีระเม่สืส่ืยาห์ทีี่�เธิอและ 

ทุี่กคุนรอคุอย เรื�องราวจับลงดี�วยการที่ี�หญ่งผู้้�นี�ไดี�ออกไปเล่าเรื�องพีระเยซ้ึ่

คุร่สืต้์ให�คุนทัี่�งเมื่องไดี�ฟัง! พีระคัุม่ภีัร์ในต้อนนี�ไดี�ให�ขี�อม้่ลดีีๆ ม่ากม่ายทีี่�คุุณ

สืาม่ารถรวบรวม่เพืี�อใชี�ในขีณะที่ี�แบ่งปันคุวาม่เชืี�อขีองคุุณกับผู้้�อื�น 

ในต้อนนี� ให�เราม่าด้ีคุำาถาม่ดีีๆ เพืี�อการเร่�ม่ต้�นกันกอ่น ว่ธีิงา่ยๆ อยา่งหน่�ง 

ในการเร่�ม่ต้�นบที่สืนที่นาก็คืุอการพ้ีดีว่า “ขีออนุญาต้ถาม่คุุณดี�วยคุำาถาม่ที่ี� 

นา่สืนใจัไดี�ไหม่” ผู้ม่ใชี�คุำาถาม่นี�ม่าต้ลอดี จัะมี่ใคุรทีี่�จัะไม่ช่ีอบคุำาถาม่ทีี่�นา่สืนใจั

ล่ะคุรับ ผู้้�คุนล�วนชีอบคุำาถาม่และบที่สืนที่นาที่ี�น่าสืนใจัทัี่�งนั�น ดัีงนั�น จังถาม่

คุำาถาม่ทีี่�น่าสืนใจัสัืกขี�อหน่�งกับพีวกเขีา 

“หากชื่ีว่ิตต้องจบลืงในคืนนี� ค์ณมั�นใจเต็มร้้อย่หร้ือไม่ว่่าจะได้ไป

สว่ร้ร้ค�” 

นี�เป็นคุำาถาม่ทีี่�ดีีถ�าคุุณไม่่มี่เวลา

ม่ากนักสืำาหรับการสืนที่นา ตั้วอย่างเชี่น  

ทีี่�ชี่องหน�าต้่างทีี่�ให�บร่การแบบไดีร์ฟที่ร้  

บ้ธิเก็บเง่น เคุาน์เต้อร์แคุชีเชีียร์ ฯลฯ 

วันหน่�งผู้ม่กำาลังเด่ีนออกจัากโรงแรม่

และไดี�เห็นชีายคุนหน่�งยืนส้ืบบุหรี�อย้่ทีี่�นั�น  

ในขีณะทีี่�ขัีบรถเพืี�อไปยังงานปาฐกถา  

ผู้ม่ไดี�ยื�นแผู้น่พัีบเพืี�อประกาศขีา่วประเสืร่ฐ

ให�แก่เขีา แต้่ล่กๆ แล�ว ผู้ม่ร้�ว่าคุวรที่ำา

ม่ากกว่าเพีียงแคุ่ยื�นแผู้่นพัีบให�เขีา ผู้ม่คุวรจัะคุุยกับเขีาบ�าง ดัีงนั�น ผู้ม่จ่ังเลี�ยว

รถกลับไป ผู้ม่เคุยต้�องเลี�ยวรถกลับหลายคุรั�งในชีีว่ต้เพืี�อไปพ้ีดีคุุยกับผู้้�คุน!  

โปัรด่จำาไว้เสืมอว่าพระเจ้า 
ทำรงสืามารถทำำาอะไรได่้บั้าง 
ก่ับัเมล่็ด่พันัธ์ุ์ทำ้�ไม่ได่้ถ้ก่หว่านั  
ถ้ก่ต้องแล่้ว พระองค์ทำรง 
ทำำาอะไรไม่ได่้เล่ย!
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โปรดีจัำาไว�ว่าหากคุุณเด่ีนผู้่านใคุรสืักคุนทีี่�คุุณร้�ส่ืกว่าคุวรเขี�าไปพ้ีดีคุุยดี�วย  

ให�เด่ีนกลับไปคุุยเลยคุรับ คุุณจัะไม่่เสืียใจัและพีวกเขีาก็จัะไม่่เสีืยใจัดี�วย! 

เมื่�อผู้ม่กลับไปหาชีายคุนนั�น ผู้ม่พ้ีดีว่า “ผู้ม่ขีอถาม่คุำาถาม่ทีี่�น่าสืนใจั 

กับคุุณไดี�ไหม่คุรับ” เขีาต้อบว่า “ไดี�เลยคุรับ” เมื่�อผู้ม่ถาม่ว่าหากชีีว่ต้ต้�อง

จับลงในคุืนนั�น เขีามั่�นใจัเต้็ม่ร�อยหรือไม่่ว่าจัะไดี�ไปสืวรรคุ์ “แน่นอนคุรับ” 

เขีาต้อบ “คุุณร้�ไดี�อย่างไรว่ามั่นจัะเป็นเชี่นนั�นจัร่งๆ” ผู้ม่ถาม่กลับไป แล�ว 

ชีายคุนนั�นก็เร่�ม่เที่ศน์ให�ผู้ม่ฟัง! เขีาม่ีคุวาม่สืัม่พัีนธิ์ทีี่�แน่นแฟ้นกับพีระเยซ้ึ่  

ผู้ม่จ่ังที่�าที่ายให�เขีามี่คุวาม่กล�าทีี่�จัะออกไปต้าม่หาผู้้�ทีี่�ยงัไม่เ่ชืี�อ ผู้ม่ม่อบหนังสืือ 

ให�แกเ่ขีาและเด่ีนจัากม่า เขีาพ้ีดีข่ี�นวา่“กอ่นที่ี�คุุณจัะไป ผู้ม่ขีอพ้ีดีอะไรบางอยา่ง 

ไดี�ไหม่คุรับ” เมื่�อผู้ม่เด่ีนกลับไป เขีาบอกว่าเมื่�อสืาม่ส่ืบป่ทีี่�แล�ว เพืี�อนร่วม่งาน

คุนหน่�งไดี�ถาม่คุำาถาม่เดีียวกันนี�กับเขีา! เขีาบอกเพืี�อนไปว่าเขีาไม่ส่ืนใจั นั�นไม่ไ่ดี� 

ที่ำาให�เพืี�อนเขีาทีี่�เป็นคุร่สืเตี้ยนวุ่นวายใจัแต้่อย่างใดี เพืี�อนคุนนั�นบอกเพีียง 

แคุ่วา่หากเขีาต้�องการจัะพ้ีดีถ่งเรื�องนี�ก็จังบอกให�ร้� สืาม่ปต่้อ่ม่า เขีาเคุาะประต้้

ห�องขีองเพืี�อนคุนนั�นและถาม่ว่าขีอเขี�าไปคุุยดี�วยไดี�หรือไม่่ เพืี�อนต้อบว่า  

“เขี�าม่าเลยและเช่ีญนั�งคุรับ ผู้ม่ร้�วา่คุุณต้�องการจัะคุุยเรื�องอะไร!” เพืี�อนคุนนั�น 

ร้�แล�วว่าเขีาต้�องการจัะพ้ีดีถ่งพีระเยซ้ึ่! เขีาเล่าให�เพืี�อนฟังว่าเขีาเฝ้้าคุรุ่นคุ่ดี 

ทุี่กๆ วันเป็นเวลาสืาม่ป่ต่้ดีต้่อกันถ่งคุำาถาม่ทีี่�ว่า ‘หากชีีว่ต้ต้�องจับในคืุนนี�  

คุุณมั่�นใจัเต็้ม่ร�อยหรือไม่่ว่าจัะไดี�ไปสืวรรค์ุ’! ว๊าว!! เพืี�อนขีองเขีาไดี�หว่าน 

เม่ล็ดีพัีนธุิแ์หง่คุวาม่เชืี�อลงไปในชีีว่ต้ขีองชีายคุนนี� แต้เ่ราไม่ร้่�วา่พีระเจั�าจัะที่รง 

ที่ำาอะไรบ�างกับเม่ล็ดีพัีนธุิ์นั�น! และโปรดีจัำาไว�เสืม่อว่าพีระเจั�าที่รงสืาม่ารถ 

ที่ำาอะไรไดี�บ�างกับเม่ล็ดีพัีนธุิที์ี่�ไม่ไ่ดี�ถ้กหวา่น ถ้กต้�องแล�ว พีระองคุท์ี่รงที่ำาอะไร 

ไม่่ไดี�เลย! ดัีงนั�นในวันทีี่�กำาลังม่าถ่งนี� จังเป็นผู้้�ประกาศขี่าวประเสืร่ฐเพืี�อถวาย

แดี่พีระเจั�าต้่อไปเรื�อยๆ

“ค์ณคิดว่่าจะเกิดอะไร้ขึ้้�นเมื�อต้องจบชื่ีว่ิตลืง” 

นี�เป็นหน่�งในคุำาถาม่โปรดีขีองผู้ม่ มั่นเป็นคุำาถาม่ปลายเปิดี และคุุณจัะ
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ไดี�รับคุำาต้อบทีุ่กประเภัที่ เชี่น ไปสืวรรคุ์ ไปนรก ไปสืวรรคุ์และไม่่ยอม่ไปนรก  

กลับชีาต่้ม่าเก่ดีใหม่่ ไม่่มี่อะไรเก่ดีข่ี�น ไม่่แน่ใจั ฯลฯ หลังจัากทีี่�ไดี�คุำาต้อบ 

จัากคุนเหล่านั�นแล�ว ก็ให�ถาม่ต้่อไปว่า “ที่ำาไม่คุุณจ่ังเชืี�อเชี่นนั�น” แล�วคุุณก็

หยุดีเพืี�อให�การสืนที่นาดีำาเน่นไปไดี�อย่างสืะดีวก โปรดีจัำาไว�ว่าจังให�พีวกเขีา

ปกป้องในจุัดีทีี่�พีวกเขีาเลือกจัะปกป้อง 

“ค์ณคิดว่่าจะเกิดอะไร้ขึ้้�นเมื�อชื่ีว่ิตต้องจบลืง อะไร้ที่ี�ที่ำาให้ค์ณคิดถึ้ง

เร้ื�องนี� ค์ณคิดว่่ามันคืออะไร้” 

นี�เปน็แนวที่างในการถาม่ซึ่ำ�าจัากคุำาถาม่กอ่นหน�านี� มั่นจัะชีว่ยสืร�างสืาย

สัืม่พัีนธิ์กับคุนผู้้�นั�นเพ่ี�ม่ข่ี�นเล็กน�อยและด่ีงพีวกเขีาเขี�าส้ื่การสืนที่นา 

คุรั�งหน่�งเมื่�อผู้ม่ไปพ้ีดีในทีี่�ประชุีม่ในโรงแรม่แห่งหน่�งทีี่�รัฐน่วเจัอร์ซีึ่ย์  

ผู้ม่สัืงเกต้เห็นชีายคุนหน่�งกำาลังด้ีหนังสืือขีองผู้ม่ทีี่�อย้บ่นโต้ะ๊ ผู้ม่จ่ังเด่ีนเขี�าไปหา  

เขีาไม่่ไดี�เป็นสืม่าช่ีกในกลุ่ม่ขีองเรา ที่ี�นั�นมี่งานแต้่งงานใหญ่และมี่แขีกหลาย

คุนม่าพัีก ชีายคุนนี�สัืงเกต้เห็นภัาพีสัืญญาณหัวใจัหยุดีเต้�นบนหน�าปกหนังสืือ 

One Heartbeat Away (เพีียงหน่�งจัังหวะการเต้�นขีองหัวใจั) ขีองผู้ม่และมั่น 

ที่ำาให�เขีาเก่ดีคุวาม่สืนใจั ขีณะทีี่�เรากำาลังคุุยกัน เขีาพ้ีดีว่า “ผู้ม่ต้�องไปพีบ 

ใคุรบางคุนทีี่�บาร์ แต้่ผู้ม่จัะกลับม่าในอีกสืาม่ส่ืบนาทีี่” แล�วเขีาก็ไป ผู้ม่เคุย

ไดี�ย่นประโยคุเชี่นนี�ม่าก่อน! แต้่คุุณร้�อะไรไหม่คุรับ ไม่่นานเขีาก็กลับออกม่า

จัากบาร์เพืี�อสืนที่นาต้่อ! 

เขีาบอกว่าจัะไม่่มี่ส่ื�งใดีเก่ดีข่ี�นหลัง

จัากทีี่�เราจับชีีว่ต้ลง ผู้ม่ถาม่ว่าที่ำาไม่เขีาจ่ัง

เชืี�อเชี่นนั�น และเขีาต้อบว่าเขีาเป็นคุนทีี่� 

เชืี�อว่าไม่่มี่พีระเจั�า “อะไรคืุอหลักฐานทีี่�ดีี

ทีี่�สุืดีทีี่�ที่ำาให�คุุณเชืี�อวา่ไม่มี่่พีระเจั�า” ผู้ม่ถาม่ 

เขีาต้่อ ผู้ม่พีบว่าผู้้�ทีี่�เชืี�อว่าไม่่มี่พีระเจั�า

จัำานวนม่ากไม่่มี่อะไรจัะแบ่งปันเพีราะแนว

ให้ใช้สืิ�งรอบัตัวคุณในัก่ารสืนัทำนัา  
บัางสืิ�งบัางอย่างบันัหมวก่หรือเสืื�อ 
ของคนัผู้้้นัั�นั สืิ�งทำ้�คุณได่้ยินัพวก่เขา 
พ้ด่ถ่ง สืร้อยคอ รอยสัืก่ สืร้อยข้อมือ ฯล่ฯ 
ล่้วนัเปั็นัสืิ�งทำ้�ด่้ในัก่ารเริ�มต้นัสืนัทำนัา
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คุวาม่เชืี�อขีองพีวกเขีานั�นตั้�งอย้่บนส่ื�งอื�นทีี่�ปราศจัากพียานหลักฐาน คุำาถาม่

ทีี่�ดีีอีกขี�อหน่�งก็คืุอ ‘คุุณเป็นผู้้�ทีี่�เชืี�อว่าไม่่มี่พีระเจั�าไดี�อย่างไร’ คุุณสืาม่ารถ

ถาม่คุำาถาม่นี�กับผู้้�คุนที่ี�มี่คุวาม่เชืี�อทีี่�แต้กต้่างกันไดี� เชี่น ‘คุุณม่าเป็นมุ่สืล่ม่ 

ไดี�อย่างไร’ ‘คุุณม่าเชืี�อในเรื�องว่วัฒนาการไดี�อย่างไร’ ‘คุุณม่าเป็นคุร่สืเตี้ยน

ไดี�อย่างไร’ คุำาถาม่เชี่นนี�จัะชี่วยให�คุุณไดี�นั�งเอนหลังและรับฟังถ่งป้ม่หลัง

ขีองพีวกเขีา มั่นจัะชี่วยให�คุุณไดี�รวบรวม่ขี�อม้่ลเพ่ี�ม่เต่้ม่เพืี�อให�คุุณคุ่ดีออกว่า 

จัะพ้ีดีคุุยต้่อไปอย่างไร 

แม่ที่ธ่ิวกับผู้ม่สืนที่นากันอยา่งออกรสื เขีาบอกวา่เขีาชีอบอา่นและไดี�ไป 

ห�องสืมุ่ดีเพืี�ออ่านหนังสืือเกี�ยวกับที่ฤษฎีีบ่กแบง! ดัีงนั�นผู้ม่จ่ังม่อบหนังสืือ  

One Heartbeat Away (เพีียงหน่�งจัังหวะการเต้�นขีองหัวใจั) ให�แก่เขีา  

เขีาม่องม่าที่ี�ผู้ม่และพ้ีดีข่ี�นว่า “ผู้ม่ขีอพ้ีดีอะไรกับคุุณไดี�ไหม่คุรับ” ผู้ม่ต้อบว่า 

“ไดี�คุรับ” เขีาจ่ังพ้ีดีว่า “เมื่�อผู้ม่บอกคุนอื�นว่าผู้ม่เชืี�อว่าไม่่มี่พีระเจั�า ผู้ม่มั่กจัะ

ม่องด้ีสีืหน�าขีองพีวกเขีา ผู้้�คุนมั่กจัะด้ีถ้กผู้ม่ แต้่คุุณไม่่ไดี�ที่ำาเชี่นนั�น และผู้ม่

อยากขีอบคุุณที่ี�คุุณไม่่ที่ำาเชี่นนั�น” ว๊าว! ผู้ม่ไม่่ร้�ตั้วเลยสัืกน่ดีว่าในขีณะที่ี�ผู้ม่

กำาลังเป็นพียานเรื�องขี่าวประเสืร่ฐ เขีาก็กำาลังม่องด้ีสีืหน�าขีองผู้ม่เพืี�อด้ีว่าผู้ม่

ต้อบสืนองอย่างไรในต้อนที่ี�เขีาบอกว่าเขีาเชืี�อว่าไม่่มี่พีระเจั�า!

สดุด่ 14:1 “คุนโง่รำาพ่ีงในใจัขีองต้นว่า “ไม่ม้พีระเจั�า...”

พีระคัุม่ภีัร์กล่าวเอาไว�อย่างชัีดีเจัน เป็นเรื�องโง่หากม่องด้ีหลักฐาน 

ในการที่รงสืร�างทัี่�งหม่ดี รวม่ทัี่�งคุำาพียากรณท์ี่ี�สืำาเร็จัแล�ว และเมื่�อไดี�ร้�วา่พีระเยซ้ึ่ 

คืุอผู้้�ใดีแต้่กลับสืรุปว่าไม่่มี่พีระเจั�า แต้่นั�นไม่่ไดี�หม่ายคุวาม่ว่าเราคุวรปฏ่ิบัต่้ต้่อ 

ผู้้�ทีี่�เชืี�อว่าไม่่มี่พีระเจั�าเหมื่อนเขีาเป็นคุนโง่ หากสีืหน�าขีองผู้ม่แสืดีงคุวาม่ด้ีถ้ก 

เมื่�อแม่ที่ธ่ิวบอกว่าเขีาไม่่เชืี�อในพีระเจั�า หรือถ�าผู้ม่ไปเรียกเขีาว่าคุนโง่เอ๋ย  

มั่นคุงปิดีกั�นการสืนที่นาขีองเราทัี่�งหม่ดี นี�เป็นบที่เรียนทีี่�ดีีสืำาหรับผู้ม่ ผู้ม่ 
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ดีีใจัม่ากทีี่�รับมื่อกับสืถานการณ์ต้รงนั�นไดี�อย่างถ้กต้�อง เพีราะตั้วผู้ม่เองก็ไม่่ไดี�

จััดีการกับการสืนที่นาไดี�อย่างถ้กต้�องเสืม่อไป 

อีกส่ื�งหน่�งทีี่�ต้�องจัดีจัำาไว�ก็คืุอให�ใชี�ส่ื�งรอบตั้วคุุณในการสืนที่นา บางส่ื�ง

บางอยา่งบนหม่วกหรือเสืื�อขีองคุนผู้้�นั�น ส่ื�งทีี่�คุุณไดี�ยน่พีวกเขีาพ้ีดีถ่ง สืร�อยคุอ 

รอยสัืก สืร�อยขี�อมื่อ ฯลฯ ล�วนเป็นส่ื�งทีี่�ดีีในการเร่�ม่ต้�นสืนที่นา 

หลายคุนสืวม่กำาไลยางทีี่�มี่ขี�อคุวาม่อย้่บนนั�น ในการพ้ีดีคุุยกับผู้้�คุน 

ทีี่�สืวม่กำาไลยาง ผู้ม่พีบว่าม่ากกว่าคุร่�งหน่�งนั�นมั่นเกี�ยวขี�องกับคุวาม่ต้าย  

ซ่ึ่�งจัากจุัดีนั�น เราจัะเปลี�ยนไปส้ื่การพ้ีดีคุุยในแง่มุ่ม่เช่ีงจ่ัต้ว่ญญาณไดี�ง่ายข่ี�น

ผู้ม่จัะถาม่ผู้้�คุนว่า ‘กำาไลยางเสื�นนี�สืื�อถ่งอะไรคุรับ’ ผู้ม่ที่ำาเชี่นนั�น 

คุรั�งหน่�งทีี่�ต้้�เชี่ารถแห่งหน่�งขีองบร่ษัที่เอ็นเต้อร์ไพีรสื์ พีนักงานคุนนั�นต้อบว่า 

“ม่หาว่ที่ยาลัยเวอร์จ่ัเนียเที่คุคุรับ” ผู้ม่ถาม่ต้่อว่า “คุุณอย้่ทีี่�นั�นระหว่างทีี่�เก่ดี

การกราดียง่หรือเปลา่คุรับ” เขีาต้อบวา่ใชี ่“คุุณส้ืญเสีืยเพืี�อนไปหรือเปลา่คุรับ”  

ผู้ม่ถาม่ต่้อ เขีาต้อบว่าเพืี�อนคุนหน่�งขีองเขีาไดี�เสีืยชีีว่ต้ในวันนั�น “เมื่�อคุุณไดี�

เห็นคุวาม่ต้ายเชี่นนั�น คุุณคุ่ดีว่าจัะเก่ดีอะไรข่ี�นเมื่�อชีีว่ต้ต้�องจับลง” เขีาก�ม่

ศีรษะลงและพ้ีดีว่า “ไม่่ร้�ส่ืคุรับ ผู้ม่ไม่่ร้�จัร่งๆ” คุุณร้�ไดี�เลยว่ามั่นยังคุงเป็น 

ชี่วงเวลาทีี่�เต็้ม่ไปดี�วยคุวาม่ร้�ส่ืกส้ืญเสีืยเพีราะเพืี�อนขีองเขีาไดี�จัากไป ผู้ม่จ่ังไดี�

หนุนใจัเขีา ที่�าที่ายเขีาให�คุ�นด้ีเรื�องนี�ทัี่�งหม่ดี ผู้ม่ให�เอกสืารบางอย่างเพืี�อให�เขีา

อ่านและยังไดี�เป็นพีรที่างดี�านการเง่นแก่เขีา ผู้ม่ต้�องการให�แน่ใจัไดี�ว่าเขีาจัะ 

ไม่่ลืม่คุร่สืเตี้ยนคุนหน่�งทีี่�ไดี�พีบกันในวันนั�น 

คุรั�งหน่�งขีณะทีี่�เด่ีนไปทีี่�สืายพีานสัืม่ภัาระในสืนาม่บ่น ผู้ม่เห็นชีาย 

คุนหน่�งสืวม่กำาไลสีืเหลืองทีี่�เขีียนว่าจังมี่ชีีว่ต้ทีี่�เข็ีม่แข็ีง ผู้ม่เด่ีนไปหาเขีา 

แล�วถาม่ข่ี�นว่า “มี่ใคุรในคุรอบคุรัวขีองคุุณเป็นม่ะเร็งหรือเปล่าคุรับ” เขีาต้อบว่า  

“ภัรรยาขีองผู้ม่เอง” ผู้ม่จ่ังถาม่ว่า “เธิอเสีืยชีีว่ต้ใชี่ไหม่คุรับ” คุำาต้อบคืุอใชี่  

ผู้ม่ถาม่ต้อ่วา่เธิอเสืยีชีีว่ต้ไปนานแคุไ่หนแล�วและเขีาต้อบวา่เมื่�อห�าปที่ี่�แล�ว ชีาย

คุนนี�ยังอายุไม่่ม่ากเลยและต้�องส้ืญเสีืยภัรรยาไปดี�วยโรคุม่ะเร็งเมื่�อห�าป่ก่อน 
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มั่นที่ำาให�ผู้ม่ตั้�งตั้วไม่่ต่้ดีอย้่คุร้่หน่�ง แล�วผู้ม่ก็ถาม่ว่า “คุุณจัดีจัำาอะไรเกี�ยวกับ 

ตั้วเธิอไดี�ม่ากทีี่�สุืดีคุรับ” เขีาต้อบว่าในบั�นปลายชีีว่ต้ เธิอร้�ส่ืกเจ็ับปวดีม่าก 

และเธิอก็ชีอบให�เขีาพีาไปอาบนำ�าดี�วยการแชี่ตั้วในฟองสืบ้่ มั่นที่ำาให�เธิอ 

ย่�ม่กว�าง! คุุณร้�ส่ืกไดี�ถ่งคุวาม่รักระหว่างสืามี่และภัรรยาไหม่คุรับ มั่นยอดีเยี�ยม่

ม่ากทีี่�ไดี�ย่นเรื�องนี�! 

ผู้ม่ถาม่ต้่อว่า “อะไรทีี่�ที่ำาให�คุุณคุ่ดีถ่งเธิอม่ากทีี่�สุืดีคุรับ” เขีาต้อบว่า 

“หม่ายเลขี 103 คุรับ” ผู้ม่เป็นคุนทีี่�มี่คุวาม่ที่รงจัำาดีี แต้่ผู้ม่กลับจัำาไม่่ไดี�เลย

ว่าที่ำาไม่เขีาจ่ังบอกผู้ม่ว่าหม่ายเลขีนั�นมี่คุวาม่สืำาคัุญ ผู้ม่จัำาไดี�ว่าผู้ม่ต้อบเขีา 

ไปว่าอย่างไร ผู้ม่พ้ีดีว่า “ผู้ม่เพ่ี�งบ่นม่าจัากแซึ่คุราเม่นโต้และผู้ม่ไดี�อ่าน 

พีระคัุม่ภีัร์ ผู้ม่กำาลังอ่านสืดุีดีี 103 ทีี่�กล่าวว่า “ต้ะวันออกไกลจัากต้ะวันต้ก

เที่่าใดี พีระองคุ์ที่รงปลดีการละเม่่ดีขีองเราจัากเราไปไกลเที่่านั�น” เจัย์ไม่่ไดี� 

ไปถ่งสืวรรคุ์เพีราะภัรรยาขีองเขีาเสีืยชีีว่ต้ดี�วยโรคุม่ะเร็ง เขีาไดี�ไปสืวรรคุ์ 

เมื่�อเขีากลับใจัจัากบาปและบังเก่ดีใหม่่ ผู้ม่ให�แผู้่นพัีบขี่าวประเสืร่ฐแก่เขีาและ

เขีาไดี�โน�ม่ตั้วม่ากอดีผู้ม่! มั่นเปน็โอกาสืหน่�งในการไดี�พีบปะกับผู้้�คุนทีี่�ผู้ม่ชืี�นชีม่

ทีี่�สุืดีต้ลอดีกาล

“ค์ณเติบโตขึ้้�นมาในศาสนา คว่ามเชื่ื�อ หร้ือปร้ะเพัณีใดๆ หร้ือไม่  

ในตอนนี�เมื�อค์ณเป็นผ้้ใหญ่่แล้ืว่ เรื้�องนี�มันสำาคัญ่ต่อค์ณมากข้ึ้�นหรื้อน้อย่ลืง”

คุำาถาม่นี�ไดี�กลายเป็นหน่�งในขี�อทีี่�

ผู้ม่ชีอบ มั่นเป็นคุำาถาม่ง่ายๆ เพีราะคุน

สืว่นใหญเ่ต่้บโต้ม่าในคุวาม่เชืี�อที่างศาสืนา

บางอยา่ง และขี�อดีีอีกอยา่งก็คืุอมั่นใชี�ถาม่ 

คุนส้ืงอายุไดี�ทุี่กคุน คุนหนุม่่สืาวหรือผู้้�ใหญ่ 

ก็จัะต้อบคุำาถาม่นี�ดี�วย 

คุำาถาม่ทีี่�ดีีอีกขี�อหน่�งทีี่�คุวรถาม่

ระหว่างการสืนที่นาก็คืุอ ‘ค์ณคิดว่่าพัร้ะเย่ซู้คือผ้้ใด’ แล�วคุุณจัะไดี�คุำาต้อบ

เมื�อคุณแบั่งปัันัความเชื�อ  
คุณต้องพ้ด่ถ่งความบัาปัก่ับับัุคคล่นัั�นั
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ทีี่�น่าสืนใจัสืำาหรับคุำาถาม่นี�! ในวันหน่�ง มี่ชีายชีาวพุีที่ธิชืี�อไบรอันบอกกับผู้ม่ว่า 

พีระเยซ้ึ่ไม่่เคุยดีำารงพีระชีนม่์อย้่จัร่ง! ผู้ม่เคุยไดี�ย่นคุำาต้อบเชี่นนี�ม่าบ�างแล�ว 

แต้่คุนสื่วนใหญ่จัะไม่่พ้ีดีว่าบุคุคุลผู้้�มี่อ่ที่ธ่ิพีลม่ากทีี่�สุืดีในวัฒนธิรรม่ต้ะวันต้ก 

ผู้้�นี�ไม่่เคุยไดี�ย่างเที่�าลงม่าเหยียบบนพืี�นโลกจัร่งๆ ผู้ม่จ่ังถาม่ไบรอันเกี�ยวกับ 

นักประวัต่้ศาสืต้ร์ทีี่� ไดี� เขีียนถ่งเรื�องราวขีองพีระองค์ุ เขีาบอกผู้ม่ว่า 

นักประวัต่้ศาสืต้ร์ทัี่�งหม่ดีนั�นเขีียนผู่้ดี! ผู้ม่คุ่ดีว่ามั่นน่าท่ี่�งม่ากทีี่�ไบรอันสืาม่ารถ

สืรุปไดี�ว่าหลังจัาก 2,000 ป่ผู้่านไป นักประวัต่้ศาสืต้ร์เหล่านั�นต้่างเขี�าใจัผู่้ดี

กันหม่ดี! โปรดีจัำาไว�ว่าซึ่าต้านไม่่สืนใจัว่าคุวาม่เชืี�อและขี�อโต้�แย�งจัะฟังด้ีน่าขีัน

เพีียงใดี ทัี่�งหม่ดีทีี่�ซึ่าต้านสืนใจัก็คืุอคุุณจัะไม่่กลับใจัม่าเชืี�อในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์

เพืี�อให�ไดี�รับการอภััยบาป 

ส่ื�งหน่�งทีี่�สืำาคัุญม่ากๆ ที่ี�ต้�องจัดีจัำาไว�ก็คืุอเมื่�อคุุณแบ่งปันคุวาม่เชืี�อ  

คุุณต้�องพ้ีดีถ่งคุวาม่บาปกับบุคุคุลนั�น หลายคุนร้�ส่ืกดีีทีี่�คุุณเชืี�อในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต์้ 

แต้่พีวกเขีาไม่่ร้�ว่าอะไรทีี่�ที่ำาให�พีระองคุ์แต้กต้่างจัากบุคุคุลสืำาคัุญที่างศาสืนา

อื�นๆ เมื่�อคุุณพ้ีดีถ่งคุวาม่บาปกับพีวกเขีา คุวาม่เป็นพีระผู้้�ชี่วยให�รอดีขีอง

พีระองคุ์จัะมี่คุวาม่หม่ายม่ากข่ี�น ต้าม่พีระคัุม่ภีัร์นั�น พีระเจั�าที่รงเรียกร�องการ 

ถวายเคุรื�องบ้ชีาไถ่บาปทีี่�ปราศจัากต้ำาหน่เพืี�อชีำาระบาปขีองเรา และมี่เพีียง 

พีระเยซ้ึ่พีระองค์ุเดีียวทีี่�ที่รงที่ำาเชี่นนั�นไดี� ไม่่มี่ใคุรหรือส่ื�งอื�นใดีทีี่�จัะที่ำาไดี�เลย 

ดัีงนั�น คุำาถาม่ที่ี�ดีีทีี่�คุวรถาม่ก็คืุอ ‘ค์ณคิดว่่าตัว่ค์ณเป็นคนดีหร้ือไม่’ 

สุภาษิติ 20:6 “คุนเป็นอันม่ากป่าวร�องคุวาม่ดีีขีองเขีาเอง แต้่ใคุร 

จัะหาคุนสืัต้ย์ซืึ่�อพีบเล่า”

คุนสืว่นใหญไ่ม่ลั่งเลทีี่�จัะต้อบวา่พีวกเขีาเปน็คุนดีี แต้จ่ัำาไว�วา่พีระคัุม่ภีัร์

กล่าวถ่งเรื�องนี�ไว�อย่างชัีดีเจันม่าก
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โร์ม 3:23 “เหตุ้ว่าทุี่กคุนที่ำาบาป และเสืื�อม่จัากสืง่าราศีขีองพีระเจั�า”    

โร์ม 6:23 “เพีราะว่าคุ่าจั�างขีองคุวาม่บาปคือคุวาม่ต้าย แต่้ขีองประที่าน

ขีองพีระเจั�าคอืชีีว่ต้น่รันดีรใ์นพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้อ์งคุพ์ีระผู้้�เปน็เจั�าขีองเรา”

โปรดีจัำาไว�วา่ผู้้�คุนไม่ไ่ดี�ต้ายจัากอบัุต่้เหต้ทุี่างรถยนต้ ์โรคุม่ะเร็ง หัวใจัวาย  

หรือส่ืนาม่่ พีวกเขีาต้ายเพีราะบาปขีองต้นเอง นั�นหม่ายคุวาม่ว่าเราทุี่กคุน 

จัะต้�องต้ายในวันหน่�ง

โร์ม 7:7 “ถ�าเชี่นนั�นเราจัะว่าอย่างไร ว่าพีระราชีบัญญัต่้คืุอบาป 

หรือ ขีอพีระเจั�าอย่ายอม่ให�เป็นเชี่นนั�นเลย แต้่ว่าถ�าม่่ใชี่เพีราะ 

พีระราชีบัญญัต่้แล�ว ขี�าพีเจั�า ก็จัะไม่่ ร้� จัักบาป เพีราะว่าถ�า 

พีระราชีบัญญัต่้ม่่ไดี�ห�าม่ว่า “อย่าโลภั” ขี�าพีเจั�าก็จัะไม่่ร้�ว่าอะไร 

คืุอคุวาม่โลภั”        

อย่าโลภัเป็นพีระบัญญัต่้ขี�อหน่�งในบัญญัต่้ส่ืบประการทีี่�พีบใน 

เฉลยธิรรม่บัญญัต่้ 5 และอพียพี 20

กาลาเท่ิยู 3:24 เพีราะฉะนั�น พีระราชีบัญญัต่้จ่ังเป็นคุร้ขีองเราซ่�ง 

นัำาเราม่าถ่งพีระคุร่สืต้์ เพืี�อเราจัะไดี�เป็นคุนชีอบธิรรม่โดียคุวาม่เชืี�อ 

คุณ์จ็ำาเร์ื�องร์าวีอันำยูิ�งใหญ�ของเศร์ษฐี่หนำุ�มได้หร์ือไม�

ล่กา 18:18-27 “มี่ขุีนนางผู้้�หน่�งท้ี่ลถาม่พีระองคุ์ว่า ‘ที่่านอาจัารย์

ผู้้�ประเสืร่ฐ ขี�าพีเจั�าจัะที่ำาประการใดีจ่ังจัะไดี�ชีีว่ต้น่รันดีร์เป็นม่รดีก’ 
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พีระเยซ้ึ่ต้รัสืถาม่คุนนั�นว่า ‘ที่่านเรียกเราว่าประเสืร่ฐที่ำาไม่ ไม่่มี่ใคุร

ประเสืร่ฐเว้นัแต่พีระเจั�าองคุ์เดีียว ที่่านร้�จัักพีระบัญญัต่้แล�วซ่ึ่�งว่า  

อย่าล่วงประเวณีผัู้วเมี่ยเขีา อย่าฆ่่าคุน อย่าลักที่รัพีย์ อย่าเป็นพียานเท็ี่จั 

จังให�เกียรต่้แกบ่่ดีาม่ารดีาขีองต้น’ คุนนั�นจ่ังท้ี่ลวา่ ‘ขี�อเหลา่นี�ขี�าพีเจั�า

ไดี�ถือรักษาไว�ตั้�งแต้่เป็นเด็ีกๆ ม่า’ เมื่�อพีระเยซ้ึ่ที่รงไดี�ย่นอย่างนั�น 

พีระองค์ุต้รัสืแก่เขีาว่า ‘ที่่านยังขีาดีส่ื�งหน่�ง จังไปขีายบรรดีาส่ื�งขีอง 

ซ่ึ่�งที่่านมี่อย้่และแจักจั่ายให�คุนอนาถา ที่่านจ่ังจัะมี่ที่รัพีย์สืม่บัต่้ 

ในสืวรรคุ์ แล�วจังต้าม่เราม่า’ แต่้เมื่�อ

เขีาไดี�ย่นอย่างนั�นก็เป็นทุี่กขี์นัก เพีราะ

เขีาเป็นคุนมั่� ง มี่ม่าก เ มื่� อพีระเยซ้ึ่ 

ที่อดีพีระเนต้รเห็นเขีาเป็นทุี่กขี์นัก 

พีระองค์ุจ่ังต้รัสืว่า ‘คุนมั่�งมี่จัะเขี�าใน

อาณาจัักรขีองพีระเจั�าก็ยากจัร่งหนา 

เพีราะว่าตั้วอ้ฐจัะรอดีร้เข็ีม่ก็ง่ายกว่า 

คุนมั่�งมี่จัะเขี�าในอาณาจัักรขีองพีระเจั�า’ 

ฝ้่ายคุนทัี่�งหลายทีี่�ไดี�ย่นจ่งว่า ‘ถ�าอย่างนั�นใคุรจัะรอดีไดี�’ แต้่พีระองคุ์

ต้รัสืว่า ‘ส่ื�งทีี่�ม่นุษย์ที่ำาไม่่ไดี� พีระเจั�าที่รงกระที่ำาไดี�’”

มาร์ะโก 10:18 “พีระเยซ้ึ่ต้รัสืถาม่คุนนั�นวา่ ‘ที่า่นเรียกเราวา่ประเสืร่ฐ

ที่ำาไม่ ไม่่มี่ใคุรประเสืร่ฐเว้นัแต่พีระเจั�าองคุ์เดีียว’”

ขีอให�จัำาไว�ว่าไม่่มี่ใคุรประเสืร่ฐนอกจัากพีระเจั�าเที่่านั�น ไม่่มี่ใคุร 

เขี�าขี่าย ‘ประเสืร่ฐ’ เลย คุุณจัะแสืดีงให�คุนอื�นเห็นว่าพีวกเขีาไม่่ชีอบธิรรม่ 

ในสืายพีระเนต้รพีระเจั�าไดี�อย่างไร ก็เพีียงแคุ่ต้รวจัสือบโดียย่ดีเอาพีระบัญญัต่้

ส่ืบประการเป็นทีี่�ตั้�งต้าม่ทีี่�พีระเยซ้ึ่ไดี�ที่รงที่ำาในทีี่�นี� เศรษฐีหนุ่ม่กำาลังโกหก 

ขอให้จำาไว้ว่าไม่ม้ใครปัระเสืริฐ 
นัอก่จาก่พระเจ้าเทำ่านัั�นั  
ไม่ม้ใครเข้าข่าย ‘ปัระเสืริฐ’ เล่ย
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พีระเยซ้ึ่ เขีาไม่่ไดี�รักษาพีระบัญญัต่้เหล่านั�นทัี่�งหม่ดีตั้�งแต้่เป็นเดี็ก พีระเยซ้ึ่จ่ัง

ที่รงเสืนอส่ื�งอื�นเพืี�อให�เขีาเขี�าใจั เมื่�อเศรษฐีหนุม่่ไม่พ่ีร�อม่ทีี่�จัะสืละที่รัพียส์ืม่บัต่้ 

เพืี�อต่้ดีต้าม่พีระองคุ์ พีระเยซ้ึ่ไดี�ที่รงแสืดีงให�เห็นว่าเขีาไม่่ไดี�ให�พีระเจั�าม่าเป็น

ทีี่�หน่�งในชีีว่ต้ และเขีาบ้ชีาที่รพัียส่์ืนทีี่�เปน็วัต้ถุเหลา่นั�นม่ากกวา่ทีี่�จัะรกัพีระเจั�า 

พีระเยซ้ึ่ที่รงใชี�สืถานการณ์จัร่งดัีงกล่าวเพืี�อแสืดีงให�ชีายคุนนั�นเห็นว่าเขีา 

ไม่่ไดี�รักษาพีระบัญญัต่้ทัี่�งหม่ดีขีองพีระเจั�า

ในวันหน่�ง ผู้ม่กำาลังเด่ีนไปยังโรงแรม่ทีี่�น่ารักแห่งหน่�งในแอต้แลนต้า

เพืี�อไปพีบเพืี�อนและรับประที่านอาหารกลางวัน เมื่�อผู้ม่ไปถ่งหน�าโรงแรม่  

ผู้ม่ม่องไปยงัดี�านขี�างและจัดีจัำาชีายที่ี�ยนือย้ต่้รงนั�นไดี� ผู้ม่น่กชืี�อขีองเขีาไม่อ่อก

ในทัี่นทีี่เพีราะร้�ส่ืกประหม่่าอย้่ชัี�วคุร้่ เขีาคืุอคุานเย เวสืต์้ ศ่ลปินแร็ปชืี�อดัีง  

และผู้้�คุุ�ม่กันขีองเขีากำาลังยืนอย้่นอกโรงแรม่! ผู้ม่พ้ีดีอย้่เสืม่อว่าเราใชี�ชีีว่ต้ 

ไดี�เพีียงคุรั�งเดีียว ดัีงนั�นผู้ม่จ่ังเด่ีนไปหาพีวกเขีา ต้อนนั�นผู้ม่ร้�ส่ืกไดี�วา่หัวใจักำาลัง

เต้�นรัว ผู้ม่ตื้�นเต้�น ผู้ม่ร้�ว่านี�จัะเป็นการพีบปะกันทีี่�น่าสืนใจัแต้่ก็น่กไม่่ออกว่า 

มั่นจัะเป็นอย่างไรหรือจัะไปถ่งไหน อย่างไรก็ดีี ผู้ม่ตื้�นเต้�นทีี่�จัะไดี�ร้� 

นั�นเป็นเหตุ้ผู้ลหน่�งทีี่�ผู้ม่ไม่่แสืดีงบที่บาที่ร่วม่กับผู้้�อื�นเพืี�อชี่วยเต้รียม่

พีวกเขีาให�พีร�อม่ในการเปน็พียานกับผู้้�คุน คุุณจัะพีลาดีคุวาม่ร้�ส่ืกทีี่�เต็้ม่ไปดี�วย 

พีลังเชี่นนี� คุุณจัะพีลาดีคุวาม่ร้�ส่ืกประหม่่าและตื้�นเต้�น คุุณจัะพีลาดีการ 

ไดี�เห็นถ่งสีืหน�าขีองอีกฝ้่าย คุุณจัะพีลาดีการไดี�เห็นร่ม่ฝ้่ปากทีี่�สัื�นระร่ก

เมื่�อพีวกเขีาพียายาม่หาคุำาต้อบ ไม่่มี่อะไรจัะเทีี่ยบไดี�กับการสืนที่นาสืดี โอ�  

และอีกเหตุ้ผู้ลหน่�งก็คืุอคุุณไม่่เคุยเห็นพีระเยซ้ึ่ที่รงแสืดีงบที่บาที่นี�กับ 

เหลา่สืาวกขีองพีระองค์ุ! พีระองคุเ์พีียงแคุ่ต้รัสืสัื�งให�พีวกเขีาลุกข่ี�นและออกไป

ดี�วยคุวาม่วางใจัในพีระเจั�า! 

ผู้ม่ม่ีแผู้่นพัีบขี่าวประเสืร่ฐและไดี�แจักให�คุนในกลุ่ม่ขีองคุานเย ชีาย 

คุนหน่�งพ้ีดีข่ี�นว่า “นั�นคืุออะไรคุรับ” ผู้ม่ต้อบว่า “ตั้�วไปสืวรรคุ์คุรับผู้ม่”  

คุุณน่าจัะไดี�เห็นสีืหน�าขีองพีวกเขีาในต้อนนั�น ชีายคุนหน่�งพ้ีดีว่า “ผู้ม่ต้�องการ
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หน่�งใบคุรับ!” ผู้ม่จ่ังถาม่ว่า “คุุณเชืี�อเรื�องสืวรรคุ์ใชี่ไหม่คุรับ” พีวกเขีาต้อบว่า

เชืี�อ ผู้ม่ถาม่ต้่อว่า “แล�วคุุณเชืี�อเรื�องนรกหรือไม่่” พีวกเขีายังคุงต้อบว่าเชืี�อ  

ผู้ม่จ่ังเร่�ม่เลา่วา่นรกนั�นเปน็อยา่งไร คุานเยม่องม่าทีี่�ผู้ม่และพ้ีดีวา่ “ผู้ม่เพ่ี�งอา่น

บที่คุวาม่ในน่ต้ยสืารน่วสื์วีคุเกี�ยวกับคุนทีี่�หัวใจัหยุดีเต้�นและต้กนรก” ดีวงต้า 

ขีองเขีาเบ่กกว�างในขีณะทีี่�เราพ้ีดีคุุยกัน ผู้ม่จ่ังถาม่พีวกเขีาวา่ร้�หรือไม่ว่า่ต้�องที่ำา 

อย่างไรเพืี�อให�มั่�นใจัว่าจัะไม่่ต้กนรก พีวกเขีาไม่่ร้�เลย ผู้ม่จ่ังเร่�ม่ต้�นโดียพ้ีดีถ่ง

พีระบัญญัต่้ขีองพีระเจั�า 

ผู้ม่ถาม่ว่า “คุุณเคุยโกหกหรือเปล่าคุรับ” คุานเยเร่�ม่ต้อบในฐานะ

ตั้วแที่นขีองกลุ่ม่ “เคุยคุรับ” ผู้ม่จ่ังถาม่ต้่อว่า “นั�นที่ำาให�คุุณเป็นอะไรคุรับ” 

เขีาต้อบว่า “เป็นคุนโกหกคุรับ” เขีาต้อบถ้กแล�ว แต้่หลายคุนอาจัต้อบว่า  

‘เป็นคุนบาป’ หรือ ‘เป็นม่นุษย์’ อะไรที่ำานองนั�น ถ�ามี่คุนต้อบในลักษณะนั�น 

ผู้ม่ก็เพีียงแคุ่พ้ีดีว่า ถ�าคุุณฆ่่า คุุณก็คืุอฆ่าต้กร ถ�าคุุณขี่ม่ขืีน คุุณก็คืุอผู้้�ขี่ม่ขืีน 

ถ�าคุุณโกหก คุุณจัะเปน็อะไร และโดียทัี่�วไปเมื่�อถ่งจุัดีนี� พีวกเขีาจัะต้อบวา่เปน็

คุนโกหก จังปล่อยให�พีวกเขีาต้อบเชี่นนั�น อย่าต้อบแที่นพีวกเขีาเว�นเสืียแต้่ 

คุุณจัะร้�ส่ืกไดี�ว่าพีวกเขีาจัะไม่่ยอม่ต้อบ เมื่�อพีวกเขีายอม่รับว่าต้นเองเป็น 

คุนโกหก คุุณจัะเห็นถ่งสีืหน�าแววต้าทีี่�แสืดีงคุวาม่ยอม่รับม่ากข่ี�นว่าพีวกเขีา

ไดี�กระที่ำาผู่้ดี 

“คุุณเคุยขีโม่ยขีองหรือเปล่าคุรับ” ผู้ม่ถาม่ คุานเยยอม่รับว่าเคุย  

“มั่นที่ำาให�คุุณเป็นอะไรคุรับ” ผู้ม่ถาม่ต้่อ เขีาต้อบว่า เป็นพีวก “มื่อกาว”  

นั�นเปน็คุำาต้อบทีี่�ถ้กต้�องหรือเปลา่คุรับ ผู้ม่คุ่ดีวา่นั�นมั่นเกี�ยวกับเกม่ฟุต้บอลนะ

ถ�าจัำาไม่่ผู่้ดี! คุำาทีี่�ถ้กต้�องคืุอ ‘ขีโม่ย’ แต้่ผู้ม่ก็ไม่่ไดี�แก�ไขีคุำาต้อบขีองเขีา เพีราะ

คุำาว่า “มื่อกาว” ซ่ึ่�งเป็นหน่�งในชืี�อเพีลงขีองเขีานั�น สืาม่ารถร�องลงจัังหวะ

แร็ปไดี�ง่ายกว่าคุำาว่า ‘ขีโม่ย’! 
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ผู้ม่ถาม่ต่้อวา่ “คุุณเคุยมี่คุวาม่โลภัในใจัไหม่คุรับ” เขีาต้อบว่า “มี่ส่ืคุรับ”  

“พีระเยซ้ึ่ต้รัสืว่ามั่นไม่่ต้่างจัากการล่วงประเวณี” อย่าลืม่ว่าพีระเจั�าที่รง 

ต้รวจัสือบเราทัี่�งภัายในใจัและภัายนอก

“คุุณเคุยออกพีระนาม่พีระเจั�าไป

ในที่างทีี่�ผู่้ดีหรือไม่่คุรับ” เขีาต้อบว่าเคุย  

อย่าลืม่ว่านั�นเป็นการด้ีหม่่�นพีระเจั�า 

ผู้้�ส้ืงสุืดี และพีระเจั�าจัะที่รงเอาโที่ษผู้้�ทีี่� 

ด้ีหม่่�นพีระนาม่ขีองพีระองคุ์อย่างหนัก 

“คุุณเคุยโกรธิไหม่คุรบั” เขีาต้อบวา่  

“แน่นอนคุรับ” “พีระเยซ้ึ่ต้รัสืว่าคุวาม่โกรธิที่ี�ไม่่มี่สืาเหต้ก็ุเหมื่อนกับการฆ่่าคุน” 

แล�วผู้ม่ก็พ้ีดีว่า “คุุณเพ่ี�งบอกผู้ม่นะคุรับว่าต้าม่ม่าต้รฐานขีองพีระเจั�า

แล�ว คุุณเป็นคุนโกหก ขีโม่ย หม่่�นประม่าที่ ผู่้ดีประเวณี และฆ่าต้กร แล�วคุุณ

จัะมี่คุวาม่ผู่้ดีหรือไม่่ในวันแห่งการพ่ีพีากษา?” 

โปรดีจัำาไว�ว่าเราต้�องนำาคุนให�ไปหาพีระเจั�าและกางเขีนเสืม่อ พีวกเขีา

ไดี�ละเม่่ดีม่าต้รฐานขีองพีระเจั�า ไม่่ใชี่ขีองผู้ม่ 

แล�วเวลาทีี่�น่าสืนใจัก็ม่าถ่ง การม่องเห็นถ่งผู้ลร�ายทีี่�จัะเก่ดีข่ี�นต้าม่ม่า 

เพีราะการกระที่ำาขีองคุุณนั�นถือเป็นการถ่อม่ใจัลงอย่างม่ากและเป็นการประกาศ

ว่าตั้วคุุณเองมี่คุวาม่ผู่้ดี เขีาต้อบว่า “ผู้ม่ม่ีคุวาม่ผู่้ดีแน่นอนคุรับ” 

ผู้ม่จ่ังถาม่ว่า “นั�นหม่ายถ่งไปสืวรรคุ์หรือนรกคุรับ” เขีาต้อบว่า “นรก

ส่ืคุรับ” ผู้ม่ถาม่อีกว่า “แล�วการไปนรกม่ันที่ำาให�คุุณลำาบากใจัหรือเปล่าคุรับ” 

นี�เป็นคุำาถาม่ทีี่�คุวรถาม่ ผู้ม่ไม่่กังวลม่ากนักกับการที่ำาให�ใคุรบางคุนต้�องร้�ส่ืก

ต้ระหนก มั่นดีีกว่าปล่อยให�ชีีว่ต้น่รันดีร์ขีองคุนผู้้�นั�นถ้กที่ำาลายไปต้ลอดีกาล 

และคุวาม่จัร่งก็คืุอมั่นไม่่ไดี�ที่ำาให�พีวกเขีาแย่ลงแต้่อย่างใดี แต้่เป็นการให� 

พีระบัญญัต่้และคุวาม่จัร่งนำาพีวกเขีาไปส้ื่กางเขีน! 

“แล่้วก่ารไปันัรก่มันัทำำาให้ 
คุณล่ำาบัาก่ใจหรือเปัล่่าครับั”
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คุานเยต้อบว่า “ลำาบากใจัส่ืคุรับ” จัากนั�นผู้ม่ก็ถาม่ว่า “คุุณร้�หรือไม่่ว่า 

ต้�องที่ำาอย่างไรเพืี�อไม่่ให�ต้กนรก” เขีาต้อบว่าไม่่ร้�เลย ผู้ม่จ่ังเร่�ม่อธ่ิบาย 

คุวาม่จัร่งในพีระคุัม่ภีัร์ให�คุนกลุ่ม่นี�ไดี�รับฟังม่ากข่ี�น

กิจ็การ์ 3:19 “เหตุ้ฉะนั�นที่่านทัี่�งหลายจังหันกลับและตั้�งใจัใหม่ ่ 

เพืี�อจัะที่รงลบล�างคุวาม่ผู่้ดีบาปขีองที่่านเสีืย เพืี�อเวลาชืี�นใจัย่นดีี 

จัะไดี�ม่าจัากพีระพีักต้ร์ขีององคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า”

กิจ็การ์ 26:20 “แต้่ขี�าพีระองคุ์ไดี�กล่าวสัื�งสือนเขีา ตั้�งต้�นทีี่�เมื่อง

ดีามั่สืกัสืและในกรุงเยร้ซึ่าเล็ม่ ทัี่�วแว่นแคุว�นย้เดีีย แล่ะแก่ชีาว 

ต้่างประเที่ศ ให�เขีากลับใจัใหม่่ ให�หันม่าหาพีระเจั�าและกระที่ำาการ 

ซ่ึ่�งสืม่กับทีี่�กลับใจัใหม่่แล�ว” 

โร์ม 10:9-13 “คืุอว่าถ�าที่่านจัะรับดี�วยปากขีองที่่านว่าพีระเยซ้ึ่ 

ที่รงเป็นองคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า และเชืี�อในจ่ัต้ใจัขีองที่่านว่าพีระเจั�าไดี�ที่รง

ชุีบพีระองคุ์ให�เป็นข่ี�นม่าจัากคุวาม่ต้าย ที่่านจัะรอดี ดี�วยว่าคุวาม่เชืี�อ

ดี�วยใจัก็นำาไปส้ื่คุวาม่ชีอบธิรรม่ และการยอม่รับดี�วยปากก็นำาไปส้ื ่

คุวาม่รอดี เพีราะมี่ขี�อพีระคัุม่ภีัร์ว่า ‘ผู้้�ใดีทีี่�เชืี�อในพีระองคุ์นั�นก็จัะ 

ไม่่ไดี�รับคุวาม่อับอาย’ เพีราะว่าพีวกย่วและพีวกกรีก ไม่่ที่รงถือว่า 

ต้่างกัน ดี�วยว่าที่รงเป็นองคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�าองคุ์เดีียวกันขีองคุนทัี่�งปวง 

ซ่ึ่�งที่รงโปรดีอย่างบร่บ้รณ์แก่คุนทัี่�งปวงทีี่�ท้ี่ลขีอต้่อพีระองค์ุ เพีราะว่า 

‘ผู้้�ใดีทีี่�จัะร�องออกพีระนาม่ขีององคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�าก็จัะรอดี’” 

1 โคร์ินำธ์ 15:3-6 “เรื�องซ่ึ่�งขี�าพีเจั�ารับไว�นั�น ขี�าพีเจั�าไดี�ประกาศ 

แก่ที่่านทัี่�งหลายก่อน คืุอว่าพีระคุร่สืต้์ไดี�ที่รงวายพีระชีนม่์เพีราะ

บาปขีองเราทัี่�งหลาย ต้าม่ทีี่�เขีียนไว�ในพีระคัุม่ภีัร์ และที่รงถ้กฝ้ังไว�  
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แล�ววันทีี่�สืาม่พีระองคุ์ที่รงเป็นข่ี�นม่าใหม่่ต้าม่ที่ี�มี่เขีียนไว�ในพีระคุัม่ภีัร์

นั�น พีระองค์ุที่รงปรากฏิแก่เคุฟาสื แล�วแก่อัคุรสืาวกส่ืบสืองคุน  

ภัายหลังพีระองค์ุที่รงปรากฏิแก่พีวก

พีี�น�องกว่าห�าร�อยคุนในคุราวเดีียว  

ซ่ึ่�งสื่วนม่ากยังอย้่จันถ่งทุี่กวันนี� แต้่

บางคุนก็ล่วงหลับไปแล�ว”

โคโลส่ 1:14 “ในพีระบุต้รนั�นเรา

จ่ังไดี�รับการไถ่โดียพีระโลห่ต้ขีอง

พีระองค์ุ คือเป็นการที่รงโปรดียกบาป

ทัี่�งหลายขีองเรา”

ผู้ม่อธิ่บายให�คุานเยและกลุ่ม่ขีองเขีาที่ราบถ่งคุวาม่จัร่งทีี่�เรียบง่าย 

ขีองการกลับใจัจัากบาปและเชืี�อวางใจัในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์เพืี�อให�ไดี�รับการ 

อภััยบาปเหล่านั�น 

ต้อ่ม่าในวันนั�น ผู้ม่ไดี�ที่อ่งอ่นเที่อรเ์น็ต้เพืี�อคุ�นหาขี�อม้่ลเพ่ี�ม่เต่้ม่เกี�ยวกับ 

ชีายทีี่�ผู้ม่เพ่ี�งเป็นพียานกับเขีา มั่นน่าสืนใจัทีี่เดีียว ผู้ม่พีบขี�อม้่ลบางอย่าง 

ทีี่�บอกว่าคุานเยไดี�รับคุวาม่รอดีแล�วในชี่วงหน่�งขีองชีีว่ต้หลังจัากทีี่�เขีา 

ประสืบอุบัต่้เหตุ้ร�ายแรงที่างรถยนต้์และกำาลังต้กอย้่ในชี่วงเวลาทีี่�ยากลำาบาก 

เดีี�ยวก่อนนะคุรับ ลองคุ่ดีย�อนกลับไปสัืกคุร้่ คุุณจัำาไดี�ไหม่ว่าเขีาไม่่สืาม่ารถ 

ต้อบผู้ม่ไดี�ว่าจัะต้�องที่ำาอย่างไรบ�างเพืี�อกำาจััดีคุวาม่บาปขีองเขีา จัะมี่คุน 

บังเก่ดีใหม่่โดียที่ี�ไม่่ร้�เรื�องนี�ไดี�อย่างไร พีวกเขีาไม่่สืาม่ารถบังเก่ดีใหม่่ไดี� นั�นคืุอ

ประเดีน็สืำาคัุญ เขีายงัไม่ไ่ดี�รบัคุวาม่รอดี ส่ื�งทีี่�ใคุรหลายๆ คุนไดี�ที่ำาก็คืุอตั้ดีส่ืนใจั 

ต้�อนรับพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์เพีราะอารม่ณ์เมื่�อพีวกเขีากำาลังประสืบช่ีวงเวลาทีี่� 

คุณเคยได่้ยินัภาษิตโบัราณทำ้�ว่า  
“ไม่ม้ใครทำ้�เก่่งมาตั�งแต่เก่ิด่” หรือไม่  
สืำาหรับัก่ารเปั็นัพยานั จงจำาไว้ว่าเรา 
ต้องหมั�นัฝ่ึก่ฝ่นั ฝ่ึก่ฝ่นั แล่ะฝ่ึก่ฝ่นั!!  

ก่ารฝ่ึก่ฝ่นัไม่ได่้ทำำาให้คุณสืมบั้รณ์แบับั 
แต่จะทำำาให้คุณม้ความพร้อม 
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ยากลำาบาก และเมื่�อผู้่านเหตุ้การณ์นั�นไปไดี� พีวกเขีาก็กลับไปใชี�ชีีว่ต้ 

ในร้ปแบบเด่ีม่ๆ

ล่กา 9:62 “พีระเยซ้ึ่ต้รัสืกับเขีาว่า ‘ผู้้�ใดีเอาม่ือจัับคัุนไถแล�วหันหน�า

กลับเสีืย ผู้้�นั�นก็ไม่่สืม่คุวรกับอาณาจัักรขีองพีระเจั�า’”

เมื่�อเราไดี�รับคุวาม่รอดีแล�ว เราจัะคุ่ดี 

ไปขี�างหน�าและต่้ดีต้าม่ ไม่ใ่ชีคุ่่ดีย�อนไปขี�างหลงั 

แล�วไม่่ร้�จัักพีระเจั�า 

โปรดีจัำาไว�ว่าคุนยาม่ทุี่กคุนมี่คุวาม่

ปรารถนาทีี่�จัะเหยียดีชีีว่ต้ออกไปหาผู้้� 

หลงหาย คุนยาม่ร้�ว่าต้�องไม่่เกรงกลัวเมื่�อ

ต้�องเปา่แต้ร และคุนยาม่จัะเรียนร้�อย้เ่สืม่อ

ถ่งว่ธีิพ้ีดีคุุยกับคุนหลงหาย คุุณเคุยไดี�ย่น

ภัาษ่ต้โบราณทีี่�ว่า “ไม่่มี่ใคุรทีี่�เก่งม่าตั้�งแต้่

เก่ดี” หรือไม่่ สืำาหรับการเป็นพียาน จังจัำา 

ไว�ว่าเราต้�องหมั่�นฝ้ึกฝ้น ฝ้ึกฝ้น และฝ้ึกฝ้น!! 

การฝ้กึฝ้นไม่ไ่ดี�ที่ำาให�คุุณสืม่บ้รณแ์บบแต้จ่ัะ

ที่ำาให�คุุณมี่คุวาม่พีร�อม่ 

อัลเบ่ร์ต้ ป้โจัลส์ื นักเบสืบอลผู้้�ย่�งใหญ่ 

เคุยบอกผู้ม่ว่าในชี่วงหม่ดีฤด้ีการแขี่งขัีน 

เขีาจัะซึ่�อม่ตี้ล้กเบสืบอล 30,000 คุรั�ง  

ผู้ม่พ้ีดีว่า “คุุณไม่่ไดี�ที่ำาเชี่นนั�นจัร่งๆ หรอก  

ใชีไ่หม่คุรับ” เขีาต้อบว่า “ผู้ม่ที่ำาเชีน่นั�นจัร่งๆ”  

นั�นเป็นจัำานวนการซึ่�อม่ตี้ล้กเบสืบอลทีี่�ส้ืงม่าก! แต้่



ประกาศข่าวประเสริฐด้วยความกล้าหาญ!
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เขีาคืุอหน่�งในตั้วตี้ดี�านขีวาทีี่�ย่�งใหญ่ทีี่�สุืดีต้ลอดีกาล เมื่�อผู้ม่ร้�ว่าเขีาต้�องฝ้ึกฝ้น

หนักแคุ่ไหน ผู้ม่ก็เขี�าใจัว่าที่ำาไม่! การซึ่�อม่ตี้ล้กเบสืบอลทัี่�งหม่ดีนั�นไม่่ไดี�ที่ำาให�

เขีาตี้ล้กไดี�อย่างสืม่บ้รณ์แบบ แต้่มั่นที่ำาให�เขีาเป็นผู้้�เล่นที่ี�พีร�อม่ม่าก จังฝ้ึกฝ้น

ต้่อไป และคุุณจัะเชีี�ยวชีาญม่ากข่ี�นในการประกาศขี่าวประเสืร่ฐ

เห็นไหม่ว่าคุนยาม่ร้�ว่าเราต้�องการเพีียงแคุ่สืองส่ื�งเพืี�อแบ่งปันคุวาม่เชืี�อ

และมี่คุวาม่กล�าหาญเพืี�อพีระเจั�า นั�นคืุอการบังเก่ดีใหม่แ่ละลม่หายใจั! หากคุุณ

ไดี�รับคุวาม่รอดีแล�วและคุุณยังมี่ลม่หายใจัอย้่ ต้อนนี�คุุณก็พีร�อม่แล�วทีี่�จัะเป็น 

ผู้้�ประกาศขี่าวประเสืร่ฐทีี่�เก่ดีผู้ลในการนำาผู้้�เชืี�อม่าม่อบแดี่พีระเจั�าผู้้�ส้ืงสุืดี!!
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บทที่ 5
การอธิษฐานสามารถ
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ

“คุณต้องมุ่งหน้าต่อไปด้วยการคุกเข่าลง”8

–ฮัดสัน เทย์เลอร์

คุำาวา่ ‘อธ่ิษฐาน’ ‘คุำาอธ่ิษฐาน’ และ ‘การอธ่ิษฐาน’ ปรากฏิม่ากกว่า 

500 คุรั�งในพีระคัุม่ภีัร์

โร์ม 1:8-10 “ประการแรก ขี�าพีเจั�าขีอขีอบพีระคุุณพีระเจั�าขีอง

ขี�าพีเจั�าโดียที่างพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์เหตุ้ดี�วยที่่านทัี่�งหลาย เพีราะว่า 

คุวาม่เชืี�อขีองพีวกท่ี่านเลื�องลือไปทัี่�วโลก เพีราะพีระเจั�าผู้้�ซ่ึ่�งขี�าพีเจั�า

ไดี�รับใชี�ดี�วยชีีว่ต้จ่ัต้ใจัขีองขี�าพีเจั�าในข่ีาวประเสืร่ฐแห่งพีระบุต้รขีอง

พีระองคุ์นั�น ที่รงเป็นพียานขีองขี�าพีเจั�าว่า เมื่�อขี�าพีเจั�าอธิ่ษฐานนั�น 

ขี�าพีเจั�าเอ่ยถ่งที่่านทัี่�งหลายเสืม่อไม่่ว่างเว�น ขี�าพีเจั�าท้ี่ลขีอว่า ถ�าเป็น

ทีี่�พีอพีระทัี่ยพีระเจั�าแล�วให�ขี�าพีเจั�าไดี�มี่โอกาสืไปเยี�ยม่ที่่านทัี่�งหลาย 

โดียอย่างหน่�งอย่างใดีในทีี่�สุืดีนี�”
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ให�เราม่าด้ีกันว่าเปาโลกำาลังที่ำาอะไร ในคุำาอธ่ิษฐานขีองเขีามี่การ

ขีอบพีระคุุณและสืรรเสืร่ญ เขีากำาลังอธ่ิษฐานว่งวอนเพืี�อผู้้�อื�น “การอธ่ิษฐาน

คืุอการสืนที่นากับพีระเจั�า (ขี�อ 9 ‘เมื่�อขี�าพีเจั�าอธ่ิษฐานนั�น’ แสืดีงให�เห็นถ่ง

คุวาม่สืัม่พัีนธิ์ใกล�ช่ีดีระหว่างเปาโลกับพีระเจั�าในฐานะพีระบ่ดีาและสืหาย)”9 

ในระหว่างการอธ่ิษฐานขีองเปาโล เขีากำาลังท้ี่ลขีอส่ื�งต้่างๆ ด้ีทัี่ศนคุต่้

ขีองเขีาส่ืคุรับ เปาโลไม่่ไดี�เรียกร�องส่ื�งต้่างๆ จัากพีระเจั�า ทัี่ศนคุต่้ขีองเขีา 

เป็นหน่�งในคุวาม่สืง่างาม่ โปรดีจัำาไว�เสืม่อว่าการท้ี่ลขีอขีองเราต้�องเป็นไปต้าม่ 

พีระประสืงคุ์ขีองพีระเจั�าและเราต้�องอธ่ิษฐานในพีระนาม่พีระเยซ้ึ่ 

คุำาอธ่ิษฐานขีองเราในฐานะคุนยาม่ต้�องเป็นคุำาอธ่ิษฐานเพืี�อดีวงว่ญญาณ

ทีี่�ยังไม่่ไดี�รับคุวาม่รอดี

1 ทิิโมธ่ 2:3-4 “การเชี่นนี�เปั็นัการดีีและเป็นที่ี�ชีอบในสืายพีระเนต้ร

ขีองพีระเจั�า พีระผู้้�ชี่วยให�รอดีขีองเรา ผู้้�ที่รงมี่พีระประสืงคุ์ให�คุน 

ทัี่�งปวงรอดี และให�ม่าถ่งคุวาม่ร้�ในคุวาม่จัร่งนั�น”

และพ่ีงระล่กไว�ดี�วยว่าเราคุวรอธ่ิษฐานเพืี�อคุร่สืเตี้ยนผู้้� รับใชี�ใน

การประกาศขี่าวประเสืร่ฐแก่บรรดีาชีายและหญ่งทีี่�ยังไม่่ไดี�รับคุวาม่รอดี 

ก่อนทีี่�จัะสืายเก่นไป

มทัิธวิี 9:37-38 “แล�วพีระองค์ุต้รัสืกับพีวกสืาวกขีองพีระองค์ุวา่ ‘การ

เก็บเกี�ยวนั�นเปั็นัการใหญ่นักหนา แต้่คุนงานยังน�อยอย้่ เหตุ้ฉะนั�น 

พีวกที่่านจังอ�อนวอนพีระองคุ์ผู้้�ที่รงเป็นเจั�าขีองการเก็บเกี�ยวนั�น ให�

สื่งคุนงานม่าในการเก็บเกี�ยวขีองพีระองคุ์’” 



การอธิษฐานสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ
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ส่ื�งหน่�งทีี่�ผู้ม่อยากให�มั่นฝ้ังแน่นอย้่ในหัวใจัขีองคุุณก็คืุอ การอธ่ิษฐาน

เปลี�ยนแปลงส่ื�งต้่างๆ ไดี�

2 โคร์ินำธ์ 1:8-11 “พีี�น�องทัี่�งหลาย เราอยากให�ที่่านที่ราบถ่งคุวาม่

ทุี่กขี์ยากทีี่�เก่ดีแก่เราในแคุว�นเอเชีีย ซ่ึ่�งที่ำาให�เราหนักใจัจันเหลือกำาลัง 

จันเราเกือบหม่ดีหวังทีี่�จัะเอาชีีว่ต้รอดีม่าไดี� ทีี่�จัร่งเราคุาดีว่าเราถ่ง 

ทีี่�ต้ายแล�ว แต้่ทีี่�เป็นเชี่นนี�ก็เพืี�อม่่ให�เราไว�ใจัในต้นเอง แต้่ให�ไว�ใจั 

ในพีระเจั�าผู้้�ที่รงโปรดีให�คุนทัี่�งปวงฟ้�นจัากคุวาม่ต้าย พีระองคุ์ที่รง

ชี่วยเราให�พี�นจัากคุวาม่ต้ายอันใหญ่หลวง และพีระองค์ุจัะที่รงช่ีวย 

เราอีก เราไว�ใจัพีระองค์ุว่า พีระองค์ุจัะที่รงช่ีวยเราต่้อไปอีก ท่ี่าน 

ทัี่�งหลายจัะชี่วยเราไดี�ดี�วยการอธ่ิษฐานเพืี�อเรา เพืี�อว่าคุนเป็นอันม่าก

จัะไดี�ขีอบพีระคุุณเพีราะเรา เนื�องจัากขีองประที่านทีี่�ที่รงปัระทำานั 

แก่เรา อันเป็นการที่รงต้อบคุำาอธ่ิษฐานขีองคุนเป็นอันม่ากนั�น”

พีระเจั�าที่รงต้อบคุำาอธ่ิษฐานขีองประชีากรเมื่�อมั่นสือดีคุล�องกับ 

นำ�าพีระทัี่ยขีองพีระองคุ์ มั่นไม่่ไดี�ซึ่ับซึ่�อนแต้่อย่างใดี คุำาต้อบอาจัไม่่ไดี�อย้่ใน

กรอบเวลาขีองเราหรือเป็นไปต้าม่ทีี่�เราต้�องการ นั�นคืุอเหตุ้ผู้ลว่าที่ำาไม่เราจ่ัง

ต้�องมี่คุวาม่เชืี�อทีี่�ไม่่สัื�นคุลอนในพีระเจั�า เราไม่่สืาม่ารถม่องเห็นภัาพีใหญ่ไดี� 

พีระเจั�าอาจัที่รงปล่อยให�ใคุรบางคุนต้�องอย้่ในคุุกนานข่ี�นอีกสัืกหน่อยเพีราะ 

พีระองคุ์ม่ีเหตุ้ผู้ลทีี่�ใหญ่กว่า ซ่ึ่�งเรายังไม่่เขี�าใจั พีระเจั�าอาจัไม่่รักษาคุน 

เจ็ับป่วยให�หาย พีระองคุ์อาจัปล่อยให�โรคุนั�นเป็นอย้่สืักพัีกหน่�งเพืี�อให�ผู้้�ป่วย

ไปพีบแพีที่ย์และพียาบาลม่ากข่ี�นเพืี�อพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ พีระเจั�าอาจัไม่่ต้อบ 

คุำาอธ่ิษฐานเพืี�อให�คุุณไดี�งานที่ำาในทัี่นทีี่ พีระองคุ์อาจัปล่อยให�คุุณไดี�หยุดีพัีก

โดียไม่่มี่งานที่ำา เพืี�อคุุณจัะไดี�ใชี�เวลากับคุรอบคุรัวให�ม่ากข่ี�นและออกไปต้าม่
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ทีี่�ต้่างๆ เพืี�อหว่านเม่ล็ดีพัีนธุิ์แห่งคุวาม่เชืี�อลงบนชีีว่ต้ผู้้�คุนทีี่�ยังไม่่ร้�จัักพีระเจั�า 

คุำาถาม่ทีี่�แที่�จัร่งก็คืุอคุุณจัะไว�วางใจัพีระเจั�าในชี่วงเวลาเชี่นนั�นหรือไม่่

โปรดีจัำาไว�ว่าเราเองอาจัที่ำาให�พีระเจั�าที่รงไม่่สืดัีบเสีืยงอธิ่ษฐานขีองเรา

ก็เป็นไดี�

ยูากอบ 4:3 “ที่่านขีอและไม่่ไดี�รับ เพีราะที่่านขีอผู่้ดี หวังได่้ไปเพืี�อ

สืนองราคุะต้ัณหาขีองที่่าน”

การขีอเพีราะคุวาม่เห็นแก่ตั้วจัะไม่่เคุลื�อนพีระทัี่ยขีองพีระเจั�า

อสิยูาห ์59:1-2 “ด้ีเถ่ดี พีระหัต้ถข์ีองพีระเยโฮิวาหม่์่ไดี�สัื�นลง ทีี่�จัะชีว่ย

ให�รอดีไม่่ไดี� หรือพีระกรรณต่้ง ซ่ึ่�งจัะไม่่ที่รงไดี�ย่น แต้่ว่าคุวาม่ชัี�วชี�า 

ขีองเจั�าทัี่�งหลายไดี�กระที่ำาให�เก่ดีการแยกระหว่างเจั�ากับพีระเจั�าขีองเจั�า  

และบาปขีองเจั�าทัี่�งหลายไดี�บังพีระพัีกต้ร์ขีองพระองค์เสีืยจัากเจั�า 

พีระองคุ์จ่ังม่่ไดี�ย่น”

การดีำาเน่นชีีว่ต้ในคุวาม่บาปจัะ

ที่ำาให�พีระเจั�าที่รงซึ่่อนพีระพัีกต้ร์ขีอง

พีระองคุ์เสืียจัากเรา ให�เราม่าจััดีการกับ

ลักษณะหรือปัญหาทีี่�เกี�ยวขี�องกับแนวคุ่ดี

ในเรื�องนี�กันสัืกหน่อย

อิสยูาห์ 1:15 “เมื่�อเจั�ากางมื่อขีองเจั�า

ออก เราจัะซ่ึ่อนต้าขีองเราเสีืยจัากเจั�า 

แม่�ว่าเจั�าจัะอธ่ิษฐานม่ากม่ายเราจัะไม่่ฟัง มื่อขีองเจั�าเปรอะไปดี�วยโลห่ต้”

ในัช้วิตนั้� ก่ารม้ผู้้้เชื�อทำ้�ม้อายุมาก่ก่ว่า 
อย้่รอบัๆ ตัวคุณนัั�นัเปั็นัเรื�องสืำาคัญมาก่  
เราต้องก่ารคนัทำ้�ม้ปัระสืบัก่ารณ์ในัช้วิต
มาก่ก่ว่าเรา คนัทำ้�รัก่พระเจ้า ม้ช้วิตอย้่ 
เพื�อพระองค์ เปั็นัผู้้้ชนัะในัก่ารนัำา 
ด่วงวิญญาณ...
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พีระเจั�าที่รงสืนพีระที่ยัว่าเราตั้�งใจัเด่ีนต่้ดีต้าม่พีระองค์ุอย่างแที่�จัร่งหรือไม่่  

พีระองคุไ์ม่ใ่ชีเ่คุรื�องจัำาหนา่ยส่ืนคุ�าอัต้โนม่ต่ั้ขีนาดีใหญบ่นที่�องฟา้ทีี่�เราจัะหยอดี

คุำาอธ่ิษฐาน ด่ีงคัุนโยก แล�วส่ื�งทีี่�เราท้ี่ลขีอก็จัะต้กลงม่าจัากสืวรรค์ุ มั่นไม่่ใชี่

เชี่นนั�นเลย พีระองคุ์ที่รงห่วงใยลักษณะชีีว่ต้ขีองเรา พีระองคุ์ที่รงสืนพีระทัี่ย

ในคุวาม่คุ่ดีและอารม่ณ์ขีองเรา รวม่ทัี่�งว่ธีิทีี่�เราปฏ่ิบัต่้ต่้อผู้้�คุน และยังที่รงสืน

พีระทัี่ยวา่เรากำาลังที่ำาหน�าทีี่�ตั้วแที่นขีองพีระองคุใ์นโลกทีี่�สัืบสืนวุน่วายนี�หรือไม่่ 

จัำาไว�ว่าถ�าคุุณหลุดีออกนอกเสื�นที่าง คุุณสืาม่ารถกลับใจัและกลับม่า

บนที่างแคุบเสื�นนี�ไดี�

สดดุ่ 32:5 “ขี�าพีระองค์ุสืารภัาพีบาปขีองขี�าพีระองค์ุต้อ่พีระองค์ุ และ

ขี�าพีระองคุ์ม่่ไดี�ซึ่่อนคุวาม่ชัี�วชี�าขีองขี�าพีระองคุ์ไว� ขี�าพีระองคุ์ท้ี่ลว่า 

‘ขี�าพีระองคุ์จัะสืารภัาพีการละเม่่ดีขีองขี�าพีระองคุ์ต้่อพีระเยโฮิวาห์’ 

แล�วพีระองคุ์ที่รงยกโที่ษคุวาม่ชัี�วชี�าแห่งคุวาม่บาปขีองขี�าพีระองคุ์”

ยูากอบ 4:8 “จังเขี�าใกล�พีระเจั�า และพีระองคุ์จัะสืถ่ต้อย้่ใกล�ที่่าน  

คนับัาปัทัี่�งหลายเอย๋ จังชีำาระมื่อให�สืะอาดี และคนัสืองใจเอย๋ จังชีำาระ

ใจัขีองต้นให�บร่สุืที่ธ่ิ�”

ในชีีว่ต้นี� การมี่ผู้้�เชืี�อทีี่�มี่อายุม่ากกว่าอย้่รอบๆ ตั้วคุุณนั�นเป็นเรื�อง 

สืำาคัุญม่าก เราต้�องการคุนทีี่�มี่ประสืบการณใ์นชีีว่ต้ม่ากกวา่เรา คุนทีี่�รักพีระเจั�า 

มี่ชีีว่ต้อย้่เพืี�อพีระองคุ์ เป็นประกาศขี่าวประเสืร่ฐและนำาจ่ัต้ว่ญญาณม่า 

ม่อบแดี่พีระเจั�า และจัะไม่่เล่กต่้ดีต้าม่พีระเจั�าในเร็ววัน เราสืาม่ารถเฝ้้าม่องด้ี 

คุนเหล่านั�นจันกระทัี่�งพีวกเขีาจับชีีว่ต้ลงไดี�อย่างงดีงาม่เพืี�อพีระเจั�า หากพีวกเขีา 

ไม่่ไดี�หนีไปจัากพีระเจั�าในเวลาทีี่�อายุม่ากแล�ว โอกาสืทีี่�จัะที่อดีท่ี่�งพีระองคุ์ 

ก็มี่น�อยม่าก
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เพืี�อนรักทีี่�สุืดีในชีีว่ต้ขีองผู้ม่สืองคุนมี่อายุม่ากกว่าเจ็ัดีส่ืบป่ทัี่�งคุ้่  

พีวกที่่านเป็นชีายขีองพีระเจั�าทีี่�ผู้ม่นับถืออย่างทีี่�สุืดี ว่ธีิทีี่�พีวกที่่านดีำาเน่นชีีว่ต้ 

เพืี�อพีระเจั�า ปฏ่ิบัต่้ต่้อภัรรยาและคุรอบคุรวั  

และการประกาศขี่าวประเสืร่ฐแก่ผู้้�คุนทีี่� 

ยังไม่่เชืี�อพีระเจั�า ฯลฯ มั่นต้อกยำ�าส่ื�งต้่างๆ 

ลงไปในชีีว่ต้ขีองผู้ม่ หน่�งในนั�นก็คืุอดีร.โจับ๊  

ม่ารต่์้น (www.evoutilonofacreationist 

.com) เกือบทุี่กคุรั�งทีี่�ดีร. ม่าร์ต่้นกับผู้ม่

คุุยกับผู้ม่ที่างโที่รศัพีที่์หรือใชี�เวลาร่วม่กัน 

ที่า่นจัะใชี�พีระวจันะขี�อนี�ในการพ้ีดีคุุยหรือ

อธ่ิษฐานปิดีที่�าย

โคโลส่ 1:10 “เพืี�อที่า่นจัะไดี�ดีำาเน่นชีีว่ต้อยา่งสืม่คุวรต้อ่องคุพ์ีระผู้้�เปน็

เจั�า ต้าม่บรรดีาคุวาม่ชีอบ ให�เก่ดีผู้ลในการดีีทุี่กอย่าง และจัำาเร่ญข่ี�น

ในคุวาม่ร้�ถ่งพีระเจั�า”

ต้ลอดีเวลาหลายป่ในการต่้ดีต้าม่พีระเจั�า ดีร.ม่าร์ต่้นร้�ดีีว่าเมื่�อไดี� 

บังเก่ดีใหม่่แล�ว การใชี�ชีีว่ต้อย่างถ้กต้�องนั�นมี่คุวาม่สืำาคัุญเพีียงใดี ในฐานะ

คุร่สืเตี้ยน การพ้ีดีอย่างหน่�งและที่ำาอีกอย่างหน่�งนั�นใชี�ไม่่ไดี�ผู้ลในระยะยาว 

นอกจัากนี� มั่นยังขัีดีขีวางไม่่ให�คุำาอธ่ิษฐานขีองคุุณไดี�รับคุำาต้อบ ในฐานะ 

คุนยาม่ เราต้�องการชีีว่ต้ทีี่�เป็นทีี่�พีอพีระที่ัยพีระเจั�าผู้้�ส้ืงสุืดี! 

คุรั�งหน่�ง ผู้ม่เคุยไปพ้ีดีทีี่�การประชุีม่ในเมื่องร็อกฟอร์ดี รัฐอ่ลล่นอยสื์ 

หลังจัากการประชีมุ่คุรั�งสุืดีที่�ายในวันเสืาร์นั�น ผู้้�คุนกลุ่ม่ใหญ่ออกไปรบัประที่าน

อาหาร มั่นเป็นวันหยุดีสุืดีสัืปดีาห์ก่อนวันขีอบคุุณพีระเจั�าและเป็นเวลาทีี่�

เหม่าะสืม่สืำาหรับการสืามั่คุคีุธิรรม่ พีอพีวกเราไปถ่ง ที่างร�านอาหารก็จััดีโต้๊ะ

ในัฐานัะคริสืเต้ยนั ก่ารพ้ด่อย่างหนั่�ง 
แล่ะทำำาอ้ก่อย่างหนั่�งนัั�นัใช้ไม่ได่้ผู้ล่ 
ในัระยะยาว นัอก่จาก่นั้� มันัยัง 
ขัด่ขวางไม่ให้คำาอธ์ิษฐานัของคุณ 
ได่้รับัคำาตอบั



การอธิษฐานสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ

111

ยาวให�นั�งกันไดี�ทัี่�งสืาม่ส่ืบคุน! ก่อนรับประที่านอาหาร ผู้ม่กล่าวกับเจั�าภัาพี 

การประชีุม่ว่า “ชี่วยอธิ่ษฐานเพืี�อพีวกเราทีุ่กคุนดี�วยคุรับ” เขีาต้อบว่า  

“คุุณต้่างหาก ชี่วยอธ่ิษฐานเพืี�อพีวกเราดี�วยเถอะคุรับ” เห็นไหม่ว่าในฐานะ 

คุนยาม่ คุุณต้�องไม่่กังวลกับการต้กเป็นเป้าสืายต้า อันทีี่�จัร่งแล�ว ‘การต้กเป็น 

เป้าสืายต้า’ คืุอจุัดีทีี่�ส่ื�งย่�งใหญ่สืาม่ารถเก่ดีข่ี�นไดี�เพืี�อพีระเจั�า! ผู้ม่จ่ังต้อบ 

เจั�าภัาพีว่าไดี�คุรับ ดี�วยคุวาม่ประหม่่าเล็กน�อย ผู้ม่ยืนข่ี�นและขีอให�กลุ่ม่ 

ขีองเราสืงบใจัลงเพืี�ออธ่ิษฐานสืำาหรับมื่�ออาหารขีองเรา แล�วผู้ม่ก็เร่�ม่อธ่ิษฐาน  

ในระหว่างนั�น บร่เวณดัีงกล่าวภัายในร�านอาหารก็เงียบลง! ผู้ม่ไดี�อธ่ิษฐาน 

โดียรวม่คุนเหล่านั�นเขี�าไว�ในคุำาอธ่ิษฐานดี�วย และขีอให�คุรอบคุรัวขีองพีวกเขีา

มี่วันหยุดีทีี่�แสืนว่เศษเพีราะเราทุี่กคุนต้่างมี่พีร�อม่อย่างบร่บ้รณ์ ซ่ึ่�งเราทุี่กคุน

ต้่างร้�ส่ืกย่นดีีและขีอบพีระคุุณ ผู้ม่จับคุำาอธ่ิษฐานในพีระนาม่พีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ 

แล�วนั�งลง และคุนในห�องก็เร่�ม่ต้�นพ้ีดีคุุยกันอีกคุรั�ง แล�วทุี่กอย่างก็กลับม่าเป็น 

ปกต่้ ผู้ม่ม่องขี�าม่โต้ะ๊อาหารไป มี่คุ้ส่ืามี่ภัรรยาส้ืงอายนัุ�งอย้ต่้รงนั�น ทัี่�งคุ้เ่อาแต้่ 

จั�องม่าทีี่�ผู้ม่ ผู้ม่จ่ังลุกข่ี�นไปและนั�งลงทีี่�โต้ะ๊ขีองพีวกเขีา! ผู้ม่ร้�ดีีวา่มั่นด้ีประหลาดี 

อย้่สัืกหน่อย แต้่ผู้ม่ก็อยากร้�ว่าที่ำาไม่พีวกเขีาถ่งจั�องเขีม็่งเชี่นนั�น เมื่�อเราเร่�ม่

คุุยกัน ผู้ม่ก็ไดี�ร้�ว่าพีวกเขีาเต่้บโต้ม่าในคุร่สืต้จัักรล้เธิอรันและไม่่เคุยเห็นใคุร

อธ่ิษฐานเชี่นนั�นม่าก่อน พีวกเขีาร้�ส่ืกแปลกใจั เราจ่ังคุุยกันเรื�องพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์

และผู้ม่ไดี�เป็นพีรดี�วยการม่อบบางสื่�งแก่พีวกเขีาเพืี�อนำาไปอ่าน

ในต้อนจับงานเมื่�อเย็นวันนั�น พีนักงานเส่ืร์ฟคุนหน่�งเด่ีนม่าทีี่�โต้๊ะ 

ขีองเรา เธิอบอกผู้ม่ว่าเธิอไม่่ไดี�ที่ำางานในสื่วนที่ี�พีวกเรานั�งอย้่ แต้่ในต้อนทีี่�ผู้ม่

เร่�ม่อธ่ิษฐาน เธิอกำาลังเด่ีนผู้่านม่าและไดี�หยุดีฟัง เธิอกล่าวว่า “เราแที่บไม่่เคุย

ไดี�ย่นล้กคุ�าในร�านอาหารทีี่�อธ่ิษฐานในพีระนาม่ขีองพีระเยซ้ึ่” ว๊าว! อีกเหตุ้ผู้ล

หน่�งทีี่�เราคุวรอธ่ิษฐานในพีระนาม่ขีองพีระองคุเ์สืม่อก็เพีราะพีระนาม่นั�นที่ำาให�

ผู้้�คุนไดี�เก็บเอาไปคุ่ดี
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ฟีลิปปี 2:6-11 “พีระองคุ์ผู้้�ที่รงอย้่ในสืภัาพีพีระเจั�าม่่ไดี�ที่รงเห็นว่า 

การเที่า่เทีี่ยม่กับพีระเจั�านั�นเปน็การแยง่ช่ีงเอาไปเสืยี แต้ไ่ดี�ที่รงกระที่ำา 

พีระองคุ์เองให�ไม่่ม่ีชืี�อเสีืยงใดีๆ และที่รงรับสืภัาพีอย่างผู้้�รับใชี�  

ที่รงถือกำาเน่ดีในลักษณะขีองม่นุษย์ และเมื่�อที่รงปรากฏิพีระองคุ์ 

ในสืภัาพีม่นุษย์แล�ว พีระองคุ์ก็ที่รงถ่อม่พีระองคุ์ลง ยอม่เชืี�อฟังจันถ่ง

คุวาม่ม่รณา กระทัี่�งคุวาม่ม่รณาทีี่�กางเขีน เหตุ้ฉะนั�นพีระเจั�าจ่ังไดี� 

ที่รงยกพีระองค์ุข่ี�นอย่างส้ืงทีี่�สุืดีดี�วย และไดี�ที่รงประที่านพีระนาม่

เหนือนาม่ทัี่�งปวงให�แก่พีระองคุ์ เพืี�อ ‘หัวเขี่าทุี่กหัวเขี่า’ ในัสืวรรคุ์ก็ดีี 

ทำ้�แผู้่นด่ีนโลกก็ดีี ใต้พืี�นแผู้่นด่ีนโลกก็ดีี ‘จัะต้�องคุุกกราบลง’ นม่ัสืการ

ในพีระนาม่แห่งพีระเยซ้ึ่นั�น และเพืี�อ ‘ล่�นทุี่กล่�นจัะยอม่รับ’ ว่า 

พีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ที่รงเปั็นัองคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า อันเป็นการถวายพีระเกียรต่้

แดี่พีระเจั�าพีระบ่ดีา”

คุนยาม่ร้�ว่าพีระเยซ้ึ่เพีียงพีระองคุ์เดีียวเที่่านั�นทีี่�จัะที่รงที่ำาต้าม่คุำา 

ร�องขีอขีองเขีา คุนยาม่คุวรประกาศพีระนาม่ขีองพีระองค์ุแต้่เพีียงผู้้�เดีียว 

ในขีณะที่ี�กำาลังเป่าแต้รเพืี�อประกาศขี่าวประเสืร่ฐต้่อคุนทัี่�งหลาย

สดุด่ 4:1 “โอ ขี�าแต้่พีระเจั�าแห่งคุวาม่ชีอบธิรรม่ขีองขี�าพีระองค์ุ 

ขีอที่รงโปรดีสืดัีบเมื่�อขี�าพีระองคุ์ร�องท้ี่ล เมื�อข้าพระองค์จันต้รอก 

พีระองคุ์ที่รงประที่านชี่องที่างให� ขีอที่รงเม่ต้ต้าแก่ขี�าพีระองคุ์และ 

ที่รงฟังคุำาอธ่ิษฐานขีองขี�าพีระองคุ์สืดุีดีี” 

สดุด่ 5:3 “โอ ขี�าแต้่พีระเยโฮิวาห์ ในเวลาเชี�าพีระองคุ์จัะที่รงสืดีับ

เสีืยงขีองขี�าพีระองคุ์ ในเวลาเชี�าขี�าพีระองคุ์จัะเต้รียม่คำาอธ์ิษฐานั 

ท้ี่ลต้่อพีระองคุ์และเฝ้้าคุอยด้ีอย้่” 
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สดุด่ 39:12 “โอ ขี�าแต้่พีระเยโฮิวาห์ ขีอที่รงสืดัีบคุำาอธ่ิษฐานขีอง 

ขี�าพีระองค์ุ ขีอที่รงเงี�ยพีระกรรณแก่การร�องท้ี่ลขีองขี�าพีระองค์ุ ขีออยา่ 

ที่รงเฉยเม่ยต้่อนำ�าต้าขีองขี�าพีระองคุ์ 

เพีราะขี�าพีระองคุ์ เป็นแต้่แขีกทีี่� 

ผู้่านไปขีองพีระองคุ์ เปั็นัคุนทีี่�อาศัย

อย้่อย่างบรรพีบุรุษทัี่�งหลายขีอง 

ขี�าพีระองคุ์” 

สดดุ่ 64:1 “โอ ขี�าแต้พ่ีระเจั�า ขีอที่รง 

สืดัีบเสีืยงขีองขี�าพีระองค์ุเมื่�อขี�าพีระองค์ุอธ่ิษฐาน ขีอที่รงสืงวนชีีว่ต้

ขีองขี�าพีระองคุ์ไว�จัากคุวาม่คุ่ดีกลัวศัต้ร้”

สุภาษิติ 15:8 “เคุรื�องสัืกการบ้ชีาขีองคุนชัี�วร�ายเปั็นัทีี่�น่าสืะอ่ดี 

สืะเอียนต้่อพีระเยโฮิวาห์ แต้่คุำาอธ่ิษฐานขีองคุนเทีี่�ยงธิรรม่เปั็นัคุวาม่

ป่ต่้ย่นดีีขีองพีระองคุ์”

1 พงศาวีดาร์ 4:10 “ยาเบสืท้ี่ลพีระเจั�าขีองอ่สืราเอลว่า ‘โอ  

ขีอพีระองคุ์ที่รงอวยพีระพีรแก่ขี�าพีระองคุ์ และขียายเขีต้แดีนขีอง

ขี�าพีระองคุ์ และขีอพีระหัต้ถ์ขีองพีระองคุ์อย้่กับขี�าพีระองคุ์ และขีอ

พีระองคุ์ที่รงรักษาข้าพระองค์ให�พี�นจัากเหตุ้ร�าย เพืี�อม่่ให�ขี�าพีระองคุ์

เจ็ับใจัปวดีกาย’ และพีระเจั�าที่รงประสืาที่ต้าม่ที่ี�เขีาท้ี่ลขีอ”    

หลายคุนคุงจัำาไดี�ว่าหนังสืือ The Prayer of Jabez (คำาอธ์ิษฐานั 

ของยาเบัสื) เป็นทีี่�ชืี�นชีอบอยา่งม่ากเมื่�อไม่กี่�ปที่ี่�ผู้า่นม่า คุรั�งหน่�ง ผู้ม่เคุยพีบกับ 

ชีายชีาวพุีที่ธิทีี่�งานเที่ศกาลดีนต้รี เขีาบอกผู้ม่วา่เขีาไดี�อธ่ิษฐานต้าม่คุำาอธ่ิษฐาน

ยาเบัสืเปั็นัผู้้้ม้เก่้ยรติก่ว่า 
บัรรด่าพ้�นั้องของเขา  

เขาเชื�อฟังพระเจ้า
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ขีองยาเบสืและม่ันก็ไดี�ผู้ลจัร่งๆ! สืำาหรับเขีา มั่นเป็นเพีียงแคุ่คุาถา แต้่ทีี่�ใคุร

หลายๆ คุนไม่่ร้�เกี�ยวกับเรื�องนี�ก็คืุอส่ื�งทีี่�พีระคัุม่ภีัร์ไดี�กล่าวเอาไว�ก่อนหน�า 

คุำาอธ่ิษฐานขีองยาเบสื

1 พงศาวีดาร์ 4:9 “ฝ้่ายยาเบสืเป็น

ผู้้�มี่เกียรต่้กว่าพีี�น�องทัี่�งหลายขีองเขีา 

ม่ารดีาขีองเขีาเรียกชืี�อเขีาว่ายาเบสื 

กลา่ววา่ ‘เพีราะเราคุลอดีเขีาดี�วยคุวาม่

เจ็ับปวดี’”

ยาเบสืเป็นผู้้�มี่เกียรต่้กว่าบรรดีา 

พีี�น�องขีองเขีา เขีาเชืี�อฟังพีระเจั�า เขีาเป็น

คุนทีี่�ไว�ใจัไดี� และนั�นก็เป็นหน่�งในเหตุ้ผู้ลทีี่�ที่ำาให�พีระเจั�าที่รงอวยพีรยาเบสื 

หลายคุรั�งพีวกเราต้�องการแต้่พีระพีรขีองพีระเจั�าและไม่่ต้�องการดีำาเน่นชีีว่ต้

ให�สือดีคุล�องกับพีระวจันะขีองพีระองค์ุในพีระคัุม่ภีัร์ ผู้ม่อธ่ิษฐานขีอคุวาม่

โปรดีปรานอย่างม่ากม่าย แต้่มั่นเป็นคุวาม่โปรดีปรานทีี่�ผู้ม่ไม่่สืม่คุวรไดี�รับ 

ผู้ม่สืม่คุวรไปนรก เมื่�อผู้ม่ไดี�เห็นว่าพีระเจั�าประที่านคุวาม่โปรดีปรานให�แก่ผู้ม่

โดียทีี่�ผู้ม่ไม่่สืม่คุวรไดี�รับ มั่นที่ำาให�ผู้ม่ถ่อม่ใจัลงคุรับ

ในวันขีอบคุุณพีระเจั�า ถ�าแม่่ขีองผู้ม่ไม่่ที่ำาอาหาร คุรอบคุรัวขีองเรา 

จัะไปที่ี�ร�านอาหารแห่งเด่ีม่ทีุ่กป่ ขีณะอย้่ในแถวอาหารบุฟเฟ่ต้์ ผู้ม่เห็นผู้้�หญ่ง

คุนหน่�งมี่ป้ายห�อยคุอขีองที่หารทีี่�สืร�อยคุอ ผู้ม่จ่ังเด่ีนไปหาเธิอและถาม่ว่า

ล้กชีายขีองเธิอเป็นที่หารใชี่หรือไม่่ เธิอต้อบว่าใชี่ ผู้ม่ถาม่ต้่อว่า “เขีาเสีืยชีีว่ต้

ใชีไ่หม่คุรับ” เธิอต้อบวา่ใชีอี่กคุรั�ง “เรื�องนี�มี่ผู้ลต้อ่คุวาม่เชืี�อขีองคุุณในพีระเจั�า 

อย่างไรบ�างคุรับ” เธิอกล่าวว่า “โศกนาฏิกรรม่ก่อให�เก่ดีส่ื�งใดีส่ื�งหน่�งในสืองส่ื�งนี� 

นั�นคืุอมั่นจัะพีาคุุณต้รงไปหาพีระเจั�าหรอืพีาคุุณหนัเหออกจัากพีระองคุ”์ ผู้ม่จ่ัง 

ถาม่ว่า “แล�วมั่นไดี�พีาคุุณไปในท่ี่ศที่างไหนคุรับ” การพ้ีดีคุุยขีองเราน่าสืนใจั 

“โศก่นัาฏิก่รรมก่่อให้เก่ิด่สืิ�งใด่สืิ�งหนั่�ง 
ในัสืองสืิ�งนั้� นัั�นัคือมันัจะพาคุณ 
ตรงไปัหาพระเจ้าหรือพาคุณหันัเห 
ออก่จาก่พระองค์”
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เปน็อยา่งม่าก เธิอเปน็แม่ที่ี่�มี่คุวาม่เชืี�อเขี�ม่แข็ีงในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้ ์เธิอบอกผู้ม่วา่ 

เมื่�อล้กชีายขีองเธิอไปอ่รัก เขีายังไม่่ไดี�รับคุวาม่รอดี เธิออธ่ิษฐานเพืี�อเขีา 

คุรั�งแล�วคุรั�งเลา่ เธิอไดี�รับจัดีหม่ายจัากเขีาเปน็คุรั�งคุราว จัดีหม่ายฉบับสุืดีที่�าย

ทีี่�ไดี�รับที่ำาให�ร้�ว่าเธิอจัะไม่่ไดี�พีบกับล้กอีก เขีาเพ่ี�งร้�ตั้วว่าจัะต้�องจับชีีว่ต้ลง 

ในอีกไม่่ชี�า เขีาบอกให�แม่ร้่�ว่ามั่นไม่่เป็นไรหรอกเพีราะเขีาไดี�รับคุวาม่รอดีแล�ว

และกำาลังรับใชี�พีระเจั�า คุรั�งต้่อม่าทีี่�เธิอไดี�ย่นขี่าวคุราวขีองล้กชีายก็คืุอต้อนทีี่�

ใคุรบางคุนม่าเคุาะทีี่�ประต้้บ�านและบอกว่าล้กขีองเธิอเสีืยชีีว่ต้แล�วในสืนาม่รบ 

เธิอเป็นสุืภัาพีสืต้รีทีี่�พ่ีเศษจัร่งๆ มั่นเป็นพีรอย่างแที่�จัร่งทีี่�ผู้ม่ไดี�พ้ีดีคุุยกับเธิอ

และไดี�รับการต้อกยำ�าว่าพีระเจั�าที่รงต้อบคุำาอธ่ิษฐานขีองคุุณแม่่ทัี่�งหลาย! 

ร ะห ว่ า ง ก า ร เ ด่ี นที่ า งหล าย

คุรั�ง ผู้ม่มั่กอธ่ิษฐานว่าขีอให�ผู้ม่ไดี�ไป

ยังร�านอาหารทีี่�พีระเจั�าที่รงจััดีเต้รียม่

ไว� คุรั�งหน่�งทีี่�ไอโอวา ผู้ม่เด่ีนไปทีี่�ร�าน

อาหารที่ี�ไดี�รับคุำาแนะนำาม่าเป็นอย่างดีี  

ทีี่�นั�นมี่คุนต้่อแถวยาวม่าก ผู้ม่ยังเป็นคุน

ใจัร�อน จ่ังไดี�ขีอคุำาแนะนำาเกี�ยวกับร�าน

อาหารแห่งอื�น มี่คุนบอกให�ไปทีี่�ร�านแห่งหน่�งบนถนนสืายนั�น ผู้ม่เด่ีนเขี�าไป

ทีี่�นั�นและนั�งลง ระหว่างมื่�ออาหาร ผู้้�จััดีการร�านเด่ีนม่าทีี่�โต้๊ะผู้ม่สืองสืาม่คุรั�ง 

ผู้ม่จ่ังเร่�ม่ถาม่คุำาถาม่กับเขีา เขีาบอกผู้ม่ว่าต้อนเป็นเด็ีก เขีาเคุยถ้กลวนลาม่ 

ในคุ่ายฤด้ีร�อน คุดีีนี�จับลงทีี่�ศาล เขีาต้�องไปยืนทีี่�คุอกพียานและชีี�ตั้วผู้้�ทีี่�

ลวนลาม่เขีา จัากนั�นผู้้�จััดีการร�านก็บอกว่าถ�าเขีาไดี�เล่าถ่งเรื�องราวทีี่�เก่ดีข่ี�น 

เร็วกว่านี� มั่นอาจัช่ีวยเด็ีกผู้้�ชีายคุนอื�นๆ ให�หลีกพี�นจัากส่ื�งทีี่�พีวกเขีาต้�อง 

เผู้ช่ีญไดี� เหนือส่ื�งอื�นใดี ตั้วเขีาเองต้�องใชี�ชีีว่ต้อย้่ดี�วยคุวาม่ร้�ส่ืกผู่้ดี เขีาเล่า 

ต้่อไปว่าเพืี�อนหญ่งคุนปัจัจุับันขีองเขีาม่ีล้กชีายอายุแปดีขีวบ และวันหน่�ง 

เพืี�อนชีายคุนก่อนซ่ึ่�งเป็นพี่อขีองล้กชีายขีองเธิอไดี�ม่าทีี่�บ�านและย่งเด็ีกชีาย

หาก่คุณไม่เปั็นัพยานั  
สืิ�งหนั่�งทำ้�คุณจะพล่าด่ไปัในัช้วิต 

ก่็คือเรื�องของมุมมอง
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จันเสืียชีีว่ต้! หากคุุณไม่่เคุยมี่ประสืบการณ์เชี่นนั�น ส่ื�งหน่�งทีี่�จัะขีาดีหายไป 

ในชีีว่ต้ก็คืุอมุ่ม่ม่องและคุวาม่เขี�าใจั เมื่�อผู้ม่พีบคุนอย่างไม่คุ์ทีี่�ไดี�ผู้่านเรื�องราว 

เชี่นนั�นม่า ชีีว่ต้ขีองผู้ม่ก็กลายเป็นเรื�องง่ายไปเลยทีี่เดีียว ผู้ม่ไม่่ไดี�ลำาบาก 

แต้่อย่างใดีเลย แต้่ผู้ม่ขีอบพีระคุุณทีี่�ไม่่ต้�องพีบเจัอกับส่ื�งทีี่�ไม่คุ์ไดี�ประสืบม่า  

นา่แปลกใจัทีี่�เขีาเปดิีใจักว�างต้อ่เรื�องราวขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้ ์ผู้ม่คุ่ดีวา่เขีาอาจัยงั 

มี่คุวาม่ร้�ส่ืกโกรธิอย้่บ�าง แต้่กลับไม่่มี่เลย นั�นคืุอเหตุ้ผู้ลทีี่�ผู้ม่อธ่ิษฐานขีอให�ไดี�

ไปยังร�านอาหารทีี่�พีระเจั�าที่รงจััดีเต้รียม่เพีราะทีี่�ร�านแห่งแรกนั�นผู้ม่จัะไม่่ไดี� 

พีบกับไม่คุ์ อีกหน่�งป่ให�หลังต้อนทีี่�ผู้ม่อย้่ในเมื่องนั�น ผู้ม่กลับไปทีี่�ร�านอาหาร

เด่ีม่และไดี�พีบคุนสืาม่คุนที่ี�เคุยพีบเมื่�อป่ทีี่�แล�ว! สืำาหรับไม่คุ์ เราไดี�สืนที่นา

กันต้่อจัากทีี่�คุ�างไว�เมื่�อป่ก่อน เรานั�งอย้่ทีี่�

โต้๊ะแล�วพ้ีดีคุุยกันอย้่คุร้่หน่�ง พีระเจั�าที่รง 

แสืนดีีม่ากคุรับ 

บ่ายวันศุกร์วันหน่�งในพ่ีต้ต้์สืเบ่ร์ก  

ผู้ม่ กับ เ พืี� อ นกำา ลั ง ม่อ งห า ร� า น เ พืี� อ 

รับประที่านอาหารเยน็! การหาร�านอาหาร

เพืี�อมื่�อเย็นใกล�ศ้นย์การคุ�าในวันศุกร์ 

นั�นไม่่ใชี่เรื�องง่าย สืาม่แห่งแรกที่ี�เราไป 

ต้่างเต็้ม่แน่นไปดี�วยผู้้�คุน แต้่เราไดี�ไปที่ี�

ร�านอาหารทีี่�สีื�และขีอบคุุณพีระเจั�าทีี่�ร�าน

ทีี่�ชืี�อจัอห์นนี� คุาร่โนมี่ล้กคุ�าไม่่ม่ากนัก 

ในคุืนนั�น เมื่�อเราเด่ีนเขี�าไป ผู้ม่ก็เร่�ม่คุุยกับพีนักงานต้�อนรับ เราไดี�พ้ีดีคุุยไปถ่ง 

เรื�องฝ้่ายจ่ัต้ว่ญญาณและม่ันก็น่าสืนใจัเอาม่ากๆ แล�วผู้้�จััดีการร�านก็เด่ีนม่า  

เมื่�อมี่ใคุรบางคุนเขี�าม่ารว่ม่วงสืนที่นากลางคัุน มั่นนา่สืนใจัเสืม่อคุรับ จ่ัลลเ์ปดิีใจั 

กว�างม่ากและถาม่คุำาถาม่ดีีๆ หลายขี�อ เธิอพ้ีดีว่า “แม่่ขีองฉันจัะต้�องชีอบคุุณ

แน่ๆ” คุุณแม่่ขีองเธิอเป็นคุร่สืเต้ียนทีี่�เขี�ม่แข็ีงม่าก ผู้ม่จ่ังม่อบหนังสืือเล่ม่หน่�ง

นััก่เร้ยนับัางคนับัอก่ผู้มว่าพวก่เขา 
วางข้อพระวจนัะเหล่่านั้�ไว้ข้างเต้ยง 
เพื�อจะได่้อ่านัในัตอนัก่ล่างคืนั  
โด่ยพวก่เขาเร้ยก่ว่าเปั็นั ‘วรรคแห่ง 
ก่ารเปั็นัพยานั!’ ซ่�งครอบัคลุ่มทำุก่สืิ�ง 
ทำ้�พวก่เขาจำาเปั็นัต้องทำำาเมื�อพบัก่ับั 
ผู้้้หล่งหาย
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ให�แก่คุุณแม่่ขีองจ่ัลล์ ประม่าณหน่�งสัืปดีาห์ต้่อม่า ผู้ม่ไดี�รับอีเม่ลจัากที่่าน  

ที่า่นบอกวา่ตั้วที่า่นอาศัยอย้ที่ี่�เซึ่าที่แ์คุโรไลนาและไดี�อธ่ิษฐานขีอให�มี่ใคุรสัืกคุน 

ม่าเป็นพียานกับล้กสืาวที่ี�พ่ีต้ต้์สืเบ่ร์ก! เราต้�องไปร�านอาหารถ่งสีื�แห่งเพืี�อจัะ 

ไดี�พีบกับล้กสืาวขีองที่่าน พีระเจั�าที่รงย่�งใหญ่! 

ในต้อนทีี่�ผู้ม่เป็นคุร้สือนพีระคัุม่ภีัร์ทีี่�โรงเรียนคุร่สืเตี้ยนในโคุลัม่บัสื  

รัฐจัอร์เจีัย พีระเจั�าที่รงเร่�ม่ต้�นดี�วยการให�ผู้ม่ไดี�รับการที่�าที่ายใจัให�ออกไป

ประกาศขีา่วประเสืร่ฐกับผู้้�ทีี่�ยงัไม่เ่ชืี�อ ผู้ม่สือนเรื�องนี�ให�กับนักเรียนเปน็ปกต่้อย้่

แล�ว นักเรียนบางคุนบอกผู้ม่วา่พีวกเขีาชีอบพีระวจันะบางขี�อในหนงัสืือโคุโลสืี

โคโลส่ 4:2-6 “จังขีะม่ักเขีม่�นในการอธิ่ษฐาน จังเฝ้้าระวังอย้่ใน 

การนั�นดี�วยขีอบพีระคุุณ และอธ่ิษฐานเผืู้�อเราดี�วย เพืี�อพีระเจั�าจัะไดี�

ที่รงโปรดีเปิดีประต้้ไว�ให�เราสืำาหรับพีระวาที่ะนั�น ให�เรากล่าวคุวาม่

ล่กลับขีองพีระคุร่สืต์้ ทีี่�ขี�าพีเจั�าถ้กจัองจัำาอย้ก็่เพีราะเหตุ้นี� เพืี�อขี�าพีเจั�า 

จัะไดี�กล่าวชีี�แจังขี�อคุวาม่ต้าม่สืม่คุวรทีี่�ขี�าพีเจั�าคุวรจัะกล่าวนั�น  

จังดีำาเน่นชีีว่ต้กับคุนภัายนอกดี�วยใชี�สืต่้ปัญญา จังฉวยโอกาสื จังให�

วาจัาขีองที่่านปัระก่อบัดี�วยเม่ต้ต้าคุุณเสืม่อ ปรุงดี�วยเกลือให�มี่รสื  

เพืี�อที่่านจัะไดี�ร้�ว่าคุวรต้อบทุี่กคุนอย่างไร”

นักเรียนบางคุนบอกผู้ม่ว่าพีวกเขีา

วางขี�อพีระวจันะเหล่านี�ไว�ขี�างเตี้ยงเพืี�อ

จัะไดี�อ่านในต้อนกลางคืุน โดียพีวกเขีา

เรียกว่าเป็น ‘วรรคุแห่งการเป็นพียาน!’ 

ซ่ึ่�งคุรอบคุลุม่ทุี่กส่ื�งทีี่�พีวกเขีาจัำาเป็น 

ต้�องที่ำาเมื่�อพีบกับผู้้�ไม่่ เชืี�อ ขีอให�เรา 

ศิษยาภิบัาล่ทำ่านัหนั่�งเคยบัอก่ผู้มว่า 
หาก่อธ์ิษฐานัขอก่ารนััด่หมายจาก่สืวรรค์  

ใครก่็ตามทำ้�อย้่ข้างหนั้าคุณก่็คือ 
ก่ารนััด่หมายจาก่สืวรรค์! นัั�นัเปั็นั 

คำาแนัะนัำาทำ้�ด่้มาก่
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คนยาม

ด้ีทีี่�ขี�อพีระวจันะเหล่านี�กันอีกสัืกคุรั�ง มั่นเต็้ม่ไปดี�วยคุวาม่จัร่งน่รันดีร์เมื่�อ 

พ้ีดีถ่งการเป็นคุนยาม่ขีองพีระเจั�า 

การออกไปเป็นพียานเป็นกลุ่ม่เป็นเรื�องสืนุกเสืม่อ เพีราะการที่ำาเชี่นนี�  

ในระหว่างทีี่�มี่ใคุรคุนหน่�งเป็นพียาน คุนอื�นๆ สืาม่ารถอธ่ิษฐานแล�วเขี�าม่า 

ร่วม่ดี�วยเมื่�อจัำาเป็น หลังจัากนั�น คุุณก็สืาม่ารถสืรุปถ่งส่ื�งทีี่�เก่ดีข่ี�นและส่ื�งทีี่�

คุุณคุวรที่ำาให�ดีีข่ี�น จัากนั�นก็อธ่ิษฐานเพืี�อคุนทีี่�คุุณเพ่ี�งพ้ีดีคุุยดี�วยและสืำาหรับ 

การพีบปะกันในคุรั�งต้อ่ไป เรามี่เยาวชีนกลุม่่หน่�งทีี่�ไปเปน็พียานทีี่�หาดีปานาม่า

ซ่ึ่ตี้� เราแยกกันออกเป็นกลุ่ม่ๆ ละสืาม่และสีื�คุน มี่ชีายหนุ่ม่คุนหน่�งชืี�ออัลเลน 

ในกลุ่ม่ขีองผู้ม่ เขีาอย้่ขี�างๆ ผู้ม่และคุอยสัืงเกต้ด้ีเมื่�อมี่การพีบปะและพ้ีดีคุุย 

เก่ดีข่ี�น จัากนั�นในระหว่างการพ้ีดีคุุยคุรั�งหน่�ง เขีาก็เขี�าม่าร่วม่วงและพ้ีดี

อะไรบางอย่างทีี่�ไม่่เกี�ยวขี�องกับส่ื�งทีี่�เรากำาลังพ้ีดีถ่งอย้่ในเวลานั�นเลย! อัลเลน 

ประหม่า่เลก็น�อยแต้ผู่้ม่ชีอบใจัในคุวาม่กล�าหาญขีองเขีา จ่ังปลอ่ยให�เขีาพ้ีดีต้อ่  

จัากนั�นผู้ม่ก็ด่ีงบที่สืนที่นากลับไปยังจุัดีทีี่�ผู้ม่อยากให�ม่ันดีำาเน่นไป ภัายใน

สืาม่ส่ืบนาทีี่ อัลเลนก็พีร�อม่ที่ี�จัะออกไปและเร่�ม่ต้�นเป็นพียาน ไม่่นานนัก  

ผู้ม่ม่องไปรอบๆ และเห็นเขีากำาลังคุุยกับเจั�าหน�าทีี่�ต้ำารวจั! ผู้ม่ชีอบทีี่�อัลเลน 

มี่คุวาม่กล�าหาญและผู้ม่ประที่ับใจัเขีาม่าก! 

เมื่�อเราออกไปเป็นพียาน เราจัะอธิ่ษฐานขีอการนัดีหม่ายที่ี�ม่าจัาก

สืวรรคุ์อย้่เสืม่อ ศ่ษยาภ่ับาลที่่านหน่�งเคุยบอกผู้ม่ว่าหากอธ่ิษฐานขีอการ 

นัดีหม่ายจัากสืวรรคุ์ ใคุรก็ต้าม่ทีี่�อย้่ขี�างหน�าคุุณก็คืุอการนัดีหม่ายจัากสืวรรคุ์! 

นั�นเป็นคุำาแนะนำาทีี่�ดีีม่าก

วันหน่�ง นักเรียนขีองเราบางคุนกำาลังเป็นพียานทีี่�ศ้นย์การคุ�า ผู้ม่เห็น

สืเปนซึ่์นั�งลงและเร่�ม่พ้ีดีคุุยกับผู้้�หญ่งคุนหน่�งบนม่�านั�ง ด้ีเหมื่อนเขีากำาลัง

ไปไดี�สืวย ผู้ม่จ่ังเด่ีนไปหาใคุรสัืกคุนเพืี�อพ้ีดีคุุยดี�วย ประม่าณหน่�งชัี�วโม่ง 

ต้่อม่า สืเปนซึ่์ก็ว่�งม่าหาผู้ม่แล�วพ้ีดีว่า “คุุณเคุฮ่ิลล์คุรับ คุุณคุงไม่่เชืี�อในส่ื�งทีี่� 

เพ่ี�งเก่ดีข่ี�น!” เขีาบอกผู้ม่ว่าเขีาถาม่ผู้้�หญ่งคุนนั�นว่า “หากชีีว่ต้ต้�องจับลง 
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ในคืุนนี� คุุณมั่�นใจัเต็้ม่ร�อยหรือไม่ว่า่จัะไดี�ไปสืวรรค์ุ” เขีาบอกวา่เธิอก�ม่ศีรษะลง 

และเร่�ม่ร�องไห� สืเปนซึ่์ไม่่ร้�ว่าต้�องที่ำาอย่างไรจ่ังนั�งอย้่ต้รงนั�นจันเธิอเร่�ม่พ้ีดี  

เธิอบอกวา่ล้กชีายวัยส่ืบเจ็ัดีปข่ีองเธิอเพี่�งเสีืยชีีว่ต้จัากอุบัต่้เหต้ทุี่างรถยนต้เ์มื่�อ

หน่�งสัืปดีาห์ก่อน คุุณคุงพีอเดีาออกว่าสืเปนซึ่์ก็อายุส่ืบเจ็ัดีป่ และเธิอกำาลังคุ่ดี

อะไรอย้่ เธิอกำาลังคุ่ดีถ่งภัาพีล้กชีายขีองเธิอ เธิอเป็นผู้้�หญ่งฮ่ินด้ีทีี่�เปิดีใจักว�าง

เพืี�อรับฟังเรื�องราวขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ สืเปนซึ่์เป็นคุนทีี่�เหม่าะสืม่อย่างทีี่�สุืดี 

ในการพ้ีดีคุุยกับเธิอ เขีาไดี�สืวม่กอดีเธิอเมื่�อทัี่�งคุ้่จับการสืนที่นาลง 

คุอม่พ่ีวเต้อร์ก็ใชี�งานไดี�ดีี แต้่ผู้ม่คุ่ดีว่าสัืกวันผู้ม่คุงต้�องที่ำามั่นพัีงแน่ๆ! 

เมื่�อคุอม่พ่ีวเต้อร์ขีองผู้ม่ใชี�งานไม่่ไดี�อีกคุรั�งหน่�ง ผู้ม่ก็เอาแต้่ผัู้ดีวันประกันพีรุ่ง

ในการนำามั่นไปซึ่่อม่ทีี่�ร�าน ในทีี่�สุืดี ผู้ม่ก็นำามั่นไปซึ่่อม่จันไดี� เมื่�อลงจัากรถ 

เพืี�อเด่ีนเขี�าไปในร�าน เพืี�อนสืมั่ยโรงเรียนมั่ธิยม่ฯ คุนหน่�งขีองผู้ม่ทีี่�ชืี�อด้ีเวน

กำาลังเด่ีนออกม่า เขีาม่องม่าทีี่�ผู้ม่และพ้ีดีว่า “แปลกดีีนะทีี่�ไดี�ม่าพีบคุุณทีี่�นี�!” 

ผู้ม่จ่ังถาม่ว่า “ที่ำาไม่ล่ะคุรับ” เขีาหย่บโที่รศัพีที่์ออกม่าและให�ผู้ม่ด้ีขี�อคุวาม่

ทีี่�เขีาเพ่ี�งสื่งไปให�เพืี�อนๆ เมื่�อคืุนก่อนหน�า ในขี�อคุวาม่ดีังกล่าว ด้ีเวนบอกกับ

เพืี�อนๆ ว่าเขีาเพ่ี�งอ่านหนังสืือขีองผู้ม่เรื�อง One Thing You Can’t Do In 

Heaven (ส่ื�งหน่�งทีี่�คุุณที่ำาไม่่ไดี�ในสืวรรค์ุ) จับลง และถ�าเพืี�อนๆ ไม่่เคุยอ่าน 

ม่าก่อน พีวกเขีาต้�องอ่านหนังสืือเล่ม่นี�! มั่นดีีม่ากที่ีเดีียวทีี่�ไดี�ต่้ดีต้่อกับด้ีเวน 

อีกคุรั�ง และเขีาคืุอหน่�งในคุำาต้อบขีองคุำาอธ่ิษฐาน 

เมื่�อออกจัากบ�าน ผู้ม่จัะเปิดีประต้้และยืนอย้่ทีี่�ธิรณีประต้้ ผู้ม่มั่กจัะ 

ยกมื่อข่ี�นและเร่�ม่อธ่ิษฐานว่า “พีระบ่ดีา ในวันนี�ขีออย่าให�ผู้ม่อ่อนแอ  

ขีอที่รงเปิดีปากขีองผู้ม่และให�ผู้ม่มี่คุวาม่กล�าทีี่�จัะแบ่งปันเรื�องพีระบุต้รขีอง

พีระองคุ์ ขีอที่รงโปรดีเคุลื�อนผู้ม่ไปทัี่�งที่างขีวาและที่างซึ่�าย ขีออย่าให�ผู้ม่กลัว

ม่นุษย์ ขีอที่รงโปรดีนำาผู้ม่ในทีุ่กก�าวย่าง โปรดีประที่านการนัดีหม่ายทีี่�ม่าจัาก

สืวรรคุ์ให�แก่ผู้ม่ ปกป้องผู้ม่ในขีณะที่ี�ออกไปขี�างนอกนั�น และถ�าหากพีระองคุ์ 

ที่รงอนุญาต้ให�ผู้ม่ไดี�เอนกายลงนอนอีกคุรั�งในคืุนนี� ขีอให�ผู้ม่ไดี�เขี�าใจัว่า 
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เพีราะเหต้ใุดีผู้ม่จ่ังยงัมี่ชีีว่ต้อย้ ่และขีอให�ม่นัเปน็ไปเพืี�อถวายเกียรต่้แดีพ่ีระองคุ์  

ไม่่ใชี่ตั้วผู้ม่!” จัากนั�นผู้ม่ก็ก�าวขี�าม่ธิรณีประต้้และออกจัากบ�าน

ผู้ม่ที่ำาเชี่นนี�เมื่�อต้�องเด่ีนที่างและพีักในโรงแรม่เชี่นกัน วันหน่�งผู้ม่

อธ่ิษฐานแล�วก็เด่ีนออกจัากห�องพัีก ทีี่�ขี�างประต้้ห�อง มี่ผู้้�หญ่งคุนหน่�งยืนอย้่ 

ขี�างรถเข็ีนเพืี�อที่ำาคุวาม่สืะอาดี ผู้ม่จ่ัง 

คุุยกับเธิอ เธิอกล่าวว่า “เชี�านี� ฉันไดี�

อธ่ิษฐานต้อ่พีระเจั�าเพืี�อขีอให�พีระองค์ุที่รง

สืำาแดีงให�ฉันไดี�เห็นวา่พีระเจั�าที่รงเปน็จัร่ง 

และต้อนนี�พีระองคุ์ให�ฉันไดี�คุุยกับคุุณ!” 

เชืี�อผู้ม่เถอะ เมื่�อตั้วคุุณคืุอคุำาต้อบขีอง 

คุำาอธ่ิษฐานขีองใคุรบางคุน นั�นจัะที่ำาให�

เก่ดีการถ่อม่ใจัลงอย่างม่าก 

คุรั�งหน่�งในเทีี่�ยวบ่นไปลอสืแอนเจัล่สื 

ผู้ม่กำาลังเด่ีนไปที่ี�ดี�านหน�าขีองเคุรื�องบ่น

และไดี�ย่นคุำาว่า “พีระว่ญญาณบร่สืุที่ธ่ิ�” ผู้ม่ม่องไปและเห็นพีนักงานต้�อนรับ

คุนหน่�งด่ีงม่่านปิดีเพืี�อคุุยกับใคุรบางคุน ดัีงนั�นผู้ม่จ่ังตั้ดีส่ืนใจัเขี�าไปร่วม่วง  

ผู้ม่ที่ำาเชี่นนั�นเป็นคุรั�งคุราว! มั่นน่าสืนใจัคุรับ ผู้ม่ก�าวเขี�าไปดี�านหลังม่่าน  

เธิอกำาลังอธ่ิษฐานให�กับชีายทีี่�กำาลังจัะเสีืยชีีว่ต้ดี�วยโรคุม่ะเร็ง! เขีากำาลังไป 

ลอสืแอนเจัล่สืเพืี�อปร่กษากับหม่ออีกคุนหน่�งและหาว่ธิีรักษาที่ี�เป็นไปไดี�  

เขีาต้�องงดียาแก�ปวดีเพืี�อเขี�ารับการต้รวจัร่างกายและเขีากำาลังร้�ส่ืกปวดีม่าก 

พีนักงานต้�อนรับบนเคุรื�องบ่นและผู้ม่อธิ่ษฐานเพืี�อชีายคุนนี�และพ้ีดีคุุยกับเขีา

ถ่งเรื�องคุวาม่รอดีต้าม่ทีี่�พีระคัุม่ภีัร์สือน ไม่่ใชี่การไปคุร่สืต้จัักรจัะชี่วยให�ไดี�รับ

คุวาม่รอดี

คุรั�งหน่�งทีี่�สืนาม่บ่นซ่ึ่นซ่ึ่นแนต่้ ผู้ม่เด่ีนไปรอบๆ และม่องหาใคุรสืักคุน 

เพืี�อเป็นพียานก่อนจัะข่ี�นเคุรื�องบ่น ขีณะที่ี�ผู้ม่เด่ีนผู้่านชีายสืองคุนที่ี�กำาลัง

เธ์อก่ล่่าวว่า “เช้านั้� ฉัันัได่้อธ์ิษฐานั 
ต่อพระเจ้าเพื�อขอให้พระองค์ทำรง 
สืำาแด่งให้ฉัันัได่้เห็นัว่าพระเจ้าทำรงเปั็นัจริง 
แล่ะตอนันั้�พระองค์ให้ฉัันัได่้คุยก่ับัคุณ!”  
เชื�อผู้มเถอะ เมื�อตัวคุณคือคำาตอบั 
ของคำาอธ์ิษฐานัของใครบัางคนั นัั�นัจะ 
ทำำาให้เก่ิด่ก่ารถ่อมใจล่งอย่างมาก่ 
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สืนที่นากันอย้่ ผู้ม่ไดี�ย่นคุำาว่า ‘การปกป้องคุวาม่เชืี�อ’ คุุณเดีาไดี�เลยคุรับว่า

ผู้ม่เขี�าไปร่วม่วงดี�วยอย่างแน่นอน!  ชีายคุนหน่�งกำาลังเป็นพียานกับเจั�านาย

ขีองเขีาซ่ึ่�งเขีากำาลังไปสื่งทีี่�สืนาม่บ่นเพืี�อออกเด่ีนที่าง เขีาที่ำาไดี�ดีีม่าก ผู้ม่ 

ชี่วยเขีาบ�างเล็กน�อยและผู้ม่ชืี�นชีม่คุวาม่กล�าหาญขีองเขีาม่าก เขีาขีอให�ผู้ม่รอ 

สัืกคุร้่ในขีณะที่ี�เด่ีนไปสื่งเจั�านายทีี่�ชี่องรักษาคุวาม่ปลอดีภััย และเมื่�อเขีา 

กลับม่า เขีาก็เล่าว่าไดี�เป็นพียานกับเจั�านายม่าเป็นเวลานานแล�ว แต้่เจั�านาย 

ไม่่สืนใจัในเรื�องขี่าวประเสืร่ฐเลย 

อีกหลายเดืีอนต้่อม่า สุืภัาพีบุรุษคุนนี�ไดี�โที่รศัพีที่์ม่าหาผู้ม่ เขีากำาลัง

นั�งร�องไห�อย้่ทีี่�โต้๊ะที่ำางาน เพีราะอะไรคุรับ เพีราะเจั�านายบอกเขีาว่ายังไม่่ไดี� 

อ่านขี�อม้่ลต้่างๆ ทีี่�เขีาม่อบให�ไปเลยแม่�ว่าไดี�เคุยรับปากว่าจัะอ่านก็ต้าม่  

มั่นที่ำาให�เขีาเสีืยใจัทีี่�เจั�านายโกหก และที่ำาให�เขีาใจัสืลายทีี่�เจั�านายไม่่ต้�องการ

ขี�องเกี�ยวใดีๆ กับพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ แต้่ชีายคุนนี�เป็นคุนยาม่และเขีาไดี�ที่ำาหน�าทีี่�

ขีองต้นเองแล�ว 

ในวันหน่�งขีณะทีี่�ผู้ม่ต้รวจัด้ีขี�อคุวาม่ต้่างๆ ผู้ม่ไดี�รับขี�อคุวาม่เสีืยงจัาก

สุืภัาพีบุรุษชืี�อไคุลดี์ เคุนดีัลล์ เขีาอ่านหนังสืือขีองผู้ม่เล่ม่หน่�งและต้�องการ 

นัดีพีบเพืี�อรับประที่านอาหารกลางวัน เขีาอายุแปดีส่ืบเก�าปแ่ละต้�องการให�ผู้ม่

ต้อบเขีาโดียเร็วทีี่�สุืดี! ผู้ม่ไม่่ไดี�ที่ำาเชี่นนั�น สื่วนใหญ่แล�วเวลามี่คุนอยากให�คุุณ 

ที่ำาอะไรให�เร็วทีี่�สุืดี ก็เปน็เพีราะพีวกเขีาไดี�ที่ำาพีลาดีในสืว่นขีองต้นเองกอ่นแล�ว

ก็เรง่รัดีให�เรารีบเขี�าไปชีว่ย ลองคุ่ดีด้ีดีีๆ คุุณจัะเห็นวา่มั่นเปน็คุวาม่จัร่ง ในกรณีนี�  

ผู้ม่กำาลังยุ่งกับบางเรื�องและลืม่โที่รศัพีที่์กลับไปหาไคุลดี์ 

สืองสืาม่วันต้อ่ม่า ผู้ม่ไดี�รับโที่รศัพีที่อี์กคุรั�งจัากไคุลดีที์ี่�บอกให�ผู้ม่ต่้ดีต่้อ

กลับไปโดียเร็วทีี่�สุืดี ผู้ม่เร่�ม่คุรุน่คุ่ดีถ่งเรื�องนี� ผู้ม่เดีาวา่เมื่�อคุุณอายุแปดีส่ืบเก�าป ่ 

คุุณก็คุงอยากที่ำาทุี่กอย่างให�เร็วทีี่�สุืดี! ผู้ม่จ่ังคุ่ดีว่าคุวรโที่รศัพีที่์กลับไปดีีกว่า! 

เราคุุยกันและนัดีรับประที่านมื่�อเทีี่�ยง เขีาต้�องการไปร�านโกลเดี�นคุอร์รัล  

นั�นไม่ใ่ชีที่ี่�ทีี่�ผู้้�ส้ืงอายทุุี่กคุนจัะไปกนัเลยนะคุรบั! แต้ผู่้ม่ให�ไคุลดีเ์ปน็คุนเลอืกร�าน 
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และผู้ม่จัะจ่ัายคุ่าอาหารเอง เมื่�อผู้ม่จัอดีรถทีี่�ร�านอาหาร ผู้ม่เห็นชีายคุนหน่�ง

ยืนอย้่ดี�านนอกและกำาลังยื�นแผู้่นพัีบประกาศขี่าวประเสืร่ฐให�แก่ผู้้�คุนที่ี�กำาลัง

เด่ีนเขี�าม่า! ใชี่คุรับ นั�นคืุอไคุลดี์ ผู้ม่ร้�ในทัี่นทีี่ว่าผู้ม่จัะต้�องชืี�นชีอบสุืภัาพีบุรุษ

ที่่านนี�แน่ๆ!

ปรากฏิว่าไคุลดี์เป็นที่หารผู้่านศ่ก

ในสืงคุราม่โลกคุรั�งทีี่�สือง เขีาเคุยอย้่ในเรือ 

ทีี่�จัม่ลง ที่หารคุร่�งหน่�งบนเรือลำานั�นไดี� 

เสีืยชีีว่ต้ ในสืมั่ยนั�น เขีายังเป็นนักเที่ศน์

ทีี่� เ ด่ีนที่างเพืี�อเที่ศนาในเต้็นที่์อีกดี�วย  

วันหน่�ง มี่ลม่แรงพัีดีม่าและที่ำาลายเต็้นที่์

จันพีัง สุืภัาพีบุรุษที่่านนี�มี่เรื�องราวชีีว่ต้ 

ทีี่�น่าท่ี่�ง เราต้�องใชี�เวลาพ้ีดีคุุยกับผู้้�ส้ืง

อายุเพีราะพีวกเขีามี่ประสืบการณ์ในการ

ดีำาเน่นชีีว่ต้กับพีระเจั�าม่ากม่ายทีี่�จัะสื่งต้่อ

ให�กับพีวกเราทีี่�มี่อายุน�อยกว่า 

ระหวา่งทีี่�คุุยกัน ผู้ม่สัืงเกต้เห็นเจั�าหน�าทีี่�ต้ำารวจับางคุนนั�งลงทีี่�โต้ะ๊ใกล�ๆ  

ผู้ม่ชีอบอวยพีรผู้้�คุน ผู้ม่จ่ังเด่ีนไปคุุยเพืี�อขีอบคุุณพีวกเขีาทีี่�ไดี�รับใชี�ประชีาชีน 

ผู้ม่ยังต้�องการเป็นพีรต้่อพีวกเขีาดี�วยหนังสืือและดีีวีดีีขีองผู้ม่ แต่้มั่นหม่ดีแล�ว 

ผู้ม่จ่ังออกไปที่ี�รถเพืี�อหย่บม่าเพี่�ม่ ผู้ม่นำาหนังสืือและดีีวีดีีไปให�และเร่�ม่อธ่ิบาย

ให�เจั�าหน�าทีี่�ทัี่�งสืาม่ฟัง ต้ลอดีเวลาทีี่�ผู้ม่พ้ีดี เจั�าหน�าทีี่�คุนหน่�งไม่่ยอม่สืบต้า 

ผู้ม่เลย เมื่�อผู้ม่พ้ีดีจับ ผู้ม่จัับมื่อพีวกเขีาแต้ล่ะคุน และเมื่�อผู้ม่จัะจัับมื่อเจั�าหน�าทีี่� 

คุนดัีงกล่าว เขีาเงยหน�าข่ี�นม่อง จัับมื่อผู้ม่และพียกัหน�าเพีียงเล็กน�อย มั่นแปลก

จัร่งๆ แต้่หน�าทีี่�ขีองผู้ม่คุือเป็นคุนยาม่และอวยพีรผู้้�คุน แล�วผู้ม่ก็กลับไปนั�งก่น

อาหารกับไคุลดี์ 

ไม่่นานหลังจัากนั�น นี�คืุออีเม่ลทีี่�ผู้ม่ไดี�รับจัากนักสืืบบล่สืซ่ึ่ต้ต้์ 

ตล่อด่เวล่าทำ้�ผู้มพ้ด่ เจ้าหนั้าทำ้�คนัหนั่�ง 
ไม่ยอมสืบัตาผู้มเล่ย เมื�อผู้มพ้ด่จบั  
ผู้มจับัมือพวก่เขาแต่ล่ะคนั แล่ะเมื�อผู้ม 
จะจับัมือเจ้าหนั้าทำ้�คนัด่ังก่ล่่าว  
เขาเงยหนั้ข่�นัมอง จับัมือผู้มแล่ะ 
พยัก่หนั้าเพ้ยงเล่็ก่นั้อย มันัแปัล่ก่จริงๆ  
แต่หนั้าทำ้�ของผู้มคือเปั็นัคนัยาม...
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“ม่าร์คุคุรับ 

คุุณคุงจัำาผู้ม่ไม่่ไดี� เมื่�อสืองสัืปดีาห์

ก่อนคุุณไดี�ม่อบหนังสืือให�กับผู้ม่

และคุ้ห้่ขีองผู้ม่ นักสืืบม้่นอสื ขีณะทีี่� 

เรารับประที่านอาหารกลางวันทีี่� 

โกล เดี� นคุอ ร์ รัล ในโจั เนสืโบโร  

จัอร์เจีัย ผู้ม่ชืี�อชัีคุ บล่สืซ่ึ่ต้ต้์ และ

ผู้ม่เป็นนักสืืบคุดีีฆ่าต้กรรม่ขีองกอง

บังคัุบการต้ำารวจัที่ี�เมื่องเคุลย์ตั้น 

โปรดียกโที่ษให�ผู้ม่ดี�วยทีี่�ผู้ม่นั�งน่�ง

เงียบในวันนั�น งานขีองผู้ม่ที่ำาให�ผู้ม่คุ่อนขี�างระมั่ดีระวังผู้้�คุน ผู้ม่เป็น

ต้ำารวจัม่าส่ืบเจ็ัดีป่แล�ว ส่ืบป่ทีี่�ผู้่านม่าผู้ม่ไดี�ใชี�เวลาไปกับคุดีีฆ่าต้กรรม่ 

และผู้ม่ม่ีปัญหากับการเชืี�อใจัผู้้�คุนที่ี�ผู้ม่ไม่่ร้�จััก ผู้ม่อยากให�คุุณร้�ว่าผู้ม่

ไดี�อ่านหนังสืือขีองคุุณแล�วทัี่�งสืองเล่ม่ และมั่นไดี�เปลี�ยนแปลงชีีว่ต้ 

ขีองผู้ม่อย่างส่ื�นเช่ีง ผู้ม่ไดี�ต้�อนรับพีระคุร่สืต้์เป็นพีระผู้้�ชี่วยให�รอดีเมื่�อ

ยังเด็ีกม่าก แต้่ก็ไม่่เคุยดีำาเน่นชีีว่ต้เพืี�อพีระองคุ์อย่างแที่�จัร่ง ผู้ม่เพีียง

แคุอุ่น่ๆ ไม่ร่�อนและไม่เ่ย็น ผู้ม่สืาม่ารถนับจัำานวนคุรั�งทีี่�ไดี�เปน็พียานกับ

ใคุรบางคุนในชี่วงสีื�ส่ืบห�าป่ทีี่�มี่ชีีว่ต้อย้่บนโลกนี�และผู้ม่ร้�ส่ืกละอายใจั 

จัร่งๆ หลังจัากทีี่�ไดี�อ่านหนังสืือ One Thing You Can’t Do in 

Heaven (ส่ื�งหน่�งทีี่�คุุณที่ำาไม่่ไดี�ในสืวรรค์ุ) มั่นไดี�เปิดีต้าให�ผู้ม่เห็น 

ส่ื�งสืำาคัุญ ซ่ึ่�งก็คืุอการบอกเล่าเรื�องราวขีองพีระเยซ้ึ่ให�ผู้้�อื�นไดี�รับฟัง  

ผู้ม่จ่ังออกไปหาคุนแปลกหน�าและเป็นพียานกับพีวกเขีา ผู้ม่ยังเป็น

พียานกับนักสืืบม้่นอสืซ่ึ่�งเป็นคุาที่อล่ก และนักสืืบฮัิต้โต้ซ่ึ่�งผู้ม่พีบว่า

เขีาไม่่เชืี�อในพีระเจั�า นักสืืบม้่นอสืเปิดีใจักว�างม่ากกับส่ื�งทีี่�ผู้ม่พ้ีดีและ 

“ผู้มถ่งกั่บันัับัจำานัวนัศพในัท้ำ�เกิ่ด่เหตุต่างๆ  
ไม่ไหวเล่ย...ผู้มจะมองคนัตายว่าเป็ันัเพ้ยง
สืิ�งของ ไม่ใช่คนัทำ้�ม้ด่วงวิญญาณ ตอนันั้�  
ผู้มมองว่าทำุก่คนัต้องก่ารพระเจ้า แล่ะ 

ผู้มแทำบัรอไม่ไหวทำ้�จะแนัะนัำาคนัอื�นั 
ให้ร้้จัก่ก่ับัพระองค์”
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บอกวา่เธิอจัะอา่นหนังสืือทีี่�คุุณไดี�ม่อบให�เธิอ ม่ารค์ุคุรับ ผู้ม่เคุยไดี�เห็น

งานขีองซึ่าต้านม่าแล�วดี�วยต้าขีองผู้ม่เอง และอยากบอกให�คุุณร้�ว่า 

มั่นมี่อย้่จัร่ง ผู้ม่ถ่งกับนับจัำานวนศพีในที่ี�เก่ดีเหตุ้ต้่างๆ ไม่่ไหวเลยและ

มั่นก็แยล่งทุี่กวัน หลายปที่ี่�ผู้า่นม่า เพืี�อไม่ใ่ห�สืต่้แต้ก ผู้ม่จัะม่องคุนต้าย

ว่าเป็นเพีียงสื่�งขีอง ไม่่ใชี่คุนทีี่�มี่ดีวงว่ญญาณ ต้อนนี� ผู้ม่ม่องว่าทุี่กคุน

ต้�องการพีระเจั�า และผู้ม่แที่บรอไม่่ไหวทีี่�จัะแนะนำาคุนอื�นให�ร้�จัักกับ 

พีระองคุ ์ม่ารค์ุคุรับ ผู้ม่ขีอขีอบคุุณจัากก�นบ่�งขีองหัวใจัทีี่�คุุณไดี�เอาใจัใสื่ 

ม่ากพีอจันไดี�ม่าพ้ีดีคุุยและแบ่งปันเรื�องราวขีองพีระเยซ้ึ่กับเราในวันนั�น 

มั่นเปดิีดีวงต้าขีองผู้ม่ออกและผู้ม่จัะไม่มี่่วันลืม่คุุณ ผู้ม่อธ่ิษฐานเพืี�อคุุณ 

ตั้�งแต้่นั�นม่าและจัะอธิ่ษฐานต้่อไป” 

ในวันนั�น ผู้ม่แที่บไม่่ร้�ว่าเลยผู้ม่จัะไดี�ไปพีบกับคุนยาม่ทีี่�ชืี�อไคุลดี์เพืี�อ

รับประที่านอาหารกลางวันดี�วยกัน และผู้ม่ก็ไม่่ร้�ว่าเลยสัืกน่ดีว่าผู้ม่จัะไดี�พีบ

กับคุนยาม่อีกคุนทีี่�ชืี�อนักสืืบบล่สืซ่ึ่ต้ต้์! ผู้ม่มั่กจัะบอกผู้้�อื�นอย้่เสืม่อว่าคุุณไม่่มี่

ที่างร้�หรอกว่าคุุณกำาลังพ้ีดีคุุยอย้่กับใคุร 

เขีาอาจัด้ีเหม่ือนเป็นนักสืืบทีี่�ไม่่ให�คุวาม่

สืนใจั แต่้วันหน่�งเขีาอาจัเป็นผู้้�ประกาศ

ขี่าวประเสืร่ฐทีี่�นำาจ่ัต้ว่ญญาณขีองผู้้�คุนม่า

ม่อบแดี่พีระเจั�าอย่างกล�าหาญ! 

ในวันหน่�ง หลังจัากไปเที่ศนาทีี่� 

คุร่สืต้จัักรในแอต้แลนต้า ผู้ม่ก็แวะทีี่�ปั�ม่ 

นำ�ามั่นระหว่างที่างกลับบ�าน ผู้ม่มั่กอธ่ิษฐาน

ขีอให�ไดี�ไปยังปั�ม่นำ�ามั่นทีี่�จัะไดี�พีบกับคุนทีี่�

พีระเจั�าที่รงจััดีเต้รียม่ไว� ทีี่�สีื�แยกแห่งนี�มี่ปั�ม่

นำ�ามั่นสืองแห่งอย้ต่้รงขี�าม่กนั ผู้ม่จ่ังเลี�ยวรถ

“ทำำาไมคุณจ่งเก่ล่้ยด่พระเยซ้มาก่ 
ขนัาด่นั้�” ผู้มจะพ้ด่เช่นันั้�ก่ับัใครบัางคนั 
ในับัางโอก่าสื มันัเปั็นัคำาถามทำ้�ผู้ม 
ใช้นั้อยครั�งมาก่แต่ก่็จะใช้เมื�อเห็นัว่า 
จำาเปั็นั ผู้มพยายามทำำาให้บัางคนั 
ตระหนััก่ว่าในัขณะทำ้�พวก่เขาไม่เก่ล่้ยด่ 
ช้วิต ไม่เก่ล่้ยด่ก่ารงานัของตนัเอง  
ไม่เก่ล่้ยด่ผู้ม แต่พวก่เขาก่ล่ับัเก่ล่้ยด่ชัง 
พระเยซ้ แล่ะนัั�นัคือต้นัเหตุของปััญหา 
ทำั�งหมด่ของคนัเหล่่านัั�นั
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เขี�าไปในปั�ม่ทีี่�ผู้ม่ร้�ส่ืกว่าคุวรจัะไป ขีณะทีี่�ผู้ม่กำาลังเด่ีนเขี�าไปในร�านขีายขีอง

เป็นคุรั�งทีี่�สือง (ผู้ม่ต้�องการขี�าวขีองเพี่�ม่เต่้ม่เพืี�อแจักจั่าย!) ผู้้�ชีายคุนหน่�งก็เด่ีน

ออกม่าพีร�อม่กับหนังสืือพ่ีม่พี์วันอาท่ี่ต้ย์ ผู้ม่เด่ีนไปหาเขีาพีร�อม่กับแผู้่นพัีบ 

ขีา่วประเสืร่ฐและถาม่วา่ “คุุณไดี�รับแผู้น่พัีบนี�แล�วหรือยังคุรับ” คุำาต้อบขีองเขีา 

คืุอ “ผู้ม่ไม่ส่ืนใจั!” เขีาต้อบดี�วยนำ�าเสืยีงทีี่�ไม่พ่ีอใจัม่าก ผู้ม่เดีาวา่เขีาคุงตื้�นนอน

และลุกออกจัากเตี้ยงผู่้ดีฝ้ั�งในเชี�าวันนั�น! คุำาต้อบขีองผู้ม่คุือ “คุุณจัะสืนใจัแน่ 

ในวันทีี่�คุุณจับชีีว่ต้ลง!” และเขีาไดี�พ้ีดีบางอยา่งออกม่าซ่ึ่�งผู้ม่ฟังไม่ร้่�เรื�อง ผู้ม่จ่ัง 

ถาม่วา่ “ที่ำาไม่คุุณจ่ังเกลียดีพีระเยซ้ึ่ม่ากขีนาดีนี�” ผู้ม่จัะพ้ีดีเชีน่นี�กับใคุรบางคุน 

ในบางโอกาสื มั่นเป็นคุำาถาม่ที่ี�ผู้ม่ใชี�น�อยคุรั�งม่ากแต้่ก็จัะใชี�เมื่�อเห็นว่าจัำาเป็น 

ผู้ม่พียายาม่ที่ำาให�บางคุนต้ระหนกัวา่ในขีณะที่ี�พีวกเขีาไม่เ่กลยีดีชีีว่ต้ ไม่เ่กลยีดี

การงานขีองต้นเอง ไม่เ่กลียดีผู้ม่ แต้พ่ีวกเขีากลับเกลียดีชัีงพีระเยซ้ึ่ และนั�นคืุอ 

ต้�นเหตุ้ขีองปัญหาทัี่�งหม่ดีขีองคุนเหล่านั�น และเมื่�อผู้ม่โยนคุำาถาม่เชี่นนั�น 

ออกไป บที่สืนที่นาต่้างๆ ทีี่�นา่สืนใจัม่ากก็เก่ดีข่ี�นต้าม่ม่า เขีาต้อบว่า “ผู้ม่ไม่ไ่ดี� 

เกลียดีพีระเยซ้ึ่ ผู้ม่เกลียดีคุุณ!” คุำาต้อบโดียทัี่�วไปขีองผู้ม่ก็คืุอ “คุุณไม่่ไดี�

เกลียดีผู้ม่หรอกคุรับเพีราะคุุณไม่่ไดี�ร้�จัักผู้ม่เลย” ซ่ึ่�งม่ันที่ำาให�ผู้้�คุนไดี�คุ่ดี  

แต้่ก่อนทีี่�ผู้ม่จัะที่ันไดี�พ้ีดีอะไรอีก เขีาก็ถอยรถเอสืย้วีขีองเขีาและขัีบออกไป

เมื่�อผู้ม่เด่ีนไปคุุยกับพีนักงานร�านคุนหน่�งทีี่�อย้่ดี�านนอก ชีายคุนนั�นก็ 

ขัีบรถกลับเขี�าม่าอีก! เขีาเลี�ยวเขี�าม่าจัอดี เลื�อนกระจักลงแล�วพ้ีดีกับพีนักงานวา่  

“ที่ำาไม่คุุณจ่ังไม่่ไล่คุนเคุร่งศาสืนาเหล่านี�ออกไปจัากปั�ม่แห่งนี�” ประเดี็นก็คืุอ 

พีนักงานกำาลังยืนอ่านหนังสืือเล่ม่หน่�งทีี่�ผู้ม่ไดี�ม่อบให�เธิอและเธิอเพี่�งบอกผู้ม่ 

ว่าเธิอชีอบหนังสืือเล่ม่นั�นม่ากเพีียงใดี! ผู้ม่จ่ังตั้ดีส่ืนใจัเด่ีนไปทีี่�รถขีองเขีา  

นั�นอาจัไม่่ใชี่การรับมื่อทีี่�ดีีนัก แต้่ผู้ม่ไดี�ตั้ดีส่ืนใจัแล�ว ชีายคุนนั�นเอื�อม่มื่อเขี�าไป

ระหว่างทีี่�นั�งกับคุอนโซึ่ลแล�วชัีกป้นออกม่า! นี�ไม่่ใชี่ส่ื�งทีี่�ผู้ม่วางแผู้นไว�สืำาหรับ

บ่ายวันอาท่ี่ต้ย์เลยคุรับ! แต้่ผู้ม่ก็เคุยคุ่ดีอย้่แล�วว่าสืถานการณ์เชี่นนี�จัะเก่ดีข่ี�น

ในชีีว่ต้ ผู้ม่ร้�ว่าในบางกรณีเรื�องเชี่นนี�อาจัเก่ดีข่ี�นไดี� แต้่ไม่่ร้�ว่ามั่นจัะเก่ดีข่ี�น 
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เมื่�อใดี ทีี่�น่าแปลกก็คืุอผู้ม่ไม่่ไดี�กลัวลนลานถ่งคุร่�งหน่�งจัากทีี่�เคุยคุ่ดีเอา

ไว� ทัี่นใดีนั�นมื่อขีองชีายคุนนั�นก็สัื�น ผู้ม่ไม่่ร้�ว่าเขีาตื้�นกลัวหรือท้ี่ต้สืวรรคุ์ไดี�

ตี้มื่อขีองเขีาเขี�าให� เขีาวางป้นลงระหว่างทีี่�นั�งอีกคุรั�ง ผู้ม่เด่ีนไปทีี่�รถและ

พ้ีดีอย่างสุืภัาพีว่า “ผู้ม่แบ่งปันเรื�องนี�กับคุุณเพีราะผู้ม่ห่วงใยจ่ัต้ว่ญญาณ

ขีองคุุณ และสืนใจัว่าคุุณจัะไปอย้่ทีี่�ไหนต้ลอดีน่รันดีร์” หลังจัากทีี่�ผู้ม่พ้ีดี

เชี่นนั�น เขีาจั�องม่องผู้ม่ แล�วผู้ม่ก็หันหลังเด่ีนจัากม่า พีี�น�องคุรับ โปรดีจัำา

ไว�ว่าคุนยาม่ไม่่จัำาเป็นต้�องว่ต้กกังวลเรื�องล้กกระสืุน ทัี่�งหม่ดีทีี่�มั่นที่ำาไดี�ก็

คืุอสื่งเราไปอย้่กับผู้้�ทีี่�เราต้�องการจัะอย้่ดี�วยชัี�วน่รันดีร์เร็วกว่าทีี่�เราคุ่ดีไว� 

สัืกเล็กน�อย!

ฟลีปิป ี1:21 “เพีราะวา่สืำาหรับขี�าพีเจั�า

นั�น การมี่ชีีว่ต้อย้่ก็เพืี�อพีระคุร่สืต์้ และ

การต้ายก็ไดี�กำาไร”

ผู้ม่เคุยสืงสัืยว่าที่ำาไม่รถขีองผู้ม่จ่ัง

ต้�องไดี�รับการซ่ึ่อม่แซึ่ม่อย้่บ่อยๆ ในทีี่�สุืดี

ก็พีบว่าเรื�องนี�ไม่่เกี�ยวขี�องอะไรกับรถเลย 

แต้่มั่นเกี�ยวกับจ่ัต้ว่ญญาณขีองคุนที่ี�ผู้ม่

จัะไดี�พีบทีี่�ร�านซึ่่อม่รถยนต้์! คุรั�งสุืดีที่�าย

ทีี่�ผู้ม่นำารถไปซึ่่อม่ เนที่เป็นผู้้�ด้ีแลร�าน 

ในเวลานั�น เขีาอายยุี�ส่ืบสืาม่ปแ่ละเคุยเปน็

ที่หาร เขีาเคุยพียายาม่ฆ่่าตั้วต้ายโดียขัีบ

รถบรรทุี่กพุี่งชีนต้�นไม่�ดี�วยคุวาม่เร็วเจ็ัดีส่ืบไม่ล์ต้่อชัี�วโม่งและเขีาไม่่ไดี�คุาดี

เข็ีม่ขัีดีน่รภััย! ต้�นไม่�หักและรถขีองเขีาพีล่กคุวำ�าสืองต้ลบแล�วหยุดีลงในที่ี�จัอดี

เขาเคยพยายามฆ่าตัวตายโด่ยขับั 
รถบัรรทำุก่พุ่งชนัต้นัไม้ด่้วยความเร็ว 
เจ็ด่สืิบัไมล่์ต่อชั�วโมงแล่ะเขาไม่ได่้ 
คาด่เข็มขัด่นัิรภัย! ต้นัไม้หัก่แล่ะรถ 
ของเขาพล่ิก่คว่ำาสืองตล่บัแล่้วหยุด่ล่ง 
ในัทำ้�จอด่รถของคริสืตจัก่ร! เนัทำม้เพ้ยง 
รอยข้ด่ข่วนับันัใบัหนั้าแล่ะแผู้ล่ฟก่ช้ำา 
ทำ้�หนั้าอก่เทำ่านัั�นั เขาออก่จาก่รถแล่้ว 
เด่ินัไปัจาก่จุด่ทำ้�เก่ิด่เหตุ เขาบัอก่ผู้มว่า 
เขาได่้ถามว่า “พระเจ้า ทำำาไมพระองค์ 
จ่งปัล่่อยให้ผู้มม้ช้วิตอย้่”
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รถขีองคุร่สืต้จัักร! เนที่มี่เพีียงรอยขีีดีขี่วนบนใบหน�าและแผู้ลฟกชีำ�าทีี่�หน�าอก

เที่า่นั�น เขีาออกจัากรถแล�วเด่ีนไปจัากจุัดีทีี่�เก่ดีเหตุ้ เขีาบอกผู้ม่วา่เขีาไดี�ถาม่วา่  

“พีระเจั�า ที่ำาไม่พีระองคุจ่์ังปลอ่ยให�ผู้ม่มี่ชีีว่ต้อย้”่ ผู้ม่จ่ังบอกให�เนที่ร้�ถ่งเหตุ้ผู้ล

ทีี่�พีระเจั�าอนญุาต้ให�เขีาม่ชีีีว่ต้อย้!่ ผู้ม่ไดี�อธ่ิษฐานขีอให�ไดี�ไปร�านซ่ึ่อม่รถที่ี�พีระเจั�า

ที่รงจััดีเต้รียม่ไว� และแน่นอนว่าพีระเจั�าที่รงต้อบคุำาอธ่ิษฐานนั�น!

คุรั�งหน่�ง ผู้ม่ไดี�เล่าเรื�องราวขีองเนที่ในงานประชีุม่ทีี่�น่วเจัอร์ซีึ่ย์ และ

หลังจัากนั�นก็มี่ชีายคุนหน่�งเด่ีนม่าหาผู้ม่ทัี่�งนำ�าต้า เขีาเพ่ี�งตั้ดีส่ืนใจัจัะฆ่า่ตั้วต้าย 

และกำาลังจัะขัีบรถพุี่งชีนต้�นไม่�! เขีาเลือกต้�นไม่�เอาไว�แล�วดี�วย หลังจัากทีี่�ไดี�

ฟังเรื�องราวขีองเนที่ เขีาร้�ว่าตั้วเขีาเองต้�องกลับใจัจัากบาปและบังเก่ดีใหม่่ 

สืรรเสืร่ญพีระเจั�า!

1 เธสะโลนำิกา 5:16-18 “จัง

ชืี�นบานอย้่เสืม่อ จังอธ่ิษฐานอย่าง

สืม่ำ�าเสืม่อ จังขีอบพีระคุุณในทุี่ก

กรณี เพีราะนี�แหละเป็นนำ�าพีระทัี่ย

ขีองพีระเจั�าในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์เพืี�อ

ที่่านทัี่�งหลาย”

ผู้้�รับใชี�พีระเจั�าคุนโปรดีคุนหน่�งขีองผู้ม่คืุอ ดีร. โนอาห์ ฮัิที่ช่ีงสื์ แห่ง 

พัีนธิก่จัว่ที่ยุคุร่สืต้จัักรภัาคุต้ะวันต้กเฉียงใต้� (www.swrc.com) เขีาจัะพ้ีดี

ประโยคุงา่ยๆ ทีี่�ผู้ม่ชีอบเอาม่ากๆ วา่ “พีระเจั�ายงัคุงประทัี่บอย้บ่นพีระบัลลังก์

ขีองพีระองคุ์... และการอธิ่ษฐานสืาม่ารถเปลี�ยนแปลงส่ื�งต้่างๆ” 

คุนยาม่ร้�เสืม่อว่าพีระเจั�ายังคุงประที่ับอย้่บนพีระบัลลังก์ขีองพีระองคุ์ 

พีระเจั�าไม่่เคุยม่ีวันหยุดี เราอาจัลาหยุดีงานแต้่พีระเจั�าไม่่เคุยที่ำาเชี่นนั�น และ

พระเจ้ายังคงปัระทัำบัอย่้บันัพระบััล่ลั่งก์่ 
ของพระองค์ พระเจ้าไม่เคยม้วันัหยุด่  

เราอาจล่าหยุด่งานัแต่พระเจ้า 
ไม่เคยทำำาเช่นันัั�นั
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คุนยาม่ร้�อย้่เสืม่อว่าคุำาอธ่ิษฐานสืาม่ารถเปลี�ยนแปลงส่ื�งต้่างๆ อาจัมี่บางคืุน 

ทีี่�คุุณต้�องยืนอย้่บนกำาแพีงนานที่ีเดีียวกว่าจัะไดี�เป่าแต้ร ดัีงนั�น จังใชี�ชี่วงเวลา 

ดัีงกล่าวอย่างชีาญฉลาดีดี�วยการอธ่ิษฐาน งานขีองพีระเจั�าคืุอที่รงสืดัีบเสีืยง

ขีองคุนยาม่ทีี่�เชืี�อฟังพีระองคุ์!







บทที่ 6
การให้เป็นเหตุให้มีความสุข

ยิ่งกว่าการรับ 

“ทำาความดีทุกอย่างเท่าที่คุณทำาได้ ในทุกวิถีทางที่คุณทำาได้  

ในทุกที่ที่คุณทำาได้ ตลอดเวลาที่คุณทำาได้ 

ด้วยความกระตือรือร้นทั้งหมดที่คุณมีได้ ตราบเท่าที่คุณมีช่ีวิตอยู่ได้”10

–จอห์น เวสลีย์

เราทุี่กคุนต่้างต้�องการไดี�รับการหนุนใจัในขีณะทีี่�เราใชี�ชีีว่ต้นี�เพืี�อพีระเจั�า

เฉลยูธร์ร์มบญัญตัิ ิ3:28 “แต้เ่จั�าจังกำาชัีบโยช้ีวา จังสืนบัสืนุนและช้ีใจั

ขีองเขีาให�เขี�ม่แข็ีง เพีราะเขีาจัะต้�องนำาหน�าชีนชีาต่้นี�ขี�าม่ไป และจัะให�

เขีาทัี่�งหลายเขี�าถือกรรม่ส่ืที่ธ่ิ�ในแผู้่นด่ีนทีี่�เจั�าแลเห็นนั�น”

นี�คืุอโยช้ีวาผู้้�นำาทีี่�ย่�งใหญ ่ซ่ึ่�งเราจัะอา่นเรื�องราวขีองเขีาในหนงัสืือโยช้ีวา 

ในภัายหลัง เขีาไดี�รับม่อบภัาระงานจัากคุนรอบขี�าง พีวกเขีาสืนับสืนุนให� 

โยช้ีวาเป็นผู้้�นำาต้าม่ทีี่�พีระเจั�าไดี�ที่รงวางแผู้นไว� ใชี่คุรับ แม่�แต้่ผู้้�นำาก็ต้�องการ 

ไดี�รับการหนุนจ่ัต้ช้ีใจั! 



132

คนยาม

1 เธสะโลนิำกา 5:11 “เหตุ้ฉะนั�นจังหนุนใจักัน และต้่างคุนต้่างจัง 

ก่อกันข่ี�น ต้าม่อย่างทีี่�ที่่านกำาลังที่ำาอย้่นั�น”

คุำาว่า “ก่อกันข่ี�น” ในทีี่�นี�หม่ายถ่งการสืร�างข่ี�นหรือที่ำาให�ตั้�งข่ี�น 

มั่นบง่บอกถ่งการเต่้บโต้ในภ้ัม่่ปญัญาขีองคุร่สืเตี้ยน คุุณกำาลังที่ำาเชีน่นั�นในชีีว่ต้ 

ขีองผู้้�คุนหรือไม่่ คุุณกำาลังลงทุี่นชัี�วน่รันดีร์ในชีีว่ต้ผู้้�คุนเพืี�อทีี่�พีวกเขีาจัะไดี� 

ไม่่พีลาดีแผู้นการขีองพีระเจั�าทีี่�มี่ข่ี�นสืำาหรับพีวกเขีาหรือไม่่ 

หลายป่ก่อน ผู้ม่เคุยสือนทีี่�โรงเรียนชีายล�วนแห่งหน่�งในแบตั้นร้ชี  

รัฐลุยเซีึ่ยนา เมื่�อผู้ม่ย�ายกลับไปทีี่�แอต้แลนต้า นักเรียนจัำานวนม่ากไดี�เขีียน

จัดีหม่ายม่าถ่งผู้ม่ จัดีหม่ายฉบับหน่�งมี่ประโยคุทีี่�น่าสืนใจัอย้่ในนั�นว่า “คุุณ 

เคุฮ่ิลล์ ผู้ม่คุ่ดีว่าเหตุ้ผู้ลเดีียวทีี่�พีระเจั�าที่รงให�คุุณอย้่บนโลกนี�ก็เพืี�อให�หนุนใจั 

ผู้้�อื�นคุรับ” ชีา่งเปน็ถ�อยคุำาทีี่�นา่ฟงัจัากเด็ีกหนุม่่คุนหน่�ง เราทุี่กคุนต้า่งต้�องการ

การหนุนใจัและถ�อยคุำานั�นไดี�สืร�างกำาลังใจัให�แก่ผู้ม่! 

เป็นเรื�องน่าสืนุกทีี่�ไดี�เฝ้้าด้ีส่ื�งทีี่�เก่ดีข่ี�นในชีีว่ต้ขีองใคุรบางคุนที่ี�ผู้ม่ไดี�

ทุี่ม่่เที่ให�เวลาและขี�าวขีองบางอยา่งแก่พีวกเขีา ผู้ม่ขีอพ้ีดีต้าม่ต้รงว่าบางคุนใน

กลุ่ม่คุนเหล่านั�นมี่คุวาม่พ่ีเศษโดีดีเดี่นเหนือกว่าผู้ม่ม่าก และผู้ม่ต้�องถ่อม่ใจัลง

อย่างแที่�จัร่งเพีราะคุวาม่กล�าหาญและคุวาม่รักทีี่�พีวกเขีามี่ต้่อผู้้�อื�น ผู้ม่ชืี�นใจั 

กับคุวาม่จัร่งทีี่�วา่คุนเหลา่นี�ไดี�ก�าวหน�าไปและท่ี่�งผู้ม่ไว�เบื�องหลังแบบไม่เ่ห็นฝุ้น่ 

พีวกเขีารับใชี�พีระเจั�าดี�วยคุวาม่รักอย่างสุืดีชีีว่ต้! คุนเป็นคุร้จัะต้�องการอะไร

ม่ากไปกว่าทีี่�นักเรียนไดี� ‘รับร้�’ และเขี�าใจัอย่างถ่องแที่�ว่าที่ำาไม่พีระเจั�าจ่ังที่รง

วางชีีว่ต้ขีองพีวกเขีาไว�บนโลกใบนี�  

ไม่่มี่ส่ื�งใดีทีี่�ที่ำาให�ผู้ม่ม่ีคุวาม่สืุขีไดี�ม่ากไปกว่าคุุณไดี�อ่านหนังสืือเล่ม่นี�  

และเมื่�อวางม่ันลง คุุณไดี�กลายเป็นคุนยาม่ที่ี�ย่�งใหญ่ทีี่�สุืดีขีองสืม่าช่ีกใน

คุรอบคุรัว เพืี�อนฝ้้ง คุนแปลกหน�า และคุนทัี่�งเมื่องทีี่�คุุณไดี�พีบ! และอยา่ลืม่วา่ 

นั�นคืุอส่ื�งทีี่�พีระเจั�าที่รงต้�องการให�เก่ดีข่ี�นในชีีว่ต้ขีองคุุณเชี่นกัน 
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กันำดาร์วีิถ่ 6:24-26 “ขีอพีระเยโฮิวาห์ที่รงอำานวยพีระพีรแก่ที่่าน 

และพ่ีทัี่กษ์รักษาที่่าน ขีอพีระเยโฮิวาห์ที่รงให�พีระพัีกต้ร์ขีองพีระองคุ์ 

ที่อแสืงแก่ที่่าน และที่รงพีระกรุณาที่่าน ขีอพีระเยโฮิวาห์ที่รงมี่สีื 

พีระพัีกต้ร์แชี่ม่ชืี�นต้่อที่่านและประที่านสืันต่้สุืขีแก่ที่่าน”

ถ�อยคุำาในกันดีารว่ถี 6 เหลา่นี�เปน็หน่�งในคุำาอวยพีรทีี่�ย่�งใหญข่ีองชีาวยว่ 

ใคุรกันเล่าทีี่�จัะไม่่อยากให�ส่ื�งเหล่านี�เก่ดีข่ี�นในชีีว่ต้ขีองพีวกเขีา แต้่ขีอให�ม่อง

ไปรอบๆ คุุณม่ีคุวาม่เม่ต้ต้าต้่อผู้้�คุนหรือไม่่ ลักษณะชีีว่ต้ขีองคุุณสือดีคุล�องกับ 

คุำาพ้ีดีขีองคุุณหรือไม่่ คุุณมี่ใจัปราณีขีณะทีี่�ออกไปประกาศขี่าวประเสืร่ฐกับ 

ผู้้�ไม่่เชืี�อหรือไม่่ ตั้วต้นและคุำาพ้ีดีขีองเราต้�องสือดีคุล�องกันเสืม่อ!

สุภาษิติ 15:13 “ใจัทีี่�ร่าเร่งกระที่ำาให�สีืหน�าแจั่ม่ใสื แต้่โดียคุวาม่เศร�า

ในใจัดีวงจ่ัต้ก็แหลกสืลายไป”

มี่คุนหน่�งทีี่�ผู้ม่ร้�จัักไดี�อธ่ิษฐานว่าขีออย่าให�มี่ส่ื�งใดีบนใบหน�าขีองเขีา 

ทีี่�จัะผู้ลักไสืผู้้�คุนให�ออกห่าง แต้่ขีอให�สืีหน�าขีองเขีานั�นด่ีงด้ีดีผู้้�คุนให�เขี�าม่า 

คุุยดี�วย นั�นเป็นคุำาอธิ่ษฐานที่ี�เหม่าะสืม่ม่าก เขีาร้�ว่าพีระเจั�าที่รงสืาม่ารถใชี� 

ทุี่กอย่างเกี�ยวกับตั้วเขีาเพืี�อถวายเกียรต่้แดี่พีระนาม่ขีองพีระองคุ์ไดี�

สดุด่ 145:8 “พีระเยโฮิวาห์ทำรงพีระเม่ต้ต้าและที่รงเต้็ม่ไปดี�วย 

พีระกรุณา ที่รงกร่�วชี�าและม่ีคุวาม่เม่ต้ต้าอย่างอุดีม่”

ในสืดุีดีี 136 มี่ประโยคุทีี่�กลา่ววา่ “เพีราะคุวาม่เม่ต้ต้าขีองพีระองคุด์ีำารง

เป็นน่ต้ย์” อย้่ถ่งยี�ส่ืบหกคุรั�ง และคุุณร้�ไหม่คุรับว่าเราเองก็คุวรเป็นเชี่นนั�น!  

จังมี่เม่ต้ต้าต้่อผู้้�อื�นในขีณะทีี่�กำาลังแบ่งปันคุวาม่เชืี�อขีองคุุณ 
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สุภาษิติ 15:1 “คุำาต้อบอ่อนหวานที่ำาให�คุวาม่โกรธิเกรี�ยวหันไปเสีืย 

แต้่คุำากักขีฬะเร�าโที่สืะ”

จังต้อบดี�วยคุำาต้อบอ่อนหวาน 

นุ่ม่นวล หากม่ีใคุรข่ี�นเสีืยงในการสืนที่นา 

ให�ลดีเสีืยงขีองคุุณลง มั่นจัะนำาไปส้ื่การ

พ้ีดีคุุยกันต้่อไดี� คุำาถาม่หน่�งทีี่�ผู้ม่ถาม่ผู้้�คุน

จัำานวนม่ากเมื่�อส่ื�นสุืดีการสืนที่นาก็คืุอ 

“มี่อะไรทีี่�ผู้ม่สืาม่ารถที่ำาไดี�เพืี�อคุุณไหม่

คุรับ” มี่หลายคุรั�งทีี่�พีวกเขีาพ้ีดีวา่ “คุุณจัะ 

อธ่ิษฐานเพืี�อฉันไดี�ไหม่” หากคุุณเคุยเจัอกับคุำาต้อบเชี่นนั�น อย่าต้อบว่าไดี�  

จังพ้ีดีว่า “เราม่าอธ่ิษฐานกันเถอะ” แล�วก็ก�ม่ศีรษะลงและอธ่ิษฐานกันเลย

ทัี่นทีี่! มี่คุนจัำานวนม่ากทีี่�ไม่่เคุยไดี�ย่นชืี�อขีองต้นถ้กนำาข่ี�นส้ื่พีระบัลลังก์ขีอง

พีระเจั�าม่าก่อน บางคุรั�งผู้ม่จัะวางม่ือบนไหล่ขีองพีวกเขีาขีณะอธ่ิษฐาน ผู้ม่ 

ไดี�เห็นสีืหน�าขีองผู้้�คุนเปลี�ยนไปเมื่�อผู้ม่อธ่ิษฐานเพืี�อพีวกเขีาเชี่นนั�น โปรดีจัำา 

ไว�ว่าการย่�ม่ การแต้ะไหล่ หรือการจัับมื่อเขีย่าง่ายๆ แบบไม่่พ่ีธีิรีต้องนั�น

สืาม่ารถนำาไปส้ื่เรื�องราวอีกม่ากม่ายในชีีว่ต้ขีองผู้้�คุนไดี�

คุรั�งหน่�งเมื่�อผู้ม่กำาลังพ้ีดีอย้่ทีี่�ลอสืแองเจัล่สื ผู้ม่ร้�ส่ืกไม่่สืบาย พีระเจั�า

ที่รงม่ีเม่ต้ต้าต้่อผู้ม่และที่รงนำาผู้ม่ในการพ้ีดีตั้�งแต้่ต้�นจันจับ แต้่เมื่�อผู้ม่ไปถ่ง 

สืนาม่บ่นนานาชีาต่้ลอสืแองเจัล่สืเพืี�อเด่ีนที่างกลบับ�าน ผู้ม่ร้�ส่ืกแย่ทีี่�เทีี่�ยวบ่นนั�น 

ก่นเวลาถ่งสีื�ชัี�วโม่งคุร่�ง ผู้ม่ไม่่ต้�องการคุุยกับใคุร ผู้ม่แคุ่อยากนั�งลงและ 

ผู้่อนคุลาย เมื่�อผู้ม่นั�งลง ผู้ม่ก็หันไปม่องชีายที่ี�นั�งขี�างๆ แล�วพ้ีดีว่า “สืวัสืดีีคุรับ 

ผู้ม่ชืี�อ ม่าร์คุ เคุฮ่ิลล์ ผู้ม่เชืี�อในพีระเยซ้ึ่ และนี�คืุอหนังสืือเล่ม่หน่�งทีี่�ผู้ม่เขีียน 

ขีอให�สืนุกกับการเด่ีนที่างนะคุรับ!” โอเคุล่ะ ผู้ม่ไม่่ไดี�พ้ีดีเชี่นนั�นเสีืยทุี่กคุำา 

แต้ผู่้ม่หม่ายคุวาม่เชีน่นั�นจัร่งๆ! แล�วเขีาก็พ้ีดีข่ี�นวา่ “นา่สืนใจันะคุรับ” โอ ไม่น่ะ  

...“คุณจะอธ์ิษฐานัเพื�อฉัันัได่้ไหม”  
หาก่คุณเคยเจอก่ับัคำาตอบัเช่นันัั�นั... 
จงพ้ด่ว่า “เรามาอธ์ิษฐานัก่ันัเถอะ”
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ผู้ม่ไม่ต่้�องการให�ม่นันา่สืนใจั ผู้ม่อยากอย้เ่งียบๆ ต้าม่ลำาพัีง! แล�วผู้ม่กถ็าม่ข่ี�นวา่  

“ที่ำาไม่ม่ันถ่งน่าสืนใจัคุรับ” คุุณเดีาถ้กแล�วคุรับ บนเที่ี�ยวบ่นนั�น ผู้ม่แที่บ 

ไม่่ไดี�พัีกผู้่อนเลย! เขีาเป็นผู้้�กำากับละคุรโที่รทัี่ศน์เรื�อง The Vampire Diaries 

(บัันัทำ่ก่รัก่เทำพบุัตรแวมไพร์) เขีากำาลังบ่นไปแอต้แลนต้าเพืี�อถ่ายที่ำาละคุร 

ต้อนหน่�ง ระหว่างทีี่�เราคุุยกัน เขีาเล่าว่าเขีาไดี�เร่�ม่ต้�นจัากการเป็นต้ากล�อง

และไดี�ที่ำางานไต้่เต้�าข่ี�นจันเป็นผู้้�กำากับ เขีาเป็นคุนที่ี�น่าสืนใจัม่าก และยังไดี�

บอกผู้ม่ว่ามี่ต้ากล�องอีกคุนหน่�งทีี่�เขีาที่ำางานดี�วยไดี�กลายม่าเป็นคุร่สืเตี้ยนและ 

เร่�ม่เปน็พียานกับเขีา เขีาตั้�งใจัฟงัแต้ไ่ม่ไ่ดี�เชืี�อในพีระเยซ้ึ่ จัากนั�น ต้ากล�องคุนนั�น 

ก็บอกว่ามี่บางอย่างทีี่�ที่ำาให�เขีาไม่่สืาม่ารถถ่ายละคุรไดี�อีกต้่อไปเพีราะมั่น 

ขัีดีแย�งกับคุวาม่เชืี�อขีองเขีา

สดุด่ 101:3 “ขี�าพีระองคุ์จัะไม่่ตั้�งส่ื�งใดีๆ ทีี่�ชัี�วชี�าไว�ต้่อหน�าต้่อต้าขีอง

ขี�าพีระองคุ์ ขี�าพีระองคุ์เกลียดีก่จัการขีองผู้้�ทีี่�ไม่่ซืึ่�อต้รง ก่ิจก่ารนัั�นั 

จัะไม่่ต่้ดีอย้่กับขี�าพีระองคุ์”

ต้ากล�องคุนนั�นมี่คุวาม่เชืี�ออย่างแรงกล�า เขีาไม่่ต้�องการที่ี�จัะตั้�งส่ื�งใดีๆ  

ทีี่�ชัี�วชี�าไว�ต้่อหน�าต้่อต้าขีองเขีา มั่นแสืดีงให�ผู้้�กำากับคุนนี�ไดี�เห็นถ่งบางส่ื�ง 

บางอย่าง ในทีี่�สุืดีต้ากล�องคุนนั�นก็ออกจัากวงการภัาพียนต้ร์และปัจัจุับัน

เขีาเป็นม่่ชีชัีนนารีอย้่ในเคุนยา แต่้อย่าลืม่ว่าก่อนทีี่�เขีาจัะไปเป็นม่่ชีชัีนนารี 

ในเคุนยา เขีาไดี�ที่ำาหน�าทีี่�นั�นในฮิอลลีว้ดีม่าก่อนแล�ว!

1 โคร์ินำธ์ 3:6 “ขี�าพีเจั�าไดี�ปล้ก อปอลโลไดี�รดีนำ�า แต้่พีระเจั�าที่รง

ที่ำาให�เต่้บโต้”
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มั่นน่าย่นดีีทีี่�ไดี�ม่าร่วม่รดีนำ�าเม่ล็ดีพัีนธุิ์แห่งคุวาม่เชืี�อทีี่�ต้ากล�องคุนนี� 

ไดี�หวา่นลงในชีีว่ต้ขีองผู้้�กำากับ มั่นที่ำาให�การพ้ีดีคุุยกับเขีางา่ยข่ี�นม่ากเพีราะเขีา

ไดี�พีบกับคุนยาม่ทีี่�มี่คุวาม่เชืี�ออย่างแรงกล�าม่าแล�ว

1 โคร์ินำธ์ 10:31 “เหตุ้ฉะนั�นเมื่�อที่่านจัะรับประที่าน จัะดืี�ม่ หรือ 

จัะที่ำาอะไรก็ต้าม่ จังกระที่ำาเพืี�อเป็นการถวายพีระเกียรต่้แดี่พีระเจั�า”

ในช่ีวงเวลาทีี่�ผู้ม่สือนอย้่ทีี่�โรงเรียนชีายล�วนในแบตั้นร้ชี ผู้้�ประกาศ 

ข่ีาวประเสืร่ฐทีี่�ชืี�อจ่ัม่มี่� สืแวกการ์ต้ ไดี�ล�ม่ลงในคุวาม่บาป มี่เสีืยงต้ะโกนโห่ร�อง 

ทีี่�โรงเรียนเมื่�อเหตุ้การณ์นั�นเก่ดีข่ี�น คุร้คุนหน่�งชืี�อคุุณเดีว่สืไดี�ถาม่ว่าผู้ม่ 

คุ่ดีอย่างไรกับเรื�องนี� ผู้ม่กล่าวว่า “มั่นไม่่ใช่ี

เรื�องดีีทีี่�คุนขีองพีระเจั�าที่ำาบาป” เขีาม่อง

ม่าทีี่�ผู้ม่และพ้ีดีว่า “คุุณเป็นคุร่สืเตี้ยน

จัร่งๆ ใชี่ไหม่” เราไม่่ร้�หรอกว่าเมื่�อใดีที่ี�

ผู้้�คุนจัะจัับต้าม่องด้ีเรา มั่นอาจัเป็นเพีียง

การจัับต้าม่องเพืี�อด้ีปฏ่ิก่ร่ยาขีองเรา 

ต้่อบางส่ื�งบางอย่างเชี่นเรื�องทีี่�เก่ดีข่ี�นนี� 

นั�นคืุอเหตุ้ผู้ลทีี่�เราต้�องถ่อม่ตั้วและสุืภัาพี

เสืม่อเมื่�ออย้่ร่วม่กับผู้้�อื�น 

โปรดีจัำาไว�ว่าเมื่�อพ้ีดีถ่งคุนทีี่�อย้่ในลัที่ธ่ิต้่างๆ พีวกเขีาต้่างถ้กหลอกและ

คุุณไม่่คุวรโกรธิคุนเหลา่นั�น เราคุวรโกรธิพีอ่แหง่การม่สุืาม่ากกวา่ทีี่�จัะไม่่พีอใจั

พีวกเขีา เชี่นทีี่�เพืี�อนขีองผู้ม่เคุยพ้ีดีเอาไว�คุรั�งหน่�งว่าถ�าคุนต้าบอดีล�ม่ลงต้่อ 

หน�าคุุณ คุุณจัะหัวเราะเยาะเขีาหรือไม่่ แน่นอนว่าไม่่ คุุณจัะชี่วยเขีาให�ลุกข่ี�น 

หลักการเดีียวกันนี�เป็นจัร่งในที่ี�นี� เมื่�อผู้้�คุนต้กอย้่ในคุำาสือนเที่็จั จังจัำาไว�ว่า 

พีวกเขีาต้าบอดี เราคุวรชี่วยเหลือและนำาพีวกเขีาไปในที่างทีี่�ถ้กต้�อง

...เมื�อพ้ด่ถ่งคนัทำ้�อย้่ในัล่ัทำธ์ิต่างๆ  
พวก่เขาต่างถ้ก่หล่อก่แล่ะคุณไม่ควร 
โก่รธ์คนัเหล่่านัั�นั เราควรโก่รธ์พ่อแห่ง 
ก่ารมุสืามาก่ก่ว่าทำ้�จะไม่พอใจพวก่เขา



การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งการรับ 

137

ล่กา 6:38 “จังให� และที่่านจัะไดี�รับดี�วย และในตั้กขีองท่ี่านจัะไดี� 

รับต้วงดี�วยที่ะนานถ�วนยัดีสัื�นแน่นพ้ีนล�นใสื่ให� เพีราะว่าที่่านจัะต้วง 

ให�เขีาดี�วยที่ะนานอันใดี จัะต้วงให�ที่่านดี�วยที่ะนานอันนั�น”  

ในฐานะที่ี�เป็นคุนยาม่ ผู้ม่ขีอที่�าที่ายคุุณให�เป็นผู้้�ให� และผู้ม่หม่ายถ่ง

เป็นผู้้�ให�จัร่งๆ ไม่่ใจัแคุบ ไม่่ใชี่ให�ไปเพืี�อด้ีว่าจัะไดี�อะไรกลับม่า แต้่เป็นผู้้�ให�

เหมื่อนพีระคุร่สืต้์ 

กิจ็การ์ 20:35 “ขี�าพีเจั�าไดี�วางแบบอย่างไว�ให�ที่่านทุี่กอย่างแล�ว ให�

เห็นว่าโดียที่ำางานเชี่นนี�คุวรจัะชี่วยคุนทีี่�มี่กำาลังน�อย และให�ระล่กถ่ง

พีระวจันะขีองพีระเยซ้ึ่เจั�า ซ่ึ่�งพีระองค์ุต้รัสืว่า ‘การให�เป็นเหตุ้ให�มี่

คุวาม่สืุขีย่�งกว่าการรับ’”

ในพีระคัุม่ภีัร์ พีระเยซ้ึ่ที่รงจัร่งจััง

กับพีระดีำารัสืขีองพีระองคุ์เป็นอย่างย่�ง 

เมื่�อพีระองคุ์ต้รัสืว่าการให�เป็นเหตุ้ให�

มี่คุวาม่สืุขีย่�งกว่าการรับ พีระองคุ์ที่รง

หม่ายคุวาม่ต้าม่นั�น เพีราะอะไร เพีราะ

เมื่�อคุุณให�แก่ใคุรสัืกคุน จัะมี่อะไรอีก

ม่ากม่ายเก่ดีข่ี�นโดียที่ี�คุุณเองก็คุ่ดีไม่่ถ่ง 

โลกใบนี�ก็มี่แคุ่คุวาม่เห็นแก่ตั้วและคุวาม่

ไม่่เห็นแก่ตั้วเพีียงเที่่านั�น สืำาหรับผู้้�คุน มั่นเป็นอย่างใดีอย่างหน่�งเชี่นนั�นจัร่งๆ  

คุุณจัะไดี�พีบคุนทีี่�มี่ทัี่ศนคุต่้แบบวา่ ‘อยา่ม่าแต้ะต้�องขี�าวขีองขีองฉัน’ ไปจันถ่ง

คุนทีี่�พียายาม่สัืงเกต้ว่าพีวกเขีาสืาม่ารถเป็นพีรให�แก่ใคุรไดี�บ�างในแต้่ละวัน 

เมื�อพระองค์ตรัสืว่าก่ารให้เป็ันัเหตุ 
ให้ม้ความสุืขยิ�งก่ว่าก่ารรับั พระองค์ 
ทำรงหมายความตามนัั�นั เพราะอะไร  

เพราะเมื�อคุณให้แก่่ใครสัืก่คนั จะม้อะไรอ้ก่
มาก่มายเกิ่ด่ข่�นัโด่ยท้ำ�คุณเองก็่คิด่ไม่ถ่ง
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และในฐานะคุนยาม่ มี่เพีียงทัี่ศนคุต่้ประการเดีียวในสืองประการดัีงกล่าวทีี่�คุุณ

ไดี�รับอนุญาต้ให�มี่! 

วันหน่�งทีี่�ปั�ม่นำ�ามั่น ผู้ม่เด่ีนไปเสีืยบบัต้รเพืี�อจั่ายคุ่านำ�ามั่นให�แก่ 

สุืภัาพีสืต้รีเจั�าขีองปั�ม่ ผู้ม่บอกให�เธิอร้�ว่าพีระเยซ้ึ่ต้รัสืว่าการให�เป็นเหตุ้ให�มี่

คุวาม่สืุขีย่�งกว่าการรับ และผู้ม่พียายาม่ดีำาเน่นชีีว่ต้ต้าม่พีระดีำารัสืดัีงกล่าว 

สุืภัาพีสืต้รีที่่านนั�นบอกผู้ม่ว่าเธิอเพ่ี�งกลับม่าจัากการนมั่สืการทีี่�คุร่สืต้จัักรซ่ึ่�ง

นักเที่ศน์ไดี�พ้ีดีถ่งการให� และเธิอก็ไดี�เห็นว่า ‘มั่นเป็นคุวาม่จัร่ง!’ เมื่�อผู้ม่ไดี�รับ

ใบแจั�งหนี�บัต้รเคุรด่ีต้ ผู้ม่ไดี�จั่ายคุ่านำ�ามั่นถ่งถังละเจ็ัดีส่ืบสีื�ดีอลลาร์เลยทีี่เดีียว! 

ผู้ม่คุ่ดีว่าในคุรั�งต้่อไป ผู้ม่ขีับม่อเต้อร์ไซึ่คุ์ดีีกว่า (ล�อเล่นนะคุรับ!)! 

คุรั�งหน่�งทีี่�ร�านคุ�า ผู้ม่ไดี�แจักหนังสืือให�กับคุนทีี่�กำาลังซืึ่�อขีอง และใน 

ต้อนทีี่�ผู้ม่ยืนเขี�าแถว ผู้ม่ไดี�จั่ายเง่นคุ่าส่ืนคุ�าให�กับสุืภัาพีสืต้รีทีี่�ยืนอย้่ขี�างหลัง

และบอกกับเธิอว่าพีระเยซ้ึ่ไดี�ต้รัสืว่าอย่างไร เธิอร้�ส่ืกซึ่าบซ่ึ่�งม่าก ผู้ม่กลับไป 

ทีี่�รถเพืี�อหย่บหนังสืืออีกสืองสืาม่เล่ม่ม่าม่อบให�แก่คุนทีี่�อย้่ในร�าน ในต้อนทีี่� 

ผู้ม่เด่ีนกลับเขี�าไป ผู้ม่เห็นสุืภัาพีสืต้รีที่่านหน่�งนั�งอย้่ในรถขีองเธิอและกำาลัง

ร�องไห� ผู้ม่จ่ังเด่ีนไปด้ีว่าเธิอสืบายดีีหรือไม่่ เธิอบอกผู้ม่ว่าเธิอกำาลังประสืบกับ 

ชี่วงเวลาทีี่�ยากลำาบากและร้�ส่ืกซึ่าบซ่ึ่�งใจัม่าก ผู้ม่จ่ังถาม่ว่า “คุุณไดี�บังเก่ดีใหม่่ 

หรือยังคุรับ” เธิอต้อบว่า “ไม่่คุ่ะ ฉันเป็นคุาที่อล่ก” เราจ่ังไดี�พ้ีดีคุุยกันว่า 

การบังเก่ดีใหม่่หม่ายถ่งอะไร และผู้ม่ก็สืาม่ารถเป็นพีรต้่อเธิอไดี�ม่ากข่ี�น 

ทีี่�สืถานีรถไฟในสืนาม่บ่นแห่งหน่�ง ผู้ม่ซืึ่�อตั้�วรถไฟพีลาสืต่้กทีี่�ใชี�แที่น

เง่นประม่าณส่ืบเหรียญแล�วรอผู้้�คุนที่ี�ม่าจัากเม่ืองอื�นเพืี�อม่อบเหรียญดัีงกล่าว

พีร�อม่กับแผู้่นพัีบประกาศขี่าวประเสืร่ฐให�แก่พีวกเขีา ผู้ม่ไดี�บอกพีวกเขีา 

ถ่งส่ื�งทีี่�พีระเยซ้ึ่ต้รัสื ผู้้�หญ่งคุนหน่�งม่องม่าทีี่�ผู้ม่และพ้ีดีว่า “ฉันหวังว่าจัะให�มี่

คุร่สืเต้ียนแบบคุุณม่ากกว่านี�” โปรดีจัำาไว�นะคุรับ ผู้้�คุนร้�ว่าคุร่สืเต้ียนคุวรเป็น

ผู้้�ให�
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ยูอห์นำ 3:16 “เพีราะว่าพีระเจั�าที่รงรักโลก จันไดี�ที่รงประที่านพีระ

บุต้รองคุ์เดีียวขีองพีระองคุ์ทีี่�บังเก่ดีม่า เพืี�อผู้้�ใดีทีี่�เชืี�อในพีระบุต้รนั�น

จัะไม่่พ่ีนาศ แต้่มี่ชีีว่ต้น่รันดีร์”

เพีราะพีระเจั�าที่รงเป็นผู้้�ให� ผู้้�ทีี่� ต่้ดีต้าม่พีระองคุ์จ่ังคุวรเป็นผู้้�ให� 

ดี�วยเชี่นกัน เมื่�อผู้ม่ไปปั�นจัักรยานเพืี�อออกกำาลังกาย ผู้ม่มั่กจัะนำาถุงพีลาสืต่้ก

ทีี่�มี่ธินบัต้รส่ืบดีอลลาร์และแผู่้นพัีบประกาศข่ีาวประเสืร่ฐต่้ดีไปดี�วย เปา้หม่าย 

อย่างหน่�งขีองผู้ม่ในวันนั�นคืุอต้�องมั่�นใจัว่าผู้ม่จัะกลับถ่งบ�านโดียไม่่มี่เง่น 

เหลืออย้่! มั่นดีีม่ากทีี่�ไดี�หยุดีทีี่�ป้ายรถเม่ล์และเป็นพีรต้่อผู้้�คุน และหยุดี 

ระหว่างที่างเพืี�อพ้ีดีคุุยกับผู้้�คุน ชี่วงการสืนที่นาต่้างๆ เหล่านั�นเป็นเวลาทีี่�ดีี

สืำาหรับผู้ม่ มั่นชี่วยให�ผู้ม่ไดี�พีักผู้่อนในยาม่อากาศร�อนในแอต้แลนต้า! 

เมื่�อใดีก็ต้าม่ที่ี�ผู้ม่ผู้า่นดีา่นเก็บคุา่ผู้า่นที่าง ผู้ม่จัะเปน็พียานกบัพีนักงาน 

จัากนั�นก็จัะจัา่ยคุา่ผู้า่นที่างให�รถคัุนทีี่�อย้ข่ี�างหลัง ผู้ม่ยงัไดี�ให�หนังสืือขีองผู้ม่กับ

พีนักงานและขีอให�เขีาสืง่มั่นต้อ่ให�แกคุ่นขัีบรถคัุนดัีงกลา่ว และช่ีวยบอกให�เขีา 

ร้�ว่ามี่ชีายคุร่สืเตี้ยนคุนหน่�งไดี�จั่ายคุ่าผู้่านที่างในวันนั�นให�แก่เขีาแล�วเพีราะ 

พีระเยซ้ึ่ต้รัสืว่าการให�เป็นเหตุ้ให�มี่คุวาม่สืุขีย่�งกว่าการรับ วันหน่�ง ผู้ม่เด่ีนที่าง

ผู้า่นดีา่นเก็บคุา่ผู้า่นที่างในโอคุลาโฮิม่า ผู้ม่จัา่ยเง่นแล�วขัีบรถออกไปชี�าๆ และ

ม่องผู้า่นกระจักม่องหลงัเพืี�อด้ีวา่จัะเก่ดีอะไรข่ี�น คุนขัีบรถคัุนขี�างหลงัพียายาม่ 

ยื�นเง่นผู้า่นหน�าต้า่ง แต้พ่ีนักงานเก็บคุา่ผู้า่นที่างไม่รั่บและยื�นหนังสืือให�แกเ่ขีา!  

ผู้ม่ชีอบม่ากทีี่�เห็นคุนทีี่�ยังไม่่ร้�จัักพีระเจั�าม่อบส่ื�งขีองทีี่�เป็นขีองคุร่สืเตี้ยน 

ออกไปเชีน่นี� และนา่เศร�าทีี่�บางคุนเหลา่นั�นกลับที่ำาหน�าทีี่�คุนยาม่ไดี�ดีีกวา่คุนทีี่� 

กำาลังอ่านหนังสืือเล่ม่นี�อย้่ในขีณะนี� ระหว่างทีี่�ขัีบรถไป รถทีุ่กคัุนก็แล่น 

ปะปนกัน แต้คุุ่ณคุงไม่ร้่�วา่ในอีกชัี�วคุร้บ่นที่างหลวงเสื�นนี� รถคัุนนั�นไดี�แลน่ผู้า่น 

รถขีองผู้ม่ไป ผู้ม่ม่องด้ีและเห็นผู้้�โดียสืารในรถกำาลังตั้�งใจัอ่านหนังสืือที่ี�ผู้ม่ 

ไดี�ให�ไว�กับพีนักงานเก็บคุ่าผู้่านที่าง! สืรรเสืร่ญพีระเจั�า! 
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ในเทีี่�ยวบ่นหน่�ง ผู้ม่มี่โอกาสืไดี�นั�งขี�างผู้้�ทีี่�ไม่่เชืี�อในพีระเจั�า เขีาต้่อต้�าน 

ทัี่�งพีระเจั�าและคุร่สืเตี้ยน เขีาเรียกคุร่สืต้จัักรแห่งหน่�งในแอต้แลนต้าว่า  

“ปอ้ม่ปราการขีองพีระเจั�า” เพีราะโคุรงสืร�างขีองมั่นมี่ม้่ลคุา่หลายล�านดีอลลาร์  

เขีายังพ้ีดีอีกวา่พีวกคุร่สืเตี้ยนดีีแต้รั่บเอา รับเอาและรับเอา เมื่�อจับการสืนที่นา 

ผู้ม่ก็ม่อบหนังสืือเล่ม่หน่�งให�แก่เขีา เขีาบอกว่าผู้ม่ม่ีนำ�าใจัม่ากทีี่�ไดี�ม่อบหนังสืือ

ให�เขีา และเขีาก็ชืี�นชีม่ทีี่�สืาม่ารถขีอรับหนังสืือผู้่านที่างเว็บไซึ่ต้์ขีองผู้ม่โดีย 

ไม่่ต้�องซืึ่�อแต้่ให�บร่จัาคุเที่่านั�น จัากนั�นเดีว่ดีก็ไดี�เล่าถ่งเลขีาขีองเขีาช่ี�งเป็น

สุืภัาพีสืต้รีคุร่สืเตี้ยนทีี่�ว่เศษม่าก เขีาชืี�นชีม่เธิอม่ากจัร่งๆ คุุณเห็นไหม่ว่าเขีา

ไม่่ไดี�พ้ีดีคุวาม่จัร่ง คุร่สืเตี้ยนทุี่กคุนไม่่ไดี�เป็นเพีียงแต้่ผู้้�รับ เขีาเฝ้้าม่องเธิออย้่

ต้ลอดีและไดี�เห็นถ่งชีีว่ต้ขีองสืต้รีคุร่สืเตี้ยนทีี่�สืวยงาม่คุนหน่�ง และเขีาประจัักษ์

ในเรื�องนี�ดีี โปรดีอย่าลืม่ว่าการใชี�ชีีว่ต้ขีองเรามี่คุวาม่สืำาคัุญอย่างไร!

มาลาค่ 3:8-10 “คุนจัะปล�นพีระเจั�าหรือ แต้่เจั�าทัี่�งหลายไดี�ปล�นเรา  

แต้่เจั�ากล่าวว่า ‘เราทัี่�งหลายปล�นพีระเจั�าอย่างไร’ ก็ปล�นในเรื�อง 

ส่ืบชัีกหน่�งและเคุรื�องบ้ชีานั�นซีึ่ เจั�าทัี่�งหลายต้�องถ้กสืาปแชี่งดี�วย 

คุำาสืาปแชีง่ เพีราะเจั�าทัี่�งหลายทัี่�งชีาต่้ปล�นเรา พีระเยโฮิวาหจ์ัอม่โยธิา 

ต้รัสืว่า จังนำาส่ืบชัีกหน่�งเต็้ม่ขีนาดีม่าไว�ในคุลัง เพืี�อว่าจัะมี่อาหาร 

ในน่เวศขีองเรา จังลองด้ีเราในเรื�องนี�ด้ีทีี่หรือว่า เราจัะเปิดีหน�าต้่าง 

ในฟ้าสืวรรคุ์ให�เจั�า และเทำพรอย่างล่้นัไหล่มาให้เจ้าหรือไม่่” 

เราทุี่กคุนร้�ดีีว่าการปล�นเป็นส่ื�งทีี่�ผู่้ดี แต้่คุุณน่กภัาพีออกไหม่ว่า 

แที่�ทีี่�จัร่งแล�วคุุณไดี�ปล�นพีระเจั�า ขีอให�เราไดี�ใคุรคุ่รวญเกี�ยวกับเรื�องนี�กันสัืกคุร้ ่

คุุณร้�หรือไม่่ว่าถ�าคุุณไม่่ถวายส่ืบลดีให�แก่พีระเจั�า คุุณก็กำาลังฉ�อโกงพีระองค์ุ 

เราไม่่ฉ�อโกงรัฐบาลเพีราะร้�ว่ามั่นจัะมี่ผู้ลเก่ดีข่ี�นต้าม่ม่า แต้่พีวกเราหลายคุน

ฉ�อโกงพีระเจั�าและไม่่สืนใจัเลยสัืกน่ดี เชืี�อผู้ม่เถอะว่ามั่นจัะมี่ผู้ลเก่ดีข่ี�นต้าม่ม่า 
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เชี่นกัน แต้่คุนยาม่ไม่่ที่ำาเชี่นนั�น พีวกเขีาจัะม่องหาเหตุ้ผู้ลที่ี�จัะให�และเป็นพีร 

แก่ผู้้�อื�น นอกจัากนี� คุุณอาจัต้�องอ่านพีระวจันะในขี�อก่อนหน�านี�อีกสัืกรอบ

เพีราะพีระเจั�าไม่่ไดี�ต้รัสืถ่งเพีียงแคุ่ส่ืบลดีเที่่านั�น แต้่ยังรวม่ถ่งการถวายเคุรื�อง

บ้ชีาอื�นทีี่�นอกเหนือจัากขี�อกำาหนดีดี�วย ผู้ม่ไม่เ่คุยม่องวา่ส่ืบลดีคืุอจัำานวนส้ืงสุืดี 

ทีี่�ผู้ม่จัะถวาย แต้่เป็นจัำานวนที่ี�ต้ำ�าสุืดี ผู้ม่

ต้�องการอย้่ในโหม่ดีขีองการถวายหรือ

โหม่ดีแห่งการให�ไปต้ลอดีชีีว่ต้

2 โคร์ินำธ์ 9:6-7 “นั้�แหล่ะ คุนทีี่�

หว่านเพีียงเล็กน�อยก็จัะเกี�ยวเก็บไดี�

เพีียงเล็กน�อย คุนทีี่�หว่านม่ากก็จัะ

เกี�ยวเก็บไดี�ม่าก ทุี่กคุนจังให้ตามทำ้�

เขาได่้คิด่หมายไว�ในใจั ม่่ใชี่ให�ดี�วยน่กเสีืยดีาย ม่่ใชี่ให�ดี�วยการฝ้้นใจั 

เพีราะว่าพีระเจั�าที่รงรักคุนนั�นทีี่�ให�ดี�วยใจัย่นดีี”

เห็นไหม่ว่าการให�นั�นเป็นเรื�องขีองใจั ไม่่ใชี่ว่าอย้่ที่ี�คุุณม่ีเง่นม่ากหรือไม่่ 

เม่ื�อคุุณต้่ดีต้าม่พีระเจั�า ใจัขีองคุุณต้�องปรารถนาที่ี�จัะให� คุุณจัะชีื�นใจัเม่ื�อคุุณ

เป็นพีรแก่ผู้้�อื�น คุุณจัะม่องหาว่ธิีที่ี�จัะเป็นพีรแก่ใคุรสืักคุน ดีวงต้าขีองคุุณจัะ

เปิดีกว�างเพืี�อม่องหาโอกาสืทีี่�จัะเอื�อม่มื่อออกไปและสัืม่ผัู้สืชีีวต่้ขีองใคุรบางคุน 

คุรั�งหน่�งผู้ม่เคุยอา่นบที่คุวาม่เกี�ยวกับเคุ่รท์ี่ วอรเ์นอร ์นักฟุต้บอลอาชีีพี 

ผู้้�มี่ชืี�อเสีืยง ในบที่คุวาม่บอกว่าเวลาทีี่�เขีาและคุรอบคุรัวออกไปรับประที่าน

อาหารขี�างนอก พีวกเขีาจัะจั่ายคุ่าอาหารให�คุนอื�นในร�านอาหารเสืม่อ 

บที่คุวาม่นั�นกล่าวว่าล้กๆ ขีองเขีาจัะม่องไปรอบๆ ร�านแล�วพ้ีดีว่า “พี่อคุรับ 

แล�วโต้๊ะนั�นล่ะคุรับ หรือโต้๊ะนั�นดี�วยคุรับ” ต้อนทีี่�อ่านบที่คุวาม่นี� ผู้ม่แที่บ 

ไม่่เชืี�อในเรื�องนี� เขีากำาลังสือนล้กๆ ว่าในฐานะทีี่�เป็นคุร่สืเตี้ยน เราคืุอผู้้�ให�  

เห็นัไหมว่าก่ารให้นัั�นัเป็ันัเรื�องของใจ  
ไม่ใช่ว่าอย่้ท้ำ�คุณม้เงินัมาก่หรือไม่  

เมื�อคุณติด่ตามพระเจ้า ใจของคุณ 
ต้องปัรารถนัาท้ำ�จะให้
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คุุณจัะพีบว่ธิีที่ี�หลากหลายในการเป็นพีรต้่อผู้้�อื�น และเคุ่ร์ที่ วอร์เนอร์ก็กำาลัง 

แสืดีงให�เห็นเพืี�อเป็นแบบอย่างแก่ล้กๆ! เขีาเป็นคุุณพี่อทีี่�ผู้ม่ชืี�นชีม่คุรับ!  

ขีณะที่ี�อ่านบที่คุวาม่นี� ผู้ม่ตั้ดีส่ืนใจัว่าหากเขีาที่ำาไดี� ผู้ม่ก็คุวรที่ำาไดี�เชี่นกัน! 

เกือบทุี่กคุรั�งทีี่�อย้ใ่นร�านอาหาร ผู้ม่จัะจ่ัายคุา่อาหารให�แกใ่คุรบางคุน บางคุรั�ง

มั่นก็น่าสืนใจัม่ากเลยนะคุรับ! 

ขีณะทีี่�นั�งอย้่ในร�านอาหารพีร�อม่กับผู้้�เล่นต้ำาแหน่งการ์ดีจั่ายล้กในทีี่ม่

บาสืเกต้บอลขีองม่หาว่ที่ยาลัยและคุรอบคุรัวขีองเขีา ผู้ม่ม่องไปเห็นชีายอายุ

ห�าส่ืบป่สืองคุนกำาลังรับประที่านอาหารกันอย้่ พีวกเขีาด้ีเหม่ือนเพืี�อนคุ้่ห้ 

ทีี่�กำาลังใชี�เวลาดีีๆ ร่วม่กัน ผู้ม่จ่ังบอกพีนกังานเส่ืร์ฟว่าผู้ม่ต้�องการจ่ัายคุ่าอาหาร 

ให�แก่ชีายทัี่�งคุ้่ เธิอร้�ส่ืกประหลาดีใจักับเรื�องนั�น มี่พีนักงานเส่ืร์ฟบางคุน 

บอกผู้ม่ว่ามั่นเป็นส่ื�งทีี่�เจั๋งทีี่�สุืดีทีี่�เคุยเห็นในร�านขีองพีวกเขีา! เห็นไหม่คุรับว่า

เมื่�อเราเป็นพีรแก่ผู้้�อื�น พีระเจั�าก็ที่รงที่ำาก่จัในแบบทีี่�เราอาจัไม่่เขี�าใจั

เมื่�อพีนักงานเส่ืร์ฟบอกชีายทัี่�งคุ้่ว่ามี่คุนจั่ายเง่นคุ่าอาหารให�แล�ว ทัี่�งคุ้่

ต้กใจัม่าก ผู้ม่จ่ังเด่ีนเขี�าไปหาและพ้ีดีคุุยดี�วย ผู้ม่บอกพีวกเขีาถ่งส่ื�งทีี่�พีระเยซ้ึ่

ต้รัสื ชีายคุนหน่�งม่องม่าทีี่�ผู้ม่อย่างประหลาดีใจั เขีากล่าวว่า “ต้ลอดีหลายป่ทีี่�

มี่ชีีว่ต้อย้่ ไม่่เคุยมี่ใคุรจั่ายคุ่าอาหารให�ผู้ม่ม่าก่อนเลย” ขีณะทีี่�เราคุุยกันต้่อไป  

ชีายอีกคุนก็นำ�าต้าไหลออกม่าเพีราะคุุณแม่่ขีองเขีาเพ่ี�งเสีืยชีีว่ต้ไปเมื่�อเร็วๆ นี�  

ทัี่�งคุ้ย่งัไม่มี่่ใคุรทีี่�ไดี�บังเก่ดีใหม่ ่แต้เ่ราไดี�คุุยกันถ่งคุวาม่หม่ายขีองเรื�องนี� พีวกเขีา 

รับหนังสืือไปกันคุนละเล่ม่พีร�อม่กับจัับมื่อผู้ม่และเขีย่า แล�วก็เด่ีนออกไป 

ทีี่�ร�านอาหารแห่งหน่�งในซ่ึ่นซ่ึ่นแนต่้ ผู้ม่หยุดีคุุยกับชีายคุนหน่�งทีี่�กำาลัง

อุ�ม่ล้กสืาวและด้ีเกม่ฟตุ้บอลที่างโที่รที่ศัน ์ขีณะที่ี�เราคุุยกันอย้นั่�น เขีาบอกผู้ม่วา่ 

ล้กสืาวขีองเขีาไม่่คุ่อยแข็ีงแรงและต้�องเขี�ารับการผู้่าตั้ดีหลายคุรั�ง นี�เป็นเรื�องทีี่�

น่าเศร�า แต้่มั่นดีีม่ากทีี่�ไดี�เห็นคุวาม่รักขีองพี่อทีี่�มี่ต้่อล้ก! ผู้ม่จ่ังขีอให�พีนักงาน

เส่ืร์ฟนำาเอาบ่ลคุ่าอาหารขีองโต้๊ะนั�นม่าให�ผู้ม่ ที่ี�โต้๊ะนั�นมี่คุนนั�งรับประที่าน

อาหารกันอย้่ห�าหรือหกคุน หลังจัากนั�น พีวกเขีาแวะม่าทีี่�โต้๊ะขีองเราและ
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ขีอบคุุณทีี่�เราไดี�เป็นพีรต้่อพีวกเขีา คุุณยายซ่ึ่�งร่วม่รับประที่านอาหารทีี่�โต้๊ะ 

นั�นดี�วยไดี�สื่งอีเม่ลถ่งผู้ม่ในสืองสัืปดีาห์ต้่อม่าและบอกว่าที่่านไดี�เล่าให�อีก 

หลายคุนฟังถ่งการพีบปะกันขีองพีวกเราในคุรั�งนั�น ไม่่เคุยมี่เรื�องเชี่นนี�เก่ดีข่ี�น 

ในชีีว่ต้ขีองที่่านม่าก่อน ที่่านมี่คุวาม่เชืี�อทีี่�เขี�ม่แข็ีงในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ และ

เหตุ้การณ์ดัีงกล่าวไดี�กระตุ้�นให�ที่่านดีำาเน่นชีีว่ต้ต้าม่คุวาม่เชืี�อม่ากย่�งข่ี�น!

ลก่า 18:12-14 “ในสัืปดีาหห์น่�งขี�าพีระองคุถื์ออดีอาหารสืองหน และ

ขีองสืารพัีดีซ่ึ่�งขี�าพีระองคุ์หาไดี� ขี�าพีระองคุ์ไดี�เอาส่ืบชัีกหน่�งม่าถวาย 

ฝ้่ายคุนเก็บภัาษีนั�นยืนอย้่แต้่ไกล ไม่่แหงนด้ีฟ้า แต้่ตี้อกขีองตนัว่า  

‘ขี�าแต้่พีระเจั�า ขีอที่รงโปรดีพีระเม่ต้ต้าแก่ขี�าพีระองคุ์ผู้้�เป็นคุนบาป

เถ่ดี’ เราบอกที่า่นทัี่�งหลายวา่ คุนนี�แหละเมื่�อกลับลงไปยงับ�านขีองต้น 

ก็นัับัว่าชีอบธิรรม่ย่�งกว่าอีกคุนหน่�ง

นั�น เพีราะว่าทุี่กคุนทีี่�ยกตั้วข่ี�นจัะ

ต้�องถ้กเหยียดีลง แต้่ทุี่กคุนทีี่�ไดี� 

ถ่อม่ตั้วลงจัะต้�องถ้กยกข่ี�น”

เมื่�อเราให� เราต้�องใคุร่คุรวญถ่ง

ทัี่ศนคุต่้ขีองตั้วเรา ผู้ม่ไม่ไ่ดี�เลา่เรื�องราวเหล่านี�เพืี�อจัะบอกว่า ‘เฮิ� ด้ีผู้ม่ส่ื’ แต้ผู่้ม่ 

แบ่งปันเรื�องราวต้่างๆ กับคุุณเพืี�อให�คุุณเห็นถ่งส่ื�งทีี่�พีระเจั�าที่รงสืาม่ารถที่ำาไดี�

เมื่�อคุุณเป็นผู้้�ให� พีระองค์ุที่รงที่ำาการอัศจัรรย์ไดี�อย่างแที่�จัร่งต้่อหน�าต้่อต้าคุุณ 

ผู้ม่อยากให�คุุณไดี�เห็นการอัศจัรรย์เหล่านั�นก่อนทีี่�คุุณจัะส่ื�นลม่หายใจั และ 

ไดี�เห็นว่าพีระองคุ์ที่รงแสืนดีีเหลือเก่น! 

วันหน่�งในฤด้ีร�อนต้อนทีี่�ผู้ม่ยังคุงสือนหนังสืืออย้่ ผู้ม่ขัีบรถไปโรงเรียน

และไดี�เห็นนักโที่ษบางคุนอย้ข่ี�างนอกเรือนจัำาและกำาลังกำาจััดีวัชีพืีชี ผู้ม่จ่ังไปทีี่� 

ร�านสืะดีวกซืึ่�อและซืึ่�อเคุรื�องดืี�ม่เกเต้อเรดีให�พีวกเขีาและผู้้�คุุม่ ผู้ม่นำาเคุรื�องดืี�ม่ 

เมื�อเราให้ เราต้องใคร่ครวญ 
ถ่งทัำศนัคติของตัวเรา
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ไปม่อบให�พีวกเขีาทัี่�งหม่ดีทุี่กคุน ผู้ม่ยังไดี�พ้ีดีคุุยกับบางคุนและไดี�ม่อบแผู่้นพัีบ

ขี่าวประเสืร่ฐให�พีวกเขีาดี�วย ต่้อม่าในวันเดีียวกันนั�น เมื่�อผู้ม่ออกจัากโรงเรียน  

ชีายเหล่านั�นก็ยังอย้่ทีี่�นั�น ทุี่กคุนต้�องเผู้ช่ีญกับคุวาม่ร�อนยาวนานต้ลอดีทัี่�งวัน 

ภัายใต้�แสืงแดีดีขีองรัฐจัอรเ์จีัย พีวกเขีาจัำารถขีองผู้ม่ไดี� จ่ังก�าวข่ี�นไปยนืบนถนน 

ทีี่ละคุนพีร�อม่กับสื่งย่�ม่กว�างและโบกมื่อขีอบคุุณทีี่�ผู้ม่ไดี�เป็นพีรต้่อพีวกเขีา 

ในวันนั�น มั่นที่ำาให�ผู้ม่ถ่งกับนำ�าต้าซ่ึ่ม่เมื่�อเขีียนถ่งเรื�องนี� ที่า่ทีี่งา่ยๆ เพืี�อแสืดีงวา่ 

เราเห็นคุุณคุ่าขีองใคุรบางคุนเพีราะพีระเจั�าผู้้�ส้ืงสุืดีไดี�ที่รงสืร�างพีวกเขีาข่ี�นม่า

อย่างพ่ีเศษสุืดีนั�นจัะเป็นทีี่�จัดีจัำาไปอีกนานแสืนนานในชีีว่ต้ขีองบุคุคุลผู้้�นั�น 

โปรดีจัำาไว�วา่ม่นุษยถ้์กสืร�างข่ี�นม่าอยา่งม่หัศจัรรย ์และเราจัำาเปน็ต้�องปฏ่ิบัต่้ต้อ่ 

พีวกเขีาในลักษณะเชี่นนั�น

สดุด่ 139:14 “ขี�าพีระองคุ์จัะสืรรเสืร่ญพีระองคุ์ เพีราะขี�าพีระองคุ์

ถ้กสืร�างม่าอยา่งแปลกประหลาดีและนา่กลัว พีระราชีก่จัของพีระองคุ์

ม่หัศจัรรย์ จิตใจขี�าพีระองคุ์ที่ราบเรื�องนี�อย่างดีี”

อย่าลืม่ว่าในฐานะทีี่�เป็นคุร่สืเตี้ยน เราถ้กคุาดีหวังว่าจัะเป็นแบบอย่าง 

ทีี่�ีดีีให�แก่ผู้้�คุนรอบขี�าง ม่าเป็นแบบอย่างทีี่�ดีีกันเถอะคุรับ การรับใชี�พีระเจั�า 

เป็นเรื�องทีี่�ที่�าที่าย แต้่คุนยาม่พีร�อม่เผู้ช่ีญกับคุวาม่ที่�าที่ายเสืม่อ! 

สืม่มุ่ต่้วา่คุุณมี่เง่นเที่า่กับศ้นยแ์ละไม่มี่่อะไรเลย คุุณยงัสืาม่ารถเปน็ผู้้�ให� 

ไดี�หรือไม่่ แน่นอนว่าคุุณที่ำาไดี�! เมื่�อเราม่อบถวายแด่ีพีระเจั�า เราสืาม่ารถ 

ม่อบให�ไดี�ทัี่�งเวลา ส่ืบลดีและขีองประที่าน! มี่หลายว่ธีิในการเป็นพีรแก่ผู้้�อื�น 

ดัีงนั�นให�เราคุ�นหาว่าว่ธีิเหล่านั�นมี่อะไรบ�าง 

สุืภัาพีสืต้รีหญ่งคุนหน่�งบอกผู้ม่ว่าเธิอขีายส่ืนคุ�ามื่อสืองในทีี่�จัอดีรถ

เพีียงเพืี�อจัะไดี�เป็นพียานกับคุนอื�นๆ ทีี่�เด่ีนผู้่านม่า! อีกคุนบอกว่าเธิอแบ่ง

ปันขี�าวขีองม่ือสืองโดียทุี่กอย่างนั�นเป็นขีองให�ฟรี! พีวกเขีายังไดี�ปิดีประกาศ 
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เรื�องดัีงกล่าวอีกดี�วย มี่คุนม่ากม่ายแวะม่า จัากนั�นพีวกเขีาก็ประกาศ 

ขี่าวประเสืร่ฐออกไป! 

เพืี�อนขีองผู้ม่บางคุนจัะมี่แขีกม่ารับประที่านอาหารเย็นดี�วยเสืม่อ หรือ

มี่ใคุรบางคุนม่าพีักอย้่ในห�องพัีกพ่ีเศษที่ี�บ�านขีองพีวกเขีา พีวกเขีาเป็นพีร 

ต้่อผู้้�อื�นดี�วยขีองประที่านในการจััดีเต้รียม่อาหารที่ี�ยอดีเยี�ยม่ แล�วก็พ้ีดีคุุยกัน

ถ่งเรื�องราวขีองพีระเจั�าระหวา่งมื่�ออาหารนั�น คุรั�งหน่�งในต้อนทีี่�ผู้ม่กำาลังคุุยกบั

ผู้้�นำานมั่สืการในงานที่ี�ผู้ม่ไดี�ไปพ้ีดีกับผู้้�เขี�าร่วม่งาน เขีาบอกผู้ม่ว่าต้อนเป็นเดี็ก  

เขีาเคุยโบกรถไปงานปาร์ตี้�ทีี่�ปานาม่าซ่ึ่ตี้� ชีายคุนแรกทีี่�จัอดีรถรับเขีาเป็น 

ศ่ษยาภ่ับาลขีองคุร่สืต้จัักรและไดี�แบ่งปันขี่าวประเสืร่ฐกับเขีา ชีายคุนทีี่�สือง

ทีี่�จัอดีรถรับเขีาเป็นศ่ษยาภ่ับาลขีองคุร่สืต้จัักรและไดี�แบ่งปันขี่าวประเสืร่ฐ

กับเขีาเชี่นกัน เมื่�อชีายคุนทีี่�สืาม่จัอดีรถรับเขีา เขีาพ้ีดีกับคุนขัีบรถว่า “ผู้ม่ร้�

แล�วคุรับ คุุณเป็นศ่ษยาภ่ับาลขีองคุร่สืต้จัักร!” ศ่ษยาภ่ับาลจ่ังถาม่ว่า “คุุณ

ร้�ไดี�อย่างไร” ต้อนทีี่�เขีาไปถ่งปานาม่าซ่ึ่ตี้� มี่คุนจัอดีรถรับเขีาหกคุนและ 

ทัี่�งหกคุนเป็นศ่ษยาภ่ับาลขีองคุร่สืต้จัักร! เราสืาม่ารถเป็นพีรต้่อผู้้�คุนดี�วยการ 

ให�เขีาร่วม่โดียสืารรถและนำาไปส้ื่การแบ่งปันขี่าวประเสืร่ฐ ซ่ึ่�งคุร่สืเตี้ยนทุี่กคุน

สืาม่ารถที่ำาไดี� 

เชี่นทีี่�ใคุรคุนหน่�งเคุยกล่าวไว�ว่า “ส่ื�งเล็กน�อยก็กลายเป็นส่ื�งใหญ่ไดี�เมื่�อ

พีระเจั�าที่รงอย้ที่ี่�นั�น!” อยา่ม่องทีี่�ปร่ม่าณหรือขีนาดีขีองส่ื�งขีองช่ี�นนั�น เพีียงแคุ่

เราสัืต้ยซื์ึ่�อ คุนยาม่เปน็คุนทีี่�สัืต้ยซื์ึ่�อเสืม่อ 

ในต้อนนี�ผู้ม่อยากให�คุุณระวัง 

ในบางเรื�อง มี่กระแสืการเคุลื�อนไหวที่ี�

เรียกว่า ‘การประกาศขี่าวประเสืร่ฐดี�วย

การรับใชี�ผู้้�อื�น (servant evangelism)’ 

ซ่ึ่�งผู้้�คุนจัะออกไปที่ำาส่ื�งดีีๆ ให�ผู้้�อื�น เชี่น 

ตั้ดีหญ�าให�ทุี่กคุนในละแวกบ�าน ที่ำาคุวาม่

...ผู้้้คนัจะออก่ไปัทำำาสิื�งด้่ๆ ให้ผู้้้อื�นั  
เช่นั ตัด่หญ้าให้ทุำก่คนัในัล่ะแวก่บ้ัานั...  

แล่ะผู้้้คนัก่ำาลั่งเร้ยก่ก่ารทำำาเช่นัน้ั�ว่า 
เป็ันัก่ารปัระก่าศข่าวปัระเสืริฐ แต่มันัไม่ใช่
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สืะอาดีถังขียะต้าม่ถนน หอ่ขีองขีวัญคุร่สืต้ม์่าสืให�ฟรีทีี่�ห�างศ้นยก์ารคุ�า เปน็ต้�น 

และผู้้�คุนกำาลังเรียกการที่ำาเชี่นนี�ว่าเป็นการประกาศขี่าวประเสืร่ฐ แต้่มั่นไม่่ใชี่ 

ในฤด้ีร�อนวันหน่�ง ผู้ม่ไดี�ไปพ้ีดีทีี่�คุ่ายแห่งหน่�งในรัฐเที่นเนสืซีึ่ และเรา

ไดี�พีากลุ่ม่เด็ีกวัยรุ่นไปที่ี�ถนนในชัีต้ต้าน้กาเพืี�อเป็นพียาน หน่�งในบรรดีาผู้้�นำา 

ไดี�เปิดีโอกาสืให�นักเรียนเด่ีนไปต้าม่ถนนในชัีต้ต้าน้กาและเก็บขียะ เขีา

บอกนักเรียนว่านี�คืุอ ‘การประกาศขี่าวประเสืร่ฐดี�วยการรับใชี�ผู้้�อื�น’ มี่เด็ีก 

จัำานวนม่ากทีี่�สืมั่คุรเขี�าร่วม่กลุ่ม่! แต่้กลุ่ม่นั�นไม่่ไดี�ที่ำาอะไรเพืี�อเต้รียม่ผู้้�คุนให�

พีร�อม่สืำาหรับชีีว่ต้น่รันดีร์เลยแม่�แต้่น�อย มั่นอาจัที่ำาให�เนื�อหนังขีองคุุณร้�ส่ืกดีี

ทีี่�ไดี�ที่ำาส่ื�งดีีๆ แต้่มั่นไม่่ไดี�มี่ผู้ลต้่อจุัดีหม่ายปลายที่างอันเป็นน่รันดีร์ขีองใคุร

บางคุน หากผู้ม่เห็นคุนจัำานวนม่ากกำาลังที่ำาคุวาม่สืะอาดีถนน ส่ื�งแรกที่ี�ผู้ม่ 

จัะน่กออกก็คืุอพีวกเขีาเป็นนักโที่ษ! พีวกเขีามี่ปัญหาที่างดี�านกฎีหม่าย

และต้�องที่ำางานบร่การชุีม่ชีนเพีราะเหตุ้นี� ผู้ม่จัะไม่่คุ่ดีเลยว่าคุนเหล่านี�เป็น

คุร่สืเตี้ยน ดัีงนั�น ให�ผู้ม่ไปที่ี�ร�านขีายขีอง ซืึ่�อพีระคัุม่ภีัร์ และที่ำาคุวาม่เขี�าใจัว่า

พีระเยซ้ึ่ที่รงเป็นอยา่งทีี่�พีระองค์ุต้รัสืหรือไม่ก็่ยงัจัะดีีเสีืยกวา่ ต้อ่ให�อีกร�อยล�าน

ป่ ผู้ม่ก็ไม่่มี่ที่างคุ่ดีว่าพีวกเขีาคืุอกลุ่ม่คุร่สืเต้ียน 

ในการออกไปคุรั�งนี� ผู้ม่เด่ีนไปต้าม่ถนนและไดี�พีบกับนักเรียนขีองเราบางคุน 

กำาลังเปน็พียานเรื�องขีา่วประเสืร่ฐกับชีายคุนหน่�งบนที่างเที่�า เหตุ้ผู้ลทีี่�พีวกเขีา 

อย้ที่ี่�นั�นก็เพีราะพีวกเขีาถ้กไล่ออกม่าจัากร�าน 

อาหารเมื่�อเขี�าไปเป็นพียาน แต่้บาร์เที่นเดีอร์ 

ขีองที่ี�ร�านต้�องการพ้ีดีคุุยต้่อ เขีาจ่ังเด่ีน

ออกม่าขี�างนอกเพืี�อพ้ีดีคุุยถ่งเรื�องราวขีอง

พีระเจั�าขีองเราเพ่ี�ม่เต่้ม่! ต้อนนี�นักเรียน

เหล่านั�นกำาลังที่ำาหน�าทีี่�คุนยาม่! 

ผู้ม่ไดี�พีบคุนสืองคุนจัากสืองกลุ่ม่ทีี่�

ไปประกาศขีา่วประเสืร่ฐในบอสืตั้น ทัี่�งสือง 

ก่ารทำำาความด่้จะเข้ามาแทำนัทำ้� 
ก่ารแบั่งปัันัข่าวปัระเสืริฐ 
ด่้วยวาจาได่้หรือไม่  
ไม่ได่้อย่างแนั่นัอนั!!! 
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บอกผู้ม่ว่าพีวกเขีาที่ำาในสื่�งเดีียวกัน พีวกเขีาจัะไปที่ี�สืถานีรถไฟและแจักแที่่ง 

กราโนล่า (อาหารเชี�าหรือขีองขีบเคีุ�ยวทีี่�มี่สื่วนผู้สืม่ขีองธัิญพืีชี – ผู้้�แปล) ฟรี 

ให�กับผู้้�คุน ใชี่คุรับ มั่นก็แคุ่เที่่านั�น ไม่่มี่อะไรอย่างอื�นอีก ก็แคุ่แที่่งกราโนล่า 

ทีี่�แจักฟรี ชีายคุนหน่�งบอกผู้ม่ว่าผู้้�โดียสืารรถไฟบางคุนร้�ว่าพีวกเขีาเป็น

คุร่สืเตี้ยน ก็เลยไม่่ยอม่รับแที่่งกราโนล่าเหล่านั�น! ดัีงนั�น มั่นจัะดีีกว่าหรือไม่่ 

ทีี่�จัะลองยื�นแผู้น่พัีบประกาศขีา่วประเสืร่ฐและให�พีวกเขีาพ้ีดีวา่ ‘ไม่รั่บ’ แที่นทีี่�

จัะพียายาม่ม่อบแที่่งกราโนล่าให� ซ่ึ่�งพีวกเขีาก็ปฏ่ิเสืธิอย้่ดีี แน่นอนว่ามั่นจัะ 

ดีีกวา่ และจัะดีีกวา่ไหม่ที่ี�จัะเปดิีปากเลา่ให�คุนอื�นร้�วา่พีระเยซ้ึ่ที่รงส่ื�นพีระชีนม่์

เพีราะบาปขีองพีวกเขีา หรือวันแห่งการพ่ีพีากษากำาลังจัะม่าถ่ง เพีราะ 

ถ่งอย่างไรเสีืย พีวกเขีาก็ไม่่รับแท่ี่งกราโนล่าจัากคุุณอย้ดี่ี แน่นอนว่าม่นัจัะดีีกว่า 

ชีายคุนหน่�งบอกผู้ม่ว่าทีี่�พีวกเขีาที่ำาเชี่นนี� ก็เพีราะว่าคุนในภัาคุ 

ต้ะวันออกเฉียงเหนือมี่ใจัแข็ีงกระดี�างต้่อขี่าวประเสืร่ฐ การที่ำาเชี่นนี�จัะที่ำาให�

จ่ัต้ใจัขีองผู้้�คุนอ่อนโยนลง นั�นเป็นส่ื�งทีี่�น่าสืนใจั ผู้ม่ร้�จัักกลุ่ม่คุนทีี่�เป็นพียาน

ในทุี่กวันเสืาร์ทีี่�คุล่น่กที่ำาแที่�งใกล�ม่หาว่ที่ยาลัยเยลในคุอนเนต้ท่ี่คัุต้ พีวกเขีา 

พ้ีดีคุุยกับผู้้�หญ่ง นักศ่กษา และอาจัารย์ทีี่�ที่ำาแที่�งอย้่เสืม่อ และไม่่ต้�องแจัก 

แที่่งกราโนล่าเลยคุรับ! 

การที่ำาคุวาม่ดีีจัะเขี�าม่าแที่นทีี่�การแบ่งปันขี่าวประเสืร่ฐดี�วยวาจัา 

ไดี�หรือไม่่ ไม่่ไดี�อย่างแน่นอน!!!

มาร์ะโก 16:15 “ฝ้่ายพีระองคุ์จ่ังต้รัสืสัื�งพีวกสืาวกว่า ‘ที่่านทัี่�งหลาย

จังออกไปทัี่�วโลกประกาศขี่าวประเสืร่ฐแก่ม่นุษย์ทุี่กคุน’”

คุำาว่า ‘ประกาศ’ ในที่ี�นี�ไม่่ใชี่ ‘การเที่ศนา’ คุำาว่า ‘ประกาศ’ ทัี่�งหม่ดี

หม่ายถ่งการประกาศอย่างเปิดีเผู้ยและชัีดีเจัน มั่นหม่ายถ่งการพ้ีดีถ่งเรื�องทีี่�มี่

คุวาม่จัร่งจัังหรือมี่ส่ืที่ธ่ิอำานาจัซ่ึ่�งเป็นส่ื�งทีี่�สืำาคัุญม่ากและต้�องไดี�รับการเชืี�อฟัง 
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พีี�น�องคุรบั นั�นคืุอขีา่วประเสืร่ฐ มั่นสืำาคัุญม่ากและต้�องถ้กประกาศออกไป และ

สืำาหรับผู้้�คุนทีี่�ยังไม่่เชืี�อพีระเจั�า ขี่าวประเสืร่ฐสืำาคัุญม่ากและพีวกเขีาต้�องเชืี�อ 

ศ่ษยาภ่ับาลที่า่นหน่�งบอกผู้ม่วา่ที่า่นเรียกการที่ำาดีีเพืี�อผู้้�คุนวา่ ‘ก่จักรรม่

กอ่นการประกาศขีา่วประเสืร่ฐ’ แต้มั่่นไม่ใ่ชีก่ารประกาศขีา่วประเสืร่ฐ คุนยาม่ 

ร้�เสืม่อว่าต้�องที่ำาต้าม่ที่ี�พีระคุัม่ภีัร์บอก ไม่่ใชี่ที่ำาในสื่�งทีี่�ร้�ส่ืกดีีต้่อเนื�อหนัง 

แต้่ไม่่ไดี�เป็นไปต้าม่พีระคุัม่ภีัร์ 

พ่ีงระล่กว่าขี่าวประเสืร่ฐนั�นถ้กการประกาศดี�วยคุำาพ้ีดีไม่่ใชี่แคุ่เพีียง

การที่ำาดีีให�เห็นเที่่านั�น 

วันหน่�งเมื่�อกำาลังออกจัากโต้รอนโต้ ผู้ม่ไดี�พ้ีดีคุุยกับคุนขัีดีรองเที่�า!  

เขีากำาลังนั�งอย้่ว่างๆ ส่ื�งหน่�งทีี่�ผู้ม่ม่องหาก็คืุอคุนทีี่�ผู้ม่จัะใชี�เวลาเพืี�อพ้ีดีคุุยดี�วย 

คุนทีี่�นั�งอย้่บนม่�านั�งในสืวนสืาธิารณะ เด่ีนเล่นในห�างสืรรพีส่ืนคุ�า คุนทีี่�กำาลัง

เบื�องาน ฯลฯ ที่ำาไม่จ่ังจัะไม่่ชี่วยให�พีวกเขีาไดี�ใชี�เวลาไปในที่างที่ี�ดีีละคุรับ!  

ชีายคุนนี�เต่้บโต้ม่าโดียเป็นคุาที่อล่กและปัจัจุับันเขีาเป็นมุ่สืล่ม่ เชืี�อผู้ม่เถอะว่า 

เราไดี�พ้ีดีคุุยกันอย่างออกรสื แล�วจ้ั่ๆ ก็ม่ีชีายคุนหน่�งเด่ีนม่าเพืี�อรับบร่การ 

ขัีดีรองเที่�า! เขีานั�งลงและคุนขัีดีรองเที่�าก็คุุยกับผู้ม่ต้ลอดีเวลา คุุณคุง 

พีอน่กออกว่าชีายทีี่�ม่าให�ขัีดีรองเที่�าก็ไดี�มี่โอกาสืรับฟังไปดี�วย! ผู้ม่เรียกมั่นว่า 

การเปน็พียานที่างอ�อม่ คุุณกำาลังคุุยอย้กั่บคุนหน่�ง แต้่คุนอื�นก็กำาลังฟงัอย้ด่ี�วย  

และบางคุรั�งคุนผู้้�นั�นก็คืุอเหตุ้ผู้ลทีี่�แที่�จัร่งทีี่�คุุณต้�องไปอย้่ทีี่�นั�น ผู้ม่จับการ 

พ้ีดีคุุยลงดี�วยการจั่ายคุ่าขัีดีรองเที่�าให�แก่ชีายผู้้�นั�นพีร�อม่กับให�ท่ี่ปชี่างขัีดี

รองเที่�า จัากนั�นก็เด่ีนจัากม่าพีร�อม่กับไดี�พ้ีดีคุุยต้่อกับชีายทีี่�กำาลังสืวม่รองเที่�า

คุ้่เงาวับ! 

มี่อย้คุ่รั�งหน่�ง ผู้ม่อย้ที่ี่�ออร์ลันโดี พีระเจั�าประที่านโอกาสือนัยอดีเยี�ยม่ให�ผู้ม่ 

ไดี�เป็นพียานเรื�องข่ีาวประเสืร่ฐกับไที่เกอร์ ว้ดีส์ื ผู้ม่กำาลังเด่ีนที่างกลบับ�านหลงัจัาก 

ไดี�เป็นพียานกับเขีา และในเทีี่�ยวบ่นนั�น ผู้ม่ก็เล่าเรื�องนี�ให�ชีายทีี่�นั�งขี�างผู้ม่ฟัง 

เมื่�อเรายนืข่ี�นและกำาลังจัะเด่ีนลงจัากเคุรื�องบ่น ชีายทีี่�อย้่ดี�านหลังแต้ะไหล่ผู้ม่ 
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แล�วถาม่ว่า “คุุณมี่โอกาสืเป็นพียานกับไที่เกอร์ใชี่ไหม่คุรับ” ผู้ม่ต้อบว่าใชี่  

เขีาจ่ังบอกวา่เขีาต้�องการคุุยกับผู้ม่หลังจัากทีี่�เราลงจัากเคุรื�องบ่น ขีณะที่ี�เรายนื

อย้่ขี�างนอกและพ้ีดีคุุยกัน เขีาบอกผู้ม่ว่าเขีาเป็นหน่�งในกลุ่ม่ผู้้�ชีายสืาม่ส่ืบคุน 

ทีี่�ไดี�อธ่ิษฐานอ�อนวอนเพืี�อคุวาม่รอดีขีอง

จ่ัต้ว่ญญาณขีองไที่เกอร์! ว๊าว! ผู้ม่จ่ังบอก

ให�เขีาร้�ว่าผู้ม่คืุอสื่วนหน่�งขีองคุำาต้อบ

สืำาหรับคุำาอธ่ิษฐานขีองพีวกเขีา! พีระเจั�า

ที่รงเปิดีประต้้จัากทีี่�ไหนสัืกแห่ง บางคุรั�ง

เมื่�อคุุณกำาลังพ้ีดี คุุณไม่่ร้�หรอกว่าใคุร

กำาลังฟังคุุณอย้่ แต้่คุนยาม่จัะร้�ดีีว่าหน�าทีี่�

ขีองพีวกเขีาคืุอพ้ีดีออกไป! 

ยาโคุบพ้ีดีกับเอซึ่าวในปฐม่กาล 33:11 วา่ “‘ขี�าพีเจั�าอ�อนวอน ขีอที่า่น

รับขีองขีวัญทีี่�นำาม่าให�ที่า่น เพีราะพีระเจั�าที่รงโปรดีกรณุาขี�าพีเจั�าและขี�าพีเจั�า

ก็มี่พีอเพีียงแล�ว’ เขีาอ�อนวอนและเอซึ่าวจ่ังรับัไว�” 

พีวกเราทีี่�เป็นคุนยาม่โปรดีจัำาไว�ว่าเวลาในโลกนี�กำาลังจัะหม่ดีลง  

คุวาม่ยากลำาบากก็รออย้่ในวันขี�างหน�า แต้่คุร่สืเตี้ยนไม่่ใชี่ผู้้�กักตุ้น เราเป็น 

ผู้้�ให�! เราม่องหาโอกาสืทีี่�จัะเป็นพีรแก่ผู้้�อื�น เมื่�อเราเป็นผู้้�เชืี�อ ส่ื�งนี�ก็อย้่ใน

สืารพีันธุิกรรม่ขีองเรา เราไม่่สืาม่ารถเพีียงแคุ่รอให�โอกาสืม่าถ่งเพืี�อคุวาม่รัก 

ขีองพีระเจั�าจัะหลั�งไหลผู้่านตั้วเราไปส้ื่ชีีว่ต้ขีองผู้้�อื�น 

วันหน่�งผู้ม่ยืนอย้่ทีี่�เคุาน์เต้อร์รับบัต้รเคุรด่ีต้ในร�านอาหารและคุ่ดีว่า 

จัะม่อบอะไรให�แก่นาต้าชีาเพืี�อเป็นรางวัล แผู้นขีองผู้ม่คุือให�ท่ี่ปเธิอจัำานวน 

100 ดีอลลารเ์พีราะล้กชีายคุนเล็กขีองเธิอกำาลังมี่ปญัหาดี�านสุืขีภัาพี แต้เ่มื่�อผู้ม่ 

ยืนอย้่ทีี่�นั�น ทุี่กส่ื�งทุี่กอย่างในตั้วผู้ม่ไดี�บอกว่าจังให�ท่ี่ปเธิอ 200 ดีอลลาร์!  

ทีี่�เมื่องขีองผู้ม่ นั�นคืุอเง่นจัำานวนม่าก อย่างไรก็ต้าม่ เราไม่่ไดี�ถ้กเรียกให�กักตุ้น 

และเมื่�อพีระเจั�าที่รงนำา เราไดี�รับบัญชีาให�ปฏ่ิบัต่้ต้าม่ และนั�นคืุอจัำานวนท่ี่ป

หล่ายครั�งท้ำ�ม้คนับัอก่ผู้มว่าพวก่เขา 
ยอมตายเพื�อพระเยซ้ แต่นัั�นั 
จะเป็ันัไปัได้่อย่างไรหาก่เรา 

ไม่ยอมแม้แต่ถวายสิื�งท้ำ�อย่้ในั 
ก่ระเป๋ัาของเราเพื�อพระองค์
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ทีี่�ผู้ม่ไดี�ให�แก่นาต้าชีา เมื่�อผู้ม่ยื�นใบเสืร็จัให�เธิอ เธิอก็เร่�ม่ร�องไห� วันรุ่งข่ี�น  

ผู้ม่ไดี�ร้�จัากเพืี�อนขีองเธิอว่าหน่�งสัืปดีาห์ก่อนหน�านั�น กระเป๋าเง่นขีองนาต้าชีา

ถ้กขีโม่ยไป คุุณลองเดีาด้ีส่ืคุรับ ในวันนั�น มี่เง่น 200 ดีอลลาร์อย้่ในกระเป๋า

เง่นขีองเธิอทีี่�ถ้กขีโม่ยไป! เธิอสื่งอีเม่ลถ่งผู้ม่เพืี�อบอกให�ร้�ว่าเธิอมั่�นใจัว่าใน 

วันนั�น พีระเจั�าที่รงเปน็ผู้้�ทีี่�นำาผู้ม่ไปทีี่�ร�านอาหารนั�น และต้อนนี�เธิอกำาลังคุ�นหา

ว่าคุวาม่รอดีที่ี�แที่�จัร่งในพีระคัุม่ภีัร์คืุออะไร

ยูอห์นำ 15:13 “ไม่่มี่ผู้้�ใดีมี่คุวาม่รักทีี่�ย่�งใหญ่กว่านี� คืุอการทีี่�ผู้้�หน่�งผู้้�ใดี

จัะสืละชีีว่ต้ขีองต้นเพืี�อม่่ต้รสืหายขีองต้น”  

พีระเยซ้ึ่ที่รงที่ราบถ่งคุวาม่สืำาคัุญในการสืละพีระชีนม่์ชีีพีขีองพีระองคุ์

เพืี�อไถ่บาปขีองม่วลม่นุษยชีาต่้ หลายคุรั�งทีี่�มี่คุนบอกผู้ม่ว่าพีวกเขีายอม่ต้าย

เพืี�อพีระเยซ้ึ่ แต้่นั�นจัะเป็นไปไดี�อย่างไรหากเราไม่่ยอม่แม่�แต้่ถวายส่ื�งทีี่�อย้่ใน

กระเป๋าขีองเราเพืี�อพีระองคุ์ เราไม่่ยอม่แม่�แต้่ถวายเวลาและขีองประที่าน 

ขีองเราแดี่พีระเยซ้ึ่ แต้่เรากลับคุ่ดีว่าเราจัะยอม่ต้ายเพืี�อพีระองคุ์ในวันหน่�ง 

หากมั่นจัำาเป็น ขีอโที่ษนะคุรับ มั่นคุงไม่่ใชี่เชี่นนั�นแน่

1 ทิิโมธ่ 6:7 “เพีราะว่าเราไม่่ไดี�เอาอะไรเขี�าม่าในโลกฉัันัใด่ เราก็ 

เอาอะไรออกไปจัากโลกไม่่ไดี�ฉัันันัั�นั”

คุุณจัะไม่่ไดี�เอาอะไรต่้ดีตั้วไปดี�วยเมื่�อคุุณต้าย แต้่คุุณอาจัสื่งมั่นต้่อๆ  

ไปไดี�! ถ่งเวลาแล�วทีี่�จัะวางทีุ่กอย่างลงเพืี�อองคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า

1 โคร์นิำธ ์3:11-15 “เพีราะวา่ผู้้�ใดีจัะวางรากอื�นอีกไม่ไ่ดี�แล�ว นอกจัาก

ทีี่�วางไว�แล�วคืุอพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ แล�วบนรากนั�นถ�าผู้้�ใดีจัะก่อข่ี�นดี�วย
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ที่องคุำา เง่น เพีชีรพีลอย ไม่� หญ�าแห�งหรือฟาง การงานขีองแต้่ละคุน

ก็จัะไดี�ปรากฏิให�เห็น เพีราะเวลาวันนั�นจัะให�เห็นไดี�ชัีดีเจัน เพีราะว่า 

จัะเห็นชัีดีไดี�ดี�วยไฟ ไฟนั�นจัะพ่ีส้ืจัน์ให�เห็นการงานขีองแต่้ละคุนว่า 

เป็นอย่างไร ถ�าการงานขีองผู้้�ใดีที่ี�ก่อข่ี�นที่นอย้่ไดี� ผู้้�นั�นก็จัะไดี� 

คุ่าต้อบแที่น ถ�าการงานขีองผู้้�ใดีถ้กเผู้าไหม่�ไป ผู้้�นั�นก็จัะขีาดีคุ่าต้อบแที่น

แต้่ตั้วเขีาเองจัะรอดี แต้่เหม่ือนดัีงรอดีจัากไฟ”

ในสืวรรค์ุมี่วันแห่งการม่อบบำาเหน็จัแด่ีผู้้�เชืี�อ งานขีองคุุณจัะถ้ก 

ต้รวจัสือบ นั�นไม่่ใชี่วันทีี่�คุุณอยากให�ต้นเองกลายเป็นยาจักแน่ๆ พีระเจั�าที่รง

ต้�องการต้อบแที่นคุุณดี�วยบำาเหน็จัเพีราะคุุณไดี�ใชี�ชีีว่ต้อย้บ่นโลกนี�เพืี�อพีระองคุ์ 

ทัี่�งหม่ดีทีี่�ผู้ม่ร้�ก็คืุอหากพีระเจั�าพีระองคุ์เดีียวกันนี�ทีี่�ไดี�ประที่านพีระบุต้รขีอง 

พีระองคุ์ และที่รงม่ีอย่างอื�นจัะประที่านให�แก่เราอีก เราก็ต้�องการมั่นแน่นอน

คุรับ! มั่นต้�องเป็นส่ื�งทีี่�ย่�งกว่าดีีเล่ศอย่างแน่นอน!

มัทิธิวี 7:12 “เหตุ้ฉะนั�น ส่ื�งสืารพัีดีซ่ึ่�งที่่านปรารถนาให�ม่นุษย์

ที่ำาแก่ที่่าน จังกระที่ำาอย่างนั�นแก่เขีาเหมื่อนกัน เพีราะว่านี�คืุอ 

พีระราชีบัญญัต่้และคุำาขีองศาสืดีาพียากรณ์”

นี�คืุอส่ื�งทีี่�ผู้้�คุนต้่างเรียกว่ากฎีที่อง โปรดีจัำาไว�ว่าในชีีว่ต้ขีองเราทุี่กคุน  

เราอาจัต้กต้ำ�าหรือไถลออกนอกเสื�นที่างไดี�ในบางคุรั�ง ผู้ม่มี่เง่นเหลือเป็นศ้นย์ 

ม่าสืองคุรั�งในชีีว่ต้ แต้่พีระเจั�าที่รงย่�งกว่าสัืต้ย์ซืึ่�อ พีระองค์ุที่รงนำาผู้้�คุน 

ม่าชี่วยผู้ม่ มั่นที่ำาให�คุวาม่เชืี�อขีองผู้ม่ในพีระองคุ์เพี่�ม่ข่ี�นอย่างก�าวกระโดีดี!

กิจ็การ์ 10:1-4 “ยังมี่ชีายคุนหน่�งชืี�อโคุรเนล่อัสื อาศัยอย้่ในเมื่อง 

ซีึ่ซึ่ารียา เป็นนายร�อยอย้่ในกองที่หารทีี่�เรียกว่าก่องอ่ต้าเลีย เป็น 
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คนัมี่ศรัที่ธิาม่าก คืุอที่่านและทัี่�งคุรอบคุรัวเป็นคุนยำาเกรงพีระเจั�า  

ที่่านเคุยให�ที่านม่ากม่ายแก่ประชีาชีน และอธ่ิษฐานต้่อพีระเจั�าเสืม่อ 

เวลาประม่าณบ่ายสืาม่โม่งนายร�อยนั�นเห็นน่ม่่ต้แจั่ม่กระจั่าง คืุอเห็น

ท้ี่ต้สืวรรคุ์องคุ์หน่�งขีองพีระเจั�า เขี�าม่าหาที่่านและกล่าวแก่ที่่านว่า  

‘โคุรเนล่อัสืเอ๋ย’ และเมื่�อโคุรเนล่อัสืเขีม่�นด้ีท้ี่ต้สืวรรคุ์องคุ์นั�น

ดี�วยคุวาม่ต้กใจักลัว จ่ังถาม่ว่า ‘นี�เป็นประการใดี พีระองคุ์เจั�าขี�า’  

ท้ี่ต้สืวรรคุ์จ่ังต้อบที่่านว่า ‘คุำาอธ่ิษฐานและที่านขีองที่่านนั�น ไดี�ข่ี�นไป

เป็นทีี่�ระล่กถ่งจัำาเพีาะพีระพีักต้ร์พีระเจั�าแล�ว’”    

ถ�าที่านขีองคุุณข่ี�นไปถ่งจัำาเพีาะพีระพัีกต้ร์พีระเจั�า มั่นจัะด้ีเป็นอย่างไร 

ลองหยุดีคุ่ดีถ่งเรื�องนี�ด้ีสัืกคุร้่ ถ�าคุุณไม่่ชีอบคุำาต้อบขีองคุุณ ก็ที่ำาอะไรสัืกอย่าง 

ส่ืคุรับ คุุณคุวรหยุดีซืึ่�อขีนม่หวานเพืี�อจัะไดี�มี่เง่นเหลือสืำาหรับให�ท่ี่ปไดี�ม่ากข่ี�น

หรือไม่่ คุุณคุวรงดีใชี�โที่รศัพีที่์มื่อถือเพืี�อให�มี่เง่นเหลือม่ากข่ี�นและม่อบให�แก่

ผู้้�อื�นหรือไม่่ ผู้ม่ประหลาดีใจัทีี่�มี่คุนบอกว่าโที่รศัพีที่์มื่อถือเป็นส่ื�งจัำาเป็น แต้่

การถวายเพืี�องานขีองพีระเจั�านั�นเป็นส่ื�งทีี่�คุ่อยม่าคุ่ดีกันทีี่หลัง คุุณคุวรเล่กใชี�

บร่การเคุเบ่ลทีี่วีและนำาเง่นพ่ีเศษจัำานวนนั�นไปม่อบให�แก่ม่่ชีชัีนนารีหรือไม่่ 

ทัี่�งหม่ดีทีี่�กล่องเคุเบ่ลทีี่วีกำาลังที่ำาก็คืุอสืร�างม่ลพ่ีษข่ี�นในจ่ัต้ใจัและขีโม่ยเวลา

ขีองคุุณไป ลองคุ่ดีด้ีนะคุรับ คุุณอาจัเล่กด้ีภัาพียนต้ร์ แล�วใชี�เง่นซืึ่�อแผู้่นพัีบ

ขี่าวประเสืร่ฐและกลับไปทีี่�โรงภัาพียนต้ร์เพืี�อเป็นพียานเพืี�อพีระเจั�าไดี�หรือไม่่

กาลาเท่ิยู 6:7-10 “อย่าหลงเลย ที่่านจัะหลอกลวงพีระเจั�าไม่่ไดี� 

เพีราะว่าผู้้�ใดีหว่านอะไรลง ก็จัะเกี�ยวเก็บส่ื�งนั�น ผู้้�ทีี่�หว่านในย่าน 

เนื�อหนังขีองต้น ก็จัะเกี�ยวเก็บคุวาม่เป้�อยเน่าจัากเนื�อหนังนั�น แต้่ผู้้�ที่ี�

หวา่นในยา่นพีระว่ญญาณ ก็จัะเกี�ยวเก็บชีีว่ต้น่รนัดีรจ์ัากพีระว่ญญาณ

นั�น อยา่ให�เราเมื่�อยล�าในการที่ำาดีี เพีราะว่าถ�าเราไม่ท่ี่�อใจัแล�ว เราก็จัะ
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เกี�ยวเก็บในเวลาอันสืม่คุวร เหตุ้ฉะนั�นเมื่�อเรามี่โอกาสืให�เราที่ำาดีีต้่อ

คนัทัี่�งปวง และเฉพีาะอย่างย่�งต้่อคุนทีี่�อย้่ในคุรอบคุรัวขีองคุวาม่เชืี�อ”   

วันหน่�งขีณะเด่ีนที่างจัากสืนาม่บ่นกลับบ�าน ผู้ม่นั�งอย้่ในรถไฟและ 

ไดี�พ้ีดีคุุยกับหญ่งผู่้วสีืส้ืงอายุ ผู้ม่สีืดีอกเลาทีี่�ตั้ดีกันกับสีืผู่้วบนใบหน�าขีองเธิอ

ชี่างเป็นภัาพีทีี่�สืวยงาม่ม่าก เธิอมี่รอยย่�ม่อันอบอุ่นและเป็นสุืภัาพีสืต้รีทีี่�น่ารัก 

ทีี่�สืำาคัุญคืุอเธิอมี่คุวาม่สัืม่พัีนธิที์ี่�ดีีเยี�ยม่กับพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้ ์เธิอบอกผู้ม่ว่าสัืปดีาห์

ก่อนหน�านั�น กระเป๋าเง่นขีองเธิอถ้กขีโม่ยไป เง่นทัี่�งหม่ดีขีองเธิออย้่ในนั�น  

เธิอกล่าวว่าเธิอไม่่ต้�องการเก็บเง่นไว�ในธินาคุาร ทัี่�งหม่ดีทีี่�เธิอต้�องการคืุอ

กระเป๋าเง่นเพีียงใบเดีียว ผู้ม่จ่ังเปิดีกระเป๋าหย่บซึ่องจัดีหม่ายบรรจุัเง่นทีี่�ไดี� 

ม่าเป็นคุ่าหนังสืือจัากงานปาฐกถาออกม่า ผู้ม่หย่บเช็ีคุทีี่�สัื�งจั่ายในชืี�อขีองผู้ม่

ออก แล�วปดิีซึ่องดัีงกลา่ว ทุี่กวันนี�ผู้ม่ยงัไม่ร้่�วา่มี่เง่นจัำานวนเที่า่ใดีอย้ใ่นซึ่องนั�น  

ผู้ม่ยื�นมื่อขี�าม่ที่างเด่ีนเพืี�อม่อบซึ่องให�แก่สุืภัาพีสืต้รีที่่านนั�น เธิอเปิดีซึ่อง

จัดีหม่ายด้ีและถ�าคุุณไดี�เห็นสีืหน�าขีองเธิอในต้อนนั�นล่ะก็! มั่นชี่างประเม่่นคุ่า

ไม่ไ่ดี�เลย!! เธิอไดี�แต้นั่�งร�องไห�อย้ต่้รงนั�น ผู้ม่ไม่ร้่�วา่มี่เง่นจัำานวนเที่า่ใดีอย้ใ่นซึ่อง

ดัีงกลา่ว แต้ส่ืำาหรับเธิอ มั่นมี่คุา่เปน็ล�านเหรียญ! ผู้ม่ดีีใจัม่ากทีี่�พีระเจั�าที่รงม่อบ

โอกาสืให�ผู้ม่เป็นพีรต้่อคุนในคุรอบคุรัวแห่งคุวาม่เชืี�อ!

1 โคร์ินำธ์ 13:13 “ดีังนั�นยังต้ั�งอย้่สืาม่ส่ื�ง คุือคุวาม่เชีื�อ คุวาม่หวังใจั 

คุวาม่รัก แต่คุวาม่รักใหญ่ที่ี�สุืดี”    

คุำาว่า ‘คุวาม่รัก’ ในทีี่�นี�หม่ายถ่ง คุวาม่รักฉันที่์พีี�น�อง คุวาม่ปรารถนาดีี  

และคุวาม่เม่ต้ต้ากรณุา ผู้ม่บอกผู้้�คุนอย้เ่สืม่อวา่คนหลืงหาย่อาจโต้แย่ง้ในเร้ื�อง

คว่ามจร้ิงที่ี�เร้าแบ่งปัน แต่พัว่กเขึ้าไม่สามาร้ถึถึกเถึีย่งในเร้ื�องคว่ามร้ักที่ี�เร้า

แสดงออกมาได ้ไม่คุ่วรมี่ใคุร ผู้ม่หม่ายถ่งไม่คุ่วรมี่ใคุรในคุรอบคุรัว ละแวกบ�าน  
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หรือในทีี่�ที่ำางานทีี่�จัะไม่่ไดี� รับคุวาม่รัก 

จัากคุุณในทุี่กวันต้ลอดีทัี่�งชีีว่ต้ขีองคุุณ  

จังเป็นผู้้� ให� ทีี่�ย่� ง ใหญ่  เป็นแหล่งแห่ง 

คุวาม่จัร่งในพีระคัุม่ภีัร์ทีี่�ย่�งใหญ่ และเป็น

ผู้้�ม่อบคุวาม่รักทีี่�ย่�งใหญ่ต้ลอดีทุี่กวันเวลา

ในชีีว่ต้ขีองคุุณ 

โปรดีจัำาไว�ว่าคุนยาม่ม่ีเม่ต้ต้าต้่อผู้้�อื�นเสืม่อ คุุณสืาม่ารถพ้ีดีจัาอย่าง 

แข็ีงขัีนแต้่ยังคุงม่ีคุวาม่สืุภัาพี คุนยาม่ชีอบให�กำาลังใจัทัี่�งผู้้�ทีี่�ยังไม่่เชืี�อพีระเจั�า

และผู้้�ทีี่�ไดี�รับคุวาม่รอดีแล�ว คุนยาม่รักทีี่�จัะให�และม่องหาโอกาสืทีี่�พีระเจั�า 

จัะที่รงเปิดีประต้้ให�ที่ำาเชี่นนั�น คุนยาม่ร้�เสืม่อว่าการให�เป็นเหตุ้ให�มี่คุวาม่สุืขี 

ย่�งกว่าการรับ คุนยาม่ไม่่เมื่�อยล�าในการที่ำาดีี ก่อนทีี่�คุุณจัะถ่งเสื�นชัียขีองชีีว่ต้ 

คุุณจัะเก็บเกี�ยวผู้ลไดี�หากคุุณไม่่ย่อที่�อทีี่�จัะให�ม่ากกว่าที่ี�จัะไดี�รับ!

คนัยามร้้เสืมอว่าก่ารให้เปั็นัเหตุ 
ให้ม้ความสืุขยิ�งก่ว่าก่ารรับั







บทที่ 7
“ผมคิดถึงเรื่องความเป็นนิรันดร์

ตลอดเวลา”

“บริเวณที่ไม่มีแนวป่าซึ่งพายุมักพัดโหมกระหนำ่าอย่าง 

เกรี้ยวกราดที่สุดนั้น ที่นั่น เราจะพบต้นไม้ที่แข็งแกร่งที่สุด 

ยืนตระหง่านอยู่”11

–ฮัดสัน เทย์เลอร์

หน่�งในบที่ต้า่งๆ ในพีระคัุม่ภีัรทั์ี่�งเลม่่ทีี่�ผู้ม่โปรดีปรานคืุอก่จัการ 17  

และคุุณกำาลังจัะพีบว่าเป็นเพีราะเหตุ้ใดี! ขีอให�คุุณมั่�นใจัว่าพีร�อม่แล�ว เพีราะ 

มั่นเต็้ม่ไปดี�วยขี�อม้่ลทีี่�คุนยาม่ทุี่กคุนต้�องร้�!

กิจ็การ์ 17:1-2 “คุรั�นเปาโลกับส่ืลาสืขี�าม่เมื่องอัม่ฟ่บุรีและเมื่อง 

อปอลโลเนียแล�ว จ่ังม่ายังเมื่องเธิสืะโลน่กา ทีี่�นั�นมี่ธิรรม่ศาลาขีอง

พีวกย่ว เปาโลจ่ังเขี�าไปร่วม่กับพีวกเขีาต้าม่อย่างเคุย และที่่านไดี�อ�าง

ขี�อคุวาม่ในพีระคุัม่ภีัร์โต้�ต้อบกับเขีาทัี่�งสืาม่วันสืะบาโต้”
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คุำาทีี่�น่าสืนใจัม่ากในทีี่�นี�คืุอ ‘อย่างเคุย’ คุุณเห็นไหม่คุรับว่าในชีีว่ต้ 

ขีองเปาโล เป็นเรื�องปกต่้ทีี่�เขีาจัะพ้ีดีคุุยกับผู้้�ทีี่�ไม่่เชืี�อพีระเจั�า เปาโลที่ำาเชี่นนั�น

ในทุี่กหนแห่งทีี่�ไดี�ไปเยือน มั่นไม่่ใชี่เรื�องแปลก นั�นคืุอส่ื�งทีี่�คุุณและผู้ม่คุวรจัะ

ที่ำาในทุี่กทีี่�ทีี่�เราไป แม่�จัะไปที่ำาธุิระก็ต้าม่ทีี่ เราคุวรม่องว่าม่ันคืุอโอกาสืในการ

หว่านเม่ล็ดีพัีนธุิ์แห่งคุวาม่เชืี�อเพืี�อม่อบแดี่พีระเจั�าขีองเรา 

คุรั�งหน่�งเมื่�อผู้ม่ไปพ้ีดีในซ่ึ่นซ่ึ่นแนต่้ ผู้ม่ไดี�คุุยกับคุนที่ำาคุวาม่สืะอาดี

ทีี่�โรงแรม่ เธิอที่ำางานทีี่�นั�นม่าห�าป่แล�ว ผู้ม่ถาม่ว่า “ในชี่วงห�าป่ทีี่�ผู้่านม่า  

มี่คุร่สืเตี้ยนกี�คุนทีี่�ไดี�ใชี�เวลาแบ่งปันในส่ื�งทีี่�ผู้ม่เพี่�งแบ่งปันกับคุุณคุรับ” เธิอ 

ต้อบว่า “สืองคุ่ะ” ผู้ม่เป็นคุนทีี่�สือง คุุณคุ่ดีว่ามี่คุร่สืเตี้ยนเพีียงสืองคุนทีี่�เคุย 

เขี�าพัีกทีี่�โรงแรม่แห่งนั�นหรือ มี่พีนักงานไปรษณีย์ พีนักงานเส่ืร์ฟ พีนักงาน

ขีนสื่งส่ืนคุ�า พีนักงานต้�อนรับบนเคุรื�องบ่น และพีนักงานเก็บเง่นกี�คุนทีี่�เรา 

เด่ีนผู้่านไปโดียไม่่ไดี�เตื้อนพีวกเขีาถ่งวันแห่งการพ่ีพีากษาทีี่�จัะเก่ดีข่ี�น อย่าให�

เป็นเชี่นนั�นเลยในที่่าม่กลางพีวกเรา! 

ก่จัการ 17 ยังบอกดี�วยว่าเปาโล 

‘โต้�ต้อบกับเขีา’ มั่นจ่ังมี่ทัี่�งคุำาถาม่และ 

คุำาต้อบ การสืนที่นานั�นประกอบดี�วยการ

พ้ีดีโต้�ต้อบกันไปม่า และเราต้�องการให�

ผู้้�คุนคุ่ดี เพีราะอะไรคุรับ ผู้้�คุนต้�องคุ่ดีถ่ง

เรื�องพีระเจั�าและคุวาม่เป็นน่รันดีร์ก่อน 

จ่ังจัะรอดีไดี� เราจ่ังต้�องจัดุีประกายคุวาม่คุ่ดี 

ขีองพีวกเขีาเกี�ยวกับเรื�องนี� 

อสิยูาห์ 1:18 “พีระเยโฮิวาห์ต้รัสืว่า “ม่าเถ่ดี ให�เราสื้�คุวาม่กัน ถง่บาป

ขีองเจั�าเหม่ือนสีืแดีงเขี�ม่ก็จัะขีาวอย่างห่ม่ะ ถ่งม่ันจัะแดีงอย่างผู้�าแดีง

ก็จัะกลายเป็นอย่างขีนแกะ” 

มันัสืำาคัญมาก่ทำ้�จะต้องใช้พระวจนัะ 
ของพระเจ้า เพราะอะไร ก่็เพื�อให้ 
แนั่ใจว่าหาก่คนัผู้้้นัั�นัต้องก่ารโต้แย้ง  
เขาจะได่้โต้แย้งก่ับัพระวจนัะ 
ของพระเจ้า
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เปาโลโต้�ต้อบกับคุนเหล่านั�นอย่างไร ก็โดียอ�างขี�อคุวาม่ในพีระคุัม่ภีัร์

นั�นเอง เมื่�อคุุณเป็นพียานเรื�องข่ีาวประเสืร่ฐ มั่นสืำาคัุญม่ากทีี่�จัะต้�องใชี�พีระวจันะ

ขีองพีระเจั�า เพีราะอะไร ก็เพืี�อให�แน่ใจัว่าหากคุนผู้้�นั�นต้�องการโต้�แย�ง เขีาจัะ

ไดี�โต้�แย�งกับพีระวจันะขีองพีระเจั�า โปรดีจัำาไว�ว่าพีระคัุม่ภีัร์ไดี�ยืนหยัดีผู้่าน

กาลเวลาม่าต้ลอดี ดัีงนั�น แม่�ว่าคุุณจัะไม่่ไดี�เจัอกับคุนผู้้�นั�นอีก คุำาพ้ีดีขีองคุุณ

สืาม่ารถหนุนใจัให�พีวกเขีาเปิดีพีระคุัม่ภีัร์เพืี�อคุ�นหาคุวาม่จัร่งขีองพีระเจั�าไดี�

กิจ็การ์ 17:3 “และไขีขี�อคุวาม่ชีี�แจังให�เห็นว่าจัำาเป็นทีี่�พีระคุร่สืต้์ต้�อง

ที่นทุี่กขีท์ี่รม่าน แล�วที่รงคืุนพีระชีนม่แ์ละกลา่วต้อ่ไปวา่ ‘พีระเยซ้ึ่องคุนี์� 

ทีี่�เราประกาศแก่ที่่านทัี่�งหลายคืุอพีระคุร่สืต้์’”

เปาโลประกาศวา่พีระคุร่สืต้ท์ี่รงถ้กต้ร่งทีี่�กางเขีนเสืม่อ เพีราะอะไรคุรบั 

เพีราะนั�นเป็นว่ธีิเดีียวทีี่�ผู้้�คุนจัะไดี�รับการอภััยในคุวาม่ผู่้ดีบาป

1 โคร์ินำธ์ 1:23 “แต้่พีวกเราประกาศเรื�องพีระคุร่สืต้์ผู้้�ที่รงถ้กต้ร่ง 

ทีี่�กางเขีนนั�น อันเป็นส่ื�งทีี่�ให�พีวก ย่วสืะดีุดี และพีวกกรีกถือว่าเป็น

เรื�องโง่”

โปรดีระล่กถ่งต้อนทีี่�พีระเยซ้ึ่ต้รัสืกับเปโต้รในมั่ที่ธ่ิว 16:15 วา่ “พีระองคุ์

ต้รัสืถาม่เขีาว่า ‘แล�วพีวกที่่านเล่าว่าเราเป็นผู้้�ใดี’” นั�นเป็นคุำาถาม่เป็นการ

สื่วนพีระองคุ์ พีระเยซ้ึ่ไม่่ไดี�อยากร้�ว่าทุี่กคุนคุ่ดีอย่างไรเกี�ยวกับพีระองคุ์  

แต้ท่ี่รงต้�องการร้�ถ่งคุวาม่คุ่ดีขีองเปโต้ร ในการพ้ีดีคุุยกับผู้้�คุน ให�ถาม่วา่พีวกเขีา 

คุ่ดีว่าพีระเยซ้ึ่คืุอผู้้�ใดี นั�นเป็นคุำาถาม่ที่ี�ดีี 
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กิจ็การ์ 17:4 “บางคุนในพีวกเขีาก็เชืี�อ และสืมั่คุรเขี�าเป็นพีรรคุพีวก

กับเปาโลและส่ืลาสื รวม่ทัี่�งชีาวกรีกเปน็จัำานวนม่ากทีี่�เกรงกลัวพีระเจั�า

และสุืภัาพีสืต้รีทีี่�เป็นคุนสืำาคัุญๆ ก็ไม่่น�อย”

พีระเจั�าที่รงอนุญาต้ให�เปาโลไดี�เห็นการเก่ดีผู้ลบางสื่วนในงานรับใชี� 

ขีองเขีา แม่�ว่าจัะไม่่ไดี�เห็นการเก่ดีผู้ลในสื่�งทีี่�คุุณไดี�ที่ำาเพืี�อพีระเจั�าเลย คุุณจัะ

พียายาม่ต้่อไปหรือไม่่

วันหน่�งผู้ม่กำาลังเป็นพียานทีี่�ศ้นย์การคุ�า และมั่นก็ไม่่ไดี�เป็นไปดี�วยดีี!  

หลังจัากสืองชัี�วโม่งคุร่�งผู้า่นไป ผู้ม่ร้�ส่ืกวา่ต้นเองที่ำาอะไรไม่ไ่ดี�ม่ากนกั นอกจัากนี�  

ชีายคุนสุืดีที่�ายทีี่�ผู้ม่คุุยดี�วยยังใจัร�ายและปฏ่ิเสืธิผู้ม่เสีืยยกใหญ่! ในต้อนนั�น

ผู้ม่พ้ีดีกับตั้วเองว่า ‘พีอทีี่! ผู้ม่ออกไปจัากทีี่�นี�ดีีกว่า!’ เมื่�อเร่�ม่เด่ีนออกจัาก

ศ้นย์การคุ�า ผู้ม่เห็นผู้้�หญ่งคุนหน่�งกำาลังเด่ีนม่า ผู้ม่ตั้ดีส่ืนใจัทัี่กที่ายเธิอและคุ่ดี

ว่าจัะลองพ้ีดีคุุยอีกสัืกคุรั�งก่อนจัะออกจัากทีี่�นั�น เพีียงไม่่กี�นาทีี่ในการพ้ีดีคุุย  

ผู้้�หญ่งคุนนั�นก็เร่�ม่เปิดีใจั และผู้ม่ร้�ส่ืกไดี�ว่าพีระเจั�าต้รัสืเขี�าม่าในหัวใจัขีองผู้ม่

ว่าผู้้�หญ่งคุนนี�คืุอเหตุ้ผู้ลทัี่�งหม่ดีทีี่�ผู้ม่ไปทีี่�ศ้นย์การคุ�าในวันนั�น! ผู้ม่ดีีใจัม่าก 

ทีี่�ไม่่ไดี�โยนผู้�าขีาวยอม่แพี�ในต้อนที่ี�ร้�ส่ืกว่าส่ื�งต้่างๆ ชี่างไม่่เขี�าที่่าเอาเสืียเลย 

เราลงเอยดี�วยการพ้ีดีคุุยกันถ่งคุวาม่จัร่งขีองพีระเจั�าเป็นเวลาสืาม่ส่ืบนาทีี่ทีี่� 

สุืดียอดีเอาม่ากๆ!

กิจ็การ์ 17: 5-6 “แต่้พีวกย่วทีี่�ไม่่เชืี�อก็อ่จัฉา ไปคุบคุ่ดีกับคุนพีาล 

ต้าม่ต้ลาดีรวบรวม่กันม่าเป็นอันม่าก ก่อการจัลาจัลในบ�านเมื่อง  

เขี�าบุกบ�านขีองยาโสืน ตั้�งใจัจัะพีาที่่านทัี่�งสืองออกม่าให�คุนทัี่�งปวง 

คุรั�นไม่่พีบจ่ังฉุดีลากยาโสืนกับพีวกพีี�น�องบางคุนไปหาเจั�าหน�าทีี่� 

ผู้้�คุรองเม่อืงร�องวา่ “คุนเหลา่นั�นทีี่�เปน็พีวกคุวำ�าแผู้น่ด่ีนไดี�ม่าทีี่�นี�ดี�วย”
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ให�เราม่าต้อบคุำาถาม่ง่ายๆ กันว่าคุุณกำาลังที่ำาให�คุรอบคุรัว เพืี�อน

บ�าน โรงเรียน ทีี่�ที่ำางาน และเมื่องขีองคุุณพีล่กจัากหน�ามื่อเป็นหลังมื่อเพืี�อ

พีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์หรือไม่่ จัำาไว�ว่าเมื่�อคุุณอ่านพีระคัุม่ภีัร์ คุร่สืเตี้ยนไดี�สืร�างคุวาม่

วุ่นวายในเมื่องต้่างๆ แต้่พีวกเขีาที่ำาในส่ื�งทีี่�แต้กต้่างจัากผู้้�ทีี่�ไม่่เชืี�อพีระเจั�า

ที่ำา พีวกเขีาที่ำาเรื�องเหล่านั�นผู้่านคุวาม่รัก  

ผู้่านการเที่ศนาพีระวจันะ และผู่้านการ 

ดีำาเน่นชีีว่ต้ทีี่�บร่สุืที่ธ่ิ� และเมื่�อคุนอื�นๆ  

ไดี�ต่้ดีต้าม่เรื�องคุดีีคุวาม่ทีี่�เก่ดีข่ี�น มั่นก็ไดี�

เปลี�ยนเมื่องทัี่�งเมื่องไปเลยทีี่เดีียว!! 

อย่าลืม่ว่าพีวกเราทีุ่กคุนต้่างมี่ 

ชืี�อเสีืยง ชืี�อเสีืยงขีองคุุณเป็นอย่างไรคุรับ 

มี่คุนม่องม่าที่ี�คุุณและพ้ีดีวา่ ‘เขีาเปน็สืาวก 

ขีองพีระเยซ้ึ่อย่างแน่นอน ไม่่ต้�องสืงสัืยเลย’  

หรือไม่ ่หากไม่ใ่ชี ่วันนี�คืุอวันทีี่�ต้�องกลับม่า

ส้ื่เสื�นที่างที่ี�ถ้กต้�อง

กิจ็การ์ 17:7 “ยาโสืนรับรองเขีาไว� และบรรดีาคุนเหล่านี�ไดี�กระที่ำา

ผู่้ดีคุำาสัื�งขีองซีึ่ซึ่าร์ โดียเขีาสือนว่ามี่กษัต้ร่ย์อีกองคุ์หนั่�งคืุอพีระเยซ้ึ่”

จังบอกผู้้�คุนเสืม่อว่าแที่�ทีี่�จัร่งแล�วพีระเยซ้ึ่คืุอผู้้�ใดี! วันหน่�งทีี่�สืนาม่บ่น 

ผู้ม่ไดี�คุุยกับชีาวฝ้รั�งเศสื-แคุนาดีาจัากคุว่เบก เรากำาลังคุุยกันถ่งเรื�องต้่างๆ 

อย่างออกรสืจันกระทัี่�งผู้ม่ถาม่เขีาว่า “คุุณคุ่ดีว่าพีระเยซ้ึ่คืุอผู้้�ใดี” ทัี่นใดีนั�น 

เขีาก็พ้ีดีว่า “โอ� ภัาษาอังกฤษขีองผู้ม่ไม่่คุ่อยดีีเลย” แล�วเขีาก็เร่�ม่คุุยกับเพืี�อน

ขีองเขีาเป็นภัาษาฝ้รั�งเศสื! ภัาษาอังกฤษขีองเขีาดีีม่ากจันกระทัี่�งผู้ม่ไดี�ถาม่

เมื�อคุณเปัิด่พระคัมภ้ร์ จงม้จิตใจทำ้� 
พร้อมเสืมอ ทำุก่ครั�งทำ้�อ่านัพระวจนัะ  

จงขอพระเจ้าให้พระองค์ปัระทำานั 
ความจริงให้แก่่คุณแล่้วพระองค์ 

จะทำรงทำำาเช่นันัั�นั!
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คุำาถาม่นั�นออกม่า! นั�นเป็นเหตุ้ผู้ลว่าที่ำาไม่มั่นจ่ังเป็นคุำาถาม่ที่ี�ดีี ผู้ม่จ่ังเร่�ม่คุุย 

กับเพืี�อนๆ ขีองเขีาต้่อ และหน่�งในนั�นก็รับหนังสืือขีองผู้ม่ไปดี�วยหน่�งเล่ม่!

กิจ็การ์ 17:8-11 “เมื่�อประชีาชีนและเจั�าหน�าทีี่�ผู้้�คุรองเม่ืองไดี�ย่น 

ดัีงนั�นก็ร�อนใจั จ่ังเรียกประกันตั้วยาโสืนกับคุนอื�นๆ แล�วก็ปล่อย  

พีอคุำ�าลงพีวกพีี�น�องจ่ังสืง่เปาโลกับส่ืลาสืไปยังเมื่องเบโรอา คุรั�นถง่แล่ว้ 

ที่่านจ่ังเขี�าไปในธิรรม่ศาลาขีองพีวกย่ว ชีาวเมื่องนั�นสุืภัาพีกว่าชีาว

เมื่องเธิสืะโลน่กา ดี�วยเขีาไดี�รับพีระวจันะดี�วยคุวาม่เต็้ม่ใจั และคุ�นด้ี

พีระคุัม่ภีัร์ทุี่กวัน หวังจัะร้�ว่าขี�อคุวาม่เหล่านั�นจัะจัร่งดัีงกล่าวหรือไม่่”

เมื่�อคุุณเปิดีพีระคัุม่ภีัร์ จังมี่จ่ัต้ใจัทีี่�พีร�อม่เสืม่อ ทุี่กคุรั�งทีี่�อ่านพีระวจันะ 

จังขีอพีระเจั�าให�พีระองค์ุประที่านคุวาม่จัร่งให�แก่คุุณแล�วพีระองค์ุจัะที่รง

ที่ำาเชี่นนั�น! การอ่านและศ่กษาพีระวจันะขีองพีระเจั�าเป็นสื่วนหน่�งขีองการ 

เด่ีนกับพีระเจั�าในทุี่กๆ วัน  

ชีาวเมื่องเบโรอาเหล่านี�ต้�องหนุนใจัเปาโล เปาโลไดี�พีบกับกลุ่ม่คุนทีี่�

กำาลังต้รวจัสือบในส่ื�งทีี่�เขีาพ้ีดีกับคุวาม่จัร่งทีี่�ไดี�รับการพ่ีส้ืจัน์แล�วในพีระวจันะ

ขีองพีระเจั�า คุนยาม่จัำาเป็นต้�องเป็นเหม่ือนชีาวเม่ืองเบโรอาและต้รวจัสือบ 

ทุี่กส่ื�งกับพีระคัุม่ภีัร์ เนื�องจัากชีาวเมื่องเบโรอาที่ำาเชี่นนั�น เปาโลจ่ังร้�ไดี�ว่า 

พีวกเขีากำาลังจัะที่ำาส่ื�งทีี่�ย่�งใหญ่เพืี�อพีระเจั�า! 

จังที่�าที่ายบรรดีาผู้้�ทีี่�ไม่่เชืี�อให�อ่านพีระคัุม่ภีัร์ คุนเหล่านั�นจัำานวนม่าก 

มั่กมี่คุวาม่คุ่ดีเห็นเกี�ยวกับพีระวจันะขีองพีระเจั�า ผู้ม่จัะถาม่พีวกเขีาวา่ “คุุณเคุย 

อา่นพีระคัุม่ภีัรไ์หม่คุรับ” และหลายคุรั�งคุำาต้อบทีี่�ไดี�รับคืุอไม่เ่คุย หากพีวกเขีา 

มี่คุวาม่คุ่ดีเห็นเกี�ยวกับหนังสืือทีี่�พีวกเขีาไม่่ไดี�เคุยอ่าน เราคุวรสืนับสืนุนให�

อ่านเสีืย! 
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ว่ธีิงา่ยๆ ในการอ่านพีระคัุม่ภีัรกั์บเพืี�อนคืุออา่นพีระก่ต้ต่้คุุณยอหน์ดี�วย

กัน จังอา่นหน่�งบที่ต้อ่วันแล�วโที่รศพัีที่ไ์ปคุุยกันต้อนเก�าโม่งเชี�าเพืี�อแลกเปลี�ยน

คุวาม่เห็นเกี�ยวกับเรื�องราวทีี่�ไดี�อ่านไป คุุณจัะใชี�เวลาอ่านพีระก่ต้ต่้คุุณยอห์น

ต้ลอดีทัี่�งเล่ม่เพีียงยี�ส่ืบเอ็ดีวันเที่่านั�น และคุุณทัี่�งคุ้่ก็จัะไดี�รับส่ื�งทีี่�ดีียอดีเยี�ยม่

จัากอ่านพีระคุัม่ภีัร์ดี�วยกัน!

โร์ม 10:17 “ฉะนั�นคุวาม่เชืี�อเก่ิด่ข่�นัไดี�ก็เพีราะการไดี�ย่น และการ

ไดี�ย่นเก่ดีข่ี�นไดี�ก็เพีราะการประกาศพีระวจันะขีองพีระเจั�า” 

กิจ็การ์ 17:12-16 “เหตุ้ฉะนั�น มี่หลายคุนในพีวกเขีาไดี�เชืี�อถือ กับ

สืต้รีผู้้�มี่ศักด่ี�ชีาต่้กรีก ทัี่�งผู้้�ชีายไม่่น�อย แต้่เมื่�อพีวกย่วทีี่�อย้่ในเมื่อง 

เธิสืะโลน่กาที่ราบว่า เปาโลไดี�กล่าวสัื�งสือนพีระวจันะขีองพีระเจั�า 

ในเมื่องเบโรอาเหมื่อนกัน เขีาก็ม่ายุยงประชีาชีนทีี่�นั�นดี�วย ขีณะนั�น

พีวกพีี�น�องจ่ังสื่งเปาโลออกไปต้าม่ที่างที่ี�จัะไปที่ะเล แต้่ส่ืลาสืกับท่ี่โม่ธีิ 

ยังอย้่ทีี่�นั�น คุนทีี่�ไปสื่งเปาโลนั�นไดี�ไปสื่งที่่านถ่งกรุงเอเธินสื์ และเมื่�อ

ไดี�รับคุำาสัื�งขีองที่่านให�บอกส่ืลาสืกับท่ี่โม่ธีิให�รีบไปหาที่่านแล�วเขีา 

ก็จัากไป เมื่�อเปาโลกำาลังคุอยส่ืลาสืกับท่ี่โม่ธีิอย้่ในกรุงเอเธินส์ืนั�น  

ที่า่นมี่คุวาม่เดืีอดีร�อนวุน่วายใจัเพีราะไดี�เห็นร้ปเคุารพีเต้ม็่ไปทัี่�งเมื่อง”

บางคุรั�งการรอคุอยอาจัเป็นหน่�งในสื่�งย่�งใหญ่ที่ี�เราไดี�ที่ำาในชีีวต่้ เมื่�อเรา

หยุดีและรอคุอย บ่อยคุรั�งที่ี�ต้ัวเราจัะเร่�ม่คุ่ดี และนั�นคุือเวลาที่ี�เราไดี�หยุดีและ

ไดี�คุ่ดีว่าพีระเจั�าที่รงสืาม่ารถที่ำางานในต้ัวเราไดี�หรือไม่่ กระบวนการดีังกล่าว

นี�ยากที่ี�จัะเก่ดีขี่�นในที่่าม่กลางส่ื�งสืารพีัดีที่ี�เขี�าม่ารบกวนในชีีว่ต้ 

คุรั�งหน่�งเมื่�อผู้ม่พีาคุุณพี่อไปหาจัักษุแพีที่ย์ ผู้ม่ไดี�คุุยกับผู้้�หญ่งคุน

หน่�งในห�องพัีกคุอย เธิอเต่้บโต้ข่ี�นม่าในคุวาม่เชืี�อขีองม่อร์ม่อน แต้่ต้อนนี�เธิอ 
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ไม่ไ่ดี�ยุง่เกี�ยวกับศาสืนาเที่า่ใดีนัก เมื่�อการพ้ีดีคุุยขีองเราลงล่กม่ากข่ี�น เธิอกเ็ร่�ม่

ร�องไห� เธิอร้�ว่าตั้วเธิอและคุรอบคุรัวต้�องจัร่งจัังกับพีระเจั�า ผู้ม่ดีีใจัทีี่�ไดี�นั�งคุอย

อย้่ทีี่�นั�นอย่างมี่เป้าหม่าย

นอกจัากนี� เมื่�อคุุณเห็นร้ปเคุารพีทัี่�งหม่ดีในโลกใบนี� คุุณร้�ส่ืกเดืีอดีร�อน

วุ่นวายใจัหรือไม่่ วลีในขี�อพีระคัุม่ภีัร์นี�หม่ายถ่ง ‘กระตุ้�นให�เก่ดีคุวาม่โกรธิ’  

คุุณโกรธิคุวาม่บาปทัี่�งหม่ดีทีี่�อย้่ในโลกอันสืวยงาม่ซ่ึ่�งพีระเจั�าไดี�ที่รงสืร�างไว� 

หรือไม่่ ผู้ม่แน่ใจัว่าคุุณสืาม่ารถที่ำารายการส่ื�งขีองต้่างๆ ที่ี�คุนในโลกนี�ให�คุวาม่

สืำาคัุญม่ากกว่าพีระเจั�าไดี�อย่างง่ายดีาย ซ่ึ่�งส่ื�งเหล่านั�นไม่่มี่คุวาม่เกี�ยวขี�องกับ

พีระเจั�าเลย เมื่�อใดีทีี่�จ่ัต้ว่ญญาณภัายในขีองคุุณจัะถ้กกระตุ้�นให�เร่�ม่ต้�นที่ำา 

บางอย่างกับเรื�องนี�คุรับ

ในคืุนสื่งที่�ายป่เก่าขีองทุี่กป่ในแอต้แลนต้าจัะมี่เที่ศกาลปล่อยล้กพีีชี 

(Peach Drop) ซ่ึ่�งคุล�ายกับการปลอ่ยล้กบอลในน่วยอรก์ นั�นเปน็หน่�งในสืถานที่ี� 

ทีี่�ผู้ม่มั่กจัะไปเป็นพียานในคืุนสื่งที่�ายป่เก่า ทุี่กคุนต้่างออกม่าเฉล่ม่ฉลองกัน 

ร่วม่กันนับถอยหลังในส่ืบว่นาทีี่สุืดีที่�ายขีองป่ขีณะทีี่�ล้กพีีชีถ้กปล่อยให�คุ่อยๆ 

ไหลลงม่า พีวกเขีาพีากันสื่งเสีืยงดัีง และภัายในยี�ส่ืบนาที่ี ทุี่กคุนก็จัากไป!  

มั่นเป็นเรื�องทีี่�ประหลาดีทีี่�สุืดี 

เป้าหม่ายหน่�งขีองผู้ม่ในคืุนนั�นก็คืุอการไดี�พ้ีดีคุุยกับคุนทีี่�ยังไม่่เชืี�อ

พีระเจั�าในต้อนเที่ี�ยงคืุน เพีราะอะไรคุรับ เพีราะผู้ม่ไม่่สืาม่ารถคุ่ดีหาว่ธิีในการ 

จับวันสุืดีที่�ายขีองป่หรือเร่�ม่ต้�นป่ใหม่่ทีี่�ดีีม่ากไปกว่าการไดี�พ้ีดีคุุยถ่งเรื�อง 

พีระเยซ้ึ่คุร่สืต้ก์บัคุนทีี่�ยงัไม่ร้่�จัักพีระองคุ!์ 

ป่ทีี่�แล�ว เมื่�อการนับถอยหลังเร่�ม่ต้�นข่ี�น 

ผู้ม่กำาลังคุุยกับชีายมุ่สืล่ม่คุนหน่�งชืี�ออาลี 

เราไดี�พ้ีดีคุุยกันเป็นอย่างดีี จ่ัต้ใจัภัายใน

ขีองผู้ม่สืง่เสีืยง “ใชีแ่ล�ว” ดัีงลั�นในต้อนทีี่�

ผู้ม่บรรลเุปา้หม่ายขีองคุนืนั�นไปแล�วหน่�ง

อย่าล่ืมว่าเราต้องม้ความเชื�อในัทำุก่ๆ วันั  
ไม่ใช่เชื�อเปั็นัรายสืัปัด่าห์ รายเด่ือนั  
หรือเชื�อโด่ยได่้เด่ินัทำางเพื�อพันัธ์ก่ิจ 
ปัีล่ะหนั่�งครั�ง
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เปา้หม่าย! อาลีกลา่วอวยพีรปใ่หม่แ่ล�วพ้ีดีข่ี�นวา่ “วันนี�เปน็วันเก่ดีขีองผู้ม่คุรับ!”  

วันเก่ดีขีองเขีาคืุอวันทีี่� 1 ม่กราคุม่! เพืี�อให�มั่�นใจัไดี�ว่าอาลีจัะไม่่ลืม่วันเก่ดี 

ขีองเขีาในป่นั�น ผู้ม่จ่ังม่อบหนังสืือเล่ม่หน่�งและเป็นพีรที่างการเง่นแก่เขีา  

ซ่ึ่�งนั�นเป็นขีองขีวัญจัากพีระเยซ้ึ่ในพีระคุัม่ภีัร์ อาลีย่�ม่จันแก�ม่แที่บปร่! 

จ่ัต้ว่ญญาณขีองเปาโลถ้กกระตุ้�นอย้่ภัายในเพีราะเขีาเป็นคุนทีี่�มี่ 

คุวาม่เชืี�ออย่างแรงกล�า คุุณต้�องแน่ใจัดี�วยว่าตั้วคุุณเองมี่คุวาม่เชืี�ออย่างแรงกล�า

ต้าม่แบบพีระคุัม่ภีัร์เชี่นกัน

กิจ็การ์ 17:17 “เหตุ้ฉะนั�น ที่่านจ่ังโต้�ต้อบในธิรรม่ศาลากับพีวกย่ว 

และกับคุนที่ี�เกรงกลัวพีระเจั�า และกับคุนทัี่�งหลายซ่ึ่�งม่าพีบที่่านทีี่�

ต้ลาดีทีุ่กวัน”  

เปาโลไดี�ไปเทีี่�ยวชีม่สืถานทีี่�ต้่างๆ ในเอเธินส์ืหรือไม่่ ไม่่เลย เปาโล 

เผู้ช่ีญหน�ากับผู้้�ทีี่�ยังไม่่เชืี�อพีระเจั�าดี�วยคุวาม่จัร่ง และเราจัำาเป็นต้�องที่ำาเชี่นนั�น

เหมื่อนกัน อยา่ลืม่วา่เราต้�องมี่คุวาม่เชืี�อวางใจัในทุี่กๆ วัน ไม่ใ่ชีเ่ชืี�อพีระเจั�าเปน็

รายสัืปดีาห์หรือรายเดืีอน หรือเชืี�อเมื่�อเด่ีนที่างไปที่ำาพัีนธิก่จัป่ละหน่�งคุรั�ง เรา

ต้�องเหยยีดีชีีว่ต้ออกไปหาผู้้�ทีี่�ยงัไม่เ่ชืี�อเปน็

ประจัำาในทุี่กคุรั�งทีี่�มี่โอกาสื เมื่�อคุุณเด่ีน

ออกจัากประต้้บ�าน นั�นหม่ายถ่งคุุณกำาลัง

เด่ีนที่างเพืี�อพัีนธิก่จั มั่นง่ายๆ แคุ่นั�นเอง 

แล�วมี่ทีี่�ไหนบ�างทีี่�เราสืาม่ารถออกไป

เพืี�อพีบปะพ้ีดีคุุยกับผู้้�คุน 

ในรั�วม่หาว่ที่ยาลัยต่้างๆ เป็นสืถานทีี่� 

ทีี่�น่าไป ทีี่�นั�นคืุอจุัดีทีี่�ผู้้�คุนแลกเปลี�ยนคุวาม่

คุ่ดีเห็นอย่างทีี่�คุุณเห็นในเอเธินสื์ ผู้้�คุน 

คุณสืามารถก่อบัก่้้ทำารก่ในัโล่ก่ 
ทำั�งหมด่ได่้ แต่ถ้าคุณย่ด่มั�นัในั 

ความด่้ของตนัเอง เมื�อคุณยืนัอย้่ต่อ 
พระพัก่ตร์พระเจ้าผู้้้ทำรงบัริสุืทำธ์ิ์ คุณจะ 

ตก่อย้่ในัสืภาพทำ้�ไม่ด่้เอาเสื้ยเล่ย 
ไปัตล่อด่นัิรันัด่ร์
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มี่คุวาม่คุ่ดีเห็นทุี่กร้ปแบบ และในที่่าม่กลางสืภัาพีแวดีล�อม่ดัีงกล่าว พีวกเขีา

ชีอบพ้ีดีถ่งตั้วเอง โปรดีจัำาไว�ดี�วยว่านี�คืุอทีี่�ซ่ึ่�งเราไดี�เห็นคุร่สืเตี้ยนจัำานวนม่าก

ส้ืญเสีืยคุวาม่เชืี�อไป หลายคุนส้ืญเสีืยคุวาม่เชืี�อในระหว่างทีี่�เรียนในโรงเรียน

มั่ธิยม่ศ่กษาทัี่�งต้อนต้�นและต้อนปลาย แต่้ที่�ายทีี่�สุืดีแล�ว พีวกเขีาจัะเด่ีนจัาก

ไปเมื่�อเรียนในระดีับม่หาว่ที่ยาลัย นั�นเป็นอีกเหตุ้ผู้ลหน่�งว่าที่ำาไม่ม่ันจ่ังเป็น

สืถานที่ี�ทีี่�ดีีเยี�ยม่ในการพ้ีดีคุุยกับผู้้�คุน 

เมื่�อเร็วๆ นี� ผู้ม่ไดี�ไปพ้ีดีทีี่�ซ่ึ่นซ่ึ่นแนต่้ ผู้ม่ตั้ดีส่ืนใจัไปทีี่�ม่หาว่ที่ยาลัย 

ซ่ึ่นซ่ึ่นแนต่้เพืี�อเป็นพียาน นาธิานกับผู้ม่ไดี�คุุยกันอย่างสืนุกสืนานเขีาสืวม่ 

เสืื�อยืดีทีี่�มี่ถ�อยคุำาว่าต้่อต้�านการที่ำาแที่�ง มั่นจ่ังเป็นเรื�องง่ายทีี่�จัะเร่�ม่ต้�นการ

สืนที่นาขีองเรา ขีณะทีี่�เราพ้ีดีถ่งการฆ่่าที่ารก ผู้้�หญ่งทีี่�โต้๊ะถัดีไปม่องด้ีพีวกเรา

ต้ลอดีเวลา! เธิอม่องม่าและอาจัจัะเงี�ยห้ฟงัอย้ส่ืาม่หรือสีื�คุรั�งต้ลอดีการสืนที่นา

ในคุรั�งนั�น นาธิานซ่ึ่�งเปน็ชีาวโรมั่นคุาที่อล่กบอกผู้ม่วา่คุวาม่ดีีขีองเขีาจัะพีาเขีา 

ไปสืวรรคุ์ คุุณเห็นถ่งสัืญญาณอันต้รายหรือไม่่ นั�นเป็นส่ื�งทีี่�ไม่่ถ้กต้�องต้าม่ 

พีระคัุม่ภีัร ์คุุณสืาม่ารถกอบก้�ที่ารกในโลกทัี่�งหม่ดีไดี� แต้ถ่�าคุุณยด่ีมั่�นในคุวาม่ดีี 

ขีองต้นเอง เมื่�อคุุณยืนอย้่ต้่อพีระพัีกต้ร์พีระเจั�าผู้้�ที่รงบร่สุืที่ธ่ิ� คุุณจัะต้กอย้่ใน 

สืภัาพีทีี่�ไม่่ดีีเอาเสีืยเลยไปต้ลอดีน่รันดีร์กาล นาธิานไดี�อ่านหนังสืือขีองผู้ม่

จับไปแล�วหน่�งเล่ม่และส่ืงอีเม่ลถ่งผู้ม่สืองสืาม่ฉบับพีร�อม่กับคุำาถาม่หลายขี�อ 

และเขีายังไดี�ขีอหนังสืือเพ่ี�ม่เพืี�อม่อบให�แก่เพืี�อนขีองเขีาดี�วย! เขีากำาลังไดี�คุ่ดี

อะไรบางอย่าง 

หลังจัากคุุยกับนาธิานจับ ผู้ม่ก็ไดี�คุุยกับพีอลซ่ึ่�งเป็นนักศ่กษาน�องใหม่่ 

เขีาเป็นคุนรักในเสืียงดีนต้รีอย่างแที่�จัร่งและยังไดี�ร�องเพีลงในวงดีนต้รีอีกดี�วย 

ระหว่างการพ้ีดีคุุยขีองเรา เขีาบอกผู้ม่ว่า “ผู้ม่คุ่ดีถ่งเรื�องคุวาม่เป็นน่รันดีร์

ต้ลอดีเวลา!” คุุณไม่่มี่ที่างร้�วา่คุุณกำาลังจัะไดี�เจัอกับใคุร เขีาอาจัเปน็คุนทีี่�กำาลัง

ต้่อส้ื�กับคุวาม่คุ่ดีเกี�ยวกับส่ื�งทีี่�จัะเก่ดีข่ี�นเมื่�อเราจับชีีว่ต้ลง เราคุุยกันประม่าณ

สืาม่ส่ืบนาทีี่และผู้ม่ก็ไดี�ให�เอกสืารต้่างๆ เพืี�อให�พีอลไดี�อ่าน เขีาลุกข่ี�นจัับมื่อ
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ผู้ม่และพ้ีดีว่า “ขีอบคุุณที่ี�แวะม่าคุุยดี�วยคุรับ!” ไม่่ใชี่ทุี่กคุนทีี่�ม่หาว่ที่ยาลัยจัะ 

ปฏ่ิเสืธิคุุณนะคุรับ หลายคุนใจัดีี มี่นำ�าใจั และร้�ส่ืกย่นดีี พีอลเป็นหน่�งใน 

คุนเหล่านั�นอย่างแน่นอน 

หลังจัากทีี่�คุุยกับพีอล ผู้ม่ไดี�พีบกับอักม่าลซ่ึ่�งเป็นนักศ่กษาทีี่�ม่หาว่ที่ยาลัย 

เขีายงัไดี�ที่ำางานทีี่�แผู้นกต้�อนรับขีองโรงแรม่ในต้อนทีี่�ผู้ม่เขี�าพัีกอีกดี�วย! ทีี่�โรงแรม่

นั�น บที่สืนที่นาขีองเราเกี�ยวกับพีระเจั�านั�นน่าท่ี่�งม่ากและเรายังไดี�คุุยกันต้่อทีี่� 

ม่หาว่ที่ยาลัย เขีาเต่้บโต้ข่ี�นม่าโดียเป็นมุ่สืล่ม่และลุงขีองเขีาเป็นอ่หม่่าม่! เขีา

ไม่่ไดี�สืนใจัในเรื�องนี�ม่ากนักและก็ไม่่ไดี�สืนใจัในคุวาม่เป็นคุร่สืเตี้ยนดี�วย แต้่เขีา

จัะไดี�พ้ีดีถ่งเรื�องนี�อย่างแน่นอน! งานขีองเราคืุอเพีาะเม่ล็ดีพัีนธุิ์ จังหว่านเม่ล็ดี

พัีนธุิ์แห่งคุวาม่เชืี�อ! 

ในรั�วม่หาว่ที่ยาลัย (หรือในโรงเรียนมั่ธิยม่ศ่กษาทัี่�งต้อนต้�นและต้อน

ปลาย) หัวขี�อหน่�งทีี่�คุุณจัะพีบในการสืนที่นากคื็ุอเรื�องว่วัฒนาการ เราว่วฒันาการ

จัากวานรม่าเป็นคุนใชี่หรือไม่่ 

คุาร์ล เคุอร์บี� จัากพัีนธิก่จัเหตุ้ผู้ลแห่งคุวาม่หวังไดี�กล่าวว่า “‘พีระเจั�า

ต้รัสืเชี่นนั�นจัร่งหรือ’ นี�เป็นคุำาถาม่ที่ี�ดีีม่าก มั่นไม่่ไดี�ล่กซ่ึ่�ง มั่นไม่่ใชี่ที่ฤษฎีี  

มั่นเป็นคุำาถาม่ทีี่�ง่ายม่ากจัร่งๆ พีระเจั�าต้รัสือย่างหน่�ง สื่วนง้ก็พ้ีดีอีกอย่างหน่�ง 

อาดัีม่และเอวาที่ำาผู่้ดีพีลาดีเพีราะพีวกเขีาตั้ดีส่ืนใจัว่าจัะใชี�ปัญญาขีองต้นเพืี�อ

ลงคุวาม่เห็นว่าใคุรกันทีี่�พ้ีดีคุวาม่จัร่ง ปัญหาก็คืุอเรากำาลังที่ำาเชี่นเดีียวกัน 

ในทุี่กวันนี� เราใชี�ปัญญาขีองเรากำาหนดีคุวาม่จัร่ง แที่นทีี่�จัะเป็นพีระวจันะ 

ขีองพีระเจั�า”12 

นั�นคืุอคุำาพ้ีดีทีี่�สืำาคัุญขีองคุาร์ล ว่วัฒนาการทัี่�งหม่ดีนั�นเป็นการ 

ตั้�งคุำาถาม่เกี�ยวกับพีระวจันะขีองพีระเจั�า ไม่่มี่ที่างทีี่�จัะปรับที่ฤษฎีีว่วัฒนาการ 

ทีี่�เก่ดีข่ี�นในส่ื�งมี่ชีีว่ต้ระดัีบสืปชี่ีสืใ์ห�เขี�ากับพีระคัุม่ภีัรไ์ดี� ผู้้�คุนพียายาม่ที่ำาเชีน่นั�น 

แต้่พีวกเขีาก็ไม่่สืาม่ารถที่ำาไดี�ต้่อส่ื�งทีี่�ถ้กบันท่ี่กไว�ในหน�าหนังสืือซ่ึ่�งไดี�รวบรวม่

พีระวจันะขีองพีระเจั�าเอาไว� 
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“คุุณร้�หรือไม่ว่า่บนที่�องฟา้มี่ดีาวกี�ดีวง มี่เปน็จัำานวนม่หาศาล เพืี�อให�มั่น 

ง่ายข่ี�น เมื่�อคุุณม่องข่ี�นไปบนที่�องฟ้าในยาม่คุำ�าคืุน ร้ปแบบหน่�งในการเรียงตั้ว 

ขีองดีวงดีาวทีี่�โดีดีเดี่นก็คืุอ ‘กลุ่ม่ดีาวคัุนไถ’ ภัายในกลุ่ม่ดีาวคัุนไถเพีียง 

กลุ่ม่เดีียวม่ีดีวงดีาวนับพัีนล�านดีวง ไม่่น่าประที่ับใจัหรอกหรือคุรับ คุุณอาจั

ไม่่ประที่ับใจั แต้่นั�นไม่่ใชี่เพีียง ‘ดีวงดีาว’ นับพัีนล�านดีวง มั่นคืุอกาแล็กซีึ่ 

นับพัีนล�านกาแล็กซีึ่ในกลุ่ม่ดีาวคัุนไถ ในหน่�งกาแล็กซีึ่ก็มี่ดีวงดีาวอย่างน�อย 

หน่�งล�านดีวง และอาจัส้ืงไดี�ถ่งล�านล�านดีวง ในกาแล็กซีึ่ขีองเราเพีียงแห่งเดีียว

นั�นคุาดีว่าจัะมี่ดีวงดีาวถ่งสืองแสืนล�านดีวง เราไม่่ร้�ว่ธีิสืร�างดีวงดีาวแม่�แต้่ 

ดีวงเดีียว ก๊าซึ่ไฮิโดีรเจันสืาม่ารถด่ีง 

ตั้วมั่นเองม่ารวม่กันเขี�าเป็นดีาวหน่�งดีวง 

ไดี�อย่างไร ขีนาดีขีองมั่นนั�นเล็กกว่าถ่ง

เจ็ัดีหมื่�นล�านล�านล�าน (เลขีเจ็ัดีต้าม่ดี�วย 

เลขีศ้นย์ยี� ส่ืบสืองต้ัว) ขีองดีวงดีาวที่ี�

ดีวงต้าสืาม่ารถม่องเห็นไดี� นอกจัากนี�  

ยังมี่ใคุรบางคุนกล่าวว่าจัำานวนดีวงดีาว

ทัี่�งหม่ดีซ่ึ่�งรวม่ถ่งดีวงดีาวทีี่�เราม่องไม่เ่ห็น

นั�น มั่นไม่่มี่ทีี่�ส่ื�นสุืดี”13 

อย่างไรก็ต้าม่ จัักรวาลแห่งนี�ม่า

รวม่ตั้วเขี�าหากันไดี�อย่างไร

ปฐีมกาล 1:1 “ในเร่�ม่แรกนั�นพีระเจั�าที่รงเนรม่่ต้สืร�างฟ้าและแผู้่น

ด่ีนโลก”

นอกจัากนี� เพืี�อให�ที่ฤษฎีีว่วัฒนาการเป็นจัร่ง ม่นุษย์เพีศชีายจัะต้�อง 

มี่ว่วัฒนาการในสืถานทีี่�แห่งเดีียวกัน ณ เวลาเดีียวกันกับม่นุษย์เพีศ

ต่อไปันั้�เปั็นัคำาถามทำ้�สืามารถใช้ถาม 
ผู้้้คนัเมื�อคุณก่ำาล่ังพ้ด่คุยก่ันัถ่งทำฤษฎ้ 
วิวัฒนัาก่าร: 

• ช้วิตจะเกิ่ด่จาก่สิื�งท้ำ�ไม่ม้ช้วิตได้่อย่างไร 

• ระบับัระเบ้ัยบัจะเกิ่ด่จาก่ความโก่ล่าหล่ 
  ได่้อย่างไร 

• หาก่เก่ิด่ก่ารระเบัิด่ครั�งใหญ่  
  (ทำฤษฎ้บัิก่แบัง) วัตถุเหล่่านัั�นั 
  มาจาก่ไหนั 
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หญ่ง โดียทีี่�ระบบสืืบพีันธุิ์ขีองทัี่�งสืองฝ้่ายต้�องที่ำางานอย่างสืม่บ้รณ์เพืี�อ

ให�เผู้่าพัีนธุิ์ม่นุษย์สืาม่ารถดีำาเน่นต้่อไปไดี� มั่นจัะไม่่มี่ประโยชีน์เลยหาก

ม่นุษย์เพีศชีายมี่ว่วัฒนาการก่อนแล�วม่นุษย์เพีศหญ่งคุ่อยมี่ว่วัฒนาการใน

อีก 100 ป่ต้่อม่า หรือม่นุษย์เพีศชีายมี่ว่วัฒนาการในอเม่ร่กาและม่นุษย์

เพีศหญ่งมี่ว่วัฒนาการในยุโรปโดียไม่่มี่ที่างทีี่�พีวกเขีาจัะม่าพีบกันไดี� และ

ไม่่เพีียงแคุ่นั�น คุุณต้�องต้ระหนักว่าเรื�องเชี่นนี�จัะต้�องเก่ดีข่ี�นกับส่ื�งมี่ชีีว่ต้

ทุี่กสืายพัีนธุิ์ในโลกใบนี� ผู้ม่เพี่�งเห็นบที่คุวาม่ที่ี�บอกว่ามั่นมี่ม่ากกว่าแปดี

ล�านสืายพัีนธุิ์! นั�นหม่ายถ่งม่ากกว่าแปดีล�านคุรั�งทีี่�เพีศชีายขีองสืายพัีนธุิ ์

หน่�งต้�องว่วัฒนาการในเวลาเดีียวกันและในสืถานที่ี�เดีียวกันกับเพีศหญ่งขีอง 

สืายพัีนธุิ์นั�น! ไม่่เพีียงแต้่คุวาม่น่าจัะเป็นไปไดี�ทีี่�จัะเก่ดีข่ี�นกับสืายพัีนธุิ์ใดี 

สืายพัีนธุิ์หน่�งจันสืำาเร็จั แต้่จัะเป็นไปไดี�อย่างไรสืำาหรับแปดีล�านสืายพัีนธุิ์  

มั่นไม่่สืาม่ารถเป็นไปไดี� และม่ันก็ไม่่ไดี�เป็นไปเชี่นนั�นเลย 

ต้่อไปนี�เป็นคุำาถาม่ทีี่�สืาม่ารถใชี�ถาม่ผู้้�คุนเมื่�อคุุณกำาลังพ้ีดีคุุยกันถ่ง

ที่ฤษฎีีว่วัฒนาการ: 

• ชีีว่ต้จัะเก่ดีจัากสื่�งทีี่�ไม่่มี่ชีีว่ต้ไดี�อย่างไร 

• ระบบระเบียบจัะเก่ดีจัากคุวาม่โกลาหลไดี�อย่างไร 

• หากเก่ดีการระเบ่ดีคุรั�งใหญ ่(ที่ฤษฎีีบ่กแบง) วัต้ถุเหลา่นั�นม่าจัากไหน 

สืำาหรับขี�อม้่ลเพ่ี�ม่เต่้ม่เกี�ยวกับหัวขี�อการที่รงสืร�างและว่วัฒนาการ 

สืาม่ารถหาด้ีไดี�จัาก

www.creation.com 

www.answersingenesis.org 

www.rforh.com 

สืถานทีี่�ทีี่�ดีีม่ากอีกแห่งในการพ้ีดีคุุยก็คืุอร�านกาแฟ ผู้้�คุนทีี่�นั�งอย้่ 

รอบๆ นั�นที่ำาอะไรกัน พีวกเขีานั�งคุุยกันส่ืคุรับ! และนั�นคืุอส่ื�งทีี่�คุุณกำาลังม่องหา 

เขี�าไปนั�งขี�างๆ ใคุรสืักคุนแล�วลองเร่�ม่ต้�นพ้ีดีคุุย
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คุรั�งหน่�งในเมื่องเฟรสืโน รัฐแคุล่ฟอร์เนีย พีวกเรากลุ่ม่หน่�งออกไป 

เปน็พียานเรื�องขีา่วประเสืร่ฐ เราแวะที่ี�ร�านกาแฟกอ่น แล�วพีวกเราที่กุคุนกไ็ปนั�ง 

ต้าม่โต้ะ๊ต้า่งๆ ทีี่�มี่คุนนั�งอย้!่ มั่นสืนุกม่ากทีี่เดีียว ผู้ม่นั�งลงทีี่�โต้ะ๊กับผู้้�ชีายสืองคุน 

ทีี่�มี่อายุราวๆ ยี�ส่ืบป่เศษ เราเร่�ม่คุุยกัน หน่�งในนั�นเป็นผู้้�เชืี�อและอีกคุนหน่�ง

เป็นผู้้�ไม่่เชืี�อ ดัีงนั�น ผู้ม่จ่ังจัดีจั่ออย้่กับชีายที่ี�เป็นผู้้�ไม่่เชืี�อและต้อบคุำาถาม่ขีอง

เขีาบางขี�อ สัืกคุร้่หน่�ง ผู้ม่ก็หันไปหาชีายอีกคุนหน่�ง สืายต้าขีองเขีาบ่งบอกถ่ง 

คุวาม่อ่จัฉาต้าร�อน มั่นบ่งบอกว่าเขีาร้�ว่าตั้วเขีาคุวรจัะเป็นพียานกับเพืี�อนขีองเขีา  

ไม่่ใชี่ผู้ม่! เมื่�อพ้ีดีจับ ผู้ม่ก็ลุกข่ี�น จัับมื่อกับพีวกเขีาและม่องไปทีี่�ผู้้�เชืี�อแล�ว 

กล่าวว่า “ต้อนนี� ชี่วยรดีนำ�าเม่ล็ดีพัีนธุิ์เม่ล็ดีนี�ดี�วยคุรับ” เพืี�อหนุนใจัเขีาให�มี่

คุวาม่กล�าหาญเพืี�อพีระเจั�า! 

ศ้นยก์ารคุ�าเปน็สืถานที่ี�ทีี่�ยอดีเยี�ยม่ในการออกไปเปน็พียาน ผู้ม่ชีอบไป

ห�างสืรรพีส่ืนคุ�าในชี่วงเที่ศกาลคุร่สืต้์ม่าสื เพีราะอะไรคุรับ เพีราะผู้้�คุนชีอบไป

ซืึ่�อขีองขีวัญและผู้ม่ก็ชีอบคุุยกับพีวกเขีา! ม่ันจ่ังเป็นสื่วนผู้สืม่ที่ี�ลงตั้ว! 

เมื่�อเร็วๆ นี�ทีี่�ศ้นย์การคุ�า ผู้ม่ไดี�

พ้ีดีคุุยกับเจั�าหน�าทีี่�รักษาคุวาม่ปลอดีภััย 

เขีาบอกผู้ม่ว่าเขีาเคุยเป็นที่หาร ในต้อนที่ี� 

เขีาอย้่ทีี่�อัฟกาน่สืถาน เขีากลับม่าจัาก

ภัารก่จัและพีบว่าต้นเองถ้กย่ง! กระสุืน

ที่ะลุเสืื�อเกราะกันกระสุืนไปคุร่�งหน่�งและ

บางสื่วนเจัาะเขี�าไปในหน�าอกขีองเขีา เขีา

ร้�ส่ืกร�อนผู้่าวทีี่�บร่เวณนั�น แต้่อะดีรีนาล่น

ทีี่�หลั�งออกม่าไดี� ช่ีวยให�เขีาที่ำาภัารก่จั 

จันสืำาเร็จั เขีาบอกว่าคุุณแม่่ขีองเขีาไดี�อธ่ิษฐานเพืี�อเขีาเพีราะตั้วเขีาเองยังไม่่

ไดี�รับคุวาม่รอดี การถ้กย่งนั�นเป็นสัืญญาณปลุกทีี่�ที่ำาให�เขีาต้�องตื้�นข่ี�น คุุณแม่่

จัะคุุยถ่งเรื�องขีองเขีากับสุืภัาพีสืต้รีทีี่�ด้ีแลร�านหนังสืือขีองคุร่สืต้จัักร และทัี่�งคุ้ ่

ในัวันัหนั่�ง ผู้มได่้พบัก่ับัชายคนัหนั่�ง 
ในัห้างสืรรพสืินัค้าซ่�งได่้ก่ล่ายมาเปั็นั 
คริสืเต้ยนัในัภายหล่ัง ผู้มถามว่า  
“อะไรทำ้�ทำำาให้คุณตัด่สืินัใจเช่นันัั�นั”  
เขาตอบัว่า “ทำรายในัรองเทำ้า”
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จัะอธ่ิษฐานร่วม่กันเพืี�อคุวาม่รอดีขีองเขีา หลังจัากกลับจัากอัฟกาน่สืถานและ

ไปอย้ที่ี่�บ�าน เขีาเร่�ม่อา่นพีระคัุม่ภีัรแ์ละไปคุร่สืต้จัักรกับคุุณแม่ ่และเขีาตั้ดีส่ืนใจั 

กลับใจัจัากบาปและไดี�รับคุวาม่รอดี จัากนั�นเขีาก็แต้่งงานกับสุืภัาพีสืต้รีทีี่�

ที่ำางานในร�านหนังสืือขีองคุร่สืต้จัักร! ซึ่าม้่เอลจ่ังมี่คุำาพียานทีี่�ย่�งใหญไ่ว�แบง่ปนั!! 

เมื่�อเด่ีนผู้่านศ้นย์การคุ�าในคุรั�งหน่�ง ผู้ม่สัืงเกต้เห็นชีายคุนหน่�งขี�างหลัง 

ผู้ม่ เขีาใชี�ไม่�เที่�าชี่วยเด่ีน ผู้ม่จ่ังเด่ีนชี�าลงและกล่าวคุำาทัี่กที่าย เขีาตั้ดีผู้ม่ 

ที่รงที่หาร ผู้ม่จ่ังถาม่ว่าเขีาเป็นที่หารใชี่หรือไม่่ เขีาต้อบว่าใชี่ ผู้ม่ถาม่ต้่อว่าเขีา 

ไดี�รับบาดีเจ็ับเมื่�อไปรบที่ี�ต้่างประเที่ศหรือเปล่า คุำาต้อบคุือใชี่ ผู้ม่ถาม่เขีาว่า 

พีอจัะเล่าเรื�องนี�ให�ผู้ม่ฟังไดี�หรือไม่่ เขีาจ่ังเร่�ม่เล่าว่าเขีาไดี�รับบาดีเจ็ับทีี่�สืม่อง

และกระด้ีกสัืนหลัง เขีาอย้่กับหน่วยลาดีต้ระเวนในต้อนทีี่�รถฮัิม่วี�ถ้กจัรวดี 

อารพี์ีจีัพุีง่เขี�าใสื ่รา่งกายขีองเขีาถ้กกระแที่กอย่างแรง คุวาม่กระที่บกระเทืี่อน

อย่างรุนแรงไดี�ที่ำาให�สืม่องและกระด้ีกสัืนหลังขีองเขีาเสีืยหายถาวร และยังมี่ 

เศษกระสืุนทีี่�แต้กกระจัายฝ้ังอย้่ในแขีนขีองเขีาดี�วย มั่นปะปนกันระหว่าง 

ช่ี�นสื่วนขีองจัรวดีอาร์พีีจีัและช่ี�นสื่วนกระด้ีกจัากที่หารคุนอื�นทีี่�ถ้กจัรวดีพุี่ง

ต้รงเขี�าใสื่จันที่ะลุขีาทัี่�งสืองขี�าง อย่างไรก็ต้าม่ ไม่่มี่ใคุรเสีืยชีีว่ต้จัากเหตุ้การณ์

ดัีงกล่าว

ผู้ม่ถาม่เขีาว่าเมื่�อไดี�เฉียดีเขี�าใกล�คุวาม่ต้ายเชี่นนั�น เขีาคุ่ดีว่าจัะเก่ดี 

อะไรข่ี�นหากต้�องเสืียชีีว่ต้ไป คุำาถาม่นั�นนำาไปส้ื่การเด่ีนในศ้นย์การคุ�าเป็นเวลา

สีื�ส่ืบห�านาทีี่เพืี�อพ้ีดีคุุยกันถ่งหัวขี�อนี�! เขีาบอกผู้ม่ว่าเขีาไดี�รับแต้่งตั้�งให�เป็น

ศาสืนาจัารย์ ต้ราบเที่่าทีี่�เขีาไดี�ต่้ดีต้าม่พีระเยซ้ึ่จันม่าถ่งทุี่กวันนี� เขีาไม่่สืนใจั

จัร่งๆ วา่จัะเก่ดีอะไรข่ี�นหากต้นเองต้�องจับชีีว่ต้ลง และพีระคุมั่ภีัรก็์ถ้กบ่ดีเบอืน

ม่าโดียต้ลอดีทุี่กยุคุทุี่กสืมั่ย ผู้ม่ไดี�พีบกับผู้้�คุนทีี่�เคุยให�คุำาต้อบทัี่�งหม่ดีนี�ม่าก่อน 

เราจ่ังมี่ทัี่�งการให�และรับทีี่�น่าท่ี่�ง เป็นเรื�องดีีทีี่�ไดี�ที่�าที่ายว่ลเลียม่ดี�วยคุวาม่จัร่ง

ในพีระคุัม่ภีัร์ และผู้ม่ก็ชืี�นชีอบบที่สืนที่นาขีองเราทัี่�งคุ้่เป็นอย่างม่าก 
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ในวันหน่�ง ผู้ม่ไดี�พีบกับชีายคุนหน่�งในศ้นย์การคุ�าซ่ึ่�งไดี�กลายม่าเป็น

คุร่สืเตี้ยนในภัายหลงั ผู้ม่ถาม่วา่ “อะไรทีี่�ที่ำาให�คุุณตั้ดีส่ืนใจัเชีน่นั�น” เขีาต้อบวา่  

“ที่รายในรองเที่�า” เขีาหม่ายถ่งอะไร เขีาต้อบต้่อไปว่ามี่คุนหลายคุนม่าเป็น

พียานเรื�องขี่าวประเสืร่ฐ ต้�องคุ่ดีถ่งเรื�องพีระเจั�าม่าต้ลอดีชีีว่ต้และคุวาม่ร้�ส่ืก 

ก็สืะสืม่เพ่ี�ม่เต่้ม่ข่ี�นเรื�อยๆ มั่นรบกวนใจัจันเขีาต้�องคุ�นหาคุวาม่จัร่งออกม่า 

ให�ไดี� คุุณอาจัเคุยไดี�ยน่ประโยคุทีี่�วา่มั่นคืุอ ‘ก�อนกรวดีในรองเที่�า’ โปรดีจัำาไว�วา่ 

หากคุุณประสืบกับเรื�องเชี่นนี� คุุณจัะร้�ส่ืกรำาคุาญจันต้�องหยุดีเพืี�อถอดีรองเที่�า

และเอาก�อนกรวดีนั�นออก! หลักการเดีียวกันนี�ถ้กนำาม่าใชี�ทีี่�นี� เราต้�องแน่ใจัว่า

เราไดี�ที่ำาให�คุนฉุกคุ่ดี คุำาถาม่ทีี่�ดีี บที่สืนที่นาทีี่�ดีี คุำาพ้ีดีดีีๆ หรืองานวรรณกรรม่

ดีีๆ อาจัที่ำาให�ใคุรบางคุนต้�องใชี�คุวาม่คุ่ดีจันกระทัี่�งมั่นไดี�นำาพีวกเขีาไปส้ื่การ

คุ�นหาคุวาม่จัร่งให�พีบให�ไดี� 

ส่ื�งทีี่�คุุณที่ำาไดี�อีกอย่างหน่�งก็คืุอการกำาหนดีจุัดีแวะพัีกเพืี�ออธ่ิษฐาน 

(www.prayerstop.org) จังกำาหนดีจุัดีแวะพัีกเพืี�ออธ่ิษฐานและเสืนอทีี่�จัะ

อธ่ิษฐานให�แก่ผู้้�คุน นี�เป็นคุวาม่คุ่ดีที่ี�ดีี! น�อยคุนนักทีี่�จัะปฏ่ิเสืธิหากม่ีการ

อธ่ิษฐานเพืี�อพีวกเขีา และม่ันจัะนำาไปส้ื่การพ้ีดีคุุยไดี�เป็นอย่างดีี 

แล�วการเป็นพียานกับผู้้�คุนทีี่�ไปชุีม่นุม่กันนอกสืนาม่ก่อนเกม่ฟุต้บอล 

หรือการม่อบแผู้่นพัีบขี่าวประเสืร่ฐให�แก่ผู้้�คุนขีณะที่ี�พีวกเขีาเด่ีนเขี�าไปใน

สืนาม่แขี่งขัีนล่ะคุรับ ผู้ม่เพ่ี�งไดี�พีบกับนักเรียนสืองคุนทีี่�ผู้ม่สือนเมื่�อส่ืบแปดีป่

ทีี่�แล�วในต้อนทีี่�ผู้ม่กำาลังแจักแผู้่นพัีบทีี่�สืนาม่การแขี่งขัีนฟุต้บอลขีองว่ที่ยาลัย! 

มี่สุืภัาพีสืต้รีคุนหน่�งทีี่�นั�นบอกผู้ม่ว่าเธิอเคุยไดี�รับแผู้่นพัีบทีี่�ผู้ม่แจักแล�ว  

“คุุณไดี�ม่าจัากไหนคุรับ” ผู้ม่ถาม่และเธิอต้อบว่า “เมื่�อมี่การแขี่งขัีนฟุต้บอล

คุรั�งสุืดีที่�ายทีี่�นี�คุ่ะ!” เราอย้่ทีี่�สืนาม่แห่งนั�นเมื่�อสืาม่เดืีอนก่อนและเธิอไดี�รับ

แผู้่นพัีบขี่าวประเสืร่ฐในต้อนนั�น! 
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นี�คืุอเรื�องราวขีองม่่ที่ส่ืโอะ ฟุจ่ัดีะ นักบ่นนำาร่องชีาวญี�ปุ่นทีี่�ก้่ร�อง 

ก่อนการที่ำาสืงคุราม่ว่า “โที่ระ โที่ระ โที่ระ” เมื่�อวันทีี่� 7 ธัินวาคุม่ คุ.ศ. 1941 

ขีณะมุ่่งหน�าไปยังเพ่ีร์ลฮิาร์เบอร์ เขีากล่าวว่า

“ต้�องยอม่รับว่าผู้ม่ร้�ส่ืกตื้�นเต้�นม่ากกว่าปกต่้เมื่�อตื้�นข่ี�นในเชี�า 

วันนั�นต้อนตี้สืาม่ต้าม่เวลาขีองฮิาวาย อีกสีื�วันก็จัะถ่งวันเก่ดีป่ทีี่� 

สืาม่ส่ืบสืาม่ขีองผู้ม่ เรือบรรทีุ่กเคุรื�องบ่นทัี่�งหกลำาขีองเราแล่นอย้่ 

ห่างออกไป 230 ไม่ล์ที่างเหนือขีองเกาะโออาฮ้ิ ในฐานะผู้้�บัญชีาการ

กองบ่น ผู้ม่ไดี�ต้รวจัสือบรายงานขี�อม้่ลขี่าวกรองในนาทีี่สุืดีที่�าย 

ในห�องปฏิ่บัต่้การก่อนทีี่�จัะอุ่นเคุรื�องยนต้์ขีองเคุรื�องบ่น “ไที่ป์ 97 

“แบบเคุรื�องยนต้์เดีียวสืาม่ทีี่�นั�งขีองผู้ม่ เพืี�อใชี�บ่นในระดัีบการท่ี่�ง

ระเบ่ดีและโจัม่ตี้ดี�วยขีีปนาวุธิ 

พีระอาท่ี่ต้ย์ที่ี�ข่ี�นที่างท่ี่ศต้ะวันออกสืาดีแสืงงดีงาม่อย้่เหนือ

เม่ฆ่ขีาว เมื่�อผู้ม่บ่นนำาเคุรื�องบ่นจัำานวน 360 ลำาไปยังฮิาวายทีี่�ระดัีบ 

คุวาม่ส้ืง 3,000 เม่ต้ร ผู้ม่ร้�ถ่งเป้าหม่ายขีองภัารก่จัขีองต้นเอง  

นั�นคืุอการสืร�างคุวาม่ประหลาดีใจัและที่ำาลายกองที่ัพีเรือสืหรัฐฯ ใน

ม่หาสืมุ่ที่รแปซ่ึ่ฟิก แต้่ผู้ม่ก็กังวลว่าภัารก่จัจัะไม่่สืำาเร็จัต้าม่แผู้นทีี่� 

วางเอาไว�หากเรือประจััญบานขีองสืหรัฐฯ บางลำาไม่ไ่ดี�อย้ที่ี่�นั�น ผู้ม่ไม่ไ่ดี� 

คุ่ดีถ่งคุวาม่เป็นไปไดี�ทีี่�การโจัม่ตี้ในคุรั�งนี�อาจันำาไปส้ื่การเผู้ช่ีญหน�า 

คุรั�งใหญ่กับสืหรัฐฯ ผู้ม่คุำาน่งถ่งคุวาม่สืำาเร็จัที่างการที่หารเที่่านั�น 

เมื่�อเราเขี�าใกล�หม้่่เกาะฮิาวายในเชี�าวันอาท่ี่ต้ย์ทีี่�สืดีใสื ผู้ม่ไดี� 

ต้รวจัสือบเบื�องต้�นบร่เวณที่่าเรือ ฐานที่ัพีอากาศฮิ่กแคุม่ที่ี�อย้่ใกล�เคีุยง 

และทีี่�ที่ำาการกองบัญชีาการอื�นๆ รอบโฮิโนล้ล้ เมื่�อม่องด้ีกองเรือ 

แปซ่ึ่ฟิกขีองสืหรัฐอเม่ร่กาทัี่�งหม่ดีทีี่�จัอดีที่อดีสืม่ออย่างสืงบอย้ ่
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เบื�องลา่ง ผู้ม่ย่�ม่ขีณะเอื�อม่มื่อหยบ่ไม่โคุรโฟนและสัื�งวา่ “ฝ้้งบ่นทัี่�งหม่ดี

เขี�าโจัม่ตี้ไดี�!” ในเวลา 07:49 นาฬิ่กา 

เหมื่อนพีายุเฮิอร่เคุนพัีดีโหม่กระหนำ�าอย่างไม่่ทัี่นไดี�ตั้�งตั้ว 

เคุรื�องบ่นพีร�อม่ขีีปนาวธุิ เคุรื�องบ่นท่ี่�งระเบ่ดี และเคุรื�องบ่นรบขีองผู้ม่ 

ไดี�เขี�าจ้ั่โจัม่ดี�วยคุวาม่ดุีเดืีอดีเก่นกว่าจัะบรรยายไดี� เมื่�อคุวันไฟเร่�ม่ 

ลอยส้ืงข่ี�นและฝ้้งเรือประจััญบานเร่�ม่จัม่ลงที่ลีะลำา หัวใจัขีองผู้ม่ตื้�นเต้�น

ลุกโชีนดี�วยคุวาม่ยน่ดีี ในระหวา่งสืาม่ชัี�วโม่งต้อ่ม่า ผู้ม่ไดี�สัื�งให�เคุรื�องบ่น 

ท่ี่�งระเบ่ดีทีี่�ระดัีบห�าส่ืบฟุต้เมื่�อพีวกเขีาบุกเขี�าโจัม่ตี้ ไม่่เพีียงแคุ่ทีี่� 

เพ่ีร์ลฮิาร์เบอร์เที่่านั�น แต้่ยังรวม่ถ่งสืนาม่บ่น คุ่ายที่หาร และอ้่เรือ 

ในบร่เวณใกล�เคีุยงอีกดี�วย จัากนั�นผู้ม่ก็นำาเคุรื�องบ่นวนส้ืงข่ี�นเพืี�อ

ประเม่่นคุวาม่เสืียหายอย่างถ้กต้�องและรายงานต้่อผู้้�บังคัุบบัญชีา 

จัากจัำานวนเรือประจััญบานแปดีลำาทีี่�ที่่าเรือ ห�าลำาถ้กที่ำาลาย

จันใชี�งานไม่่ไดี�อย่างส่ื�นเช่ีงในต้อนนั�น… เรือรบขีนาดีเล็กอื�นๆ ไดี�รับ

คุวาม่เสืียหาย บุคุลากรขีองกองที่ัพีเรือจัำานวน 3,077 คุนไดี�เสีืยชีีว่ต้

หรือส้ืญหาย บาดีเจ็ับ 876 คุน ที่หารจัำานวน 226 นายไดี�เสีืยชีีว่ต้

และบาดีเจ็ับอีก 396 นาย ทัี่�งหม่ดีนี�ไม่ส่ืาม่ารถฟ้�นฟ้เยยีวยาข่ี�นใหม่ไ่ดี� 

มั่นเป็นคุวาม่สืำาเร็จัทีี่�น่าตื้�นเต้�นทีี่�สุืดีในอาชีีพีขีองผู้ม่ 

ในช่ีวงสีื�ป่ถัดีจัากนั�น ผู้ม่ตั้�งใจัแน่วแน่ทีี่�จัะพัีฒนาคุวาม่เชีี�ยวชีาญ

ขีองต้นเองอย่างทีี่�เคุยที่ำาทีี่�เพ่ีร์ลฮิาร์เบอร์ ผู้ม่ไดี�เห็นปฏ่ิบัต่้การใน 

หม้่่เกาะโซึ่โลม่อน ชีวา ม่หาสืมุ่ที่รอ่นเดีีย แต้่ก่อนทีี่�จัะถ่งยุที่ธิการ 

ม่่ดีเวย์เมื่�อวันทีี่� 4 ม่่ถุนายน คุ.ศ. 1942 ผู้ม่มี่อาการไสื�ต่้�งอักเสืบและ 

ไม่ส่ืาม่ารถข่ี�นบ่นไดี� ในระหวา่งทีี่�นอนอย้บ่นเต้ยีง หน�าต้าขีองผู้ม่บ้ดีบ่�ง 

เมื่�อไดี�ย่นเสีืยงเพีล่งไหม่�อย้่รอบๆ เมื่�อวันนั�นจับลง เราประสืบคุวาม่

พี่ายแพี�คุรั�งใหญ่เป็นคุรั�งแรกโดียไดี�เสีืยเรือรบไปทัี่�งหม่ดีส่ืบลำา 
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นับแต้่นั�นเป็นต้�นม่า ส่ื�งต้่างๆ ก็เลวร�ายลง ผู้ม่ไม่่ต้�องการที่ี�จัะ

ยอม่แพี� ผู้ม่อยากต้่อส้ื�จันกระทัี่�งเป็นคุนสุืดีที่�ายในสืนาม่รบ แต้่เมื่�อ

สืม่เด็ีจัพีระจัักรพีรรด่ีประกาศว่าเราจัะยอม่จัำานน ผู้ม่ก็ยอม่ที่ำาต้าม่ 

ผู้ม่อย้่ทีี่�ฮ่ิโรช่ีม่าในวันก่อนทีี่�ระเบ่ดีปรม่าณ้จัะถ้กท่ี่�งลงม่า  

โดียผู้ม่ไดี�เขี�าร่วม่การประชุีม่ที่างการที่หารกับกองทัี่พีบกเป็นเวลา 

หน่�งสัืปดีาห์ เคุราะห์ดีีทีี่�ผู้ม่ไดี�รับโที่รศัพีที่์ที่างไกลจัากกองบัญชีาการ 

กองทัี่พีเรือซ่ึ่�งขีอให�ผู้ม่กลับไปยังโต้เกียวเพีียงหน่�งวันก่อนการท่ี่�ง

ระเบ่ดีปรม่าณ้ 

เมื่�อสืงคุราม่ส่ื�นสุืดีลง อาชีีพีที่หารขีองผู้ม่ก็จับลงเนื�องจัาก

กองกำาลังขีองญี�ปุ่นทัี่�งหม่ดีต้่างถ้กยุบ ผู้ม่กลับไปยังบ�านเก่ดีใกล�กับ

เมื่องโอซึ่าก�าและเร่�ม่ต้�นที่ำานา แต้่มั่นชี่างเป็นชีีว่ต้ทีี่�น่าที่�อแที่� ผู้ม่ร้�ส่ืก

ไม่่มี่คุวาม่สืุขีม่ากข่ี�นเรื�อยๆ โดียเฉพีาะอย่างย่�งเมื่�อการพ่ีจัารณาคุดีี

อาชีญากรรม่สืงคุราม่เร่�ม่ต้�นข่ี�นในโต้เกียว ถ่งแม่�ว่าผู้ม่จัะไม่่เคุยถ้กตั้�ง

ขี�อกลา่วหา แต้น่ายพีลดัีกลาสื แม่คุอาเธิอรไ์ดี�เรียกให�ผู้ม่ม่าเปน็พียาน

อย้่หลายคุรั�ง 

วันหน่�งผู้ม่ลงจัากรถไฟที่ี�สืถานีช่ีบุยะในโต้เกียว ผู้ม่เห็นคุน

อเม่ร่กันกำาลังแจักส่ื�งตี้พ่ีม่พี์ เมื่�อผู้ม่เด่ีนผู้่าน เขีาก็ยื�นแผู้่นพัีบประกาศ

ขี่าวประเสืร่ฐทีี่�มี่หัวขี�อว่า ฉันเคุยเป็นเชีลยศ่กขีองญี�ปุ่น (จััดีพ่ีม่พี์โดีย  

Bible Literature International หรือทีี่�ร้�จัักกันในชืี�อ Bible  

Meditation League) ให�แก่ผู้ม่ มั่นเป็นเรื�องราวการพ่ีจัารณาคุดีีทีี่�

เกี�ยวกับการกระที่ำาที่ารุณกรรม่ต่้อนักโที่ษสืงคุราม่ ผู้ม่รบัแผู่้นพัีบนั�นม่า

เนื�อหาทีี่�ผู้ม่ไดี�อา่นนั�นชีา่งนา่ท่ี่�ง ซ่ึ่�งในทีี่�สุืดีมั่นก็ไดี�เปลี�ยนแปลง

ชีีว่ต้ขีองผู้ม่ ในวันอาท่ี่ต้ย์นั�น ขีณะที่ี�ผู้ม่บ่นอย้่ในอากาศเหนือ 

เพ่ีร์ลฮิาร์เบอร์ ที่หารอเม่ร่กันชืี�อเจัคุ เดีอเชีเซึ่อร์กำาลังปฏ่ิบัต่้หน�าทีี่�

ภัายในโรงคุรัวในคุ่ายที่หารทีี่�แคุล่ฟอร์เนีย เมื่�อว่ที่ยุประกาศเรื�องการ
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ลอบโจัม่ตี้เพ่ีรล์ฮิารเ์บอร ์เขีากข็ีว�างม่นัฝ้รั�งใสืผู่้นังแล�วต้ะโกนวา่ “ไอ�ยุน่  

คุอยด้ีนะว่าพีวกเราจัะที่ำาอะไรกับแกบ�าง!” 

หน่�งเดืีอนต้่อม่า เขีาอาสืาไปปฏ่ิบัต่้ภัารก่จัลับกับฝ้้งบ่นจ่ัม่มี่� 

ด้ีล่ต้เต่้�ล ซ่ึ่�งเป็นการบ่นจ้ั่โจัม่กรุงโต้เกียวจัากเรือบรรทุี่กเคุรื�องบ่น 

ฮิอรเ์น็ต้เมื่�อวันทีี่� 18 เม่ษายน คุ.ศ. 1942 เดีอเชีเซึ่อร ์เปน็หน่�งในนักบ่น

ขีองฝ้้งบ่นท่ี่�งระเบ่ดี เขีาเต้ม็่ไปดี�วยคุวาม่อ่�ม่เอม่ใจัทีี่�ไดี�แก�แคุ�น หลังการ 

โจัม่ตี้ดี�วยระเบ่ดีเสืร็จัส่ื�นลง พีวกเขีาบ่นต้รงไปยงัประเที่ศจีัน แต้น่ำ�ามั่น

หม่ดีและต้�องกระโดีดีร่ม่เขี�าไปในด่ีนแดีนทีี่�ญี�ปุน่ยด่ีคุรอง เชี�าวันรุง่ข่ี�น 

เดีอเชีเซึ่อร์พีบว่าต้นเองไดี�ต้กเป็นเชีลยศ่กขีองญี�ปุ่นเสีืยแล�ว 

ในชี่วงสีื�ส่ืบเดืีอนทีี่�ถ้กคุุม่ขัีง เดีอเชีเซึ่อร์ไดี�รับการปฏ่ิบัต่้อย่าง

โหดีร�าย เขีาจัำาไดี�ว่าคุวาม่เกลียดีชัีงอย่างรุนแรงต้่อผู้้�คุุม่ชีาวญี�ปุ่น 

ทีี่�ปฏ่ิบัต่้ต้่อเขีาอย่างที่ารุณนั�น เมื่�อมั่นพีลุ่งพีล่านไปถ่งจุัดีหน่�ง  

มั่นแที่บจัะที่ำาให�เขีาเสีืยสืต่้ แต้่หลังจัากยี�ส่ืบห�าเดืีอนผู้่านไปในเมื่อง

หนานก่ง ประเที่ศจีัน บรรดีาเชีลยศ่กชีาวสืหรัฐฯ ไดี�รับพีระคัุม่ภีัร์ 

ม่าหน่�งเล่ม่เพืี�อแบ่งกันอ่าน เดีอเชีเซึ่อร์ไม่่ใชี่นายที่หาร จ่ังต้�องให� 

นายที่หารคุนอื�นไดี�อา่นกอ่น ในทีี่�สุืดีก็ถ่งรอบขีองเขีาซ่ึ่�งเขีามี่เวลาอา่น

สืาม่สัืปดีาห์ ในคุ่ายเชีลยสืงคุราม่ขีองญี�ปุ่นแห่งนั�น เดีอเชีเซึ่อร์ไดี�อ่าน

พีระคุมั่ภีัร ์และเขีาไดี�อา่นจันเขี�าใจัในที่ี�สุืดีวา่หนังสืือเลม่่นี�เปน็ม่ากกวา่

หนังสืือคุลาสืส่ืกเช่ีงประวัต่้ศาสืต้ร์ ขี�อคุวาม่ในพีระคัุม่ภีัร์นั�นเกี�ยวขี�อง

กับตั้วเขีาเองที่ี�อย้่ในห�องขัีงแห่งนั�น 

ฤที่ธ่ิ�อำานาจัขีองพีระคุร่สืต์้ซ่ึ่�งเจัคุ เดีอเชีเซึ่อร์ไดี�ยอม่รับไว�ใน

ชีีว่ต้ขีองเขีา ไดี�เปลี�ยนทัี่ศนคุต่้ทัี่�งหม่ดีทีี่�เขีามี่ต้่อผู้้�ทีี่�ไดี�จัับกุม่ตั้วเขีา

เอาไว� คุวาม่เกลียดีชัีงขีองเขีากลายเป็นคุวาม่รักและคุวาม่ห่วงใย  

เจัคุตั้ดีส่ืนใจัว่าหากประเที่ศขีองเขีาชีนะสืงคุราม่และเขีาไดี�รับการ
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ปล่อยตั้ว เขีาตั้�งใจัจัะกลับไปญี�ปุ่นและแนะนำาหนังสืือทีี่�สืาม่ารถ

เปลี�ยนแปลงชีีว่ต้เล่ม่นี�ให�แก่ผู้้�อื�น 

นั�นคืุอส่ื�งทีี่� เจัคุ เดีอเชีเซึ่อร์ไดี�ที่ำา หลังจัากเขี�าอบรม่ทีี่�

ม่หาว่ที่ยาลัยซึ่ีแอต้เท่ี่ล แปซ่ึ่ฟิกแล�ว เขีาไดี�กลับไปญี�ปุ่นในฐานะ 

ม่่ชีชัีนนารี และเรื�องราวขีองเขีาทีี่�ถ้กพ่ีม่พีใ์นร้ปแบบจุัลสืารนั�นคืุอส่ื�งทีี่�

ผู้ม่ไม่่สืาม่ารถจัะบรรยายไดี�เลย 

และผู้ม่ก็ลืม่มั่นไม่่ไดี�เชี่นกัน เรื�องราวอันเป็นแรงบันดีาลใจั 

ทีี่�เต็้ม่ไปดี�วยสัืนต่้สุืขีทีี่�ผู้ม่ไดี�อา่นนั�นคืุอส่ื�งทีี่�ผู้ม่กำาลังแสืวงหา เนื�องจัาก

อดีีต้เชีลยศ่กชีาวอเม่ร่กันผู้้�นี�ไดี�พีบเรื�องนี�ในพีระคัุม่ภีัร์ ผู้ม่จ่ังตั้ดีส่ืนใจั

ซืึ่�อพีระคัุม่ภีัร์ดี�วยต้นเอง แม่�ว่าผู้ม่จัะมี่พืี�นเพีคุวาม่เชืี�อในพุีที่ธิศาสืนา

ก็ต้าม่ 

ในสัืปดีาห์ต้่อๆ ม่า ผู้ม่ไดี�อ่านพีระคัุม่ภีัร์อย่างกระตื้อรือร�น  

ผู้ม่อ่านจันม่าถ่งจุัดีสุืดียอดีขีองเรื�องราว ซ่ึ่�งก็คืุอการต้ร่งกางเขีน ผู้ม่

อ่านล้กา 23:34 ซ่ึ่�งเป็นคุำาอธิ่ษฐานขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์เมื่�อพีระองคุ์ 

ที่รงส่ื�นพีระชีนม่์ “ขี�าแต้่พีระบ่ดีา ขีอโปรดีอภััยโที่ษเขีา เพีราะว่าเขีา

ไม่่ร้�ว่าเขีาที่ำาอะไร” ผู้ม่ร้�ส่ืกประทัี่บใจัทีี่�ตั้วผู้ม่นั�นเป็นหน่�งในจัำานวน 

ผู้้�คุนทีี่�พีระองค์ุที่รงอธ่ิษฐานให�อย่างแน่นอน ผู้ม่ไดี�เข่ีนฆ่่าคุนจัำานวนม่าก

ในนาม่ขีองคุวาม่รักชีาต่้เพีราะผู้ม่ไม่่เขี�าใจัคุวาม่รักทีี่�พีระคุร่สืต้์ที่รง

ประสืงคุ์จัะปล้กฝ้ังไว�ในหัวใจัทุี่กดีวง 

ในต้อนนั�นเอง ด้ีเหม่ือนผู้ม่จัะไดี�พีบกับพีระเยซ้ึ่เป็นคุรั�งแรก 

ผู้ม่เขี�าใจัคุวาม่หม่ายขีองการส่ื�นพีระชีนม่์ขีองพีระองคุ์เพืี�อชีดีใชี�ให�แก่

คุวาม่ชัี�วร�ายขีองผู้ม่ ดัีงนั�น ในการอธ่ิษฐาน ผู้ม่ไดี�ขีอให�พีระองค์ุที่รงยก

โที่ษบาปและเปลี�ยนแปลงผู้ม่จัากอดีีต้นักบ่นผู้้�ขีม่ขืี�นและหลงเชืี�อผู่้ดีๆ  

ให�กลายเป็นคุร่สืเตี้ยนทีี่�มี่คุวาม่สืม่ดุีลและมี่จุัดีมุ่่งหม่ายในการ 

ดีำาเน่นชีีว่ต้เพืี�อพีระเจั�า 
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วันทีี่� 14 เม่ษายน คุ.ศ. 1950 นั�นเปน็ “วันทีี่�ต้�องจัดีจัำา” วันทีี่�สือง 

ในชีีว่ต้ขีองผู้ม่ ในวันนั�น ผู้ม่ไดี�กลายเป็นคุนใหม่่ มุ่ม่ม่องทัี่�งหม่ดี 

ขีองผู้ม่เกี�ยวกับชีีว่ต้ไดี�เปลี�ยนแปลงไปเพีราะการที่รงเขี�าม่าแที่รกแซึ่ง

ขีองพีระคุร่สืต์้ทีี่�ผู้ม่เคุยเกลียดีและไม่่สืนใจัม่าก่อน ไม่่นานนัก เพืี�อน 

คุนอื�นๆ นอกเหนือจัากเพืี�อนสืน่ที่ขีองผู้ม่ก็ไดี�รับร้�เกี�ยวกับการตั้ดีส่ืนใจั 

ขีองผู้ม่ในการม่าเป็นสืาวกขีองพีระคุร่สืต์้ พีวกเขีาไม่่สืาม่ารถเขี�าใจั 

ในเรื�องนี�ไดี�เลย 

พีาดีหัวขี่าวใหญ่ในหนังสืือพ่ีม่พี์ไดี�เขีียนเอาไว�ว่า “ฮิีโร่ 

เพ่ีร์ลฮิาร์เบอร์ไดี�เปลี�ยนไปเป็นคุร่สืเต้ียน” เพืี�อนเก่าในสืงคุราม่ไดี�ม่า 

เยี�ยม่และพียายาม่เกลี�ยกล่อม่ให�ผู้ม่ท่ี่�ง “คุวาม่คุ่ดีบ�าๆ นี�” ไปเสืีย 

บางคุนกล่าวหาว่าผู้ม่เป็นนักฉวยโอกาสืโดียยอม่รับศาสืนาคุร่สืต์้

เพีียงเพีราะว่ามั่นจัะสืร�างคุวาม่ประทัี่บใจัให�กับผู้้�ชีนะสืงคุราม่ชีาว

อเม่ร่กันไดี� 

แต้่เวลาไดี�พ่ีส้ืจัน์ว่าพีวกเขีาคุ่ดีผู่้ดี ในฐานะผู้้�ประกาศขี่าว

ประเสืร่ฐ ผู้ม่ไดี�เด่ีนที่างไปทัี่�วประเที่ศญี�ปุ่นและซีึ่กโลกต้ะวันออกเพืี�อ

แนะนำาผู้้�อื�นให�ร้�จัักกับพีระองคุ์ผู้้�ที่รงเปลี�ยนแปลงชีีว่ต้ขีองผู้ม่ ผู้ม่เชืี�อ

อย่างสุืดีหัวใจัว่าในที่ศวรรษต้่อๆ ไป ผู้้�นำาขีองญี�ปุ่นและประเที่ศอื�นๆ 

ทัี่�งหม่ดีจัะต้�องไม่่เพ่ีกเฉยต้่อขี่าวสืารขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ ผู้้�คุนรุ่นต้่อๆ 

ไปต้�องต้ระหนักวา่พีระองค์ุที่รงเปน็คุวาม่หวังเดีียวสืำาหรับโลกทีี่�วุน่วาย

ทุี่กขี์เข็ีญนี� 

แม่�วา่ประเที่ศขีองผู้ม่จัะมี่อัต้ราการร้�หนังสืือส้ืงทีี่�สุืดีในโลก แต้่

การศ่กษาไม่่ไดี�นำาไปส้ื่คุวาม่รอดี สัืนต่้สุืขีและเสืรีภัาพีทัี่�งในระดัีบชีาต่้

และสื่วนบุคุคุลจัะเก่ดีข่ี�นไดี�ผู้่านการไดี�พีบกับพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์เที่่านั�น  

ผู้ม่จัะยอม่ที่ำาทุี่กอย่างเพืี�อหยุดีการกระที่ำาขีองผู้ม่ทีี่�เพ่ีร์ลฮิาร์เบอร์

เมื่�อยี�ส่ืบเก�าป่ก่อน แต้่มั่นเป็นไปไม่่ไดี�แล�ว ในต้อนนี� ผู้ม่จ่ังที่ำางานเพืี�อ
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ที่ำาลายรากฐานขีองคุวาม่เกลยีดีชัีงทีี่�รบกวนจ่ัต้ใจัม่นุษยแ์ละกอ่ให�เก่ดี 

โศกนาฏิกรรม่เชี่นนั�นจับลงไปเสืีย แต้่คุวาม่เกลียดีชัีงทีี่�มี่อย้่นั�น 

ไม่่สืาม่ารถกำาจััดีท่ี่�งแบบถอนรากถอนโคุนไดี�หากปราศจัากคุวาม่ 

ชี่วยเหลือจัากพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์

พีระองคุ์ที่รงเป็นผู้้�เดีียวทีี่�เป่�ยม่ดี�วยฤที่ธ่ิ�อำานาจัม่ากและ 

เพีียงพีอทีี่�จัะเปลี�ยนแปลงชีีว่ต้ขีองผู้ม่และสืร�างแรงบันดีาลใจัดี�วย 

พีระปัญญาขีองพีระองคุ์ พีระองคุ์ที่รงเป็นคุำาต้อบเดีียวสืำาหรับชีีว่ต้ทีี่�

ทุี่กขีท์ี่รม่านขีองเจัคุ เดีอเชีเซึ่อร ์พีระองคุท์ี่รงเปน็คุำาต้อบเดีียวสืำาหรับ

คุนหนุ่ม่สืาวในปัจัจุับัน”14 

แผู้่นพัีบเพืี�อการประกาศเหล่านั�นที่ำางานไดี�ผู้ลคุรับ! สืำาหรับขี�อม้่ล

เพ่ี�ม่เต่้ม่เกี�ยวกับการขีอรับแผู้่นพัีบเพืี�อการประกาศข่ีาวประเสืร่ฐ กรุณาไปทีี่� 

www.markcahill.org 

สืวนสืาธิารณะ ชีายหาดี บร่เวณทีี่�ตั้�งขีองบาร์ในเม่ืองและงานเที่ศกาล 

ล�วนเป็นสืถานที่ี�ทีี่�เหม่าะสืำาหรับการออกไปที่ำาหน�าทีี่�คุนยาม่ 

คุรั�งหน่�ง ผู้ม่เคุยเป็นพียานเรื�องขี่าวประเสืร่ฐในบร่เวณทีี่�มี่บาร์ตั้�งอย้ ่ 

ผู้ม่หยุดีม่องไปรอบๆ งานปาร์ตี้�และผู้้�คุนทีี่�ดืี�ม่จันเม่าม่ายหัวรานำ�า แล�วผู้ม่ก็ 

พ้ีดีกับต้นเองว่า “ม่าร์คุ เคุฮ่ิลล์ นายเคุยคุ่ดีว่าชีีว่ต้แบบนี�มั่นเป็นเรื�องน่าสืนุก

ละ่ซ่ึ่” ผู้ม่ร้�ส่ืกท่ี่�งม่ากทีี่�เมื่�อกอ่นนี�ผู้ม่เคุยถ้กศัต้ร้หลอกเขี�าให�อยา่งจััง แต้นั่�นคืุอ

ส่ื�งทีี่�ผู้ลักดัีนให�ผู้ม่กลับไปทีี่�นั�นและเหยียดีตั้วออกไปหาคุนเหล่านั�นเพืี�อพีระเยซ้ึ่

คุร่สืต้์ก่อนทีี่�มั่นจัะสืายเก่นไป 

เมื่�อเร็วๆ นี� ผู้ม่ไดี�รับอีเม่ลทีี่�เขีียนม่าบอกว่า

“ในป่แรกๆ ทีี่�ม่หาว่ที่ยาลัย ฉันถ้กพีระเจั�าต่้ดีต้าม่ตั้วดี�วยว่ธีิ

ต้่างๆ ว่ธีิหน่�งก็คืุอในคืุนหน่�งทีี่�บาร์ ขีณะทีี่�ฉันและเพืี�อน ๆ กำาลังเต้�น
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ย่กยือและดืี�ม่กันอย้่ ม่าร์คุ เคุฮ่ิลล์ไดี�เด่ีนเขี�าม่าหาและเร่�ม่เป็นพียาน

เรื�องพีระเจั�ากับฉัน ฉันเต่้บโต้ม่าในโบสืถ์แต้่ต้อนนั�นฉันห่างไกลจัาก 

คุวาม่เป็นคุร่สืเตี้ยน จัำาไดี�ว่าฉันฟังเรื�องทีี่�ม่าร์คุพ้ีดีดี�วยคุวาม่งุนงง 

เล็กน�อยเพีราะปร่ม่าณแอลกอฮิอล์ทีี่�มี่อย้่ในร่างกาย แต้่มี่ส่ื�งหน่�งทีี่�

แปลออกม่าไดี�วา่พีระเจั�าที่รงรักฉันและต้�องการให�ฉันเปน็ขีองพีระองคุ์ 

ในคืุนนั�น ฉันกับเพืี�อนข่ี�นรถและร�องไห�ไปต้ลอดีที่างกลับบ�านดี�วย

คุวาม่เสีืยใจัทีี่�เราใชี�ชีีว่ต้กันเชี่นนั�น จัากนั�นเราก็พ้ีดีคุุยกัน (ในต้อนทีี่�

ไม่่ไดี�เม่าเหล�า) อีกสืองสืาม่คุรั�งเกี�ยวกับเหตุ้การณ์ในคืุนนั�น ฉันขีอเล่า

ให�กระชัีบข่ี�นนะคุะ ไม่่กี�ปห่ลังจัากนั�น ฉันไดี�ม่อบชีีว่ต้ให�กับพีระคุร่สืต้์  

อีกประม่าณส่ืบสืาม่ป่ต่้อม่า ฉันไดี�เป็นภัรรยาขีองศ่ษยาภ่ับาลผู้้� 

ยอดีเยี�ยม่และเราที่ำางานเพืี�อแบง่ปนัขีา่วประเสืร่ฐกับโลกนี� เมื่�อคืุนกอ่น  

ฉันกำาลังอ่านเรื�องราวเกี�ยวกับผู้้�เผู้ยพีระวจันะเยเรมี่ย์และคุำากล่าว 

ทีี่�วา่เยเรมี่ยห์วังวา่ต้นเองจัะไม่ไ่ดี�เก่ดีม่าเพีราะผู้้�คุนรอบขี�างไม่เ่ขี�าใจัใน

ขี�อคุวาม่ที่ี�พีระเจั�าประที่านให�เขีาพ้ีดีเอาเสีืยเลย ถ่งกระนั�นพีระวจันะ

ขีองพีระเจั�าก็แผู้ดีเผู้าเหมื่อนไฟไหม่�ในกระด้ีกขีองเขีา ฉันน่กถ่งชีายทีี่�

ชืี�อม่าร์คุ เคุฮ่ิลล์ ทีี่�ไดี�เด่ีนไปหาบรรดีาสืาวขีี�เม่าทีี่�ถนนเพีราะคุวาม่เชืี�อ

ฟังและเร่�ม่เป็นพียานเรื�องพีระเจั�ากับพีวกเธิอ การเป็นพียานกับคุนทีี่� 

ดีวงต้าแที่บปิดีเพีราะฤที่ธ่ิ�แอลกอฮิอล์นั�นด้ีเหมื่อนเป็นงานทีี่�คุงจัะ 

ไม่่ไดี�รับคุำาขีอบคุุณแต้่อย่างใดี นอกจัากนี� มั่นยังเป็นงานอย่างหน่�งทีี่� 

คุุณแที่บม่องไม่่เห็นผู้ลลัพีธิ์อะไรเลยนอกจัากเม่ล็ดีพัีนธุิ์ทีี่�ถ้กหว่านลง 

(และในกรณีนี� คุุณยังต้�องคุ่ดีหนักอีกว่ามั่นจัะเต่้บโต้ข่ี�นเป็นต้�นไม่�ไดี�

หรือไม่่) ฉันกำาลังบอกเล่าให�ชีายส้ืงอายุที่่านหน่�งกับภัรรยาขีองเขีา 

ไดี�รับฟังถ่งเรื�องราวขีองผู้้�ชีายคุนนี�ว่าเขีาไดี�สืร�างผู้ลกระที่บต้่อตั้วฉัน

ในวัยยี�ส่ืบต้�นๆ อย่างไร และฉันยังคุงจัดีจัำาชืี�อขีองเขีาไดี� นั�นคืุอเรื�อง
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ทีี่�ที่ำาให�ฉันต้�องม่าคุ�นหาเขีาที่างจัอคุอม่พ่ีวเต้อร์ในคุำ�าคืุนนี� ฉันเพีียง

ต้�องการบอกให�ร้�ว่าคุวาม่สัืต้ย์ซืึ่�อขีองเขีานั�นชี่างน่าชืี�นชีม่ ทัี่�งเขีายังไดี�

ดีำาเน่นชีีว่ต้ต้าม่ส่ื�งทีี่�เขีาไดี�ประกาศอย่างแที่�จัร่ง! ขีอขีอบคุุณสืำาหรับ 

คุวาม่เต็้ม่อกเต็้ม่ใจัในการออกไปแบ่งปันขี่าวประเสืร่ฐในแบบทีี่�คุุณ

ไดี�ที่ำา” 

อย่าลืม่ว่าคุุณไม่่ร้�จัร่งๆ ว่าคุุณกำาลังพ้ีดีกับใคุร เธิออาจัด้ีเป็นหญ่ง 

ยอดีนักดืี�ม่ แต้่สัืกวันหน่�ง เธิออาจักลายเป็นภัรรยาขีองนักเที่ศน์และเป็น 

ผู้้�นำาพีาจ่ัต้ว่ญญาณขีองผู้้�คุนม่อบแดี่พีระเจั�าก็เป็นไดี�! ในฐานะคุนยาม่ นั�นคืุอ

เหตุ้ผู้ลทีี่�เราไม่่ม่องหาผู้ลลัพีธิ์เสืม่อไป ในคืุนนั�น ผู้ม่ม่องไม่่เห็นผู้ลใดีๆ ทีี่�จัะ

เก่ดีข่ี�นกับหญ่งสืาวเหลา่นั�น แต้พ่ีระเจั�าไม่ใ่ห�มั่นจับลงงา่ยๆ หรอกคุรบั นั�นคืุอ

เหตุ้ผู้ลว่าที่ำาไม่เราต้�องที่ำาหน�าทีี่�อย่างสัืต้ย์ซืึ่�ออย้่เสืม่อ

มัทิธิวี 8:26 “พีระองคุ์จ่ังต้รัสืกับเขีาว่า ‘เหตุ้ไฉนเจั�าจ่ังหวาดีกลัว  

โอ เจั�าผู้้�มี่คุวาม่เชืี�อน�อย...’” 

2 โคริ์นำธ์ 5:7 “(เพีราะเราดีำาเน่นโดียคุวาม่เชืี�อ ม่่ใชี่ต้าม่ที่ี�ต้า 

ม่องเห็น)”

มทัิธิวี 25:23 “นายจ่ังต้อบเขีาวา่ ‘ดีีแล�ว เจั�าเปน็ผู้้�รับใชี�ดีีและสัืต้ยซื์ึ่�อ  

เจั�าสัืต้ย์ซืึ่�อในขีองเล็กน�อย เราจัะตั้�งเจั�าให�ด้ีแลขีองม่าก เจั�าจังปรีดีี 

ร่วม่สุืขีกับนายขีองเจั�าเถ่ดี’”  

ในขีณะที่ี�คุุณดีำาเน่นชีีว่ต้ประจัำาวัน อย่าลืม่ทีี่�จัะเป็นผู้้�นำาจ่ัต้ว่ญญาณ

ขีองผู้้�คุนให�ม่าถ่งพีระเจั�า ที่ำาไม่ไม่ล่องไปคุุยกับคุนทีี่�ปั�ม่นำ�ามั่นละ่คุรับ คุรั�งหน่�ง 
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ผู้ม่หยุดีทีี่�ปั�ม่นำ�ามั่นในเบอร์ม่่งแฮิม่และไดี�พ้ีดีคุุยกับคุ้่รักคุ้่หน่�ง ในที่ี�สุืดีผู้ม่ก็ 

ให�หนังสืือขีองผู้ม่แกพ่ีวกเขีาไป พีวกเขีากลบัม่าในภัายหลงัและพ้ีดีข่ี�นวา่ “คุุณ

ไดี�เขีียนหนังสืือเล่ม่อื�นดี�วยใชี่ไหม่คุรับ” ผู้ม่ต้อบว่าใชี่และไดี�บอกชืี�อหนังสืือ 

กับพีวกเขีาไป เธิอไดี�อ่านหนังสืือเล่ม่นั�นในต้อนทีี่�เธิอต่้ดีคุุก และเขีาไดี�รับ

หนังสืือเล่ม่เดีียวกันนี�จัากนักกายภัาพีบำาบัดีทีี่�แบ่งปันคุวาม่เชืี�อขีองเขีากับ 

ผู้้�ป่วยทุี่กคุน!  มั่นชี่างเป็นการนัดีหม่ายจัากสืวรรคุ์อย่างแที่�จัร่ง! เนื�องจัากผู้ม่

ไดี�อธ่ิษฐานขีอให�ผู้ม่ไดี�ไปยังปั�ม่นำ�ามั่นทีี่�พีระเจั�าที่รงจััดีเต้รียม่ไว� จ่ังไม่่มี่อะไร

ทีี่�ที่ำาให�ผู้ม่แปลกประหลาดีใจัไดี�อีก แต้่ต้�องขีอบอกต้าม่ต้รงว่ามั่นน่าตื้�นเต้�น

เพีราะผู้ม่ไดี�เห็นพีระหัต้ถ์ขีองพีระเจั�าเคุลื�อนไปต้่อหน�าต้่อต้าขีองผู้ม่! 

ที่ำาไม่ไม่่ลองคุุยถ่งเรื�องราวขีองพีระเจั�ากับผู้้�คุนทีี่�โรงแรม่ทีี่�คุุณพัีก 

ล่ะคุรับ วันหน่�ง ผู้ม่ไดี�คุุยกับวาเลนต่้นาทีี่�โรงแรม่ในซ่ึ่นซ่ึ่นแนต่้ เธิอเป็นชีาว

รัสืเซีึ่ย ป้่ขีองเธิอถ้กจัับในประเที่ศรัสืเซีึ่ยเพีราะเชืี�อในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์และ 

ถ้กกักขัีงอย้่ในคุ่ายแรงงานเป็นเวลาสืองป่เพีราะที่่านไม่่ยอม่ปฎ่ีเสืธิพีระเยซ้ึ่  

คุุณพีอ่ขีองเธิอเหน็ส่ื�งทีี่�เก่ดีข่ี�นและไม่ต่้�องการถ้กขีม่่เหงเชีน่นั�น เขีาจ่ังไม่อ่ยาก

เป็นผู้้�เชืี�อ เพืี�อให�คุุณเห็นว่าพีระเจั�าย่�งใหญ่เพีียงใดี ต้อนนี�คุุณพี่อขีองเธิอ 

ไม่่เพีียงแต่้เป็นผู้้�เชืี�อเท่ี่านั�น แต่้ยงัเป็นศ่ษยาภ่ับาลขีองคุร่สืต้จัักรในรัสืเซีึ่ยอีกดี�วย! 

การขี่ม่เหงทีี่�ป้่ขีองเธิอไดี�ประสืบม่านั�น แสืดีงให�คุุณพี่อขีองเธิอไดี�เห็นว่าการ

เชืี�อในพีระเยซ้ึ่มี่คุวาม่สืำาคัุญม่ากไม่่ว่าจัะต้�องแลกม่าดี�วยอะไรก็ต้าม่ วาเลนต่้นา 

ยังมี่คุวาม่เชืี�ออย่างเขี�ม่แข็ีงในองคุ์พีระ 

ผู้้�เป็นเจั�าและเธิอชีอบพ้ีดีถ่งพีระเยซ้ึ่!

กิจ็การ์ 17:18 “นักปรัชีญาบางคุน 

ในพีวกเอป่ก้เรียวและในพีวกสืโต้อ่ก

ไดี�ม่าพีบที่่าน บางคุนกล่าวว่า ‘คุนพ้ีดี

เพี�อเจั�ออย่างนี�ใคุร่จัะม่าพ้ีดีอะไรให�เรา

คุณก่ำาล่ังวางเด่ิมพันัว่าพระเยซ้ 
คือผู้้้ใด่ คุณควรเข้าใจให้ถ่องแทำ้ 
อย่างทำ้�สืุด่ว่าพระองค์คือผู้้้ใด่ 
ก่่อนัทำ้�คุณจะตาย!
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ฟังอีกเล่า’ คุนอื�นกล่าวว่า ‘ด้ีเหมื่อนเขีาเป็นคุนนำาพีระต้่างประเที่ศ

เขี�าม่าเผู้ยแพีร่’ เพีราะเปาโลไดี�ประกาศเรื�องพีระเยซ้ึ่และเรื�องการ

เป็นข่ี�นม่าจัากคุวาม่ต้าย”

ผู้ม่ไม่่คุ่ดีว่าเปาโลโกรธิเคุืองคุนเหล่านั�น แต้่เขีาโกรธิที่ี�คุนเหล่านั�น 

ถ้กหลอก และเปาโลต้�องการที่ำาอะไรบางอยา่งกับเรื�องนี�! คุุณร้�ส่ืกอยา่งทีี่�เปาโล

ร้�ส่ืกบ�างหรือไม่่ 

เมื่�อพ้ีดีถ่งการฟ้�นคืุนพีระชีนม่์! เรื�องนี�ไดี�ที่ำาให�พีระเยซ้ึ่แต้กต้่างจัาก

บุคุคุลที่างศาสืนาอื�นๆ ทุี่กคุนทีี่�เคุยมี่ชีีว่ต้อย้่บนโลก

1 โคริ์นำธ ์15:14 “ถ�าพีระคุร่สืต้ม่์่ไดี�ที่รงเปน็ข่ี�นม่า การเที่ศนาขีองเรา

นั�นก่็เปล่าประโยชีน์ ทัี่�งคุวาม่เชืี�อขีองที่่านทัี่�งหลายก่็เปล่าประโยชีน์

ดี�วย”

ถ�าพีระเยซ้ึ่ไม่่ที่รงเป็นข่ี�นจัากคุวาม่ต้าย เรื�องทัี่�งหม่ดีนี�ก็เป็นเพีียง

เที่พีน่ยาย มี่ชีายคุนหน่�งบอกผู้ม่ว่าถ่งแม่�พีระเยซ้ึ่จัะไม่่เป็นข่ี�นจัากคุวาม่ต้าย 

ผู้ม่ก็ยังคุงมี่ชีีว่ต้ทีี่�ดีีอย้่ดีี ไม่่ใชี่เลยคุรับ ผู้ม่คุงเสืียเวลาไปกับการบอกเล่ากับ

ผู้้�คุนว่าเมื่�อพีวกเขีาเสีืยชีีว่ต้ไปแล�วจัะเก่ดีอะไรข่ี�น แต้่มั่นจัะไม่่เป็นคุวาม่จัร่ง  

ผู้ม่คุงเชืี�อว่าพีระองคุ์ที่รงสืาม่ารถชีำาระบาปขีองผู้ม่ไดี� แต้่ก็ไม่่เป็นเชี่นนั�น  

ผู้ม่คุงจัะใชี�ชีีว่ต้อย่างส้ืญเปล่า นอกเสืยีจัากว่าเรื�องนี�คืุอเรื�องจัร่ง! แล�วผู้ม่กจ็ัะชีนะ 

รางวัลใหญ่ไปต้ลอดีน่รันดีร์กาล อย่าลืม่ว่าคุุณกำาลังวางเด่ีม่พัีนไปชัี�วน่รันดีร์กาล 

คุุณกำาลังวางเด่ีม่พัีนว่าพีระเยซ้ึ่คืุอผู้้�ใดี คุุณคุวรเขี�าใจัให�ถ่องแที่�อย่างทีี่�สืุดีว่า

พีระองคุ์คืุอผู้้�ใดีก่อนที่ี�คุุณจัะต้าย!
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กจิ็การ์ 17:19 “เขีาจัง่จับัเปาโลพีาไปยงัสืภัาอาเรโอปากัสืแล�วถาม่ว่า 

‘เราขีอร้�ไดี�หรือไม่่ว่าคุำาสือนอย่างใหม่่ที่ี�ที่่านกล่าวนั�นเปั็นัอย่างไร’”

ผู้้�คุนต้่างมี่คุำาถาม่ เราเองต้�องพีร�อม่ทีี่�จัะต้อบคุำาถาม่เหล่านั�น

1 เปโติร์ 3:15 “แต้่ในใจัขีองที่่าน จังเคุารพีนับถือพีระเจั�าซ่ึ่�งเป็นองคุ์

พีระผู้้�เป็นเจั�า และจังเตร้ยมตัวไว�ให�พีร�อม่เสืม่อ เพืี�อที่่านจัะสืาม่ารถ 

ตอบัที่กุคุนทีี่�ถาม่ท่ี่านว่า ท่ี่านมี่คุวาม่หวงัใจัเช่ีนนี�ดี�วยเหตุ้ผู้ลประการใดี 

แต้่จังต้อบดี�วยใจัสุืภัาพีและดี�วยคุวาม่ยำาเกรง”

วันหน่�งบนเคุรื�องบ่น สุืภัาพีบรุุษทีี่�นั�งขี�างผู้ม่เปน็ว่ศวกร เขีาเปน็เจั�าขีอง

บร่ษัที่สีื�แห่งและเป็นนักคุ่ดีอย่างแที่�จัร่ง เขีาเอาแต้่ตั้�งคุำาถาม่กับผู้ม่ว่า ‘คุุณร้� 

ไดี�อย่างไรว่ามี่พีระเจั�า’ ‘คุุณร้�ไดี�อย่างไรว่าพีระคัุม่ภีัร์เป็นคุวาม่จัร่ง’ ฯลฯ  

ในชี่วงที่�ายขีองการสืนที่นา ผู้ม่ถาม่ว่า “คุุณมี่คุำาถาม่เพ่ี�ม่เต่้ม่อีกไหม่คุรับ”  

เขีาต้อบว่า “ไม่่มี่แล�วคุรับ คุุณไดี�ต้อบคุรบทุี่กคุำาถาม่แล�ว!” ผู้ม่ดีีใจัม่ากทีี่�ไดี� 

ใชี�เวลาศ่กษาในสื่�งทีี่�ผู้ม่เชืี�อและไดี�ฝ้ึกฝ้นการแบ่งปันคุวาม่เชืี�อ 

จัากนั�นผู้ม่ก็บอกเขีาว่าผู้ม่มั่กจัะอธ่ิษฐานเพืี�อคุนทีี่�จัะนั�งขี�างผู้ม่บน

เคุรื�องบ่น และนั�นหม่ายคุวาม่วา่เราทัี่�งคุ้ส่ืม่คุวรจัะไดี�ทีี่�นั�งต่้ดีกัน เขีาม่องม่าทีี่�ผู้ม่ 

และพ้ีดีว่า “อันทีี่�จัร่งแล�วผู้ม่ไม่่คุวรไดี�เด่ีนที่างดี�วยเทีี่�ยวบ่นนี�!” เมื่�อเขีาม่าถ่ง 

สืนาม่บ่นออร์แลนโดีในเชี�าวันนั�น เขีามี่กล่องกระสุืนอย้่ในกระเป๋าทีี่�เขีาถือข่ี�น 

เคุรื�องบ่น! เพืี�อนคุนหน่�งม่อบมั่นให�แก่เขีาเมื่�อหน่�งเดืีอนก่อน เขีาโยนมั่น 

ใสื่กระเป๋า และมั่นก็เป็นใบทีี่�เขีาไดี�ห่�วม่าทีี่�สืนาม่บ่น เขีาต้�องไปคุุยกับต้ำารวจั

และเอฟบีไอจ่ังที่ำาให�เก่ดีคุวาม่ลา่ชี�าและต้�องไปแอต้แลนต้าดี�วยเทีี่�ยวบ่นถัดีไป  

และนั�นที่ำาให�เราไดี�นั�งอย้่ต่้ดีกัน ผู้ม่จ่ังบอกเขีาว่า “ผู้ม่อธ่ิษฐานเพืี�อคุนทีี่�จัะ 

นั�งขี�างผู้ม่ แต้่ผู้ม่ไม่่เกี�ยวขี�องกับกระสุืนในกระเป๋าขีองคุุณนะคุรับ!”
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กิจ็การ์ 17:20 “เพีราะว่าที่่านนำาเรื�องแปลกประหลาดีม่าถ่งห้ขีองเรา  

เหตุ้ฉะนั�นเราอยากที่ราบว่าเรื�องเหล่านี�มี่คุวาม่หม่ายว่าอย่างไร”

ต้าม่ทีี่�ผู้ม่ไดี�กล่าวไว�ก่อนหน�านี� มั่นสืำาคัุญม่ากทีี่�จัะต้�องใชี�พีระบัญญัต่้

ขีองพีระเจั�ากับม่นุษย ์คุวาม่บาปไม่ใ่ชีเ่รื�องแปลกใหม่ ่ผู้้�คุนมี่คุวาม่ร้�ส่ืกผู่้ดีชีอบ

ชัี�วดีี และพีวกเขีาร้�ว่าต้นเองไดี�ละเม่่ดีพีระบัญญัต่้เหล่านั�น บาปจ่ังเป็นส่ื�งทีี่�

พีวกเขีาคุุ�นเคุยกันดีี

ฮ่ิบร์่ 4:13 “ไม่่มี่ส่ื�งเนรม่่ต้สืร�างใดีๆ ทีี่�ไม่่ไดี�ปรากฏิในสืายพีระเนต้ร

ขีองพีระองคุ์ แต้่ส่ื�งสืารพัีดีก็่เปลือยเปล่าและปรากฏิแจั�งต้่อพีระเนต้ร

ขีองพีระองคุ์ผู้้�ซ่ึ่�งเราต้�องเกี�ยวขี�องดี�วย”

ในวันแห่งการพ่ีพีากษา ไม่่มี่ส่ื�งใดีทีี่�จัะที่ำาให�เราประหลาดีใจั และไม่่มี่ 

ส่ื�งใดีทีี่�จัะที่ำาให�พีระเจั�าที่รงประหลาดีพีระทัี่ยเชี่นกัน! อย่างไรก็ต้าม่ โปรดี

อย่าลืม่ว่าพีระวจันะขี�อนี�เป็นขี�อคุวาม่แห่งคุวาม่ห่วงใย พีระเจั�าที่รงห่วงใย 

ในทุี่กรายละเอียดีเล็กๆ น�อยๆ ในชีีว่ต้ขีองเรา! เรารับใชี�พีระผู้้�สืร�างผู้้�ที่รง 

เป่�ยม่ดี�วยคุวาม่รัก!

กจิ็การ์ 17:21 “(เพีราะชีาวเอเธินส์ืกบั

ชีาวต้่างประเที่ศซึ่่�งอาศัยอย้่ทีี่�นั�น ไม่่ไดี�

ใชี�เวลาว่างในการอื�นนอกจัากจัะกล่าว

หรือฟังสื่�งใหม่่ๆ)”      

ในัวันัแห่งก่ารพิพาก่ษา ไม่ม้สืิ�งใด่ 
ทำ้�จะทำำาให้เราปัระหล่าด่ใจ แล่ะ 

ไม่ม้สืิ�งใด่ทำ้�จะทำำาให้พระเจ้า 
ทำรงปัระหล่าด่พระทำัยเช่นัก่ันั!
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ผู้้�คุนชีอบพี้ดีคุุย ดีังนั�น จังชีวนพีวกเขีาคุุยถ่งเรื�องบางเรื�อง ย่�งคุุณพี้ดี

คุุยกับใคุรสืักคุนม่ากเที่่าใดี ม่่ต้รภัาพีก็จัะย่�งแน่นแฟ้นม่ากขี่�นเท่ี่านั�น เม่ื�อคุณุ

เร่�ม่ตั้�งคุำาถาม่ที่ี�จัร่งจัังในระหว่างการพีด้ีคุุย หากพีวกเขีาเร่�ม่ชีอบคุุณแล�ว ส่ืวน

ใหญ่พีวกเขีาจัะคุุยต้่อ

กิจ็การ์ 17:22 “ฝ้่ายเปาโลจ่ังยืนข่ี�นกลางเน่นเขีาอาเรโอแล�วกล่าว

ว่า ‘ทำ่านัชีาวกรุงเอเธินส์ื ขี�าพีเจั�าเห็นว่าที่่านทัี่�งหลายเชืี�อถือโชีคุลาง

เก่นไปในทีุ่กเรื�อง’”

‘เชืี�อถือโชีคุลาง’ ในบร่บที่นี�หม่ายถ่งพ่ีธีิกรรม่ที่างศาสืนาหรือการบ้ชีา

เที่พีเจั�าเทีี่ยม่เท็ี่จั ในวัฒนธิรรม่ขีองเรา เราจัะเห็นเรื�องเชี่นนี�ในทุี่กหนแห่ง 

ทีี่�เราไป

กิจ็การ์ 17:23 เพีราะว่าเม่ื�อขี�าพีเจั�าเด่ีนที่างม่าสืังเกต้ดี้สื่�งที่ี�ที่่าน

นมั่สืการนั�น ขี�าพีเจั�าไดี�พีบแที่่นแที่่นหน่�งมี่คุำาจัาร่กไว�ว่า ‘แดี่พีระเจั�า

ที่ี�ไม่่ร้�จักั’ เหตุ้ฉะนั�นขี�าพีเจั�าจัง่ม่าประกาศ และแสืดีงให�ท่ี่านที่ั�งหลาย

ที่ราบถ่งพีระเจั�าที่ี�ที่่านไม่่ร้�จัักแต้่ยังนม่ัสืการอย้่

คุุณเห็นไหม่ว่าคุนเหล่านี�ต้่างต่้ดีกับดัีกขีองศาสืนา พีวกเขีาไดี�จััดีที่ำา 

ส่ื�งต้่างๆ คุรอบคุลุม่รากฐานคุวาม่เชืี�อทัี่�งหม่ดีขีองต้นเอง หากแม่�ว่าพีวกเขีา

บ้ชีาเที่พีเจั�าผู่้ดีองคุ์ ก็ยังมี่ร้ปปั�นขีองพีระเจั�าทีี่�ไม่่ร้�จััก เผืู้�อว่าพีระเจั�าองคุ์นี� 

จัะที่รงเปน็พีระเจั�าทีี่�พีวกเขีาจัะต้�องยนือย้ต่้อ่พีระพีกัต้รข์ีองพีระองคุใ์นวันแหง่ 

การพ่ีพีากษา! 

ทีี่�โรงแรม่ในวันหน่�ง ผู้ม่ไดี�พีบกับเจั�าขีองซ่ึ่�งเปน็ชีาวฮ่ินด้ี เขีามี่ทัี่�งร้ปปั�น 

ขีองพีราหม่ณ์ พีระว่ษณุ และพีระเยซ้ึ่ เขีาไดี�คุรอบคุลุม่รากฐานคุวาม่เชืี�อ
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ทัี่�งหม่ดีเอาไว�แล�ว! ในกรณีทีี่�เขีาจับชีีว่ต้ลงและมี่เที่พีเจั�าองคุ์หน่�งอย้่ต้รงนั�น 

เขีาก็สืาม่ารถพ้ีดีไดี�ว่าตั้วเขีาเองไดี�ก�ม่กราบบ้ชีาเที่พีเจั�าองคุ์นั�นแล�วในบางคุรั�ง 

โปรดีจัดีจัำาถ่งเรื�องทีี่�ผู้ม่ไดี�บอกเอาไว� คืุอให�ใชี�ส่ื�งรอบตั้วคุุณเพืี�อเขี�าส้ื่

การสืนที่นา ใชี�ถ�อยคุำาจัาร่กบนอาคุารต้า่งๆ เสืื�อยดืี หม่วก เคุรื�องประดัีบ รอยสัืก  

หรือกำาไล สื่�งเหล่านี�จัะนำาไปส้ื่การพ้ีดีคุุยในเรื�องฝ้่ายว่ญญาณ

กิจ็การ์ 17:24 “พีระเจั�าผู้้�ที่รงสืร�างโลกกับส่ื�งทัี่�งปวงทีี่�มี่อย้่ในนั�น 

พีระองค์ุที่รงเป็นเจั�าแห่งฟ้าสืวรรคุ์และแผู้่นด่ีนโลก ม่่ไดี�ที่รงสืถ่ต้ 

ในป้ชีนียสืถานซ่ึ่�งมื่อม่นุษย์ไดี�กระที่ำาไว�”

พีระเจั�าที่รงสืร�างทุี่กส่ื�งข่ี�นม่าทัี่�งหม่ดี! นี�คืุอรากฐานสืำาคัุญม่ากทีี่�ต้�องถ้ก

วางลง ผู้้�คุนถ้กพ้ีดีกรอกห้ซึ่ำ�าๆ ว่าไม่่มี่พีระเจั�าและเราทุี่กคุนต้่างก็ว่วัฒนาการ

ม่าจัากสืตั้ว ์แต้ก่ารที่รงสืร�างต้าม่พีระคุมั่ภีัรนั์�นมี่คุวาม่สืำาคัุญ! หนังสืือปฐม่กาล 

มี่คุวาม่สืำาคัุญ!

กิจ็การ์ 17:25-26 “การทีี่�มื่อม่นุษย์ปฏ่ิบัต่้นมั่สืการพีระองคุ์นั�นจัะ

หม่ายว่าพีระเจั�าต้�องประสืงคุ์ส่ื�งหน่�งส่ื�งใดีจัากเขีาก็หาม่่ไดี� เพีราะ

พีระองค์ุที่รงเป็นผู้้�ประที่านชีีว่ต้และลม่หายใจัและส่ื�งสืารพัีดีแก่คุน

ทัี่�งปวงต้่างหาก พีระองคุ์ไดี�ที่รงสืร�างม่นุษย์ทุี่กชีาต่้สืืบสืายโลห่ต้ 

อันเดีียวกันให�อย้ทั่ี่�วพืี�นพ่ีภัพีโลก และไดี�ที่รงกำาหนดีเวลาและเขีต้แดีน

ให�เขีาอย้่”

พีระเจั�าเพีียงพีระองคุ์เดีียวเที่่านั�นทีี่�ไดี�ประที่านลม่หายใจัให�แก่เรา  

ต้าม่ทีี่�ดีาเนียลไดี�กล่าวไว� พีระองคุ์ที่รงย่ดีลม่ปราณขีองเราเอาไว�ในพีระหัต้ถ์
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ขีองพีระองคุ ์เราคุวรขีอบพีระคุุณ เราคุวรสืำาน่กในพีระคุุณ เราคุวรที่ะนถุนอม่

ลม่ปราณนั�นไว� และกล่าวถ�อยคุำาแห่งชีีว่ต้น่รันดีร์ให�ผู้้�อื�นไดี�รับฟัง 

อย่าลืม่ว่าพีระเจั�าต้รัสืว่าเราม่าจัากสืายเลือดีเดีียวกัน และเนื�องจัาก

เราทุี่กคุนม่าจัากสืายเลือดีเดีียวกัน เราจ่ังไม่่คุวรเหยียดีเชืี�อชีาต่้ คุร่สืเตี้ยนไม่่ 

สืาม่ารถเพีล่ดีเพีล่นใจักับคุวาม่คุ่ดีเรื�องการเหยยีดีเชืี�อชีาต่้ไดี� เราเพีล่ดีเพีล่นใจั

กับคุวาม่คุ่ดีขีองพีระเจั�าต้่างหาก!

วิีวีร์ณ์์ 7:9 “ต้่อจัากนั�นม่า ขี�าพีเจั�าก็ม่องด้ี และด้ีเถ่ดี คุนม่ากม่าย 

ถ�ามี่ผู้้�ใดีจัะนับประม่าณม่่ไดี�เลย ม่าจัากทีุ่กชีาต่้ ทุี่กต้ระก้ล ประชีากร 

และทุี่กภัาษา คุนเหลา่นั�นสืวม่เสืื�อสีืขีาว ถือใบต้าลยนือย้ห่น�าพีระทีี่�นั�ง 

และต้่อพีระพัีกต้ร์พีระเม่ษโปดีก” 

นั�นจัะเปน็วันทีี่�สืวยงาม่ต้อ่หน�าพีระบัลลังก ์พีร�อม่กับขีบวนขีองบรรดีา

ผู้้�เชืี�อจัำานวนม่ากม่ายม่หาศาลจัากทีุ่กชีาต่้ ทุี่กภัาษา ทุี่กเผู้่าพัีนธุิ์! ผู้ม่บอก 

ทุี่กคุนเสืม่อว่าหากเพืี�อนขีองคุุณทุี่กคุนด้ีเหมื่อนคุุณไปเสีืยหม่ดี คุุณก็มี่ปัญหา

น่ะส่ืคุรับ! บนสืวรรคุ์จัะไม่่มี่อะไรเชี่นนั�น หากคุุณไม่่มี่เพืี�อนต้่างเชืี�อชีาต่้ วันนี�

คืุอวันทีี่�จัะเปลี�ยนแปลงส่ื�งนั�น!

กิจ็การ์ 17:27 “เพืี�อเขีาจัะไดี�แสืวงหา

องค์ุพีระผู้้�เป็นเจั�า และหากเขีาจัะคุลำาหา 

ก็จัะไดี�พีบพีระองคุ์ ดี�วยพีระองคุ์ม่่ที่รง

อย้่ห่างไกลจัากเราทีุ่กคุนเลย”

พีระเจั�าที่รงอย้่ไม่่ไกลจัากผู้้�ใดีเลย 

ส่ื�งทีี่�พีวกเขีาต้�องที่ำาคืุอเพีียงแคุ่กลับใจั 

มนัุษย์ถ้ก่สืร้างมาเพื�อนัมัสืก่าร  
ถ้าเราไม่นัมัสืก่ารพระเจ้าในัพระคัมภ้ร์  
เราจะนัมัสืก่ารใครสืัก่คนัหรือ 
อะไรสืัก่อย่าง
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จัากบาปและเชืี�อในพีระองคุ์ คุร่สืเตี้ยนหลายคุนคุ่ดีว่าคุนทีี่�หลงหายบางคุน 

อย้่ห่างไกลจัากพีระเจั�าม่ากจันไม่่มี่ที่างไดี�รับคุวาม่รอดี

ผู้ม่ไดี�รับจัดีหม่ายสีื�หรือห�าฉบับจัากเดีว่ดี เบ่ร์กโคุว่ที่ซึ่์ เขีามี่ฉายาว่า

ล้กชีายขีองแซึ่ม่ นักฆ่่าแห่งน่วยอร์กในชี่วงยุคุ 70 เขีาไดี�กลับใจัจัากบาปและ

บังเก่ดีใหม่่! เขีาบร่หารจััดีการคุร่สืต้จัักรในคุุกม่ายี�ส่ืบห�าป่แล�ว บรรดีาผู้้�คุุม่

มั่กจัะพ้ีดีถ่งการกลับใจัใหม่่อย่างแที่�จัร่งว่าเป็นอย่างไร เขีาไดี�ร�องคุรำ�าคุรวญ

หาพีระเจั�าในห�องขัีงขีองเขีาและพีระเจั�าที่รงต้อบ! พีระเจั�าผู้้�ส้ืงสุืดีที่รงอย้่ 

ไม่่ไกลจัากพีวกเราทีุ่กคุน!

กิจ็การ์ 17:28-29 “ดี�วยว่า ‘เราม่ีชีีว่ต้และไหวต้ัวและเป็นอย้่ 

ในพีระองคุ’์ ต้าม่ทีี่�กวีบางคุนในพีวกที่า่นไดี�กลา่ววา่ ‘เราทัี่�งหลายเปน็ 

เชืี�อสืายขีองพีระองคุ์’ เหตุ้ฉะนั�นเมื่�อเราเป็นเชืี�อสืายขีองพีระเจั�าแล�ว  

เราก็ไม่่คุวรถือว่าพีระเจั�าที่รงเป็นเหมื่อนที่อง เง่น หรือห่น ซ่ึ่�งไดี� 

แกะสืลักดี�วยศ่ลปะและคุวาม่คุ่ดีขีองม่นุษย์”

ม่นุษย์ถ้กสืร�างม่าเพืี�อนมั่สืการ ถ�าเราไม่่นมั่สืการพีระเจั�าในพีระคัุม่ภีัร์ 

เราจัะนมั่สืการใคุรสืักคุนหรืออะไรสัืกอย่าง ในทุี่กๆ สีื�ป่ มี่รายการอะไร 

ทีี่�ผู้้�คุนเฝ้้าต่้ดีต้าม่ด้ีจัากจัอโที่รทัี่ศน์? มี่ทัี่�งเหรียญที่อง เหรียญเง่น และเหรียญ

ที่องแดีง บางคุนใชี�เวลายาวนานจันนับไม่่ถ�วนและทัี่�งต้ลอดีชีีว่ต้เพืี�อพียายาม่

ให�ไดี�เหรียญเหล่านั�นม่าสัืกหน่�งเหรียญ  

หลายป่ก่อน ผู้ม่ไดี�เล่นบาสืเกต้บอลระดัีบม่หาว่ที่ยาลัยกับชีาร์ลส์ื บาร์คุลีย์ 

ทีี่�ออเบ่ร์น หลายป่ต้่อม่าเมื่�อเราเต่้บโต้ข่ี�นเป็นผู้้�ใหญ่ ผู้ม่อย้่ทีี่�บ�านขีองเขีา 

ในฟ่น่กซึ่์ เขีาแขีวนภัาพีขีองทีี่ม่อเม่ร่กันในฝ้ัน มี่เหรียญที่องทีี่�พีวกเขีาไดี�รับ

จัากการแขี่งขัีนกีฬาโอล่ม่ปิกพัีนรอบภัาพีนั�นอย้่ ผู้ม่ม่องด้ีแล�วก็ถาม่ชีาร์ลสื์ว่า 

“นี�หรือคุรับ อันแคุ่นี�เองหรือ” ผู้ม่ร้�ส่ืกประหลาดีใจัทีี่�เหรียญนั�นชี่างเล็กม่าก 
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ผู้ม่ไม่่ร้�ว่าตั้วผู้ม่เองคุาดีหวังอะไร แต้่ไม่่ใชี่ส่ื�งนี�อย่างแน่นอน ผู้ม่คุงคุาดีหวัง

บางอยา่งเชีน่เหรียญรางวัลขีองแร็ปเปอร์ชืี�อดัีง หรืออะไรสัืกอย่างกระมั่งคุรับ!  

คุรั�งหน่�งเมื่�อผู้ม่ยังสือนหนังสืืออย้่ นักประดีานำ�าโอล่ม่ปิกไดี�ม่าทีี่�

โรงเรียนเพืี�อพ้ีดีกับนักเรียน เธิอเด่ีนไปต้าม่ที่างเด่ีน เปิดีกล่องทีี่�มี่เหรียญ

ที่องแดีงขีองเธิอเอาไว�แล�วก็ถาม่ผู้้�คุนว่า “คุุณอยากสัืม่ผัู้สืกับเหรียญรางวัล

ขีองฉันไหม่คุะ” การบ้ชีาเหรียญจันเป็นร้ปเคุารพีนั�นชี่างน่าฉงนม่ากและ 

มั่นก็ไม่่ใชี่เหรียญที่องเสีืยดี�วยซึ่ำ�า! 

อย่าลืม่นมั่สืการพีระเจั�าผู้้�ส้ืงสุืดีแต้่เพีียงพีระองค์ุเดีียว แล�วคุุณจัะมี่

คุวาม่สืุขีอย่างแที่�จัร่ง

กิจ็การ์ 17:30 “ในเวลาเมื่�อม่นุษยย์งัโฉดีเขีลาอย้พ่ีระเจั�าที่รงม่องขี�าม่ 

ไปเสีืย แต้่เดีี�ยวนี�พีระองค์ุไดี�ต้รัสืสัื�งแก่ม่นุษย์ทัี่�งปวงทัี่�วทุี่กแห่งให� 

กลับใจัใหม่่”

พีระเจั�าจัะไม่่ที่รงเม่่นเฉยต้่อคุวาม่โฉดีเขีลาขีองโลกนี�อีกต้่อไปแล�ว 

พีระองค์ุที่รงบัญชีาผู้้�คุนให�กลับใจัใหม่ต่้าม่พีระคัุม่ภีัร ์คุวาม่เป็นคุร่สืเตี้ยนไม่ใ่ชี่  

‘บัต้รฟรีเพืี�อหนีรอดีจัากนรก’ นี�เป็นงานทีี่�จัร่งจัังม่าก ชีีว่ต้น่รันดีร์ขีองผู้้�คุน 

ต้่างแขีวนอย้่บนเสื�นดี�าย ให�เราม่าเอาจัร่งเอาจัังกับเรื�องนี�กันเถอะคุรับ

กิจ็การ์ 17:31 “เพีราะพีระองค์ุไดี�ที่รงกำาหนดีวันหน่�งไว� ในวันนั�น

พีระองคุ์จัะที่รงพ่ีพีากษาโลกต้าม่คุวาม่ชีอบธิรรม่ โดียให�ที่่านองคุ์นัั�นั

ซ่ึ่�งพีระองคุ์ไดี�ที่รงเลือกไว�เป็นผู้้�พ่ีพีากษา แล่ะพีระองคุ์ไดี�ให�พียาน

หลักฐานแก่คุ่นทัี่�งปวงแล�ววา่ ไดี�ที่รงโปรดีให�ท่ี่านองค์ุนั�นคืุนพีระชีนม์่”    
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นี�เปน็อีกคุรั�งหน่�งทีี่�เปาโลไดี�เน�นยำ�าวา่การฟ้�นคืุนพีระชีนม่มี์่คุวาม่สืำาคัุญ

เพีียงใดี ส่ื�งหน่�งทีี่�ผู้ม่บอกกับผู้้�คุนก็คืุอ “พีระเยซ้ึ่ที่รงเป็นข่ี�นจัากคุวาม่ต้าย  

คุุณเองก็จัะเป็นเชี่นนั�นดี�วย!” นี�เป็นเม่ล็ดีพัีนธุิ์ทีี่�ดีีทีี่�จัะปล้กลงไปในชีีว่ต้ 

ขีองผู้้�คุน ผู้ม่ต้�องการให�ร้�ว่าแม่�พีวกเขีาจัะคุ่ดีว่าคุนเหล่านั�นไดี�ต้ายไปแล�ว  

แต้่พีวกเขีายังคุงดีำารงอย้่อย่างแที่�จัร่ง

ดาเน่ำยูล 12:2 “และคุนเป็นอันม่ากในพีวกทีี่�หลับในผู้งคุลีแห่ง 

แผู้่นด่ีนโลกจัะตื้�นข่ี�น บ�างก็จัะเขี�าส้ื่ชีีว่ต้น่รันดีร์ บ�างก็เขี�าส้ื่คุวาม่

อับอายแล่ะคุวาม่ขีายหน�าน่รันดีร์”

กิจ็การ์ 17:32-34 “คุรั�นคุนทัี่�งหลายไดี�ย่นถ่งเรื�องการซ่ึ่�งเป็นข่ี�นม่า

จัากคุวาม่ต้ายแล�ว บางคุนก็เยาะเย�ย แต้่คุนอื�นๆ ว่า “เราจัะฟังที่่าน

กล่าวเรื�องนั้�อีกต้่อไป” แล�วเปาโลจ่ังออกไปจัากเขีา แต้่มี่ชีายบางคุน

ต่้ดีต้าม่เปาโลไปและไดี�เชืี�อถือ ในคุนเหลา่นั�นมด่้ีโอน่ส่ือัสืผู้้�เปน็สืม่าช่ีก

สืภัาอาเรโอปากัสื กับหญ่งคุนหน่�งชืี�อดีาม่าร่สื และคุนอื�นๆ ดี�วย”

บางคุนอาจัเยาะเย�ยเมื่�อไดี�ย่นถ่ง

เรื�องคุวาม่จัร่งน่รันดีรข์ีองพีระเจั�า พีวกเขีา

อาจัเยาะเย�ยเรื�องการฟ้�นคุืนพีระชีนม่์ แต้่

คุนยาม่ร้�อย้่เสืม่อว่าเขีาไม่่ไดี�ที่ำาเพืี�อเอาใจั

ผู้้�คุน คุนยาม่ร้�ว่าไม่่ใชี่ทุี่กคุนที่ี�จัะชีอบเขีา 

แต้่คุนยาม่ก็ไม่่ถือสืา ดีวงว่ญญาณขีอง 

ผู้้� ทีี่�ยังไม่่เชืี�อพีระเจั�ามี่คุวาม่สืำาคัุญต่้อ 

คุนยาม่ม่ากกว่า 

คนัยามทำั�งหล่ายต่างอย้่ในัพันัธ์ก่ิจ 
แห่งก่ารพล่ิก่คว่ำาโล่ก่ใบันั้� คนัยาม 

ร้้ว่านัั�นัคือเหตุผู้ล่ว่าทำำาไม 
พวก่เขาจ่งมาอย้่ทำ้�นั้�
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การเด่ีนที่างไปพีันธิก่จันั�นมี่เรื�องให�สืนุกสืนานม่ากม่าย แต้่เราต้�อง 

ไม่่หลงลืม่จ่ัต้ว่ญญาณขีองผู้้�คุนทีี่�อย้่รอบตั้วเราในทุี่กๆ วัน คุรั�งหน่�งทีี่�ผู้ม่ไปพ้ีดี 

ทีี่�ม่หาว่ที่ยาลัยไบโอลาในลอสืแองเจัล่สื ผู้ม่ถาม่นักศ่กษาว่าพีวกเขีาจัะด้ีแล 

จ่ัต้ว่ญญาณขีองผู้้�คุนในประเที่ศเวเนซุึ่เอลาไดี�อย่างไรหากพีวกเขีาไม่่สืนใจั 

ใยดีีจ่ัต้ว่ญญาณแถวๆ หาดีเวน่สื! ผู้ม่ม่าร้�ในภัายหลังว่ามี่ม่่ชีชัีนนารีอายุ 

แปดีส่ืบป่อย้่ทีี่�นั�น ที่่านกระโดีดีโลดีเต้�นดี�วยคุวาม่ปิต่้ย่นดีีทีี่�ไดี�ย่นเชี่นนั�น!  

ที่่านร้�ว่าว่ญญาณทีุ่กดีวงมี่คุวาม่สืำาคัุญต้่อพีระเจั�า 

คุนยาม่ทัี่�งหลายต้า่งอย้ใ่นพัีนธิก่จัแหง่การพีล่กคุวำ�าโลกใบนี� คุนยาม่ร้�วา่ 

นั�นคืุอเหตุ้ผู้ลว่าที่ำาไม่พีวกเขีาจ่ังม่าอย้่ทีี่�นี� คุนยาม่จัะนำาขี่าวประเสืร่ฐไปใน

ทุี่กหนแห่งทีี่�มี่คุวาม่ต้�องการ พีวกเขีาที่ำาส่ื�งต้่างๆ เชี่นทีี่�เปาโลไดี�ที่ำาในหนังสืือ

ก่จัการ คุนยาม่ทัี่�งหลายคุรับ โปรดีนำาขี่าวประเสืร่ฐไปประกาศต้าม่ที่�องถนน 

และลงม่ือที่ำาเดีี�ยวนี�เลยคุรับ!







บทที่ 8
ถ้อยคำาของเราไม่เหมือนไฟหรือ

“เรากำาลังเลี้ยงดูคนรุ่นหนึ่งด้วยอาหารขยะฝ่่ายวิญญาณจากวิดีโอ 

เกี่ยวกับศาสนา ภาพยนตร์ ความบันเทิงสำาหรับเยาวช่น และหนังสือ

การ์ตูนที่ถอดความจากพระคัมภีร์ พระวจนะของพระเจ้าถูกเขียน 

ขึ้นใหม่ ถูกรดนำ้าให้เติบโตขยายออก ถูกสาธิต และถูกทำาให้เป็น 

เรื่องน่าทึ่ง เพื่อตอบสนองรสนิยมของจิตใจฝ่่ายเน้้อหนัง มันจึงนำาไปสู่

ถิ่นทุรกันดารแห่งความสงสัยและความสับสนแต่เพียงเท่านั้น”15

–เดฟ ฮันต์

ส่ื�งหน่�งทีี่�คุนยาม่ร้�อย้่เสืม่อคืุอเขีาหรือเธิอต้�องป่าวประกาศคุวาม่ 

จัร่งแที่� มี่การโกหกอย้่ทีุ่กหนแห่ง ในวัฒนธิรรม่เฉกเชี่นนี� หากเราไม่่ประกาศ

คุวาม่จัร่ง หากเราไม่่ประกาศเสื�นที่างทีี่�ถ้กต้�องให�ผู้้�คุนเด่ีนไป หากเราไม่่

ประกาศพีระเยซ้ึ่ต้าม่พีระคุัม่ภีัร์ ก็จัะไม่่มี่คุวาม่หวังหลงเหลืออย้่สืำาหรับ 

ใคุรทัี่�งส่ื�น มั่นเป็นเชี่นนั�นจัร่งๆ คุรับ 

และแน่นอนว่าคุนยาม่ร้�อย้่เสืม่อว่าทีี่�ม่าขีองคุำาประกาศขีองเขีาคืุอ 

พีระวจันะขีองพีระเจั�า! และเมื่�อคุุณมี่มุ่ม่ม่องทีี่�ถ้กต้�องเกี�ยวกับพีระคัุม่ภีัร์  

มั่นก็สืาม่ารถเปลี�ยนแปลงทุี่กส่ื�งไดี�! 
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“สมมุติิวี�าปร์ะเทิศหนำ่�งในำภ่มิภาคอันำห�างไกลได้ร์ับเอา

พร์ะคัมภ่ร์์เป็นำหนำังสือกฎหมายูเพ่ยูงเล�มเด่ยูวีของพวีกเขา และ

ปร์ะชิาชินำทิุกคนำติ�างด่แลควีามปร์ะพฤติิของตินำเองติามคำาสอนำท่ิ�

ถ่กสำาแดงไวี้! ปร์ะชิาชินำทิุกคนำจ็ะม่มโนำธร์ร์มและควีามยูับยูั�งชิั�งใจ็ 

ร์่จ้็กัอดออมและม่ควีามอตุิสาหะ ม่ควีามยูติุิธร์ร์ม ควีามกร์ณุ์า และ

ควีามร์กัติ�อเพื�อนำมนำษุยู ์ม่ควีามกติญั ่ควีามร์กั และควีามยูำาเกร์ง

ติ�อพร์ะเจ็้าผ่้ทิร์งฤทิธานำุภาพ...มันำชิ�างเป็นำดินำแดนำในำอุดมคติิ เป็นำ

ดินำแดนำแห�งสร์วีงสวีร์ร์ค์เส่ยูน่ำ�กร์ะไร์”16

–จัอห์น อดัีม่สื์ 

“ควีามเลื�อมใสของผมท่ิ�ม่ติ�อพร์ะคัมภ่ร์์นำั�นำยิู�งใหญ�มาก 

ยิู�งล่กๆ ของผมได้เริ์�มติ้นำอ�านำพร์ะคัมภ่ร์์เร์็วีข่�นำเทิ�าใด ผมก็ยิู�งมั�นำใจ็

ในำควีามหวีังท่ิ�วี�าพวีกเขาจ็ะได้พิส่จ็นำ์ตินำเองวี�าเป็นำพลเมืองท่ิ�ม่

ปร์ะโยูชินำ์ติ�อปร์ะเทิศและเป็นำสมาชิิกท่ิ�นำ�านำับถือของสังคม”  

“ผมได้ฝ่กฝ่นำการ์อ�านำพร์ะคัมภ่ร์์มาเป็นำเวีลาหลายูป ี

โดยูอ�านำติลอดทิั�งเล�มในำทิุกๆ ปี ผมมักจ็ะอ�านำในำชิ�วีงชิั�วีโมงแร์ก

หลังจ็ากติื�นำนำอนำในำทิุกเชิ้า…”17

–จัอห์น คุว่นซีึ่ อดัีม่สื์ 
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“พร์ะคมัภ่ร์ค์อืแผนำท่ิ�ทิางทิะเลของพร์ะเจ็า้สำาหร์บัคณุ์ เพื�อท่ิ�

จ็ะใชิน้ำำาทิางและปกปองคณุ์จ็ากการ์จ็มลงกน้ำทิะเล และเพื�อแสดงให้

คุณ์เห็นำวี�าทิ�าเร์ืออยู่�ท่ิ�ไหนำ และจ็ะไปถ่งท่ิ�นำั�นำโดยูไม�ติ้องแล�นำไปบนำ

โขดหินำและสิ�งก่ดขวีางติ�างๆ ได้อยู�างไร์”18

–เฮินรี� วอร์ดี บีชี 

“เคล็ดลับของควีามสำาเร์็จ็ของผมหร์ือคร์ับ มันำง�ายูนิำดเด่ยูวี 

มันำพบได้ในำพร์ะคัมภ่ร์์ ซ่�งก็คือ ‘จ็งยูอมร์ับร์่้พร์ะองค์ในำทิุกทิางของ

เจ็้า แล้วีพร์ะองค์เองจ็ะทิร์งทิำาให้วิีถ่ของเจ็้าร์าบร์ื�นำ’”19

–จัอร์จั วอช่ีงตั้น คุาร์เวอร ์

“พร์ะคัมภ่ร์์ถ่กสั�งห้าม ถ่กเผา และเป็นำท่ิ�ร์ักยิู�ง พร์ะคัมภ่ร์์

ถ่กอ�านำอยู�างกวี้างขวีาง ถ่กโจ็มต่ิบ�อยูกวี�าหนำังสือเล�มใดๆ ในำ

ปร์ะวีัติิศาสติร์์ ปัญญาชินำในำร์ุ�นำติ�างๆ พยูายูามจ็ะทิำาให้พร์ะคัมภ่ร์์

สญ่เส่ยูควีามนำ�าเชืิ�อถือ เผด็จ็การ์ในำทุิกยุูคทุิกสมัยูได้สั�งห้ามไม�ให้อ�านำ

พร์ะคัมภ่ร์์ และปร์ะหาร์ช่ิวิีติผ่ท่้ิ�อ�านำ ทิวี�าเหล�าทิหาร์หาญกน็ำำาติิดติวัี

ไปสนำามร์บโดยูเชิื�อวี�าพร์ะคัมภ่ร์์ม่ฤทิธิ�อำานำาจ็มากกวี�าอาวีุธของ

พวีกเขา ชิิ�นำส�วีนำของพร์ะคมัภ่ร์ท่์ิ�ถก่ลกัลอบนำำาเขา้ไปในำหอ้งขงัเด่�ยูวี

ได้เปล่�ยูนำนัำกฆ�าท่ิ�โหดเห่�ยูมให้กลายูเป็นำธร์ร์มิกชินำผ้่อ�อนำโยูนำ”20

–ชีาร์ลสื์ โคุลสัืน
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“คุณ์ร์่้จ็ักหนำังสือเล�มท่ิ�คุณ์เติ็มใจ็ใชิ้เป็นำหมอนำหนำุนำศ่ร์ษะ

เมื�อใกลจ้็ะจ็บช่ิวิีติหร์อืไม� ด่มากคร์บั เพร์าะนำั�นำคอืหนำงัสอืท่ิ�คณุ์ติอ้ง

ศ่กษาเมื�อยูังม่ช่ิวิีติอยู่� ม่หนำังสือเชิ�นำนำั�นำอยู่�เพ่ยูงเล�มเด่ยูวีในำโลก”21

–โจัเซึ่ฟ คุุก

“หลังจ็ากกวี�าหกสิบปีท่ิ�อ�านำพร์ะคัมภ่ร์์เกือบทุิกวัีนำ ผมพบวี�า

พร์ะคัมภ่ร์์ม่ควีามสดใหม�อยู่�เสมอและสอดคล้องกับควีามติ้องการ์

ท่ิ�เปล่�ยูนำแปลงไปในำทิุกๆ วีันำอยู�างนำ�าอัศจ็ร์ร์ยู์”22

–เซึ่ซ่ึ่ล บี. เดีอม่่ลล์ 

“เร์าจ็ะหันำไปหาแร์งบันำดาลใจ็และคำาแนำะนำำาใดอ่กท่ิ�จ็ะ

ยิู�งใหญ�ไปกวี�าควีามจ็ริ์งท่ิ�ไม�ม่วีันำเสื�อมสลายู ซ่�งพบได้ในำขุมทิร์ัพยู์

แห�งน่ำ� ในำพร์ะคัมภ่ร์์”23

–สืม่เด็ีจัพีระราช่ีนีเอล่ซึ่าเบธิ 
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“ม่หนำังสือเล�มหนำ่�งท่ิ�ม่คุณ์ค�ามากกวี�าหนำังสืออื�นำๆ ทิุกเล�ม

ร์วีมกันำเทิ�าท่ิ�เคยูถ่กต่ิพิมพ์ข่�นำมา”24

–แพีที่ร่ก เฮินรี�

“พร์ะคัมภ่ร์์คือศิลาท่ิ�สาธาร์ณ์ร์ัฐีแห�งน่ำ�ติั�งอยู่�”25

–แอนดีร้ว์ แจ็ัคุสัืน 

“การ์ใส�ใจ็พินิำจ็พิเคร์าะห์หนำังสือศักดิ�สิทิธิ�จ็ะทิำาให้ผ่้คนำเป็นำ

พลเมืองท่ิ�ด่ข่�นำ บิดาเป็นำบิดาท่ิ�ด่ข่�นำ และสาม่เป็นำสาม่ท่ิ�ด่ข่�นำ”26

–โธิมั่สื เจัฟเฟอร์สัืน

“พร์ะคัมภ่ร์์ให้ควีามเข้าใจ็ท่ิ�ล่กซ่�งและปลอบปร์ะโลมฉันำวี�า 

‘เพร์าะวี�าสิ�งของซ่�งมองเห็นำอยู่�นำั�นำเป็นำของไม�ยูั�งยูืนำ แติ�สิ�งซ่�งมอง

ไม�เห็นำนำั�นำก็ถาวีร์นิำร์ันำดร์์’”27

–เฮิเลน เคุลเลอร์ 
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“พร์ะคัมภ่ร์์เป็นำหนำังสือท่ิ� ยิู�งใหญ�เมื�อเท่ิยูบกับหนำังสือ

เล�มอื�นำๆ ทิั�งหมดท่ิ�ม่ควีามสำาคัญร์องลงมา ในำทิุกๆ ควีามร์่้ส่กฉงนำ

สนำเทิ�ห์และในำควีามทิุกข์ยูากของผม พร์ะคัมภ่ร์์ได้ให้แสงสวี�างและ

ควีามแข็งแกร์�งแก�ผม”28

–โรเบ่ร์ต้ อี. ลี

“หากปร์าศจ็ากควีามชิ�วียูเหลือจ็ากสวีร์ร์ค์ ผมก็ไม�สามาร์ถ

ปร์ะสบควีามสำาเร์็จ็ได้ แติ�ด้วียูควีามชิ�วียูเหลือน่ำ� ผมก็ไม�สามาร์ถ

ล้มเหลวีได้!” 

“ผมเชิื�อวี�าพร์ะคัมภ่ร์์เป็นำของขวีัญท่ิ�ด่ท่ิ�สุดท่ิ�พร์ะเจ็้าเคยู

ให้แก�มนำุษยู์ ควีามด่งามทิั�งปวีงของพร์ะผ่้ชิ�วียูให้ร์อดของโลกถ่ก

แจ็ง้ใหเ้ร์าทิร์าบผ�านำทิางพร์ะคมัภ่ร์ ์แลว้ีเร์ายูงัไม�สามาร์ถแยูกควีาม

ถ่กติ้องออกจ็ากควีามผิดได้อ่กหร์ือ”29

–อับราฮัิม่ ล่นคุอ์น

“วีร์ร์ณ์กร์ร์มติะวีันำติกได้ร์ับอิทิธิพลจ็ากพร์ะคัมภ่ร์์มากกวี�า

หนำังสือเล�มอื�นำใด”30

–โที่มั่สื บี. ม่าเคุาเลย์ 
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“หนำงัสอืท่ิ�ควีร์อ�านำ ไม�ใชิ�หนำงัสอืเล�มท่ิ�คิดแทินำคณุ์ แติ�คอืเล�ม

ท่ิ�ทิำาใหค้ณุ์ไดคิ้ด ไม�ม่หนำงัสอืเล�มใดในำโลกท่ิ�จ็ะเท่ิยูบไดก้บัพร์ะคมัภ่ร์์

ในำปร์ะเด็นำน่ำ�”31

–เจัม่สื์ แม่คุคุอสืชี์ 

“ควีามบาปจ็ะกันำคุณ์ให้ห�างจ็ากหนำังสือเล�มน่ำ� แติ�หนำังสือ

เล�มน่ำ�จ็ะปกปองคุณ์จ็ากควีามบาป”32

–ดีี. แอล. ม้่ดีี�สื์ 

“ผมคิดวี�าควีามร์่้และควีามเข้าใจ็เชิิงล่กในำพร์ะคัมภ่ร์์เป็นำ

คุณ์สมบัติิท่ิ�ขาดไม�ได้เลยูของผ่้ท่ิ�ม่การ์ศ่กษาด่”33

–ดีร. โรเบ่ร์ต้ ม่่ล่แกน

“ควีามจ็ริ์งในำหนำังสือปฐีมกาลม่มากกวี�าในำทิฤษฎ่ควีอนำติัม”34

–มั่ลคุอล์ม่ มั่กเกอร์ร่ดีจั์
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“พร์ะคมัภ่ร์ไ์ม�ไดเ้ปน็ำเพ่ยูงแค�หนำงัสอื แติ�ม่ช่ิวิีติ ม่การ์กร์ะทิำา

และม่ฤทิธิ�อำานำาจ็ ซ่�งจ็ะเขา้จ็่�โจ็มทิกุสิ�งท่ิ�ติ�อติา้นำการ์เผยูแพร์�ออกไป

ของพร์ะคัมภ่ร์์! ด่สิ พร์ะคัมภ่ร์์ถ่กวีางอยู่�บนำโติะติัวีน่ำ� เหนำือสิ�งอื�นำใด

ทิั�งหมด ขา้พเจ็า้ไม�เคยูละเลยูท่ิ�จ็ะอ�านำหนำงัสอืเล�มน่ำ� และม่ควีามปติิ

ยิูนำด่ในำทิุกๆ วีันำ”35

–นโปเลียน 

“พร์ะคัมภ่ร์์ม่เคร์ื�องหมายูร์ับร์องควีามถ่กติ้องมากกวี�า

ปร์ะวีัติิศาสติร์์ใดๆ ท่ิ�หลบหล่�พร์ะเจ็้า ผมม่ควีามเชิื�อพื�นำฐีานำวี�า

พร์ะคมัภ่ร์เ์ปน็ำพร์ะวีจ็นำะของพร์ะเจ็า้ เข่ยูนำข่�นำโดยูมนำษุยูท่์ิ�ไดร้์บัการ์

ดลใจ็ ผมศ่กษาพร์ะคัมภ่ร์์ทิุกวีันำ”36

–เซึ่อร์ไอแซึ่ก น่วตั้น

“หนำงัสอืเล�มเลก็ [พร์ะคมัภ่ร์]์ เล�มน่ำ�ไดก้ล�าวีถง่ทิกุสิ�งท่ิ�ควีร์ถก่

กล�าวีถ่งเอาไวี้หมดแล้วี ทิุกสิ�งถ่กกล�าวีถ่งเป็นำนำัยูและเป็นำการ์

พยูากร์ณ์์ ไม�วี�าผ่้ใดติ้องการ์ให้สิ�งใดถ่กกล�าวีถ่ง มันำก็ถ่กกล�าวีถ่ง

เอาไวี้แล้วีในำพร์ะคัมภ่ร์์”37

–โม่รเดีคัุย โอบาดีีห์ 
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“พร์ะคมัภ่ร์ย์ูงัคงเปน็ำท่ิ�ร์กัของผ่ค้นำนำบัลา้นำๆ ม่คนำอ�านำหลายู

ล้านำคนำ และม่คนำศ่กษาพร์ะคัมภ่ร์์อ่กหลายูล้านำคนำ”

“ชิาวียิูวีเก็บร์ักษาพร์ะคัมภ่ร์์ [พร์ะคัมภ่ร์์ศักดิ�สิทิธิ�ของ

พร์ะเจ็้า] เอาไวี้ ไม�เคยูม่ติ้นำฉบับหนำังสือเล�มอื�นำใดท่ิ�เคยูได้ร์ับการ์

เก็บร์ักษาเอาไวี้ และจ็ากติ้นำฉบับโบร์าณ์นำั�นำ พวีกเขาจ็ับติาอ�านำ

ทิุกติัวีอักษร์ ทิุกพยูางค์ ทิุกคำาและทิุกยู�อหนำ้า ในำวีัฒนำธร์ร์มของ

พวีกเขา ม่ชิั�นำเร่์ยูนำพิเศษของชิายูผ่้ซ่�งม่หนำ้าท่ิ�เก็บร์ักษาและส�งติ�อ

เอกสาร์เหล�านำั�นำอยู�างเท่ิ�ยูงติร์งสมบ่ร์ณ์์ พวีกเขาเป็นำอาลักษณ์์ 

เป็นำนำักกฎหมายู เป็นำนำักคัดลอกติ้นำฉบับผ่้สัติยู์ซื�อ”38

–เบอร์นาร์ดี แรม่ 

“จ็ากอิทิธิพลมากมายูท่ิ�หล�อหลอมสหร์ัฐีอเมริ์กาให้

กลายูเป็นำปร์ะเทิศและผ่้คนำท่ิ�ม่ลักษณ์ะเฉพาะ กล�าวีได้วี�าไม�ม่สิ�งใด

ท่ิ�เป็นำพื�นำฐีานำท่ิ�ยูั�งยูืนำมากไปกวี�าพร์ะคัมภ่ร์์”39

–โรนัลดี์ เรแกน

“เพื�อปร์ะโยูชินำ์สุขของปร์ะเทิศ มันำจ็ำาเป็นำอยู�างยิู�งท่ิ�ช่ิวิีติ

ของผ่้คนำติ้องม่พื�นำฐีานำบนำหลักการ์พร์ะคัมภ่ร์์ ไม�ม่มนำุษยู์คนำใด 

ทิั�งท่ิ�ม่การ์ศ่กษาหร์ือไม�ม่การ์ศ่กษา ท่ิ�จ็ะสามาร์ถเพิกเฉยูและไม�

เร่์ยูนำร์่้พร์ะคัมภ่ร์์” 
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“การ์เข้าใจ็พร์ะคัมภ่ร์์อยู�างถ�องแท้ินัำ�นำด่กวี�าการ์ศ่กษาในำ

วิีทิยูาลัยู”40

–ธีิโอดีอร์ ร้สืเวลต้์

“เนำื�อหาในำพร์ะคัมภ่ร์์นำั�นำเหนำือกวี�าในำหนำังสือศาสนำา

เล�มอื�นำๆ พร์ะคัมภ่ร์์ได้กำาหนำดมาติร์ฐีานำจ็ริ์ยูธร์ร์มส่งสุด กำาหนำด

ให้ม่ควีามเชิื�อฟังอยู�างท่ิ�สุด ปร์ะณ์ามควีามบาปทิุกร์่ปแบบ แติ�ยูัง

ได้แจ็้งให้คนำบาปร์่้วี�าพวีกเขาจ็ะม่ช่ิวิีติท่ิ�ถ่กติ้องกับพร์ะเจ็้าได้

อยู�างไร์ หากมนำุษยู์ไม�ได้ร์ับแร์งบันำดาลใจ็ พวีกเขาจ็ะเข่ยูนำหนำังสือ

เชิ�นำนำั�นำได้อยู�างไร์”41

–เฮินรี� เทีี่ยสืเซึ่น

“พร์ะคัมภ่ร์์เป็นำหนำังสือเล�มเด่ยูวีท่ิ�บอกให้คุณ์ร์่้ได้ถ่งอนำาคติ 

เป็นำหนำังสือเล�มเด่ยูวีท่ิ�ติอบคำาถามได้อยู�างนำ�าพอใจ็วี�า ‘ฉันำมา

จ็ากไหนำ ทิำาไมฉันำจ็่งมาอยู่�ท่ิ�น่ำ� ฉันำกำาลังจ็ะไปไหนำ’”42

–น่รนาม่ 
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“ฉันำได้อ�านำหนำังสือมาแล้วีหลายูเล�ม แติ�พร์ะคัมภ่ร์์กลับอ�านำฉันำ”43

–น่รนาม่

“จ็งบอกเจ็้าชิายูของคุณ์วี�าหนำังสือเล�มน่ำ� (พร์ะคัมภ่ร์์) คือ

เคล็ดลับของควีามยิู�งใหญ�ของปร์ะเทิศอังกฤษ”44

–สืม่เด็ีจัพีระราช่ีนีว่กต้อเรีย (ถ่งเจั�าชีายแอฟร่กัน)

 “เป็นำไปไม�ได้เลยูท่ิ�จ็ะปกคร์องโลกอยู�างถ่กติ้องโดยู

ปร์าศจ็ากพร์ะเจ็้าและพร์ะคัมภ่ร์์”45

–จัอร์จั วอช่ีงตั้น 

“หากม่สิ�งใดในำควีามคิดหร์ือในำวิีธ่การ์ของผมท่ิ�คุณ์จ็ะ

ยูกยู�อง ผมขอมอบเก่ยูร์ติิยูศนำั�นำให้แก�พ�อแม�ของผมท่ิ�ปล่กฝ่ังให้ผม

ร์ักพร์ะคัมภ่ร์์ติั�งแติ�แร์กเริ์�ม หากเร์าปฏิบัติิติามหลักการ์ท่ิ�สอนำเอา

ไวี้ในำพร์ะคัมภ่ร์์ ปร์ะเทิศของเร์าจ็ะเจ็ริ์ญร์ุ�งเร์ือง แติ�ถ้าติัวีเร์าและ

ล่กหลานำของเร์าละเลยูคำาสอนำและสิทิธิอำานำาจ็ของพร์ะคัมภ่ร์์ 

ก็คงไม�ม่ใคร์สามาร์ถบอกได้วี�าควีามหายูนำะจ็ะคร์อบงำาเร์าอยู�าง

ร์วีดเร์ว็ีเพ่ยูงใด และมนัำจ็ะฝ่งักลบควีามร์ุ�งโร์จ็นำท์ิั�งหมดของเร์าไวีใ้นำ

ควีามมืดมิดอยู�างท่ิ�สุด” 
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“พร์ะคัมภ่ร์์เหมาะสำาหร์ับมนำุษยู์เพื�อการ์ดำาเนิำนำช่ิวิีติ และ

เติร่์ยูมมนำุษยู์ให้พร์้อมสำาหร์ับควีามติายู” 

“การ์ศ่กษาไม�ม่ปร์ะโยูชินำ์หากไม�ม่พร์ะคัมภ่ร์์”46

–ดีาเนียล เว็บสืเต้อร์ 

“หนำังสือเล�มน่ำ� [พร์ะคัมภ่ร์์] ติ้องถ่กเข่ยูนำโดยูผ่้ใดผ่้หนำ่�ง 

อนัำไดแ้ก� คนำด่ คนำเลวี หร์อืพร์ะเจ็า้ พร์ะคมัภ่ร์ไ์ม�สามาร์ถถก่เข่ยูนำข่�นำ

โดยูคนำด่เพร์าะพวีกเขากล�าวีวี�าพร์ะคัมภ่ร์์ได้ร์ับการ์ดลใจ็จ็ากการ์

ทิร์งเปดเผยูของพร์ะเจ็า้ คนำด่ยู�อมไม�โกหกหร์อืหลอกลวีง พร์ะคมัภ่ร์์

ไม�สามาร์ถถ่กเข่ยูนำข่�นำโดยูคนำเลวีได้ เพร์าะคนำเลวีจ็ะไม�เข่ยูนำถ่ง

สิ�งท่ิ�เป็นำการ์ปร์ะณ์ามตินำเอง จ็่งเหลือเพ่ยูงข้อสร์ุปเด่ยูวี พร์ะคัมภ่ร์์

ได้ร์ับการ์ดลใจ็จ็ากพร์ะเจ็้า” 

“ผมเป็นำคนำท่ิ�หลงไหลพร์ะคัมภ่ร์์ ผมเชิื�อฟังพร์ะคัมภ่ร์์ในำทิุก

สิ�งทิั�งเร์ื�องใหญ�และเร์ื�องเล็ก”47

–จัอห์น เวสืลีย์ 

“ผมร์่้ส่กเส่ยูใจ็สำาหร์ับคนำท่ิ�ไม�ได้อ�านำพร์ะคัมภ่ร์์ทิุกวีันำ ผม

แปลกใจ็วี�าทิำาไมพวีกเขาจ็่งก่ดกันำตินำเองออกจ็ากควีามเข้มแข็ง

และควีามชิื�นำชิมยิูนำด่” 
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“คนำท่ิ�ก่ดกนัำตินำเองออกจ็ากสิ�งท่ิ�ด่ท่ิ�สดุท่ิ�ม่อยู่�ในำโลก กค็อืคนำ

ท่ิ�ได้ก่ดกันำตินำเองออกจ็ากควีามร์่้ในำพร์ะคัมภ่ร์์”48

–ว้ดีโรว์ ว่ลสัืน

คุนยาม่ร้�ดีีถ่งคุวาม่สืำาคัุญขีองพีระวจันะขีองพีระเจั�าเสืม่อ เขีาเขี�าใจัดีีวา่

ในจัำานวนหนังสืือทีี่�เขีาสืะสืม่ พีระคัุม่ภีัร์นั�นอย้่บนชัี�นส้ืงสุืดี และไม่่มี่หนังสืือ

เล่ม่อื�นใดีทีี่�คุ้่คุวรกับการถ้กจััดีวางไว�ในต้้�หนังสืืออย่างแที่�จัร่ง พีระคัุม่ภีัร์บน

ชัี�นส้ืงสุืดีทีี่�ฝุ้่นจัับเขีรอะก็ไม่่ใชี่เรื�องทีี่�ดีีเลย พีระคัุม่ภีัร์ทีี่�ถ้กอ่าน ถ้กศ่กษา และ

ไดี�รับการเชืี�อฟังคืุอพีระคัุม่ภีัร์ทีี่�พีระเจั�า

ที่รงอยากให�เป็น!

2 ทิิโมธ่ 3:14-17 “แต้่ฝ้่ายที่่านจัง

ดีำาเน่นต้่อไปในส่ื�งทีี่�ที่่านเรียนร้�แล�ว 

และไดี�เชืี�ออย่างมั่�นคุง ที่่านก็ร้�ว่า

ที่่านไดี�เรียนม่าจัากผู้้้ใด่และตั้�งแต้่

เด็ีกม่าแล�ว ทีี่�ที่่านไดี�ร้�พีระคัุม่ภีัร์

อันบร่สุืที่ธ่ิ� ซ่ึ่�งมี่ฤที่ธ่ิ�สือนที่่านให�ไดี�ปัญญาถ่งคุวาม่รอดีโดียคุวาม่เชืี�อ

ในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ พีระคัุม่ภีัร์ทุี่กต้อนได่้รับการดีลใจัจัากพีระเจั�า และ

เปั็นัประโยชีน์ในการสือน การตั้กเตื้อนว่ากล่าว การปรับปรุงแก�ไขี

คุนให�ดีี และการอบรม่ในเรื�องคุวาม่ชีอบธิรรม่ เพืี�อคุนขีองพีระเจั�า

จัะดีีรอบคุอบ พีรักพีร�อม่ทีี่�จัะกระที่ำาการดีีทุี่กอย่าง”

พระคัมภ้ร์บันัชั�นัสื้งสืุด่ทำ้�ฝุ่่นัจับัเขรอะ
ก่็ไม่ใช่เรื�องทำ้�ด่้เล่ย พระคัมภ้ร์ทำ้�ถ้ก่อ่านั 

ถ้ก่ศ่ก่ษา แล่ะได่้รับัก่ารเชื�อฟังคือ
พระคัมภ้ร์ทำ้�พระเจ้าทำรงอยาก่ให้เปั็นั! 
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พีระเจั�าที่รงระบายลม่ปราณขีองพีระองค์ุเขี�าส้ื่พีระคัุม่ภีัร์ทัี่�งเล่ม่ 

เด็ีกๆ สืาม่ารถอ่านและเรียนร้�พีระคัุม่ภีัร์ไดี� ในชีีว่ต้ขีองพีวกเขีา หนังสืือเล่ม่นี� 

จัะต้�องถ้กพ้ีดีถ่ง หนังสืือเล่ม่แรกทีี่�เด็ีกๆ คุวรเรียนร้�ทีี่�จัะอ่านก็คืุอพีระวจันะ

ขีองพีระเจั�า โปรดีระมั่ดีระวังในการวางพีระคัุม่ภีัร์ทีี่�มี่ร้ปภัาพีไว�ต้่อหน�าเด็ีกๆ  

พีวกเขีาอาจัร้�ส่ืกอ่�ม่เอม่ใจักับร้ปภัาพีแต้่ไม่่ใชี่เนื�อหาในหน�านั�นๆ ซึ่าต้าน 

อาจัหลอกล่อให�พีวกเขีาคุ่ดีว่ามั่นเป็นเพีียงแคุ่หนังสืือน่ที่านแที่นทีี่�จัะเป็น

หนังสืือทีี่�บอกเล่าเรื�องราวทีี่�แที่�จัร่งขีองบุคุคุลจัร่งๆ พีระเยซ้ึ่ไม่่ไดี�มี่พีระคัุม่ภีัร์

ทีี่�มี่ร้ปภัาพีในต้อนที่ี�ยังที่รงเยาว์วัย แต้่พีระองคุ์ก็ที่รงเต่้บโต้ข่ี�นม่าเป็นอย่างดีี 

จังปล้กฝ้ังพีระวจันะขีองพีระเจั�ากับเด็ีกๆ ตั้�งแต้่พีวกเขีาอายุยังน�อย

2 เปโติร์ 1:18-19 “และเราก็ไดี�ย่นพีระสุืรเสีืยงนี�ม่าจัากสืวรรคุ์  

ในคุรั�งทีี่�เราไดี�อย้กั่บพีระองค์ุทีี่�ภ้ัเขีาอันบร่สุืที่ธ่ิ�นั�น และเราม่คีุำาพียากรณ์

ทีี่�แน่นอนย่�งกว่านั�นอีก จัะเป็นการดีีถ�าที่่านทัี่�งหลายจัะถือต้าม่คุำานั�น 

เสืมื่อนแสืงประทีี่ปทีี่�สื่องสืว่างในทีี่�มื่ดี จันกว่าแสืงอรุณจัะข่ี�น และ

ดีาวประจัำารุ่งจัะผุู้ดีข่ี�นในใจัขีองที่่าน

ทัี่�งหลาย”

พีระคัุม่ภีัร์ในมื่อขีองคุุณเป็นคุำา

พียากรณ์ทีี่�เชืี�อถือไดี� เป็นแสืงสืว่างทีี่�จัะ

นำาที่างคุุณในคุวาม่ม่ืดีม่่ดีขีองโลกใบนี�

ฮ่ิบร์่ 4:12 “เพีราะว่าพีระวจันะขีอง

พีระเจั�านั�นม้ชีีว่ต้ และที่รงพีลานุภัาพีอย้่เสืม่อ คุม่ย่�งกว่าดีาบสืองคุม่ 

ใดีๆ แที่งที่ะลกุระทัี่�งจ่ัต้และว่ญญาณ ต้ลอดีขี�อกระด้ีกและไขีในกระด้ีก 

และสืาม่ารถวินัิจฉััยคุวาม่คุ่ดีและคุวาม่มุ่่งหม่ายในใจัดี�วย” 

แง่มุมท้ำ�สืวยงามอย่างหน่ั�งของพระคัมภ้ร์ 
ก็่คือพระคัมภ้ร์จะพ้ด่กั่บัคุณในัท้ำ�ท้ำ�คุณอย่้  
แล่ะจะแทำงทำะลุ่เข้าไปัในัจิตวิญญาณ 
ของคุณด่้วยความจริง
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แง่มุ่ม่ทีี่�สืวยงาม่อย่างหน่�งขีองพีระคัุม่ภีัร์ก็คืุอพีระคัุม่ภีัร์จัะพ้ีดีกับคุุณ 

ในที่ี�ทีี่�คุุณอย้่ และจัะแที่งที่ะลุเขี�าไปในจ่ัต้ว่ญญาณขีองคุุณดี�วยคุวาม่จัร่ง  

พีระคัุม่ภีัร์จัะเตื้อนสืต่้เมื่�อเราที่ำาผู่้ดีบาป เป็นการดีีทีี่�จัะตั้�งคุำาถาม่ว่า “คุุณ

อ่านพีระคัุม่ภีัร์หรือไม่่” อย้่เสืม่อ การให�ผู้้�ไม่่เชืี�อไดี�อ่านพีระคัุม่ภีัร์นั�นเป็น 

ส่ื�งสืำาคัุญม่าก 

ย�อนกลับไปในช่ีวงก่อนทีี่�ผู้ม่จัะไดี�รับคุวาม่รอดี ผู้ม่มี่เพืี�อนร่วม่งาน 

คุนหน่�งทีี่�ล่วงประเวณี เขีาเป็นคุร่สืเตี้ยน เขีาบอกผู้ม่ว่าเมื่�ออ่านพีระคัุม่ภีัร์ 

เกือบทุี่กขี�อทีี่�เขีาอ่านก็จัะกล่าวเตื้อนถ่งการล่วงประเวณี แม่�ว่าผู้ม่จัะยังไม่่ไดี�

รับคุวาม่รอดี แต้่ผู้ม่ยังคุงมี่สืามั่ญสืำาน่กอย้่บ�าง ผู้ม่จ่ังเตื้อนเขีาว่า “ผู้ม่คุ่ดีว่า

คุุณเคุยอ่านขี�อพีระคัุม่ภีัร์เหล่านั�นทัี่�งหม่ดีม่าก่อนแล�ว แต้่ในต้อนนั�นมั่นไม่่มี่ 

คุวาม่หม่ายต้่อคุุณเลย” นั�นคืุอฤที่ธ่ิ�เดีชีแห่งพีระวจันะขีองพีระเจั�า ไม่่นาน 

หลังจัากนั�น เขีาไดี�กลับใจัจัากบาปเพีราะพีระวจันะขีองพีระเจั�าไดี�เตื้อนสืต่้ 

ให�เขีาเห็นว่านั�นไม่่ใชี่ว่ธีิทีี่�เขีาคุวรปฏิ่บัต่้ต้่อภัรรยาและพีระเจั�า

วิีวีร์ณ์์ 22:18-19 “ขี�าพีเจั�าเป็นพียานแก่ทุี่กคุนที่ี�ไดี�ย่นคุำาพียากรณ์ 

ในหนังสืือนี�ว่า ถ�าผู้้�ใดีจัะเเพ่ี�ม่เต่้ม่คุำาเขี�าไปในหนังสืือนี� พีระเจั�าก็จัะ

ที่รงเพ่ี�ม่ภััยพ่ีบัต่้ทีี่�เขีียนไว�ในหนังสืือม่�วนนี�แก่ผู้้�นั�น และถ�าผู้้�ใดีตั้ดี

ขี�อคุวาม่ออกจัากหนังสืือพียากรณ์นี� พีระเจั�าก็จัะที่รงเอาส่ืวนแบง่ขีอง

ผู้้�นั�นทีี่�มี่อย้่ในหนังสืือแห่งชีีว่ต้ และทีี่�มี่อย้่ในเมื่องบร่สุืที่ธ่ิ�นั�น และจาก่

ส่ื�งทีี่�มี่เขีียนไว�ในหนังสืือม่�วนนี�ไปเสีืย”

พีระเจั�าที่รงจัร่งจัังกับพีระวจันะขีองพีระองค์ุ คุุณต้�องไม่่ขัีดีต่้อพีระวจันะ

ขีองพีระองค์ุ คุุณไม่่สืาม่ารถเพี่�ม่เต่้ม่หนังสืือขีองม่อร์ม่อน ไข่ีมุ่กอันลำ�าคุ่า คัุม่ภีัร์

อัลกุรอานหรือหะดีีษลงไปในพีระคุัม่ภีัร์ พีระคัุม่ภีัร์มี่คุวาม่สืม่บ้รณ์แล�ว 
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สุภาษิติ 30:5-6 “พีระวจันะทีุ่กคุำาขีองพีระเจั�านั�นก็่บร่สุืที่ธ่ิ� พีระองคุ์

ที่รงเปั็นัโล่แก่บรรดีาผู้้�ทีี่�วางใจัในพีระองคุ์ อย่าเพ่ี�ม่อะไรเขี�ากับ 

พีระวจันะขีองพีระองคุ์ เกรงว่าพีระองคุ์จัะที่รงขีนาบเจั�า และเขีา 

จัะเห็นว่าเจั�าเป็นคุนมุ่สืา” 

ล่กา 11:27-28 “ต้่อม่าเมื่�อพีระองคุ์ยังต้รัสืคุำาเหล่านั�น มี่ผู้้�หญ่ง 

คุนหน่�งในหม้่่ประชีาชีนร�องท้ี่ลพีระองคุ์ว่า ‘คุรรภั์ซ่�งปฏ่ิสืนธ่ิพีระองคุ์

และหัวนม่ทีี่�พีระองค์ุเสืวยนั�นก็เปน็สุืขี’ แต้พ่ีระองคุต์้รัสืวา่ ‘ม่่ใชีเ่ชีน่นั�น  

แต้่คุนทัี่�งหลายทำ้�ไดี�ย่นพีระวจันะขีองพีระเจั�า และไดี�ถือรักษา 

พีระวจันะนั�นไว� ก็เป็นสุืขี’”  

การเชืี�อฟงัเปน็ส่ื�งทีี่�สืำาคัุญย่�งในการดีำาเน่นชีีว่ต้คุร่สืเตี้ยน คุุณจัะไดี�อ่าน

พีระวจันะขีองพีระเจั�าจัำานวนม่ากในหนังสืือเล่ม่นี� จัง ‘อ่านและใสื่ใจัเชืี�อฟัง’ 

เชี่นทีี่�เพืี�อนคุนหน่�งขีองผู้ม่ไดี�พ้ีดีเอาไว� จังรักษาพีระวจันะขีองพีระเจั�าต้ลอดี

ชีีว่ต้ขีองคุุณ! 

วิีวีร์ณ์์ 6:9 “เมื่�อพีระองคุ์ที่รงแกะต้ราดีวงที่ี�ห�านั�นแล�ว ขี�าพีเจั�าก็ 

แลเห็นดีวงว่ญญาณใต้�แที่่นบ้ชีา เป็นว่ญญาณขีองคุนทัี่�งหลายที่ี�ถ้กฆ่่า 

เพีราะพีระวจันะขีองพีระเจั�า และเพีราะคุำาพียานทีี่�เขีาย่ดีถือนั�น”

คุุณเต็้ม่ใจัทีี่�จัะจับชีีว่ต้ลงเพืี�อพีระวจันะขีองพีระเจั�าหรือไม่่

2 ทิิโมธ่ 2:9 “และเพีราะเหตุ้ขี่าวประเสืร่ฐนั�น ขี�าพีเจั�าจ่ังที่นทีุ่กขี์  

ถ้ก่ล่าม่โซึ่่ดีังผู้้�ร�าย แต้่พีระวจันะขีองพีระเจั�านั�นไม่่มี่ผู้้�ใดีเอาโซึ่่ล่าม่ 

ไว�ไดี�”
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ผู้ม่เพ่ี�งไดี�อ่านอีเม่ลจัากเพืี�อนคุนหน่�งทีี่�บอกผู้ม่ว่ามี่เด็ีกชีายอายุส่ืบสีื�ป่

ถ้กจัับทีี่�ประเที่ศจีันในขี�อหาแจักแผู่้นพัีบเพืี�อประกาศข่ีาวประเสืร่ฐ คุุณเต็้ม่ใจั

เสีืยสืละชีีว่ต้สื่วนหน่�งเพีราะต้�องถ้กจัองจัำา หรือเสีืยสืละทัี่�งชีีว่ต้ดี�วยการต้าย

เพีราะแบ่งปันพีระวจันะขีองพีระเจั�ากับคุนทีี่�ยังไม่่เชืี�อพีระเจั�าหรือไม่่

โยูชิ่วีา 1:7-9 “เพีียงแต้่จังเขี�ม่แข็ีงและกล�าหาญย่�งเถ่ดี ระวังทีี่�จัะ

กระที่ำาต้าม่พีระราชีบัญญัต่้ทัี่�งหม่ดีซ่ึ่�งโม่เสืสืผู้้�รับใชี�ขีองเราไดี�บัญชีา

เจั�าไว�นั�น อย่าหลีกเลี�ยงจัากพีระราชีบัญญัต่้นั�นไปัที่างขีวามื่อหรือ 

ที่างซึ่�าย เพืี�อว่าเจั�าจัะไปในถ่�นฐานใดี เจั�าจัะไดี�รับคุวาม่สืำาเร็จัอย่างดีี  

อย่าให�หนังสืือพีระราชีบัญญัต่้นี�ห่างเห่นไปจัากปากขีองเจั�า แต้่เจั�า

จังต้ร่กต้รองต้าม่นั�นทัี่�งกลางวันและกลางคุืน เพืี�อเจั�าจัะไดี�ระวังทีี่�จัะ 

กระที่ำาต้าม่ขี�อคุวาม่ที่ี�เขีียนไว�นั�นทุี่กประการ แล�วเจั�าจัะมี่คุวาม่จัำาเร่ญ 

และเจั�าจัะสืำาเร็จัผู้ลเปน็อยา่งดีี เราสัื�งเจั�าไว�แล�วม่่ใชีห่รือวา่ จังเขี�ม่แข็ีง 

และกล�าหาญเถ่ดี อย่าต้กใจัหรือ

คุร�าม่กลัวเลย เพีราะว่าเจั�าไปใน

ถ่�นฐานใดี พีระเยโฮิวาห์พีระเจั�า 

ขีองเจั�าทำรงสืถ่ต้กับเจั�า”

ในฐานะคุนยาม่ คุุณไดี�ใคุร่คุรวญ

พีระวจันะขีองพีระเจั�าอย้่เสืม่อหรือไม่่ 

คุุณมี่พีระวจันะเหล่านั�นอย้่ในคุวาม่คุ่ดี

ขีองคุุณในระหว่างทีี่�รอคุอยสืงคุราม่ฝ้่าย

ว่ญญาณหรือไม่่ คุุณมี่พีระวจันะเหล่านั�น

อย้่ในคุวาม่คุ่ดีขีองคุุณเมื่�อสืงคุราม่ฝ้่าย

ว่ญญาณไดี�เร่�ม่ต้�นข่ี�นแล�วหรือไม่่

หาก่ปัราศจาก่ความเข้าใจในั 
พระวจนัะของพระเจ้าอย่างถ้�ถ้วนั  

คุณก่็ไม่สืามารถเปั็นัสืาวก่ของ 
พระเจ้าอย่างทำ้�คุณต้องก่ารได่้  

หาก่คุณไม่ได่้ให้พระวจนัะซ่มเข้าไปั 
ในัจิตใจของคุณจนัชุ่มโชก่  

ก่ารเติบัโตของคุณจะหยุด่ชะงัก่
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1 เปโติร์ 2:2 “เชีน่เดีียวกับที่ารกแรกเก่ดี จังปรารถนานำ�านม่อันบร่สุืที่ธ่ิ� 

แห่งพีระวจันะ เพืี�อจัะที่ำาให�ที่่านทัี่�งหลายเต่้บโต้ข่ี�น” 

หากปราศจัากคุวาม่เขี�าใจัในพีระวจันะขีองพีระเจั�าอย่างถี�ถ�วน คุุณก็ 

ไม่่สืาม่ารถเป็นสืาวกขีองพีระเจั�าอย่างทีี่�คุุณต้�องการไดี� หากคุุณไม่่ไดี�ให� 

พีระวจันะซ่ึ่ม่เขี�าไปในจ่ัต้ใจัขีองคุุณจันชุีม่่โชีก การเต่้บโต้ขีองคุุณจัะหยดุีชีะงัก  

หากคุุณไม่่รับประที่านอาหารที่ี�เหม่าะสืม่ ดืี�ม่นำ�า และส้ืดีอากาศให�เพีียงพีอ  

ร่างกายขีองคุุณจัะต้าย จ่ัต้ว่ญญาณก็เช่ีนเดีียวกัน หากปราศจัากการรับประที่าน

ส่ื�งทีี่�มี่ประโยชีน์จัากพีระวจันะขีองพีระเจั�า คุุณจัะเป็นตั้วแที่นทีี่�อ่อนแอเมื่�อ

เทีี่ยบกับการเป็นคุร่สืเต้ียนทีี่�แที่�จัร่ง 

มาร์ะโก 7:7-8 “เขีานม่ัสืการเราโดียหาประโยชีน์ม่่ไดี� ดี�วยเอา

บที่บัญญัต่้ขีองม่นุษย์ม่าอวดีอ�างว่า เป็นพีระดีำารัสืสือน’ เจั�าทัี่�งหลาย

ละพีระบัญญัต่้ขีองพีระเจั�า และกลับไปถือต้าม่ประเพีณีขีองม่นุษย์ 

คืุอการล�างถ�วยเหยือก และส่ื�งอื�นๆ เชี่นนี�อีกหลายส่ื�ง เจั�าทัี่�งหลาย 

ก็ที่ำาอย้่” 

คุุณจัะเชืี�อฟังอะไรระหว่างคุวาม่คุ่ดีเห็นขีองม่นุษย์หรือคุวาม่จัร่งขีอง

พีระเจั�า 

2 ทิิโมธ่ 4:2-3 “จังประกาศพีระวจันะ ให�ขีะมั่กเขีม่�นทีี่�จัะที่ำาการ 

ทัี่�งในขีณะที่ี�มี่โอกาสืและไม่มี่่โอกาสื จังวา่กลา่ว ห�าม่ปราม่ และต้กัเตื้อน 

ดี�วยคุวาม่อดีที่นที่กุอยา่งและการสัื�งสือน เพีราะจัะถ่งเวลาทีี่�คุนจัะที่น

ต้่อคุำาสือนอันถ้กต้�องไม่่ไดี� แต้่เขีาจัะรวบรวม่คุร้ไว�ให�สือนในส่ื�งทีี่�เขีา

ชีอบฟัง ต้าม่คุวาม่ปรารถนาขีองต้นเอง”  
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คุรั�งหน่�งผู้ม่ไดี�ไปพ้ีดีทีี่�คุร่สืต้จัักรแห่งหน่�งในเมื่องว่ช่ีต้า ศ่ษยาภ่ับาล

ไดี�ม่อบกระเชี�าขีองขีวัญให�แก่ผู้ม่ มี่การ์ดีทีี่�เขีียนดี�วยถ�อยคุำาง่ายๆ ดี�วยว่า  

“จังประกาศพีระวจันะ!” ผู้ม่ไดี�อ่านงานว่จััยทีี่�บอกว่าสีื�ส่ืบเปอร์เซ็ึ่นต้์ขีอง 

ศ่ษยาภ่ับาลทัี่�งหม่ดีร้�ส่ืกไม่่สืบายใจัทีี่�จัะประกาศคุวาม่จัร่งเทีี่�ยงแที่�ต้่อ 

ทีี่�ประชุีม่ขีองพีวกเขีา หากเป็นสืถ่ต่้ทีี่�แที่�จัร่ง ศ่ษยาภ่ับาลเหล่านั�นจัะต้�อง 

ลงจัากธิรรม่าสืน์และต้�องไม่่เป็นนักเที่ศน์อีกต้่อไป หรือไม่่เขีาก็ต้�องเล่กกลัว

ในส่ื�งทีี่�ม่นุษย์จัะพ้ีดีหรือจัะที่ำา คุนยาม่ไม่่สืาม่ารถกังวลถ่งคุวาม่ร้�ส่ืกขีองคุน

ทุี่กคุนหรือเกรงว่าจัะมี่ใคุรบางคุนเล่กถวายเพีราะเหตุ้นี� พีวกเขีาที่ำาในส่ื�งทีี่�

ถ้กต้�องเสืม่อ

สุภาษิติ 2:1-6 “บุต้รชีายขีองเราเอ๋ย ถ�าเจั�ารับคุำาขีองเรา และสืะสืม่

คุำาบัญชีาขีองเราไว�กับเจั�ากระที่ำาห้ขีองเจั�าให�ผู่้�งเพืี�อรับปัญญา แล่ะ

เอียงใจัขีองเจั�าเขี�าหาคุวาม่เขี�าใจั เออ ถ�าเจั�าร�องหาคุวาม่รอบร้� แล่ะ

เปล่งเสีืยงขีองเจั�าหาคุวาม่เขี�าใจั ถ�าเจั�าแสืวงหาปัญญาดุีจัหาเง่น และ 

เสืาะหาปญัญาอยา่งหาขีมุ่ที่รพัียที์ี่�ซึ่อ่นไว� นั�นแหละ เจั�าจัะเขี�าใจัคุวาม่ 

ยำาเกรงพีระเยโฮิวาห์ และพีบคุวาม่ร้�ขีองพีระเจั�า เพีราะพีระเยโฮิวาห์

ที่รงประที่านปัญญา คุวาม่ร้�และคุวาม่เขี�าใจัมาจัากพีระโอษฐ์ขีอง

พีระองคุ์” 

ผู้้�คุนเด่ีนที่างย�ายถ่�นฐานขี�าม่อเม่ร่กาเพืี�อไปยังชีายฝ้ั�งต้ะวันต้กเพีราะ

ต้�องการไปขุีดีที่อง แต้่คุุณจัะเด่ีนสัืกสืองก�าวไปทีี่�ต้้�หนังสืือและเปิดีอ่าน 

พีระวจันะอันเป็นน่รันดีร์ขีองพีระเจั�าซ่ึ่�งมี่คุ่าม่ากกว่าที่องคุำาหรือไม่่

สดุด่ 119:9-11 “หนุ่ม่ๆ จัะรักษาที่างขีองต้นให�บร่สุืที่ธ่ิ�ไดี�อย่างไร 
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โดียระแวดีระวังตามพีระวจันะขีองพีระองคุ์ ขี�าพีระองคุ์แสืวงหา

พีระองคุด์ี�วยสุืดีใจัขีองขี�าพีระองคุ ์โอ ขีออยา่ให�ขี�าพีระองคุห์ลงไปจัาก

พีระบัญญัต่้ขีองพีระองคุ์ ขี�าพีระองคุ์ไดี�สืะสืม่พีระดีำารัสืขีองพีระองคุ์ 

ไว�ในใจัขีองขี�าพีระองคุ์ เพืี�อขี�าพีระองคุ์จัะไม่่ที่ำาบาปต้่อพีระองคุ์” 

เราซึ่่อนที่รัพีย์สืม่บัต่้มี่คุ่าไว�เพืี�อไม่่ให�ใคุรขีโม่ยเอาไปไดี� คุุณไดี�ซึ่่อน 

พีระวจันะขีองพีระเจั�าไว�ในใจัเพืี�อทีี่�คุุณจัะไม่่ที่ำาบาปต้่อพีระองคุ์ และแม่�ว่า 

มี่คุนขีโม่ยพีระคัุม่ภีัร์ขีองคุุณไป ที่รัพีย์สืม่บัต่้มี่คุ่าขีองพีระองคุ์จัะยังคุง

ปลอดีภััยอย้่ในใจัและคุวาม่ที่รงจัำาขีองคุุณหรือไม่่

สดดุ่ 119:89 “โอ ขี�าแต้พ่ีระเยโฮิวาห์ พีระวจันะขีองพีระองค์ุปกัแนน่

อย้่ในสืวรรคุ์เป็นน่ต้ย์” 

ส่ื�งหน่�งทีี่�คุนยาม่ที่ำาคืุอการนำาผู้้�คุนไปทีี่�พีระวจันะขีองพีระเจั�าเสืม่อ 

เพีราะอะไรคุรับ เพีราะพีระวจันะนั�นไดี�ตั้�งอย้ใ่นสืวรรคุแ์ล�ว คุุณสืาม่ารถโต้�แย�ง

พีระวจันะทัี่�งหม่ดีไดี�เที่่าทีี่�คุุณต้�องการ แต้่คุวาม่จัร่งเหล่านั�นเป็นน่รันดีร์และ

จัะไม่่มี่วันเปลี�ยนแปลง! นั�นคืุอเหตุ้ผู้ลทีี่�การยืนหยัดีในพีระวจันะขีองพีระเจั�า

จ่ังเป็นเรื�องทีี่�น่าย่นดีี เพีราะนี�คืุอศ่ลาทีี่�เคุลื�อนย�ายไม่่ไดี�เลย! 

สดุด่ 119:97-105 “โอ ขี�าพีระองคุ์รักพีระราชีบัญญัต่้ขีองพีระองค์ุ 

จัร่งๆ เปั็นัคุำารำาพ่ีงขีองขี�าพีระองคุ์วันยังคุำ�า โดียพีระบัญญัต่้ขีอง

พีระองคุ์ พีระองคุ์ที่รงกระที่ำาให�ขี�าพีระองคุ์ฉลาดีกว่าศัต้ร้ขีอง 

ขี�าพีระองคุ์ เพีราะพีระบัญญัต่้นั�นอย้่กับขี�าพีระองคุ์เสืม่อ ขี�าพีระองคุ์

มี่คุวาม่เขี�าใจัม่ากกว่าบรรดีาคุร้ขีองขี�าพีระองค์ุ เพีราะบรรดีาพีระโอวาที่

ขีองพีระองคุ์เปั็นัคุำารำาพ่ีงขีองขี�าพีระองคุ์ ขี�าพีระองคุ์เขี�าใจัม่ากกว่า 
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คุนส้ืงอายุ เพีราะขี�าพีระองคุ์รักษาขี�อบังคัุบขีองพีระองคุ์ ขี�าพีระองคุ์

รั�งเที่�าขี�าพีระองคุ์ไว�จัากว่ถีชัี�วทุี่กอย่าง เพืี�อรักษาพีระวจันะขีอง

พีระองคุ์ ขี�าพีระองคุ์ม่่ไดี�เลี�ยงจัากคุำาตั้ดีส่ืนขีองพีระองคุ์ เพีราะ

พีระองคุไ์ดี�ที่รงสือนขี�าพีระองคุ ์พีระดีำารัสืขีองพีระองค์ุนั�น ขี�าพีระองค์ุ

ช่ีม่แล�วหวานจัร่งๆ หวานัก่วา่นำ�าผู่้�งเมื่�อถ่งปากขี�าพีระองคุ ์ขี�าพีระองคุ์

ไดี�คุวาม่เขี�าใจัโดียขี�อบังคัุบขีองพีระองคุ์ เพีราะฉะนั�นขี�าพีระองคุ์

เกลียดีชัีงว่ถีเท็ี่จัทุี่กอย่าง พีระวจันะขีองพีระองคุ์เป็นโคุม่สืำาหรับเที่�า

ขีองขี�าพีระองคุ์ และเป็นคุวาม่สืว่างแก่ม่รรคุาขีองขี�าพีระองคุ์”

เป็นเรื�องน่าย่นดีีม่ากที่ี�ไดี�รับประที่านบางอย่างทีี่�มี่รสืชีาต่้ดีีต้่อต้่อม่ 

รับรสืขีองเรา เราไปยังร�านทีี่�เราโปรดีปรานเพีียงเพืี�อให�ไดี�รับประที่านอาหาร 

มื่�ออร่อย คุุณร้�ส่ืกเช่ีนเดีียวกันนั�นกับพีระวจันะขีองพีระเจั�าจันคุุณแที่บรอไม่่ไหว 

ทีี่�จัะเปิดีพีระคัุม่ภีัร์เพืี�อล่�ม่รสืและด้ีว่าพีระเจั�าที่รงมี่อะไรม่อบให�แก่คุุณบ�าง 

ในวันนี�หรือไม่่!

2 ทิิโมธ่ 2:15 “จังหมั่�นศ่กษาคุ�นคุว�าเพืี�อสืำาแดีงต้นเองให�เป็นทีี่� 

ชีอบพีระที่ัยพีระเจั�า เป็นคุนงานที่ี�ไม่่ต้�องละอาย แยกแยะพีระวจันะ

แห่งคุวาม่จัร่งนั�นไดี�อย่างถ้กต้�อง”     

คุำาว่า ‘หมั่�นศ่กษา’ หม่ายถ่ง 

คุวาม่พียายาม่หรือทุี่่ม่เที่ เรายอม่เหนื�อย

กับการฝ้ึกฝ้นกีฬาหรือเรียนเพืี�อสือบ

ปลายภัาคุ แต้่คุุณเคุยเหนื�อยอ่อนกับ 

การศ่กษาพีระวจันะขีองพีระเจั�าหรือไม่่

อย่าล่ืมว่าสืามสืิ�งจะคงอย้่ชั�วนัิรันัด่ร์  
นัั�นัคือ พระเจ้าผู้้้ทำรงเปั็นัตร้เอก่านัุภาพ  

พระวจนัะของพระองค์ แล่ะด่วงวิญญาณ 
ของผู้้้คนั แล่ะทัำ�งสืามสิื�งต่างม้ความสืำาคัญ 

ต่อคนัยามเสืมอไปั! 
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1 เปโติร์ 1:24-25 “เพีราะว่า ‘บรรดีาเนื�อหนังก็เป็นเสืมือนัต้�นหญ�า  

และบรรดีาสืง่าราศีขีองม่นุษย์ก็เป็นเสืมื่อนดีอกหญ�า ต้�นหญ�า

เหี�ยวแห�งไป และดีอกกร็ว่งโรยไป แต้พ่ีระวจันะขีององคุพ์ีระผู้้�เปน็เจั�า 

ยั�งยืนอย้เ่ปน็น่ต้ย’์ พีระวจันะนั�นคืุอขีา่วประเสืร่ฐทีี่�ไดี�ประกาศให�ที่า่น

ทัี่�งหลายที่ราบแล�ว” 

พีระวจันะขีองพีระเจั�ามี่คุุณสืม่บัต่้อันเป็นน่รันดีร์สืำาหรับพีวกเขีา  

พีระวจันะจัะดีำารงอย้่ต้ลอดีไป เราทุี่กคุนคุวรให�จ่ัต้ใจัขีองเราชุี่ม่โชีกดี�วย 

พีระวจันะทีี่�จัะดีำารงอย้ชั่ี�วน่รันดีร ์แที่นทีี่�จัะเปน็คุำาพ้ีดีม่ากม่ายทีี่�จัะจัางหายไป! 

อย่าลืม่ว่าสืาม่สื่�งจัะคุงอย้่ชัี�วน่รันดีร์ นั�นคืุอ พีระเจั�าผู้้�ที่รงเป็น 

ต้รีเอกานุภัาพี พีระวจันะขีองพีระองคุ์ และดีวงว่ญญาณขีองผู้้�คุน และทัี่�ง 

สืาม่ส่ื�งต้่างมี่คุวาม่สืำาคัุญต้่อคุนยาม่เสืม่อไป! 

อันต้รายทีี่�แที่�จัร่งประการหน่�งขีองคุนยาม่ก็คืุอคุำาสือนเท็ี่จั ซึ่าต้าน

จัะพียายาม่ใส่ืหลักคุำาสือนบางอย่างลงไปในใจัคุุณเพืี�อที่ำาให�คุุณหลุดีออกไป

จัากที่างแคุบเสื�นนี� มั่นไม่่สืนใจัว่าจัะต้�องที่ำาอย่างไร มั่นไม่่สืนใจัว่าใคุรจัะเป็น

ผู้้�ทีี่�สือนหลักคุำาสือนบางอย่างให�แก่คุุณ มั่นไม่่สืนใจัว่าคุุณอ่านหนังสืืออะไร  

มั่นแคุ่ต้�องการให�คุุณออกจัากที่างแคุบ และเมื่�อคุุณออกจัากที่างเสื�นนี�แล�ว  

มั่นก็ต้�องการให�คุุณอย้่ให�ห่างจัากที่างเสื�นนี�ไปนานๆ 

นี�คุือเหตุ้ผู้ลทีี่�เราสือนผู้้�คุนให�ระมั่ดีระวังตั้วอย้่เสืม่อ เพืี�อทีี่�คุุณจัะ

สืาม่ารถป้องกันต้นเองจัากคุำาสือนเที่็จัไดี� คุุณต้�องนำาทุี่กส่ื�งทีี่�คุุณไดี�ย่นม่า 

กลั�นกรองโดียต้รวจัสือบด้ีกับพีระวจันะขีองพีระเจั�า ถ�ามั่นไม่่สือดีคุล�องกับ 

พีระวจันะ ก็โยนมั่นท่ี่�งไปเสีืยเถอะ กำาจััดีมั่นให�พี�นที่างขีองคุุณโดียเร็วก่อนทีี่�

ศัต้ร้จัะย่ดีฐานทีี่�มั่�นดี�วยคุำาสือนเที่็จัเหล่านั�น 

ในเวลานี� มี่หลายคุนทีี่�กำาลังสือนว่าหนที่างไปส้ื่สืวรรคุ์มี่อย้่ม่ากม่าย 

พีระเยซ้ึ่ไม่่ใชี่ที่างเดีียวทีี่�จัะไปถ่งทีี่�นั�น 
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จีัน โรบ่นสัืน บ่ชีอปแห่งพีระราชีาคุณะที่ี�เมื่องน่วแฮิม่ป์เชีียร์ผู้้�เป็นเกย์ 

อย่างเปิดีเผู้ย ไดี�กล่าวในการเขี�ารับต้ำาแหน่งอย่างเป็นที่างการขีองบารัคุ  

โอบาม่าว่า 

“ย่นดีีต้�อนรับส้ื่วอช่ีงตั้น! คุวาม่สืนุกกำาลังจัะเร่�ม่ต้�นข่ี�น แต้่ก่อนอื�น  

ขีอให�เราหยดุีสัืกชัี�วคุร้เ่พืี�อขีอพีรจัากพีระเจั�าให�กับประเที่ศขีองเราและ

ประธิานาธิ่บดีีคุนต้่อไปดี�วยคุรับ ‘โอ ขี�าแต้่พีระเจั�าแห่งคุวาม่เขี�าใจั

อย่างอเนกอนันต้์ขีองเรา เราอธิ่ษฐานว่าพีระองคุ์จัะ...’49 

เมื่�อมี่คุนพ้ีดีว่า ‘พีระเจั�าแห่งคุวาม่เขี�าใจัอย่างอเนกอนันต้์ขีองเรา’  

มั่นมี่นัยว่าอย่างไรคุรับ 

ในการอธ่ิษฐานทีี่�พ่ีธีิสืาบานต้นเขี�ารับต้ำาแหน่งขีองประธิานาธ่ิบดีี 

โอบาม่า ร่ก วอร์เรนกล่าวว่า 

“ขี�าพีเจั�าขีอถ่อม่ใจัลงในพีระนาม่ขีองพีระเจั�าผู้้�ที่รงเปลี�ยนแปลงชีีว่ต้

ขีองขี�าพีเจั�า เยช้ีวา อีซึ่า เฮิซึุ่สื [ออกเสืียงเป็นภัาษาสืเปน] พีระเยซ้ึ่ 

ผู้้�ที่รงสือนให�เราอธ่ิษฐาน”50 

‘เยช้ีวา’ หม่ายถ่งเยซ้ึ่ในภัาษาฮีิบร้ ซ่ึ่�งเปน็ภัาษาทีี่�ถ้กใชี�โดียคุนสืว่นใหญ่

ทีี่�นับถือศาสืนาย่ว ‘อีซึ่า’ หม่ายถ่งเยซ้ึ่ในภัาษาอาหรับ ซ่ึ่�งเป็นภัาษาที่ี�ใชี�โดีย

ชีาวมุ่สืล่ม่สื่วนใหญ่ ‘เฮิซุึ่สื’ ออกเสีืยงเป็นภัาษาสืเปน ซ่ึ่�งเป็นภัาษาทีี่�ใชี�โดีย 

คุนสื่วนใหญ่ทีี่�นับถือศาสืนาคุร่สืต้์น่กายโรมั่นคุาที่อล่ก ในคุำาอธ่ิษฐานที่ี� 

เรียบง่ายนี� คุุณวอร์เรนตั้ดีส่ืนใจัรวม่ศาสืนาทัี่�งหม่ดีเหล่านี�ไว�ใต้�ร่ม่เดีียวกัน 

โดียใชี�พีระนาม่ขีองพีระเยซ้ึ่ในภัาษาต้่างๆ นี�เป็นส่ื�งทีี่�ถ้กต้�องหรือไม่่ 
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บารัคุ โอบาม่ากล่าวในการให�สืัม่ภัาษณ์กับแคุที่ลีน ฟัลซึ่านีว่า 

“ผู้ม่มี่รากฐานม่าจัากคุร่สืเต้ียน ผู้ม่เชืี�อว่ามี่หลายเสื�นที่างที่ี�นำาเราไปส้ื่

จุัดีหม่ายเดีียวกัน และนั�นเปน็คุวาม่เชืี�อทีี่�บอกว่ามี่ฤที่ธ่ิ�อำานาจัทีี่�ย่�งใหญ่

กว่า เป็นคุวาม่เชืี�อทีี่�เชืี�อม่โยงเราเขี�าไว�ดี�วยกันในฐานะประชีาชีน”51 

ต้าม่คุวาม่เชืี�อขีองประธิานาธิ่บดีีโอบาม่า ที่่านคุ่ดีถ้กต้�องแล�วหรือว่า 

มี่หลายเสื�นที่างที่ี�นำาเราไปส้ื่จุัดีหม่ายเดีียวกัน 

สืม่เด็ีจัพีระสัืนต้ะปาปายอห์น ปอลที่ี� 2 ต้รัสืว่า 

“มั่นจัะเป็นการปฏ่ิบัต่้อย่างจัร่งใจัต้าม่ธิรรม่เนียม่ที่างศาสืนาขีอง

พีวกเขีา และเป็นการปฏ่ิบัต่้ต้าม่คุำาสัื�งจัากม่โนธิรรม่ขีองพีวกเขีาเอง

เมื่�อสืม่าช่ีกขีองศาสืนาอื�นๆ ต้อบสืนองในเช่ีงบวกต้่อคุำาเช่ีญชีวนขีอง

พีระเจั�าและรับเอาคุวาม่รอดีในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์แม่�ในขีณะทีี่�พีวกเขีา 

ยงัไม่่ร้�จัักพีระองค์ุหรือไม่่ไดี�รับร้�ว่าพีระองค์ุที่รงเป็นพีระผู้้�ช่ีวยให�รอดี”52 

คุนบางคุนจัะไดี�รับคุวาม่รอดีในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ไดี�อย่างไรหากพีวกเขีา 

ไม่่ไดี�รับร้�ว่าพีระองคุ์ที่รงเป็นพีระผู้้�ชี่วยให�รอดี 

บ่ลลี� เกรแฮิม่กล่าวว่า 

“ผู้ม่เคุยเชืี�อวา่คุนนอกศาสืนาในประเที่ศที่ี�หา่งไกลนั�นไดี�หลงหายและ

กำาลังจัะต้กนรก ผู้ม่ไม่เ่ชืี�อเชีน่นั�นอีกต้อ่ไปแล�ว ผู้ม่เชืี�อวา่มี่ว่ธีิอื�นในการ

รับร้�ถ่งการดีำารงอย้่ขีองพีระเจั�า”53
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มี่ว่ธีิอื�นอีกไหม่ทีี่�จัะรับร้�ถ่งการดีำารงอย้ข่ีองพีระเจั�า หรือมี่เพีียงว่ธีิเดีียว

เที่่านั�น

ประธิานาธิ่บดีีบุชีกล่าวในการให�สืัม่ภัาษณ์กับซ่ึ่นเทีี่ย แม่คุแฟดีเดีนว่า 

“ผู้ม่เชืี�อว่ามี่ผู้้�ที่รงฤที่ธ่ิ�ทีี่�พีระที่ัยกว�างและใหญ่เพีียงพีอ มี่คุวาม่รัก 

ม่ากพีอทีี่�จัะโอบล�อม่ผู้้�คุนจัำานวนม่าก ผู้ม่ไม่่คุ่ดีว่าพีระเจั�านั�นเป็น

แนวคุ่ดีทีี่�แคุบ ผู้ม่คุ่ดีว่าเป็นแนวคุ่ดีทีี่�ไม่่จัำากัดี ผู้ม่เองเชืี�อว่าที่างไปส้ื่

พีระเจั�านั�นคืุอโดียที่างพีระคุร่สืต้์ และคุนอื�นๆ ก็มี่ที่างไปส้ื่พีระเจั�า

ทีี่�แต้กต้่างออกไป และผู้ม่เชืี�อว่าเราต้่างอธ่ิษฐานต้่อผู้้�ที่รงม่ห่ที่ธ่ิฤที่ธ่ิ� 

องคุ์เดีียวกัน ผู้ม่เชืี�อเชี่นนั�น”54 

มัทิธิวี 7:13-14 “จังเขี�าไปที่างประต้้แคุบ เพีราะว่าประต้้ใหญ่และ 

ที่างก่ว้างนั�นนำาไปถ่งคุวาม่พ่ีนาศ และคุนทีี่�เขี�าไปที่างนั�นมี่ม่าก เพีราะว่า 

ประต้้ซ่ึ่�งนำาไปถ่งชีีว่ต้นั�นก็คับัและที่างก็แคบั ผู้้�ทีี่�หาพีบก็มี่น�อย”   

แล�วนี�คืุออะไรคุรับ พีระเยซ้ึ่ต้รัสืถ้กต้�องหรือไม่ว่า่มั่นเปน็ที่างแคุบ หรือ

ประธิานาธิ่บดีีบุชีกล่าวถ้กต้�องว่ามั่นเป็นที่างกว�าง 

ในนวน่ยายเรื�อง The Shack (ก่ระทำอ่มเหนัอืปัาฏิหิารยิ)์ พีอล ยงัเขีียน

ไว�ว่าพีระเยซ้ึ่ต้รัสืว่า 

“เราเป็นที่างทีี่�ดีีทีี่�สุืดีทีี่�ม่นุษย์สืาม่ารถไปถ่งพีระเจั�าหรือพีระว่ญญาณ

บร่สุืที่ธ่ิ�ไดี�”55 

พีระเยซ้ึ่ที่รงเป็นที่างทีี่�ดีีทีี่�สุืดีในการไปถ่งพีระบ่ดีาในสืวรรค์ุ หรือ 

ที่รงเป็นที่างเดีียวคุรับ 
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คุนยาม่คุรับ เราสืาม่ารถหาคุำาต้อบทีี่�ถ้กต้�องไดี�จัากที่ี�ไหน เราต้�องด้ีทีี่�

พีระวจันะขีองพีระเจั�าเสืม่อ! 

ยูอห์นำ 14:6 “พีระเยซ้ึ่ต้รัสืกับเขีาว่า “เราเป็นที่างนั�น เป็นคุวาม่จัร่ง 

และเป็นชีีว่ต้ ไม่่มี่ผู้้�ใดีม่าถ่งพีระบ่ดีาไดี�นอกจัากม่าที่างเรา” 

กิจ็การ์ 4:12 “ในผู้้�อื�นคุวาม่รอดีไม่่มี่เลย ดี�วยว่านาม่อื�นซ่ึ่�งให�เรา 

ทัี่�งหลายรอดีไดี� ไม่่ที่รงโปรดีให�ม่ีในที่่าม่กลางม่นุษย์ทัี่�วใต้�ฟ้า” 

กิจ็การ์ 16:30-31 “และพีาที่่านทัี่�งสืองออกม่าแล�วว่า ‘ที่่านเจั�าขี�า 

ขี�าพีเจั�าจัะต้�องที่ำาอย่างไรจ่ังจัะรอดีไดี�’ เปาโลกับส่ืลาสืจ่ังกล่าวว่า 

‘จังเชืี�อวางใจัในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์เจั�า และท่ี่านจัะรอดีไดี�ทัี่�งคุรอบคุรัว

ขีองที่่านดี�วย’” 

1 ทิิโมธ่ 2:5 “ดี�วยเหตุว่าม้พีระเจั�าองคุ์เดีียวและม่ีคุนกลางแต้่ผู้้�เดีียว

ระหว่างพีระเจั�ากับม่นุษย์ คืุอพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ผู้้�ที่รงสืภัาพีเป็นม่นุษย์”

1 ยูอห์นำ 2:23 “ผู้้�ใดีทีี่�ปฏ่ิเสืธิพีระบุต้ร ผู้้�นั�นก็ไม่่มี่พีระบ่ดีา แต่ผู้้้ใด่ 

ทำ้�รับัพระบัุตร ผู้้้นัั�นัก็่ม้พระบัิด่าด่้วย”

1 ยูอห์นำ 5:11-12 “และพียานหลักฐานนั�นก็คืุอว่า พีระเจั�าไดี�ที่รง

โปรดีประที่านชีีว่ต้น่รันดีร์แก่เราทัี่�งหลาย และชีีว่ต้นี�มี่อย้่ในพีระบุต้ร

ขีองพีระองค์ุ ผู้้�ทีี่�มี่พีระบุต้รก็มี่ชีีว่ต้ ผู้้�ทีี่�ไม่่มี่พีระบุต้รขีองพีระเจั�าก็

ไม่่มี่ชีีว่ต้” 
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ยูอหน์ำ 3:16 “เพีราะวา่พีระเจั�าที่รงรักโลก จันไดี�ที่รงประที่านพีระบุต้ร 

องคุ์เดีียวขีองพีระองคุ์ทีี่�บังเก่ดีม่า เพืี�อผู้้�ใดีที่ี�เชืี�อในพีระบุต้รนั�นจัะ 

ไม่่พ่ีนาศ แต้่มี่ชีีว่ต้น่รันดีร์” 

ยูอหน์ำ 3:36 “ผู้้�ทีี่�เชืี�อในพีระบุต้รก็มี่ชีีว่ต้น่รันดีร ์ผู้้�ทีี่�ไม่เ่ชืี�อในพีระบุต้ร

ก็จัะไม่่เห็นชีีว่ต้ แต้่พีระพ่ีโรธิขีองพีระเจั�าต้กอย้่กับเขีา” 

ยูอห์นำ 8:24 “เราจ่ังบอกที่่านทัี่�งหลายว่า ที่่านจัะต้ายในการบาป 

ขีองที่่าน เพีราะว่าถ�าที่่านม่่ไดี�เชืี�อว่าเราเป็นผู้้้นัั�นั ที่่านจัะต้�องต้าย 

ในการบาปขีองต้ัว”    

พีระวจันะขี�อต้่างๆ เหล่านี�ที่ำาให�กระจ่ัางข่ี�นอย่างแที่�จัร่งใชี่ไหม่คุรับ  

ผู้ม่คุ่ดีว่าส่ื�งทีี่�เก่ดีข่ี�นทัี่�งหม่ดีนี�คืุอคุวาม่ร้�ส่ืก บางคุนไม่่ต้�องการที่ำาให�ใคุร 

ขุี่นเคืุอง พีวกเขีาไม่่ต้�องการรบกวนใคุรโดียบอกว่าคุวาม่เชืี�อขีองคุนเหล่านั�น

ไม่่ถ้กต้�อง แต้่การบอกคุวาม่จัร่งกับใคุรสัืกคุนมั่นจัะเป็นเรื�องทีี่�น่ารังเกียจั 

ไดี�อยา่งไร อันทีี่�จัร่งแล�ว ส่ื�งทีี่�แสืดีงออกถ่งคุวาม่รักม่ากทีี่�สุืดีทีี่�คุุณสืาม่ารถที่ำาไดี�

ก็คืุอการบอกคุวาม่จัร่งกับใคุรสัืกคุน! 

คุุณต้�องเขี�าใจัดี�วยว่าพีระคัุม่ภีัร์ไดี�บอกว่าจัะมี่การประกาศข่ีาวประเสืร่ฐ

อื�นในโลกนี� 

กาลาเท่ิยู 1:6-9 “ขี�าพีเจั�าประหลาดีใจันักทีี่�ที่่านทัี่�งหลายไดี�ผู่้นหน�า 

หนีโดียเร็วจัากพีระองค์ุ ผู้้�ไดี�ที่รงเรียกที่่านให�เขี�าในพีระคุุณขีอง 

พีระคุร่สืต้์ และไดี�ไปหาขี่าวประเสืร่ฐอื�น ซ่ึ่�งม่่ใชี่อย่างอื�นดีอก แต้่ว่ามี่

บางคุนทีี่�ที่ำาให�ที่่านยุ่งยาก และปรารถนาทีี่�จัะบ่ดีเบือนขี่าวประเสืร่ฐ
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ขีองพีระคุร่สืต้์ แต้่แม่�ว่าเราเองหรือ

ท้ี่ต้สืวรรคุ์ ถ�าประกาศขี่าวประเสืร่ฐ

อื�นแก่ที่่าน ซ่ึ่�งขัีดีกับขี่าวประเสืร่ฐทีี่�เรา 

ไดี�ประกาศแก่ที่่านไปแล�วก็ให�ผู้้� นั�น 

ถ้กสืาปแชี่ง ต้าม่ทีี่�เราไดี�พ้ีดีไว�ก่อนแล�ว 

บัดีนี�ขี�าพีเจั�าพ้ีดีอีกว่า ถ�าผู้้้ใด่ประกาศ

ขี่ าวประเสื ร่ฐ อื� นแก่ที่่ าน ทีี่� ขัีดี กับ 

ขี่าวประเสืร่ฐซ่ึ่�งที่่านไดี�รับไว�แล�ว ผู้้�นั�น

จัะต้�องถ้กสืาปแชี่ง” 

คุำาว่า ‘สืาปแชี่ง’ หม่ายถ่งบางอย่างทีี่�ถ้กสืาปแชี่งและไม่่สืาม่ารถ

ไถถ่อนไดี� นั�นเปน็ถ�อยคุำาทีี่�จัร่งจัังม่าก พีระเจั�าไม่ไ่ดี�ล�อเลน่ หากคุุณล�อเลน่กับ 

ขีา่วประเสืร่ฐขีองพีระเจั�า คุุณก็กำาลังล�อเลน่กับพีระบุต้รขีองพีระองคุ ์และคุุณ

ก็เชืี�อไดี�เลยว่าพัร้ะเจ้าจะที่ร้งจัดการ้กับเร้ื�องนี�อย่่างจร้ิงจัง 

2 โคริ์นำธ์ 11:4 “เพีราะว่าถ�าคุนใดีจัะม่าเที่ศนาสัื�งสือนถ่งพีระเยซ้ึ่ 

อีกองคุ์หน่�ง ซ่ึ่�งแต้กต้่างกับทีี่�เราไดี�เที่ศนาสัื�งสือนนั�น หรือถ้าที่่าน 

จัะรับว่ญญาณอื�นซ่ึ่�งแต้กต้่างกับทีี่�ที่่านไดี�รับแต้่ก่อน หรือรับขี่าว

ประเสืร่ฐอื�นซ่ึ่�งแต้กต้่างกับทีี่�ที่่านไดี�รับไว�แล�ว แหม่ที่่านทัี่�งหลายชี่าง

อดีที่นสืนใจัฟังเขาเสีืยจัร่งๆ”

ในหนังสืือ 2 โคุร่นธิ์ พีระเจั�าไดี�ต้รัสืถ่งเรื�องนี�อีกคุรั�งหน่�ง พีระองคุ์ 

ไม่่อยากให�คุุณพีลาดีประเด็ีนนี�จัร่งๆ มี่เพีียงขี่าวประเสืร่ฐเดีียวเที่่านั�น และ 

ที่างเดีียวเที่่านั�นทีี่�ไปถ่งพีระบ่ดีาคืุอโดียที่างพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้ ์

คำาว่า ‘สืาปัแช่ง’ หมายถ่งบัางอย่างท้ำ� 
ถ้ก่สืาปัแช่งแล่ะไม่สืามารถไถ่ถอนัได่้  
นัั�นัเปั็นัถ้อยคำาทำ้�จริงจังมาก่ พระเจ้า 
ไม่ได่้ล่้อเล่่นั หาก่คุณล่้อเล่่นัก่ับั 
ข่าวปัระเสืริฐของพระเจ้า คุณก็่ก่ำาลั่ง 
ล่้อเล่่นัก่ับัพระบัุตรของพระองค์  
แล่ะคุณก่็เชื�อได่้เล่ยว่าพัร้ะเจ้า 
จะที่ร้งจัดการ้กับเร้ื�องนี�อย่่างจร้ิงจัง 
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กาลาเท่ิยู 1:10 “บัดีนี�ขี�าพีเจั�ากำาลังพ้ีดีเอาใจัม่นุษย์หรือ หรือให�เป็น 

ทีี่�ชีอบพีระที่ัยพีระเจั�า ขี�าพีเจั�าอุต้สื่าห์ประจับประแจังม่นุษย์หรือ 

เพีราะถ�าขี�าพีเจั�ากำาลังประจับประแจังม่นุษย์อย้่ขี�าพีเจั�าก็ไม่่ใชี่ 

ผู้้�รับใชี�ขีองพีระคุร่สืต้์”   

คุนยาม่ไม่่เคุยกังวลว่าคุนอื�นคุ่ดีอย่างไรเกี�ยวกับตั้วเขีา เราต้�องชีี�ให�เห็น

คุำาสือนเท็ี่จัเพืี�อคุนอื�นจัะไดี�ไม่่ถ้กหลอกในเรื�องคุวาม่เป็นน่รันดีร์ การที่ำาให�

ม่นุษย์พีออกพีอใจัไม่่ใชี่ที่างเลือกสืำาหรับคุนยาม่ 

ยูอห์นำ 17:3 “และนี�แหละคืุอชีีว่ต้น่รันดีร์ คืุอทีี่�เขีาร้�จัักพีระองคุ์ 

ผู้้�ที่รงเป็นพีระเจั�าเทีี่�ยงแที่�องคุ์เดีียว และร้�จัักพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ทีี่�พีระองค์ุ 

ที่รงใชี�ม่า”

คุวาม่จัร่งขีองเรื�องนี�ก็คืุอเมื่�อคุุณสืงสัืยวา่พีระเยซ้ึ่ที่รงเปน็ที่างเดีียวเพืี�อ

ไปสืวรรคุ์หรือไม่่ คุุณก็กำาลังสืงสืัยในพีระวจันะขีองพีระเจั�า พีระคุัม่ภีัร์เป็น 

พีระวจันะที่ี�ผู่้ดีพีลาดีขีองพีระเจั�าหรือไม่่ 

2 เปโติร์ 1:20-21 “จังร้�ขี�อนี�ก่อน คืุอว่าคุำาพียากรณ์ทุี่กคุำาทีี่�จัาร่กไว�

ในพีระคัุม่ภีัร์แล�ว ไม่่มี่ใคุรตี้คุวาม่ไดี�ต้าม่ลำาพัีงใจัขีองต้นเอง ดี�วยว่า

คุำาพียากรณ์ในอดีีต้นั�นไม่่ไดี�ม่าจัากคุวาม่ประสืงคุ์ขีองม่นุษย์ แต้่พีวก

ผู้้�บร่สุืที่ธ่ิ�ขีองพีระเจั�าไดี�กล่าวคุำาต้าม่ทีี่�พีระว่ญญาณบร่สุืที่ธ่ิ�ไดี�ที่รง

ดีลใจัเขา”  

เราร้�ไดี�จัากเรื�องราวที่างประวัต่้ศาสืต้ร์ โบราณคุดีี และคุำาพียากรณ์

ทีี่�สืำาเร็จัแล�วว่าพีระคัุม่ภีัร์เป็นหนังสืือศักด่ี�ส่ืที่ธ่ิ�ที่ี�คุุณสืาม่ารถวางจ่ัต้ว่ญญาณ 
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น่รนัดีรข์ีองคุุณลงบนนั�นไดี� ศาสืนาทัี่�งหม่ดีสืาม่ารถสืรุปไดี�เปน็หนังสืือหน่�งเลม่่

หรือหลายเลม่่ พีระคัุม่ภีัรเ์ปน็เพีียงหนังสืือเลม่่เดีียวทีี่�ไดี�รับการพ่ีส้ืจันม์่าต้ลอดี

ประวัต่้ศาสืต้ร์ว่าถ้กต้�องและเป็นคุวาม่จัร่ง 

สดุด่ 12:6 “พีระดีำารัสืขีองพีระเยโฮิวาห์เปั็นัพีระดีำารัสืทีี่�บร่สุืที่ธ่ิ� เป็น

เหมือนัเง่นหลอม่ให�บร่สุืที่ธ่ิ�ในเต้าไฟบนแผู้่นด่ีนแล�วถ่งเจ็ัดีคุรั�ง”

พีระวจันะขีองพีระเจั�าไดี�รับการที่ดีสือบแล�วและบร่สุืที่ธ่ิ�! 

สดุด่ 19:7 “พีระราชีบัญญัต่้ขีองพีระเยโฮิวาห์รอบัคอบัและฟ้�นฟ้

จ่ัต้ว่ญญาณ พีระโอวาที่ขีองพีระเยโฮิวาห์นั�นแนั่นัอนั กระที่ำาให� 

คุนร้�น�อยมี่ปัญญา”    

เราร้�ว่าพีระคัุม่ภีัร์ขีองพีระเจั�านั�นสืม่บ้รณ์แบบ และเราใชี�พีระบัญญัต่้

และพีระวจันะขีองพีระองคุ์ในขีณะที่ี�เรายืนหยัดีเพืี�อพีระองคุ์! 

หลายคุนสืงสัืยว่า “พีระเยซ้ึ่คืุอผู้้�ใดี” คุรั�งหน่�งผู้ม่กำาลังคุุยกับผู้้�หญ่ง 

คุนหน่�งชืี�อเดีโบราห์ในศ้นย์การคุ�า เธิอถาม่ว่า “คุุณคุ่ดีว่าพีระเยซ้ึ่คืุอพีระเจั�า

หรือคุะ” เมื่�อเราสืนที่นากันต้่อ ผู้ม่พีบว่าเธิอเต่้บโต้ข่ี�นม่าในคุวาม่เชืี�อ 

ขีองพียานพีระยะโฮิวา เธิอถ้กสือนว่าพีระเยซ้ึ่เป็นอัคุรท้ี่ต้สืวรรคุ์มี่คุาเอล  

เธิอถ้กไล่ออกจัากคุร่สืต้จัักรพียานพีระยะโฮิวาเมื่�อไม่่นานม่านี�  

ยูอห์นำ 1:1 “ในเร่�ม่แรกนั�นพีระวาที่ะที่รงเป็นอย้่แล�ว และพีระวาที่ะ

ที่รงอย้่กับพีระเจั�า และพีระวาที่ะที่รงเป็นพีระเจั�า”  
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ยูอห์นำ 1:14 “พีระวาที่ะไดี�ที่รงสืภัาพีขีองเนื�อหนัง และที่รงอย้่

ที่่าม่กลางเรา (และเราทัี่�งหลายไดี�เห็นสืง่าราศีขีองพีระองค์ุ คืุอ 

สืง่าราศีอันสืม่กับพีระบุต้รองคุ์เดีียวทีี่�บังเก่ดีจัากพีระบ่ดีา) บร่บ้รณ์

ดี�วยพีระคุุณและคุวาม่จัร่ง”

เราเห็นไดี�ชัีดีจัากพีระก่ต้ต่้คุุณ

ขีองยอห์นว่าพีระเยซ้ึ่คืุอพีระวาที่ะ และ

พีระวาที่ะคุือพีระเจั�า! ใชี่คุรับ พีระเยซ้ึ่

คืุอพีระเจั�า! 

1 ยูอห์นำ 5:7 “เพีราะมี่พียานอย้่

สืาม่พียานในสืวรรคุ์ คืุอพีระบ่ดีา 

พีระวาที่ะ และพีระว่ญญาณบร่สืุที่ธ่ิ� และพียานทัี่�งสืาม่นี�เป็นองคุ์

เดีียวกัน”  

ขี�อพีระคัุม่ภีัร์ดัีงกล่าวน่าจัะเป็นขี�อทีี่�แสืดีงถ่งต้รีเอกานุภัาพีทีี่�ชัีดีเจัน

ทีี่�สุืดีในพีระคุัม่ภีัร์ทัี่�งเล่ม่ 

ยูอห์นำ 10:30 “เรากับพีระบ่ดีาของเราเป็นอันหน่�งอันเดีียวกัน”  

1 ทิิโมธ่ 3:16 “ที่างขีองพีระเจั�าอันย่�งใหญ่และล่กลับซ่ึ่�งไม่่มี่ใคุร

ปฏ่ิเสืธิไดี�ก็คืุอ พีระเจั�าที่รงปรากฏิในเนื�อหนัง พีระว่ญญาณไดี�

ที่รงพ่ีส้ืจัน์แล�ว หม้่่ท้ี่ต้สืวรรค์ุก็เห็น และมี่ผู้้�ประกาศพีระองค์ุแก่ 

ชีนต้่างชีาต่้ มี่ชีาวโลกเชืี�อถือพีระองคุ์ และพีระองค์ุที่รงถ้กรับข่ี�นไป

ในสืง่าราศี”     

คำาสือนัทำ้�ม้อย้่ทำั�วไปัในัเวล่านั้�ก่็คือ  
มนัุษย์ได่้ตายสืนัิทำในัความบัาปั 

ของพวก่เขาจนัไม่สืามารถก่ล่ับัใจ 
แล่ะเชื�อในัพระเยซ้คริสืต์เพื�อให้ 

ได่้รับัก่ารอภัยบัาปัได่้อ้ก่ 
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ไม่มี่่ส่ื�งใดีทีี่�ชัีดีเจันไปกวา่ประโยคุทีี่�วา่ ‘พีระเจั�าที่รงปรากฏิในเนื�อหนัง’! 

อีกแล�ว 

ยูอห์นำ 5:18 “เหตุ้ฉะนั�นพีวกย่วย่�งแสืวงหาโอกาสืทีี่�จัะฆ่่าพีระองค์ุ 

ม่่ใชี่เพีราะพีระองคุ์ล่วงกฎีวันสืะบาโต้เที่่านั�น แต้่ยังไดี�เรียกพีระเจั�าว่า

เป็นบ่ดีาขีองต้นดี�วย ซ่ึ่�งเป็นการกระที่ำาต้นเสืม่อกับพีระเจั�า”

แม่�แต้่ชีาวย่วก็ร้�ว่าพีระเยซ้ึ่ที่รง 

อ�างว่าพีระองคุ์เป็นพีระเจั�า และนั�นคืุอ

สืาเหตุ้ทีี่�พีวกเขีาพียายาม่เอาห่นขีว�าง 

พีระเยซ้ึ่ หากพีวกเขีาร้�ตั้�งแต้่เมื่�อ 2,000 

ป่ก่อนว่าพีระเยซ้ึ่ที่รงเป็นพีระเจั�า ในวันนี�  

ก็อยา่ให�ศัต้ร้ม่าหลอกคุุณให�คุ่ดีว่าพีระองค์ุ

ไม่่ใชี่พีระเจั�า 

ยูอห์นำ 11:25-26 “พีระเยซ้ึ่ต้รัสืกับเธิอว่า “เราเป็นเหตุ้ให�คุน 

ทัี่�งปวงเป็นข่ี�นและมี่ชีีว่ต้ ผู้้�ทีี่�เชืี�อในเรานั�น ถ่งแม่�ว่าเขีาต้ายแล�วก็ 

ยังจัะมี่ชีีว่ต้อีก และผู้้�ใดีทีี่�มี่ชีีว่ต้และเชืี�อในเราจัะไม่่ต้ายเลย เจั�าเชืี�อ

อย่างนี�ไหม่”      

พีระเยซ้ึ่ที่รงถือกุญแจัส้ื่ชีีว่ต้น่รันดีร์ พีระองคุ์ที่รงเป็นชีีว่ต้ และเมื่�อคุุณ

เชืี�อในพีระเยซ้ึ่ คุุณจัะอย้่กับพีระองคุ์ชัี�วน่รันดีร์! 

คุนยาม่ร้�ว่าจัะต้�องตั้�งคุำาถาม่ว่า ‘คุุณคุ่ดีว่าพีระเยซ้ึ่คืุอผู้้�ใดี’ 

หาก่เราตายสืนิัทำในับัาปัจนัไม่สืามารถ 
ส้้ืความกั่บัพระเจ้าได้่อ้ก่ ทำำาไมพระองค์ 
จ่งทำรงขอให้เราส้้ืความกั่บัพระองค์
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คุำาสือนที่ี�มี่อย้่ทัี่�วไปในเวลานี�ก็คืุอ ม่นุษย์ไดี�ต้ายสืน่ที่ในคุวาม่บาป 

ขีองพีวกเขีาจันไม่่สืาม่ารถกลับใจัและเชืี�อในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์เพืี�อให�ไดี�รับการ

อภััยบาปไดี�อีก 

เป็นคุวาม่จัร่งทีี่�ม่นุษย์ถ้กแยกจัากพีระเจั�าเพีราะคุวาม่บาปขีองเขีา  

แต้่นั�นไม่่ไดี�หม่ายคุวาม่ว่าเขีาไม่่สืาม่ารถกลับใจัจัากคุวาม่บาปและมี่คุวาม่

เชืี�อไดี� “ต้ลอดีพีระคุัม่ภีัร์ทัี่�งเล่ม่ พีระเจั�าที่รงนำาเสืนอหลักการแห่งคุวาม่จัร่ง 

ต้่อหน�าม่นุษย์ทีี่�ล�ม่ลงและเต็้ม่ไปดี�วยคุวาม่บาป และที่รงขีอให�พีวกเขีาเลือก

ชีีว่ต้ในพีระคุร่สืต้์ม่ากกว่าทีี่�จัะต้าย อันเป็นผู้ลม่าจัากการปฏิ่เสืธิคุวาม่จัร่ง”56 

อิสยูาห ์1:18 “พีระเยโฮิวาห์ต้รัสืวา่ “ม่าเถ่ดี ให�เราส้ื�คุวาม่กัน ถ่งบาป

ขีองเจั�าเหมื่อนสีืแดีงเขี�ม่ก็จัะขีาวอย่างห่ม่ะ ถ่งมั่นจัะแดีงอย่างผู้�าแดีง

ก็จัะกลายเป็นอย่างขีนแกะ”

หากเราต้ายสืน่ที่ในคุวาม่บาปจันไม่่สืาม่ารถส้ื�คุวาม่กับพีระเจั�าไดี�อีก 

ที่ำาไม่พีระองคุ์จ่ังที่รงขีอให�เราส้ื�คุวาม่กับพีระองคุ์

สดุด่ 14:1-3 “คุนโง่รำาพ่ีงในใจัขีองต้นว่า ‘ไม่ม้พีระเจั�า’ เขีาทัี่�งหลาย

ก็เลวที่ราม่ลง เขีากระที่ำาก่จัการที่ี�น่าสืะอ่ดีสืะเอียน ไม่ม้สัืกคุนเดีียว

ทีี่�ที่ำาดีี พีระเยโฮิวาห์ที่รงม่องลงม่าจัากฟ้าสืวรรคุ์ ด้ีบุต้รทัี่�งหลาย 

ขีองม่นษุยว์า่จัะมี่คุนใดีบ�างที่ี�เขี�าใจัทำ้�เสืาะแสืวงหาพีระเจั�า เขีาทัี่�งหลาย 

ก็หลงเจ่ั�นไปหม่ดี เขาทำั�งหล่ายก็เลวที่ราม่ลงเหมื่อนกันส่ื�น ไม่ม้ 

สัืกคุนเดีียวทีี่�ที่ำาดีี ไม่่มี่เลย”  

โปรดีจัำาไว�ว่าพีระคัุม่ภีัร์กล่าวว่าคุนโง่รำาพ่ีงในใจัขีองเขีาว่าไม่่มี่พีระเจั�า 

มั่นเปน็ที่างเลือกทีี่�ที่ำาให�ม่าถ่งขี�อสืรุป ไม่ใ่ชีว่า่เขีาไม่ส่ืาม่ารถสืรุปไดี�วา่มี่พีระเจั�า 
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แต้่เขีาไม่่เลือกทีี่�จัะต้ัดีส่ืนใจัเชี่นนั�น และ

ดี�วยเหตุ้นี�ในตั้วเขีาจ่ังไม่่มี่อะไรดีีเลย 

ในชีีว่ต้นี� ม่นุษย์จัำาเป็นต้�องเลือก

พีระเจั�า นั�นคืุอเหตุ้ผู้ลทีี่�เราม่าอย้่ทีี่�นี� 

อิสยูาห์ 55:3 “เอียงห้ขีองเจั�า และม่า

หาเรา จังฟงั เพืี�อจ่ัต้ว่ญญาณขีองเจั�าจัะ

มี่ชีีว่ต้ และเราจัะที่ำาพัีนธิสัืญญาน่รันดีร์ 

กับเจั�า คือคุวาม่เม่ต้ต้าอันแน่นอนขีอง

เราต้่อดีาว่ดี” 

อิสยูาห์ 55:7 “ให�คุนชัี�วละท่ี่�งที่างขีองเขีา และคุนไม่่ชีอบธิรรม่สืละ

คุวาม่คุ่ดีขีองเขีา ให�เขีากลับยังพีระเยโฮิวาห์ เพืี�อพีระองคุ์จัะที่รง

เม่ต้ต้าเขีา และยังพีระเจั�าขีองเรา เพีราะพีระองคุ์จัะที่รงอภััยอย่าง

ล�นเหลือ”  

เห็นไหม่ว่าคุนอธิรรม่มี่คุวาม่สืาม่ารถในการหันกลับจัากว่ถีบาปขีอง

พีวกเขีา อันทีี่�จัร่งแล�ว พีวกเขีาจัำาเป็นต้�องที่ำาเชี่นนั�นโดียพ่ี�งพีาพีระเจั�า  

พีระเจั�าจัะที่รงตั้ดีส่ืนคุนทีี่�ไม่่สืาม่ารถกลับใจัใหม่่และเชืี�อในพีระองคุ์ 

ไดี�อย่างไร เป็นเรื�องไร�สืาระทีี่�สุืดีทีี่�จัะคุ่ดีเชี่นนั�น

ปฐีมกาล 18:25 “…ผู้้�พ่ีพีากษาขีองทัี่�วแผู้่นด่ีนโลกจัะไม่่กระที่ำาการ

ยุต่้ธิรรม่หรือ” 

พระเจ้าในัพระคัมภ้ร์ผู้้้ทำรงเป่ีัยมด้่วย 
ความรัก่ไม่ได้่ต้องก่ารให้ผู้้้คนัพินัาศ  
แต่ม้ช้วิตนิัรันัด่ร์! นัั�นัคือเหตุผู้ล่ท้ำ� 
พระองค์ทำรงสืร้างพวก่เขามาพร้อมกั่บั 
ความสืามารถแล่ะไม่ได้่ไร้ความสืามารถ 
ท้ำ�จะเลื่อก่
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โร์ม 9:14 “ถ�าเชี่นนั�นเราจัะว่าอย่างไร พีระเจั�าไม่ที่รงยุต่้ธิรรม่หรือ  

ขีอพีระเจั�าอย่ายอม่ให�เป็นเชี่นนั�นเลย”

1 ยูอห์นำ 4:7 “ที่่านทีี่�รักทัี่�งหลาย 

ขีอให�เรารักซ่ึ่�งกันและกัน เพีราะว่า

คุวาม่รักม่าจัากพีระเจั�า และทุี่กคุน

ทีี่�รักก็บังเก่ดีจัากพีระเจั�า และร้�จััก

พีระเจั�า”   

พีระเจั�าที่รงเป็นคุวาม่รัก คุุณไม่่

สืาม่ารถแยกคุวาม่รักออกจัากพีระองค์ุไดี� 

2 เปโติร์ 3:9 “องคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�าไม่่ไดี�ที่รงเฉื�อยชี�าในเรื�องพีระสัืญญา

ขีองพีระองคุ ์ต้าม่ที่ี�บางคุนคุ่ดีนั�น แต้พ่ีระองคุไ์ดี�ที่รงอดีกลั�นพีระที่ยัไว� 

เพีราะเห็นแก่เราทัี่�งหลายม่าชี�านาน ไม่่ที่รงประสืงคุ์ทีี่�จัะให�ผู้้�หน่�งผู้้�ใดี

พ่ีนาศเลย แต้่ที่รงปรารถนาที่ี�จัะให�คุนทัี่�งปวงกลับใจัเสีืยใหม่่”  

พีระเจั�าในพีระคัุม่ภีัร์ ผู้้�ที่รงเป่�ยม่ดี�วยคุวาม่รักไม่่ไดี�ต้�องการให�

ผู้้�คุนพ่ีนาศ แต้่มี่ชีีว่ต้น่รันดีร์! นั�นคืุอเหตุ้ผู้ลทีี่�พีระองคุ์ที่รงสืร�างพีวกเขีา 

ม่าพีร�อม่กับคุวาม่สืาม่ารถและไม่่ไดี�ไร�คุวาม่สืาม่ารถทีี่�จัะเลือก ไม่่มี่ขี�อใดีใน

พีระคัุม่ภีัรที์ี่�กลา่ววา่ม่นุษยไ์ม่ส่ืาม่ารถเชืี�อในพีระก่ต้ต่้คุุณขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้ไ์ดี�

ยูอห์นำ 3:19-20 “หลักขีองการพ่ีพีากษาม่ีอย่างนี� คืุอคุวาม่สืว่างไดี� 

เขี�าม่าในโลกแล�ว แต้่ม่นุษย์ไดี�รักคุวาม่มื่ดีม่ากกว่ารักคุวาม่สืว่าง 

มันัไม่ถ้ก่ต้องตามพระคัมภ้ร์ 
ทำ้�จะก่ล่่าวว่าผู้้้คนัไม่สืามารถก่ล่ับัใจ 
แล่ะเชื�อในัองค์พระเยซ้คริสืต์เพื�อให้ 

พวก่เขาได่้รับัก่ารอภัยบัาปั  
ผู้้้คนัสืามารถตัด่สืินัใจได่้ 
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เพีราะก่จัการขีองเขีาชัี�ว เพีราะทุี่กคุนทีี่�ประพีฤต่้ชัี�วก็เกลียดีคุวาม่สืวา่ง 

และไม่่ม่าถ่งคุวาม่สืว่าง ดี�วยกลัวว่าการกระที่ำาขีองต้นจัะถ้กต้ำาหน่”   

ม่นุษย์ชีอบคุวาม่มื่ดี ไม่่ใชี่คุวาม่สืว่าง นั�นไม่่ไดี�หม่ายคุวาม่ว่าพีวกเขีา 

ไม่่สืาม่ารถกลับใจัจัากคุวาม่บาปและหันไปหาคุวาม่สืว่างไดี� แต้่พีวกเขีา 

รักคุวาม่มื่ดี มั่นเป็นคุวาม่พ่ีงพีอใจัขีองพีวกเขีา แต้่พีระเจั�าไม่่ไดี�เป็นเชี่นนั�น

มทัิธิวี 4:17 “ตั้�งแต้นั่�นม่าพีระเยซ้ึ่ไดี�ที่รงตั้�งต้�นประกาศว่า “จังกลับใจั 

เสีืยใหม่่ เพีราะว่าอาณาจัักรแห่งสืวรรคุ์ม่าใกล�แล�ว” 

ในที่ี�นี� พีระเยซ้ึ่กำาลังต้รัสืกับใคุร พีระองคุ์กำาลังต้รัสืกับทุี่กคุนที่ี�อย้่ต้่อ

พีระพัีกต้รพ์ีระองคุ ์เพีราะอะไรคุรับ เพีราะทุี่กคุนมี่คุวาม่สืาม่ารถในการกลับใจั  

จัากคุวาม่บาปคุำาถาม่เดีียวคืุอพีวกเขีาจัะกลับใจัหรือไม่่ 

อยา่งทีี่�คุุณเห็นนั�นแหละคุรบั มั่นไม่่ถ้กต้�องต้าม่พีระคุมั่ภีัรที์ี่�จัะกลา่ววา่ 

ผู้้�คุนไม่่สืาม่ารถกลับใจัจัากคุวาม่บาปและเชืี�อในองคุ์พีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์เพืี�อให� 

พีวกเขีาไดี�รับการอภััยบาป ผู้้�คุนสืาม่ารถต้ัดีส่ืนใจัไดี� 

คุำาสือนที่ี�น่าสืนใจัอีกประการหน่�งซ่ึ่�งกลับม่าย่ดีฐานที่ี�มั่�นไดี�อีกคุรั�ง 

ในหม้่คุ่ร่สืเตี้ยนก็คืุอ พีระเจั�าไดี�ที่รงเลือกบางคุนให�ไปสืวรรคุอ์ยา่งไม่มี่่เงื�อนไขี 

พีระองคุ์ที่รงเลือกพีวกเขีาไว�ล่วงหน�าเพืี�อให�รอดี มั่นไม่่มี่สื่วนเกี�ยวขี�องกับ 

การตั้ดีส่ืนใจัสื่วนตั้วขีองพีวกเขีาเลย ในน่รันดีร์กาลนั�น พีระเจั�าที่รงตั้ดีส่ืน

พีระทัี่ยทีี่�จัะให�บางคุนทีี่�ต้ายแล�วในคุวาม่บาปขีองพีวกเขีาและไม่่ไดี�แสืวงหา

พีระองคุ์ให�ไดี�บังเก่ดีใหม่่ แล�วก็ที่รงที่ำาให�พีวกเขีาบังเก่ดีใหม่่ก่อนทีี่�พีวกเขีา

จัะกลับใจัจัากคุวาม่บาปและเชืี�อพีระเจั�า แต้่ก่อนทีี่�จัะมี่มุ่ม่ม่องเชี่นนั�นไดี� คุุณ

ต้�องรับเอาขี�อเท็ี่จัจัร่งทีี่�ว่าพีระเจั�าไดี�ที่รงปฏ่ิเสืธิโดียให�บางคุนไปนรกอย่าง

ไม่่มี่เงื�อนไขี พีวกเขีาไม่่สืาม่ารถที่ำาส่ื�งใดีเกี�ยวกับเรื�องนี�ไดี� นี�ฟังด้ีเหมื่อนกับ
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เป็นพีระเจั�าผู้้�ที่รงเป่�ยม่ดี�วยคุวาม่รักทีี่�เรา 

อ่านเจัอในพีระคัุม่ภีัร์หรือเปล่าคุรับ

แล�วปัญหาใหญ่ขีองคุวาม่เชืี�อ 

เชีน่นี�คืุออะไร งา่ยม่ากคุรับ พีระเจั�าจัะให� 

ฉันรับผู่้ดีชีอบในสื่�งทีี่�ฉันไม่่ไดี�ที่ำาไดี�อย่างไร 

มั่นเป็นเรื�องทีี่�พีระองคุ์ที่รงจััดีเต้รียม่ให�

เก่ดีข่ี�นในชีีว่ต้ขีองฉันแล�ว

กิจ็การ์ 10:34 “ฝ้่ายเปโต้รจ่ังก่ล่่าว

ว่า ‘ขี�าพีเจั�าเห็นจัร่งแล�วว่า พีระเจั�าไม่่ที่รงเลือกหน�าผู้้�ใดี’”  

กิจ็การ์ 10:43 “ศาสืดีาพียากรณ์ทัี่�งหลายย่อม่เป็นพียานถ่ง 

พีระองคุ์ว่า ผู้้�ใดีทีี่�เชืี�อถือในพีระองคุ์นั�นจัะไดี�รับการที่รงยกคุวาม่ 

ผู่้ดีบาปขีองเขีา เพีราะพีระนาม่ขีองพีระองคุ์”   

หากมี่การที่รงเลือกจัร่ง พีระเจั�าก็คุงยำาเกรงคุนทัี่�งหลายเหลา่นั�น แต้ต่้าม่ 

พีระคุมั่ภีัร ์พีระเจั�าไม่ไ่ดี�เปน็เชีน่นั�นอยา่งแนน่อน พีระองคุท์ี่รงยกยอ่งคุวาม่เชืี�อ 

ทีี่�ม่าจัากหัวใจั อย่าลืม่ว่าทุี่กคุนทีี่�เชืี�อในพีระองค์ุจัะไดี�รับการอภััยบาป สืรรเสืร่ญ

พีระเจั�า!

โร์ม 10:9-11 “คืุอว่าถ�าที่่านจัะรับดี�วยปากขีองท่ี่านว่าพีระเยซ้ึ่ที่รง

เป็นองคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า และเชืี�อในจ่ัต้ใจัขีองที่่านว่าพีระเจั�าไดี�ที่รงชีุบ

พีระองคุ์ให�เป็นข่ี�นม่าจัากคุวาม่ต้าย ที่่านจัะรอดี ดี�วยว่าคุวาม่เชืี�อ 

ดี�วยใจัก็นำาไปส้ื่คุวาม่ชีอบธิรรม่ และการยอม่รับดี�วยปากก็นำาไปส้ื่

‘ผู้้้ท้ำ�ถ้ก่เลื่อก่’ จ่งเป็ันัเพ้ยงแค่อ้ก่ชื�อหน่ั�ง 
สืำาหรับัผู้้้เชื�อ พระเจ้าทำรงร้้ว่าใคร 

จะได่้รับัความรอด่ เพราะพระองค์ 
ทำรงสืัพพัญญ้ มันัไม่ได่้ซับัซ้อนั 

แต่อย่างใด่เล่ย พระเจ้าไม่ได่้ 
ทำรงเล่ือก่เอาไว้ล่่วงหนั้าว่าใคร 

จะได่้ไปัสืวรรค์แล่ะใครจะไปันัรก่
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คุวาม่รอดี เพีราะมี่ขี�อพีระคัุม่ภีัรว์า่ ‘ผู้้�ใดีทีี่�เชืี�อในพีระองคุนั์�นก็จัะไม่ไ่ดี� 

รับคุวาม่อับอาย’”

พีระคัุม่ภีัรส์ือนวา่การเลือกนั�นข่ี�นอย้กั่บคุวาม่เชืี�อ เมื่�อคุุณเชืี�อ คุุณก็คืุอ

หน่�งในผู้้�ทีี่�ถ้กเลือก

1 เปโติร์ 1:1-2 “เปโต้ร อัคุรสืาวกขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ เรียน  

พีวกทีี่�กระจััดีกระจัายไปอย้่ในแคุว�นปอนทัี่สื แคุว�นกาลาเทีี่ย แคุว�น

คัุปปาโดีเซีึ่ย แคุว�นเอเชีีย และแคุว�นบ่ธีิเนีย ซ่ึ่�งที่รงเลือกไว�แล�ว 

ต้าม่ทีี่�พีระเจั�าพีระบ่ดีาไดี�ที่รงล่วงร้�ไว�ก่อน โดียพีระว่ญญาณไดี�ที่รง

ชีำาระ ให�บังเก่ดีคุวาม่นบนอบเชืี�อฟัง และให�รับการประพีรม่ดี�วย 

พีระโลห่ต้ขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ ขีอให�พีระคุุณและสัืนต่้สุืขีบังเก่ดีที่วีคุ้ณ

แก่ที่่านทัี่�งหลายเถ่ดี” 

‘ผู้้�ทีี่�ถ้กเลือก’ จ่ังเป็นเพีียงแคุ่อีกชืี�อหน่�งสืำาหรับผู้้�เชืี�อ พีระเจั�าที่รง

ร้�ว่าใคุรจัะไดี�รับคุวาม่รอดี เพีราะพีระองคุ์ที่รงสืัพีพัีญญู้ มั่นไม่่ไดี�ซัึ่บซึ่�อน 

แต้อ่ยา่งใดีเลย พีระเจั�าไม่ไ่ดี�ที่รงเลือกเอาไว�ลว่งหน�าวา่ใคุรจัะไดี�ไปสืวรรคุแ์ละ

ใคุรจัะไปนรก มั่นขัีดีกับพีระลกัษณะขีองพีระองคุโ์ดียส่ื�นเช่ีง และพีระลกัษณะ

ขีองพีระองคุส์ืำาคัุญม่าก! คุุณไม่่สืาม่ารถแยกพีระลกัษณะขีองพีระเจั�าออกจัาก

คุำาสือนขีองพีระองคุ์ไดี�เลย ทัี่�งสืองส่ื�งนี�ต้�องดีำาเน่นคุวบคุ้่กันไป 

1 ทิิโมธ่ 2:4 “ผู้้�ที่รงมี่พีระประสืงคุ์ให�คุนทัี่�งปวงรอดี และให�ม่าถ่ง

คุวาม่ร้�ในคุวาม่จัร่งนั�น”
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ในดีีวีดีีขีองเดีฟ ฮัินต้์ เรื�อง What Love Is This? (รักนี�คืุออะไร)57 เขีา

ไดี�ตั้�งขี�อสัืงเกต้ทีี่�น่าสืนใจัม่าก เขีากล่าวว่าเพืี�อให�หลักคุำาสือนเท็ี่จัเกี�ยวกับการ

กำาหนดีเอาไว�ล่วงหน�าขีองผู้้�ทีี่�ถ้กเลือกเป็นจัร่ง ผู้้�คุนจัะต้�องเปลี�ยนคุวาม่หม่าย

ขีองคุำาหลายๆ คุำาในขี�อพีระคัุม่ภีัร์บางขี�อเพืี�อให�สือดีคุล�องกับศาสืนศาสืต้ร์

ขีองพีวกเขีา ตั้วอย่างเชี่น: 

• ‘โลก’ ต้�องเปลี�ยนเป็น ‘ผู้้�ที่ี�ถ้กเลือก’ ...................... 20 คุรั�ง 

• ‘ทุี่กคุน’ ต้�องเปลี�ยนเป็น ‘ผู้้�ที่ี�ถ้กเลือก’ .................. 16 คุรั�ง 

• ‘ผู้้�ใดี’ ต้�องเปลี�ยนเป็น ‘ผู้้�ที่ี�ถ้กเลือก’ ...................... 16 คุรั�ง 

• ‘เราทุี่กคุน’ ต้�องเปลี�ยนเป็น ‘ผู้้�ที่ี�ถ้กเลือก’ ............. 16 คุรั�ง 

• ‘ม่นุษย์ทุี่กคุน’ ต้�องเปลี�ยนเป็น ‘ผู้้�ที่ี�ถ้กเลือก’ ......... 6 คุรั�ง 

กว่าเจ็ัดีส่ืบคุรั�งทีี่�ผู้้�คุนต้�องเปลี�ยนคุวาม่หม่ายขีองคุำาบางคุำาในพีระคุมั่ภีัร์ 

ให�เขี�ากับหลักคุำาสือนขีองพีวกเขีาเอง ไม่่มี่ใคุรมี่ส่ืที่ธ่ิ�ทีี่�จัะที่ำาลายพีระคัุม่ภีัร์ 

ดี�วยว่ธีินี� การเปลี�ยนคุวาม่หม่ายขีองคุำาให�เขี�ากับหลักคุำาสือนขีองคุุณนั�น 

ม่าจัากม่าร ไม่่ไดี�ม่าจัากพีระเจั�า 

โร์ม 10:12-13 “เพีราะว่าพีวกย่ว 

และพีวกกรีก ไม่่ที่รงถือว่าต้่างกัน  

ดี�วยว่าที่รงเป็นองคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า

องคุ์เดีียวกันขีองคุนทัี่�งปวง ซ่ึ่�งที่รง

โปรดีอย่างบร่บ้รณ์แก่คุนทัี่�งปวงทีี่�

ท้ี่ลขีอต้่อพีระองคุ์ เพีราะว่า ‘ผู้้�ใดี 

ทีี่�จัะร�องออกพีระนาม่ขีององคุ์ 

พีระผู้้�เป็นเจั�าก็จัะรอดี’” 

ล่องจินัตนัาก่ารถ่งภาพของคนัยาม 
ทำ้�ต้องปัระก่าศว่า “ทำ่านัสืุภาพสืตร้ 
แล่ะสืุภาพบัุรุษ เรามาทำ้�นั้�เพื�อบัอก่ 

ข่าวด่้แก่่พวก่คุณว่าพระเยซ้ทำรง 
สืิ�นัพระชนัม์ แต่เพื�อพวก่คุณบัางคนั 

เทำ่านัั�นั!” มันัไร้เหตุผู้ล่โด่ยสืิ�นัเชิง!
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โร์ม 9:30-33 “ถ�าเชี่นนั�นเราจัะว่าอย่างไร จัะว่าพีวกต้่างชีาต่้ทีี่�ไม่่ไดี� 

ใฝ้่หาคุวาม่ชีอบธิรรม่ ก็ยังไดี�รับคุวาม่ชีอบธิรรม่คืุอคุวาม่ชีอบธิรรม่

ทีี่�เก่ดีข่ี�นโดียคุวาม่เชืี�อ แต้่พีวกอ่สืราเอลซ่ึ่�งใฝ้่หาพีระราชีบัญญัต่้ 

แห่งคุวาม่ชีอบธิรรม่ ก็ยังไม่่ไดี�บรรลุต้าม่พีระราชีบัญญัต่้แห่งคุวาม่

ชีอบธิรรม่นั�น เพีราะอะไร เพีราะเหตุ้ทีี่�เขามิได่้แสืวงหาโดียคุวาม่เชืี�อ

แต้่แสืวงหาโดียการกระที่ำาต้าม่พีระราชีบัญญัต่้ เขีาจ่ังสืะดุีดีก�อนห่น 

ทีี่�ให�สืะดุีดีนั�น ดัีงทีี่�มี่คุำาเขีียนไว�แล�ววา่ ‘จังด้ีเถ่ดี เราไดี�วางศ่ลาก�อนหน่�ง 

ไว�ในศ่โยนซ่ึ่�งจัะที่ำาให�สืะดุีดี และห่นก�อนหน่�งซ่ึ่�งจัะที่ำาให�ล�ม่ แต้่ผู้้�ใดีที่ี�

เชืี�อในพีระองคุ์นั�นก็จัะไม่่ไดี�รับคุวาม่อับอาย’”

‘ผู้้�ใดี’ มี่คุวาม่หม่ายว่า ‘ผู้้�ใดี’ มั่นไม่่ไดี�ซัึ่บซึ่�อน จังให�พีระคัุม่ภีัร์

กำาหนดีคุวาม่เชืี�อขีองคุุณ อย่าปลอ่ยให�คุวาม่เชืี�อขีองคุุณกำาหนดีส่ื�งทีี่�คุุณคุ่ดีวา่ 

พีระคัุม่ภีัร์ไดี�กล่าวถ่ง! ผู้ม่เชืี�ออย่างแรงกล�าว่าหลายคุนอ่านพีระคัุม่ภีัร์โดียมี่

อุปาที่านถ่งส่ื�งทีี่�พีวกเขีาคุ่ดีว่าพีระคัุม่ภีัร์ไดี�กล่าวถ่งหรือส่ื�งทีี่�พีวกเขีาต้�องการ

ให�พีระคัุม่ภีัร์กล่าวถ่ง ในขีณะทีี่�คุุณอ่านพีระคุัม่ภีัร์ จังถอดีแผู้่นใสืต้่างๆ ออก 

จังให�พีระคัุม่ภีัร์ตี้คุวาม่ต้าม่พีระคุัม่ภีัร์ แล�วคุุณจัะพีบคุวาม่สืุขีทีี่�แที่�จัร่ง 

คุำาสือนเท็ี่จัอีกประการหน่�งทีี่�เก่ดีข่ี�นคุวบคุ้่ไปกับคุำาสือนเท็ี่จัเรื�องการ

ที่รงเลือกก็คืุอพีระเยซ้ึ่ส่ื�นพีระชีนม่์เพืี�อบาปขีองผู้้�ทีี่�ถ้กเลือกเที่่านั�น ไม่่ใชี่ 

เพืี�อบาปขีองคุนทัี่�งโลก แนวคุ่ดีนี�เรียกวา่ ‘การไถบ่าปอยา่งจัำากัดี’ แล�วคุนยาม่ 

ต้�องที่ำาอย่างไรคุรับ พีวกเขีาไปหาคุำาต้อบจัากพีระวจันะขีองพีระเจั�าเสืม่อ!

1 ยูอห์นำ 2:2 “และพีระองคุ์ที่รงเป็นผู้้�ลบล�างพีระอาชีญาที่ี�ต้กกับเรา

ทัี่�งหลายเพีราะบาปขีองเรา และไม่ใ่ชีแ่ต้บ่าปขีองเราพีวกเดีียว แต้บ่ัาปั

ขีองม่นุษย์ทัี่�งปวงในโลกดี�วย”
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ยูอห์นำ 1:29 “วันรุ่งข่ี�นยอห์นเห็นพีระเยซ้ึ่กำาลังเสืด็ีจัม่าที่างที่่าน  

ที่า่นจ่ังกลา่ววา่ “จังด้ีพีระเม่ษโปดีกขีองพีระเจั�า ผู้้�ที่รงรบัคุวาม่ผู่้ดีบาป 

ขีองโลกไปเสืีย” 

อิสยูาห์ 53:6 “เราทุี่กคุนไดี�เจ่ั�นไปเหมื่อนแกะ เราทุี่กคุนต้่างไดี�หันไป 

ต้าม่ที่างขีองต้นเอง และพีระเยโฮิวาห์ที่รงวางลงบนที่่านซ่ึ่�งคุวาม่ 

ชัี�วชี�าขีองเราทุี่กคุน”  

ชีายคุนหน่�งพ้ีดีถ่งพีระวจันะขี�อนี�วา่ คุุณต้�องมั่�นใจัวา่คุุณเป็นคุนหน่�งใน  

‘เราทุี่กคุน’ ในคุำาแรก และเปน็คุนหน่�งใน ‘เราทุี่กคุน’ ในคุำาทีี่�สือง แล�วคุุณจัะ 

มี่คุวาม่สืุขีอย่างแที่�จัร่ง! พีระเยซ้ึ่ที่รงส่ื�นพีระชีนม่์บนกางเขีนเพืี�อชีำาระ 

คุวาม่บาปขีองคุุณ คุำาถาม่ในเวลานี�คืุอ แล�วคุุณจัะที่ำาอย่างไรกับเรื�องนี�

ลองจ่ันต้นาการถ่งภัาพีขีองคุนยาม่ที่ี�ต้�องประกาศว่า “ที่่านสืุภัาพีสืต้รี

และสุืภัาพีบุรุษ เราม่าทีี่�นี�เพืี�อบอกขีา่วดีีแกพ่ีวกคุุณวา่พีระเยซ้ึ่ที่รงส่ื�นพีระชีนม่์ 

แต้่เพืี�อพีวกคุุณบางคุนเที่่านั�น!” มั่นไร�เหตุ้ผู้ลโดียส่ื�นเช่ีง! แต้่นั�นคืุอส่ื�งทีี่�คุุณจัะ

ประกาศหากคุุณไม่่เชืี�อว่าพีระเยซ้ึ่ที่รงส่ื�นพีระชีนม่์เพืี�อบาปทุี่กประการขีอง

ทุี่กคุน  

คุำาสือนเท็ี่จัอีกประการหน่�งทีี่�มี่อย้ก็่คืุอผู้้�คุนไม่ส่ืาม่ารถต้�านที่านพีระเจั�า

ไดี� เมื่�อพีระองคุ์ไดี�ที่รงตั้ดีส่ืนพีระทัี่ยโดียให�คุุณไดี�รับคุวาม่รอดี แม่�ว่าคุุณ 

ไม่่ต้�องการที่ี�จัะเชืี�อในพีระองคุ์ คุุณก็ไม่่สืาม่ารถที่ำาอะไรไดี� แต้่ในเรื�องราวที่ี� 

ย่�งใหญข่ีองสืเที่เฟนในหนงัสืือก่จัการ บที่ทีี่� 7 ผู้้�คุนมี่คุวาม่สืาม่ารถในการต้อ่ต้�าน 

พีระเจั�า ขี�อ 51 กลา่ววา่ “ที่า่นคุนชีาต่้หวัแข็ีง ใจัดืี�อ ห้ต่้ง ที่า่นทัี่�งหลายขัีดีขีวาง 

พีระว่ญญาณบร่สุืที่ธ่ิ�อย้เ่สืม่อ บรรพีบุรุษขีองท่ี่านที่ำาอยา่งไร ที่า่นก็ที่ำาอยา่งนั�น 

ดี�วย” ใชี่คุรับ คุุณสืาม่ารถต้่อต้�านพีระว่ญญาณบร่สุืที่ธ่ิ�ไดี� ผู้้�คุนที่ำาเชี่นนั�น 

ต้ลอดีเวลา คำาถามคือเมื�อใดคุณ์จ็่งจ็ะยูอมจ็ำานำนำติ�อพร์ะวีิญญาณ์บร์ิสุทิธิ� 
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กาลาเท่ิยู 3:1 “โอ ชีาวกาลาเทีี่ย 

คุนเขีลา ใคุรสืะกดีดีวงจ่ัต้ขีองที่่านเพืี�อ

ที่่านจัะไม่่เชืี�อฟังคุวาม่จัร่ง ทัี่�งๆ ทีี่�ภัาพี

การถ้กต้ร่งขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ปรากฏิ

อย้่ต้่อหน�าต้่อต้าที่่านแล�ว”  

คุนยาม่ต้�องคุอยระวังคุำาสือนเท็ี่จั

ทัี่�งหม่ดีทีี่�ซึ่าต้านโยนใสื่เราในขีณะที่ี�เรากำาลังมุ่่งหน�าไปส้ื่น่รันดีร์กาล 

โคโลส่ 2:8 “จังระวังให�ดีี เกรงว่าจัะมี่ผู้้�ใดีที่ำาให�ที่่านต้กเป็นเหยื�อ 

ดี�วยหลักปรัชีญาและดี�วยคุำาล่อลวงอันไม่่มี่สืาระ ต้าม่ธิรรม่เนียม่ขีอง

ม่นุษย์ ต้าม่หลักการต้่างๆ ที่ี�เป็นขีองโลก ไม่่ใชี่ต้าม่พีระคุร่สืต้์”   

ม่นุษย์มั่กจัะสืร�างแนวคุ่ดีขีองต้นเองข่ี�นม่า ผู้ม่ไดี�ย่นถ่งแนวคุ่ดีขีอง 

พีวกเขีาต้ลอดีเวลา มั่นหล่อเลี�ยงคุวาม่ภัาคุภ้ัม่่ใจัในตั้วขีองคุนเหล่านั�น แต้่

คุวาม่จัร่งก็คุือไม่่มี่สื่�งใดีใหม่่ภัายใต้�ดีวงอาท่ี่ต้ย์ แนวคุ่ดี ‘ใหม่่’ ทัี่�งหม่ดีนี�คุือ

แนวคุ่ดีเกา่จัากศัต้ร้ตั้วเดีียวกัน ซึ่าต้านชีอบหลอ่เลี�ยงคุร่สืเตี้ยนดี�วยส่ื�งใดีก็ต้าม่

ทีี่�จัะโจัม่ตี้พีระวจันะขีองพีระเจั�า และมั่นก็ไม่่ไดี�สืนใจัว่าส่ื�งนั�นจัะฟังด้ีโง่เขีลา

หรือไม่่เป็นไปต้าม่พีระคุัม่ภีัร์หรือไม่่

โร์ม 1:18-20 “เพีราะว่า พีระเจั�าที่รงสืำาแดีงพีระพ่ีโรธิขีองพีระองคุ์

จัากสืวรรคุ์ต้่อคุวาม่อธิรรม่และคุวาม่ไม่่ชีอบธิรรม่ทัี่�งม่วลขีองม่นุษย์ 

ทีี่�เอาคุวาม่ไม่่ชีอบธิรรม่นั�นขัีดีขีวางคุวาม่จัร่ง เหตุ้ว่าเที่่าทีี่�จัะร้�จััก

พีระเจั�าไดี�ก็แจั�งอย้่กับใจัเขีาทัี่�งหลาย เพีราะว่าพีระเจั�าไดี�ที่รงโปรดี

สืำาแดีงแก่เขีาแล�ว ตั้�งแต้่เร่�ม่สืร�างโลกม่าแล�ว สืภัาพีที่ี�ไม่่ปรากฏิขีอง

ม้เรื�องโก่หก่แล่ะผู้้้เผู้ยพระวจนัะเทำ็จ 
ก่็ก่ำาล่ังปัระก่าศสืั�งสือนัอย้่ทำุก่หนั 
ทำุก่แห่งในัโล่ก่ของเรา คุณแนั่ใจหรือว่า 
คุณไม่ได้่ถ้ก่หล่อก่โด่ยหน่ั�งในัคนัเหล่่านัั�นั
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พีระองคุนั์�น คอืฤที่ธิานุภัาพีอันน่รันดีรแ์ละเที่วสืภัาพีขีองพีระเจั�า ก็ไดี� 

ปรากฏิชัีดีในสืรรพีส่ื�งทีี่�พีระองคุไ์ดี�ที่รงสืร�าง ฉะนั�นเขีาทัี่�งหลายจ่ังไม่มี่่

ขี�อแก�ตั้วเลย”

หากม่นุษย์ไม่่มี่โอกาสืกลับใจัใหม่่

และเชืี�อในพีระเจั�าเลยเพีราะว่าในอดีีต้

แห่งน่รันดีร์กาลนั�นพีระเจั�าไดี�ที่รงปฏ่ิเสืธิ

และให�พีวกเขีาต้�องต้กนรกอย่างไม่่ม่ี

เงื�อนไขี พีวกเขีาก็จัะใชี�เรื�องนี�เป็นขี�ออ�าง

เมื่�อต้�องยืนอย้่ต้่อพีระพีักต้ร์พีระองคุ์ แต้่

อย่างทีี่�คุุณเห็นในพีระธิรรม่โรม่ บที่ทีี่� 1 

เนื�องจัากการที่รงสืร�างอันนา่อัศจัรรยข์ีอง

พีระเจั�า ม่นุษย์จ่ังไม่่มี่ขี�อแก�ตั้วในวันพ่ีพีากษาว่าเหตุ้ใดีพีวกเขีาจ่ังไม่่เคุยร้�ว่า

ใคุรคืุอผู้้�ทีี่�สืร�างจัักรวาลอันย่�งใหญ่นี�ข่ี�นม่า 

แล�วเหตุ้ใดีพีระเจั�าผู้้�ที่รงเป่�ยม่ดี�วยคุวาม่รัก (1 ยอหน์ 4:7; ยอห์น 3:16) 

จ่ังที่รงยับยั�งพีระคุุณขีองพีระองคุ์เอาไว�จัากผู้้�คุนม่ากม่าย นั�นเป็นคุวาม่รัก

แบบไหนกันนะ มี่เรื�องโกหกและผู้้�เผู้ยพีระวจันะเท็ี่จัก็กำาลังประกาศสัื�งสือน

อย้่ทุี่กหนทุี่กแห่งในโลกขีองเรา คุุณแน่ใจัหรือว่าคุุณไม่่ไดี�ถ้กหลอกโดียหน่�งใน 

คุนเหล่านั�น 

เฉลยูธร์ร์มบญัญติัิ 30:19 “ขี�าพีเจั�าขีออัญเช่ีญสืวรรคุแ์ละโลกให�เปน็

พียานต้่อที่่านในวันนี�ว่า ขี�าพีเจั�าตั้�งชีีว่ต้และคุวาม่ต้าย พีระพีรและ 

คุำาสืาปแชี่งไว�ต้่อหน�าที่่าน เพีราะฉะนั�นที่่านจังเลือกเอาขี�างชีีว่ต้ เพื�อ

ที่่านและเชืี�อสืายขีองที่่านจัะไดี�ม่ีชีีว่ต้อย้่”

ธ์นับััตรปัล่อมนัั�นัเปั็นัทำ้�สืังเก่ตได่้ง่าย 
สืำาหรับัพนััก่งานัธ์นัาคารหรือพนััก่งานั 
คาสืิโนัทำ้�ต้องจัด่ก่ารเรื�องเงินัอย้่เสืมอ  
เมื�อสืัมผู้ัสืก่ับัธ์นับััตรปัล่อม พวก่เขา 
จะร้้ได่้เล่ยว่าม้บัางอย่างทำ้�ไม่ถ้ก่ต้อง
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หน่�งในคุวาม่ที่�าที่ายทีี่�ผู้ม่ไดี�บอกกับผู้้�คุนอย้่เสืม่อก็คืุอเราคุวรอ่าน 

พีระคัุม่ภีัรตั์้�งแต้ห่น�าแรกไปจันถ่งหน�าสุืดีที่�าย อันทีี่�จัร่งแล�วมั่นจัะดีีม่ากหากเรา 

อ่านเชี่นนี�ทุี่กป ่เป็นไปไม่่ไดี�เลยทีี่�คุุณจัะอ่านพีระคัุม่ภีัร์ตั้�งแต้่หน�าแรกไปจันถ่ง

หน�าสุืดีที่�ายแล�วไม่่ที่ราบว่าเราทีุ่กคุนต้�องต้ัดีส่ืนใจั เราต้�องเลือก และเราต้�อง

รับผู่้ดีชีอบต้่อการเลือกเหล่านั�น เราม่ีคุวาม่สืาม่ารถและคุวาม่รับผู่้ดีชีอบ 

ในการเลือกพีระเจั�าหรือไม่่เลือกพีระเจั�า 

ประเดีน็ขีองคุำาสือนเที่จ็ัเหลา่นี�เปน็เรื�องทีี่�จัร่งจััง เพีราะม่นัเกี�ยวขี�องกบั 

พีระลักษณะขีองพีระเจั�า พีระก่ต้ต่้คุุณ และพีระเจั�าคืุอผู้้�ใดี (หรือผู้้�ใดีที่ี�ไม่่ใชี่

พีระเจั�า) นี�ไม่่ใชี่ประเด็ีนรองแต้่เป็นประเด็ีนหลัก ผู้้�คุนมั่กบอกผู้ม่ว่านี�เป็น

ปัญหาขี�างเคุียงและไม่่ใชี่ประเดี็นหลัก แต้่เมื่�อใดีก็ต้าม่ทีี่�คุุณกำาลังพ้ีดีถ่ง 

พีระลักษณะขีองพีระเจั�าและขี่าวประเสืร่ฐ นั�นคืุอประเด็ีนหลัก 

หากเล่นกับแนวคุ่ดีเรื�องการที่รงเลือกไปต้ลอดีโดียคุุณเป็นพี่อแม่่และ

มี่ล้กสีื�คุน พีระเจั�าที่รงเลือกล้กคุนหน่�งในสีื�คุนนั�นให�ไปสืวรรคุ์ และปฏ่ิเสืธิ 

อีกสืาม่คุนทีี่�เหลือซ่ึ่�งพีวกเขีาต้�องไปนรก ดัีงนั�น ทุี่กคืุนทีี่�คุุณกอดีจ้ับล้กๆ กล่าว

ราต้รีสืวัสืด่ี�และห่ม่ผู้�าให�พีวกเขีา คุุณต้�องคุ่ดีในใจัว่า “ฉันสืงสัืยว่าล้กคุนไหน

ในสีื�คุนนี�ทีี่�จัะไปนรกชัี�วน่รันดีร์” คุุณพี่อและคุุณแม่่คุรับ มั่นฟังด้ีเป็นอย่างไร

บ�าง โอ� อีกอย่างก็คืุอคุุณไม่่สืาม่ารถที่ำาอะไรกับเรื�องนี�ไดี� ดัีงนั�น เมื่�อคุุณ 

ฝ้ึกเด็ีกในที่างทีี่�เขีาคุวรจัะเด่ีนไป และสือนถ�อยคุำาเหล่านี�แก่ล้กหลานเมื่�อคุุณ 

นั�งอย้ใ่นเรือน เด่ีนอย้ต่้าม่ที่าง นอนลงหรือลุกข่ี�น ส่ื�งเหล่านั�นจัะไม่่มี่ผู้ลใดีๆ เลย 

ผู้ม่หม่ายคุวาม่ว่ามั่นจัะไม่่มี่ผู้ลต่้อล้กๆ ขีองคุุณในอนาคุต้เลย พีวกเขีาไดี�ถ้กเลือก

หรือปฏ่ิเสืธิโดียพีระเจั�าแล�ว

ที่างต้อนใต้�ขีองสืหรัฐอเม่ร่กา เราม่ีคุำากล่าวว่า “สุืนัขีตั้วนั�นจัะไม่่ไล่ล่า 

(คุวาม่คุ่ดีนั�นจัะไม่่ไดี�ผู้ล - ผู้้�แปล)” ซ่ึ่�งหม่ายคุวาม่ว่าอย่าไดี�คุ่ดีทีี่�จัะที่ดีลอง

เลย เมื่�อพ่ีจัารณาถ่งการเลือกดี�วยว่ธีินี� มั่นจัะไม่่ผู้่านการที่ดีสือบ ไม่่ว่าจัะเป็น 
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การที่ดีสือบการไดี�กล่�นขีองสุืนัขี การที่ดีสือบในแง่ต้รรกะ การที่ดีสือบว่าสุืนัขี

ตั้วนั�นจัะไล่ล่าหรือไม่่ หรือการที่ดีสือบพีระคุัม่ภีัร์ก็ต้าม่! 

ทิิติัส 1:9 “และเป็นคุนย่ดีมั่�นในหลักคุำาสือนอันสัืต้ย์ซืึ่�อต้าม่ทีี่�ไดี� 

เรียนม่าแล�ว เพืี�อเขีาจัะสืาม่ารถเตื้อนสืต่้ดี�วยคุำาสือนอันถ้กต้�อง และ

ชีี�แจังแก่ผู้้�ทีี่�คัุดีคุ�านคุำาสือนนั�น”

‘หลักคุำาสือน’ หม่ายถ่งการชีี�แนะหรือการสือน ในฐานะคุนยาม่  

เราต้�องมี่หลักคุำาสือนที่ี�ถ้กต้�อง ธินบัต้รปลอม่นั�นเป็นทีี่�สัืงเกต้ไดี�ง่ายสืำาหรับ

พีนักงานธินาคุารหรือพีนักงานคุาส่ืโนทีี่�ต้�องจััดีการเรื�องเง่นอย้เ่สืม่อ เมื่�อสัืม่ผัู้สื

กับธินบัต้รปลอม่ พีวกเขีาจัะร้�ไดี�เลยว่ามี่บางอย่างทีี่�ไม่่ถ้กต้�อง และส่ื�งหน่�งทีี่� 

คุนทีี่�ต้�องจััดีการเรื�องเง่นห�าม่ที่ำาก็คืุอการสัืม่ผัู้สืกับธินบัต้รปลอม่ เพีราะถ�า 

น่�วขีองพีวกเขีาไม่ไ่วต้อ่ธินบัต้รปลอม่อีกต้อ่ไป พีวกเขีาอาจัไม่ส่ืาม่ารถแยกแยะ

คุวาม่แต้กต้่างระหว่างธินบัต้รปลอม่กับธินบัต้รถ้กต้�องต้าม่กฎีหม่ายที่ี�มี่อย้่

ทัี่�วไปไดี� คุนยาม่คุรับ อย่าลืม่ศ่กษาพีระคัุม่ภีัร์ขีองคุุณนะคุรับ เพืี�อทีี่�ในวัน 

ขี�างหน�าคุุณจัะไดี�สัืงเกต้เห็นถ่งคุำาสือนเที่็จัไดี�ง่ายข่ี�น 

2 ยูอห์นำ 9 “ผู้้�ใดีละเม่่ดีและไม่่อย้่ในพีระโอวาที่ขีองพีระคุร่สืต้์ ผู้้�นั�น 

ก็ไม่มี่่พีระเจั�า ผู้้�ใดีอย้ใ่นพีระโอวาที่ขีองพีระคุร่สืต์้ ผู้้�นั�นก็มี่ทัี่�งพีระบ่ดีา

และพีระบุต้ร”

พีระเจั�าที่รงจัร่งจัังเรื�องหลักคุำาสือน แล�วคุุณล่ะคุรับ

เอเฟซัส 4:14-15 “เพืี�อเราจัะไม่่เป็นเด็ีกอีกต่อไปั ถ้กซัึ่ดีไปซัึ่ดีม่า

และหันไปเหม่าดี�วยลม่ปากแห่งคุำาสัื�งสือนทุี่กอย่าง แล่ะดี�วยเล่ห์กล
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ขีองม่นุษย์ต้าม่อุบายฉลาดีอันเป็นการ

ล่อลวง แต้่ให�เราพ้ีดีคุวาม่จัร่งดี�วยใจัรัก 

เพืี�อจัะจัำาเร่ญข่ี�นทุี่กอย่างส้ื่พีระองคุ์ 

ผู้้�เป็นศีรษะคือพีระคุร่สืต้์”   

คุนยาม่ร้�ว่าพีวกเขีาเชืี�ออะไร และ

จัะไม่่ยอม่ให�ต้นเองถ้กหลอกโดียคุำาสือน

เท็ี่จั 

มัทิธิวี 22:29 “พีระเยซ้ึ่ต้รัสืต้อบเขีาวา่ ‘พีวกที่า่นผู่้ดีแล�ว เพีราะที่า่น

ไม่่ร้�พีระคัุม่ภีัร์หรือฤที่ธ่ิ�เดีชีขีองพีระเจั�า’”  

คุนยาม่ระมั่ดีระวังตั้วม่ากและเขี�าใจัพีระคัุม่ภีัร์ เราไม่่สืาม่ารถนำาผู้้�คุน

ให�เด่ีนหลงที่างในยุคุสุืดีที่�ายนี� เราต้�องเป่าแต้รให�เสีืยงดัีงและฟังชัีดีดี�วย 

เฉลยูธร์ร์มบัญญัติิ 13:1-5 “ถ�าในหม้่่พีวกที่่านเก่ดีม่ีผู้้�พียากรณ์หรือ

ผู้้�ฝ้ันเห็นเหตุ้การณ์ข่ี�น และสืำาแดีงหม่ายสืำาคัุญหรือการม่หัศจัรรย์ 

แก่ที่่าน และหม่ายสืำาคัุญหรือการม่หัศจัรรย์ซ่ึ่�งเขีาบอกที่่านนั�นสืำาเร็จั

จัร่ง ถ�าเขีากล่าวว่า ‘ให�เราต่้ดีต้าม่พีระอื�นกันเถ่ดี’ ซ่ึ่�งเป็นพีระที่ี�ที่่าน 

ไม่่ร้�จััก ‘และให�เราม่าปรนน่บัต่้พีระนั�น’ ท่ี่านอย่าเชืี�อฟังคุำาขีองผู้้�พียากรณ์ 

หรือผู้้�ฝ้ันเห็นเหตุ้การณ์คุนนั�น เพีราะพีระเยโฮิวาห์พีระเจั�าขีองที่่าน

ลองใจัที่่านด้ี เพืี�อให�ที่รงที่ราบว่า ที่่านทัี่�งหลายรักพีระเยโฮิวาห์

พีระเจั�าขีองท่ี่านดี�วยสุืดีจ่ัต้สุืดีใจัขีองท่ี่านหรือไม่่ ท่ี่านทัี่�งหลายจังดีำาเน่น

ต้าม่พีระเยโฮิวาห์พีระเจั�าขีองที่่าน และยำาเกรงพีระองคุ์ และรักษา

พีระบัญญัต่้ขีองพีระองค์ุ และเชืี�อฟังพีระสุืรเสีืยงขีองพีระองค์ุ และ

พระคัมภ้ร์ไม่ใช่อาหารบุัฟเฟ่ต์ท้ำ�เรา 
สืามารถเลื่อก่เอาเฉัพาะสิื�งท้ำ�เรา 
ต้องก่ารเชื�อหรือสิื�งท้ำ�ตรงกั่บั 
ความคิด่ของเรา
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ที่่านจังปรนน่บัต่้พีระองคุ์ และต่้ดีสืน่ที่อย้่กับพีระองคุ์ แต้่ผู้้�พียากรณ์

หรือผู้้�ฝ้ันเห็นเหตุ้การณ์คุนนั�นต้�องมี่โที่ษถ่งต้าย เพีราะว่าเขีาไดี� 

สัื�งสือนให�กบฏิต้อ่พีระเยโฮิวาหพ์ีระเจั�าขีองทำา่นั ผู้้�ที่รงนำาที่า่นออกจัาก 

แผู้่นด่ีนอีย่ปต้์ และที่รงไถ่ที่่านออกจัากเรือนที่าสื เขีากระที่ำาให�ที่่าน

ท่ี่�งหนที่างซ่ึ่�งพีระเยโฮิวาห์พีระเจั�าขีองที่่านบัญชีาให�ที่่านดีำาเน่น 

ต้าม่เสีืย ดัีงนั�นแหละท่ี่านจัะต้�องล�างคุวาม่ชัี�วเช่ีนนี�จัากท่ี่าม่กลางท่ี่าน”

หากผู้้�สืร�างปาฏิห่าร่ยไ์ม่ไ่ดี�นำาให�คุุณไปหาพีระเจั�าแหง่พีระคัุม่ภีัร ์ขีอให�

อย้่ห่างจัากบุคุคุลนั�นให�ม่ากทีี่�สุืดี 

ยูอห์นำ 8:31-32 “พีระเยซ้ึ่จ่ังต้รัสืกับพีวกย่วทีี่�เชืี�อในพีระองคุ์แล�วว่า  

‘ถ�าที่่านทัี่�งหลายดีำารงอย้่ในคุำาขีองเรา ที่่านก็่เป็นสืาวกขีองเรา 

อย่างแที่�จัร่ง และที่่านทัี่�งหลายจัะร้�จัักคุวาม่จัร่ง และคุวาม่จัร่งนั�น 

จัะที่ำาให�ที่่านทัี่�งหลายเป็นไที่’”   

เมื่�อคุนยาม่ร้�จัักคุวาม่จัร่งในพีระคัุม่ภีัร์ เราก็เป็นไที่และเป็นไที่อย่าง

แที่�จัร่ง!  

คุนยาม่คุรับ จังเฝ้้าระวังให�ดีี คุร่สืต้จัักรคุวรจัะเป็นทีี่�ซ่ึ่�งเราไดี�รับ

การฝ้ึกฝ้นชีีว่ต้ ในวันเวลาขี�างหน�านี� เราจัำาเป็นต้�องไดี�รับขี�อคุวาม่ทีี่�ถ้กต้�อง  

ทีี่�ที่�าที่ายชีีว่ต้ให�เปลี�ยนแปลงและสือดีคุล�องกับพีระคัุม่ภีัร์ จังระวังให�ม่าก 

เกี�ยวกับคุร่สืต้จัักรทีี่�ไม่่สัื�งสือนเรื�องคุวาม่บาป การกลับใจั นรก คุวาม่บร่สุืที่ธ่ิ� 

และการพ่ีพีากษาขีองพีระเจั�า นี�ไม่่ใชี่เวลาทีี่�จัะรดีนำ�าดี�วยขี�อคุวาม่ใดีๆ ก็ไดี� 

นี�ไม่่ใชี่เวลาทีี่�คุร่สืต้จัักรขีองเราจัะ ‘ลดีนำ�าหนักคุำาสือน’ ดัี�งเชี่นทีี่�ผู้ม่ไดี�รับฟัง

จัากผู้้�คุน งานขีองเราคุือการเชืี�อฟังและที่ำาต้าม่พีระคุัม่ภีัร์ทุี่กขี�อทุี่กต้อนและ

ไม่่มี่อะไรน�อยไปกว่านี� 
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เยูเร์ม่ยู ์23:29 พีระเยโฮิวาห์ต้รัสืวา่ ‘ถ�อยคุำาขีองเราไม่เ่หมอืนัไฟหรือ 

หรือเหมื่อนคุ�อนทำ้�ทุี่บห่นให�แต้กเป็นช่ี�นๆ’” 

คุนยาม่คุรับ ต้ลอดีชีีว่ต้ขีองคุุณ โปรดีอย่าลืม่ว่าพีระวจันะขีองพีระเจั�า

มี่ฤที่ธ่ิ�อำานาจัม่ากเพีียงใดี

“หากคุณ์ม่พร์ะคัมภ่ร์์ท่ิ�หลุดลุ�ยูเป็นำชิิ�นำๆ ช่ิวิีติของคุณ์จ็ะไม�ม่วีันำ

หลุดลุ�ยูนำั�นำ”58 

–เอเดีรียน โรเจัอร์ 

พีระคัุม่ภีัร์ไม่่ใชี่อาหารบุฟเฟ่ต้์ทีี่�เราสืาม่ารถเลือกเอาเฉพีาะส่ื�งทีี่�เรา

ต้�องการเชืี�อหรือส่ื�งทีี่�ต้รงกับคุวาม่คุ่ดีขีองเรา การรับเอาเพีียงเศษเสีื�ยวขีอง

พีระวจันะก็เหมื่อนกับการรับเอาเฉพีาะส่ื�งทีี่�เราต้�องการจัากพีระเยซ้ึ่ เพีราะ

พีระองคุ์คืุอพีระวจันะ บางคุนชืี�นชีอบคุวาม่รอดีและคุวาม่รักอย่างไม่่มี่

เงื�อนไขีทีี่�พีวกเขีาไดี�รับจัากพีระองค์ุ แต้่ในคุวาม่สัืม่พัีนธิ์กับพีระเยซ้ึ่ พีวกเขีา 

ไม่่ต้�องการที่ี�จัะเชืี�อฟังและต้ายต้่อตั้วเอง อย่่าลืืมว่่าพัร้ะคัมภีีร้�คืองานเลืี�ย่ง

ฉลืองที่ี�ค์ณคว่ร้อิ�มหนำาสำาร้าญ่ใจ!

ในฐานะคุนยาม่ มี่บที่ที่ดีสือบม่ากม่ายในชีีว่ต้ คุำาสือนเท็ี่จัจัะปรากฏิข่ี�น

เพืี�อที่ดีสือบวา่คุุณจัะที่ำาต้าม่ฝ้้งชีนหรอืที่ำาต้าม่คุำาสือนในพีระวจันะขีองพีระเจั�า 

เมื่�อคุุณรักษาจุัดียืน คุุณอาจัต้�องจั่ายราคุาบางอย่าง แต้่ในสื่วนล่กขีองหัวใจั 

คุนยาม่ร้�ดีีอย้่แล�วว่าพีระเจั�าขีองเรานั�นดีีเล่ศแม่�เราต้�องถ้กขี่ม่เหง คุนยาม่ 

ร้�กระทัี่�งวา่ต้�องระมั่ดีระวังเรื�องการอัศจัรรย ์ในยุคุสุืดีที่�ายนี� ซึ่าต้านกำาลังดี�อม่ๆ 

ม่องๆ เพืี�อกำาจััดีคุุณออกไปจัากที่างแคุบ จังยืนหยัดีบนคุวาม่จัร่งแห่งพีระวจันะ 
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ขีองพีระเจั�า และต้�องมั่�นใจัว่าในวันเวลาทีี่�กำาลัง

ม่าถ่งนี� คุุณคืุอคุนงานทีี่�ไม่่แปรเปลี�ยนซ่ึ่�ง

พีระเจั�าสืาม่ารถใชี�ให�ประกาศคุวาม่จัร่ง

ขีองพีระองค์ุในทุี่กแห่งหนต้าม่ทีี่�ที่รง

ไดี�ตั้ดีส่ืนพีระที่ัยวางคุุณเอาไว�!

...พัร้ะคัมภีีร้�คืองานเลืี�ย่งฉลือง 
ที่ี�ค์ณคว่ร้อิ�มหนำาสำาร้าญ่ใจ!  





บทที่ 9
ไม่มีทางข้ามผ่าน

“ลองใคร่ครวญดูสิว่าความทรมานฝ่่ายร่างกายและวิญญาณทั้งหมดนี้ 

ไม่เคยมีช่่วงได้หยุดพัก ความทุกข์ยากของพวกเขานั้นแสนสาหัส 

ความเจ็บปวดก็รุนแรงอย่างที่สุด ไม่มีโอกาสเลยที่พวกเขาจะหมดสติ

ไปได้สักครู่หนึ่ง ไม่เลยสักนิด … 

ทั้งดวงตา หู และในทุกสัมผัส ในทุกจังหวะตลอดช่่วงเวลาดังกล่าว 

อาจกล่าวได้ว่า ร่างกายทั้งหมดของพวกเขานั้น ‘สั่นเทิ้มไปทั้งตัว  

เจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วทุกขุมขน’ และช่่วงเวลาที่ว่านี้ไม่เคยมีที่สิ้นสุด…

ความเจ็บปวดไม่ว่าจะฝ่่ายร่างกายหรือวิญญาณนั้น มันไม่ได้เขยิบเข้า

ใกล้จุดจบ เฉกเช่่นที่เคยเป็นมาแล้วนับหลายล้านปี”59

–จอห์น เวสลีย์

ล่กา 16:19-31 

ข้อ 19 “ยังมี่เศรษฐีคุนหน่�งนุ่งห่ม่ผู้�าสีืม่่วงและผู้�าป่านเนื�อละเอียดี  

รับประที่านอาหารอย่างประณีต้ทุี่กวันๆ”
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ลองน่กด้ีว่าคุุณไดี�รับพีระพีรจัากพีระเจั�าอย่างไร เราใชี�พีระพีรเหล่านั�น 

เพืี�อตั้วเองหรือเพืี�อคุนอื�นๆ เคุยคุ่ดีบ�างไหม่ว่าวันหน่�งเราอาจัจัะล�ม่ลงและ

ต้�องการให�ใคุรสัืกคุนยื�นมื่อเขี�าม่าชี่วย คุุณกำาลังปฏ่ิบัต่้ต้่อผู้้�อื�นอย่างทีี่�คุุณ

ต้�องการไดี�รับในเวลาที่ี�คุุณต้�องต้กอย้่ในสืถานการณ์ทีี่�พีวกเขีาเป็นอย้่หรือไม่่ 

ถ�าไม่่ วันนี�ก็เป็นวันใหม่่ทีี่�จัะเร่�ม่ต้�นที่ำาเชี่นนั�น

เฉลยูธร์ร์มบัญญัติิ 8:17-18 “เกรงว่าที่่านจัะน่กในใจัว่า ‘กำาลังและ

เรี�ยวแรงขีองขา้นำาที่รัพียมี์่คุา่นี�ม่าให�’ ที่า่นทัี่�งหลายจังจัำาพีระเยโฮิวาห์ 

พีระเจั�าขีองที่า่นทัี่�งหลาย เพราะวา่พีระองคุ์ที่รงเปน็ผู้้�ให�กำาลังแก่ที่า่น 

ทีี่�จัะไดี�ที่รัพีย์สืม่บัต่้นี� เพืี�อว่าพีระองคุ์จัะที่รงดีำารงพัีนธิสัืญญาซ่ึ่�ง

พีระองคุ์ที่รงกระที่ำาโดียปฏ่ิญาณต้่อบรรพีบุรุษขีองที่่าน ด่ังวันนี�”   

อย่าลืม่ว่าพีระเจั�าที่รงเป็นผู้้�ประที่านคุวาม่มั่�งคัุ�งให�แก่เรา พีระองคุ์ที่รง

เป็นผู้้�อวยพีระพีร เราต้�องขีอบพีระคุุณและสืำาน่กในพีระคุุณสืำาหรับพีระพีร

ทัี่�งหม่ดีทีี่�ไดี�รับม่า

คุุณต้�องการทีี่�จัะไดี�รับการยกย่องอย่างส้ืงจัากม่นุษย์หรือจัากพีระเจั�า 

หลายคุรั�งทีี่�คุุณมั่�งคัุ�งรำ�ารวย คุุณสืาม่ารถโอ�อวดีขีองเล่นทัี่�งหม่ดีขีองคุุณไดี�  

แต้่ขีองเล่นช่ี�นใดีจัะมี่คุวาม่สืำาคัุญในวันทีี่�คุุณต้�องต้าย

ขอ้ 20 “และม่คีุนขีอที่านคุนหน่�งชืี�อลาซึ่ารสัื เปน็แผู้ลทัี่�งตั้ว นอนอย้ที่ี่� 

ประต้้รั�วบ�านขีองเศรษฐี”   

เมื่�อม่าถ่งจุัดีนี� เราร้�แล�ววา่นี�ไม่ใ่ชีเ่รื�องทีี่�แต้ง่ข่ี�น แต้เ่ปน็เรื�องทีี่�เก่ดีข่ี�นจัร่ง  

ในคุำาอุปม่าขีองพีระเยซ้ึ่ พีระองคุ์ไม่่เคุยเรียกผู้้�คุนดี�วยชืี�อจัร่งขีองพีวกเขีา  
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แต้่ทัี่�งลาซึ่ารัสืและอับราฮัิม่ถ้กกล่าวถ่งทีี่�นี� นี�จ่ังเป็นเรื�องราวจัร่งขีองผู้้�คุนทีี่�มี่

ตั้วต้นอย้่จัร่งในอีกฝ้ั�งดี�านหน่�ง 

เมื่�อคุุณพีบคุนไร�บ�าน คุุณที่ำาอย่างไร คุุณหลีกเลี�ยงพีวกเขีาหรือไม่่  

เด่ีนหนีไปที่างอื�นหรือไม่่ คุุณไดี�ตั้ดีส่ืนไปแล�วหรือไม่่ว่าพีวกเขีาจัะเขี�าม่าฉกช่ีง

ขี�าวขีองขีองคุุณ ดีังนั�น คุุณจ่ังหลีกให�พี�นจัากอันต้ราย 

คุรั�งหน่�งขีณะทีี่�ผู้ม่กำาลังออกจัากงานเที่ศกาลหลังจัากทีี่�ไดี�เป็นพียาน 

ม่าทัี่�งวัน มี่ผู้้�ชีายคุนหน่�งนั�งอย้่บนกำาแพีงอ่ฐและผู้ม่กำาลังเด่ีนไปที่ี�รถ เขีา 

กลา่ววา่ “คุุณคุรับ ชีว่ยผู้ม่ดี�วย ผู้ม่ไม่มี่่เง่นเลย” ในฤด้ีร�อนวันนั�น ผู้ม่เหนื�อยม่าก

จัร่งๆ จ่ังเป็นเรื�องดีีทีี่�จัะไดี�หยุดีพัีกและพ้ีดีคุุย ขีณะทีี่�เราคุุยกัน เขีาบอกผู้ม่ว่า 

เขีาเพ่ี�งออกจัากคุุก เราพ้ีดีคุุยกันเป็นอย่างดีีถ่งพีระเยซ้ึ่ เขีาไดี�อ่านเรื�องราว

ขีองพีระองค์ุขีณะอย้่ในคุุก ผู้ม่ตั้ดีส่ืนใจัทีี่�จัะเป็นพีรที่างดี�านการเง่นแก่เขีา 

เขีานั�งนำ�าต้าไหลพีรากอย้่ต้รงนั�นราวกับว่าผู้ม่ไดี�ให�เง่นเขีาหน่�งล�านเหรียญ! 

มั่นน่าสืนใจัม่ากคุรับ จัากนั�นเขีาก็บอกว่าต้ลอดีทัี่�งวันนั�น ผู้ม่เป็นคุนแรกที่ี�เขีา 

เอ่ยปากขีอเง่น เขีาละอายใจัม่าก เรือนจัำาไดี�ซืึ่�อตั้�วรถโดียสืารให� และเขีา 

ไดี�ลงจัากรถทีี่�แอต้แลนต้า การขีอมั่นที่ำาให�เขีาร้�ส่ืกต้ำ�าต้�อย แต้่ในทีี่�สุืดีเขีา 

ก็ม่าถ่งจุัดีทีี่�ส่ื�นหวัง ผู้ม่ดีีใจัม่ากที่ี�พีระเจั�าที่รงเลือกผู้ม่ให�เป็นคุนทีี่�เด่ีนผู้่านเขีา 

ในต้อนนั�น ผู้ม่หวงัว่าผู้ม่คุงไดี�ที่ำาให�พีระองค์ุ 

ที่รงด้ีดีีในขีณะนั�น 

ชีายผู้้�กล�าหาญกว่าใคุรๆ บนถนน 

ในแอต้แลนต้าคืุอจัอห์น จัอห์นเป็นคุน 

ไร�บ�านและเขีาบอกผู้ม่ว่าเขีาชีอบว่ถีชีีว่ต้ 

แบบนั�น เมื่�อใดีก็ต้าม่ทีี่�เราอย้ใ่นงานก่จักรรม่

ทีี่�ใจักลางเม่ือง ด้ีเหม่ือนจัอห์นจัะเด่ีน 

ผู้่านม่าเสืม่อ เขีามั่กจัะเขี�าม่าชี่วยผู้ม่ 

แจักแผู้่นพัีบ เขีาแบ่งปันขี่าวประเสืร่ฐดี�วย 

ช้วิตผู้่านัไปัอย่างรวด่เร็วแล่ะคุณ 
ไม่สืามารถใช้ช้วิตได่้อ้ก่ครั�ง คุณใช้ช้วิต 

ซ้ำาอ้ก่ครั�งไม่ได่้ คุณจะไม่ได่้รับัโอก่าสือ้ก่ 
เปั็นัครั�งทำ้�สืองในัสืถานัทำ้�ทำ้�ไม่มั�นัคง 

ซ่�งเร้ยก่ก่ันัว่าโล่ก่ คุณใช้ช้วิตได่้เพ้ยง 
ครั�งเด่้ยวแล่ะหล่ังจาก่นัั�นัก่็ถ่ง 

วันัแห่งก่ารพิพาก่ษา
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เช่ีนกัน เขีาร้�จัักพีระคัุม่ภีัร์เป็นอย่างดีี ผู้ม่เป็นพีรต่้อจัอห์นดี�วยการให�บางอย่าง

ทีี่�เป็นส่ื�งจัำาเป็นแก่เขีา จัอห์นเป็นพียานม่ากกว่าคุนม่ากม่ายที่ี�มี่บ�านเป็นขีอง 

ต้นเอง ผู้ม่แที่บอดีใจัรอไม่่ไหวที่ี�จัะไดี�เห็นที่รัพีย์สืม่บัต่้ขีองเขีาในสืวรรคุ์ 

สัืกวันหน่�ง! 

ข้อ 21 “และเขีาใคุร่จัะก่นเศษอาหารทีี่�ต้กจัากโต๊้ะขีองเศรษฐีนั�น  

แม่�สุืนัขีก็ม่าเลียแผู้ลขีองเขีา”

บางคุรั�งคุุณก็ห่วม่ากจันยอม่ก่นอะไรก็ไดี� แม่�แต้่เศษอาหารจัากโต้๊ะ

ขีองใคุรบางคุนก็ยังด้ีเหมื่อนเป็นอาหารชุีดีใหญ่ ส่ื�งหน่�งทีี่�ผู้ม่มั่กอธ่ิษฐานก่อน 

รับประที่านอาหารก็คืุอ ขีออย่าให�ผู้ม่ม่องขี�าม่คุุณคุ่าขีองอาหารที่ี�อย้่ต้่อหน�า

ต้รงนั�น เพีราะในชัี�วพีร่บต้า พีระเจั�าที่รงสืาม่ารถเอาอาหารนั�นไปไดี� และผู้ม่

ก็จัะต้�องม่องหาเศษอาหารขีองใคุรบางคุน

ข้อ 22 “อย้่ม่าคุนขีอที่านนั�นต้ายและเหล่าที่้ต้สืวรรคุ์ไดี�นำาเขีาไปไว�ทีี่�

อกขีองอับราฮิัม่ ฝ้่ายเศรษฐีนั�นก็ต้ายดี�วย และเขีาก็ฝ้ังไว�”

ไม่่ว่ารวยหรือจัน เราทุี่กคุนล�วนต้�องไปที่ี�หลุม่ฝ้ังศพี ในบางคุรั�ง ให�เรา

ลองไปเยี�ยม่ชีม่สุืสืานและม่องไปรอบๆ มั่นนา่สืนใจัม่ากทีี่�ไดี�เห็นทัี่�งคุนหนุม่่สืาว

และคุนชีราทีี่�นั�น แต้ไ่ม่ว่า่คุุณจัะมี่ชีีว่ต้อย้ ่15 ปห่รือ 115 ป ่เมื่�อเทีี่ยบกับคุวาม่

เป็นน่รันดีร์ ทุี่กส่ื�งก็ผู้่านไปอย่างรวดีเร็วม่าก เมื่�อเร็วๆ นี�ทีี่�คุร่สืต้จัักรแห่งหน่�ง

ทีี่�ผู้ม่ไดี�ไปพ้ีดี มี่คุนผู้ม่หงอกจัำานวนม่ากทีี่�นั�น ผู้ม่ชีอบคุนผู้ม่หงอก! พีวกเขีา 

มั่กจัะมี่นำ�าใจั จ่ัต้ใจัดีี และเต็้ม่ไปดี�วยสืต่้ปญัญาเสืม่อ ผู้ม่พียายาม่จัะชีี�ประเด็ีนนี� 

ให�คุนอายนุ�อยกวา่เขี�าใจั ผู้ม่จ่ังถาม่ผู้้�ส้ืงวัยที่ี�นั�นวา่ “ชีีว่ต้ผู้า่นไปเร็วม่ากจัร่งไหม่ 

คุรับ” คุุณน่าจัะไดี�เห็นใบหน�าทีี่�หล่อเหลาและสืวยงาม่พีร�อม่กับรอยเหี�ยวย่น
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เหล่านั�นทีี่�ต้่างผู้งกศีรษะข่ี�นลง! ชีีว่ต้ผู้่านไปอย่างรวดีเร็วและคุุณไม่่สืาม่ารถ 

ใชี�ชีีว่ต้ไดี�อีกคุรั�ง คุุณใชี�ชีีว่ต้ซึ่ำ�าอีกคุรั�งไม่่ไดี� คุุณจัะไม่่ไดี�รับโอกาสือีกเป็น 

คุรั�งทีี่�สืองในสืถานที่ี�ทีี่�ไม่่มั่�นคุงซ่ึ่�งเรียกกันว่าโลก คุุณใชี�ชีีว่ต้ไดี�เพีียงคุรั�งเดีียว 

และหลังจัากนั�นก็ถ่งวันแห่งการพ่ีพีากษา แล�วคุุณจัะใชี�ชีีว่ต้ทีี่�มี่ไดี�เพีียง 

คุรั�งเดีียวนี�อย่างมี่คุวาม่สืุขีไดี�อย่างไร 

ข้อ 23 “แล�วเมื่�ออย้่ในนรกเป็นทุี่กขี์

ที่รม่านย่�งนัก เศรษฐีนั�นจ่ังแหงนด้ี

เห็นอับราฮัิม่อย้่แต้่ไกล และลาซึ่ารัสื

อย้่ทีี่�อกขีองที่่าน” 

เศรษฐีมี่สืต่้สัืม่ปชัีญญะ ดีวงต้า 

ขีองเขีายังม่องเห็นไดี�และเขีาไม่่ชีอบในส่ื�ง

ทีี่�เห็น บางคุนเชืี�อวา่คุวาม่ต้ายหม่ายถ่งการ 

ส่ื�นสุืดีลงขีองชีีว่ต้ และหลังคุวาม่ต้ายก็ไม่่มี่อะไรอีกเลย แต้่อย่างทีี่�เราไดี�เห็น 

เศรษฐีคุนนี�ด้ีเหมื่อนยังมี่ชีีว่ต้อย้่ คุวาม่ต้ายไดี�เปิดีประต้้ให�เขีาเด่ีนเขี�าไปยัง

อีกดี�านหน่�งและเขีาไม่่ชีอบส่ื�งทีี่�อย้่หลังประต้้บานนั�น การตั้ดีส่ืนใจัเลือกขีอง 

ชีายคุนนี�ไดี�ที่ำาให�เขีาม่าถ่งจุัดีนี� 

นรกเป็นสืถานทีี่�ที่ี�ม่ีอย้่จัร่ง อย่าเห็นดี�วยกับคุวาม่คุ่ดีทีี่�ว่านรกเป็น 

สืถานทีี่�สืำาหรับจััดีงานปาร์ตี้�ซ่ึ่�งผู้้�คุนจัะไปเทีี่�ยวกับเพืี�อนฝ้้ง หรือเปน็สืถานทีี่�ทีี่�มี่  

‘วงดีนต้รีดีีๆ ม่ากม่าย’ เชี่นทีี่�ใคุรคุนหน่�งเคุยบอกผู้ม่ เรื�องเหล่านี�ล�วนเป็น 

คุำาโกหกจัากศัต้ร้เพืี�อให�ผู้้�คุนคุ่ดีว่าการปฏ่ิเสืธิพีระเยซ้ึ่นั�นเป็นเรื�องไม่่ร�ายแรง 

คุนยาม่จัะต้�องเอาจัร่งเอาจัังกับเรื�องนรกเสืม่อ พีวกเขีาต้�องนำาแต้รออกม่า

และเปา่เตื้อนผู้้�คุนวา่การไม่เ่ชืี�อฟงัพีระเจั�าไม่เ่พีียงแต้จ่ัะที่ำาให�เก่ดีปญัหาข่ี�นใน 

ชีีว่ต้นี�เที่่านั�น แต้่ปัญหาจัะถาโถม่กระหนำ�าใสื่พีวกเขีาไปชัี�วน่รันดีร์เชี่นกัน 

นัรก่เป็ันัสืถานัท้ำ�ท้ำ�ม้อย่้จริง อย่าเห็นัด้่วย 
ก่ับัความคิด่ทำ้�ว่านัรก่เปั็นัสืถานัทำ้� 
สืำาหรับัจัด่งานัปัาร์ต้�ซ่�งผู้้้คนัจะไปั 

เทำ้�ยวก่ับัเพื�อนัฝ่้ง หรือเปั็นัสืถานัทำ้�ทำ้�ม้  
‘วงด่นัตร้ด่้ๆ มาก่มาย’ เช่นัทำ้� 

ใครคนัหนั่�งเคยบัอก่ผู้ม
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โรเบ่ร์ต้ อ่งเกอร์ซึ่อลล์ หน่�งในผู้้�มี่ชืี�อเสีืยงขีองอเม่ร่กาที่ี�ไม่่เชืี�อใน

พีระเจั�าไดี�กล่าวว่า “ในดี�านหน่�ง แนวคุ่ดีเรื�องนรกเก่ดีจัากการแก�แคุ�นและ

คุวาม่โหดีร�าย และในอีกดี�านหน่�ง มั่นเก่ดีจัากคุวาม่ขีี�ขีลาดี ผู้ม่ไม่่นับถือคุนทีี่� 

เที่ศนาถ่งเรื�องนี�! ผู้ม่ไม่ช่ีอบหลักคุำาสือน ผู้ม่เกลียดีมั่น ผู้ม่ช่ีงชัีงและผู้ม่ต่้อต้�าน

หลักคุำาสือนนี�”60 

ส่ื�งหน่�งทีี่�ผู้ม่บอกกบัผู้้�คุนเสืม่อกคื็ุอมั่นไม่ส่ืำาคัุญหรอกวา่คุุณจัะเชืี�ออะไร 

คุวาม่จัร่งเที่่านั�นทีี่�สืำาคัุญ แม่�ว่าคุุณจัะไม่่เชืี�อเรื�องนรก แต้่มั่นเป็นสืถานที่ี�ทีี่�มี่

อย้่จัร่ง พีระคุัม่ภีัร์ไม่่สืาม่ารถให�คุวาม่ชีัดีเจันในเรื�องนี�ไดี�ม่ากไปกว่านี�อีกแล�ว 

อย่าลืม่ว่าพีระเยซ้ึ่กำาลังต้รัสืถ่งเรื�องนี�ในเนื�อหาต้อนนี� หากไม่่มี่นรก 

พีระเยซ้ึ่ก็เป็นนักต้�ม่ตุ้๋นทีี่�หลอกลวงผู้้�คุนหลายพัีนล�านคุนเกี�ยวกับคุวาม่เป็น 

น่รันดีร์ แต้่เราร้�ว่ามั่นไม่่สือดีคุล�องกับพีระลักษณะขีองพีระองคุ์เลย

โพีลคีุารป์ ล้กศ่ษยข์ีองยอหน์ ร้�วา่นรกม่อีย้จ่ัร่ง เมื่�อโพีลคีุารป์ถ้กคุุกคุาม่ 

ดี�วยคุวาม่ต้ายเพีราะคุวาม่เชืี�อขีองเขีา คุำาต้อบขีองเขีาคุอื “เจั�าข้ีเ่ข็ีญขี�าดี�วยไฟ 

ทีี่�เผู้าไหม่�เปน็เวลาหน่�งชัี�วโม่งและหลงัจัากนั�นเพีียงเลก็น�อยมั่นก็จัะม่อดีดีบัลง 

แต้่ไฟขีองการพ่ีพีากษาทีี่�จัะม่าถ่งและการลงโที่ษน่รันดีร์นั�นสืงวนไว�สืำาหรับ

คุนอธิรรม่ แล�วที่ำาไม่เจั�าจ่ังรอชี�าอย้่เล่า จังที่ำาในส่ื�งทีี่�เจั�าต้�องการเสืียเถอะ”61 

โพีลีคุาร์ปร้�ว่านรกมี่จัร่งและเป็นน่รันดีร์ และเขีาต้�องการเตื้อนผู้้�คุน 

ถ่งการไปที่ี�นั�น 

มี่คุำาอธ่ิบายถ่งนรกในพีระคัุม่ภีัรว์า่ ‘มั่นเปน็สืถานทีี่�แหง่ไฟทีี่�ไม่มี่่วันดัีบ 

มี่การลงโที่ษ คุวาม่ทีุ่กขี์ยากและคุวาม่เจ็ับปวดี เป็นทีี่�ซ่ึ่�งคุวาม่ที่รงจัำาขีองคุุณ

ยงัคุงมี่อย้แ่ล�วคุุณก็เก่ดีคุวาม่สืำาน่กผู่้ดี’ ‘เปน็สืถานทีี่�แหง่คุวาม่กระหาย คุวาม่

คัุบขี�องใจัและคุวาม่โกรธิ’ และ ‘พีระพ่ีโรธิขีองพีระเจั�า’ 

พีระคัุม่ภีัร์ยังระบุรายชืี�อขีองผู้้�ทีี่�จัะต้กนรกเอาไว�ดี�วย ซ่ึ่�งไดี�แก่ ซึ่าต้าน 

ผู้้�ต้อ่ต้�านพีระคุร่สืต์้ ผู้้�เผู้ยพีระวจันะเท็ี่จั ท้ี่ต้สืวรรค์ุทีี่�ล�ม่ลงในคุวาม่บาป ยด้ีาสื 

อ่สืคุาร่โอที่ และผู้้�คุนทีี่�ยังไม่่ไดี�รับคุวาม่รอดีทัี่�งหม่ดี
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วิีวีร์ณ์์ 21:8 “แต้่คุนขีลาดี คุนไม่่เชืี�อ คุนทีี่�น่าสืะอ่ดีสืะเอียน ฆ่าต้กร 

คุนลว่งประเวณี คุนใชี�เวที่ม่นต้ร ์คุนไหว�ร้ปเคุารพี และคุนทัี่�งปวงทีี่�พ้ีดี

มุ่สืานั�น จัะไดี�รบัสืว่นขีองต้นในบ่งทีี่�เผู้าไหม่�ดี�วยไฟและกำาม่ะถนั นั�นคืุอ 

คุวาม่ต้ายคุรั�งทีี่�สือง”   

พีระเจั�าที่รงบอกเล่าถ่งนรกอย่างเรียบง่ายและถ่งกับระบุรายชืี�อขีอง

คุนทีี่�จัะไปทีี่�นั�นเอาไว�ดี�วย แคุ่คุำาโกหกเพีียงคุรั�งเดีียว มั่นก็จัะสื่งคุุณไปทีี่�นั�น 

พีระเจั�าที่รงบร่สืุที่ธ่ิ� คุวาม่บาปทีุ่กอย่างน่ารังเกียจัสืำาหรับพีระองคุ์ ขีอบคุุณ

พีระเจั�าทีี่�พีระโลห่ต้ขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ไดี�ชีำาระเราให�พี�นจัากบาป ม่่ฉะนั�น 

เราทุี่กคุนจัะอย้่ในโลกแห่งคุวาม่เจ็ับปวดีไปชัี�วน่รันดีร์

2 เธสะโลนิำกา 1:9 “คุนเหล่านั�นจัะไดี�รับโที่ษอันเปน็คุวาม่พ่ีนาศน่รันดีร์  

พี�นไปจัากพีระพีกัต้ร์องค์ุพีระผู้้�เป็นเจั�า และจัากสืง่าราศีแห่งพีระอานุภัาพี

ขีองพีระองคุ์”     

วิีวีร์ณ์ ์14:10-11 “ผู้้�นั�นจัะต้�องดืี�ม่เหล�าองุน่แหง่พีระพ่ีโรธิขีองพีระเจั�า  

ซ่ึ่�งไม่ไ่ดี�ระคุนกับส่ื�งใดี ทีี่�ไดี�เที่ลงในถ�วยพีระพ่ีโรธิขีองพีระองคุ ์และเขีา 

จัะต้�องถ้กที่รม่านดี�วยไฟและกำาม่ะถัน

ต้่อหน�าท้ี่ต้สืวรรคุ์ผู้้�บร่สุืที่ธ่ิ�ทัี่�งหลาย 

และต้อ่พีระพัีกต้รพ์ีระเม่ษโปดีก และ

คุวันแห่งการที่รม่านขีองเขีาพีลุ่งข่ี�น 

ต้ลอดีไปเป็นน่ต้ย์ และผู้้�ทีี่�บ้ชีาสัืต้ว์ร�าย 

และร้ปขีองม่ัน และผู้้�ใดีก็ต้าม่ที่ี�รับ

เคุรื�องหม่ายชืี�อขีองมั่นจัะไม่่มี่การ 

พัีกผู้อ่นเลยทัี่�งกลางวันและกลางคุนื” 

นัรก่เป็ันัสืถานัท้ำ�แห่งความทำรมานั  
เป็ันัสืถานัท้ำ�ท้ำ�ผู้้้คนัต่างร้้ส่ืก่เจ็บัปัวด่  
ตามท้ำ�เห็นัในัท้ำ�น้ั� ด่วงตาของเศรษฐ้ 

แล่ะปัระสืาทำสัืมผัู้สือื�นัๆ ของเขา 
ยังคงใช้ก่ารได้่ 



252

คนยาม

วิีวีร์ณ์์ 20:10-15 “สื่วนพีญาม่ารที่ี�ล่อลวงเขีาเหล่านั�นก็ถ้กโยนลงไป

ในบ่งไฟและกำาม่ะถัน ทีี่�สัืต้ว์ร�ายและผู้้�พียากรณ์เท็ี่จัอย้่นั�น และมั่น

ต้�องที่นทุี่กขีท์ี่รม่านทัี่�งกลางวันและกลางคืุนต้ลอดีไปเปน็น่ต้ยข์ี�าพีเจั�า

ไดี�เห็นพีระทีี่�นั�งใหญ่สีืขีาว และเห็นพีระองคุ์ผู้้�ประที่ับบนพีระทีี่�นั�งนั�น 

และแผู้่นด่ีนโลกและฟ้าอากาศก็อันต้รธิานไปจัากพีระพัีกต้ร์พีระองค์ุ 

และไม่่มี่ทีี่�อย้่สืำาหรับแผู้่นด่ีนโลกและฟ้าอากาศนั�นต้่อไปเลย ขี�าพีเจั�า 

ไดี�เห็นบรรดีาผู้้�ทีี่�ต้ายแล�ว ทัี่�งผู้้�น�อยและผู้้�ใหญ ่ยนือย้จ่ัำาเพีาะพีระพัีกต้ร์ 

พีระเจั�า และหนงัสืือต้า่งๆก็เปดิีออก หนงัสืืออีกม่�วนหน่�งก็เปดิีออกดี�วย  

คืุอหนัังสืือแห่งชีีว่ต้ และผู้้�ทีี่�ต้ายไปแล�วก็ถ้กพ่ีพีากษาต้าม่ขี�อคุวาม่ 

ทีี่�จัาร่กไว�ในหนังสืือเหล่านั�น ต้าม่ที่ี�เขีาไดี�กระที่ำา ที่ะเลก็สื่งคืุนคุน 

ทัี่�งหลายที่ี�ต้ายในที่ะเล คุวาม่ต้ายและนรกก็สื่งคืุนคุนทัี่�งหลายที่ี�อย้่ 

ในทีี่�เหล่านั�น และคุนทัี่�งหลายก็ถ้กพ่ีพีากษาต้าม่การกระที่ำาขีองต้น

หม่ดีทุี่กคุน แล�วคุวาม่ต้ายและนรกก็ถ้กผู้ลักท่ี่�งลงไปในบ่งไฟ นี�แหละ

เป็นคุวาม่ต้ายคุรั�งทีี่�สือง และผู้้�ใดีที่ี�ไม่่มี่ชืี�อจัดีไว�ในหนังสืือแห่งชีีว่ต้  

ผู้้�นั�นก็ถ้กท่ี่�งลงไปในบ่งไฟ”

นรกเป็นสืถานทีี่�แห่งคุวาม่ที่รม่าน เป็นสืถานทีี่�ทีี่�ผู้้�คุนต้่างร้�ส่ืกเจ็ับปวดี  

ต้าม่ทีี่�เห็นในทีี่�นี� ดีวงต้าขีองเศรษฐีและประสืาที่สัืม่ผัู้สือื�นๆ ขีองเขีายัง 

คุงใชี�การไดี� 

“ขี�อคุวาม่นี�ชัีดีเจันม่าก นี�คืุอคุนจัร่งในสืถานที่ี�จัร่ง ประสืบกบัคุวาม่ที่กุขี์ 

ที่รม่านอย่างแที่�จัร่ง นี�คืุอม่นุษย์จัร่ง ในร่างทีี่�แที่�จัร่ง ในสืถานทีี่�ทีี่�เรียกว่านรก!”62

ข้อ 24 “เศรษฐีจ่ังร�องว่า ‘อับราฮัิม่บ่ดีาเจั�าขี�า ขีอเอ็นด้ีขี�าพีเจั�าเถ่ดี 

ขีอใชี�ลาซึ่ารัสืม่าเพืี�อจัะเอาปลายน่�วจุั่ม่นำ�าม่าแต้ะล่�นขีองขี�าพีเจั�า 

ให�เย็น ดี�วยว่าขี�าพีเจั�าต้รำาทุี่กขี์ที่รม่านอย้่ในเปลวไฟนี�’”  
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เศรษฐีร�องออกม่า เขีาพ้ีดีเสีืยงดัีงเพีราะต้�องการคุวาม่ชี่วยเหลือ  

เขีาต้�องการอะไร คุวาม่เม่ต้ต้านั�นเอง คุุณร้�หรือไม่่ว่าทุี่กคุนต้�องการอะไร  

คุวาม่เม่ต้ต้าคุรบั ผู้ม่ต้�องการคุวาม่เม่ต้ต้า ผู้ม่ไม่อ่ยากไดี�ในสื่�งทีี่�ผู้ม่สืม่คุวรไดี�รบั 

ผู้ม่ต้�องการไดี�ในส่ื�งทีี่�ผู้ม่ไม่่คุ้่คุวร ผู้ม่ไม่่สืม่คุวรไดี�รับคุวาม่โปรดีปรานในชีีว่ต้นี� 

แต้่พีระเจั�าที่รงโปรดีประที่านให�แก่ผู้ม่ แน่นอนว่าผู้ม่ต้�องการคุวาม่เม่ต้ต้า 

ในชีีว่ต้หน�าเชี่นกัน และเราสืาม่ารถไดี�ม่าโดียพีระโลห่ต้ขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์

เที่่านั�น รวม่ทัี่�งการตั้ดีส่ืนใจัขีองผู้ม่ในการต้�อนรับพีระองคุ์ในขีณะที่ี�ผู้ม่อย้่บน

โลกนี�

สดดุ่ 136:1 “โอ จังโม่ที่นาขีอบพีระคุุณพีระเยโฮิวาห ์เพีราะพระองค์

ทำรงประเสืร่ฐ เพีราะคุวาม่เม่ต้ต้าขีองพีระองคุ์ด่ำารงเป็นน่ต้ย์” 

สดุด่ 86:5 “ขี�าแต้่องคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า เพีราะพีระองคุ์ปัระเสืริฐและ

ที่รงพีร�อม่ทีี่�จัะประที่านอภััย อุดีม่ดี�วยคุวาม่เม่ต้ต้าต้่อบรรดีาผู้้�ร�องท้ี่ล 

พีระองคุ์”

พีระเจั�าที่รงเป่�ยม่ดี�วยคุวาม่เม่ต้ต้าอย่างอัศจัรรย์ พีระองคุ์ไม่่ต้�องการ

ให�ใคุรเฉียดีเขี�าไปใกล�นรก คุุณไดี�รับคุวาม่เม่ต้ต้าจัากพีระเจั�าหรือไม่่ คุุณต้�อง

ต้ระหนักว่า สัืกวันหน่�งคุวาม่เม่ต้ต้าขีองพีระองคุ์จัะถ้กระงับไปเสีืยและม่นุษย์

จัะไม่่สืาม่ารถไดี�รับมั่นอีก การปฏ่ิเสืธิพีระเจั�าขีองพีวกเขีาจัะสืม่บ้รณ์ และ 

คุนเหล่านั�นจัะไม่่ไดี�รับการอภััยโที่ษบาปจัากพีระองค์ุ หรือไดี�รับคุวาม่เม่ต้ต้า

ทีี่�พีระองคุ์ที่รงปรารถนาจัะประที่านแก่พีวกเขีาไดี�อีกต้่อไป 

เปลวไฟนรกม่ีอย้่จัร่ง คุุณเคุยเจัอกับชี่วงฤด้ีร�อนทีี่�ยาวนานและอบอ�าว

และสื่�งทีี่�คุุณอยากไดี�ก็มี่เพีียงแคุ่นำ�าเย็นๆ เพืี�อดีับกระหายหรือไม่่ ในต้อนที่ี�ผู้ม่

ยังเด็ีก พีวกเราเคุยเล่นบาสืเกต้บอลที่ี�โรงเรียนประถม่ศ่กษาแห่งหน่�ง พีวกเรา
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จัะรวม่ตั้วกันในบา่ยวันอาท่ี่ต้ยที์ี่�ร�อนอบอ�าวโดียสืวม่รองเที่�ากีฬาชัีคุ เที่ยเ์ลอร์  

และว่�งไปม่าบนสืนาม่บาสืเกต้บอลลาดียางแห่งนั�นเป็นเวลาหลายชัี�วโม่ง  

เราจัะนำาภัาชีนะแชีเ่ยน็ขีนาดีใหญที่ี่�บรรจุัโคุ�กและเกเต้อเรดีไปดี�วย คุุณร้�ไหม่วา่ 

คุนในนรกจัะยอม่คุลานไปทัี่�วบ่งไฟเพีียงเพืี�อจัะไดี�จ่ับเกเต้อเรดีสืักหน่�งหยดี  

แต้่โอกาสืเชี่นนั�นไม่่มี่อย้่เลย ชีะต้ากรรม่ขีองพีวกเขีาถ้กปิดีผู้น่ก คุวาม่หวัง 

ทัี่�งปวงสืำาหรับพีวกเขีาไดี�หายไป การปฏิ่เสืธิพีระเยซ้ึ่ขีองพีวกเขีาสืม่บ้รณ์แล�ว 

ขอ้ 25 “แต้อั่บราฮัิม่ต้อบวา่ ‘ล้กเอย๋ เจั�าจังระล่กวา่เมื่�อเจั�ายงัมี่ชีีว่ต้อย้ ่ 

เจั�าไดี�ขีองดีีสืำาหรับตั้ว และลาซึ่ารัสืไดี�ขีองเลว แต้่เดีี�ยวนี�เขีาไดี�รับ

คุวาม่เล�าโลม่ แต้่เจั�าไดี�รับคุวาม่ทุี่กขี์ที่รม่าน”

เศรษฐีระล่กถ่งรายละเอียดีในชีีว่ต้ขีองเขีาอย่างมี่สืต่้ เขีาจัำาลาซึ่ารัสื 

ทีี่�ประต้้รั�วบ�านไดี� เศรษฐีจัำาไดี�ว่าเขีาไม่่ไดี�ที่ำาอะไรให�แก่ลาซึ่ารัสืเลยเมื่�อมี่โอกาสื 

แล�วคุุณจัะแลกมั่นกับอะไร คุุณจัะแลกห�องชุีดีชัี�นบนสุืดีในม่หานคุร

น่วยอร์กหรือคุฤหาสืน์ร่ม่ที่ะเลที่ี�ปาล์ม่บีชีกับชีีว่ต้น่รันดีร์ร่วม่กับพีระเจั�าบน

แผู้่นด่ีนสืวรรคุ์หรือไม่่ อย่าหลงเลย ผู้้�คุนสืาม่ารถบ้ชีาบ�านสืองห�องนอนหรือ

คุฤหาสืน์ไดี�ไม่่ต้่างกัน และบ้ชีารถยนต้์ยี�ห�อเกียหรือแลม่โบก่นี�ไดี�พีอๆ กัน  

มั่นเป็นเรื�องขีองหัวใจัอย่างแที่�จัร่ง แที่�ทีี่�จัร่งแล�ว คุุณนมั่สืการอะไร คุนยาม่

ร้�เสืม่อว่าพีวกเขีากำาลังนมั่สืการผู้้�ใดี และ

ใคุรคุือคุนแรกและสืำาคัุญทีี่�สุืดีในชีีว่ต้ขีอง

พีวกเขีา! 

ข้อ 26 “นอกจัากนั�น ระหว่างพีวกเรา

กับพีวกเจั�ามี่เหวใหญตั่้�งขีวางอย้ ่เพืี�อวา่ 

ผู้้้คนัสืามารถบ้ัชาบ้ัานัสืองห้องนัอนั 
หรือคฤหาสืน์ัได้่ไม่ต่างกั่นั แล่ะบ้ัชา 
รถยนัต์ย้�ห้อเก้่ยหรือแล่มโบักิ่น้ั� 
ได้่พอๆ กั่นั มันัเป็ันัเรื�องของหัวใจ 
อย่างแท้ำจริง
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ถ�าผู้้�ใดีปรารถนาจัะขี�าม่ไปจัากทีี่�นี�ถ่งเจั�าก็ไม่่ไดี� หรือถ�าจัะข้ามจาก่ 

ทีี่�นั�นม่าถ่งเราก็ไม่่ไดี�”    

และถ�าหากทัี่�งหม่ดีนั�นยงัไม่เ่พีียงพีอ คุุณจัะไม่ส่ืาม่ารถขี�าม่จัากดี�านหน่�ง 

ไปยังอีกดี�านหน่�งไดี� เมื่�อคุุณต้าย การพ่ีพีากษาไดี�ถ้กกำาหนดีข่ี�นแล�ว ไม่่มี่

โอกาสืคุรั�งทีี่�สืองทีี่�คุุณจัะแก�ตั้วให�ถ้กต้�องกับพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์อีกแล�ว

ฮ่ิบร์่ 9:27 “มี่ขี�อกำาหนดีสืำาหรับม่นุษย์ไว�แล�วว่าจัะต้�องต้ายหนหน่�ง 

และหลังจัากนั�นก็จัะมี่การพ่ีพีากษาฉันใดี”

ลองคุ่ดีด้ีนะคุรับ คุนในนรกคุงอยากออกไปอย้่กับคุนบนสืวรรคุ์ คุนใน

สืวรรคุ์ก็คุงอยากพีาคุนเหล่านั�นออกจัากนรก แต่้มั่นไม่่มี่ที่างขี�าม่ผู้่าน คุนยาม่

ร้�ว่าพีวกเขีาต้�องที่ำาหน�าทีี่�ขีองต้นเองในขีณะทีี่�ยังมี่ชีีว่ต้อย้่ เราไม่่เตื้อนผู้้�คุน 

ถ่งการพ่ีพีากษาทีี่�จัะเก่ดีข่ี�นหลังจัากทีี่�พีวกเขีาต้ายแล�ว แต้่เราเตื้อนก่อนทีี่� 

พีวกเขีาจัะพ่ีนาศ  

ข้อ 27 “เศรษฐีนั�นจ่ังว่า ‘บ่ดีาเจั�าขี�า ถ�าอย่างนั�นขีอที่่านใชี�ลาซึ่ารัสื

ไปยังบ�านบ่ดีาขีองขี�าพีเจั�า”    

เหตุ้ใดีจ่ังมี่คุนท้ี่ลขีอพีระเจั�าให�ที่รงสื่งใคุรสัืกคุนไปทีี่�บ�านบ่ดีาขีองเขีา 

เพีราะเมื่�อคุนส่ื�นอายุขัีย จ่ัต้สืำาน่กขีองคุนเหล่านั�นยังคุงที่ำางานอย้่ พีวกเขีาจัะ

น่กถ่งส่ื�งทีี่�ไดี�ที่ำาในระหวา่งทีี่�ยงัชีีว่ต้อย้ซ่่ึ่�งเปน็สืาเหตุ้ให�ต้�องต้กนรก พีวกเขีาจัะ

น่กถ่งการปฏ่ิเสืธิพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ซ่ึ่�งไดี�ปิดีผู้น่กชีะต้ากรรม่น่รันดีร์ขีองพีวกเขีา  

แต้่ส่ื�งทีี่�น่าสืนใจักำาลังเก่ดีข่ี�นในทีี่�นี� จัะเห็นไดี�ว่าเศรษฐีว่ต้กกังวลอย่างม่าก  
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เขีาอาจัไม่เ่คุยกังวลถ่งเรื�องราวใดีๆ เกี�ยวกับ 

พีระเจั�าในต้อนทีี่�อย้่บนโลก แต้่ต้อนนี� 

ทุี่กอย่างไดี�เปลี�ยนไปแล�ว  

ขอ้ 28 “เพีราะว่าขี�าพีเจั�ามี่พีี�น�องห�าคุน  

ให�ลาซึ่ารัสืเป็นพียานแก่เขีา เพืี�อม่่ให�

เขีาม่าถ่งทีี่�ที่รม่านนี�” 

ประเดีี�ยวนะคุรับ เศรษฐีในนรกคุนนี�ต้�องการใคุรสัืกคุนไปเป็นพียาน

แกพี่ี�น�องขีองเขีาเชีน่นั�นหรือ เราไม่่ร้�ดี�วยซึ่ำ�าวา่เขีาเคุยมี่คุวาม่สืมั่พัีนธิกั์บพีี�น�อง  

พีวกเขีาอาจัเคุยมี่ม่่ต้รภัาพีต้่อกัน หรืออาจัไม่่มี่เลย เศรษฐีอาจัเคุยแบ่งปัน

คุวาม่มั่�งคัุ�งขีองเขีากับพีี�น�อง หรืออาจัไม่่เคุยแบ่งปันเลย ที่ำาไม่เขีาจ่ังสืนใจั 

พีี�น�อง ก็เพีราะว่าคุวาม่ร้�ส่ืกขีองเขีาไม่่ไดี�ต้ายไปดี�วยเมื่�อจับชีีว่ต้ลง มั่นยังคุง

อย้่ต้ลอดีไปชัี�วน่รันดีร์ เขีาต้�องการให�ใคุรสัืกคุนเป็นพียานแก่พีี�น�องขีองเขีา

ในเรื�องอะไร เป็นเรื�องง่ายทีี่�จัะเขี�าใจั เศรษฐีไม่่ต้�องการให�พีี�น�องม่ายังสืถานทีี่� 

แห่งคุวาม่ทุี่กขี์ที่รม่านนี� พีวกเขีาต้�องการพีระเยซ้ึ่! เศรษฐีต้�องการให�ใคุร 

สัืกคุนไปบอกบรรดีาญาต่้ๆ ขีองเขีาเกี�ยวกับพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ เศรษฐีร้�ว่าพีระเจั�า

ไม่ไ่ดี�ที่รงเลือกญาต่้ๆ ขีองเขีาเอาไว�ลว่งหน�าเพืี�อให�ไปสืวรรค์ุหรือนรก พีวกเขีา

ต้่างหากที่ี�ต้�องเลือกเอง พีวกเขีาต้�องไดี�รับร้�ขี�อม้่ลทีี่�ถ้กต้�องเกี�ยวกับพีระเยซ้ึ่ 

และต้�องไดี�รับมั่นเดีี�ยวนี� 

มั่นนา่สืนใจัม่่ใชีห่รือทีี่�คุนแหง่สืวรรคุเ์ชืี�อในการประกาศเป็นการสืว่นตั้ว 

เราร้�ดีีเพีราะเราเห็นคุนในพีระคัุม่ภีัรท์ี่ำาเชีน่นั�นอย้ต่้ลอดีเวลา และในต้อนนี�ก็มี่ 

ชีายคุนหน่�งในนรกทีี่�เชืี�อในการประกาศเป็นการสื่วนตั้ว เขีากำาลังขีอให�ใคุร 

สัืกคุนไปคุุยกับพีี�น�องขีองเขีา ถ่งกระนั�น กี�คุรั�งแล�วทีี่�ผู้ม่ไดี�พีบกับคุนทีี่�บอกว่า 

เหตุใด่จ่งม้คนัท้ำล่ขอพระเจ้าให้ทำรงส่ืง 
ใครสัืก่คนัไปัท้ำ�บ้ัานับิัด่าของเขา เพราะ 
เมื�อคนัสิื�นัอายุขัย จิตสืำาน่ัก่ของ 
คนัเหล่่านัั�นัยังคงทำำางานัอย่้
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พีวกเขีาเป็นคุร่สืเตี้ยน แต่้พีวกเขีาไม่่แบ่งปัน 

คุวาม่เชืี�อในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ ดัีงนั�น พีวกเขีา

ก็ไม่่เชืี�อในการประกาศเป็นการสื่วนตั้ว  

คุนยาม่จัะไม่ย่อม่ให�เรื�องเชีน่นั�นเก่ดีข่ี�น เรา

จัำาเป็นต้�องเต้ือนผู้้�หลงหาย เพีราะนั�นคืุอ 

การที่รงเรียกทีี่�มี่ม่าถ่งเรา

ลองคุ่ดีถ่งเพืี�อนคุนหน่�งขีองคุุณที่ี�

เสีืยชีีว่ต้ไปโดียปราศจัากพีระเจั�า โปรดีฟังสัืกคุร้่ คุุณไดี�ย่นเสีืยงขีองเขีาไหม่  

คุุณไดี�ยน่เสีืยงเขีาร�องขีอคุวาม่กรุณาและกรีดีร�องในนรกไหม่ ‘ไดี�โปรดีไปพ้ีดีคุุย 

กับญาต่้ขีองฉันในเรื�องพีระเยซ้ึ่ เพืี�อทีี่�พีวกเขีาจัะไดี�ไม่่ต้�องม่ายังสืถานทีี่�ทุี่กขี์

ที่รม่านแหง่นี�!” ลองปลำ�าส้ื�กับมั่นสัืกคุร้ห่น่�ง ลองน่กภัาพีบคุุคุลนั�นทีี่�อย้นั่�นแล�ว

จังพียายาม่ฟังคุำาพ้ีดีเหลา่นั�น พีวกเขีาไม่ไ่ดี�พ้ีดีออกม่าอย่างปราศจัากคุวาม่ร้�ส่ืก  

นี�เป็นภัารก่จัอันเป็นน่รันดีร์ทีี่�จัร่งจััง เวลานี�พีวกเขีาร้�ถ่งคุวาม่สืำาคัุญขีองการ 

ไดี�ร้�จัักกับพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้ ์แต้มั่่นก็สืายเก่นไปแล�ว และพีวกเขีาไม่ต่้�องการให�ใคุร

ไปยังสืถานทีี่�แห่งคุวาม่ทุี่กขี์ที่รม่านนี� 

ลองใชี�เวลาและน่กภัาพีบุคุคุลทีี่�หลงหายในนรก ไม่ว่า่จัะเป็นคุนดัีงอยา่ง 

แฟรงก์ ซ่ึ่นาต้รา หรือสืตี้ฟ จัอบสื์ ทีี่�เราร้�ว่าพีวกเขีาไดี�ปฏ่ิเสืธิพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ 

หรืออาจัเป็นคุนทีี่�คุุณเคุยพีบทีี่�ปั�ม่นำ�ามั่นหรือในห�างศ้นย์การคุ�า น่กภัาพีขีอง

พีวกเขีาออกม่า ฟังเสีืยงขีองพีวกเขีา พีวกเขีากำาลังกรีดีร�องดี�วยคุวาม่ทุี่กขี์

ที่รม่านและคุวาม่เจ็ับปวดีแสืนสืาหัสื พีวกเขีาไม่่ต้�องการให�ใคุรไปยังสืถานทีี่�

แห่งคุวาม่ทุี่กขี์ที่รม่านนี� คุุณมี่คุวาม่ปรารถนาเชี่นเดีียวกันกับพีวกเขีาต้่อผู้้�คุน

ทีี่�ไม่่คุวรจับชีีว่ต้ลงโดียปราศจัากพีระเจั�าหรือไม่่ คุนยาม่จัะมี่คุวาม่มุ่่งหม่าย

เชีน่นี�ในการที่ำางานต้า่งๆ ขีองพีระเจั�า จ่ัต้ใจัขีองพีวกเขีาแข็ีงแกรง่ดัี�งเหล็กกล�า 

พีวกเขีามี่ใจัจัดีจั่อ และคุนยาม่ต้าม่พีระคุัม่ภีัร์ไม่่เคุยหันหลังกลับ 

ล่องคิด่ถ่งเพื�อนัคนัหนั่�งของคุณ 
ทำ้�เสื้ยช้วิตไปัโด่ยปัราศจาก่พระเจ้า  

โปัรด่ฟังสัืก่คร่้ คุณได้่ยินัเส้ืยงของเขาไหม



258

คนยาม

ขอ้ 29 “แต้อั่บราฮัิม่ต้อบเขีาวา่ ‘เขีามี่โม่เสืสืและพีวกศาสืดีาพียากรณ์

นั�นแล�ว ให�เขีาฟังคุนเหล่านั�นเถ่ดี’”

ในทีี่�นี� อับราฮัิม่มี่คุวาม่ชัีดีเจันม่าก คุนเหล่านั�นมี่พีระคัุม่ภีัร์อย้่แล�ว 

พีวกเขีาม่ีงานเขีียนขีองโม่เสืสืที่ี�เรียกว่าโที่ราห์ พีวกเขีาม่ีคุำาต้อบทัี่�งหม่ดี 

อย้่ต้รงหน�า มี่คุำาพียากรณ์ทัี่�งหม่ดีในพีระคัุม่ภีัร์ทีี่�พีวกเขีาสืาม่ารถเชืี�อและ

คุ�นหาคุวาม่จัร่งไดี� 

ยูอห์นำ 6:45 “มี่คุำาเขีียนไว�ในคุัม่ภีัร์ศาสืดีาพียากรณ์ว่า ‘ทีุ่กคุน 

จัะเรียนร้�จัากพีระเจั�า’ เหตุ้ฉะนั�นทุี่กคุนที่ี�ไดี�ย่นไดี�ฟัง และไดี�เรียนร้�

จัากพีระบ่ดีาก็ม่าถ่งเรา”   

แต้่คุำาถาม่ที่ี�แที่�จัร่งก็คืุอพีวกเขีาจัะแสืวงหาหรือไม่่ 

เฉลยูธร์ร์มบญัญติัิ 4:29 “แต้ ่ณ ทีี่�นั�นแหละที่า่นทัี่�งหลายจัะแสืวงหา

พีระเยโฮิวาห์พีระเจั�าขีองที่่าน ถ�าพีวกที่่านคุ�นหาพีระองคุ์ดี�วยสุืดีจ่ัต้

และสุืดีใจั พีวกที่่านจัะพีบพระองค์”  

ฮ่ิบร์ ่11:6 “แต้ถ่�าไม่มี่่คุวาม่เชืี�อแล�ว จัะเปน็ทีี่�พีอพีระทัี่ยขีองพระองค์

ก็ไม่่ไดี�เลย เพีราะว่าผู้้�ทีี่�จัะม่าหาพีระเจั�าไดี�นั�นต้�องเชืี�อว่าพีระองคุ์ที่รง

ดีำารงพีระชีนม่อ์ย้ ่แล่ะพีระองคุท์ี่รงเปน็ผู้้�ประที่านบำาเหน็จัให�แกทุ่ี่กคุน

ทีี่�ปลงใจัแสืวงหาพีระองคุ์”
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จังเตื้อนผู้้�คุนว่าพีวกเขีามี่คุวาม่รับผู่้ดีชีอบในการเรียนร้�และแสืวงหาว่า 

พีระเจั�าคืุอผู้้�ใดี พีวกเขีาสืาม่ารถแสืวงหาสื่�งทีี่�เป็นขีองโลก หรือส่ื�งทีี่�เป็น 

ขีองพีระเจั�า มั่นเป็นที่างเลือกขีองพีวกเขีาเอง

ข้อ 30 “เศรษฐีนั�นจ่ังว่า ‘ม่่ไดี� อับราฮัิม่บ่ดีาเจั�าขี�า แต้่ถ�าคุนหน่�ง 

จัากหม้่่คุนต้ายไปหาเขีา เขีาจัะกลับใจัเสีืยใหม่่’” 

จัร่งหรือคุรับ จัร่งหรือทีี่�หากคุนเหล่านี�เห็นคุนต้ายแล�วจัะกลับใจัใหม่่

และเชืี�อพีระเจั�า ผู้ม่ต้�องขีอปฏ่ิเสืธิเพีราะพีระเยซ้ึ่ที่รงส่ื�นพีระชีนม่์บนกางเขีน

และที่รงฟ้�นจัากคุวาม่ต้าย คุำาให�การขีองผู้้�เห็นเหตุ้การณ์เรื�องการฟ้�นคืุน

พีระชีนม่์ขีองพีระองคุ์นั�นไม่่อาจัโต้�แย�งไดี� คุุณต้�องปฏ่ิเสืธิขี�อเท็ี่จัจัร่งเหล่านั�น

เพืี�อทีี่�จัะไดี�ไม่เ่ชืี�อในพีระเยซ้ึ่และการฟ้�นคืุนพีระชีนม่ข์ีองพีระองคุ ์แที่�จัร่งแล�ว

มั่นเป็นคุวาม่ประสืงคุ์และคุวาม่ต้�องการขีองเรา ผู้้�คุนไม่่ต้�องการทีี่�จัะเชืี�อใน

พีระเจั�าและพีวกเขีาไม่่ต้�องการที่ี�จัะเชืี�อในพีระเยซ้ึ่ และอะไรคุือสืาเหตุ้หลัก

ขีองเรื�องนี� พีวกเขีาไม่่ต้�องการยอม่รับว่าต้นเองไม่่สืาม่ารถคุวบคุุม่ส่ื�งต้่างๆ ไดี� 

เมื่�อมี่พีระเจั�าก็หม่ายคุวาม่ว่าผู้ม่ไม่่ใชี่ผู้้�คุวบคุุม่ แต้่ถ�าคุุณปฏ่ิเสืธิพีระเยซ้ึ่เพืี�อ

ทีี่�คุุณจัะไดี�คุ่ดีว่าต้ัวคุุณคืุอผู้้�คุวบคุุม่ มั่นก็เป็นเพีียงชี่วงเวลาสัื�นๆ เที่่านั�น เมื่�อ

คุุณต้าย คุุณจัะไดี�ร้�อยา่งแนน่อนวา่พีระเจั�าผู้้�ประทัี่บบนบัลลังกนั์�นไม่ใ่ชีตั่้วคุุณ 

ข้อ 31 “อับราฮัิม่จ่ังต้อบเขีาว่า ‘ถ�าเขีาไม่่ฟังโม่เสืสืและพีวกศาสืดีา

พียากรณ์ แม่�คุนหน่�งจัะเป็นข่ี�นม่าจัากคุวาม่ต้าย เขีาก็จัะยังไม่่เชืี�อ’”

คุุณสืาม่ารถพ้ีดีไดี�เลยวา่บรรดีาพีี�น�องเหลา่นั�นไม่ไ่ดี�ต้�องการฟงั พีวกเขีา

ไม่ต่้�องการฟังคุวาม่จัร่ง และจัะปฏ่ิเสืธิมั่นแม่�วา่จัะมี่คุนเด่ีนออกม่าจัากหลุม่ศพี 

และบอกคุวาม่จัร่งแก่พีวกเขีา คุวาม่หย่�งยโสืขีองพีวกเขีาไดี�เขี�าม่าเป็น 
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เคุรื�องกีดีขีวาง คุวาม่หย่�งยโสืขีองพีวกเขีาพ้ีดีว่า “ฉันคืุอม่นุษย์” แต้่โดีย 

ทัี่�วไปแล�ว คุวาม่เปน็จัร่งนั�นต้า่งจัากเรื�องโกหกทีี่�พีวกเรากำาลังใชี�ชีีว่ต้อย้กั่บมั่น 

สดุด่ 10:4 “เพีราะคุนชัี�วนั�นดี�วยสีืหน�าทีี่�เย่อหย่�งยโสืจัะไม่่แสืวงหา

พระเจ้า พีระเจั�าม่่ไดี�อย้่ในคุวาม่คุ่ดีทัี่�งส่ื�นขีองเขีาเลย”   

สุภาษิติ 16:18 คุวาม่เย่อหย่�งเด่ินัหนั้าการถ้กที่ำาลาย และจ่ัต้ใจัทีี่�ยโสื

นำาหน�าการล�ม่

หากเศรษฐีสืาม่ารถกลับม่ายังโลกไดี�เป็นเวลาห�าว่นาทีี่ เขีาจัะกลับใจั

จัากบาปและบังเก่ดีใหม่่ แต้่เขีาไม่่มี่โอกาสืนั�นอีกแล�ว 

ใชีแ่ล�ว พีระเจั�าผู้้�ที่รงเป่�ยม่ดี�วยคุวาม่รกัจัะยอม่ให�ผู้้�คุนไปนรก พีระองคุ์

จัะที่รงอนุญาต้ให�ผู้้�คุนที่ำาต้าม่การตั้ดีส่ืนใจัเลือกขีองพีวกเขีาไปชัี�วน่รันดีร์ 

เพีราะอะไรคุรับ 

เฉลยูธร์ร์มบัญญัติิ 32:3-5 “เพีราะขี�าพีเจั�าจัะประกาศพีระนาม่

ขีองพีระเยโฮิวาห์ จังถวายคุวาม่ย่�งใหญ่แดี่พีระเจั�าขีองเรา พระองค์ 

ทำรงเป็นศ่ลา พีระราชีก่จัขีองพีระองคุ์ก็่สืม่บ้รณ์ พีระม่รรคุาทัี่�งหลาย

ขีองพีระองคุ์ก็ยุต่้ธิรรม่ พีระเจั�าทีี่�เทีี่�ยงธิรรม่และปราศจัากคุวาม่ชัี�วชี�า  

พีระองคุ์ที่รงยุต่้ธิรรม่และเทีี่�ยงต้รง เขีาทัี่�งหลายประพีฤต่้ชัี�วชี�าแล�ว 

ต้ำาหน่ขีองเขีาทัี่�งหลายหาใช่เปั็นัตำาหนัิขีองบุต้รขีองพีระองค์ุ เขาเปั็นั

ยุคุว่ปลาสืและคุดีโกง”

พีระองคุ์ที่รงเป่�ยม่ดี�วยคุวาม่ยุต่้ธิรรม่และเพีราะคุวาม่ยุต่้ธิรรม่ขีอง

พีระองคุ์ ผู้้�คุนจ่ังต้�องถ้กลงโที่ษเพีราะบาปขีองพีวกเขีา
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สภุาษิติ 16:25 “ม่ทีี่างหน่�งซ่ึ่�งคุนเราด้ีเหมื่อนถ้ก แต่้มั่นส่ื�นสุืดีลงทำ้�ที่าง

ขีองคุวาม่ม่รณา”   

พีระเจั�าจัะไม่่ที่รงบังคุับใคุรให�รักและเชีื�อฟังพีระองคุ์ พีระองคุ์จัะที่รง

ยอม่ให�ผู้้�คุนดีำาเน่นต้าม่คุวาม่ไม่่เชีื�อขีองพีวกเขีาไปชีั�วน่รันดีร์ 

มัทิธิวี 25:41 “แล�วพีระองคุ์จัะต้รัสืกับบรรดีาผู้้�ที่ี�อย้่เบื�องซึ่�าย

พีระหัต้ถ์ดี�วยว่า ‘ที่่านทัี่�งหลาย ผู้้�ต้�องสืาปแชี่ง จังถอยไปจัากเรา

เขี�าไปอย้่ในไฟซ่ึ่�งไหม่�อย้่เป็นน่ต้ย์ ซ่ึ่�งเต้รียม่ไว�สืำาหรับพีญาม่ารและ

สืมุ่นขีองมั่นนั�น’”

นรกถ้กสืร�างม่าเพืี�อพีญาม่ารและสืมุ่นขีองมั่น แต้่ม่นุษย์มี่ส่ืที่ธ่ิ�ทีี่�จัะไป

ทีี่�นั�นหากพีวกเขีาต้�องการ มี่ชีายคุนหน่�งบอกผู้ม่ว่าพีระเจั�าจัะไม่่สื่งเขีาไปนรก 

ผู้ม่เห็นดี�วยกับเขีาจัร่งๆ! เขีาไม่่อยากจัะเชืี�อว่าผู้ม่เห็นดี�วยกับมุ่ม่ม่องขีองเขีา 

จัากนั�นผู้ม่ก็พ้ีดีว่า “ส่ื�งทีี่�พีระเจั�าจัะที่ำาก็คืุอประที่ับต้ราอนุมั่ต่้การต้ัดีส่ืนใจั

ขีองคุุณทีี่�จัะปฏ่ิเสืธิพีระองค์ุและพีระเยซ้ึ่” เมื่�อคุ่ดีด้ีแล�ว จัะเห็นไดี�ว่าม่นุษย์

ไดี�สื่งต้นเองไปลงนรกอย่างแที่�จัร่ง สื่วนพีระเจั�าไดี�ที่รงจััดีเต้รียม่ที่างให�ม่าถ่ง

พีระองคุ์โดียผู้่านที่างพีระเยซ้ึ่ คุุณเองต้�อง

เป็นฝ้่ายทีี่�จัะยอม่รับหรือปฏ่ิเสืธิพีระองคุ์ 

แต้่คุนยาม่ม่ักต้�องการที่ำาบางอย่าง

เกี�ยวกับผู้้�คุนที่ี�หลงไปในที่างที่ี�ไม่่ถ้กต้�อง

เพืี�อให�กลับม่าในที่างที่ี�ถ้กต้�องและรับชีีว่ต้

น่รันดีร์ 

ดัีงทีี่�มี่ผู้้�หน่�งกล่าวว่า “สืวรรคุ์มี่จัร่ง 

นรกนั�นร�อน และน่รันดีรก์าลนั�นยาวนาน”  

“สืวรรค์ม้จริง นัรก่นัั�นัร้อนั แล่ะ 
นัิรันัด่รนัั�นัยาวนัานั”...คนัยามร้้ว่า 

ถ่งเวล่าท้ำ�ต้องพ้ด่ คนัยามร้้ว่านั้�ไม่ใช่เก่ม
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คุนยาม่ร้�ถ่งคุวาม่จัร่งทัี่�งสืาม่ประการนี� คุนยาม่ร้�ว่าถ่งเวลาทีี่�ต้�องพ้ีดี คุนยาม่ร้�ว่า 

นี�ไม่่ใช่ีเกม่ โปรดีฟังผู้ม่นะคุรับ คุนยาม่ นี�เป็นเรื�องทีี่�ร�ายแรงม่าก เราไม่่อยาก

เห็นใคุรส้ืดีลม่หายใจัเฮืิอกสุืดีที่�ายโดียปราศจัากพีระเยซ้ึ่และเขีาต้�องต้กนรก 

ไปชัี�วน่รันดีร ์คุนยาม่ร้�วา่ผู้้�คุนอาจัเยาะเย�ยทีี่�พีวกเขีาพ้ีดีถ่งเรื�องนรก แต่้คุนยาม่ 

ไม่ใ่สืใ่จั คุนยาม่ร้�วา่การเปา่แต้รและเตื้อนผู้้�คุนถ่งเรื�องนรกนั�นสืำาคัุญกวา่คุำาพ้ีดี

ใดีๆ ที่ี�สืาม่ารถเหวี�ยงกลับไปในท่ี่ศที่างขีองคุนเหล่านั�นไดี�







บทที่ 10
ไม่มีเวลาเหลือแล้ว

“เราควรมีช่ีวิตอยู่ราวกับว่าพระเยซูทรงสิ้นพระช่นม์เมื่อวานนี้  

ฟ้�นขึ้นในเช่้าวันนี้ และจะกลับมาอีกครั้งในบ่ายวันนี้”63

–เอเดรียน โรเจอร์ส

โร์ม 13:11-12 “นอกจัากนี�ที่่านคุวรจัะร้�กาลสืมั่ยว่า บัดีนี�เปั็นัเวลาทีี่�

เราคุวรจัะตื้�นจัากหลบัแล�ว เพีราะวา่เวลาทำ้�เราจัะรอดีนั�นใกล�กวา่เวลา 

ทีี่�เราไดี�เร่�ม่เชืี�อนั�น กลางคืุนล่วงไปม่ากแล�ว และรุ่งเชี�าก็ใกล�เขี�าม่า 

เหตุ้ฉะนั�นเราจังเล่กการกระที่ำาขีองคุวาม่ม่ืดี และจังสืวม่เคุรื�องอาวุธิ

ขีองคุวาม่สืว่าง”

คุนยาม่ต้�องร้�เวลาเสืม่อ เขีาหรือเธิอต้�องร้�ว่าเวลาไดี�ล่วงไปเพีียงใดีแล�ว 

วันเวลากำาลังสัื�นลง ไม่่ม่ีโอกาสืเป็นคุรั�งทีี่�สืองอีกแล�วสืำาหรับคุนทีี่�เพ่ี�งส่ื�นลม่

หายใจัลงในวันนี� คุนยาม่ไม่่สืาม่ารถปล่อยให�การงานขีองโลกนี�มี่คุวาม่สืำาคัุญ

นำาหน�าในชีีว่ต้ขีองพีวกเขีาอีก 



266

คนยาม

2 ทิิโมธ่ 2:1-4 “เหตุ้ฉะนั�นบุต้รขีองขี�าพีเจั�าเอ๋ย จังเขี�ม่แข็ีงข่ี�นใน

พีระคุุณซ่ึ่�งมี่อย้่ในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ จังม่อบคุำาสือนเหล่านั�นซ่ึ่�งที่่านไดี�ย่น

จัากขี�าพีเจั�าต้่อหน�าพียานหลายคุนไว�กับคุนทีี่�สัืต้ย์ซืึ่�อ ทีี่�สืาม่ารถสือน 

คุนอื�นไดี�ดี�วย ฉะนั�นที่่านจังที่นการยากลำาบากดุีจัที่หารทีี่�ดีีขีอง 

พีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ ไม่่มี่ที่หารคุนใดี เมื่�อเขี�าประจัำาการแล�ว จัะไปห่วงใย

กับการที่ำาม่าหาก่นขีองเขีาในชีีว่ต้นั้� เพืี�อผู้้�ทีี่�ไดี�เลือกเขีาให�เป็นที่หาร

นั�นจัะไดี�ชีอบใจั”

ส่ื�งขีองในโลกนี�ไม่่สืาม่ารถย่ดีเหนี�ยวคุนยาม่เอาไว�ไดี� เราร้�ว่าส่ื�งขีอง

เหล่านี�ไม่่มี่คุวาม่สืำาคัุญใดีๆ เลยในน่รันดีร์กาล พีระวจันะขีองพีระเจั�าไม่่

สืาม่ารถชีัดีเจันไดี�ม่ากไปกว่านี�อีกแล�ว 

ยูากอบ 4:4 “ที่า่นทัี่�งหลายผู้้�ลว่งประเวณีชีายหญ่งเอย๋ ที่า่นไม่ร้่�หรือวา่  

การเป็นม่่ต้รกับโลกนั�นคืุอการเป็นศัต้ร้กับพีระเจั�า เหตุ้ฉะนั�นผู้้�ใดีใคุร่

เป็นม่่ต้รกับโลก ผู้้�นั�นก็เป็นศัต้ร้ขีองพีระเจั�า”

1 ยูอห์นำ 2:15-17 “อย่ารักโลกหรือ

สืิ�งของในโลก ถ�าผู้้�ใดีรักโลก คุวาม่รัก

ต้่อพีระบ่ดีาไม่่ไดี�อย้่ในผู้้�นั�น เพีราะว่า

สืารพีัดีซ่ึ่�งม้อย้่ในโลก คืุอตั้ณหาขีอง

เนื�อหนัง และตั้ณหาขีองต้า และคุวาม่

เย่อหย่�งในชีีว่ต้ไม่่ไดี�เก่ดีจัากพีระบ่ดีา 

แต้่เก่ดีจัากโลก และโลกกับส่ื�งยั�วยวน

ขีองโลกกำาลังผู้่านพี�นไป แต้่ผู้้�ทีี่�ประพีฤต่้ต้าม่พีระที่ัยขีองพีระเจั�าก็

ดีำารงอย้่เป็นน่ต้ย์”    

อย่าผู้้ก่มิตรก่ับัโล่ก่ทำ้�ก่ำาล่ังล่่วงไปั  
หาก่บัางสืิ�งไม่ม้ค่าในันัิรันัด่ร์ก่าล่  
มันัจะเป็ันัก่ารเส้ืยเวล่าของคุณไปัเปัล่่าๆ
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อย่าผู้้กม่่ต้รกับโลกทีี่�กำาลังล่วงไป หากบางส่ื�งไม่่มี่คุ่าในน่รันดีร์กาล  

มั่นจัะเปน็การเสีืยเวลาขีองคุุณไปเปล่าๆ เพีราะกลางคืุนยงัอีกนานกวา่จัะม่าถ่ง  

ต้อนนี�เป็นเวลากลางวัน คุุณต้�องจัดีจั่อกับงานทีี่�ที่ำาอย้ ่

ดาเน่ำยูล 9:9-14 “พีระกรุณา และการอภััยโที่ษเป็ันัขององค์ุพีระ 

ผู้้�เป็นเจั�าพีระเจั�าขีองขี�าพีระองคุ์ทัี่�งหลาย ถ่งแม่�ขี�าพีระองคุ์ทัี่�งหลาย 

ไดี�กบฏิต้่อพีระองคุ์ และม่่ไดี�เชืี�อฟังพีระสุืรเสีืยงขีองพีระเยโฮิวาห์

พีระเจั�าขีองขี�าพีระองคุ์ ดี�วยการดีำาเน่นต้าม่พีระราชีบัญญัต่้ขีอง

พีระองค์ุ ซ่ึ่�งพีระองค์ุที่รงตั้�งไว�ต้อ่หน�าขี�าพีระองค์ุทัี่�งหลาย โดียบรรดีา 

ผู้้�พียากรณ์ผู้้�รับใชี�ขีองพีระองคุ์ เออ อ่สืราเอลทัี่�งผู้องไดี�ละเม่่ดีต้่อ 

พีระราชีบัญญัต่้ขีองพีระองคุ์ และไดี�หันไปเสีืยไม่่เชืี�อฟังพีระสุืรเสีืยง 

ขีองพีระองคุ์ และการสืาปแชี่งและการปฏิ่ญาณ ซ่�งจัาร่กไว�ใน 

พีระราชีบัญญัต่้ขีองโม่เสืสืผู้้�รับใชี�ขีองพีระเจั�า จ่ังถ้กเที่ลงเหนือ 

ขี�าพีระองคุ์ทัี่�งหลาย เพีราะว่าขี�าพีระองค์ุทัี่�งหลายไดี�กระที่ำาบาปต้่อ

พีระองคุ ์พีระองคุไ์ดี�ที่รงยนืยนัถ�อยคุำาขีองพีระองคุ ์ซ่ึ่�งพีระองคุไ์ดี�ต้รัสื

กล่าวโที่ษขี�าพีระองคุ์ทัี่�งหลาย และกล่าวโที่ษผู้้�ปกคุรองซ่ึ่�งปกคุรอง 

ขี�าพีระองคุ์ โดียนำาให�ขี�าพีระองคุ์เก่ดีว่บัต่้อย่างใหญ่หลวง เพีราะว่า 

ภัายใต้�สืวรรคุ์ทัี่�งส่ื�นไม่่มี่ทีี่� ใดีทีี่�ไดี�กระที่ำาเหม่ือนทีี่�ไดี�กระที่ำาแก่

เยร้ซึ่าเล็ม่ ด่ังทำ้�ได่้จัาร่กไว�ในพีระราชีบัญญัต่้ขีองโม่เสืสืแล�ว ว่บัต่้ 

ทัี่�งส่ื�นก็ไดี�ต้กอย้เ่หนือขี�าพีระองคุทั์ี่�งหลายแล�ว แต้ข่ี�าพีระองคุทั์ี่�งหลาย

ยังม่่ไดี�อธ่ิษฐานต้่อพีระพัีกต้ร์พีระเยโฮิวาห์พีระเจั�าขีองขี�าพีระองคุ์

ทัี่�งหลาย โดียหันเสีืยจัากคุวาม่ชัี�วชี�าขีองขี�าพีระองคุ์ และเขี�าใจั 

คุวาม่จัร่งขีองพีระองค์ุ เพีราะฉะนั�นพีระเยโฮิวาห์ที่รงเก็บคุวาม่ว่บัต่้ไว�

พีร�อม่และไดี�ที่รงนำาม่าเหนือขี�าพีระองคุ์ทัี่�งหลาย เพีราะพีระเยโฮิวาห์ 

พีระเจั�าขีองขี�าพีระองคุ์ทัี่�งหลายที่รงเปั็นัผู้้�ชีอบธิรรม่ในสืรรพีก่จั  
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ซ่ึ่�งพีระองคุ์ไดี�ที่รงกระที่ำา เพีราะขี�าพีระองคุ์ทัี่�งหลายม่่ไดี�เชืี�อฟัง 

พีระสุืรเสีืยงขีองพีระองคุ์ 

พีระเจั�าผู้้�ที่รงเป่�ยม่ดี�วยเม่ต้ต้าและคุวาม่รักไดี�ประที่านเวลาเพืี�อให�เรา 

ไดี�กลับใจัใหม่่ แต้่ในทีี่�สุืดีก็ม่าถ่งจุัดีทีี่�พีระองคุ์ที่รงต้�องต้รัสืว่าพีอแล�วก็คืุอ

พีอแล�วกับผู้้�คุนและบรรดีาประชีาชีาต่้ เวลาขีองคุุณหม่ดีแล�ว  

โร์ม 2:4 “หรอืวา่ที่า่นประม่าที่พีระกรณุาคุุณอนัอุดีม่และคุวาม่อดีกลั�น 

พีระทัี่ย และคุวาม่อดีที่นขีองพีระองคุ์ ที่่านไม่่ร้�หรือว่า พีระกรุณาคุุณ

ขีองพีระเจั�านั�นมุ่่งทีี่�จัะชัีกนำาที่่านให�กลับใจัใหม่่”

เป็นพีระกรุณาคุุณขีองพีระเจั�า

ทีี่�ที่รงต้�องการให�เรากลับไปหาพีระองคุ์ 

เป็นพีระกรุณาคุุณขีองพีระเจั�าทีี่�ที่รงให� 

คุนอธิรรม่และคุนบาปทีี่�ชัี�วร�ายยงัคุงมี่ชีีว่ต้ 

อย้่ในทีุ่กวันนี� พีระเจั�ากำาลังให�เวลาแก่

พีวกเขีาเพืี�อจัะไดี�กลับใจัใหม่่ เพีราะ

พีระองคุ์ที่รงเม่ต้ต้าและกรุณา แต้่คุำาถาม่

ทีี่�แที่�จัร่งคืุอ ใคุรจัะเป็นผู้้�ทีี่� เตื้อนพีวก

เขีาถ่งการพ่ีพีากษาทีี่�กำาลังจัะเก่ดีข่ี�น  

เราต้�องเตื้อนผู้้�คุนและบรรดีาประชีาชีาต่้ถ่งผู้ลทีี่�จัะเก่ดีข่ี�นต้าม่ม่าหากพีวกเขีา 

ไม่่กลับใจัจัากคุวาม่บาป นี�เป็นโลกทีี่�ชัี�วร�ายและเลวที่ราม่ คุวาม่บาปกำาลัง

อาละวาดีอย้ทุ่ี่กหนแหง่ ผู้้�คุนถ้กสืร�างข่ี�นต้าม่พีระฉายาขีองพีระเจั�าแต้ด้่ีเหมื่อน

ไม่มี่่ใคุรสืนใจัในเรื�องนี� เราใจัดีีและมี่เม่ต้ต้าต้อ่สัืต้วม์่ากกวา่ต้อ่เพืี�อนม่นุษยเ์สีืย

ดี�วยซึ่ำ�า เรื�องเชี่นนี� แม่�แต้่จัะเอ่ยถ่งในที่่าม่กลางพีวกคุนยาม่ก็อย่าเลย เราร้�ว่า 

เปั็นัความด่้ของพระเจ้าทำ้�ทำรงต้องก่าร 
ให้เราก่ล่ับัไปัหาพระองค์ เปั็นัความด่้ 
ของพระเจ้าทำ้�ทำรงให้คนัอธ์รรมแล่ะ 
คนับัาปัทำ้�ชั�วร้ายยังคงม้ช้วิตอย้่ในั 
ทุำก่วันัน้ั� พระเจ้าก่ำาลั่งให้เวล่าแก่่พวก่เขา 
เพื�อจะได่้ก่ล่ับัใจใหม่ เพราะพระองค์ 
ทำรงเมตตาแล่ะก่รุณา



�ม่มีเวลาเหลือแล้ว

269

ดีวงว่ญญาณทุี่กดีวงมี่คุวาม่สืำาคัุญต้อ่พีระเจั�า เราเตื้อนเพีราะวา่เรารัก พีระเจั�า 

จัะที่รงนำาการพ่ีพีากษาคุรั�งใหญ่ม่าส้ื่โลกนี�เพีราะคุวาม่ชัี�วร�ายขีองมั่น เราต้�อง 

เต้รียม่ผู้้�คุนให�พีร�อม่ 

หากเหลือเวลาอีกเพีียงสืองนาทีี่ในเกม่บาสืเกต้บอลและคุุณมี่คุะแนน

ต้าม่อย้แ่ปดีแต้�ม่ คุุณจัะที่ำาอยา่งไร คุุณจัะเรง่จัังหวะข่ี�น คุุณจัะรุกข่ี�นไป คุุณจัะ

ตั้�งใจัที่ำาฟาวล์เพืี�อให�เวลาการแขี่งขัีนต้�องหยุดีลง และคุุณจัะย่งให�ไดี�สืาม่แต้�ม่ 

สืำาหรับดีวงว่ญญาณม่ากม่าย เวลากำาลังผู้่านไปอย่างรวดีเร็ว เวลาบนโลกใบนี�

มั่นสัื�นม่าก คุนยาม่คุรับ ชี่วยกันเร่งจัังหวะในขีณะที่ี�เรายังพีอม่ีเวลาเถอะคุรับ! 

ยูากอบ 4:14 “แต้่ว่าที่่านทัี่�งหลายไม่่ร้�ว่าจะม้เหตุ้อะไรเก่ดีข่ี�นในวัน

พีรุ่งนี� ชีีว่ต้ขีองที่่านเป็นอะไรเล่า ก็เป็นเหมื่อนหม่อกทีี่�ปรากฏิอย้ ่

แต้่ประเดีี�ยวหน่�งแล�วก็หายไป”

คุวาม่ต้ายสืาม่ารถเก่ดีข่ี�นไดี�อย่างรวดีเร็วไม่่ว่ากับผู้้�ใดีก็ต้าม่ ณ จุัดีหน่�ง 

คุวาม่ต้ายจัะปรากฎีข่ี�นในต้ารางเวลาขีองเราแต่้ละคุน คุุณพีร�อม่หรือยงัทีี่�จัะไดี�

พีบกับพีระเจั�าขีองคุุณ และคุุณไดี�เต้รียม่คุนอื�นให�พีร�อม่สืำาหรับวันนั�นหรือไม่่ 

ผู้ม่เคุยนั�งขี�างนักบ่นเฮิล่คุอปเต้อร์ที่หารคุนหน่�งในเทีี่�ยวบ่นไปฟลอร่ดีา 

และเราก็เร่�ม่คุุยกัน เขีาเพี่�งกลับจัากอัฟกาน่สืถานอยา่งถาวรและแที่บรอไม่ไ่หว 

ทีี่�จัะไดี�พีบกับคุรอบคุรัว ผู้ม่จ่ังถาม่ว่าเขีาเคุยมี่ประสืบการณ์การบ่นเฮิล่คุอปเต้อร์ 

ทีี่� เ ฉียดีต้ายม่าอย่างหวุดีหว่ดีหรือไม่่  

เขีาเล่าว่าในการฝึ้กปฏ่ิบัต่้ในเวียดีนาม่ 

สืลักเกลียวตั้วหน่�งบนเฮิล่คุอปเต้อร์ขีอง

เขีาหักและพุ่ีงเขี�าใส่ืใบพัีดี เฮิล่คุอปเต้อร์เร่�ม่

ลดีระดีับลง แต่้เขีาเต้รียม่ทุี่กคุนให�พีร�อม่ 

สืำาหรับการกระแที่กลงส้ื่พืี�นด่ีนอย่างแรง 

ช้วิตผู้่านัไปัเร็วมาก่ ในัวันัพฤหัสืบัด่้  
ถ้าคุณร้้ว่าสื่นัามิก่ำาล่ังจะซัด่เข้าถล่่ม 

ในัวันัถัด่มา คุณจะทำำาอะไร
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และทุี่กคุนก็ออกม่าไดี�อยา่งปลอดีภััย แล�วเขีาก็พ้ีดีวา่ “มั่นนา่ท่ี่�งม่ากทีี่�ไดี�เห็นวา่ 

เฮิล่คุอปเต้อรส์ืาม่ารถต่้ดีไฟและต้กลงส้ืพื่ี�นด่ีนไดี�รวดีเร็วขีนาดีไหน” เขีาบอกว่า 

เมื่�อไฟดัีบสืน่ที่แล�ว ทัี่�งหม่ดีทีี่�คุงเหลืออย้ก็่คืุอเศษซึ่ากขีองเฮิล่คุอปเต้อร์ เรื�องนี� 

เฉียดีเขี�าใกล�น่รันดีร์กาลทีี่เดีียว แต้่พีระเจั�าที่รงอนุญาต้ให�คุาร์ลอสืมี่เวลา 

ใชี�ชีีว่ต้ต้่อไปไดี� 

คุุณอาจัอย้่ทีี่�ญี�ปุ่นโดียมี่แผู้นงานรออย้่ม่ากม่ายในช่ีวงสุืดีสัืปดีาห์  

แต้่เมื่�อเวลา 02:45 นาฬิ่กาขีองบ่ายวันศุกร์ โลกอาจัสัื�นสืะเทืี่อนและเก่ดี

แผู้่นด่ีนไหวขีนาดี 9.0 ร่กเต้อร์ อันทีี่�จัร่ง มั่นอาจัที่ำาให�ม่วลนำ�าเคุลื�อนตั้ว และ 

ภัายในระยะเวลาอันสัื�น ผู้้�คุนจัำานวนนับไม่่ถ�วนก็มุ่่งหน�าส้ื่น่รันดีร์กาลเพีราะ 

ส่ืนาม่่ ชีีว่ต้ผู้า่นไปเร็วม่าก ในวันพีฤหัสืบดีี ถ�าคุุณร้�วา่ส่ืนาม่่กำาลังจัะซัึ่ดีเขี�าถลม่่

ในวันถัดีม่า คุุณจัะที่ำาอะไร คุุณคุงจัะเต้ือนใคุรหลายๆ คุน คุำาถาม่ที่ี�แที่�จัร่ง 

ก็คืุอแล�วใคุรคืุอคุนทีี่�จัะเตื้อนคุนเหล่านั�นถ่งเรื�องการไดี�พีบกับพีระผู้้�สืร�าง 

ขีองพีวกเขีา นั�นคืุอส่ื�งทีี่�คุนยาม่ที่ำาคุรับ! 

ในบางส่ืวนขีองประเที่ศญี�ปุ่น มี่ก�อนห่นบนเน่นเขีาทีี่�เตื้อนผู้้�คุนไม่่ให�

สืร�างบ�านต้ำ�ากว่าแนวที่ี�กำาหนดีเพีราะเคุยเก่ดีส่ืนาม่่ม่าก่อนหน�านี�และมั่นไดี�

ที่ำาลายทุี่กส่ื�งทุี่กอย่างทีี่�อย้่ต้ำ�ากว่าจุัดีนั�น ในเมื่องแห่งหน่�ง ไม่่มี่ใคุรเสืียชีีว่ต้ 

ในเหต้กุารณส่์ืนาม่่ในป ่2011 เลย เปน็เพีราะอะไรคุรบั เพีราะพีวกเขีาเอาใจัใสื่ 

คุำาเตื้อนทีี่�ก�อนห่นนั�นเอง64 

หากคุุณสืนใจัคุำาเตื้อนบนโลกนี� 

คุุณต้�องสืนใจัคุำาเตื้อนอันเป็นน่รันดีร์ดี�วย 

คุนยาม่ร้�วา่ถ่งเวลาแล�วทีี่�จัะเต้อืนทุี่กคุนถ่ง

ส่ื�งทีี่�รออย้่หลังจัากลม่หายใจัเฮืิอกสุืดีที่�าย

ขีองพีวกเขีา 

เมื่�อคุุณเห็นภัาพีว่ดีีโอเกี�ยวกับ 

ส่ืนาม่่ในประเที่ศญี�ปุ่น คุุณจัะไดี�ย่นเสืียง

หาก่คุณสืนัใจคำาเตือนับันัโล่ก่นั้�  
คุณต้องสืนัใจคำาเตือนัอันัเป็ันันิัรันัด่ร์ด้่วย  
คนัยามร้้ว่าถ่งเวล่าแล่้วทำ้�จะเตือนัทำุก่คนั 
ถ่งสืิ�งทำ้�รออย้่หล่ังจาก่ล่มหายใจ 
เฮือก่สืุด่ทำ้ายของพวก่เขา 
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ไซึ่เรนทีี่�เบื�องหลัง นั�นคืุอส่ื�งทีี่�คุนยาม่ที่ำาเมื่�อพีวกเขีาเป่าแต้ร เราเตื้อนผู้้�คุนแล�ว 

แต้่พีวกเขีาคืุอคุนทีี่�จัะเลือกว่าจัะที่ำาอย่างไรกับคุำาเตื้อนนั�น 

สดดุ่ 90:4 “เพีราะพัีนปใ่นสืายพีระเนต้รขีองพีระองคุเ์ปัน็ัเหมอืนัวานนี� 

ซ่ึ่�งผู้่านไปแล�ว หรือเหมือนัยาม่เดีียวในเวลากลางคุืน”

สดุด่ 90:12 “ขีอพีระองค์ุที่รงสือนให�นับวันขีองข้าพระองค์ เพืี�อ 

ข้าพระองค์ทำั�งหล่ายจัะตั้�งจ่ัต้ตั้�งใจัไดี�สืต่้ปัญญา”    

คุนยาม่ต้าม่พีระคัุม่ภีัรต์้�องสืาม่ารถนับวันขีองเขีาไดี� คุนยาม่ไม่ส่ืาม่ารถ

พ้ีดีว่า “เมื่�อฉันแก่ตั้วลง ฉันจัะ…” มั่นไม่่ใชี่เชี่นนั�นเลย วันนี�ต้่างหากทีี่�มี่คุวาม่

สืำาคัุญม่าก

2 โคริ์นำธ์ 6:2 “...ในัวันแห่งคุวาม่รอดี เราไดี�ชี่วยเจั�า...”

วันนี�เป็นวันแห่งคุวาม่รอดีสืำาหรับใคุรบางคุน วันนี�เป็นวันทีี่�จัะไดี�เตื้อน

ใคุรบางคุนเกี�ยวกับคุวาม่เปน็น่รันดีร ์ต้ราบเที่า่ทีี่�คุุณเคุยมี่ชีีว่ต้อย้ ่วันนี�เปน็วัน 

ทีี่�มี่คุ่าทีี่�สุืดี วันพีรุ่งนี�ไม่่ไดี�ให�คุำามั่�นกับผู้้�ใดีเลย คุนยาม่จัะใชี�เวลาขีองต้นเอง

อย่างชีาญฉลาดี

ใคุรคืุอซีึ่ซึ่าร์คุนแรก ใคุรคืุอผู้้�เล่นคุนแรกทีี่�ถ้กเลือกโดียเนชัีนแนล

ฟุต้บอลลีกเมื่�อปที่ี่�แล�ว ใคุรชีนะบาสืเกต้บอลขีองสืม่าคุม่กฬีาระดัีบอุดีม่ศ่กษา 

แห่งชีาต่้เมื่�อห�าป่ทีี่�แล�ว เราต้�องเขี�าใจัว่าตั้วเราเองจัะต้�องจับชีีว่ต้ลง เวลา 

ผู้่านไปอย่างรวดีเร็ว คุุณมั่�นใจัหรือไม่่ว่าคุุณกำาลังใชี�เวลาอย่างชีาญฉลาดีเพืี�อ

จุัดีประสืงคุ์ขีองพีระเจั�า 
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จัะเก่ดีอะไรข่ี�นถ�าคุุณวางขีวดีโหลสืองใบไว�บนเคุาน์เต้อร์และเต่้ม่ 

ล้กแก�ว 3,640 ล้กลงไปในขีวดีโหลใบหน่�ง โดียล้กแก�วแต้่ละล้กเป็นตั้วแที่น

ขีองวันเสืาร์วันหน่�งสืำาหรับอายุขัียโดียเฉลี�ยทีี่�เจ็ัดีส่ืบป่ ทีี่นี�ลองน่กถ่งการหย่บ

ล้กแก�วหน่�งล้กข่ี�นม่าในแต้่ละสัืปดีาห์แล�วย�ายมั่นไปยังขีวดีโหลอีกใบ คุุณจัะ 

ม่องเห็นชีีว่ต้ขีองคุุณผู้่านไปต้่อหน�าต้่อต้าอย่างแที่�จัร่ง! ทัี่นใดีทีี่�เวลาขีองคุุณ 

เคุลื�อนจัากโถหน่�งไปยังอีกโถหน่�ง คุุณจัะเห็นถ่งคุวาม่สืำาคัุญขีองการไม่่ยอม่

ปล่อยเวลาให�เสีืยไปกับส่ื�งทีี่�ไม่่มี่คุวาม่

สืำาคัุญใดีๆ เลยในน่รันดีร์กาลเมื่�อคุุณ 

ยืนอย้่ต้่อพีระพีักต้ร์พีระเจั�า 

อย่าลืม่ว่าคุวาม่ต้ายขีองเราแต่้ละ

คุนนั�นยาวนานกว่าการมี่ชีีว่ต้อย้่! สุืสืาน 

ฝ้งัศพีเปน็เคุรื�องเตื้อนใจัในเรื�องนี� หลุม่ศพี 

เก่าแก่เหล่านั�นทีี่�ส่ืกหรอต้าม่กาลเวลา

แสืดีงให�เราเห็นถ่งคุวาม่จัร่งในขี�อนี� และ

อย่าลืม่ว่าทุี่กคุนในหลุม่ฝ้ังศพีเหล่านั�น 

ยังคุงดีำารงอย้่ม่าจันถ่งทุี่กวันนี� และจัะคุงอย้่เชี่นนั�นไปชัี�วน่รันดีร์! 

คุุณม่องด้ีผู้้�คุนอย่างไร คุุณม่องเห็นเป็นคุนผู่้วขีาว ผู่้วสีื เอเชีีย ลาต่้น  

รวย จัน นักกีฬา ไม่่ใชี่นักกีฬา ฉลาดี นักคุ่ดีทัี่�วไป สืวยงาม่ หรือหน�าต้า

ธิรรม่ดีา ผู้้�คุนทีี่�คุุณม่องเห็นดี�วยต้าขีองคุุณในวันนี�คืุอผู้้�ทีี่�จัะมี่ชีีว่ต้น่รันดีร์  

พัว่กเขึ้าจะมีชื่ีว่ิตอย่้่เพัื�อนมัสการ้ต่อหน้าพัร้ะบัลืลืังก�ขึ้องพัร้ะเจ้าตลือดไป

เปน็นติย่� หร้อืไมพ่ัว่กเขึ้ากจ็ะกร้ดีร้อ้งในขึ้ม์นร้กไปชื่ั�ว่นริ้นัดร้� ผู้ม่ขีอถาม่คุุณ

อีกคุรั�งว่า วันนี�คุุณม่องด้ีผู้้�คุนอย่างไร 

เมื่�อวันก่อน ผู้ม่ไดี�คุรุ่นคุ่ดีถ่งเรื�องโจัรทีี่�ถ้กต้ร่งบนกางเขีนในพีระคัุม่ภีัร์ 

ผู้ม่สืงสัืยว่าคุรอบคุรัวขีองเขีาอย้่ทีี่�นั�นต้อนทีี่�เขีาเสีืยชีีว่ต้หรือไม่่ หรือว่าเขีา 

ผู้้้คนัทำ้�คุณมองเห็นัด่้วยตาของคุณ 
ในัวันันั้�คือผู้้้ทำ้�จะม้ช้วิตนัิรันัด่ร์  
พัว่กเขึ้าจะมีชื่ีว่ิตอย่้่เพัื�อนมัสการ้ 
ต่อหน้าพัร้ะบัลืลืังก�ขึ้องพัร้ะเจ้า 
ตลือดไปเป็นนิตย่� หร้ือไม่พัว่กเขึ้า 
ก็จะกร้ีดร้้องในขึ้์มนร้กไปชื่ั�ว่นิร้ันดร้�
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ไดี�ที่ำาให�ชืี�อเสีืยงขีองคุรอบคุรัวเสืื�อม่เสีืยจันไม่่มี่ใคุรออกม่าแสืดีงต้นเมื่�อมี่การ

ประหารชีีว่ต้เก่ดีข่ี�น คุรอบคุรัวอย้่ทีี่�นั�นหรือไม่่ในต้อนทีี่�ล้กชีายขีองพีวกเขีา 

ถ้กต้ร่งบนกางเขีน ถ�าไม่ไ่ดี�อย้ที่ี่�นั�น แสืดีงว่าพีวกเขีาไดี�พีลาดีต้อนจับทีี่�ยอดีเยี�ยม่ 

ไปเสีืยแล�ว!

ล่กา 23:42-43 “แล�วคุนนั�นจ่ัง

ท้ี่ลพีระเยซ้ึ่ว่า ‘พีระองคุ์เจั�าขี�า ขีอ

พีระองคุ์ที่รงระล่กถ่งขี�าพีระองคุ์เมื่�อ

พีระองคุ์เสืด็ีจัเขี�าในอาณาจัักรขีอง 

พีระองคุ’์ ฝ้า่ยพีระเยซ้ึ่ที่รงต้อบเขีาวา่  

‘เราบอกคุวาม่จัร่งแก่เจั�าว่า วันนี�เจั�า

จัะอย้่กับเราในเมื่องบรม่สุืขีเกษม่’” 

พีระเยซ้ึ่ที่รงไดี�ที่ำาหน�าทีี่�คุนยาม่

จันกระทัี่�งลม่หายใจัสุืดีที่�ายขีองพีระองคุ์! 

พีระเยซ้ึ่ที่รงไดี�ที่ำาจันมั่�นใจัวา่ทุี่กคุนทีี่�อย้ต่้อ่พีระพัีกต้รพ์ีระองค์ุนั�นต้า่งไดี�ยน่ถ่ง 

คุวาม่จัร่งขีองพีระเจั�า และดี�วยเหตุ้นี� โจัรที่ี�ไดี�รับการอภััยบาปจ่ังเป็นผู้้�ทีี่�

เขี�าใจัในเรื�องชีีว่ต้น่รันดีร์ม่ากกว่าผู้้�ใดีก็ต้าม่ที่ี�อ่านหนังสืือเล่ม่นี�! พีระเยซ้ึ่ที่รง 

ที่ำาหน�าทีี่�สืำาเร็จัเป็นอย่างดีีเพืี�อถวายแดี่พีระบ่ดีา และคุนยาม่ทุี่กคุนถ้กเรียก

ให�ที่ำาเชี่นเดีียวกันนั�น

ฮ่ิบร์่ 12:2 “หม่ายเอาพีระเยซ้ึ่เป็นผู้้�ร่เร่�ม่คุวาม่เชืี�อ และผู้้�ที่รงที่ำาให�

คุวาม่เชืี�อของเราสืำาเร็จั เพีราะเห็นแก่คุวาม่ย่นดีีทีี่�มี่อย้่ต้รงหน�านั�น 

พีระองคุ์ไดี�ที่รงที่นเอากางเขีน ที่รงถือว่าคุวาม่ละอายไม่่เป็นส่ื�งสืำาคัุญ

อะไร และไดี�เสืด็ีจัประที่ับเบื�องขีวาพีระทีี่�นั�งขีองพีระเจั�าแล�ว”  

พระเยซ้ทำรงได่้ทำำาหนั้าทำ้�คนัยาม 
จนัก่ระทำั�งล่มหายใจสืุด่ทำ้ายของ 

พระองค์! พระเยซ้ทำรงได่้ทำำา 
จนัมั�นัใจว่าทำุก่คนัทำ้�อย้่ต่อพระพัก่ตร์ 

พระองค์นัั�นัต่างได่้ยินัถ่งความจริง 
ของพระเจ้า แล่ะด่้วยเหตุนั้� โจรทำ้�ได่้รับั 

ก่ารอภัยบัาปัจ่งเปั็นัผู้้้ทำ้�เข้าใจในัเรื�อง 
ช้วิตนัิรันัด่ร์มาก่ก่ว่าผู้้้ใด่ก่็ตาม 

ทำ้�อ่านัหนัังสืือเล่่มนั้�!
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2 ทิิโมธ่ 4:7 “ขี�าพีเจั�าไดี�ต้่อส้ื�อย่างเต็้ม่กำาลัง ข้าพเจ้าไดี�แขี่งขัีนจันถ่ง

ทีี่�สุืดี ขี�าพีเจั�าไดี�รักษาคุวาม่เชืี�อไว�แล�ว”

ผู้ม่กำาลังอ่านเรื�องราวขีองคุุณพี่อที่่านหน่�งทีี่�นอนอย้่บนเตี้ยงเพืี�อรอ

คุวาม่ต้าย เขีาบอกลาและม่องไปยังล้กชีายสืองคุนพีร�อม่กับบอกว่าตั้วเขีา

จัะไม่่มี่วันไดี�พีบกับล้กๆ อีกเพีราะพีวกเขีายังไม่่ไดี�รับคุวาม่รอดี คุุณพ่ีอชีรา 

บอกให�ร้�ว่าเขีารักล้กๆ ม่าก แต้่พีวกเขีาจัะหลงหายไปชัี�วน่รันดีร์โดียปราศจัาก

พีระเยซ้ึ่ ไม่น่านหลังจัากการเสีืยชีีว่ต้ขีองผู้้�เปน็พีอ่ ล้กชีายทัี่�งสืองคุนไดี�กลับใจั

จัากบาปและบังเก่ดีใหม่่! ผู้้�เป็นพี่อไดี�ที่ำาหน�าทีี่�คุนยาม่ต้ลอดีเวลาจันกระทัี่�ง 

ลม่หายใจัเฮืิอกสุืดีที่�าย! 

เปโต้รปฏ่ิเสืธิพีระเยซ้ึ่ถ่งสืาม่คุรั�ง 

แต้่นั�นยังไม่่ใชี่ต้อนจับขีองเรื�อง! เขีาที่ำา

หน�าทีี่�จันสืำาเร็จัเสืร็จัส่ื�นเพืี�อพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ 

คนำยูามคือคนำท่ิ�ทิำาหนำ้าท่ิ�สำาเร์็จ็ได้เป็นำ

อยู�างด่ 

ทีี่�คุร่สืต้จัักรแหง่หน่�งทีี่�ผู้ม่เคุยไปพ้ีดี  

ศ่ษยาภ่ับาลไดี�บอกกับสืม่าช่ีกในทีี่�ประชุีม่ 

ว่าเขีาต้�องการให�สืม่าช่ีกทัี่�ง 100 เปอร์เซ็ึ่นต์้

แบ่งปันคุวาม่เชืี�อในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ เป็นทีี่�

ชัีดีเจันว่าคุร่สืต้จัักรต้�องการให�สืม่าช่ีกทัี่�งหม่ดีเป็นคุนยาม่และที่ำาหน�าทีี่�สืำาเร็จั

ไดี�เป็นอย่างดีี 

เย็นวันหน่�งขีณะทีี่�ผู้ม่กำาลังเด่ีนไปยังห�องพัีกในโรงแรม่ทีี่�เนแบรสืกา  

ผู้ม่สัืงเกต้เห็นชีายคุนหน่�งกำาลังเด่ีนม่าต้าม่โถงที่างเด่ีน ผู้ม่จ่ังเปิดีประต้้อย่าง

ไม่่รีบร�อน และเมื่�อเขีาเด่ีนม่าถ่ง เราก็เร่�ม่พ้ีดีคุุยกัน ขีณะทีี่�คุุยกัน เขีาบอก 

ผู้ม่ว่าคุรั�งหน่�งเขีาเคุยบ่นไปไอร์แลนดี์เพืี�อตี้กอล์ฟกับเพืี�อนๆ เมื่�อเคุรื�องบ่น 

เปัโตรปัฏิิเสืธ์พระเยซ้ถ่งสืามครั�ง  
แต่นัั�นัยังไม่ใช่ตอนัจบัของเรื�อง!  
เขาทำำาหนั้าทำ้�จนัสืำาเร็จเสืร็จสืิ�นั 
เพื�อพระเยซ้คริสืต์ คนย่ามคือ 
คนทีี่�ที่ำาหน้าทีี่�สำาเร็้จได้เป็นอย่่างดี 
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ลงจัอดี เขีาต้รวจัด้ีขี�อคุวาม่ในโที่รศัพีที่์และไดี�ร้�ว่าล้กสืาววัยส่ืบหกป่ขีองเขีา

เสีืยชีีว่ต้ลงในอุบัต่้เหตุ้รถเอที่ีวี (ยานพีาหนะที่ี�สืาม่ารถขีับขีี�ไปไดี�ในทีุ่กสืภัาพี

พืี�นทีี่� - ผู้้�แปล) เธิอหล่นออกไปที่ี�ขี�างถนนและใบหน�ากระแที่กเขี�ากับก�อนห่น  

เขีาจ่ังบ่นกลับบ�านดี�วยเคุรื�องบ่นลำาเดีียวกันนั�นเพืี�อไปฝ้ังศพีล้กสืาว คุุณ

สืาม่ารถจ่ันต้นาการไดี�ว่าเขีาคุ่ดีถ่งเธิอม่ากเพีียงใดี เขีาเป็นคุร่สืเตี้ยน แต้่

กำาลังปลำ�าส้ื�กับสืถานการณ์ทัี่�งหม่ดีนี� ผู้ม่จ่ังถาม่ว่า “หากคุุณอย้่กับเธิอไดี�นาน 

ส่ืบห�าปห่รือส่ืบหกป ่คุุณจัะเลือกอะไรคุรับ” เขีาต้อบวา่ “ส่ืบหก” ผู้ม่ถาม่ต่้อวา่  

“หากคุุณอย้่กับเธิอไดี�นานส่ืบสีื�ป่หรือส่ืบหกป่ คุุณจัะเลือกอะไรคุรับ” เขีา

ต้อบว่า “ส่ืบหกส่ืคุรับ และผู้ม่ร้�ว่าคุุณกำาลังจัะพ้ีดีอะไรต้่อ!” ผู้ม่ม่องด้ีเขีาและ

บอกให�เขีาร้�ว่าเขีาคุวรไดี�อย้่กับเธิอจันเธิอมี่อายุยี�ส่ืบป่ ไดี�เห็นเธิอแต้่งงานและ

มี่หลานให�แก่เขีา ฯลฯ แต้่ไม่่มี่ใคุรรับประกันไดี�ถ่งวันพีรุ่งนี� แที่นทีี่�จัะม่องว่า

ใคุรบางคุนไดี�เสีืยชีีว่ต้เร็วเก่นไป เราคุวรขีอบพีระคุุณที่ี�ไดี�ใชี�เวลาอย้่กับเธิอถ่ง 

ส่ืบหกป่อย่างยอดีเยี�ยม่ เราคุวรขีอบพีระคุุณสืำาหรับทุี่กวันเวลาที่ี�เราไดี�ใชี� 

รว่ม่กับคุนทีี่�เรารัก และขีอบพีระคุุณทีี่�มี่ชีีว่ต้อย้เ่พืี�อพีระองคุอี์กหน่�งวัน หากเรา 

ม่องส่ื�งต่้างๆ เช่ีนนั�น เราจัะร้�ส่ืกขีอบพีระคุุณม่ากย่�งข่ี�นในระหว่างทีี่�เรามี่ชีีว่ต้อย้!่ 

ผู้ม่ไม่่อยากเชืี�อเลยว่าผู้ม่จัะไดี�มี่ชีีว่ต้อย้ ่

อีกหน่�งวันเพืี�อพีระองคุ์

สดุด่ 126:6 “ผู้้�ที่ี�ร�องไห�ออกไปหอบ

ห่�วเม่ล็ดีพืีชีอันมี่คุ่าจัะกลับบ�านดี�วย

เสีืยงโหร่�องอยา่งชืี�นบาน นำาฟอ่นขี�าว

ขีองต้นมาด่้วย” 

2 โคริ์นำธ์ 5:10 “เพีราะว่าจัำาเป็น

ทีี่�เราทุี่กคุนจัะต้�องปรากฏิต้ัวทีี่�หน�า

คุณก่ำาลั่งจด่จ่ออย่้กั่บัสิื�งท้ำ�ม้ความสืำาคัญ 
เมื�อต้องจบัช้วิตล่งแล่ะไม่มัวเสื้ยเวล่า 
ไปัก่ับัสืิ�งทำ้�ไม่ม้ความสืำาคัญใช่หรือไม่  

บัางทำ้คุณควรทำำารายก่ารของสืิ�งต่างๆ  
ในัช้วิตของคุณ ซ่�งไม่ม้ความสืำาคัญใด่ๆ  

ในันัิรันัด่ร์ก่าล่
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บัลลังก์พ่ีพีากษาขีองพีระคุร่สืต้์ เพืี�อทุี่กคุนจัะไดี�รับสืม่กับการทีี่�ไดี�

ปัระพฤติในร่างกายนี� แล�วแต้่จะดีีหรือชัี�ว”

1 โคริ์นำธ์ 3:12-13 “แล�วบนรากนั�นถ�าผู้้�ใดีจัะก่อข่ี�นดี�วยที่องคุำา เง่น 

เพีชีรพีลอย ไม่� หญ�าแห�งหรือฟางการงานขีองแต้่ละคุนก็จัะไดี�ปรากฏิ

ให�เห็น เพีราะเวลาวันนั�นจัะให�เห็นไดี�ชัีดีเจัน เพีราะว่าจัะเห็นชัีดีไดี�

ดี�วยไฟ ไฟนั�นจัะพ่ีส้ืจัน์ให�เห็นการงานขีองแต้่ละคุนว่าเป็นอย่างไร”

คุนยาม่คุรับ วันหน่�งการงานขีองคุุณจัะถ้กพ่ีส้ืจัน ์คุุณกำาลังจัดีจัอ่อย้กั่บ

ส่ื�งทีี่�มี่คุวาม่สืำาคัุญเมื่�อต้�องจับชีีว่ต้ลงและไม่่มั่วเสีืยเวลาไปกับส่ื�งทีี่�ไม่่มี่คุวาม่

สืำาคัุญใชี่หรือไม่่ บางทีี่คุุณคุวรที่ำารายการขีองสื่�งต้่างๆ ในชีีว่ต้ขีองคุุณ ซ่ึ่�งไม่่มี่ 

คุวาม่สืำาคัุญใดีๆ ในน่รันดีร์กาล จัากนั�นก็เล่กสืนใจัมั่นสัืกพัีกหรือท่ี่�งไปเลย 

หากจัำาเป็น คุนยาม่ต้าม่พีระคุมั่ภีัร์ต้�องมี่จุัดีโฟกัสืทีี่�ชัีดีเจันเหมื่อนลำาแสืงเลเซึ่อร์

ล่กา 19:10 “เพีราะว่าบุต้รม่นุษย์ไดี�ม่าเพืี�อจัะแสืวงหาและช่ีวยผู้้�ทีี่�

หลงหายไปนั�นให�รอดี”

ในต้อนที่ี�ผู้ม่ประสืบปญัหาเพีราะออกไปเปน็พียาน สืำานักงานกฎีหม่าย

คุร่สืเตี้ยนทีี่�ไดี�เขี�าม่าชี่วยเหลือไดี�เล่าให�ผู้ม่ฟังเกี�ยวกับนักเที่ศน์ขี�างถนนที่ี�ถ้ก

จัับกุม่ในซึ่านด่ีเอโก อัยการเขีต้บอกให�ต้ำารวจัปล่อยตั้วเขีาออกจัากคุุกเพีราะ

เขีาไม่่ไดี�ที่ำาอะไรผู่้ดี เมื่�อต้ำารวจัม่าถ่งคุุกเพืี�อปล่อยตั้วนักเที่ศน์ เขีาถาม่ว่า 

ขีอเวลาอย้่ในห�องขัีงต้่ออีกส่ืบนาทีี่ไดี�ไหม่! คุนยาม่คุรับ เขีากำาลังที่ำาอะไรอย้ ่

คุุณต้�องต้อบไดี�อย่างแน่นอน เขีากำาลังเป็นพียานกับว่ญญาณทีี่�หลงหายซ่ึ่�ง

ต้�องการพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์!  
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สุภาษิติ 28:1 “คุนชัี�วร�ายก็หนีเมื่�อไม่่มี่ใคุรไล่ต้าม่ แต้่คุนชีอบธิรรม่ 

ก็กล�าหาญอย่างส่ืงโต้”

คุนยาม่ต้�องกล�าหาญ เราไม่่มี่ที่างเลือกอื�นแล�ว แต้่คุนยาม่ที่ี�แที่�จัร่ง 

ก็ไม่่ไดี�ต้�องการให�มี่ที่างเลือกอื�น! ที่างเดีียวสืำาหรับคุนยาม่ก็คืุอต้�องกล�าหาญ

เที่่านั�น! 

เอเฟซัส 6:18-20 “จังอธ่ิษฐานว่งวอนทุี่กอย่างและจังขีอโดีย 

พีระว่ญญาณทุี่กเวลา ทัี่�งนี�จังระวังตั้วดี�วยคุวาม่เพีียรทุี่กอย่าง จัง

อธ่ิษฐานเพืี�อว่สุืที่ธ่ิชีนทุี่กคุน และอธ่ิษฐานเพืี�อขี�าพีเจั�าดี�วย เพืี�อจัะที่รง 

ประที่านให�ขี�าพีเจั�ามี่คุำาพ้ีดีและเก่ดีใจักล�าประกาศถ่งขี�อล่กลับแห่ง

ขี่าวประเสืร่ฐไดี� เพีราะข่ีาวประเสืร่ฐนี�เองที่ำาให�ขี�าพีเจั�าเป็นท้ี่ต้ผู้้�ต้�อง

ต่้ดีโซึ่่อย้่ เพืี�อขี�าพีเจั�าจัะเล่าขี่าวประเสืร่ฐดี�วยใจักล�าต้าม่ทีี่�ขี�าพีเจั�า

คุวรจัะกล่าว”

หากคุนยาม่คุนหน่�งในจัำานวนคุนยาม่ที่ี�ย่�งใหญ่ต้ลอดีกาลเชี่นเปาโลยัง

ต้�องอธ่ิษฐานขีอคุวาม่กล�าหาญ เราเองก็เชี่นกัน เราต้�องไดี�รับฤที่ธ่ิ�อำานาจัโดีย

พีระว่ญญาณบร่สุืที่ธ่ิ� และเมื่�อเราต่้ดีต้าม่พีระเจั�า พีระเจั�าเพีียงพีระองค์ุเดีียว 

เที่่านั�น ก็ไม่่เคุยมี่การบอกกล่าวว่าพีระองค์ุที่รงสืาม่ารถที่ำาส่ื�งใดีผู้่านชีีว่ต้ 

ขีองเราไดี�บ�างในฐานะคุนยาม่ต้าม่พีระคุัม่ภีัร์!

มัทิธิวี 15:14 “ชี่างเขีาเถ่ดี เขีาเป็นผู้้�นำาต้าบอดีนำาที่างคุนต้าบอดี  

ถ�าคุนต้าบอดีนำาที่างคุนต้าบอดี ทัี่�งสืองจัะต้กลงไปในบ่อ”
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คุนยาม่ไม่่ไดี�ต้าบอดี เราร้�ว่าเราต่้ดีต้าม่ผู้้�ใดี เราร้�ว่าเบื�องหน�าเราไม่่ใชี่

คุ้เมื่องแต้่เป็นพีระบัลลังก์ขีองพีระเจั�า! เราร้�ว่าเราต้อบสืนองต้่อผู้้�ใดี เราต้�อง

จัดีจั่อ เราเป็นคุนเพีียงกลุ่ม่เดีียวที่ี�ม่องส่ื�งต้่างๆ อย่างเทีี่�ยงต้รงในชีีว่ต้นี�! 

ลก่า 9:23-27 “พีระองคุ์จ่ังต้รัสืแก่เขาทำั�งหล่ายว่า ‘ถ�าผู้้้ใด่ใคุร่จัะต้าม่

เราม่า ให�ผู้้�นั�นเอาชีนะตั้วเอง และรับกางเขีนขีองต้นแบกทีุ่กวัน และ

ต้าม่เราม่า เพีราะว่าผู้้�ใดีใคุร่จัะเอาชีีว่ต้รอดี ผู้้�นั�นจัะเสีืยชีีว่ต้ แต้่ผู้้�ใดี

จัะเสีืยชีีว่ต้เพีราะเห็นแก่เรา ผู้้�นั�นจัะไดี�ชีีว่ต้รอดี เพีราะถ�าผู้้�ใดีจัะไดี�

ส่ื�งขีองส่ื�นทัี่�งโลกแต้่ต้�องเสืียตั้วขีองต้นเองหรือถ้กท่ี่�งเสีืย ผู้้�นั�นจัะไดี� 

ประโยชีน์อะไร เพีราะถ�าผู้้�ใดีมี่คุวาม่อาย 

เพีราะเราและถ�อยคุำาขีองเรา บุต้รม่นษุย์ 

ก็จัะม่ีคุวาม่อายเพีราะผู้้�นั�น เมื่�อที่่าน

ม่าดี�วยสืง่าราศีขีองที่่านเองและของ 

พีระบ่ดีาและขีองเหล่าท้ี่ต้สืวรรค์ุบร่สุืที่ธ่ิ� 

แต้เ่ราบอกคุวาม่จัร่งแกท่ี่า่นทัี่�งหลายวา่  

มี่บางคุนทีี่�ยืนอย่้ทีี่�นี� ซ่ึ่�งยังจัะไม่่ร้�รสื

คุวาม่ต้ายจันกว่าจัะไดี�เห็นอาณาจัักร

ขีองพีระเจั�า’”   

โร์ม 1:16 “ดี�วยว่าขี�าพีเจั�าไม่่มี่คุวาม่ละอายในเรื�องขี่าวประเสืร่ฐขีอง

พีระคุร่สืต้์ เพีราะว่าขี่าวประเสืร่ฐนั�นเป็นฤที่ธ่ิ�เดีชีขีองพีระเจั�า เพืี�อให�

ทุี่กคุนทีี่�เชืี�อไดี�รับคุวาม่รอดี พีวกย่วก่อน และพีวกกรีกดี�วย”    

คุนยาม่ร้�ส่ืกละอายกับอดีีต้ขีองพีวกเขีา พีวกเขีาละอายใจัในคุวาม่บาป 

ขีองต้นเอง พีวกเขีาละอายใจักับเวลาทีี่�เสีืยไปกับส่ื�งต้่างๆ ทีี่�เป็นขีองโลกนี� 

คนัยามร้้สื่ก่ล่ะอายก่ับัอด่้ตของพวก่เขา  
พวก่เขาล่ะอายใจในัความบัาปัของตนัเอง  
พวก่เขาล่ะอายใจก่ับัเวล่าทำ้�เสื้ยไปัก่ับั 
สืิ�งต่างๆ ทำ้�เปั็นัของโล่ก่นั้� แต่พวก่เขา 
ไม่เคยล่ะอายในัพระเยซ้คริสืต์
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แต้่พีวกเขีาไม่่เคุยละอายในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ พีวกเราจัับจั�องทีี่�กางเขีนซ่ึ่�งเป็น

จุัดีศ้นยก์ลางคุวาม่สืนใจัขีองเรา เพีราะร้�ดีีวา่หากไม่มี่่กางเขีน เราจัะไม่มี่่โอกาสื

ไดี�อย้่ต้่อพีระพัีกต้ร์พีระเจั�าผู้้�บร่สุืที่ธ่ิ� ดัีงนั�น เราจัะแบกกางเขีนขีองเราทีุ่กวัน

ขีณะทีี่�ต้่อส้ื�ในศ่กคุรั�งนี� 

สดุด่ 127:1 “ถ�าพีระเยโฮิวาห์ม่่ไดี�ที่รงสืร�างบ�าน บรรดีาผู้้�ทีี่�สืร�าง 

ก็เหนื�อยเปลา่ ถ�าพีระเยโฮิวาห์ม่่ไดี�ที่รงเฝ้า้อย้เ่หนือนคุร คุนยาม่ตื้�นอย้ ่

ก็่เหนื�อยเปล่า”

เราร้�ว่าใคุรคืุอผู้้�ที่รงเฝ้้ารักษาเรา คืุอพีระเจั�าและไม่่ใชี่ใคุรอื�น

มัทิธิวี 10:36-40 “และผู้้�ที่ี�อย้่ร่วม่เรือนเดีียวกัน ก็จะเป็นศัต้ร้ต้่อกัน  

ผู้้�ใดีทีี่�รักบ่ดีาม่ารดีาย่�งกว่ารักเราก็ไม่่สืม่กับเรา และผู้้�ใดีรักบุต้รชีายหญ่ง 

ย่�งกว่ารักเรา ผู้้�นั�นก็ไม่่สืม่กับเรา และผู้้�ใดีทีี่�ไม่่รับเอากางเขีนขีองต้น 

ต้าม่เราไป ผู้้�นั�นก็ไม่ส่ืม่กับเรา ผู้้�ทีี่�จัะเอาชีีว่ต้ขีองต้นรอดีจัะกลับเสีืยชีีว่ต้  

แต้่ผู้้�ทีี่�ส้ื�เสีืยชีีว่ต้ขีองต้นเพีราะเห็นแก่เราก็จัะไดี�ชีีว่ต้รอดี ผู้้�ทีี่�รับที่่าน

ทัี่�งหลายก็รับเรา และผู้้�ที่ี�รับเราก็รับ

พีระองคุ์ทีี่�ที่รงใชี�เราม่า”  

คุนยาม่หลายคุนถ้กคุรอบคุรัว

รังเกียจั น่าเศร�าทีี่�มั่นเป็นเช่ีนนั�น แต่้ 

คุนยาม่ต้าม่พีระคัุม่ภีัร์ร้�เสืม่อว่าใคุรคืุอผู้้�ทีี่�

จัะรับเขีาไปหลงัจัากลม่หายใจัเฮืิอกสุืดีที่�าย! 

เมื�อคุณตระหนััก่ว่าคุณไม่ได่้เปั็นั 
ของโล่ก่นั้�แล่ะเมื�อโล่ก่ร้้ว่าคุณ 

ไม่ได่้เปั็นัสื่วนัหนั่�งของทำ้�นั้�เช่นัก่ันั  
ในัทำ้�สืุด่คุณก่็จะเข้าใจถ่ง 

เหตุผู้ล่ทำ้�คุณเก่ิด่มา
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ฮ่ิบร์่ 11:38 “(โลกไม่่สืม่กับคุนเชี่นนั�นเลย)...”  

หากโลกนี�มี่คุ่าม่ากพีอสืำาหรับคุุณ แสืดีงว่าคุุณไม่่ไดี�อย้่ในกลุ่ม่คุนยาม่ 

ต้าม่พีระคัุม่ภีัร์ ถ�าคุุณเขี�ากับโลกนี�ไดี�ดีี นั�นก็เป็นปัญหาเสีืยแล�ว เมื่�อคุุณ

ต้ระหนักว่าคุุณไม่่ไดี�เป็นขีองโลกนี�และเมื่�อโลกร้�ว่าคุุณไม่่ไดี�เป็นสื่วนหน่�งขีอง

ทีี่�นี�เชี่นกัน ในทีี่�สุืดีคุุณก็จัะเขี�าใจัถ่งเหตุ้ผู้ลทีี่�คุุณเก่ดีม่า ไม่่มี่อะไรทีี่�จัะสืาม่ารถ

เคุลื�อนย�ายคุุณไปในท่ี่ศที่างทีี่�ผู่้ดีไดี�อีก โลกนี�ไม่คุ้่คุ่วรกับคุนยาม่ต้าม่พีระคัุม่ภีัร์

อย่างแที่�จัร่ง

วิีวีร์ณ์์ 12:11 “เขีาเหล่านั�นชีนะพีญาม่ารดี�วยพีระโลห่ต้ขีองพีระ 

เม่ษโปดีก และโดียคุำาพียานขีองพีวกเขีาเอง และเขีาไม่ไ่ดี�เสีืยดีายทีี่�จัะ 

พีลีชีีพีขีองต้น”   

คุวาม่ต้ายไดี�เปดิีประต้้เพืี�อให�ไดี�ไปพีบกับพีระเยซ้ึ่ในทีี่�สุืดี อยา่ลืม่เรื�องนี� 

นะคุรับ 

เราไม่่ไดี�ม่าอย้่ทีี่�นี�เพืี�อคุรอบคุรองพืี�นทีี่� เราอย้่ทีี่�นี�เพืี�อก่อให�เก่ดีผู้ลใน 

ทุี่กทีี่�ทีี่�เราไปและในทีุ่กส่ื�งทีี่�เราที่ำา 

ยูอห์นำ 15:18-20 “ถ�าโลกนี�เกลียดีชัีง

ที่่านทัี่�งหลาย ที่่านทัี่�งหลายก็ร้�ว่าโล่ก่ 

ได่้เก่ล่้ยด่ชังเราก่อน ถ�าที่่านทัี่�งหลาย

เปน็ขีองโลก โลกก็จัะรักที่า่นซ่ึ่�งเปน็ขีอง

โลก แต้่เพีราะที่่านไม่่ใชี่ขีองโลก แต้่เรา

ไดี�เลือกที่่านออกจัากโลก เหตุ้ฉะนั�น

โลกจ่ังเกลียดีชัีงที่่าน จังระล่กถ่งคุำาทีี่� 

ก่ารถ้ก่ก่ด่ข้�ข่มเหงก่ับัคนัยามเปั็นั 
ของค้่ก่ันั มันัเปั็นัเรื�องทำ้�องค์พระผู้้้เปั็นัเจ้า 
ของเราก่็ต้องยืนัหยัด่อด่ทำนัเช่นัก่ันั
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เราไดี�กลา่วแกท่ี่า่นทัี่�งหลายแล�ววา่ ‘ที่าสืม่่ไดี�เปน็ใหญก่วา่นายขีองเขีา’  

ถ�าเขีาขี่ม่เหงเรา เขีาก็จัะขี่ม่เหงที่่านทัี่�งหลายดี�วย ถ�าเขีารักษาคุำา 

ขีองเรา เขีาก็จัะรักษาคุำาขีองที่่านทัี่�งหลายดี�วย

2 ทิิโมธ่ 3:11-12 “การถ้กขีม่่เหง การที่นที่กุขีย์ากลำาบากขีองขี�าพีเจั�า 

ซ่ึ่�งไดี�เก่ดีข่ี�นกับขี�าพีเจั�า ณ เม่ืองอันท่ี่โอก เม่ืองอ่โคุนีย้ม่ และเม่ือง 

ล่สืต้รา การกดีขีี�ขี่ม่เหงที่ี�ขี�าพีเจั�าไดี�ที่นเอา ถ่งกระนั�นก็ดีีองคุ์พีระ 

ผู้้�เปน็เจั�าไดี�ที่รงโปรดีให�ขี�าพีเจั�ารอดีพี�นจัากสืิ�งเหล่า่นัั�นัทัี่�งหม่ดี แที่�จัร่ง

ทุี่กคุนทีี่�ปรารถนาจัะดีำาเน่นชีีว่ต้ต้าม่ที่างขีองพีระเจั�าในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์

จัะถ้กกดีขีี�ขี่ม่เหง” 

การถ้กกดีขีี�ขี่ม่เหงกับคุนยาม่เป็นขีองคุ้่กัน มั่นเป็นเรื�องทีี่�องคุ์พีระ- 

ผู้้�เป็นเจั�าขีองเราก็ต้�องยืนหยัดีอดีที่นเชี่นกัน

สุภาษิติ 30:5 “พีระวจันะทุี่กคุำาขีองพีระเจั�านั�นก็่บร่สุืที่ธ่ิ� พีระองคุ์ 

ที่รงเปั็นัโล่แก่บรรดีาผู้้�ที่ี�วางใจัในพีระองคุ์” 

พีระองคุ์จัะที่รงเป็นโล่ล�อม่คุุณเสืม่อไป โปรดีจัดีจัำาเรื�องนี�ไว�ในใจัเป็น 

อันดัีบต้�นๆ นะคุรับ 

มัทิธิวี 26:41 “จังเฝ้้าระวังและอธ่ิษฐาน เพืี�อที่่านจัะไม่่เขี�าในการ

ที่ดีลอง จ่ัต้ใจัพร้อมแล�วก็จัร่ง แต้่เนื�อหนังยังอ่อนกำาลัง”

คุนยาม่ร้�ว่าพีวกเขีาไม่่สืาม่ารถปล่อยให�เนื�อหนังขีองต้นเองเอาชีนะไดี� 
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ล่กา 19:39-40 “ฝ้่ายฟาร่สีืบางคุนในหม้่่ประชีาชีนนั�นท้ี่ลพีระองคุ์ว่า 

‘อาจัารย์เจั�าขี�า จังห�าม่เหล่าสืาวกขีองที่่าน’ พีระองคุ์ต้รัสืต้อบเขีาว่า 

‘เราบอกที่่านทัี่�งหลายว่า ถ่งคุนเหล่านี�จัะน่�งเสีืย ศ่ลาทัี่�งหลายก็ยังจัะ

สื่งเสีืยงร�องทัี่นทีี่’” 

เราคุงไม่่ต้�องการให�ศ่ลาทัี่�งหลายประกาศคุวาม่จัร่งน่รันดีร์เสีืยงดัีงกว่า

เราอยา่งแนน่อน คุนยาม่คุรับ ขีอให�แนใ่จัวา่พีวกคุุณไดี�สืง่เสีืยงร�องเตื้อนออกม่า 

ดัีงๆ และร�องออกม่าอย่างหนักแน่นถ่งส่ื�งทีี่�องคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�าไดี�ที่รงที่ำา

 

1 เปโติร์ 1:7-9 “เพืี�อการลองด้ีคุวาม่เชืี�อขีองที่า่น อันประเสืร่ฐย่�งกวา่

ที่องคุำาซ่ึ่�งพ่ีนาศไปไดี� ถ่งแม่�ว่าคุวาม่เชืี�อนั�นถ้กลองดี�วยไฟ จัะไดี�เป็น

เหตุ้ให�เก่ดีคุวาม่สืรรเสืร่ญ เก่ดีเกียรต่้และสืง่าราศี ในเวลาทีี่�พีระเยซ้ึ่

คุร่สืต้จ์ัะเสืดีจ็ัม่าปรากฏิ พระองคผ้์ู้�ทีี่�ที่า่นทัี่�งหลายยงัไม่ไ่ดี�เห็น แต้ท่ี่า่น

ยังรักพีระองคุ์อย้ ่แม่�ว่าขีณะนี�ที่่านไม่่เห็นพีระองคุ์ แต้่ที่่านยังเชืี�อและ

ชืี�นชีม่ ดี�วยคุวาม่ป่ต่้ย่นดีีเป็นล�นพี�นเหลือทีี่�จัะกล่าวไดี� และเต็้ม่เป่�ยม่ 

ดี�วยสืง่าราศี แล�วจ่ัต้ว่ญญาณขีองที่่านทัี่�งหลายจ่งไดี�รับคุวาม่รอดี 

เป็นผู้ลสุืดีที่�ายแห่งคุวาม่เชืี�อ”       

คุนยาม่จัะไม่่รักส่ื�งทัี่�งปวงขีองโลก โปรดีระวัง เพีราะส่ื�งทัี่�งปวงขีอง 

โลกนั�นผู้่านพี�นไปรวดีเร็วม่าก 

2 เธสะโลนิำกา 1:4-5 “ฉะนั�นเราเองจ่ังอวดีที่่านทัี่�งหลายต้่อบรรดีา 

คุร่สืต้จัักรขีองพีระเจั�าในเรื�องคุวาม่เพีียรและคุวาม่เชืี�อขีองที่า่น ในการ 

ทีี่�ที่า่นถ้กขีม่่เหงที่กุอยา่งและการยากลำาบากที่ี�ที่า่นอดีที่นอย้นั่�น ซ่�งเปัน็ั 

ทีี่�แสืดีงให�เห็นชัีดีถ่งการพ่ีพีากษาอันชีอบธิรรม่ขีองพีระเจั�า ซ่ึ่�งจัะ 
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พ่ีส้ืจัน์ว่าที่่านเป็นผู้้�สืม่คุวรกับอาณาจัักรขีองพีระเจั�า ดี�วยเหตุ้นั�น 

ที่่านทัี่�งหลายจ่ังกำาลังที่นทุี่กขี์อย้่ดี�วย”

2 เปโติร์ 3:10-14 “แต้่ว่าวันขีององคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�านั�นจัะม่าถ่ง 

เหมื่อนอย่างขีโม่ยแอบย่องม่าในเวลากลางคืุน และในวันนั�นที่�องฟ้า

จัะล่วงเสีืยไปดี�วยเสีืยงทีี่�ดัีงก่กก�อง และโลกธิาตุ้จัะสืลายไปดี�วยคุวาม่

ร�อนอันแรงกล�า และแผู้่นด่ีนโลกกับการงานทัี่�งปวงทีี่�ม่ีอย้่ในนั�น 

จัะต้�องไหม่�เสีืยส่ื�นดี�วย เมื่�อเห็นัแล�วว่าส่ื�งทัี่�งปวงจัะต้�องสืลายไปหม่ดี

ส่ื�นเชี่นนี� ที่่านทัี่�งหลายคุวรจัะเป็นคนัเชี่นใดีในชีีว่ต้ทำ้�บร่สุืที่ธ่ิ�และ 

ทีี่�เปน็อยา่งพีระเจั�า คุอยที่า่และเรง่ทีี่�จัะให�วันขีองพีระเจั�าม่าถ่ง เมื่�อไฟ 

จัะต่้ดีที่�องฟ้าอากาศให�ละลายไป และโลกธิาตุ้จัะละลายไปดี�วยไฟ

อันร�อนย่�ง แต้่ว่าต้าม่พีระสืัญญาขีองพีระองคุ์นั�น เราจ่ังคุอยที่�องฟ้า

อากาศใหม่่และแผู้่นด่ีนโลกใหม่่ ที่ี�ซ่ึ่�งคุวาม่ชีอบธิรรม่จัะดีำารงอย้่  

เหตุ้ฉะนั�นพีวกที่ี�รัก เมื่�อที่่านทัี่�งหลายยังคุอยส่ื�งเหล่านี�อย้่ ที่่านก็จัง

อุต้สื่าห์ให�พีระองคุ์ที่รงพีบที่่านทัี่�งหลายอย้่เป็นสุืขี ปราศจัากม่ลท่ี่น

และขี�อต้ำาหน่” 

อิสยูาห์ 13:13 “เพีราะฉะนั�น เราจัะกระที่ำาให�ฟ้าสืวรรคุ์สัื�นสืะเทืี่อน 

และแผู้่นด่ีนโลกจัะสืะที่�านพีลัดีจัากทีี่�ขีองมั่น โดียพีระพ่ีโรธิขีอง 

พีระเยโฮิวาห์จัอม่โยธิา ในวันแห่งคุวาม่โกรธิอันเกรี�ยวกราดีขีอง

พีระองคุ์”  

เศฟันำยูาห์ 1:18 “เง่นหรือที่องคุำาขีองเขีาก็ดีีจัะไม่่สืาม่ารถชี่วยเขีา 

ให�พี�นไดี�ในวันแหง่พีระพ่ีโรธิขีองพีระเยโฮิวาห ์แผู้น่ด่ีนทัี่�งส่ื�นจัะถ้กเผู้า
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ผู้ลาญในไฟแห่งคุวาม่หวงแหนขีองพีระองค์ุ เพีราะพีระองคุ์จัะที่รง

กำาจััดีคุนทัี่�งปวงทีี่�อาศัยอย้่ในแผู้่นด่ีนอย่างรวดีเร็ว”  

วิีวีร์ณ์ ์12:12 “ฉะนั�นสืวรรคุแ์ละบรรดีาผู้้ที้ี่�อย้ใ่นสืวรรคุจ์ังรื�นเร่งยน่ดีี

เถ่ดี แต้่ว่บัต่้จัะมี่แก่ผู้้�ทีี่�อย้่ในแผู้่นด่ีนโลกและที่ะเล เพีราะว่าพีญาม่าร

ไดี�ลงม่าหาเจั�าดี�วยคุวาม่โกรธิย่�งนัก เพีราะมั่นร้�ว่าเวลาขีองม่ันมี่น�อย 

วิีวีร์ณ์์ 10:6 “และปฏิญ่าณโดียอ�างพีระนาม่ขีองพีระองค์ุผู้้�ที่รงพีระชีนม์่

อย้เ่ป็นน่ต้ย์ ผู้้�ไดี� ‘ที่รงสืร�างฟ้าสืวรรค์ุ และสืรรพีสื่�งซ่ึ่�งมี่อย้ใ่นฟ้าสืวรรค์ุ

นั�น ที่รงสืร�างแผู้่นด่ีนโลก และสืรรพีสื่�งซ่ึ่�งมี่อย้่ในแผู้่นด่ีนโลกนั�น และ

ที่รงสืร�างที่ะเล กับสืรรพีส่ื�งซ่ึ่�งมี่อย้่ในที่ะเลนั�น’ ว่า จัะไม่่มี่การเน่�นชี�า

อีกต้่อไปแล�ว”

อีกไม่น่านก็จัะไม่มี่่เวลาเหลือแล�ว พีระพ่ีโรธิขีองพีระเจั�ากำาลังจัะเที่ลงม่า 

ในแบบที่ี�ไม่่เคุยเหน็ม่าก่อน คุนยาม่ร้�เรื�องนี�เพีราะพีวกเขีาร้�พีระวจันะขีองพีระเจั�า 

คุนยาม่จ่ังมี่คุวาม่จัำาเป็น ผู้ม่หม่ายถ่งว่า

คุนยาม่จ่ังมี่คุวาม่จัำาเป็นต้�องเต้รียม่ผู้้�คุน

ให�พีร�อม่ก่อนทีี่�พีระพ่ีโรธิขีองพีระเจั�าจัะ

เที่ลงม่า 

คุรั�งหน่�งในร�านอาหารทีี่�เวโรบีชี ผู้ม่

ไดี�ม่อบแผู่้นพัีบเพืี�อประกาศข่ีาวประเสืร่ฐ

ให�แก่พีนักงานเส่ืร์ฟและเง่นจัำานวนยี�ส่ืบ 

ดีอลลาร์สืำาหรับพี่อคุรัวและพีนักงาน 

ล�างจัานแต่้ละคุน ผู้ม่ต้�องการเป็นพีร

ต้่อพีวกเขีาสืำาหรับการที่ำางานหนักและ

อ้ก่ไม่นัานัก่็จะไม่ม้เวล่าเหล่ือแล่้ว  
พระพิโรธ์ของพระเจ้าก่ำาล่ังจะเทำล่งมา 
ในัแบับัทำ้�ไม่เคยเห็นัมาก่่อนั คนัยาม 
ร้้เรื�องนั้�เพราะพวก่เขาร้้พระวจนัะ 
ของพระเจ้า คนัยามจ่งม้ความจำาเปั็นั  
ผู้มหมายถ่งว่าคนัยามจ่งม้ความจำาเปั็นั 
ต้องเตร้ยมผู้้้คนัให้พร้อมก่่อนัทำ้�พระพิโรธ์ 
ของพระเจ้าจะเทำล่งมา 
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เพืี�อให�แน่ใจัว่าพีวกเขีาไดี�รับร้�ถ่งขี่าวประเสืร่ฐ ขีณะทีี่�ผู้ม่กำาลังเด่ีนออกม่าทีี่� 

ประต้้หน�า พี่อคุรัวคุนหน่�งไดี�เด่ีนต้าม่ผู้ม่ม่า แอนโธินีถาม่ว่าผู้ม่ว่ามี่หนังสืือ

แบบทีี่�ผู้ม่ไดี�ม่อบให�แก่พีนักงานเส่ืร์ฟอีกหรือไม่่ เขีาบอกผู้ม่ว่า “ผู้ม่อย้่ในคุรัว 

ขี�างหลังและกำาลังคุ่ดีว่าในวันหน่�งคุนเหล่านั�นก็จัะต้�องต้าย และพีวกเขีา

ไม่่ร้�เลยว่ามี่อะไรทีี่�กำาลังรอพีวกเขีาอย้่ แล�วล่ซึ่ก็เด่ีนเขี�าม่าและม่อบแผู่้นพัีบ 

ขี่าวประเสืร่ฐนี�ให�แก่ผู้ม่!” เขีาตื้�นเต้�นกับแผู้่นพัีบม่ากกว่าเง่นยี�ส่ืบดีอลลาร์ 

ทีี่�ไดี�รับ เพีราะจัะไดี�ใชี�แผู้่นพัีบเป็นสืื�อเพืี�อเขี�าถ่งเพืี�อนๆ ขีองเขีา เขีาเป็น 

คุนยาม่ทีี่�กำาลังที่ำาหน�าทีี่�อย่างแที่�จัร่ง! 

ดาเน่ำยูล 5:23 “แต้ท่ี่รงยกองคุพ์ีระองคุข่์ี�นส้ื�กับองคุพ์ีระผู้้�เปน็เจั�าแหง่

สืวรรค์ุ และที่รงให�นำาภัาชีนะแห่งพีระน่เวศขีองพีระองค์ุม่าต่้อพีระพัีกต้ร์

พีระองคุ ์แล�วพีระองคุ ์พีวกเจั�านายขีองพีระองคุ ์พีระสืนม่ และนางห�าม่ 

ขีองพีระองคุ์ก็ดืี�ม่เหล�าองุ่นจัากภัาชีนะเหล่านั�น และพีระองคุ์ที่รง

สืรรเสืร่ญพีระทีี่�ที่ำาดี�วยเง่น ที่องคุำา ที่องสัืม่ฤที่ธ่ิ� เหล็ก ไม่� และห่น 

ซ่ึ่�งจัะด้ีหรือฟัง หรือร้�เรื�องก็ไม่่ไดี� แต้่พีระองคุ์ม่่ไดี�ถวายพีระเกียรต่้แดี่

พีระเจั�าซ่ึ่�งลม่ปราณขีองพีระองคุอ์ย้ใ่นพีระหตั้ถข์ีองพีระองคุ ์และที่าง

ทัี่�งส่ื�นขีองพีระองคุ์ก็่ข่ี�นอย้่กับพีระองคุ์”

เ มื่� อ นั ก เ ที่น น่ สื ร ะ ดัีบต้ำา น าน  

ม่าร์ต่้นา นาฟราต่้โลวา พีบว่าตั้วเธิอเป็น

ม่ะเร็งเต้�านม่ เธิอร�องไห� “มั่นที่ำาให�ฉัน 

ถ่งกับเขี่าอ่อน ฉันร้� ส่ืกว่าฉันสืาม่ารถ

คุวบคุุม่ชีีว่ต้และร่างกายขีองต้นเองไดี�  

แต้่แล�วเรื�องเชี่นนี� ก็เก่ดีข่ี�น และฉันก็

คุวบคุุม่มั่นไม่่ไดี�อย่างส่ื�นเช่ีง”65 

พระเจ้าทำรงเปั็นัผู้้้ปัก่ปั้องเรา พระองค์ 
ทำรงเปั็นัก่ำาแพงเพล่ิงทำ้�ปั้องก่ันัเรา 

เมื�อพายุแห่งความชั�วร้ายโหมก่ระหนั่ำา 
เข้าใสื่ผู้้้เชื�อในัวันัทำ้�ก่ำาล่ังจะมาถ่ง
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พีระเจั�าที่รงเม่ต้ต้าให�ม่าร์ต่้นามี่ชีีว่ต้อย้่ต้่อไป พีระเจั�าที่รงย่ดีลม่ปราณ

ขีองเธิอไว�ในพีระหัต้ถ์ขีองพีระองคุ์ เธิอไม่่สืาม่ารถส้ืดีลม่หายใจัเฮิือกสุืดีที่�าย

ไดี�จันกว่าพีระองคุ์จัะต้รัสืเชี่นนั�น พีระองคุ์ที่รงให�เวลาเธิอกลับใจัจัากคุวาม่รัก

ร่วม่เพีศระหว่างผู้้�หญ่งดี�วยกัน รวม่ทัี่�งคุวาม่เย่อหย่�งและคุวาม่โลภั คุำาถาม่คืุอ

เธิอจัะกลับใจัใหม่ห่รือไม่ ่และอีกคุำาถาม่หน่�งก็คืุอใคุรจัะเปน็คุนยาม่ในชีีว่ต้เธิอ 

2 เธสะโลนิำกา 1:8-9 “ในเปลวเพีล่งจัะลงโที่ษสืนองคุนเหล่านั�นทีี่� 

ไม่่ร้�จัักพีระเจั�า และแก่คุนทีี่�ไม่่เชืี�อฟังขี่าวประเสืร่ฐขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์

องคุพ์ีระผู้้�เปน็เจั�าขีองเรา คุนเหลา่นั�นจัะไดี�รับโที่ษอันเปน็คุวาม่พ่ีนาศ

น่รันดีร์ พี�นไปจัากพีระพีักต้ร์องคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า และจัากสืง่าราศีแห่ง

พีระอานุภัาพีขีองพีระองคุ์” 

มัทิธิวี 23:37 “โอ เยร้ซึ่าเล็ม่ๆ ทำ้�ไดี�ฆ่่าบรรดีาศาสืดีาพียากรณ์ และ

เอาห่นขีว�างผู้้�ทีี่�ไดี�รับใชี�ม่าหาเจั�าถ่งต้าย เราใคุร่จัะรวบรวม่ล้กขีองเจั�า

ไว�เนืองๆ เหมื่อนแม่่ไก่กกล้กอย้่ใต้�ป่กของมันั แต้่เจั�าไม่่ยอม่เลยหนอ”     

ไม่ใ่ชีว่า่ผู้้�คุนไม่ส่ืาม่ารถม่าหาพีระเยซ้ึ่ไดี� แต้พ่ีวกเขีาไม่ม่่าต้า่งหาก ทุี่กคุน 

ต้�องไดี�รับการเตื้อนเชี่นเดีียวกับทีี่�พีระเยซ้ึ่ที่รงเตื้อนเอาไว�ในพีระคัุม่ภีัร์ขี�อนี� 

เศคาริ์ยูาห์ 2:5 “เพีราะว่าเราจัะเป็นเหมื่อนกำาแพีงเพีล่งล�อม่เธิอไว� 

พีระเยโฮิวาห์ต้รัสืว่า และเราจัะเป็นสืง่าราศีในเมื่องนั�น”

พีระเจั�าที่รงเปน็ผู้้�ปกปอ้งเรา พีระองคุท์ี่รงเปน็กำาแพีงเพีล่งทีี่�ปอ้งกันเรา

เมื่�อพีายแุหง่คุวาม่ชัี�วร�ายโหม่กระหนำ�าเขี�าใสืผู้่้�เชืี�อในวันทีี่�กำาลังจัะม่าถ่ง ในวันนี� 

คุนยาม่ร้�วา่พีวกเขีาสืาม่ารถไว�วางใจัพีระผู้้�ที่รงเปน็โลก่ำาบังทีี่�ย่�งใหญไ่ดี� และเรา 
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สืาม่ารถไว�วางใจัพีระองค์ุไดี�ไม่่ว่าต้าขีองเรา

จัะม่องเห็นส่ื�งใดีในวันทีี่�กำาลังจัะม่าถ่งนี� 

แต้่อย่าลืม่ว่าคุนยาม่คืุอคุนทีี่� มี่ 

คุวาม่รัก เรารักพีระเจั�า เรารักกางเขีน เรา

รักคุนทีี่�หลงหาย จังเป่าแต้รเรื�อยไปดี�วย

คุวาม่รักทัี่�งหม่ดีเที่่าทีี่�คุุณสืาม่ารถที่ำาไดี�

เพืี�อเตื้อนคุนทีี่�ไม่่เชืี�อพีระเจั�า 

จ็งใชิ้ช่ิวิีติทิุกวีันำเหมือนำเป็นำวีันำ

สดุทิา้ยู เพร์าะวัีนำหนำ่�งคณุ์จ็ะเปน็ำฝ่า่ยูถก่!  

และนั�นก็เป็นคุวาม่จัร่งสืำาหรับทุี่กคุนเชี่นกัน จังม่องด้ีคุนเหล่านั�นเหมื่อนวันนี�

อาจัเป็นวันสุืดีที่�ายขีองพีวกเขีา เพีราะวันหน่�งคุุณจัะเป็นฝ้่ายถ้ก 

ทิิติัส 2:13 “คุอยคุวาม่หวังอันมี่สุืขี และการปรากฏิอันที่รงสืง่าราศี

ขีองพีระเจั�าใหญ่ย่�ง และพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์พีระผู้้�ชี่วยให�รอดีขีองเรา”

เยูเร์ม่ยู์ 20:8-9 “เพีราะว่าขี�าพีระองค์ุพ้ีดีเมื่�อไร ขี�าพีระองคุ์ร�องให�

ชี่วย ขี�าพีระองคุ์ต้ะโกนว่า “คุวาม่ที่ารุณและการปล�น” เพีราะว่า 

พีระวจันะขีองพีระเยโฮิวาห์ไดี�เป็นเหตุ้ให�ขี�าพีระองคุ์เป็นที่ี�ต้ำาหน่และ

เยาะเย�ยต้ลอดีวัน แล�วขี�าพีระองคุ์กล่าวว่า “ขี�าพีเจั�าจัะไม่่อ�างถ่ง 

พีระองคุ์หรือกล่าวในพีระนาม่ขีองพีระองคุ์อีก” แต่พระวจนัะของ

พระองค์อย้่ในใจัขีองขี�าพีระองคุ์เหมื่อนไฟไหม่� อัดีอย้่ในกระด้ีกขีอง

ขี�าพีระองคุ์ และขี�าพีระองคุ์ก็อ่อนเปลี�ยทีี่�ต้�องอัดีไว� และขี�าพีระองคุ์

ก็อัด่ไว�ไม่่ไหว”

ควรถือว่าเปั็นัเรื�องไม่ถ้ก่ต้องทำ้�ผู้้้เชื�อ 
ในัพระเยซ้คริสืต์จะไม่ร้้สื่ก่รุ่มร้อนั 

ด่ั�งถ้ก่ไฟแผู้ด่เผู้าด่้วยความรัก่อย่าง 
ล่่ก่ซ่�งในัพระเจ้าของเราแล่ะผู้้้หล่งหาย
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คุวรถือว่าเป็นเรื�องไม่่ถ้กต้�องทีี่�ผู้้�เชืี�อในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์จัะไม่่ร้�ส่ืกรุ่ม่ร�อน

ดัี�งถ้กไฟแผู้ดีเผู้าดี�วยคุวาม่รักอย่างล่กซ่ึ่�งในพีระเจั�าขีองเราและผู้้�ที่ี�ไม่่เชืี�อ

พีระเจั�า คุนยาม่ทีี่�แที่�จัร่งนั�นเป่�ยม่ล�นไปดี�วยคุวาม่รักอย่างล่กซ่ึ่�ง

จัอห์น ฮิาร์เปอร์ ศ่ษยาภ่ับาลแบ๊บต่้สืต้์ซ่ึ่�งอย้่บนเรือไที่ที่าน่คุสืาม่ารถ

ยืนยันถ่งเรื�องนี�ไดี�เป็นอย่างดีี 

ขีณะทีี่�ที่�ายเรือขีนาดีใหญ่เร่�ม่เอียงว้บ มี่รายงานว่ามี่ผู้้�พีบเห็น

ฮิาร์เปอร์เด่ีนข่ี�นไปบนดีาดีฟ้าและต้ะโกนว่า “ผู้้�หญ่ง เด็ีก และผู้้�ทีี่�ยัง

ไม่่ไดี�รับคุวาม่รอดีจังลงไปในเรือช้ีชีีพี!” เพีียงไม่่กี�นาทีี่ต้่อม่า ภัายใน

เรือไที่ที่าน่คุก็เร่�ม่มี่เสีืยงดัีงก่กก�อง คุนสื่วนใหญ่คุ่ดีว่ามั่นเป็นเสีืยง

ระเบ่ดี อันทีี่�จัร่งแล�ว เรือขีนาดีม่ห่ม่านั�นกำาลังหักออกเป็นสืองสื่วน 

เมื่�อม่าถ่งจุัดีนี� ผู้้�คุนจัำานวนม่ากต้่างกระโดีดีจัากดีาดีฟ้าเรือลงไปยัง

ผืู้นนำ�าดีำามื่ดีทีี่�เย็นจััดีจันเกือบเป็นนำ�าแข็ีง จัอห์น ฮิาร์เปอร์เป็นหน่�งใน

ผู้้�คุนเหล่านั�น 

คืุนนั�น คุนจัำานวน 1,528 คุน ลอยคุออย้ใ่นผืู้นนำ�าทีี่�เย็นยะเยอืก 

มี่คุนเห็นจัอหน์ ฮิารเ์ปอรว์า่ยนำ�าอยา่งบ�าคุลั�งไปหาผู้้�คุนเพืี�อนำาพีวกเขีา 

ไปพีบพีระเยซ้ึ่ก่อนทีี่�ภัาวะอุณหภ้ัม่่ร่างกายต้ำ�ากว่าปกต่้จัะที่ำาให� 

พีวกเขีาเสีืยชีีว่ต้ ฮิารเ์ปอรว์า่ยไปหาชีายหนุม่่คุนหน่�งซ่ึ่�งไดี�ปน่ข่ี�นไปบน

เศษซึ่ากเรือ ระหวา่งทีี่�หอบหายใจัเปน็พัีกๆ ศาสืนาจัารยฮ์ิารเ์ปอร์ถาม่

เขีาว่า “คุุณไดี�รับคุวาม่รอดีแล�วหรือไม่่” ชีายหนุ่ม่ต้อบว่าไม่ ่

ฮิาร์เปอร์จ่ังพียายาม่นำาเขีาม่าหาพีระคุร่สืต้์ แต้่ชีายหนุ่ม่ที่ี�

เกือบจัะเขี�าส้ื่สืภัาวะชี็อกไดี�ต้อบว่าไม่่ จัอห์น ฮิาร์เปอร์ถอดีเสืื�อช้ีชีีพี

ขีองเขีาออกและโยนมั่นให�กับชีายคุนนั�นแล�วพ้ีดีว่า “คุุณต้�องการมั่น 

ม่ากกวา่ผู้ม่” ไม่กี่�นาทีี่ต้อ่ม่า ฮิารเ์ปอรว์า่ยกลับไปหาชีายคุนนั�นอีกคุรั�ง 

และประสืบคุวาม่สืำาเร็จัในการนำาเขีาไปถ่งคุวาม่รอดี จัากจัำานวน 
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1,528 คุนทีี่�ต้กลงไปในนำ�าในคืุนนั�น หกคุนไดี�รับการชี่วยเหลือโดียเรือ

ช้ีชีีพี หน่�งในนั�นคืุอชีายหนุ่ม่ทีี่�เกาะอย้่บนเศษซึ่ากเรือ 

สีื�ป่ต้่อม่า ทีี่�การประชุีม่ผู้้�รอดีชีีว่ต้จัากเหตุ้การณ์ดัีงกล่าว 

ชีายหนุ่ม่คุนนี�ลุกข่ี�นยืนและเล่าเรื�องราวดี�วยนำ�าต้าว่าหลังจัากทีี่�

จัอห์น ฮิาร์เปอร์นำาเขีาม่าหาพีระคุร่สืต้์ ฮิาร์เปอร์ไดี�พียายาม่ว่ายนำ�า

ไปชีว่ยคุนอื�นๆ อีก แต้เ่พีราะคุวาม่หนาวเยน็อยา่งรุนแรง เขีาจ่ังหม่ดีแรง 

คุำาพ้ีดีสุืดีที่�ายขีองฮิารเ์ปอรก์อ่นทีี่�ที่า่นจัะจัม่ลงไปใต้�ผืู้นนำ�าอันเยน็เยยีบ

คืุอ “จังเชืี�อในพีระนาม่พีระเยซ้ึ่ แล�วเจั�าจัะรอดี”66

จัอห์น ฮิาร์เปอร์ไดี�ที่ำาหน�าทีี่�คุนยาม่จันลม่หายใจัสุืดีที่�าย แล�วคุุณ

ล่ะคุรับ 

“คนำท่ิ�ไม�เชิื�อในำงานำพันำธกิจ็นำั�นำเป็นำเพร์าะเขาไม�ได้อ�านำ

พันำธสัญญาใหม� ติั�งแติ�เริ์�มติ้นำ พร์ะเยูซ่ติร์ัสวี�านำานำั�นำได้แก�โลก 

คริ์สติจ็ักร์ยูุคแร์กร์ับเอาพร์ะวีจ็นำะของพร์ะองค์และพวีกเขาได้

เดินำทิางไปยูังติะวีันำออก ติะวีันำติก เหนำือและใติ้”67

-เจั. ฮิาวเว่ร์ดี เอด่ีงตั้น

“หากข�าวีปร์ะเสริ์ฐีของคุณ์ไม�แติะติ้องใจ็ผ่้อื�นำ มันำก็ไม�ได้

แติะติ้องใจ็คุณ์เชิ�นำกันำ!”68

-เคุอร์รี� อาร์. เบลคุ
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“บางคนำปร์าร์ถนำาจ็ะม่ช่ิวิีติอยู่�เพ่ยูงแค�ได้ยิูนำเส่ยูงร์ะฆังท่ิ�โบสถ์ 

ส�วีนำผมปร์าร์ถนำาท่ิ�จ็ะทิำาพันำธกิจ็การ์ก่้ภัยูภายูในำสนำามแห�งนำร์ก”69

-ซีึ่. ทีี่. สืตั้ดีดี ์

“เร์าพ่ดคุยูถ่งการ์เสด็จ็มาคร์ั�งท่ิ�สอง แติ�คร์่�งหนำ่�งของโลกยูัง

ไม�เคยูได้ยิูนำเร์ื�องการ์เสด็จ็มาคร์ั�งแร์ก”70

-ออสืวอลดี์ เจั. สืม่่ธิ  

“พร์ะวิีญญาณ์ของพร์ะคริ์สติ์เป็นำวิีญญาณ์แห�งการ์ทิำา

พันำธกิจ็ และยิู�งเร์าเข้าใกล้พร์ะองค์มากเทิ�าไร์ เร์าก็ยิู�งเป็นำมิชิชิันำ

นำาร่์ท่ิ�จ็ริ์งจ็ังมากข่�นำเทิ�านำั�นำ”71

-เฮินรี� ม่าร์ต่้น

“ในำฐีานำะคริ์สเต่ิยูนำ เร์าเป็นำหน่ำ�มนำุษยู์ทิุกคนำในำทิุกท่ิ�ทิุกเวีลา 

แติ�เร์ากลับพอใจ็ในำการ์ส่ญเส่ยูคนำเหล�านำั�นำไป เร์า ‘อยู่�ในำเมือง

เลาด่เซ่ยู’ เร์าปล�อยูติัวีไปติามกร์ะแสโลก เติ็มไปด้วียูร์าคะและ

เก่ยูจ็คร์้านำ เหติุใดอาชิญากร์ร์มแห�งควีามเฉยูเมยูติ�อการ์ส่ญเส่ยู

ผ่้คนำจ็่งได้เกิดข่�นำ คำาติำาหนิำท่ิ�ม่มาถ่งพวีกเร์าก็คือพวีกเร์าติ�างก็ร์่้วี�า

จ็ะดำาเนิำนำช่ิวิีติให้ด่กวี�าท่ิ�เป็นำอยู่�ได้อยู�างไร์”72

-ลีโอนาร์ดี ราเวนฮ่ิลล์ 



�ม่มีเวลาเหลือแล้ว

291

“ควีามร์้อนำร์นำในำพันำธกิจ็ของพร์ะเจ็้าไม�ได้เกิดข่�นำจ็าก

ควีามเชิื�อทิางปัญญา หร์ือจ็ากการ์โติ้แยู้งในำเชิิงศาสนำศาสติร์์ 

แติ�เกิดข่�นำจ็ากควีามร์ัก”73

-โรแลนดี์ อัลเลน 

“มนำุษยู์ทิุกคนำเป็นำผ่้ร์ับใชิ้พร์ะเจ็้าในำเวีลาน่ำ�และติลอดไป 

ไม�วี�าจ็ะด่หร์ือชิั�วี ไม�วี�าเขาจ็ะติั�งใจ็หร์ือวีางแผนำเอาไวี้หร์ือไม�ก็ติาม 

เขาอาจ็จ็ะเป็นำจ็ุดด�างพร์้อยูท่ิ�แผ�อิทิธิพลอันำมืดมนำออกไปส่�วีงกวี้าง

ในำสังคม หรื์ออาจ็จ็ะเป็นำพร์ท่ิ�นำำาไปส่�การ์สร์ร์เสริ์ญพร์ะเจ้็าไปทัิ�วีโลก 

แติ�เขาเป็นำร์อยูโหวี�ไม�ได้ ต้ิองไม�ม่ร์อยูโหวี�ในำการ์ปร์ะกาศข�าวีปร์ะเสริ์ฐี 

ติ้องไม�ม่ลักษณ์ะเป็นำกลางเหมือนำเหยู่ยูบเร์ือสองแคม”74

-โธิมั่สื ชีาลเม่อร์สื 

“คุณ์พ่ดวี�า ‘ก็ไม�ได้ถ่กเร่์ยูก!’ เชิ�นำนำั�นำหร์ือ ผมคิดวี�าคุณ์ควีร์

พด่วี�า ‘ไม�ไดยิู้นำการ์ทิร์งเร่์ยูก’ จ็ะเหมาะสมกวี�า จ็งเง่�ยูหฟ่งัพร์ะคมัภ่ร์์ 

และฟังพร์ะองค์ติร์ัสสั�งให้คุณ์ไปและด่งคนำบาปออกจ็ากเปลวีไฟ

แห�งควีามบาป จ็งเง่�ยูห่ของคุณ์เพื�อฟังเส่ยูงหัวีใจ็ของมนำุษยู์ท่ิ�

แบกร์ับภาร์ะและทินำทิุกข์ทิร์มานำ และจ็งฟังเส่ยูงคร์ำ�าคร์วีญอันำนำ�า

เวีทินำาท่ิ�ร์ำ�าร์้องขอควีามชิ�วียูเหลือ จ็งไปยูืนำอยู่�ข้างปร์ะติ่นำร์กและ

ฟังเส่ยูงอ้อนำวีอนำอันำเติ็มไปด้วียูเจ็็บปวีดเพื�อขอให้เร์าไปท่ิ�บ้านำบิดา

ของพวีกเขา และบอกกับพ่�นำ้องชิายูหญิงและเจ็้านำายูของพวีกเขา
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วี�าอยู�าได้กลำ�ากร์ายูเข้าไปในำนำร์ก จ็ากนำั�นำให้มองไปท่ิ�พร์ะพักติร์์

ของพร์ะคริ์สติ์ ผ่้ซ่�งคุณ์ได้สำาแดงตินำวี�าคุณ์เชิื�อฟังเพร์าะพร์ะองค์

ทิร์งพร์ะเมติติา และจ็งบอกวี�าคุณ์จ็ะเข้าร์�วีมกับพร์ะองค์ด้วียูหัวีใจ็  

วิีญญาณ์และร์�างกายูในำสภาวีการ์ณ์์ติ�างๆ เพื�อเดินำหนำ้าปร์ะกาศถ่ง

พร์ะเมติติาคุณ์ของพร์ะองค์แก�โลกใบน่ำ�”75 

-ว่ลเลียม่ บ้ธิ

ทุี่ ก ท่ี่ าน ทีี่� ถ้ กก ล่ า ว ถ่ งขี� า งต้� น

ต่้างเป็นคุนยาม่ทีี่�ไดี�รับคุวาม่นับถืออย่าง

ส้ืงสุืดี พีวกเขีาวางแผู้นชีีว่ต้เอาไว�อย่าง

ชัีดีเจัน คุุณจัะเขี�าร่วม่เป็นหน่�งในบรรดีา

คุนยาม่เหล่านี�หรือไม่่ ถ�าคุุณอ่านหนังสืือ

เล่ม่นี�ม่าจันถ่งย่อหน�านี� คุุณก็คุงไม่่ไดี�

เกลียดีผู้ม่เที่่าไรนักหรอก แต้่คุำาถาม่ทีี่�

แที่�จัร่งคืุอ คุุณวางแผู้นในการเป็นคุนยาม่

ต้าม่แบบอย่างพีระคัุม่ภีัร์ทีี่�พีระเจั�าที่รง

เรียกให�คุุณเป็นไว�อย่างไร หากคุุณบังเก่ดีใหม่่แล�ว ต้อนนี�คุุณก็คืุอคุนยาม่

แล�วคุรับ จังตื้�นตั้ว เต้รียม่พีร�อม่และกล่าวเตื้อนทุี่กคุนว่าคุวาม่ทุี่กขี์ยากกำาลัง

จัะเก่ดีข่ี�นหากพีวกเขีาไม่่กลับใจัจัากคุวาม่บาป

ต้อนนี�ก็ไดี�เวลาวางหนังสืือลงแล�วคุรับ ถ่งเวลาทีี่�จัะเขี�าร่วม่เป็นคุนยาม่ 

ถ่งเวลาทีี่�จัะเปิดีปากขีองคุุณเพืี�อสื่งเสีืยงเตื้อน ถ่งเวลาหย่บแต้รออกม่าและ

เปา่มั่นให�เสีืยงดัีงก่กก�องและกังวานชัีดีเจัน พีระเจั�าขีองเราไม่ท่ี่รงชีอบพีระทัี่ย

ในคุวาม่ต้ายขีองคุนอธิรรม่ และในฐานะคุนยาม่ขีองพีระเจั�า คุุณก็ไม่่คุวร

“คุณพ้ด่ว่า ‘ก่็ไม่ได่้ถ้ก่เร้ยก่!’ 
เช่นันัั�นัหรือ ผู้มคิด่ว่าคุณควรพ้ด่ว่า 
‘ไม่ได้่ยินัก่ารทำรงเร้ยก่’ จะเหมาะสืมก่ว่า...”

                            -วิล่เล่้ยม บั้ธ์
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ชีอบใจัเชี่นกัน การต้่อส้ื�ไดี�เร่�ม่ต้�นข่ี�นแล�ว คุนยาม่เป็นทีี่�ต้�องการ และพีวกเขีา

เปน็ทีี่�ต้�องการเดีี�ยวนี� คุุณจัะลงชืี�อเขี�ารว่ม่เปน็คุนยาม่กอ่นทีี่�สืายเก่นไปหรือไม่่
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ม่าร์คุ เคุฮ่ิลล์ สืำาเร็จัการศ่กษาระดัีบปร่ญญา

ดี�านธุิรก่จัจัากม่หาว่ที่ยาลัยออเบ่ร์น เขีาไดี�รับการ

ยกย่องให�เป็นผู้้�ที่รงเกียรต่้ในวงการบาสืเกต้บอล 

ม่าร์คุเคุยที่ำางานในโลกธุิรก่จัทีี่� ไอบีเอ็ม่และใน

ต้ำาแหน่งผู้้�บร่หารหลายต้ำาแหน่ง เขีาเคุยสือนทีี่�

โรงเรียนมั่ธิยม่ศ่กษาต้อนปลายเป็นเวลาสีื�ป่ ม่าร์คุ

พ้ีดีคุุยกับผู้้�คุนนับหลายพัีนคุนต้อ่ปใ่นการประชุีม่และ

ในคุ่ายต้่างๆ เขีายังไดี�ปรากฏิตั้วในรายการว่ที่ยุและโที่รทัี่ศน์หลายรายการ 

ส่ื�งทีี่�ม่ารค์ุชืี�นชีอบคืุอการออกไปพีบปะผู้้�คุนและคุ�นหาวา่พีวกเขีาเชืี�ออะไรและ

ที่ำาไม่พีวกเขีาจ่ังเชืี�อ คุุณสืาม่ารถพีบกับม่าร์คุไดี�ต้าม่ศ้นย์การคุ�า คุอนเส่ืร์ต้ 

เที่ศกาลศ่ลปะและดีนต้รี สืนาม่บ่น ชีายหาดี งานแขีง่ขัีนกีฬา แถบทีี่�ตั้�งขีองบาร์

ในเมื่อง และม่หาว่ที่ยาลัยต้่างๆ ฯลฯ




