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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�ที่ี�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�อคุุณเกรงกลัวพีระเจั�า คุุณจัะไม่่กลัวสื่�งอื�นใดี”1 

–ออสืวอลดี์ แชีม่เบอร์สื

เม่ื�อคุุณอ่านหนังสืือเล่ม่นี�จับลง ผู้ม่หวังว่าคุุณจัะร้�สื่กไม่่สืบายใจั

เป็นอย่างย่�ง ผู้ม่เองก็คุงไม่่ม่ีปัญหาอะไรหากคุุณจัะไม่่ชีอบผู้ม่เอาเสืียเลยเม่ื�อ

วางหนังสืือเล่ม่นี�ลง

คุณุคุงไม่คุ่ด่ีวา่จัะไดี�อา่นสืองประโยคุขี�างต้�นนี�ในบที่นำาขีองหนังสือื แต้่

ผู้ม่อยากเตื้อนคุุณล่วงหน�าว่าในหน�าต้่อๆ ไปนี� จัะม่ีการที่�าที่ายอย่างจัร่งจััง 

ในหนังสืือเล่ม่นี�ไม่่ม่ีเรื�องราวอ่านเล่นเพีื�อคุวาม่บันเที่่ง ม่ันไม่่ไดี�ถ้กเขีียนขี่�น

สืำาหรบัผู้้�ที่ี�ต้�องการใชี�ชีวีต่้ไปเรื�อยๆ หากคุณุต้�องการเป็นแต้อุ่น่ๆ ไม่ร่�อนและไม่่

เย็นขีณะเดี่นต้่ดีต้าม่พีระเยซึ่้คุร่สืต้์ นั�นก็เป็นที่างเลือกขีองคุุณ แต้่ม่ันเป็นการ

เลือกที่ี�แย่ม่าก  ถ่งกระนั�นก็ต้าม่ ม่ันก็คุือสื่�งที่ี�คุุณเลือก ในชีีว่ต้นี�เราต้�องเลือก

ต้ัดีสื่นใจัในเรื�องต้่างๆ การต้ัดีสื่นใจัที่ั�งปวงจัะม่ีผู้ลต้าม่ม่า ที่ั�งผู้ลดีีและผู้ลเสืีย

เนื�อหาในหน�าหนังสืือต้่อจัากนี�ไป ม่ีไว�สืำาหรับผู้้�ที่ี�ต้�องการถวายชีีว่ต้

ที่ั�งหม่ดีให�กับพีระเจั�า ม่ันเหม่าะสืำาหรับคุนที่ี�ต้�องการสืร�างคุวาม่แต้กต่้างให�

เก่ดีขี่�น สืำาหรับคุนที่ี�ร้�ว่าพีวกเขีาไม่่ไดี�เป็นขีองโลกนี� เพีราะโลกนี�เป็นเพีียงแคุ่

ที่างผู้่าน ม่ันเหม่าะสืำาหรับผู้้�ที่ี�อย้่บนโลกแต้่ไม่่ใชี่ขีองโลก และสืำาหรับผู้้�ที่ี�ไม่่

ต้�องการใชี�ชีีว่ต้เฉกเชี่นปุถุชีนที่ั�วๆ ไป

คุุณคุร้ที่ี�ผู้ม่ชีื�นชีอบในสืม่ัยเรียนคุือคุุณคุร้ที่ี�อยากให�ผู้ม่เป็นนักเรียนที่ี�ดีี

เลศ่และเกด่ีคุวาม่กระหายทีี่�อยากจัะเรยีนร้�  โคุ�ชีบาสืเกต้บอลคุนโปรดีขีองผู้ม่

คุือโคุ�ชีที่ี�อยากให�ผู้ม่เก่งกาจัในสืนาม่แขี่งและไม่่ต้�องการให�ผู้ม่เป็นที่ี�สืองรอง

ใคุร ผู้้�จััดีการที่ี�ผู้ม่ชีื�นชีม่ในที่ี�ที่ำางานคุือคุนที่ี�อยากให�ผู้ม่บร่หารแผู้นกไดี�ยอดี

เยี�ยม่และประสืบคุวาม่สืำาเร็จัอย่างสื้ง
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ประเดี็นก็คุือศ่ษยาภั่บาล นักเที่ศน์ และนักพี้ดีที่ี�ผู้ม่ชีื�นชีอบที่ั�งหลาย 

คุือคุนที่ี�ต้�องการให�ผู้ม่เป็นผู้้�ชีายที่ี�ยอดีเยี�ยม่ขีองพีระเจั�า ผู้้�ซึ่่�งเชีื�อฟังพีระองคุ์ 

พีวกเขีาพีร�อม่ที่ี�จัะที่ำาให�ผู้ม่ขีุ่นเคุืองและไม่่กังวลกับคุวาม่ร้�สื่กขีองผู้ม่ม่ากจัน

เก่นไป พีวกเขีาสืร�างแรงบันดีาลใจัให�เก่ดีขี่�น 

อย่างแที่�จัร่งเพีื�อให�ผู้ม่ที่ำาอย่างดีีที่ี�สืุดี คุำา

เที่ศนาที่ี�ผู้ม่ชีอบคุือคุำาเที่ศนาที่ี�เม่ื�อฟังแล�ว

ผู้ม่ร้�สื่กเหม่ือนถ้กเต้ือนสืต้่อย่างแรง เพีราะ

นักเที่ศน์ไม่่ต้�องการให�ผู้ม่ดีำาเน่นชีีว่ต้แบบ

ธิรรม่ดีาที่ั�วไปเหม่ือนคุนที่ี�เลือกเดี่นสืาย

กลาง คุร่สืเต้ียนที่ี�ดีำาเน่นชีีว่ต้แบบนั�น ไม่่

เป็นที่ี�ยอม่รับขีองนักเที่ศน์ประเภัที่ดีังกล่าว 

พีวกเขีาจัะไม่่กังวลม่ากเก่นไปต้่อปฏิ่ก่ร่ยา

ขีองผู้้�ฟัง พีวกเขีาไม่่กังวลหากใคุรบางคุนใน 

ที่ี�ประชีุม่พี้ดีว่าจัะหยุดีที่่อนำ�าเลี�ยง เล่กถวายสื่บลดีและเล่กถวายให�แก่ 

คุร่สืต้จัักรหากนักเที่ศน์ไม่่ยอม่ลดีคุวาม่จัร่งจัังขีองคุำาเที่ศน์ลงบ�าง ไม่่เลย !  

คุนขีองพีระเจั�านั�นร้�ว่าเขีาต้�องเสืนอรายงานต้่อใคุร ไม่่ใชี่ต้่อม่นุษย์ที่ี�ห่อหุ�ม่ 

ดี�วยเนื�อหนัง ผู้ม่ขีอบคุุณพีระเจั�าสืำาหรับคุนแบบนั�น พีวกเขีาไดี�ชี่วยให�ผู้ม่ 

เป็นอย่างที่ี�ผู้ม่เป็นอย้่ในทีุ่กวันนี�

ผู้ม่หวงัวา่คุวาม่จัรง่และการที่�าที่ายต้า่งๆ ในหนังสือืเล่ม่นี� จัะกอ่ให�เกด่ี

ผู้ลลัพีธิ์เดีียวกันขี่�นกับต้ัวคุุณ คุนที่ี�ต้่ดีต้าม่พีระเยซึ่้คุร่สืต้์ที่ี�ใชี�ชีีว่ต้ธิรรม่ดีาๆ  

ไปเรื�อยๆ วนัต้อ่วนั ไม่โ่ดีดีเดีน่แต้อ่ยา่งใดีนั�น ไม่เ่ปน็ที่ี�ยอม่รบัสืำาหรบัพีระองคุ์ 

และไม่่คุวรเป็นที่ี�ยอม่รับสืำาหรับคุนที่ี�คุุณม่องเห็นอย้่ในกระจักเงาทีุ่กวัน

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

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

คนัทำ้�ติด่ตามพระเยซ้คริสืต์ทำ้�ใช้ช้วิต 
ธ์รรมด่าๆ ไปัเรื�อยๆ วันัต่อวันั  
ไม่โด่ด่เด่่นัแต่อย่างใด่นัั�นั ไม่เปั็นัทำ้� 
ยอมรับัสืำาหรับัพระองค์ แล่ะไม่ควร 
เปั็นัทำ้�ยอมรับัสืำาหรับัคนัทำ้�คุณมองเห็นั 
อย้่ในัก่ระจก่เงาทำุก่วันั
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ขี�าพีเจั�าจัำาเปน็ต้�องเขียีนเตื้อนสืต้ท่ี่า่นให�ต้อ่สื้�อยา่งจัรง่จังัเพีื�อคุวาม่เชีื�อ 

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

ผู้้�ที่ี�ต้่ดีต้าม่พีระเจั�าสื้งสืุดีจัะเต้็ม่ไปดี�วยคุวาม่ร�อนรนในการต้่อสื้�เพีื�อ

คุวาม่เชีื�อเสืม่อ หากคุุณไม่่เคุยประกาศคุวาม่เชีื�อขีองคุุณม่าก่อน หนังสืือเล่ม่

นี�เหม่าะสืำาหรบัคุณุ หากคุณุเคุยประกาศคุวาม่เชีื�อม่าบ�างเลก็น�อย หนงัสือืเลม่่

นี�เหม่าะสืำาหรบัคุณุ หากคุณุร้�สืก่กลวัหรอืประหม่า่เม่ื�อต้�องพีด้ีคุยุกบัคุนที่ี�ยงัไม่่

เชีื�อพีระเจั�า หนงัสือืเลม่่นี�เหม่าะสืำาหรบัคุณุ หากคุณุเป็นพียานในทุี่กๆ วนัขีอง

ชีีว่ต้ หนังสืือเล่ม่นี�ก็เหม่าะสืำาหรับคุุณ !

สื่�งเดีียวที่ี�ผู้ม่ต้�องการให�คุุณที่ำาคุืออ่านหนังสืือเล่ม่นี� และหลังจัากนั�น 

ให�ม่ีคุวาม่กล�าม่ากขี่�นที่ี�จัะเหยียดีชีีว่ต้ออกไปหาบรรดีาผู้้�ที่ี�ยังไม่่เชีื�อพีระเจั�า

คุุณจัะเขี�าร่วม่เป็นคุนยาม่ก่อนที่ี�คุุณจัะสื่�นลม่หายใจัไหม่? คุุณคุวรเป็น

สื่วนหน่�งขีองกลุ่ม่นี� แล�วคุุณจัะไดี�พีบว่าคุนยาม่คุือผู้้�ใดี  คุุณจัะไดี�รับการหนุน

ใจัให�เขี�าร่วม่กับคุนกลุ่ม่นี�ก่อนที่ี�คุุณจัะอ่านหนังสืือเล่ม่นี�จับลง ผู้ม่หวังว่าคุุณ

จัะไดี�รับคุวาม่เพีล่ดีเพีล่นและการที่�าที่ายใจัจัากหนังสืือเล่ม่นี� คุนยาม่อื�นๆ 

กำาลงัรอดีคุ้ณุ วา่จัะเขี�ารว่ม่กลุม่่กบัพีวกเขีาหรอืไม่ ่แต้ท่ี่ี�สืำาคุญักวา่นั�น พีระเจั�า

ที่รงกำาลังรอคุอยคุุณ ว่าจัะลงชีื�อเขี�าร่วม่กลุ่ม่ก่อนที่ี�คุุณจัะจัากโลกนี�ไปหรือไม่่





บทที่ 1
เสียงกรีดร้อง

อันน่าสะพรึงกลัว

“จงมอบนักประกาศข่าวประเสริฐหนึ่งร้อยคนให้กับผม  

ผู้ไม่เกรงกลัวสิ่งใดเลยนอกจากความบาป และไม่ปรารถึนาสิ่งใดเลย

นอกจากพระเจ้าให้ผม และผมไม่สนใจเลยว่าพวกเขาจะเป็นผู้นำา 

ทางศาสนา หรือสมาชิกทั่วไปในคริสตจักร เพราะคนเหล่านี้เท่านั้น  

ที�จะเขย่าประตูนรกและสร้างอาณาจักรแห่งสวรรค์ขึ้นบนโลก”2  

–จอห์น เวสลีย์

เอเสเค่ยูล 33:1 “พีระวจันะขีองพีระเยโฮิวาห์ม่ายังขี�าพีเจั�าอีกว่า...” 

โปรดีจัำาไว�ว่าพีระวจันะขีององค์ุพีระผู้้� เป็นเจั�าม่าถ่งเราผู้่านที่าง 

พีระคุัม่ภัีร์ศักดี่�สื่ที่ธิ่�  ซึ่่�งเป็นม่าต้รฐานที่ี�ใชี�ต้รวจัสือบว่าสื่�งที่ี�คุุณไดี�ย่นใน 

โลกปัจัจัุบันนี� คุือคุวาม่จัร่งหรือไม่่

พีระคุัม่ภัีร์สืัญญาว่าในวาระสุืดีที่�าย จัะม่ีพีระคุร่สืต้์เที่ียม่เที่็จั ผู้้�เผู้ย 

พีระวจันะเที่ียม่เที่็จั คุนเหล่านี�ล�วนเป็นคุนเคุร่งศาสืนาเที่ียม่เที่็จั คุนเคุร่ง

ศาสืนาอาจัเป็นคุนที่ี�อันต้รายที่ี�สืุดีเที่่าที่ี�คุุณจัะพีบเจัอ เพีราะอะไร? เพีราะคุน

สื่วนใหญ่ไม่่ไดี�คุาดีคุ่ดีว่าคุนเคุร่งศาสืนานั�นจัะหลอกลวงเรา เราคุ่ดีว่าพีวกเขีา
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คนยาม

ในัยุคโบัราณนัั�นัไม่ม้ด่าวเทำ้ยม 

ไม่ม้เคเบัิล่ทำ้ว้เพื�อคอยสือด่สื่องว่า

ศัตร้ก่ำาล่ังทำำาอะไร

จัะบอกคุวาม่จัร่งแก่เรา เราจั่งคุลายคุวาม่ระม่ัดีระวังลง บ่อยคุรั�งที่ี�เรายอม่รับ

สื่�งที่ี�คุนเคุร่งศาสืนากล่าว แที่นที่ี�จัะต้รวจัสือบดี�วยพีระวจันะขีองพีระเจั�า

ผู้ม่เคุยไดี�ย่นเรื�องราวที่ี�น่าต้กใจัขีองนักศ่กษาที่ี�ไปเรียนที่ี�ม่หาว่ที่ยาลัย  

และถ้กพีวกอาจัารย์หลอกม่าม่ากม่าย แต้่เรื�องที่ี�เลวร�ายที่ี�สืุดีก็คุือการ 

หลอกลวงทีี่�เก่ดีขี่�นในม่หาว่ที่ยาลัยคุร่สืเต้ียนต้่างๆ นักศ่กษาบางคุนบอกว่า 

พีวกเขีาถ้กสือนให�เชืี�อว่าที่ฤษฎีีว่วัฒนาการนั�นเป็นคุวาม่จัร่ง บางคุนก็ถ้กสือน

ว่าการอัศจัรรย์ต้่างๆ ในหนังสืืออพียพีนั�นไม่่เคุยเก่ดีขี่�นจัร่ง ถ�าสื่�งเหล่านั�น

ไม่่เคุยเก่ดีขี่�นจัร่ง แล�วที่ำาไม่เราจั่งเชีื�อในการอัศจัรรย์แห่งการอภััยบาปหรือ

ปาฏิ่หาร่ย์แห่งการฟ้�นคุืนพีระชีนม่์ล่ะ คุุณเห็นไหม่ว่านักศ่กษาเหล่านั�นไดี�

คุลายคุวาม่ระม่ัดีระวังลง พีวกเขีาไว�วางใจัอาจัารย์ม่ากกว่าที่ี�จัะเชีื�อวางใจัใน

พีระวจันะขีองพีระเจั�า

ผู้ม่ขีอบอกคุุณต้อนนี�เลยว่า จังระม่ัดีระวังในขีณะที่ี�คุุณอ่านหนังสืือ 

เล่ม่นี� อย่าเชีื�อในสื่�งที่ี�ผู้ม่พี้ดีง่ายๆ  แต้่จังปฏิ่บัต้่ต้าม่พีระดีำารัสืขีองพีระเจั�า 

พีระองคุค์ุอืผู้้�ที่ี�คุณุต้�องถวายรายงาน คุนยาม่นั�นเฝ้า้ระวงัระไวอย้เ่สืม่อ และคุณุ 

จัะเขี�าใจัไดี�ในอีกไม่่ชี�า

เอเสเค่ยูล 33:2-6 “บุต้รแห่งม่นุษย์เอ๋ย จังพี้ดีกับชีนชีาต้่ขีองเจั�า 

และกล่าวแก่เขีาว่า ถ�าเรานำาดีาบม่าเหนือ

แผู้่นดี่น และถ�าประชีาชีนในแผู้่นดี่นนั�น 

ต้ั�งชีายคุนหน่�งจัากพีวกเขีาให�เป็นยาม่ 

และถ�าเขีาเห็นดีาบม่าเหนือแผู้่นดี่นจั่งเป่า

แต้รและตั้กเตื้อนประชีาชีน เมื่�อคุนหน่�ง 

คุนใดีไดี�ย่นเสืียงแต้รแต้่ไม่่นำาพีาต้่อเสืียง

ต้ักเต้ือน และดีาบนั�นก็ม่าพีาเอาคุนนั�น

ไปเสืีย ให�โลห่ต้ขีองคุนนั�นต้กบนศีรษะ
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ขีองคุนนั�นเอง คุือเขีาไดี�ย่นเสืียงแต้ร แต้่ไม่่นำาพีาต้่อเสืียงต้ักเต้ือน  

ให�โลหต่้ขีองคุนนั�นต้กอย้บ่นคุนนั�นเอง ถ�าเขีาไดี�นำาพีาต้อ่เสืยีงต้กัเต้อืน

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

ม่าแล�วและไม่่เป่าแต้ร ประชีาชีนจั่งไม่่ไดี�รับเสืียงต้ักเต้ือน และดีาบ 

ก็ม่าพีาคุนหน่�งคุนใดีไปเสืีย คุนนั�นถ้กนำาไปดี�วยเรื�องคุวาม่ชีั�วชี�า 

ขีองเขีา แต้่เราจัะเรียกร�องโลห่ต้ขีองเขีาจัากม่ือขีองยาม่”

ในยุคุโบราณนั�นไม่่ม่ีดีาวเที่ียม่ ไม่่ม่ีเคุเบ่ลที่ีวีเพีื�อคุอยสือดีสื่องว่าศัต้ร้

กำาลังที่ำาอะไร ไม่่ม่ีโดีรนให�สื่งขี�าม่ไปอีกประเที่ศ สื่�งที่ี�พีวกเขีาที่ำาคุือเลือกสืรร

คุนยาม่ให�ม่ายนืเฝ้า้อย้บ่นกำาแพีงที่ี�ถก้สืร�างขี่�นรอบเม่อืง กำาแพีงนั�นม่ไีว�สืำาหรบั

ปกปอ้งผู้้�อาศยัอย้ภ่ัายในเม่อืง คุนยาม่ต้�องคุอยเฝ้า้ม่องดีว้า่ม่ศีตั้รเ้คุลอืบคุลาน

เขี�าม่าหรือไม่่? และต้�องการก่อศ่กหรือไม่่? ดีังนั�น พีวกเขีาจั่งต้�องคุัดีเลือก 

คุนยาม่ให�ม่ายืนเฝ้้าและม่องออกไปในระยะไกล และเป่าแต้รสื่งสืัญญาณ 

เต้ือนภััยหากม่ีขี�าศ่กกำาลังบุกเขี�าม่า นี�เป็นงานที่ี�สืำาคุัญม่าก ที่ำาไม่หรือ เพีราะ

ถ�าหากคุนยาม่ที่ำาหน�าที่ี�ผู้่ดีพีลาดี คุนที่ั�งเม่ืองอาจัเสืียชีีว่ต้ไดี� หากเป็นเชี่นนั�น 

คุุณอยากให�คุนยาม่ม่ีคุุณสืม่บัต้่อะไรบ�าง ลองพี่จัารณาดี้สืักคุร้่ อย่าลืม่ว่าหาก

คุนยาม่คุนนี�ที่ำาหน�าที่ี�ผู้่ดีพีลาดี คุุณและคุรอบคุรัวอาจัถ่งต้ายไดี�เลยที่ีเดีียว

คุนยาม่นั�นต้�องเปน็ผู้้�ที่ี�ยด่ีม่ั�นในคุณุธิรรม่ เชีื�อถอืไดี� ไม่เ่กยีจัคุร�าน ต้ื�นต้วั 

และม่คีุวาม่เอาใจัใสื ่เปน็คุนที่ี�พี่�งพีาไดี� ม่สีืายต้าดี ี ม่คีุวาม่หว่งใยผู้้�อื�น เม่ื�อเขีา

เป่าแต้ร เขีาไม่่กังวลว่าคุนอื�นจัะคุ่ดีอย่างไรเกี�ยวกับต้ัวเขีา และเขีาเป็นคุนที่ี�

ร้�ว่าจัะเป่าแต้รสื่งสืัญญาณอย่างไร เราไม่่ต้�องการใคุรสืักคุนที่ี�ขี่�นไปยืนอย้่บน

กำาแพีงนั�นเพีียงเพีื�อไปฝ้ึกหัดีเป่าแต้ร แต่้เขีาต้�องร้�ดี�วยว่าจัะเป่าแต้รอย่างไร

ให�เสืยีงแต้รนั�นดีงัถก้ต้�อง เขีาต้�องเปน็คุนที่ี�ซึ่ื�อต้รง เปน็คุนม่หีลกัการ เปน็คุนที่ี� 

ม่ีเกียรต้่
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มันัไม่ใช่วันัทำ้�ด่้สืำาหรับัพระองค์เล่ย

ในัวันัทำ้�อด่อล่์ฟ ฮิตเล่อร์ จบัช้วิตล่ง

แล่ะต้องตก่นัรก่ นัั�นัไม่ใช่จุด่ปัระสืงค์

ทำ้�เขาถ้ก่สืร้างขึ�นัมา 

ให�เราลองหยุดีคุ่ดีสืักคุร้่หน่�ง หากเม่ืองขีองเราม่ีกำาแพีงที่ี�ถ้กสืร�างขี่�น

ล�อม่รอบเพีื�อปอ้งกนัภัยัจัากศตั้ร ้และหากต้�องเลอืกคุนยาม่ให�ยนือย้บ่นกำาแพีง

นั�นเพีื�อปกป้องประชีาชีน พีวกเขีาจัะเลือกคุุณหรือไม่่ คุุณม่ีคุุณสืม่บัต้่ต้าม่ 

ที่ี�กล่าวม่าขี�างต้�นหรือไม่่ หากไม่่ ที่ำาไม่จั่งเป็นเชี่นนั�น คุุณเป็นสืาวกขีอง 

พีระเยซึ่้คุร่สืต้์หรือไม่่ หากใชี่ คุุณสืม่บัต้่เหล่านั�นคุวรต้�องเป็นสื่วนหน่�งขีอง 

ชีีว่ต้คุุณหรือไม่่ หากไม่่ใชี่ วันนี�ก็คุวรเป็นวันใหม่่ขีองคุุณ จังกลับใจัเสืียจัาก 

การออกไปนอกเสื�นที่าง จังกลับม่าเดี่นบนเสื�นที่างแคุบ และมั่นสืำาคุัญม่าก 

ดี�วยว่าคุุณเป็นคุนเชี่นไรในขีณะที่ี�คุุณกำาลังเดี่นต้่ดีต้าม่พีระเยซึ่้

เวลานี� ให�เราม่าดี้ว่าเนื�อหาพีระคุัม่ภัีร์ที่ี�เราไดี�อ่านม่าจัะพีาเราไป

อย่างไรต้่อ

 

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

ไดี� กระที่ำา เจั� า ให� เป็นคุนยาม่สืำาหรับ 

วงศ์วานอ่สืราเอล เจั�าไดี�ย่นถ�อยคุำาจัาก

ปากขีองเราเม่ื�อไร เจั�าจังให�คุำาต้ักเต้ือน

ขีองเราแก่ประชีาชีน ถ�าเรากล่าวแก่คุนชีั�ว 

วา่ โอ คนัชีั�วเอย๋ เจั�าจัะต้�องต้ายแน ่แต้เ่จั�า

ก็ไม่่ไดี�กล่าวคุำาต้ักเต้ือนให�คุนชีั�วกลับจัาก

ที่างขีองเขีา คนัชีั�วนั�นจัะต้�องต้ายเพีราะ

คุวาม่ชีั�วชี�าขีองเขีา แต้่เราจัะเรียกร�อง 

โลห่ต้ขีองเขีาจัากม่ือขีองเจั�า แต้่ถ�าเจั�า 

ไดี�ต้ักเต้ือนคุนชีั�วให�หันกลับจัากที่างขีองเขีาแล�ว แต้่เขีาไม่่หันกลับ

จัากที่างขีองเขีา เขีาจัะต้ายเพีราะคุวาม่ชีั�วชี�าขีองเขีา แต่้เจั�าไดี�ชี่วย 

ชีีว่ต้ขีองเจั�าเองให�รอดีพี�นแล�ว เจั�า โอ บุต้รแห่งม่นุษย์เอ๋ย เจั�าจัง

กล่าวแก่วงศ์วานอ่สืราเอล พีวกเจั�าเคุยกล่าวดีังนี�ว่า ‘การละเม่่ดีและ 
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คุวาม่บาปที่ั�งหลายขีองเราอย้่เหนือเรา เราก็คุ่อยๆ วอดีวายไปเพีราะ 

สื่�งเหล่านี� เราจัะดีำารงชีีว่ต้อย้่ไดี�อย่างไร’ จังกล่าวต้อบเขีาว่า องคุ์ 

พีระผู้้�เป็นเจั�าพีระเจั�าต้รัสืว่า เรามี่ชีีว่ต้อย้่แน่ฉันใดี เราไม่่พีอใจัใน 

คุวาม่ต้ายขีองคุนชีั�ว แต้่พีอใจัในการที่ี�คุนชีั�วหันจัากที่างขีองเขีาและ

ม่ีชีีว่ต้อย้่ จังหันกลับ จังหันกลับจัากที่างชีั�วขีองเจั�า โอ วงศ์วาน

อ่สืราเอลเอ๋ย ยอม่ต้ายที่ำาไม่”

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

ขีองคุนชีั�ว ม่นัไม่ใ่ชีว่นัที่ี�ดีสีืำาหรบัพีระองคุเ์ลยในวนัที่ี�อดีอลฟ์ ฮิต่้เลอร ์จับชีวีต่้ลง 

และต้�องต้กนรก นั�นไม่ใ่ชีจ่ัดุีประสืงคุท์ี่ี�เขีาถก้สืร�างขี่�นม่า ม่นัไม่ใ่ชีว่นัที่ี�ดีสีืำาหรบั

พีระเจั�าเลยในวนัที่ี�โจัเซึ่ฟ สืต้าลน่, พีอล พีต้, เลนน่, อดีี ีอาม่น่ และคุนลกัษณะ

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

ขี่�นม่า ม่ันไม่่ใชี่วันที่ี�ดีีเลยหากเพีลงโปรดีขีองคุุณคุือ I Did It My Way –  

“ฉันไดี�ที่ำาต้าม่ว่ธิีขีองฉันเอง” เม่ื�อชีีว่ต้คุุณจับลง คุุณจัะร้�ไดี�อย่างรวดีเร็วว่า 

หากคุุณไม่่ที่ำาต้าม่ว่ธิีขีองพีระเจั�า คุุณก็กำาลังต้กที่ี�นั�งลำาบากเป็นอย่างย่�ง

หลังจัากนักแสืดีงต้ลกชีื�อดีัง จัอร์จั คุาร์ล่น ไดี�เสืียชีีว่ต้ลง ผู้ม่เปิดีย้ที่้ป

เพีื�อดี้คุล่ปการแสืดีงขีองเขีา ไม่่ม่ีคุล่ปอันไหนเลยที่ี�การแสืดีงนั�นยาวต้่อเนื�อง 

ถ่งสื่บนาที่ี โดียที่ี�เขีาไม่่ไดี�พี้ดีเหยียดีหยาม่พีระนาม่ขีองพีระเจั�าและพีระนาม่

ขีองพีระเยซึ่้ พีระเจั�าที่รงถือว่าการเหยียดีหยาม่พีระเจั�าเป็นเรื�องร�ายแรง

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

ถ้กโที่ษถ่งต้ายเป็นแน่ แล่ะให�ชีุม่นุม่ชีนที่ั�งหม่ดีเอาห่นขีว�างเขีา  

คุนต้่างดี�าวหรือชีาวเมื่องก็ดีี เม่ื�อเขีาเหยียดีหยาม่พีระนาม่ขีองพระ 

เยโฮวาห์ จัะต้�องถ้กโที่ษถ่งต้าย”
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โปัรด่จำาไว้ว่าม้บัางอย่างทำ้�สืำาคัญมาก่

เมื�อคุณปัระก่าศความเชื�อ ก่ารปัระก่าศ

ไม่ใช่ก่ารนัำาเสืนัอหรือบัอก่เล่่าข้อม้ล่ 

แต่เปั็นัก่ารสืนัทำนัา

หากจัอร์จั คุาร์ล่น สืาม่ารถกลับม่ายังโลกนี�ไดี�สืักห�าว่นาที่ี เขีาคุงไม่่ไป 

แสืดีงในรายการ เด่อะ ทำไ้นัทำ ์โชว ์ก่บััเจย ์เล่โนั หรอืรายการเด่อะ เล่ทำ โชว ์ก่บัั

เด่วิด่ เล่ตเทำอร์แมนั เขีาจัะไม่่กลับม่ารับเชี็คุคุ่าจั�างในการเล่าเรื�องต้ลกโปกฮิา

ที่ี�เขีาเคุยแสืดีงเป็นประจัำาบนเวที่ี เขีาจัะกลับม่าสืักห�าว่นาที่ีก็เพีื�อที่ี�จัะกลับใจั 

จัากบาป บังเก่ดีใหม่่ ส้ืดีลม่หายใจัเฮืิอกสุืดีที่�าย

และไปอย้ก่บัพีระเยซึ่ต้้ราบชีั�วนร่นัดีร ์แต้ม่่นั

สืายไปแล�วสืำาหรบัเขีา อยา่งไรก็ต้าม่ คุำาถาม่

ที่ี�แที่�จัร่งขีองผู้ม่คุือ ม่ีใคุรไดี�เต้ือนเขีาถ่ง 

การพี่พีากษาที่ี�จัะม่าถ่งหรือไม่่  ม่ีคุร่สืเต้ียน

คุนใดีหย่บแต้รขี่�นม่าเป่าและเต้ือนจัอร์จั  

คุาร์ล่น ว่าเขีาจัะต้�องยืนอย่้ต่้อเบื�องพีระพัีกต้ร์

พีระเจั�าที่ี�เขีาไดี�เหยียดีหยาม่หรือไม่่

เม่ื�อสืต้ีฟ จัอบสื์ ผู้้�ร่วม่ก่อต้ั�งและ 

ซึ่ีอีโอขีองแอปเปิ�ลเสืียชีีว่ต้ลง ผู้ม่ไดี�คุ�นคุว�า

เรื�องราวเกี�ยวกับต้ัวเขีาบ�างเล็กน�อย เขีาไดี�ขีายบร่ษัที่หน่�งขีองเขีาไปดี�วย

ราคุา 400 ล�านดีอลลาร์ และยังไดี�ขีายอีกบร่ษัที่หน่�งไปในราคุาแปดีพีันล�าน

ดีอลลาร์ แต้่ในพีระธิรรม่ม่าระโก 8:36 พีระเยซึ่้ต้รัสืว่า “เพีราะถ�าผู้้�ใดีจัะ

ไดี�สื่�งขีองสื่�นที่ั�งโลก แต้่ต้�องสื้ญเสืียจั่ต้ว่ญญาณขีองต้น ผู้้�นั�นจัะไดี�ประโยชีน์

อะไร” คุุณสืต้ีฟ จัอบสื์สืนใจัศาสืนาพีุที่ธิ แต้่ศาสืนาไม่่สืาม่ารถช่ีวยคุุณไดี� 

ในวันที่ี�คุุณยืนอย้่ต้่อเบื�องพีระพีักต้ร์พีระเยซึ่้ ผู้ม่ร้�จัักชีายที่ี�เป็นพียานเรื�อง

ขี่าวประเสืร่ฐกับสืต้ีฟ เขีาคุือคุนยาม่ในชีีว่ต้ขีองสืต้ีฟ แต้่สืต้ีฟไดี�ต้อบปฏิ่เสืธิ  

ม่ือขีองคุนยาม่ผู้้�นั�นไม่่เป้�อนเลือดี เขีาไดี�ที่ำาหน�าที่ี�ขีองเขีาแล�ว หน�าที่ี�ขีองสืต้ีฟ 

คุอืการคุ�นหาคุวาม่จัรง่ในพีระเยซึ่คุ้รส่ืต้ ์แต้เ่ขีาเลอืกที่ี�จัะไม่ท่ี่ำา นั�นเปน็ที่างเลอืก 

ขีองเขีาเอง ซึ่่�งในต้อนนี�ม่ันม่ีผู้ลที่ี�เก่ดีขี่�นต้าม่ม่าชีั�วน่จัน่รันดีร์ แต้่คุนยาม่ผู้้�นั�น

รักเขีาม่ากพีอ จันไดี�เป่าแต้รเพีื�อสื่งเสืียงเต้ือนเขีา
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ก่อนที่ี�ผู้ม่จัะเดี่นที่างไปที่ี�แห่งใดี ผู้ม่ม่ักอธิ่ษฐานขีอพีระเจั�าจััดีเต้รียม่

คุนที่ี�ผู้ม่จัะไดี�นั�งอย้่ขี�างๆ บนเทีี่�ยวบ่นนั�น คุรั�งหน่�งผู้ม่เดี่นที่างไปยังน่วอาร์ก  

ผู้ม่ไดี�นั�งต้่ดีกับดีาร่น เขีาที่ำางานกับซึ่ีไอเอ ผู้ม่ก็เลยต้ั�งคุำาถาม่กับดีาร่น 

เสืียม่ากม่าย ซึ่่�งเขีาไม่่สืาม่ารถให�คุำาต้อบไดี� ม่ันสืนุกม่ากที่ีเดีียว ผู้ม่

พียายาม่ขีอขี�อม่้ลจัากเขีา แต้่ม่ีบางอย่างที่ี�ดีาร่นไม่่สืาม่ารถบอกผู้ม่

ไดี� ผู้ม่เดีาว่าคุงเป็นเพีราะผู้ม่ไม่่ม่ีใบอนุญาต้ให�เขี�าถ่งขี�อม่้ลลับนั�นเอง 

ผู้ม่ชีอบเรียนร้�ถ่งสื่�งต้่างๆ และการต้ั�งคุำาถาม่ก็เป็นว่ธิีที่ี�ดีีที่ี�สืุดีว่ธิีหน่�ง 

ในการเรียนร้�ขีองผู้ม่

ขีณะที่ี�เราคุุยกันอย้่นั�น เดีี�ยวก่อน !  หยุดีต้รงนี�ก่อน โปรดีจัำาไว�ว่า 

มี่บางอย่างทีี่�สืำาคัุญม่ากเมื่�อคุุณประกาศคุวาม่เชืี�อ การประกาศไม่่ใช่ีการนำาเสืนอ

หรือบอกเล่าขี�อม่้ล แต้่เป็นการสืนที่นา นี�คุือสื่�งที่ี�สืำาคุัญม่าก พีระเยซึ่้ที่รง 

สืนที่นากับหญง่ที่ี�บอ่นำ�าและสืนที่นากับเศรษฐีหนุม่่ เปาโลสืนที่นากับอากรป่ปา 

และเฟล่กซึ่์ ในระหว่างการสืนที่นานั�น พีวกเขีาไดี�พี้ดีถ่งเรื�องต้่างๆ แต้่การ

สืนที่นาเป็นการโต้�ต้อบกันไปม่า คุุณสืาม่ารถสืนที่นาไดี�ไหม่ อันที่ี�จัร่งแล�วคุุณ

สืนที่นาอย้่เสืม่อ คุำาถาม่สืำาคุัญคุือคุุณจัะให�การสืนที่นาเหล่านั�นอย้่เฉพีาะบน 

แผู้่นดี่นชีั�วคุราวนี� หรือคุุณจัะที่ำาให�ม่ันเป็นการสืนที่นาที่ี�ไปถ่งแผู้่นดี่นน่รันดีร์

ระหว่างที่ี�ผู้ม่คุุยกับดีาร่น เขีาบอกผู้ม่ว่าเขีาเป็นพีวก agnostic (ผู้้�ที่ี� 

เชีื�อว่าไม่่สืาม่ารถร้�หรือพี่สื้จัน์ไดี�ว่าม่ี หรือไม่่ม่ีพีระเจั�า) ขีอให�คุุณจัำาไว�เสืม่อว่า 

หากคุุณไม่่ร้�ว่าคุำาบางคุำาหม่ายถ่งอะไร ให�ถาม่คุ้่สืนที่นาว่าเขีาหม่ายถ่งอะไร 

เชี่น ถาม่เขีาว่า คุุณหม่ายถ่งอะไรเม่ื�อพี้ดีคุำาว่า agnostic? คุุณหม่ายถ่งอะไร

เม่ื�อพี้ดีถ่งคุำาว่า atheist? คุุณหม่ายถ่งอะไรเม่ื�อพี้ดีคุำาว่ามุ่สืล่ม่? คุุณหม่ายถ่ง 

อะไรเม่ื�อพี้ดีถ่งผู้้�ที่ี�เห็นพี�องกับที่ฤษฎีีว่วัฒนาการ? คุำาถาม่เหล่านี�ชี่วยให� 

การสืนที่นาดีำาเน่นต้่อไป และคุุณจัะสืาม่ารถเขี�าใจัไดี�ว่าบุคุคุลผู้้�นั�นกำาลังเชีื�อ 

ในสื่�งใดีที่ี�ไม่ส่ือดีคุล�องกบัพีระคุมั่ภัรี ์ พีวก agnostic ไม่เ่ชีื�อเรื�องพีระเจั�าเพีราะ

เขีาคุ่ดีว่าไม่่สืาม่ารถพี่สื้จัน์ไดี�ว่าม่ีหรือไม่่ม่ีพีระเจั�า คุือคุนที่ี�ยังไม่่เห็นหลักฐาน 
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ม่ากพีอที่ี�จัะผู้ลักดีันให�เชีื�อในการที่รงดีำารงอย้่ขีองพีระเจั�า นั�นคุือการให�

น่ยาม่คุำานี�โดียคุนสื่วนใหญ่ ผู้ม่จั่งถาม่ดีาร่นว่า “อะไรคุือหลักฐานที่ี�ม่ากพีอ 

ที่ี�จัะพี่สื้จัน์ให�คุุณเห็นว่าม่ีพีระเจั�าคุรับ” เราจั่งเร่�ม่พี้ดีคุุยโต้�ต้อบกันไปม่า ม่ัน

เป็นการสื่งและการรับล้กที่ี�ดีี เขีาเป็นคุนฉลาดีและม่ีคุำาถาม่ดีีๆ ม่ากม่าย

ในการสืนที่นาต้่อม่าขีองเรา ดีาร่นบอกผู้ม่ว่า เขีาไดี�จัองต้ั�วเดี่นที่าง

เที่ี�ยวบ่นหม่ายเลขี 93 ในวันที่ี� 11 กันยายน 2001 ขีณะที่ี�ผู้ม่นั�งอย้่ต้รงนั�น 

คุวาม่คุ่ดีขีองผู้ม่เร่�ม่ย�อนกลับไป นั�นคุือเที่ี�ยวบ่นที่ี�ต้กในเพีนซึ่่ลเวเนีย และ

คุนบนเคุรื�องบ่นลำานั�นเสืียชีีว่ต้ที่ั�งหม่ดี โปรดีจัำาไว�ว่าโลกใบนี�หลอกลวงเรา 

อย้ต่้ลอดีเวลา คุวาม่ต้ายสืำาหรบัโลกนี�คุอืการสื่�นสืดุีลง ปเ่ต้อร ์เจันนง่สืต์้ายแล�ว  

จัอห์นนี� คุาร์สืันต้ายแล�ว เอลว่สื เพีรสืลีย์

ต้ายแล�ว ไม่เคุ่ล แจั๊คุสืันต้ายแล�ว สืำาหรับ

โลกนี� นั�นคุือคุวาม่ม่รณาและจัุดีจับ พีวกเขีา

จัากไปแล�ว ไม่่ม่ีต้ัวต้นบนโลกอีกต้่อไปแล�ว 

ที่ี�คุงเหลืออย้่คุือคุวาม่ที่รงจัำาและไม่่ม่ีสื่�งอื�น

ใดีอีก แต้่ว่านั�นไม่่ใชี่คุวาม่ต้ายในพีระคุัม่ภัีร์ 

คุวาม่ต้ายในพีระคุัม่ภัีร์คุือการปลดีล็อกเปิดี 

ประต้้เพีื�อเดี่นไปสื้่อีกขี�างหน่�ง เป็นเพีียงการนำาชีีว่ต้นี�ไปสื้่สืวรรคุ์หรือนรก  

ในขีณะที่ี�คุุณกำาลังอ่านหนังสืือเล่ม่นี� ผู้้�คุนที่ี�ผู้ม่ไดี�กล่าวถ่งต้่างอย้่ที่ั�งในสืวรรคุ์

และนรก ดีังเชี่นที่ี�ผู้ม่ม่ักจัะพี้ดีเสืม่อว่า พีวกเขีา ‘ม่ีชีีว่ต้และสืุขีสืบายดีี’ หรือ 

‘ม่ีชีีว่ต้อย้่ในขีุม่นรก’ ไม่่อย่างใดีก็อย่างหน่�ง แต้่ผู้ม่สืงสืัยว่า ม่ีใคุรไดี�เต้ือน 

คุนเหล่านั�นก่อนที่ี�พีวกเขีาจัะเสืียชีีว่ต้หรือไม่่?

ดีารน่เลา่ต้อ่ไปวา่ นายขีองเขีาไดี�โที่รศพัีที่ม์่าหาในวนัศกุรก์อ่นวนัที่ี� 11 

กันยายน และบอกว่าต้�องการให�เขีาไปถ่งแคุล่ฟอร์เนียเร็วขี่�นหน่�งวัน ดีังนั�น  

ดีาร่นจั่งเปลี�ยนเที่ี�ยวบ่นจัากวันอังคุารที่ี� 11 กันยายนม่าเป็นวันจัันที่ร์ที่ี� 10 

กันยายน แต้่ยังคุงเป็นเที่ี�ยวบ่นหม่ายเลขี 93 แล�วดีาร่นก็บอกผู้ม่ว่าเขีายังไดี�

โปัรด่จำาไว้ว่าโล่ก่ใบันั้� 
หล่อก่ล่วงเราอย้่ตล่อด่เวล่า
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นำาต้ั�วขีองเที่ี�ยวบ่น 93 สืำาหรับวันที่ี� 11 กันยายนใสื่กรอบต้่ดีเอาไว�ที่ี�ผู้นังบ�าน

ขีองเขีาดี�วย

ผู้ม่จั่งถาม่เขีาดี�วยคุำาถาม่อย่างต้รงไปต้รงม่าว่า “นั�นเป็นเคุราะห์ดีี  

เป็นเหตุ้การณ์บังเอ่ญ หรือเป็นเพีราะพีระเจั�าที่ี�ไดี�ปกป้องคุุณไม่่ให�เดี่นที่างไป

กบัเที่ี�ยวบน่นั�นคุรบั” เขีาต้อบวา่ “ใชี ่ใชี ่ใชี ่!” เขีาร้�วา่ม่บีางสื่�งหรอืใคุรบางคุน

ที่ี�กันเขีาออกม่าจัากเทีี่�ยวบ่นนั�น ผู้ม่จั่งบอกให�ดีาร่นร้�ถ่งเหตุ้ผู้ลที่ี�พีระเจั�าที่รง 

ไม่่ให�เขีาเดี่นที่างในเที่ี�ยวบ่นดีังกล่าวนั�น ก็เพีื�อเขีาจัะไดี�ฟังเรื�องราวที่ี�เหลือ 

จันจับ ซึ่่�งก็คุือสื่�งที่ี�พีระเยซึ่้ไดี�ที่รงที่ำาเพีื�อเขีาบนไม่�กางเขีน ดีาร่นบอกผู้ม่ว่า 

เขีาชีอบอ่านหนังสืือ ผู้ม่จั่งม่อบหนังสืือเล่ม่หน่�งที่ี�ผู้ม่เขีียนให�แก่เขีา คุุณ

เห็นหรือไม่่ว่างานขีองผู้ม่นั�นง่ายม่าก คุือ หย่บแต้รออกม่า เป่าแต้ร และ 

สืง่สืญัญาณเต้อืนดีารน่วา่ หากเขีาไม่ก่ลับใจัจัากบาปและเชีื�อในพีระเยซึ่คุ้รส่ืต้์

เพืี�อรับการอภััยบาปขีองเขีา คุวาม่ทุี่กข์ียากทีี่�กำาลังจัะม่าถ่ง จัะมี่ผู้ลไปชัี�วน่รันดีร์

วนัหน่�งที่ี�สืนาม่บน่แอต้แลนต้า ผู้ม่เหน็ชีายคุนหน่�งกำาลงัดีห้นงัสือือย้ใ่น 

ร�านแห่งหน่�ง เขีาสืวม่เสืื�อเชี่�ต้สืีดีำาที่ี�ม่ีลวดีลายน่าสืนใจั เขีากำาลังหันหลังให� 

ผู้ม่จั่งแต้ะไหล่เขีา ผู้ม่แต้ะไหล่ผู้้�คุนอย้่เสืม่อ  ม่ันเป็นว่ธิีที่ี�ดีีในการเร่�ม่ต้�นการ

สืนที่นา แต่้วันหน่�งผู้ม่อาจัโดีนต้่อยเขี�าให�ก็เป็นไดี� !  เม่ื�อเขีาหันกลับม่า ผู้ม่

สืงัเกต้เหน็วา่เขีาสืวม่สืร�อยคุอและจัี�รป้ดีาวห�าแฉก วธ่ิงีา่ยๆ ในการเร่�ม่สืนที่นา

กับใคุรสืักคุนก็คุือพี้ดีถ่งสื่�งที่ี�พีวกเขีาสืวม่ใสื่อย้่ เชี่น เสืื�อยืดี สืร�อยคุอ รอยสืัก 

และกำาไลยาง สื่�งต้า่งๆ เหล่านี�ล�วนเปน็จัดุีให�เร่�ม่ต้�นบที่สืนที่นาไดี� ผู้ม่ถาม่เขีาวา่ 

เขีาสืวม่จัี�ห�อยคุอร้ปดีาวห�าแฉกเพีราะเขีาสืนใจัในว่คุคุา (คุวาม่เชีื�อในเรื�อง

เวที่ย์ม่นต้ร์ – ผู้้�แปล) ใชี่หรือไม่่ เขีาต้อบว่า “เปล่าคุรับ ผู้ม่เชีื�อในลัที่ธิ่บ้ชีา

ซึ่าต้าน” ว๊าว ! นั�นไม่่ใชี่คุำาต้อบที่ี�ผู้ม่คุาดีคุ่ดี ผู้ม่จั่งถาม่ว่า “คุุณเคุยอ่านคุัม่ภัีร์

ขีองซึ่าต้านไหม่คุรับ” เขีาต้อบวา่เขีาอา่นจับสืองรอบต้ั�งแต้ห่น�าแรกจันถง่หน�า

สืุดีที่�าย ต้อนนี� ให�เราม่าใคุร่คุรวญเกี�ยวกับเรื�องนี�กันสืักหน่อย ผู้ม่ไดี�พีบกับ 

คุรส่ืเต้ยีนอย้ต่้ลอดีเวลา ที่ี�บอกวา่พีวกเขีาไม่เ่คุยไดี�อา่นพีระคุมั่ภัรีจ์ัากหน�าแรก 
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บัทำสืนัทำนัาระหว่างอเล่็ก่ซ์ก่ับัผู้มนัั�นั 
นั่าสืนัใจ  เพราะผู้มได่้เตือนัเขาว่าสืิ�งทำ้� 
เราร้้เก้่�ยวกั่บัซาตานันัั�นัมาจาก่พระคัมภ้ร์  
ดั่งนัั�นั ถ้าเขาเชื�อในัซาตานั เขาก็่ควรจะ 
เชื�อในัพระเจ้าเช่นัก่ันั 

จันจับถ่งหน�าสุืดีที่�าย และผู้ม่ไดี�ม่าพีบกับ 

คุนที่ี�เชีื�อในลัที่ธิ่บ้ชีาซึ่าต้าน ซึ่่�งเขีาไดี�ศ่กษา

เรื�องคุวาม่เชีื�อขีองเขีาม่ากกว่าคุร่สืเตี้ยน

บางคุนศ่กษาคุวาม่เชีื�อคุร่สืเต้ียนเสืียอีก  

น่าเศร�าจัร่งๆ !  ชีายผู้้�นี�ชืี�ออเล็กซ์ึ่ บที่สืนที่นา

ระหว่างอเล็กซึ่์กับผู้ม่นั�นน่าสืนใจั  เพีราะ

ผู้ม่ไดี�เต้ือนเขีาว่าสื่�งที่ี�เราร้�เกี�ยวกับซึ่าต้าน

นั�นม่าจัากพีระคุัม่ภัีร์ ดีังนั�น ถ�าเขีาเชีื�อใน

ซึ่าต้าน เขีาก็คุวรจัะเชีื�อในพีระเจั�าเชี่นกัน 

เขีาไดี�ฟังเสืียงแต้รที่ี�ถ้กเป่าออกม่าแล�ว

ในที่ี�สืุดีก็ม่ใีคุรบางคุนชีวนผู้ม่ไปบรรยายทีี่�ฮิาวาย ซึ่่�งผู้ม่รอคุอยอย้น่าน

แล�ว แต้เ่ม่ื�อเรว็ๆ นี� ผู้ม่ไดี�รบัโอกาสืที่ี�ดีแีละไดี�ไปพีด้ีที่ี�นั�นเปน็เวลาหน่�งสืปัดีาห์  

พีวกเขีาไม่่ยอม่ให�ผู้ม่เดี่นที่างดี�วยต้ั�วชีั�นประหยัดีและบอกผู้ม่ว่าต้�องบ่น 

เฟิร์สืคุลาสืเนื�องจัากม่ันเป็นการไปเยือนฮิาวายคุรั�งแรกขีองผู้ม่ และยังเป็น

เที่ี�ยวบ่นที่ี�ยาวนานอีกดี�วย ผู้ม่ชีอบคุนใจัดีีเชี่นนี�จัังเลย เม่ื�อนั�งลงบนเก�าอี�

โดียสืารบนเคุรื�องบ่น ม่ีสืุภัาพีบุรุษชีราที่่านหน่�งนั�งถัดีจัากผู้ม่ ผู้ม่พี้ดีขี่�นว่า 

“สืวัสืดีีคุรับ ผู้ม่ชีื�อม่าร์คุ คุุณชีื�ออะไรคุรับ” เขีาต้อบว่า “ดีร. ว่ลล์” ผู้ม่ถาม่

ต้่อไปว่า “ดีร ว่ลล์คุรับ ผู้ม่อยากร้�ว่าที่ำาไม่คุุณจั่งโชีคุดีีจัังเลยทีี่�ไดี�นั�งขี�างผู้ม่ 

เป็นเวลาถ่งสื่บเอ็ดีชีั�วโม่งต้่อจัากนี�” ม่ันเจั๋งม่ากที่ี�ไดี�เห็นชีายสื้งอายุวัย 

แปดีสืบ่ห�าปห่วัเราะคุก่คุกั ในขีณะที่ี�พีวกเราพีด้ีคุยุกนัอยา่งสืนกุสืนาน ดีร. วล่ล์  

บอกผู้ม่ว่าเขีาเป็น atheist (คุนที่ี�เชีื�อว่าไม่่ม่ีพีระเจั�า) แต้่เขีากล่าวเสืร่ม่อย่าง

รวดีเรว็วา่ลก้สืาวขีองเขีาเปน็คุรส่ืเต้ยีนและเปน็คุณุแม่ท่ี่ี�เขี�ม่แขีง็ม่าก ผู้ม่ต้ื�นเต้�น 

กบัเรื�องนี� แต้โ่ปรดีจัำาไว�วา่ไม่ม่่ใีคุรในหม่้พ่ีวกเราสืกัคุนที่ี�จัะไดี�ขี่�นสืวรรคุเ์พีราะ

ล้กๆ ขีองเรารักพีระเจั�า และคุนหนุ่ม่สืาวก็โปรดีจัำาไว�ดี�วยว่าคุุณจัะไม่่ไดี�เขี�า 
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สื้่สืวรรคุ์เพีราะพี่อแม่่ขีองคุุณไดี�บังเก่ดีใหม่่และเป็นผู้้�เชีื�อพีระเจั�า พีวกเรา 

แต้่ละคุนต้�องต้ัดีสื่นใจัดี�วยต้ัวเอง

ผู้ม่คุด่ีวา่อาจัม่บีางอยา่งเกด่ีขี่�นในชีวีต่้ขีอง ดีร.วล่ล ์ดีงันั�น ผู้ม่จัง่ถาม่เขีา 

ถ่งเรื�องราวในอดีีต้ขีองเขีา ปรากฏิว่าเขีาเคุยเป็นที่หารในชี่วงสืงคุราม่โลก 

คุรั�งที่ี�สือง ดีร. วล่ลอ์อกไปปฏ่ิบัต้ภ่ัารกจ่ัในต้อนทีี่�ม่กีระสืนุปน้คุรกยง่เขี�าม่าใน

ฐานที่ี�ต้ั�ง ม่ันไดี�ปล่ดีชีีว่ต้เพีื�อนๆ ขีองเขีาไปหลายคุน เม่ื�อเขีากลับม่าที่ี�สืหรัฐฯ  

งานขีองเขีาคุือไปรอรับขีบวนรถไฟที่ี�บรรทีุ่กศพีขีองที่หารหาญ จััดีเต้รียม่ 

โลงศพีที่องเหลืองต้าม่คุำาสัื�ง แล�วส่ืงศพีไปให�บรรดีาพ่ีอแม่่ขีองที่หารทีี่�เสีืยชีีว่ต้ 

ดีร. วล่ลย์งับอกดี�วยวา่ ต้วัเขีาเองถก้คุาดีหวังวา่คุวรจัะที่ำาที่กุอยา่งต้าม่ที่ี�บรรดีา

พี่อแม่่เหล่านั�นต้�องการ สื่วนใหญ่แล�วพีวกเขีาต้�องการให�ดีร. ว่ลล์อย้่ร่วม่ใน 

พี่ธิีศพี ดีังนั�น เขีาจั่งอย้่ร่วม่งาน แล�วก็กลับไปนำาอีกร่างหน่�งเพีื�อสื่งม่อบให�แก่

พีอ่แม่ ่ม่นัเปน็เชีน่นั�นซึ่ำ�าแล�วซึ่ำ�าเลา่ ต้อนนั�นเขีาอายยุี�สืบ่สืาม่ป ่ผู้ม่จัง่ถาม่เขีาวา่  

“คุุณคุ่ดีว่าประสืบการณ์ในอดีีต้ที่ั�งหม่ดีไดี�สื่งผู้ลต้่อคุวาม่เชีื�อขีองคุุณใน

ปัจัจัุบันหรือไม่่คุรับ” ดีร. ว่ลล์ ต้อบว่า “เมื่�อย่�งคุ่ดี ก็ย่�งร้�ส่ืกว่ามั่นคุงเป็นเช่ีนนั�น 

แหละคุรับ”

สืองวันต้่อม่า ผู้ม่กำาลังรับประที่านอาหารเชี�าที่ี�ชีายหาดีในฮิาวาย คุุณ

เชีื�อหรือไม่่ว่าดีร. ว่ลล์และภัรรยาขีองเขีาซึ่่�งไม่่ไดี�อย้่บนเที่ี�ยวบ่นนั�นกับเรา 

กำาลังเดี่นเล่นไปต้าม่ชีายหาดี เราไดี�พี้ดีคุุยกันในเชี�าวันนั�น นั�นเป็นชี่วงเวลา

แห่งพีระพีรขีองเราอย่างแที่�จัร่ง ดีร. ว่ลล์ไดี�เขีียนม่าหาผู้ม่จัากบ�านขีองเขีา 

ในรฐัเคุนต้กักี�ต้ั�งแต้น่ั�นเปน็ต้�นม่า ผู้ม่ดีใีจัม่ากที่ี�ไม่ไ่ดี�ที่่�งแต้รเอาไว�ที่ี�บ�านเม่ื�อผู้ม่ 

ขี่�นเคุรื�องบ่นเที่ี�ยวนั�น

ม่ีกระแสืเคุลื�อนไหวในหม่้่วัยรุ่นที่ี�เรียกว่า ‘สืเต้รจัเอ็ดีจั์ ม่้ฟเม่นต้์’ 

(Straight Edge Movement) พีวกเขีาเปน็กลุม่่คุนหนุม่่สืาวทีี่�ไม่ด่ีื�ม่ขีองม่น่เม่า 

ไม่่สื้บบุหรี� ไม่่เสืพียาและไม่่ม่ีพีฤต้่กรรม่สืำาสื่อนที่างเพีศ พีวกเขีาไดี�เห็นถ่งผู้ล

เสืียร�ายแรงที่ั�งหม่ดีที่ี�เก่ดีขี่�นคุวบคุ้่ไปกับการเลือกใชี�ชีีว่ต้ในร้ปแบบเชี่นนั�น 
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และคุนหนุ่ม่สืาวกลุ่ม่นี�ไม่่ต้�องการยุ่งเกี�ยวกับม่ัน สื่�งที่ี�น่าสืนใจัก็คุือนักศ่กษา 

ในกลุ่ม่นี�สื่วนใหญ่เป็น atheist (ผู้้�ที่ี�เชีื�อว่าไม่่ม่ีพีระเจั�า) หรือ agnostic  

(ผู้้�เชีื�อว่าไม่่สืาม่ารถพี่สื้จัน์ไดี�ว่าม่ี หรือไม่่ม่ีพีระเจั�า) พีวกเขีาไม่่ไดี�ม่าถ่งจัุดียืน

ที่ี�เป็นอย้่เพีราะม่ีคุวาม่เชีื�อในพีระเจั�า แต้่เป็นเพีราะพีวกเขีาไม่่ต้�องการให�ม่ี 

ผู้ลเลวร�ายเก่ดีขี่�นในชีีว่ต้นี� 

บางที่่านอาจัร้�จัักรายการโที่รที่ัศน์ที่ี�ชีื�อว่า เจอร์ซ้ย์ ชอร์ ซึ่่�งถ้กถ่ายที่ำา 

ในเมื่องซึ่ีไซึ่ดี์ ไฮิที่สื์ รัฐน่วเจัอร์ซึ่ีย์ เม่ื�อเร็วๆ นี� ผู้ม่ไดี�ไปบรรยายทีี่�นั�น  

หลงัจัากนั�นพีวกเรากเ็ดีน่เลน่ไปรอบๆ ต้าม่ที่างเดีน่รม่่ที่ะเลเพีื�อพีด้ีคุยุกบัผู้้�คุน 

ผู้ม่เดี่นเขี�าไปหากลุ่ม่วัยรุ่นและไดี�คุุยกับพีวกเขีา ผู้ม่พีบว่าม่ีวัยรุ่นสืองสืาม่คุน

อย้่ในกลุ่ม่สืเต้รจัเอ็ดีจั์ ที่ี�น่าสืนใจัก็คุือบางคุนไม่่เชีื�อว่าม่ีพีระเจั�า และบางคุน 

เป็นชีาวพีุที่ธิ วัยรุ่นเหล่านี�ยังเชีื�ออีกว่าแม่�หากม่ีพีระเจั�าจัร่ง พีวกเขีาก็เป็น 

คุนดีีพีอในชีีว่ต้นี� และจัะเป็นที่ี�ยอม่รับขีองพีระองคุ์ไดี�เม่ื�อชีีว่ต้จับลง เราจัะ 

พี้ดีกันถ่งประเดี็นนี�ต้่อไปในหนังสืือเล่ม่นี� เป็นเรื�องที่ี�ดีีที่ี�ไดี�เป่าแต้รบนที่างเดี่น

ร่ม่ที่ะเลที่ี�นั�น และเต้ือนคุนหนุ่ม่สืาวเหล่านั�นเกี�ยวกับชีีว่ต้น่รันดีร์ ผู้ม่ลงเอย

ดี�วยการม่อบหนังสืือให�กับวัยรุ่นกลุ่ม่นั�น และให�เง่นจัำานวนหน่�งเพีื�อเป็น 

คุ่าอาหารม่ื�อคุำ�าในเย็นวันนั�น ในคุืนนั�น ขีณะที่ี�ผู้ม่กำาลังคุุยกับใคุรคุนหน่�ง  

ผู้ม่ม่องขี�าม่ไหล่คุ้่สืนที่นาออกไปและเห็นวัยรุ่นคุนหน่�งจัากกลุ่ม่เดี่ม่ยืนอย้่

พีร�อม่กบัขีวดีนำ�าเยน็ในคุำ�าคุนืฤดีร้�อนอนัอบอ�าว เขีาบอกว่า “ผู้ม่แคุ่อยากม่ั�นใจั

ว่าคุุณจัะม่ีนำ�าดีื�ม่กลั�วคุอในคุืนนี� เสืียงคุุณจัะไดี�ไม่่แห�งคุรับ” เขีาเป็นคุนหนุ่ม่

ที่ี�ม่ีนำ�าใจัม่าก เขีายังไดี�สื่งอีเม่ลถ่งผู้ม่อีกดี�วยเพีราะเขีากำาลังอย้่ในชี่วงคุ�นหา

คุวาม่เชีื�อขีองต้นเอง

เม่ื�อต้อนผู้ม่เป็นเดี็ก คุรอบคุรัวขีองเราเคุยไปพีักผู้่อนที่ี�จัุดีเดีียวกันนี�ใน

ซึ่ไีซึ่ดี ์ไฮิที่สื ์เปน็เรื�องที่ี�ดีมี่ากที่ี�ไดี�กลบัไปที่ี�นั�นในฐานะคุนขีองพีระเจั�าพีร�อม่กบั

แต้รอย้่ในม่ือ และไดี�ใชี�ม่ันเพีื�อพีระองคุ์
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วันหน่�งผู้ม่ไดี�รับอีเม่ลจัากชีายคุนหน่�งที่ี�ภัรรยาขีองเขีาที่ำางานกับ

กองที่พัีบกสืหรฐั เขีาจับัไดี�วา่เธิอลว่งประเวณแีละเขีาเสืยีใจัม่าก เขีาไม่ร่้�ม่ากอ่น 

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

ให�กับเธิอ ในระหว่างการเดี่นที่างหลายๆ คุรั�ง ผู้ม่ไดี�พีบกับที่หารจัำานวนม่าก  

ผู้ม่ชีอบพี้ดีคุุยและเป็นพีระพีรต่้อพีวกเขีาดี�วยสื่�งต้่างๆ ที่ี�ผู้ม่ม่ี ผู้ม่บังเอ่ญไดี�ไป

เจัอกบัภัรรยาขีองเขีาที่ี�สืนาม่บ่น เม่ื�อผู้ม่เซึ่น็หนงัสือื One Heartbeat Away 

(หน่�งจัังหวะเต้�นสืุดีที่�ายขีองหัวใจั) ให�แก่เธิอ ผู้ม่เขีียนขี�อคุวาม่ว่า “คุวาม่จัร่ง

จัะที่ำาให�ที่า่นที่ั�งหลายเปน็ไที่” สืาม่ขีีองเธิอพีด้ีวา่ม่นัเปน็ถ�อยคุำาที่ี�เหม่าะอยา่ง

ที่ี�สืุดี ผู้ม่ไม่่ร้�ถ่งการล่วงประเวณีที่ี�เก่ดีขี่�นแต้่อย่างใดี แต้่ผู้ม่ดีีใจัที่ี�พีระเจั�าที่รง

เลือกเอาถ�อยคุำาเหล่านั�นและใชี�ม่ันเป็นเสืียงแต้รในชีีว่ต้ขีองสืาม่ีภัรรยาคุ้่นี�

วนัหน่�งขีณะเดีน่ที่าง ผู้ม่ไดี�นั�งขี�างสืภุัาพีบรุษุชีาวยว่ชีื�อจัอหน์ ผู้ม่ชีอบคุยุ 

กับคุนย่ว ขีณะที่ี�กำาลังคุุยกัน เขีาบอกผู้ม่ว่าคุุณแม่่วัยแปดีสื่บสืาม่ป่ขีองเขีา 

ไดี�เปน็คุรส่ืเต้ยีนบงัเกด่ีใหม่แ่ล�ว ผู้ม่พีด้ีวา่ “ล�อผู้ม่เลน่รเ่ปลา่คุรบั” เขีาต้อบวา่  

“เปล่าคุรับ เธิอเป็นคุร่สืเตี้ยนแล�วจัร่งๆ เธิอไปศ่กษาพีระคัุม่ภีัร์ทีี่�เมื่องโบคุาเรตั้น  

รัฐฟลอร่ดีา” ผู้ม่ถ่งกับอ่�งไปเลย เขีาม่องดี้ผู้ม่แล�วพี้ดีขี่�นว่า “ผู้ม่ม่ีคุำาถาม่

ม่ากม่ายทีี่�อยากจัะถาม่” ผู้ม่จัง่ต้อบวา่ “ยง่คุำาถาม่ม่าเลยคุรบั” ม่นัเปน็เที่ี�ยวบน่ 

ที่ี�สืดุียอดีม่าก ขีณะที่ี�เรากำาลงัจัะจับการสืนที่นาลง เขีาบอกว่าผู้ม่นั�นเหม่อืนกบั 

เพีื�อนร่วม่งานขีองเขีาคุนหน่�ง  ในคุืนก่อนหน�านี� สืุภัาพีบุรุษคุนนี�กับเพีื�อน 

ขีองเขีาไดี�คุุยกันถ่งเรื�องราวขีองพีระเยซึ่้ เม่ื�อต้ื�นขี่�นขีณะกำาลังรับประที่าน 

อาหารเชี�า พีวกเขีาก็คุุยกันต้่อ นี�แหละคุือเพีื�อนร่วม่งานในพีระคุร่สืต้์ใน 

แบบฉบับที่ี�ผู้ม่ชีอบ เขีาไดี�ที่ำาหน�าที่ี�เป็นคุนยาม่ในชีีว่ต้ขีองจัอห์น

โปรดีจัำาไว�วา่ ถ�าคุณุไดี�รบัพีระพีรให�มี่โอกาสืพีด้ีคุยุกบัคุนยว่ คุณุสืาม่ารถ 

ถาม่พีวกเขีาว่า “คุุณเคุยไดี�ย่นปร่ศนาขีองชีาวย่วไหม่” 
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สภุาษติิ 30:4 “ใคุรเลา่ไดี�ขี่�นไปยงัสืวรรคุห์รอืลงม่า ใคุรเลา่ไดี�รวบรวม่

ลม่ไว�ในกำาม่ือขีองที่่าน ใคุรเล่าไดี�เอาเคุรื�องเเต้่งกายห่อห�วงนำ�าไว�  

ใคุรเล่าไดี�สืถาปนาทีี่�สืุดีปลายแห่งแผู้่นดี่นโลกไว� นาม่ขีองผู้้�นั�นว่า

กระไร และนาม่ขีองบุต้รชีายผู้้�นั�นว่ากระไร ถ�าที่่านบอกไดี�”

พีระคุัม่ภัีร์ขีองชีาวย่วกล่าวถ่งพีระบุต้รขีองพีระเจั�าไว�อย่างชีัดีเจัน

เพีื�อนๆ ที่ี�ร้�จัักผู้ม่ดีีต้่างร้�ว่าผู้ม่เป็นคุนชีอบก่น ถ�าผู้ม่เลือกงานไดี� ผู้ม่

อยากเป็นนักม่วยปลำ�าซึ่้โม่่คุร่สืเต้ียน ผู้ม่จัะไดี�กน่ที่ั�งวัน กระแที่กพุีงกับเพีื�อนๆ 

ซึ่้โม่่ดี�วยกัน และแบ่งปันขี่าวประเสืร่ฐ ผู้ม่จั่งฝ้ึกฝ้นต้นเองเพีื�องานในฝ้ันนั�น 

ดี�วยการก่น ในระหว่างการเดี่นที่าง ผู้ม่ไดี�ไป 

ร�านอาหารอร่อยๆ หลายแห่ง ผู้ม่ม่ักจัะ

อธิ่ษฐานขีอให�พีระเจั�าที่รงนำาผู้ม่ไปยังร�านที่ี�

ผู้ม่จัะไดี�พีบคุนที่ี�พีระเจั�าที่รงจััดีเต้รียม่ไว� ผู้ม่

สืาม่ารถก่นอาหารไดี�ทุี่กที่ี� แต้่เราจัะพีบกับ

คุนบางคุนอยา่งเจัาะจังในร�านอาหารที่ี�เจัาะจัง

เที่่านั�น

เร็วๆ นี�เม่ื�อผู้ม่ไปบรรยายที่ี�โอไฮิโอ  

ผู้ม่ไดี�ต้ัดีสื่นใจัออกไปผู้จัญภััยในเม่ืองที่ี�ขี่�นชีื�อ

ในเรื�องแนวคุ่ดีเสืรีน่ยม่ ผู้ม่เดี่นไปต้าม่ถนนและเป็นพียานเรื�องขี่าวประเสืร่ฐ 

เป็นเวลาสืองชัี�วโม่ง แล�วผู้ม่ก็กำาลังจัะเลือกร�านอาหารร�านหน่�งในจัำานวนสืองร�าน 

ผู้ม่อธิ่ษฐานและเดี่นไปยังร�านอาหารแห่งแรก ที่ี�นั�นม่ีคุนเขี�าแถวยาวเพีื�อรอ 

โต้๊ะว่าง ผู้ม่ร้�ในที่ันที่ีว่าที่ี�นั�นไม่่ใชี่ร�านอาหารทีี่�ผู้ม่จัะเลือกแน่ ผู้ม่เป็นคุนที่ี�

ไม่่คุ่อยอดีที่นสืักเที่่าใดีนัก ผู้ม่จั่งเดี่นไปต้าม่ถนนเพีื�อไปยังร�านอาหารอื�น 

พีนกังานต้�อนรบัซึ่่�งผู้ม่คุด่ีวา่เปน็เจั�าขีองร�านไดี�นำาผู้ม่ไปที่ี�โต้ะ๊ ผู้ม่เร่�ม่คุยุกบัเธิอ 

โปัรด่จำาไว้ว่า ถ้าคุณได่้รับัพระพร 
ให้ม้โอก่าสืพ้ด่คุยกั่บัคนัยิว คุณสืามารถ
ถามพวก่เขาว่า “คุณเคยได่้ยินั 
ปัริศนัาของชาวยิวไหม” 
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เธิอแวะม่านั�งที่ี�โต้๊ะขีองผู้ม่ถ่งสืี�รอบเพีื�อพี้ดีคุุยถ่งเรื�องราวขีองพีระเยซึ่้ ม่ันเป็น

ชี่วงเวลา ‘ว๊าว’ อีกคุรั�งหน่�งในชีีว่ต้เลยที่ีเดีียว

อาหารที่ี�ผู้ม่สืั�งม่านั�นยอดีเยี�ยม่ม่าก ผู้ม่ถาม่ซึ่้ซึ่านว่าม่ีคุนที่ำางานในคุรัว

อย้่กี�คุน เธิอต้อบว่าสืี�คุน ผู้ม่จั่งถาม่ว่า “พีวกเขีาพี้ดีภัาษาอังกฤษหรือภัาษา

สืเปนคุรับ” คุุณต้�องร้�เรื�องเหล่านี�เพีื�อที่ี�คุุณจัะไดี�สืื�อสืารในภัาษาทีี่�พีวกเขีา

เขี�าใจั ผู้ม่เคุยไปร�านอาหารทีี่�ทีุ่กคุนในคุรัวเป็นชีาวสืเปน ดีังนั�นผู้ม่จัง่ม่ีใบปลว่

ประกาศขี่าวประเสืร่ฐในภัาษาสืเปน และม่ีหนังสืือขีองผู้ม่ฉบับแปลเป็นภัาษา 

สืเปนต้่ดีต้ัวอย้่เสืม่อ แต้่ที่ี�ร�านแห่งนี� พีวกเขีาพี้ดีภัาษาอังกฤษกันทีุ่กคุน  

ผู้ม่จัง่หยบ่ใบปลว่ออกม่าสืี�ฉบบั แล�วหุ�ม่แต้ล่ะฉบบัเอาไว�ดี�วยธินบตั้รใบละยี�สืบ่

ดีอลลาร์ ผู้ม่พี้ดีว่า “ซึ่้ซึ่านคุรับ ชี่วยม่อบสื่�งเหล่านี�ให�กับพี่อคุรัวและพีนักงาน

ในคุรวัแต้ล่ะคุนดี�วยคุรบั ชีว่ยบอกพีวกเขีาวา่ลก้คุ�าม่คีุวาม่สืขุีม่ากและต้�องการ

เป็นพีรต้่อพีวกเขีาในวันนี� เพีราะพีระเยซึ่้ต้รัสืว่าการให�เป็นเหตุ้ให�ม่ีคุวาม่สืุขี 

ย่�งกว่าการรับ” แล�วเธิอก็เดี่นไป

สืองนาที่ีต้่อม่า พี่อคุรัวร่างยักษ์ชีื�อจัอห์นก็เดี่นม่าที่ี�โต้๊ะขีองผู้ม่ จัอห์น

เป็นหัวหน�าพี่อคุรัวและเขีาถาม่ขี่�นว่า “คุุณคุือคุนที่ี�อวยพีรพีวกเราดี�วยขีอง

สื่�งนี�หรือคุรับ” เขีาร้�สื่กซึ่าบซึ่่�งใจัม่ากที่ี�ม่ีคุนเห็นคุุณคุ่าคุนที่ี�ที่ำางานอย้่แต้่ใน

คุรัวเชี่นพีวกเขีา ผู้ม่เคุยที่ำางานในธิุรก่จัอาหารจั่งเขี�าใจัว่างานคุรัวม่ันหนัก

เพีียงใดี และโดียที่ั�วไปแล�วคุนในคุรัวจัะไดี�ย่นแต้่เรื�องคุวาม่ผู้่ดีพีลาดีที่ี�เก่ดีขี่�น

กับอาหารขีองล้กคุ�าเที่่านั�น โปรดีจัำาไว�ว่าเราเป็นคุร่สืเต้ียน เราดีำาเน่นชีีว่ต้

ดี�วยม่าต้รฐานทีี่�แต้กต้่าง เราคุวรเป็นนักหนุนจั่ต้ชี้ใจัและเป็นพีระพีรต่้อผู้้�คุน 

ต้ลอดีชีีว่ต้ขีองเรา

ผู้ม่จัง่พีด้ีกบัจัอหน์วา่ “ผู้ม่ขีอถาม่คุำาถาม่ที่ี�นา่สืนใจักบัคุณุไดี�ไหม่คุรบั”  

เขีาต้อบว่า “แน่นอนคุรับ” ผู้ม่ถาม่เขีาว่า “ต้อนเป็นเดี็ก คุุณเต้่บโต้ม่า 

ในศาสืนา คุวาม่เชีื�อ หรือประเพีณีอย่างไรบ�าง” เขีาต้อบว่า “แบ๊บต้่สืต้์”  

ผู้ม่ถาม่ต้่อว่า “ต้อนนี�เม่ื�อคุุณเป็นผู้้�ใหญ่แล�ว สื่�งเหล่านี�ม่ีคุวาม่สืำาคุัญต้่อคุุณ
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ม่ากขี่�นหรือน�อยลงอย่างไร” จัอห์นต้อบว่า “ม่ันสืำาคุัญน�อยลง ต้อนนี�ผู้ม่เน�น

ในเรื�องจั่ต้ว่ญญาณคุรับ” คุำาถาม่เหล่านี�เป็นคุำาถาม่ที่ี�ดีีที่ี�จัะใชี�ถาม่ใคุรก็ไดี�  

ขีณะที่ี�เราพี้ดีคุุยกันต้่อ คุวาม่หม่ายขีองคุำาว่า ‘จั่ต้ว่ญญาณ’ ขีองจัอห์นก็เป็น

เหม่อืนอยา่งที่ี�ผู้ม่ไดี�คุาดีคุด่ีไว� เขีาม่ขีี�อโต้�แย�งในคุวาม่เชีื�อที่ี�วา่ ‘ม่หีลายเสื�นที่าง

ไปสื้่สืวรรคุ์ไดี�’ ม่ันม่ีที่างเลือกที่ี�หลากหลาย แต้่ละคุนอาจัเลือกเชีื�อในสื่�งที่ี�เขีา 

อยากจัะเชีื�อ แต้ส่ืดุีที่�ายแล�วเราที่กุคุนกจ็ัะจับลงในที่ี�เดียีวกนั แล�วจัอหน์กบ็อก

วา่เขีาต้�องกลบัไปที่ี�คุรวัเพีื�อดีแ้ลเพีื�อนๆ ในคุรวั ผู้ม่ถาม่วา่เขีาชีอบอา่นหนงัสือื

หรือไม่่ เขีาต้อบว่าชีอบ ผู้ม่จั่งบอกว่าผู้ม่จัะกลับไปที่ี�รถเพีื�อหย่บหนังสืือม่าให�

เม่ื�อผู้ม่กลับเขี�าไปในร�านอาหารพีร�อม่กับหนังสืือ ม่ีเสืียงดีังโคุรม่ใน

ห�องคุรัว ซึ่้ซึ่านเดี่นเขี�าไปต้รวจัดี้ เม่ื�อเธิอกลับออกม่า ผู้ม่ก็กล่าวลาและออก

จัากร�านไป 

ในวันรุ่งข่ี�นเมื่�อกลับม่าถ่งแอต้แลนต้า 

ผู้ม่ก็ไดี�รับอีเม่ลจัากซึ่้ซึ่าน  เธิอบอกว่าเธิอ

ต้�องเลา่ให�ผู้ม่ฟงัวา่เสืยีงดีงัโคุรม่ในห�องคุรวั 

นั�นคุือเสืียงอะไร พี่อคุรัวคุนหน่�งรับใบปล่ว

ที่ี�ผู้ม่ให�ไป แต้เ่ขีาไม่ช่ีอบม่นั เขีาจัง่หยบ่เอา 

เฉพีาะธินบัต้รยี�ส่ืบดีอลลาร์ใส่ืไว�ในกระเป๋า

ขีองเขีา มั่นด้ีออกไดี�อย่างง่ายดีายว่าพีระเจั�า 

ขีองเขีาคุืออะไร ก็คุือเง่นนั�นเอง ! แล�วเขีา

ก็โยนแผู่้นใบปล่วลงถังขียะ แต่้ขีณะทีี่�เขีา

กำาลังที่ำาอย่างนั�น เที่�าขีองเขีาเก่ดีลื�นและ

จัานที่ี�เขีาถืออย้่ก็ต้กลงแต้กบนพีื�น เม่ื�อซึ่้ซึ่านเดี่นเขี�าไปในคุรัว เขีากำาลังนั�งอย้่

ที่ี�พีื�นเพีื�อดีง่เศษจัานที่ี�แต้กออกจัากถงุเที่�า จัอหน์ชีายผู้้�เน�นในเรื�องจัต่้วญ่ญาณ

จัง่พีด้ีขี่�นวา่ “ผู้ม่คุด่ีวา่คุณุคุวรไปหยบ่ใบปลว่นั�นออกม่าจัากถังขียะนะ” แม่�แต่้

“ตอนัเป็ันัเด็่ก่ คุณเติบัโตมาในัศาสืนัา  
ความเชื�อ หรือปัระเพณ้อย่างไรบ้ัาง”  
เขาตอบัว่า “แบ๊ับัติสืต์” ผู้มถามต่อว่า  
“ตอนันั้�เมื�อคุณเปั็นัผู้้้ใหญ่แล่้ว  
สิื�งเหล่่าน้ั�ม้ความสืำาคัญต่อคุณมาก่ขึ�นั 
หรือนั้อยล่งอย่างไร”
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จัอห์นก็ร้�ว่าใบปล่วเล็กๆ นั�นมี่คุวาม่พ่ีเศษบางอย่าง จัอห์นกำาลังเป่าแต้รในชีีว่ต้

ขีองชีายคุนนั�น โดียที่ี�เขีาไม่่ร้�ต้ัวเสืียดี�วยซึ่ำ�า !

ผู้ม่ไม่่ชีอบที่ี�ถ้กให�เลื�อนไปนั�งในชีั�นเฟิร์สืคุลาสืเลย ! โอเคุคุรับ ก็แคุ่ 

พีด้ีเลน่สืกัเลก็น�อย วนัหน่�ง ขีณะที่ี�ผู้ม่จัะนั�งเก�าอี�ในชีั�นเฟิร์สืคุลาสืเพีราะไดี�รับ 

การอัปเกรดี ผู้้�ชีายที่ี�นั�งอย้่ขี�างผู้ม่ไดี�พี้ดีขี่�นว่า “โอ� ผู้ม่ไม่่ร้�ว่าจัะม่ีคุนม่านั�ง 

ต้รงนี�” เขีาชี่างพี้ดีให�ผู้ม่ร้�สื่กไดี�ว่าไดี�รับการต้�อนรับเสืียจัร่ง เขีาบอกว่าภัรรยา

ขีองเขีานั�งอย้ใ่นชีั�นประหยดัี พีวกเขีาเดีน่ที่างดี�วยกนัม่าเปน็เวลาสืบ่สืองปแ่ละ

จัะไดี�นั�งต้่ดีกันเสืม่อ ผู้ม่น่กว่าเขีากำาลังจัะขีอให�ผู้ม่แลกที่ี�นั�งกับภัรรยาขีองเขีา 

สื่วนในใจัผู้ม่ก็คุ่ดีว่า ‘นี�ไม่่ใชี่เวลาจัะม่าที่ำาต้ัวเป็นผู้้�รับใชี�’ แต้่ก่อนที่ี�ผู้ม่จัะไดี�

พีด้ีอะไรออกม่า เขีากพ็ีด้ีขี่�นกอ่นวา่เขีาไดี�คุยุกบัชีายที่ี�นั�งดี�านหลงัแล�ว และเขีา

จัะแลกที่ี�นั�งกับชีายคุนนั�น ผู้ม่ร้�สื่กโล่งใจัม่าก แล�วผู้ม่ก็ร้�สื่กแปลกๆ เพีราะผู้ม่ 

ม่ักจัะอธิ่ษฐานให�พีระเจั�าจััดีเต้รียม่คุนที่ี�นั�งขี�างผู้ม่ในเที่ี�ยวบ่นต้่างๆ แต้่ต้อนนี�

เขีากลับลุกขี่�นและกำาลังจัะเดี่นจัากไป

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

เขีาเป็นคุนดีีม่าก ระหว่างที่ี�กำาลังเดี่นที่างอย้่นั�น ผู้ม่หาชี่องที่างที่ี�จัะเขี�าสื้ ่

บที่สืนที่นาเรื�องจั่ต้ว่ญญาณไม่่ไดี�เลย ผู้ม่จั่งถาม่ไปว่า “ผู้ม่ขีอถาม่คุำาถาม่ที่ี� 

น่าสืนใจักับคุุณไดี�ไหม่คุรับ” เขีาต้อบว่าไดี� “ในต้อนที่ี�คุุณยังเดี็ก คุุณเต้่บโต้ม่า

ในคุวาม่เชีื�อที่างศาสืนาหรือระบบคุวาม่เชีื�อใดีๆ หรือเปล่าคุรับ” เขีาต้อบว่า 

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

สืำาคุญัต้อ่คุณุม่ากขี่�นหรอืน�อยลงอยา่งไรบ�างคุรบั” เขีาต้อบวา่ “น�อยลง” อยา่ง 

ชีดัีถ�อยชีดัีคุำา ผู้ม่จัง่ต้ดัีสืน่ใจัถาม่อกีวา่ “ในชีวีต่้ที่ี�ผู้า่นม่า ม่อีะไรเกด่ีขี่�นกบัคุณุ 

คุรับ โจั ม่ีอะไรที่ี�ผู้ลักไสืคุุณให�ออกห่างจัากพีระเจั�าหรือคุรับ” เขีาต้อบห�วนๆ 

ว่า “ใช่ี” อย่างชัีดีถ�อยชัีดีคุำาอีกคุรั�ง ผู้ม่ไม่่ร้�จัร่งๆ ว่าการพ้ีดีคุุยนี�จัะไปถ่งจุัดีไหน

ดีงันั�น ผู้ม่จัง่ใชี�คุำาถาม่อยา่งที่ี�ม่กัจัะใชี�อย้เ่สืม่อในการสืนที่นาลกัษณะนี�  

ผู้ม่ถาม่ว่า “ถ�าคุุณไม่่รังเกียจั พีอจัะชี่วยบอกไดี�ไหม่คุรับว่าเก่ดีอะไรขี่�น”  
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คุุณต้�องไม่่รบเร�าให�ใคุรก็ต้าม่พี้ดีถ่งสื่�งที่ี�พีวกเขีายังไม่่พีร�อม่จัะพี้ดี เม่ื�อต้�อง 

พีด้ีถง่เรื�องสืว่นต้วัหรอืเรื�องที่ี�นา่สืลดีใจัเอาม่ากๆ ม่นัต้�องเปน็ไปต้าม่กรอบเวลา

ขีองคุนที่ี�จัะพี้ดี ไม่่ใชี่กรอบเวลาขีองคุุณ นี�เป็นสื่�งดีีๆ ที่ี�ผู้ม่ไดี�เรียนร้�ในต้ลอดี

หลายป่ที่ี�ผู้่านม่า  โจัก�ม่ศีรษะลงและเร่�ม่คุรุ่นคุ่ดี ม่ันเป็นชี่วงเวลาที่ี�คุวาม่เงียบ

อันน่าอ่ดีอัดีไดี�คุืบคุลานเขี�าม่า หลังจัากที่ี�โจัน่�งเงียบอย้่นาน เขีาก็เงยหน�าขี่�น

แล�วพี้ดีว่า “โอเคุคุรับ” จัากนั�นโจัก็เร่�ม่เล่าให�ผู้ม่ฟังว่าม่ีคุนสืะกดีรอยต้าม่ 

ล้กสืาวขีองเขีา และพีวกเขีาต้�องขีอให�ต้ำารวจัเขี�าม่าช่ีวยจััดีการ  โจัเล่าว่า 

หลังจัากนั�นคุนร�ายก็เปลี�ยนม่าสืะกดีรอยต้าม่ภัรรยาขีองเขีา และเพีราะ

คุนร�ายไดี�ฝ้า่ฝ้น้คุำาสืั�งห�าม่ เขีาจัง่ถก้จับักมุ่และถก้สืง่ต้วัเขี�าสืถานกักกนัเดีก็และ

เยาวชีน เดี็กคุนนั�นอายุเพีียงสื่บเจั็ดีป่เที่่านั�น

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

ออกม่าจัากห�องนอนและพีบว่าเดี็กหนุ่ม่

ที่ี�เคุยสืะกดีรอยต้าม่ล้กสืาว กำาลังยืนอย้่

ในบ�านขีองเขีาพีร�อม่กับป้นยาวที่ี�อย้่ในม่ือ 

เดีก็หนุม่่ยง่ที่ะลปุระต้ก้ระจักบานเลื�อนและ

บุกเขี�าม่าในบ�าน

ลองคุ่ดีดี้สืักน่ดีว่าหากเรื�องนี�เก่ดีขี่�น

กับคุุณ คุุณจัะที่ำาอย่างไรกับม่ือป้นที่ี�บุกเขี�า

ม่าในบ�าน คุุณจัะยืนต้ัวแขี็งที่ื�อหรือไม่่ คุุณ

จัะปกป้องภัรรยาและล้กๆ ขีองคุุณหรือไม่่ 

คุุณร้�ไหม่ว่าในต้อนนั�นกระสืุนที่ี�ย่งม่าถ้ก 

ต้ัวคุุณ อาจัที่ำาให�คุวาม่ฝ้ันขีองคุุณที่ี�อยากจัะไดี�พีบกับพีระเยซึ่้ต้่อหน�าเป็น 

คุรั�งแรก กลายเป็นคุวาม่จัร่งไดี�เลยในที่ันที่ี !

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

คุรับ” โจัต้อบว่าเขีารีบกระโจันเขี�าไปหาม่ือป้น เดี็กหนุ่ม่คุนนั�นย่งเขี�าที่ี�ที่�อง

คุณต้องไม่รบัเร้าให้ใครก่็ตามพ้ด่ถึง 
สืิ�งทำ้�พวก่เขายังไม่พร้อมจะพ้ด่ เมื�อต้อง 
พ้ด่ถึงเรื�องสื่วนัตัวหรือเรื�องทำ้�นั่าสืล่ด่ใจ 
เอามาก่ๆ มันัต้องเปั็นัไปัตามก่รอบัเวล่า 
ของคนัทำ้�จะพ้ด่ ไม่ใช่ก่รอบัเวล่าของคุณ
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ขีองเขีาสืองนัดี โจับอกว่าเขีายังรุดีเขี�าไปต้่อ

และต้ะคุรุบต้ัวเดี็กหนุ่ม่ ขีณะที่ี�พีวกเขีากำาลัง 

ปลกุปลำ�าต้อ่สื้�กนัอย้บ่นพีื�น เลอืดีกไ็หลออกม่า

เต้็ม่ไปหม่ดี แล�วเดี็กหนุ่ม่ก็ลื�นหลุดีออกจัาก

ม่ือขีองโจัและหลบหนีไป เขีาเล่าว่าภัายหลัง

ต้ำารวจัจัับกุม่ต้ัวเดี็กหนุ่ม่ไดี�ที่ี�ถนน

โจัเล่าว่าตั้วเขีานอนอย่้บนพืี�นและคุ่ดีว่า  

“เดีี�ยวก่อนนะ ! ภัรรยาขีองฉันอย่้ทีี่�ไหน” แล�ว

เขีาก็ลุกขี่�น เดี่นโซึ่เซึ่ไปที่ี�ประต้้หน�าบ�าน โจั

เปิดีประต้้และพีบว่าภัรรยาขีองเขีากำาลังนอน

คุวำ�าหน�าในกองหม่่ะ เธิอถก้ยง่เสืยีชีวีต่้ ม่อืปน้

รออย้ห่ลงัพีุม่่ไม่�เม่ื�อภัรรยาขีองเขีากลบัม่าถง่บ�านต้อนตี้ห�า  เขีายง่เธิอแล�วเดีน่

ไปที่ี�หลังบ�านและบุกเขี�าไปในบ�าน 

หลังจัากที่ี�โจัเล่าเรื�องที่ั�งหม่ดีให�ผู้ม่ฟัง เขีาม่องม่าที่ี�ผู้ม่แล�วพี้ดีว่า “ผู้ม่

ม่ีคุำาถาม่ที่ี�อยากจัะถาม่คุุณคุรับ” อย่าลืม่ว่าการสืนที่นานั�นเป็นการสืื�อสืาร 

สืองที่าง ซึ่่�งจัะม่ีการโต้�ต้อบกันไปม่า

ที่ั�งที่ี�ร้�วา่ม่นัต้�องเปน็คุำาถาม่ที่ี�ต้อบยาก ที่ั�งที่ี�ร้�วา่บที่สืนที่นานี�จัะที่ว่ม่ที่�น

ไปดี�วยอารม่ณ์ แต้่ผู้ม่สืนใจัในสื่�งที่ี�โจักำาลงัจัะถาม่  โจัถาม่ผู้ม่วา่ “จัะม่ีพีระเจั�า

ไดี�อย่างไรในเม่ื�อชีีว่ต้ขีองภัรรยาผู้ม่ต้�องจับลง แต้่ม่ือป้นคุนนั�นยังม่ีชีีว่ต้อย้่ 

ในคุุกที่ี�โอไฮิโอ?” นี�เป็นคุำาถาม่ที่ี�ชีอบดี�วยเหตุ้และผู้ลหรือไม่่? ม่ันเป็นคุำาถาม่ 

ที่ี�ชีอบดี�วยเหตุ้และผู้ลที่ี�คุนถาม่ต้�องการคุวาม่เขี�าใจั ผู้ม่จั่งพี้ดีขี่�นว่า “โจั  

คุุณเชีื�อไหม่ว่าพีวกเราแต้่ละคุนต้่างม่ีเสืรีภัาพีในการเลือก?” เขีาเห็นดี�วยว่า

ม่นัเปน็เชีน่นั�น จัากนั�นผู้ม่กบ็อกให�เขีาร้�วา่เม่ื�อพีระเจั�าประที่านเสืรภีัาพีในการ

เลือกให�แก่เรา เราก็สืาม่ารถใชี�ม่ันอย่างถ้กต้�องเพีื�อพี้ดีคุุยกัน เหม่ือนอย่างที่ี�

เรากำาลังที่ำาอย้่ หรือใชี�ม่ันในการช่ีวยเหลือคุนยากจัน ใชี�ม่ันเพีื�อรักคุรอบคุรัว

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

จะทำ่วมทำ้นัไปัด่้วยอารมณ์ แต่ผู้ม 
สืนัใจในัสืิ�งทำ้�โจก่ำาล่ังจะถาม  โจถาม 

ผู้มว่า “จะม้พระเจ้าได่้อย่างไร 
ในัเมื�อช้วิตของภรรยาผู้มต้องจบัล่ง  

แต่มือปัืนัคนันัั�นัยังม้ช้วิตอย้่ในั 
คุก่ทำ้�โอไฮโอ?”
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คนยาม

ขีองเรา ฯลฯ หรือเราอาจัใชี�เสืรภีัาพีในการเลือกนั�นในที่างทีี่�ผู้ด่ี ดี�วยการโกหก 

คุดีโกง ขีโม่ย ขี่ม่ขีืน หรือกระที่ั�งฆ่่าผู้้�อื�น โจัเขี�าใจัว่าผู้ม่หม่ายถ่งอะไร บางคุรั�ง

เราก็อยากโที่ษพีระเจั�าในสื่�งที่ี�ไม่่ใชี่คุวาม่ผู้่ดีขีองพีระองคุ์ ม่นุษย์ที่ั�งชีายและ

หญ่งต้ัดีสื่นใจัในเรื�องต้่างๆ ต้าม่ที่ี�ใจัขีองพีวกเขีาต้�องการ ซึ่่�งอาจัสื่งผู้ลกระที่บ

ต้อ่ชีวีต่้ขีองคุนอื�นๆ ไปอกีนานนบัหลายป ่ปม่ที่ี�แที่�จัรง่ขีองปญัหากค็ุอืโจัคุด่ีถง่ 

ภัรรยาขีองเขีา แม่�เหตุ้การณ์จัะผู่้านม่านานแล�ว แต่้การสื้ญเสืียในคุรั�งนั�นยัง 

สืดีใหม่่ราวกับว่าม่ันเพี่�งเก่ดีขี่�นเม่ื�อวานนี�เองในขีณะที่ี�เขีาเล่าถ่งเรื�องนี�

ระหวา่งที่ี�เราคุยุกนั ผู้ม่ถาม่ขี่�นวา่ “คุณุชีอบอา่นหนงัสือืไหม่คุรบั” จัากที่ี� 

ผู้ม่ไดี�เคุยถาม่คุำาถาม่นี�  แปดีหรอืเก�าในจัำานวนสืบ่คุนจัะต้อบวา่ชีอบอา่น ดีงันั�น  

จังใชี�คุำาถาม่นี�และเต้รียม่หนังสืือหรือเอกสืารดีีๆ ไว�ให�พีร�อม่เสืม่อ เพีื�อจัะไดี�

ม่อบให�แก่พีวกเขีาไดี�ที่ันที่ี โจัม่องม่าที่ี�ผู้ม่และต้อบว่า “ไม่่ชีอบอ่านเลยคุรับ” 

ผู้ม่จั่งเซึ่็นหนังสืือขีองผู้ม่เล่ม่หน่�งและม่อบให�เขีาไปอย้่ดีี  ผู้ม่ไม่่ยอม่เล่กรา

ง่ายๆ !  เม่ื�อเราไปถ่งเม่ืองว่ชี่ต้า โจัก็ไดี�อ่านหนังสืือขีองผู้ม่ไปแล�วถ่งห�าสื่บห�า

หน�า โจัม่องหน�าผู้ม่และพีด้ีวา่ “นี�เปน็หนงัสือืที่ี�ดีจีัรง่ๆ ม่นัต้อบคุำาถาม่ม่ากม่าย

ขีองผู้ม่หลายขี�อ” สืรรเสืรญ่พีระเจั�า เขีาจับัม่อืผู้ม่เขียา่ถง่สืองคุรั�งและขีอบคุณุ

สืำาหรับการสืนที่นา และยังบอกให�ผู้ม่ร้�ดี�วยว่าเขีาแที่บไม่่เคุยเล่าเรื�องนี�ให�ใคุร

ฟัง สืำาหรับโจั ม่ันเป็นเรื�องที่ี�ที่่วม่ที่�นไปดี�วยคุวาม่เศร�าสืลดี ทีุ่กคุรั�งที่ี�เขีาเล่า 

เรื�องนี� เขีาต้�องหวนกลับไปอย้่ในเหตุ้การณ์ในวันนั�นอีก ผู้ม่ดีีใจัม่ากที่ี�ต้ัวผู้ม่ 

ไม่่ไดี�หม่กมุ่่นอย้่กับการอ่านหนังสืือพี่ม่พี์ หรือเอาแต้่ดีื�ม่ชีาในเที่ี�ยวบ่นนั�น  

ผู้ม่ดีีใจัม่ากที่ี�ไดี�นำาแต้รม่าดี�วย และไดี�เป่าแต้รเสืียงดีังม่ากในเที่ี�ยวบ่นนั�น

ผู้ม่ร้�ว่าม่ีกลุ่ม่นักเรียนม่ัธิยม่ปลายจัำานวนม่ากที่ี�จััดีที่ำารายชีื�อคุร ้

นักเรียน และผู้้�บร่หารทีุ่กคุนในโรงเรียน เพีื�อให�แน่ใจัว่าทีุ่กคุนต้�องไดี�ย่น 

ขี่าวประเสืร่ฐ ม่ีอย้่กลุ่ม่หน่�งที่ี�ไดี�เป็นพียานกับทีุ่กคุนที่ั�งโรงเรียนภัายในเวลา

สืาม่เดีือน อีกกลุ่ม่หน่�งจัะประกาศกับทีุ่กคุนในโรงเรียนขีองพีวกเขีาให�คุรบ 

ในแต้่ละป่ เป้าหม่ายขีองพีวกเขีาคุือ ต้�องที่ำาให�แน่ใจัว่านักเรียนทีุ่กคุนที่ี�จัะ 
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ก�าวขี่�นไปบนเวที่ีในวันรับประกาศนียบัต้รขีองพีวกเขีา ต้�องเคุยไดี�ย่นขี่าว

ประเสืร่ฐอย่างน�อยสืี�คุรั�งจัากสืม่าชี่กในกลุ่ม่เยาวชีนคุร่สืเต้ียนที่ี�นั�น พีวกเขีา

คุือกลุ่ม่คุนยาม่ที่ี�แที่�จัร่ง คุนยาม่ร้�ว่าบางคุรั�งก็จัำาเป็นต้�องเป่าแต้รม่ากกว่า 

หน่�งคุรั�งในชีีว่ต้ขีองใคุรบางคุน

คุรั�งหน่�ง ผู้ม่ไดี�แบ่งปันในการประชีุม่รอบนม่ัสืการขีองที่ีม่อเม่ร่กัน

ฟุต้บอลอาชีีพี ผู้้�เล่นที่ีม่นี�ม่ักจัะเขี�าพีักที่ี�โรงแรม่แห่งหน่�งในเย็นวันเสืาร์และ

ประชีุม่กัน (รวม่ถ่งม่ีประชีุม่รอบนม่ัสืการดี�วย) แล�วก็ไปแขี่งกีฬาในวันอาที่่ต้ย์ 

ขีณะที่ี�ผู้ม่กำาลังพี้ดีกับผู้้�เล่นในที่ีม่ที่ั�งหม่ดี ผู้ม่ถาม่พีวกเขีาดี�วยคุำาถาม่ง่ายๆ ว่า 

“พีนักงานต้�อนรับที่ี�เฝ้้าประต้้หน�าโรงแรม่ที่ี�พีวกคุุณม่าพีักในทีุ่กวันเสืาร์แห่ง

นี� ชีื�ออะไรคุรับ” คุุณคุ่ดีว่าม่ีกี�คุนที่ี�ร้�คุำาต้อบ?  เอ�อ ! แล�วคุุณล่ะ คุุณร้�จัักชีื�อ

ภัารโรงที่ี�โรงเรียนหรือพีนักงานที่ำาคุวาม่สืะอาดีในที่ี�ที่ำางานขีองคุุณหรือเปล่า? 

รวม่ที่ั�งร้�ชีื�อขีองคุนที่ี�ร�านขีายขีองชีำาที่ี�คุอยชี่วยเหลือคุุณอย้่เสืม่อ หรือคุนที่ี�

ที่ำางานต้รงชี่องหน�าต้่างขีองร�านอาหารไดีร์ฟที่ร้ที่ี�คุุณชีื�นชีอบหรือไม่่? 

ฟิลิปปี 4:3 “ขี�าพีเจั�าขีอร�องที่่านดี�วย ผู้้�เป็นเพีื�อนร่วม่แอกแที่�ๆ ขีอง

ขี�าพีเจั�า ให�ที่่านชี่วยผู้้�หญ่งเหล่านั�น ผู้้�ซึ่่�งไดี�ที่ำางานในขี่าวประเสืร่ฐ

ดี�วยกันกับขี�าพีเจั�าและกับเคุลเม่ดี�วย รวม่ที่ั�งคุนอื�นที่ี�เป็นเพีื�อนร่วม่

งานขีองขี�าพีเจั�า ซึ่่�งชีื�อขีองเขีาเหล่านั�นม่ีอย้่ในหนังสืือแห่งชีีว่ต้แล�ว”

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

ถ้กที่่�งลงไปในบ่งไฟ”

โปรดีจัำาไว�เราไม่่คุวรเรยีกผู้้�อื�นวา่ “เฮิ� ! คุณุ” แต้จ่ังถาม่ชีื�อขีองพีวกเขีา 

เนื�องจัากชีื�อม่ีคุวาม่สืำาคุัญต้่อพีระเจั�า ม่ันจั่งคุวรม่ีคุวาม่สืำาคุัญต้่อเราเชี่นกัน  

สื่�งหน่�งที่ี�ผู้ม่ที่ำาเม่ื�อพีด้ีคุยุกบัพีนกังานที่ี�ร�านอาหารหรอืคุนที่ี�อย้ท่ี่ี�แผู้นกต้�อนรบั
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ขีองโรงแรม่ก็คุือ เรียกชีื�อพีวกเขีาสืักสืองสืาม่

คุรั�งในสืองสืาม่ประโยคุแรก เม่ื�อคุุณเรียกชีื�อ

ใดีซึ่ำ�าๆ สืองสืาม่คุรั�ง ชีื�อนั�นจัะต้่ดีอย้่ในใจัขีอง

คุุณม่ากย่�งขี่�น

และคุุณก็ต้อบไดี�ถ้กต้�อง  ไม่่ม่ีผู้้�เล่น

ในที่ีม่สืักคุนหน่�งที่ี�ร้�จัักชีื�อขีองพีนักงานหน�า

ประต้้โรงแรม่ ! ผู้ม่จั่งบอกพีวกเขีาให�ร้�ว่าเขีา

ชีื�อราม่ัน เขีาม่าจัากเนปาล ราม่ันแที่บไม่่เชีื�อว่าหนังสืือขีองผู้ม่สืองเล่ม่ไดี� 

ถ้กแปลเป็นภัาษาเนปาลแล�ว เขีาม่ีคุวาม่เชีื�อหลายๆ อย่างผู้สืม่ผู้สืานกัน ผู้ม่

เรียกม่ันว่าเป็นแนวที่างการเลือกแบบบุฟเฟ่ต้์ คุือเลือกที่ี�จัะเชีื�อในสื่�งต้่างๆ 

เพีราะที่ำาให�ร้�สื่กดีีหรือเพีราะคุวาม่ชีอบ แต่้ไม่่ไดี�ขี่�นอย้่กับคุวาม่จัร่ง วันเสืาร์

ม่าถ่งคุรั�งแล�วคุรั�งเล่า ที่ีม่ฟุต้บอลนี�ก็แคุ่เดี่นผู้่านสืุภัาพีบุรุษหน�าประต้้คุนนี�ไป 

พีวกเขีาไม่่เคุยเป่าแต้รและเตื้อนราม่ันเกี�ยวกับคุวาม่จัร่งน่รันดีร์ขีองพีระเจั�า 

ม่ันน่าเศร�าม่าก แต้่ผู้ม่หวังเป็นอย่างย่�งว่าผู้้�เล่นในที่ีม่ฟุต้บอลนี�จัะไดี�รับการ

ที่�าที่ายใจัให�ลุกขี่�นยืนหยัดีและที่ำาหน�าที่ี�คุนยาม่ในวันขี�างหน�า

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�รับม่อบหม่ายให�

บอกเล่าถ่งคุวาม่จัร่งน่รันดีร์ที่ี�ทีุ่กคุนจัำาเป็นต้�องร้� คุุณกำาลังที่ำาอะไรกับขี่าว

ประเสืรฐ่ที่ี�พีระเจั�าที่รงม่อบไว�กบัคุณุ ให�เราม่าอา่นเนื�อหาในหนงัสือืเอเสืเคุยีล  

ดีังนี�

โปัรด่จำาไว้เราไม่ควรเร้ยก่ผู้้้อื�นัว่า  
“เฮ้ ! คุณ” แต่จงถามชื�อ 
ของพวก่เขา 
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เอเสเค่ยูล 3:18 “ถ�าเราจัะบอกแก่คุนชีั�วว่า ‘เจั�าจัะต้�องต้ายแน่ๆ’ 

และเจั�าไม่่ต้ักเต้ือนเขีาหรือกล่าวเต้ือนคุนชีั�วให�ละที่่�งที่างชีั�วขีอง 

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

ขีองเขีา แต้่เราจัะเรียกร�องโลห่ต้ขีองเขีาจัากม่ือขีองเจั�า”

เนื�อหาเดีียวกันนี�ถ้กกล่าวยำ�าอีกคุรั�งในหนังสืือเอเสืเคีุยลบที่ที่ี 33   

ต้อนผู้ม่ยังเป็นเดี็ก คุุณแม่่ขีองผู้ม่ม่ักจัะบอกผู้ม่ว่าคุวรกลับบ�านกี�โม่ง หรือสืั�ง

ให�ที่ำางานบ�านบางอย่าง ฯลฯ ในระหว่างวัน ที่่านก็จัะถาม่ผู้ม่ว่าไดี�ที่ำาเสืร็จั

หรือยัง บางคุรั�งผู้ม่ก็บอกที่่านว่าในต้อนที่ี�แม่่ต้ะโกนลงม่าจัากบันไดีนั�น ผู้ม่ 

ไม่่ไดี�ย่นสื่�งที่ี�แม่่พี้ดีเลย นั�นเป็นคุำาโกหก แต้่คุุณแม่่ขีองผู้ม่ก็ร้�จัักล้กชีายขีอง

ที่่านเป็นอย่างดีี บางคุรั�งเม่ื�อที่่านบอกให�ผู้ม่ที่ำาอะไร ที่่านจัะพี้ดีซึ่ำ�าๆ ผู้ม่ร้�ไดี�

ในที่ันที่ีว่า ประการแรก ผู้ม่จัะโกหกว่าผู้ม่ไม่่ไดี�ย่นสื่�งที่ี�ที่่านพี้ดีไม่่ไดี�แล�ว และ

ประการที่ี�สือง สื่�งที่ี�ที่่านพี้ดีซึ่ำ�าๆ นั�นต้�องม่ีคุวาม่สืำาคุัญแน่ๆ !  ถ�าพีระเจั�ากำาลัง 

บอกเราในเรื�องเดีียวกันถ่งสืองคุรั�งผู้่านหนังสืือเล่ม่เดีียวกันในพีระคุัม่ภัีร์  

ม่ันย่อม่เป็นเรื�องที่ี�สืำาคุัญม่าก เราจั่งไม่่คุวรละเลยเรื�องนั�นเลย การเต้ือนคุน

อธิรรม่ให�ต้ระหนักถ่งการพี่พีากษาที่ี�กำาลังใกล�เขี�าม่าแล�วนั�น เป็นเรื�องสืำาคุัญ

ม่ากอย่างย่�งในการดีำาเน่นชีีว่ต้คุร่สืเต้ียน

อีกเรื�องหน่�งเกี�ยวกับคุนยาม่ที่ี�คุวรจัำาไว�เสืม่อก็คุือ เม่ื�อขี่�นไปยืนอย้่บน

กำาแพีง คุนยาม่จัะม่ีมุ่ม่ม่องที่ี�ดีีขี่�น จัากที่ี�สื้งคุุณจัะสืาม่ารถม่องเห็นสื่�งต้่างๆ  

ไดี�ดีีขี่�นม่ากกว่าที่ี�คุุณเคุยเห็นที่ี�ระดีับพีื�นดี่น ในเกม่อเม่ร่กันฟุต้บอล คุุณเคุย 

เห็นโคุ�ชีในคุอกที่ี�นั�งขีองโคุ�ชีหรือไม่่ พีวกเขีาอย้่สื้งม่าก ดีังนั�นพีวกเขีาจั่ง

สืาม่ารถม่องเห็นวา่ที่ั�งฝ้า่ยรกุและฝ้า่ยรบักำาลงัที่ำาอะไรกนัอย้ ่พีวกเขีาสืาม่ารถ

ม่องเห็นสื่�งต้่างๆ ไดี�ชีัดีเจันดีีกว่าโคุ�ชีที่ี�อย้่ขี�างสืนาม่
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โคโลส่ 3:2 “จังฝ้ังคุวาม่คุ่ดีขีองที่่านไว�กับสื่�งที่ั�งหลายที่ี�อย้่เบื�องบน 

ไม่่ใชี่กับสื่�งที่ั�งหลายซึ่่�งอย้่ที่ี�แผู้่นดี่นโลก”

คุนยาม่ต้�องม่องจัากมุ่ม่ม่องชีีว่ต้ที่ี�ถ้กต้�องเสืม่อ พีวกเขีาต้�องม่องสื่�ง

ต้่างๆ อย่างที่ี�พีระเจั�าที่รงเห็น กางเขีนเป็นเคุรื�องพี่สื้จัน์ว่าจั่ต้ว่ญญาณขีอง 

คุนที่ั�งหลายนั�นม่ีคุวาม่สืำาคุัญต้่อพีระเจั�า เม่ื�อคุนยาม่พี้ดีและเต้ือนผู้้�คุนเรื�อง

ชีีว่ต้น่รันดีร์ ม่ันก็เป็นการพี่สื้จัน์ให�พีระเจั�าที่รงที่ราบว่าจั่ต้ว่ญญาณขีองผู้้� 

ไม่่เชีื�อม่ีคุวาม่สืำาคุัญต้่อคุนยาม่เชี่นกัน
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บทที่ 2
คุณและ ...

“ตั้งแต่วันเพ็นเทคอสต์เป็นต้นมา ได้มีคริสตจักรใดบ้างละงานอื�นๆ  

ทุกงาน เพื�อให้ทุกคนมาเข้าเฝ้้าพระเจ้าร่วมกันเป็นเวลาติดต่อกันสิบวัน  

เพื�อรอคอยการสำาแดงฤทธิ์อำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่?  

เราได้ให้ความสำาคัญกับวิธีการ กลไกและทรัพยากรต่างๆ มากเกินไป  

แต่กลับให้ความสำาคัญกับผู้เป็นแหล่งแห่งฤทธิ์อำานาจน้อยเกินไป”3

–ฮััดสัน เทย์เลอร์ 

แม่�วา่การเปน็คุนยาม่จัะม่ีวนัและคุนืที่ี�เงยีบเหงาเปลา่เปลี�ยวอย้่บ�าง 

แต้่คุนยาม่ก็ร้�อย้่เสืม่อว่าเขีาไม่่ไดี�อย้่แต้่ลำาพีังและเขีาจัะไม่่ม่ีวันโดีดีเดีี�ยว

ฮิ่บร์่ 13:5 “...เพีราะว่าพีระองคุ์ไดี�ต้รัสืไว�แล�วว่า ‘เราจัะไม่่ละที่่าน

หรือที่อดีที่่�งที่่านเลย’”

โยูชิ่วิา 1:5 “ไม่่ม่ีผู้้�ใดีจัะยืนหยัดีต้่อหน�าเจั�าไดี�ต้ลอดีชีีว่ต้ขีองเจั�า  

เราอย้่กับโม่เสืสืม่าแล�วฉันใดี เราจัะอย้่กับเจั�าฉันนั�น เราจัะไม่่ละเลย

หรือละที่่�งเจั�าเสืีย”
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พีระเจั�าที่รงอย้่กับโม่เสืสืม่าแล�วฉันใดี พีระองคุ์ก็ที่รงอย้่กับโยชี้วาดี�วย

ฉันนั�น ไม่่ม่ีผู้้�ใดีสืัต้ย์ซึ่ื�อม่ากเก่นไปกว่าพีระเจั�าในพีระคุัม่ภัีร์อีกแล�ว

คุุณจัำาเรื�องราวที่ี�ย่�งใหญ่ระหว่างดีาว่ดีกับโกล่อัที่ใน 1 ซึ่าม่้เอล 17 

ไดี�หรือไม่่ คุวาม่ร�อนรนขีองดีาว่ดีที่ี�ม่ีต้่อพีระเจั�าที่ำาให�เขีาม่ีคุวาม่ร�อนรน 

ที่ี�จัะเผู้ชี่ญหน�าและต้่อสื้�กับชีาวฟ่ล่สืเตี้ย (โกล่อัที่) ที่ี�ไดี�ม่าที่�าที่ายกองทัี่พี

ขีองพีระเจั�าผู้้�ที่รงพีระชีนม่์อย้่ ม่ันเป็นการลบหล้่ดี้หม่่�นพีระเจั�าและดีาว่ดีจัะ 

ไม่่ยอม่ให�ใคุรที่ำาเชี่นนั�นเดี็ดีขีาดี 

ดีาว่ดีปฏิ่เสืธิที่ี�จัะสืวม่ยุที่ธิภััณฑ์์ที่ี�ใชี�กันในยุคุนั�น และเขีาออกไปสื้� 

โดียไม่ม่่เีคุรื�องปอ้งกนัต้วัแต้อ่ยา่งใดี  เนื�องจัากดีาวด่ีร้�วา่เขีากำาลงัรบัใชี�ผู้้�ใดีและ

ร้�ถ่งการปกป้องที่ี�พีระเจั�าที่รงจััดีเต้รียม่ไว�

1 ซาม่เอล 17:44-47 “คุนฟิล่สืเต้ียพี้ดีกับดีาว่ดีว่า ‘ม่าหาขี�านี� ขี�าจัะ 

เอาเนื�อขีองเจั�าให�นกในอากาศกับสืัต้ว์ในทีุ่่งก่น’ แล�วดีาว่ดีก็พี้ดีกับ 

คุนฟ่ล่สืเต้ียคุนนั�นว่า ‘ที่่านม่าหาขี�าพีเจั�าดี�วยดีาบ ดี�วยหอก และ 

ดี�วยหอกซึ่ัดี แต้่ขี�าพีเจั�าม่าหาที่่านในพีระนาม่แห่งพีระเยโฮิวาห์จัอม่

โยธิา พีระเจั�าแห่งกองที่ัพีอ่สืราเอล ผู้้�ซึ่่�งที่่านไดี�ที่�าที่ายนั�น ในวันนี�

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

ที่่าน และต้ัดีศีรษะขีองที่่านเสืีย และในวันนี�ขี�าพีเจั�าจัะให�ศพีขีอง 

กองที่ัพีฟ่ล่สืเต้ียแก่นกในอากาศและแก่สืัต้ว์ป่า เพีื�อที่ั�งพี่ภัพีนี�จัะ 

ที่ราบว่าม่ีพีระเจั�าพีระองคุ์หน่�งในอ่สืราเอล และชีุม่นุม่ชีนนี�ที่ั�งสื่�นจัะ

ที่ราบว่าพีระเยโฮิวาห์ม่่ไดี�ที่รงช่ีวยดี�วยดีาบหรือดี�วยหอก เพีราะว่า 

การรบเปั็นัขีองพีระยาโฮิวาห์ พีระองคุ์จัะที่รงม่อบที่่านไว�ในม่ือขีอง

เราที่ั�งหลาย’”
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คุุณไดี�ย่นถ่งคุวาม่ร�อนรนในนำ�าเสืียงขีองดีาว่ดีหรือไม่่ ดีาว่ดีม่ั�นใจัว่าจัะ

ชีนะการรบเพีราะเขีาร้�วา่เขีาอย้ใ่นที่มี่ขีองใคุร ดีาวด่ีต้ระหนกัดีวีา่การต้อ่สื้�ไม่ใ่ชี่

ขีองเขีา แต้่เป็นขีององคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า

ส่ื�งหน่�งทีี่�ผู้ม่ชีอบคืุอการไดี�ฟังเรื�องราว 

ขีองนักศ่กษาที่ี�ยืนหยัดีในชีั�นเรียน และ

ปกป้องคุวาม่จัร่ งขีองพีระเจั�าต้่อหน�า

อาจัารย์และเพีื�อนนักศ่กษาขีองพีวกเขีา 

สืำาหรับผู้ม่ ไม่่ม่ีอะไรดีีไปกว่านี�อีกแล�ว  

วันหน่�ง นักศ่กษาจัากซึ่่ที่าเดีลไดี�โที่รศัพีที่์ 

ม่าหาผู้ม่ เที่ด็ีเลา่ให�ฟงัวา่ไดี�ยนืขี่�นในชีั�นเรยีน 

ว่ชีาว่ที่ยาศาสืต้ร์ต่้อหน�าอาจัารย์และนักศ่กษา 

จัำานวน 300 คุน เขีาไดี�แก�ต้่างให�แก่พีระเจั�าผู้้�ที่รงสืร�างพีวกเราทีุ่กคุนและ 

บอกว่าม่นุษย์ไม่่ไดี�ว่วัฒนาการม่าจัากล่ง หรือที่ี�บางคุนพี้ดีว่า ‘จัากสืสืาร  

ไปสืวนสืัต้ว์ แล�วม่าเป็นต้ัวคุุณ !’ เที่็ดีบอกผู้ม่ว่าเขีาไม่่คุ่ดีว่าเขีาจัะโน�ม่น�าว

อาจัารย์ไดี� แต้่ผู้ม่เต้ือนเที่็ดีว่าอย่าลืม่ว่านักศ่กษาอีก 300 คุน ที่ี�อาจัจัะกลัว

และไม่่กล�ายกม่ือนั�นกำาลังฟังเขีาอย้่ และพีวกเขีาไดี�เห็นแบบอย่างที่ี�ดีีจัากคุน

ขีองพีระเจั�าที่ี�ยืนหยัดีเพีื�อคุวาม่จัร่งน่รันดีร์ และไม่่ยอม่รับอะไรที่ี�ต้่างจัากนั�น

ผู้ม่อยากจัะยำ�าเต้ือนคุนยาม่ว่า ต้ัวคุุณและพีระว่ญญาณบร่สืุที่ธิ่�นั�นคุือ

ฝ้่ายขี�างม่ากในทีุ่กที่ี�ที่ี�คุุณไป ถ�าหากคุุณเชีื�อเชี่นนี� ก็ไม่่ม่ีอะไรจัะหยุดียั�งงานที่ี�

พีระเจั�าจัะที่รงที่ำาผู้่านชีีว่ต้ขีองคุุณ ในวันเวลาที่ี�กำาลังจัะม่าถ่งนี�

ใน 2 พีงศ์กษัต้ร่ย์ 6 เอลีชีาไดี�เต้ือนกษัต้ร่ย์อ่สืราเอลว่ากษัต้ร่ย์ซึ่ีเรีย

กำาลังรุกรานเขี�าม่าในแผู้่นดี่น กษัต้ร่ย์ซึ่ีเรียกำาลังจัะม่าจัับต้ัวเอลีชีา เพีราะ

พีระเจั�าที่รงเปิดีเผู้ยถ่งสื่�งที่ี�กษัต้ร่ย์ซึ่ีเรียจัะที่ำาแก่เอลีชีาก่อนที่ี�เขีาจัะลงม่ือ

สืิ�งหนัึ�งทำ้�ผู้มชอบัคือก่ารได่้ฟัง 
เรื�องราวของนััก่ศึก่ษาทำ้�ยืนัหยัด่ 

ในัขั�นัเร้ยนั แล่ะปัก่ปั้องความจริง 
ของพระเจ้าต่อหนั้าอาจารย์แล่ะ 

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

ใหญ่ เขีาไปกันในกลางคุืนและล�อม่เม่ืองนั�นไว� เม่ื�อคุนใชี�ขีองคุนแห่ง

พีระเจั�าต้ื�นขี่�นเวลาเชี�าต้ร้่และออกไป ดี้เถ่ดี กองที่ัพีพีร�อม่กับม่�า

และรถรบก็ล�อม่เม่ืองไว� และคุนใชี�นั�นบอกที่่านว่า ‘อน่จัจัา นายขีอง

ขี�าพีเจั�า เราจัะที่ำาอย่างไรดีี’ ที่่านต้อบว่า ‘อย่ากลัวเลยเพีราะฝ่่ายเรา

ม่ีม่ากกว่าฝ่่ายเขีา’”

คุนใชี�ขีองเอลีชีาต้กใจักลัวเพีราะเห็นว่าศัต้ร้ไดี�ล�อม่รอบพีวกเขีาไว�อย้ ่

และไม่่ม่ีที่างออก คุวาม่ต้ายกำาลังจัะม่าถ่งพีวกเขีา คุนใชี�ขีองเอลีชีาคุงคุ่ดีว่า

เอลีชีาออกจัะเพีี�ยนที่ี�พี้ดีว่า ‘เพีราะกำาลังฝ้่ายเราม่ีม่ากกว่าฝ้่ายเขีา’ แต้่เราก็

สืาม่ารถคุาดีเดีาไดี�ว่า พีระเจั�ากระที่ำาการขีองพีระองคุ์ยังไม่่เสืร็จัสื่�น

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

ขีอที่รงเบ่กต้าขีองเขีาเพีื�อเขีาจัะไดี�เห็น’ และพีระเยโฮิวาห์ที่รงเบ่กต้า

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

และรถรบเพีล่งอย้่รอบเอลีชีา”

พีระเจั�าที่รงอนุญาต้ให�คุนใชี�ขีองเอลีชีาม่องเห็นม่่ต้่แห่งโลกฝ้่าย

วญ่ญาณ และเม่ื�อเขีาม่องดี ้โอ� ! ดีส้ื่ว่าเขีาไดี�เห็นอะไร เขีาไดี�เห็นอานุภัาพีขีอง

ผู้้�แที่นขีองพีระเจั�า ภั้เขีาเต้็ม่ไปดี�วยรถม่�าศ่กที่ี�พี่นเปลวเพีล่งออกม่า  แสืดีงให� 

เห็นถ่งฤที่ธิานุภัาพีอันย่�งใหญ่ขีองพีระเจั�าว่า ไม่่ม่ีกองที่ัพีใดีในโลกทีี่�จัะม่ี

จัำานวนเหนือกว่ากองที่ัพีขีองพีระเจั�าไดี� ไม่่ม่ีที่างเป็นเชี่นนั�นไดี�เลย

ระหว่างการแขี่งขีันกีฬาโอล่ม่ปิกที่ี�เม่ืองแอต้แลนต้าในป่ 1996 ผู้ม่ 

เพี่�งเร่�ม่ต้�นชีีว่ต้ในฐานะคุนยาม่ ผู้ม่เพี่�งเรียนร้�แนวปฏิ่บัต้่ในการเป็นพียาน

และเร่�ม่ออกไปฝ้ึกฝ้น ม่ีถนนสืายหน่�งในใจักลางเม่ืองแอต้แลนต้าที่ี�ม่ีสืถาน
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เร่งรม่ย์และคุลับต้่างๆ จัำานวนม่าก รวม่ถ่ง

คุลับที่ี�ชีื�อบ�านแห่งเพีลงบล้ส์ื  คุลับต้่างๆ 

เหล่านี�อย้่รายรอบสืวนโอล่ม่ปิกร�อยป่ และ

เป็นถนนสืายหลักที่ี�คุนม่าสืังสืรรคุ์ปาร์ต้ี�กัน 

เที่่านั�น ผู้ม่ยืนอย้่ที่ี�หัวถนนบนเน่นและ

ม่องลงไป ต้ั�งใจัจัะเป็นพียานเพีื�อพีระเจั�า  

ในต้อนนั�น บนถนนเต้็ม่ไปดี�วยผู้้�คุนที่ี�กำาลัง

ดีื�ม่และเฮิฮิาปาร์ต้ี�กัน เที่�าขีองผู้ม่เร่�ม่ก�าวออกเดี่นไปขี�างหน�า และผู้ม่ก็ไดี� 

เดีน่ไปเรื�อยๆ จันถง่สืดุีปลายถนนโดียไม่ไ่ดี�เปน็พียานกบัใคุรเลยสืกัคุน ใชีคุ่รบั !  

คุุณเดีาออก ผู้ม่ปอดีแหกจัร่งๆ  ผู้ม่ไดี�ปล่อยให�คุวาม่กลัวขีองม่นุษย์เขี�าคุรอบงำา 

แต้ผู่้ม่กม็่วีญ่ญาณที่ี�ต้ั�งใจัแนว่แน ่และผู้ม่ร้�จักัพีระเจั�าที่ี�ผู้ม่กำาลงัรบัใชี�อย้ ่ผู้ม่จัง่ 

เด่ีนวกกลับข่ี�นไปทีี่�หัวถนนแล�วเร่�ม่ตั้�งต้�นอธ่ิษฐาน ผู้ม่อธ่ิษฐานขีอคุวาม่กล�าหาญ 

ซึ่่�งม่ีเพีียงพีระเจั�าเที่่านั�นที่ี�สืาม่ารถให�ไดี� แล�วผู้ม่ก็เดี่นกลับลงไปต้าม่ถนน 

เสื�นนั�นอีกคุรั�ง คุรั�งนี�ผู้ม่ใชี�เวลาถ่งสืองชีั�วโม่งคุร่�งกว่าจัะไปถ่งสืุดีปลายถนน 

เม่ื�อเป็นพียานเพีื�อพีระเจั�า ม่ันชี่างเป็นชี่วงเวลาที่ี�ยอดีเยี�ยม่อย่างแที่�จัร่ง

ที่ี�ผู้ม่จัำาไดี�ดีกี็คุือการสืนที่นาที่ี�โดีดีเดี่นกับกลุ่ม่ที่ี�ม่าจัากประเที่ศอังกฤษ 

พีวกเขีาเป็นต้ัวแที่นขีองประเที่ศและกำาลังดีื�ม่เฉล่ม่ฉลอง และเราก็เร่�ม่ 

พี้ดีคุุยกัน เม่ื�อคุุยจับ ชีายคุนหน่�งหันม่าม่องผู้ม่พีร�อม่กับกำาหม่ัดีแน่นแล�ว 

พี้ดีว่า “ชีาร์ลสื์ ดีาร์วน่ !”  เขีาฝ้ากชีีว่ต้น่รันดีร์ไว�กับที่ฤษฎีีที่ี�ว่าเราพีัฒนาจัาก 

วานรม่าเป็นม่นุษย์ ไม่่ม่ีพีระเจั�าและไม่่ม่ีชีีว่ต้หลังคุวาม่ต้าย ผู้ม่ม่องดี้เขีา  

กำาหม่ัดีขีองผู้ม่แน่นแล�วพี้ดีว่า “พีระเยซึ่้คุร่สืต้์ !” ผู้ม่ไดี�เดี่ม่พีันที่ั�งชีีว่ต้ในโลก

นี�และชีีว่ต้น่รันดีร์บนการสื่�นพีระชีนม่์ การถ้กฝ้ัง และการฟ้�นคุืนพีระชีนม่์

ขีองพีระเยซึ่้คุร่สืต้์ อุโม่งคุ์นั�นว่างเปล่าหรือไม่่ว่างเปล่า? ม่ันเป็นไดี�แคุ่อย่างใดี 

อย่างหน่�งเที่่านั�น จังต้ัดีสื่นใจัและเลือกจัุดียืนขีองคุุณ และอย่าลืม่ว่าคุุณและ

พีระว่ญญาณบร่สืุที่ธิ่�คุือฝ้่ายขี�างม่ากในทีุ่กที่ี�ที่ี�คุุณไป

อย่าล่ืมว่าคุณแล่ะพระวิญญาณ 
บัริสืุทำธ์ิ์คือฝ่่ายข้างมาก่ 

ในัทำุก่ทำ้�ทำ้�คุณไปั
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ชีายผู้้�ย่�งใหญคุ่นหน่�งในพีระคุมั่ภัรีค์ุอืดีาเนยีล เขีาถก้เกณฑ์ไ์ปเปน็เชีลย

เม่ื�อต้อนเป็นวัยรุ่น โปรดีจัำาไว�ว่าอย่าประเม่่นวัยรุ่นภัายใต้�ฤที่ธิ่�อำานาจัขีอง 

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

พีวกเขีาที่ำาให�ผู้้�ใหญ่สื่วนม่ากดี้เหม่ือนเป็นคุนโง่ไดี�เลยที่ีเดีียว วัยรุ่นม่ีคุวาม่

สืาม่ารถในคุวาม่ไม่่กังวลกับการต้�องที่ำาให�ผู้้�อื�นพี่งพีอใจั แต้่เขีาจัะที่ำางานขีอง

พีระเจั�าไม่่ว่าจัะต้�องแลกดี�วยอะไรก็ต้าม่

ดีาเนียลต้ั�งใจัรักษาพีระบัญญัต้่ขีองพีระเจั�าอย่างเต้็ม่ที่ี�ไม่่ว่าจัะเก่ดี

อะไรขี่�น เขีาขีอรบัประที่านเฉพีาะพืีชีผู้กัต้าม่ธิรรม่บญัญตั้เ่พีื�อจัะไม่เ่ปน็ม่ลที่น่  

หัวใจัขีองดีาเนียลยืนหยัดีอย้่กับอ่สืราเอลและเยร้ซึ่าเล็ม่ต้ลอดีชีีว่ต้ขีองเขีา

ดาเนำยู่ล 6:7 “บรรดีาอภัรั่ฐม่นต้รแีหง่ราชีอาณาจักัร ที่ั�งขี�าหลวงภัาคุ

และอุปราชี ม่นต้รีและผู้้�ว่าราชีการเม่ืองที่ั�งหลายที่ั�งสื่�นไดี�ต้กลงกันว่า 

กษัต้ร่ย์สืม่คุวรจัะไดี�ที่รงต้รากฎีหม่ายและออกพีระราชีกฤษฎีีกาว่า  

ในสืาม่สืบ่วนัวนันี� ถ�าผู้้�หน่�งผู้้�ใดีที่ล้ขีอต้อ่พีระเจั�าหรอืม่นษุยน์อกเหนือ

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

ดีาเนียลร้�ว่าเขีาต้�องเสืนอรายงานต่้อผู้้�ใดี เขีาต้�องเสืนอรายงานต่้อ

พีระเจั�าผู้้�สื้งสืุดีและไม่่ม่ีผู้้�ใดีอื�นอีก สืำาหรับดีาเนียล ม่ันไม่่ใชี่การปฏิ่บัต้่ต้าม่ 

พีระราชีกฤษฎีีกา แต้่เป็นการที่ำาสื่�งที่ี�ถ้กต้�อง คุือการที่ำาต้าม่พีระที่ัยพีระเจั�า  

ไม่ว่า่ผู้ลที่ี�เกด่ีขี่�นจัะต้าม่ม่าเปน็อยา่งไร เชีน่ที่ี�ผู้ม่บอกกบัผู้้�คุนเสืม่อว่า จังยนืหยดัี 

ที่ำาสื่�งที่ี�ถก้ต้�องเสืม่อ แล�ววางใจัพีระเจั�า  เฉกเชีน่เม่ื�อเราเอาคุ�อนที่บุหน่ให�แต้ก  

ก็ปล่อยให�เศษขีองห่นที่ี�แต้กออกกระจัายไปต้าม่ที่่ศที่างขีองม่ัน เล่กพีะวงกับ

เรื�องเศษห่น พีระเจั�าที่รงเป็นเจั�าขีองเศษห่นทีุ่กชี่�นอย้่ดีี หากเศษห่นเหล่านี� 

กระจัายไปที่ั�ว พีระองคุจ์ัะที่รงจััดีกลบัให�เขี�าที่ี�ไดี�อยา่งดีแีละเรยีบร�อยสืม่บร้ณ์ 
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นั�นคุอืสื่�งที่ี�พีระองคุท์ี่รงที่ำา พีระองคุท์ี่รงที่ำาให�สื่�งต้า่งๆ ออกม่าดีเีม่ื�อดีเ้หม่อืนวา่

ม่นัไม่น่า่จัะเปน็เชีน่นั�นไดี� ผู้ม่สืงสืยัวา่ดีาเนยีลกำาลงัจัะที่ำาอะไรในสืถานการณน์ี�

ดาเนำ่ยูล 6:10 “เม่ื�อดีาเนียลที่ราบว่าลงพีระนาม่ในหนังสืือสืำาคุัญ 

นั�นแล�ว ที่า่นกไ็ปยงัเรอืนขีองที่า่น ที่ี�ม่หีน�าต้า่งห�องชีั�นบนขีองที่า่นเปดิี

ต้รงไปยังกรุงเยร้ซึ่าเล็ม่ และที่่านก็คุุกเขี่าลงวันละสืาม่คุรั�ง อธิ่ษฐาน

และโม่ที่นาพีระคุุณต้่อพีระพีักต้ร์พีระเจั�าขีองที่่าน ดีังที่ี�ที่่านไดี�เคุย

กระที่ำาม่าแต้่ก่อน”

ดีาเนยีลไม่เ่พียีงแต้เ่ชีื�อฟงัพีระเจั�าเที่า่นั�น เขีาจังใจัเปดิีหน�าต้า่งออกและ

อธิษ่ฐาน เพีื�อให�ที่กุคุนไดี�ร้�วา่เขีาจัะเลอืกเชีื�อฟงัพีระเจั�า ผู้ม่ชีอบดีาเนยีลจังัเลย

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

สืง่โต้ และพีระเจั�าที่รงปดิีปากสืง่โต้ ดีาเนยีลยนืหยดัีอยา่งเขี�ม่แขีง็ เขีาเปน็คุนที่ี� 

ม่ีคุวาม่เชีื�อม่ั�นอย่างแรงกล�า แล�วคุุณล่ะ

วันหน่�งผู้ม่กำาลังเด่ีนที่างจัากสืนาม่บ่นน่วอาร์ก และเด่ีนอย่้นอก 

สืนาม่บ่น ผู้ม่พีบชีายคุนหน่�งซึ่่�งเป็นคุนขีับรถโดียสืารระหว่างอาคุารใน 

สืนาม่บ่น ผู้ม่ถาม่เขีาว่าธุิรก่จัเป็นอย่างไรบ�างในสืภัาพีเศรษฐก่จัชี่วงเวลา

นั�น มุ่สืต้าฟาต้อบผู้ม่ว่าเขีากำาลังพียายาม่อดีที่นสื้�กับสืภัาพีที่ี�ยากลำาบาก 

เขีาบอกว่าเขีาม่าจัากอีย่ปต้์ ผู้ม่จั่งถาม่ว่าเขีาเต้่บโต้ขี่�นม่าโดียเป็นมุ่สืล่ม่ 

ใชี่หรือไม่่ และมุ่สืต้าฟาต้อบว่าใชี่ ผู้ม่จั่งถาม่ต้่อว่า “คุุณสือนล้กๆ ขีองคุุณ 

ให�เป็นมุ่สืล่ม่หรือเปล่าคุรับ” เขีาต้อบว่า “ไม่่คุรับ ผู้ม่ไม่่ต้�องการบังคุับล้กๆ”  

โอ� ! ม่ันชี่างเป็นคุำาต้อบที่ี�น่าพี่ศวง เรากำาลังพี้ดีถ่งเรื�องพีระเจั�า เรากำาลัง 

พี้ดีถ่งเรื�องชีีว่ต้น่รันดีร์ เรากำาลังพี้ดีถ่งหัวขี�อสืำาคุัญที่ี�สืุดีที่ี�เคุยถ้กแลกเปลี�ยน 

คุวาม่คุ่ดีเห็นกันม่า และผู้ม่เจัอคุนม่ากม่ายทีี่�บอกว่าพีวกเขีาไม่่ต้�องการสื่งต้่อ
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เรื�องที่ี�สืำาคุัญนี�ให�กับล้กๆ เพีราะเกรงว่าม่ันจัะเป็นการบังคุับให�พีวกเขีาเชีื�อ 

ผู้ม่ม่ักถาม่ผู้้�คุนว่าเขีาสือนล้กๆ ให�แปรงฟัน ผู้้กเชืีอกรองเที่�า หรือสือนให�ก่นผัู้ก

หรือไม่่ ที่ำาไม่การเคีุ�ยวเข็ีญล้กๆ ในส่ื�งเหล่านั�นจั่งไม่่ใชี่เรื�องยากเย็น? โดียที่ั�วไป

เม่ื�อผู้ม่ถาม่เชี่นนี� พี่อแม่่จัะเขี�าใจัประเดี็นขีองผู้ม่ พี่อแม่่คุร่สืเต้ียนที่ี�กำาลังอ่าน 

หนังสืือเล่ม่นี� คุุณต้�องไปอ่านเฉลยธิรรม่-

บญัญตั้ ่6:4-9 ให�ไดี�   สื่�งที่ี�ย่�งใหญท่ี่ี�สืดุีที่ี�คุณุ 

สืาม่ารถจัะที่ำาไดี�ในฐานะพี่อแม่่  คุือการ

สือนล้กๆ ให�ร้�ถ่งคุวาม่จัร่งเรื�องพีระเจั�า 

พีระเยซึ่้ และพีระคุัม่ภัีร์ และผู้ม่เชีื�ออย่าง 

จัร่งจัังว่าม่ันจัะเป็นเรื�องหลักเรื�องหน่�งที่ี�

พีระเจั�าจัะพี่พีากษาเรา

มุ่สืต้าฟาบอกผู้ม่ว่าต้อนทีี่�เขีาเป็น

เด็ีกอย้่ในอีย่ปต้์ พี่อแม่่ขีองเขีาหย่าร�างกัน ซึ่่�งม่ีผู้ลกระที่บอย่างหนักต้่อเขีา 

เอาม่ากๆ  เขีาบอกว่าไม่่ม่ีใคุรต้�องการเขีาเลย แต่้ม่ีสืต้รีคุร่สืเต้ียนที่่านหน่�ง

ที่ี�ม่ีใจัรักและห่วงใยผู้้�อื�นม่ากไดี�รับเขีาไปเลี�ยง เธิอม่ีล้กชีายอย้่แล�วสืองคุน  

มุ่สืต้าฟาม่องม่าที่ี�ผู้ม่ดี�วยนำ�าต้าคุลอเบ�าแล�วพี้ดีว่า “เธิอไม่่ไดี�มี่ล้กชีายแคุ่ 

สืองคุน แต้่ม่ีสืาม่คุน” คุวาม่ที่รงจัำาที่ั�งหม่ดีไหลหลั�งกลับม่า สืต้รีคุร่สืเต้ียน

แห่งคุวาม่เชีื�อที่่านนี�ไดี�ที่ำาในสื่�งที่ี�ถ้กต้�องไม่่ว่าผู้ลที่ี�ต้าม่ม่าจัะเป็นอย่างไร ที่่าน

เพียีงแคุร่กัม่สุืต้าฟา รกัเขีา และรกัเขีา ผู้ม่ชีื�นชีม่คุวาม่รกัเชีน่นี�จัรง่ๆ ม่สุืต้าฟา 

ม่องม่าที่ี�ผู้ม่ เขีาร�องไห�และถาม่ว่า “ผู้ม่จัะเป็นคุร่สืเต้ียนไดี�อย่างไรคุรับ”

โปรดีจัำาไว�ว่าแม่�คุุณอาจักำาลังยืนอย้่กลางสืนาม่บ่น แต้่ต้ัวคุุณและ 

พีระว่ญญาณบร่สืุที่ธิ่�ก็เป็นฝ้่ายขี�างม่ากในทีุ่กที่ี�ที่ี�คุุณไป

สืต้รผีู้้�ย่�งใหญคุ่นหน่�งในพีระคัุม่ภัรีค์ุอืพีระราชีน่เีอสืเธิอร ์ขี�อพีระคุมั่ภัรี์

ที่ี�เป็นที่ี�ร้�จัักดีีจัากหนังสืือเอสืเธิอร์ คุือเอสืเธิอร์ 4:14 “เพีราะถ�าเธิอเงียบอย้่ 

ในเวลานี� คุวาม่ชี่วยเหลือและการชี่วยให�พี�นจัะม่าถ่งพีวกย่วจัากที่ี�อื�น แต้่เธิอ 

เขาสือนัล่้ก่ๆ ให้แปัรงฟันั ผู้้ก่เชือก่ 
รองเทำ้า หรือสือนัให้ก่ินัผู้ัก่หรือไม่  
ทำำาไมก่ารเค้�ยวเข็ญล่้ก่ๆ ในัสืิ�งเหล่่านัั�นั 
จึงไม่ใช่เรื�องยาก่เย็นั?
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และวงศ์วานบ่ดีาขีองเธิอจัะพี่นาศ ที่ี�จัร่งเธิอม่ารับต้ำาแหน่งราชี่นีก็เพีื�อ 

ยาม่ว่กฤต้เชี่นนี�ก็เป็นไดี�นะใคุรจัะร้�” โม่รเดีคุัยกำาลังเต้ือนสืต้่เอสืเธิอร์ ถ�า 

เอสืเธิอรจ์ัะไม่ย่นืหยดัีเพีื�อคุวาม่ถก้ต้�อง นั�นกเ็ปน็ที่างเลอืกขีองเธิอ แต้พ่ีระเจั�า

จัะที่รงปกป้องชีาวย่วอย้่ดีี ไม่่ว่าจัะเก่ดีอะไรขี่�น

เอสเธอร์์ 2:15 “บัดีนี�เม่ื�อถ่งเวรขีองเอสืเธิอร์ บุต้รสืาวขีองอาบีฮิาอ่ล 

ลุงขีองโม่รเดีคุัยผู้้�ซึ่่�งรับเธิอไว�เป็นบุต้รสืาว จัะเขี�าเฝ้้ากษัต้ร่ย์ เธิอม่่ไดี�

ขีอสื่�งใดี นอกจัากสื่�งที่ี�เฮิกัยขี�าราชีสืำานักขีองกษัต้ร่ย์ผู้้�ดี้แลพีวกสืต้รี

แนะนำา ฝ้่ายเอสืเธิอร์ไดี�รับคุวาม่โปรดีปรานในสืายต้าขีองทีุ่กคุนที่ี�ไดี�

พีบเห็น”

โม่รเดีคุยั เปน็นกัหนนุใจัในชีวีต่้ขีอง

เอสืเธิอร์ คุุณเป็นนักหนุนใจัหรือไม่่ ผู้้�คุน

ชีอบอย้่ใกล�คุุณเพีราะร้�ว่าคุุณกำาลังกระตุ้�น

ให�พีวกเขีาที่ำาสื่�งที่ี�ย่�งใหญ่เพีื�อพีระเจั�าหรือ

ไม่่

สืม่ัยนั�น การเขี�าไปเฝ้้ากษัต้ร่ย์โดีย

ไม่่ไดี�ถ้กเรียกให�เขี�าเฝ้้า อาจัมี่โที่ษถ่งชีีว่ต้

ไดี� แต้่คุนยาม่ต้�องใสื่ใจัที่ำาในสื่�งที่ี�ถ้กต้�องม่ากกว่ากังวลว่าผู้ลที่ี�ต้าม่ม่าจัะเป็น

เชี่นไร เอสืเธิอร์ที่ำาทีุ่กสื่�งต้าม่ลำาดีับขีั�นต้อน เธิออธิ่ษฐานและอดีอาหาร และ

พีระเจั�าประที่านคุวาม่โปรดีปรานให�แก่เธิอ เอสืเธิอร์ไดี�เขี�าเฝ้้าและที่้ลขีอต้่อ

กษัต้ร่ย์ และคุนอ่สืราเอลที่ั�งหม่ดีก็ไดี�รับการปกป้องชี่วยเหลือให�รอดี เพีราะ

คุวาม่สืัต้ย์ซึ่ื�อขีองเธิอ

คุรั�งหน่�งที่ี�ม่หาวท่ี่ยาลยัคุรส่ืเต้ยีนแหง่หน่�ง หลงัจัากผู้ม่ไดี�บรรยายจับลง 

ชีายหนุ่ม่คุนหน่�งไดี�ม่าหาผู้ม่ เขีาม่าจัากแอฟร่กาและไดี�ม่าศ่กษาต้่อที่ี�สืหรัฐฯ 

คุณเปั็นันััก่หนัุนัใจหรือไม่ ผู้้้คนั 
ชอบัอย้่ใก่ล่้คุณเพราะร้้ว่าคุณ 

ก่ำาล่ังก่ระตุ้นัให้พวก่เขาทำำาสืิ�งทำ้� 
ยิ�งใหญ่เพื�อพระเจ้าหรือไม่
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เขีาเล่าว่าวันหน่�งเม่ื�อเขีาอย้่ที่ี�บ�านขีองเขีา ม่ีคุนร�ายไดี�บุกเขี�าม่าและม่ัดีคุน 

ที่ั�งคุรอบคุรัวขีองเขีาไว� ต้อนนั�นเขีายังเป็นวัยรุ่น เขีาถ้กม่ัดีต้ัวให�นอนอย้ ่

บนพีื�น เขีาเล่าว่าคุนร�ายไม่่ไดี�ม่ัดีคุนในคุรอบคุรัวขีองเขีาแน่นหนาดีีเที่่าใดีนัก  

ดีงันั�นเขีาจัง่ยนืขี่�น ดีง่ม่อืออกจัากเชีอืกแล�วพีด้ีวา่ “ในนาม่พีระเยซึ่คุ้รส่ืต้ ์คุณุจัะ 

ไม่ฆ่่า่คุนในคุรอบคุรัวขีองผู้ม่” นี�คุอืชีายหนุม่่ในแบบฉบับที่ี�ผู้ม่ชีื�นชีม่ ผู้ม่ถาม่ว่า 

แล�วเก่ดีอะไรขี่�นหลังจัากนั�น เขีาบอกว่าคุนร�ายไดี�ใชี�ป้นย่ง ม่ันเป็นป้นเก่า 

จัวนจัะพัีงและกระสุืนก็ไม่่พุ่ีงออกม่าต้รงๆ แต่้มั่นก็โดีนเขี�าทีี่�หน�าอกดี�านต้รงขี�าม่ 

กับหัวใจัขีองเขีาอย่างจััง เลือดีไหลชีุ่ม่เลยที่ีเดีียว ม่ือป้นต้กใจัเม่ื�อเห็นเลือดีจั่ง 

ว่�งหนีไป ชีายหนุ่ม่คุนนี�มี่คุวาม่เชืี�อมั่�นอย่างแรงกล�า ซ่ึ่�งเห็นไดี�จัากแววต้าขีองเขีา 

เขีาร้�วา่อะไรคุอืสื่�งที่ี�คุวรที่ำาแม่�วา่ชีวีต่้เขีาอาจัจัะต้�องจับลงกต็้าม่ พีด้ีงา่ยๆ กค็ุอื  

ชีายหนุ่ม่ผู้้�นั�นและพีระว่ญญาณบร่สืุที่ธิ่�คุือฝ้่ายขี�างม่ากในทีุ่กที่ี�ที่ี�เขีาไป

สืเที่เฟนในพีระคัุม่ภีัร์เป็นคุนทีี่�ที่ำาหม่ายสืำาคัุญและการอัศจัรรย์อันย่�งใหญ่

เพีราะเขีาเต้็ม่ไปดี�วยคุวาม่เชีื�อและฤที่ธิ่�เดีชี แต้่การยืนหยัดีเพีื�อพีระเยซึ่้กำาลัง

จัะที่ำาให�เขีาต้�องจั่ายราคุาดี�วยชีีว่ต้

กิจ็การ์ 7:55-60  “ฝ่้ายสืเที่เฟนประกอบดี�วยพีระว่ญญาณบร่สืุที่ธิ่� 

ไดี�เขีม่�นดี้สืวรรคุ์เห็นสืง่าราศีขีองพีระเจั�า และพีระเยซึ่้ที่รงยืนอย้ ่

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

เห็นที่�องฟ้าแหวกเป็นชี่อง และบุต้รม่นุษย์ยืนอย้่เบื�องขีวาพีระหัต้ถ์

ขีองพีระเจั�า’ แต้เ่ขีาที่ั�งปวงร�องเสีืยงดีงัและอุดีหว้่�งกรเ้ขี�าไปยงัสืเที่เฟน  

แล�วขีับไล่ทำ่านัออกจัากกรุงและเอาห่นขีว�าง ฝ้่ายคุนที่ี�เป็นพียาน 

ปรักปรำาสืเที่เฟนไดี�ฝ้ากเสืื�อผู้�าขีองต้นไว�ที่ี�เที่�าขีองชีายหนุ่ม่คุนหน่�ง

ชีื�อเซึ่าโล เขีาจั่งเอาห่นขีว�างสืเที่เฟนเม่ื�อกำาลังอ�อนวอนพีระเจั�าอย้่ว่า  

‘ขี�าแต้่พีระเยซึ่้เจั�า ขีอที่รงโปรดีรับจั่ต้ว่ญญาณขีองขี�าพีระองคุ์ดี�วย’ 
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สืเที่เฟนก็คุุกเข่ีาลงร�องเสีืยงดัีงว่า ‘พีระองค์ุเจั�าขี�า ขีอโปรดีอย่าถือโที่ษ

เขีาเพีราะแบบนี�’ เม่ื�อกล่าวเชี่นนี�แล�วก็ล่วงหลับไป”

สืเที่เฟนไม่่เคุยคุรั�นคุร�าม่ เขีาเป็นพียานเพีียงลำาพีังในขีณะที่ี�ถ้กห่นขีว�าง 

แต้่ที่ี�เราร้�ก็คุือ สืเที่เฟนไม่่ไดี�อย้่โดีดีเดีี�ยวต้าม่ลำาพีัง พีระเจั�าที่รงอนุญาต้ให� 

สืเที่เฟนไดี�เห็นพีระเยซึ่้ก่อนลม่หายใจัเฮิือก

สืุดีที่�ายขีองเขีาบนโลกใบนี� พีระเยซึ่้ที่รง 

ยนืขี่�นเพีื�อเต้รยีม่ต้�อนรบัเขีา แม่�สืเที่เฟนต้�อง

สื้ญเสืียชีีว่ต้ แต้่การขี่ม่เหงนั�นเป็นเหตุ้ให� 

ขี่าวประเสืร่ฐแพีร่กระจัายออกไป อย่่าลืืม

ว่่าหากเมลื็ดไม่ได้ตกลืงในดินแลืะตาย่ มัน

ก็จะเกิดผลืไม่ได้

วนัหน่�ง ผู้ม่ไดี�ม่โีอกาสืคุยุกบันกัศก่ษา

ม่หาว่ที่ยาลัยที่ี�ชีื�อแอนนาลี เธิอเป็นสืต้รีผู้้�

กล�าหาญขีองพีระเจั�า ต้อนนั�นเธิอกำาลังเรียนว่ชีาศาสืนาศ่กษาซึ่่�งสือนโดีย 

นักเที่ศน์แบ๊บต้่สืต้์ เขีากำาลังสือนนักศ่กษาเรื�องที่างไปสื้่สืวรรคุ์ว่า ม่ีเพีียง 

ที่างเดีียวหรือม่ีไดี�หลายที่าง? ม่ันน่าเศร�า คุุณอาจัเดีาคุำาสือนขีองเขีาไดี� เขีา

กำาลังสือนว่าม่ีที่างไปสืวรรค์ุไดี�หลายที่าง แอนนาลีไดี�รับการสือนอย่างถ้กต้�อง 

จัากพี่อแม่่ เธิอไดี�รับการวางรากฐานบนพีระวจันะขีองพีระเจั�าเป็นอย่างดีี  

เธิอร้�พีระคุัม่ภัีร์ดีีม่าก แอนนาลีไดี�ยกม่ือขี่�นพี้ดีในชีั�นเรียนและยังออกม่าจัาก

ชีั�นเรียนดี�วยคุวาม่รักและคุวาม่เขี�ม่แขี็ง เธิอบอกผู้ม่ว่าม่ีคุนหน่�งในชีั�นเรียน 

ที่ี�เชีื�อว่าไม่่ม่ีพีระเจั�าและมั่กจัะเยาะเย�ยเธิออย้่เสืม่อ แต่้เธิอไม่่สืนใจั พีระเจั�า

ขีองเธิอม่คีุณุคุา่และคุ้คุ่วรแก่การปกปอ้ง ระหว่างที่ี�ผู้ม่คุยุกบัเธิอ ผู้ม่ให�แนวคุด่ี 

เพ่ี�ม่เต่้ม่ว่าจัะพ้ีดีอะไรไดี�อีกในชัี�นเรียนขีองเธิอ เธิอเร่�ม่จัดีบันท่ี่กเพืี�อเต้รียม่พีร�อม่

สืเทำเฟนัไม่เคยครั�นัคร้าม เขาเปั็นั 
พยานัเพ้ยงล่ำาพังในัขณะทำ้�ถ้ก่หินัขว้าง  

แต่ทำ้�เราร้้ก่็คือ สืเทำเฟนัไม่ได่้อย้่ 
โด่ด่เด่้�ยวตามล่ำาพัง...พระเยซ้ทำรง 

ยืนัขึ�นัเพื�อเตร้ยมต้อนัรับัเขา
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สืำาหรบัการต้อ่สื้�คุรั�งต้อ่ไป ในชีั�นเรยีนนั�น แอนนาลไีม่ไ่ดี�โดีดีเดีี�ยวอย้ต่้าม่ลำาพีงั 

เธิอร้�วา่ต้วัเธิอและพีระวญ่ญาณบรสุ่ืที่ธิ่�คุอืฝ้า่ยขี�างม่ากในม่หาวท่ี่ยาลัยแหง่นั�น

สืำาหรับคุนที่ี�ในต้อนนี�ไดี�เขี�าใจัแล�วว่า ต้ัวคุุณและพีระว่ญญาณบร่สืุที่ธิ่�

คุือฝ้่ายขี�างม่ากในทีุ่กที่ี�ที่ี�คุุณไป ขีอให�ดี้ขี�อคุัม่ภัีร์เหล่านี�

สดุด่ 34:7 “ที่้ต้สืวรรค์ุขีองพีระเยโฮิวาห์ไดี�ต้ั�งคุ่ายล�อม่บรรดีาผู้้�ทีี่� 

เกรงกลัวพีระองคุ์ และชี่วยเขีาที่ั�งหลายให�รอดี”

สดุด่ 37:40 “พีระเยโฮิวาห์จัะที่รงชี่วยเขีาและที่รงชี่วยเขีาให�พี�น 

พีระองคุจ์ัะที่รงชีว่ยเขีาให�พี�นจัากคุนชีั�วและที่รงชีว่ยเขีาให�รอดี เพีราะ

เขีาที่ั�งหลายวางใจัในพีระองคุ์”

สดุด่ 112:7 “เขีาจัะไม่่กลัวขี่าวร�าย จั่ต้ใจัขีองเขีาย่ดีแน่น วางใจัใน

พีระเยโฮิวาห์”

สดุด่ 118:8 “การวางใจัในพีระเยโฮิวาห์ก่็ดีีกว่าที่ี�จัะเชีื�อในม่นุษย์”

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

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

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

ดาเนำ่ยูล 11:32 “เขีาจัะใชี�คุวาม่สือพีลอล่อลวงผู้้�ที่ี�ละเม่่ดีพีันธิสืัญญา 

แต้่ประชีาชีนผู้้�ร้�จัักพีระเจั�าขีองเขีาที่ั�งหลายจัะยืนม่ั�นและปัฏิิบััติงานั”
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ยูอหน์ำ 15:5 “เราเปน็เถาองุน่ ที่า่นที่ั�งหลายเปน็ก่�ง ผู้้�ที่ี�เขี�าสืนท่ี่อย้ใ่นเรา 

และเราเขี�าสืน่ที่อย้่ในเขีา ผู้้�นั�นจัะเก่ดีผู้ลม่าก เพีราะถ�าแยกจัากเรา

แล�วที่่านจัะที่ำาสื่�งใดีไม่่ไดี�เลย”

“ชิายูหนำ่�งคนำบวิกกับควิามกล้าหาญ ก็เป็นำฝ่่ายูข้างมาก”4  

                - ประธิานาธิ่บดีีแอนดีร้ว์ แจั็กสืัน

คุวาม่จัร่งคุือต้ัวคุุณและพีระว่ญญาณบร่สืุที่ธิ่�ก็เป็นฝ้่ายขี�างม่ากในทีุ่กที่ี�

ที่ี�คุณุไป เพีราะพีระองค์ุจัะที่ำาให�คุณุม่ีคุวาม่กล�าหาญและคุวาม่เชีื�อม่ั�นที่ั�งหม่ดี

ที่ี�จัำาเป็นต้�องม่ี

สดดุ ่37:5 “จังม่อบที่างขีองที่า่นไว�กบัพีระเยโฮิวาห ์วางใจัในพีระองคุ์ 

และพีระองคุ์จัะที่รงกระที่ำาให้สืำาเร็จั”

สดดุ ่118:6 “ม่พีีระเยโฮิวาห์อย้ฝ่้า่ยขี�าพีเจั�า ขี�าพีเจั�าจัะไม่ก่ลัว ม่นษุย์

จัะที่ำาอะไรแก่ขี�าพีเจั�าไดี�เล่า”

คุณุต้�องเขี�าใจัวา่ไม่ใ่ชีพ่ีระลกัษณะนส่ืยัขีองพีระเจั�าที่ี�จัะละที่่�งประชีากร

ขีองพีระองค์ุ พีระองคุ์ที่รงไม่่ที่อดีที่่�งเรา พีระองคุ์ที่รงอย้่เคุียงขี�างเราต้ลอดี 

การเดี่นที่างขีองชีีว่ต้  ที่ี�จัร่งเราคุวรพี้ดีว่าบนเสื�นที่างแห่งชีีว่ต้นี� เรากำาลังเดี่น

ร่วม่ที่างกับพีระองคุ์อย้่ พีระองคุ์ที่รงห่วงใยพีวกเราแต้่ละคุนเป็นอย่างม่าก 

เก่นกว่าที่ี�จัะที่อดีที่่�งเราในยาม่ที่ี�เราต้�องการคุวาม่ชี่วยเหลือ บางคุรั�งเราอาจั

ไม่่เขี�าใจัว่ากำาลังเก่ดีอะไรขี่�น แต้่พีระองคุ์ที่รงสืัต้ย์ซึ่ื�ออย่างแน่นอน

คุนยาม่ร้�เสืม่อวา่เขีาไม่ไ่ดี�เสืี�ยงภัยัอย้ต่้าม่ลำาพีงัในการผู้จัญภัยันี� คุนยาม่ 

ร้�ว่าต้นไดี�เลือกขี�างใดี คุนยาม่ร้�ว่าเขีาสืาม่ารถยืนหยัดีเพีื�อพีระเจั�าไดี� และ



52

คนยาม

พีระองคุ์จัะไม่่ม่ีวันผู้ละจัากเขีาหรือที่อดีที่่�ง

เขีาไป คุุณเป็นคุนยาม่ประเภัที่ทีี่�ไว�วางใจั 

ในพีระเจั�าม่ากขีนาดีนั�นหรือไม่่ คุนยาม่ 

ร้�อย้เ่สืม่อวา่ต้วัเขีาและพีระวญ่ญาณบรส่ืทุี่ธิ่�

คุือพีลังอำานาจัที่ี�ไม่่อาจัม่ีอะไรม่าหยุดียั�งไดี�

ในทีุ่กที่ี�ที่ี�คุุณไป

คนัยามร้้เสืมอว่าเขาไม่ได่้เสื้�ยงภัย 
อย้่ตามล่ำาพังในัก่ารผู้จญภัยนั้� คนัยาม 
ร้้ว่าตนัได่้เล่ือก่ข้างใด่ 







บทที่ 3
สวัสดี

คนแปลกหน้า

“คุณไม่สามารถึรอดได้ด้วยความพยายามที�กระทำาด้วยตัวคุณเอง 

แต่ตอนนี้คุณได้รับความรอดแล้ว มันเป็นความจำาเป็นที�คุณต้อง

พยายามกระทำาทุกวิถึีทางเพื�อถึวายเกียรติแด่พระองค์”5

–แฮัร์รี� เอ. ไอรอนไซด์

สื่�งหน่�งที่ี�คุนยาม่ร้�ก็คุือเราจัำาเป็นที่ี�ต้�องต้รวจัสือบทีุ่กอย่างว่าถ้กต้�อง

ต้าม่พีระคุัม่ภัีร์หรือไม่่ เราไม่่สืาม่ารถที่ำาไปต้าม่คุวาม่ร้�สื่กขีองต้ัวเราเองไดี�  

เราไม่่สืาม่ารถใชี�คุวาม่คุ่ดีว่เคุราะห์เองว่าคุวรที่ำาอะไรดีีจั่งจัะม่ีประสื่ที่ธิ่ผู้ล  

เราต้�องย่ดีม่ั�นกับคุวาม่จัร่งขีองพีระเจั�าโดียไม่่พี่�งพีาสื่�งอื�นใดีเลย

นี�คุือคุำาพี้ดีขีองศ่ษยาภั่บาลผู้้�ม่ีชีื�อเสืียงที่่านหน่�ง “หากเราสืาม่ารถ 

ย�อนกลับไปเขีียนแก�ไขีบที่บาที่ในอดีีต้เพีื�อให�ศาสืนาคุร่สืต้์ม่ีชีื�อเสืียงดีีไดี� ผู้ม่

คุ่ดีว่าเราคุวรเน�นเรื�องการพีัฒนาคุวาม่สืัม่พีันธิ์กับผู้้�ไม่่เชีื�อ รับใชี�พีวกเขีา  

รักพีวกเขีา และที่ำาให�พีวกเขีาร้�สื่กเป็นที่ี�ยอม่รับ เม่ื�อนั�นเราจั่งจัะสืม่คุวรไดี�

ม่าซึ่่�งสื่ที่ธ่ิที่ี�จัะประกาศข่ีาวประเสืร่ฐไดี�”6 คุำาพี้ดีนี�อาจัฟังดี้ดีี แต้่ม่ีปัญหา 
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เราควรทำำาความด่้ แต่ก่ารก่ระทำำาของ 
เราจะช่วยให้ผู้้้คนัยก่ย่องสืรรเสืริญ 
พระเจ้าผู้้้สืถิตในัสืวรรค์ได่้อย่างไร  
เว้นัเสื้ยแต่ว่าพวก่เขาร้้ว่าพระองค์คือ 
พระเจ้าทำ้�เรารับัใช้อย้่  

เพีียงอย่างเดีียวคุือม่ันไม่่ถ้กต้�องต้าม่พีระคัุม่ภัีร์  คุุณจัะไม่่พีบหลักการนี�ใน 

พีระคุัม่ภัีร์ คุุณไม่่จัำาเป็นต้�องหาสืาเหตุ้เพีื�อให� “สืม่คุวรไดี�ม่า” ซึ่่�งสื่ที่ธ่ิที่ี�จัะ

ประกาศคุวาม่เชีื�อ แต้่คุุณม่ีสื่ที่ธิ่�ที่ี�จัะประกาศคุวาม่เชีื�อขีองคุุณ คุุณไดี�รับ 

พีระบัญชีานี�จัากพีระเจั�า ให�กล�าหาญเพีื�อพีระบุต้รขีองพีระองคุ์

กิจ็การ์ 1:8 “แต่้ที่่านที่ั�งหลายจัะไดี�รับพีระราชีที่านฤที่ธิ่�เดีชี เม่ื�อ 

พีระว่ญญาณบร่สืุที่ธิ่�จัะเสืดี็จัม่าเหนือที่่าน และที่่านที่ั�งหลายจัะเป็น

พียานฝ้า่ยเราที่ั�งในกรงุเยรซ้ึ่าเลม็่ ที่ั�วแคุว�นยเ้ดียี แคุว�นสืะม่าเรยี และ

จันถ่งที่ี�สืุดีปลายแผู้่นดี่นโลก”

มั่นเป็นพีระบัญชีาขีองพีระเจั�าทีี่�ให�เราเปิดีปากเป็นพียานและเหยียดีชีีว่ต้ 

ออกไปสื้่ผู้้�ที่ี�ยังไม่่เชีื�อ หากคุุณไม่่ที่ำาเชี่นนั�น คุุณก็กำาลังไม่่เชีื�อฟังพีระองค์ุ  

ม่ันชีัดีเจันม่าก

ผู้ม่เคุยไดี�ย่นคุนพ้ีดีถ่ง “การประกาศ

ผู่้านคุวาม่สัืม่พัีนธ์ิคุวาม่เป็นเพืี�อน” ม่า 

หลายคุรั�ง ซึ่่�งก็คุือ “ให�เราสืร�างม่่ต้รภัาพี

ให�เก่ดีขี่�นกับใคุรสืักคุนก่อน เม่ื�อเป็นเพีื�อน

กับเขีาแล�ว เราจัะสืาม่ารถแบ่งปันขี่าว

ประเสืรฐ่กบัพีวกเขีาไดี�” คุำาถาม่งา่ยๆ กค็ุอื 

วลีที่ี�ว่า “การประกาศผู่้านคุวาม่สืัม่พีันธิ์

คุวาม่เป็นเพีื�อน” ปรากฏิอย้่ในพีระคุัม่ภัีร์

กี�คุรั�ง คุำาต้อบคุือศ้นย์ คุุณจัะไม่่พีบวลีนี� 

ในพีระคุมั่ภัรีเ์ลย พีระคุมั่ภัรีบ์อกวา่เราคุวร

รักผู้้�อื�นและปฏิ่บัต้่ต้่อผู้้�อื�นอย่างที่ี�เราต้�องการให�พีวกเขีาปฏิ่บัต้่ต้่อเรา แต้่นั�น

ไม่่ใชี่ขี�อกำาหนดีเบื�องต้�นที่ี�จัำาเป็นก่อนการประกาศขี่าวประเสืร่ฐ
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มัทิธิวิ 5:16 “จังให�คุวาม่สืว่างขีองที่่านสื่องไปต้่อหน�าคุนที่ั�งปวง 

อย่างนั�น เพีื�อว่าเขีาไดี�เห็นคุวาม่ดีีที่ี�ที่่านที่ำา จัะไดี�สืรรเสืร่ญพีระบ่ดีา

ขีองที่่านผู้้�ที่รงอย้่ในสืวรรคุ์”

เราคุวรที่ำาคุวาม่ดี ีแต้ก่ารกระที่ำาขีองเราจัะชีว่ยให�ผู้้�คุนยกยอ่งสืรรเสืรญ่

พีระเจั�าผู้้�สืถ่ต้ในสืวรรค์ุไดี�อย่างไร เว�นเสืียแต้่ว่าพีวกเขีาร้�ว่าพีระองค์ุคุือ

พีระเจั�าที่ี�เรารับใชี�อย้่  พีวกเขีาสืาม่ารถเห็นการประพีฤต้่ดีีขีองเรา แต้่จัะร้�ไดี� 

อยา่งไรวา่เขีาคุวรยกคุวาม่ดีคีุวาม่ชีอบนั�นให�ใคุร และคุวรยกยอ่งสืรรเสืรญ่ผู้้�ใดี  

นั�นหม่ายคุวาม่ว่าเราต้�องบอกเล่าเรื�องพีระเจั�าที่ี�เราเชีื�อให�พีวกเขีาฟัง จัากนั�น  

เม่ื�อคุนเหล่านั�นเห็นการกระที่ำาที่ี�ดีีขีองเราแล�ว พีวกเขีาจัะถวายเกียรต้่แดี่

พีระเจั�า

ผู้ม่ไดี�พีบกบักลุม่่คุนที่ี�เชีื�อวา่ไม่ม่่พีีระเจั�า พีวกเขีาไดี�ไปเม่อืงนว่ออรล์นีสื์ 

เพีื�อชีว่ยเหลอืผู้้�คุนหลงัเกด่ีพีายเุฮิอรเ่คุนแคุที่รนีา พีวกเขีาไดี�เหน็คุวาม่เสืยีหาย 

อย่างรุนแรงที่ี�เก่ดีขี่�นและต้�องการที่ำาบางอย่างเพีื�อชี่วยเหลือ ดีังนั�น ผู้ม่คุวร

ที่่กที่ักไปเองหรือไม่่ว่า คุนในเม่ืองน่วออร์ลีนสื์จัะกลายเป็นคุนที่ี�เชีื�อว่าไม่่ม่ี

พีระเจั�าไปดี�วย เพีราะมี่บางคุนทีี่�เชีื�อว่าไม่่ม่ีพีระเจั�าไดี�ไปชี่วยเหลือพีวกเขีา 

แน่นอนว่าไม่่ใชี่ คุนไม่่ไดี� “ต้่ดีเชีื�อ” คุวาม่เชีื�อดี�วยกระบวนการซึ่่ม่ผู้่านแบบ 

ออสืโม่ซึ่่สื แต่้เพีราะคุนที่ี�เชีื�อว่าไม่่ม่ีพีระเจั�าไดี�แบ่งปันแนวคุวาม่เชีื�อขีองเขีา

และพียายาม่โน�ม่น�าวให�คุนอื�นเชีื�อว่าไม่่ม่ีพีระเจั�าต้าม่เขีา คุนที่ี�ยังไม่่เชีื�อใน

พีระเจั�าก็ไม่่ไดี� “ต้่ดีเชีื�อ” คุวาม่เชีื�อคุร่สืเต้ียนดี�วยกระบวนการซึ่่ม่ผู้่านแบบ 

ออสืโม่ซึ่่สืเชี่นเดีียวกัน พีวกเขีารับคุวาม่เชีื�อคุร่สืเต้ียนเพีราะเราออกไป

ประกาศคุวาม่เชีื�อให�กับโลกทีี่�กำาลังหลงที่างและกำาลังจัะต้าย นั�นคุือสื่�งที่ี� 

คุนยาม่ที่ำา

อีกประเดี็นหน่�งที่ี�น่าคุ่ดีก็คุือ คุุณจัะต้�องเป็นเพีื�อนกับใคุรบางคุน 

นานแคุ่ไหนก่อนทีี่�จัะแบ่งปันข่ีาวประเสืร่ฐกับเขีาไดี� คุุณจัะร้�ไดี�อย่างไรว่าเวลานั�น 
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ม่าถ่งแล�ว ต้�องใชี�เวลานานแคุ่ไหนกว่าคุุณจัะพี้ดีถ่งเรื�องที่ี�สืำาคุัญที่ี�สืุดีในชีีว่ต้ 

กบัเพีื�อนใหม่ข่ีองคุณุ สืองสืปัดีาห?์ หกเดีอืน? หรอืหน่�งป?่ แต้น่ั�นแหละ ปญัหา

ที่ี�แที่�จัร่งคุือ  พีระเยซึ่้อาจัไม่่ใชี่เรื�องที่ี�สืำาคุัญที่ี�สืุดีในชีีว่ต้ขีองคุุณ เราคุุยเรื�อง

ที่ารกที่ี�เก่ดีใหม่่ เราคุุยเรื�องขีองขีวัญวันเก่ดีที่ี�ไดี�รับ เราคุุยถ่งการที่ำาประต้ ้

ที่ัชีดีาวน์คุรั�งใหญ่ในการแขี่งขีันฟุต้บอลในคืุนวันศุกร์ แต้่เราจัะต้�องรออีก 

สืักพีักก่อนแล�วคุ่อยบอกเพีื�อนๆ เกี�ยวกับเรื�องราวขีองพีระเยซึ่้เชี่นนั�นหรือ  

ม่ันดี้เหม่ือนม่ีบางอย่างที่ี�ไม่่ถ้กต้�องนะ

ลองคุ่ดีถ่งชีีว่ต้ขีองคุุณและสื่�งที่ี�คุุณกระที่ำาในแต้่ละวัน แต้่ละสืัปดีาห์ 

และแต้่ละเดีือน คุุณคุ่ดีว่าคุุณยุ่งหรือไม่่ ถ�าคุำาต้อบคุือใชี่ ให�ถาม่ต้ัวเองว่า 

ในชีว่งชีวีต่้นี� คุณุจัะสืาม่ารถมี่เพีื�อนใหม่เ่พ่ี�ม่ไดี�อกีกี�คุน ลองดีว่้าคุณุจัะสืาม่ารถ

กำาหนดีต้ัวเลขีขี่�นม่าไดี�หรือไม่่

คุรั�งหน่�งเม่ื�อผู้ม่ไปบรรยายในคุ่ายบุรุษคุร่สืเต้ียนที่ี�แคุล่ฟอร์เนีย ผู้ม่ 

ต้ั�งคุำาถาม่นี�กับพีวกเขีาว่า  จัากต้ารางเวลาขีองพีวกเขีาที่ี�ม่ีอย้่ พีวกเขีาคุ่ดีว่า

จัะสืาม่ารถมี่เพีื�อนใหม่่เพ่ี�ม่ขี่�นไดี�กี�คุน ที่ี�ผู้่านม่า เม่ื�อถาม่คุำาถาม่ดีังกล่าว ผู้ม่ 

ไดี�รับคุำาต้อบจัำานวนสื้งสืุดีคุือห�าคุน แต่้สื่วนใหญ่จัะต้อบว่าหน่�งหรือสืองคุน  

ชีายคุนหน่�งยกม่อืขี่�นและต้อบวา่ “ศน้ยค์ุรบั งานผู้ม่ยุง่ม่าก และต้อนที่ี�ไม่ท่ี่ำางาน  

ผู้ม่ก็อยากใชี�เวลากับภัรรยาและลก้ๆ” เป็นเรื�องน่าย่นดีีม่ากที่ี�ไดี�ย่นว่าคุนขีอง 

พีระเจั�าต้�องการใชี�เวลาอย่้กับคุรอบคุรัว  นี�คืุอผู้้�ชีายแบบทีี่�ผู้ม่ชืี�นชีม่ม่ากทีี่เดีียว

แต้่จัะที่ำาอย่างไรกับบรรดีาพีนักงานเสื่ร์ฟ พีนักงานในปั�ม่นำ�าม่ัน  

พีนกังานชีงกาแฟ พีนกังานต้�อนรบับนเคุรื�องบน่ คุนที่ี�นั�งขี�างๆ เราในเทีี่�ยวบน่ 

ต้่างๆ พีนักงานที่ี�ชี่องหน�าต้่างขีองร�านอาหารไดีร์ฟที่ร้ คุนที่ี�ต้่อแถวในร�าน 

ขีายขีองชีำา ฯลฯ เราจัะที่ำาอยา่งไรกบัคุนเหลา่นั�น เนื�องจัากเราไม่ม่่เีวลาพีอที่ี�จัะ 

ผู้ก้ม่ต่้รเปน็เพีื�อนกบัพีวกเขีา เราคุวรจัะปล่อยให�พีวกเขีาต้กนรกโดียไม่ท่ี่ำาอะไร

เลยหรือ เราไม่่ใสื่ใจัดีวงว่ญญาณขีองพีวกเขีาม่ากพีอที่ี�จัะเร่�ม่ต้�นสืนที่นาหรือ

ยื�นใบปล่วประกาศขี่าวประเสืร่ฐให�พีวกเขีาเชี่นนั�นหรือ
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อีกประการหน่�ง คุุณเคุยคุ่ดีถ่งเรื�องนี�จัากมุ่ม่ม่องขีองคุนไม่่เชีื�อพีระเจั�า

บ�างไหม่ว่า คุนที่ี�ไม่่เชีื�อพีระเจั�าชีอบคุุยกับคุนแปลกหน�า ที่ำาไม่จั่งเป็นเชี่นนั�น?  

เพีราะพีวกเขีาสืาม่ารถเล่าเรื�องที่ี�อยากพี้ดี

ให�กับคุนแปลกหน�าฟัง (และผู้ม่หม่ายถ่ง 

เรื�องอะไรก็ไดี� ทีี่�พีวกเขีาอยากระบาย 

ออกม่า) เพีราะพีวกเขีาคุด่ีวา่คุงจัะไม่ไ่ดี�เจัอ 

กับคุนแปลกหน�าคุนนั�นอีก เคุยม่ีคุนเล่า

เรื�องราวต้่างๆ ให�ผู้ม่ฟัง ซึ่่�งผู้ม่ร้�แน่ว่าเขีา

จัะไม่่เล่าให�เพีื�อนสืน่ที่ขีองเขีาฟัง พีวกเขีา 

ไม่่ต้�องการให�เพีื�อนขีองเขีาร้�เรื�องเหล่านั�น 

แต้่กับคุนแปลกหน�านั�น ม่ันเป็นพีื�นที่ี�ที่ี�

ปลอดีภััย ผู้ม่เชีื�อจัร่งๆ ว่าพีระเจั�าที่รงออกแบบให�เป็นเชี่นนั�น

และอย่าลืม่ว่าเพีื�อนๆ ทีุ่กคุนที่ี�คุุณม่ีในวันนี�ต้่างเคุยเป็นคุนแปลกหน�า

ม่าก่อนที่ั�งสื่�น  หากคุุณแต้่งงานแล�ว คุ้่สืม่รสืขีองคุุณก็เคุยเป็นคุนแปลกหน�า 

ม่าก่อน  คุุณไม่่ดีีใจัหรอกหรือที่ี�ฝ้่ายใดีฝ้่ายหน่�งไดี�เร่�ม่ที่ำาคุวาม่ร้�จัักและพี้ดีคุุย 

กับอีกฝ้่ายจันในที่ี�สืุดีม่ันไดี�นำาไปสื้่การแต้่งงาน ดีังนั�น ประเดี็นคุือเราอาจั 

ไม่่อยากคุุยกับคุนแปลกหน�าเพีื�อประกาศข่ีาวประเสืร่ฐ แต้่คุนแปลกหน�า 

บางคุนในวันนี�อาจักลายเป็นเพีื�อนขีองคุุณในวันหน�า และแน่นอนว่าสื่�งที่ี�

สืำาคุัญอย่างแที่�จัร่งก็คุือ เราต้�องการไดี�เขีาเป็นเพีื�อนที่ี�ถาวรน่รันดีร์ในวันหน่�ง

ผู้ม่พีบรายงานการศ่กษาคุ�นคุว�าพีระคุัม่ภัีร์สืองสืาม่ชี่�นที่ี�ไดี�ให�ขี�อม่้ล

สืำาคุัญบางอย่าง งานคุ�นคุว�าชี่�นหน่�งกล่าวว่าในพีระก่ต้ต้่คุุณที่ั�งสืี�เล่ม่และ

ในพีระธิรรม่ก่จัการ ม่ากกว่า 80% ขีองการเป็นพียานนั�นเก่ดีขี่�นระหว่าง 

คุนแปลกหน�า  ใชี่ ! เป็นเชี่นนั�นจัร่งๆ ไม่่ต้�องม่ีการผู้้กม่่ต้รเป็นเพีื�อนกันก่อน 

พีวกสืาวกไดี�พีบกับใคุรบางคุน และแที่บจัะในทัี่นที่ี พีวกเขีาก็เร่�ม่เขี�าสื้่การ 

ในัพระก่ิตติคุณทำั�งสื้�เล่่มแล่ะในั 
พระธ์รรมก่ิจก่าร มาก่ก่ว่า 80%  

ของก่ารเป็ันัพยานันัั�นัเกิ่ด่ขึ�นัระหว่าง 
คนัแปัล่ก่หนั้า  ใช ่! เปั็นัเช่นันัั�นัจริงๆ  
ไม่ต้องม้ก่ารผู้้ก่มิตรเป็ันัเพื�อนักั่นัก่่อนั 
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สืนที่นาเรื�องฝ้่ายว่ญญาณ  ม่ันไม่่ใชี่แคุ่สืนที่นาเฉพีาะเรื�องชีั�วคุราวบนโลก

เที่่านั�น

เม่ื�อม่ีคุนบอกว่า เขีาต้�องเป็นเพีื�อนกับใคุรสัืกคุนก่อนจั่งจัะเร่�ม่แบ่งปัน 

ขีา่วประเสืรฐ่ คุำาต้อบขีองผู้ม่คุอื ‘ไม่ ่! คุณุไม่ต่้�องรอให�เปน็เชีน่นั�น’ การประกาศ 

เป็นการเลือกที่ี�เราต้ัดีสื่นใจัเลือกไดี� แต้่โดียที่ั�วไปแล�วเราเลือกที่ี�จัะไม่่ประกาศ 

เพีราะเรากลวัผู้ลที่ี�จัะเกด่ีขี่�นต้าม่ม่า เราอาจัถก้หวัเราะเยาะ เราอาจัถก้เยาะเย�ย  

อาจัม่ีคุนไปฟ้องคุุณคุร้ แต้่สืำาหรับคุนยาม่ สื่�งแรกในคุวาม่คุ่ดีขีองเราไม่่ใชี่

คุวาม่กังวลว่าจัะม่ีปฏิ่ก่ร่ยาอะไรเก่ดีขี่�น แต้่การเชีื�อฟังพีระเยซึ่้เป็นสื่�งสืำาคุัญ 

เพีียงประการเดีียว

ยูอห์นำ 4:6-7 “บ่อนำ�าขีองยาโคุบอย้่ที่ี�นั�น พีระเยซึ่้ที่รงด่ำาเนัินัทำาง

ม่าเหน็ดีเหนื�อยจั่งประที่ับบนขีอบบ่อนั�น เปั็นัเวลาประม่าณเทีี่�ยง  

ม่ีหญ่งชีาวสืะม่าเรียคุนหน่�งม่าต้ักนำ�า พีระเยซึ่้ต้รัสืกับนางว่า ‘ขีอนำ�า

ให�เราดีื�ม่บ�าง’”

ในที่ี�นี�เราไดี�เห็นพีระเยซึ่้เร่�ม่สืนที่นากับหญ่งที่ี�บ่อนำ�า ผู้ม่แน่ใจัว่า

พีระองค์ุที่รงกระหายนำ�า และกำาลังน่กถ่งวันอันเหน็ดีเหนื�อยที่ี�พีระองค์ุ 

ไดี�ประสืบม่า พีระเยซึ่้อาจัไม่่อยากรบกวนหญ่งชีาวสืะม่าเรียเพีราะเธิอคุง

กำาลังยุ่ง พีระองคุ์ไม่่ที่รงต้�องการพี้ดีถ่งเรื�องจั่ต้ว่ญญาณแน่ๆ เพีราะอาจัที่ำาให�

เธิอไม่่พีอใจั และเธิอก็จัะร้�สื่กเหม่ือนกำาลังต้กในนรกที่ี�เลวร�ายย่�งกว่านรกที่ี� 

เผู้ชี่ญอย้่แล�ว จัะเก่ดีอะไรขี่�นถ�าบรรดีาสืาวกกลับม่าและเห็นว่าพีระองค์ุที่รง

เป็นพียานโดียยังไม่่ไดี�เป็นเพีื�อนกับเธิอเสืียก่อน คุุณคุ่ดีว่าคุวาม่คุ่ดีต้่างๆ  

เหล่านี�ไดี�ผู้่านเขี�าม่าในพีระที่ัยขีององคุ์พีระผู้้�เป็นพีระเจั�าขีองเราหรือเปล่า  

ไม่่เลย ! ขีอบคุุณพีระเจั�า พีระองคุ์ที่รงเห็นหญ่งที่ี�ต้�องการคุวาม่ชี่วยเหลืออย้่

ต้รงหน�า พีระองคุ์ที่รงเห็นหญ่งที่ี�บาดีเจั็บฝ้่ายจั่ต้ว่ญญาณ และคุุณร้�หรือไม่่ว่า 
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พีระเยซึ่้จัะที่ำาอย่างไร พีระองคุ์กำาลังจัะที่ำาบางอย่างเพีื�อแก�ปัญหาขีองเธิอ 

พีระองคุ์ที่รงม่ีคุำาต้อบที่ี�เธิอแสืวงหาม่าต้ลอดีที่ั�งชีีว่ต้ ซึ่่�งก็คุือพีระองคุ์เอง

ยูอห์นำ 4:14 “แต้่ผู้้�ใดีที่ี�ดีื�ม่นำ�าซึ่่�งเราจัะให�แก่เขีานั�นจัะไม่่กระหาย 

อกีเลย แต้น่ำ�าซึ่่�งเราจัะให�เขีานั�นจัะบงัเกด่ีเปน็บอ่นำ�าพีใุนต้วัเขีาพีลุง่ขี่�น 

ถ่งชีีว่ต้น่รันดีร์”

เม่ื�อพีระเยซึ่้ไดี�พีบกับใคุรสืักคุน ชีีว่ต้น่รันดีร์เป็นหัวขี�อเรื�องที่ี�สืำาคุัญ

ที่ี�สืุดีขีองการสืนที่นา แล�วเม่ื�อคุุณไดี�พีบกับใคุรสืักคุนล่ะ

คุุณจัำาเรื�องราวขีองฟ่ล่ปและขีันที่ีชีาวเอธ่ิโอเป่ยไดี�หรือไม่่ จัำาไดี�ไหม่

ว่าพีระว่ญญาณบร่สืุที่ธิ่�ที่รงนำาฟ่ล่ปไปที่ี�รถม่�าเพีื�อพี้ดีคุุยกับขีันที่ี แล�วคุุณ 

จัำาไดี�ไหม่ว่า เก่ดีอะไรขี่�นในต้อนที่�ายหลังจัากขีันที่ีไดี�รับคุวาม่รอดี

กิจ็การ์ 8:39-40 “เม่ื�อที่่านที่ั�งสืองขี่�นจัากนำ�าแล�ว พีระว่ญญาณขีอง

องคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�าที่รงรับฟ่ล่ปไปเสืีย และขีันที่ีนั�นไม่่ไดี�เห็นที่่านอีก

จั่งเดี่นที่างต้่อไปดี�วยคุวาม่ย่นดีี แต้่ม่ีผู้้�ไดี�พีบฟ่ล่ปทีี่�เมื่องอาโซึ่ทัี่สื และ

เมื่�อเด่ีนที่างม่า ที่่านไดี�ประกาศข่ีาวประเสืร่ฐในทีุ่กเม่ืองจันที่่านม่าถ่ง

เม่ืองซึ่ีซึ่ารียา”

ฟล่ป่ไม่ไ่ดี�ต้ด่ีต้าม่ผู้ลหลังการประกาศเลยดี�วยซึ่ำ�า เขีาละเลยไดี�อยา่งไร !  

ม่ีคุนบอกผู้ม่ว่าพีวกเขีาจัะไม่่เป็นพียานนำาคุนม่าเชีื�อหากพีวกเขีาไม่่สืาม่ารถ

ต้่ดีต้าม่ผู้ลคุนนั�นต้่อไดี� อย่าลืม่ที่ี�เราไดี�พี้ดีกันม่าก่อนหน�านี� เราที่ำาในสื่�งที่ี� 

สือดีคุล�องกับพีระคุัม่ภัีร์ เราไม่่สืร�างกฎีเกณฑ์์ขี่�นม่าเองระหว่างที่าง และ 

ไม่่เพีียงแต้่ที่ี�ฟ่ล่ปไม่่ไดี�ต้่ดีต้าม่ผู้ล เขีายังถ้กพีาไปยังเม่ืองอื�นเพีื�อประกาศขี่าว

ประเสืร่ฐแก่คุนแปลกหน�าอื�นๆ ต้่อไปอีก
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ปกต้เ่ม่ื�อผู้ม่เปน็พียานแล�ว ผู้ม่จัะต้ด่ีต้าม่ผู้ลให�ไดี�ม่ากที่ี�สืดุี นี�เปน็กฎีหลกั 

ที่ี�ผู้ม่ที่ำาเสืม่อ ถ�าใคุรอยากไดี�พีระคุมั่ภัรี ์ผู้ม่จัะพีาเขีาไปที่ี�ร�านและซึ่ื�อให� ถ�าเขีา

ต้�องการหาคุร่สืต้จัักรที่ี�อย้่ใกล�ๆ และหากผู้ม่ร้�จัักพีื�นที่ี�แถบนั�น ผู้ม่จัะแนะนำา 

คุร่สืต้จัักรที่ี�ดีีสืักแห่งให�แก่เขีา ผู้ม่จัะที่ำาเที่่าที่ี�ที่ำาไดี�ให�ม่ากที่ี�สืุดี ม่ีหลายคุรั�ง 

ที่ี�ผู้ม่ไม่่สืาม่ารถที่ำาอะไรไดี�ม่ากนัก แต้่นั�น

กไ็ม่ไ่ดี�เปน็สืาเหต้ใุห�หยุดียั�งการเปน็พียาน

เรื�องขี่าวประเสืร่ฐกับคุนแปลกหน�าหรือ

คุนแปลกถ่�น

คุืนหน่�งที่ี�ร�านขีายขีองชีำา ผู้ม่ไดี� 

พี้ดีคุุยกับสืต้รีคุร่สืเต้ียนคุนหน่� งจัาก

ประเที่ศเอธิโ่อเปย่ ผู้ม่อยากร้�วา่เธิอม่าเปน็ 

คุร่สืเต้ียนไดี�อย่างไร เพีราะไดี�ม่ีขีันที่ีที่ี� 

ไดี�พีบกับฟ่ล่ปและไดี�กลับไปยังเอธ่ิโอเป่ย

พีร�อม่กับพีระคุัม่ภัีร์และพีระว่ญญาณ

บรส่ืทุี่ธิ่� นบัต้อ่จัากนั�นจันถง่ที่กุวนันี� กย็งัคุง 

ม่ีคุร่สืเต้ียนในประเที่ศนั�น ผู้ม่ขีอขีอบคุุณที่ี�ฟ่ล่ปไดี�ต้ัดีสื่นใจัที่ำาต้าม่การที่รงนำา

ขีองพีระว่ญญาณบร่สืุที่ธิ่�และพี้ดีคุุยกับคุนแปลกหน�าในวันนั�น

เม่ื�อเร็วๆ นี� ผู้ม่ไดี�รับอีเม่ลที่ี�คุล�ายคุล่งกันม่ากสืองฉบับจัากคุนที่ี�ผู้ม่ 

ไดี�เป็นพียานดี�วยเม่ื�อสืี�ป่ที่ี�แล�ว ที่ั�งสืองบอกว่าผู้ม่เคุยคุุยกับพีวกเขีา และไดี�

ม่อบหนังสืือขีองผู้ม่ให�แก่เขีา อย่าลืม่ว่าสืองคุนนี�ม่าจัากคุนละเม่ือง และที่ั�งคุ้่ 

เพี่�งจัะไดี�อ่านหนังสืือขีองผู้ม่หลังจัากเวลาผู้่านไปถ่งสืี�ป่ สื่�งแรกที่ี�เขี�าม่าใน 

คุวาม่คุ่ดีขีองผู้ม่คุือที่ำาไม่ที่ั�งสืองคุนถ่งไดี�ที่่�งม่ันไว�นานขีนาดีนี� แต้่ที่ั�งคุ้่บอกว่า 

หนังสืือขีองผู้ม่ที่ำาให�พีวกเขีาไดี�เร่�ม่คุ่ดี พีวกเขีาเร่�ม่ศ่กษาพีระคุัม่ภัีร์และไดี�

บังเก่ดีใหม่่แล�ว  สืรรเสืร่ญพีระเจั�า ! สื่�งที่ี�น่าสืนใจัคุือผู้ม่จัำาที่ั�งสืองคุนนี�ไม่่ไดี� 

ถ้าใครอยาก่ได่้พระคัมภ้ร์ ผู้มจะพาเขา 
ไปัทำ้�ร้านัแล่ะซื�อให้... ผู้มจะทำำาเทำ่าทำ้� 
ทำำาได่้ให้มาก่ทำ้�สืุด่ ม้หล่ายครั�งทำ้�ผู้ม 
ไม่สืามารถทำำาอะไรได่้มาก่นััก่ แต่นัั�นัก่็ 
ไม่ได่้เปั็นัสืาเหตุให้หยุด่ยั�งก่ารเปั็นัพยานั 
เรื�องข่าวปัระเสืริฐก่ับัคนัแปัล่ก่หนั้า 
หรือคนัแปัล่ก่ถิ�นั
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แต้่ที่ี�สืำาคุัญคุือผู้ม่ดีีใจัที่ี�ไดี�ใชี�เวลาเป็นพียานกับคุนแปลกหน�าที่ี�ไดี�เจัอไม่่ว่าจัะ

เป็นที่ี�ไหนก็ต้าม่

คุรั�งหน่�งหลังการบรรยายในเที่นเนสืซึ่ี ผู้ม่ขีับรถต้่อเพีื�อไปยังงานถัดีไป

ที่ี�อลาบาม่า ฝ้นเร่�ม่ต้กหนักขี่�น ผู้ม่จั่งอธิ่ษฐานขีอพีระเจั�าที่รงนำาผู้ม่ไปยังร�าน 

ทีี่�พีระองค์ุที่รงจััดีเต้รียม่เพืี�อซืึ่�ออาหารรับประที่านระหว่างการเด่ีนที่าง ผู้ม่

เลี�ยวรถเขี�าไปที่ี�ร�านไดีร์ฟที่ร้ขีองเบอร์เกอร์คุ่งและสืั�งอาหาร เม่ื�อผู้ม่ไปถ่งชี่อง

หน�าต้่างเพีื�อรับอาหาร ผู้ม่ก็เร่�ม่คุุยกับชีายหนุ่ม่ทีี่�รับเง่นขีองผู้ม่ไป เขีาเป็น

คุร่สืเต้ียนที่ี�ม่ีคุวาม่เชีื�อเขี�ม่แขี็งที่ีเดีียวสืำาหรับคุนในวัยเขีา ผู้ม่จั่งเป็นพีระพีร

กับเขีาโดียให�หนังสืือขีองผู้ม่ไปหน่�งเล่ม่และหนุนใจัเขีา แล�วผู้ม่ก็ถาม่ขี่�นว่า  

“รถคุันขี�างหลังสืั�งอาหารรวม่เป็นเง่นเที่่าไหร่คุรับ” ชีายหนุ่ม่ต้อบ แล�วผู้ม่ก็ 

จั่ายเง่นคุ่าอาหารให�พีวกเขีา ที่ั�งหม่ดีเป็นเง่นเพีียงสืี�ดีอลลาร์กว่าๆ คุรั�งนี� 

ผู้ม่ใชี�เง่นไม่่ม่ากนัก อันที่ี�จัร่ง ผู้ม่ที่ำาแบบนี�อย้่บ่อยๆ ม่ันเป็นคุวาม่สืุขีใจัเม่ื�อ

เห็นปฏิ่ก่ร่ยาขีองคุนทีี่�คุุณเป็นพีระพีรต่้อพีวกเขีา แล�วผู้ม่ก็ยื�นหนังสืือให�กับ

ชีายหนุ่ม่อีกหน่�งเล่ม่ ผู้ม่ขีอให�เขีาม่อบม่ันให�แก่คุนในรถคุันขี�างหลัง และให�

บอกพีวกเขีาว่าม่ีคุร่สืเต้ียนคุนหน่�งที่ี�อยากจัะเป็นพีระพีรและไดี�ฝ้ากหนังสืือ

ให�ดี�วย ชีายหนุ่ม่ก็รับปากและผู้ม่ก็ขีับรถไปอลาบาม่่า

ในอีกไม่่กี�วันต้่อม่าเม่ื�อผู้ม่กลับถ่งบ�าน ผู้ม่ไดี�รับอีเม่ลจัากคุนที่ี�อย้่ใน

รถคุันขี�างหลังนั�น สืุภัาพีสืต้รีคุนนั�นบอกว่าเธิอสืั�งอาหารน�อยม่ากเพีราะเธิอ

ไม่่ม่ีเง่นเพีียงพีอที่ี�จัะซึ่ื�ออาหารให�กับต้นเองและล้กชีาย  โอ� ! จัากนั�นเธิอก็

เล่าว่าเม่ื�อชีายหนุ่ม่บอกกับเธิอว่าม่ีชีายคุร่สืเต้ียนคุนหน่�งจั่ายคุ่าอาหารและ

ม่อบหนงัสือืให�แกเ่ธิอ ลก้ชีายขีองเธิอก็พีด้ีขี่�นวา่ “แม่คุ่รบั แม่ไ่ม่คุ่ด่ีวา่นั�นเปน็

สืญัญาณจัากพีระเจั�าที่ี�อยากให�เรากลบัไปโบสืถห์รอกหรอืคุรบั” เพียีงแคุเ่ขียีน

เล่าเรื�องนี�ผู้ม่ก็นำ�าต้าซึ่่ม่อีกแล�ว เธิอบอกว่าต้อนนี�เธิอและล้กชีายไดี�กลับไป 

ที่ี�คุรส่ืต้จักัรและรบัใชี�พีระเจั�าอกีคุรั�ง ผู้ม่ดีใีจัม่ากที่ี�ต้วัเองไม่ไ่ดี�กงัวลกบัประเดีน็
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ที่ี�ว่าผู้ม่ไม่่ไดี�ร้�จัักกับคุนที่ี�อย้่ในรถคุันที่ี�ต้่อคุ่วขี�างหลัง แต้่ผู้ม่เลือกที่ี�จัะเชีื�อฟัง

และเป็นพีระพีรต้่อพีวกเขีา สืรรเสืร่ญพีระเจั�า

ลองคุ่ดีถ่งขี�อเที่็จัจัร่งเรื�องคุุณไม่่ยอม่คุุยกับคุนแปลกหน�าเม่ื�อม่ีโอกาสื 

คุุณกำาลังบอกว่าไม่่เป็นไรหรอกที่ี�คุนจัากกลุ่ม่พียานพีระยะโฮิวาหรือกลุ่ม่ 

ม่อร์ม่อนไปต้าม่บ�านเพีื�อประกาศคุวาม่เชีื�อขีองพีวกเขีากับคุนแปลกหน�า  

แต้่ว่าว่ธิีนี�ไม่่เหม่าะกับคุุณเชี่นนั�นหรือ อย่าให�พีวกเราคุ่ดีเชี่นนั�นเลย

ศาสืต้ราจัารย์ที่่านหน่�งที่ี�ม่หาว่ที่ยาลัยล่เบอร์ต้ี�เล่าให�ผู้ม่ฟังว่า ม่ีคุน

จัากกลุ่ม่พียานพีระยะโฮิวาม่าที่ี�ประต้้บ�านขีองที่่านในวันหน่�ง ที่่านจั่งเชี่ญคุน 

เหล่านั�นเขี�าม่า ที่่านไดี�เปรียบเที่ียบพีระธิรรม่ยอห์น 1:1 ที่ั�งในฉบับคุ่งเจัม่สื์ 

และในพีระคุมั่ภัรีข์ีองสืม่าคุม่วอ็ชีที่าวเวอร ์ซึ่่�งคุนขีองพียานพีระยะโฮิวาเชีื�อถอื

ในการแปลที่ั�งสืองฉบับนี� พีระคุัม่ภัีร์ฉบับคุง่เจัม่สื์กล่าวว่า ‘พีระวาที่ะที่รงเป็น

พีระเจั�า’ (The Word was God) สื่วนฉบับขีองสืม่าคุม่ว๊อชีเที่าเวอร์กล่าวว่า 

‘พีระวาที่ะที่รงเป็นพีระเจั�าองคุ์หน่�ง’ การเต้่ม่คุำาว่า ‘องคุ์หน่�ง’ เขี�าไป ม่ันไดี�

เปลี�ยนคุวาม่หม่ายที่ั�งหม่ดีขีองขี�อนี� ศาสืต้ราจัารย์ที่่านนี�จั่งไดี�เปิดีพีระคุัม่ภัีร์

ภัาษากรีกและชีี�ให�พีวกเขีาเห็นว่าไม่่ม่ีคุำาว่า ‘องคุ์หน่�ง’ อย้่ในพีระคุำาขี�อนี� 

ในต้�นฉบบัภัาษากรกี ดีงันั�น พีวกเขีาจัำาเปน็ต้�องกลบัไปศก่ษาเพี่�ม่เต้ม่่ แล�วที่า่น

ก็ให�พีวกเขีากลับไป ในไม่่กี�สืัปดีาห์ต้่อม่า ที่่านเล่าว่าม่ีคุนม่าเคุาะที่ี�ประต้้บ�าน  

เธิอเป็นสืุภัาพีสืต้รีคุนหน่�งซึ่่�งอย้่ในกลุ่ม่ที่ี�ไดี�ม่าคุรั�งก่อน เธิอไดี�กลับไปศ่กษา

เพี่�ม่เต้ม่่ ไดี�กลบัใจัจัากบาปและบงัเกด่ีใหม่ต่้าม่ที่ี�พีระคุมั่ภัรีบ์อกไว� ผู้ม่ดีใีจัม่าก

ที่ี�ศาสืต้ราจัารย์ไดี�พี้ดีคุุยกับคุนแปลกหน�าเหล่านั�น

พีวกเราเคุยไปเคุาะประต้้เพีื�อเปน็พียานต้าม่บ�านในชีว่งฤดีร้�อน รว่ม่กบั 

ชีาวคุ่ายสืม่าคุม่นักกีฬาคุร่สืเต้ียนในรัฐเคุนต้ักกี� ผู้ม่อยากให�คุุณไดี�เห็นภัาพี

นักเรียนจัำานวน 400 คุน ที่ี�พีากันออกไปต้าม่ถนนสืายต้่างๆ  ม่ันชี่างเป็นภัาพี

ที่ี�งดีงาม่ คุนยาม่ที่ั�วเม่ืองไดี�ที่ำาในสื่�งที่ี�พีระเจั�าที่รงเรียกให�พีวกเขีาที่ำา ขีณะ

ที่ี�ผู้ม่กำาลังเดี่นจัากบ�านหลังหน่�งไปยังบ�านอีกหลังหน่�ง ผู้ม่เห็นผู้้�ชีายคุนหน่�ง 
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นั�งอย้่หลังรถกระบะ ผู้ม่จั่งเดี่นเขี�าไปหาและพี้ดีคุุยดี�วย เขีาม่ีรอยสืักอย้่ 

สืองสืาม่รอย ผู้ม่ถาม่ว่า “คุุณชีอบรอยสืักไหนม่ากที่ี�สืุดีคุรับ” เขีาต้อบว่า 

เขีาชีอบร้ปดีาวห�าแฉกบนม่ือที่ี�สืุดี และเม่ื�อเขีาให�ผู้ม่ดี้ ม่ันไม่่ไดี�ดี้พี่เศษหรือ 

น่าสืนใจัอะไรเลย ผู้ม่ไม่่ร้�จัร่งๆ ว่าที่ำาไม่เขีาถ่งชีอบม่ัน ผู้ม่ถาม่ว่า “ที่ำาไม่คุุณ 

ถ่งชีอบรอยสืักนี�คุรับ” เขีาพี้ดีว่า “โอ� ม่ันถ้กสืักเพีื�อปิดีที่ับเคุรื�องหม่าย

สืวัสืต้่กะนาซึ่ี” และเขีาไม่่ไดี�โกหก  เม่ื�อผู้ม่ม่องดี้ใกล�ๆ ก็เห็นเคุรื�องหม่าย

สืวัสืต้่กะอย้่ใต้�ดีาวห�าแฉก ผู้ม่บอกเขีาว่าผู้ม่เคุยเห็นม่ันม่าก่อนบนเนื�อต้ัว

ขีองคุนในเรือนจัำาที่ี�เป็นสืม่าชี่กขีองกลุ่ม่ภัราดีรภัาพีอารยัน ซึ่่�งเป็นกลุ่ม่น่ยม่ 

ชีนผู้่วขีาว เขีาต้อบว่า “ใชี่ พี่อขีองผู้ม่อย้่ในกลุ่ม่นั�น” ต้อนนี�ม่ันเร่�ม่น่าสืนใจั

ขี่�น พีอ่ขีองเขีารบัโที่ษจัำาคุกุสืี�สืบ่ป ่ผู้ม่ถาม่วา่ที่ำาไม่เขีาจัง่สืกัปดิีที่บัเคุรื�องหม่าย

ดีังกล่าวเสืีย เขีาบอกว่าวันหน่�งเม่ื�อเขีาหางานที่ำาไดี� และไดี�ที่ำางานกับคุนจัาก

หลากหลายเชีื�อชีาต้่ เขีาเรียนร้�ไดี�คุ่อนขี�างรวดีเร็วว่าสืีผู้่วนั�นไม่่ม่ีสื่วนเกี�ยวขี�อง

วา่เราจัะเปน็คุนที่ำางานไดี�ดี ีหรอืเปน็คุนที่ี�อย้ด่ี�วยแล�วเกด่ีคุวาม่สืนกุสืนาน ฯลฯ 

ม่นัเปน็คุำาต้อบทีี่�นา่สืนใจั การพีด้ีคุยุกนัถง่เรื�องพีระเยซึ่คุ้รส่ืต้ข์ีองเรานั�นกย็อดี

เยี�ยม่ม่าก เพีราะถง่แม่�ว่าชีายคุนนี�ไดี�ละที่่�งคุวาม่คุ่ดีเรื�องการแบ่งแยกเชีื�อชีาต้่

ไปแล�วก็ต้าม่ แต้่เม่ื�อเขีาต้ายไป เขีาก็ยังไปจับลงที่ี�นรกอย้่ดีี ผู้ม่ไม่่ต้�องการ 

ให�เขีาเขี�าไปใกล�เรือนจัำาในชีั�วชีีว่ต้นี� หรือเขี�าใกล�นรกในชีั�วน่รันดีร์

หลายปก่อ่น ผู้ม่ร้�สืก่ต้ื�นเต้�นม่ากที่ี�ไดี�ลงนาม่เขี�ารบัที่นุการศก่ษาสืำาหรบั

นักกีฬาบาสืเกต้บอลกับม่หาว่ที่ยาลัยออเบ่ร์น ผู้ม่ไดี�ม่ีโอกาสืไล่ต้าม่ฝ้ันในการ

เล่นบาสืเกต้บอลและไดี�รับปร่ญญาดี�วย วันหน่�งในม่หาว่ที่ยาลัย ชีายหนุ่ม่ 

คุนหน่�งม่าหาผู้ม่และบอกว่า เขีาชีื�อรอ็บ สืม่ธ่ิ เขีาเปน็สืม่าชีก่ขีองกลุม่่นกักฬีา

คุร่สืเต้ียน ผู้ม่ร้�จัักกลุ่ม่นั�นเพีราะนักฟุต้บอลบางคุนก็เป็นสืม่าชี่กขีองกลุ่ม่ 

และพีวกเขีาจัะประชุีม่กันสืม่ำ�าเสืม่อที่ี�หอพีักนักกีฬา เขีาเชี่ญผู้ม่เขี�าร่วม่การ

ประชีมุ่ดี�วย ผู้ม่ต้อบว่าจัะลองแวะไปสัืกคุรั�ง และเพีราะผู้ม่ต้�องการรักษาคุำาพีด้ี  

จั่งไปร่วม่ประชีุม่ดี�วย แต้่ผู้ม่ต้�องขีอพี้ดีต้าม่ต้รงว่าในต้อนนั�น ผู้ม่ร้�สื่กว่าพีวก
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คุร่สืเต้ียนเหล่านั�นเป็นพีวกที่ี�แปลกประหลาดี พีวกเขีาเล่นกีต้าร์กันและ 

ร�องเพีลงเกี�ยวกับพีระเยซึ่้ สื่วนผู้ม่ก็นั�งอย้่ที่ี�มุ่ม่ห�องและเหงื�อแต้กพีลั�กดี�วย

คุวาม่อด่ีอดัีเปน็อนัม่าก ผู้ม่ไม่เ่คุยเหน็อะไรแบบนั�นม่ากอ่น ผู้ม่เฝ้า้ม่องนาฬิก่า

และรอให�การประชีุม่จับลง ผู้ม่ต้ื�นเต้�นม่ากเม่ื�อม่ันจับลง แล�วผู้ม่ก็รีบโกยอ�าว

ออกประต้้ไป และไม่่คุ่ดีจัะหวนกลับไปอีกเลย

บที่เรียนที่ี�ดีีขีองเรื�องนี�คุือ ร็อบไดี�ที่ำาสื่�งที่ี�ดีี เขีาเชี่ญผู้ม่ไปที่ี�การประชีุม่ 

ผู้ม่ร้�สื่กขีอบคุุณเขีาม่าก แต้่ที่ี�จัร่งแล�ว นั�นไม่่ใชี่การเป็นพียาน การเชี่ญใคุร

บางคุนไปที่ี�คุร่สืต้จัักรนั�นไม่่ใชี่การเป็นพียาน การเป็นพียานคุือการเล่าเรื�อง

ขี่าวประเสืร่ฐให�คุนเขี�าใจั หรือม่อบสื่�งที่ี�ให�ขี�อม่้ลเพีื�อเขีาจัะไดี�ร้�ว่าจัะรับ 

คุวาม่รอดีไดี�อย่างไร จังเขี�าใจัว่าจัากมุ่ม่ม่องขีองคุนที่ี�ไม่่เชีื�อพีระเจั�า ก่จักรรม่

ขีองคุร่สืเต้ียนเชี่นนั�น อาจัที่ำาให�เก่ดีคุวาม่ร้�สื่กต้กต้ะล่งเป็นอันม่าก สืำาหรับผู้ม่ 

ม่ันเป็นเชี่นนั�น ผู้ม่ม่าจัากพีื�นเพีคุาที่อล่ก และไม่่เคุยเห็นอะไรแบบนั�นเลย 

ในคุร่สืต้จัักรต้่างๆ ที่ี�ผู้ม่ไดี�เขี�าร่วม่

ในปห่น่�งที่ี�ม่หาวท่ี่ยาลยัออเบร่น์ เพีื�อนรว่ม่ห�องพีกัขีองผู้ม่คุอื คุม่่ การด์ี-

เวลล์ เขีาเป็นคุร่สืเต้ียนที่ี�เขี�ม่แขี็งอย่างแที่�จัรง่ เขีาอ่านพีระคุัม่ภัีร์ เขีาอธิ่ษฐาน 

ผู้ม่เฝ้้าม่องดี้ชีีว่ต้ขีองเขีา เขีาเป็นหน่�งในผู้้�จััดีการที่ีม่บาสืเกต้บอล เขีาเป็น 

คุนดีีจัร่งๆ ที่ี�ที่ำางานหนักและม่ีที่ัศนคุต้่ที่ี�ดีี เม่ื�อเขีาคุุยกับผู้ม่ถ่งเรื�องพีระเจั�า

และพีระเยซึ่้ ผู้ม่จัะฟัง

วนัหน่�งในหอพีกั ม่นีกัฟตุ้บอลสืองคุนม่าทีี่�ห�องพีกัขีองผู้ม่ พีวกเขีานั�งลง

ที่ี�ปลายเต้ยีงและบอกผู้ม่ถง่เรื�องคุวาม่บาป คุวาม่รอดี และสื่�งที่ี�พีระเยซึ่ไ้ดี�ที่รง

ที่ำาเพีื�อเรา รวม่ที่ั�งเรื�องแผู้น่ดีน่สืวรรคุแ์ละนรก ฯลฯ ต้อนนี�ที่ั�งสืองคุนต้า่งไม่ใ่ชี่

คุนแปลกหน�าสืำาหรับผู้ม่ แต้่พีวกเขีาก็ไม่่ใชี่เพีื�อนผู้ม่ดี�วยเชี่นกัน พีวกเขีาถือว่า

อย้่ในกลุ่ม่คุนที่ี�ผู้ม่ร้�จัักเสืียม่ากกว่า ชีายคุนหน่�งถาม่ว่าผู้ม่ม่ีพีระคุัม่ภัีร์หรือไม่่ 

ผู้ม่ต้อบว่าไม่่ม่ี เขีาจั่งเขีียนชีื�อขีองเขีาลงในพีระคุัม่ภัีร์เล่ม่หน่�งและยื�นให�ผู้ม่  
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อันที่ี�จัร่งแล�ว ผู้ม่ไดี�เร่�ม่ศ่กษาพีระคุัม่ภัีร์กับชีายหนุ่ม่อีกสืองสืาม่คุน เพีราะผู้ม่

เร่�ม่สืนใจัแนวคุ่ดีเกี�ยวกับพีระเจั�าและชีีว่ต้น่รันดีร์

ดีังนั�น ในต้อนนี�ผู้ม่ม่ีคุนแปลกหน�าหน่�งคุน เพีื�อนอีกหน่�งคุน และ 

คุนร้�จัักอีกสืองคุนที่ี�ไดี�แบ่งปันเรื�องราวขีองพีระเยซึ่้กับผู้ม่

หลังจัากย�ายไปแบต้ันร้ชี ในลอสืแอนเจัล่สื ผู้ม่ไดี�ไปเที่ี�ยวกับเพีื�อนที่ี�

ย่านเฟรนช์ีคุวอเต้อร์ ในน่วออร์ลีนสื์ในชี่วงสืุดีสืัปดีาห์  ม่ีคุนกลุ่ม่หน่�งกำาลัง

แจักใบปล่วขีณะที่ี�เราเดี่นอย้่ที่ี�ถนนบ้ร์บง ใคุรบางคุนยัดีบางอย่างใสื่ในม่ือผู้ม่ 

และผู้ม่เป็นคุนไม่่ชีอบที่่�งขียะเรี�ยราดี จั่งเก็บม่ันใสื่กระเป๋าไว� เม่ื�อผู้ม่กลับม่า

ถ่งแบต้ันร้ชีราวๆ ต้ีสืาม่ขีองคุืนนั�น ผู้ม่เที่ขี�าวขีองในกระเป๋าลงบนต้้�ล่�นชีัก

และแผู้่นพีับกระดีาษชี่�นเล็กๆ นั�นก็ปรากฏิออกม่า ม่ันเป็นใบปล่วประกาศ 

ขี่าวประเสืร่ฐ ผู้ม่นั�งลงบนเต้ียงและเร่�ม่อ่าน ม่ีภัาพีล้กศรอันหน่�งชีี�ไปที่ี�สืวรรคุ์

และอีกอันหน่�งชีี�ไปที่ี�นรก และม่ีขี�อพีระคุัม่ภัีร์บางขี�อที่ี�ดี�านหลัง ผู้ม่ม่องเห็น

ภัาพีไดี�เลยว่าต้นเองกำาลังเดี่นไปในที่่ศที่างใดี และร้�ว่าม่ันไม่่ใชี่ที่างที่ี�ดีี

ไม่่นานต้่อม่า ผู้ม่เดี่นที่างไปที่ำาธิุรก่จัที่ี�ลอสืแองเจัล่สื ขีณะที่ี�เพีื�อน 

ร่วม่งานบางคุนและผู้ม่อย้่ที่ี�ที่่าเรือที่ี�ชีายหาดีแห่งหน่�ง  ม่ีชีายคุนหน่�งเดี่นม่า

หาเราแล�วถาม่ขี่�นวา่ “ถ�าชีวีต่้คุณุสื่�นสืดุีลงในคุนืนี� คุณุจัะม่ั�นใจัไดี�อยา่ง 100 %  

หรือไม่่ว่าคุุณจัะไดี�ไปสืวรรค์ุ” เพีื�อนร่วม่งานขีองผู้ม่คุนหน่�งไม่่รีรอที่ี�จัะใชี� 

คุำาหยาบคุาย สืาปแชี่งเขีาอย่างเจั็บแสืบรุนแรง ม่ันไม่่ดีีเอาเสืียเลย คุุณไม่่คุวร

ปฏิ่บัต้่ต้่อผู้้�อื�นอย่างที่ี�เพีื�อนร่วม่งานขีองผู้ม่ไดี�ที่ำา ผู้้�ชีายคุนนั�นม่ีม่ารยาที่และ

คุวบคุุม่ต้นเองไดี�ดีี เขีาบอกว่าเขีาห่วงใย

ว่ญญาณขีองพีวกเรา และเขีาอวยพีรให�

พีวกเราม่ีวันที่ี�ดีีในวันนั�น จัากนั�นผู้ม่จั่ง

เร่�ม่จัับต้าม่องต้าม่ชีายผู้้�นี� เขีาเดี่นไปหา 

ทีุ่กคุนและทีุ่กกลุ่ม่ที่ั�งหม่ดีบนที่่าเรือนั�น 

บางคุรั�งก็ม่ีการสืนที่นากันสืั�นๆ บางคุรั�ง

ม้คนัแปัล่ก่หนั้าหนัึ�งคนั เพื�อนัอ้ก่ 
หนัึ�งคนั แล่ะคนัร้้จัก่อ้ก่สืองคนัทำ้�ได่้ 
แบั่งปัันัเรื�องราวของพระเยซ้ก่ับัผู้ม
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เขาจำาบัทำสืนัทำนัาก่ับัผู้มในัห้องพัก่ 
แห่งนัั�นัไม่ได่้ แต่นัั�นัก่็ไม่ได่้ทำำาให้ผู้ม 
ร้้สืึก่ไม่ด่้แต่อย่างใด่ คุณร้้ไหมว่าเพราะ 
อะไร เพราะนัั�นัหมายความว่าเขาแล่ะ 
บัิชอบัได่้เปั็นัพยานัก่ับัคนัมาก่มาย  
แล่ะผู้มเปั็นัเพ้ยงหนัึ�งในัจำานัวนั 
คนัเหล่่านัั�นั  

ก็ม่ีคุนสืวม่กอดีเขีา ผู้ม่เดีาว่านั�นคุงเป็นคุร่สืเต้ียนคุนอื�นๆ ที่ี�กำาลังหนุนใจัเขีา 

ที่ั�งหม่ดีนี�ที่ำาให�ผู้ม่ที่่�งม่าก และผู้ม่ก็เร่�ม่อ่านพีระคุัม่ภัีร์ม่ากขี่�น

คุนืหน่�งผู้ม่กำาลงัดีโ้ที่รที่ศันแ์ละเร่�ม่เปลี�ยนชีอ่งไปม่า ผู้ม่พีบรายการสือน

พีระคัุม่ภัีร์ในชี่องโที่รทัี่ศน์ที่�องถ่�น ผู้ม่รักคุวาม่ร้�และรักที่ี�จัะเรียนร้� ผู้ม่จั่งเร่�ม่

ดี้รายการนี�เกือบทีุ่กคุืนเม่ื�อถ่งเวลาออกอากาศ บางคุรั�งผู้ม่ก็นั�งดี้ไปพีร�อม่กับ

ม่ีแก�วเบียร์อย้่ในม่ือ จันคุืนหน่�งพีวกเขีานำาเสืนอเรื�องขี่าวประเสืร่ฐไดี�ชีัดีเจัน

ม่าก ที่ำาให�ผู้ม่ไดี�ต้ระหนกัวา่ชีวีต่้ผู้ม่นั�นเปน็เหม่อืนเคุรื�องผู้ลต่้บาป และจัำาเปน็

ต้�องม่ีพีระผู้้�ชี่วยให�รอดีม่าชี่วย ม่ันเป็นเรื�องที่ี�เขี�าใจัไดี�ง่ายๆ เชี่นนั�นเลย ผู้ม่จั่ง

คุุกเขี่าลงสืารภัาพีบาป กลับใจัจัากบาป และไดี�บังเก่ดีใหม่่ นั�นคุือเรื�องราวที่ี�

ว่าผู้ม่เร่�ม่ต้�นเดี่นกับพีระคุร่สืต้์ไดี�อย่างไร? และจัวบจันถ่งทีุ่กวันนี� เรื�องนี�ยังคุง

เป็นเหตุ้การณ์สืำาคุัญที่ี�สืุดีในชีีว่ต้ผู้ม่

ดีงันั�น ผู้ม่จัง่ม่คีุนแปลกหน�าหน่�งคุน 

เพีื�อนหน่�งคุน คุนร้�จัักอีกสืองคุน ใบปล่ว

หน่�งใบ ม่ีคุนแปลกหน�าอีกหน่�งคุน และ

ไดี�ดี้รายการคุร่สืเตี้ยนที่างโที่รทัี่ศน์ ซึ่่�ง

ที่ั�งหม่ดีนี�ไดี�นำาผู้ม่ม่าสื้่คุวาม่รอดี

ในป่ 2007 ผู้ม่ไดี�ไปบรรยายที่ี�คุ่าย

ฤดี้ร�อนขีองสืม่าคุม่กีฬาคุร่สืเต้ียนในเม่ือง 

แบล็คุเม่าน์เที่น รัฐนอร์ที่แคุโรไลนา หลังจัาก 

ขีับรถม่าเป็นเวลานาน ผู้ม่ดีีใจัม่ากที่ี�ไดี�ไป

ถ่งจัุดีหม่ายและไดี�ลงจัากรถเสืียที่ี ขีณะที่ี� 

ผู้ม่กำาลังเดี่นไปที่ี�อาคุารหลังหน่�ง ม่ีชีาย 

คุนหน่�งยืนอย้่ที่ี�นั�น เขีาสืวม่หม่วกขีองม่หาว่ที่ยาลัยอลาบาม่า คุนที่ี�ม่ีคุวาม่

สืนใจักีฬาจัะร้�ว่านี�คุือคุ้่แขี่งขีันที่ี�ใหญ่ที่ี�สืุดีขีองม่หาว่ที่ยาลัยออเบ่ร์น เขีาบอก

ว่าเขีาคุือกรรม่การสืม่าคุม่กีฬาคุร่สืเตี้ยนที่ี�อลาบาม่า ผู้ม่ไม่่แน่ใจัว่าเขีาพี้ดี 
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จัร่งหรือไม่่ แต้่ผู้ม่ก็ต้ัดีสื่นใจัที่ี�จัะเป็นม่่ต้รกับเขีาอย้่ดีี ขีณะที่ี�เราคุุยกันอย้่นั�น  

เขีาชีี�ไปและพี้ดีว่า “ม่ีคุนที่ี�ม่าจัากม่หาว่ที่ยาลัยออเบ่ร์นดี�วย อย้่นั�นไงคุรับ” 

ชีายคุนนั�นเดี่นเขี�าม่าหา และเราทุี่กคุนก็เร่�ม่พี้ดีคุุยกัน ผู้ม่ถาม่ถ่งป่ที่ี�เขีา

เรียนจับ เขีาต้อบว่า “1982” ผู้ม่ก็เรียนอย้่ที่ี�นั�นในป่นั�น ผู้ม่ถาม่ว่า “คุุณ

เล่นกีฬาอะไรคุรับ” เขีาต้อบว่าอเม่ร่กันฟุต้บอล ผู้้�เล่นอเม่ร่กันฟุต้บอลและ

บาสืเกต้บอลที่ั�งหม่ดีจัะพีักอย้่ในหอพีักแห่งเดีียวกัน ผู้ม่จั่งถาม่ว่า “คุุณชีื�อ 

อะไรคุรบั” เขีาต้อบวา่ “จัอหน์ กบ่บอนสื”์ ผู้ม่พีด้ีต้อ่ไปวา่ “ชีว่ยถอดีหม่วกออก 

ไดี�ไหม่คุรบั” เขีาถอดีหม่วกเบสืบอลออก “ผู้ม่ขีอถาม่อะไรสืกัอยา่งไดี�ไหม่คุรบั  

จัอหน์ คุณุจัำาไดี�ไหม่วา่คุณุเดีน่เขี�าม่าในห�องพีกัขีองผู้ม่ในคุนืหน่�ง แล�วม่านั�งอย้่

ที่ี�ปลายเต้ียงผู้ม่กับบ่ชีอป รีฟสื์ และเล่าเรื�องพีระเยซึ่้คุร่สืต้์ให�ผู้ม่ฟัง” ผู้ม่ถาม่ 

ต้อ่ไปวา่ “คุณุจัำาไดี�ไหม่วา่คุณุไดี�ให�พีระคุมั่ภัรีแ์กผู่้ม่และยงัไดี�เซึ่น็ชีื�อเอาไว�ดี�วย  

คุุณร้�ไหม่ว่าผู้ม่ไดี�อ่านพีระคุัม่ภัีร์เล่ม่นั�นแล�วไดี�ม่อบต้่อให�คุนอื�นในอีกหลายป ่

ต่้อม่า และคุุณร้�หรือไม่่ว่าผู้ม่ไดี�บังเก่ดีใหม่่และไดี�รับคุวาม่รอดีแล�ว” เวลาผู่้านไป 

หลายป่ และพีระเจั�าที่รงอนุญาต้ให�ผู้ม่ไดี�พีบกับคุนหน่�งในจัำานวนสืี�คุนที่ี�ไดี�

ม่ีสื่วนเป็นพียานกับผู้ม่ที่ี�ม่หาว่ที่ยาลัยออเบ่ร์น ในวันนั�นผู้ม่เต้็ม่ไปดี�วยคุวาม่

ร้�สื่กต้ื�นต้ันใจัจันบอกไม่่ถ้ก ผู้ม่ม่ักน่กถ่งคุนเหล่านี�ม่าต้ลอดี พีวกเขีายังคุง

ต้่ดีต้าม่พีระเจั�าอย้่หรือไม่่? พีวกเขีาหันเหไปและล�ม่ลงในคุวาม่บาปหรือไม่่? 

เก่ดีอะไรขี่�นกับพีวกเขีาบ�าง? ในที่ี�สืุดีผู้ม่ก็เขีียนจัดีหม่ายสืาม่หน�ากระดีาษ 

ถ่งจัอห์น เพีื�อขีอบคุุณสืำาหรับการสืละเวลาเพีื�อเป็นพียานกับผู้ม่ สื่�งที่ี�น่าที่่�ง 

กค็ุอืพีระเจั�าที่รงอนญุาต้ให�ผู้ม่ไดี�พีบกบัเขีา หลงัจัากยี�สืบ่ห�าปท่ี่ี�เขีาไดี�ประกาศ

เรื�องพีระเยซึ่้คุร่สืต้์ให�ผู้ม่ฟัง  เอ�อ ! เขีาจัำาบที่สืนที่นากับผู้ม่ในห�องพีักแห่งนั�น 

ไม่ไ่ดี� แต้น่ั�นกไ็ม่ไ่ดี�ที่ำาให�ผู้ม่ร้�สืก่ไม่ด่ีแีต้อ่ยา่งใดี คุณุร้�ไหม่วา่เพีราะอะไร เพีราะ

นั�นหม่ายคุวาม่ว่าเขีาและบ่ชีอบไดี�เป็นพียานกับคุนม่ากม่าย และผู้ม่เป็นเพีียง

หน่�งในจัำานวนคุนเหล่านั�น  ผู้ม่ร้�สื่กโอเคุกับเรื�องนี�ม่ากเลย ผู้ม่ดีีใจัที่ี�พีวกเขีา 

ไม่่ไดี�กังวลม่ากนักว่านักบาสืเกต้บอลคุนนี�จัะต้อบสืนองต่้อเรื�องที่ี�พีวกเขีา 
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แบ่งปันอย่างไรบ�าง ที่ั�งคุ้่ต้่างร้�ว่าหน�าที่ี�ขีองพีวกเขีาคุือการเชีื�อฟังพีระเจั�า 

โปรดีจัำาไว�ว่าคุุณไม่่ร้�หรอกว่าคุุณกำาลังพี้ดีกับใคุรอย้่บ�าง เขีาอาจัดี้เป็นเพีียง 

นักบาสืเกต้บอลร่างผู้อม่สื้งคุนหน่�ง แต้่วันหน่�งคุนนั�นอาจักลายม่าเป็นผู้้�

ประกาศขี่าวประเสืร่ฐขีองพีระเยซึ่้คุร่สืต้์ องคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�าขีองเรา

บางคุนบอกว่าพีวกเขีาอาจัสืร�างคุวาม่ขีุ่นเคุืองใจัและที่ำาให�เก่ดี 

ผู้ลเสืยีขี่�นหากเขี�าไปพีด้ีคุยุกบัคุนแปลกหน�า แที่นที่ี�จัะคุด่ีเชีน่นั�น ที่ำาไม่ไม่ล่อง 

คุ่ดีว่าพีระเจั�าจัะที่รงที่ำาสื่�งย่�งใหญ่อะไรไดี�บ�างกับเม่ล็ดีพีันธิุ์แห่งคุวาม่เชีื�อ 

ที่ี�กำาลังถ้กหว่านลงไป

ในวันหน่�งอันหนาวเหน็บที่ี�แอต้แลนต้า ผู้ม่กำาลังนำากระเป๋าเดี่นที่าง

ไปซึ่่อม่ ผู้ม่เห็นชีายคุนหน่�งออกม่าจัากร�านอาหารและนั�งเฉยๆ อย้่ในรถ 

เขีาไม่่ไดี�ขีับรถออกไป ผู้ม่จั่งเดี่นไปที่ี�รถขีองเขีาแล�วเคุาะที่ี�หน�าต้่าง ใชี่แล�ว !  

บางคุรั�งผู้ม่ก็ที่ำาอะไรแปลกๆ อย้่สืักหน่อย ผู้ม่ถาม่ขี่�นว่า “คุุณไดี�รับแผู้่นพีับนี� 

หรือยังคุรับ” แล�วผู้ม่ก็ยื�นใบปล่วให�แก่เขีาและถาม่ต้่อ “คุุณม่าที่ำาอะไร 

ในเม่ืองนี�คุรับ” เขีาต้อบว่าเขีาม่าจัากม่่นน่โซึ่ต้าเพีราะน�องชีายขีองเขีา 

ไดี�เสืียชีีว่ต้ จัากนั�นเขีาก็พี้ดีว่า “ม่ีคุนที่ี�ผู้ม่ร้�จัักไดี�ต้ายไปหลายคุนในป่ที่ี� 

ผู้า่นม่า” ผู้ม่จัง่ถาม่วา่ เขีาคุด่ีวา่จัะเกด่ีอะไรขี่�นเม่ื�อชีวีต่้จับลง ชีายคุนนั�นต้อบวา่ 

เขีาไม่่ร้�จัร่งๆ เราคุุยกันประม่าณสืาม่สื่บนาที่ีในวันที่ี�อากาศหนาวเหน็บและ

ลม่แรง เขีาโที่รศัพีที่์ม่าหาผู้ม่สืองคุรั�งหลังจัากวันนั�น ผู้ม่ดีีใจัม่ากที่ี�ไม่่ไดี�ม่ัวแต้่

กังวลว่า ผู้ม่จัะไปสืร�างคุวาม่เดีือดีร�อนบางอย่างให�กับชีีว่ต้ขีองเจัสืซึ่ี และกลับ

ร้�สื่กต้ื�นเต้�นเสืียย่�งกว่ากับสื่�งที่ี�พีระเจั�าจัะที่รงที่ำาในชีีว่ต้ขีองเขีา

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

คุนนั�นดี�วย’ เฟสืที่ัสืจั่งกล่าวว่า ‘พีรุ่งนี�ที่่านจัะไดี�ฟังเขีา’”
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เปาโลถ้กจัับกุม่เพีราะคุวาม่เชีื�อขีองเขีา กษัต้ร่ย์อากร่ปปาต้ัดีสื่นใจัว่า

เขีาต้�องการฟังคุำาให�การที่ี�เปาโลต้�องการจัะพี้ดี

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

ให�การแก�ขี�อหาเองไดี�’ เปาโลจั่งยื�นม่ือออกกล่าวแก�คุดีีว่า”

และแน่นอนว่าเราร้�ว่าเปาโลต้อบอย่างไร “ขี�าแต้่กษัต้ร่ย์อากร่ปปา 

พีระองคุ์ที่รงเป็นกษัต้ร่ย์ผู้้�ที่รงพีระปรีชีา ขี�าพีระองคุ์ร้�ว่านี�เป็นคุรั�งแรกที่ี� 

ขี�าพีระองคุ์ไดี�เขี�าเฝ้้าพีระองคุ์ แต้่ขี�าพีระองคุ์ต้ัดีสื่นใจัแล�วว่าอยากเป็นเพีื�อน

กับพีระองคุ์ โปรดีประที่านคุวาม่สืน่ที่สืนม่ให�แก่ขี�าพีระองคุ์ดี�วยเถ่ดี และ

ภัายในอกีหกเดีอืนขี�างหน�า ขี�าพีระองคุจ์ัะกราบที่ล้ถง่ขีา่วดีทีี่ี�สืดุีเที่า่ที่ี�พีระองคุ์

จัะเคุยไดี�สืดัีบม่าในชีีว่ต้ ขีอให�ขี�าพีระองคุ์ไดี�เป็นพีระสืหายขีองพีระองค์ุเถ่ดี 

แล�วขี�าพีระองคุ์จัะถวายขี�อม่้ลอันแสืนอัศจัรรย์แก่พีระองคุ์ภัายในหกเดีือน” 

หากคุุณคุ่ดีว่าม่ีคุวาม่คุ่ดีเชี่นนี�ผูุ้ดีขี่�นม่าในคุวาม่คุ่ดีขีองเปาโลแล�วล่ะก็ คุุณก็

ไม่่ร้�จัักอัคุรที่้ต้เปาโลเสืียแล�ว อ่านก่จัการ 26 ต้่อไปแล�วคุุณจัะเห็นว่าเปาโล

ประกาศพีระเยซึ่้อย่างกล�าหาญต้่อกษัต้ร่ย์อากร่ปปา โดียไดี�ที่้ลพีระองคุ์ 

ถ่งเรื�องราวขีององคุ์จัอม่กษัต้ราแห่งบรรดีากษัต้ร่ย์ที่ั�งหลาย

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

ดีีแล�ว ขี�าพีระองคุ์จั่งกล�ากล่าวต้่อพีระพีักต้ร์ขีองพีระองค์ุ เพีราะ 

ขี�าพีระองค์ุเชีื�อแน่ว่า ไม่่ม่ีสืักอย่างหน่�งในบรรดีาเหตุ้การณ์เหล่านั�น 

ที่ี�ไดี�พี�นพีระเนต้รขีองพีระองคุ์ เพีราะการเหล่านั�นม่่ไดี�กระที่ำากันในที่ี�

ลับลี� ขี�าแต้่กษัต้ร่ย์อากร่ปปา พีระองคุ์เชีื�อพีวกศาสืดีาพียากรณ์หรือ

ไม่่พีระเจั�าขี�า ขี�าพีระองคุ์ที่ราบว่าพีระองคุ์เชีื�อ’ อากร่ปปาจั่งต้รัสืกับ

เปาโลว่า ‘เราเกือบจัะเป็นคุร่สืเต้ียนโดียคุำาชีักชีวนขีองเจั�า’ เปาโลจั่ง
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“ช่วยเล่่าให้ฟังหนั่อยสืิครับั”  
นัั�นัเปั็นัปัระโยคทำ้�ด่้เพราะมันัช่วยให้ 
อ้ก่ฝ่่ายหนัึ�งเริ�มพ้ด่

ที่ล้วา่ “จัำาเพีาะพีระพีกัต้รพ์ีระเจั�า ขี�าพีระองคุม์่คีุวาม่ปรารถนาย่�งนกั 

ที่ี�จัะให�เป็นเหม่ือนอย่างขี�าพีระองคุ์ ม่่ใชี่พีระองคุ์องคุ์เดีียว แต้่คุน 

ที่ั�งปวงที่ี�ฟังขี�าพีระองคุ์วันนี�ดี�วย เว�นเสืียแต้่เคุรื�องจัองจัำานี�’”

คุณุเหน็แล�วใชีไ่หม่ว่าเปาโลปรารถนาให�กษัต้รย่อ์ากรป่ปาไดี�บงัเกด่ีใหม่่ 

และไม่่ใชี่เพีียงแคุ่กษัต้ร่ย์อากร่ปปาเที่่านั�น แต้่รวม่ถ่งทีุ่กคุนที่ี�ไดี�ย่นคุำาพี้ดีขีอง

เปาโลในต้อนนั�น คุุณม่ีคุวาม่ปรารถนาที่ี�จัะไดี�เห็นทีุ่กคุนม่าเขี�าใจัถง่คุวาม่รอดี

ที่างพีระเยซึ่คุ้รส่ืต้ห์รอืไม่ ่หากเปน็เชีน่นั�น ม่นักไ็ม่ส่ืำาคุญัเลยวา่คุนที่ี�อย้ต่้อ่หน�า

คุุณจัะเป็นเพีื�อนหรือเป็นคุนแปลกหน�า คุุณจัะบอกคุนเหล่านั�นถ่งเรื�องขี่าว

ประเสืรฐ่ที่ี�องคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�าไดี�ที่รงที่ำาเพีื�อ

พีวกเขีาดี�วยคุวาม่จัร่งจััง

เพีื�อนคุนหน่�งขีองผู้ม่เป็นพีันเอกใน

กองที่ัพีอากาศ สื่�งหน่�งที่ี�เขีาที่ำาเป็นประจัำา

คุือเอาหนังสืือขีองผู้ม่หน่�งเล่ม่ใสื่ไว�ในชีุดี

นักบ่นทีุ่กวัน จัากนั�นเขีาก็ออกไปที่ำางาน 

และขีณะที่ี�เขีาที่ำางาน เขีาก็สืนที่นากับ

ผู้้�คุนและคุอ่ยๆ นำาพีวกเขีาไปสื้ท่ี่ศ่ที่างชีวีต่้ 

น่รันดีร์  เม่ื�อเชี�าวันใหม่่ม่าถ่ง เขีาจัะอธิ่ษฐานขีอให�พีระเจั�าที่รงนำาเขีาไปหา 

ผู้้�ที่ี�จัะไดี�รับหนังสืือเล่ม่นั�นๆ เขีาบอกผู้ม่ว่าวันหน่�งในขีณะทีี่�กำาลังสือนการ 

กระโดีดีร่ม่ เขีาคุุยกับผู้้�เขี�ารับการฝึ้กอบรม่คุนหน่�ง และไดี�ม่อบหนังสืือทีี่�ผู้ม่เขีียน

ให�ไป หกเดีือนต้่อม่า ขีณะที่ี�เขีากำาลังสือนการกระโดีดีร่ม่อีกคุรั�ง ชีายที่ี�กำาลัง

ชี่วยเขีาเก็บชีุดีร่ม่ชี้ชีีพีก็พี้ดีขี่�นม่าว่า “ขีอบคุุณที่ี�ม่อบหนังสืือเล่ม่นั�นให�แก่ผู้ม่  

ม่ันเป็นเวลาที่ี�เหม่าะเจัาะม่ากคุรับ” จัอนจัำาไม่่ไดี�ว่าเคุยเจัอชีายหนุ่ม่คุนนั�น

ที่ี�ไหนม่าก่อน เขีาจั่งพี้ดีว่า “ชี่วยเล่าให�ฟังหน่อยสื่คุรับ” นั�นเป็นประโยคุที่ี�ดีี

เพีราะม่ันชี่วยให�อีกฝ้่ายหน่�งเร่�ม่พี้ดี และการสืนที่นาก็ดีำาเน่นต้่อไป คุุณก็จัะ
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ไม่่เป็นเพีียงแคุ่ฝ้่ายนำาเสืนอเที่่านั�น ชีายคุนนั�นบอกกับผู้้�พีันว่าเขีาไม่่ม่ีเวลา

พีอที่ี�จัะพี้ดีคุุยถ่งเรื�องราวที่ั�งหม่ดี ดีังนั�น พีวกเขีาจั่งนัดีเวลาเพีื�อพีบกันและไดี�

พี้ดีคุุยกันม่ากขี่�น ผู้ม่ดีีใจัม่ากที่ี�นายพีันเอกไดี�ใชี�เวลาพี้ดีคุุยกับคุนแปลกหน�า

ในแต้่ละวัน

ผู้ม่ชีอบการไดี�นั�งขี�างๆ อาจัารย์ม่หาว่ที่ยาลัยเสืม่อเม่ื�อผู้ม่ขี่�นเคุรื�องบน่  

ผู้ม่ไม่่ร้�ว่าที่ำาไม่ แต้่เราม่ักจัะลงเอยดี�วยบที่สืนที่นาที่ี�น่าสืนใจั อาจัารย์คุนหน่�ง

ที่ี�ผู้ม่เคุยนั�งขี�างๆ เขีาเป็นคุนที่ี�เชีื�อว่าไม่่ม่ีพีระเจั�า เขีาม่ีบ�านสืาม่หลังรอบโลก  

เขีาสือนทีี่�ม่หาว่ที่ยาลัยแห่งหน่�งในเท็ี่กซึ่ัสืและอีกแห่งหน่�งในแอฟร่กาใต้�  

เราไดี�พี้ดีคุุยกันถ่งเรื�องพีระเจั�าต้ลอดีเที่ี�ยวบ่นนั�น ในต้อนที่�าย เขีาบอกผู้ม่ว่า 

เขีาเป็นล้กขีองนักเที่ศน์ เขีากล่าวว่า “ผู้ม่ไม่่ไดี�คุุยเรื�องพีระเจั�าแบบนี�ม่า

สืาม่สื่บป่แล�ว ขีอบคุุณม่ากคุรับ” ผู้ม่ดีีใจัม่ากที่ี�ผู้ม่ไม่่ขีลาดีกลัวและถอนต้ัว

จัากการคุุยกับคุนแปลกหน�า

คุรั�งหน่�งผู้ม่ไปพีด้ีที่ี�ม่หาวท่ี่ยาลยัเพีอรด์ี ้และม่ผีู้้�ม่าฟงัจัำานวน 6,000 คุน  

ใชีเ่ลย ! ผู้ม่ร้�สืก่ประหม่า่ ผู้ม่จัะร้�สืก่ประหม่า่กอ่นการบรรยายที่กุคุรั�ง โดียเฉพีาะ 

อยา่งย่�งต้อ่หน�าคุนจัำานวนม่าก บางคุรั�งเม่ื�อผู้ม่ประหม่า่ ผู้ม่จัะเร่�ม่เดีน่ไปเดีน่ม่า  

และในคุรั�งนั�นผู้ม่ก็เดี่นวนไปวนม่าและลงเอยต้รงจัุดีที่ี�ผู้้�กำากับเวที่ีกำาลังยืนอย้ ่

เขีาเป็นผู้้�อย้่เบื�องหลังการจััดีการลำาดีับโปรแกรม่ต่้างๆ เราเร่�ม่คุุยกัน ปรากฏิ

ว่าฮิัลเป็นผู้้�ที่ี�เชีื�อว่าไม่่ม่ีพีระเจั�า ฮิัลใสื่ห้ฟังอย้่ต้ลอดีและกำาลังฟังการประสืาน

งานต้่างๆ พีร�อม่กับคุุยกับผู้ม่ไปดี�วยในเวลาเดีียวกัน แต้่ที่ันใดีนั�นในระหว่าง

การสืนที่นาขีองเรา เขีาม่องม่าที่ี�ผู้ม่และพี้ดีว่า “คุุณต้�องขี่�นพี้ดีแล�วคุรับ”  

แต้ก่อ่นที่ี�ผู้ม่จัะเดีน่ขี่�นไปบนเวที่ ีผู้ม่ม่องไปที่ี�ฮิลัแล�วพีด้ีวา่ “อยา่เพี่�งไปไหนนะ

คุรับ เดีี�ยวผู้ม่จัะกลับม่า”  ผู้้�ที่ี�ฟังผู้ม่บรรยายในหน่�งชีั�วโม่งนั�นไม่่ที่ราบเลยว่า 

ผู้ม่กำาลังอย้่ระหว่างการสืนที่นากับคุนผู้้�หน่�งที่ี�เชีื�อว่าไม่่ม่ีพีระเจั�า เม่ื�อการ

บรรยายจับลง ผู้ม่เดี่นลงจัากเวที่ีและต้รงไปหาฮิัล แล�วก็เร่�ม่บที่สืนที่นาที่ี� 

หยุดีคุ�างไว�เม่ื�อหน่�งชีั�วโม่งก่อนหน�านี�ต้่อไป
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นักศ่กษาม่หาว่ที่ยาลัยคุนหน่�งบอกผู้ม่ว่าเธิอเชีื�อในการประกาศผู้่าน

คุวาม่สืัม่พีันธิ์คุวาม่เป็นเพีื�อน ผู้ม่จั่งถาม่ถ่งคุนที่ี�เธิอม่ีสืายสืัม่พีันธิ์อย้่ดี�วย 

ในต้อนนี� เธิอไดี�ประกาศกบัพีวกเขีาเม่ื�อคุรบกำาหนดีหกเดีอืนขีองคุวาม่สืมั่พีนัธิ์

หรอืไม่?่ เธิอต้อบวา่ไม่ ่เม่ื�อคุรบหน่�งปห่รอืไม่?่ เธิอต้อบวา่ไม่ ่ พีี�น�อง ! เราจัะรอ 

อีกนานแคุ่ไหนจั่งจัะประกาศเรื�องขีองบุคุคุลที่ี�สืำาคุัญที่ี�สืุดีในชีวี่ต้ขีองเราให�กับ

คุนรอบต้วัเรา คุนเหลา่นั�นอาจัอย้ก่บัเราที่ี�นี�ต้อนนี� แล�ววนัหน่�งกอ็าจัจัะหายไป

จัากชีีว่ต้เราเลยก็ไดี� 

คุรั�งหน่�งขีณะทีี่�ผู้ม่กำาลังบ่นออกจัากซ่ึ่นซ่ึ่นเเนต่้ ผู้ม่สืนที่นากับสุืภัาพีบุรุษ 

ที่ี�นั�งอย้ข่ี�างๆ ผู้ม่ที่กัเรื�องสืำาเนยีงขีองเขีา และเขีาต้อบวา่เขีาม่าจัากนว่ยอรก์ซึ่ต่้ี�  

ผู้ม่จั่งถาม่ว่า “เหตุ้การณ์เม่ื�อวันที่ี� 9/11 ม่ีผู้ลกระที่บต้่อคุุณอย่างไรบ�างคุรับ” 

แลนซึ่์ต้อบว่า เขีาอย้่ในอาคุารเว่ร์ลเที่รดีเซึ่็นเต้อร์ต้่กแรกที่ี�ถ้กเคุรื�องบ่นพีุ่งชีน 

และอย้ใ่นห�องโถงอาคุาร ขีณะที่ี�เคุรื�องบน่ชีนต้วัต้ก่ดี�านบน  แลนซึ่เ์ลา่ให�ผู้ม่ฟงั 

ถ่งเรื�องราวอัศจัรรย์ที่ี�เก่ดีขี่�นในวันนั�น ในระหว่างการสืนที่นาเขีาพี้ดีขี่�นม่าว่า  

“ผู้ม่คุ�นหาม่าเจั็ดีป่คุร่�งแล�วว่าจัะเก่ดีอะไรขี่�นหลังคุวาม่ต้าย ผู้ม่คุ�นหาใน 

ศาสืนาพีทุี่ธิ ฮิน่ดี ้ในคุวาม่เชีื�อเรื�องการเวยีนวา่ยต้ายเกด่ี ผู้ม่ต้�องร้�ให�ไดี�วา่จัะเกด่ี

อะไรขี่�นเม่ื�อผู้ม่ต้ายไป” คุุณคุ่ดีว่าผู้ม่คุวรจัะต้�องเป็นเพีื�อนกับแลนซึ่์เสืียก่อน 

หรือไม่่ ไปซึ่ื�อบ�านอย้่ขี�างๆ เขีาในชีาร์ลสืต้ัน รัฐเซึ่าที่์แคุโรไลนา และรออีก 

หกเดีอืน แล�วคุอ่ยคุยุกบัเขีาเรื�องขีา่วประเสืรฐ่เชีน่นั�นหรอื แที่นที่ี�จัะที่ำาเชีน่นั�น 

ผู้ม่ต้อบเขีาวา่ “แลนซึ่ ์ขีอให�ผู้ม่ไดี�บอกกบัคุณุวา่เพีราะเหต้ใุดีพีระเจั�าจัง่สืง่ผู้ม่

ขี่�นเคุรื�องบ่นม่านั�งขี�างๆ คุุณในวันนี�...”

วิิวิร์ณ์์ 20:11-15 “ขี�าพีเจั�าไดี�เห็นพีระที่ี�นั�งใหญ่สืีขีาว และเห็น

พีระองคุ์ผู้้�ประที่ับบนพีระที่ี�นั�งนั�น และแผู้่นดี่นโลกและฟ้าอากาศก็

อันต้รธิานไปจัากพีระพีักต้ร์พีระองคุ์  และไม่่ม่ีที่ี�อย้่สืำาหรับแผู้่นดี่น

โลกและฟ้าอากาศนั�นต้่อไปเลย ขี�าพีเจั�าไดี�เห็นบรรดีาผู้้�ที่ี�ต้ายแล�วที่ั�ง 
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ผู้้�น�อยและผู้้�ใหญ่ ยืนอย้่จัำาเพีาะพีระพีักต้ร์พีระเจั�า และหนังสืือต้่างๆ  

กเ็ปดิีออก หนงัสือือกีม่�วนหน่�งกเ็ปดิีออกดี�วย คุอืหนังัสือืแหง่ชีวีต่้ และ

ผู้้�ที่ี�ต้ายไปแล�วกถ็ก้พีพ่ีากษาต้าม่ขี�อคุวาม่ที่ี�จัารก่ไว�ในหนงัสือืเหลา่นั�น 

ต้าม่ที่ี�เขีาไดี�กระที่ำา ที่ะเลก็สืง่คุนืคุนที่ั�งหลายที่ี�ต้ายในที่ะเล คุวาม่ต้าย

และนรกก็สื่งคุืนคุนที่ั�งหลายทีี่�อย้่ในที่ี�เหล่านั�น และคุนที่ั�งหลายก็ถ้ก

พี่พีากษาต้าม่การกระที่ำาขีองต้นหม่ดีทีุ่กคุน แล�วคุวาม่ต้ายและนรก

ก็ถ้กผู้ลักที่่�งลงไปในบ่งไฟ นี�แหละเป็นคุวาม่ต้ายคุรั�งที่ี�สือง และผู้้�ใดีที่ี�

ไม่่ม่ีชีื�อจัดีไว�ในหนังสืือแห่งชีีว่ต้ ผู้้�นั�นก็ถ้กที่่�งลงไปในบ่งไฟ”

เมื่�อทัี่�งผู้้�น�อยและผู้้�ใหญ่ยืนอย่้จัำาเพีาะพีระพีกัต้รพ์ีระเจั�า บางคุนอาจัเป็น

คุนในคุรอบคุรวัขีองคุณุ บางคุนเปน็เพีื�อน และบางคุนเปน็คุนแปลกหน�าที่ี�คุณุ

ไดี�พี้ดีคุุยดี�วยหรือเคุยผู้่านเขี�าม่าในชีีว่ต้ขีองคุุณ 

โปรดีจัำาไว�ว่าในวันแห่งการพี่พีากษานั�น ไม่่ม่ีขี�อแก�ต้ัวใดีๆ เลยที่ี�เราจัะ

ใชี�อ�างไดี�วา่ที่ำาไม่เราจัง่ไม่ไ่ดี�ที่ำาหน�าที่ี�คุนยาม่ อนัที่ี�จัรง่แล�ว เราจัะไม่ก่ล�าแก�ต้วั

แต้่อย่างใดีเลยดี�วยซึ่ำ�าในวันนั�น

อพยูพ 40:16 “พีระเยโฮิวาห์ที่รงบญัชีาแกโ่ม่เสืสืให�กระที่ำาสื่�งใดีที่า่น

ก็กระที่ำาสื่�งนั�นทีุ่กประการ”

คุนยาม่ที่ำาอะไรหรือ? เขีาที่ำาสื่�งที่ี�พีระเจั�าที่รงบัญชีา และพีระเจั�าที่รง

บัญชีาว่าอย่างไร?

มาร์ะโก 16:15 “ฝ้่ายพีระองคุ์จั่งต้รัสืสืั�งพีวกสืาวกว่า ‘ที่่านที่ั�งหลาย

จังออกไปที่ั�วโลกประกาศขี่าวประเสืร่ฐแก่ม่นุษย์ทีุ่กคุน’”
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 พีระองคุ์ที่รงบัญชีาให�เราแบ่งปันขี่าวประเสืร่ฐกับทีุ่กคุน ไม่่ใชี่แคุ่

กับเพีียงบางคุน ไม่่ใชี่กับคุนที่ี�คุุยดี�วยแล�วสืบายใจั ไม่่ใชี่กับคุนที่ี�เหม่ือนเรา  

‘จังออกไป’ หม่ายถ่งการลุกขี่�นและไม่่อย้่กับที่ี� และเนื�องจัากทีุ่กคุนต้�องการ

ขีา่วประเสืรฐ่ เราจัง่คุวรประกาศกบัที่กุคุน  

ไม่่ว่าจัะเป็นเพีื�อนหรือเป็นคุนแปลกหน�า

คุนยาม่ร้�ว่าการเป็นคุนยาม่นั�น

เป็นคุวาม่รับผู้่ดีชีอบที่ี�ย่�งใหญ่ เม่ื�อถ่ง

เวลาต้�องเป่าแต้รและต้�องเต้รียม่พีร�อม่

เพีื�อการต้่อสื้� เขีาต้�องปลุกที่ั�งเพีื�อนและ

คุนแปลกหน�าในเม่ืองให�พีร�อม่สืำาหรับ

สืงคุราม่ที่ี�กำาลังจัะเก่ดีขี่�น คุนยาม่ร้�ว่าเขีา

ไม่่สืาม่ารถมี่ชีัยชีนะในการต่้อสื้�ที่ี�กำาลังม่าถ่งไดี� เว�นเสืียแต้่ว่าทีุ่กคุนพีร�อม่ 

ที่ี�จัะไปดี�วยกัน ให�เราม่าชี่วยคุนแปลกหน�าจัำานวนม่ากให�เต้รียม่พีร�อม่สืำาหรับ 

งานเลี�ยงอภั่เษกสืม่รสืขีองพีระเม่ษโปดีกที่ี�กำาลังใกล�เขี�าม่าถ่งเร็วๆ นี�

พระองค์ทำรงบััญชาให้เราแบั่งปัันั 
ข่าวปัระเสืริฐก่ับัทำุก่คนั ไม่ใช่แค่ก่ับั 
เพ้ยงบัางคนั ไม่ใช่ก่ับัคนัทำ้�คุยด่้วยแล่้ว
สืบัายใจ ไม่ใช่ก่ับัคนัทำ้�เหมือนัเรา







บทที่ 4
ประกาศอย่างกล้าหาญ !

“พระมหาบัญชาไม่ใช่พระดำารัสให้เลือก 

แต่เป็นพระบัญชาให้เชื�อฟิัง”7

–ฮััดสัน เทย์เลอร์

เม่ื�อศก่ษาพีระคุัม่ภัีร์ คุุณคุวรให�คุวาม่สืนใจัเป็นพีเ่ศษกับสื่วนที่ี�เป็น 

พีระดีำารัสืขีองพีระเยซึ่้ พีระองคุ์ไม่่ไดี�ต้รัสือ�อม่คุ�อม่ แต้่ต้รัสืต้รงไปต้รงม่า  

พีระเยซึ่้ที่รงร้�ว่าแผู้นงานขีองพีระบ่ดีาในการช่ีวยดีวงว่ญญาณที่ี�ยังไม่่ไดี� 

รับคุวาม่รอดีนั�นสืำาคุัญม่าก พีระองคุ์จั่งไม่่เสืี�ยงดี�วยการต้รัสือย่างคุลุม่เคุรือ

มัทิธิวิ 4:9 “พีระองค์ุต้รัสืกับเขีาว่า ‘จังต้าม่เราม่าเถ่ดี และเราจัะ 

ต้ั�งที่่านให�เป็นผู้้�หาคุนดีั�งหาปลา’”

คุณุสืงัเกต้เหน็ถง่สื่�งที่ี�พีระเยซึ่ไ้ม่ไ่ดี�ต้รัสืหรอืเปลา่ พีระองคุไ์ม่ไ่ดี�ต้รัสืวา่  

“จังต้าม่เราม่า และเราจัะต้ั�งที่่านให�เป็นนักกีฬาที่ี�ยอดีเยี�ยม่” พีระองคุ์ไม่่ไดี�

ต้รัสืว่า “จังต้าม่เราม่า และเราจัะต้ั�งที่่านให�เป็นนักเรียนที่ี�ดีีเดี่น” พีระองคุ์ 

ไม่ไ่ดี�ต้รสัืวา่ “จังต้าม่เราม่า และเราจัะต้ั�งที่า่นให�เปน็เศรษฐเีงน่ล�าน” พีระองคุ์
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อย่าลื่มว่าก่างเขนัเป็ันัเครื�องพิส้ืจน์ัว่า 
ด่วงวิญญาณม้ความสืำาคัญต่อพระเจ้า  
แล่ะถ้าก่างเขนันัั�นัสืำาคัญมาก่พอจนั 
พระเยซ้ทำรงยอมสิื�นัพระชนัม์อย่้บันันัั�นั  
มันัก็่สืำาคัญมาก่พอท้ำ�เราจะต้องแบ่ังปัันั 
เรื�องน้ั�กั่บัผู้้้ท้ำ�ยังไม่เชื�อ

ไม่่ไดี�ต้รัสืว่า “จังต้าม่เราม่า และเราจัะให�ล้กๆ ทีุ่กคุนขีองท่ี่านม่ีสืุขีภัาพี 

แขีง็แรง” พีระองคุไ์ม่ไ่ดี�ต้รสัือะไรเชีน่นั�นเลย เพีราะอะไร  เพีราะพีระเยซึ่ก้ำาลงั

พียายาม่บอกอะไรบางอยา่งกบัเรา พีระองคุท์ี่รงกำาลงับอกเราวา่เม่ื�อเรากลบัใจั 

จัากบาปและบังเก่ดีใหม่่แล�ว ก็ถ่งเวลาที่ี�เราต้�องออกไปต้าม่หาผู้้�ทีี่�ยังไม่่เชีื�อ  

เราต้�องหาคุนดีั�งหาปลา ที่อดีอวนเพีื�อให�ไดี�ม่าซึ่่�งดีวงวญ่ญาณขีองผู้้�คุน นั�นคุอื

สื่�งที่ี�คุร่สืเต้ียนที่ำา

เชี่นที่ี�ชีายคุนหน่�งเคุยบอกกับผู้ม่ว่า “If you’re not fishing, you’re 

not following.” (ถ�าไม่่ต้าม่หาคุน ก็ไม่่ต้าม่ต้่ดีพีระเยซึ่้) ผู้ม่จัะไม่่ลืม่ประโยคุ

นั�นเลย ชีายคุนนั�นร้�ดีีว่าการเป็นคุนยาม่หม่ายถ่งต้�องที่ำาอะไร

หลายคุรั�งที่ี�ผู้ม่ถาม่คุร่สืเต้ียนว่า “คุุณไดี�ประกาศขี่าวประเสืร่ฐกับคุน

ที่ี�ยังไม่่เชีื�อพีระเจั�าคุรั�งสืุดีที่�ายเม่ื�อไหร่” คุำาต้อบที่ี�ไดี�นั�นที่ำาให�งงงวย หลายคุน 

ม่องผู้ม่ดี�วยคุวาม่ประหลาดีใจั และไม่่ม่ีอะไรผูุ้ดีขี่�นม่าในคุวาม่ที่รงจัำาขีอง 

พีวกเขีาเลย

ในวันอาที่่ต้ย์หน่�ง ผู้ม่กำาลังแบ่งปันในคุร่สืต้จัักรที่ี�อย้่ในรัฐเที่็กซึ่ัสื  

หลังจัากทีี่�ที่ีม่ฟุต้บอลขีองม่หาว่ที่ยาลัย

เที่ก็ซึ่สัืไดี�ลงแขีง่ขีนัในเกม่ฟตุ้บอลชีง่แชีม่ป์ 

ระดีบัชีาต้ ่ ผู้ม่ถาม่คุรส่ืต้จักัรวา่ “ในสืปัดีาห์ 

ที่ี�ผู้่านม่าม่ีใคุรบ�างที่ี�ไดี�สืละเวลาเล่าเรื�อง

พีระเยซึ่้กับผู้้�ที่ี�ยังไม่่เชีื�อ” ม่ีไม่่ถ่งสื่บม่ือที่ี�

ยกขี่�น ที่ี�นา่เศร�ากค็ุอื จัำานวนม่อืที่ี�ยกขี่�นใน 

วนันั�น ยงัม่มี่ากกวา่จัำานวนม่อืในคุรส่ืต้จักัร

แห่งอื�นๆ ที่ี�ผู้ม่เคุยถาม่ในคุำาถาม่เดีียวกัน

เสืียอีก

ผู้ม่จั่งถาม่พีวกเขีาว่า “แล�วเม่ื�อ 

คุนืกอ่น ม่ใีคุรดีก้ารแขีง่ขีนัฟตุ้บอลชีง่แชีม่ป์ 
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ระดีับชีาต้่ที่างโที่รที่ัศน์บ�าง” คุุณคุ่ดีว่าม่ีกี�ม่ือที่ี�ยกขี่�น อย่าลืม่ว่าผู้ม่กำาลังพี้ดี

อย้ใ่นรฐัเที่ก็ซึ่สัืนะ คุนที่ี�นี�ชีอบฟตุ้บอลกนัเปน็ชีวีต่้จัต่้ใจั คุณุเดีาไม่ผู่้ด่ี ผู้ม่แที่บ 

ไม่่เห็นคุนที่ี�ไม่่ไดี�ยกม่ือขี่�นเลย ผู้ม่ถาม่ต้่อว่า “ในสืัปดีาห์ที่ี�ผู้่านม่านี� การดี้

ฟุต้บอลสืำาคุัญกว่าการออกไปประกาศกับผู้้�ไม่่เชีื�อหรือ” ก็อย่างที่ี�คุุณเห็น 

นั�นแหละ ผู้ม่ชี่างม่ีว่ธิีสืร�างม่่ต้รไดี�ยอดีเยี�ยม่จัร่งๆ อันที่ี�จัร่ง พีวกเขีาชีอบการ

ที่�าที่ายขีองผู้ม่จัากการเปรียบเที่ยีบระหวา่งสืองเรื�องนี�  เรื�องหน่�งม่คีุวาม่สืำาคุญั 

ต้อ่นร่นัดีรก์าล แต่้อกีเรื�องหน่�งไม่ม่่เีลย พีวกเขีาร้�ต้วัวา่ไดี�เดีน่ออกนอกเสื�นที่าง

และถ่งเวลาที่ี�จัะต้�องกลับม่าสื้่เสื�นที่างที่ี�ถ้กต้�อง

หลายคุรั�งที่ี�ผู้ม่ถาม่คุนอื�นๆ วา่ เขีาร้�หรอืไม่ว่า่ใคุรชีนะเลศ่บาสืเกต้บอล 

ขีองสืม่าคุม่กีฬาระดีับม่หาว่ที่ยาลัยแห่งชีาต้่ (NCAA) เม่ื�อห�าป่ก่อน พีวกเขีา 

จัำาไม่ไ่ดี�เลยสืกันด่ี แล�วผู้ม่กถ็าม่วา่เขีาไดี�ดีเ้กม่ใดีเกม่หน่�งในชีว่งฤดีก้าลแขีง่ขีนั

หรือไม่่ คุำาต้อบคุือไดี�ดี้แน่นอน เราต้่ดีต้าม่ดี้เกม่แขี่งขีันเหล่านั�น พี่ม่พี์ต้าราง

การจับัคุ้แ่ขีง่ขีนัออกม่า และกาชีื�อที่มี่ที่ี�เราคุด่ีวา่จัะชีนะ หลายคุนถง่กบัลงเงน่

พีนันในเกม่เหล่านั�น แต้่ห�าป่ต้่อม่าเรากลับจัำาไม่่ไดี�ว่าใคุรคุือผู้้�ชีนะเลศ่ในป่นั�น 

ถ�าคุุณไม่่สืาม่ารถจัดีจัำาอะไรไดี�หลังจัากผู้่านไปห�าป่ เรื�องนั�นคุงไม่่ไดี�เป็นเรื�อง

สืำาคุญันกั คุณุจัำาชีื�อคุ้ส่ืม่รสืขีองคุณุไดี�หรอืไม่ ่คุณุคุวรต้�องจัำาให�ไดี�นะ คุณุยงัจัำา

ชีื�อล้กๆ ขีองคุุณไดี�อย้่หรือเปล่า แน่นอน ! อย่าลืม่ว่ากางเขีนเป็นเคุรื�องพี่สื้จัน์

ว่าดีวงว่ญญาณม่ีคุวาม่สืำาคุัญต้่อพีระเจั�า และถ�ากางเขีนนั�นสืำาคุัญม่ากพีอ 

จันพีระเยซึ่้ที่รงยอม่สื่�นพีระชีนม่์อย้่บนนั�น ม่ันก็สืำาคุัญม่ากพีอที่ี�เราจัะต้�อง 

แบ่งปันเรื�องนี�กับผู้้�ที่ี�ยังไม่่เชีื�อ

คุรั�งหน่�งเม่ื�อผู้ม่ไปแบง่ปนัพีระคุมั่ภัรีท์ี่ี�คุรส่ืต้จักัรในเมื่องรโีน รฐัเนวาดีา 

ผู้ม่ไดี�พีักอย้่กับสืาม่ีภัรรยาสื้งอายุคุ้่หน่�ง ในเย็นวันอาที่่ต้ย์ คุร่สืต้จัักรม่ีการ

พีบปะกันในกลุ่ม่ย่อยต้าม่บ�านต้่างๆ เม่ื�อที่ั�งคุ้่กลับม่าจัากกลุ่ม่ขีองพีวกเขีาใน 

คืุนนั�น พีวกเขีาบอกผู้ม่ว่ากลุ่ม่ขีองเขีาเห็นพี�องต้�องกันว่า ผู้ม่ไดี� “ลำ�าเสื�นและที่ำาให� 

คุนจัำานวนม่ากไม่พ่ีอใจัจัากการสือนขีองผู้ม่” ผู้ม่พีด้ีวา่ “ผู้ม่เหรอ?” ผู้ม่ร้�ต้วัวา่



82

คนยาม

ไดี�ที่ำาเชีน่นั�นจัรง่ๆ จัง่ไม่แ่ปลกใจัแต้อ่ยา่งใดี แต้ฝ่้า่ยภัรรยาไดี�พีด้ีขี่�นดี�วยคุวาม่

ถอ่ม่ใจัวา่  “แต้พ่ีวกเราต้�องถก้ลำ�าเสื�นและเต้อืนสืต้แ่รงๆ กนัเสืยีบ�าง” พีวกเขีา 

ไดี�ออกจัากเสื�นที่างที่ี�ถ้กต้�อง พีวกเขีาอาศัยอย้่ในเม่ืองใหญ่ที่ี�ม่ีโอกาสืเขี�าหา 

ผู้้�ไม่เ่ชีื�อจัำานวนม่าก จัง่ต้�องไดี�รบัการที่�าที่ายเชีน่นั�น และพีวกเขีากไ็ดี�ถอ่ม่ใจัลง

ฟังพีระสืุรเสืียงขีององคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า และต้อบสืนองการที่รงเรียกนี�

ดีังนั�น ม่าดี้กันว่าเราจัะรับไฟที่ี�ลุกโชีนนี� และเผู้าผู้ลาญอุปสืรรคุที่ี�

เหนี�ยวรั�งเราจัากการเป็นคุนยาม่ในทีุ่กแห่งหนที่ี�เราไปไดี�อย่างไร

ต้องการทำา

หน่�งในสื่�งสืำาคุัญที่ี�ต้�องม่ีเม่ื�อรับใชี�พีระเจั�าคุือคุวาม่ปรารถนาอย่างแรง

กล�าที่ี�จัะที่ำาเชี่นนั�น ม่ันเป็นแรงผู้ลักดีันที่ี�พีาเราออกจัากบร่เวณพีื�นที่ี�ปลอดีภััย

ขีองเรา จัำาไว�เสืม่อว่าเม่ื�อคุุณเดี่นออกจัากพีื�นที่ี�ปลอดีภััยขีองคุุณ คุุณก็กำาลัง

เดี่นเขี�าสื้่พีื�นที่ี�ปลอดีภััยขีองพีระเจั�า พีระองค์ุที่รงเป็นเจั�าขีองดี่นแดีนที่ี�คุุณ

กำาลังจัะก�าวเขี�าไปประกาศขี่าวประเสืร่ฐ แล�วคุนที่ี�คุุณกำาลังจัะคุุยดี�วยล่ะ 

พีระองค์ุที่รงสืร�างพีวกเขีาดี�วยเชี่นกัน พีวกเขีาถ้กประทัี่บต้ราว่า ‘สืร�างต้าม่ 

พีระฉายาขีองพีระเจั�า’ เพีียงแต้่พีวกเขีายังไม่่ร้�เรื�องนี� พีวกเขีาต้�องการ 

คุวาม่จัร่ง และเป็นหน�าที่ี�ขีองคุุณที่ี�จัะนำาคุวาม่จัร่งนี�ไปบอกพีวกเขีา

มัทิธิวิ 28:19-20 “เหตุ้ฉะนั�น ที่่านที่ั�งหลายจังออกไปสืั�งสือน 

ชีนทีุ่กชีาต้่ ให�รับบัพีต้่ศม่าในพีระนาม่แห่งพีระบ่ดีา พีระบุต้ร และ 

พีระว่ญญาณบร่สืุที่ธิ่� สือนเขีาให�ถือรักษาสื่�งสืารพีัดีซึ่่�งเราไดี�สืั�ง 

พีวกที่่านไว� ดี้เถ่ดี เราจัะอย้่กับที่่านที่ั�งหลายเสืม่อไป จนักว่าจัะ 

สื่�นโลก เอเม่น”
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พีระคุัม่ภัีร์ต้อนนี� พีระเยซึ่้กำาลังต้รัสืสืั�ง  ให�เราเชีื�อฟังพีระดีำารัสืขีอง

พีระองค์ุ !  คุำาวา่ ‘สืั�งสือน’ หม่ายถง่แนะนำาเพีื�อให�ที่ำาไดี� เราสืั�งสือนโดียให�คุนร้�

คุวาม่จัรง่เกี�ยวกบัคุวาม่บาปขีองม่นษุย ์และสื่�งที่ี�พีระเยซึ่ไ้ดี�ที่ำาแล�วเพีื�อคุนบาป

มาร์ะโก 6:12 “ฝ้่ายเหล่าสืาวกก็ออกไปเที่ศนาประกาศให�คุนที่ั�งปวง

กลับใจัเสืียใหม่่”

พีระเยซึ่้ต้รัสืว่า พีวกเขีาต้�องกลับใจัจัากคุวาม่บาปขีองเขีา หากเรา

ต้�องการเป็นเหม่ือนพีระเยซึ่้ เราก็คุวรประกาศเชี่นเดีียวกัน

กิจ็การ์ 1:8 “แต่้ที่่านที่ั�งหลายจัะไดี�รับพีระราชีที่านฤที่ธิ่�เดีชี เม่ื�อ 

พีระว่ญญาณบร่ สุืที่ธิ่�จัะเสืดี็จัม่า

เหนือที่่าน และที่่านที่ั�งหลายจัะเป็น

พียานฝ้่ายเราที่ั�งในกรุงเยร้ซึ่าเล็ม่ 

ที่ั�วแคุว�นย้เดีีย แคุว�นสืะม่าเรีย และ

จันถ่งที่ี�สืุดีปลายแผู้่นดี่นโลก”

คุุณไดี�ประจัักษ์ถ่งสื่�งที่ี�พีระเยซึ่้ไดี�

ที่รงที่ำาไปแล�ว ดีงันั�น ต้อนนี�จังออกไปเปน็

พียานบอกเล่าให�ผู้้�คุนไดี�รับฟัง !  คุำาว่า ‘เป็นพียาน’ (witness) ในภัาษากรีก 

ยังม่ีคุวาม่หม่ายอีกอย่างว่า ‘พีลีชีีพีเพีื�อคุวาม่เชีื�อ’ (martyr) น่าสืนใจัม่าก 

เม่ื�อคุุณอ่านเรื�องราวขีองผู้้�ทีี่�ถ้กปล่ดีชีีพีเพีราะคุวาม่เชีื�อ อะไรคุือสืาเหตุ้หลัก 

ที่ี�ที่ำาให�พีวกเขีาต้�องต้าย เป็นเพีราะพีวกเขีาไปชี่วยเก็บเศษขียะ หรือไปชี่วย 

ห่อขีองขีวัญคุร่สืต้์ม่าสืที่ี�ศ้นย์การคุ�าหรือเปล่า แน่นอนว่าไม่่ใชี่ พีวกเขีาถ้ก 

คำาว่า ‘เปั็นัพยานั’ (witness)  
ในัภาษาก่ร้ก่ยังม้ความหมายอ้ก่อย่างว่า  

‘พล่้ช้พเพื�อความเชื�อ’ (martyr)
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ปลด่ีชีพีีเพีราะออกไปเปน็พียานเรื�องพีระเยซึ่แ้กผู่้้�ที่ี�ยงัไม่เ่ชีื�อ แล�วหน่�งในบรรดีา 

ผู้้�ไม่่เชีื�อเหล่านั�นก็ประหารพีวกเขีาเสืีย

ราเชีล สืกอต้ต้์ เป็นหน่�งในนักเรียนที่ี�เสืียชีีว่ต้ระหว่างการกราดีย่งที่ี�

โรงเรียนม่ัธิยม่โคุลัม่ไบน์ ในป่ 1999 หลังจัากที่ี�เธิอถ้กย่ง เอร่คุ แฮิร์ร่สื ไดี�เดี่น

เขี�าไปหาเธิอ เขีาจั่กผู้ม่และดี่งศีรษะขีองเธิอขี่�นม่าแล�วถาม่ว่า “เธิอยังเชีื�อใน

พีระเจั�าขีองเธิออย้ไ่หม่” เธิอต้อบว่า “เธิอกร็้�วา่ฉนัเชีื�อ” จัากนั�นเขีากห็นัศรีษะ

ขีองเธิอไปอีกดี�านและปล่ดีชีีว่ต้ขีองเธิอเสืีย พี่อขีองราเชีลเล่าว่า เขีาไดี�ม่าร้� 

ในภัายหลังว่าเธิอไดี�เป็นพียานกับผู้้�เป็นฆ่าต้กรเม่ื�อประม่าณสืองสืัปดีาห์ก่อน

หน�านั�น  ราเชีลไดี�แบ่งปันเรื�องราวขีองพีระเยซึ่้กับคุนที่ี�ฆ่่าเธิอจัร่งๆ ดี�วย  โอ !  

เธิอเป็นคุนยาม่ที่ี�ผู้ม่ซึ่าบซึ่่�งใจัจัร่งๆ

เพีื�อนขีองผู้ม่คุนหน่�งบอกว่าหากเคุยอ่านก่จัการ 1:8 ม่าแล�ว ให�สืลับ

ต้ัวเลขีไปอ่านก่จัการ 8:1 ดี�วย

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

คุราวนั�นเก่ดีการขี่ม่เหงคุร่สืต้จัักรคุรั�งใหญ่ในกรุงเยร้ซึ่าเล็ม่ และศ่ษย์

ที่ั�งปวงนอกจัากพีวกอัคุรสืาวกไดี�กระจัดัีกระจัายไปที่ั�วแวน่แคุว�นยเ้ดียี

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

อาลัยถ่งที่่านอย่างย่�ง ฝ้่ายเซึ่าโลพียายาม่ที่ำาลายคุร่สืต้จัักร โดียเขี�าไป

ฉดุีลากชีายหญ่งจัากที่กุบ�านที่กุเรอืนเอาไปจำาไวใ้นคุกุ ฉะนั�นฝ้า่ยศษ่ย์

ที่ั�งหลายซึ่่�งกระจััดีกระจัายไปก็เที่ี�ยวประกาศพีระวจันะนั�น”

อนัที่ี�จัรง่แล�ว การขีม่่เหงไม่ใ่ชีส่ื่�งที่ี�เลวร�าย ม่นับงัคุบัให�คุนต้�องต้ดัีสืน่ใจั 

เลือกว่าจัะยืนหยัดีเพีื�อพีระเยซึ่้หรือจัะเล่กต้่ดีต้าม่พีระองค์ุ ดีังนั�นเม่ื�อเซึ่าโล  

ซึ่่�งกำาลังจัะเปลี�ยนชีื�อเป็นเปาโลในอีกไม่่ชี�า ไดี�จัับกุม่บางคุนเขี�าคุุก ก็ที่ำาให�

บรรดีาผู้้�เชีื�ออื�นๆ กล�าหาญย่�งขี่�น ไม่ว่า่พีวกเขีาจัะกระจัดัีกระจัายไปอย้ใ่นที่ี�ใดี   
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นั�นคุือกระแสืที่ี�ชีีว่ต้ขีองราเชีลสื่งผู้ลเป็นแรงกระเพีื�อม่ออกไปเชี่นกัน เธิอไดี�

สืร�างกำาลงัใจัให�ผู้้�อื�นกล�าหาญเพีื�อองคุพ์ีระผู้้�เปน็เจั�า และโปรดีจัำาไว�วา่ชีวีต่้ขีอง

คุุณก็สืาม่ารถเป็นเชี่นนั�นไดี�เหม่ือนกัน

ไม่กล้าทำา

อะไรที่ี�ดี่งรั�งคุุณไว�ไม่่ให�กล�าหาญเพีื�อพีระเจั�า และพี้ดีคุุยเรื�องพีระเยซึ่้

กับทีุ่กคุนที่ี�คุุณพีบ คุำาต้อบหลักที่ี�ผู้ม่ไดี�รับก็คุือ พีวกเขีาไม่่กล�าและกลัวการ

ถ้กปฏิ่เสืธิ

กิจ็การ์ 4:31-33 “เม่ื�อเขีาอธิ่ษฐานแล�ว ที่ี�ซึ่่�งเขีาประชีุม่อย้่นั�นไดี� 

หวั�นไหว และคุนเหล่านั�นประกอบดี�วยพีระว่ญญาณบร่สืุที่ธิ่� ไดี�กล่าว

พีระวจันะขีองพีระเจั�าดี�วยใจักล�าหาญ คุนที่ั�งปวงที่ี�เชีื�อนั�นเปน็นำ�าหน่�ง

ใจัเดียีวกนั และไม่ม่่ใีครอ�างวา่สื่�งขีองที่ี�ต้นม่อีย้เ่ปน็ขีองต้น แต้ท่ี่ั�งหม่ดี

เป็นขีองกลาง อัคุรสืาวกจั่งเป็นพียานดี�วยฤที่ธิ่�เดีชีใหญ่ย่�งถ่งการ 

คุืนพีระชีนม่์ขีองพีระเยซึ่้เจั�า และพีระคุุณอันใหญ่ย่�งไดี�อย้่กับเขีา 

ทีุ่กคุน”

ในพีระคัุม่ภัีร์ เม่ื�อพีระว่ญญาณบร่สุืที่ธิ่�เสืดี็จัม่าเหนือผู้้�ใดี พีวกเขีาจัะ

ประกาศขี่าวประเสืร่ฐดี�วยคุวาม่กล�าหาญ พีวกเขีาห่วงใยคุนที่ี�ยังไม่่เชีื�อและ

ที่ำาบางอยา่งเกี�ยวกบัเรื�องนี� ม่บีางคุนบอกผู้ม่วา่ เขีาเป่�ยม่ล�นดี�วยพีระวญ่ญาณ 

บรส่ืทุี่ธิ่� เขีาม่ขีีองประที่านพีระวญ่ญาณ ฯลฯ แต้เ่ม่ื�อผู้ม่ถาม่วา่คุรั�งสืดุีที่�ายที่ี�เขีา 

เล่าเรื�องราวขีองพีระเยซึ่้ให�คุนที่ี�ไม่่เชีื�อไดี�รับฟังคุือเม่ื�อใดี เขีาม่ักจัะต้อบไม่่ไดี�  

ผู้ม่กไ็ม่แ่นใ่จัวา่พีวกเขีาเป่�ยม่ล�นดี�วยวญ่ญาณอะไรกนัแน ่แต้เ่ม่ื�อพีระว่ญญาณ

บร่สืุที่ธิ่�เสืดี็จัม่าเหนือผู้้�ใดี ผู้้�นั�นก็จัะประกาศขี่าวประเสืร่ฐดี�วยคุวาม่กล�าหาญ  



86

คนยาม

คุวาม่รักที่ี�ม่ีต้่อพีระเจั�าและผู้้�ที่ี�ยังไม่่เชีื�อพีระเจั�าจัะหลั�งไหลออกม่าจัากชีีว่ต้

ขีองพีวกเขีา จังอธิ่ษฐานเพีื�อให�แน่ใจัว่าพีระว่ญญาณบร่สืุที่ธิ่�องคุ์เดีียวกับใน

พีระคุัม่ภัีร์ ที่รงกำาลังที่ำาเชี่นนั�นในชีีว่ต้คุุณ 

ล่กา 6:22-23 “ที่่านที่ั�งหลายจัะเป็นสืุขีเม่ื�อคุนที่ั�งหลายจัะเกลียดี

ชีังที่่าน และจัะไล่ที่่านออกจาก่พวก่เขา และจัะประณาม่ที่่าน และ

จัะเหยียดีชีื�อขีองที่่านว่าเป็นคุนชีั�วชี�า เพีราะท่ี่านเห็นแก่บุต้รม่นุษย์  

ในวันนั�นที่่านที่ั�งหลายจังชีื�นชีม่และเต้�นโลดีดี�วยคุวาม่ย่นดีี เพีราะ

ดีเ้ถด่ี บำาเหนจ็ัขีองที่า่นม่บีรบ่ร้ณใ์นสืวรรคุ ์เพีราะวา่บรรพีบรุษุขีองเขีา 

ไดี�กระที่ำาอย่างนั�นแก่ศาสืดีาพียากรณ์เหม่ือนกัน”

คุุณเคุยคุ่ดีอยากจัะเต้�นโลดีดี�วยคุวาม่ย่นดีีเม่ื�อถ้กปฏิ่เสืธิอย่างแรง 

เพีราะไดี�ประกาศคุวาม่เชีื�อหรอืไม่ ่อยา่ลมื่วา่อนัที่ี�จัรง่แล�ว พีวกเขีากำาลงัปฏิเ่สืธิ 

พีระเยซึ่ ้ไม่ใ่ชีคุ่ณุ และคุวาม่จัรง่กค็ุอืม่นัคุวรที่ำาให�ใจัขีองเราต้�องเจับ็ปวดีย่�งกวา่  

เพีราะพีวกเขีาปฏิ่เสืธิพีระองคุ์

ในหนังสืือ One Thing You Can’t Do In Heaven (สื่�งหน่�งที่ี�คุุณ

ที่ำาไม่่ไดี�เม่ื�อไปสืวรรคุ์) ผู้ม่ไดี�ใชี�พีระวจันะขี�อนี�ในบที่ที่ี�ชีื�อ Winning Winning 

Winning (จังมี่ชีัย จังม่ีชีัย จังม่ีชีัย) วันหน่�งผู้ม่ไดี�พีบกับนักเที่ศน์ที่ี�เดี่นที่าง 

ไปเที่ศน์ต้าม่ที่ี�ต้่างๆ เขีาชีื�อแซึ่ม่ แซึ่ม่เป็นคุนอีย่ปต้์ที่ี�น่านับถือ เขีาเล่าว่า 

ในวนัอาที่ต่้ยว์นัหน่�ง เขีาไดี�ถาม่ศษ่ยาภับ่าลขีองเขีาวา่ “ผู้ม่สืาม่ารถพีด้ีต่้อหน�า 

คุนเป็นพีันๆ คุนไดี� แต้่ผู้ม่ไม่่ถนัดีเรื�องการเป็นพียานแบบตั้วต้่อต้ัว คุุณม่ี 

คุำาแนะนำาอะไรไหม่คุรบั” ศษ่ยาภับ่าลขีองเขีาจัง่ม่อบหนงัสือื One Thing You 

Can’t Do In Heaven ที่ี�ผู้ม่เปน็ผู้้�เขียีน ให�แกเ่ขีา ในวนัอาที่ต่้ยน์ั�นเขีากลบับ�าน 

และไดี�อ่านหนังสืือนั�นสืาม่บที่แรก เม่ื�อเขีาอ่านบที่ที่ี�สืาม่ Winning Winning 

Winning จับลง เขีาก็เขี�าใจัว่าพีระคุัม่ภัีร์พี้ดีถ่งการถ้กปฏิ่เสืธิว่าอย่างไรบ�าง  
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เขีาวางหนังสืือลงแล�วไปทีี่�ศ้นย์การคุ�า และประกาศกับคุนแปลกหน�าเป็นคุรั�งแรก  

เขีาบอกว่าต้อนนี�เขีาเป็นพียานต้ลอดีเวลา และยังบอกอีกว่าเขีาไดี�ขีโม่ย 

คุำาสือนขีองผู้ม่ไปสือนที่ั�วประเที่ศอีกดี�วย  ผู้ม่ไดี�แต้่หัวเราะและบอกเขีาว่า 

ม่นัเปน็คุำาสือนขีองพีระเจั�า ไม่ใ่ชีข่ีองผู้ม่ และขีอให�เขีาสือนคุนจัำานวนม่ากเที่า่ที่ี� 

เขีาต้�องการ ถ�าม่ันจัะที่ำาให�ผู้้�เชีื�อไดี�ออกไปเป็นพียานต้่อ

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

และร�องเพีลงม่าศ่โยน คุวาม่ชีื�นบานเป็นน่ต้ย์จะอย้่บนศีรษะขีองเขีา  

เขีาจัะไดี�รับคุวาม่ชีื�นบานและคุวาม่ย่นดีี คุวาม่โศกเศร�าและการ 

ไว�ทีุ่กขี์จัะหนีไปเสืีย เรา คือเราเอง ผู้้�เล�าโลม่เจั�า เจั�าเปั็นัผู้้�ใดีเล่าที่ี�กลัว

ม่นุษย์ผู้้�ซึ�งต้�องต้าย คุือกลัวบุต้รขีองม่นุษย์ซึ่่�งถ้กที่ำาให�เหมือนัหญ�า 

และที่ี�ไดี�ลมื่พีระเยโฮิวาหผ์ู้้�สืร�างขีองต้นเสืยี ผู้้�ที่รงขีง่ฟา้สืวรรคุแ์ละวาง

รากฐานขีองแผู่้นด่ีนโลก และทีี่�กลัวอย่้เรื�อยไปต้ลอดีวัน เพีราะคุวาม่

เกรี�ยวกราดีขีองผู้้�บีบบังคุับ เม่ื�อเขีาต้ั�งต้ัวเขีาที่ี�จัะที่ำาลาย และคุวาม่

เกรี�ยวกราดีขีองผู้้�บีบบังคุับอย้่ที่ี�ไหนเล่า”

เราลืม่ไปแล�วหรือว่าพีระเจั�าขีองเราคุือผู้้�ใดี เราลืม่ไปแล�วหรือว่า

พีระองค์ุที่รงฤที่ธิ่�ย่�งใหญแ่ละที่รงอำานาจัเพียีงใดี เราลมื่ไปแล�วหรอืวา่พีระองคุ์

ที่รงชีอบธิรรม่และบร่สืุที่ธิ่�เพีียงใดี เม่ื�อเรารำาล่กไดี�ว่าพีระเจั�าคุือผู้้�ใดี และ 

พีระลกัษณะขีองพีระองคุเ์ปน็อยา่งไร เราจัะม่ใีจัปรารถนาที่ี�จัะเลา่ถง่พีระองคุ์

ให�ผู้้�อื�นฟัง

สื่�งหน่�งที่ี�ผู้ม่เต้ือนคุนอื�นอย้่เสืม่อก็คุือ อย่ากลัวม่นุษย์ผู้้�ที่ี�ในที่ี�สืุดีก็จัะ

ต้�องต้าย คุวาม่ต้ายคุือสื่�งที่ี�ที่ำาให�ม่นุษย์ทีุ่กคุนเที่่าเที่ียม่กัน ลองไปที่ี�สืุสืาน 

สืักวันหน่�งและสืำารวจัดี้หลุม่ฝ้ังศพีที่ี�นั�น สืง้หรือเต้ี�ย รวยหรือจัน ผู้ว่ดีำา ผู้ว่ขีาว 
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คุนเอเชียีหรอืคุนลาต้น่ คุนฉลาดีลำ�าหรอืคุนฉลาดีปานกลาง เราที่กุคุนต้า่งต้�อง

จับลงที่ี�สืุสืาน คุำาถาม่สืำาคุัญคุือ แล�วเราไปไหนต้่อจัากนั�น

จังให�คุวาม่รกัพีระเจั�าม่ชีียัเหนอืคุวาม่กลวัม่นษุยเ์สืม่อ นั�นเปน็คุำากลา่ว

ง่ายๆ ที่ี�คุุณคุวรฝ้ังไว�ให�ล่กอย้่ในต้ัวคุุณ “จังให�คุวาม่รักพีระเจั�าม่ีชีัยเหนือ 

คุวาม่กลัวม่นุษย์ !”

เราทีุ่กคุนต้่างไดี�พีบกับคุนที่ี�เราร้�สื่ก

ว่ายากที่ี�จัะเป็นพียานดี�วย สืำาหรับผู้ม่ก็คุือ 

พีวกใส่ืส้ืที่สืาม่ช่ี�นเต็้ม่ยศ ผู้ม่ไดี�รับการปฏ่ิเสืธิ 

จัากคุนกลุ่ม่นี�ม่ากกว่ากลุ่ม่อื�น พีวกเขีาคุือ 

พีวกที่ี�ไดี�ประสืบคุวาม่สืำาเร็จั สืวม่ใสื่เสืื�อผู้�า

ชีั�นดีีราคุาแพีง ม่ีเง่นจัำานวนม่ากในกระเป๋า 

ฯลฯ วันหน่�งผู้ม่พียายาม่ยื�นใบปล่วให�คุน 

ผู้้�หน่�งที่ี�ม่ีลักษณะเชี่นนี�ที่ี�สืนาม่บ่น เขีา

บอกปัดีและเดี่นต้่อ ผู้ม่จั่งหยุดีและอธิ่ษฐานว่า “โอ�พีระเจั�า วันนี�ขี�าพีระองคุ์

จัะไม่่กลัวม่นุษย์ซึ่่�งจัะต้�องต้าย” ผู้ม่อธิ่ษฐานขีอคุวาม่กล�าหาญแล�วก็ยัง 

แจักใบปล่วต้่อไป และในวันนั�นผู้ม่ไดี�ม่ีโอกาสืที่ี�ดีีม่ากในการเป็นพียาน  

โปรดีจัำาไว�ว่าต้�องรักษาที่ัศนคุต้่ที่ี�ถ้กไว�เสืม่อ แล�วคุุณจัะไม่่เป็นไร

ทำาอย่างไร

คุำาถาม่ใหญ่ต้่อม่าที่ี�คุนม่ักถาม่อย้่บ่อยคุรั�งก็คุือ “ฉันจัะเป็นพียาน 

ไดี�อยา่งไร” “ฉนัจัะเร่�ม่ต้�นการสืนที่นาไดี�อยา่งไร” เหต้กุารณห์น่�งในพีระคุมั่ภัรี์

ที่ี�คุนม่ักพี้ดีถ่งกันม่าก ก็คุือการพีบกันระหว่างพีระเยซึ่้กับหญ่งที่ี�บ่อนำ�า ซึ่่�งผู้ม่ 

ไดี�พี้ดีถ่งในบที่ที่ี�สืาม่ คุุณสืาม่ารถอ่านเรื�องนี�ไดี�ในยอห์น 4:6-30  สื่�งแรก 

ที่ี�คุณุเหน็กค็ุอื พีระเยซึ่ไ้ม่จ่ัำาเปน็ต้�องเปน็เพีื�อนกบัหญง่ผู้้�นั�นกอ่น พีระองคุท์ี่รง

จงให้ความรัก่พระเจ้า 
ม้ชัยเหนัือความก่ล่ัวมนัุษย์เสืมอ



ป����ศ�ย่������ห�ญ�!

89

เร่�ม่ต้�นดี�วยเรื�องที่ี�เป็นธิรรม่ชีาต้่ก่อนที่ี�จัะนำาไปสื้่เรื�องเหนือธิรรม่ชีาต้่ พีระองคุ์

ต้รัสืถ่งนำ�าในบ่อนำ�าก่อนที่ี�จัะต้รัสืถ่งนำ�าธิำารงชีีว่ต้ ดีังนั�น สื่�งที่ี�คุวรที่ำาเม่ื�อคุุณ 

เป็นพียานก็คุือคุุยกับผู้้�คุน จันถ่งทีุ่กวันนี�ไม่่ว่าผู้ม่จัะไปที่ี�แห่งใดีในโลก ผู้้�คุน 

ก็ยังคุงชีอบการสืนที่นาที่ี�ดีี

ผู้ม่ไปบรรยายที่ี�คุร่สืต้จัักรแห่งหน่�งในแคุนาดีาและสือนกลุ่ม่เยาวชีน

ว่าจัะประกาศไดี�อย่างไร จัากนั�น พีวกเราก็ไปที่ี�ศ้นย์การคุ�าและเป็นพียาน  

ม่ีผู้้�ใหญ่บางคุนพี้ดีว่า “นี�คุือประเที่ศแคุนาดีา คุนที่ี�นี�จัะไม่่นั�งคุุยกับคุุณ 

หรอกนะ” พีวกเขีากำาลังบอกเป็นนัยว่าคุนที่ี�นั�นคุ่อนขี�างปิดีกั�นต้ัวเองและ

จัะไม่่คุุยเรื�องที่ี� “ล่กซึ่่�ง”  ผู้ม่บอกว่า “อืม่... ผู้ม่เห็นว่ธิีนี�ในพีระคุัม่ภัีร์ และ 

ม่ันใชี�ไดี�ผู้ลในทีุ่กที่ี�ที่ี�ผู้ม่ไป ผู้ม่คุ่ดีว่าม่ันจัะใชี�ไดี�ผู้ลในแคุนาดีาดี�วยเหม่ือนกัน” 

นี�คุือสื่�งที่ี�คุุณคุวรร้�เกี�ยวกับต้ัวผู้ม่ ผู้ม่จัะไม่่รับคุำาแนะนำาในเรื�องการเป็นพียาน

จัากคุนทีี่�ไม่่เคุยเป็นพียาน ผู้ม่กำาลังม่องหาคุนทีี่�อย้่แนวหน�า คุนทีี่�ออกไป 

ขี�างนอกและคุุยกับคุนที่ี�ยังไม่่เชีื�อ ผู้ม่จัะฟังคุนเหล่านั�นเพีราะพีวกเขีาไดี�ผู้่าน

การที่ดีสือบดี�วยไฟ จัากการประกาศขี่าวประเสืร่ฐที่ี�แนวหน�าม่าแล�ว

เราจั่งพีาคุนหนุ่ม่สืาวและผู้้�ใหญ่บางคุนไปลุยประกาศที่ี�ศ้นย์การคุ�า  

ม่ันชี่างเป็นเวลาที่ี�ยอดีเยี�ยม่ม่าก เราไดี�อธิ่ษฐานขีอพีระเจั�าที่รงเปิดีใจัใคุร 

บางคุนที่ี�ศ้นย์การคุ�า และพีระองคุ์ก็ไดี�ที่รงต้อบคุำาอธิ่ษฐานอีกเชี่นเคุย 

โปรดีระล่กไว�เสืม่อว่าคุุณกำาลังรับใชี�ใคุรอย้่ และต้�องกล่าวรายงานต้่อผู้้�ใดี

ว่ธิีที่ี�ดีีที่ี�สืุดีที่ี�จัะที่ำาให�บที่สืนที่นาดีำาเน่นไปอย่างต้่อเนื�องและไม่่ 

กลายเป็นการนำาเสืนอก็คุือ การต้ั�งคุำาถาม่ เม่ื�อคุุณถาม่คุำาถาม่ปลายเปิดี ผู้้�คุน

จัะต้อบ ให�ถาม่ถ่งเรื�องโปรดีขีองเขีา ซึ่่�งก็คุือเรื�องราวขีองพีวกเขีาเอง นั�นเป็น

หวัขี�อที่ี�คุนชีอบพีด้ีถง่ต้ลอดีเวลา ย่�งคุณุคุยุกบัใคุรสืกัคุนนานเที่า่ใดี โอกาสืที่ี�จัะ

ไดี�เจัอบานประต้้ที่ี�สืาม่ารถเปิดีเขี�าไปสื้่เสื�นที่างแห่งจั่ต้ว่ญญาณก็จัะม่ีม่ากขี่�น

ในการสืนที่นากบัหญง่ที่ี�บอ่นำ�าต้อ่ม่า พีระเยซึ่ไ้ดี�ต้รสัืถง่การลว่งประเวณี

ขีองเธิอ ผู้ม่พีอร้�ว่าเม่ื�อเร่�ม่ม่ีการพี้ดีถ่งคุวาม่ผู้่ดีบาปที่างเพีศขีองใคุรบางคุน  
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ม่ันก็ก�าวก่ายเขี�าสื้่เรื�องสื่วนต้ัวแล�ว  แต้่พีระองคุ์ที่รงสืำาแดีงบางอย่างให�เธิอ

ไดี�เห็น เธิอไดี�ที่ำาผู้่ดีพีระบัญญัต้่สื่บประการซึ่่�งเป็นการละเม่่ดีกฎีเกณฑ์์ขีอง

พีระเจั�า และเธิอจัำาเป็นต้�องไดี�รับการยกโที่ษบาปนั�น

แล�วพีระเยซึ่้ก็ที่รงบอกให�เธิอร้�ว่าพีระองค์ุคุือพีระเม่สืสื่ยาห์ที่ี�เธิอและ

ทีุ่กคุนรอคุอย เรื�องราวจับลงโดียหญ่งผู้้�นี�ไดี�ไปเล่าเรื�องพีระเยซึ่้คุร่สืต้์ให�คุน 

ที่ั�งเม่ืองฟัง  พีระคุัม่ภัีร์ต้อนนี�ม่ีขี�อม่้ลและหลักการดีีๆ ม่ากม่ายที่ี�คุุณสืาม่ารถ

นำาไปใคุร่คุรวญ เพีื�อชี่วยคุุณในการประกาศกับคุนอื�น

เอาล่ะ! ต้อนนี�ให�เราม่าดี้คุำาถาม่ที่ี�ดีีสืำาหรับใชี�เร่�ม่การสืนที่นา 

วธ่ิงีา่ยๆ อยา่งหน่�งในการเร่�ม่ต้�นบที่สืนที่นากค็ุอืการถาม่วา่ “ขีออนญุาต้ 

ถาม่คุำาถาม่ที่ี�นา่สืนใจักบัคุณุไดี�ไหม่” ผู้ม่ใชี�คุำาถาม่นี�ต้ลอดี จัะม่ใีคุรที่ี�จัะไม่ช่ีอบ

คุำาถาม่ที่ี�น่าสืนใจัล่ะ ผู้้�คุนล�วนชีอบคุำาถาม่ 

และบที่สืนที่นาทีี่�น่าสืนใจัทัี่�งนั�น ดัีงนั�น จังเร่�ม่ 

บที่สืนที่นาที่ี�น่าสืนใจักับพีวกเขีา

“หากชีีว่ิตคุุณจบลืงในคุืนนี� คุุณ

มั�นใจ 100 เปอร์์เซ็็นต์หร์ือไม่ว่่าจะได้ไป

สว่ร์ร์คุ์”

นี�เปน็คุำาถาม่ที่ี�ดีทีี่ี�จัะใชี�ถาม่หากคุณุ 

ไม่่มี่เวลาม่ากนักสืำาหรับการสืนที่นา ตั้วอย่าง 

เช่ีน คุำาถาม่นี�ใชี�ไดี�ดีีทีี่�ช่ีองหน�าต่้างร�านอาหาร 

แบบไดีร์ฟที่ร้ บ้ธิเก็บเง่น เคุาน์เต้อร์แคุชีเชีียร์ ฯลฯ

วันหน่�ง ผู้ม่กำาลังเดี่นออกจัากโรงแรม่และเห็นชีายคุนหน่�งยืนสื้บบุหรี�

อย้ ่ผู้ม่ไดี�ยื�นใบปลว่ให�แกเ่ขีาขีณะไปที่ี�รถเพีื�อเดีน่ที่างไปบรรยายต้าม่นดัีหม่าย 

แต้่ล่กๆ แล�วผู้ม่ร้�ว่าคุวรที่ำาม่ากกว่าการแคุ่ยื�นใบปล่วให�เขีา ผู้ม่คุวรจัะคุุย 

กบัเขีา ดีงันั�น ผู้ม่จัง่เดีน่เลี�ยวกลบัไปหาเขีา ผู้ม่ไดี�เดีน่ ‘เลี�ยวกลบั’ อย้ห่ลายคุรั�ง 

ในชีีว่ต้ ผู้ม่ยังเคุยขีับรถเลี�ยวกลับหลายคุรั�งเพีื�อกลับไปคุุยกับบางคุน โปรดี 

ให้ถามถึงเรื�องโปัรด่ของเขา ซึ�งก่็คือ 
เรื�องราวของพวก่เขาเอง นัั�นัเปั็นั 
หัวข้อทำ้�คนัชอบัพ้ด่ถึงตล่อด่เวล่า
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จัำาไว�ว่าหากคุุณเดี่นผู้่านใคุรสืักคุนที่ี�คุุณร้�สื่กว่าคุวรต้�องคุุยดี�วย ก็ให�เดี่นเลี�ยว

กลับไปคุุยเลย คุุณจัะไดี�ไม่่เสืียใจั และพีวกเขีาก็จัะไดี�ไม่่เสืียใจัดี�วย

เม่ื�อผู้ม่เดี่นกลับไปหาชีายคุนนั�นและถาม่เขีาว่า “ผู้ม่ขีอถาม่คุำาถาม่ที่ี� 

น่าสืนใจักับคุุณไดี�ไหม่คุรับ” เขีาต้อบว่า “ไดี�เลยคุรับ” เม่ื�อผู้ม่ถาม่ว่าหาก

ชีีว่ต้เขีาต้�องจับลงในคืุนนั�น เขีาม่ั�นใจั 100 เปอร์เซึ่็นต้์หรือไม่่ว่าจัะไปสืวรรค์ุ 

“แน่นอนคุรับ” เขีาต้อบ ผู้ม่จั่งถาม่กลับไปว่า “คุุณร้�ไดี�อย่างไรว่าม่ันจัะเป็น 

เชี่นนั�นจัร่งๆ” แล�วชีายคุนนั�นก็เร่�ม่เที่ศนาให�ผู้ม่ฟัง เขีาม่ีคุวาม่สืัม่พีันธิ์ที่ี�

แน่นแฟ้นกับพีระเยซึ่้ ผู้ม่จั่งที่�าที่�ายให�เขีาม่ีคุวาม่กล�าที่ี�จัะออกไปหาผู้้�ทีี่�ยัง 

ไม่่เชีื�อ ผู้ม่ม่อบหนังสืือให�เขีาและเดี่นจัากม่า เขีาพี้ดีขี่�นว่า “ก่อนที่ี�คุุณ

จัะไป ผู้ม่ขีอพี้ดีอะไรบางอย่างไดี�ม่ั�ยคุรับ” เม่ื�อผู้ม่เดีน่กลับไป เขีาบอกผู้ม่ว่า 

เม่ื�อสืาม่สื่บป่ที่ี�แล�ว เพีื�อนร่วม่งานคุนหน่�งขีองเขีาไดี�ถาม่คุำาถาม่เดีียวกันนี� 

กบัเขีา เขีาบอกเพีื�อนไปว่าเขีาไม่ส่ืนใจั แต้น่ั�นไม่ไ่ดี�ที่ำาให�เพีื�อนคุรส่ืเตี้ยนคุนนั�น

วุ่นวายใจัแต้่อย่างใดี เพีื�อนคุนนั�นบอกเพีียงแคุ่ว่าหากเขีาต้�องการจัะคุุยเรื�องนี�

ก็ขีอให�บอกเขีา สืาม่ป่ต้่อม่า เขีาไปเคุาะประต้้ห�องขีองเพีื�อนคุร่สืเต้ียนคุนนั�น

และขีอเขี�าไปคุุยดี�วย “เขี�าม่าเลยและเชี่ญนั�ง ผู้ม่ร้�ว่าคุุณต้�องการจัะคุุยเรื�อง 

อะไร” เพีื�อนคุร่สืเต้ียนคุนนั�นร้�แล�วว่าเขีาต้�องการจัะคุุยเรื�องพีระเยซึ่ ้ 

เขีาเล่าให�เพีื�อนคุร่สืเต้ียนฟังว่าเขีาคุรุ่นคุ่ดีม่าทีุ่กวันเป็นเวลาสืาม่ป่ กับคุำาถาม่

ที่ี�ว่า “หากคุุณเสืียชีีว่ต้ในคุืนนี� คุุณม่ั�นใจั 100 เปอร์เซึ่็นต้์หรือไม่่ว่าจัะไดี�ไป

สืวรรคุ”์ วา๊ว ! เพีื�อนขีองเขีาไดี�หวา่นเม่ลด็ีลงไปในชีวีต่้ขีองชีายคุนนี� แต้เ่ราไม่ร่้�

เลยว่าพีระเจั�าจัะที่รงที่ำาอะไรบ�างกับเม่ล็ดีนั�น แต้่ก็ให�คุ่ดีดี�วยว่า แล�วพีระเจั�า 

จัะที่รงที่ำาอะไรไดี�กับเม่ล็ดีที่ี�ไม่่ไดี�ถ้กหว่าน ใชี่แล�ว ที่ำาอะไรไม่่ไดี�เลย !  ดีังนั�น 

จังเป็นผู้้�ประกาศขี่าวประเสืร่ฐเพีื�อพีระเจั�าต้่อไปเรื�อยๆ

“คุุณคุิดว่่าจะเกิดอะไร์ขึ้้�นกับคุุณหลืังจากคุุณตาย่”

นี�เป็นหน่�งในคุำาถาม่โปรดีขีองผู้ม่ มั่นเป็นคุำาถาม่ปลายเปิดีม่าก และคุุณ

จัะไดี�รับคุำาต้อบทุี่กประเภัที่ เช่ีน จัะไดี�ข่ี�นสืวรรค์ุ  ต้กนรก ไปสืวรรค์ุและไม่่มี่นรก  
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กลับชีาต้่ม่าเก่ดีใหม่่ ไม่่ม่ีอะไรเก่ดีขี่�น  

ไม่่แน่ใจั ฯลฯ หลังจัากที่ี�ไดี�รับคุำาต้อบจัาก

คุนเหล่านั�นแล�ว ก็ให�ถาม่ต้่อไปว่า “ที่ำาไม่

คุุณจั่งเชีื�อเชี่นนั�น” แล�วคุุณก็จัะเร่�ม่เขี�าสื้่

การสืนที่นาที่ี�น่าสืนใจั อย่าลืม่ให�คุ้่สืนที่นา

ปกป้องคุวาม่เชีื�อที่ี�พีวกเขีาเลือก

“คุุณเคุย่คุิดว่่าจะเกิดอะไร์ขึ้้�นเมื�อ

ชีีว่ิตคุุณสิ�นสุดลืงหร์ือไม่  อะไร์ที่ี�ที่ำาให้

คุุณคุิดถึ้งเร์ื�องนี� คุุณคุิดว่่ามันคุืออะไร์”

นี�เป็นการถาม่คุำาถาม่เดี่ม่แต้่ปรับคุำาพี้ดี ม่ันจัะชี่วยสืร�างคุวาม่ร้�สื่ก 

เชีื�อม่โยงกับคุ้่สืนที่นาเพ่ี�ม่ขี่�นอีกหน่อยและพีาพีวกเขีาให�สืนที่นาลงลก่ม่ากขี่�น

คุรั�งหน่�งเม่ื�อผู้ม่ไปบรรยายในการประชีุม่ที่ี�โรงแรม่แห่งหน่�งในรัฐ

นว่เจัอรซ์ึ่ยี ์ผู้ม่สืงัเกต้เหน็ชีายคุนหน่�งกำาลงัดีห้นงัสือืขีองผู้ม่ที่ี�อย้บ่นโต้ะ๊วางโชีว์ 

หนังสืือ ผู้ม่จั่งเดี่นเขี�าไปหา เขีาไม่่ไดี�อย้่ในกลุ่ม่การประชีุม่ขีองเรา ที่ี�โรงแรม่

ม่ีงานแต้่งงานใหญ่และม่ีแขีกที่ี�ม่าร่วม่งานดีังกล่าวหลายคุนพีักอย้่ ชีายคุนนี� 

สืังเกต้เห็นภัาพีสืัญญาณชีีพีหัวใจัหยุดีเต้�นบนปกหนังสืือขีองผู้ม่ชีื�อ One 

Heartbeat Away และม่ันที่ำาให�เขีาเก่ดีคุวาม่สืนใจั ขีณะที่ี�เรากำาลังคุุยกัน 

เขีาพีด้ีวา่ “ผู้ม่ต้�องไปพีบใคุรบางคุนทีี่�บาร ์แต้ผู่้ม่จัะกลบัม่าในอกีสืาม่สืบ่นาที่”ี 

แล�วเขีาก็ไป ผู้ม่เคุยไดี�ย่นขี�ออ�างแบบนี�ม่าก่อน  แต้่คุุณร้�ไหม่ ไม่่นานจัากนั�น

เขีาก็กลับม่าจัากบาร์เพีื�อสืนที่นากับผู้ม่ต้่อจัร่งๆ

เขีาบอกวา่เขีาคุด่ีวา่จัะไม่ม่่อีะไรเกด่ีขี่�นหลงัจัากเราต้าย ผู้ม่ถาม่วา่ที่ำาไม่

เขีาจัง่เชีื�อเชีน่นั�น และเขีาต้อบวา่เขีาเปน็คุนที่ี�เชีื�อวา่ไม่ม่่พีีระเจั�า ผู้ม่ถาม่เขีาต้อ่  

“อะไรคุอืหลกัฐานที่ี�ดีทีี่ี�สืดุีที่ี�ที่ำาให�คุณุเชีื�อวา่ไม่ม่่พีีระเจั�า”  ผู้ม่พีบวา่ผู้้�ที่ี�เชีื�อวา่ 

ไม่่ม่ีพีระเจั�าจัำานวนม่ากไม่่ม่ีอะไรจัะยกม่าอธิ่บายไดี� เพีราะแนวคุวาม่เชีื�อขีอง

พีวกเขีานั�นต้ั�งอย้่บนสื่�งอื�นที่ี�ไม่่ใชี่การพี่สื้จัน์ดี�วยหลักฐาน อีกคุำาถาม่ที่ี�ดีีคุือ  

พระเจ้าจะทำรงทำำาอะไรได่้ก่ับั 
เมล่็ด่ทำ้�ไม่ได่้ถ้ก่หว่านั ใช่แล่้ว  
ทำำาอะไรไม่ได่้เล่ย !  ด่ังนัั�นั จงเปั็นั 
ผู้้้ปัระก่าศข่าวปัระเสืริฐเพื�อพระเจ้า 
ต่อไปัเรื�อยๆ
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“คุุณม่าเชีื�อว่าไม่่ม่ีพีระเจั�าไดี�อย่างไร” คุุณสืาม่ารถถาม่คุำาถาม่นี�กับคุนที่ี�ม่ี

คุวาม่เชีื�ออื�นๆ ไดี�อีก เชี่น “คุุณม่าเป็นมุ่สืล่ม่ไดี�อย่างไร” “คุุณม่าเชีื�อเรื�อง

วว่ฒันาการไดี�อยา่งไร” “คุณุม่าเป็นคุรส่ืเต้ยีนไดี�อยา่งไร” คุำาถาม่เชีน่นี�ชีว่ยให�

คุุณไดี�นั�งเฉยๆ รอรับฟังแนวคุ่ดีขีองพีวกเขีา และชี่วยให�คุุณไดี�รวบรวม่ขี�อม่้ล

เพี่�ม่เต้่ม่ เพีื�อให�คุุณคุ่ดีวางแนวที่างไดี�ว่าจัะพีาการสืนที่นาไปต้่ออย่างไร

แม่ที่ธิ่วกับผู้ม่สืนที่นากันอย่างออกรสื เขีาบอกว่าเขีาชีอบอ่านและ 

ไดี�ไปห�องสืม่ดุีเพีื�ออา่นหนงัสือืเกี�ยวกบัที่ฤษฎีบี่�กแบง (Big Bang) ดีงันั�น ผู้ม่จัง่

ม่อบหนงัสือื One Heartbeat Away ให�แกเ่ขีา เขีาม่องม่าที่ี�ผู้ม่และพีด้ีขี่�นวา่ 

“ผู้ม่ขีอพีด้ีอะไรกบัคุณุไดี�ไหม่คุรบั” ผู้ม่ต้อบวา่ “ไดี�คุรบั” เขีาจัง่พีด้ีวา่ “เม่ื�อผู้ม่ 

บอกคุนอื�นว่าผู้ม่เชีื�อว่าไม่่ม่ีพีระเจั�า ผู้ม่ม่ักจัะสืังเกต้ดี้ปฏิ่ก่ร่ยาบนใบหน�าขีอง

พีวกเขีา คุนม่ักจัะดี้ถ้กผู้ม่ แต้่คุุณไม่่ไดี�ที่ำาเชี่นนั�น และผู้ม่อยากขีอบคุุณที่ี�คุุณ 

ไม่่ที่ำาเชี่นนั�น” ว๊าว ! ผู้ม่ไม่่ร้�ต้ัวเลยสืักน่ดีว่าในขีณะที่ี�ผู้ม่กำาลังเป็นพียานเรื�อง 

ขี่าวประเสืร่ฐ เขีากำาลังม่องดี้สืีหน�าขีองผู้ม่เพีื�อดี้ว่าผู้ม่ต้อบสืนองอย่างไร 

ในต้อนที่ี�เขีาบอกว่า เขีาเชีื�อว่าไม่่ม่ีพีระเจั�า

สดุด่ 14:1 “คุนโง่รำาพี่งในใจัขีองต้นว่า ไม่ม้พีระเจั�า…”

พีระคุัม่ภัีร์กล่าวไว�อย่างชีัดีเจัน  ม่ันเป็นเรื�องโง่หากเม่ื�อไดี�ม่องดี้และ

เห็นหลักฐานในการที่รงสืร�างที่ั�งหม่ดี รวม่ที่ั�งคุำาพียากรณ์ที่ี�สืำาเร็จัแล�ว และ

เม่ื�อร้�ว่าพีระเยซึ่้คุือผู้้�ใดี แต้่กลับสืรุปว่าไม่่ม่ีพีระเจั�า แต้่นั�นไม่่ไดี�หม่ายคุวาม่ว่า

เราคุวรปฏิ่บัต้่ต้่อผู้้�ที่ี�เชีื�อว่าไม่่ม่ีพีระเจั�าเหม่ือนเขีาเป็นคุนโง่ หากสืีหน�าขีองผู้ม่ 

แสืดีงคุวาม่ดีถ้ก้เม่ื�อแม่ที่ธ่ิวบอกว่าเขีาเชีื�อวา่ไม่ม่่พีีระเจั�า หรือถ�าผู้ม่เรยีกเขีาวา่ 

เปน็คุนโง ่ม่นัคุงปดิีกั�นการสืนที่นาขีองเราที่ั�งหม่ดี นี�เปน็บที่เรยีนที่ี�ดีสีืำาหรบัผู้ม่ 

ผู้ม่ดีีใจัม่ากที่ี�รับม่ือกับสืถานการณ์ต้รงนั�นไดี�อย่างถ้กต้�อง เพีราะต้ัวผู้ม่เองก็ 

ไม่่ไดี�ม่ีว่ธิีจััดีการกับการสืนที่นาไดี�อย่างถ้กต้�องเสืม่อไป
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อีกสื่�งหน่�งที่ี�ต้�องจัดีจัำาไว�ก็คุือ ให�ใชี�สื่�งแวดีล�อม่ที่ี�อย้่รอบๆ ในการเร่�ม่

การสืนที่นา บางสื่�งบางอยา่งที่ี�พีม่่พีบ์นหม่วกหรอืเสืื�อยดืีขีองคุนผู้้�นั�น สื่�งที่ี�คุณุ 

บงัเอญ่ไดี�ยน่พีวกเขีาพีด้ีถง่ สืร�อยคุอ รอยสืกั สืร�อยขี�อม่อื ฯลฯ ล�วนเปน็สื่�งที่ี�ดี ี

ที่ี�นำาม่าใชี�ในการเร่�ม่ต้�นสืนที่นาไดี�

หลายคุนสืวม่กำาไลยางที่ี�ม่ีขี�อคุวาม่

อย้่บนนั�น  จัากการไดี�ถาม่ถ่งขี�อคุวาม่บน

กำาไลยางกับคุนที่ี�สืวม่ใสื่ ผู้ม่พีบว่าม่ากกว่า

คุร่�งหน่�งจัะเกี�ยวขี�องกบัเรื�องขีองคุวาม่ต้าย  

ซึ่่�งจัากจัุดีนั�น เราจัะขียับไปสื้่การพี้ดีคุุย 

ในเรื�องจั่ต้ว่ญญาณไดี�ง่าย

ผู้ม่จัะถาม่ว่า “กำาไลยางเสื�นนี�สืื�อถง่ 

อะไรคุรับ” ผู้ม่ที่ำาเชี่นนั�นคุรั�งหน่�งที่ี�จัุดี

บร่การเชี่ารถขีองบร่ษัที่อ่นเต้อร์ไพีรสื์คุาร์ 

เรนทัี่ล พีนักงานคุนนั�นต้อบว่า “ม่หาว่ที่ยาลัย 

เวอร์จั่เนียเที่คุคุรับ” ผู้ม่ถาม่ต้่อว่า “คุุณอย้่ที่ี�นั�นระหว่างที่ี�เก่ดีการกราดีย่ง

หรือเปล่าคุรับ” เขีาต้อบว่าใชี่ ผู้ม่ถาม่ต้่อ “คุุณไดี�สื้ญเสืียเพีื�อนไปหรือเปล่า

คุรับ” เขีาต้อบว่าเพีื�อนคุนหน่�งขีองเขีาไดี�เสืียชีีว่ต้ในวันนั�น “เม่ื�อคุุณไดี�เห็น

คุวาม่ต้ายเชี่นนั�น คุุณคุ่ดีว่าจัะเก่ดีอะไรขี่�นเม่ื�อชีีว่ต้สื่�นสืุดีลง” เขีาก�ม่ศีรษะลง

และพี้ดีว่า “ไม่่ร้�สื่คุรับ ผู้ม่ไม่่ร้�จัร่งๆ”  ผู้ม่ร้�ไดี�เลยว่าเขีายังร้�สื่กเศร�าสืลดีกับ

การสื้ญเสืียเพีื�อนขีองเขีาไป ผู้ม่จั่งไดี�หนุนใจัเขีา ที่�าที่ายเขีาให�คุ�นหาคุำาต้อบ

ม่ากขี่�นเกี�ยวกับเรื�องนี� ผู้ม่ให�เอกสืารเอาไว�อ่านและยังไดี�เป็นพีระพีรดี�วยการ

ให�เง่นที่่ปพี่เศษแก่เขีา ผู้ม่ต้�องการให�แน่ใจัว่าเขีาจัะไม่่ลืม่คุร่สืเต้ียนคุนหน่�ง 

ที่ี�เขีาไดี�พีบในวันนั�น

คุรั�งหน่�งขีณะที่ี�เดีน่ไปรบักระเปา๋ที่ี�สืายพีานสืมั่ภัาระในสืนาม่บน่ ผู้ม่เหน็ 

ชีายคุนหน่�งสืวม่กำาไลยางสืีเหลืองที่ี�เขีียนว่า LIVESTRONG  (กำาไลยางที่ี�เป็น

ให้ใช้สืิ�งแวด่ล่้อมทำ้�อย้่รอบัๆ ในัก่ารเริ�ม 
ก่ารสืนัทำนัา บัางสืิ�งบัางอย่างทำ้�พิมพ์บันั 
หมวก่หรือเสืื�อยืด่ของคนัผู้้้นัั�นั สืิ�งทำ้�คุณ
บัังเอิญได่้ยินัพวก่เขาพ้ด่ถึง สืร้อยคอ  
รอยสัืก่ สืร้อยข้อมือ ฯล่ฯ ล้่วนัเป็ันัสิื�งท้ำ�ด้่ 
ทำ้�นัำามาใช้ในัก่ารเริ�มต้นัสืนัทำนัาได่้
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สืัญลักษณ์ชี่วยสืนับสืนุนผู้้�ป่วยโรคุม่ะเร็ง) ผู้ม่เดี่นไปหาเขีาแล�วถาม่ว่า “ม่ีใคุร

ในคุรอบคุรัวขีองคุุณเป็นม่ะเร็งหรือคุรับ” เขีาต้อบว่า “ภัรรยาขีองผู้ม่เอง”  

ผู้ม่จั่งถาม่ว่า “เธิอไดี�เสืียชีีว่ต้แล�วใชี่ไหม่คุรับ” คุำาต้อบคุือใชี่ ผู้ม่ถาม่ต้่อว่า

เธิอเสืียชีีว่ต้ไปนานแคุ่ไหนแล�ว และเขีาต้อบว่าเม่ื�อห�าป่ที่ี�แล�ว ชีายคุนนี�ดี้อายุ 

ยังน�อยและไม่่น่าที่ี�จัะต้�องสื้ญเสืียภัรรยาไปดี�วยโรคุม่ะเร็งเม่ื�อห�าป่ก่อน ม่ัน

ที่ำาให�ผู้ม่ต้ั�งต้ัวไม่่ต้่ดีอย้่คุร้่หน่�ง แล�วผู้ม่ก็ถาม่ว่า  “คุุณจัำาอะไรเกี�ยวกับต้ัวเธิอ

ไดี�ม่ากที่ี�สืุดีคุรับ” เขีาต้อบว่าในบั�นปลายชีีว่ต้ เธิอม่ีคุวาม่เจั็บปวดีที่รม่านม่าก  

และเธิอก็ชีอบให�เขีาอาบนำ�าอุ่นให�ดี�วยการแชี่ต้ัวในอ่างอาบนำ�าที่ี�เต้็ม่ดี�วย 

ฟองสืบ้่ ม่ันที่ำาให�เธิอย่�ม่กว�างเสืม่อ คุุณร้�สื่กไดี�ถ่งคุวาม่รักระหว่างสืาม่ีและ

ภัรรยาคุ้่นี�ไหม่คุรับ ม่ันยอดีเยี�ยม่ม่ากที่ี�ไดี�ย่นเรื�องนี�

ผู้ม่ถาม่ต่้อว่า “อะไรทีี่�ที่ำาให�คุุณคุ่ดีถ่งเธิอม่ากทีี่�สืุดีคุรับ” เขีาต้อบว่า 

“เลขี 103 คุรับ” ปกต้่ผู้ม่เป็นคุนที่ี�ม่ีคุวาม่จัำาดีี แต้่ผู้ม่จัำาที่ี�เขีาบอกว่าที่ำาไม่

เลขีนั�นม่ีคุวาม่สืำาคุัญไม่่ไดี�เลย ผู้ม่จัำาไดี�ว่าผู้ม่ต้อบเขีาไปว่าอย่างไร ผู้ม่พี้ดีว่า  

“ผู้ม่เพี่�งบ่นม่าจัากแซึ่คุราเม่นโต้และผู้ม่ไดี�อ่านพีระคุัม่ภัีร์ระหว่างเดี่นที่าง  

ผู้ม่ไดี�อ่านสืดีุดีี 103 ที่ี�กล่าวว่า ‘ต้ะวันออกไกลจัากต้ะวันต้กเที่่าใดี พีระองคุ์

ที่รงปลดีการละเม่ด่ีขีองเราจัากเราไปไกลเที่า่นั�น’” เจัยไ์ม่ไ่ดี�ไปสืวรรคุไ์ดี�เพีราะ

ภัรรยาขีองเขีาเสืียชีีว่ต้ดี�วยโรคุม่ะเร็ง เขีาไปสืวรรคุ์ไดี�เม่ื�อเขีากลับใจัจัากบาป

และบังเก่ดีใหม่่  ผู้ม่ให�ใบปล่วประกาศข่ีาวประเสืร่ฐแก่เขีาและเขีาโน�ม่ต้ัวม่า 

กอดีผู้ม่ ม่ันเป็นคุรั�งหน่�งขีองการพีบปะที่ี�ผู้ม่ชีื�นชีอบที่ี�สืุดี

“คุณุเตบิโตมาในศาสนา คุว่ามเชีื�อ หร์อืปร์ะเพณใีดๆ หร์อืไม ่ ตอนนี� 

เมื�อคุุณเป็นผ้้ใหญ่่แลื้ว่ เร์ื�องนี�สำาคุัญ่ต่อคุุณมากขึ้้�นหร์ือน้อย่ลืง”

ระยะหลงันี� คุำาถาม่นี�ไดี�กลายเปน็คุำาถาม่ที่ี�ผู้ม่ชีอบถาม่ม่ากที่ี�สืดุีขี�อหน่�ง 

ม่นัเปน็คุำาถาม่ทีี่�ใชี�ไดี�งา่ย เพีราะคุนส่ืวนใหญเ่ต้บ่โต้ม่าในคุวาม่เชีื�อในศาสืนาใดี 

ศาสืนาหน่�ง และขี�อดีีอีกอย่างก็คุือ ม่ันใชี�ถาม่คุนไดี�ทีุ่กเพีศทีุ่กวัย  คุนหนุ่ม่ 

คุนสืาวหรือคุนม่ีอายุก็ต้อบคุำาถาม่นี�ไดี�หม่ดี
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คุำาถาม่ทีี่�ดีีอีกขี�อหน่�งทีี่�คุวรถาม่ระหว่างการสืนที่นาก็คืุอ “คุุณคิุดว่่า 

พร์ะเย่ซ้็คืุอผ้้ใด” แล�วคุุณจัะไดี�คุำาต้อบทีี่�น่าสืนใจัสืำาหรับคุำาถาม่นี�จัร่งๆ คุรั�งหน่�ง 

ม่ีชีาวพีุที่ธิชีื�อไบรอันบอกกับผู้ม่ว่าพีระเยซึ่้ไม่่เคุยม่ีต้ัวต้นอย้่จัร่ง ผู้ม่เคุย

ไดี�ย่นเชี่นนี�ม่าบ�าง แต้่คุนสื่วนใหญ่จัะไม่่พี้ดีว่าบุคุคุลผู้้�ม่ีอ่ที่ธิ่พีลม่ากที่ี�สืุดี 

ในวัฒนธิรรม่ต้ะวันต้กไม่่เคุยไดี�ย่างเที่�าลงม่าเหยียบบนพีื�นโลกจัร่งๆ ผู้ม่จั่ง

ถาม่ไบรอันถ่งพีวกนักประวัต้่ศาสืต้ร์ในยุคุนั�นที่ี�ไดี�เห็นและบันที่่กเรื�องราวขีอง

พีระองค์ุไว� เขีาบอกผู้ม่ว่านักประวัต้่ศาสืต้ร์ที่ั�งหม่ดีนั�นเขีียนผู้่ดี ผู้ม่คุ่ดีว่าม่ัน 

น่าที่่�งม่ากที่ี�ไบรอันสืาม่ารถสืรุปไดี�หลังจัาก 2,000 ป่ผู้่านไป ว่านัก

ประวัต้่ศาสืต้ร์เหล่านั�นต้่างเขี�าใจัผู้่ดีกันหม่ดี โปรดีจัำาไว�ว่าซึ่าต้านไม่่สืนใจัว่า

คุวาม่เชีื�อและขี�อโต้�แย�งขีองคุณุจัะฟงัดีน้า่ขีนัเพียีงใดี สื่�งเดียีวที่ี�ซึ่าต้านต้�องการ

ก็คุือคุนจัะไม่่กลับใจัจัากบาปม่าเชีื�อในพีระเยซึ่้คุร่สืต้์เพีื�อไดี�รับการอภััยบาป

สื่�งหน่�งที่ี�สืำาคุญัม่ากจัรง่ๆ ทีี่�ลมื่ไม่ไ่ดี�เลย คุอืคุณุต้�องพีด้ีถง่เรื�องคุวาม่บาป 

เม่ื�อประกาศกบัใคุรกต็้าม่ หลายคุนร้�สืก่ดีทีี่ี�คุณุเชีื�อในพีระเยซึ่คุ้รส่ืต้ ์แต้พ่ีวกเขีา 

ไม่่ร้�ว่าอะไรที่ี�ที่ำาให�พีระองคุ์แต้กต้่างจัากศาสืดีาขีองศาสืนาอื�นๆ แต้่เม่ื�อคุุณ 

พี้ดีถ่งคุวาม่บาปกับพีวกเขีา คุวาม่เป็นพีระผู้้�ชี่วยให�รอดีขีองพีระองค์ุก็จัะ

ม่ีคุวาม่หม่ายอย่างม่ากขี่�นม่าที่ันที่ี ต้าม่ 

พีระคุัม่ภัีร์นั�น คุวาม่ยุต้่ธิรรม่ขีองพีระเจั�า

เรียกร�องให�จัำาเป็นต้�องม่ีการถวายเคุรื�อง

บ้ชีาไถ่บาปที่ี�ปราศจัากต้ำาหน่เพีื�อชีำาระ

บาปขีองเรา และม่ีเพีียงพีระเยซึ่้พีระองคุ์

เดีียวที่ี�ที่รงเป็นเคุรื�องบ้ชีานั�นไดี� ไม่่ม่ีใคุร

หรือสื่�งอื�นใดีที่ี�จัะใชี�เป็นเคุรื�องบ้ชีาไถ่บาป

ไดี�เลย

ดีังนั�น คุำาถาม่ที่ี�ดีีที่ี�คุวรถาม่ก็คุือ “คุุณคุ่ดีว่าคุุณเป็นคุนดีีหรือไม่่”

คุณต้องพ้ด่ถึงเรื�องความบัาปั 
เมื�อปัระก่าศก่ับัใครก่็ตาม
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สภุาษติิ 20:6 “คุนเปน็อนัม่ากปา่วร�องคุวาม่ดีขีีองเขีาเอง แต้ใ่คุรจัะหา 

คุนสืัต้ย์ซึ่ื�อพีบเล่า”

คุนสื่วนใหญ่ไม่่ลังเลที่ี�จัะต้อบว่าเขีาเป็นคุนดีี แต้่จัำาไว�ว่าพีระคุัม่ภัีร์

กล่าวถ่งเรื�องนี�ไว�อย่างชีัดีเจันม่าก

โร์ม 3:23 “เหตุ้ว่าทีุ่กคุนที่ำาบาป และเสืื�อม่จัากสืง่าราศีขีองพีระเจั�า”

โร์ม 6:23 “เพีราะว่าคุ่าจั�างขีองคุวาม่บาปคือคุวาม่ต้าย แต่้ขีองประที่าน

ขีองพีระเจั�าคอืชีวีต่้นร่นัดีรใ์นพีระเยซึ่คุ้รส่ืต้อ์งคุพ์ีระผู้้�เปน็เจั�าขีองเรา”

โปรดีจัำาไว�ว่าม่นุษย์ไม่่ไดี�ต้ายจัากอุบัต้่เหตุ้ที่างรถยนต้์ โรคุม่ะเร็ง  

หัวใจัวายหรือสื่นาม่่ พีวกเขีาต้ายเพีราะบาปขีองต้นเอง  นั�นหม่ายคุวาม่ว่า 

เราทีุ่กคุนจัะต้�องต้ายในวันหน่�งแน่นอน

โร์ม 7:7 “ถ�าเชี่นนั�นเราจัะว่าอย่างไร ว่าพีระราชีบัญญัต้่คุือบาปหรือ 

ขีอพีระเจั�าอย่ายอม่ให�เป็นเช่ีนนั�นเลย แต่้ว่าถ�าม่่ใช่ีเพีราะพีระราชีบัญญัต่้

แล�ว ขี�าพีเจั�าก็จัะไม่่ร้�จัักบาป เพีราะว่าถ�าพีระราชีบัญญัต้่ม่่ไดี�ห�าม่ว่า 

‘อย่าโลภั’ ขี�าพีเจั�าก็จัะไม่่ร้�ว่าอะไรคุือคุวาม่โลภั”

“อย่าโลภั” เป็นพีระบัญญัต้่ขี�อหน่�งในบัญญัต้่สื่บประการที่ี�พีบใน 

เฉลยธิรรม่บัญญัต้่ 5 และอพียพี 20

กาลาเทิ่ยู 3:24 “เพีราะฉะนั�น พีระราชีบัญญัต้่จั่งเป็นคุร้ขีองเรา ซึ�ง

นัำาเราม่าถ่งพีระคุร่สืต้์ เพีื�อเราจัะไดี�เป็นคุนชีอบธิรรม่โดียคุวาม่เชีื�อ”
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คุุณจัำาเรื�องราวที่ี�สืำาคุัญขีองเศรษฐีหนุ่ม่ไดี�หรือไม่่

ล่กา 18:18-27 “มี่ขีุนนางผู้้�หน่�งที่้ลถาม่พีระองคุ์ว่า ‘ที่่านอาจัารย์

ผู้้�ประเสืร่ฐ ขี�าพีเจั�าจัะที่ำาประการใดีจั่งจัะไดี�ชีีว่ต้น่รันดีร์เป็นม่รดีก’ 

พีระเยซึ่้ต้รัสืถาม่คุนนั�นว่า ‘ที่่านเรียกเราว่าประเสืร่ฐที่ำาไม่ ไม่่ม่ีใคุร

ประเสืร่ฐเว้นัแต่พีระเจั�าองคุ์เดีียว ที่่านร้�จัักพีระบัญญัต้่แล�วซึ่่�งว่าอย่า

ล่วงประเวณีผู้ัวเม่ียเขีา อย่าฆ่่าคุน อย่าลักที่รัพีย์ อย่าเป็นพียานเที่็จั

จังให�เกยีรต้แ่กบ่ด่ีาม่ารดีาขีองต้น’ คุนนั�นจัง่ที่ล้วา่ ‘ขี�อเหลา่นี�ขี�าพีเจั�า

ไดี�ถือรักษาไว�ต้ั�งแต้่เป็นเดี็กๆ ม่า’ เม่ื�อพีระเยซึ่้ที่รงไดี�ย่นอย่างนั�น 

พีระองคุ์ต้รัสืแก่เขีาว่า ‘ที่่านยังขีาดีสื่�งหน่�ง จังไปขีายบรรดีาสื่�งขีองซึ่่�ง

ที่า่นม่อีย้แ่ละแจักจัา่ยให�คุนอนาถา ที่า่นจัง่จัะม่ทีี่รพัียส์ืม่บตั้ใ่นสืวรรคุ์ 

แล�วจังต้าม่เราม่า’ แต่้เม่ื�อเขีาไดี�ย่นอย่างนั�นก็เป็นทีุ่กขี์นัก เพีราะ

เขีาเป็นคุนม่ั�งม่ีม่าก เม่ื�อพีระเยซึ่้ที่อดีพีระเนต้รเห็นเขีาเป็นทีุ่กขี์นัก 

พีระองคุ์จั่งต้รัสืว่า   ‘คุนม่ั�งม่ีจัะเขี�าในอาณาจัักรขีองพีระเจั�าก็ยาก 

จัร่งหนาเพีราะว่าตั้วอ้ฐจัะรอดีร้เข็ีม่ก็ง่ายกว่าคุนมั่�งมี่จัะเขี�าในอาณาจัักร

ขีองพีระเจั�า’ ฝ้า่ยคุนที่ั�งหลายที่ี�ไดี�ยน่จัง่วา่  ‘ถ�าอยา่งนั�นใคุรจัะรอดีไดี�’  

แต้่พีระองคุ์ต้รัสืว่า ‘สื่�งที่ี�ม่นุษย์ที่ำาไม่่ไดี� พีระเจั�าที่รงกระที่ำาไดี�’”

มาร์ะโก 10:18 “พีระเยซึ่ต้้รสัืถาม่คุนนั�นวา่ ‘ที่า่นเรยีกเราวา่ประเสืรฐ่

ที่ำาไม่ ไม่ม้ใคุรประเสืร่ฐเว้นัแต่พีระเจั�าองคุ์เดีียว’”

จัำาไว�ว่าไม่่ม่ีใคุรประเสืร่ฐนอกจัากพีระเจั�าเที่่านั�น ไม่่ม่ีใคุรเขี�าขี่าย  

‘ดีี’ เลย คุุณจัะที่ำาให�คุนอื�นเห็นว่าพีวกเขีาไม่่ชีอบธิรรม่ในสืายพีระเนต้ร

พีระเจั�าไดี�อยา่งไร? กเ็พียีงแคุต่้รวจัสือบต้าม่รายการในพีระบัญญตั้ส่ืบ่ประการ

ต้าม่แบบที่ี�พีระเยซึ่ไ้ดี�ที่รงที่ำาในต้อนนี� เศรษฐหีนุม่่กำาลงัโกหกพีระเยซึ่ ้เขีาไม่ไ่ดี� 
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รักษาพีระบัญญัต้่เหล่านั�นที่ั�งหม่ดีต้ั�งแต้่

เดี็ก พีระเยซึ่้จั่งที่รงเสืนออีกมุ่ม่ม่องเพีื�อให� 

เขีาเขี�าใจั เม่ื�อเศรษฐหีนุม่่ไม่พ่ีร�อม่ที่ี�จัะสืละ 

ที่รัพีย์สืม่บัต้่เพีื�อต้่ดีต้าม่พีระองคุ์ พีระเยซึ่ ้

ไดี�ที่รงแสืดีงให�เขีาเห็นว่าเขีาไม่่ไดี�ให�พีระเจั�า

เป็นที่ี�หน่�งในชีีว่ต้ แต้่เขีารักและบ้ชีาที่รัพีย์

สืม่บัต้่เหล่านั�นม่ากกว่าที่ี�จัะรักและบ้ชีา

พีระเจั�า พีระเยซึ่้ที่รงใชี�ต้ัวอย่างจัากสืถานการณ์จัร่งดีังกล่าว เพีื�อแสืดีงให� 

ชีายคุนนั�นเห็นว่าเขีาไม่่ไดี�รักษาพีระบัญญัต้่ที่ั�งหม่ดีขีองพีระเจั�า

วันหน่�งผู้ม่กำาลังเดี่นไปยังโรงแรม่ทีี่�สืวยงาม่แห่งหน่�งในแอต้แลนต้า  

เพีื�อไปที่านอาหารกลางวันกับเพีื�อน เม่ื�อผู้ม่ไปถ่งหน�าโรงแรม่ ผู้ม่ม่องไปยัง 

ดี�านขี�างและจัำาชีายที่ี�ยืนอย้่ต้รงนั�นไดี� ผู้ม่น่กชีื�อขีองเขีาไม่่ออกในที่ันที่ี

เพีราะร้�สื่กประหม่่าอย้่ชีั�วคุร้่ เขีาคุือศ่ลปินแร็พีชีื�อดีัง ชีื�อคุานเย เวสืต้์ ม่ีกลุ่ม่ 

ผู้้�คุุ�ม่กันยืนรอบต้ัวเขีาอย้่หน�าโรงแรม่ ผู้ม่คุ่ดีเสืม่อว่าเราอาจัม่ีโอกาสืที่ำาอะไร

บางอย่างในชีีว่ต้ไดี�เพีียงคุรั�งเดีียว ดีังนั�นผู้ม่จั่งเดี่นไปหาพีวกเขีา ต้อนนั�น 

ผู้ม่ร้�สืก่ไดี�วา่หวัใจักำาลงัเต้�นรวั ผู้ม่ต้ื�นเต้�น ผู้ม่ร้�วา่นี�จัะเปน็การพีบปะที่ี�นา่สืนใจั 

แต้่ก็น่กไม่่ออกว่าม่ันจัะออกม่าเป็นอย่างไรหรือจัะไปที่างไหน อย่างไรก็ดีี  

ผู้ม่ต้ื�นเต้�นที่ี�จัะไดี�ร้�

นั�นเป็นเหตุ้ผู้ลหน่�งที่ี�ผู้ม่ไม่่ซึ่�อม่บที่สืนที่นาล่วงหน�าเม่ื�อฝ้ึกผู้้�อื�นให�เป็น

พียาน คุุณจัะสื้ญเสืียคุวาม่ยืดีหยุ่นในการคุ่ดีสืร�างสืรรคุ์ คุุณจัะขีาดีคุวาม่ร้�สื่ก

ประหม่่าและต้ื�นเต้�น คุุณจัะพีลาดีการไดี�เห็นถ่งสืีหน�าขีองอีกฝ้่าย คุุณจัะไม่่ไดี� 

เห็นร่ม่ฝ้่ปากที่ี�สืั�นระร่กขีณะเม่ื�อเขีาพียายาม่หาคุำาต้อบ ไม่่ม่ีอะไรจัะเที่ียบไดี� 

กับการสืนที่นาสืดี   อ�อ ! และอีกเหตุ้ผู้ลหน่�งก็คุือ คุุณไม่่เคุยเห็นพีระเยซึ่ ้

ฝ้กึซึ่�อม่บที่สืนที่นากบัเหลา่สืาวกขีองพีระองคุ ์พีระองคุต์้รสัืสืั�งแคุว่า่ให�พีวกเขีา

ลุกขี่�น และออกไปประกาศดี�วยคุวาม่วางใจัพีระเจั�า

จำาไว้ว่าไม่ม้ใครปัระเสืริฐนัอก่จาก่ 
พระเจ้าเทำ่านัั�นั ไม่ม้ใคร 

เข้าข่าย ‘ด่้’ เล่ย
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ผู้ม่ม่ีใบปล่วอย้่และไดี�แจักให�คุนในกลุ่ม่ขีองคุานเย ชีายคุนหน่�งถาม่ว่า 

“นั�นคุืออะไรคุรับ”  ผู้ม่ต้อบว่า “ต้ั�วไปสืวรรค์ุคุรับ” คุุณน่าจัะไดี�เห็นสืีหน�า

ขีองพีวกเขีาในต้อนนั�น ชีายอีกคุนหน่�งพี้ดีว่า “ผู้ม่ต้�องการต้ั�วแบบนั�นใบหน่�ง

ดี�วย” ผู้ม่จั่งถาม่ว่า “คุุณเชีื�อเรื�องสืวรรคุ์ใชี่ไหม่คุรับ” พีวกเขีาต้อบว่าเชีื�อ  

ผู้ม่ถาม่ต่้อว่า “แล�วคุุณเชีื�อเรื�องนรกหรือไม่่” พีวกเขีายังคุงต้อบว่าเชีื�อ  

ผู้ม่จัง่เร่�ม่เลา่วา่นรกนั�นเปน็อยา่งไร คุานเยม่องม่าที่ี�ผู้ม่และพีด้ีวา่ “ผู้ม่เพี่�งอา่น 

บที่คุวาม่ในน่ต้ยสืารน่วสื์วีคุเกี�ยวกับพีวกคุนที่ี�หัวใจัหยุดีเต้�นแล�วไดี�ไป 

เหน็นรก” ดีวงต้าขีองเขีาเบก่กว�างในขีณะที่ี�เราพีด้ีคุยุกนั ผู้ม่จัง่ถาม่พีวกเขีาวา่

ร้�หรอืไม่ว่า่ต้�องที่ำาอยา่งไรจัง่จัะม่ั�นใจัไดี�วา่จัะไม่ต่้กนรก พีวกเขีาต้อบวา่ไม่ร่้�เลย 

ผู้ม่จั่งเร่�ม่พีาเขีาไล่ต้าม่ลำาดีับพีระบัญญัต้่สื่บประการขีองพีระเจั�า

ผู้ม่ถาม่ว่า “คุุณเคุยโกหกหรือเปล่าคุรับ” คุานเยเร่�ม่ต้อบในฐานะ

ต้ัวแที่นขีองกลุ่ม่ “เคุยคุรับ” ผู้ม่จั่งถาม่ต้่อว่า “นั�นที่ำาให�คุุณเป็นอะไรคุรับ” 

เขีาต้อบว่า “เป็นคุนโกหกคุรับ” เขีาต้อบถ้กแล�ว แต้่หลายคุนอาจัต้อบว่า 

“เป็นคุนบาป” หรือ “เป็นม่นุษย์” อะไรที่ำานองนั�น ถ�าม่ีคุนต้อบในลักษณะ

นั�น ผู้ม่ก็เพีียงแคุ่พี้ดีว่า ถ�าคุุณฆ่่าคุน คุุณก็คุือฆ่าต้กร ถ�าคุุณขี่ม่ขีืนคุนอื�น คุุณ 

กค็ุอืผู้้�ขีม่่ขีนื ถ�าคุณุโกหก คุณุจัะเปน็อะไร และโดียที่ั�วไปเม่ื�อม่าถง่จัดุีนี� พีวกเขีา 

จัะต้อบว่าเป็นคุนโกหก จังปล่อยให�พีวกเขีาเป็นคุนให�คุำาต้อบ อย่าต้อบแที่น 

พีวกเขีา เว�นเสืียแต้่คุุณร้�สื่กไดี�ว่าพีวกเขีาจัะไม่่ยอม่ต้อบ เม่ื�อพีวกเขีาคุ่ดีและ

ต้อบเอง คุุณจัะเห็นสืีหน�าแววต้าที่ี�แสืดีงถ่งการต้ระหนักและยอม่รับม่ากขี่�น

ว่าพีวกเขีาไดี�กระที่ำาผู้่ดี

“คุณุเคุยขีโม่ยขีองคุนอื�นหรอืเปลา่คุรบั” ผู้ม่ถาม่ คุานเยยอม่รับวา่เคุย 

ผู้ม่ถาม่ต้อ่ “แล�วม่นัที่ำาให�คุณุเปน็อะไรคุรบั” เขีาต้อบวา่ “เปน็พีวก ‘ม่อืกาว’” 

นั�นเป็นคุำาต้อบทีี่�ถ้กต้�องหรือเปล่าคุรับ ผู้ม่คุ่ดีว่านั�นมั่นเป็นลักษณะการขีโม่ยล้ก 

ในเกม่อเม่ร่กันฟุต้บอลนะถ�าจัำาไม่่ผู้่ดี คุำาที่ี�ถ้กต้�องคุือ “เป็นขีโม่ย” แต้่ผู้ม่
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ก็ไม่่ไดี�แก�ไขีคุำาต้อบขีองเขีา เพีราะคุำาว่า “ม่ือกาว” อาจัจัะเป็นการเล่นคุำา

คุล�องจัองไดี�ง่ายกว่าคุำาว่า ‘ขีโม่ย’ สืำาหรับนักแต้่งเพีลงแร็พี

ต้่อม่าผู้ม่ถาม่ว่า “คุุณเคุยม่ีราคุะต้ัณหาในใจัไหม่คุรับ” เขีาต้อบว่า  

“ม่สีืคุ่รบั” “พีระเยซึ่ต้้รสัืวา่ม่นัไม่ต่้า่งจัากการลว่งประเวณนีะคุรบั” อยา่ลมื่วา่

พีระเจั�าที่รงต้รวจัสือบเราที่ั�งภัายในใจัและการกระที่ำาภัายนอก

“คุุณเคุยกล่าวพีระนาม่พีระเจั�าเล่นๆ หรือไม่่คุรับ” เขีาต้อบว่าเคุย  

อย่าลืม่ว่านั�นเป็นการหม่่�นประม่าที่พีระเจั�าสื้งสืุดี และพีระเจั�าจัะที่รงเอาโที่ษ

ผู้้�ที่ี�หม่่�นพีระนาม่ขีองพีระองคุ์อย่างหนัก

“คุณุเคุยโกรธิใคุรไหม่คุรับ” เขีาต้อบว่า “แนน่อนคุรบั” “พีระเยซึ่ต้้รสัืวา่ 

คุวาม่โกรธิที่ี�ไม่่ม่ีสืาเหตุ้ก็เหม่ือนกับการฆ่่าคุน”

และผู้ม่ก็พี้ดีว่า “คุุณเพี่�งบอกผู้ม่นะว่า ต้าม่ม่าต้รฐานขีองพีระเจั�าแล�ว 

คุณุเปน็คุนโกหก เปน็ขีโม่ย คุนหม่่�นประม่าที่พีระเจั�า เปน็คุนผู้ด่ีประเวณี และ

เปน็ฆ่าต้กร แล�วอยา่งนั�นในวนัแหง่การพีพ่ีากษา คุณุจัะถก้พีพ่ีากษาวา่เปน็คุน

ม่ีคุวาม่ผู้่ดีหรือไม่่ม่ีคุวาม่ผู้่ดี?”

โปรดีจัำาวา่เราต้�องชีี�ให�คุนม่องดีพ้ีระเจั�าและกางเขีนเสืม่อ เขีาไดี�ละเม่ด่ี

ม่าต้รฐานขีองพีระเจั�า ไม่่ใชี่ขีองผู้ม่

แล�วเวลาที่ี�เร่�ม่น่าสืนใจัก็ม่าถ่ง การไดี�เห็นถ่งผู้ลร�ายที่ี�จัะเก่ดีขี่�นต้าม่ม่า 

จัากการกระที่ำาขีองเรานั�น ที่ำาให�เก่ดีการถ่อม่ใจัลงอย่างม่ากๆ และที่ำาให�เก่ดี

การสืำาน่กในคุวาม่ผู้่ดีขีองต้นเอง เขีาต้อบว่า “ผู้ม่ม่ีคุวาม่ผู้่ดีแน่นอนคุรับ”

ผู้ม่จั่งถาม่ว่า “นั�นหม่ายคุวาม่ว่าคุุณจัะไปสืวรรค์ุหรือนรกคุรับ”  

เขีาต้อบว่า “นรกคุรับ” 

ผู้ม่ถาม่กลับว่า “แล�วการไปนรกม่ันที่ำาให�คุุณไม่่สืบายใจัหรือเปล่า”  

นี�เป็นคุำาถาม่ที่ี�คุวรถาม่ ผู้ม่ไม่่กังวลม่ากนักกับการที่ำาให�ใคุรบางคุนร้�สื่กว่า 

ผู้ม่ไดี�ที่ำาลายคุวาม่สืุขีขีองเขีาในวันนั�น ในเม่ื�อชีีว่ต้น่รันดีร์ขีองคุนนั�นกำาลัง 

จัะถ้กที่ำาลายไปต้ลอดีกาล และคุวาม่จัร่งก็คุือคุำาถาม่นั�นไม่่ไดี�ที่ำาลายเขีา 
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แต่้อย่างใดี แต่้เป็นการให�พีระบัญญัต่้และคุวาม่จัร่ง เพืี�อนำาพีวกเขีาไปส่้ืกางเขีน

คุานเยต้อบว่า “ม่ันที่ำาให�ร้�สื่กลำาบากใจัสื่คุรับ” 

จัากนั�นผู้ม่ก็ถาม่ว่า “คุุณร้�หรือไม่่ว่าต้�องที่ำาอย่างไรเพีื�อไม่่ให�ต้กนรก” 

เขีาต้อบว่าไม่่ร้� ผู้ม่จั่งเร่�ม่อธิ่บายคุวาม่จัร่งในพีระคุัม่ภัีร์ให�กลุ่ม่นี�ฟังม่ากขี่�น

กิจ็การ์ 3:19 “เหตุ้ฉะนั�นที่่านที่ั�งหลาย

จังหันกลับและต้ั�งใจัใหม่่ เพีื�อจัะที่รง

ลบล�างคุวาม่ผู้่ดีบาปขีองที่่านเสืีย เพีื�อ

เวลาชีื�นใจัย่นดีีจัะไดี�ม่าจัากพีระพีักต้ร์

ขีององคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า”

กิจ็การ์ 26:20 “แต่้ขี�าพีระองค์ุไดี�กล่าวสืั�งสือนเขีา ต้ั�งแต้่ที่ี�เม่ือง

ดีาม่ัสืกัสื และในกรุงเยร้ซึ่าเล็ม่ ที่ั�วแว่นแคุว�นย้เดีีย และแก่่ชีาว 

ต้่างประเที่ศ ให�เขีากลับใจัใหม่่ ให�หันม่าหาพีระเจั�าและการกระที่ำา 

ซึ่่�งสืม่กับที่ี�กลับใจัใหม่่แล�ว”

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

เป็นองคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า และเชีื�อในจั่ต้ใจัขีองที่่านว่าพีระเจั�าไดี�ที่รงชีุบ

พีระองคุ์ให�เป็นขี่�นม่าจัากคุวาม่ต้าย ที่่านจัะรอดี ดี�วยว่าคุวาม่เชีื�อ 

ดี�วยใจัก็นำาไปสื้่คุวาม่ชีอบธิรรม่ และการยอม่รับดี�วยปากก็นำาไปสื้่

คุวาม่รอดี เพีราะม่ีขี�อพีระคุัม่ภัีร์ว่า ‘ผู้้�ใดีที่ี�เชีื�อในพีระองคุ์นั�นก็จัะ 

ไม่่ไดี�รับคุวาม่อับอาย’ เพีราะถ�าพีวกย่วและพีวกกรีก ไม่่ที่รงถือว่า 

ต้่างกัน ดี�วยว่าที่รงเป็นองค์ุพีระผู้้�เป็นเจั�าองค์ุเดีียวกันขีองคุนที่ั�งปวง  

ซึ่่�งที่รงโปรดีอย่างบร่บ้รณ์แก่คุนที่ั�งปวงที่ี�ที่้ลขีอต้่อพีระองคุ์ เพีราะว่า 

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

“แล่้วก่ารไปันัรก่มันัทำำาให้คุณ 
ไม่สืบัายใจหรือเปัล่่า”
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1 โคริ์นำธ์ 15:3-6 “เรื�องซึ่่�งขี�าพีเจั�ารับไว�นั�น ขี�าพีเจั�าไดี�ประกาศแก่

ที่่านที่ั�งหลายก่อน คุือว่าพีระคุร่สืต์้ไดี�ที่รงวายพีระชีนม์่เพีราะบาป

ขีองเขีาที่ั�งหลาย ต้าม่ที่ี�เขีียนไว�ในพีระคุัม่ภัีร์ และที่รงถ้กฝ้ังไว� แล�ว

วันที่ี�สืาม่พีระองคุ์ที่รงเป็นขี่�นม่าใหม่่ต้าม่ที่ี�เขีียนไว�ในพีระคุัม่ภัีร์นั�น 

พีระองคุ์ที่รงปรากฏิแก่เคุฟาสื แล�วแก่อัคุรสืาวกสื่บสืองคุน ภัายหลัง

พีระองค์ุที่รงปรากฏิแก่พีวกพีี�น�องกว่าห�าร�อยคุนในคุราวเดีียว ซึ่่�ง 

สื่วนม่ากยังอย้่จันถ่งทีุ่กวันนี� แต้่บางคุนก็ล่วงลับไปแล�ว”

โคโลส่ 1:14 “ในพีระบุต้รนั�นเราจั่งไดี�รับการไถ่โดียพีระโลห่ต้ขีอง

พีระองคุ์ คุือเป็นการที่รงโปรดียกบาปที่ั�งหลายขีองเรา”

ผู้ม่อธิ่บายให�คุานเยและกลุ่ม่ขีองเขีาที่ราบถ่งคุวาม่จัร่งที่ี�เรียบง่ายขีอง

การกลับใจัจัากบาป และเชีื�อวางใจัในพีระเยซึ่้คุร่สืต้์เพีื�อให�ไดี�รับการอภััยบาป

เหล่านั�น

ต่้อม่าในวันนั�น ผู้ม่ไดี�ท่ี่องด้ีอ่นเที่อร์เน็ต้เพืี�อคุ�นหาขี�อม้่ลเพ่ี�ม่เต่้ม่เกี�ยวกับ 

ชีายที่ี�ผู้ม่เพี่�งเปน็พียานดี�วย ม่นันา่สืนใจัที่เีดียีว ผู้ม่พีบขี�อม่ล้บางอยา่งที่ี�บอกวา่ 

คุานเยเคุยไดี�รับคุวาม่รอดีแล�วในชี่วงหน่�งขีองชีีว่ต้ หลังจัากที่ี�เขีาประสืบ

อุบัต้่เหตุ้รุนแรงที่างรถยนต์้และต้กอย้ใ่นชี่วงเวลาทีี่�ยากลำาบาก เดีี�ยวก่อนนะ !  

ลองคุ่ดีย�อนกลับไปสืักคุร้่ คุุณจัำาไดี�ไหม่ว่าเขีาไม่่สืาม่ารถต้อบผู้ม่ไดี�ว่าจัะต้�อง

ที่ำาอย่างไรบ�างเพีื�อกำาจััดีคุวาม่บาปขีองเขีา จัะม่ีคุนที่ี�ไดี�บังเก่ดีใหม่่โดียที่ี�ไม่่ร้�

เรื�องนี�ไดี�อย่างไร พีวกเขีายังไม่่ไดี�บังเก่ดีใหม่่ ! นั�นคุือประเดี็นสืำาคุัญ เขีายัง 

ไม่่ไดี�รับคุวาม่รอดี ส่ื�งทีี่�ใคุรหลายๆ คุนไดี�ที่ำาก็คืุอ ตั้ดีส่ืนใจัต้�อนรับพีระเยซ้ึ่คุร่สืต์้

ดี�วยอารม่ณ์คุวาม่ร้�สื่กขีณะเม่ื�อพีวกเขีากำาลังประสืบกับชี่วงเวลาที่ี�ยากลำาบาก 

และเมื่�อผู่้านเหตุ้การณ์นั�นไปไดี� พีวกเขีาก็กลับไปใชี�ชีีว่ต้ในร้ปแบบเด่ีม่ๆ
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ล่กา 9:62 “พีระเยซึ่้กับเขีาว่า ‘ผู้้�ใดีเอาม่ือจัับคุันไถแล�วหันหน�ากลับ

เสืีย ผู้้�นั�นก็ไม่่สืม่คุวรกับอาณาจัักรขีองพีระเจั�า’”

เม่ื�อเราไดี�รบัคุวาม่รอดีแล�ว เรากลายเปน็คุนม่องไปขี�างหน�า ไม่ใ่ชีคุ่นที่ี� 

หันกลับไปม่องย�อนหลัง

โปรดีจัำาไว�ว่าคุนยาม่ทีุ่กคุนม่ีคุวาม่ปรารถนาที่ี�จัะเหยียดีชีวี่ต้ออกไปหา

ผู้้�ที่ี�ยงัไม่ร่อดี คุนยาม่ร้�วา่เขีาต้�องไม่ก่ลวัเม่ื�อต้�องเปา่แต้ร และคุนยาม่จัะเรยีนร้�

ถง่วธ่ิพีีด้ีกบัคุนที่ี�ยงัไม่ร่อดีไดี�เสืม่อ คุณุเคุยไดี�ย่นภัาษต่้โบราณที่ี�วา่  ‘Practice 

makes perfect’ (การฝึ้กฝ้นที่ำาให�เกด่ีคุวาม่ชีำานาญ) หรอืไม่ ่เม่ื�อม่าถง่การเปน็ 

พียาน จังจัำาไว�วา่เราต้�องหม่ั�นฝ้กึฝ้น ฝ้กึฝ้น 

และฝ้ึกฝ้น การฝ้ึกฝ้นไม่่ไดี�ที่ำาให�คุุณที่ำาไดี�

สืม่บร้ณแ์บบ แต้จ่ัะที่ำาให�คุณุม่คีุวาม่พีร�อม่

อัลเบ่ร์ต้ ป้โจัลสื์ นักเบสืบอลผู้้� 

ย่�งใหญ่ เคุยบอกผู้ม่ว่าในชี่วงหยุดีฤดี้การ

แขี่งขีัน เขีาจัะซึ่�อม่ต้ีล้กเบสืบอล 30,000 

คุรั�ง  ผู้ม่พี้ดีว่า “คุุณไม่่ที่ำาเชี่นนั�นจัร่งๆ 

หรอก ใชี่ไหม่คุรับ” เขีาต้อบว่า “ผู้ม่ที่ำา

เชี่นนั�นจัร่งๆ” นั�นเป็นการซึ่�อม่ต้ีที่ี�เยอะ

ม่ากๆ เขีาคุือผู้้�เล่นเบสืบอลที่ี�ถนัดีต้ีดี�วย

ม่ือขีวาที่ี�ย่�งใหญ่ที่ี�สืุดีต้ลอดีกาล และเม่ื�อผู้ม่ร้�ว่าเขีาไดี�ฝ้ึกฝ้นหนักขีนาดีไหน 

ผู้ม่กเ็ขี�าใจัวา่ที่ำาไม่เขีาถง่เปน็นกัเบสืบอลที่ี�ม่ชีีื�อเสืยีง การฝ้กึซึ่�อม่ต้ลีก้เบสืบอล

ที่ั�งหม่ดีขีองเขีานั�นไม่่ไดี�ที่ำาให�เขีาต้ีล้กไดี�อย่างสืม่บ้รณ์แบบ แต้่ม่ันที่ำาให�เขีา 

เป็นผู้้�เล่นที่ี�พีร�อม่ม่าก จังฝ้ึกฝ้นต้่อไป แล�วคุุณจัะเชีี�ยวชีาญม่ากขี่�นในการ

ประกาศขี่าวประเสืร่ฐ

คุณเคยได่้ยินัภาษิตโบัราณทำ้�ว่า   
‘Practice makes perfect’ (ก่ารฝึ่ก่ฝ่นั 
ทำำาให้เก่ิด่ความชำานัาญ) หรือไม่ เมื�อ 
มาถึงก่ารเปั็นัพยานั จงจำาไว้ว่าเราต้อง 
หมั�นัฝึ่ก่ฝ่นั ฝึ่ก่ฝ่นั แล่ะฝึ่ก่ฝ่นั ก่ารฝึ่ก่ฝ่นั 
ไม่ได่้ทำำาให้คุณทำำาได่้สืมบั้รณ์แบับั  
แต่จะทำำาให้คุณม้ความพร้อม
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เห็นไหม่ว่าคุนยาม่ร้� ว่าเราต้�องการเพีียง

แคุ่สืองส่ื�งเพืี�อแบ่งปันข่ีาวประเสืร่ฐดี�วยคุวาม่ 

กล�าหาญไดี�  นั�นคุือการไดี�บังเก่ดีใหม่่และยัง

ม่ีลม่หายใจัอย้่ !  หากคุุณไดี�รับคุวาม่รอดี

แล�วและคุุณยังม่ีลม่หายใจัอย้่ ต้อนนี�คุุณก็ 

พีร�อม่แล�วที่ี�จัะเป็นผู้้�ประกาศขี่าวประเสืร่ฐ 

ที่ี�เก่ดีผู้ลเพีื�อพีระเจั�าสื้งสืุดี
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คุำาว่า “อธิ่ษฐาน” “คุำาอธิ่ษฐาน” และ “การอธิ่ษฐาน” ปรากฏิ

ม่ากกว่า 500 คุรั�งในพีระคุัม่ภัีร์

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

ขี�าพีเจั�าโดียที่างพีระเยซึ่้คุร่สืต้์เหตุ้ดี�วยที่่านที่ั�งหลาย เพีราะว่า 

คุวาม่เชีื�อขีองพีวกที่่านเลื�องลือไปที่ั�วโลก  เพีราะพีระเจั�าผู้้�ซึ่่�งขี�าพีเจั�า

ไดี�รับใชี�ดี�วยชีีว่ต้จั่ต้ใจัขีองขี�าพีเจั�าในขี่าวประเสืร่ฐแห่งพีระบุต้รขีอง

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

ขี�าพีเจั�าเอ่ยถ่งที่่านที่ั�งหลายเสืม่อไม่่ว่างเว�น ขี�าพีเจั�าที่้ลขีอว่า ถ�าเป็น

ที่ี�พีอพีระที่ัยพีระเจั�าแล�วให�ขี�าพีเจั�าไดี�ม่ีโอกาสืไปเยี�ยม่ที่่านที่ั�งหลาย

โดียอย่างหน่�งอย่างใดีในที่ี�สืุดีนี�”

บทที่ 5
คำาอธิษฐานทำาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงได้

“คุณต้องมุ่งหน้าต่อไปด้วยการคุกเข่าลง”8

–ฮััดสัน เทย์เลอร์
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ในพีระวจันะต้อนนี� ให�เราม่าดี้กันว่าเปาโลกำาลังที่ำาอะไรอย้่ ในคุำา

อธิ่ษฐานขีองเขีาม่ีการขีอบพีระคุุณและการสืรรเสืร่ญ เขีากำาลังอธิ่ษฐาน

ว่งวอนเพีื�อผู้้�อื�น “การอธ่ิษฐานคุือการสืนที่นากับพีระเจั�า (ขี�อ 9 ‘เม่ื�อขี�าพีเจั�า

อธิ่ษฐานนั�น’ แสืดีงให�เห็นถ่งคุวาม่สืัม่พีันธิ์ใกล�ชี่ดีระหว่างเปาโลกับพีระเจั�า 

ในฐานะพีระบ่ดีาและในฐานะสืหาย)”9

เปาโลอธิ่ษฐานที่้ลขีอในสื่�งต้่างๆ กับพีระเจั�า  โปรดีสืังเกต้ที่่าที่ีขีอง

เปาโล  เขีาไม่่ไดี�กำาลังเรียกร�องสื่�งเหล่านั�นจัากพีระเจั�า ที่่าที่ีขีองเปาโลม่าจัาก

การสืำาน่กในพีระคุุณ โปรดีจัำาไว�เสืม่อว่า การที่้ลขีอขีองเราต้�องเป็นไปต้าม่ 

พีระประสืงคุ์ขีองพีระเจั�า และเราต้�องอธิ่ษฐานในพีระนาม่พีระเยซึ่้

คุำาอธ่ิษฐานขีองเราในฐานะคุนยาม่ต้�องเป็นคุำาอธ่ิษฐานเผืู้�อดีวงว่ญญาณ

ที่ี�ยังไม่่ไดี�รับคุวาม่รอดี

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

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

ที่ั�งปวงรอดี และให�ม่าถ่งคุวาม่ร้�ในคุวาม่จัร่งนั�น”

โปรดีพีง่ระลก่ไว�ดี�วยวา่เราคุวรอธิษ่ฐานขีอให�ม่คีุรส่ืเต้ยีนม่ากขี่�น เพีื�อม่า 

รับใชี�ในการประกาศข่ีาวประเสืร่ฐแก่บรรดีาชีายหญ่งที่ี�ยังไม่่ไดี�รับคุวาม่รอดี 

ก่อนที่ี�จัะสืายเก่นไป

มัทิธิวิ 9:37-38 “แล�วพีระองคุ์ต้รัสืกับพีวกสืาวกขีองพีระองคุ์ว่า  

‘การเกบ็เกี�ยวนั�นเปน็การใหญ่นกัหนา แต้คุ่นงานยงัน�อยอย้ ่เหต้ฉุะนั�น

พีวกที่า่นจังอ�อนวอนพีระองคุผ์ู้้�ที่รงเปน็เจั�าขีองการเกบ็เกี�ยวนั�น ให�สืง่

คุนงานม่าในการเก็บเกี�ยวขีองพีระองคุ์’”
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สื่�งหน่�งที่ี�ผู้ม่อยากให�ฝ้ังแน่นอย้่ในหัวใจัขีองคุุณก็คุือ การอธิ่ษฐาน

สืาม่ารถเปลี�ยนแปลงสื่�งต้่างๆ ไดี�

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

ทีุ่กขี์ยากที่ี�เก่ดีขี่�นแก่เราในแคุว�นเอเชีีย ซึ่่�งที่ำาให�เราหนักใจัจันเหลือ

กำาลังจันเราเกือบหม่ดีหวังที่ี�จัะเอาชีีว่ต้รอดีม่าไดี� ที่ี�จัร่งเราคุาดีว่า 

เราถ่งที่ี�ต้ายแล�ว แต้่ที่ี�เป็นเชี่นนี�ก็เพีื�อม่่ให�เราไว�ใจัในต้นเอง แต้่ให�

ไว�ใจัในพีระเจั�าผู้้�ที่รงโปรดีให�คุนที่ั�งปวงฟ้�นจัากคุวาม่จัากคุวาม่ต้าย 

พีระองคุ์ที่รงชี่วยเราให�พี�นจัากคุวาม่ต้ายอันใหญ่หลวง และพีระองคุ์

จัะที่รงช่ีวยเราอีก เราไว�ใจัพีระองค์ุวา่ พีระองคุจ์ัะที่รงชีว่ยเราต้อ่ไปอกี  

ที่่านที่ั�งหลายจัะชี่วยเราไดี�ดี�วยการอธิ่ษฐานเพีื�อเรา เพีื�อว่าคุนเป็น 

อันม่ากจัะไดี�ขีอบพีระคุุณเพีราะเรา เนื�องจัากขีองประที่านที่ี� 

ทำรงปัระทำานัแก่เรา อันเป็นการที่รงต้อบคุำาถาม่คุำาอธิ่ษฐานขีองคุน 

เป็นอันม่ากนั�น”

พีระเจั�าจัะที่รงต้อบคุำาอธิ่ษฐานขีองประชีากรขีองพีระองคุ์ เม่ื�อคุำา

อธิ่ษฐานนั�นสือดีคุล�องกับนำ�าพีระที่ัยขีองพีระองคุ์ ม่ันไม่่ไดี�ซึ่ับซึ่�อนแต้่อย่างใดี  

คุำาต้อบจัากพีระเจั�าอาจัไม่่ไดี�อย้่ในกรอบเวลาขีองเรา หรือเป็นไปต้าม่ทีี่�เรา

ต้�องการอยากให�เป็น นั�นคุือสืาเหตุ้ว่าที่ำาไม่เราจั่งต้�องม่ีคุวาม่ไว�วางใจัอย่าง

ไม่่สืั�นคุลอนในพีระเจั�า เราไม่่สืาม่ารถม่องเห็นภัาพีใหญ่ไดี� พีระเจั�าอาจัที่รง

ปล่อยให�ใคุรบางคุนต้�องอย้่ในคุุกนานขี่�นอีกสืักหน่อย ที่ั�งนี�เพีราะพีระองคุ์ 

ม่พีีระประสืงคุท์ี่ี�ใหญก่วา่ซึ่่�งเรายงัไม่เ่ขี�าใจั พีระเจั�าอาจัไม่ร่กัษาคุนปว่ยบางคุน

ให�หายจัากโรคุ พีระองคุ์อาจัปล่อยให�โรคุนั�นเป็นอย้่สืักพีักหน่�งเพีื�อให�ผู้้�ป่วย 

ไปพีบแพีที่ย์และพียาบาลเพีื�อพีระเยซึ่้คุร่สืต้์ พีระเจั�าอาจัไม่่ต้อบคุำาอธิ่ษฐาน

เพีื�อให�ไดี�งานที่ำาในที่ันที่ี เพีราะพีระองคุ์อาจัต้�องการให�ม่ีชี่วงพีักจัากภัาระ
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คุวาม่กดีดีันจัากงาน เพีื�อจัะไดี�ใชี�เวลากับคุรอบคุรัวให�ม่ากขี่�น และให�ม่ีเวลา

ออกไปต้าม่ที่ี�ต้่างๆ เพีื�อหว่านเม่ล็ดีพีันธิุ์แห่งคุวาม่เชีื�อลงในชีีว่ต้ผู้้�คุนที่ี�ยัง 

ไม่่ร้�จัักพีระเจั�า คุำาถาม่ที่ี�สืำาคุัญคุือคุุณจัะไว�วางใจัพีระเจั�าในชี่วงเวลาเหล่านั�น

หรือไม่่ 

แต่้ก็จัำาไว�ว่า เราเองอาจัเป็นสืาเหตุ้ทีี่�ที่ำาให�พีระเจั�าไม่่สืดัีบฟังคุำาอธ่ิษฐาน

ขีองเราไดี�เชี่นกัน

ยูากอบ 4:3 “ที่่านขีอและไม่่ไดี�รับ เพีราะที่่านขีอผู้่ดี หวังไดี�ไปเพีื�อ

สืนองราคุะต้ัณหาขีองที่่าน”

การที่้ลขีอที่ี�ม่าจัากคุวาม่เห็นแก่ต้ัว จัะไม่่เคุลื�อนพีระที่ัยขีองพีระเจั�า

อิสยูาห์ 59:1-2 “ดี้เถ่ดี พีระหัต้ถ์ขีองพีระเยโฮิวาห์ม่่ไดี�สืั�นลง ที่ี�จัะ

ชี่วยให�รอดีไม่่ไดี� หรือพีระกรรณต้่ง ซึ่่�งจัะไม่่ที่รงไดี�ย่น แต้่ว่าคุวาม่ 

ชีั�วชี�าขีองเจั�าที่ั�งหลายไดี�กระที่ำาให�เก่ดีการแยกระหว่างเจั�ากับพีระเจั�า 

ขีองเจั�า และบาปขีองเจั�าที่ั�งหลายไดี�บงัพีระพีกัต้รข์องพระองคเ์สืยีจัาก

เจั�า พีระองคุ์จั่งม่่ไดี�ย่น”

การดีำาเน่นชีีว่ต้อย้่ในคุวาม่บาป จัะที่ำาให�พีระเจั�าซึ่่อนพีระพัีกต้ร์ขีอง

พีระองคุ์ไปเสืียจัากเราอย่างแที่�จัร่ง  ให�เราม่าใคุร่คุรวญกับคุวาม่หม่ายขีอง 

ผู้ลพีวงที่ี�พีระคุัม่ภัีร์ต้อนนี�กล่าวถ่งกันสืักหน่อย

อิสยูาห์ 1:15 “เม่ื�อเจั�ากางม่ือขีองเจั�าออก เราจัะซึ่่อนต้าขีองเรา 

เสืียจัากเจั�า แม่�ว่าเจั�าจัะอธ่ิษฐานม่ากม่ายเราจัะไม่่ฟัง ม่ือขีองเจั�า

เปรอะไปดี�วยโลห่ต้”
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พีระเจั�าที่รงสืนพีระที่ยัอยา่งจัรง่จังัม่ากวา่เราดีำาเนน่ชีวีต่้ขีองเราอยา่งไร 

พีระองค์ุไม่่ใชี่ต้้�จัำาหน่ายสื่นคุ�าอัต้โนม่ัต้่ขีนาดีใหญ่บนที่�องฟ้า ที่ี�เราแคุ่หยอดี 

คุำาอธิษ่ฐานใสืเ่ขี�าไป กดีปุม่่ แล�วสื่�งที่ี�เราที่ล้ขีอกจ็ัะต้กลงม่าจัากสืวรรคุ ์ม่นัไม่ใ่ชี่ 

เช่ีนนั�นเลย พีระองค์ุที่รงห่วงใยเรื�องลักษณะชีีว่ต้ขีองเรา พีระองค์ุที่รงสืนพีระทัี่ย 

ในคุวาม่คุ่ดีและอารม่ณ์ขีองเรา รวม่ถ่งการประพีฤต้่และการปฏิ่บัต้่ขีองเรา 

ต้่อผู้้�อื�น  พีระองคุ์ที่รงเป็นห่วงว่าเรากำาลังที่ำาหน�าที่ี�ต้ัวแที่นที่ี�ดีีขีองพีระองค์ุ 

ในโลกที่ี�สืับสืนวุ่นวายนี�อย้่หรือไม่่ 

อย่าลืม่ว่าถ�าคุุณไดี�เดี่นออกไปนอกเสื�นที่างขีองพีระเจั�า คุุณก็สืาม่ารถ

กลับใจั และกลับม่าอย้่บนเสื�นที่างแคุบไดี�

สดุด่ 32:5  “ขี�าพีระองคุ์สืารภัาพีบาปขีองขี�าพีระองคุ์ต้่อพีระองคุ์ 

และขี�าพีระองคุ์ม่่ไดี�ซึ่่อนคุวาม่ชีั�วชี�าขีองขี�าพีระองคุ์ไว�  ขี�าพีระองคุ์

ที่้ลว่า ‘ขี�าพีระองคุ์จัะสืารภัาพีการละเม่่ดีขีองขี�าพีระองคุ์ต้่อพีระ 

เยโฮิวาห์’ แล�วพีระองคุ์ที่รงยกโที่ษคุวาม่ชีั�วชี�าแห่งคุวาม่บาปขีอง 

ขี�าพีระองคุ์”

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

คนับัาปัที่ั�งหลายเอย๋ จังชีำาระม่อืให�สืะอาดี และคนัสืองใจเอย๋ จังชีำาระ

ใจัขีองต้นให�บร่สืุที่ธิ่�”

เปน็เรื�องจัำาเปน็ม่ากที่ี�คุณุต้�องม่ผีู้้�เชีื�อคุนอื�นๆ ที่ี�ม่อีายคุุวาม่เชีื�อม่ากกวา่

คุุณอย้่รอบๆ ต้ัวขีณะที่ี�คุุณดีำาเน่นชีีว่ต้บนโลกใบนี�  เราต้�องการคุนที่ี�ม่ี 

ประสืบการณใ์นการเดีน่ต้ด่ีต้าม่ที่างขีองพีระเจั�าทีี่�นำาหน�าไปไกลกว่าเรา เป็นคุน

ที่ี�รกัพีระเจั�า ม่ชีีวีต่้อย้เ่พีื�อพีระองคุ ์เปน็นกัประกาศขีา่วประเสืรฐ่และจัะไม่เ่ลก่

ต้่ดีต้าม่พีระเจั�าอย่างง่ายๆ  เราสืาม่ารถเฝ้้าม่องดี้คุนเหล่านั�นเดี่นเขี�าสื้่เสื�นชีัย
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อยา่งงดีงาม่เพีื�อพีระเจั�า ดี�วยอายทุี่ี�ม่ากขี่�น หากพีวกเขีาไม่ไ่ดี�เดีน่ออกนอกที่าง

ขีองพีระเจั�า โอกาสืที่ี�พีวกเขีาจัะละจัากพีระองคุ์ก็ม่ีน�อยม่าก

ผู้ม่ม่เีพีื�อนรกัที่ี�สืุดีในชีวีต่้สืองคุนทีี่�ม่อีายุม่ากกว่าเจั็ดีสืบ่ปท่ี่ั�งคุ้ ่พีวกเขีา

เป็นบุรุษแห่งคุวาม่เชีื�อในพีระเจั�า เป็นคุนที่ี�ผู้ม่เคุารพีนับถืออย่างที่ี�สืุดี ว่ธิีที่ี�

พีวกเขีาดีำาเน่นชีีว่ต้เพีื�อพีระเจั�า ว่ธิีที่ี�พีวกเขีาปฏิ่บัต้่ต้่อภัรรยาและคุรอบคุรัว 

และวธ่ิกีารที่ี�พีวกเขีาประกาศข่ีาวประเสืรฐ่แกผู่้้�ที่ี�ยงัไม่เ่ชีื�อพีระเจั�า ฯลฯ ล�วนม่ี 

อ่ที่ธิ่พีลอย่างม่ากต้่อชีีว่ต้ขีองผู้ม่ หน่�งในนั�นคุือ ดีร.โจั๊บ ม่าร์ต้่น ( www. 

evolutionofacreationist .com ) เกอืบที่กุคุรั�งที่ี� ดีร.ม่ารต์้น่คุยุกบัผู้ม่ ไม่ว่า่จัะ 

ที่างโที่รศัพีที่์หรือการนัดีพีบเพีื�อใชี�เวลาร่วม่กัน เขีาจัะยกพีระวจันะโคุโลสืี 

1:10 ในการสืนที่นาหรือในการอธิ่ษฐานปิดี

โคโลส่ 1:10 “เพีื�อที่่านจัะไดี�ดีำาเน่น

ชีีว่ต้อย่างสืม่คุวรต้่อองคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า 

ต้าม่บรรดีาคุวาม่ชีอบ ให�เก่ดีผู้ลในการ

ดีีทีุ่กอย่าง และจัำาเร่ญขี่�นในคุวาม่ร้�ถ่ง

พีระเจั�า”

จัากประสืบการณ์ชีีว่ต้ทีี่�ไดี�ต้่ดีต้าม่

พีระเจั�าม่านานหลายป่  ดีร.ม่าร์ต้่นร้�ดีีว่า

เม่ื�อใคุรไดี�บังเก่ดีใหม่่แล�ว เป็นเรื�องจัำาเป็น

ม่ากที่ี�เขีาต้�องม่ีชีีว่ต้อย้ ่ในที่างที่ี�ถ้กต้�อง

ดี�วย การพี้ดีอย่างหน่�งและที่ำาอีกอย่างหน่�งจัะที่ำาให�ชีีว่ต้คุร่สืเต้ียนไม่่ก�าวหน�า

และดีำาเน่นไปไดี�ไม่่นาน ที่ั�งยังขีัดีขีวางไม่่ให�คุำาอธิ่ษฐานขีองคุุณไดี�รับคุำาต้อบ 

ในฐานะคุนยาม่ เราต้�องการม่ีชีีว่ต้ที่ี�เป็นที่ี�พีอพีระที่ัยองคุ์พีระเจั�าสื้งสืุดี

เปั็นัเรื�องจำาเปั็นัมาก่ทำ้�คุณต้องม้ผู้้้เชื�อ 
คนัอื�นัๆ ทำ้�ม้อายุความเชื�อมาก่ก่ว่าคุณ 
อย้่รอบัๆ ตัวขณะทำ้�คุณด่ำาเนัินัช้วิตบันั 
โล่ก่ใบัน้ั�  เราต้องก่ารคนัท้ำ�ม้ปัระสืบัก่ารณ์ 
ในัก่ารเดิ่นัติด่ตามทำางของพระเจ้าท้ำ�นัำาหน้ัา 
ไปัไก่ล่ก่ว่าเรา เปั็นัคนัทำ้�รัก่พระเจ้า  
ม้ช้วิตอย้่เพื�อพระองค์ เปั็นันััก่ปัระก่าศ 
ข่าวปัระเสืริฐ...
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คุรั�งหน่�งผู้ม่เคุยไปบรรยายทีี่�การประชุีม่ในเมื่องรอ็กฟอร์ดี รฐัอ่ลล่นอยส์ื 

หลังจัากการบรรยายรอบสืุดีที่�ายในวันเสืาร์ พีวกเรากลุ่ม่ใหญ่ไดี�ออกไป 

รับประที่านอาหารดี�วยกัน มั่นเป็นวันหยุดีสุืดีสัืปดีาห์ก่อนวันขีอบคุุณพีระเจั�า 

และเป็นเวลาทีี่�เหม่าะสืำาหรับการสืามั่คุคีุธิรรม่ พีอพีวกเราไปถ่ง ที่างร�าน

อาหารก็จััดีโต้๊ะยาวให�นั�งกันไดี�ทัี่�งสืาม่ส่ืบคุน ก่อนรับประที่านอาหาร ผู้ม่ไดี� 

กล่าวเช่ีญเจั�าภัาพีผู้้�จััดีการประชุีม่ว่า “ช่ีวยอธ่ิษฐานเพืี�อพีวกเราทุี่กคุนดี�วยคุรับ” 

เขีากลับต้อบว่า “ให�คุุณอธ่ิษฐานเพืี�อพีวกเราเถอะคุรับ” เห็นไหม่ว่าในฐานะ

คุนยาม่ คุุณต้�องไม่่กังวลกับการต้กเป็นเป้าสืายต้า อันทีี่�แที่�จัร่งแล�ว การเป็น  

“เป้าสืายต้า” คืุอจุัดีทีี่�อาจัที่ำาให�เก่ดีส่ื�งทีี่�ย่�งใหญ่เพืี�อพีระเจั�า  ผู้ม่จ่ังต้อบ 

เจั�าภัาพีว่าไดี� ดี�วยคุวาม่ประหม่่าเล็กน�อย ผู้ม่ยืนข่ี�นและขีอให�กลุ่ม่ขีองเรา

สืงบใจัลงเพืี�ออธ่ิษฐานขีอบคุุณสืำาหรับมื่�อ 

อาหารขีองเรา แล�วผู้ม่กเ็ร่�ม่อธิษ่ฐาน เมื่�อผู้ม่ 

เร่�ม่อธ่ิษฐาน บร่เวณรอบพีวกเราภัายใน

ร�านอาหารก็เงียบลง ผู้ม่จ่ังอธ่ิษฐานโดีย 

รวม่คุนทีี่�อย้ร่อบบร่เวณเขี�าไว�ในคุำาอธ่ิษฐาน

ดี�วย ผู้ม่ท้ี่ลขีอให�คุรอบคุรัวขีองพีวกเขีา

ทัี่�งหลายมี่วันหยุดีทีี่�แสืนว่เศษ  เพีราะเรา

ทุี่กคุนต้่างมี่เพีียบพีร�อม่อย่างบร่บ้รณ์โดีย

ม่าจัากพีระเจั�า และสืม่คุวรที่ี�จัะต้�องขีอบพีระคุุณพีระองค์ุ ผู้ม่จับคุำาอธ่ิษฐาน 

ในพีระนาม่พีระเยซ้ึ่คุร่สืต์้แล�วนั�งลง แล�วเสืยีงสืนที่นาในห�องอาหารก็คุอ่ยๆ เร่�ม่ 

ดัีงข่ี�นกลับส้ื่สืภัาพีปกต่้ ผู้ม่ม่องขี�าม่โต้๊ะอาหารไปและเห็นคุ้่สืามี่ภัรรยาส้ืง

อายุนั�งอย้่ ทัี่�งคุ้่เอาแต้่จั�องม่าที่ี�ผู้ม่อย่างไม่่ละสืายต้า ผู้ม่จ่ังลุกข่ี�นไปและนั�งลง 

รว่ม่โต้ะ๊กับพีวกเขีา ผู้ม่ร้�ดีีวา่มั่นด้ีออกจัะประหลาดีสัืกหนอ่ย แต้ผู่้ม่ก็อยากร้�วา่

ที่ำาไม่พีวกเขีาถ่งจั�องเขีม็่งเชี่นนั�น เมื่�อเราเร่�ม่คุุยกัน ผู้ม่ก็ไดี�ร้�ว่าพีวกเขีาเต่้บโต้

ม่าในคุร่สืต้จัักรล้เธิอรันทีี่�เคุร่งคุรัดีและไม่่เคุยเห็นใคุรอธิ่ษฐานเชี่นนั�นม่าก่อน 

ก่ารพ้ด่อย่างหนัึ�งแล่ะทำำาอ้ก่อย่างหนัึ�ง 
จะทำำาให้ช้วิตคริสืเต้ยนัไม่ก่้าวหนั้า 

แล่ะด่ำาเนัินัไปัได่้ไม่นัานั ทำั�งยังขัด่ขวาง 
ไม่ให้คำาอธ์ิษฐานัของคุณได่้รับัคำาตอบั 
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พีวกเขีาร้�ส่ืกแปลกใจั เราจ่ังคุุยกันเรื�องพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ และผู้ม่ไดี�เป็นพีระพีร

ดี�วยการม่อบขีองบางสื่�งให�พีวกเขีาเพืี�อเอาไว�อ่าน

ในต้อนจับงานขีองเย็นวันนั�น พีนักงานเส่ืรฟ์คุนหน่�งเด่ีนม่าทีี่�โต้ะ๊ขีองเรา  

เธิอบอกผู้ม่ว่าเธิอไม่่ไดี�มี่หน�าทีี่�ด้ีแลในบร่เวณทีี่�พีวกเรานั�งอย้่ แต้่ในต้อนทีี่�ผู้ม่

เร่�ม่อธ่ิษฐาน เธิอกำาลังเด่ีนผู้่านม่าและไดี�หยุดีฟัง เธิอกล่าวว่า “เราแที่บไม่่เคุย 

ไดี�ยน่ล้กคุ�าในร�านอาหารทีี่�อธ่ิษฐานในพีระนาม่พีระเยซ้ึ่”  วา๊ว ! นี�เปน็อีกเหตุ้ผู้ล 

หน่�งทีี่�เราคุวรอธ่ิษฐานในพีระนาม่ขีองพีระองค์ุเสืม่อ เพีราะพีระนาม่นั�นที่ำาให�

คุนไดี�เร่�ม่คุ่ดี 

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

การเที่า่เทีี่ยม่กับพีระเจั�านั�นเปน็การแยง่ช่ีงเอาไปเสืยี แต้ไ่ดี�ที่รงกระที่ำา

พีระองค์ุเองให�ไม่่มี่ชืี�อเสีืยงใดีๆ และที่รงรับสืภัาพีอย่างผู้้�รับใชี� ที่รง 

ถือกำาเน่ดีในลักษณะขีองม่นุษย ์และเมื่�อที่รงปรากฏิพีระองคุใ์นสืภัาพี

ม่นุษยแ์ล�ว พีระองค์ุก็ที่รงถ่อม่พีระองค์ุลง ยอม่เชืี�อฟงัจันถ่งคุวาม่ม่รณา  

กระทัี่�งคุวาม่ม่รณาทีี่�กางเขีน เหตุ้ฉะนั�นพีระเจั�าจ่ังไดี�ที่รงยกพีระองคุ์

ข่ี�นอย่างส้ืงทีี่�สุืดีดี�วย และไดี�ที่รงประที่านพีระนาม่เหนือนาม่ทัี่�งปวง

ให�แก่พีระองคุ์ เพืี�อ ‘หัวเขี่าทุี่กหัวเขี่า’ ในัสืวรรคุ์ก็ดีี ทำ้�แผู้่นด่ีนโลกก็ดีี 

ใต้พืี�นแผู้่นด่ีนโลกก็ดีี ‘จัะต้�องคุุกกราบลง’ นมั่สืการในพีระนาม่แห่ง

พีระเยซ้ึ่นั�น และเพื�อ ‘ล่�นทุี่กล่�นจัะยอม่รับ’ ว่าพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ที่รงเปั็นั

องคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า อันเป็นการถวายพีระเกียรต่้แดี่พีระเจั�าพีระบ่ดีา”

คุนยาม่ร้�ว่าโดียพีระเยซ้ึ่ และเพีียงพีระเยซ้ึ่แต้่ผู้้�เดีียวเที่่านั�น ทีี่�จัะที่รง 

ที่ำาต้าม่คุำาร�องท้ี่ลขีอขีองเขีา คุนยาม่จ่ังคุวรประกาศพีระนาม่ขีองพีระองคุ์  

และประกาศพีระนาม่ขีองพีระองค์ุแต่้เพีียงผู้้�เดีียวเมื่�อเป่าแต้รให�ดีังในชีีว่ต้ 

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

ขีอที่รงโปรดีสืดัีบเมื่�อขี�าพีระองคุ์ร�องท้ี่ล  เมื�อข้าพระองค์จันต้รอก 

พีระองคุ์ที่รงประที่านชี่องที่างให� ขีอที่รงเม่ต้ต้าแก่ขี�าพีระองคุ์และ 

ที่รงฟังคุำาอธ่ิษฐานขีองขี�าพีระองคุ์สืดุีดีี”

สดดุ่ 5:3 “โอ ขี�าแต้พ่ีระเยโฮิวาห ์ในเวลาเชี�าพีระองคุจ์ัะที่รงสืดีบัเสีืยง

ขีองขี�าพีระองคุ์ ในเวลาเชี�าขี�าพีระองคุ์จัะเต้รียม่คำาอธ์ิษฐานัท้ี่ลต้่อ 

พีระองคุ์และเฝ้้าคุอยด้ีอย้่”

สดุด่ 39:12 “โอ ขี�าแต้่พีระเยโฮิวาห์ ขีอที่รงสืดัีบคุำาอธ่ิษฐานขีอง 

ขี�าพีระองค์ุ ขีอที่รงเงี�ยพีระกรรณแก่การร�องท้ี่ลขีองขี�าพีระองค์ุ ขีออยา่ 

ที่รงเฉยเม่ยต้่อนำ�าต้าขีองขี�าพีระองคุ์ เพีราะขี�าพีระองคุ์เป็นแต้่แขีกทีี่�

ผู้่านไปขีองพีระองคุ์ เปั็นัคุนทีี่�อาศัยอย้่อย่างบรรพีบุรุษทัี่�งหลายขีอง

ขี�าพีระองคุ์”

สดุด่ 64:1 “โอ ขี�าแต้่พีระเจั�า ขีอที่รงสืดัีบเสีืยงขีองขี�าพีระองคุ์เมื่�อ

ขี�าพีระองคุ์อธ่ิษฐาน ขีอที่รงสืงวนชีีว่ต้ขีองขี�าพีระองคุ์ไว�จัากคุวาม่คุ่ดี

กลัวศัต้ร้”

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

สืะอ่ดีสืะเอียนต้่อพีระเยโฮิวาห์ แต้่คุำาอธ่ิษฐานขีองคุนเที่ี�ยงธิรรม่เปั็นั

คุวาม่ปิต่้ย่นดีีขีองพีระองคุ์”

1 พงศาวิดาร์ 4:10 “ยาเบสืท้ี่ลพีระเจั�าขีองอ่สืราเอลว่า ‘โอ ขีอ

พีระองคุ์ที่รงอวยพีระพีรแก่ขี�าพีระองคุ์ และขียายเขีต้แดีนขีองขี�า
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พีระองคุ์ และขีอพีระหัต้ถ์ขีองพีระองคุ์อย้่กับขี�าพีระองคุ์ และขีอ

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

เจ็ับใจัปวดีกาย’ และพีระเจั�าที่รงประสืาที่ต้าม่ที่ี�เขีาท้ี่ลขีอ”

 หลายคุนคุงจัำาไดี�ว่าหนังสืือ The Prayer of Jabez (คำาอธ์ิษฐานัของ 

ยาเบัสื) เปน็หนังสืือทีี่�ไดี�รับการชืี�นชีอบอยา่งม่ากในช่ีวงไม่กี่�ปที่ี่�ผู้า่นม่า  คุรั�งหน่�ง 

ผู้ม่เคุยเป็นพียานกับชีายชีาวพุีที่ธิทีี่�งานเที่ศกาลดีนต้รี  เขีาเล่าว่าเขีาไดี�

อธ่ิษฐานต้าม่คุำาอธ่ิษฐานขีองยาเบสืและมั่นก็ไดี�ผู้ลจัร่งๆ สืำาหรับเขีามั่นเป็น 

เพีียงแคุ่คุาถาบที่สืวดี แต้่ทีี่�ใคุรหลายๆ คุนไม่่ร้�เกี�ยวกับเรื�องนี�ก็คืุอส่ื�งทีี่� 

พีระคัุม่ภีัร์ไดี�กล่าวเอาไว�ก่อนหน�าคุำาอธ่ิษฐานขีองยาเบสื 

1 พงศาวิดาร์ 4:9 “ฝ้่ายยาเบสืเป็นผู้้�มี่เกียรต่้กว่าพีี�น�องทัี่�งหลาย 

ขีองเขีา ม่ารดีาขีองเขีาเรียกชืี�อเขีาวา่ยาเบสื กลา่ววา่ ‘เพีราะเราคุลอดี

เขีาดี�วยคุวาม่เจ็ับปวดี’”

ยาเบสืเป็นผู้้�มี่เกียรต่้กว่าบรรดีาพีี�น�องขีองเขีา เขีาเชืี�อฟังพีระเจั�า  

เขีาเป็นคุนทีี่�ไว�วางใจัไดี� และนั�นก็เป็นหน่�งในเหตุ้ผู้ลทีี่�ที่ำาให�พีระเจั�าที่รง

อวยพีรยาเบสื หลายคุรั�งทีี่�พีวกเราต้�องการแต้่เพีียงพีระพีรขีองพีระเจั�า และ

ไม่่จััดีการชีีว่ต้ให�สือดีคุล�องต้าม่พีระดีำารัสื

ขีองพีระองคุใ์นพีระคัุม่ภีัร ์ผู้ม่อธ่ิษฐานขีอ

คุวาม่โปรดีปรานอย่างม่าก แต้่เป็นคุวาม่

โปรดีปรานทีี่�ผู้ม่ร้�วา่ผู้ม่ไม่ส่ืม่คุวรไดี�รับ ผู้ม่

สืม่คุวรไปนรก เมื่�อผู้ม่ไดี�เห็นว่าพีระเจั�า
ยาเบัสืเปั็นัผู้้้ม้เก่้ยรติก่ว่าบัรรด่า 
พ้�นั้องของเขา เขาเชื�อฟังพระเจ้า
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ประที่านคุวาม่โปรดีปรานให�แก่ผู้ม่โดียทีี่�ผู้ม่ไม่่สืม่คุวรไดี�รับ มั่นที่ำาให�ผู้ม่ต้�องมี่ 

คุวาม่ถ่อม่ใจัอย้่เสืม่อ

ในวันขีอบคุุณพีระเจั�า ถ�าแม่่ขีองผู้ม่ไม่่ที่ำาอาหาร คุรอบคุรัวขีองเราจัะ

ไปทีี่�ร�านอาหารเด่ีม่ทุี่กๆ ป่ ขีณะรออย้่ในแถวอาหารบุฟเฟ่ต้์ ผู้ม่เห็นผู้้�หญ่ง 

คุนหน่�งสืวม่สืร�อยคุอห�อยป้ายชืี�อแผู่้นเหลก็ด็ีอกแท็ี่กประจัำาตั้วที่หาร ผู้ม่จ่ังเด่ีน

ไปหาเธิอและถาม่ว่าล้กชีายขีองเธิอเป็นที่หารใชี่หรือไม่่ เธิอต้อบว่าใชี่ ผู้ม่

ถาม่ต้่อว่า “เขีาเสีืยชีีว่ต้แล�วใชี่ไหม่คุรับ” เธิอต้อบว่าใช่ีอีกคุรั�ง “เรื�องนี�มี่ผู้ลต่้อ 

คุวาม่เชืี�อขีองคุุณในพีระเจั�าอยา่งไรบ�างคุรับ” เธิอกล่าววา่ “โศกนาฏิกรรม่พีาให� 

ไปที่างใดีที่างหน่�งในสืองที่าง คืุอมั่นจัะพีาคุุณหันไปหาพีระเจั�า หรือมั่นจัะ 

พีาคุุณหันออกจัากพีระเจั�า” ผู้ม่จ่ังถาม่ว่า “แล�วมั่นไดี�พีาคุุณไปในท่ี่ศที่าง 

ไหนคุรับ” การพ้ีดีคุุยขีองเราน่าสืนใจัม่าก เธิอเป็นแม่่ทีี่�มี่คุวาม่เชืี�อเขี�ม่แข็ีง 

ในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ เธิอบอกผู้ม่ว่าในต้อนแรกเมื่�อล้กชีายขีองเธิอไปประเที่ศ

อ่รัก เขีายังไม่่ไดี�รับคุวาม่รอดี เธิออธ่ิษฐาน อธ่ิษฐาน และอธ่ิษฐานเพืี�อเขีา

คุรั�งแล�วคุรั�งเลา่ เธิอไดี�รับจัดีหม่ายจัากเขีา 

เปน็คุรั�งคุราว จัดีหม่ายฉบับสุืดีที่�ายทีี่�ไดี�รับ 

ที่ำาให�เธิอร้�ว่าจัะไม่่ไดี�พีบกับล้กชีายอีก 

ล้กชีายร้�ตั้วว่าเขีาอาจัจัะต้�องต้ายในอีก 

ไม่่ชี�า เขีาบอกให�แม่่ร้�ว่ามั่นไม่่เป็นไรหรอก 

เพีราะเขีาไดี�รับคุวาม่รอดีแล�วและกำาลัง 

รับใชี�พีระเจั�า คุรั� ง ต่้อม่าทีี่� เธิอไดี�ย่น 

ข่ีาวคุราวขีองล้กชีายก็คืุอต้อนทีี่�มี่คุนม่า

เคุาะทีี่�ประต้้บ�าน และบอกว่าล้กชีายขีองเธิอไดี�เสีืยชีีว่ต้แล�วในสืนาม่รบ  

เธิอเป็นสุืภัาพีสืต้รีทีี่�พ่ีเศษจัร่งๆ มั่นเป็นพีระพีรอย่างแที่�จัร่งทีี่�ผู้ม่ไดี�พ้ีดีคุุย 

กับเธิอ และไดี�รับการต้อกยำ�าว่า พีระเจั�าที่รงฟังและต้อบคุำาอธ่ิษฐานขีอง 

คุุณแม่่ทัี่�งหลาย

“โศก่นัาฏิก่รรมพาให้ไปัทำางใด่ทำางหนัึ�ง 
ในัสืองทำาง คือมันัจะพาคุณหันัไปัหา 

พระเจ้า หรือมันัจะพาคุณหันัออก่ 
จาก่พระเจ้า” 
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ระหว่างการเด่ีนที่าง ผู้ม่มั่กอธ่ิษฐานขีอให�ผู้ม่ไดี�ไปยงัร�านอาหารทีี่�พีระเจั�า 

ที่รงจััดีเต้รียม่ไว� คุรั�งหน่�งทีี่�ไอโอวา ผู้ม่เด่ีนไปทีี่�ร�านอาหารทีี่�ไดี�รับคุำาแนะนำาม่า

เป็นอย่างดีี ทีี่�นั�นมี่คุนต้่อแถวยาวม่าก ผู้ม่ก็ยังเป็นคุนไม่่คุ่อยอดีที่นอย้่เชี่นเคุย  

จ่ังไดี�คุ�นหาร�านอาหารแนะนำาแห่งอื�น มี่คุนบอกให�ไปทีี่�ร�านหน่�งบนถนนสืาย

นั�น ผู้ม่เด่ีนเขี�าไปทีี่�นั�นและไดี�โต้๊ะในทัี่นทีี่ ระหว่างมื่�ออาหาร ผู้้�จััดีการเด่ีนม่า

ด้ีคุวาม่เรียบร�อยทีี่�โต้๊ะผู้ม่สืองสืาม่คุรั�ง ผู้ม่จ่ังเร่�ม่ถาม่คุำาถาม่กับเขีา เขีาเล่าว่า 

ต้อนเปน็เด็ีกเขีาเคุยถ้กลวนลาม่ในคุา่ยฤด้ีร�อน คุดีีนี�จับลงทีี่�ศาล เขีาต้�องไปยนื 

ทีี่�คุอกพียานและชีี�ตั้วผู้้�ทีี่�ลวนลาม่เขีา เขีาบอกว่าถ�าเขีาไดี�เปิดีเผู้ยเรื�องราวทีี่� 

เก่ดีข่ี�นเร็วกวา่นี� มั่นอาจัชีว่ยเด็ีกผู้้�ชีายคุนอื�นๆ ไดี�ม่ากข่ี�นให�พี�นจัากส่ื�งทีี่�พีวกเขีา 

ต้�องเผู้ช่ีญ  ตั้วเขีาจ่ังย่�งร้�ส่ืกผู่้ดีเพ่ี�ม่อีกนอกเหนือจัากคุวาม่บอบชีำ�าที่างจ่ัต้ใจั

อื�นๆ เขีาเล่าต้่อไปว่าแฟนคุนปัจัจุับันขีองเขีาม่ีล้กชีายอายุแปดีขีวบกับสืามี่ 

คุนแรกที่ี�แยกที่างกนัแล�ว และวนัหน่�งพีอ่ขีองล้กชีายขีองเธิอไดี�ม่าที่ี�บ�านและยง่

เด็ีกเสีืยชีีว่ต้  ส่ื�งหน่�งทีี่�จัะขีาดีหายไปในชีีว่ต้ขีองคุุณถ�าหากคุุณไม่เ่คุยประกาศ 

ดี�วยการสืนที่นา นั�นคืุอการไดี�มุ่ม่ม่องและคุวาม่เขี�าใจัทีี่�กว�างและล่กข่ี�น   

เมื่�อผู้ม่ไดี�พีบคุนอย่างไม่ค์ุทีี่�ผู่้านเรื�องราว 

เหล่านั�นม่า ชีีว่ต้ขีองผู้ม่ก็กลายเป็น

เรื�องง่ายไปเลยทีี่เดีียว ผู้ม่ไม่่ไดี�ลำาบาก 

แต้อ่ยา่งใดีเลย แต้ผู่้ม่ก็ขีอบคุุณพีระเจั�าทีี่� 

ไม่่ต้�องพีบเจัอกับส่ื�งทีี่�ไม่คุ์ไดี�ประสืบม่า 

น่าแปลกใจัทีี่�เขีาเปิดีใจักว�างต้่อเรื�องราว

ขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ ผู้ม่น่กว่าเขีาอาจัยังมี่ 

คุวาม่ร้�ส่ืกโกรธิอย้บ่�าง แต้เ่ขีากลบัไม่โ่กรธิ 

เลย นั�นคืุอเหตุ้ผู้ลทีี่�ผู้ม่อธ่ิษฐานขีอให�ไดี�ไปยงัร�านอาหารทีี่�พีระเจั�าที่รงจััดีเต้รียม่  

เพีราะถ�าเป็นร�านแห่งแรกนั�นผู้ม่จัะไม่่ไดี�พีบกับไม่คุ์ หลังจัากนั�นหน่�งป่ ผู้ม่ไดี�

กลับไปทีี่�เมื่องนั�นอีก ผู้ม่กลับไปทีี่�ร�านอาหารร�านเด่ีม่และไดี�พีบคุนสืาม่คุนทีี่�ผู้ม่ 

สืิ�งหนัึ�งทำ้�จะขาด่หายไปัในัช้วิตของคุณ 
ถ้าหาก่คุณไม่เคยปัระก่าศด่้วยก่ารสืนัทำนัา  
นัั�นัคือก่ารได่้มุมมองแล่ะความเข้าใจ 
ทำ้�ก่ว้างแล่ะล่ึก่ขึ�นั
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ไดี�พีบเมื่�อป่ทีี่�แล�ว   สืำาหรับไม่คุ์ เราไดี�สืนที่นากันต้่อจัากทีี่�คุ�างไว�เมื่�อป่ก่อน  

เรานั�งคุุยเป็นพัีกใหญ่อย้่ทีี่�โต้๊ะในร�านขีองเขีา พีระเจั�าที่รงพีระเม่ต้ต้าจัร่งๆ

บ่ายวันศุกร์วันหน่�งในเมื่องพ่ีต้ต้์สืเบ่ร์ก ผู้ม่กับเพืี�อนกำาลังม่องหาร�าน

เพืี�อรับประที่านอาหารมื่�อคุำ�า การหาร�านอาหารที่ี�ใกล�ศ้นย์การคุ�าในต้อนเย็น

วันศุกร์ มั่นไม่่ใชี่เรื�องง่ายเลย สืาม่ร�านแรกทีี่�เราไปต้่างเต็้ม่แน่นไปดี�วยผู้้�คุน 

เราจ่ังไดี�ไปทีี่�ร�านอาหารที่ี�สีื� และขีอบคุุณพีระเจั�าทีี่�ร�านทีี่�ชืี�อจัอห์นนี� คุาร่โน

มี่ล้กคุ�าไม่่ม่ากนักในคืุนนั�น  เมื่�อเราเด่ีนเขี�าไป ผู้ม่ก็เร่�ม่สืนที่นากับพีนักงาน 

ต้�อนรับ เราไดี�พ้ีดีคุุยไปถ่งเรื�องจ่ัต้ว่ญญาณและมั่นก็น่าสืนใจัเอาม่ากๆ  ต่้อจัากนั�น 

ผู้้�จััดีการก็เด่ีนเขี�าม่าร่วม่วงสืนที่นากับเรา มั่นน่าตื้�นเต้�นเสืม่อเมื่�อมี่ใคุรบางคุน

เขี�าม่ารว่ม่วงสืนที่นากลางคัุน จ่ัลลเ์ปดิีใจักว�างม่ากและถาม่คุำาถาม่ดีีๆ หลายขี�อ  

เธิอพ้ีดีวา่ “แม่ข่ีองฉันจัะต้�องชีอบคุุณแน่ๆ ” คุุณแม่ข่ีองเธิอเปน็คุร่สืเต้ยีนทีี่�เขี�ม่

แข็ีงม่าก ผู้ม่จ่ังม่อบหนังสืือเล่ม่หน่�งเพืี�อฝ้ากให�แก่คุุณแม่่ขีองจ่ัลล์ ประม่าณ 

หน่�งสัืปดีาห์ต้่อม่า ผู้ม่ไดี�รับอีเม่ลจัากที่่าน ที่่านบอกว่าที่่านอาศัยอย้่ทีี่�รัฐ 

เซึ่าที่์แคุโรไลนาและไดี�อธ่ิษฐานขีอให�มี่ใคุรสัืกคุนม่าเป็นพียานกับล้กสืาวทีี่�

พ่ีต้ต้์สืเบ่ร์ก เอ่อ ! เราถ่งต้�องผู้่านการหาร�านอาหารถ่งสีื�ร�านก่อนทีี่�จัะไดี�ไป 

พีบกับล้กสืาวขีองที่่าน พีระเจั�าที่รงย่�งใหญ่

ในต้อนทีี่�ผู้ม่เป็นคุร้สือนพีระคัุม่ภีัร์ทีี่�โรงเรียนคุร่สืเตี้ยนในโคุลัม่บัสื  

รัฐจัอร์เจีัย พีระเจั�าที่รงเร่�ม่ที่ำาให�ผู้ม่ตื้�นตั้วและที่รงที่�าที่ายให�ออกไปประกาศ

ขี่าวประเสืร่ฐกับผู้้�ทีี่�ยังไม่่เชืี�ออย่างจัร่งจััง ผู้ม่จ่ังสือนเรื�องนี�ให�กับนักเรียนไดี�

อย่างเป็นธิรรม่ชีาต่้ นักเรียนบางคุนบอกผู้ม่ว่าเขีาชีอบพีระวจันะต้อนหน่�งใน

หนังสืือโคุโลสีื

โคโลส่ 4:2-6 “จังขีะมั่กเขีม่�นในการอธ่ิษฐาน จังเฝ้า้ระวังอย้ใ่นการนั�น 

ดี�วยขีอบพีระคุุณ และอธ่ิษฐานเผืู้�อเราดี�วย เพืี�อพีระเจั�าจัะไดี�ที่รงโปรดี

เปิดีประต้้ไว�ให�เราสืำาหรับพีระวาที่ะนั�น ให�เรากล่าวคุวาม่ล่กลับขีอง
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พีระคุร่สืต้ ์ทีี่�ขี�าพีเจั�าถ้กจัองจัำาอย้ก็่เพีราะเหตุ้นี� เพืี�อขี�าพีเจั�าจัะไดี�กลา่ว

ชีี�แจังขี�อคุวาม่ต้าม่สืม่คุวรทีี่�ขี�าพีเจั�าคุวรจัะกล่าวนั�น จังดีำาเน่นชีีว่ต้ 

กับคุนภัายนอกดี�วยใชี�สืต่้ปัญญา จังฉวยโอกาสื จังให�วาจัาขีองที่่าน 

ปัระก่อบัดี�วยเม่ต้ต้าคุุณเสืม่อ ปรุงดี�วยเกลือให�มี่รสืเพืี�อที่่านจัะไดี�ร้�ว่า

คุวรต้อบทีุ่กคุนอย่างไร”

นักเรียนบางคุนบอกผู้ม่ว่า พีวกเขีาคัุดีขี�อพีระวจันะต้อนนี�และตั้�งไว�

ขี�างเตี้ยงเพืี�อจัะไดี�อ่านทุี่กคืุน โดียพีวกเขีาเรียกว่าเป็น ‘ขี�อพีระคุำาแห่งการ

เป็นพียาน’ เพีราะคุรอบคุลุม่ทุี่กส่ื�งทีี่�พีวกเขีาจัำาเป็นต้�องที่ำาเมื่�อประกาศกับ 

ผู้้�ไม่่เชืี�อ ขีอให�กลับไปอ่านพีระวจันะต้อนนี�อีกเรื�อยๆ มั่นเต็้ม่ไปดี�วยคุวาม่จัร่ง

น่รันดีรใ์นเรื�องการเปน็คุนยาม่ขีองพีระเจั�า

การออกไปเป็นพียานเป็นกลุ่ม่ม่กัจัะ 

สืนุกเสืม่อ เพีราะโดียว่ธีินี� ขีณะทีี่�คุนหน่�ง

กำาลังเปน็พียาน คุนอื�นๆ สืาม่ารถอธ่ิษฐาน 

ไปดี�วย และบางคุนก็อาจัชี่วยพ้ีดีเสืร่ม่ 

เมื่�อจัำาเป็น หลังจัากนั�นก็ช่ีวยกันประเม่่น

ในส่ื�งทีี่�เก่ดีข่ี�นว่ามี่อะไรทีี่�คุวรปรับปรุง

แก�ไขีบ�าง จัากนั�นก็ร่วม่กันอธ่ิษฐานเผืู้�อ 

คุนทีี่�เราพ่ี�งคุุยดี�วย และอธิษ่ฐานสืำาหรับการ

ประกาศคุรั�งต้่อไป เรามี่เยาวชีนกลุ่ม่หน่�ง 

ทีี่�ไปเป็นพียานที่ี�หาดีปานาม่าซ่ึ่ตี้� เราแยกกันออกเป็นกลุ่ม่ๆ  กลุ่ม่ละสืาม่

หรือสีื�คุน มี่ชีายหนุ่ม่คุนหน่�งชืี�ออัลเลนในกลุ่ม่ขีองผู้ม่ เขีาอย้่ขี�างๆ ผู้ม่และ

คุอยสัืงเกต้ด้ีอย่างเงียบๆ เมื่�อมี่การเป็นพียาน  ในระหว่างการพ้ีดีคุุยคุรั�งหน่�ง 

จ้ั่ๆ เขีาก็เขี�าร่วม่วงสืนที่นา และพ้ีดีอะไรบางอย่างทีี่�ไม่่เกี�ยวขี�องกับส่ื�งทีี่�เรา

นััก่เร้ยนับัางคนับัอก่ผู้มว่า พวก่เขาคัด่ข้อ 
พระวจนัะตอนันั้�แล่ะตั�งไว้ข้างเต้ยงเพื�อ 
จะได้่อ่านัทุำก่คืนั โด่ยพวก่เขาเร้ยก่ว่าเป็ันั  
‘ข้อพระคำาแห่งก่ารเปั็นัพยานั’ เพราะ 
ครอบัคลุ่มทำุก่สืิ�งทำ้�พวก่เขาจำาเปั็นัต้องทำำา 
เมื�อปัระก่าศก่ับัผู้้้ไม่เชื�อ
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กำาลังพ้ีดีกันอย้่ในเวลานั�นเลย อัลเลนประหม่่าเล็กน�อยแต้่ผู้ม่ชีอบใจัในคุวาม่ 

กล�าหาญขีองเขีา จ่ังปล่อยให�เขีาพ้ีดีไปเรื�อยๆ แล�วผู้ม่ก็คุ่อยๆ ด่ีงบที่สืนที่นา

ให�กลับไปยังจุัดีทีี่�ผู้ม่อยากให�มั่นดีำาเน่นไป ภัายในสืาม่ส่ืบนาทีี่ อัลเลนก็พีร�อม่

ทีี่�จัะออกไปและเร่�ม่ต้�นเป็นพียานดี�วยตั้วเอง ไม่่นานนัก ผู้ม่ม่องไปรอบๆ และ

เห็นเขีากำาลังพ้ีดีคุุยกับเจั�าหน�าทีี่�ต้ำารวจัอย่างเป็นธิรรม่ชีาต่้ ผู้ม่ชีอบทีี่�อัลเลน 

มี่คุวาม่กล�าหาญและผู้ม่ประที่ับใจัเขีาม่าก

เมื่�อเราออกไปเป็นพียาน เราจัะอธ่ิษฐานขีอพีระเจั�าสืำาแดีงการกำาหนดี

จัากเบื�องบนอย้่เสืม่อ ศ่ษยาภ่ับาลที่่านหน่�งเคุยบอกผู้ม่ว่าหากอธ่ิษฐานขีอ

พีระเจั�านำาต้าม่การกำาหนดีจัากเบื�องบนแล�ว ใคุรก็ต้าม่ทีี่�อย้่ขี�างหน�าคุุณก็คืุอ

ผู้้�ทีี่�พีระเจั�าเบื�องบนไดี�กำาหนดีไว�ให� นั�นเป็นคุำาแนะนำาทีี่�ดีีม่าก

วันหน่�ง เราพีานักเรียนบางคุนไปเป็นพียานทีี่�ศ้นยก์ารคุ�า ผู้ม่เห็นสืเปนซ์ึ่ 

นั�งลงและเร่�ม่พ้ีดีคุุยกับผู้้�หญ่งคุนหน่�งบนม่�านั�ง ด้ีเหมื่อนเขีากำาลังไปไดี�สืวย  

ผู้ม่จ่ังเด่ีนไปหาใคุรสัืกคุนเพืี�อคุุยดี�วย ประม่าณหน่�งชัี�วโม่งต้่อม่า สืเปนซึ่์ก็ว่�ง 

ม่าหาผู้ม่และพ้ีดีว่า “คุุณเคุฮ่ิลล์คุรับ คุุณคุงไม่่เชืี�อว่าเพ่ี�งเก่ดีอะไรข่ี�น !” เขีาเล่าว่า  

เขีาถาม่ผู้้�หญ่งคุนนั�นว่า “หากชีีว่ต้จับลงในคืุนนี� คุุณมั่�นใจั 100 เปอร์เซ็ึ่นต้์

หรือไม่่ว่าจัะไดี�ไปสืวรรคุ์” เขีาบอกว่าเธิอก�ม่ศีรษะลงและเร่�ม่ร�องไห� สืเปนซึ่์ 

ไม่่ร้�ว่าต้�องที่ำาอย่างไร จ่ังนั�งอย้่ต้รงนั�น

จันเธิอเร่�ม่พ้ีดี เธิอบอกว่าล้กชีายวัย 

ส่ืบเจ็ัดีปข่ีองเธิอเพี่�งเสีืยชีีว่ต้จัากอุบัต่้เหตุ้

ที่างรถยนต้์เมื่�อหน่�งสัืปดีาห์ก่อน คุุณคุง 

พีอเดีาออกว่าสืเปนซ์ึ่ก็อายุส่ืบเจ็ัดีป่ !  

ดัีงนั�น คุุณร้�ไดี�วา่ผู้้�หญ่งคุนนี�กำาลังคุ่ดีอะไร

อย้่ เธิอกำาลังคุ่ดีถ่งภัาพีล้กชีายขีองเธิอ 

เธิอเป็นหญ่งฮ่ินด้ีทีี่�มี่ใจัเปิดีกว�างพีร�อม่ทีี่�

ศิษยาภิบัาล่ทำ่านัหนัึ�งเคยบัอก่ผู้มว่า 
หาก่อธิ์ษฐานัขอพระเจ้านัำาตามก่ารก่ำาหนัด่ 

จาก่เบืั�องบันัแล้่ว ใครก็่ตามท้ำ�อย่้ข้างหน้ัา 
คุณก่็คือผู้้้ทำ้�พระเจ้าเบัื�องบันัได่้ก่ำาหนัด่ 

ไว้ให้ นัั�นัเปั็นัคำาแนัะนัำาทำ้�ด่้มาก่
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จัะรับฟังเรื�องราวขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ สืเปนซึ่์เป็นคุนที่ี�เหม่าะสืม่อย่างทีี่�สุืดีทีี่�ไดี�

พ้ีดีคุุยกับเธิอ และเขีาก็ไดี�สืวม่กอดีเธิอเมื่�อทัี่�งคุ้่จับการสืนที่นาลง

เคุรื�องคุอม่พ่ีวเต้อร์มี่ประโยชีน์ม่าก แต้่ผู้ม่คุ่ดีว่ามั่นก็ที่ำาให�ผู้ม่เคุรียดี

อย่างม่ากกับการใชี�มั่น  ดัีงนั�น เมื่�อคุอม่พ่ีวเต้อร์ขีองผู้ม่เสืียอีกคุรั�งหน่�ง ผู้ม่ก็ 

ผัู้ดีวันประกันพีรุ่งทีี่�จัะเอามั่นไปซ่ึ่อม่ทีี่�ร�าน แต่้ในทีี่�สุืดี วันหน่�งผู้ม่ก็ต้�องเอามั่นออก 

จัากบ�านเพืี�อไปซ่ึ่อม่จันไดี� เมื่�อลงจัากรถและเด่ีนเขี�าไปในร�าน เพืี�อนสืมั่ยเรียน

มั่ธิยม่ฯ คุนหน่�งขีองผู้ม่ทีี่�ชืี�อด้ีเวน ก็กำาลังเด่ีนออกม่า เขีาม่องม่าทีี่�ผู้ม่และพ้ีดีว่า 

“แปลกดีีนะทีี่�เราไดี�ม่าเจัอกันทีี่�นี�” ผู้ม่จ่ังถาม่ว่า “ที่ำาไม่ล่ะ?” เขีาหยบ่โที่รศพัีท์ี่

มื่อถือออกม่าและให�ผู้ม่ด้ีขี�อคุวาม่ที่ี�เขีาเพี่�งสื่งไปให�เพืี�อนๆ เมื่�อคืุนก่อนหน�า  

ในขี�อคุวาม่ดัีงกลา่ว ด้ีเวนบอกกับเพืี�อนๆ วา่ เขีาเพ่ี�งอา่นหนังสืือขีองผู้ม่เลม่่ทืี่�ชืี�อ  

One Thing You Can’t Do In Heaven จับลง และถ�าเพืี�อนๆ คุนไหนยงัไม่ไ่ดี� 

อา่น พีวกเขีาจัำาเปน็ต้�องอา่นหนังสืือเลม่่นี�  มั่นดีีม่ากทีี่เดีียวที่ี�ไดี�ต่้ดีต้อ่กับด้ีเวน

อีกคุรั�ง และเขีาคืุออีกหน่�งคุำาต้อบขีองคุำาอธ่ิษฐานขีองผู้ม่

ก่อนออกจัากบ�าน ผู้ม่จัะเปิดีประต้้และยืนอย้่ทีี่�ธิรณีประต้้ แล�วผู้ม่

มั่กจัะยกมื่อข่ี�นและเร่�ม่อธ่ิษฐานว่า “พีระบ่ดีา ในวันนี�ขีออย่าให�ขี�าพีระองคุ์

อ่อนแอ ขีอที่รงเปิดีปากขีองขี�าพีระองค์ุ และขีอที่รงประที่านคุวาม่กล�าทีี่�จัะ 

แบ่งปันเรื�องพีระบุต้รขีองพีระองคุ์ ขีอที่รงโปรดีขีับเคุลื�อนขี�าพีระองคุ์ไป 

ทัี่�งที่างขีวาและที่างซึ่�ายต้าม่พีระทัี่ยพีระองคุ์ ขีออย่าให�ขี�าพีระองคุ์กลัวม่นุษย์ 

ขีอที่รงโปรดีนำาขี�าพีระองคุ์ในทุี่กย่างก�าว โปรดีประที่านการกำาหนดีจัาก 

เบื�องบนเหล่านั�นให�แก่ขี�าพีระองคุ์ ปกป้องขี�าพีระองคุ์ในขีณะที่ี�ออกไปในโลก 

และถ�าหากพีระองคุ์ที่รงอนุญาต้ให�ขี�าพีระองคุ์ไดี�เอนกายลงนอนอีกคุรั�งหน่�ง

ในคืุนนี� ขีอให�ขี�าพีระองคุ์ไดี�เขี�าใจัว่าเพีราะเหตุ้ใดีจ่ังยังมี่ชีีว่ต้อย้่ และขีอให� 

ชีีว่ต้นี� มี่อย้่ เพืี�อถวายพีระเกียรต่้แดี่พีระองคุ์ ไม่่ใชี่เพืี�อเกียรต่้ขีองขี�า 

พีระองคุ์เอง” จัากนั�นผู้ม่ก็ก�าวขี�าม่ธิรณีประต้้และออกจัากบ�าน
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ผู้ม่ที่ำาเชี่นเดีียวกันนี�เมื่�อเด่ีนที่างและเขี�าพัีกในโรงแรม่ วันหน่�งผู้ม่

อธ่ิษฐานแล�วก็เด่ีนออกจัากห�องพัีก ทีี่�ขี�างประต้้ห�อง มี่พีนักงานหญ่งยืนอย้่

ขี�างรถเข็ีนใสือุ่ปกรณท์ี่ำาคุวาม่สืะอาดีขีองโรงแรม่ ผู้ม่จ่ังคุุยกับเธิอ เธิอกลา่ววา่  

“เชี�านี� ฉันไดี�อธ่ิษฐานต้่อพีระเจั�าและขีอพีระองค์ุโปรดีสืำาแดีงกับฉันในวันนี� 

ให�ไดี�เห็นว่าพีระเจั�าที่รงเป็นจัร่ง และต้อนนี�พีระองคุ์ให�ฉันไดี�ยืนคุุยกับคุุณ !” 

เชืี�อผู้ม่เถอะ เมื่�อคุุณคืุอคุำาต้อบขีองคุำาอธ่ิษฐานขีองใคุรบางคุน มั่นที่ำาให�คุุณ

ถ่อม่ใจัลงอย่างม่ากทีี่�สุืดีจัร่งๆ

คุรั�งหน่�งในเทีี่�ยวบ่นไปลอสืแอน- 

เจัล่สื ผู้ม่กำาลังเด่ีนไปทีี่�ดี�านหน�าขีอง

เคุรื�องบ่นและไดี�ย่นคุำาวา่ “พีระว่ญญาณ

บร่สุืที่ธ่ิ�” ผู้ม่ม่องไปและเห็นพีนักงาน

ต้�อนรับคุุยกับใคุรบางคุนขี�างหลังม่่าน  

ดัีงนั�นผู้ม่จ่ังตั้ดีส่ืนใจัเขี�าไปร่วม่วง ผู้ม่ที่ำา

เช่ีนนั�นเป็นคุรั�งคุราว มั่นสืนุกดีีเหมื่อนกัน  

ผู้ม่ก�าวเขี�าไปดี�านหลังม่่าน เธิอกำาลัง

อธ่ิษฐานให�กับผู้้�โดียสืารที่่านหน่�งทีี่�เป็น

ม่ะเร็งระยะสุืดีที่�าย เขีากำาลังเด่ีนที่างไป 

ลอสืแอนเจัล่สืเพืี�อปร่กษากับหม่ออีกคุนหน่�งและหาว่ธีิรักษาทีี่�อาจัชี่วยไดี�   

เขีาต้�องงดียาแก�ปวดีเพืี�อเขี�ารับการต้รวจัร่างกายและเขีากำาลังร้�ส่ืกเจ็ับปวดีม่าก  

พีนักงานต้�อนรับบนเคุรื�องบ่นและผู้ม่ร่วม่กันอธ่ิษฐานเผืู้�อชีายคุนนี� และเรา

คุุยกับเขีาถ่งเรื�องคุวาม่รอดีต้าม่ที่ี�พีระคัุม่ภีัร์สือน ซ่ึ่�งไม่่ใชี่การไปร่วม่นมั่สืการ

ทีี่�คุร่สืจัักรเฉยๆ

คุรั�งหน่�งทีี่�สืนาม่บ่นซ่ึ่นซ่ึ่นแนต่้ ผู้ม่เด่ีนไปรอบๆ และม่องหาใคุรสืักคุน

เพืี�อเป็นพียานดี�วยก่อนจัะข่ี�นเคุรื�องบ่น ขีณะทีี่�ผู้ม่เด่ีนผู้่านชีายสืองคุนทีี่�กำาลัง

สืนที่นากันอย้่ ผู้ม่ไดี�ย่นคุำาว่า ‘การปกป้องคุวาม่เชืี�อ’ คุุณเดีาไดี�เลยว่า ผู้ม่ 

เธ์อก่ล่่าวว่า “เช้านั้� ฉันัได่้อธ์ิษฐานัต่อ 
พระเจ้าแล่ะขอพระองค์โปัรด่สืำาแด่งกั่บัฉันั 
ในัวันันั้� ให้ได่้เห็นัว่าพระเจ้าทำรงเปั็นัจริง  

แล่ะตอนันั้�พระองค์ให้ฉันัได่้ยืนัคุยก่ับัคุณ !”  
เชื�อผู้มเถอะ เมื�อคุณคือคำาตอบัของ 

คำาอธ์ิษฐานัของใครบัางคนั มันัทำำาให้คุณ 
ถ่อมใจล่งอย่างมาก่ทำ้�สืุด่จริงๆ 
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รีบกร้เขี�าไปขีอร่วม่วงดี�วย ชีายคุนหน่�งกำาลังเป็นพียานกับเจั�านายขีองเขีา 

ซ่ึ่�งเขีาไดี�ม่าสื่งทีี่�สืนาม่บ่น เขีาเป็นพียานไดี�ดีีม่าก ผู้ม่ชี่วยเขีาบ�างเล็กน�อย และ

ผู้ม่ชืี�นชีม่คุวาม่กล�าหาญขีองเขีาม่าก เขีาขีอให�ผู้ม่รอสัืกคุร้่ระหว่างทีี่�เขีาไปสื่ง

เจั�านายทีี่�จุัดีต้รวจัคุ�นเพืี�อรักษาคุวาม่ปลอดีภััยก่อนข่ี�นเคุรื�องบ่น และเมื่�อเขีา

กลับม่า ก็ไดี�เล่าว่าเขีาไดี�เป็นพียานกับเจั�านายคุนนี�ม่าเป็นเวลานานแล�ว แต้่

เจั�านายเขีาไม่่สืนใจัในเรื�องข่ีาวประเสืร่ฐเลย

อีกหลายเดืีอนต้่อม่า สุืภัาพีบุรุษคุนนี�ไดี�โที่รศัพีที่์ม่าหาผู้ม่ เขีากำาลัง

นั�งร�องไห�อย้่ทีี่�โต้๊ะที่ำางาน เพีราะอะไรหรือ เจั�านายเขีายอม่รับว่ายังไม่่ไดี�อ่าน

ใบปล่วหรือเอกสืารใดีๆ ทีี่�ไดี�รับไปจัากเขีา แม่�วา่ไดี�เคุยรบัปากวา่จัะอา่นก็ต้าม่  

นั�นที่ำาให�เขีาเสืียใจัทีี่�เจั�านายโกหกเขีา แต้่เขีาร้�ส่ืกใจัสืลายย่�งกว่า ทีี่�เจั�านาย 

ขีองเขีาไม่่ต้�องการขี�องเกี�ยวใดีๆ กับพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ กระนั�นก็ดีี ชีายคุนนี�คืุอ 

คุนยาม่ขีองพีระเจั�าและไดี�ที่ำาหน�าทีี่�ขีองเขีาแล�ว

ในวันหน่�งขีณะทีี่�ผู้ม่เช็ีคุขี�อคุวาม่ต้่างๆ ทีี่�คุนสื่งม่าถ่งผู้ม่ ผู้ม่ไดี�รับ

ขี�อคุวาม่เสืียงจัากสุืภัาพีบุรุษชืี�อไคุลดี์ เคุนดัีลล์ เขีาอ่านหนังสืือขีองผู้ม่ 

เล่ม่หน่�งและต้�องการนัดีพีบเพืี�อรับประที่านอาหารกลางวันดี�วยกัน เขีาอายุ

แปดีส่ืบเก�าป่และต้�องการให�ผู้ม่ต้อบกลับหาเขีาโดียเร็วทีี่�สุืดี แต้่ผู้ม่ไม่่ไดี� 

รีบต้อบกลับโดียเร็ว เพีราะสืว่นใหญแ่ล�วเวลาทีี่�มี่คุนอยากให�คุุณที่ำาอะไรให�เร็ว

ทีี่�สุืดี ก็เป็นเพีราะพีวกเขีาไดี�ที่ำาบางอย่างพีลาดีในสื่วนขีองเขีา แล�วก็เร่งรัดีให�

คุนอื�นรีบเขี�าไปชี่วยแก�ไขีสืถานการณ์ให� ลองคุ่ดีด้ีดีีๆ คุุณจัะเห็นว่ามั่นมั่กจัะ

เป็นอย่างนั�นจัร่งๆ ในกรณีนี�ผู้ม่กำาลังยุ่งกับบางเรื�อง จ่ังลืม่โที่รศัพีที่์กลับไป

หาไคุลดี์

สืองสืาม่วันต้่อม่า ผู้ม่ไดี�รับขี�อคุวาม่ที่างโที่รศัพีที่์อีกคุรั�งจัากไคุลดี์  

เขีาขีอให�ผู้ม่ต่้ดีต้อ่กลับไปโดียเร็วทีี่�สุืดี ผู้ม่เร่�ม่คุรุน่คุ่ดีถ่งเรื�องนี� ผู้ม่เดีาวา่เมื่�อคุุณ 

อายุแปดีส่ืบเก�าป่ คุุณก็คุงอยากที่ำาทุี่กอย่างให�เร็วทีี่�สุืดี ผู้ม่จ่ังคุ่ดีว่าคุวรโที่รฯ 

กลับไปดีีกว่า เราคุุยกันและนัดีรับประที่านอาหารมื่�อเทีี่�ยง ไคุลดี์ต้�องการไปทีี่�
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ร�านโกลเดี�นคุอร์รัล นั�นคุงเป็นทีี่�ทีี่�ผู้้�ส้ืงอายุทุี่กคุนชีอบไปกันนะ แต้่ผู้ม่ก็ไดี�ให�

ไคุลดี์เป็นคุนเลือกร�านอาหารไปแล�ว และเสืนอว่าผู้ม่จัะเป็นคุนจั่ายคุ่าอาหาร 

เมื่�อผู้ม่จัอดีรถที่ี�ร�านอาหาร ผู้ม่เห็นชีายคุนหน่�งยืนอย้่ดี�านนอกและกำาลังยืน

แจักใบปล่วเรื�องขี่าวประเสืร่ฐให�แก่ผู้้�คุนทีี่�กำาลังเด่ีนเขี�าม่า ใชี่ ! นั�นคืุอไคุลด์ี 

ผู้ม่ร้�ในทัี่นทีี่ว่าผู้ม่จัะต้�องชีอบสุืภัาพีบุรุษที่่านนี�แน่ๆ

ปรากฏิว่าไคุลดี์เป็นที่หารผู้่านศ่กจัากสืงคุราม่โลกคุรั�งทีี่�สือง เขีาเคุย 

อย้่ในเรือทีี่�จัม่ลง ที่หารจัำานวนคุร่�งหน่�งบนเรือลำานั�นเสีืยชีีว่ต้ เขีายังเคุยเป็น 

นักเที่ศน์ทีี่�เด่ีนที่างไปประกาศแบบตั้�งเต็้นที่์อีกดี�วย วันหน่�งมี่ลม่พีายุแรงและ 

ไดี�ที่ำาลายเต็้นที่ข์ีองเขีาจันพัีง สุืภัาพีบุรุษที่า่นนี�มี่เรื�องราวชีีว่ต้ทีี่�นา่ท่ี่�ง คุุณต้�อง 

หาโอกาสืพ้ีดีคุุยกับผู้้�ส้ืงอายุให�ไดี� เพีราะพีวกเขีามี่ประสืบการณ์ดีีๆ ม่ากม่าย

ทีี่�คุวรถ่ายที่อดีให�แก่คุนรุ่นหลัง

ระหว่างทีี่�เราคุุยกัน ผู้ม่สัืงเกต้เห็นเจั�าหน�าทีี่�ต้ำารวจักลุ่ม่หน่�งม่านั�งทีี่�

โต้๊ะใกล�ๆ ผู้ม่ชีอบเป็นพีระพีรกับคุน ผู้ม่จ่ังเด่ีนไปคุุยเพืี�อขีอบคุุณพีวกเขีาทีี่� 

เสีืยสืละรับใชี�ประชีาชีน ผู้ม่ยังต้�องการเป็นพีระพีรต้่อพีวกเขีาดี�วยการแจัก

หนังสืือและดีีวีดีีขีองผู้ม่ แต้ที่ี่�ผู้ม่ถือต่้ดีมื่อม่านั�นไม่เ่หลือแล�ว ผู้ม่จ่ังเด่ีนออกไป 

ทีี่�รถเพืี�อหย่บเพ่ี�ม่ ผู้ม่นำาหนังสืือและดีีวีดีีกลับม่าให�พีวกเขีาและเร่�ม่อธ่ิบาย 

ให�กับเจั�าหน�าทีี่�ทัี่�งสืาม่ฟัง ต้ลอดีเวลาทีี่�ผู้ม่พ้ีดี เจั�าหน�าทีี่�คุนหน่�งไม่่ยอม่

สืบต้าผู้ม่เลย เมื่�อผู้ม่พ้ีดีจับ ผู้ม่จัับมื่อพีวกเขีาแต้่ละคุน และเมื่�อผู้ม่จัะจัับมื่อ 

เจั�าหน�าทีี่�คุนดัีงกล่าว เขีาเงยหน�าข่ี�นม่อง จัับมื่อผู้ม่แล�วพียกัหน�าเท่ี่านั�น มั่นแปลก 

จัร่งๆ แต่้หน�าทีี่�ขีองผู้ม่คืุอเปน็คุนยาม่และอวยพีรผู้้�คุน แล�วผู้ม่ก็กลับไปนั�งที่าน

อาหารกับไคุลดี์ต้่อ

และนี�คืุออีเม่ลทีี่�ผู้ม่ไดี�รับจัากเจั�าหน�าทีี่�สืืบสืวนบร่สืซ่ึ่ต้ต้์ ไม่่นาน 

หลังจัากนั�น 
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คุุณม่าร์คุ

คุุณคุงจัำาผู้ม่ไม่่ไดี�  เมื่�อสืองสัืปดีาห์ก่อน 

คุุณไดี�ม่อบหนังสืือให�กับผู้ม่และคุ้่ห้

ขีองผู้ม่ คืุอเจั�าหน�าทีี่�สืืบสืวนม้่นอสื

และเจั�าหน�าทีี่�สืืบสืวนฮัิต้โต้ คุนละ

สืองเล่ม่ ขีณะทีี่�เรารับประที่านอาหาร 

กลางวันทีี่�ร�านโกลเดี�นคุอร์รัล ในโจัเนสื- 

โบโร จัอร์เจีัย ผู้ม่ชืี�อชัีคุ บล่สืซ่ึ่ต้ต้์  

และผู้ม่เ ป็น เจั� าหน� า ทีี่� สืืบสืวนคุดีี

ฆ่าต้กรรม่ขีองกองบังคัุบการต้ำารวจัทีี่�เมื่องเคุลย์ตั้น โปรดียกโที่ษให�

ผู้ม่ดี�วย ที่ี�ผู้ม่นั�งน่�งเงียบในวันนั�น งานขีองผู้ม่ที่ำาให�ผู้ม่คุ่อนขี�าง

ระมั่ดีระวังผู้้�คุน ผู้ม่เป็นต้ำารวจัม่าส่ืบเจ็ัดีป่แล�ว ส่ืบป่ทีี่�ผู้่านม่า ผู้ม่ไดี� 

ใชี�เวลาไปกับคุดีีฆ่าต้กรรม่ มั่นที่ำาให�ผู้ม่มี่ปัญหาเกี�ยวกับการเชืี�อใจัผู้้�คุน

ทีี่�ผู้ม่ไม่่ร้�จัักม่าก่อน ผู้ม่อยากให�คุุณร้�ว่าผู้ม่ไดี�อ่านหนังสืือขีองคุุณแล�ว

ทัี่�งสืองเล่ม่ และมั่นไดี�เปลี�ยนชีีว่ต้ขีองผู้ม่อย่างส่ื�นเช่ีง ผู้ม่ไดี�ต้�อนรับ

พีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์เป็นพีระผู้้�ชี่วยให�รอดีเมื่�อต้อนยังเป็นเด็ีกม่าก แต้่ก็ 

ไม่่เคุยดีำาเน่นชีีว่ต้เพืี�อพีระองค์ุอย่างแที่�จัร่ง ผู้ม่เพีียงแคุ่อุ่นๆ ไม่่ร�อน

และไม่่เย็น ผู้ม่สืาม่ารถนับจัำานวนคุรั�งดี�วยน่�วในมื่อเดีียวทีี่�ผู้ม่ไดี�เป็น

พียานกับใคุรบางคุนในชี่วงสีื�ส่ืบห�าป่ทีี่�มี่ชีีว่ต้อย้่บนโลกนี� และผู้ม่ร้�ส่ืก

ละอายใจัจัร่งๆ  หลังจัากทีี่�ไดี�อ่านหนังสืือ One Thing You Can’t Do 

in Heaven มั่นไดี�เปิดีต้าให�ผู้ม่เห็นว่าอะไรคืุอส่ื�งทีี่�สืำาคัุญอย่างแที่�จัร่ง 

ซ่ึ่�งก็คืุอการบอกเล่าเรื�องราวขีองพีระเยซ้ึ่ให�ผู้้�อื�นไดี�รับฟัง ผู้ม่จ่ังออกไป 

หาคุนแปลกหน�าและเป็นพียานกับพีวกเขีา ผู้ม่ยังไดี�เป็นพียานกับ

เจั�าหน�าทีี่�สืืบสืวนม้่นอสืซ่ึ่�งเป็นคุาที่อล่ก และเจั�าหน�าทีี่�สืืบสืวนฮิัต้โต้ 

ตล่อด่เวล่าทำ้�ผู้มพ้ด่ เจ้าหนั้าทำ้�คนัหนัึ�ง 
ไม่ยอมสืบัตาผู้มเล่ย เมื�อผู้มพ้ด่จบั  
ผู้มจับัมือพวก่เขาแต่ล่ะคนั แล่ะเมื�อผู้ม 
จะจับัมือเจ้าหน้ัาท้ำ�คนัดั่งก่ล่่าว เขาเงยหน้ัา 
ขึ�นัมอง จับัมือผู้มแล่้วพยัก่หนั้าเทำ่านัั�นั  
มันัแปัล่ก่จริงๆ แต่หนั้าทำ้�ของผู้มคือ 
เปั็นัคนัยาม...
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ซ่ึ่�งผู้ม่พีบว่าเขีาไม่่เชืี�อในพีระเจั�า เจั�าหน�าทีี่�สืืบสืวนม้่นอสืเปิดีใจักว�างม่าก 

กับส่ื�งทีี่�ผู้ม่คุุยกับเธิอ และบอกว่าจัะอ่านหนังสืือทีี่�คุุณไดี�ม่อบให�เธิอ 

คุุณม่าร์คุคุรับ ผู้ม่เคุยไดี�เห็นงานขีองซึ่าต้านม่าแล�วดี�วยต้าขีองผู้ม่เอง  

และอยากบอกให�คุุณร้�ว่า มั่นมี่อย้่จัร่ง ผู้ม่ถ่งกับนับจัำานวนศพีใน 

ทีี่�เก่ดีเหตุ้ต้่างๆ ไม่่ไหว และมั่นก็แย่ลงทุี่กวัน ในชี่วงเวลาทีี่�ผู้่านม่า  

เพืี�อไม่่ให�ต้ัวเองเสืียสืต่้ไป ผู้ม่จัะม่องคุนต้ายเป็นเพีียงวัต้ถุ ไม่่ใชี่ม่นุษย์

ทีี่�มี่จ่ัต้ใจัและว่ญญาณ แต้่ต้อนนี�ผู้ม่ม่องทีุ่กคุนว่าเป็นบุคุคุลที่ี�ต้�องการ

องคุ์พีระผู้้�เป็นพีระเจั�า ผู้ม่แที่บรอ 

ไม่่ไหวทีี่�จัะแนะนำาคุนอื�นให�ร้�จัักกับ 

พีระองค์ุ คุุณม่าร์คุคุรับ ผู้ม่ขีอขีอบคุุณ

จัากก�นบ่�งขีองหัวใจัทีี่�คุุณไดี�มี่คุวาม่

ห่วงใยม่ากพีอ  จันไดี�ม่าพ้ีดีคุุยและ

แบ่งปันเรื�องราวขีองพีระเยซ้ึ่กับ

เราในวันนั�น มั่นเปิดีดีวงต้าขีองผู้ม่

ให�ม่องเห็น และผู้ม่จัะไม่่มี่วันลืม่

คุุณ ผู้ม่อธ่ิษฐานเผืู้�อคุุณตั้�งแต้่วันนั�น

เป็นต้�นม่า และจัะยังคุงอธ่ิษฐานเผืู้�อ 

ต้่อๆ ไป”

ในวันนั�น ผู้ม่แที่บไม่่ร้�เลยว่าผู้ม่จัะไดี�ไปพีบกับคุนยาม่ทีี่�ชืี�อไคุลดี์ เพืี�อ

รับประที่านอาหารกลางวันดี�วยกัน และผู้ม่ก็ไม่่ร้�เลยสัืกน่ดีว่าผู้ม่จัะไดี�พีบกับ 

คุนยาม่อีกคุน คืุอเจั�าหน�าทีี่�สืืบสืวนบล่สืซ่ึ่ต้ต้์ ผู้ม่ม่ักจัะพ้ีดีอย้่เสืม่อว่าคุุณ 

ไม่่ร้�หรอกว่าคุุณกำาลังคุุยกับใคุร เขีาอาจัด้ีเหมื่อนเป็นเจั�าหน�าทีี่�สืืบสืวนทีี่�ไม่่ให� 

คุวาม่สืนใจัแต้่อย่างใดี แต้่วันหน่�งเขีาอาจัเป็นผู้้�ประกาศขี่าวประเสืร่ฐทีี่�นำา 

จ่ัต้ว่ญญาณขีองผู้้�คุนม่าม่อบแดี่พีระเจั�าอย่างกล�าหาญ

“ผู้มถึงกั่บันัับัจำานัวนัศพในัท้ำ�เกิ่ด่เหตุต่างๆ  
ไม่ไหว แล่ะมันัก็่แย่ล่งทุำก่วันั ในัช่วงเวล่าท้ำ� 

ผู่้านัมา เพื�อไม่ให้ตัวเองเส้ืยสืติไปั ผู้มจะ 
มองคนัตายเป็ันัเพ้ยงวัตถุ ไม่ใช่มนุัษย์ท้ำ�ม้ 

จิตใจแล่ะวิญญาณ แต่ตอนัน้ั�ผู้มมองทุำก่คนั 
ว่าเป็ันับุัคคล่ท้ำ�ต้องก่ารองค์พระผู้้้เป็ันั 

พระเจ้า ผู้มแทำบัรอไม่ไหวท้ำ�จะ 
แนัะนัำาคนัอื�นัให้ร้้จัก่กั่บัพระองค์”
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ในวันหน่�ง หลังจัากไปเที่ศนาทีี่�คุร่สืต้จัักรในแอต้แลนต้า ผู้ม่ก็แวะทีี่� 

ปั�ม่นำ�ามั่นระหว่างที่างกลับบ�าน ผู้ม่มั่กอธ่ิษฐานขีอให�ไดี�ไปยังปั�ม่นำ�ามั่นทีี่�ผู้ม่จัะ

ไดี�พีบกับคุนทีี่�พีระเจั�าที่รงจััดีเต้รียม่ไว� ทีี่�สีื�แยกแห่งนี�มี่ปั�ม่นำ�ามั่นสืองแห่งอย้่ 

ต้รงขี�าม่กัน  ผู้ม่จ่ังเลี�ยวรถเขี�าไปในปั�ม่ทีี่�ผู้ม่ร้�ส่ืกว่าคุวรจัะไป ขีณะทีี่�ผู้ม่กำาลัง

เด่ีนเขี�าไปในร�านขีายขีองเปน็คุรั�งทีี่�สือง (ผู้ม่ต้�องกลับไปทีี่�รถเพืี�อหยบ่ขีองไปแจัก 

คุนเพ่ี�ม่) ผู้้�ชีายคุนหน่�งก็เด่ีนออกม่าพีร�อม่กับหนังสืือพ่ีม่พี์ฉบับวันอาท่ี่ต้ย์ ผู้ม่

เด่ีนไปหาเขีาพีร�อม่กับใบปล่วขี่าวประเสืร่ฐและถาม่ว่า “คุุณไดี�รับใบปล่วนี�

แล�วหรือยังคุรับ” คุำาต้อบขีองเขีาคืุอ “ผู้ม่ไม่่สืนใจั” เขีาต้อบดี�วยนำ�าเสีืยงทีี่� 

ไม่่พีอใจัม่าก ผู้ม่เดีาว่าเขีาคุงตื้�นนอนดี�วยอารม่ณ์ขุี่นมั่วในเชี�าวันนั�น คุำาต้อบ

ขีองผู้ม่คืุอ “คุุณจัะสืนใจัแน่ในวันทีี่�ชีีว่ต้คุุณส่ื�นสุืดีลง” และเขีาไดี�พ้ีดีบางอย่าง 

ออกม่าซ่ึ่�งผู้ม่ฟังไม่่ร้�เรื�อง ผู้ม่จ่ังถาม่ว่า “ที่ำาไม่คุุณถ่งเกลยีดีพีระเยซ้ึ่ขีนาดีนี�คุรับ” 

ผู้ม่จัะพ้ีดีเชี่นนี�กับบางคุนในบางโอกาสื มั่นเป็นคุำาถาม่ทีี่�ผู้ม่ใชี�น�อยคุรั�งม่าก 

เเต้ก็่จัะใชี�เมื่�อเห็นวา่จัำาเปน็ ผู้ม่พียายาม่ที่ำาให�บางคุนต้ระหนักวา่พีวกเขีาไม่ไ่ดี� 

เกลียดีชีีว่ต้ ไม่่ไดี�เกลียดีการงานขีองต้นเอง ไม่่ไดี�เกลียดีผู้ม่ แต้่กลับเกลียดีชัีง 

พีระเยซ้ึ่เสีืยจัร่ง และนั�นคืุอรากเหง�าขีอง

ปัญหาชีีว่ต้ทัี่�งหม่ดีขีองเขีา และเมื่�อผู้ม่

โยนคุำาถาม่เชี่นนั�นออกไป บที่สืนที่นาที่ี� 

น่าสืนใจัม่ากก็เก่ดีข่ี�นต้าม่ม่า  ชีายคุนนี� 

ต้อบว่า “ผู้ม่ไม่่ไดี�เกลียดีพีระเยซ้ึ่ ผู้ม่ 

เกลียดีคุุณ” ปกต่้คุำาต้อบขีองผู้ม่ทีี่�มี่ต้่อ 

คุำาพ้ีดีเชี่นนั�นก็คืุอ “คุุณเกลียดีผู้ม่ไม่่ไดี�

หรอกคุรับ เพีราะคุุณยังไม่่ไดี�ร้�จัักผู้ม่เลย” 

ซ่ึ่�งมั่นที่ำาให�คุนเร่�ม่คุ่ดี แต้่ก่อนทีี่�ผู้ม่จัะที่ัน

ไดี�พ้ีดีอะไรอีก เขีาก็ถอยรถเอสืย้วีขีองเขีา

และขัีบออกไป

“ทำำาไมคุณถึงเก่ล้่ยด่พระเยซ้ขนัาด่น้ั�ครับั”  
ผู้มจะพ้ด่เช่นัน้ั�กั่บับัางคนัในับัางโอก่าสื  
มันัเปั็นัคำาถามทำ้�ผู้มใช้นั้อยครั�งมาก่ 
เเต่ก็่จะใช้เมื�อเห็นัว่าจำาเป็ันั ผู้มพยายาม 
ทำำาให้บัางคนัตระหนััก่ว่าพวก่เขาไม่ได่้ 
เก่ล้่ยด่ช้วิต ไม่ได้่เก่ล้่ยด่ก่ารงานัของตนัเอง  
ไม่ได่้เก่ล่้ยด่ผู้ม แต่ก่ล่ับัเก่ล่้ยด่ชังพระเยซ้ 
เสื้ยจริง แล่ะนัั�นัคือราก่เหง้าของปััญหา 
ช้วิตทำั�งหมด่ของเขา 
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ผู้ม่จ่ังเด่ีนไปคุุยกับพีนักงานขีายขีองคุนหน่�งทีี่�ยืนอย้่ดี�านนอก แล�วชีาย 

คุนนั�นก็ขัีบรถกลับเขี�าม่าทีี่�ปั�ม่อีก เขีาเลี�ยวรถเขี�าม่าจัอดี เลื�อนกระจักลง 

แล�วพ้ีดีกับพีนักงานว่า “ที่ำาไม่คุุณจ่ังไม่่ไล่คุนเคุร่งศาสืนาเหล่านี�ออกไปจัากปั�ม่นี�”   

แต้่ปัญหาคืุอพีนักงานคุนนั�นกำาลังยืนอ่านหนังสืือเล่ม่หน่�งทีี่�ผู้ม่ไดี�ม่อบให�เธิอ 

และเธิอเพ่ี�งบอกผู้ม่ว่าเธิอชีอบหนังสืือเล่ม่นั�นม่ากเพีียงใดี ผู้ม่จ่ังตั้ดีส่ืนใจั 

เด่ีนไปทีี่�รถขีองเขีา นั�นอาจัไม่่ใชี่การรับมื่อทีี่�ดีีนัก แต้่ผู้ม่ไดี�ตั้ดีส่ืนใจัแล�ว  

ชีายคุนนั�นเอื�อม่มื่อเขี�าไปในคุอนโซึ่ลระหวา่งทีี่�นั�งแล�วชัีกปน้ออกม่า นี�ไม่ใ่ชีส่่ื�งทีี่� 

ผู้ม่วางแผู้นไว�สืำาหรับบ่ายวันอาท่ี่ต้ย์เลย แต่้ผู้ม่เคุยคุ่ดีไว�แล�วว่าสืถานการณ์เช่ีนนี� 

อาจัเก่ดีข่ี�นในชีีว่ต้ขีองผู้ม่ ผู้ม่ร้�วา่ในบางกรณีเรื�องเชีน่นี�อาจัเก่ดีข่ี�นไดี� เพีียงแต้่ 

ไม่่ร้�ว่าจัะเก่ดีข่ี�นเมื่�อใดี ทีี่�น่าแปลกก็คืุอผู้ม่ไม่่ไดี�กลัวลนลานถ่งคุร่�งหน่�งจัากทีี่� 

เคุยน่กภัาพีเอาไว� ทัี่นใดีนั�น มื่อขีองชีายคุนนั�นก็สัื�น ผู้ม่ไม่ร้่�วา่เขีาตื้�นต้กใจักลัว

หรือท้ี่ต้สืวรรคุไ์ดี�ตี้มื่อขีองเขีาเขี�าให� เขีาวางปน้ลงระหวา่งทีี่�นั�งอีกคุรั�ง ผู้ม่เด่ีนไป 

ทีี่�รถและพ้ีดีอย่างสุืภัาพีว่า “ผู้ม่แบ่งปันเรื�องนี�กับคุุณเพีราะผู้ม่ห่วงใยดีวงว่ญญาณ

ขีองคุุณ และห่วงใยว่าคุุณจัะไปอย้่ทีี่�ไหนต้ลอดีน่รันดีร์” หลังจัากทีี่�ผู้ม่พ้ีดี 

เชี่นนั�น เขีาจั�องหน�าผู้ม่ แล�วผู้ม่ก็หันหลังเด่ีนจัากม่า พีี�น�อง ! โปรดีจัำาไว�  

คุนยาม่ไม่่จัำาเป็นต้�องว่ต้กกังวลเรื�องล้กกระสุืน ส่ื�งทีี่�ล้กกระสุืนที่ำาไดี�ก็คืุอ 

สืง่เราไปอย้กั่บผู้้�ซ่ึ่�งเราต้�องการจัะไปอย้ด่ี�วยชัี�วน่รันดีร ์เพีียงแคุ่อาจัเร็วกวา่ทีี่�เรา 

คุ่ดีไว�เที่่านั�นเอง

ฟีลิปปี 1:21 “เพีราะว่าสืำาหรับขี�าพีเจั�านั�น การม่ีชีีว่ต้อย้่ก็เพืี�อ 

พีระคุร่สืต้์ และการต้ายก็ไดี�กำาไร”

ผู้ม่เคุยสืงสัืยว่าที่ำาไม่รถขีองผู้ม่จ่ังต้�องซึ่่อม่อย้่บ่อยๆ ในทีี่�สุืดีก็พีบว่า 

เรื�องนี�ไม่่เกี�ยวขี�องอะไรกับรถเลย แต้่มั่นเกี�ยวกับจ่ัต้ว่ญญาณขีองคุนทีี่�ผู้ม่ 

จัะไดี�พีบทีี่�อ้ซ่ึ่อ่ม่รถ คุรั�งสุืดีที่�ายทีี่�ผู้ม่ต้�องนำารถไปซ่ึ่อม่ เนที่เป็นผู้้�ด้ีแลอ้ซ่ึ่อ่ม่รถ 
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ในเวลานั�น เขีาอายุยี�ส่ืบสืาม่ป่และเคุยเป็นที่หาร เขีาเคุยพียายาม่ฆ่่าตั้วต้าย

ดี�วยการขัีบรถบรรทุี่กพุี่งชีนต้�นไม่�ดี�วยคุวาม่เร็วเจ็ัดีส่ืบไม่ล์ต้่อชัี�วโม่งโดีย 

ไม่่คุาดีเข็ีม่ขัีดีน่รภััย  ต้�นไม่�หักและรถขีองเขีาพีล่กคุวำ�าสืองต้ลบแล�วหยุดีลง 

ในลานจัอดีรถขีองคุร่สืต้จัักร เนที่ม่เีพีียงรอยขีีดีขีว่นบนใบหน�าและแผู้ลฟกชีำ�า

ทีี่�หน�าอกเที่่านั�น เขีาออกจัากรถแล�วเด่ีนไปจัากจุัดีทีี่�เก่ดีเหตุ้ เขีาบอกผู้ม่ว่า  

เขีาไดี�ถาม่พีระเจั�าวา่ “พีระเจั�า !  ที่ำาไม่จ่ังปลอ่ยให�ผู้ม่ยังมี่ชีีว่ต้อย้”่ ผู้ม่จ่ังบอก

ให�เนที่ร้�ถ่งเหตุ้ผู้ลทีี่�พีระเจั�าอนุญาต้ให�เขีา

ยังมี่ชีีว่ต้อย้่  ผู้ม่ไดี�อธ่ิษฐานกับพีระเจั�า

กอ่นแล�วเพืี�อให�ไดี�ไปยงัอ้ซ่ึ่อ่ม่รถทีี่�พีระเจั�า

ที่รงจััดีเต้รียม่ไว� และแน่นอนว่าพีระเจั�า

ที่รงต้อบคุำาอธ่ิษฐานนั�น

คุรั�งหน่�ง ผู้ม่ไดี�เลา่เรื�องราวขีองเนที่

ในงานประชุีม่ทีี่�น่วเจัอร์ซีึ่ย์ และหลังจัาก

นั�นก็มี่ชีายคุนหน่�งเด่ีนม่าหาผู้ม่ทัี่�งนำ�าต้า  

เขีาเพ่ี�งตั้ดีส่ืนใจัจัะฆ่่าตั้วต้ายและเลือก

ใชี�ว่ธีิขีับรถพุี่งชีนต้�นไม่�ไว�แล�วดี�วย แต้่ 

หลังจัากทีี่�ไดี�ฟังเรื�องราวขีองเนที่ เขีาร้�

ว่าตั้วเขีาเองต้�องกลับใจัจัากบาปและ 

บังเก่ดีใหม่่ สืรรเสืร่ญพีระเจั�า !

1 เธสะโลนำิกา 5:16-18 “จันชืี�นบานอย้่เสืม่อ จังอธิ่ษฐานอย่าง

สืม่ำ�าเสืม่อ จังขีอบพีระคุุณในทุี่กกรณีเพีราะนี�แหละเปน็นำ�าพีระทัี่ยขีอง

พีระเจั�าในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์เพืี�อที่่านทัี่�งหลาย”

เขาเคยพยายามฆ่าตัวตายด้่วยก่ารขับัรถ
บัรรทุำก่พุ่งชนัต้นัไม้ด้่วยความเร็วเจ็ด่สิืบั 
ไมล์่ต่อชั�วโมงโด่ยไม่คาด่เข็มขัด่นัิรภัย   
ต้นัไม้หัก่แล่ะรถของเขาพล่ิก่คว่ำา 
สืองตล่บัแล่้วหยุด่ล่งในัล่านัจอด่รถของ 
คริสืตจัก่ร เนัทำม้เพ้ยงรอยข้ด่ข่วนับันั 
ใบัหนั้าแล่ะแผู้ล่ฟก่ช้ำาทำ้�หนั้าอก่เทำ่านัั�นั  
เขาออก่จาก่รถแล่้วเด่ินัไปัจาก่จุด่ทำ้�เก่ิด่เหตุ 
เขาบัอก่ผู้มว่า เขาได่้ถามพระเจ้าว่า  
“พระเจ้า !  ทำำาไมจึงปัล่่อยให้ผู้มยังม้ 
ช้วิตอย้่”
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ผู้้�รับใชี�พีระเจั�าคุนโปรดีคุนหน่�งขีองผู้ม่คืุอ ดีร. โนอาห์ ฮัิที่ช่ีงสื์ แห่ง 

พัีนธิก่จัว่ที่ยุคุร่สืต้จัักรภัาคุต้ะวันต้กเฉียงใต้� Southwest Radio Church Min-

istries ( www.swrc.com ) เขีาจัะพ้ีดีประโยคุง่ายๆ ทีี่�ผู้ม่ชีอบเอาม่ากๆ ว่า  

“พีระเจั�ายังประทัี่บอย้่บนพีระบัลลังก์...และคุำาอธ่ิษฐานที่ำาให�เก่ดีการ

เปลี�ยนแปลงไดี�”

คุนยาม่ร้�เสืม่อว่าพีระเจั�ายังคุงประที่ับอย้่บนพีระบัลลังก์ขีองพีระองคุ์ 

พีระเจั�าไม่่เคุยมี่วันลาหยุดี เราอาจัลาหยุดีแต้่พีระเจั�าไม่่เคุยที่ำาเชี่นนั�น และ 

คุนยาม่ร้�อย้่เสืม่อว่าคุำาอธ่ิษฐานสืาม่ารถ

เปลี�ยนแปลงส่ื�งต่้างๆ ไดี� อาจัจัะมี่บางคืุน 

ทีี่�คุุณต้�องยืนอย้่บนกำาแพีงนานทีี่เดีียว

กว่าจัะไดี�เป่าแต้ร ดัีงนั�น จังใชี�ชี่วงเวลา 

ดัีงกล่าวอย่างมี่สืต่้ปัญญาดี�วยการอธ่ิษฐาน  

พีระเจั�าที่รงเอาใจัใส่ืงานขีองพีระองค์ุ ซ่ึ่�งคืุอ 

การที่รงสืดีับเสีืยงขีองคุนยาม่ที่ี�เชืี�อฟัง

พระเจ้ายังคงปัระทัำบัอย่้บันัพระบััล่ลั่งก์่ 
ของพระองค์ พระเจ้าไม่เคยม้วันัล่าหยุด่  

เราอาจล่าหยุด่แต่พระเจ้าไม่เคยทำำาเช่นันัั�นั 





เราทุี่กคุนต่้างต้�องการไดี�รับการหนุนใจัในขีณะทีี่�เราใชี�ชีีว่ต้นี�เพืี�อ

พีระเจั�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�รับม่อบหม่ายภัาระงานจัากคุนรอบขี�าง พีวกเขีาสืนับสืนุนให�

บทที่ 6
การให้เป็นเหตุให้มีความสุข

ยิ่งกว่าการรับ 

“ทำาความดีทุกอย่างเท่าที�คุณทำาได้ ในทุกวิถึีทางที�คุณทำาได้  

ในทุกที�ที�คุณทำาได้ ในทุกเวลาที�คุณทำาได้  

ด้วยความกระตือรือร้นทั้งหมดที�คุณมีได้ ตราบเท่าที�คุณดำารงชีวิตอยู่”10

–จอห์น เวสลีย์
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โยซ้ึ่วาเป็นผู้้�นำาต้าม่ที่ี�พีระเจั�าไดี�ที่รงวางแผู้นไว� ใชี่แล�ว ! แม่�แต้่ผู้้�นำาก็ต้�องการ

ไดี�รับการหนุนจ่ัต้ช้ีใจั

1 เธสะโลนำิกา 5:11 “เหตุ้ฉะนั�นจังหนุนใจักัน และต้่างคุนต้่างจังก่อ

กันข่ี�น ต้าม่อย่างทีี่�ที่่านกำาลังที่ำาอย้่นั�น”

คุำาว่า “ก่อกันข่ี�น” ในทีี่�นี�หม่ายถ่งการสืร�างข่ี�นหรือที่ำาให�ตั้�งข่ี�น มั่น 

บ่งบอกถ่งการเต่้บโต้ดี�านสืต่้ปัญญาขีองคุร่สืเต้ียน คุุณกำาลังที่ำาเชี่นนั�นในชีีว่ต้

ขีองผู้้�อื�นหรือไม่่ คุุณกำาลังลงทุี่นอย่างน่รันดีร์ในชีีว่ต้ผู้้�คุนเพืี�อพีวกเขีาจัะไม่่

พีลาดีแผู้นการขีองพีระเจั�าสืำาหรับพีวกเขีาหรือไม่่

หลายป่ก่อน ผู้ม่เคุยสือนทีี่�โรงเรียนชีายล�วนแห่งหน่�งในแบตั้นร้ชี รัฐ

ลุยเซีึ่ยนา เมื่�อผู้ม่ย�ายกลับไปทีี่�แอต้แลนต้า มี่นักเรียนจัำานวนม่ากไดี�เขีียน

จัดีหม่ายม่าถ่งผู้ม่ จัดีหม่ายฉบับหน่�งมี่ประโยคุทีี่�น่าสืนใจัอย้่ในนั�นว่า “คุุณ 

เคุฮิ่ลล์ ผู้ม่คุ่ดีว่าเหตุ้ผู้ลเดีียวที่ี�พีระเจั�าที่รงให�คุุณอย้่บนโลกนี� ก็เพืี�อให�คุุณ

หนุนใจัผู้้�อื�นคุรับ” ชี่างเป็นถ�อยคุำาทีี่�น่าฟังจัากเดี็กหนุ่ม่คุนหน่�ง เราทุี่กคุนต้่าง

ต้�องการการหนุนใจั และถ�อยคุำานั�นไดี�สืร�างกำาลังใจัให�แก่ผู้ม่

เป็นเรื�องน่าชืี�นชีม่เมื่�อต่้ดีต้าม่ส่ื�งทีี่�เก่ดีข่ี�นในชีีว่ต้ขีองคุนทีี่�ผู้ม่ไดี�ทุี่่ม่เที่

ให�เวลาและส่ื�งต้่างๆ แก่พีวกเขีา ผู้ม่ขีอพ้ีดีต้าม่ต้รงว่า บางคุนไดี�พีัฒนาไปไกล

กว่าผู้ม่ม่าก และผู้ม่ร้�ส่ืกถ่อม่ลงอย่างแที่�จัร่งเพีราะคุวาม่กล�าหาญและคุวาม่

รักทีี่�พีวกเขีามี่ต้่อผู้้�อื�น ผู้ม่ไม่่มี่ปัญหาเลยทีี่�คุนเหล่านี�ไดี�ก�าวหน�าไปไกลในการ

รับใชี�พีระเจั�าดี�วยคุวาม่รักอย่างสุืดีชีีว่ต้ และท่ี่�งผู้ม่ไว�เบื�องหลังแบบไม่่เห็นฝุ้่น 

คุนเป็นคุร้จัะต้�องการอะไรม่ากไปกว่าทีี่�นักเรียนไดี� ‘ร้�เรื�อง’ และเขี�าใจัอย่าง

ถ่องแที่�ว่าที่ำาไม่พีระเจั�าจ่ังที่รงวางชีีว่ต้ขีองพีวกเขีาไว�บนโลกใบนี�

ไม่่มี่ส่ื�งใดีจัะที่ำาให�ผู้ม่ม่ีคุวาม่สืุขีม่ากไปกว่าทีี่�คุุณไดี�อ่านหนังสืือเล่ม่นี� 

และเมื่�อคุุณวางม่นัลง คุุณไดี�กลายเปน็คุนยาม่ที่ี�ย่�งใหญ ่ทีี่�ทุี่กคุนในคุรอบคุรวั ใน
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หม้่เ่พืี�อนฝ้้ง ในที่า่ม่กลางคุนแปลกหน�าและคุนทัี่�งเมื่องไดี�เคุยร้�จััก และอยา่ลืม่ 

ว่านั�นคืุอส่ื�งทีี่�พีระเจั�าก็ที่รงต้�องการให�เก่ดีข่ี�นในชีีว่ต้ขีองคุุณเชี่นกัน

กันำดาร์วิิถ่ 6:24-26 “ขีอพีระเยโฮิวาห์ที่รงอำานวยพีระพีรแก่ที่่าน

และพ่ีทัี่กษ์รักษาที่่าน ขีอพีระเยโฮิวาห์ที่รงให�พีระพัีกต้ร์ขีองพีระองคุ์

ที่อแสืงแก่ที่่าน และที่รงพีระกรุณาขีองที่่าน ขีอพีระเยโฮิวาห์ที่รงมี่ 

สีืพีระพัีกต้ร์แชี่ม่ชืี�นต้่อที่่านและประที่านสืันต่้สุืขีแก่ที่่าน”

ถ�อยคุำาในกันดีารว่ถีบที่ทีี่� 6 ต้อนนี�เป็นหน่�งในคุำาอวยพีรยอดีน่ยม่ทีี่�สุืดี

ขีองชีาวย่ว ใคุรกันเล่าทีี่�จัะไม่่อยากให�ส่ื�งเหล่านี�เก่ดีข่ี�นในชีีว่ต้ขีองพีวกเขีา  

แต้่ขีอให�ลองสืลับขี�างด้ี คุุณมี่คุวาม่เม่ต้ต้ากรุณาต้่อผู้้�อื�นหรือไม่่ ลักษณะ

ชีีว่ต้ขีองคุุณสือดีคุล�องกับคุำาพ้ีดีขีองคุุณหรือไม่่ คุุณมี่ใจัปราณีขีณะทีี่�ออกไป

ประกาศขี่าวประเสืร่ฐกับผู้้�ไม่่เชืี�อหรือไม่่ การกระที่ำาและคุำาพ้ีดีขีองเราต้�อง

สือดีคุล�องกันเสืม่อ

สุภาษิติ 15:13 “ใจัทีี่�ร่าเร่งกระที่ำาให�สีืหน�าแจั่ม่ใสื แต้่โดียคุวาม่เศร�า

ในใจั ดีวงจ่ัต้ก็แหลกสืลายไป”

คุนหน่�งทีี่�ผู้ม่ร้�จัักไดี�อธ่ิษฐานวา่ขีออยา่ให�มี่ส่ื�งใดีบนใบหน�าขีองเขีา ทีี่�จัะ

ผู้ลักไสืผู้้�คุนให�ออกห่าง แต้่ขีอให�สีืหน�าขีองเขีานั�นด่ีงด้ีดีผู้้�คุนให�เขี�าม่าคุุยดี�วย  

นั�นเป็นคุำาอธ่ิษฐานทีี่�ดีีม่าก เขีาร้�ว่าพีระเจั�าที่รงสืาม่ารถใชี�ทุี่กอย่างเกี�ยวกับ 

ตั้วเขีาเพืี�อถวายเกียรต่้แดี่พีระนาม่ขีองพีระองคุ์ไดี�

สดุด่ 145:8 “พีระเยโฮิวาห์ที่รงพีระเม่ต้ต้าและที่รงเต้็ม่ไปดี�วย 

พีระกรุณา ที่รงกร่�วชี�าและม่ีคุวาม่เม่ต้ต้าอย่างอุดีม่”
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ในสืดุีดีี 136 มี่ประโยคุทีี่�กล่าวว่า “เพีราะคุวาม่เม่ต้ต้าขีองพีระองคุ์

ดีำารงเป็นน่ต้ย์” อย้่ถ่งยี�ส่ืบหกคุรั�ง และคุุณร้�ไหม่ว่าเราเองก็คุวรเป็นเชี่นนั�น  

จังมี่เม่ต้ต้าต้่อผู้้�อื�นในขีณะทีี่�กำาลังประกาศคุวาม่เชืี�อขีองคุุณ

สุภาษิติ 15:1 “คุำาต้อบอ่อนหวาน

ที่ำาให�คุวาม่โกรธิเกรี�ยวหันไปเสีืย แต้่ 

คุำากักขีฬะเร�าโที่สืะ”

จังต้อบดี�วยคุำาต้อบอ่อนหวานนุ่ม่

นวลเมื่�อมี่ใคุรโกรธิและไม่พ่ีอใจัคุุณ หากมี่ 

ใคุรข่ี�นเสีืยงระหวา่งการสืนที่นาให�ลดีเสีืยง

ขีองคุุณลง มั่นจัะนำาไปส้ื่การพ้ีดีคุุยกันต้่อไดี� 

คุำาถาม่หน่�งทีี่�ผู้ม่มั่กจัะถาม่บอ่ยม่ากเมื่�อส่ื�นสุืดีการสืนที่นาก็คืุอ “มี่อะไร 

ทีี่�ผู้ม่สืาม่ารถที่ำาไดี�เพืี�อคุุณไหม่คุรับ” มี่หลายคุรั�งทีี่�พีวกเขีาพ้ีดีว่า “คุุณชี่วย

อธ่ิษฐานเพืี�อฉันไดี�ไหม่” หากคุุณเคุยเจัอกับคุำาต้อบเชี่นนั�น อย่าต้อบว่าไดี�  

แต้่จังพ้ีดีว่า “ให�เราม่าอธ่ิษฐานดี�วยกัน” แล�วก็ก�ม่ศีรษะลงและอธ่ิษฐาน 

กันเลยทัี่นทีี่ มี่คุนจัำานวนม่ากทีี่�ไม่เ่คุยไดี�ยน่ชืี�อขีองต้นถ้กยกข่ี�นไปส้ืพ่ีระบัลลังก์

ขีองพีระเจั�าม่าก่อน บางคุรั�งผู้ม่จัะวางมื่อบนไหล่ขีองพีวกเขีาขีณะอธ่ิษฐาน  

ผู้ม่เคุยไดี�เห็นสีืหน�าขีองผู้้�คุนเปลี�ยนไปเมื่�อผู้ม่อธ่ิษฐานเผืู้�อพีวกเขีาเชี่นนั�น 

อย่าลืม่ว่าการย่�ม่ การแต้ะไหล่ หรือการจัับมื่อเขีย่าง่ายๆ นั�นสืาม่ารถให�กำาลัง

ม่ากม่ายกับชีีว่ต้ขีองผู้้�อื�นไดี�

คุรั�งหน่�งเมื่�อผู้ม่กำาลังบรรยายอย้่ทีี่�ลอสืแองเจัล่สื ผู้ม่เก่ดีมี่อาการป่วย 

พีระเจั�าที่รงเม่ต้ต้าต้่อผู้ม่และที่รงชี่วยผู้ม่ในการบรรยายตั้�งแต้่ต้�นจันจับไดี�  

แต้่เมื่�อผู้ม่ไปข่ี�นเคุรื�องทีี่�สืนาม่บ่นเพืี�อเด่ีนที่างกลับบ�าน ผู้ม่ก็พีะวงกับการต้�อง

เด่ีนที่างต้่ออีกสีื�ชัี�วโม่งคุร่�งบนเทีี่�ยวบ่นนั�น ผู้ม่ไม่่ต้�องการคุุยกับใคุร ผู้ม่แคุ่

...“คุณช่วยอธ์ิษฐานัเพื�อฉันัได่้ไหม”  
หาก่คุณเคยเจอก่ับัคำาตอบัเช่นันัั�นั  
อย่าตอบัว่าได่้ แต่จงพ้ด่ว่า “ให้เรา 
มาอธ์ิษฐานัด่้วยก่ันั” 
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อยากนั�งลงและพัีกผู้่อน ดัีงนั�นเมื่�อผู้ม่นั�งลง ผู้ม่ก็หันไปม่องชีายทีี่�นั�งอย้่ขี�างๆ 

แล�วพ้ีดีว่า “สืวัสืดีีคุรับ ผู้ม่ชืี�อ ม่าร์คุ เคุฮ่ิลล์ ผู้ม่เชืี�อในพีระเยซ้ึ่ และนี�คืุอ

หนังสืือเล่ม่หน่�งทีี่�ผู้ม่เขีียน ขีอให�เพีล่ดีเพีล่นกับการเด่ีนที่างนะคุรับ” โอเคุล่ะ 

ผู้ม่ไม่่ไดี�พ้ีดีเชี่นนั�นเสีืยทีุ่กคุำา แต้่ผู้ม่หม่ายคุวาม่เชี่นนั�นจัร่งๆ แล�วชีายคุนนั�น 

ก็พ้ีดีข่ี�นม่าวา่ “นา่สืนใจันะคุรับ” โอ ! ไม่น่ะ ผู้ม่ไม่ต่้�องการให�มั่นเปน็ทีี่�นา่สืนใจั 

ในเวลานี� ผู้ม่อยากถ้กท่ี่�งให�อย้เ่งียบๆ ต้าม่ลำาพัีง แต้แ่ล�วผู้ม่ก็อดีถาม่กลับไม่ไ่ดี�วา่  

“ที่ำาไม่มั่นถ่งน่าสืนใจัคุรับ” คุุณเดีาถ้กแล�ว ! บนเทีี่�ยวบ่นนั�น ผู้ม่แที่บไม่่ไดี�

พัีกผู้่อนเลย  ชีายผู้้�นี�เป็นผู้้�กำากับละคุรซีึ่รีสื์ที่างโที่รที่ัศน์เรื�อง The Vampire 

Diaries (บัันัทำึก่รัก่เทำพบัุตรแวมไพร์) เขีากำาลังบ่นไปทีี่�แอต้แลนต้าเพืี�อถ่าย

ที่ำาละคุรต้อนหน่�ง ระหว่างทีี่�เราคุุยกัน เขีาเล่าว่าเขีาไดี�เร่�ม่ต้�นจัากการเป็น 

ชี่างกล�องและไดี�ที่ำางานไต้่เต้�าข่ี�นจันเป็นผู้้�กำากับ เขีาเป็นคุนทีี่�น่าสืนใจัม่าก 

เขีาบอกผู้ม่ว่ามี่ชี่างกล�องอีกคุนหน่�งทีี่�เขีาที่ำางานดี�วย ไดี�กลายเป็นคุร่สืเต้ียน

และเร่�ม่เป็นพียานกับเขีา เขีาไดี�ตั้�งใจัฟังเพืี�อนเขีาอย่างจัร่งจััง แต้่ก็ยังไม่่ไดี�

เชืี�อวางใจัในพีระเยซ้ึ่ จัากนั�น ชี่างกล�องคุนนั�นก็บอกเขีาว่ามี่บางอย่างที่ำาให�

เขีาไม่่สืาม่ารถถ่ายที่ำาละคุรเรื�องนั�นไดี�อีกต้่อไป เพีราะม่ันขัีดีแย�งกับคุวาม่เชืี�อ

ขีองเขีาเสีืยแล�ว

สดุด่ 101:3 “ขี�าพีระองค์ุจัะไม่่ตั้�งส่ื�งใดีๆ ทีี่�ชัี�วชี�าไว�ต้่อหน�าต้่อต้า 

ขีองขี�าพีระองคุ ์ขี�าพีระองคุเ์กลียดีก่จัการขีองผู้้�ทีี่�ไม่ซื่ึ่�อต้รง ก่จิก่ารนั�น 

จัะไม่่ต่้ดีอย้่กับขี�าพีระองคุ์”

ชี่างกล�องคุนนั�นยืนหยัดีในคุวาม่เชืี�อมั่�นขีองเขีา และไม่่ต้�องการทีี่�จัะ 

ตั้�งส่ื�งใดีๆ ทีี่�ชัี�วชี�าต้อ่หน�าต้อ่ต้าเขีา มั่นแสืดีงให�ผู้้�กำากับคุนนี�ไดี�เห็นอยา่งชัีดีเจัน

ถ่งคุวาม่สืำาคัุญขีองคุวาม่เชืี�อขีองเขีา ในทีี่�สุืดีชี่างกล�องคุนนั�นก็ออกจัากวงการ

ภัาพียนต้ร์และปัจัจุับันเขีาเป็นม่่ชีชัีนนารีอย้่ในประเที่ศเคุนยา แต้่อย่าลืม่ว่า
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กอ่นที่ี�เขีาจัะไปเปน็ม่่ชีชัีนนารีในเคุนยา เขีาไดี�ที่ำาบที่บาที่ม่่ชีชีนันารีในฮิอลลีว้ดี 

ม่าก่อนแล�ว

1 โคร์ินำธ์ 3:6 “ขี�าพีเจั�าไดี�ปล้ก อปอลโลไดี�รดีนำ�า แต้่พีระเจั�าที่รง

ที่ำาให�เต่้บโต้”

มั่นน่าย่นดีีทีี่�ไดี�มี่สื่วนร่วม่รดีนำ�าให�เม่ล็ดีพัีนธุิ์แห่งคุวาม่เชืี�อทีี่�ชี่างกล�อง

คุนนี�ไดี�หว่านลงในชีีว่ต้ขีองผู้้�กำากับ มั่นที่ำาให�การพ้ีดีคุุยกับเขีาง่ายข่ี�นม่าก 

เพีราะเขีาไดี�พีบกับคุนยาม่ทีี่�มี่คุวาม่เชืี�ออย่างแรงกล�าม่าแล�ว

1 โคร์ินำธ์ 10:31 “เหตุ้ฉะนั�นเมื่�อที่่าน

จัะรับประที่าน จัะดืี�ม่ หรือจัะที่ำาอะไร

ก็ต้าม่ จังกระที่ำาเพืี�อเป็นการถวาย 

พีระเกียรต่้แดี่พีระเจั�า”

ในชี่วงระหว่ าง ทีี่� ผู้ม่สือนอย้่ ทีี่�

โรงเรียนชีายล�วนในแบตั้นร้ชี เมื่�อผู้้�

ประกาศขี่าวประเสืร่ฐทีี่�ชืี�อ จ่ัม่มี่� สืแวก- 

การ์ต้ ไดี�ล�ม่ลงในคุวาม่บาป มี่การร�องโห่

และต้ะโกนสืง่เสีืยงล�อเลียนกันในโรงเรียน เมื่�อเหตุ้การณนั์�นเก่ดีข่ี�น คุร้คุนหน่�ง 

ชืี�อเดีว่สืไดี�ถาม่ผู้ม่ว่าผู้ม่คุ่ดีอย่างไรกับเรื�องนี� ผู้ม่กล่าวว่า “ม่ันไม่่ใชี่เรื�องดีี 

เมื่�อคุนขีองพีระเจั�าล�ม่ลงในบาป” เขีาม่องม่าทีี่�ผู้ม่และพ้ีดีว่า “คุุณเป็น

คุร่สืเตี้ยนจัร่งๆ !” เราไม่่ร้�หรอกว่าเมื่�อใดีทีี่�คุนอื�นกำาลังจัับต้าม่องด้ีเราอย้ ่ 

เขีาอาจักำาลังจัับต้าม่อง เพืี�อด้ีปฏ่ิก่ร่ยาขีองเราต้่อบางส่ื�งบางอย่างเชี่นเรื�องทีี่�

เก่ดีข่ี�นนี�  นั�นคืุอเหตุ้ทีี่�เราต้�องมี่ใจัถ่อม่และสุืภัาพีอย้่เสืม่อเมื่�ออย้่ร่วม่กับผู้้�อื�น

...เมื�อพบัคนัทำ้�เชื�อในัล่ัทำธ์ิต่างๆ พวก่เขา 
ก่ำาล่ังถ้ก่หล่อก่แล่ะคุณไม่ควรโก่รธ์คนั 
เหล่่านัั�นั เราควรโก่รธ์พ่อแห่งก่ารมุสืา
มาก่ก่ว่าทำ้�จะไม่พอใจพวก่เขา
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โปรดีจัำาไว�ว่าเมื่�อพีบคุนทีี่�เชืี�อในลัที่ธ่ิต้่างๆ พีวกเขีากำาลังถ้กหลอกและ

คุุณไม่่คุวรโกรธิคุนเหลา่นั�น เราคุวรโกรธิพีอ่แหง่การม่สุืาม่ากกวา่ทีี่�จัะไม่่พีอใจั

พีวกเขีา ดัีงเชีน่ทีี่�เพืี�อนขีองผู้ม่คุนหน่�งไดี�เคุยพ้ีดีวา่ ถ�ามี่คุนต้าบอดีสืะดีดุีล�ม่ลง

ต้่อหน�าคุุณ คุุณจัะหัวเราะเยาะเขีาไหม่? แน่นอนว่าไม่่ คุุณจัะรีบชี่วยเขีาให� 

ลุกข่ี�นดี�วยซึ่ำ�า หลักการเดีียวกันนี�ก็เป็นจัร่งในทีี่�นี�ดี�วย เมื่�อผู้้�คุนต้กอย้่ใน 

คุำาสือนเท็ี่จั จังจัำาไว�วา่พีวกเขีายงัคุงต้าบอดี เราคุวรชีว่ยพียงุให�เขีาลุกข่ี�นและนำา 

พีวกเขีาไปในที่างที่ี�ถ้กต้�อง

ล่กา 6:38 “จังให� และที่่านจัะไดี�รับดี�วย และในต้ักขีองที่่านจัะไดี�รับ

ต้วงดี�วยที่ะนานถ�วนยดัีสัื�นแนน่พ้ีนล�นใสืใ่ห� เพีราะวา่ที่า่นจัะต้วงให�เขีา

ดี�วยที่ะนานอันใดี จัะต้วงให�ที่่านดี�วยที่ะนานอันนั�น”

ในฐานะที่ี�เป็นคุนยาม่ ผู้ม่ขีอที่�าที่ายคุุณให�เป็นผู้้�ให� และผู้ม่หม่ายถ่ง

เป็นผู้้�ให�จัร่งๆ ไม่่ขีี�เหนียว ไม่่ใชี่ให�ไปเพืี�อด้ีว่าจัะไดี�อะไรกลับม่า แต้่เป็นผู้้�ให�

แบบพีระคุร่สืต้์

กิจ็การ์ 20:35 “ขี�าพีเจั�าไดี�วางแบบอย่างไว�ให�ที่่านทุี่กอย่างแล�ว  

ให�เห็นว่าโดียที่ำางานเชี่นนี�คุวรจัะชี่วยคุนทีี่�มี่กำาลังน�อย และให�ระล่ก

ถ่งพีระวจันะขีองพีระเยซ้ึ่เจั�า ซ่ึ่�งพีระองคุ์ต้รัสืว่า ‘การให�เป็นเหตุ้ให�มี่

คุวาม่สืุขีย่�งกว่าการรับ’”

ในพีระคัุม่ภีัร์ พีระเยซ้ึ่ไม่่ต้รัสืแบบอ�อม่คุ�อม่เลย แต่้ที่รงจัร่งจัังกับ 

พีระดีำารัสืขีองพีระองคุ์เป็นอย่างย่�ง เมื่�อพีระองคุ์ต้รัสืว่าการให�เป็นเหตุ้ให�มี่

คุวาม่สืุขีย่�งกว่าการรับ พีระองคุ์ที่รงหม่ายคุวาม่ต้าม่นั�น เพีราะอะไร? เพีราะ
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เมื่�อคุุณให�แก่ใคุรสืักคุน มั่นมี่อะไรอีกม่ากม่ายที่ี�กำาลังเก่ดีข่ี�นโดียที่ี�คุุณเองก็ 

คุ่ดีไม่่ถ่ง โลกใบนี�มี่สืองแนวที่าง คืุอเห็นแก่ตั้วและไม่่เห็นแก่ตั้ว ม่นุษย์บนโลก 

ก็เป็นประเภัที่ใดีประเภัที่หน่�งเชี่นนั�นจัร่งๆ คุุณจัะเห็นคุนทีี่�มี่ทัี่ศนคุต่้แบบ 

‘อย่าม่าแต้ะต้�องขี�าวขีองขีองฉัน’ ไปจันถ่งคุนทีี่�พียายาม่สัืงเกต้ว่าจัะสืาม่ารถ

ให�อะไรแก่ใคุรไดี�บ�างในแต้่ละวัน  ในฐานะคุนยาม่ คุุณไดี�รับอนุญาต้ให�เป็นไดี� 

ประเภัที่เดีียวเที่่านั�น

วันหน่�งทีี่�ปั�ม่นำ�ามั่น ผู้ม่เด่ีนไปเสีืยบ 

บัต้รเพืี�อจั่ายคุ่านำ�ามั่นให�แก่สุืภัาพีสืต้รี 

ท่ี่านหน่�ง ผู้ม่บอกให�เธิอร้�ว่าพีระเยซ้ึ่ต้รัสืว่า 

การให�เปน็เหตุ้ให�มี่คุวาม่สุืขีย่�งกวา่การรับ  

และผู้ม่พียายาม่ดีำาเน่นชีีว่ต้ต้าม่พีระดีำารัสื 

ดัีงกลา่ว สุืภัาพีสืต้รทีี่า่นนั�นบอกผู้ม่วา่เธิอ

เพ่ี�งกลับม่าจัากการนมั่สืการทีี่�คุร่สืต้จัักร

ซ่ึ่�งนักเที่ศนไ์ดี�พ้ีดีถ่งการให� และต้อนนี�เธิอ 

ก็ไดี�เห็น ‘พีระคุำาแสืดีงออกเปน็ชีีว่ต้’ จัร่ง 

เมื่�อผู้ม่ไดี�รับใบแจั�งยอดีบัต้รเคุรด่ีต้ ผู้ม่ไดี�

จัา่ยคุา่นำ�ามั่นในคุรั�งนั�นไปถ่งเจ็ัดีส่ืบสีื�ดีอลลารเ์ลยทีี่เดีียว ผู้ม่คุ่ดีวา่ในคุรั�งต้อ่ไป 

ผู้ม่จัะเลือกชีำาระเง่นให�คุนขีี�รถม่อเต้อร์ไซึ่คุ์ดีีกว่า (ล�อเล่นนะ !)

คุรั�งหน่�งทีี่�ร�านคุ�า ผู้ม่ไดี�แจักหนังสืือให�กับล้กคุ�าทีี่�กำาลังเด่ีนจัับจัา่ยส่ืนคุ�า 

ในร�าน และเมื่�อผู้ม่ยืนเขี�าแถวชีำาระเง่น ผู้ม่ไดี�ชีำาระคุ่าส่ืนคุ�าให�กับสุืภัาพีสืต้รี 

ทีี่�ยืนอย้่ขี�างหลังถัดีจัากผู้ม่ และผู้ม่บอกกับเธิอว่าพีระเยซ้ึ่ไดี�ต้รัสืว่าอย่างไร  

เธิอร้�ส่ืกซึ่าบซ่ึ่�งม่าก ผู้ม่กลับไปทีี่�รถเพืี�อหย่บหนังสืืออีกสืองสืาม่เล่ม่เพืี�อม่า

แจักเพี่�ม่ให�แก่คุนทีี่�อย้่ในร�าน ในต้อนที่ี�ผู้ม่เด่ีนกลับเขี�าไป ผู้ม่เห็นสุืภัาพีสืต้รี 

ที่่านนั�นนั�งอย้่ในรถขีองเธิอและกำาลังร�องไห� ผู้ม่จ่ังเด่ีนไปด้ีว่าเธิอเป็นอะไร 

ไปหรือเปลา่ เธิอบอกผู้ม่ว่าเธิอกำาลังประสืบกับชีว่งเวลาทีี่�ยากลำาบากและร้�ส่ืก

เมื�อพระองค์ตรัสืว่าก่ารให้เปั็นัเหตุให้ม้ 
ความสืุขยิ�งก่ว่าก่ารรับั พระองค์ทำรง 
หมายความตามนัั�นั เพราะอะไร? เพราะ 
เมื�อคุณให้แก่่ใครสืัก่คนั มันัม้อะไรอ้ก่ 
มาก่มายทำ้�ก่ำาล่ังเก่ิด่ขึ�นัโด่ยทำ้�คุณเอง 
ก่็คิด่ไม่ถึง
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ซึ่าบซ่ึ่�งใจัม่าก ผู้ม่จ่ังถาม่ว่า “คุุณไดี�บังเก่ดีใหม่ห่รือยังคุรับ” เธิอต้อบว่า “ไม่คุ่ะ่  

ฉันเป็นคุาที่อล่ก” เราจ่ังไดี�พ้ีดีคุุยกันว่าการบังเก่ดีใหม่่หม่ายถ่งอะไร และผู้ม่

ก็ไดี�เป็นพีระพีรต้่อเธิอม่ากข่ี�นอีก

ทีี่�สืถานีรถไฟในสืนาม่บ่นแห่งหน่�ง ผู้ม่ซืึ่�อการ์ดีตั้�วรถไฟ 10 ใบ แล�วรอ

ผู้้�คุนทีี่�เด่ีนที่างม่าจัากเม่อืงอื�นเพืี�อม่อบการด์ีนั�นให�กับพีวกเขีาพีร�อม่กับใบปล่ว 

ผู้ม่จัะบอกพีวกเขีาวา่พีระเยซ้ึ่ต้รัสืวา่อะไร ผู้้�หญ่งคุนหน่�งม่องม่าทีี่�ผู้ม่และพ้ีดีวา่ 

“ฉันหวังจัร่งๆ วา่จัะมี่คุนคุร่สืเต้ยีนแบบคุุณไดี�ม่ากกวา่นี�” โปรดีจัำาไว� คุนทัี่�วไป

ร้�ว่าพีวกคุร่สืเต้ียนคุวรเป็นผู้้�ให�

ยูอหน์ำ 3:16 “เพีราะวา่พีระเจั�าที่รงรักโลก จันไดี�ที่รงประที่านพีระบุต้ร 

องคุ์เดีียวขีองพีระองคุ์ทีี่�บังเก่ดีม่า เพืี�อผู้้�ใดีที่ี�เชืี�อในพีระบุต้รนั�นจัะ 

ไม่่พ่ีนาศ แต้่มี่ชีีว่ต้น่รันดีร์”

เพีราะพีระเจั�าที่รงเป็นผู้้�ให� ผู้้�ทีี่�ต่้ดีต้าม่พีระองคุ์จ่ังคุวรเป็นผู้้�ให�ดี�วย 

เชี่นกัน 

เมื่�อผู้ม่ไปปั�นจัักรยานออกกำาลังกาย ผู้ม่มั่กจัะนำาถุงพีลาสืต่้กทีี่�มี่ธินบัต้ร

ส่ืบดีอลลาร์และใบปล่วต่้ดีไปดี�วย เปา้หม่ายหน่�งขีองผู้ม่สืำาหรับวันนั�น คืุอต้�อง

กลับถ่งบ�านโดียไม่่มี่เง่นเหลืออย้่ในถุง มั่นสืนุกม่ากที่ี�ไดี�หยุดีต้าม่ป้ายรถเม่ล์

และเป็นพีระพีรต้่อผู้้�คุน และไดี�หยุดีระหว่างที่างเพืี�อพ้ีดีคุุยกับผู้้�คุน ชี่วงการ

สืนที่นานั�นยังเป็นเวลาดีีๆ ที่ี�ผู้ม่ไดี�หยุดีพัีกยาม่เมื่�ออากาศร�อนระอุในเมื่อง

แอต้แลนต้า

เมื่�อใดีก็ต้าม่ทีี่�ผู้ม่ขัีบผู้่านดี่านเก็บคุ่าผู้่านที่าง ผู้ม่จัะเป็นพียานกับ

พีนักงานเก็บเง่น จัากนั�นก็จัะจั่ายคุ่าผู้่านที่างให�รถคัุนทีี่�อย้่ขี�างหลัง ผู้ม่ยังไดี�

สื่งหนังสืือขีองผู้ม่ให�กับพีนักงานเก็บเง่นและขีอให�เขีาม่อบต้่อให�แก่คุนขัีบรถ 

คัุนหลังทีี่�ต้าม่ม่า และช่ีวยบอกให�เขีาร้�ว่ามี่คุร่สืเตี้ยนคุนหน่�งไดี�จั่ายคุ่า 
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ผู้า่นที่างในวนันั�นให�แกเ่ขีาแล�ว เพีราะพีระเยซ้ึ่ต้รัสืวา่การให�เปน็เหตุ้ให�มี่คุวาม่

สุืขีย่�งกว่าการรับ วันหน่�งผู้ม่เด่ีนที่างผู้่านดี่านที่ี�เก็บคุ่าผู้่านที่างในโอคุลาโฮิม่า 

ผู้ม่จั่ายเง่นแล�วขัีบรถออกไปชี�าๆ และม่องผู้่านกระจักม่องหลังเพืี�อรอด้ีว่า 

จัะเก่ดีอะไรข่ี�น คุนขีับรถคุันหลังพียายาม่ยื�นเง่นสื่งให�ผู้่านหน�าต้่าง แต้่

พีนักงานเก็บคุ่าผู้่านที่างไม่่รับและยื�นหนังสืือให�แก่เขีาแที่น ผู้ม่ชีอบม่ากทีี่�

เห็นคุนทีี่�ยังไม่่ร้�จัักพีระเจั�าม่อบสื่�งขีองขีองคุร่สืเต้ียนเชี่นนี� แต้่น่าเศร�าทีี่�คุนที่ี�

ยงัไม่ไ่ดี�รบัคุวาม่รอดีเหลา่นั�นกลับที่ำาหน�าทีี่�คุนยาม่ไดี�ดีีกวา่บางคุนที่ี�กำาลังอา่น

หนังสืือเลม่่นี�อย้ใ่นขีณะนี� ระหวา่งทีี่�ผู้ม่ขัีบรถออกไป รถที่กุคัุนก็แลน่ปะปนกัน  

แต้่ในอีกชัี�วคุร้่บนถนนที่างหลวงเสื�นนี� รถคัุนนั�นไดี�แล่นผู้่านรถขีองผู้ม่ไป  

ผู้ม่ม่องด้ีและเหน็ผู้้�โดียสืารกำาลังตั้�งใจัอา่นหนงัสืือที่ี�ผู้ม่ไดี�ให�ไว�กับพีนักงานเกบ็ 

คุ่าผู้่านที่าง สืรรเสืร่ญพีระเจั�า

บนเทีี่�ยวบ่นหน่�ง ผู้ม่มี่โอกาสืไดี�นั�งขี�างผู้้�ทีี่�เป็น atheist (ผู้้�เชืี�อว่าไม่่มี่

พีระเจั�า) เขีาต้่อต้�านทัี่�งพีระเจั�าและคุร่สืเตี้ยน เขีาเรียกคุร่สืต้จัักรแห่งหน่�ง 

ในแอต้แลนต้าวา่ “ปอ้ม่ปราการขีองพีระเจั�า” เพีราะโคุรงสืร�างขีองมั่นมี่ม้่ลคุา่

หลายร�อยล�านดีอลลาร์ เขีายังพ้ีดีอีกว่าพีวกคุร่สืเต้ียนดีีแต้่รับเอา รับเอาและ

รับเอา ดัีงนั�น เมื่�อจับการสืนที่นาผู้ม่ก็ม่อบหนังสืือเล่ม่หน่�งให�แกเ่ขีา เขีาบอกว่า 

ผู้ม่มี่นำ�าใจัม่ากทีี่�ไดี�ม่อบหนังสืือให�เขีา และเขีาก็ชืี�นชีม่ทีี่�คุนทัี่�วไปสืาม่ารถขีอรับ

หนังสืือผู้่านที่างเว็บไซึ่ต้์ขีองผู้ม่โดียไม่่ต้�องซืึ่�อแต้่ให�บร่จัาคุเที่่านั�น หลังจัากนั�น

เดีว่ดีก็ไดี�เล่าถ่งเลขีาขีองเขีาซ่ึ่�งเป็นสุืภัาพีสืต้รีคุร่สืเตี้ยนทีี่�ว่เศษม่าก เขีาชืี�นชีม่

เธิอม่ากจัร่งๆ คุุณเห็นไหม่ว่าเขีาไม่่ไดี�พ้ีดีคุวาม่จัร่ง คุร่สืเตี้ยนทุี่กคุนไม่่ไดี�เป็น

แต้่เพีียงผู้้�รับ เขีาเฝ้้าม่องเธิออย้่ต้ลอดีและไดี�เห็นถ่งชีีว่ต้ขีองสืต้รีคุร่สืเตี้ยนทีี่�

งดีงาม่คุนหน่�ง และเขีาประจัักษ์ในเรื�องนี�ดีี โปรดีอย่าลืม่ว่าลักษณะชีีว่ต้ขีอง

เรานั�นมี่คุวาม่สืำาคัุญ
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มาลาค่ 3:8-10 “คุนจัะปล�นพีระเจั�าหรือ แต้่เจั�าทัี่�งหลายไดี�ปล�น

เรา 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�าต้่างใน

ฟ้าสืวรรคุ์ให�เจั�า และเทำพระพรอย่างล่้นัไหล่มาให้เจ้าหรือไม่่”

เราทุี่กคุนร้�ดีีว่าการปล�นเป็นส่ื�งทีี่�ผู่้ดี แต้่คุุณเคุยคุ่ดีไหม่ว่าแที่�ทีี่�จัร่งแล�ว

คุุณไดี�ปล�นพีระเจั�า ให�เราใคุร่คุรวญเรื�องนี�กันสัืกคุร่้ คุุณร้�หรือไม่่ว่าถ�าคุุณไม่่ถวาย

ส่ืบลดีให�แก่พีระเจั�า คุุณก็กำาลังขีโม่ยจัากพีระองคุ์ คุงไม่่มี่ใคุรในพีวกเราขีโม่ย 

เง่นจัากรัฐบาล เพีราะร้�ว่าจัะมี่ผู้ลอะไรเก่ดีข่ี�นต้าม่ม่า แต่้พีวกเราหลายคุน

ขีโม่ยจัากพีระเจั�าและไม่่สืะก่ดีใจัเลยสัืกน่ดีว่ามั่นผู่้ดีอย่างไร เชืี�อผู้ม่เถอะว่า

มั่นจัะมี่ผู้ลเก่ดีข่ี�นต้าม่ม่าแน่นอนเชี่นกัน แต้่คุนยาม่ไม่่ที่ำาเชี่นนั�น พีวกเขีาจัะ

ม่องหาเหตุ้ผู้ลทีี่�จัะให�และเป็นพีระพีรแก่ผู้้�อื�น นอกจัากนี� คุุณอาจัต้�องกลับไป 

อ่านพีระวจันะต้อนก่อนหน�านี�อีกสัืกรอบ เพีราะพีระเจั�าไม่่ไดี�ต้รัสืถ่งเพีียงแคุ่

เรื�องส่ืบลดีเที่่านั�น แต้่ยังรวม่ถ่งการถวายเคุรื�องบ้ชีาอื�นๆ ทีี่�นอกเหนือจัาก 

ขี�อกำาหนดีดี�วย ผู้ม่ไม่เ่คุยม่องวา่ส่ืบลดีคืุอจัำานวนส้ืงสุืดีทีี่�ผู้ม่จัะถวาย แต้ส่่ืบลดี

เป็นขัี�นทีี่�ต้ำ�าสุืดีทีี่�ผู้ม่จัะถวาย ผู้ม่ต้�องการอย้่ในโหม่ดีขีองการถวายหรือโหม่ดี

แห่งการให�ไปต้ลอดีชีีว่ต้

2 โคร์ินำธ์ 9:6-7 “นั้�แหล่ะ คุนทีี่�หว่านเพีียงเล็กน�อยก็จัะเก็บเกี�ยว 

ไดี�เพีียงเล็กน�อย คุนทีี่�หวา่นม่ากก็จัะเก็บเกี�ยวไดี�ม่าก ทุี่กคุนจังใหต้ามทำ้� 

เขาได่้คิด่หมายไว�ในใจั ม่่ใชี่ให�ดี�วยน่กเสีืยดีาย ม่่ใชี่ให�ดี�วยการฝ้้นใจั 

เพีราะว่าพีระเจั�าที่รงรักคุนนั�นทีี่�ให�ดี�วยใจัย่นดีี”
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เห็นไหม่ว่าการให�นั�นเป็นเรื�องขีองใจั ไม่่ใชี่ข่ี�นกับว่าคุุณมี่เง่นหรือไม่่ 

เมื่�อคุุณต่้ดีต้าม่พีระเจั�า คุวาม่ปรารถนาทีี่�จัะให�นั�นเก่ดีข่ี�นจัากภัายในใจั คุุณจัะ

ชืี�นใจัม่ากเมื่�อไดี�เปน็พีระพีรแก่ผู้้�อื�น คุุณจัะม่องหาว่ธีิทีี่�จัะเปน็พีระพีรแก่ใคุรสัืก

คุน ดีวงต้าขีองคุุณจัะเปิดีกว�างเพืี�อม่องหา

โอกาสืทีี่�จัะเอื�อม่มื่อออกไปและสัืม่ผัู้สืชีีว่ต้

ขีองใคุรบางคุน

คุรั� งหน่� งผู้ม่เคุยอ่านบที่คุวาม่ 

เกี�ยวกับเคุ่รท์ี่ วอรเ์นอร ์นักฟุต้บอลอาชีีพี

ผู้้�มี่ชืี�อเสีืยง ในบที่คุวาม่บอกว่าเวลาที่ี�เขีา

และคุรอบคุรวัออกไปที่านอาหารขี�างนอก 

พีวกเขีาจัะจั่ายคุ่าอาหารให�คุนอื�นในร�าน

อาหารเสืม่อ บที่คุวาม่นั�นกล่าวว่าล้กๆ 

ขีองเขีาจัะม่องไปรอบๆ ร�านแล�วพ้ีดีว่า “พี่อคุรับแล�วโต้๊ะนั�นล่ะคุรับ หรือ

โต้๊ะนั�นดี�วยคุรับ” ต้อนที่ี�อ่านบที่คุวาม่นี� ผู้ม่แที่บไม่่เชืี�อในเรื�องนี� เขีากำาลัง

สือนล้กๆ ว่าในฐานะทีี่�เป็นคุร่สืเตี้ยน เราคืุอผู้้�ให� คุุณจัะพีบว่ธีิทีี่�หลากหลาย

ในการเป็นพีระพีรต้่อผู้้�อื�น และเคุ่ร์ที่ วอร์เนอร์ก็กำาลังแสืดีงให�ล้กๆ ขีองเขีา

ไดี�เห็นเป็นแบบอย่าง เขีาเป็นคุุณพี่อแบบทีี่�ผู้ม่ชืี�นชีม่ ขีณะทีี่�อ่านบที่คุวาม่นี�  

ผู้ม่ตั้ดีส่ืนใจัวา่หากเคุ่รท์ี่ วอรเ์นอรท์ี่ำาไดี� ผู้ม่กท็ี่ำาไดี�เชีน่กัน ดัีงนั�น เกือบทุี่กคุรั�ง 

ทีี่�ไปร�านอาหาร ผู้ม่จัะจั่ายคุ่าอาหารให�แก่ใคุรบางคุน และบางคุรั�งมั่นก็ 

น่าสืนใจัม่ากเลย

ขีณะทีี่�นั�งอย้่ในร�านอาหารพีร�อม่กับผู้้�เล่นต้ำาแหน่งพีอยต้์การ์ดี (การ์ดี

จั่ายล้ก) ในทีี่ม่บาสืเกต้บอลขีองม่หาว่ที่ยาลัยพีร�อม่ดี�วยคุรอบคุรัวขีองเขีา  

ผู้ม่ม่องไปเหน็ชีายอายปุระม่าณห�าส่ืบปส่ืองคุนกำาลังรับประที่านอาหารกนัอย้่ 

พีวกเขีาด้ีเหม่ือนเป็นเพืี�อนคุ้่ห้ทีี่�กำาลังใชี�เวลาดีีๆ ดี�วยกัน ผู้ม่จ่ังบอกพีนักงาน

เส่ืร์ฟว่าผู้ม่ต้�องการจั่ายคุ่าอาหารให�แก่ชีายสืองคุนนั�น พีนักงานเส่ืร์ฟร้�ส่ืก

เห็นัไหมว่าก่ารให้นัั�นัเปั็นัเรื�องของใจ  
ไม่ใช่ขึ�นัก่ับัว่าคุณม้เงินัหรือไม่ เมื�อคุณ 
ติด่ตามพระเจ้า ความปัรารถนัาทำ้�จะ 
ให้นัั�นัเก่ิด่ขึ�นัจาก่ภายในัใจ 
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ประหลาดีใจักับเรื�องนั�น เคุยมี่พีนักงานเส่ืร์ฟบางคุนบอกผู้ม่ว่ามั่นเป็นส่ื�งทีี่�

เจั๋งทีี่�สุืดีทีี่�เคุยเห็นในร�านขีองพีวกเขีา เห็นไหม่ว่าเมื่�อเราเป็นพีระพีรแก่ผู้้�อื�น 

พีระเจั�าก็ที่รงที่ำาก่จัในแบบทีี่�เราอาจัไม่่เขี�าใจัไดี�

เมื่�อพีนักงานเส่ืร์ฟบอกชีายทัี่�งสืองว่ามี่คุนจั่ายคุ่าอาหารให�แล�ว ทัี่�งคุ้่

ต้กใจัม่าก ผู้ม่จ่ังเด่ีนเขี�าไปหาและพ้ีดีคุุยดี�วย ผู้ม่บอกให�พีวกเขีาร้�ว่าพีระเยซ้ึ่

ต้รัสืว่าอย่างไร ชีายคุนหน่�งม่องม่าทีี่�ผู้ม่อย่างต้กต้ะล่ง เขีากล่าวว่า “ในชี่วง 

เวลาทีี่�ผู้ม่มี่ชีีว่ต้อย้่ ไม่่เคุยมี่ใคุรจั่ายคุ่าอาหารให�ผู้ม่ม่าก่อนเลย” ขีณะทีี่�

เราคุุยกันต้่อไป ชีายอีกคุนก็นำ�าต้าคุลอเพีราะคุุณแม่่ขีองเขีาเพ่ี�งเสีืยชีีว่ต้ไป 

เมื่�อไม่่นานม่านี� ทัี่�งสืองคุนยังไม่่ไดี�บังเก่ดีใหม่่ แต้่เราไดี�คุุยกันถ่งคุวาม่หม่าย

ขีองเรื�องนี� พีวกเขีารับหนังสืือไปกันคุนละเล่ม่พีร�อม่กับจัับมื่อผู้ม่และเขีย่า 

แล�วก็เด่ีนออกไป

ทีี่�ร�านอาหารแห่งหน่�งในซ่ึ่นซ่ึ่นแนต่้ ผู้ม่หยดุีคุุยกับชีายคุนหน่�งทีี่�กำาลังอุ�ม่ 

ล้กสืาวและยืนด้ีเกม่ฟุต้บอลที่างโที่รที่ัศน์ ขีณะที่ี�เราคุุยกันนั�น เขีาบอกผู้ม่ว่า

ล้กสืาวขีองเขีาไม่คุ่อ่ยแข็ีงแรงและต้�องเขี�ารับการผู้า่ตั้ดีม่าหลายคุรั�งแล�ว นี�เปน็ 

เรื�องทีี่�น่าเศร�า แต้่มั่นดีีม่ากที่ี�ไดี�เห็นคุวาม่รักขีองพี่อทีี่�มี่ต้่อล้ก ผู้ม่จ่ังขีอให�

พีนักงานเส่ืร์ฟนำาเอาบ่ลคุ่าอาหารขีองโต้๊ะนั�นม่าให�ผู้ม่ ที่ี�โต้๊ะนั�นมี่คุนนั�ง 

รับประที่านอาหารร่วม่กันอย้่ห�าหกคุน หลังจัากนั�น พีวกเขีาไดี�แวะม่าทีี่�โต้๊ะ

ขีองเราและขีอบคุุณผู้ม่ทีี่�ไดี�เปน็พีระพีรต่้อพีวกเขีา คุุณยายซ่ึ่�งรว่ม่รับประที่าน

อาหารทีี่�โต้๊ะนั�นดี�วย ไดี�สื่งอีเม่ลถ่งผู้ม่ในสืองสัืปดีาห์ต้่อม่า และบอกว่าที่่านไดี�

เล่าให�อีกหลายคุนฟังถ่งการพีบปะขีองพีวกเราในคุรั�งนั�น ไม่่เคุยมี่เรื�องเชี่นนี� 

เก่ดีข่ี�นในชีีว่ต้ขีองที่า่นม่ากอ่น ที่า่นมี่คุวาม่เชืี�อทีี่�เขี�ม่แข็ีงในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้ ์และ

เหตุ้การณ์ดัีงกล่าวไดี�กระตุ้�นให�ที่่านดีำาเน่นชีีว่ต้ต้าม่คุวาม่เชืี�อม่ากย่�งข่ี�น

ลก่า 18:12-14 “ในสัืปดีาหห์น่�งขี�าพีระองคุถื์ออดีอาหารสืองหน และ

ขีองสืารพัีดีซ่ึ่�งขี�าพีระองคุ์หาไดี� ขี�าพีระองคุ์ไดี�เอาส่ืบชัีกหน่�งม่าถวาย 
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ฝ้่ายคุนเก็บภัาษีนั�นยืนอย้่แต้่ไกล ไม่่แหงนด้ีฟ้า แต้่ตี้อกขีองต้นว่า  

‘ขี�าแต้่พีระเจั�า ขีอที่รงโปรดีพีระเม่ต้ต้าแก่พีระองคุ์ผู้้�เป็นคุนบาปเถ่ดี’ 

เราบอกที่่านทัี่�งหลายว่า คุนนี�แหละเมื่�อกลับลงไปยังบ�านขีองต้น ก็ 

นัับัว่าชีอบธิรรม่ย่�งกว่าอีกคุนหน่�งนั�น เพีราะว่าทุี่กคุนย่�งยกตั้วข่ี�น 

จัะต้�องถ้กเหยียดีลง แต้่ทุี่กคุนก็ไดี�ถ่อม่ตั้วลงจัะต้�องถ้กยกข่ี�น”

เราต้�องระวังและสืำารวจัท่ี่าทีี่ในใจัขีองเราเมื่�อเราให� ผู้ม่ไม่ไ่ดี�เลา่เรื�องราว 

เหล่านี�เพืี�อจัะบอกว่า ‘เฮิ� ! ด้ีผู้ม่ส่ื’ แต้่ผู้ม่แบ่งปันเรื�องราวต้่างๆ กับคุุณเพืี�อให�

คุุณเห็นถ่งส่ื�งทีี่�พีระเจั�าที่รงสืาม่ารถที่ำาไดี�

เมื่�อคุุณเป็นผู้้�ให� พีระองคุ์ที่รงที่ำาการ

อัศจัรรย์ไดี�อย่างแที่�จัร่งต้่อหน�าต้่อต้าคุุณ 

ผู้ม่อยากให�คุุณไดี�เห็นการอัศจัรรย์เหล่านั�น

ก่อนทีี่�คุุณจัะส่ื�นลม่หายใจั และไดี�เห็นว่า

พีระองคุ์ที่รงแสืนดีีเหลือเก่น

วันหน่�งในฤด้ีร�อนต้อนทีี่�ผู้ม่ยังคุง

สือนหนังสืืออย้่ ผู้ม่ขัีบรถไปโรงเรียนและเห็นนักโที่ษกลุ่ม่หน่�งที่ำางานกำาจััดี

วัชีพืีชีร่ม่ถนน ผู้ม่จ่ังไปทีี่�ร�านสืะดีวกซืึ่�อและซืึ่�อเคุรื�องดืี�ม่เกเต้อเรดีให�พีวกเขีา 

และผู้้�คุุม่ ผู้ม่นำาเคุรื�องดืี�ม่ไปม่อบให�พีวกเขีาทัี่�งหม่ดีทุี่กคุน ไดี�พ้ีดีคุุยกับบางคุน 

และไดี�ม่อบใบปล่วเรื�องขี่าวประเสืร่ฐให�พีวกเขีาดี�วย ต้่อม่าในวันเดีียวกันนั�น  

เมื่�อผู้ม่ออกจัากโรงเรียน นักโที่ษชีายเหล่านั�นก็ยังอย้่ทีี่�นั�น ทุี่กคุนต้�องเผู้ช่ีญ

คุวาม่ร�อนยาวนานต้ลอดีทัี่�งวันภัายใต้�แสืงแดีดีขีองรัฐจัอร์เจีัย พีวกเขีาจัำารถ 

ขีองผู้ม่ไดี� จ่ังก�าวม่ายืนร่ม่ถนนทีี่ละคุนพีร�อม่กับสื่งย่�ม่กว�างและโบกมื่อ

ขีอบคุุณทีี่�ผู้ม่ไดี�เป็นพีระพีรต้่อพีวกเขีาในวันนั�น มั่นที่ำาให�ผู้ม่ถ่งกับนำ�าต้าซ่ึ่ม่

เมื่�อเขีียนถ่งเรื�องนี� การกระที่ำาง่ายๆ เพีียงเล็กน�อยเพืี�อสืื�อว่าเราเห็นคุุณคุ่า

ขีองใคุรบางคุน วา่เขีาเปน็คุนทีี่�องคุพ์ีระเจั�าส้ืงสุืดีไดี�ที่รงสืร�างอยา่งพ่ีเศษสุืดีนั�น  

เราต้องระวังแล่ะสืำารวจทำ่าทำ้ 
ในัใจของเราเมื�อเราให้
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จัะมี่ผู้ลไปอีกแสืนยาวนานในชีีว่ต้ขีองบุคุคุลผู้้�นั�น โปรดีจัำาไว�ว่าม่นุษย์ทุี่กคุน 

ถ้กสืร�างข่ี�นม่าอย่างน่ายำาเกรงและว่เศษม่หัศจัรรย์โดียพีระเจั�า และเราต้�อง

ปฏ่ิบัต่้ต้่อพีวกเขีาในลักษณะทีี่�เขีาเป็นเชี่นนั�นจัร่งๆ

สดุด่ 139:14 “ขี�าพีระองคุ์จัะสืรรเสืร่ญพีระองคุ์ เพีราะขี�าพีระองคุ์

ถ้กสืร�างม่าอยา่งแปลกประหลาดีและนา่กลัว พีระราชีก่จัขีองพีระองคุ์

ม่หัศจัรรย์ จิตใจขีองขี�าพีระองคุ์ที่รงที่ราบเรื�องนี�อย่างดีี”

อย่าลืม่ว่าในฐานะทีี่�เป็นคุร่สืเตี้ยน เราคุวรจัะเป็นแบบอย่างม่าต้รฐาน

ทีี่�ดีีให�แก่ผู้้�คุนรอบขี�าง ให�เราม่าตั้�งม่าต้รฐานให�ส้ืงกันเถอะ การรับใชี�พีระเจั�า

เป็นเรื�องที่�าที่าย แต้่คุนยาม่ก็พีร�อม่ทีี่�จัะรับการที่�าที่ายเสืม่อ

สืม่ม่ต่้ว่าคุุณมี่เง่นเที่่ากับศ้นย์บาที่ คุุณไม่่มี่อะไรเลย คุุณจัะยังสืาม่ารถ

เป็นผู้้�ให�ไดี�หรือไม่่? แน่นอนว่าคุุณที่ำาไดี� เมื่�อเราถวายให�พีระเจั�า เราสืาม่ารถ

ม่อบถวายเวลา ส่ืบลดีและทัี่กษะคุวาม่สืาม่ารถ มี่หลายว่ธีิม่ากทีี่�จัะเปน็พีระพีร

แก่ผู้้�อื�นไดี� ดัีงนั�น จังคุ�นหาว่ามี่ว่ธีิอะไรบ�าง

สุืภัาพีสืต้รีคุนหน่�งบอกผู้ม่ว่าเธิอเปิดีโรงรถขีายขีองใชี�มื่อสืองเพีียงเพืี�อ

จัะไดี�เปน็พียานกับคุนทีี่�ม่าซืึ่�อขีอง อีกคุนบอกวา่เธิอเปดิีโรงรถแจักจัา่ยขี�าวขีอง 

โดียทุี่กอย่างนั�นเป็นขีองแจักให�ฟรี เธิอยังลงประกาศในหน�าหนังสืือพ่ีม่พี์ 

ต้าม่นั�นอีกดี�วย สืรุปว่ามี่คุนม่ากม่ายแวะม่า จัากนั�นเธิอก็ไดี�แจักขี่าวประเสืร่ฐ

ให�ฟรีแถม่ไปดี�วย

เพืี�อนขีองผู้ม่บางคุนม่ักมี่แขีกม่ารับประที่านอาหารที่ี�บ�านเสืม่อ หรือมี่ 

ใคุรบางคุนม่าพัีกอย้่ดี�วยทีี่�บ�านขีองพีวกเขีา พีวกเขีาเป็นพีระพีรต่้อผู้้�อื�นดี�วย

คุวาม่สืาม่ารถในการที่ำาอาหารทีี่�เอร็ดีอร่อย แล�วก็พ้ีดีคุุยถ่งเรื�องราวขีองพีระเจั�า 

ระหว่างมื่�ออาหารนั�น 
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คนยาม

คุรั�งหน่�งในต้อนทีี่�ผู้ม่กำาลังคุุยกับผู้้�นำานมั่สืการในงานทีี่�ผู้ม่ไดี�ไปบรรยาย 

เขีาเล่าว่าต้อนเป็นเด็ีกเขีาเคุยโบกรถต้าม่ถนนเพืี�อไปงานปาร์ตี้�ทีี่�ปานาม่าซ่ึ่ตี้� 

ชีายคุนแรกทีี่�จัอดีรถรับเขีาเป็นศ่ษยาภ่ับาลขีองคุร่สืต้จัักรและไดี�แบ่งปันขี่าว

ประเสืร่ฐกับเขีา ชีายคุนทีี่�สืองทีี่�จัอดีรถรับเขีาก็เปน็ศ่ษยาภ่ับาลขีองคุร่สืต้จัักร

และไดี�แบง่ปนัขีา่วประเสืร่ฐกับเขีาเชีน่กัน เมื่�อชีายคุนทีี่�สืาม่จัอดีรถรับเขีา เขีา

พ้ีดีกับคุนทีี่�ขัีบรถว่า “ผู้ม่ร้�แล�วคุรับ คุุณเป็นศ่ษยาภ่ับาล” ศ่ษยาภ่ับาลจ่ังถาม่

ว่า “พี่อหนุ่ม่ร้�ไดี�อย่างไร !” กว่าเขีาจัะไปถ่งปานาม่าซ่ึ่ตี้� มี่คุนหยุดีรถรับเขีา 

ถ่งหกคุนและทัี่�งหกคุนเปน็ศ่ษยาภ่ับาล ดัีงนั�น เราสืาม่ารถเปน็พีระพีรต้อ่ผู้้�อื�น

ไดี�ดี�วยการให�เขีาร่วม่โดียสืารรถและแบ่งปันขี่าวประเสืร่ฐ ซ่ึ่�งคุร่สืเตี้ยนทุี่กคุน

สืาม่ารถที่ำาไดี�

เชี่นทีี่�ใคุรคุนหน่�งเคุยกล่าวไว�ว่า “ส่ื�งเล็กน�อยก็กลายเป็นส่ื�งใหญ่ไดี�เมื่�อ

พีระเจั�าที่รงอย้ที่ี่�นั�น” อยา่ม่องทีี่�ปร่ม่าณหรือขีนาดีขีองส่ื�งนั�นๆ เพีียงแคุสั่ืต้ยซื์ึ่�อ  

คุนยาม่เป็นคุนที่ี�สัืต้ย์ซืึ่�อเสืม่อ

ในต้อนนี�ผู้ม่อยากให�คุุณระวังในเรื�องหน่�ง มี่กระแสืการเคุลื�อนไหวทีี่�

เรียกว่า ‘การประกาศข่ีาวประเสืร่ฐดี�วยการเป็นผู้้�รับใชี�’ (Servant Evangelism)  

คืุอมี่การออกไปที่ำาส่ื�งดีีๆ ให�กับผู้้�อื�น เชี่น 

ตั้ดีหญ�าให�ทุี่กคุนในละแวกบ�าน เก็บขียะ

ต้าม่ถนน ชี่วยห่อขีองขีวัญคุร่สืต้์ม่าสืให�

ฟรีทีี่�ศ้นย์การคุ�า เป็นต้�น และก็เรียกการ

ที่ำาเชีน่นี�วา่เปน็การประกาศขีา่วประเสืร่ฐ  

แต้่มั่นไม่่ใชี่ !

ในป่หน่�ง ผู้ม่ไดี�ไปบรรยายทีี่�คุ่าย 

ฤด้ีร�อนในรัฐเที่นเนสืซีึ่ เราไดี�พีากลุ่ม่

เด็ีกวัยรุ่นไปทีี่�ถนนในชัีต้ต้าน้กาเพืี�อ

เป็นพียาน หน่�งในผู้้�นำาไดี�เปิดีโอกาสืให�

...ในัตอนัน้ั�ผู้มอยาก่ให้คุณระวังในัเรื�องหนึั�ง  
ม้ก่ระแสืก่ารเคลื่�อนัไหวท้ำ�เร้ยก่ว่า ‘ก่าร 
ปัระก่าศข่าวปัระเสืริฐด้่วยก่ารเป็ันัผู้้้รับัใช้’ 
(Servant Evangelism)  คือม้ก่ารออก่ไปัทำำา 
สิื�งด้่ๆ ให้กั่บัผู้้้อื�นั เช่นั ตัด่หญ้าให้ทุำก่คนั 
ในัล่ะแวก่บ้ัานั...แล่ะก็่เร้ยก่ก่ารทำำาเช่นัน้ั�ว่า
เป็ันัก่ารปัระก่าศข่าวปัระเสืริฐ  แต่มันัไม่ใช่ !
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นักเรียนร่วม่ก่จักรรม่เก็บขียะต้าม่ถนนในชัีต้ต้าน้กา เขีาบอกนักเรียนว่านี�คืุอ  

‘การประกาศข่ีาวประเสืร่ฐดี�วยการเป็นผู้้�รับใชี�’ มี่เด็ีกจัำานวนม่ากทีี่�ลงชืี�อเขี�าร่วม่ 

ก่จักรรม่นี� แต้่กลุ่ม่นั�นไม่่ไดี�ที่ำาอะไรเลยแม่�แต้่น�อยในการเตื้อนคุนให�เต้รียม่

พีร�อม่สืำาหรับชีีว่ต้น่รันดีร ์มั่นอาจับำาเรอเนื�อหนังขีองเขีาให�ร้�ส่ืกดีีทีี่�ไดี�ที่ำาส่ื�งดีีๆ  

แต้่มั่นไม่่ไดี�มี่ผู้ลกระที่บต้่อจุัดีหม่ายปลายที่างน่รันดีร์ขีองใคุรเลย หากผู้ม่

เห็นคุนจัำานวนม่ากกำาลังเก็บขียะบนถนน ส่ื�งแรกทีี่�เขี�าม่าในคุวาม่คุ่ดีผู้ม่ก็คืุอ 

พีวกเขีาเป็นนักโที่ษ พีวกเขีาคุงไดี�ที่ำาผู่้ดีกฎีหม่ายและต้�องรับโที่ษที่ำางาน

บร่การสัืงคุม่ เพีราะเหตุ้นี� ผู้ม่จัะไม่่คุ่ดีเลยว่าคุนเหล่านี�เป็นคุร่สืเตี้ยนทีี่�ที่ำาให�

ผู้ม่เก่ดีคุวาม่ประที่ับใจัม่าก และที่ำาให�ผู้ม่อยากจัะไปร�านหนังสืือเพืี�อซืึ่�อ 

พีระคุัม่ภีัร์ม่าอ่าน เพืี�อจัะไดี�เขี�าใจัว่าพีระเยซ้ึ่ที่รงเป็นอย่างทีี่�พีระองคุ์ต้รัสื 

หรือไม่่ ต้่อให�อีกร�อยล�านป่ผู้ม่ก็ไม่่มี่ที่างคุ่ดีว่าพีวกเขีาคืุอกลุ่ม่คุร่สืเต้ียน

ในการออกไปประกาศคุรั�งนั�น ผู้ม่ไดี�เด่ีนไปต้าม่ถนนและไดี�พีบกับ

นักเรียนขีองเราบางคุนกำาลังเป็นพียานเรื�องขี่าวประเสืร่ฐกับชีายคุนหน่�งบน

ที่างเที่�า เหตุ้ผู้ลทีี่�พีวกเขีาอย้่ทีี่�ต้รงนั�นก็เพีราะพีวกเขีาถ้กไล่ออกม่าจัากร�าน

อาหารทีี่�ไดี�เขี�าไปเป็นพียาน แต้่บาร์เที่นเดีอร์ขีองทีี่�ร�านต้�องการพ้ีดีคุุยต้่อ  

เขีาจ่ังเด่ีนออกม่าคุุยกันต้่อเรื�องพีระเจั�าขี�างนอกร�าน นักเรียนกลุ่ม่นี�แหละทีี่�

กำาลังที่ำาหน�าทีี่�เป็นคุนยาม่ที่ี�แที่�จัร่ง

ทีี่�บอสืตั้น ผู้ม่ไดี�พีบคุนสืองคุนจัากสืองกลุ่ม่ทีี่�ต้่างก็ตั้�งใจัประกาศข่ีาว

ประเสืร่ฐ ทัี่�งสืองบอกผู้ม่วา่พีวกเขีาที่ำาเหมื่อนกัน พีวกเขีาไปทีี่�สืถานีรถไฟและ

แจักแที่ง่กราโนลา่ (อาหารเชี�าหรือขีองขีบเคีุ�ยวทีี่�มี่สืว่นผู้สืม่ขีองธัิญพืีชี - ผู้้�แปล)  

ฟรีให�กับผู้้�คุนทีี่�เด่ีนไปม่า  ใชี ่!  เขีาที่ำาแคุเ่ที่า่นั�น ไม่มี่่อะไรอยา่งอื�นอีก ก็แคุแ่ที่ง่ 

กราโนล่าทีี่�แจักให�ฟรีๆ เที่่านั�น ชีายคุนหน่�งบอกผู้ม่ว่าผู้้�โดียสืารรถไฟบางคุน 

ร้�วา่พีวกเขีาเปน็คุร่สืเตี้ยน ก็เลยไม่ย่อม่รับแที่ง่กราโนลา่เหลา่นั�น ถ�าเปน็เชีน่นั�น  

มั่นจัะดีีกว่าหรือไม่่ทีี่�จัะพียายาม่ลองยื�นใบปล่ว และให�พีวกเขีาพ้ีดีเลยว่า  

‘ไม่่เอา’ แที่นทีี่�จัะพียายาม่ม่อบแที่่งกราโนล่าให� ซ่ึ่�งพีวกเขีาก็ปฏ่ิเสืธิอย้่ดีี  



150

คนยาม

มั่นต้�องดีีกว่าแน่ ! และจัะดีีกว่าไหม่ทีี่�จัะเปิดีปากเล่าให�ผู้้�อื�นร้�ว่าพีระเยซ้ึ่ที่รง

ส่ื�นพีระชีนม์่เพีราะบาปขีองพีวกเขีา หรือบอกว่าวันแห่งการพ่ีพีากษากำาลัง

จัะม่าถ่ง เพีราะถ่งอย่างไรเสีืย พีวกเขีาก็ไม่่รับแที่่งกราโนล่าอย้่ดีี แน่นอนว่า

มั่นดีีกว่าอย้่แล�ว !

ชีายอีกคุนหน่�งบอกผู้ม่ว่าทีี่�พีวกเขีาที่ำาเชี่นนี� ก็เพีราะว่าคุนแถบ 

ต้ะวันออกเฉียงเหนือมี่ใจัแข็ีงกระดี�างต้่อขี่าวประเสืร่ฐ และการที่ำาเชี่นนี�จัะ

ที่ำาให�จ่ัต้ใจัคุนอ่อนลง เออ ! ก็น่าสืนใจัอย้่ ผู้ม่ร้�จัักอีกกลุ่ม่หน่�งทีี่�ไปเป็นพียาน

ทุี่กวันเสืาร์ทีี่�หน�าคุล่น่กที่ำาแที่�งใกล�กับม่หาว่ที่ยาลัยเยลในคุอนเนต้ท่ี่คุัต้  

พีวกเขีาพ้ีดีคุุยกับพีวกผู้้�หญ่ง นักศ่กษา และอาจัารย์ทีี่�ม่าที่ำาแที่�งอย้่เสืม่อๆ 

และไม่่จัำาเป็นต้�องแจักแที่่งกราโนล่าเลย

การที่ำาคุวาม่ดีีจัะม่าแที่นทีี่�การแบ่งปันข่ีาวประเสืร่ฐดี�วยวาจัาไดี�หรือไม่่?  

ไม่่ไดี�อย่างแน่นอน !

มาร์ะโก 16:15 “ฝ้่ายพีระองคุ์จ่ังต้รัสืสัื�งพีวกสืาวกว่า ‘ที่่านทัี่�งหลาย

จังออกไปทัี่�วโลกประกาศขี่าวประเสืร่ฐแก่ม่นุษย์ทุี่กคุน”

คุำาวา่ ‘ประกาศ’ (preach) ในทีี่�นี�ไม่ไ่ดี�แปลวา่เปน็ ‘การเที่ศนา’ คุำาวา่  

‘ประกาศ’ ทัี่�งหม่ดีหม่ายถ่งการบอกกล่าวอย่างเปิดีเผู้ยในทีี่�แจั�ง และ 

หม่ายถ่งการพ้ีดีถ่งเรื�องทีี่�มี่นำ�าหนักหรือ

มี่ส่ืที่ธ่ิอำานาจั ซ่ึ่�งเป็นเรื�องทีี่�สืำาคัุญม่าก

ทีี่�ต้�องเชืี�อฟังและที่ำาต้าม่ พีี�น�อง ! นั�นคืุอ

ข่ีาวประเสืร่ฐ มั่นสืำาคัุญม่ากและต้�องถ้ก

ประกาศออกไป และย่�งสืำาคัุญม่ากสืำาหรับ 

คุนทีี่�ยังไม่่รอดี พีวกเขีาต้�องเชืี�อขี่าวทีี่�

ประกาศออกไปนั�น

ก่ารทำำาความด่้จะมาแทำนัทำ้�ก่าร 
แบั่งปัันัข่าวปัระเสืริฐด่้วยวาจา 
ได่้หรือไม่? ไม่ได่้อย่างแนั่นัอนั ! 



����ห�เป็�เห�ุ�ห�มี�ว�ม�ุ��ย����ว่������บ�

151

ศ่ษยาภ่ับาลที่่านหน่�งบอกผู้ม่ว่า ที่่านเรียกการที่ำาคุวาม่ดีีว่า ‘เต้รียม่

การกอ่นประกาศขีา่วประเสืร่ฐ’ แต้มั่่นไม่ใ่ชีก่ารประกาศขีา่วประเสืร่ฐ คุนยาม่ 

ร้�เสืม่อว่าต้�องที่ำาต้าม่ทีี่�พีระคัุม่ภีัร์บอก ไม่่ใชี่ที่ำาในส่ื�งทีี่�ต้อบสืนองคุวาม่ร้�ส่ืกดีี

ขีองเนื�อหนัง แต้่ไม่่ไดี�เป็นไปต้าม่พีระคุัม่ภีัร์

จัำาไว�ว่า การประกาศขี่าวประเสืร่ฐคืุอการประกาศให�ไดี�ย่นขี่าวดีี ไม่่ใชี่

การแสืดีงให�ไดี�เห็นคุวาม่ดีี

วันหน่�งเมื่�อผู้ม่กำาลังออกจัากโต้รอนโต้ ผู้ม่ไดี�คุุยกับคุนขัีดีรองเที่�า 

เขีากำาลังนั�งอย้่ว่างๆ  ส่ื�งหน่�งทีี่�ผู้ม่คุอยม่องหาเสืม่อก็คืุอคุนทีี่�กำาลังอย้่ว่างๆ  

ฆ่่าเวลาอย้่ คุนทีี่�นั�งอย้เ่ฉยๆ ต้าม่ม่�านั�งในสืวนสืาธิารณะ คุนเด่ีนที่อดีน่องใน 

ห�างสืรรพีส่ืนคุ�า คุนที่ี�ด้ีเหม่ือนกำาลังเบื�อกับงานที่ี�ที่ำาอย้่ ฯลฯ ที่ำาไม่ไม่่ชี่วย 

พีวกเขีาฆ่่าเวลาอย่างไดี�ประโยชีน์ไปดี�วย ชีายคุนนี�เด่ีม่เป็นคุาที่อล่กและ

ปัจัจุับันเขีาเป็นมุ่สืล่ม่ เชืี�อผู้ม่เถอะว่าเราไดี�พ้ีดีคุุยกันอย่างออกรสื แล�วจ้ั่ๆ ก็มี่ 

ชีายคุนหน่�งเด่ีนม่ารับบร่การขัีดีรองเที่�า เขีานั�งลงและคุนขัีดีรองเที่�าก็ยังคุุย 

กับผู้ม่ต้่อไปเรื�อยๆ ระหว่างทีี่�เขีาขัีดีรองเที่�าให�ล้กคุ�าคุนนั�น คุุณคุงพีอจัะ

น่กออกว่าต้อนนี�ชีายทีี่�ม่าให�ขีัดีรองเที่�าก็มี่โอกาสืไดี�รับฟังการสืนที่นาขีองเรา

ไปดี�วย ผู้ม่เรียกว่าการเป็นพียานที่างอ�อม่ คุุณกำาลังคุุยกับคุนหน่�ง แต้่คุนอื�น

ก็กำาลังฟังอย้่ดี�วย และบางคุรั�งคุนผู้้�นั�นทีี่�บังเอ่ญไดี�ม่าฟัง ก็กลายเป็นเหตุ้ผู้ล

ทีี่�แที่�จัร่งทีี่�คุุณต้�องไปประกาศอย้ที่ี่�ต้รงนั�น ผู้ม่จับการสืนที่นากับคุนขัีดีรองเที่�า 

ดี�วยการจั่ายคุ่าขัีดีรองเที่�าให�แก่ล้กคุ�าผู้้�นั�น พีร�อม่กับให�ท่ี่ปชี่างขัีดีรองเที่�า  

แล�วก็เด่ีนจัากม่า และไดี�พ้ีดีคุุยต้อ่กับชีายทีี่�สืวม่รองเที่�าคุ้ที่ี่�ถ้กขัีดีใหม่เ่งาวับนั�น

มี่คุรั�งหน่�งต้อนทีี่�ผู้ม่ไปออร์ลันโดี พีระเจั�าประที่านโอกาสือันยอดีเยี�ยม่

ให�ผู้ม่ไดี�เป็นพียานกับไที่เกอร์ ว้ดีสื์ และผู้ม่ก็เล่าเรื�องนี�ให�กับชีายทีี่�นั�งขี�างผู้ม่

บนเทีี่�ยวบ่นขีากลับบ�านฟัง เมื่�อเรายืนข่ี�นและกำาลังจัะเด่ีนลงจัากเคุรื�องบ่น 

ชีายทีี่�อย้่ดี�านหลังแต้ะไหล่ผู้ม่แล�วถาม่ว่า “คุุณมี่โอกาสืเป็นพียานกับไที่เกอร์

ใชี่ไหม่คุรับ?” ผู้ม่ต้อบว่าใชี่ เขีาจ่ังบอกว่าเขีาอยากคุุยกับผู้ม่หลังจัากทีี่�เรา 
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ลงจัากเคุรื�องบ่น ขีณะทีี่�เรายืนคุุยกันอย้ข่ี�างนอก เขีาบอกผู้ม่วา่เขีาเปน็หน่�งใน 

กลุ่ม่ผู้้�ชีายสืาม่ส่ืบคุนที่ี�ไดี�อธ่ิษฐานอ�อนวอนเพืี�อคุวาม่รอดีขีองไที่เกอร์ ว๊าว !  

ผู้ม่จ่ังบอกให�เขีาร้�วา่ผู้ม่คืุอสืว่นหน่�งขีองคุำาต้อบคุำาอธ่ิษฐานขีองพีวกเขีา เพีราะ

จ้ั่ๆ พีระเจั�าก็ที่รงเปิดีประต้้ให�ผู้ม่ บางคุรั�งคุุณไม่่ร้�หรอกว่าใคุรกำาลังฟังคุุณ 

พ้ีดีคุุยอย้่บ�าง แต้่คุนยาม่ร้�ดีีว่าเป็นหน�าทีี่�ขีองเขีาทีี่�ต้�องพ้ีดี

ยาโคุบพ้ีดีกับเอซึ่าวในปฐม่กาล 33:11 วา่ “‘ขี�าพีเจั�าอ�อนวอน ขีอที่า่น

รับขีองขีวัญทีี่�นำาม่าให�ที่า่น เพีราะพีระเจั�าที่รงโปรดีกรณุาขี�าพีเจั�าและขี�าพีเจั�า

ก็มี่เพีียงพีอเพีียงแล�ว’ เขีาอ�อนวอนและเอซึ่าวจ่ังรับัไว�”

ผู้้�ทีี่�เป็นคุนยาม่โปรดีจัำาไว�ว่าขีณะที่ี�เวลาในโลกนี�กำาลังจัะหม่ดีลง คุวาม่

ยากลำาบากก็รออย้่ในวันขี�างหน�า แต้่คุร่สืเตี้ยนไม่่ใชี่ผู้้�กักตุ้น เราเป็นผู้้�ให�  

เราม่องหาโอกาสืทีี่�จัะเปน็พีระพีรแก่ผู้้�อื�น เมื่�อเราเป็นผู้้�เชืี�อ ส่ื�งนี�ก็อย้ใ่นดีีเอ็นเอ

ขีองเรา เราเฝ้้ารอให�โอกาสืม่าถ่งทีี่�คุวาม่รักขีองพีระเจั�าจัะหลั�งไหลผู้่านตั้วเรา

ไปส้ื่ชีีว่ต้ขีองผู้้�อื�น

วันหน่�งขีณะทีี่�ผู้ม่ยืนอย้่ทีี่�เคุาน์เต้อร์แคุชีเชีียร์ในร�านอาหาร และกำาลัง

ต้รวจัด้ีใบเสืร็จัรับเง่นเพืี�อคุำานวณว่าจัะให�ท่ี่ปแก่นาต้าชีาเท่ี่าไรดีี แผู้นขีองผู้ม่

คืุอให�ท่ี่ปเธิอจัำานวน 100 ดีอลลาร์เพีราะล้กน�อยขีองเธิอกำาลังมี่ปัญหาดี�าน

สุืขีภัาพี แต้่ขีณะที่ี�ผู้ม่ยืนอย้่ต้รงนั�น ทุี่กส่ื�งทุี่กอย่างในตั้วผู้ม่สื่งเสีืยงบอกว่า 

จังให�ท่ี่ปเธิอ 200 ดีอลลาร ์ นั�นเปน็เง่นจัำานวนม่ากเก่นม่าต้รฐานที่ี�เรามั่กให�กัน  

แต่้เราไม่่ไดี�ถ้กเรียกให�กักตุ้น และเมื่�อพีระเจั�าที่รงนำา เราก็คุวรต้อบรับพีระบัญชีา

และที่ำาต้าม่ และนั�นคืุอจัำานวนท่ี่ปทีี่�ผู้ม่ให�แก่นาต้าชีา เมื่�อผู้ม่ยื�นใบเสืร็จัให�

เธิอ เธิอก็เร่�ม่ร�องไห� วันรุ่งข่ี�นผู้ม่ไดี�ร้�จัากเพืี�อนขีองเธิอว่าหน่�งสัืปดีาห์ก่อน

หน�านั�น กระเป๋าเง่นขีองนาต้าชีาถ้กขีโม่ยไป คุุณเดีาถ้กต้�องเลย ! มี่เง่นจัำานวน 

200 ดีอลลาร์อย้่ในกระเป๋าเง่นขีองเธิอที่ี�ถ้กขีโม่ยไป เธิอสื่งอีเม่ลม่าถ่งผู้ม่เพืี�อ 

บอกให�ร้�ว่าเธิอมั่�นใจัว่าพีระเจั�าที่รงเป็นผู้้�นำาผู้ม่ไปทีี่�ร�านอาหารในวันนั�น และ

ต้อนนี�เธิอกำาลังคุ�นหาว่า คุวาม่รอดีที่ี�แที่�จัร่งต้าม่พีระคุัม่ภีัร์คืุออะไร
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ยูอห์นำ 15:13 “ไม่่มี่ผู้้�ใดีมี่คุวาม่รักทีี่�ย่�งใหญ่กว่านี� คืุอการทีี่�ผู้้�หน่�งผู้้�ใดี

จัะสืละชีีว่ต้ขีองต้นเพืี�อม่่ต้รสืหายขีองต้น”

พีระเยซ้ึ่ที่รงที่ราบถ่งคุวาม่จัำาเปน็ขีองการสืละพีระชีนม่ชี์ีพีขีองพีระองคุ์

เพืี�อไถ่บาปขีองม่วลม่นุษย์ หลายคุรั�งทีี่�มี่คุนบอกผู้ม่ว่าพีวกเขีาย่นดีีต้ายเพืี�อ

พีระเยซ้ึ่ แต้่นั�นจัะเป็นไปไดี�อย่างไรหากเราไม่่ยอม่แม่�แต้่ถวายส่ื�งทีี่�อย้่ใน

กระเป๋าขีองเราเพืี�อพีระองคุ์ เราไม่่ยอม่แม่�แต้่ถวายเวลาและคุวาม่สืาม่ารถ 

ขีองเราแดี่พีระเยซ้ึ่ แต้่เรากลับคุ่ดีว่าเราจัะต้ายเพืี�อพีระองคุ์ไดี�ในวันหน่�ง 

หากมั่นจัำาเป็น ขีอโที่ษทีี่เถอะนะ ถ�ายังไม่่ยอม่ม่อบถวายส่ื�งทีี่�มี่อย้่ ก็คุงเป็นไป 

ไม่่ไดี�หรอก

1 ทิิโมธ่ 6:7 “เพีราะว่าเราไม่่ไดี� 

เอาอะไรเขี�าม่าในโลกฉันัใด่ เราก็ 

เอาอะไรออกจัากโลกไม่่ไดี�ฉันันัั�นั”

คุุณจัะไม่่ไดี�เอาอะไรต่้ดีตั้วไปดี�วย

เมื่�อคุุณต้าย ดัีงนั�น ต้อนนี�ก็น่าจัะสื่งมั่น

ต้่อไปเสีืยก่อนเลย ถ่งเวลาแล�วทีี่�จัะวาง

ทุี่กอย่างลงเพืี�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 

ที่องคุำา เง่น เพีชีรพีลอย ไม่� หญ�าแห�งหรือฟาง การงานขีองแต้่ละคุน

ก็จัะไดี�ปรากฏิให�เห็น เพีราะเวลาวันนั�นจัะให�เห็นไดี�ชัีดีเจัน เพีราะว่า

จัะเห็นชัีดีไดี�ดี�วยไฟ ไฟนั�นจัะพ่ีส้ืจัน์ให�เห็นการงานขีองแต่้ละคุนวา่เปน็

หล่ายครั�งท้ำ�ม้คนับัอก่ผู้มว่าพวก่เขายินัด้่ 
ตายเพื�อพระเยซ้ แต่นัั�นัจะเป็ันัไปัได้่อย่างไร 

หาก่เราไม่ยอมแม้แต่ถวายสิื�งท้ำ�อย่้ในั 
ก่ระเป๋ัาของเราเพื�อพระองค์
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อย่างไร ถ�าการงานขีองผู้้�ใดีทีี่�ก่อข่ี�นที่นอย้่ไดี� ผู้้�นั�นก็จัะไดี�คุ่าต้อบแที่น 

ถ�าการงานขีองผู้้�ใดีถ้กเผู้าไหม่�ไป ผู้้�นั�นก็จัะขีาดีคุ่าต้อบแที่น แต้่ตั้ว

เขีาเองจัะรอดี แต้่เหม่ือนดัีงรอดีจัากไฟ”

ในสืวรรค์ุมี่วันแห่งการม่อบบำาเหน็จัแก่ผู้้�เชืี�อ งานขีองคุุณจัะถ้กต้รวจัสือบ 

นั�นไม่่ใชี่วันทีี่�คุุณอยากกลายเป็นยาจัก พีระเจั�าที่รงต้�องการประที่านบำาเหน็จั

ล�นพี�นเปน็รางวัลสืำาหรับส่ื�งทีี่�คุุณไดี�ที่ำาเพืี�อพีระองคุใ์นชีีว่ต้บนโลกนี� ผู้ม่ร้�แคุว่า่ 

หากพีระเจั�าองคุเ์ดีียวกันกับทีี่�ไดี�ประที่านพีระบตุ้รขีองพีระองคุนั์�นจัะประที่าน

อย่างอื�นให�แก่เราอีก เราก็อยากไดี�มั่นอย่างแน่นอน มั่นต้�องเป็นส่ื�งทีี่�ดีีย่�งกว่า

ยอดีเยี�ยม่อย่างแน่แที่�

มัทิธิวิ 7:12 “เหตุ้ฉะนั�น ส่ื�งสืารพัีดีซ่ึ่�งที่่านปรารถนาให�ม่นุษย์ที่ำาแก่

ท่ี่าน จังกระที่ำาอย่างนั�นแก่เขีาเหมื่อนกัน เพีราะว่านี�คืุอพีระราชีบัญญัต่้

และคุำาขีองศาสืดีาพียากรณ์”

นี�คืุอขี�อคุวาม่ที่ี�เรียกวา่ ‘กฎีที่อง’ โปรดีจัำาไว�วา่เราทุี่กคุนเราอาจัประสืบ 

กับคุวาม่ขีาดีแคุลนและคุวาม่เศร�าสืลดีหดีห่้ไดี�ในบางช่ีวงชีีว่ต้ ผู้ม่เคุยมี่เง่นเหลือ

อย้เ่ปน็ศ้นยม์่าแล�วสืองคุรั�งในชีีว่ต้ แต้พ่ีระเจั�าที่รงย่�งกวา่สัืต้ยซื์ึ่�อ พีระองคุท์ี่รง

นำาคุนม่าชีว่ย มั่นที่ำาให�ผู้ม่มี่คุวาม่ไว�วางใจัในพีระองคุเ์พ่ี�ม่ข่ี�นอยา่งก�าวกระโดีดี

กิจ็การ์ 10:1-4 “ยังมี่ชีายคุนหน่�งชืี�อโคุรเนล่อัสื อาศัยอย้่ในเมื่อง 

ซีึ่ซึ่ารียา เป็นนายร�อยอย้่ในกองที่หารทีี่�เรียกว่าก่องอ่ต้าเลีย เป็น 

คนัมี่ศรัที่ธิาม่าก คืุอที่่านและทัี่�งคุรอบคุรัวเป็นคุนยำาเกรงพีระเจั�า  

ที่่านเคุยให�ที่านม่ากม่ายแก่ประชีาชีน และอธ่ิษฐานต้่อพีระเจั�าเสืม่อ 

เวลาประม่าณบ่ายสืาม่โม่งนายร�อยเห็นนั�นเห็นน่ม่่ต้แจั่ม่กระจั่าง คืุอ
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เห็นท้ี่ต้สืวรรคุ์องคุ์หน่�งขีองพีระเจั�า เขี�าม่าหาที่่านและกล่าวแก่ที่่าน

ว่า ‘โคุรเนล่อัสืเอ๋ย’ และเมื่�อโคุรเนล่อัสืเขีม่�นด้ีท้ี่ต้สืวรรค์ุองคุ์นั�น

ดี�วยคุวาม่ต้กใจักลัว  จ่ังถาม่ว่า ‘นี�เป็นประการใดี พีระองคุ์เจั�าขี�า’  

ท้ี่ต้สืวรรคุ์จ่ังต้อบที่่านว่า ‘คุำาอธ่ิษฐานและที่านขีองที่่านนั�น ไดี�ข่ี�นไป

เป็นทีี่�ระล่กถ่งจัำาเพีาะพีระพีักต้ร์พีระเจั�าแล�ว’”

ถ�าการให�ที่านและการให�ขีองคุุณนั�นไดี�ข่ี�นไปถ่งจัำาเพีาะพีระพัีกต้ร์

พีระเจั�าแล�ว มั่นจัะมี่ลักษณะหน�าต้าเป็นอย่างไร ลองหยุดีคุ่ดีเรื�องนี�ด้ีสัืกคุร้ ่

ถ�าคุุณไม่่ชีอบคุำาต้อบขีองคุุณ ก็คุวรที่ำาอะไรสัืกอย่างส่ื

คุุณคุวรหยุดีซืึ่�อขีนม่หวานเพืี�อจัะไดี�มี่เง่นเหลือสืำาหรับการให�ท่ี่ปไดี�ม่าก

ข่ี�นหรือไม่่ คุุณคุวรงดีใชี�โที่รศัพีที่์มื่อถือเพืี�อให�มี่เง่นเหลือสืำาหรับม่อบให�แก่ 

ผู้้�อื�นม่ากข่ี�นหรือไม่ ่ผู้ม่ประหลาดีใจัทีี่�มี่คุนบอกวา่โที่รศัพีที่มื์่อถือเปน็ส่ื�งจัำาเปน็ 

แต้่การถวายเพืี�องานขีองพีระเจั�านั�นเป็นส่ื�งทีี่�คุ่อยม่าคุ่ดีกันทีี่หลัง คุุณคุวร 

เล่กใชี�บร่การเคุเบ่ลทีี่วีและนำาเง่นจัำานวนนั�นไปชี่วยม่่ชีชัีนนารีหรือไม่่ ส่ื�งทีี่�

กล่องเคุเบ่ลทีี่วีที่ำาอย้่คืุอ สืร�างม่ลพ่ีษในจ่ัต้ใจัและขีโม่ยเวลาขีองคุุณไป ลอง 

คุ่ดีด้ีนะ คุุณคุวรเล่กไปด้ีภัาพียนต้ร์ แล�วเอาเง่นคุ่าตั้�วภัาพียนต้ร์นั�นไปซืึ่�อ

ใบปล่ว และกลับไปทีี่�โรงภัาพียนต้ร์เพืี�อเป็นพียานเพืี�อพีระเจั�าหรือไม่่

กาลาเท่ิยู 6:7-10 “อย่าหลงเลย ท่ี่านจัะหลอกลวงพีระเจั�าไม่่ไดี�  

เพีราะว่าผู้้�ใดีหว่านอะไรลง ก็จัะเกี�ยวเก็บส่ื�งนั�น ผู้้�ทีี่�หว่านในย่านเนื�อหนัง 

ขีองต้น ก็จัะเกี�ยวเก็บคุวาม่เป้�อยเน่าจัากเนื�อหนังนั�น แต้่ผู้้�ทีี่�หว่าน

ในย่านพีระว่ญญาณก็จัะเกี�ยวเก็บชีีว่ต้น่รันดีร์จัากพีระว่ญญาณนั�น  

อย่าให�เราเมื่�อยล�าในการที่ำาดีี เพีราะว่าถ�าเราไม่่ที่�อใจัแล�ว เราก็จัะ

เกี�ยวเก็บในเวลาอันสืม่คุวร เหตุ้ฉะนั�นเมื่�อเรามี่โอกาสืให�เราที่ำาดีีต่อ

คุนทัี่�งปวง และเฉพีาะอย่างย่�งต้่อคุนทีี่�อย้่ในคุรอบคุรัวขีองคุวาม่เชืี�อ”
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วันหน่�งขีณะเด่ีนที่างกลับบ�านจัากสืนาม่บ่น ผู้ม่นั�งอย้่ในรถไฟและไดี�

พ้ีดีคุุยกับหญ่งผู่้วสีืส้ืงอายุที่่านหน่�ง ผู้ม่สีืดีอกเลาที่ี�ตั้ดีกันกับสีืผู่้วบนใบหน�า

ขีองเธิอชี่างเป็นภัาพีที่ี�สืวยงาม่ม่าก เธิอม่ีรอยย่�ม่อันอบอุ่นและเป็นสุืภัาพีสืต้รี

ทีี่�น่ารัก ทีี่�สืำาคัุญคืุอเธิอมี่คุวาม่สืัม่พัีนธิ์ทีี่�ดีีเยี�ยม่กับพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ เธิอเล่าว่า

สัืปดีาห์ก่อนหน�านั�น เธิอถ้กขีโม่ยกระเป๋าเง่นไป เง่นทัี่�งหม่ดีขีองเธิออย้่ในนั�น 

เธิอบอกว่าเธิอไม่่จัำาเป็นต้�องให�ธินาคุารด้ีแลเง่นขีองเธิอ เพีราะทัี่�งหม่ดีทีี่�เธิอ 

มี่นั�นอย้่ในกระเป๋าเง่นเพีียงใบเดีียว ผู้ม่จ่ังเปิดีกระเป๋าหย่บซึ่องจัดีหม่ายทีี่� 

บรรจุัเง่นบร่จัาคุคุ่าหนังสืือทีี่�ไดี�ม่าจัากงานบรรยายขีองผู้ม่ โดียผู้ม่ด่ีงเช็ีคุทีี่� 

สัื�งจั่ายผู้ม่ออกจัากซึ่องแล�วปิดีซึ่องดีังกล่าว ทุี่กวันนี�ผู้ม่ยังไม่่ร้�เลยว่ามี่เง่น

จัำานวนเท่ี่าใดีอย้่ในซึ่องนั�น ผู้ม่ยื�นซึ่องขี�าม่ผู้่านชี่องที่างเด่ีนเพืี�อม่อบให�แก่

สุืภัาพีสืต้รีที่่านนั�น เธิอเปิดีซึ่องจัดีหม่ายด้ี และถ�าคุุณไดี�เห็นสีืหน�าขีองเธิอ

ในต้อนนั�นล่ะก็ มั่นชี่างประเม่่นคุ่าไม่่ไดี�เลย  เธิอไดี�แต้่นั�งร�องไห�อย้่ต้รงนั�น  

ผู้ม่ไม่่ร้�ว่ามี่เง่นจัำานวนเที่่าใดีอย้่ในซึ่องนั�น แต้่สืำาหรับเธิอ มั่นเหมื่อนมี่คุ่า 

เป็นล�านเหรียญ ผู้ม่ดีีใจัม่ากทีี่�พีระเจั�าที่รงม่อบโอกาสืให�ผู้ม่เป็นพีระพีรต้่อ

คุนในคุรอบคุรัวแห่งคุวาม่เชืี�อ

1 โคร์ินำธ์ 13:13 “ดัีงนั�นยังตั้�งอย้่สืาม่ส่ื�ง คืุอคุวาม่เชืี�อ คุวาม่หวังใจั 

คุวาม่รัก แต่คุวาม่รักใหญ่ทีี่�สุืดี”

คุำาว่า ‘คุวาม่รัก’ ในทีี่�นี�หม่ายถ่ง คุวาม่รักฉันที่์พีี�น�อง คุวาม่ปรารถนา

ดีีและคุวาม่เม่ต้ต้ากรุณา ผู้ม่บอกผู้้�คุนเสืม่อว่า คุนที่ี�ย่ังไม่เชีื�ออาจโต้แย่้ง 

ในเร์ื�องคุว่ามจริ์งที่ี�เร์าแบ่งปัน แต่พว่กเขึ้าไม่สามาร์ถึถึกเถีึย่งในเร์ื�อง 

คุว่ามร์ักที่ี�เร์าแสดงออกเป็นการ์กร์ะที่ำา ไม่่คุวรมี่ใคุรและผู้ม่ขีอยำ�าว่าไม่่คุวร

มี่ใคุรเลยในคุรอบคุรัว ในละแวกบ�าน หรือในทีี่�ที่ำางาน ทีี่�จัะแสืดีงคุวาม่รัก

ไดี�ม่ากกว่าทีี่�คุุณไดี�ให�แก่พีวกเขีาในทุี่กวันต้ลอดีชีีว่ต้ขีองคุุณ จังเป็นผู้้�ให�ทีี่� 
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ย่�งใหญ ่เปน็แหลง่แหง่คุวาม่จัร่งในพีระคัุม่ภีัรที์ี่�ย่�งใหญ ่และเปน็ผู้้�ม่อบคุวาม่รัก 

ทีี่�ย่�งใหญ่ต้ลอดีทีุ่กวันเวลาในชีีว่ต้ขีองคุุณ

โปรดีจัำาไว�ว่าคุนยาม่ม่ีเม่ต้ต้าต้่อผู้้�อื�นเสืม่อ คุุณสืาม่ารถพ้ีดีจัาอย่าง 

แข็ีงขัีนแต้ย่งัคุงมี่คุวาม่สุืภัาพี คุนยาม่ชีอบให�กำาลังใจัทัี่�งกับผู้้�ทีี่�ยงัไม่เ่ชืี�อพีระเจั�า

และผู้้�ทีี่�ไดี�รับคุวาม่รอดีแล�ว คุนยาม่รักทีี่�จัะให�และม่องหาโอกาสืทีี่�พีระเจั�า 

จัะที่รงเปิดีประต้้ให�ที่ำาเช่ีนนั�น คุนยาม่ร้�

เสืม่อว่า การให�เป็นเหตุ้ให�มี่คุวาม่สืขุีย่�งกว่า 

การรับ คุนยาม่จัะไม่่เมื่�อยล�าในการที่ำาดีี 

คุุณจัะไดี�เก็บเกี�ยวดีอกผู้ลหากคุุณไม่ย่อ่ที่�อ 

ก่อนทีี่�จัะไปถ่งเสื�นชัียขีองชีีว่ต้ คนัยามร้้เสืมอว่า ก่ารให้เปั็นัเหตุให้ 
ม้ความสืุขยิ�งก่ว่าก่ารรับั 





บทที่ 7
“ผมคิดถึงเรื่องความเป็นนิรันดร์

ตลอดเวลา”

“ณ สุดแนวป่าบนยอดเขา ที�พายุพัดกระหนำ�าอย่างเกรี้ยวกราด 

ณ ที�นั่น ต้นไม้ที�แข็งแกร่งที�สุดยืนตระหง่านอย่างท้าทาย”11

–ฮััดสัน เทย์เลอร์

ต้อนหน่�งในพีระคัุม่ภีัรที์ี่�ผู้ม่ชีอบคืุอก่จัการ บที่ทีี่� 17 และคุุณกำาลังจัะ 

พีบว่าเป็นเพีราะเหตุ้ใดี ขีอให�คุุณเต้รียม่ตั้วให�พีร�อม่ที่ี�ศ่กษาพีระคุัม่ภีัร์ต้อนนี�

ดี�วยกัน เพีราะมั่นเต็้ม่ไปดี�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”

คุำาทีี่�น่าสืนใจัม่ากในพีระคัุม่ภีัร์ต้อนนี�คืุอ ‘อย่างเคุย’ คุุณเห็นไหม่

วา่การพ้ีดีคุุยกับผู้้�ทีี่�ยงัไม่เ่ชืี�อพีระเจั�านั�นเปน็ปกต่้ว่สัืยขีองเปาโล ที่า่นที่ำาเชีน่นั�น 



160

คนยาม

ในทุี่กหนแห่งทีี่�ไดี�ไป มั่นไม่่ใชี่เรื�องแปลก คุุณและผู้ม่คุวรจัะเป็นเชี่นนั�นดี�วย 

ไม่่ว่าเราจัะไปไหน แม่�จัะไปที่ำาธุิระก็ต้าม่ เราคุวรม่องว่า มั่นคืุอโอกาสืในการ

หว่านเม่ล็ดีพัีนธุิ์เพืี�อพีระเจั�า

คุรั�งหน่�งเมื่�อผู้ม่ไปบรรยายในซ่ึ่นซ่ึ่นแนต่้ ผู้ม่ไดี�คุุยกับคุนที่ำาคุวาม่สืะอาดี 

ทีี่�โรงแรม่ เธิอที่ำางานที่ี�นั�นม่าห�าป่แล�ว ผู้ม่ถาม่ว่า “ในช่ีวงห�าป่ทีี่�ผู่้านม่า มี่คุร่สืเตี้ยน 

กี�คุนทีี่�ไดี�ใชี�เวลาแบ่งปันในส่ื�งทีี่�ผู้ม่เพ่ี�งแบ่งปันกับคุุณคุรับ” เธิอต้อบว่า “สืองคุ่ะ”  

ผู้ม่เป็นคุนทีี่�สือง คุุณคุ่ดีว่ามี่คุร่สืเตี้ยนเพีียงสืองคุนทีี่�เคุยเขี�าพัีกทีี่�โรงแรม่ 

แห่งนั�นหรือ?  เราเด่ีนผู้่านพีนักงานไปรษณีย์ พีนักงานเส่ืร์ฟ พีนักงานขีนสื่ง

ส่ืนคุ�า พีนักงานต้�อนรับบนเคุรื�องบ่น และพีนักงานเก็บเง่น มี่กี�คุนทีี่�เรา 

เด่ีนผู้่านไปโดียไม่่ไดี�เตื้อนพีวกเขีาถ่งวันแห่งการพ่ีพีากษาทีี่�จัะเก่ดีข่ี�น อย่าให�

พีวกเราเป็นเชี่นนั�นเลย

ก่จัการบที่ทีี่� 17 ยังบอกดี�วยว่าเปาโล ‘โต้�ต้อบกับเขีา’ คืุอมี่ทัี่�งคุำาถาม่

และคุำาต้อบ การสืนที่นาคุือการพ้ีดีโต้�ต้อบกันไปม่า  เราต้�องการให�คุ้่สืนที่นา

ใชี�คุวาม่คุ่ดีโดียต้�องคุ่ดีถ่งเรื�องพีระเจั�าและคุวาม่เป็นน่รันดีร์ก่อนจ่ังจัะรับ 

คุวาม่รอดีไดี� เราจ่ังต้�องจุัดีประกายคุวาม่คุ่ดีขีองพีวกเขีาให�เร่�ม่คุรุ่นคุ่ดี 

เกี�ยวกับเรื�องนี�

อิสยูาห์ 1:18 “พีระเยโฮิวาห์ต้รัสืว่า 

‘ม่าเถ่ดี ให�เราส้ื�คุวาม่กนั ถ่งบาปขีองเจั�า 

เหมื่อนสีืแดีงเขี�ม่ก็จัะขีาวอย่างห่ม่ะ  

ถ่งมั่นจัะแดีงอยา่งผู้�าแดีงกจ็ัะกลายเปน็

อย่างขีนแกะ’”

เปาโลโต้�ต้อบกับคุนเหล่านั�นอย่างไร  

เราโต้�ต้อบโดียอ�างขี�อคุวาม่ในพีระคุัม่ภีัร์  

มันัสืำาคัญมาก่ทำ้�จะต้องใช้พระวจนัะของ
พระเจ้าเมื�อเปั็นัพยานัเรื�องข่าวปัระเสืริฐ 
เพราะอะไร ก่็เพื�อให้แนั่ใจว่าหาก่คนันัั�นั
ต้องก่ารโต้แย้ง เขาจะต้องไปัโต้แย้งก่ับั 
พระวจนัะของพระเจ้า
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มั่นสืำาคัุญม่ากทีี่�จัะต้�องใชี�พีระวจันะขีองพีระเจั�าเมื่�อเป็นพียานเรื�องข่ีาวประเสืร่ฐ 

เพีราะอะไร ก็เพืี�อให�แน่ใจัว่าหากคุนนั�นต้�องการโต้�แย�ง เขีาจัะต้�องไปโต้�แย�ง 

กับพีระวจันะขีองพีระเจั�า อย่าลืม่ว่าพีระคัุม่ภีัร์ไดี�ถ้กพ่ีส้ืจัน์และยืนหยัดี 

ผู้่านการที่ดีสือบม่าเป็นเวลาอันยาวนานแล�ว ดัีงนั�น แม่�ว่าคุุณจัะไม่่ไดี�เจัอกับ

คุนนั�นอีก คุำาพ้ีดีขีองคุุณสืาม่ารถชีี�นำาให�เขีาไปเปิดีอ่านพีระคัุม่ภีัร์เพืี�อคุ�นหา

คุวาม่จัร่งขีองพีระเจั�า

กิจ็การ์ 17:3 “และไขีขี�อคุวาม่ชีี�แจังให�เห็นว่าจัำาเป็นทีี่�พีระคุร่สืต้์ต้�อง

ที่นทุี่กขีท์ี่รม่าน แล�วที่รงคืุนพีระชีนม่แ์ละกลา่ว ต้อ่ไปวา่ ‘พีระเยซ้ึ่องคุนี์� 

ทีี่�เราประกาศแก่ที่่านทัี่�งหลายคืุอพีระคุร่สืต้์’”

เปาโลประกาศเรื�องพีระคุร่สืต์้ที่รงถ้กต้ร่งทีี่�กางเขีนเสืม่อ เหตุ้ผู้ล 

คืุออะไร เพีราะนั�นเป็นที่างเดีียวที่ี�คุวาม่บาปขีองม่นุษย์จัะสืาม่ารถไดี�รับการ

ยกโที่ษไดี�

1 โคร์ินำธ์ 1:23 “แต้่พีวกเราประกาศเรื�องพีระคุร่สืต้์ผู้้�ที่รงถ้กต้ร่ง 

ทีี่�กางเขีนนั�น อันเป็นส่ื�งทีี่�ให�พีวกย่วสืะดีุดี และพีวกกรีกถือว่าเป็น

เรื�องโง่”

จัำาต้อนทีี่�พีระเยซ้ึ่ต้รัสืกับเปโต้รในมั่ที่ธ่ิว 16:15 ไดี�ไหม่ว่า “พีระองคุ์

ต้รัสืถาม่เขีาว่า ‘แล�วพีวกที่่านเล่าว่าเราเป็นผู้้�ใดี’” 

นั�นเป็นคุำาถาม่สื่วนตั้วทีี่�พีระองคุ์เจัาะจังถาม่พีวกสืาวก พีระเยซ้ึ่ไม่่ไดี�

อยากร้�ว่าทุี่กคุนคุ่ดีเห็นอย่างไรเกี�ยวกับพีระองคุ์ แต้่ที่รงต้�องการร้�ถ่งคุวาม่คุ่ดี 

ขีองเปโต้ร ดัีงนั�น ในการสืนที่นา ให�ถาม่คุ้่สืนที่นาว่าเขีาคุ่ดีว่าพีระเยซ้ึ่คืุอผู้้�ใดี  

นั�นเป็นคุำาถาม่ที่ี�ดีี
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กิจ็การ์ 17:4 “บางคุนในพีวกเขีาก็เชืี�อ และสืมั่คุรเขี�าเป็นพีรรคุพีวก

กับเปาโลและล่ลาสื รวม่ทัี่�งชีาวกรีกเปน็จัำานวนม่ากทีี่�เกรงกลัวพีระเจั�า 

และสุืภัาพีสืต้รีทีี่�เป็นคุนสืำาคัุญๆ ก็ไม่่น�อย”

พีระเจั�าอนุญาต้ให�เปาโลไดี�เห็นการเก่ดีผู้ลบางส่ืวนจัากงานรับใชี�ขีองเขีา  

สื่วนคุุณจัะพียายาม่ต่้อไปหรือไม่่แม่�ไม่่ไดี�เห็นการเก่ดีผู้ลจัากส่ื�งทีี่�คุุณกำาลังที่ำา

เพืี�อพีระเจั�า

วันหน่�งผู้ม่กำาลังเป็นพียานทีี่�ศ้นย์การคุ�า และมั่นก็ไม่่ไดี�เป็นไปดี�วยดีี

เที่า่ใดีนัก หลังจัากสืองชัี�วโม่งคุร่�งผู้า่นไป ผู้ม่ร้�ส่ืกวา่ต้นเองที่ำาอะไรไม่ไ่ดี�ม่ากนัก  

บวกกับชีายคุนสุืดีที่�ายทีี่�ผู้ม่คุุยดี�วยคุอ่นขี�างแข็ีงกร�าวและปฏ่ิเสืธิผู้ม่อยา่งดุีดัีน 

ในต้อนนั�น ผู้ม่บอกกับตั้วเองว่า “พีอกันทีี่ ! ผู้ม่ออกไปจัากที่ี�นี�ดีีกว่า” แต้่เมื่�อ 

ผู้ม่จัะเร่�ม่เด่ีนออกจัากศ้นย์การคุ�า ผู้ม่เห็นผู้้�หญ่งคุนหน่�งกำาลังเด่ีนสืวนม่า  

ผู้ม่ตั้ดีส่ืนใจัทัี่กที่ายเธิอและคุ่ดีว่าจัะลองพ้ีดีคุุยอีกคุรั�งก่อนจัะออกจัากที่ี�นั�น 

เพีียงไม่่กี�นาทีี่ในการพ้ีดีคุุย ผู้้�หญ่งคุนนั�นก็เร่�ม่เปิดีใจั และผู้ม่ร้�ส่ืกว่าพีระเจั�า

ที่ำางานในใจัขีองผู้ม่ ให�ผู้ม่ร้�ว่าผู้้�หญ่งคุนนี�คืุอเหตุ้ผู้ลทีี่�ผู้ม่ต้�องไปทีี่�ศ้นย์การคุ�า

ในวันนั�น ผู้ม่ดีีใจัม่ากที่ี�ไม่่ไดี�ยกธิงขีาวยอม่แพี�เสีืยก่อนนี�เมื่�อคุ่ดีว่าเหตุ้การณ์

ชีา่งไม่เ่ขี�าขี�างผู้ม่เอาเสีืยเลย เราลงเอยดี�วยการไดี�คุุยกันถ่งสืาม่ส่ืบนาทีี่ในเรื�อง

คุวาม่จัร่งขีองพีระเจั�า

กิจ็การ์ 17:5-6 “แต้่พีวกย่วทีี่�ไม่่เชืี�อก็อ่จัฉา ไปคุบคุ่ดีกับคุนพีาล 

ต้าม่ต้ลาดีรวบรวม่กันม่าเป็นอันม่าก กอ่การจัลาจัลในบ�านเมื่องเขี�าบุก

บ�านขีองยาโสืน ตั้�งใจัจัะพีาที่า่นทัี่�งสืองออกม่าให�คุนทัี่�งปวง คุรั�นไม่พ่ีบ 

จ่ังฉุดีลากยาโสืนกับพีวกพีี�น�องบางคุนไปหาเจั�าหน�าทีี่�ผู้้�คุรองเมื่อง 

ร�องว่า ‘คุนเหล่านั�นทีี่�เป็นพีวกคุวำ�าแผู้่นด่ีนไดี�ม่าทีี่�นี�ดี�วย’”
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ให�เราม่าต้อบคุำาถาม่ต้รงๆ ว่าคุุณกำาลังที่ำาให�คุรอบคุรัว เพืี�อนบ�าน 

โรงเรียน ทีี่�ที่ำางาน และเมื่องขีองคุุณ พีล่กคุวำ�ากลับหัวกลับหางเพืี�อพีระเยซ้ึ่

คุร่สืต้์อย้่หรือไม่่? จัำาไดี�ไหม่ว่าเมื่�อคุุณอ่านพีระคัุม่ภีัร์ คุร่สืเตี้ยนคืุอพีวกทีี่� 

ไดี�สืร�างคุวาม่วุ่นวายในเมื่องต้่างๆ แต้่พีวกเขีาที่ำาในลักษณะทีี่�แต้กต้่างจัาก 

ผู้้�ทีี่�ไม่่เชืี�อพีระเจั�าที่ำา พีวกเขีาก่อเหตุ้ผู้่านคุวาม่รัก ผู้่านการเที่ศนาพีระวจันะ 

และผู้่านการดีำาเน่นชีีว่ต้ทีี่�บร่สุืที่ธ่ิ� และเมื่�อคุนอื�นๆ ไดี�ที่ำาต้าม่ มั่นก็เก่ดีการ

เปลี�ยนแปลงไปทัี่�งเมื่องเลยทีี่เดีียว

และอย่าลืม่ว่าคุนภัายนอกต้่างให�สืม่ญานาม่แก่เรา สืม่ญานาม่ขีองคุุณ 

คืุออะไร? จัะมี่คุนม่องม่าทีี่�คุุณและพ้ีดีไหม่ว่า ‘เขีาเป็นสืาวกขีองพีระเยซ้ึ่ 

อย่างแน่นอน ไม่่ต้�องสืงสัืยเลย’  หรือถ�าไม่่ใชี่ วันนี�คืุอวันทีี่�คุุณต้�องหันกลับม่า

ส้ื่เสื�นที่างที่ี�ถ้กต้�อง

กิจ็การ์ 17:7 “ยาโสืนรับรองเขีาไว� และบรรดีาคุนเหล่านี�ไดี�กระที่ำา

ผู่้ดีคุำาสัื�งขีองซีึ่ซึ่าร์ โดียเขีาสือนว่ามี่กษัต้ร่ย์อีกองคุ์หนัึ�งคืุอพีระเยซ้ึ่”

จังบอกกับผู้้�คุนไปเรื�อยๆ ว่าแที่�ทีี่�จัร่งแล�วพีระเยซ้ึ่คืุอผู้้�ใดี วันหน่�งทีี่�

สืนาม่บ่นผู้ม่ไดี�คุุยกับชีาวแคุนาดีาเชืี�อสืายฝ้รั�งเศสืจัากคุว่เบก เรากำาลังคุุยกัน 

ถ่งเรื�องต้่างๆ นานาอย่างออกรสื จันกระทัี่�งผู้ม่ถาม่เขีาว่า “คุุณคุ่ดีว่า 

พีระเยซ้ึ่คืุอผู้้�ใดี” ทัี่นใดีนั�นเขีาก็พ้ีดีวา่ “โอ� ! ภัาษาอังกฤษขีองผู้ม่ไม่คุ่อ่ยดีีพีอ” 

แล�วเขีาก็เร่�ม่คุุยกับเพืี�อนขีองเขีาเปน็ภัาษาฝ้รั�งเศสื เออ ! ภัาษาอังกฤษขีองเขีา

ก็ดีีม่ากจันกระทัี่�งผู้ม่ไดี�ถาม่คุำาถาม่นั�นข่ี�นม่า นั�นเป็นเหตุ้ผู้ลว่าที่ำาไม่มั่นจ่ังเป็น

คุำาถาม่ทีี่�ดีี ผู้ม่จ่ังเร่�ม่คุุยกับเพืี�อนๆ ขีองเขีาแที่น และหน่�งในนั�นก็รับหนังสืือ

ขีองผู้ม่ไปดี�วยหน่�งเล่ม่
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กิจ็การ์ 17:8-11 “เมื่�อประชีาชีนและเจั�าหน�าทีี่�ผู้้�คุรองเมื่องไดี�ย่น 

ดัีงนั�นก็ร�อนใจั จ่ังเรียกประกันตั้วยาโสืนกับคุนอื�นๆ แล�วก็ปล่อย  

พีอคุำ�าลงพีวกพีี�น�องจ่ังสืง่เปาโลกับส่ืลาสืไปยังเมื่องเบโรอา คุรั�นถงึแล่ว้  

ที่า่นจ่ังเขี�าไปในธิรรม่ศาลาขีองพีวกยว่ ชีาวเมื่องนั�นสุืภัาพีกว่าชีาวเมื่อง 

เธิสืะโลน่กา ดี�วยเขีาไดี�รับพีระวจันะดี�วยคุวาม่เต้็ม่ใจั และคุ�นด้ี 

พีระคุัม่ภีัร์ทุี่กวัน หวังจัะร้�ว่าขี�อคุวาม่เหล่านั�นจัะจัร่งดัีงกล่าวหรือไม่่”

เมื่�อคุุณเปิดีพีระคัุม่ภีัร์ จังเต็้ม่ใจัรับพีระวจันะเสืม่อ ทุี่กคุรั�งทีี่�อ่าน 

พีระวจันะ จังขีอพีระเจั�าให�สืำาแดีงคุวาม่จัร่งทีี่�ที่รงคุุณคุ่าทุี่กคุรั�ง แล�วพีระองคุ์

จัะที่รงที่ำาเชี่นนั�น การอ่านและศ่กษาพีระวจันะขีองพีระเจั�าเป็นสื่วนหน่�งขีอง

การเด่ีนกับพีระเจั�าในทุี่กๆ วัน

ชีาวเม่อืงเบโรอาเหล่านั�นต้�องเป็นทีี่�

หนุนนำ�าใจัเปาโลเป็นอย่างม่าก เปาโลไดี�พีบ 

กับกลุ่ม่คุนทีี่�กำาลังต้รวจัสือบส่ื�งทีี่�เขีาพ้ีดีกับ

คุวาม่จัร่งทีี่�ผู่้านการพ่ีส้ืจัน์แล�วในพีระวจันะ 

ขีองพีระเจั�า คุนยาม่จัำาเปน็ต้�องเปน็เหมื่อน 

ชีาวเมื่องเบโรอา และต้รวจัสือบทุี่กส่ื�งเทีี่ยบ

กับพีระคัุม่ภีัร์ เนื�องจัากชีาวเมื่องเบโรอา 

ที่ำาเชี่นนั�น เปาโลจ่ังร้�ว่าพีวกเขีากำาลังจัะ

ที่ำาส่ื�งทีี่�ย่�งใหญ่เพืี�อพีระเจั�า

จังที่�าที่ายบรรดีาผู้้�ทีี่�ไม่่เชืี�อให�อ่าน

พีระคุัม่ภีัร์ คุนเหล่านั�นจัำานวนม่ากม่ักมี่คุวาม่คุ่ดีเห็นเกี�ยวกับพีระวจันะขีอง 

พีระเจั�า ผู้ม่จัะถาม่พีวกเขีาว่า “คุุณเคุยอ่านพีระคัุม่ภีัร์หรือยังคุรับ” และ 

บ่อยคุรั�งทีี่�คุำาต้อบคุอืไม่่เคุย หากพีวกเขีามี่คุวาม่คุ่ดีเห็นเกี�ยวกับหนังสืือทีี่�พีวกเขีา 

ไม่่เคุยไดี�อ่านเลย เราคุวรสืนับสืนุนให�เขีาไดี�อ่านเสืียก่อน

เมื�อคุณเปัิด่พระคัมภ้ร์ จงเต็มใจรับั 
พระวจนัะเสืมอ ทุำก่ครั�งท้ำ�อ่านัพระวจนัะ  
จงขอพระเจ้าให้สืำาแด่งความจริง 
ทำ้�ทำรงคุณค่าทำุก่ครั�ง แล่้วพระองค์ 
จะทำรงทำำาเช่นันัั�นั
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ว่ธีิง่ายๆ ทีี่�จัะชี่วยเพืี�อนให�ไดี�อ่านพีระคัุม่ภีัร์ก็คืุออ่านพีระก่ต้ต่้คุุณ

ยอห์นดี�วยกัน จังอ่านหน่�งบที่ต้่อวันแล�วโที่รศัพีที่์ไปคุุยกันต้อนสืาม่ทุี่่ม่เพืี�อ 

แลกเปลี�ยนคุวาม่เห็น มั่นจัะใชี�เวลาเพีียงยี�ส่ืบเอ็ดีวันเที่่านั�นในการอ่านทัี่�งเล่ม่ 

และส่ื�งทีี่�ดีียอดีเยี�ยม่ก็จัะม่าถ่งคุุณทัี่�งสืองจัากอ่านพีระคุัม่ภีัร์ดี�วยกัน

โร์ม 10:17 “ฉะนั�นคุวาม่เชืี�อเก่ิด่ขึ�นัไดี�ก็เพีราะการไดี�ย่น และการ

ไดี�ย่นเก่ดีข่ี�นไดี�ก็เพีราะการประกาศพีระวจันะขีองพีระเจั�า”

กจิ็การ์ 17:12-16 “เหตุ้ฉะนั�น มี่หลายคุนในพีวกเขีาไดี�เชืี�อถือ กับสืต้รี 

ผู้้�มี่ศักด่ี�ชีาต่้กรีก ทัี่�งผู้้�ชีายไม่น่�อย แต้เ่มื่�อพีวกยว่อย้ใ่นเมื่องเธิสืะโลน่กา 

ที่ราบว่า เปาโลไดี�กล่าวสัื�งสือนพีระวจันะขีองพีระเจั�า ในเมื่องเบโรอา

เหมื่อนกัน เขีาก็ม่ายุยงประชีาชีนทีี่�นั�นดี�วย ขีณะนั�นพีวกพีี�น�องจ่ังสื่ง

เปาโลออกไปต้าม่ที่างทีี่�จัะไปที่ะเล แต้่ส่ืลาสืกับท่ี่โม่ธีิยังอย้่ทีี่�นั�น คุนทีี่�

ไปสืง่เปาโลนั�นไดี�ไปสืง่ที่า่นถ่งกรุงเอเธินส์ื และเมื่�อไดี�รับคุำาสัื�งขีองที่า่น

ให�บอกส่ืลาสืกับท่ี่โม่ธีิให�รีบไปหาท่ี่านแล�วเขีาก็จัากไป เมื่�อเปาโลกำาลัง

คุอยส่ืลาสืกับท่ี่โม่ธีิอย้่ในกรุงเอเธินสื์นั�น ที่่านมี่คุวาม่เดืีอดีร�อนวุ่นวาย

ใจัเพีราะไดี�เห็นร้ปเคุารพีเต้็ม่ไปทัี่�งเมื่อง”

บางคุรั�งการรอคุอยอาจัเปน็หน่�งในส่ื�งทีี่�ย่�งใหญที่ี่�เราจัะที่ำาไดี�ในชีีว่ต้ เมื่�อ

เราหยดุีและรอคุอย เราก็มั่กจัะเร่�ม่คุรุน่คุ่ดี และเมื่�อเรากำาลังหยดุีและกำาลังคุ่ดี  

เมื่�อนั�นพีระเจั�าจัะที่รงที่ำางานในเราไดี� กระบวนการดีังกล่าวนี�ยากทีี่�จัะเก่ดีข่ี�น

ในชีีว่ต้ขีองเราที่่าม่กลางสื่�งรบกวนต้่างๆ ที่ี�ที่ำาให�เราไขีว�เขีว

คุรั�งหน่�งเมื่�อผู้ม่พีาคุุณพี่อไปหาจัักษุแพีที่ย์ ผู้ม่ไดี�พ้ีดีคุุยกับผู้้�หญ่ง 

คุนหน่�งในห�องพัีกรอแพีที่ย ์เธิอเต่้บโต้ข่ี�นม่าในคุวาม่เชืี�อขีองม่อรม์่อน แต้ต่้อนนี� 

เธิอไม่่สืนใจัเรื�องศาสืนาเที่่าใดีนัก เมื่�อเราคุุยลงล่กกันม่ากข่ี�น เธิอก็เร่�ม่ร�องไห� 
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เธิอร้�ว่าตั้วเธิอและคุรอบคุรัวจัำาเป็นต้�องกลับม่าจัร่งจัังในเรื�องพีระเจั�า ผู้ม่ดีีใจั

ทีี่�ไดี�นั�งรออย้่ทีี่�นั�นอย่างมี่วัต้ถุประสืงคุ์

นอกจัากนี� เมื่�อคุุณเห็นการกราบไหว�ร้ปเคุารพีทัี่�งหม่ดีในโลกใบนี� คุุณ

ร้�ส่ืกเดืีอดีร�อนวุ่นวายใจัหรือไม่่ วลี ‘เดืีอดีร�อนวุ่นวายใจั’ ในพีระคัุม่ภีัร์ขี�อนี� 

หม่ายถ่ง ‘กระตุ้�นให�เก่ดีคุวาม่โกรธิ’ คุุณถ้กเร�าให�โกรธิคุวาม่บาปทัี่�งหม่ดีทีี่�มี่อย้่ 

ในโลกอันสืวยงาม่ซ่ึ่�งพีระเจั�าไดี�ที่รงสืร�างไว�หรือไม่่ ผู้ม่แน่ใจัว่าคุุณสืาม่ารถ 

ที่ำารายการส่ื�งต้่างๆ ทีี่�คุนในโลกนี�ให�คุวาม่สืำาคัุญ ยกย่องบ้ชีาและแสืวงหา 

ไดี�เป็นพัีนล�านรายการ  แต้่ส่ื�งเหล่านี�กลับไม่่ม่ีคุวาม่เกี�ยวขี�องกับพีระเจั�าเลย 

เมื่�อไรนะทีี่�จ่ัต้ว่ญญาณภัายในตั้วคุุณจัะถ้กเร�าให�เร่�ม่ที่ำาบางอย่างกับเรื�องนี�

เสีืยทีี่

ในคืุนสื่งที่�ายป่เก่าขีองทุี่กป่ในแอต้แลนต้าจัะมี่เที่ศกาลปล่อยล้กพีีชี  

( Peach Drop ) ซ่ึ่�งคุล�ายกับการปล่อยล้กบอลในน่วยอรก์ ทีี่�นั�นจ่ังเปน็หน่�งใน 

สืถานที่ี�ทีี่�ผู้ม่มั่กจัะไปเปน็พียานในคุนืสืง่ที่�ายปเ่กา่ ทุี่กคุนต้า่งออกม่าเฉล่ม่ฉลอง  

ร่วม่กันนับถอยหลังในส่ืบว่นาทีี่สุืดีที่�ายขีองป่ ขีณะทีี่�ล้กพีีชีถ้กปล่อยให�คุ่อยๆ 

ไหลลงม่า พีวกเขีาพีากันสื่งเสีืยงดัีงอื�ออ่ง และภัายในยี�ส่ืบนาที่ี ฝ้้งชีนต้่างก็

แยกย�ายอันต้รธิานไปหม่ดี ม่ันเป็นเรื�องทีี่�น่าประหลาดีที่ี�สุืดี

เป้าหม่ายหน่�งขีองผู้ม่ในคืุนนั�นก็คืุอ การไดี�พ้ีดีคุุยกับคุนทีี่�ยังไม่่เชืี�อ 

พีระเจั�าในต้อนที่ี�นาฬ่ิกาบอกเวลาเที่ี�ยงคืุน เพีราะอะไร เพีราะผู้ม่ไม่่สืาม่ารถ

คุ่ดีหาว่ธีิในการจับคืุนสุืดีที่�ายขีองป่เก่าหรือเร่�ม่ต้�นป่ใหม่่ทีี่�ดีีม่ากไปกว่าการไดี�

พ้ีดีคุุยถ่งเรื�องพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์กับคุนทีี่�ยังไม่่ร้�จัักพีระองค์ุ  เมื่�อคืุนส่ื�นป่กำาลังจัะ

ผู้่านไป ขีณะที่ี�การนับถอยหลังเร่�ม่ต้�นข่ี�น ผู้ม่กำาลังคุุยกับชีายมุ่สืล่ม่คุนหน่�ง 

ชืี�ออาลี เราไดี�พ้ีดีคุุยกันเป็นอย่างดีี จ่ัต้ใจัภัายในขีองผู้ม่สื่งเสีืยง “ใชี่แล�ว !”  

ดัีงลั�นในต้อนทีี่�ผู้ม่บรรลุเป้าหม่ายขีองคืุนนั�นไปแล�วหน่�งเป้าหม่าย อาลีกล่าว 

อวยพีรป่ใหม่่แล�วพ้ีดีข่ี�นว่า “วันนี�เป็นวันเก่ดีขีองผู้ม่คุรับ” วันเก่ดีขีองเขีาคืุอ

วันทีี่� 1 ม่กราคุม่  ผู้ม่ตั้�งใจัทีี่�จัะให�อาลีไม่่ลืม่วันเก่ดีขีองเขีาในป่นั�นเลย ผู้ม่จ่ัง
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ม่อบหนังสืือเลม่่หน่�งและเปน็พีระพีรที่างการเง่นแกเ่ขีา และบอกเขีาวา่นั�นเปน็

ขีองขีวัญจัากพีระเยซ้ึ่ในพีระคุัม่ภีัร์ อาลีย่�ม่จันแก�ม่แที่บปร่

จ่ัต้ว่ญญาณขีองเปาโลว�าวุ่นอย้่ภัายใน เพีราะเขีาเป็นคุนทีี่�มี่คุวาม่เชืี�อ

มั่�นในหลักการอย่างแรงกล�า คุุณเองก็ต้�องแน่ใจัดี�วยว่า คุุณมี่คุวาม่เชืี�ออย่าง

แรงกล�าต้าม่แบบพีระคุัม่ภีัร์เชี่นกัน

กิจ็การ์ 17:17 “เหตุ้ฉะนั�น ที่่านจ่ังไดี�โต้�ต้อบในธิรรม่ศาลากับพีวกย่ว  

และกับคุนทีี่�เกรงกลัวพีระเจั�า และกับคุนทัี่�งหลายซ่ึ่�งม่าพีบที่่าน 

ทีี่�ต้ลาดีทีุ่กวัน”

เปาโลไดี�ไปเที่ี�ยวชีม่สืถานที่ี�ต้่างๆ ในเอเธินสื์หรือไม่่  ไม่่เลย เปาโล

เผู้ช่ีญหน�ากับผู้้�ทีี่�ยังไม่่เชืี�อพีระเจั�าดี�วยคุวาม่จัร่ง และเราจัำาเป็นต้�องที่ำาเชี่น

นั�นเหมื่อนกัน 

อยา่ลืม่วา่เรามี่คุวาม่เชืี�อวางใจัวันต้อ่วัน ไม่ใ่ชีคุ่วาม่เชืี�อพีระเจั�าเปน็ราย

สัืปดีาห์หรือรายเดืีอน หรือรายป่ต้อนเราเด่ีนที่างไปที่ำาพัีนธิก่จัป่ละคุรั�ง  ใน

ทุี่กๆ วัน เราต้�องเหยียดีชีีว่ต้ออกไปหาผู้้�ที่ี�ยังไม่่เชืี�อเสืม่อเมื่�อมี่โอกาสื เมื่�อคุุณ

เด่ีนออกนอกประต้้บ�าน คุุณก็กำาลังเด่ีนที่างไปที่ำาพัีนธิก่จันั�นแหละ มั่นง่ายๆ 

แคุ่นั�นเอง

แล�วมี่ทีี่�ไหนทีี่�เราสืาม่ารถไปไดี�บ�าง 

เพืี�อจัะเร่�ม่การสืนที่นาเรื�องขี่าวประเสืร่ฐ

ในรั�วม่หาว่ที่ยาลัยต้่างๆ เป็น

สืถานที่ี�น่าไป ทีี่�นั�นคืุอจุัดีทีี่�ผู้้�คุนไปเพืี�อ

หาคุวาม่ร้�และแลกเปลี�ยนคุวาม่คุ่ดี

เห็นอย่างทีี่�คุุณเห็นในเอเธินสื์ คุนทีี่�นั�น 

มี่คุวาม่คุ่ดีเห็นทุี่กร้ปแบบ และในท่ี่าม่กลาง 

อย่าล่ืมว่าเราม้ความเชื�อวางใจวันัต่อวันั  
ไม่ใช่ความเชื�อพระเจ้าเปั็นัรายสืัปัด่าห์ 

หรือรายเด่ือนั หรือรายปัี ตอนัเรา 
เด่ินัทำางไปัทำำาพันัธ์ก่ิจปัีล่ะครั�ง  
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สืภัาพีแวดีล�อม่ขีองสืถาบันการศ่กษา พีวกเขีาชีอบที่ี�จัะแบ่งปันและโต้�ต้อบ

กัน นอกจัากนี� นี�คืุอทีี่�ซ่ึ่�งเราเห็นว่าคุวาม่เชืี�อขีองคุร่สืเตี้ยนจัำานวนม่ากไดี� 

อับปางลง หลายคุนส้ืญเสีืยคุวาม่เชืี�อในชี่วงทีี่�เรียนในระดัีบมั่ธิยม่ต้�นและ

มั่ธิยม่ปลาย และในทีี่�สุืดี พีวกเขีาก็เด่ีนออกนอกคุวาม่เชืี�อเมื่�อเรียนในระดัีบ

ม่หาว่ที่ยาลัย นั�นเป็นอีกเหตุ้ผู้ลหน่�งว่า ที่ำาไม่มั่นจ่ังเป็นสืถานทีี่�ทีี่�ดีีเยี�ยม่ 

ในการพ้ีดีคุุยกับผู้้�คุน

เมื่�อไม่่นานม่านี� ผู้ม่ไดี�ไปบรรยายทีี่�เมื่องซ่ึ่นซ่ึ่นแนต่้ ผู้ม่ตั้ดีส่ืนใจัไปทีี่�

ม่หาว่ที่ยาลยัซ่ึ่นซ่ึ่นแนต่้เพืี�อเปน็พียาน นาธิานกบัผู้ม่ไดี�คุุยกันอยา่งสืนุกสืนาน 

เขีาสืวม่เสืื�อยืดีทีี่�มี่ถ�อยคุำาว่า Prolife (สืัญลักษณ์ขีองกลุ่ม่ต้่อต้�านการที่ำาแที่�ง) 

มั่นจ่ังเป็นเรื�องงา่ยทีี่�จัะเร่�ม่ต้�นการสืนที่นาขีองเรา ขีณะทีี่�เราพ้ีดีถ่งการฆ่า่ที่ารก  

ผู้้�หญ่งทีี่�โต้๊ะถัดีไปเหลือบม่องด้ีพีวกเราต้ลอดีเวลา เธิอม่องม่าและอาจัจัะ 

เงี�ยห้ฟังอย้่สืาม่หรือสีื�คุรั�งต้ลอดีการสืนที่นา นาธิานซ่ึ่�งเป็นชีาวโรมั่นคุาที่อล่ก

บอกผู้ม่ว่าคุวาม่ดีีขีองเขีาจัะพีาเขีาไปสืวรรค์ุ คุุณเห็นถ่งสัืญญาณอันต้ราย

หรือไม่่ นั�นเป็นคุวาม่เชืี�อทีี่�ไม่่ถ้กต้�องต้าม่พีระคัุม่ภีัร์ คุุณอาจัสืาม่ารถกอบก้�

ที่ารกในโลกทัี่�งหม่ดีไดี� แต้่ถ�าคุุณพ่ี�งพีาในคุวาม่ดีีขีองต้นเอง เมื่�อยืนอย้่ต้่อ 

เบื�องพีระพัีกต้รพ์ีระเจั�าผู้้�บร่สุืที่ธ่ิ� คุุณจัะอย้ใ่นสืภัาพีทีี่�ไม่ร่อดีไปน่รันดีร ์ นาธิาน 

ไดี�อ่านหนังสืือขีองผู้ม่จับไปแล�วหน่�งเล่ม่ 

และสื่งอีเม่ลถ่งผู้ม่สืองสืาม่คุรั�งเพืี�อถาม่

คุำาถาม่ต้่างๆ และยังไดี�ขีอหนังสืือเพ่ี�ม่เพืี�อ

ไปให�แก่เพืี�อนๆ ขีองเขีาดี�วย เขีากำาลัง

คุรุ่นคุ่ดีม่ากข่ี�น

หลังจัากคุุยกับนาธิาน ผู้ม่ก็ไดี�คุุยกับ 

พีอลซ่ึ่�งเป็นนักศ่กษาน�องใหม่่ทีี่�รักในเสีืยง

ดีนต้รีอย่างแที่�จัร่ง และยังเป็นนักร�องใน

วงดีนต้รีอีกดี�วย ระหวา่งการพ้ีดีคุุยขีองเรา  

คุณอาจสืามารถก่อบัก่้้ทำารก่ในัโล่ก่ 
ทำั�งหมด่ได่้ แต่ถ้าคุณพึ�งพาในัความด่้ 
ของตนัเอง เมื�อยืนัอย้่ต่อเบัื�อง 
พระพัก่ตร์พระเจ้าผู้้้บัริสืุทำธ์ิ์ คุณจะ 
อย้่ในัสืภาพทำ้�ไม่รอด่ไปันัิรันัด่ร์  
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เขีาบอกว่า “ผู้ม่คุ่ดีถ่งเรื�องคุวาม่เป็นน่รันดีร์ต้ลอดีเวลา” คุุณไม่่มี่ที่างร้�ว่าคุุณ

กำาลังจัะไดี�เจัอกับใคุร เขีาอาจัเป็นคุนทีี่�กำาลังพียายาม่หาคุำาต้อบว่าจัะเก่ดี

อะไรข่ี�นเมื่�อชีีว่ต้จับลง เราคุุยกันประม่าณสืาม่ส่ืบนาทีี่และผู้ม่ก็ไดี�ให�เอกสืาร

ต้่างๆ เพืี�อให�พีอลไดี�อ่าน เขีาลุกข่ี�นจัับมื่อผู้ม่และพ้ีดีว่า “ขีอบคุุณทีี่�แวะม่าคุุย

ดี�วยคุรับ” มั่นไม่ใ่ชีทุ่ี่กคุนในทีี่�นี�ทีี่�จัะปฏ่ิเสืธิคุุณ หลายคุนใจัดีี มี่นำ�าใจั และร้�ส่ืก

ขีอบคุุณ พีอลก็เป็นหน่�งในคุนเหล่านั�น

หลังจัากทีี่�คุุยกบัพีอล ผู้ม่ไดี�พีบกับอักม่าลซ่ึ่�งเปน็นักศ่กษาม่หาว่ที่ยาลัย 

และยังที่ำางานเป็นพีนักงานต้�อนรับขีองโรงแรม่ทีี่�ผู้ม่เขี�าพัีกอีกดี�วย เมื่�อผู้ม่ 

ลงที่ะเบียนเขี�าพัีกทีี่�โรงแรม่นั�น เราไดี�สืนที่นาเกี�ยวกับพีระเจั�าอย่างน่าท่ี่�งม่าก 

และเราไดี�คุุยกันต้่อทีี่�ม่หาว่ที่ยาลัย เขีาเต่้บโต้ข่ี�นม่าในคุรอบคุรัวมุ่สืล่ม่และ 

ลุงขีองเขีาเปน็อ่หม่า่ม่ เขีาไม่ไ่ดี�สืนใจัในคุวาม่เชืี�อที่างศาสืนาม่ากนักและก็ไม่ไ่ดี�

สืนใจัคุวาม่เชืี�อคุร่สืเตี้ยนดี�วย แต้่เขีาก็ย่นดีีคุุยเรื�องนี� งานขีองเราคืุอการหว่าน

เม่ล็ดีลงในด่ีน จังหว่านเม่ล็ดีไปเรื�อยๆ

ภัายในรั�วม่หาว่ที่ยาลัย (หรือในโรงเรียนมั่ธิยม่ศ่กษาทัี่�งต้อนต้�นและ

ต้อนปลาย) หัวขี�อหน่�งทีี่�คุุณแที่บจัะพีบเสืม่อในการสืนที่นาก็คืุอเรื�องที่ฤษฏิี

ว่วัฒนาการ เราว่วัฒนาการจัากวานรม่าเป็นม่นุษย์จัร่งหรือ?

คุาร์ล เคุอร์บี� จัากพัีนธิก่จัเหตุ้ผู้ลแห่งคุวาม่หวัง (Reasons for Hope) 

ไดี�เสืนอวา่ “พีระเจั�าต้รัสืเชีน่นั�นจัร่งหรือ?” เป็นคุำาถาม่ทีี่�ดีีม่าก มั่นไม่ไ่ดี�ล่กซ่ึ่�ง 

มั่นไม่่ใชี่ศาสืนศาสืต้ร์ มั่นเป็นคุำาถาม่ทีี่�ง่ายม่ากจัร่งๆ พีระเจั�าต้รัสือย่างหน่�ง 

สื่วนง้ก็พ้ีดีอีกอย่างหน่�ง อาดัีม่และเอวาก็ไดี�ที่ำาให�เก่ดีคุวาม่เสีืยหายอย่างใหญ่

หลวง เพีราะพีวกเขีาคุ่ดีว่าจัะสืาม่ารถใชี�ปัญญาขีองต้นเองเพืี�อลงคุวาม่เห็นว่า

ใคุรทีี่�พ้ีดีคุวาม่จัร่งกันแน่ ปัญหาคืุอเราก็กำาลังที่ำาเชี่นเดีียวกันในทุี่กวันนี� เราใชี� 

ปญัญาแบบม่นุษยเ์พืี�อประเม่่นวา่อะไรคืุอคุวาม่จัร่ง แที่นทีี่�จัะใชี�พีระวจันะขีอง 

พีระเจั�า”12
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นั�นคืุอคุำาแถลงที่ี�สืำาคัุญขีองคุาร์ล ที่ฤษฏิีว่วัฒนาการทัี่�งหม่ดีก็คืุอการ

ตั้�งขี�อสืงสัืยในพีระวจันะขีองพีระเจั�า มั่นไม่่มี่ที่างทีี่�ที่ฤษฎีีว่วัฒนาการทีี่�นำา 

ไปส้ื่การกลายพัีนธิ์ุจัะถ้กบรรจุัลงในพีระคุร่สืต้ธิรรม่คัุม่ภีัร์ มี่คุวาม่พียายาม่

ที่ำาเชี่นนั�น แต้่พีวกเขีาก็ที่ำาไม่่สืำาเร็จั เนื�องจัากส่ื�งทีี่�ถ้กบันท่ี่กไว�นั�นเป็น 

พีระวจันะขีองพีระเจั�า

“คุุณร้�หรือไม่่ว่ามี่ดีวงดีาวบนที่�องฟ้ากี�ดีวง มั่นมี่เป็นจัำานวนม่หาศาล

เลยทีี่เดีียว เพืี�อให�งา่ยข่ี�น คุุณลองม่องด้ีที่�องฟา้ในยาม่คุำ�าคืุน กลุม่่ดีาวทีี่�โดีดีเดีน่ 

ก็คืุอ ‘กลุ่ม่ดีาวคัุนไถ’ หรือ ‘กลุ่ม่ดีาวกระบวยใหญ่’ ภัายในสื่วนทีี่�เห็นเป็น

กระบวยนั�น มี่ดีวงดีาวนบัพัีนล�านดีวง คุุณยงัไม่ร้่�ส่ืกอัศจัรรยใ์จัอีกหรือ? คุุณอาจั 

ยงัไม่ร้่�ส่ืก แต้ที่ี่�จัร่งแล�ว นั�นไม่ใ่ชี ่“ดีวงดีาว” จัำานวนนับพัีนล�านดีวง มั่นคืุอระบบ 

จัักรวาลนับพัีนล�านระบบทีี่�อย้่ในกระบวยขีองกลุ่ม่ดีาวคัุนไถ และคุุณร้�ไหม่ว่า 

ในระบบจัักรวาลหน่�ง มี่จัำานวนดีวงดีาวอย่างน�อยหน่�งล�านดีวง และอาจัมี่จัำานวน

ส้ืงม่ากไปจันถ่งล�านล�านดีวง  ในระบบสืุร่ยจัักรวาลขีองเราเพีียงแห่งเดีียวนั�น 

คุาดีกันว่ามี่ดีวงดีาวถ่งสืองแสืนล�านดีวง เราเองไม่่ร้�ว่ธีิการสืร�างดีวงดีาวแม่�แต้่

ดีวงเดีียว  มั่นเป็นไปไดี�อย่างไรทีี่�ก๊าซึ่ไฮิโดีรเจันสืาม่ารถด่ีงตั้วมั่นออกม่าและ

รวม่กันเขี�าเป็นดีาวดีวงหน่�งไดี�  แที่บจัะไม่่ต้�องพ้ีดีถ่งการเก่ดีข่ี�นขีองดีวงดีาว

อีกเจ็ัดีหมื่�นล�านล�านล�านดีวงที่ี�สืาม่ารถสื่องกล�องม่องเห็นไดี� (นั�นคืุอเลขีเจ็ัดี

ต้าม่ดี�วยเลขีศ้นยย์ี�ส่ืบสืองตั้ว !) นอกจัากนี� ยงัมี่บางคุนกลา่ววา่จัำานวนดีวงดีาว

ทัี่�งหม่ดี ซ่ึ่�งรวม่ถ่งดีวงดีาวที่ี�เราไม่่สืาม่ารถสื่องกล�องเห็นไดี�นั�น เป็นจัำานวนทีี่�

ไม่่มี่ทีี่�ส่ื�นสุืดี”13

ถ�าอย่างนั�น จัักรวาลแห่งนี�ม่ารวม่ต้ัวเขี�าหากันไดี�อย่างไร?

ปฐมกาล 1:1 “ในแรกเร่�ม่นั�นพีระเจั�าที่รงเนรม่่ต้สืร�างฟ้าและ 

แผู้่นด่ีนโลก”
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นอกจัากนี� เพืี�อจัะให�ที่ฤษฎีีว่วัฒนาการเปน็จัร่งไดี� ม่นุษยเ์พีศชีายจัะต้�อง 

มี่ว่วัฒนาการในสืถานทีี่�แหง่เดีียวกัน ณ เวลาเดีียวกันกับม่นุษยเ์พีศหญ่ง โดียมี่ 

ระบบสืืบพีันธุิ์ทีี่�ที่ำางานไดี�อย่างสืม่บ้รณ์เพืี�อให�เผู้่าพัีนธุิ์ม่นุษย์สืาม่ารถดีำาเน่น

ต้่อไปไดี� มั่นจัะไม่่มี่ประโยชีน์เลยหากม่นุษย์เพีศชีายมี่ว่วัฒนาการก่อนแล�ว

ม่นุษย์เพีศหญ่งจ่ังคุ่อยมี่ว่วัฒนาการในอีก 100 ป่ต้่อม่า หรือม่นุษย์เพีศชีายมี่

ว่วัฒนาการข่ี�นม่าในที่วีปอเม่ร่กาและม่นษุยเ์พีศหญ่งมี่ว่วัฒนาการในที่วีปยุโรป

โดียทีี่�พีวกเขีาไม่่มี่ที่างม่าพีบกันไดี� และไม่่เพีียงแคุ่นั�น คุุณต้�องต้ระหนักว่า 

เรื�องเชี่นนี�จัะต้�องเก่ดีข่ี�นกับส่ื�งทีี่�มี่ชีีว่ต้ทุี่กสืายพัีนธุิ์ในโลกใบนี� ผู้ม่เพ่ี�งเห็น

บที่คุวาม่ที่ี�บอกว่ามี่ส่ื�งมี่ชีีว่ต้ม่ากกว่าแปดีล�านสืายพัีนธุิ์  นั�นหม่ายถ่งมี่

ม่ากกว่าแปดีล�านคุรั�งทีี่�ส่ื�งมี่ชีีว่ต้เพีศชีายขีองสืายพัีนธุิ์หน่�ง ต้�องมี่ว่วัฒนาการ

ในเวลาเดีียวกันและในสืถานทีี่�เดีียวกันกับส่ื�งมี่ชีีว่ต้เพีศหญ่งขีองสืายพัีนธุิ์นั�น   

คุวาม่น่าจัะเป็นทีี่�เหตุ้การณ์นี�จัะเก่ดีข่ี�นไดี�สืำาเร็จักับส่ื�งมี่ชีีว่ต้สืายพัีนธิ์ุเดีียวนั�น 

เก่นกว่าทีี่�จัะคุำานวณไดี� แล�วจัะเป็นไปไดี�อย่างไรสืำาหรับอีกแปดีล�านสืายพัีนธุิ ์

มั่นเป็นไปไม่่ไดี� และไม่่สืาม่ารถเป็นไปไดี�

ต้่อไปนี�เป็นตั้วอย่างคุำาถาม่ทีี่�ดีีทีี่�สืาม่ารถนำาไปใชี�ถาม่ เมื่�อคุุณกำาลัง

สืนที่นาถ่งที่ฤษฎีีว่วัฒนาการ:

• สื่�งม่ีชีีว่ต้เก่ดีขี่�นจัากสื่�งไม่่ม่ีชีีว่ต้ไดี�อย่างไร

• ระบบที่ี�ม่ีระเบียบ จัะเก่ดีจัากระบบที่ี�ไม่่ม่ีระเบียบไดี�อย่างไร

• หากม่ีการระเบ่ดีบ่�กแบงคุรั�งใหญ่ สืสืารและและพีลังงานที่ี�ก่อให�

เก่ดีบ่�กแบงนั�นม่าจัากไหน

สืำาหรับขี�อม้่ลเพ่ี�ม่เต่้ม่เกี�ยวกับหัวขี�อการที่รงสืร�างและว่วัฒนาการ 

สืาม่ารถหาด้ีไดี�จัาก

 www.creation.com

 www.answersingenesis.org

 www.rforh.com
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สืถานที่ี�ทีี่�ดีีม่ากอีกแหง่ในการพ้ีดีคุุยสืนที่นากคื็ุอร�านกาแฟ คุนมั่กไปนั�ง 

ที่ำาอะไรกันทีี่�นั�น? พีวกเขีานั�งคุุยกัน และนั�นคืุอส่ื�งทีี่�คุุณกำาลังม่องหา ดัีงนั�น 

เขี�าไปนั�งขี�างๆ ใคุรสัืกคุนและลองเร่�ม่ต้�นคุุยกับเขีา

คุรั� งหน่� งในเม่ืองเฟรสืโน รัฐ

แคุล่ฟอร์เนีย พีวกเรากลุ่ม่หน่�งออกไป

เป็นพียานเรื�องขี่าวประเสืร่ฐ เราแวะไป

ทีี่�ร�านกาแฟก่อน แล�วพีวกเราก็แยกย�าย

ไปนั�งต้าม่โต้ะ๊ต้า่งๆ ทีี่�มี่คุนนั�งอย้ ่มั่นสืนุก 

ม่ากที่เีดีียว ผู้ม่นั�งลงทีี่�โต๊้ะกับผู้้�ชีายสืองคุน 

ทีี่�มี่อายรุาวๆ ยี�ส่ืบปเ่ศษ เมื่�อเราเร่�ม่คุุยกัน  

หน่�งในนั�นเป็นผู้้�เชืี�อและอีกคุนเป็นผู้้�ไม่่เชืี�อ  

ดัีงนั�น ผู้ม่จ่ังจัดีจั่ออย้่ กับชีายทีี่�ยังไม่่

เชืี�อและไดี�ชี่วยต้อบคุำาถาม่เขีาบางขี�อ  

สัืกคุร้ห่น่�ง ผู้ม่ชีายสืายต้าไปยงัชีายอีกคุน

หน่�ง สีืหน�าขีองเขีาบ่งบอกถ่งคุวาม่อ่จัฉา 

เหมื่อนเขีาร้�ตั้วว่าเขีาคุวรจัะเป็นคุนทีี่�เป็นพียานให�กับเพืี�อนขีองเขีา ไม่่ใชี่ผู้ม่ 

พีอคุุยจับ ผู้ม่ก็ลุกข่ี�น จัับมื่อกับพีวกเขีา และม่องไปทีี่�ชีายผู้้�เชืี�อแล�วกล่าวว่า 

“ต้อนนี�ชี่วยรดีนำ�าเม่ล็ดีพัีนธุิ์เม่ล็ดีนี�ดี�วยนะคุรับ” มั่นเป็นคุำาให�กำาลังใจัเพืี�อ

หนุนใจัให�เขีามี่คุวาม่กล�าหาญเพืี�อพีระเจั�า

ศ้นย์การคุ�าเป็นอีกสืถานทีี่�ทีี่�ยอดีเยี�ยม่ในการออกไปเป็นพียาน ผู้ม่ชีอบไป 

ต้าม่ศ้นย์การคุ�าต้่างๆ ในชี่วงเที่ศกาลคุร่สืต้์ม่าสื เพีราะอะไร เพีราะผู้้�คุนชีอบ

ไปซืึ่�อขีองขีวัญและผู้ม่ก็ชีอบไปคุุยกับพีวกเขีา มั่นจ่ังเป็นการผู้สืม่ผู้สืานกัน

อย่างลงตั้ว

เมื่�อเร็วๆ นี�ทีี่�ศ้นยก์ารคุ�า ผู้ม่ไดี�พ้ีดีคุุยกับเจั�าหน�าทีี่�รักษาคุวาม่ปลอดีภััย 

เขีาบอกผู้ม่ว่าเขีาเคุยเป็นที่หารไปรบทีี่�อัฟกาน่สืถาน ในวันหน่�งเมื่�อเขีากลับ 

ต่อไปันั้�เปั็นัตัวอย่างคำาถามทำ้�ด่้ทำ้�สืามารถ 
นัำาไปัใช้ถาม เมื�อคุณก่ำาล่ังสืนัทำนัาถึง 
ทำฤษฎ้วิวัฒนัาก่าร:

• สิื�งม้ช้วิตเกิ่ด่ขึ�นัจาก่สิื�งไม่ม้ช้วิตได้่อย่างไร

• ระบับัท้ำ�ม้ระเบ้ัยบั จะเกิ่ด่จาก่ระบับัท้ำ�ไม่ม้   
  ระเบ้ัยบัได้่อย่างไร

• หาก่ม้ก่ารระเบัิด่บัิ๊ก่แบังครั�งใหญ่  
  สืสืารแล่ะแล่ะพล่ังงานัทำ้�ก่่อให้เก่ิด่ 
  บัิ๊ก่แบังนัั�นัมาจาก่ไหนั
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ม่าจัากภัารก่จัในสืนาม่รบ เขีาม่าร้�ตั้วภัายหลังว่าต้นเองถ้กย่ง ล้กกระสืุนที่ะลุ

เขี�าเสืื�อเกราะกันกระสุืนไปคุร่�งล้ก และอีกคุร่�งล้กที่ะลุไปทีี่�อกขีองเขีา เขีาร้�ส่ืก

ร�อนผู้่าวๆ ทีี่�บร่เวณนั�น แต้่ฮิอร์โม่นอะดีรีนาล่นทีี่�หลั�งออกม่าในระหว่างการ

ส้ื�รบนั�นคุงไดี�ชี่วยให�เขีาที่ำาภัารก่จัจันสืำาเร็จั เขีาเล่าให�ฟังว่าคุุณแม่่ขีองเขีาไดี�

อธ่ิษฐานเผืู้�อเขีาเสืม่อ เพีราะในชี่วงนั�นเขีายังไม่่ไดี�รับคุวาม่รอดี การถ้กย่ง 

คุรั�งนั�นเป็นสัืญญาณทีี่�ปลุกเขีาให�ตื้�นข่ี�น  คุุณแม่่เขีามั่กจัะคุุยเรื�องขีองเขีา 

กับสุืภัาพีสืต้รีทีี่�ด้ีแลร�านหนังสืือขีองคุร่สืต้จัักร และทัี่�งคุ้่จัะอธ่ิษฐานร่วม่กัน 

เพืี�อคุวาม่รอดีขีองเขีา หลังจัากกลับม่าจัากอัฟกาน่สืถานและม่าอย้่ทีี่�บ�าน  

เขีาเร่�ม่อ่านพีระคุัม่ภีัร์และไปคุร่สืต้จัักรกับคุุณแม่่ จันไดี�ตั้ดีส่ืนใจักลับใจัจัาก

บาปและไดี�รับคุวาม่รอดี หลังจัากนั�นเขีาก็ลงเอยดี�วยการแต้ง่งานกับสุืภัาพีสืต้รี 

ทีี่�ที่ำางานในร�านหนังสืือขีองคุร่สืต้จัักร เจั�าหน�าทีี่�รักษาคุวาม่ปลอดีภััยซึ่าม้่เอล

คุนนี�ชี่างมี่คุำาพียานทีี่�ยอดีเยี�ยม่ม่ากๆ !

คุรั�งหน่�งในศ้นยก์ารคุ�า ผู้ม่สัืงเกต้เหน็ชีายคุนหน่�งอย้ด่ี�านหลงัผู้ม่ เขีาต้�อง 

ใชี�ไม่�เที่�าชีว่ยเด่ีน ผู้ม่จ่ังเด่ีนชี�าลงและกล่าวทัี่กที่ายเขีา เขีาตั้ดีผู้ม่สัื�นแบบที่หาร 

ผู้ม่จ่ังถาม่วา่เขีาเปน็ที่หารใชีไ่หม่ เขีาต้อบวา่ใชี ่ผู้ม่ถาม่ต้อ่วา่เขีาไดี�รับบาดีเจ็ับ 

เมื่�อคุรั�งไปรบทีี่�ต้า่งประเที่ศใชีไ่หม่ คุำาต้อบคืุอใชี ่ผู้ม่ถาม่เขีาวา่พีอจัะเลา่เรื�องนี� 

ให�ฟงัไดี�หรือไม่ ่เขีาจ่ังเร่�ม่เลา่วา่เขีาไดี�รับบาดีเจ็ับทัี่�งทีี่�สืม่องและกระด้ีกสัืนหลัง  

เขีาอย้่กับหน่วยลาดีต้ระเวนในต้อนที่ี�รถฮัิม่วี�ขีองพีวกเขีาถ้กจัรวดีอาร์พีีจีั 

พุี่งเขี�าใสื่ ร่างกายขีองเขีาถ้กกระแที่กอย่างแรง ที่ำาให�สื่วนสืม่องและกระด้ีก 

สัืนหลังถ้กกระที่บกระเทืี่อนและเสีืยหายอย่างถาวร  ต้อนนั�นมี่เศษกระสุืน 

อาร์พีีจีัทีี่�แต้กกระจัายฝ้ังอย้่ในแขีนขีองเขีาปะปนกับเศษช่ี�นสื่วนกระด้ีกขีอง

ที่หารอีกคุนทีี่�ถ้กจัรวดีพุี่งเขี�าที่ะลุขีาทัี่�งสืองขี�าง อย่างไรก็ต้าม่ แม่�จัะบาดีเจ็ับ

สืาหัสื แต้่ก็ไม่่มี่ใคุรเสีืยชีีว่ต้จัากเหตุ้การณ์ดัีงกล่าว

ผู้ม่ถาม่ว่าเมื่�อเขีาเคุยเฉียดีเขี�าใกล�คุวาม่ต้ายเชี่นนั�น เขีาเคุยคุ่ดีไหม่

ว่าจัะเก่ดีอะไรข่ี�นหากต้�องเสืียชีีว่ต้ คุำาถาม่นั�นนำาไปส้ื่การเด่ีนสืนที่นาใน
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คนยาม

ศ้นย์การคุ�าต้่อไปอีกเป็นเวลาสีื�ส่ืบห�านาทีี่ เขีาบอกผู้ม่ว่าเขีาไดี�รับแต้่งตั้�งเป็น

ศาสืนาจัารย์และเขีาไม่่ไดี�สืนใจัว่าชีีว่ต้หลังคุวาม่ต้ายจัะเป็นอย่างไร  ทีี่�เขีา

สืนใจัคืุอการต่้ดีต้าม่พีระเยซ้ึ่ในขีณะที่ี�ยงัมี่ชีีว่ต้อย้่  นอกจัากนี�พีระคุมั่ภีัรย์งัถ้ก 

บ่ดีเบือนม่าต้ลอดีทีุ่กยุคุสืม่ัย ผู้ม่เคุยไดี�พีบกับคุนทีี่�ให�คุำาต้อบเชี่นนี�ม่าก่อน  

เราไดี�แลกเปลี�ยนคุวาม่คุ่ดีกันอย่างน่าสืนใจั เป็นเรื�องทีี่�ดีีทีี่�ไดี�ที่�าที่ายว่ลเลียม่

ดี�วยคุวาม่จัร่งในพีระคัุม่ภีัร์ และผู้ม่ก็ชีอบบที่สืนที่นาขีองเราเป็นอย่างม่าก

คุรั�งหน่�ง ผู้ม่ไดี�มี่โอกาสืพีบกับชีายคุนหน่�งในศ้นย์การคุ�า เขีาเป็น

คุร่สืเตี้ยนเมื่�อต้อนมี่อายุม่ากแล�ว ผู้ม่ถาม่วา่ “มี่อะไรเก่ดีข่ี�นในระหวา่งเสื�นที่าง

ชีีว่ต้ขีองคุุณ ทีี่�ที่ำาให�คุุณตั้ดีส่ืนใจัเชี่นนั�น” เขีาต้อบว่า “เศษที่รายในรองเที่�า” 

ผู้ม่จ่ังถาม่เขีาว่าหม่ายถ่งอะไร เขีาต้อบว่ามี่คุนหลายคุนม่าเป็นพียานเรื�อง 

ขีา่วประเสืร่ฐกับเขีา และมั่นที่ำาให�เขีาต้�องคุ่ดีถ่งเรื�องพีระเจั�าม่าต้ลอดีชีีว่ต้ และ

ก็ม่ีม่าเพ่ี�ม่ข่ี�นเรื�อยๆ จันมั่นรบกวนใจัเขีาถ่งขีนาดีต้�องคุ�นหาคุวาม่จัร่งให�ไดี�  

คุุณอาจัเคุยไดี�ย่นอีกสืำานวนหน่�งวา่ ‘ก�อนกรวดีในรองเที่�า’ หากคุุณประสืบกบั

เรื�องเชี่นนี� คุุณจัะร้�ส่ืกรำาคุาญจันต้�องหยุดีเพืี�อถอดีรองเที่�าและเอาก�อนกรวดี

นั�นออก หลักการเดีียวกันนี�ถ้กนำาม่าใชี�ทีี่�นี� เราต้�องแนใ่จัวา่เราไดี�ที่ำาให�คุนฉุกคุ่ดี

และอยากหาคุำาต้อบ จังถาม่คุำาถาม่ที่ี�ดีี ดีำาเน่นบที่สืนที่นาทีี่�ดีี ให�ถ�อยคุำาหรือ 

ขี�อคุวาม่ทีี่�ดีี ให�หนังสืือหรือใบปล่วทีี่�ดีี ให�ส่ื�งทีี่�ดีีๆ เหล่านี�  เพืี�อจุัดีชีนวนคุวาม่คุ่ดี 

ให�ต้�องออกไปแสืวงหาคุวาม่จัร่ง

อีกส่ื�งหน่�งทีี่�คุุณที่ำาไดี�คืุอตั้�ง “จุัดีพัีก 

เพืี�ออธ่ิษฐาน” ( www.prayerstop.org )  

การกำาหนดีจุัดีหน่�งเพืี�ออธ่ิษฐานให�แก่

ผู้้�คุนทัี่�วไปทีี่�เด่ีนผู่้านม่าเป็นคุวาม่คุ่ดีที่ี�ดีี  

น�อยคุนนักทีี่�จัะปฏ่ิเสืธิการอธ่ิษฐานเพืี�อ

พีวกเขีา และนั�นจัะนำาไปส้ื่การสืนที่นาทีี่�

ยอดีเยี�ยม่

ครั�งหนึั�ง ผู้มได้่ม้โอก่าสืพบักั่บัชายคนัหนึั�ง 
ในัศ้นัย์ก่ารค้า เขาเปั็นัคริสืเต้ยนัเมื�อตอนั
ม้อายุมาก่แล้่ว ผู้มถามว่า “ม้อะไรเกิ่ด่ขึ�นัในั
ระหว่างทำางช้วิตของคุณ ท้ำ�ทำำาให้คุณตัด่สิืนัใจ 
เช่นันัั�นั” เขาตอบัว่า “เศษทำรายในัรองเท้ำา”
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รวม่ถ่งการเป็นพียานกับคุนทีี่�ไปจัับกลุ่ม่ที่านอาหารร่วม่กันทีี่�หลังรถใน

ลานจัอดีรถขีองสืนาม่ฟุต้บอลก่อนการแขีง่ขัีน หรือการแจักใบปล่วให�แกฝ้่้งชีน 

ก่อนเด่ีนเขี�าสืนาม่แขี่งขัีน ผู้ม่ไดี�พีบกับนักเรียนสืองคุนทีี่�ผู้ม่เคุยสือนเมื่�อ 

ส่ืบแปดีป่ทีี่�แล�ว ในขีณะทีี่�ผู้ม่ไปแจักใบปล่วทีี่�หน�าสืนาม่แขี่งขัีนฟุต้บอลขีอง

ม่หาว่ที่ยาลัย และไดี�มี่สืุภัาพีสืต้รีคุนหน่�งบอกผู้ม่ว่าเธิอเคุยไดี�รับใบปล่วทีี่� 

ผู้ม่แจักแล�ว ผู้ม่ถาม่ว่า “คุุณไดี�ม่าจัากไหนคุรับ” เธิอต้อบว่า “เมื่�อมี่การ

แขี่งขัีนฟุต้บอลคุรั�งสุืดีที่�ายทีี่�นี�คุ่ะ” เราอย้่ทีี่�สืนาม่ทีี่�นี�เมื่�อสืาม่เดืีอนก่อนและ

ก็ไดี�แจักใบปล่วขี่าวประเสืร่ฐต้อนนั�น

นี�คืุอเรื�องราวขีองม่่ที่ส่ืโอะ ฟุจ่ัดีะ ผู้้�บัญชีาการกองบ่นญี�ปุ่นผู้้�ประกาศ

ก�องก่อนการโจัม่ตี้ว่า “โที่ระ โที่ระ โที่ระ” เขีาเล่าถ่งเหตุ้การณ์เมื่�อวันทีี่� 7 

ธัินวาคุม่ 1941 ในต้อนที่ี�เขีากำาลังมุ่่งหน�าไปยังเพ่ีร์ลฮิาร์เบอร์ว่า

“ต้�องยอม่รับว่าผู้ม่ร้�ส่ืกตื้�นเต้�นม่าก เมื่�อตื้�นข่ี�นในเชี�าวันนั�นต้อน

ตี้สืาม่ต้าม่เวลาขีองฮิาวาย และเปน็วันทีี่�สีื�หลังวันเก่ดีคุรบสืาม่ส่ืบเก�าป่

ขีองผู้ม่ เรือบรรทุี่กเคุรื�องบ่นหกลำาขีองเราแล่นอย้่ห่างจัากที่างเหนือ 

ขีองเกาะโออาฮ้ิราว 230 ไม่ล์ ในฐานะผู้้�บัญชีาการกองบ่น ผู้ม่ไดี� 

ต้รวจัสือบรายงานขี�อม้่ลขี่าวกรองในนาทีี่สุืดีที่�ายทีี่�ห�องปฏ่ิบัต่้การ  

ก่อนทีี่�จัะนำาเคุรื�องบ่น “ไที่ป์ 97” ไปอุ่นเคุรื�อง  (เคุรื�องยนต้์เดีี�ยว 

สืาม่ทีี่�นั�ง ทีี่�ใชี�ท่ี่�งระเบ่ดีแนวราบและโจัม่ตี้ดี�วยต้อร์ปิโดี) 

ดีวงอาท่ี่ต้ยข่์ี�นที่างท่ี่ศต้ะวันออกสืาดีแสืงงดีงาม่อย้เ่หนือปุยเม่ฆ่ 

สีืขีาว ขีณะเมื่�อผู้ม่บ่นนำาฝ้้งบ่นจัำานวน 360 ลำาไปยังฮิาวายที่ี�ระดัีบ

คุวาม่ส้ืง 3,000 เม่ต้ร ผู้ม่มี่เป้าหม่ายภัารก่จัทีี่�ชัีดีเจัน คืุอการจ้ั่โจัม่

อยา่งกะทัี่นหันเพืี�อที่ำาลายล�างกองทัี่พีเรือสืหรัฐฯ ในม่หาสืม่ทุี่รแปซ่ึ่ฟกิ 

ให�เปน็อัม่พีาต้โดียไม่ใ่ห�ศัต้ร้ร้�ตั้ว  ผู้ม่กังวลวา่ภัารก่จัจัะไม่ส่ืำาเร็จัหากเรือ 

ประจััญบานขีองสืหรัฐฯ บางลำาไม่่ไดี�อย้่ทีี่�นั�น ผู้ม่ไม่่ไดี�คุ่ดีถ่งคุวาม่ 
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เป็นไปไดี�ทีี่�การโจัม่ตี้นั�นจัะนำาไปส้ื่การเผู้ช่ีญหน�าในสืงคุราม่คุรั�งใหญ่

กับสืหรัฐฯ ผู้ม่คุำาน่งถ่งแคุ่คุวาม่สืำาเร็จัที่างการที่หารเที่่านั�น

เมื่�อเราเคุลื�อนเขี�าใกล�หม้่่เกาะฮิาวายในวันอาท่ี่ต้ย์อันสืดีใสืนั�น 

ผู้ม่ไดี�ที่ำาการสืำารวจับร่เวณที่่าเรือ ฐานทัี่พีอากาศฮ่ิกแคุม่ทีี่�อย้่บร่เวณ

ใกล�เคีุยง และที่ี�ที่ำาการกองทัี่พีอื�นๆ รอบเกาะโฮิโนล้ล้ เมื่�อม่องเห็น 

กองทัี่พีเรือขีองสืหรัฐอเม่ร่กาทัี่�งหม่ดีทีี่�จัอดีที่อดีสืม่ออย่างสืงบอย้ ่

เบื�องล่าง ผู้ม่ย่�ม่ขีณะเอื�อม่มื่อหย่บไม่โคุรโฟนและสัื�งการว่า “ฝ้้งบ่น

ทัี่�งหม่ดี ! เขี�าโจัม่ตี้ไดี�” ในขีณะนั�นเป็นเวลา 7:49 นาฬิ่กา

เหมื่อนดัี�งพีายุเฮิอร่เคุนพัีดีโหม่กระหนำ�าอย่างไม่่ทัี่นตั้�งตั้ว  

เคุรื�องบ่นท่ี่�งต้อร์ปิโดี เคุรื�องบ่นท่ี่�งระเบ่ดี และเคุรื�องบ่นรบทัี่�งกองบ่น

ขีองผู้ม่ ก็ไดี�เขี�าจ้ั่โจัม่อย่างดุีเดืีอดีเก่นกว่าจัะบรรยายไดี� เมื่�อคุวันไฟ 

เร่�ม่ลอยส้ืงข่ี�น  เรือประจััญบานที่ี�เคุยฮ่ิกเห่ม่ลำาพีองก็เร่�ม่ล�ม่เอียงจัน 

จัม่ลงทีี่ละลำา หัวใจัขีองผู้ม่ตื้�นเต้�นลุกโชีนดี�วยคุวาม่ย่นดีี ในระหว่าง

สืาม่ชัี�วโม่งต้่อม่า ผู้ม่ไดี�ออกคุำาสัื�งให�เคุรื�องบ่นโจัม่ตี้เขี�าท่ี่�งระเบ่ดีทีี่�

ระดัีบคุวาม่ส้ืงห�าส่ืบฟุต้ ไม่่เพีียงแคุ่ทีี่�เพ่ีร์ลฮิาร์เบอร์เที่่านั�น แต้่ยังรวม่ 

ไปถ่งสืนาม่บ่น คุา่ยที่หาร และอ้เ่รือในบร่เวณใกล�เคีุยงอีกดี�วย จัากนั�น 

ผู้ม่ก็นำาเคุรื�องบ่นบ่นส้ืงข่ี�นเพืี�อประเม่่นคุวาม่เสีืยหายอย่างละเอียดี

และรายงานต้่อผู้้�บังคัุบบัญชีา

จัำานวนเรือประจััญบานแปดีลำาทีี่�จัอดีทีี่�ที่า่เรือ มี่ห�าลำาถ้กที่ำาลาย

จันใชี�งานไม่ไ่ดี�อยา่งส่ื�นเช่ีง  ในต้อนนั�น... เรือรบขีนาดีเล็กอื�นๆ ก็ไดี�รับ

คุวาม่เสืียหาย แต้่การส้ืญเสีืยทีี่�ไม่่สืาม่ารถฟ้�นฟ้เยียวยากลับม่าใหม่่ไดี� 

คืุอ เจั�าหน�าทีี่�ขีองกองทัี่พีเรือสืหรัฐจัำานวน 3,077 รายไดี�เสีืยชีีว่ต้ 

หรือส้ืญหาย และบาดีเจ็ับอีก 876 ราย ที่หารจัากกองที่ัพีบกจัำานวน 

226 นายไดี�เสีืยชีีว่ต้ และบาดีเจ็ับอีก 396 นาย

มั่นเป็นคุวาม่สืำาเร็จัทีี่�น่าตื้�นเต้�นทีี่�สุืดีในอาชีีพีขีองผู้ม่ !
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สีื�ป่ต่้อม่า ผู้ม่ตั้�งใจัอย่างแน่วแน่ทีี่�จัะพัีฒนาคุวาม่เชีี�ยวชีาญและ

คุวาม่สืาม่ารถขีองผู้ม่ให�ไปไกลย่�งกว่าคุวาม่สืำาเร็จัทีี่�เพ่ีร์ลฮิาร์เบอร์ ผู้ม่ไดี� 

ผู้า่นปฏ่ิบัต่้การในหม้่เ่กาะโซึ่โลม่อน ชีวา ม่หาสืม่ทุี่รอ่นเดีีย แต้ก่อ่นทีี่�จัะ 

ถ่งยทุี่ธิการม่่ดีเวย ์  วันทีี่� 4 ม่่ถุนายน คุ.ศ. 1942  ผู้ม่ม่อีาการไสื�ต้่�งอักเสืบ 

และไม่ส่ืาม่ารถข่ี�นบ่นไดี� ในระหวา่งทีี่�นอนรักษาตั้วอย้บ่นเตี้ยง ผู้ม่ต้�อง

หน�าน่�วคุ่�วขีม่วดีทีุ่กคุรั�งเมื่�อไดี�ย่นเสืียงอาวุธิดัีงสืนั�นอย้่รอบๆ บร่เวณ 

เมื่�อส่ื�นสุืดีวันนั�นลง เราไดี�ประสืบคุวาม่พี่ายแพี�อย่างย่�งใหญ่เป็นคุรั�ง

แรก เราไดี�ส้ืญเสีืยเรือรบไปทัี่�งหม่ดีส่ืบลำา !

นับแต้่นั�นเป็นต้�นม่า สืถานการณ์ขีองเราก็เลวร�ายลงเรื�อยๆ  

ผู้ม่ไม่่ต้�องการทีี่�จัะยอม่แพี� ผู้ม่ต้�องการต้่อส้ื�จันเป็นคุนสุืดีที่�ายใน

สืนาม่รบ  แต่้เมื่�อสืม่เด็ีจัพีระจัักรพีรรด่ีประกาศว่าเรายอม่จัำานน  

ผู้ม่ก็ต้�องยอม่ที่ำาต้าม่

ผู้ม่อย้่ทีี่�ฮ่ิโรช่ีม่าในวันก่อนทีี่�ระเบ่ดีปรม่าณ้จัะถ้กท่ี่�งลงม่า โดีย

ผู้ม่ไดี�เขี�ารว่ม่การประชุีม่ที่างที่หารกับกองทัี่พีบกเปน็เวลาหน่�งสัืปดีาห์  

ผู้ม่ไดี�รับโที่รศัพีที่์ที่างไกลจัากกองบัญชีาการกองทัี่พีเรือ ขีอให�ผู้ม่รีบ

กลับโต้เกียวโดียดี่วน นั�นเป็นเพีียงหน่�งวันก่อนการท่ี่�งระเบ่ดีปรม่าณ้

เมื่�อสืงคุราม่ส่ื�นสุืดีลง อาชีีพีที่หารขีองผู้ม่ก็ส่ื�นสุืดีลงเชี่นกัน 

เนื�องจัากกองกำาลังขีองญี�ปุน่ทัี่�งหม่ดีต้า่งถ้กสืลายลง ผู้ม่กลับไปยงับ�าน 

เก่ดีซ่ึ่�งเป็นหม้่่บ�านใกล�กับเมื่องโอซึ่าก�า เร่�ม่ต้�นที่ำาอาชีีพีเกษต้ร แต้่ 

มั่นช่ีางเป็นชีีว่ต้ทีี่�น่าที่�อแที่� ผู้ม่ร้�ส่ืกไม่่มี่คุวาม่สุืขีม่ากข่ี�นเรื�อยๆ โดียเฉพีาะ 

อย่างย่�งเมื่�อเร่�ม่มี่การพ่ีจัารณาสือบสืวนคุดีีอาชีญากรรม่สืงคุราม่ทีี่� 

กรุงโต้เกียว ถ่งแม่�ว่าผู้ม่จัะไม่่เคุยถ้กตั้�งขี�อกล่าวหา แต้่นายพีลดัีกลาสื 

แม่คุอาเธิอร์ ไดี�เรียกผู้ม่ข่ี�นให�การอย้่หลายคุรั�ง

ในวันหน่�งขีณะที่ี�ผู้ม่เด่ีนออกจัากสืถานีรถไฟที่ี�ช่ีบุยะในโต้เกียว 

ผู้ม่เห็นคุนอเม่ร่กันกำาลังแจักเอกสืารบางอย่าง เมื่�อผู้ม่เด่ีนผู้่าน เขีาก็ 
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ยื�นแผู้น่พัีบให�ผู้ม่ซ่ึ่�งม่หัีวขี�อวา่ ‘ฉนัเคุยเปน็เชีลยศ่กขีองญี�ปุน่’ (จััดีพ่ีม่พี์ 

โดีย Bible Literature International หรือทีี่�ร้�จัักกันในชืี�อ Bible 

Meditation League) มั่นเป็นเรื�องราวเกี�ยวกับการพ่ีจัารณาคุดีีการ 

กระที่ำาที่ารุณกรรม่ต่้อนักโที่ษสืงคุราม่ ทีี่�เก่ดีข่ี�นในชี่วงเวลานั�นพีอดีี 

ผู้ม่จ่ังรับแผู้่นพัีบนั�นม่า

ส่ื�งทีี่�ผู้ม่ไดี�อา่นมั่นนา่ท่ี่�งม่าก  ในที่ี�สุืดีมั่นก็ไดี�เปลี�ยนแปลงชีีว่ต้ผู้ม่  

ย�อนเวลากลับไป ในวันอาท่ี่ต้ยนั์�น ขีณะทีี่�ผู้ม่บ่นอย้เ่หนือเพ่ีรล์ฮิารเ์บอร์  

ที่หารอเม่ร่กันคุนหน่�งชืี�อ เจัคุ เดีอเชีเซึ่อร์ กำาลังปฏ่ิบัต่้หน�าทีี่�ใน 

โรงคุรัวในคุ่ายที่หารที่ี�แคุล่ฟอร์เนีย เมื่�อว่ที่ยุประกาศขี่าวเรื�องการ

โจัม่ตี้ที่ำาลายเพ่ีร์ลฮิาร์เบอร์อย่างกระที่ันหัน เขีาก็ขีว�างมั่นฝ้รั�งใสื่

ผู้นังอย่างแรงแล�วต้ะโกนว่า “ไอ�ยุ่น ! คุอยด้ีนะว่าพีวกเราจัะที่ำาอะไร 

กับแกบ�าง”

หน่�งเดืีอนต่้อม่า เขีาอาสืาไปปฏิ่บัต่้ภัารก่จัลับกับฝ้้งบ่นจ่ัม่มี่� 

ด้ีล่ต้เต่้�ล ทีี่�บ่นเขี�าจ้ั่โจัม่กรุงโต้เกียว จัากเรือบรรทุี่กเคุรื�องบ่นฮิอร์เน็ต้ 

ในวันทีี่� 18 เม่ษายน คุ.ศ. 1942  เดีอเชีเชีอร์เป็นหน่�งในนักบ่นขีอง

ฝ้้งบ่นท่ี่�งระเบ่ดี และเขีาเต้ม็่ไปดี�วยคุวาม่ดีีใจัทีี่�ไดี�แก�แคุ�น หลังจัากการ

โจัม่ต้ีเสืร็จัส่ื�นลง พีวกเขีาตั้�งใจัจัะบ่นต้รงไปยังประเที่ศจัีน แต้่นำ�ามั่น

เก่ดีหม่ดี เขีาจ่ังต้�องกระโดีดีร่ม่จัากเคุรื�องบ่น เขีาต้กลงในด่ีนแดีน 

ทีี่�ญี�ปุ่นย่ดีคุรองอย้่ เชี�าวันรุ่งข่ี�น เดีอเชีเชีอร์พีบว่าต้นเองไดี�ต้กเป็น

เชีลยศ่กขีองญี�ปุ่นเสีืยแล�ว

กว่าสีื�ส่ืบเดืีอนทีี่�ถ้กคุุม่ขัีงอย่างยาวนาน เดีอเชีเชีอร์ถ้กปฏ่ิบัต่้

อยา่งโหดีร�าย เขีาจัำาไดี�วา่เขีาร้�ส่ืกเกลียดีชัีงอยา่งรุนแรงต้อ่ผู้้�คุุม่ญี�ปุน่ทีี่�

เหี�ยม่โหดี จันขีนาดีทีี่�มั่นพีลุง่พีลา่นถ่งจุัดีทีี่�เขีาแที่บจัะเสีืยสืต่้ หลังจัาก

ยี�ส่ืบห�าเดืีอนทีี่�ถ้กคุุม่ขัีงทีี่�เมื่องหนานก่งในประเที่ศจีัน เชีลยศ่กทีี่�เป็น 

ชีาวสืหรฐัฯ ไดี�รบัพีระคุมั่ภีัร์ม่าหน่�งเล่ม่เพืี�อใชี�แบ่งปันกันอ่าน เดีอเชีเชีอร์ 
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ไม่ใ่ชีน่ายที่หาร จ่ังต้�องรอหลังจัากนายที่หารอื�นไดี�อา่นเสีืยกอ่น ในที่ี�สุืดี 

ก็ถ่งคุ่วทีี่�เขีาจัะไดี�พีระคัุม่ภีัร์เล่ม่นั�นม่าอ่านเป็นระยะเวลาสืาม่สัืปดีาห์ 

ณ คุ่ายเชีลยสืงคุราม่แห่งนั�น เดีอเชีเชีอร์ไดี�อ่านพีระคุัม่ภีัร์ เขีาไดี�อ่าน 

และอา่น... จันถ่งจุัดีทีี่�เขีาเขี�าใจัแล�ววา่หนังสืือเลม่่นี�เปน็ม่ากกวา่หนังสืือ 

อม่ต้ะที่ี�บันท่ี่กเหต้กุารณใ์นประวต่ั้ศาสืต้ร ์ ณ ห�องคุุม่ขัีงเล็กๆ แหง่นั�น  

ขี�อคุวาม่ในพีระคัุม่ภีัรมี์่คุวาม่หม่ายทีี่�สืะที่�อนเกี�ยวกับตั้วเขีาในชีว่งเวลา

นั�นอย่างชัีดีเจัน

ฤที่ธ่ิ�อำานาจัขีองพีระคุร่สืต์้ทีี่�เจัคุ เดีอเชีเชีอร์ไดี�รับเขี�าม่าในชีีว่ต้

ขีองเขีา ไดี�เปลี�ยนทัี่ศนคุต่้ทัี่�งหม่ดีทีี่�เขีามี่ต้่อผู้้�คุุม่ขัีง คุวาม่เกลียดีชัีง 

ขีองเขีากลายเป็นคุวาม่รักและคุวาม่ห่วงใย เจัคุตั้ดีส่ืนใจัว่าหาก

ประเที่ศขีองเขีาชีนะสืงคุราม่และเขีาไดี�รับการปล่อยตั้ว วันหน่�งเขีา

จัะกลับไปทีี่�ญี�ปุ่นและแนะนำาหนังสืือแห่งการเปลี�ยนแปลงชีีว่ต้ขีอง

ผู้้�คุนเล่ม่นี�ให�แก่ผู้้�อื�น

นั�นคืุอส่ื�งทีี่�เจัคุ เดีอเชีเชีอรไ์ดี�ที่ำา หลังจัากเขี�าอบรม่ทีี่�ม่หาว่ที่ยาลัย 

ซีึ่แอต้เท่ี่ลแปซ่ึ่ฟิกแล�ว เขีากลับไปทีี่�ญี�ปุ่นในฐานะม่่ชีชัีนนารี พีร�อม่กับ 

เรื�องราวขีองเขีาทีี่�ถ้กตี้พ่ีม่พีเ์ปน็แผู้น่พัีบเล็กๆ แผู้น่นั�น  มั่นเปน็ส่ื�งทีี่�ผู้ม่ 

ไม่่สืาม่ารถอธิ่บายไดี�เลย

ผู้ม่ไม่ส่ืาม่ารถลมื่มั่นไดี� แรงบันดีาลใจัทีี่�เก่ดีจัากสืนัต่้สุืขีภัายในใจั

ขีองเจัคุในแผู้่นพัีบเล็กๆ ทีี่�ผู้ม่ไดี�อ่านนั�น นั�นคืุอส่ื�งทีี่�ผู้ม่กำาลังแสืวงหา 

ถ�าหากชีาวอเม่ร่กันผู้้�นี�ไดี�พีบมั่นในพีระคุร่สืต้ธิรรม่คุัม่ภีัร์ ผู้ม่ก็คุวรจัะ 

ต้�องซืึ่�อเล่ม่หน่�งให�ตั้วเองดี�วย แม่�ผู้ม่เองมี่พืี�นเพีคุวาม่เชืี�อที่างพุีที่ธิศาสืนา

อย้่ในตั้วก็ต้าม่

ในสัืปดีาห์ต้่อๆ ม่า ผู้ม่อ่านพีระคัุม่ภีัร์อย่างห่วกระหาย ผู้ม่อ่าน

ม่าถ่งจุัดีทีี่�สืำาคัุญทีี่�สุืดีขีองเรื�องราว คืุอการถ้กต้ร่งกางเขีนขีองพีระเยซ้ึ่ 

ผู้ม่อ่านล้กา 23:24 ซ่ึ่�งเป็นคุำาอธ่ิษฐานขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์เมื่�อพีระองคุ์



180

คนยาม

ที่รงส่ื�นพีระชีนม่์ “ขี�าแต้่พีระบ่ดีา ขีอโปรดีอภััยโที่ษเขีา เพีราะว่าเขีา

ไม่่ร้�ว่าเขีาที่ำาอะไร” ผู้ม่ร้�ส่ืกซึ่าบซ่ึ่�งใจัเพีราะต้ัวผู้ม่เองนั�นเป็นหน่�งใน

จัำานวนผู้้�ทีี่�พีระองคุ์ที่รงอธ่ิษฐานให�อย่างแน่นอน  ผู้ม่ไดี�เขี่นฆ่่าผู้้�คุน 

จัำานวนม่ากม่ายในนาม่ขีองลัที่ธ่ิชีาต่้น่ยม่ เพีราะผู้ม่ไม่่เคุยเขี�าใจั 

คุวาม่รกัขีองพีระคุร่สืต์้ และไม่่ร้�ว่าพีระองค์ุที่รงม่พีีระประสืงค์ุจัะปล้กฝั้ง 

คุวาม่รักนี�ไว�ในหัวใจัทุี่กดีวง

ในต้อนนั�นเอง ด้ีเหมื่อนว่าผู้ม่จัะไดี�พีบกับพีระเยซ้ึ่เป็นคุรั�งแรก 

ผู้ม่เขี�าใจัคุวาม่หม่ายขีองการส่ื�นพีระชีนม่์ขีองพีระองคุ์เพืี�อชีดีใชี�คุวาม่ 

ชัี�วร�ายขีองผู้ม่ ดัีงนั�น ในคุำาอธ่ิษฐาน ผู้ม่ไดี�ขีอให�พีระองค์ุที่รงโปรดี 

ยกโที่ษบาปผู่้ดีขีองผู้ม่ และเปลี�ยนแปลงผู้ม่จัากอดีีต้นักบ่นผู้้�ม่ีแต้่

คุวาม่ขีม่ขืี�นและคุวาม่ผู่้ดีหวัง ให�กลายเป็นคุร่สืเตี้ยนทีี่�มี่ชีีว่ต้ทีี่�สืม่ดุีล

และมี่วัต้ถุประสืงคุ์ในชีีว่ต้ทีี่�ชัีดีเจัน

วันทีี่� 14 เม่ษายน คุ.ศ. 1950 นั�นเปน็ “วันทีี่�ต้�องจัดีจัำา” วันทีี่�สือง 

ในคุวาม่ที่รงจัำาขีองผู้ม่ ในวันนั�น ผู้ม่ไดี�กลายเป็นคุนใหม่่ มุ่ม่ม่องชีีว่ต้

ทัี่�งหม่ดีขีองผู้ม่ไดี�เปลี�ยนแปลงไปเพีราะการที่รงนำาขีองพีระคุร่สืต์้  ผู้้�ทีี่�

ผู้ม่เคุยเกลยีดีชัีงและไม่ส่ืนใจัม่ากอ่น ไม่น่านนกัเพืี�อนๆ และคุรอบคุรวั

ขีองผู้ม่ก็ไดี�รับร้�ถ่งการตั้ดีส่ืนใจัขีองผู้ม่ในการต่้ดีต้าม่พีระคุร่สืต์้ มั่นเปน็

เรื�องทีี่�พีวกเขีาเขี�าใจัไดี�ยาก

หนังสืือพ่ีม่พี์ไดี�พีาดีหัวขี่าวใหญ่ว่า “วีรบุรุษแห่งเพ่ีร์ลฮิาร์เบอร์

ไดี�เปลี�ยนศาสืนาไปเปน็คุร่สืเตี้ยน” เพืี�อนที่หารรว่ม่รบไดี�ม่าเยี�ยม่เยยีน

และพียายาม่เกลี�ยกล่อม่ให�ผู้ม่ท่ี่�ง “คุวาม่คุ่ดีบ�าๆ นี�” เสีืย บางคุน

กล่าวหาว่าผู้ม่เป็นนักฉวยโอกาสืทีี่�เปลี�ยนเป็นคุร่สืเตี้ยน เพืี�อจัะสืร�าง

คุวาม่ประที่ับใจัให�กับอเม่ร่กันผู้้�ชีนะสืงคุราม่

เวลาไดี�พ่ีส้ืจัน์ว่าพีวกเขีาเขี�าใจัผู่้ดี ในฐานะผู้้�ประกาศข่ีาวประเสืร่ฐ 

ผู้ม่ไดี�เด่ีนที่างไปทัี่�วประเที่ศญี�ปุ่นและซีึ่กโลกต้ะวันออกเพืี�อแนะนำา 
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ผู้้�อื�นให�ร้�จัักกับพีระองค์ุผู้้�ที่รงเปลี�ยนแปลงชีีว่ต้ขีองผู้ม่ ผู้ม่เชืี�ออย่าง 

สุืดีหัวใจัว่า ในที่ศวรรษต่้อๆ ไป ผู้้�นำาขีองญี�ปุ่นและประเที่ศอื�นๆ 

ทัี่�งหลายต้�องไม่่ม่องขี�าม่และเม่่นเฉยต้่อเรื�องราวขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ 

เยาวชีนรุ่นหลังจัะไดี�ต้ระหนักว่าพีระองคุ์ที่รงเป็นคุวาม่หวังเดีียว

สืำาหรับโลกทีี่�วุ่นวายทุี่กขี์เข็ีญนี�

แม่�วา่ประเที่ศขีองผู้ม่จัะมี่อัต้ราผู้้�อา่นออกเขีียนไดี�ส้ืงทีี่�สุืดีในโลก  

แต้่การศ่กษาไม่่ไดี�นำาไปส้ื่คุวาม่รอดี สัืนต่้สุืขีและเสืรีภัาพีทัี่�งในระดัีบ

ชีาต่้และสื่วนบุคุคุลจัะเก่ดีข่ี�นไดี�โดียผู้่านการไดี�พีบกับพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์

เที่่านั�น 

ถ�ามั่นเป็นไปไดี� ผู้ม่จัะยอม่ที่ำาทุี่กอย่างเพืี�อย�อนอดีีต้กลับไป 

ยี�ส่ืบเก�าป่ก่อนเพืี�อแก�ไขีการกระที่ำาขีองผู้ม่ที่ี�เพ่ีร์ลฮิาร์เบอร์  ในต้อนนี�  

ผู้ม่ที่ำางานเพืี�อลบล�าง ที่ำาลายรากขีองคุวาม่เกลียดีชัีงทีี่�แพีรเ่ชืี�อคุุกคุาม่ 

ในใจัม่นุษย์ ซ่ึ่�งก่อให�เก่ดีโศกนาฏิกรรม่ คุวาม่เกลียดีชัีงเหล่านั�นไม่่

สืาม่ารถถ้กลบล�างถอนรากถอนโคุนไดี�โดียปราศจัากคุวาม่ชี่วยเหลือ

จัากพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์

พีระองคุ์ผู้้�เดีียวเที่่านั�นทีี่�ที่รงมี่ฤที่ธ่ิ�อำานาจัม่ากเพีียงพีอทีี่�จัะ

เปลี�ยนแปลงชีีว่ต้ขีองผู้ม่ และสืร�างแรงบันดีาลใจัใหม่่ดี�วยพีระปัญญา

ขีองพีระองคุ์ พีระองคุ์ที่รงเป็นคุำาต้อบเดีียวสืำาหรับชีีว่ต้ทีี่�ทุี่กขี์ที่รม่าน

ขีองเจัคุ เดีอเชีเซึ่อร์ พีระองคุ์ที่รงเป็นคุำาต้อบเดีียวสืำาหรับคุนหนุ่ม่คุน

สืาวในวันนี�”14

แผู้น่พัีบเพืี�อการประกาศนั�นไดี�ผู้ล ! สืำาหรับที่า่นทีี่�ต้�องการขี�อม้่ลเพ่ี�ม่เต่้ม่ 

เกี�ยวกับการขีอรับแผู้่นพัีบและใบปล่ว กรุณาไปทีี่� www.markcahill.org
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สืวนสืาธิารณะ ชีายหาดี บร่เวณทีี่�ตั้�งขีองบาร์ในเขีต้เมื่องและงาน

เที่ศกาลต่้างๆ ล�วนเป็นสืถานทีี่�ทีี่�เหม่าะสืำาหรับการออกไปที่ำาหน�าทีี่�คุนยาม่

เชี่นกัน

คุรั�งหน่�ง ผู้ม่เคุยเป็นพียานเรื�องขี่าวประเสืร่ฐในบร่เวณทีี่�มี่บาร์ตั้�งอย้ ่

ผู้ม่หยุดีม่องไปรอบๆ งานปาร์ตี้�และเห็นผู้้�คุนทีี่�ดืี�ม่จันเม่าม่ายและท่ี่�งคุุณคุ่า

ขีองชีีว่ต้ขีองพีวกเขีาไป  ผู้ม่พ้ีดีกับตั้วเองว่า “ม่าร์คุ เคุฮ่ิลล์เอ๋ย นายก็เคุย

คุ่ดีว่าชีีว่ต้แบบนี�มั่นเป็นเรื�องน่าสืนุกสืนานไม่่ใชี่หรือ?” ผู้ม่ร้�ส่ืกประหลาดีใจัทีี่� 

เมื่�อก่อนนี�ผู้ม่เคุยถ้กศัต้ร้ล่อหลอกไดี�ขีนาดีนั�น และนั�นคืุอภัาระใจัทีี่�ผู้ลักดัีน 

ให�ผู้ม่กลับไปยังสืถานที่ี�เชี่นนั�น และชี่วยคุนเหล่านั�นเพืี�อพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ ก่อนทีี่� 

มั่นจัะสืายเก่นไป

เมื่�อเร็วๆ นี� ผู้ม่ไดี�รับอีเม่ลฉบับหน่�งดัีงนี�

“ต้อนทีี่�เขี�าม่หาว่ที่ยาลัยใหม่่ๆ พีระเจั�าต้าม่ตั้วฉันดี�วยว่ธีิต้่างๆ 

หน่�งในว่ธีิขีองพีระองคุคื์ุอ ในคืุนหน่�งขีณะทีี่�ฉันและเพืี�อนๆ กำาลังเทีี่�ยว

ดืี�ม่กันไปต้าม่บาร์ต้่างๆ  ม่าร์คุ เคุฮ่ิลล์ไดี�เด่ีนเขี�าม่าหาพีวกเราและ 

เร่�ม่เป็นพียานเรื�องพีระเจั�า ฉันเต่้บโต้ม่าในโบสืถ์ แต้่ไดี�ห่างหายจัาก

รากเหง�าขีองคุร่สืเต้ยีนไปไกล จัำาไดี�วา่ฉันฟงัเรื�องทีี่�ม่ารค์ุพ้ีดีดี�วยคุวาม่

ม่่นๆ เพีราะมี่ปร่ม่าณแอลกอฮิอลอ์ย้ใ่นรา่งกายพีอสืม่คุวร แต้ม่่สีื่�งหน่�ง

ทีี่�ฉันเขี�าใจัไดี�คืุอ พีระเจั�าที่รงรักฉันและต้�องการให�ฉันกลับไปเป็นล้ก

ขีองพีระองคุ ์พีอฉันกับเพืี�อนข่ี�นรถ เรากร็�องไห�กันต้ลอดีที่างกลับบ�าน

ดี�วยคุวาม่เสืียใจักับการใชี�ชีีว่ต้ขีองพีวกเราในแบบนั�น แล�วเราก็คุุยกัน 

อีกสืองสืาม่คุรั�งเกี�ยวกับเหตุ้การณ์ในคืุนนั�น (ต้อนทีี่�สืร่างเม่าแล�ว)  

ฉันขีอเล่าให�กระชีับข่ี�นว่าไม่่กี�ป่หลังจัากวันนั�น ฉันไดี�ต้ัดีส่ืนใจัม่อบ

ชีีว่ต้ให�กับพีระคุร่สืต์้  และส่ืบสืาม่ป่ต่้อม่า วันนี�ฉันไดี�เป็นภัรรยาขีอง 

ศ่ษยาภ่ับาลผู้้�ยอดีเยี�ยม่และเรารับใชี�เพืี�อประกาศขี่าวประเสืร่ฐให�กับ 
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ประชีากรขีองโลกนี� เมื่�อคืุนก่อนฉันไดี�อ่านเรื�องราวเกี�ยวกับผู้้�เผู้ย 

พีระวจันะเยเรมี่ย ์ทีี่�ไดี�คุรำ�าคุรวญวา่ต้นเองไม่คุ่วรเก่ดีม่า ที่า่ม่กลางผู้้�คุน

รอบขี�างที่ี�เยาะเย�ยที่า่น  พีวกเขีาไม่ส่ืนใจั ไม่เ่ขี�าใจักับขี�อคุวาม่ที่ี�พีระเจั�า 

บัญชีาให�ที่่านกล่าว  กระนั�นก็ต้าม่ พีระวจันะขีองพีระเจั�าก็ยังคุง 

แผู้ดีเผู้าเหมื่อนไฟในกระด้ีกขีองที่่าน ฉันน่กถ่งชีายทีี่�ชืี�อ ม่าร์คุ เคุฮ่ิลล์  

ทีี่�ไดี�เชืี�อฟังพีระเจั�าและเด่ีนไปหาบรรดีาสืาวๆ ขีี�เม่าทีี่�ถนนและเป็น

พียานกับพีวกเธิอ แม่�ขีณะที่ี�พีวกเธิอต้ายังปรือๆ อย้่เพีราะฤที่ธ่ิ�

แอลกอฮิอล์  มั่นด้ีเหมื่อนเป็นงานทีี่�เหนื�อยเปล่า และก็ไม่่ไดี�รับคุำา

ขีอบคุุณแต้่อย่างใดี มั่นยังเป็นงานทีี่�แที่บไม่่แสืดีงให�เห็นผู้ลอะไรเลย  

นอกจัากร้�ว่าไดี�หว่านเม่ล็ดีลง (และในกรณีนี� ยังต้�องลุ�นอีกว่ามั่น

ไดี�ต้กลงไปในด่ีนจัร่งๆ หรือไม่่) ฉันไดี�เล่าให�ผู้้�นำาที่่านหน่�งพีร�อม่กับ 

ภัรรยาขีองท่ี่านฟังถ่งเรื�องราวขีองผู้้�ชีายคุนหน่�งทีี่�ไดี�สืร�างผู้ลกระที่บ

ต้่อชีีว่ต้ในชี่วงวัยยี�ส่ืบต้�นๆ ขีองฉัน และฉันยังคุงจัดีจัำาชืี�อขีองเขีาไดี� 

นั�นคืุอเรื�องทีี่�ที่ำาให�ฉันต้�องม่าคุ�นหาขี�อม้่ลขีองเขีาที่างคุอม่พ่ีวเต้อร์

ในคุำ�าคืุนนี� เพืี�อต้�องการจัะกล่าวคุำาว่าขีอบคุุณสืำาหรับคุวาม่สัืต้ย์ซืึ่�อ

ขีองเขีา ขีอบคุุณทีี่�เขีาไดี�ที่ำาต้าม่คุำาทีี่�เขีาประกาศอย่างแที่�จัร่ง และ 

ขีอบคุุณสืำาหรับคุวาม่เต็้ม่ใจัในการออกไปแบ่งปันขี่าวประเสืร่ฐ 

ในแบบที่ี�เขีาไดี�ที่ำา”

โปรดีอย่าลืม่ว่าคุุณไม่่ร้�ว่าคุุณกำาลังพ้ีดีกับใคุร เธิออาจัด้ีเป็นหญ่งขีี�เม่า 

แต้่สัืกวันหน่�งเธิออาจักลายเป็นภัรรยาขีองนักเที่ศน์และเป็นผู้้�นำาจ่ัต้ว่ญญาณ

ขีองคุนเพืี�อม่าม่อบแดี่พีระเจั�าก็เป็นไดี�  ในฐานะคุนยาม่ นั�นคืุอเหตุ้ผู้ลทีี่�

เราไม่่มุ่่งม่องหาผู้ลเสืม่อไป ในคืุนนั�น ผู้ม่ม่องไม่่เห็นผู้ลใดีๆ ทีี่�จัะเก่ดีข่ี�นกับ 

หญ่งสืาวเหล่านั�น แต้่พีระเจั�าไม่่ที่รงพี่ายแพี�ต้่อสื่�งทีี่�ม่นุษย์ม่องว่าจัะเป็นไปไดี�

ยาก นั�นคืุอเหตุ้ผู้ลว่าที่ำาไม่เราต้�องที่ำาหน�าทีี่�อย่างสัืต้ย์ซืึ่�ออย้่เสืม่อ
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มัทิธิวิ 8:26 “พีระองคุ์จ่ังต้รัสืกับเขีาว่า ‘เหตุ้ไฉนเจั�าจ่ังหวาดีกลัว  

โอ เจั�าผู้้�มี่คุวาม่เชืี�อน�อย...’”

2 โคร์ินำธ์ 5:7 “เพีราะเราดีำาเน่นโดียคุวาม่เชืี�อ ม่่ใชี่ต้าม่ทีี่�ต้าม่องเห็น”

มทัิธวิิ 25-23 “นายจ่ังต้อบเขีาวา่ ‘ดีีแล�ว เจั�าเปน็ผู้้�รับใชี�ดีีและสัืต้ยซื์ึ่�อ  

เจั�าสัืต้ย์ซืึ่�อในขีองเล็กน�อย เราจัะตั้�งเจั�าให�ด้ีแลขีองม่าก เจั�าจังปรีดีี 

ร่วม่สุืขีกับนายขีองเจั�าเถ่ดี’”

อยา่ลืม่เปน็ผู้้�ที่ี�นำาจ่ัต้ว่ญญาณขีองผู้้�คุนให�ม่าถ่งพีระเจั�าขีณะดีำาเน่นชีีว่ต้ 

ในแต้ล่ะวัน ที่ำาไม่ไม่ล่องคุุยกับคุนทีี่�ปั�ม่นำ�ามั่นละ่  คุรั�งหน่�ง ผู้ม่หยดุีทีี่�ปั�ม่นำ�ามั่น 

ในเบอร์ม่่งแฮิม่และไดี�คุุยกับชีายหญ่งคุ้่หน่�ง ในทีี่�สุืดีผู้ม่ก็ให�หนังสืือขีองผู้ม่

แก่พีวกเขีาหน่�งเล่ม่ พีวกเขีาเด่ีนกลับม่าในภัายหลังและถาม่ว่า “คุุณไดี�เขีียน

หนังสืือเล่ม่อื�นๆ อีกไหม่” ผู้ม่ต้อบว่าใชี่และไดี�บอกว่ามี่เล่ม่ไหนบ�าง เธิอเคุย

อ่านหนังสืือเล่ม่หน่�งในต้อนที่ี�เธิอต่้ดีคุุก สื่วนเขีาก็ไดี�รับหนังสืือเล่ม่เดีียวกันนี�

จัากนักกายภัาพีบำาบัดีทีี่�จัะเป็นพียานกับคุนไขี�ทุี่กคุน มั่นชี่างเป็นการกำาหนดี 

จัากเบื�องบนอยา่งแที่�จัร่ง เนื�องจัากผู้ม่ไดี�อธ่ิษฐานลว่งหน�าไว�กอ่นแล�ววา่ ขีอให� 

ผู้ม่ไดี�ไปยังปั�ม่นำ�ามั่นทีี่�พีระเจั�าที่รงจััดีเต้รียม่ไว� จ่ังไม่่มี่อะไรทีี่�ที่ำาให�ผู้ม่แปลก

ประหลาดีใจัไดี�อีก แต้ต่้�องขีอบอกต้าม่ต้รงวา่มั่นที่ำาให�ผู้ม่ตื้�นเต้�นดีีใจั เพีราะผู้ม่ 

ไดี�เห็นพีระหัต้ถ์ขีองพีระเจั�าขัีบเคุลื�อนต้่อหน�าต้่อต้าผู้ม่

ที่ำาไม่ไม่่ลองคุุยเรื�องขีองพีระเจั�ากับผู้้�คุนที่ี�โรงแรม่ที่ี�คุุณพัีกล่ะ วันหน่�ง 

ผู้ม่ไดี�คุุยกับวาเลนต่้นาทีี่�โรงแรม่ในซ่ึ่นซ่ึ่นแนต่้ เธิอเป็นชีาวรัสืเซีึ่ย ป้่ขีองเธิอ

ถ้กจัับในประเที่ศรัสืเซีึ่ยเพีราะเชืี�อในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ และถ้กกักขัีงอย้่ในคุ่าย 

แรงงานเปน็เวลาสืองปเ่พีราะเหต้ทีุี่�ที่า่นไม่ย่อม่ปฎ่ีเสืธิพีระเยซ้ึ่  คุุณพีอ่ขีองเธิอ 

เห็นส่ื�งทีี่�เก่ดีข่ี�นและไม่่ต้�องการถ้กข่ีม่เหงเช่ีนเดีียวกัน เขีาจ่ังไม่่อยากเป็นผู้้�เชืี�อ 



"ผม��ดถ��เ�ื����ว�มเป็������ด�����ดเว��"

185

เพืี�อให�คุุณเห็นว่าพีระเจั�าย่�งใหญ่เพีียงใดี ต้อนนี�คุุณพี่อขีองเธิอไม่่เพีียงแต่้

ม่าเป็นผู้้�เชืี�อพีระเจั�าเที่่านั�น แต้่ยังเป็นศ่ษยาภ่ับาลขีองคุร่สืต้จัักรแห่งหน่�งใน

รัสืเซีึ่ยอีกดี�วย ผู้ลขีองการถ้กขี่ม่เหงทีี่�ป้่ขีองเธิอไดี�รับนั�น ไดี�แสืดีงให�คุุณพี่อ

ขีองเธิอเห็นว่าการเชืี�อในพีระเยซ้ึ่มี่คุวาม่สืำาคัุญและมี่คุุณคุ่าม่ากไม่่ว่าจัะต้�อง

แลกม่าดี�วยอะไรก็ต้าม่ วาเลนต่้นาเองก็มี่คุวาม่เชืี�ออย่างเข็ีม่แข็ีงในองคุ์พีระ 

ผู้้�เป็นเจั�า เธิอชีอบคุุยเรื�องพีระเยซ้ึ่เป็นชีีว่ต้จ่ัต้ใจั

กจิ็การ์ 17:18 “นกัปรัชีญาบางคุนในพีวกเอปก้่เรียวและในพีวกสืโต้อ่ก 

ไดี�ม่าพีบที่่าน บางคุนกล่าวว่า ‘คุนพ้ีดีเพี�อเจั�ออย่างนี�ใคุร่จัะม่าพ้ีดี

อะไรให�เราฟังอีกเล่า’ คุนอื�นกล่าวว่า ‘ด้ีเหมื่อนเขีาเป็นคุนนำาพีระ 

ต้า่งประเที่ศเขี�าม่าเผู้ยแพีร’่ เพีราะเปาโลไดี�ประกาศเรื�องพีระเยซ้ึ่และ

เรื�องราวเป็นข่ี�นม่าจัากคุวาม่ต้าย”

ผู้ม่ไม่่คุ่ดีว่าเปาโลโกรธิเคุืองคุนเหล่านั�น แต้่เขีาโกรธิที่ี�คุนเหล่านั�น 

ถ้กหลอก และเปาโลต้�องการที่ำาอะไรบางอย่างกับเรื�องนี�  คุุณร้�ส่ืกอย่างทีี่�

เปาโลร้�ส่ืกบ�างหรือไม่่

คุุณต้�องพ้ีดีเรื�องการฟ้�นคืุนพีระชีนม่์ดี�วย เพีราะเรื�องนี�เป็นเอกลักษณ์

ทีี่�แที่�จัร่งทีี่�ที่ำาให�พีระเยซ้ึ่แต้กต้่างจัากผู้้�นำาที่างศาสืนาอื�นๆ ทุี่กคุนทีี่�เคุยมี่ชีีว่ต้

อย้่บนโลก

1 โคริ์นำธ ์15:14 “ถ�าพีระคุร่สืต้ม่์่ไดี�ที่รงเปน็ข่ี�นม่า การเที่ศนาขีองเรานั�น 

ก่เ็ปลา่ประโยชีน ์ทัี่�งคุวาม่เชืี�อขีองที่า่นทัี่�งหลายก่เ็ปลา่ประโยชีนด์ี�วย”

ถ�าพีระเยซ้ึ่ไม่่ไดี�เป็นข่ี�นจัากคุวาม่ต้าย เรื�องทัี่�งหลายนี�ก็เป็นเพีียง

เที่พีน่ยาย มี่ชีายคุนหน่�งบอกผู้ม่ว่าถ่งแม่�พีระเยซ้ึ่จัะไม่่ฟ้�นข่ี�นจัากคุวาม่ต้าย 
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ผู้ม่ก็มี่ชีีว่ต้คุร่สืเตี้ยนทีี่�ดีีอย้่ดีี แต้่ไม่่ใชี่เลย ! ผู้ม่คุงจัะเสีืยเวลาไปเปล่าๆ ทีี่�เทีี่�ยว 

ไปบอกคุนอื�นๆ ว่าจัะเก่ดีอะไรข่ี�นหลังคุวาม่ต้าย แต่้มั่นกลับไม่่ใชี่คุวาม่จัร่ง  

ผู้ม่ก็คุงจัะหลงไว�ใจัว่ามี่ผู้้�หน่�งทีี่�สืาม่ารถชีำาระบาปขีองผู้ม่ไดี� แต้่ทีี่�จัร่งเขีา 

ที่ำาไม่ไ่ดี� ผู้ม่ก็คุงจัะใชี�ชีีว่ต้ไปอยา่งส้ืญเปลา่ นอกเสืยีจัากวา่เรื�องนี�เปน็เรื�องจัร่ง 

เพีราะถ�าเป็นเรื�องจัร่ง ผู้ม่ก็ไดี�ถ้กรางวัลใหญ่ทีี่�จัะคุงอย้่ไปต้ลอดีน่รันดีร์กาล 

อยา่ลืม่วา่คุุณกำาลังวางเด่ีม่พัีนชีีว่ต้น่รันดีรอ์ย้ ่! คุุณกำาลังวางเด่ีม่พัีนวา่พีระเยซ้ึ่

คืุอผู้้�ใดีแน ่คุุณคุวรร้�ให�แนใ่จัจัร่งๆ วา่พีระองคุคื์ุอใคุรกอ่นทีี่�คุุณจัะส่ื�นลม่หายใจั

กิจ็การ์ 17:19 “เขีาจ่ังจัับเปาโลพีาไปยัง 

สืภัาอาเรโอปากัสืแล�วถาม่ว่า ‘เราขีอร้� 

ไดี�หรือไม่่ว่าคุำาสือนอย่างใหม่่ทีี่�ท่ี่านกล่าว 

นั�นเป็นอย่างไร’”

ผู้้�คุนต้่างมี่คุำาถาม่ เราต้�องพีร�อม่ทีี่�

จัะต้อบคุำาถาม่เหล่านั�น

1 เปโติร์ 3:15 “แต่้ในใจัขีองท่ี่าน จังเคุารพีนบัถือพีระเจั�าซ่ึ่�งเป็นองค์ุ

พีระผู้้�เป็นเจั�า และจังเตร้ยมตัวไว�ให�พีร�อม่เสืม่อ เพืี�อท่ี่านจัะสืาม่ารถตอบั 

ทุี่กคุนที่ี�ถาม่ที่่านว่า ที่่านมี่คุวาม่หวังใจัเชี่นนี�ดี�วยเหตุ้ผู้ลประการใดี  

แต้่จังต้อบดี�วยใจัสุืภัาพีและดี�วยคุวาม่ยำาเกรง”

วันหน่�งบนเคุรื�องบ่น สุืภัาพีบรุุษทีี่�นั�งขี�างผู้ม่เปน็ว่ศวกร เขีาเปน็เจั�าขีอง

บร่ษัที่สีื�แห่งและเป็นนักคุ่ดีอย่างแที่�จัร่ง เขีาเอาแต้่ตั้�งคุำาถาม่กับผู้ม่ “คุุณร้�ไดี� 

อย่างไรว่ามี่พีระเจั�า” “คุุณร้�ไดี�อย่างไรว่าพีระคุัม่ภีัร์เป็นคุวาม่จัร่ง” ฯลฯ  

ในชี่วงที่�ายขีองการสืนที่นา ผู้ม่พ้ีดีว่า “คุุณมี่คุำาถาม่เพ่ี�ม่เต่้ม่อีกไหม่คุรับ”  

คุณก่ำาล่ังวางเด่ิมพันัว่าพระเยซ้คือ 
ผู้้้ใด่แนั่ คุณควรร้้ให้แนั่ใจจริงๆ ว่า 
พระองค์คือใครก่่อนัทำ้�คุณจะสืิ�นั 
ล่มหายใจ
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เขีาต้อบว่า “ไม่่มี่แล�วคุรับ  คุุณไดี�ต้อบคุรบถ�วนทุี่กคุำาถาม่ทีี่�ผู้ม่ไดี�โยนใส่ืคุุณแล�ว”  

ผู้ม่ดีีใจัม่ากทีี่�ไดี�ใชี�เวลาศ่กษาในส่ื�งทีี่�ผู้ม่เชืี�อ และไดี�ฝึ้กฝ้นการเป็นพียานในเรื�อง

คุวาม่เชืี�อ

จัากนั�นผู้ม่ก็บอกเขีาว่าผู้ม่มั่กจัะอธ่ิษฐานเพืี�อคุนทีี่�จัะนั�งขี�างผู้ม่ 

บนเคุรื�องบ่น และนั�นหม่ายคุวาม่ว่าเราทัี่�งคุ้่สืม่คุวรจัะไดี�นั�งต่้ดีกัน เขีาม่องม่า

ทีี่�ผู้ม่และพ้ีดีว่า “อันทีี่�จัร่งแล�วผู้ม่ไม่่คุวรอย้่บนเทีี่�ยวบ่นนี�เลยนะ” เมื่�อเขีาม่า

ถ่งสืนาม่บ่นออร์แลนโดีในเชี�าวันนั�น เขีามี่กล่องซ่ึ่�งบรรจัุกระสุืนอย้่ในกระเป๋า 

ทีี่�เขีาจัะถอืข่ี�นเคุรื�อง เพืี�อนคุนหน่�งให�กลอ่งนี�แกเ่ขีาเมื่�อหน่�งเดืีอนกอ่น เขีาโยน

มั่นใสื่กระเป๋า และม่ันก็เป็นใบทีี่�เขีาไดี�ห่�วม่าทีี่�สืนาม่บ่น เขีาเล่าว่าเขีาต้�องคุุย

ทัี่�งกับต้ำารวจัและเอฟบไีอ จ่ังที่ำาให�เก่ดีคุวาม่ลา่ชี�า ซ่ึ่�งที่ำาให�ต้�องไปแอต้แลนต้า 

ดี�วยเทีี่�ยวบ่นถัดีไป และนั�นเป็นเหตุ้ให�เราไดี�นั�งอย้่ต่้ดีกัน ผู้ม่จ่ังบอกเขีาว่า  

“ผู้ม่แคุอ่ธ่ิษฐานเพืี�อคุนทีี่�จัะนั�งขี�างผู้ม่ แต้ผู่้ม่ไม่เ่กี�ยวขี�องกับกระสุืนในกระเปา๋

ขีองคุุณนะคุรับ !”

กิจ็การ์ 17:20  “เพีราะว่าท่ี่านนำาเรื�องแปลกประหลาดีม่าถ่งห้ขีองเรา 

เหตุ้ฉะนั�น เราอยากที่ราบว่าเรื�องเหล่านี�มี่คุวาม่หม่ายว่าอย่างไร”

ต้าม่ทีี่�ผู้ม่ไดี�กล่าวไว�ก่อนหน�านี� มั่นสืำาคัุญม่ากทีี่�จัะต้�องพ้ีดีถ่งพีระบัญญัต่้

ขีองพีระเจั�าดี�วย คุวาม่บาปไม่่ใชี่เรื�องแปลก ม่นุษย์มี่จ่ัต้สืำาน่กในคุวาม่ร้�ส่ืก 

ผู่้ดีชีอบชัี�วดีี และพีวกเขีาร้�ว่าต้นเองไดี�ละเม่่ดีพีระบัญญัต่้เหล่านั�น เรื�อง 

คุวาม่บาปจ่ังเป็นส่ื�งทีี่�พีวกเขีาคุุ�นเคุยดีี

ฮ่ิบร์่ 4:13 “ไม่่มี่ส่ื�งเนรม่่ต้สืร�างใดีๆ ทีี่�ไม่่ไดี�ปรากฏิในสืายพีระเนต้ร

ขีองพีระองคุ์ แต้่ส่ื�งสืารพัีดีก่็เปลือยเปล่าและปรากฏิแจั�งต้่อพีระเนต้ร

ขีองพีระองคุ์ผู้้�ซ่ึ่�งเราต้�องเกี�ยวขี�องดี�วย”
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ในวันแห่งการพ่ีพีากษา จัะไม่่มี่ส่ื�งใดีทีี่�จัะที่ำาให�เราประหลาดีใจั และ

ไม่มี่่ส่ื�งใดีทีี่�จัะที่ำาให�พีระเจั�าที่รงประหลาดีพีระที่ยัเชีน่กัน  อยา่งไรก็ต้าม่ โปรดี

อย่าลืม่ว่าพีระวจันะขี�อนี�เป็นขี�อคุวาม่แห่งคุวาม่ห่วงใยขีองพีระเจั�า พีระเจั�า

ที่รงห่วงใยในทีุ่กรายละเอียดีเล็กๆ น�อยๆ ในชีีว่ต้ขีองเรา เรารับใชี�พีระผู้้�สืร�าง

ผู้้�ที่รงเป่�ยม่ดี�วยคุวาม่รัก

กิจ็การ์ 17:21 “พีระชีาวเอเธินสื์กับ

ชีาวต้่างประเที่ศซ่ึ่�งอาศัยอย้่ทีี่�นั�น ไม่่ไดี�

ใชี�เวลาว่างในการอื�นนอกจัากจัะกล่าว

หรือฟังส่ื�งใหม่่ๆ”

ผู้้�คุนม่กัจัะชีอบการพ้ีดีคุุยกัน ดัีงนั�น  

จังชีวนพีวกเขีาคุุยถ่งเรื�องบางเรื�อง ย่�งคุุณ

พ้ีดีคุุยกับใคุรสัืกคุนม่ากเท่ี่าใดี ม่่ต้รภัาพี 

ก็จัะย่�งถ้กสืร�างให�แนน่แฟน้ม่ากข่ี�นเที่า่นั�น  

เมื่�อคุุณเร่�ม่ตั้�งคุำาถาม่ที่ี�ลงล่กม่ากข่ี�นในระหว่างการสืนที่นา สื่วนใหญ่แล�ว  

พีวกเขีาจัะคุุยต้่อเพีราะเขีาเร่�ม่ชีอบคุุณแล�ว

กิจ็การ์ 17:22 “ฝ่้ายเปาโลจ่ังยนืข่ี�นกลางเน่นเขีาอาเรโอแล�วกล่าวว่า  

‘ทำ่านัชีาวกรุงเอเธินสื์ ขี�าพีเจั�าเห็นว่าที่่านทัี่�งหลายเชืี�อถือโชีคุลาง 

เก่นไปในทีุ่กเรื�อง’”

“เชืี�อถือโชีคุลาง” ในบร่บที่นี�หม่ายถ่งการที่ำาพ่ีธีิกรรม่ที่างศาสืนา 

หรือการบ้ชีาพีระเทีี่ยม่เท็ี่จั เราเห็นพีฤต่้กรรม่นี�ในวัฒนธิรรม่ต้่างๆ ไม่่ว่าเรา 

ไปทีี่�ไหน 

ในัวันัแห่งก่ารพิพาก่ษา จะไม่ม้สืิ�งใด่ 
ทำ้�จะทำำาให้เราปัระหล่าด่ใจ แล่ะไม่ม้ 
สืิ�งใด่ทำ้�จะทำำาให้พระเจ้าทำรง 
ปัระหล่าด่พระทำัยเช่นัก่ันั  
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กิจ็การ์ 17:23 “เพีราะว่าเมื่�อขี�าพีเจั�าเด่ีนที่างม่าสัืงเกต้ด้ีส่ื�งทีี่�ที่่าน

นมั่สืการนั�น ขี�าพีเจั�าไดี�พีบแที่่นแที่่นหน่�งมี่คุำาจัาร่กไว�ว่า ‘แดี่พีระเจั�า

ทีี่�ไม่ร้่�จััก’ เหตุ้ฉะนั�นขี�าพีเจั�าจ่ังม่าประกาศ และแสืดีงให�ที่่านทัี่�งหลาย

ที่ราบถ่งพีระเจั�าทีี่�ที่่านไม่่ร้�จัักแต้่ยังนมั่สืการอย้่”

คุุณเห็นไหม่วา่คุนเหลา่นี�ต้า่งต่้ดีกับดัีกขีองการนับถือศาสืนา พีวกเขีาไดี�

จััดีเต้รียม่เผืู้�อไว�ให�คุรอบคุลุม่คุรบทุี่กศาสืนา ทุี่กคุวาม่เชืี�อ หากเก่ดีว่าพีวกเขีา 

ไดี�บ้ชีาเที่พีเจั�าผู่้ดีองคุ์ ก็ยังมี่ร้ปปั�นขีอง “พีระเจั�าทีี่�ไม่่ร้�จััก” เผืู้�อเอาไว� เผืู้�อว่า

พีระเจั�าองคุ์นี�จัะที่รงเป็นพีระที่ี�พีวกเขีาจัะต้�องยืนอย้่ต้่อหน�าในวันพ่ีพีากษา

ทีี่�โรงแรม่แห่งหน่�ง ผู้ม่ไดี�พีบกับเจั�าขีองโรงแรม่ซ่ึ่�งเป็นชีาวฮ่ินด้ี เขีา 

มี่ทัี่�งร้ปปั�นขีองพีระพีรหม่ พีระว่ษณุ และพีระเยซ้ึ่ เขีาไดี�คุรอบคุลุม่ทุี่ก 

คุวาม่เชืี�อเผืู้�อเอาไว�แล�ว หากมี่พีระองค์ุหน่�งในสืาม่องค์ุนั�นม่าปรากฏิอย้ต่้รงหน�า 

เมื่�อเขีาต้าย เขีาก็สืาม่ารถพ้ีดีไดี�ว่าตั้วเขีาเองไดี�เคุยก�ม่กราบบ้ชีาพีระองคุ์นั�น

แล�วดี�วยเหมื่อนกัน

โปรดีจัดีจัำาต้าม่ที่ี�ผู้ม่สือนไว� คืุอให�ใชี�ส่ื�งรอบตั้วเพืี�อนำาเขี�าส้ื่การสืนที่นา 

ใชี�ถ�อยคุำาทีี่�จัาร่กอย้บ่นอาคุาร เสืื�อยดืี หม่วก เคุรื�องประดีบั รอยสัืก หรอืกำาไล 

ส่ื�งเหล่านี�จัะนำาไปส้ื่การคุุยเรื�องจ่ัต้ว่ญญาณไดี�ทัี่�งหม่ดี

กิจ็การ์ 17:24 “พีระเจั�าผู้้�ที่รงสืร�างโลกกับส่ื�งทัี่�งปวงทีี่�มี่อย้่ในนั�น

พีระองค์ุที่รงเป็นเจั�าแห่งฟ้าสืวรรค์ุและแผู่้นด่ีนโลก ม่่ไดี�ที่รงสืถ่ต้ใน

ป้ชีนียสืถานซ่ึ่�งมื่อม่นุษย์ไดี�กระที่ำาไว�”

พีระเจั�าไดี�ที่รงสืร�างทุี่กส่ื�งทัี่�งหม่ดี นี�คืุอรากฐานคุวาม่เขี�าใจัทีี่�สืำาคัุญ

ม่ากทีี่�ต้�องถ้กวางลง  คุนถ้กพ้ีดีกรอกห้ซึ่ำ�าๆ ว่าไม่่มี่พีระเจั�า และบอกว่าเรา



190

คนยาม

ต้่างว่วัฒนาการม่าจัากสืัต้ว์ แต้่คุวาม่เชืี�อเรื�องการที่รงสืร�างต้าม่พีระคุัม่ภีัร์นั�น

มี่คุวาม่สืำาคัุญ หนังสืือปฐม่กาลเป็นหนังสืือทีี่�มี่คุวาม่สืำาคัุญ

กิจ็การ์ 17:25-26 “การทีี่�มื่อม่นุษย์ปฏ่ิบัต่้นมั่สืการพีระองคุ์นั�นจัะ

หม่ายว่าพีระเจั�าต้�องประสืงคุ์ส่ื�งหน่�งส่ื�งใดีจัากเขีาก็หาม่่ไดี� เพีราะ

พีระองค์ุที่รงเป็นผู้้�ประที่านชีีว่ต้และลม่หายใจัและส่ื�งสืารพัีดีแก่คุน

ทัี่�งปวงต้่างหาก พีระองคุ์ไดี�ที่รงสืร�างม่นุษย์ทุี่กชีาต่้สืืบสืายโลห่ต้อัน

เดีียวกันให�อย้่ทัี่�วพืี�นพ่ีภัพีโลก และไดี�ที่รงกำาหนดีเวลาและเขีต้แดีน

ให�เขีาอย้่”

พีระเจั�าเพีียงพีระองคุ์เดีียวเที่่านั�นทีี่�ไดี�ประที่านลม่หายใจัให�แก่เรา  

ต้าม่ทีี่�ดีาเนียลไดี�กลา่วไว�วา่ พีระองคุท์ี่รงยด่ีลม่ปราณขีองเราเอาไว�ในพีระหัต้ถ์

ขีองพีระองคุ์ เราคุวรขีอบพีระคุุณพีระองคุ์ เราคุวรสืำาน่กในพีระคุุณ เราคุวร

ที่ะนุถนอม่ลม่ปราณนั�นไว� และกล่าวถ�อยคุำาแห่งชีีว่ต้น่รันดีร์ให�ผู้้�อื�นไดี�รับฟัง

อย่าลืม่ว่าพีระเจั�าต้รัสืว่าเราม่าจัากสืายเลือดีเดีียวกัน และเนื�องจัาก

เราทุี่กคุนม่าจัากสืายเลือดีเดีียวกัน เราจ่ังไม่คุ่วรเหยยีดีเชืี�อชีาต่้ใดีๆ เลยแม่�แต้่ 

น่ดีเดีียว คุร่สืเตี้ยนไม่่หล่อเลี�ยงคุวาม่คุ่ดีรงัเกียจัเหยยีดีหยาม่ใคุร  แต่้เราหล่อเลี�ยง 

คุวาม่คุ่ดีเลียนแบบอย่างพีระเจั�าต้่างหาก

วิิวิร์ณ์์ 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”
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นั�นจัะเป็นวันอันงดีงาม่ทีี่�ไดี�ยนืต่้อหน�าพีระบัลลังก์ขีองพีระเจั�าพีร�อม่กับ 

บรรดีาผู้้�เชืี�อจัำานวนม่ากม่ายทีี่�มี่คุวาม่แต้กต่้างกัน ผู้ม่บอกทุี่กคุนเสืม่อว่า 

หากเพืี�อนขีองคุุณทุี่กคุนด้ีเหมื่อนๆ กับคุุณ คุุณต้�องมี่ปัญหาแน่นอน ! เพีราะ

บนสืวรรคุ์จัะไม่่เป็นเชี่นนั�น หากคุุณยังไม่่มี่เพืี�อนต้่างเชืี�อชีาต่้ วันนี�คืุอวันทีี่�คุุณ

คุวรจัะเปลี�ยนแปลงมั่น !

กิจ็การ์ 17:27 “เพืี�อเขีาจัะไดี�แสืวงหาองคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า และหากเขีา

จัะคุลำาหาก็จัะไดี�พีบพีระองคุ์ ดี�วยพีระองคุ์ม่่ที่รงอย้่ห่างไกลจัากเรา

ทุี่กคุนเลย”

พีระเจั�าไม่่ไดี�ที่รงอย้่ห่างไกลผู้้�ใดีเลย ขีอเพีียงแต้่เราแคุ่กลับใจัจัากบาป

และเชืี�อมั่�นในพีระองคุ์เที่่านั�น  คุร่สืเตี้ยนบางคุนคุ่ดีว่าคุนทีี่�ยังไม่่ยอม่กลับใจั 

และยังไม่ร่อดีนั�นชีา่งอย้ห่า่งไกลจัากพีระเจั�าม่าก จันไม่มี่่ที่างทีี่�จัะชีว่ยพีวกเขีา 

ให�รอดีไดี�

ผู้ม่ไดี�รับจัดีหม่ายสีื�ห�าฉบับจัากเดีว่ดี เบ่ร์กโคุว่ที่ซึ่์ ฆ่าต้รกรทีี่�มี่ฉายาว่า  

‘ล้กชีายขีองแซึ่ม่’ เขีาเป็นฆ่าต้รกรในน่วยอร์ก ในชี่วงยุคุ 70 (ชี่วงระหว่าง 

คุ.ศ. 1970-1979) เขีาไดี�กลับใจัจัากบาปและบังเก่ดีใหม่่ เขีาจััดีประชีุม่รอบ 

นมั่สืการม่าต้ลอดียี�ส่ืบห�าป่ทีี่�อย้่ในเรือนจัำา บรรดีาผู้้�คุุม่มั่กจัะพ้ีดีว่าพีวกเขีา 

ไดี�เห็นถ่งการกลับใจัอย่างแที่�จัร่งอย่างไรบ�าง  ไดี�เห็นเขีาร�องคุรำ�าคุรวญหาพีระเจั�า

ในห�องขัีง และพีระเจั�าก็ที่รงต้อบเขีา องคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�าผู้้�ส้ืงสุืดี ที่รงอย้่ไม่่ไกล

จัากพีวกเราไม่่ว่าผู้้�นั�นจัะเป็นใคุรก็ต้าม่

กิจ็การ์ 17:28-29 “ดี�วยว่า ‘เรามี่ชีีว่ต้แล�วไหวตั้วและเป็นอย้ ่

ในพีระองค์ุ’ ต้าม่ทีี่�กวีบางคุนในพีวกท่ี่านไดี�กล่าวว่า ‘เราทัี่�งหลาย

เป็นเชืี�อสืายขีองพีระองคุ์’ เหตุ้ฉะนั�นเมื่�อเราเป็นเชืี�อสืายขีองพีระเจั�า 
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แล�วเราก็ไม่่คุวรถือว่าพีระเจั�าที่รงเป็นเหม่ือนที่อง เง่น หรือห่น ซ่ึ่�งไดี�

แกะสืลักดี�วยศ่ลปะและคุวาม่คุ่ดีขีองม่นุษย์”

ม่นุษย์ถ้กสืร�างให�มี่ใจัแห่งการนมั่สืการ ถ�าม่นุษย์ไม่่นมั่สืการพีระเจั�า

ในพีระคุร่สืต้ธิรรม่คัุม่ภีัร์ ม่นุษย์ก็จัะนมั่สืการใคุรสัืกคุนหน่�ง หรือส่ื�งขีองใดี 

สัืกอย่างหน่�ง 

ในทุี่กๆ สีื�ป่ ผู้้�คุนทัี่�วโลกจัะเฝ้้า

หน�าจัอโที่รที่ัศน์ เพืี�อต่้ดีต้าม่รายการ

แขี่งขัีนช่ีงเหรียญที่อง เหรียญเง่น หรือ

เหรียญที่องแดีง ผู้้�เขี�าแขี่งขัีนบางคุน 

ใชี�เวลายาวนานจันนบัไม่่ถ�วน หรอืแที่บจัะ

ต้ลอดีทัี่�งชีีว่ต้เพืี�อพียายาม่ให�ไดี�เหรียญ

เหล่านั�นม่าสัืกหน่�งเหรียญ

เ มื่� อหลายป่ ก่ อนผู้ม่ไดี� เ ล่ น

บาสืเกต้บอลระดีับม่หาว่ที่ยาลัยกับชีาร์ลส์ื บาร์คุลีย์ทีี่�ออเบ่ร์น หลายป่ต่้อม่า

เมื่�อเราเต่้บโต้เป็นผู้้�ใหญ่แล�ว ผู้ม่ไปทีี่�บ�านขีองเขีาในฟ่น่กซึ่์ ผู้ม่เห็นภัาพีขีองทีี่ม่ 

อเม่ร่กันในฝ้ันต่้ดีอย้่ทีี่�ผู้นังและม่ีเหรียญที่องโอล่ม่ปิกทีี่�ทีี่ม่ไดี�รับถ้กแขีวนไว�

ทีี่�ภัาพีนั�น ผู้ม่ม่องด้ีแล�วก็ถาม่ชีาร์ลสื์ว่า “นี�หรือ ! อันแคุ่นี�เองหรือ” ผู้ม่ร้�ส่ืก

ประหลาดีใจัทีี่�เหรียญนั�นชี่างเล็กม่าก ผู้ม่ก็ไม่่ร้�เหมื่อนกันว่าต้นเองคุาดีหวังว่า

เหรียญที่องโอล่ม่ปิกคุวรจัะม่ีลักษณะอย่างไร แต้่ก็ไม่่ใชี่แบบนี�แน่นอน ผู้ม่คุง 

คุาดีหวังเหรียญแบบทีี่�พีวกแร็ปเปอร์ชืี�อดัีงห�อยคุอกันกระมั่ง

คุรั�งหน่�งเมื่�อผู้ม่ยังสือนหนังสืืออย้่ มี่นักกระโดีดีนำ�าโอล่ม่ปิกไดี�ม่าทีี่�

โรงเรียนเพืี�อบรรยายให�นักเรียนฟงั เธิอเด่ีนลงจัากเวทีี่และไปต้าม่ชีอ่งที่างเด่ีน  

เปิดีกล่องใสื่เหรียญที่องแดีงขีองเธิอ แล�วก็ถาม่นักเรียนทีี่�รอบล�อม่เธิอว่า  

มนุัษย์ถ้ก่สืร้างให้ม้ใจแห่งก่ารนัมัสืก่าร  
ถ้ามนุัษย์ไม่นัมัสืก่ารพระเจ้าในัพระ 
คริสืตธ์รรมคัมภ้ร์ มนัุษย์ก่็จะนัมัสืก่าร 
ใครสัืก่คนัหนึั�ง หรือสิื�งของใด่สัืก่อย่างหนึั�ง
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“มี่ใคุรอยากสัืม่ผัู้สืเหรียญรางวัลขีองฉันไหม่คุะ” มั่นเหมื่อนการบ้ชีาเหรียญ 

ดัี�งเป็นร้ปเคุารพี ชี่างน่าฉงนม่าก ! และม่ันก็ไม่่ใชี่เหรียญที่องเสีืยดี�วยซึ่ำ�า !

อย่าลืม่นมั่สืการพีระเจั�าผู้้�ส้ืงสุืดีแต้่เพีียงพีระองค์ุเดีียว แล�วคุุณจัะมี่

คุวาม่สืุขีอย่างแที่�จัร่ง

กิจ็การ์ 17:30 “ในเวลาเมื่�อม่นุษย์ยังโฉดีเขีลาอย้่พีระเจั�าที่รงม่อง

ขี�าม่ไปเสีืย แต้่เดีี�ยวนี�พีระองคุ์ไดี�ต้รัสืสัื�งแก่ม่นุษย์ทัี่�งปวงทัี่�วทุี่กแห่ง

ให�กลับใจัใหม่่”

พีระเจั�าจัะไม่่ที่รงเม่่นเฉยต้่อคุวาม่ไม่่ร้�เรื�องร้�ราวขีองม่นุษย์อีกต้่อไป

แล�ว พีระองค์ุที่รงบัญชีาให�ทุี่กคุนกลับใจัใหม่ต่้าม่หลักขีองพีระคัุม่ภีัร ์การเปน็ 

คุร่สืเตี้ยนไม่ใ่ชีม่่ารับ ‘ตั้�วฟรีเพืี�อรอดีจัากนรก’ นี�เปน็ภัารก่จัทีี่�ต้�องเอาจัร่งเอาจััง 

อย่างม่าก ชีีว่ต้น่รันดีร์ขีองผู้้�คุนต้่างแขีวนอย้บ่นเสื�นดี�าย ให�เราให�นำ�าหนักคุวาม่

สืำาคัุญกับเรื�องนี�อย่างทีี่�เราคุวรที่ำากันเถอะ

กิจ็การ์ 17:31 “เพีราะพีระองคุ์ไดี�ที่รงกำาหนดีวันหน่�งไว� ในวันนั�น

พีระองคุ์จัะที่รงพ่ีพีากษาโลกต้าม่คุวาม่ชีอบธิรรม่ โดียให�ที่่านองคุ์นั�น 

ซ่ึ่�งพีระองคุ์ไดี�ที่รงเลือกไว�เป็นผู้้�พ่ีพีากษา แล่ะพีระองคุ์ไดี�ให�พียาน

หลักฐานแก่คุ่นทัี่�งปวงแล�ววา่ ไดี�ที่รงโปรดีให�ท่ี่านองค์ุนั�นคืุนพีระชีนม์่”

นี�เป็นอีกคุรั�งหน่�งทีี่�เปาโลไดี�เน�นยำ�าว่าการฟ้�นจัากคุวาม่ต้ายมี่คุวาม่สืำาคัุญ

เพีียงใดี ส่ื�งหน่�งทีี่�ผู้ม่บอกคุนอื�นคืุอ “เมื่�อพีระเยซ้ึ่ฟ้�นข่ี�นจัากคุวาม่ต้าย คุุณเอง 

ก็จัะฟ้�นข่ี�นดี�วย” นี�เป็นเม่ล็ดีพัีนธ์ุิทีี่�ดีีทีี่�จัะปล้กลงไปในชีีว่ต้ขีองผู้้�คุน ผู้ม่ต้�องการ

ให�พีวกเขีาร้�ว่าแม่�พีวกเขีาคุ่ดีว่าคุนเป็นอันม่ากไดี�ต้ายไปแล�ว แต้่ทีี่�จัร่งพีวกเขีา

ยังเป็นอย้่
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คนยาม

ดาเน่ำยูล 12:2 “และคุนเปน็อันม่ากในพีวกทีี่�หลับในผู้งคุลีแหง่แผู้น่ด่ีน 

โลกจัะตื้�นข่ี�น บ�างก็จัะเขี�าส้ื่ชีีว่ต้น่รันดีร์ บ�างก็เขี�าส้ื่คุวาม่อับอายแล่ะ

คุวาม่ขีายหน�าน่รันดีร์”

กิจ็การ์ 17:32-34 “คุรั�นคุนทัี่�งหลายไดี�ย่นถ่งเรื�องการซ่ึ่�งเป็นข่ี�น 

ม่าจัากคุวาม่ต้ายแล�ว บางคุนก็เยาะเย�ย แต้คุ่นอื�นๆ วา่ ‘เราจัะฟังที่า่น

กล่าวเรื�องนั้�อีกต้่อไป’ แล�วเปาโลจ่ังออกไปจัากเขีา แต้่มี่ชีายบางคุน

ต่้ดีต้าม่เปาโลและไดี�เชืี�อถือ ในคุนเหล่านั�นม้ดีีโอน่ส่ือัสืผู้้�เป็นสืม่าช่ีก

สืภัาอาเรโอปากัสื กับหญ่งคุนหน่�งชืี�อดีาม่าร่สื และคุนอื�นๆ ดี�วย”

บางคุนอาจัเยาะเย�ยเมื่�อไดี�ย่นถ่งเรื�องคุวาม่จัร่งน่รันดีร์ขีองพีระเจั�า 

พีวกเขีาอาจัเยาะเย�ยเรื�องการฟ้�นจัากคุวาม่ต้าย แต่้คุนยาม่ร้�อย้่เสืม่อว่า เขีา

ไม่่ไดี�ที่ำาพัีนธิก่จัขีองเขีาเพืี�อเอาใจัม่นุษย์ คุนยาม่ร้�ว่า ไม่่ใชี่ทุี่กคุนทีี่�จัะชีอบเขีา 

แต้่คุนยาม่ก็ไม่่ถือสืา จ่ัต้ว่ญญาณขีองผู้้�ที่ี�ยังไม่่เชืี�อพีระเจั�ามี่คุวาม่สืำาคัุญต้่อ 

คุนยาม่ม่ากกว่า

การเด่ีนที่างไปที่ำาพัีนธิก่จันั�นมี่เรื�องสืนุกสืนานม่ากม่าย แต่้เราต้�อง 

ไม่่หลงลืม่เรื�องจ่ัต้ว่ญญาณขีองคุนที่ี�อย้่รอบๆ ตั้วเราในทีุ่กวัน คุรั�งหน่�งทีี่�ผู้ม่ 

ไปแบง่ปนัทีี่�ม่หาว่ที่ยาลัยไบโอลาในลอสืแองเจัล่สื ผู้ม่ถาม่นักศ่กษาวา่พีวกเขีา 

จัะห่วงใยจ่ัต้ว่ญญาณขีองคุนในประเที่ศเวเนซุึ่เอลาไดี�อย่างไร หากพีวกเขีา 

ไม่่สืนใจัใยดีีกับจ่ัต้ว่ญญาณขีองคุนแถวหาดีเวน่สืในละแวกใกล�ๆ เขีา ผู้ม่ม่าร้� 

ในภัายหลังว่ามี่ม่่ชีชัีนนารีที่่านหน่�งอายุแปดีส่ืบป่ทีี่�มั่กไปประกาศทีี่�หาดีนั�น  

ที่่านกระโดีดีโลดีเต้�นดี�วยคุวาม่ป่ต่้ย่นดีีทีี่�ไดี�ย่นเชี่นนั�น ที่่านร้�ว่าจ่ัต้ว่ญญาณ 

ทุี่กดีวงมี่คุวาม่สืำาคัุญต้่อพีระเจั�า



คุนยาม่ทัี่�งหลายต้า่งอย้ใ่นพีนัธิก่จัพีล่กคุวำ�าโลกใบนี� คุนยาม่ร้�ดีีวา่นั�นคืุอ 

เหตุ้ผู้ลทีี่�ที่ำาไม่พีวกเขีาจ่ังอย้บ่นโลกนี� พีวกเขีาจัะนำาข่ีาวประเสืร่ฐไปในทุี่กหนแห่ง

ทีี่�มี่คุวาม่ต้�องการ พีวกเขีาจัะที่ำาส่ื�งต้่างๆ  

ดัีงเช่ีนทีี่� เปาโลไดี�ที่ำาในหนังสืือก่จัการ  

คุนยาม่ทัี่�งหลาย !  จังนำาขี่าวประเสืร่ฐ

ไปประกาศต้าม่ที่�องถนน ทัี่�วทุี่กละแวก  

ทุี่กแห่งหนบนแผู้่นด่ีนโลก จังลงม่ือที่ำา

เดีี�ยวนี� !!

คนัยามทำั�งหล่ายต่างอย้่ในัพันัธ์ก่ิจ 
พล่ิก่คว่ำาโล่ก่ใบันั้� คนัยามร้้ด่้ว่านัั�นัคือ 
เหตุผู้ล่ทำ้�ทำำาไมพวก่เขาจึงอย้่บันัโล่ก่นั้� 





บทที่ 8
ถ้อยคำาของเราไม่เหมือนไฟหรือ

“เรากำาลังสร้างคนรุ่นใหม่ด้วยอาหารขยะฝ้่ายวิญญาณ ในรูปแบบวิดีโอ 

ภีาพยนตร์ เกมการบันเทิงเพื�อเยาวชน และหนังสือการ์ตูนที�ถึอดความ

จากพระคัมภีีร์ พระวจนะของพระเจ้าถึูกเขียนขึ้นมาใหม่ ถึูกทำาให้

เจือจางลง ถูึกดัดแปลงเป็นภีาพประกอบ และถูึกทำาให้เป็นเรื�องราวที�น่า

แตะต้องใจ เพื�อสนองรสนิยมของเน้้อหนัง ซึ่งมีแต่จะพาพวกเขาเดิน

ลึกเข้าไปในถ่ิึนทุรกันดารแห่งความสงสัยและความสับสนมากย่ิงข้ึนอีก”15

–เดฟิ ฮัันต์

ส่ื�งหน่�งทีี่�คุนยาม่ร้�อย้่เสืม่อคืุอพีวกเขีาต้�องป่าวประกาศคุวาม่จัร่งแที่�  

มี่การหลอกลวงอย้่ม่ากม่ายกลาดีเกลื�อนทัี่�วไป หากเราไม่่ประกาศคุวาม่จัร่ง 

ให�ผู้้�คุนในวฒันธิรรม่ขีองยคุุนี�ไดี�ที่ราบ  หากเราไม่บ่อกเสื�นที่างที่ี�ถ้กต้�องให�ผู้้�คุน 

ไดี�เด่ีนไป หากเราไม่่ประกาศเรื�องราวขีองพีระเยซ้ึ่ให�ต้รงต้าม่ทีี่�สืำาแดีงไว�ใน 

พีระคัุม่ภีัร์  เราก็จัะไม่่มี่คุวาม่หวังใดีๆ เหลือสืำาหรับใคุรทัี่�งส่ื�น มั่นเป็นเชี่นนั�น

จัร่งๆ

และแน่นอนว่าคุนยาม่ร้�ว่าแหล่งทีี่�ม่าขีองคุำาประกาศขีองเขีาคืุอพีระวจันะ

ขีองพีระเจั�า และเมื่�อคุุณเขี�าใจัคุวาม่จัร่งในพีระคัุม่ภีัร์อย่างถ้กต้�อง มั่นก็

สืาม่ารถเปลี�ยนแปลงทุี่กส่ื�งไดี�
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คุนยาม่

“หากม่ปร์ะเทิศหนำ่�งในำดินำแดนำอันำห�างไกล ใชิ้พร์ะคัมภ่ร์์

เป็นำบทิกฎหมายูในำการ์ปกคร์องเพ่ยูงเล�มเด่ยูวิ ปร์ะชิาชินำทิุกคนำ

ติ�างควิบคุมควิามปร์ะพฤติิของเขาติามกฎเกณ์ฑ์ท่ิ�บัญญัติิไวิ้ 

ปร์ะชิาชินำทิุกคนำจ็ะม่มโนำธร์ร์มท่ิ�ยูับยูั�งตินำเองให้ร์่้จ็ักควิามพอเพ่ยูง 

ควิามปร์ะหยูดั และม่ควิามขยูนัำหมั�นำเพ่ยูร์ ม่ควิามยูตุิธิร์ร์ม ม่ควิาม

เมติติากร์ุณ์า ม่ควิามเอื�อเฟอเผื�อแผ�ติ�อเพื�อนำมนำุษยู์ ม่ควิามกติัญ่ 

ม่ควิามร์ัก และม่ควิามยูำาเกร์งติ�อพร์ะเจ็้าผ่้ทิร์งอำานำาจ็ส่งสุด...

มนัำชิ�างเปน็ำสงัคมท่ิ�สมบร่์ณ์แ์บบท่ิ�สดุ ดนิำแดนำนำั�นำกค็งเปน็ำดั�งดนิำแดนำ

แห�งสร์วิงสวิร์ร์ค์”16

 จัอห์น อดัีม่สื์ 

“ผมม่ควิามเลื�อมใสในำพร์ะคัมภ่ร์์เป็นำอยู�างมาก ยูิ�งล่กๆ 

ของผมได้เร์ิ�มติ้นำอ�านำพร์ะคัมภ่ร์์เร์็วิข่�นำเทิ�าไร์ ผมก็ยูิ�งมั�นำใจ็ในำ

ควิามหวิังท่ิ�พวิกเขาจ็ะเป็นำพลเมืองท่ิ�ก�อปร์ะโยูชินำ์ติ�อปร์ะเทิศชิาติิ

และเป็นำบุคคลท่ิ�นำ�านำับถือของสังคม”

“ผมอ�านำพร์ะคมัภ่ร์เ์ปน็ำกจิ็วิตัิร์ทิกุวินัำ และจ็ะอ�านำจ็บหนำ่�งร์อบ

ในำแติ�ละปี ผมทิำาเชิ�นำน่ำ�มาเป็นำเวิลาหลายูปีแล้วิ โดยูผมอุทิิศเวิลา

หนำ่�งชิั�วิโมงแร์กหลังติื�นำนำอนำติอนำเชิ้าเพื�ออ�านำพร์ะคัมภ่ร์์ทิุกวิันำ...”17 

จัอห์น คุว่นซีึ่ อดัีม่สื์
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“พร์ะคัมภ่ร์์คือแผนำท่ิ�เดินำเร์ือจ็ากพร์ะเจ็้า เพื�อนำำาทิิศทิางให้

คุณ์ขับเคลื�อนำ ปกปองไม�ให้จ็มลงส่�ก้นำบ่�งทิ้องทิะเล ช่ิ�ให้เห็นำวิ�าอ�าวิ

อยู่�ติร์งไหนำ และจ็ะไปถง่ท่ิ�หมายูไดอ้ยู�างไร์ โดยูหล่กเล่�ยูงโขดหนิำและ

เนำินำทิร์ายูท่ิ�อันำติร์ายู”18

เฮินรี� วอร์ดี บีชี

“เคล็ดลับของควิามสำาเร์็จ็ของผมหร์ือ? มันำเร่์ยูบง�ายูมาก 

มันำอยู่�ในำพร์ะคัมภ่ร์์ ‘จ็งยูอมร์ับร์่้พร์ะองค์ในำทิุกทิางของเจ็้า แล้วิ

พร์ะองค์จ็ะทิร์งทิำาให้วิิถ่ของเจ็้าร์าบร์ื�นำ’”19

จัอร์จั วอช่ีงตั้น คุาร์เวอร์

“พร์ะคัมภ่ร์์นำั�นำถ่กห้ามไม�ให้เผยูแพร์� ถ่กเผาทิำาลายู เป็นำท่ิ�ร์ัก

หวิงแหนำ ถ่กอ�านำอยู�างกวิ้างขวิาง ถ่กโจ็มต่ิมากท่ิ�สุด ปัญญาชินำ

ร์ุ�นำแลว้ิร์ุ�นำเล�าพยูายูามทิำาใหส้ญ่เส่ยูควิามนำ�าเชิื�อถอื เผดจ็็การ์ทิกุยูคุ

สมัยูทิำาให้ผิดกฎหมายูและปร์ะหาร์ผ่้ฝ่่าฝ่นำแอบอ�านำ แติ�ทิหาร์หาญ

พกพาไปสนำามร์บด้วิยูควิามเชิื�อวิ�าม่ฤทิธิ�อำานำาจ็กวิ�าอาวิุธ ชิิ�นำส�วินำ

ของพร์ะคัมภ่ร์์ถ่กลักลอบนำำาเข้าไปห้องขังเด่�ยูวิ ม่ฤทิธิ�เดชิเปล่�ยูนำ

นำักฆ�าผ่้โหดเห่�ยูมให้กลายูเป็นำธร์ร์มิกชินำผ่้อ�อนำโยูนำ”20

ชีาร์ลสื์ โคุลสัืน
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“คุณ์คิดไหมวิ�าคุณ์อยูากเอาหนำังสือเล�มไหนำใชิ้หนำุนำศ่ร์ษะ

แทินำหมอนำเมื�อติอนำใกลจ้็ะติายู  นำั�นำแหละ ! นำั�นำคอืหนำงัสอืท่ิ�คณุ์ติอ้ง

ศ่กษาเมื�อติอนำยูังม่ช่ิวิิติอยู่� และหนำังสือเชิ�นำนำั�นำม่อยู่�เพ่ยูงเล�มเด่ยูวิ

ในำโลก”21

โจัเซึ่ฟ คุุก

“กวิ�าหกสิบปีมาแล้วิท่ิ�ได้อ�านำพร์ะคัมภ่ร์์เกือบทิุกวิันำ ผมก็ยูัง

พบวิ�าพร์ะคัมภ่ร์์ม่ควิามสดใหม�เสมอและเหมาะกับควิามติ้องการ์

ท่ิ�เปล่�ยูนำแปลงในำทิุกๆ วิันำอยู�างนำ�าอัศจ็ร์ร์ยู์”22

เซึ่ซ่ึ่ล บี. เดีอม่่ลล์

“เร์าจ็ะหันำไปหาแร์งบันำดาลใจ็และคำาแนำะนำำาใดได้อ่ก ท่ิ�จ็ะ

ยูิ�งใหญ�ไปกวิ�าควิามจ็ร์ิงท่ิ�ไม�ม่วิันำเสื�อมสลายูซ่�งเร์าพบได้ในำ

ขุมทิร์ัพยู์แห�งน่ำ� นำั�นำคือพร์ะคร์ิสติธร์ร์มคัมภ่ร์์”23 

สืม่เด็ีจัพีระราช่ีนีเอล่ซึ่าเบธิ
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“พร์ะคร์สิติธร์ร์มคมัภ่ร์ค์อืหนำงัสอืเล�มท่ิ�ทิร์งคณุ์ค�ามากลำ�ากวิ�า

หนำังสือเล�มใดๆ ทิั�งหมด ท่ิ�เคยูถ่กต่ิพิมพ์ข่�นำมา”24

แพีที่ร่ก เฮินรี�

“พร์ะคัมภ่ร์์คือศิลาร์ากฐานำท่ิ�สาธาร์ณ์ร์ัฐแห�งน่ำ�ก�อติั�งอยู่�”25

แอนดีร้ว์ แจ็ัคุสัืน

“การ์หมั�นำเพ่ยูร์พินำิจ็พิเคร์าะห์ศ่กษาหนำังสือคัมภ่ร์์ศักดิ�สิทิธิ�น่ำ� 

จ็ะทิำาให้เป็นำพลเมืองท่ิ�ด่ข่�นำ เป็นำบิดาท่ิ�ด่ข่�นำ และเป็นำสาม่ท่ิ�ด่ข่�นำ”26

โธิมั่สื เจัฟเฟอร์สัืน

“พร์ะคัมภ่ร์์ให้การ์ปลอบปร์ะโลมท่ิ�ล่กลงไปในำใจ็วิ�า ‘สิ�งของ

ซ่�งมองเห็นำอยู่�นำั�นำเป็นำของไม�ยูั�งยูืนำ แติ�สิ�งซ่�งมองไม�เห็นำนำั�นำก็ถาวิร์

นำิร์ันำดร์์’”27

เฮิเลน เคุลเลอร์
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“พร์ะคัมภ่ร์์เป็นำหนัำงสือท่ิ�ม่ควิามสำาคัญอยู�างท่ิ�สุดเมื�อเท่ิยูบกับ

เล�มอื�นำใด  ในำทิุกๆ คำาถาม ทิุกควิามฉงนำสนำเทิ�ห์ และควิามทิุกข์

ยูากของข้าพเจ็้า พร์ะคัมภ่ร์์เป็นำแหล�งแสงสวิ�างและแหล�งกำาลัง

ของข้าพเจ็้าเสมอ”28

โรเบ่ร์ต้ อี. ลี

“หากไม�ม่การ์ชิ�วิยูเหลอืจ็ากฟาสวิร์ร์ค ์ผมกไ็ม�สามาร์ถสำาเร์จ็็

ได้ แติ�เมื�อม่แล้วิผมก็ไม�อาจ็ล้มเหลวิได้”

“ผมเชิื�อวิ�าพร์ะคมัภ่ร์เ์ปน็ำของขวิญัท่ิ�ด่ท่ิ�สดุท่ิ�พร์ะเจ็า้ปร์ะทิานำ

ให้แก�มนำุษยู์ ควิามด่งามทิั�งปวิงขององค์พร์ะผ่้ชิ�วิยูให้ร์อดของโลก 

ได้ถ่กสื�อสาร์ผ�านำหนำังสือเล�มน่ำ� และหากไม�ม่พร์ะคัมภ่ร์์เล�มน่ำ� 

เร์าไม�ม่ทิางร์่้ได้วิ�าเร์าจ็ะแยูกควิามถ่กติ้องออกจ็ากควิามไม�ถ่กติ้อง

ได้อยู�างไร์”29

อับราฮัิม่ ล่นคุอล์น

“วิร์ร์ณ์กร์ร์มติะวิันำติกล้วินำได้ร์ับอิทิธิพลจ็ากพร์ะคัมภ่ร์์

มากกวิ�าหนำังสือเล�มอื�นำใด”30

โที่มั่สื บี. ม่าเคุาเลย์
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“หนำังสือเล�มท่ิ�ควิร์อ�านำไม�ใชิ�หนำังสือเล�มท่ิ�คิดแทินำคุณ์ แติ�

เป็นำหนำังสือเล�มท่ิ�ทิำาให้คุณ์ได้คิด ไม�ม่หนำังสือเล�มใดในำโลกท่ิ�ทิำาได้

เท่ิยูบเทิ�ากับพร์ะคร์ิสติธร์ร์มคัมภ่ร์์ในำปร์ะเด็นำน่ำ�”31

เจัม่สื์ แม่คุคุอสืซึ่์

“ควิามบาปจ็ะเหน่ำ�ยูวิร์ั�งคณุ์จ็ากหนำงัสอืเล�มน่ำ� แติ�หนำงัสอืเล�มน่ำ�

จ็ะเหน่ำ�ยูวิร์ั�งคุณ์จ็ากควิามบาป”32

ดีี. แอล. ม้่ดีี�สื์

“ผมติร์ะหนำักด่วิ�าควิามเข้าใจ็อยู�างล่กซ่�งในำพร์ะคร์ิสติธร์ร์ม

คัมภ่ร์์เป็นำคุณ์สมบัติิท่ิ�ขาดไม�ได้หร์ับผ่้ม่การ์ศ่กษาร์อบร์่้ท่ิ�ด่”33

ดีร. โรเบ่ร์ต้ ม่่ล่แกน

“ควิามจ็ริ์งในำหนัำงสือปฐมกาลม่มากกวิ�าในำทิฤษฎ่ควิอนำตัิม”34

มั่ลคุอล์ม่ มั่กเกอร์ร่ดีจั์
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“พร์ะคัมภ่ร์์ไม�ได้เป็นำเพ่ยูงแค�หนำังสือ แติ�เป็นำหนำังสือท่ิ�ม่ช่ิวิิติ 

ท่ิ�ม่การ์ขับเคลื�อนำและม่ฤทิธิ�เดชิอำานำาจ็ ทิะลุทิะลวิงผ�านำทิุกสิ�ง

ท่ิ�ขวิางกั�นำขอบเขติของมันำ ด่สิ ! ข้าพเจ็้าขอนำำาเสนำอหนำังสือเล�มน่ำ� 

เล�มท่ิ�เหนำอืกวิ�าเล�มอื�นำใดทิั�งหมด ขา้พเจ็า้ไม�เคยูละเลยูท่ิ�จ็ะอ�านำและ 

ข้าพเจ็้าอ�านำทิุกวิันำด้วิยูควิามปิติิยูินำด่”35

นโปเลียน

“พร์ะคัมภ่ร์์ม่หลักฐานำรั์บร์องวิ�าถ่กต้ิอง ได้ผ�านำการ์พิส่จ็น์ำแล้วิ 

เหนำอืการ์ลบหล่�ใดๆ จ็ากเหติกุาร์ณ์ท่์ิ�ผ�านำมาในำปร์ะวิตัิศิาสติร์ ์ผมม่

ร์ากฐานำควิามเชืิ�อวิ�าพร์ะคัมภ่ร์์เป็นำพร์ะวิจ็นำะของพร์ะเจ้็า เข่ยูนำข่�นำโดยู

มนุำษย์ู ได้รั์บการ์ดลใจ็จ็ากพร์ะเจ้็า และผมศ่กษาพร์ะคัมภ่ร์์ทุิกวัินำ”36

เซึ่อร์ไอแซึ่ก น่วตั้น

“หนำังสือเล�มเล็กๆ เล�มน่ำ� (พร์ะคร์ิสติธร์ร์มคัมภ่ร์์)  ได้พ่ดถ่ง

ทิุกสิ�งท่ิ�ควิร์ถ่กพ่ดถ่งไวิ้หมดทิั�งสิ�นำแล้วิ ทิุกสิ�งถ่กพ่ดเป็นำนำัยูและ

เป็นำการ์พยูากร์ณ์์ สิ�งท่ิ�ทิุกคนำติ้องการ์ให้ถ่กบันำทิ่กไวิ้ ก็ได้ถ่กบันำทิ่ก

ไวิ้แล้วิในำหนำังสือพร์ะคัมภ่ร์์”37

โม่รเดีคัุย โอบาดีีห์
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“พร์ะคัมภ่ร์์ยูังคงเป็นำท่ิ�ร์ักของคนำนำับล้านำ ถ่กอ�านำโดยูคนำ

นำับล้านำ และถ่กศ่กษาโดยูคนำนำับล้านำ”

“ชิาวิยูิวิอนำุร์ักษ์มันำไวิ้ (พร์ะคัมภ่ร์์ศักดิ�สิทิธิ�ของพร์ะเจ็้า) 

แบบท่ิ�ไม�เคยูม่หนำังสือเล�มอื�นำใดเคยูได้ร์ับการ์เก็บร์ักษา และจ็าก

ติ้นำฉบับ Massora โบร์าณ์นำั�นำ พวิกเขาคัดลอกทิุกจ็ุด ทิุกข่ดของ

ติัวิอักษร์ ทิุกพยูางค์ ทิุกคำาและทิุกยู�อหนำ้า ในำธร์ร์มเน่ำยูมของ

พวิกเขา ม่ชิายูชิั�นำพิเศษซ่�งม่หนำ้าท่ิ�อนำุร์ักษ์และคัดลอกพร์ะคัมภ่ร์์

ศักดิ�สิทิธิ�อยู�างถ่�ถ้วินำเท่ิ�ยูงติร์งสมบ่ร์ณ์์ ได้แก� พวิกอาลักษณ์์ 

ธร์ร์มาจ็าร์ยู์ ร์ับบ่มาโซเร์็ติ เป็นำติ้นำ”38

เบอร์นาร์ดี แรม่

“จ็ากแหล�งอิทิธิพลมากมายูท่ิ�ได้หล�อหลอมสหรั์ฐอเมริ์กา

ให้เป็นำปร์ะเทิศและม่ปร์ะชิากร์ท่ิ�ม่ลักษณ์ะเฉพาะโดดเด�นำ ไม�ม่

สิ�งใดท่ิ�ใช้ิสร้์างร์ากฐานำ และอยู่�คงทินำยูาวินำานำได้มากไปกวิ�า

พร์ะคัมภ่ร์์อ่กแล้วิ”39

โรนัลดี์ เรแกน

“เพื�อปร์ะโยูชินำ์สุขของปร์ะเทิศ ปร์ะชิากร์ม่ควิามจ็ำาเป็นำ

อยู�างยูิ�งท่ิ�จ็ะติ้องม่ช่ิวิิติอยู่�บนำพื�นำฐานำหลักการ์ติามพร์ะคัมภ่ร์์ ไม�ม่

ผ่้ใดทิั�งท่ิ�ม่การ์ศ่กษาหร์ือไม�ม่การ์ศ่กษาก็ติาม ท่ิ�จ็ะยูืนำหยูัดอยู่�ได้

โดยูการ์ละเลยูพื�นำฐานำหลักการ์ในำพร์ะคัมภ่ร์์”
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“การ์เข้าใจ็พร์ะคัมภ่ร์์อยู�างละเอ่ยูดถ�องแทิ้ ด่กวิ�าการ์ศ่กษา

ในำร์ะดับมหาวิิทิยูาลัยู”40

ธีิโอดีอร์ ร้สืเวลต้์

“เนำื�อหาในำพร์ะคร์ิสติธร์ร์มคัมภ่ร์์นำั�นำเหนำือกวิ�าข้อควิาม

ในำหนำังสือสอนำศาสนำาเล�มอื�นำๆ พร์ะคัมภ่ร์์ได้กำาหนำดมาติร์ฐานำ

จ็ร์ิยูธร์ร์มอันำส่งสุด กำาหนำดให้เชิื�อฟังอยู�างคร์บถ้วินำบร์ิบ่ร์ณ์์ 

ปร์ะณ์ามบาปในำทิุกร์่ปแบบ คนำท่ิ�เป็นำคนำบาปก็ยูังได้ร์ับแจ็้งวิ�าจ็ะม่

ช่ิวิิติท่ิ�ถ่กติ้องติ�อพร์ะเจ็้าได้อยู�างไร์ มนำุษยู์ท่ิ�ไม�ได้ร์ับการ์ดลใจ็จ็าก

พร์ะเจ็้าจ็ะเข่ยูนำหนำังสือเชิ�นำน่ำ�ออกมาได้อยู�างไร์”41

เฮินรี� เทีี่ยสืเซึ่น

“พร์ะคัมภ่ร์์เป็นำหนำังสือเล�มเด่ยูวิท่ิ�บอกให้ร์่้ถ่งอนำาคติท่ิ�

แนำ�นำอนำ เปน็ำหนำงัสอืเพ่ยูงเล�มเด่ยูวิท่ิ�ติอบคำาถามไดอ้ยู�างคร์บถว้ินำวิ�า 

‘ฉันำมาจ็ากไหนำ ทิำาไมฉันำจ็่งมาอยู่�ท่ิ�น่ำ� ฉันำกำาลังจ็ะไปไหนำ’”42

น่รนาม่
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“ฉันำได้อ�านำหนำังสือมามากมายูหลายูเล�ม แติ�พร์ะคัมภ่ร์์

กลับอ�านำติัวิฉันำ”43

น่รนาม่

“จ็งบอกเจ็้าชิายูของคุณ์วิ�าหนำังสือเล�มน่ำ� (พร์ะคร์ิสติธร์ร์ม

คัมภ่ร์์) คือเคล็ดลับของควิามยูิ�งใหญ�ของปร์ะเทิศอังกฤษ”44

สืม่เด็ีจัพีระราช่ีนีว่กต้อเรีย (ถ่งเจั�าชีายแอฟร่กัน)

“เป็นำไปไม�ได้เลยูท่ิ�จ็ะปกคร์องโลกได้อยู�างถ่กติ้องโดยู

ปร์าศจ็ากพร์ะเจ็้าและพร์ะคัมภ่ร์์”45

จัอร์จั วอช่ีงตั้น

“หากม่สิ�งใดในำควิามคิดหร์ือในำวิิธ่การ์ของผมท่ิ�คุณ์ยูกยู�อง 

ผมขอมอบควิามด่ควิามชิอบนำั�นำให้แก�พ�อแม�ของผม ท่ิ�ได้ปล่กฝ่ัง

ให้ร์ักพร์ะคัมภ่ร์์ติั�งแติ�เด็ก  เมื�อเร์าปฏิบัติิติามหลักการ์ท่ิ�สอนำ

ในำพร์ะคัมภ่ร์์ ปร์ะเทิศของเร์าจ็ะก้าวิหนำ้าติ�อไปและเจ็ร์ิญร์ุ�งเร์ือง 

แติ�ถา้ติวัิเร์าและลก่หลานำของเร์าละเลยูคำาสอนำและสทิิธอิำานำาจ็ของ

พร์ะคัมภ่ร์์แล้วิ ก็คงไม�ม่ใคร์จ็ะบอกได้วิ�าควิามหายูนำะจ็ะโถมทิับใส�

อยู�างกะทินัำหนัำเมื�อใด และมนัำจ็ะฝ่งักลบควิามร์ุ�งโร์จ็นำท์ิั�งหมดของเร์า

ไวิ้ในำควิามมืดมิดอยู�างท่ิ�สุด”
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คุนยาม่

“พร์ะคัมภ่ร์์ฝ่กมนำุษยู์ให้พร์้อมร์ับมือกับช่ิวิิติ เพื�อการ์ดำาเนำินำ

ช่ิวิิติ และเติร่์ยูมมนำุษยู์ให้พร์้อมกับควิามติายู”

“การ์ศ่กษาไม�ม่ปร์ะโยูชินำ์หากไม�ม่พร์ะคัมภ่ร์์”46

ดีาเนียล เว็บสืเต้อร์

“หนำังสือเล�มน่ำ� (พร์ะคัมภ่ร์์) ติ้องถ่กเข่ยูนำโดยูผ่้หนำ่�งผ่้ใด

ในำสามบุคคลน่ำ� อันำได้แก� คนำด่ คนำเลวิ หร์ือพร์ะเจ็้า พร์ะคัมภ่ร์์

ไม�สามาร์ถถ่กเข่ยูนำข่�นำโดยูคนำด่ เพร์าะคนำด่ยู�อมยูอมรั์บวิ�าพร์ะคัมภ่ร์์

มาจ็ากการ์สำาแดงของพร์ะเจ้็า คนำด่ไม�โกหกหรื์อหลอกลวิง พร์ะคัมภ่ร์์

ไม�สามาร์ถถ่กเข่ยูนำข่�นำโดยูคนำเลวิ เพร์าะคนำเลวิจ็ะไม�เข่ยูนำถ่งสิ�งท่ิ�

ปร์ะณ์ามตินำเอง จ็่งเหลือเพ่ยูงข้อสร์ุปเด่ยูวิ พร์ะเจ็้าปร์ะทิานำ

พร์ะคัมภ่ร์์ผ�านำการ์ดลใจ็ของพร์ะเจ็้า” 

“ผมเป็นำคนำหัวิรั์�นำในำควิามเชืิ�อพร์ะคัมภ่ร์์ ผมทิำาติามพร์ะคัมภ่ร์์

ในำทิุกเร์ื�องทิั�งเร์ื�องใหญ�และเร์ื�องเล็ก”47

จัอห์น เวสืลีย์

“ผมร์่้ส่กสงสาร์คนำท่ิ�ไม�อ�านำพร์ะคัมภ่ร์์ทิุกวิันำ ผมสงสัยูวิ�า

ทิำาไมพวิกเขาจ็่งติัดสิทิธิของตินำเองจ็ากแหล�งแห�งกำาลังและควิาม

ชิื�นำชิมยูินำด่”
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“คนำท่ิ�ไดก่้ดกนัำตินำเองใหไ้ม�ไดร้์บัสิ�งท่ิ�ด่ท่ิ�สดุท่ิ�ม่อยู่�ในำโลก กค็อื

คนำท่ิ�ได้ก่ดกันำตินำเองจ็ากควิามร์่้ในำพร์ะคร์ิสติธร์ร์มคัมภ่ร์์”48

ว้ดีโรว์ ว่ลสัืน

คุนยาม่ร้�ดีีถ่งคุวาม่สืำาคัุญขีองพีระวจันะขีองพีระเจั�าเสืม่อ เขีาเขี�าใจัดีีว่า

พีระคัุม่ภีัร์นั�นสืม่คุวรถ้กจััดีวางอย้ใ่นต้ำาแหน่งทีี่�ดีีเด่ีนสุืดีบนชัี�นหนังสืือ และทีี่�จัร่ง

ไม่่มี่หนังสืือเล่ม่อื�นใดีเลยทีี่�มี่คุ่าคุวรสืะสืม่ดัี�งพีระคุร่สืต้ธิรรม่คัุม่ภีัร์  แต่้พีระคัุม่ภีัร์

ทีี่�วางอย้เ่ฉยๆ จันฝุ่้นจัับ ก็ไม่่เป็นประโยชีน์อะไร พีระคัุม่ภีัร์ทีี่�ถ้กพีล่กอ่าน ขีีดี

เขีียนจันกระดีาษเป้�อย ถ้กศ่กษาและนำาไป

ปฏ่ิบัต่้ต้าม่ต้า่งหาก ทีี่�เปน็พีระคัุม่ภีัรแ์บบ

ทีี่�พีระเจั�าที่รงอยากให�เป็น

2 ทิิโมธ่ 3:14-17 “แต้่ฝ้่ายที่่านจัง

ดีำาเน่นต้่อไปในส่ื�งทีี่�ที่่านเรียนร้�แล�ว

และไดี�เชืี�ออย่างมั่�นคุง ที่่านก็จัะร้�ว่า 

ที่่านไดี�เรียนม่าจัากผู้้้ใด่และตั้�งแต้่

เด็ีกม่าแล�ว ทีี่�ที่่านไดี�ร้�พีระคัุม่ภีัร์

อันบร่สุืที่ธ่ิ� ซ่ึ่�งมี่ฤที่ธ่ิ�สือนที่่านให�ไดี�ปัญญาถ่งคุวาม่รอดีโดียคุวาม่เชืี�อ

ในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ พีระคัุม่ภีัร์ทุี่กต้อนไดี�รับการดีลใจัจัากพีระเจั�า และ

เปั็นัประโยชีน์ในการสือน การตั้กเตื้อนว่ากล่าว การปรับปรุงแก�ไขี

คุนให�ดีี และการอบรม่ในเรื�องคุวาม่ชีอบธิรรม่ เพืี�อคุนขีองพีระเจั�า

จัะดีีรอบคุอบ พีรักพีร�อม่ทีี่�จัะกระที่ำาการดีีทุี่กอย่าง”

พระคัมภ้ร์ทำ้�วางอย้่เฉยๆ จนัฝุ่่นัจับั 
ก่็ไม่เปั็นัปัระโยชนั์อะไร พระคัมภ้ร์

ท้ำ�ถ้ก่พลิ่ก่อ่านั ข้ด่เข้ยนัจนัก่ระด่าษเปืัอย 
ถ้ก่ศึก่ษาแล่ะนัำาไปัปัฏิิบััติตามต่างหาก่ 

ทำ้�เปั็นัพระคัมภ้ร์แบับัทำ้�พระเจ้า
ทำรงอยาก่ให้เปั็นั
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คนยาม

พีระเจั�าที่รงระบายลม่ปราณแห่งพีระดีำารัสืขีองพีระองคุ์ให�ปรากฏิ 

ข่ี�นม่าเป็นพีระคัุม่ภีัร์ทัี่�งเล่ม่ เด็ีกๆ ก็สืาม่ารถอ่านและเรียนร้�พีระคัุม่ภีัร์ไดี�  

พีระวจันะเลม่่นี�จัะต้�องถ้กฝ้งัลงล่กในชีีว่ต้ขีองเดีก็ หนังสืือเลม่่แรกที่ี�เด็ีกคุวรฝ้กึ 

อ่านก็คืุอพีระวจันะขีองพีระเจั�า โปรดีระม่ดัีระวังในการใชี�พีระคัุม่ภีัร์ทีี่�มี่ร้ปภัาพี

กับเด็ีกๆ พีวกเขีาอาจัร้�ส่ืกหลงใหลกับร้ปภัาพี แต้่ไม่่สืนใจัเนื�อหาในหน�านั�นๆ 

ซึ่าต้านอาจัหลอกให�เขีาคุ่ดีว่าพีระคุัม่ภีัร์เป็นเพีียงน่ที่าน ไม่่ใชี่หนังสืือบอก 

เรื�องราวทีี่�เก่ดีข่ี�นจัร่งกับบุคุคุลทีี่�ไดี�มี่ชีีว่ต้อย้่จัร่ง พีระเยซ้ึ่ไม่่ไดี�มี่พีระคัุม่ภีัร์

ทีี่�มี่ภัาพีประกอบเมื่�อยังที่รงเยาว์วัย และพีระองค์ุก็ที่รงเจัร่ญเต่้บโต้ข่ี�นม่าไดี�

เป็นอย่างดีี จังปล้กฝ้ังพีระวจันะขีองพีระเจั�ากับเด็ีกตั้�งแต้่พีวกเขีาอายุยังน�อย

2 เปโติร์ 1:18-19 “และเราก็ไดี�ยน่พีระสุืรเสีืยงนี�ม่าจัากสืวรรคุใ์นคุรั�งทีี่� 

เราไดี�อย้่กับพีระองคุ์ทีี่�ภ้ัเขีาอันบร่สุืที่ธ่ิ�นั�น และเรามี่คุำาพียากรณ์ทีี่�

แน่นอนย่�งกว่านั�นอีก จัะเป็นการดีีถ�าที่่านทัี่�งหลายจัะถือต้าม่คุำานั�น

เสืมื่อนแสืงประทีี่ปทีี่�สื่องสืว่างในทีี่�มื่ดี จันกว่าแสืงอรุณจัะข่ี�น และ

ดีาวประจัำารุ่งจัะผุู้ดีข่ี�นในใจัขีองที่่าน

ทัี่�งหลาย”

พีระคัุม่ภีัร์ในมื่อขีองคุุณเป็นคุำา

พียากรณ์ทีี่�แม่่นยำา จัะเป็นแสืงสืว่างทีี่�จัะ

นำาที่างคุุณในคุวาม่ม่ืดีม่่ดีขีองโลกใบนี�

ฮ่ิบร์่ 4:12 “เพีราะว่าพีระวจันะขีอง

พีระเจั�านั�นมี่ชีีว่ต้ และที่รงพีลานภุัาพีอย้เ่สืม่อ คุม่ย่�งกว่าดีาบสืองคุม่ใดีๆ 

แที่งที่ะลุกระทัี่�งจ่ัต้และว่ญญาณ ต้ลอดีขี�อกระด้ีกและไขีในกระด้ีกและ

สืาม่ารถวินัิจฉัยคุวาม่คุ่ดีและคุวาม่มุ่่งหม่ายในใจัดี�วย”

ความงด่งามของพระคัมภ้ร์ในัแง่มุมหนึั�งคือ 
พระคัมภ้ร์พ้ด่กั่บัคุณอย่างเจาะจงในัสืภาวะ 
ท้ำ�คุณเป็ันัอย่้ แล่ะจะแทำงทำะลุ่เข้าไปัในั 
จิตวิญญาณของคุณด้่วยความจริง
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คุวาม่งดีงาม่ขีองพีระคัุม่ภีัร์ในแง่มุ่ม่หน่�งคืุอ พีระคัุม่ภีัร์พ้ีดีกับคุุณอย่าง

เจัาะจังในสืภัาวะที่ี�คุุณเป็นอย้่ และจัะแที่งที่ะลุเขี�าไปในจ่ัต้ว่ญญาณขีองคุุณ

ดี�วยคุวาม่จัร่ง ที่ำาให�เก่ดีการสืำาน่กและการต้ระหนัก ดัีงนั�น จ่ังคุวรถาม่ว่า 

“คุุณอ่านพีระคัุม่ภีัร์หรือเปล่า?” การหนุนใจัให�คุนไดี�อ่านพีระคัุม่ภีัร์นั�นจ่ัง

เป็นส่ื�งสืำาคัุญม่าก

ย�อนกลับไปในช่ีวงก่อนทีี่�ผู้ม่จัะไดี�รับคุวาม่รอดี ผู้ม่มี่เพืี�อนร่วม่งาน 

คุนหน่�งทีี่�กำาลังอย้่ในชี่วงเวลาขีองการล่วงผู่้ดีประเวณี เขีาเป็นคุร่สืเตี้ยน เขีา

บอกผู้ม่วา่ทุี่กคุรั�งทีี่�เขีาอา่นพีระคัุม่ภีัร ์พีระคุำาเกือบทุี่กขี�อทีี่�เขีาอา่นจัะเกี�ยวกับ

เรื�องการลว่งประเวณี แม่�ว่าต้อนนั�นผู้ม่ยังไม่เ่ชืี�อ ผู้ม่เองก็ยงัมี่สืามั่ญสืำาน่กและ

เตื้อนเขีาว่า “ผู้ม่ร้�ส่ืกเหมื่อนว่าคุุณเคุยอ่านพีระคัุม่ภีัร์เหล่านั�นทัี่�งหม่ดีม่าแล�ว 

แต้่ต้อนนั�นมั่นอาจัไม่่ไดี�มี่คุวาม่หม่ายเจัาะจังอย่างไรกับคุุณ” นั�นคืุอฤที่ธ่ิ�เดีชี

แห่งพีระวจันะขีองพีระเจั�า ไม่่นานหลังจัากนั�นเขีาไดี�กลับใจัจัากบาป เพีราะ

พีระวจันะขีองพีระเจั�าไดี�ที่ำาให�เขีาสืำาน่กผู่้ดีว่านั�นไม่่ใชี่ว่ธีิทีี่�เขีาคุวรปฏ่ิบัต่้ต้่อ

ภัรรยา และไม่่ใชี่ว่ธีิทีี่�คุวรปฏิ่บัต่้ต้่อพีระเจั�า !

วิวิิร์ณ์ ์22:18-19 “ขี�าพีเจั�าเปน็พียานแกทุ่ี่กคุนทีี่�ไดี�ยน่คุำาพียากรณใ์น

หนังสืือนี�ว่า ถ�าผู้้�ใดีจัะเพ่ี�ม่เต่้ม่คุำาเขี�าไปในหนังสืือนี� พีระเจั�าก็จัะที่รง

เพ่ี�ม่ภััยพ่ีบัต่้ทีี่�เขีียนไว�ในหนังสืือม่�วนนี�แกผู้่้�นั�น และถ�าผู้้�ใดีตั้ดีขี�อคุวาม่

ออกจัากหนังสืือพียากรณ์นี� พีระเจั�าก็จัะที่รงเอาสื่วนแบ่งขีองผู้้�นั�น 

ทีี่�มี่อย้่ในหนังสืือแห่งชีีว่ต้ และทีี่�มี่อย้่ในเมื่องบร่สุืที่ธ่ิ�นั�น และจาก่ส่ื�งทีี่�

มี่เขีียนไว�ในหนังสืือม่�วนนี�ไปเสีืย”

พีระเจั�าที่รงจัร่งจัังกับพีระวจันะขีองพีระองค์ุ คุุณต้�องไม่่ที่ำาให�พีระวจันะ

ขีองพีระองคุ์สัืบสืนยุ่งเหย่ง คุุณต้�องไม่่เพ่ี�ม่เต่้ม่หนังสืือขีองม่อร์ม่อนเขี�าไป  

ไม่เ่พ่ี�ม่เต่้ม่วลี ‘ไขี่มุ่กอันลำ�าคุา่’ เขี�าไป ไม่เ่พ่ี�ม่เต่้ม่คัุม่ภีัร์อัลกุรอานหรือเพ่ี�ม่เต่้ม่
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หะดีีษ (Hadith) ลงในพีระคุร่สืต้ธิรรม่คัุม่ภีัร์ พีระคุร่สืต้ธิรรม่คัุม่ภีัร์มี่คุวาม่

สืม่บ้รณ์คุรบถ�วนแล�ว

สุภาษิติ 30:5-6 “พีระวจันะทีุ่กคุำาขีองพีระเจั�านั�นก่็บร่สุืที่ธ่ิ� พีระองคุ์

ที่รงเปั็นัโล่แก่บรรดีาผู้้�ทีี่�วางใจัใน พีระองคุ์ อย่าเพ่ี�ม่อะไรเขี�ากับ 

พีระวจันะขีองพีระองคุ์ เกรงว่าพีระองคุ์จัะที่รงขีนาบเจั�า และเขีา 

จัะเห็นว่าเจั�าเป็นคุนมุ่สืา”

ล่กา 11:27-28 “ต่้อม่าเมื่�อพีระองคุ์ยังต้รัสืคุำาเหล่านั�น มี่ผู้้�หญ่งคุน

หน่�งในหม้่ป่ระชีาชีนร�องท้ี่ลพีระองคุว์า่ ‘คุรรภ์ัซึ�งปฏ่ิสืนธ่ิพีระองคุแ์ละ

หัวนม่ทีี่�พีระองคุ์เสืวยนั�นก็เป็นสุืขี’ แต้่พีระองคุ์ต้รัสืว่า ‘ม่่ใชี่เชี่นนั�น  

แต้่คุนทัี่�งหลายทำ้�ไดี�ย่นพีระวจันะขีองพีระเจั�า และไดี�ถือรักษา 

พีระวจันะนั�นไว� ก็เป็นสุืขี’”

การเชืี�อฟังเป็นกุญแจัสืำาคัุญในการดีำาเน่นชีีว่ต้คุร่สืเตี้ยน คุุณจัะไดี�อ่าน

พีระวจันะขีองพีระเจั�าหลายขี�อในหนังสืือเลม่่นี� “จังอา่นแล�วที่ำาต้าม่” ดัีงเชีน่ทีี่� 

เพืี�อนคุนหน่�งขีองผู้ม่ไดี�พ้ีดีเอาไว� จังถือรักษาพีระวจันะขีองพีระเจั�าทุี่กวัน 

ไปต้ลอดีชีีว่ต้

วิวิิร์ณ์ ์6:9 “เมื่�อพีระองคุท์ี่รงแกะต้ราดีวงทีี่�ห�านั�นแล�ว ขี�าพีเจั�าก็แลเห็น 

ดีวงว่ญญาณใต้�แที่่นบ้ชีา เป็นว่ญญาณขีองคุนทัี่�งหลายที่ี�ถ้กฆ่่าเพีราะ

พีระวจันะขีองพีระเจั�า และเพีราะคุำาพียานทีี่�เขีาย่ดีถือนั�น”

คุุณเต็้ม่ใจัทีี่�ต้ายเพืี�อพีระวจันะขีองพีระเจั�าหรือไม่่?
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2 ทิิโมธ่ 2:9 “และเพีราะเหตุ้ขี่าวประเสืร่ฐนั�น ขี�าพีเจั�าจ่ังที่นทุี่กขี์  

ถ้ก่ล่าม่โซ่ึ่ดัีงผู้้�ร�าย แต่้พีระวจันะขีองพีระเจั�านั�นไม่่มี่ผู้้�ใดีเอาโซ่ึ่ล่าม่ไว�ไดี�”

ผู้ม่เพี่�งไดี�อ่านอีเม่ลจัากเพืี�อนคุนหน่�งทีี่�บอกผู้ม่ว่า ทีี่�ประเที่ศจันีมี่เด็ีกชีาย

อายุส่ืบสีื�ป่ถ้กจัับเพีราะแจักใบปล่วประกาศข่ีาวประเสืร่ฐ คุุณเต็้ม่ใจัสืละช่ีวงหน่�ง

ขีองชีีว่ต้ไปอย้่ในเรือนจัำาไหม่? หรือยอม่สืละทัี่�งชีีว่ต้ ยอม่ต้ายเพีราะแบ่งปัน

พีระวจันะขีองพีระเจั�ากับคุนทีี่�ยังไม่่รอดี?

โยูชิ่วิา 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 อย่าต้กใจัหรือคุร�าม่กลัวเลย เพีราะว่าเจั�าไปใน

ถ่�นฐานใดี พีระเยโฮิวาห์พีระเจั�าขีองเจั�าทำรงสืถ่ต้กับเจั�า”

ในฐานะคุนยาม่ คุุณใคุร่คุรวญพีระวจันะขีองพีระเจั�าอย้่เสืม่อหรือไม่่? 

คุุณมี่พีระวจันะเหล่านั�นในการต้ร่กต้รองระหว่างทีี่�ต่้อส้ื�ฝ่้ายว่ญญาณอย้ห่รือไม่่? 

คุุณมี่พีระวจันะเหล่านั�นอย้่ในคุวาม่คุ่ดีขีองคุุณเมื่�ออย้ใ่นสืงคุราม่ฝ่้ายว่ญญาณ

หรือไม่่?
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1 เปโติร์ 2:2 “เชี่นเดีียวกับที่ารกแรกเก่ดี จังปรารถนานำ�านม่อัน

บร่สุืที่ธ่ิ�แห่งพีระวจันะ เพืี�อจัะที่ำาให�ที่่านทัี่�งหลายเต่้บโต้ข่ี�น”

หากปราศจัากคุวาม่เขี�าใจัในพีระวจันะขีองพีระเจั�าอย่างถี�ถ�วน คุุณก็

ไม่่สืาม่ารถเป็นสืาวกขีองพีระเจั�าอย่างทีี่�คุุณต้�องการเป็นไดี� หากคุุณไม่่ไดี�ให�

พีระวจันะซ่ึ่ม่เขี�าไปในคุวาม่คุ่ดีจ่ัต้ใจัขีองคุุณจันชุี่ม่โชีก การเต่้บโต้ขีองคุุณจัะ 

แคุระแกรน็ หากคุุณไม่รั่บประที่านอาหารที่ี�มี่คุุณคุา่ ถ้กหลกัโภัชีนาการ ไม่่ดืี�ม่ 

นำ�าสืะอาดีบร่สุืที่ธ่ิ� และส้ืดีอากาศทีี่�บร่สุืที่ธ่ิ�ให�เพีียงพีอ ร่างกายขีองคุุณก็ไม่่ 

แข็ีงแรงและจัะต้าย จ่ัต้ว่ญญาณก็เชีน่เดีียวกัน หากปราศจัากพีระวจันะซ่ึ่�งเป็น

อาหารที่ี�จัำาเปน็และดีีต้อ่สุืขีภัาพีจ่ัต้ว่ญญาณ คุุณจัะผู้อม่แห�งแรงน�อย กลายเปน็ 

คุร่สืเตี้ยนทีี่�อ่อนแอเปราะบาง ไม่่สืม่กับการเป็นคุร่สืเต้ียนทีี่�แที่�จัร่ง

มาร์ะโก 7:7-8 “เขีานม่สัืการเราโดีย

หาประโยชีน์ม่ไ่ดี� ดี�วยเอาบที่บญัญัต้่

ขีองม่นษุย์ม่าอวดีอ�างว่า เป็นพีระดีำารัสื

สือน เจั�าทัี่�งหลายละพีระบญัญัต้ข่ีอง

พีระเจั�า และกลบัไปถือต้าม่ประเพีณี

ขีองม่นุษย์ คุือการล�างถ�วยเหยือก 

และสื่�งอื�นๆ เช่ีนนี�อกีหลายสื่�ง เจั�าทัี่�ง

หลายก็ที่ำาอย้่”

ระหว่างคุวาม่คุ่ดีเห็นขีองม่นุษย์หรือคุวาม่จัร่งขีองพีระเจั�า คุุณจัะที่ำา

ต้าม่อะไร?

หาก่ปัราศจาก่ความเข้าใจในัพระวจนัะ 
ของพระเจ้าอย่างถ้�ถ้วนั คุณก่็ไม่สืามารถ 
เปั็นัสืาวก่ของพระเจ้าอย่างทำ้�คุณต้องก่าร 
เป็ันัได้่ หาก่คุณไม่ได้่ให้พระวจนัะซึมเข้าไปั 
ในัความคิด่จิตใจของคุณจนัชุ่มโชก่  
ก่ารเติบัโตของคุณจะแคระแก่ร็นั
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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”

คุรั�นหน่�งผู้ม่ไดี�ไปแบ่งปันทีี่�คุร่สืต้จัักรแห่งหน่�งในเมื่องว่ช่ีต้า และ 

ศ่ษยาภ่ับาลไดี�ม่อบกระเชี�าขีองขีวัญให�แก่ผู้ม่ มี่การ์ดีทีี่�เขีียนดี�วยประโยคุสัื�นๆ ว่า 

“จังประกาศพีระวจันะ !”  ผู้ม่ไดี�อ่านงานว่จััยทีี่�บอกว่า สีื�ส่ืบเปอร์เซ็ึ่นต้์ขีอง 

ศ่ษยาภ่ับาลร้�ส่ืกอ่ดีอัดีทีี่�จัะเที่ศนาคุวาม่จัร่งสัืม่บ้รณ์ (Absolute Truth) ให� 

คุร่สืต้จัักรขีองพีวกเขีาเอง หากสืถ่ต่้นี�ถ้กต้�อง ศ่ษยาภ่ับาลเหล่านั�นคุวรจัะต้�อง

ลงจัากธิรรม่าสืน์และไม่่เป็นนักเที่ศน์อีกต้่อไป หรือไม่่เขีาก็ต้�องเล่กกลัวส่ื�งทีี่�

ม่นุษย์จัะพ้ีดีหรือจัะที่ำา คุนยาม่ไม่่สืาม่ารถกังวลถ่งคุวาม่ร้�ส่ืกขีองคุนทีุ่กคุน  

หรือเกรงว่าบางคุนจัะเล่กถวายที่รัพีย์เพีราะเหตุ้นี� แต้่พีวกเขีาจัะที่ำาในส่ื�งทีี่�

ถ้กต้�องเสืม่อ

สุภาษิติ 2:1-6 “บุต้รชีายขีองเราเอ๋ย ถ�าเจั�ารับคุำาขีองเรา และสืะสืม่

คุำาบัญชีาขีองเราไว�กับเจั�ากระที่ำาห้ขีองเจั�าให�ผู่้�งเพืี�อรับปัญญา แล่ะ

เอียงใจัขีองเจั�าหาคุวาม่เขี�าใจั เออ ถ�าเจั�าร�องหาคุวาม่รอบร้� แล่ะ

เปล่งเสีืยงขีองเจั�าหาคุวาม่เขี�าใจั ถ�าเจั�าแสืวงหาปัญญาดุีจัหาเง่น และ 

เสืาะหาปัญญาอย่างหาขุีม่ที่รัพีย์ทีี่�ซึ่่อนไว� นั�นแหละ เจั�าจัะเขี�าใจั

คุวาม่ยำาเกรงพีระเยโฮิวาห์ และพีบคุวาม่ร้�ขีองพีระเจั�า เพีราะ 

พีระเยโฮิวาห์ ที่รงประที่านปัญญา คุวาม่ร้�และคุวาม่เขี�าใจัมาจัาก

พีระโอษฐ์ขีองพีระองคุ์”
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ในยุคุหน่�ง คุนจัำานวนม่ากในอเม่ร่กาไดี�พีากันอพียพีย�ายถ่�นฐานไปยัง

ชีายฝ้ั�งต้ะวันต้ก เพืี�อไปขุีดีที่อง  แต้่คุุณจัะเด่ีนสัืกสืองสืาม่ก�าวไปทีี่�ชัี�นหนังสืือ 

และขุีดีหาขุีม่ที่รัพีย์ในพีระวจันะอันเป็นน่รันดีร์ขีองพีระเจั�าไหม่?

สดุด่ 119:9-11 “หนุ่ม่ๆ จัะรักษาที่างขีองต้นให�บร่สุืที่ธ่ิ�ไดี�อย่างไร 

โดียระแวดีระวังตามพีระวจันะขีองพีระองคุ์ ขี�าพีระองคุ์แสืวงหา

พีระองคุด์ี�วยสุืดีใจัขีองขี�าพีระองคุ ์โอ ขีออยา่ให�ขี�าพีระองคุห์ลงไปจัาก

พีระบัญญัต่้ขีองพีระองคุ์ ขี�าพีระองคุ์ไดี�สืะสืม่พีระดีำารัสืขีองพีระองคุ์ 

ไว�ในใจัขีองขี�าพีระองคุ์ เพืี�อขี�าพีระองคุ์จัะไม่่ที่ำาบาปต้่อพีระองคุ์”

เราซึ่่อนที่รัพีย์สืม่บัต่้ทีี่�มี่คุ่าไว�เพืี�อไม่่ให�ใคุรม่าขีโม่ยเอาไปไดี� คุุณไดี�

ซึ่่อนพีระวจันะขีองพีระเจั�าไว�ในใจัเพืี�อทีี่�จัะไม่ท่ี่ำาบาปต้่อพีระองค์ุแล�วหรือยัง?  

และแม่�วา่มี่คุนขีโม่ยพีระคุมั่ภีัรข์ีองคุุณไป ที่รัพียส์ืม่บัต่้อันมี่คุา่ขีองพีระองคุจ์ัะ

ยังคุงปลอดีภััยอย้่ในใจัและคุวาม่จัำาขีองคุุณหรือไม่่?

สดดุ่ 119:89 “โอ ขี�าแต้พ่ีระเยโฮิวาห ์เพีราะวจันะขีองพีระองคุป์กัแนน่ 

อย้่ในสืวรรคุ์เป็นน่ต้ย์” 

ส่ื�งหน่�งทีี่�คุนยาม่ที่ำาคืุอการชีี�ไปทีี่�พีระวจันะขีองพีระเจั�าเสืม่อ เพีราะ

อะไร เพีราะพีระวจันะนั�นไดี�ตั้�งมั่�นปกัแนน่อย้ใ่นสืวรรคุแ์ล�ว คุุณอาจัจัะโต้�แย�ง

พีระวจันะทัี่�งหม่ดีไดี�เที่า่ทีี่�ต้�องการ แต้คุ่วาม่จัร่งเหลา่นั�นเปน็สัืจัจัะน่รันดีร ์และ

จัะไม่่มี่วันเปลี�ยนแปลง นั�นคืุอเหตุ้ผู้ลทีี่�การยืนหยัดีบนพีระวจันะขีองพีระเจั�า

เป็นคุวาม่สุืขี เพีราะนี�คืุอศ่ลาทีี่�ไม่่มี่ที่างเคุลื�อนย�ายไปไหนไดี�เลย
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สดุด่ 119:97-105 “โอ ขี�าพีระองคุ์ รักพีระราชีบัญญัต่้ขีอง 

พีระองคุ์จัร่งๆ เปั็นัคุำารำาพ่ีงขีองขี�าพีระองคุ์วันยังคุำ�า โดียพีระบัญญัต่้

ขีองพีระองคุ์ พีระองคุ์ที่รงกระที่ำาให�ขี�าพีระองคุ์ฉลาดีกว่าศัต้ร้ขีอง 

ขี�าพีระองค์ุ เพีราะพีระบัญญัต่้นั�นอย้กั่บขี�าพีระองค์ุเสืม่อ ขี�าพีระองค์ุมี่

คุวาม่เขี�าใจัม่ากกวา่บรรดีาคุร้ขีองขี�าพีระองคุ ์เพีราะบรรดีาพีระโอวาที่ 

ขีองพีระองคุ์เปั็นัคุำารำาพ่ีงขีองขี�าพีระองคุ์ ขี�าพีระองคุ์เขี�าใจัม่ากกว่า

คุนส้ืงอายุ เพีราะขี�าพีระองคุ์รักษาขี�อบังคัุบขีองพีระองคุ์ ขี�าพีระองคุ์

รั�งเที่�าขีองขี�าพีระองคุ์ไว�จัากว่ธิีชัี�วทุี่กอย่าง เพืี�อรักษาพีระวจันะขีอง

พีระองคุ์  ขี�าพีระองค์ุม่่ไดี�เลี�ยงจัากคุำาตั้ดีส่ืนขีองพีระองค์ุ เพีราะ

พีระองคุไ์ดี�ที่รงสือนขี�าพีระองคุ ์พีระดีำารัสืขีองพีระองค์ุนั�น ขี�าพีระองคุ์

ช่ีม่แล�วหวานจัร่งๆ หวานัก่วา่นำ�าผู่้�งเมื่�อถ่งปากขี�าพีระองคุ ์ขี�าพีระองคุ์

ไดี�คุวาม่เขี�าใจัโดียขี�อบังคัุบขีองพีระองคุ์ เพีราะฉะนั�นขี�าพีระองคุ์

เกลียดีชัีงว่ถีเท็ี่จัทุี่กอย่าง พีระวจันะขีองพีระองคุ์เป็นโคุม่สืำาหรับเที่�า

ขีองขี�าพีระองคุ์  และเป็นคุวาม่สืว่างแก่ม่รรคุาขีองขี�าพีระองคุ์”

เป็นเรื�องดีีม่ากเมื่�อไดี�ล่�ม่รสือาหารที่ี�มี่รสืชีาต่้อร่อย เราย่นดีีเด่ีนที่าง

ไปร�านอาหารร�านโปรดี เพีียงเพืี�อไดี�รับประที่านอาหารมื่�ออร่อยนั�น คุุณร้�ส่ืก 

แบบเดีียวกันนั�นกับพีระวจันะขีองพีระเจั�าไหม่?  คุุณแที่บรอไม่่ไหวทีี่�จัะเปิดี

พีระคัุม่ภีัร์อ่านเพืี�อล่�ม่รสืด้ีว่าวันนี�พีระเจั�าที่รงม่ีอะไรให�คุุณไหม่?

2 ทิิโมธ่ 2:15 “จังหมั่�นศ่กษาคุ�นคุว�าเพืี�อสืำาแดีงต้นเองให�เป็นทีี่�

ชีอบพีระที่ัยพีระเจั�า เป็นคุนงานที่ี�ไม่่ต้�องละอาย แยกแยะพีระวจันะ 

แห่งคุวาม่จัร่งนั�นไดี�อย่างถ้กต้�อง”
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คุำาว่า ‘หมั่�นศ่กษา’ หม่ายถ่งการออกแรงหรือใชี�คุวาม่เพีียรพียายาม่ 

เรายอม่เหน็ดีเหนื�อยกับการฝ้ึกฝ้นกีฬาหรือทุี่่ม่เที่ที่่องหนังสืือเพืี�อเต้รียม่สือบ

ปลายภัาคุ แต้่เคุยศ่กษาพีระวจันะขีองพีระเจั�าจันร่างกายเหนื�อยล�าหรือไม่่

1 เปโติร์ 1:24-25 “เพีราะว่า ‘บรรดีาเนื�อหนังก็เป็นเสืมื่อนต้�นหญ�า 

และบรรดีาสืง่าราศีขีองม่นุษย์ก็เป็นเสืม่ือนดีอกหญ�า ต้�นหญ�าเหี�ยว 

แห�งไป และดีอกก็รว่งโรยไป แต่้พีระวจันะขีององค์ุพีระผู้้�เปน็เจั�ายั�งยืน 

อย้่เป็นน่ต้ย์’ พีระวจันะนั�นคืุอขี่าวประเสืร่ฐทีี่�ไดี�ประกาศให�ที่่าน 

ทัี่�งหลายที่ราบแล�ว”

พีระวจันะขีองพีระเจั�ามี่คุุณสืม่บัต่้เป็นถาวรน่รันดีร์ พีระวจันะจัะดีำารงอย้ ่

ต้ลอดีไป เราทุี่กคุนจ่ังคุวรให�จ่ัต้ใจัขีองเราชุีม่่โชีกไปดี�วยพีระวจันะทีี่�จัะอย้ชั่ี�วน่จั 

น่รันดีร์ แที่นทีี่�จัะสืะสืม่ถ�อยคุำาอื�นๆทีี่�จัะส้ืญหายไป

อย่าลืม่ว่ามี่สืาม่ส่ื�งทีี่�จัะคุงอย้่ชัี�วน่จัน่รันดีร์ นั�นคืุอ พีระเจั�าองคุ์ซ่ึ่�งที่รง

เปน็ต้รีเอกานุภัาพี พีระวจันะขีองพีระองคุ ์และดีวงว่ญญาณขีองผู้้�คุน ทัี่�งสืาม่ส่ื�ง 

มี่คุวาม่สืำาคัุญต้่อคุนยาม่เสืม่อ

อันต้รายทีี่�น่ากลัวประการหน่�ง

ขีองคุนยาม่คืุอ คุำาสือนเท็ี่จั ซึ่าต้านจัะ

พียายาม่ฝ้ังหลักขี�อเชืี�อบางอย่างลงไป 

ในใจัเพืี�อที่ำาให�คุุณหลุดีออกจัากที่างแคุบ 

มั่นไม่่สืนใจัว่าจัะเก่ดีข่ี�นไดี�อย่างไร มั่น

ไม่่สืนใจัว่าใคุรจัะเป็นผู้้�ที่ี�สือนให�แก่คุุณ  

มั่นไม่่สืนใจัว่าอย้่ในหนังสืือเล่ม่ไหนทีี่� 

อย่าล่ืมว่าม้สืามสืิ�งทำ้�จะคงอย้่ชั�วนัิจ 
นิัรันัด่ร์ นัั�นัคือ พระเจ้าองค์ซึ�งทำรงเป็ันั 
ตร้เอก่านุัภาพ พระวจนัะของพระองค์  
แล่ะด่วงวิญญาณของผู้้้คนั ทำั�งสืามสืิ�ง 
ม้ความสืำาคัญต่อคนัยามเสืมอ
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คุุณอ่าน มั่นแคุ่ต้�องการให�คุุณเด่ีนออกจัากเสื�นที่างแคุบแห่งคุวาม่จัร่ง และให�

อย้่นอกเสื�นที่างไปนานๆ

นี�คืุอเหตุ้ผู้ลทีี่�เราสือนให�ระมั่ดีระวังตั้วอย้่เสืม่อ อย่าให�การ์ดีต้ก เพืี�อ

ทีี่�จัะป้องกันต้นเองจัากคุำาสือนเที่็จั คุุณต้�องนำาทุี่กส่ื�งทีี่�คุุณไดี�ย่นม่ากลั�นกรอง

ต้รวจัสือบดี�วยพีระวจันะขีองพีระเจั�า ถ�าหากไม่่สือดีคุล�องกับพีระวจันะ 

ก็ให�โยนท่ี่�งขี�างที่างไปเสืีย กำาจััดีมั่นออกจัากตั้วคุุณโดียเร็ว ก่อนทีี่�ศัต้ร้จัะเอา

มั่นตั้�งเป็นฐานป้อม่ปราการเที่็จัในคุวาม่เชืี�อขีองคุุณ

ในเวลานี� หลายคุนกำาลังสือนวา่มี่หนที่างไปสืวรรคุไ์ดี�หลายที่าง พีระเยซ้ึ่ 

ไม่่ใชี่ที่างเดีียวทีี่�จัะไปถ่งทีี่�นั�น !

สืาธุิคุุณจีัน โรบ่นสัืน สัืงฆ่นายกในน่กายเอพ่ีสืโกพัีล ทีี่�เมื่องน่วแฮิม่ป์เชีียร์ 

ผู้้�เป็นเกย์อย่างเปิดีเผู้ย ไดี�กล่าวในพ่ีธิีการเขี�ารับต้ำาแหน่งประธิานาธิ่บดีี ขีอง

ประธิานาธิ่บดีี บารัคุ โอบาม่าว่า

“ย่นดีีต้�อนรับส้ื่วอช่ีงตั้น คุวาม่สืนุกกำาลังจัะเร่�ม่ต้�นข่ี�น แต้่ก่อนอื�นขีอให�

เราหยุดีสัืกชัี�วคุร้ด่ี�วยกันกับขี�าพีเจั�า เพืี�อขีอพีรจัากพีระเจั�าให�กับประเที่ศ

ขีองเรา และประธิานาธ่ิบดีีคุนต้อ่ไปขีองเรา ‘โอ ขี�าแต้่พีระเจั�าแหง่คุวาม่

เขี�าใจัอันอเนกอนันต้์ขีองเรา เราอธิ่ษฐานว่าขีอพีระองคุ์...’”49

เมื่�อมี่คุนพ้ีดีว่า “พีระเจั�าแห่งคุวาม่เขี�าใจัอันอเนกอนันต้์ขีองเรา” มั่น

มี่นัยว่าอย่างไรกัน

ในการอธ่ิษฐานทีี่�พ่ีธีิสืาบานต้นเขี�ารับต้ำาแหน่งขีองประธิานาธ่ิบดีี 

โอบาม่า อาจัารย์ร่ก วอร์เรน กล่าวว่า

“ขี�าพีระองค์ุขีอถ่อม่ใจัลงท้ี่ลขีอในพีระนาม่ขีองพีระเจั�าผู้้�ที่รงไดี�เปลี�ยนแปลง

ชีีว่ต้ขีองขี�าพีระองค์ุ คืุอ เยช้ีอา อ่ซึ่า เฮิซุึ่สื  จีัซัึ่สื ผู้้�ที่รงสือนให�เราอธ่ิษฐาน”50

‘เยช้ีอา’ คืุอชืี�อ ‘เยซ้ึ่’ ออกเสีืยงในภัาษาฮีิบร้ ซ่ึ่�งเป็นภัาษาทีี่�คุนย่ว

สื่วนใหญ่ใชี�  ‘อ่ซึ่า’ คืุอชืี�อ ‘เยซ้ึ่’ ออกเสีืยงในภัาษาอาหรับ ซ่ึ่�งเป็นภัาษาทีี่�

ชีาวมุ่สืล่ม่สื่วนใหญ่ใชี�  ชืี�อขีองพีระเยซ้ึ่ออกเสีืยงเป็นภัาษาสืเปนว่า ‘เฮิซุึ่สื’ 
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ซ่ึ่�งเป็นภัาษาที่ี�ใชี�โดียคุนสื่วนใหญ่ทีี่�นับถือศาสืนาคุร่สืต้์น่กายโรม่ันคุาที่อล่ก  

และ ‘จีัซัึ่สื’ คืุอชืี�อ ‘เยซ้ึ่’ ออกเสีืยงในภัาษาอังกฤษ  ในคุำาอธ่ิษฐานทีี่�เรียบงา่ยนี�  

อาจัารย์วอร์เรนตั้ดีส่ืนใจัรวม่ศาสืนาทัี่�งหม่ดีเหล่านี�ไว�ใต้�ร่ม่เดีียวกันโดียใชี�

พีระนาม่ขีองพีระเยซ้ึ่ในภัาษาต้่างๆ นี�เป็นส่ื�งทีี่�ถ้กต้�องหรือไม่่?

ประธิานาธ่ิบดีี บารัคุ โอบาม่า กล่าวในการให�สัืม่ภัาษณ์กับแคุที่ลีน 

ฟัลซึ่านี ว่า

“ผู้ม่มี่พืี�นฐานม่าจัากธิรรม่เนียม่ขีองคุร่สืเตี้ยน ผู้ม่เชืี�อว่ามี่หลายเสื�นที่าง 

ทีี่�นำาเราไปส้ื่จุัดีหม่ายเดีียวกัน และนั�นม่าจัากคุวาม่เชืี�อว่ามี่ฤที่ธ่ิ�อำานาจั

ย่�งใหญ่ทีี่�อย้่เบื�องบนเหนือเรา และเชืี�อว่าเรามี่คุวาม่เชืี�อม่โยงต้่อกันและ

กันในฐานะที่ี�เป็นม่นุษย์”51

คุวาม่เชืี�อขีองประธิานาธ่ิบดีีโอบาม่าทีี่�ว่ามี่หลายเสื�นที่างนำาไปส่้ืจุัดีหม่าย 

เดีียวกันนั�นถ้กต้�องหรือไม่่?

สืม่เด็ีจัพีระสัืนต้ะปาปายอห์น ปอลที่ี� 2 ต้รัสืว่า

“เมื่�อผู้้�นับถือศาสืนาอื�นๆ ปฏ่ิบัต่้อย่างจัร่งใจัต้าม่ธิรรม่เนียม่ที่างศาสืนา

ขีองพีวกเขีา และปฏ่ิบัต่้ต้าม่การนำาขีองม่โนธิรรม่ขีองพีวกเขีา ก็เท่ี่ากับ 

ไดี�ต้อบรับคุำาเช่ีญชีวนขีองพีระเจั�าและรับคุวาม่รอดีในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้ ์แม่�ใน 

ขีณะทีี่�พีวกเขีายงัไม่ร้่�จัักพีระองคุ ์หรือยงัไม่ไ่ดี�ยอม่รับวา่พีระองคุท์ี่รงเปน็

พีระผู้้�ชี่วยให�รอดีขีองเขีา”52

คุนจัะรับคุวาม่รอดีจัากพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้ไ์ดี�อยา่งไร หากพีวกเขีาไม่ย่อม่รับ

พีระองคุ์เป็นพีระผู้้�ชี่วยให�รอดีขีองเขีา

บ่ลลี� เกรแฮิม่กล่าวว่า

“ผู้ม่เคุยเชืี�อว่าคุนนอกศาสืนาในประเที่ศทีี่�ห่างไกลนั�นไม่่รอดีและกำาลัง

จัะต้กนรก ผู้ม่ไม่เ่ชืี�อเชีน่นั�นอีกแล�ว ผู้ม่เชืี�อวา่มี่ว่ธีิอื�นทีี่�ที่ำาให�ร้�ถ่งการดีำารง

อย้่ขีองพีระเจั�าไดี�”53
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ดัีงนั�น มี่ว่ธีิอื�นอีกไหม่ทีี่�จัะยอม่รับว่าพีระเจั�ามี่จัร่ง หรือมี่เพีียงว่ธีิเดีียว

เที่่านั�น

ประธิานาธิ่บดีีบุชีกล่าวในการให�สืัม่ภัาษณ์กับซ่ึ่นเทีี่ย แม่คุแฟดีเดีนว่า

“ผู้ม่เชืี�อว่ามี่ผู้้�ที่รงฤที่ธ่ิ�อำานาจัส้ืงสุืดีทีี่�มี่พีระที่ัยกว�างและใหญ่ม่ากพีอ  

มี่คุวาม่รักม่ากพีอที่ี�จัะโอบล�อม่ผู้้�คุนจัำานวนม่าก ผู้ม่ไม่่คุ่ดีว่าพีระเจั�านั�น

เป็นแนวคุ่ดีทีี่�แคุบ ผู้ม่คุ่ดีว่าเป็นแนวคุ่ดีที่ี�กว�าง แต้่ผู้ม่เองเชืี�อว่าที่างไปส้ื่ 

พีระเจั�านั�นคืุอโดียที่างพีระคุร่สืต์้ และคุนอื�นๆ ก็มี่เสื�นที่างไปส้ื่พีระเจั�า

ทีี่�แต้กต้่างออกไป และผู้ม่เชืี�อว่าเราต้่างกำาลังอธ่ิษฐานต้่อผู้้�ที่รงฤที่ธ่ิ�ทีี่�มี่

อำานาจัส้ืงสุืดีองคุ์เดีียวกัน ผู้ม่เชืี�อเชี่นนั�น”54

มัทิธิวิ 7:13-14 “จังเขี�าไปที่างประต้้แคุบ เพีราะว่าประต้้ใหญ่และ

ที่างก่วา้งนั�นนำาไปถ่งคุวาม่พ่ีนาศ และคุนที่ี�เขี�าไปที่างนั�นมี่ม่าก เพีราะ

ว่าประต้้ซ่ึ่�งนำาไปถ่งชีีว่ต้นั�นก็คับัและที่างก็แคบั ผู้้�ทีี่�หาพีบก็มี่น�อย”

แล�วมั่นคืุอที่างไหนกันแน่ พีระเยซ้ึ่ต้รัสืถ้กต้�องหรือไม่่ว่ามั่นเป็นที่างแคุบ 

หรือประธิานาธ่ิบดีีบุชีกล่าวถ้กต้�องว่า มั่นเป็นที่างกว�าง

ในนวน่ยายเรื�อง The Shack (ก่ระทำ่อมเหนัือปัาฏิิหาริย์)  พีอล ยัง 

เขีียนว่าพีระเยซ้ึ่ต้รัสืว่า

“เราเป็นที่างที่ี�ดีีทีี่�สุืดีทีี่�ม่นุษย์สืาม่ารถสัืม่พัีนธิ์กับป่าป๊า (พีระบ่ดีา) หรือ

ซึ่าราย้ (พีระว่ญญาณบร่สืุที่ธ่ิ�) ไดี�”55

ดัีงนั�น พีระเยซ้ึ่ที่รงเป็นที่างทีี่�ดีีทีี่�สุืดีทีี่�จัะที่ำาให�เรามี่คุวาม่สัืม่พัีนธิ์กับ

พีระบ่ดีาในสืวรรคุ์ไดี� หรือที่รงเป็นที่างเดีียว?

เอาละ่คุนยาม่ ! เราจัะไปหาคุำาต้อบที่ี�ถ้กต้�องไดี�จัากที่ี�ไหน เราต้�องไปด้ีทีี่� 

พีระวจันะขีองพีระเจั�าเสืม่อ
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ยูอห์นำ 14:6 “พีระเยซ้ึ่ต้รัสืกับเขีาว่า ‘เราเป็นที่างนั�น เป็นคุวาม่จัร่ง

และเป็นชีีว่ต้ ไม่่มี่ผู้้�ใดีม่าถ่งพีระบ่ดีาไดี�นอกจัากม่าที่างเรา’”

กิจ็การ์ 14:12 “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�’ เปาโลกับล่ลาสืจ่ังกล่าวว่า 

‘จังเชืี�อวางใจัในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์เจั�า และท่ี่านจัะรอดีไดี�ทัี่�งคุรอบคุรัว

ขีองที่่านดี�วย’”

1 ทิิโมธ่ 2:5 “ด่้วยเหตุว่ามี่พีระเจั�าองคุ์เดีียวและม่ีคุนกลางแต้่ผู้้�เดีียว 

ระหว่างพีระเจั�ากับม่นุษย์ คืุอพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ ผู้้�ที่รงสืภัาพีเป็นม่นุษย์”

1 ยูอห์นำ 2:23 “ผู้้�ใดีที่ี�ปฏ่ิเสืธิพีระบุต้ร ผู้้�นั�นก็ไม่่มี่พีระบ่ดีา แต่ผู้้้ใด่ทำ้�

รับัพระบัุตร ผู้้้นัั�นัก่็ม้พระบัิด่าด่้วย”

1 ยูอห์นำ 5:11-12 “และพียานหลักฐานนั�นก็คืุอว่า พีระเจั�าไดี�ที่รง

โปรดีประที่านชีีว่ต้น่รันดีร์แก่เราทัี่�งหลาย และชีีว่ต้นี�มี่อย้่ในพีระบุต้ร

ขีองพีระองค์ุ ผู้้�ทีี่�มี่พีระบุต้รก็มี่ชีีว่ต้ ผู้้�ทีี่�ไม่่มี่พีระบุต้รขีองพีระเจั�า 

ก็ไม่่มี่ชีีว่ต้”

ยูอหน์ำ 3:16 “เพีราะว่าพีระเจั�าที่รงรักโลก จันไดี�ที่รงประที่านพีระบุต้ร 

องคุ์เดีียวขีองพีระองคุ์ทีี่�บังเก่ดีม่า เพืี�อผู้้�ใดีทีี่�เชืี�อในพีระบุต้รนั�นจัะไม่่

พ่ีนาศ แต้่มี่ชีีว่ต้น่รันดีร์”
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ยูอหน์ำ 3:36 “ผู้้�ทีี่�เชืี�อในพีระบุต้รก็มี่ชีีว่ต้น่รันดีร ์ผู้้�ทีี่�ไม่เ่ชืี�อในพีระบุต้ร

ก็จัะไม่่เห็นชีีว่ต้ แต้่พีระพ่ีโรธิขีองพีระเจั�าต้กอย้่กับเขีา”

ยูอห์นำ 8:24 “เราจ่ังบอกที่่านทัี่�งหลายว่า ที่่านจัะต้ายในการบาป 

ขีองที่่าน เพีราะว่าที่่านม่่ไดี�เชืี�อว่าเราเป็นผู้้้นัั�นั ที่่านจัะต้�องต้ายใน 

การบาปขีองต้ัว”

พีระวจันะขี�อเหลา่นี�ที่ำาให�กระจัา่งข่ี�นอยา่งแที่�จัร่งเลยใชีไ่หม่ สืาเหตุ้ขีอง

คุวาม่สัืบสืนทีี่�เก่ดีข่ี�นนั�น สืรุปไดี�ว่าเป็นเรื�องขีองคุวาม่ร้�ส่ืกเที่่านั�นเอง บางคุน 

ไม่อ่ยากที่ำาให�ใคุรต้�องขุีน่เคืุอง พีวกเขีาไม่ต่้�องการที่ำาให�ใคุรไม่พ่ีอใจั โดียบอกวา่ 

ว่ธีิคุ่ดีแบบนั�นไม่ถ้่กต้�อง การพ้ีดีคุวาม่จัร่งกับใคุรสัืกคุนจัะเปน็เรื�องทีี่�ละเม่่ดีลำ�า

เสื�นเขีาไดี�อย่างไร อันทีี่�จัร่งแล�ว ส่ื�งทีี่�แสืดีงคุวาม่รักห่วงใยไดี�ดีีทีี่�สุืดีก็คืุอ การ

บอกส่ื�งทีี่�เป็นคุวาม่จัร่ง

คุุณต้�องเขี�าใจัดี�วยว่าพีระคัุม่ภีัร์ไดี�เตื้อนล่วงหน�าไว�แล�วว่า จัะมี่การ

ประกาศขี่าวประเสืร่ฐอื�นในโลกนี�

กาลาเท่ิยู 1:6-9 “ขี�าพีเจั�าประหลาดีใจันักทีี่�ที่า่นทัี่�งหลายไดี�ผู่้นหน�าหนี 

โดียเร็วจัากพีระองคุ ์ผู้้�ไดี�ที่รงเรียกที่า่นให�เขี�าในพีระคุุณขีองพีระคุร่สืต้์ 

และไดี�ไปหาขี่าวประเสืร่ฐอื�น ซ่ึ่�งม่่ใชี่อย่างอื�นดีอก แต่้ว่ามี่บางคุนทีี่�

ที่ำาให�ที่่านยุ่งยาก และปรารถนาที่ี�จัะบ่ดีเบือนขี่าวประเสืร่ฐขีองคุร่สืต้์ 

แต้่แม่�ว่าเราเองหรือท้ี่ต้สืวรรคุ์ ถ�าประกาศข่ีาวประเสืร่ฐอื�นแก่ท่ี่าน ซ่ึ่�ง

ขัีดีกับข่ีาวประเสืร่ฐทีี่�เราไดี�ประกาศแกท่ี่า่นไปแล�วก็ให�ผู้้�นั�นถ้กสืาปแชีง่ 

ต้าม่ทีี่�เราไดี�พ้ีดีไว�ก่อนแล�ว บัดีนี�ขี�าพีเจั�าพ้ีดีอีกว่า ถ�าผู้้้ใด่ประกาศขี่าว

ประเสืร่ฐอื�นแก่ที่่านที่ี�ขัีดีกับขี่าวประเสืร่ฐซ่ึ่�งที่่านไดี�รับไว�แล�ว ผู้้�นั�นจัะ

ต้�องถ้กสืาปแชี่ง”
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คุำาว่า ‘ถ้กสืาปแช่ีง’ หม่ายถ่ง 

บางอย่างทีี่�ต้�องคุำาสืาปและไม่่สืาม่ารถ

ไถถ่อนออกไดี�เลย นั�นเปน็ถ�อยคุำาทีี่�รุนแรง

จัร่งจัังม่าก พีระเจั�าไม่่ไดี�ล�อเล่นในเรื�องนี�  

หากคุุณล�อเล่นกับข่ีาวประเสืร่ฐขีองพีระเจั�า  

คุุณก็กำาลังที่�าที่ายหาเรื�องกับพีระบุต้รขีอง

พีระองคุ ์และเชืี�อไดี�เลยวา่พร์ะเจ้าจะที่ร์ง

จัดการ์กับเร์ื�องนี�อย่่างจร์ิงจัง

2 โคร์นิำธ ์11:4 ”เพีราะวา่ถ�าคุนใดีจัะม่า 

เที่ศนาสัื�งสือนถ่งพีระเยซ้ึ่อีกองคุ์หน่�ง ซ่ึ่�งแต้กต้่างกับทีี่�เราไดี�เที่ศนา 

สัื�งสือนนั�น หรือถ้าที่่านจัะรับว่ญญาณอื�นซ่ึ่�งแต้กต้่างกับทีี่�ที่่านไดี�รับ 

แต้่ก่อน หรือรับขี่าวประเสืร่ฐอื�นซ่ึ่�งแต้กต้่างกับทีี่�ที่่านไดี�รับไว�แล�ว 

แหม่ที่่านทัี่�งหลายชี่างอดีที่นสืนใจัฟังเขีาเสีืยจัร่งๆ” 

ในหนังสืือ 2 โคุร่นธิ์ พีระเจั�าไดี�ต้รัสืซึ่ำ�าถ่งเรื�องนี�อีกคุรั�งหน่�ง พีระองคุ์ 

ไม่่อยากให�คุุณพีลาดีประเด็ีนนี�จัร่งๆ  มี่เพีียงขี่าวประเสืร่ฐเดีียวเที่่านั�น และ

ที่างเดีียวเที่่านั�นทีี่�ไปถ่งพีระบ่ดีา นั�นคืุอโดียที่างพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์

กาลาเท่ิยู 1:10 “บัดีนี�ขี�าพีเจั�ากำาลังพ้ีดีเอาใจัม่นุษย์หรือ หรือให�เป็น

ทีี่�ชีอบพีระที่ัยพีระเจั�า ขี�าพีเจั�าอุต้สื่าห์ประจับประแจังม่นุษย์หรือ 

เพีราะถ�าขี�าพีเจั�ากำาลังประจับประแจังม่นุษย์อย้่ขี�าพีเจั�าก็ไม่่ใชี่ผู้้�รับใชี� 

ขีองพีระคุร่สืต้์”

คำาว่า ‘ถ้ก่สืาปัแช่ง’ หมายถึงบัางอย่าง 
ท้ำ�ต้องคำาสืาปัแล่ะไม่สืามารถไถ่ถอนัออก่ 
ได้่เล่ย นัั�นัเป็ันัถ้อยคำาท้ำ�รุนัแรงจริงจังมาก่ 
พระเจ้าไม่ได้่ล้่อเล่่นัในัเรื�องน้ั� หาก่คุณ 
ล้่อเล่่นักั่บัข่าวปัระเสืริฐของพระเจ้า คุณก็่ 
ก่ำาลั่งท้ำาทำายหาเรื�องกั่บัพระบุัตรของ 
พระองค์ แล่ะเชื�อได้่เล่ยว่าพร์ะเจ้า 
จะที่ร์งจัดการ์กับเรื์�องนี�อย่่างจริ์งจัง
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คุนยาม่ไม่่เคุยกังวลว่าคุนอื�นจัะคุ่ดีอย่างไรเกี�ยวกับตั้วเขีา เราต้�องชีี�ให�เห็น 

คุำาสือนเท็ี่จัเพืี�อคุนอื�นจัะไดี�ไม่่ถ้กหลอกในเรื�องชีีว่ต้น่รันดีร์ การที่ำาให�ม่นุษย์ 

พีออกพีอใจั ไม่่ใชี่ที่างเลือกสืำาหรับคุนยาม่ 

ยูอห์นำ 17:3  “และนี�แหละคืุอชีีว่ต้น่รันดีร์ คืุอทีี่�เขีาร้�จัักพีระองค์ุ ผู้้�ที่รง

เป็นพีระเจั�าเทีี่�ยงแที่�องค์ุเดีียว และร้�จัักพีระเยซ้ึ่คุร่สืต์้ทีี่�พีระองค์ุที่รงใชี�ม่า”

คุวาม่จัร่งคืุอ เมื่�อคุุณสืงสัืยว่าพีระเยซ้ึ่ที่รงเป็นที่างเดีียวเพืี�อไปสืวรรคุ์

หรือไม่่  คุุณก็กำาลังสืงสัืยในพีระวจันะขีองพีระเจั�า พีระคัุม่ภีัร์เป็นพีระวจันะ

พีระเจั�าทีี่�ไม่่ผู่้ดีพีลาดีจัร่งหรือไม่่?

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�จัากประวัต่้ศาสืต้ร์ โบราณคุดีี และคุำาพียากรณ์ในพีระคัุม่ภีัร์ 

ทีี่�ไดี�สืำาเร็จัแล�ว ว่าพีระคุัม่ภีัร์เป็นหนังสืือศักด่ี�ส่ืที่ธ่ิ�ทีี่�คุุณสืาม่ารถฝ้ากอนาคุต้

ขีองดีวงว่ญญาณน่รันดีร์ไว�ไดี�ดี�วยคุวาม่มั่�นใจั ทุี่กศาสืนาถ้กสืรุปเป็นคัุม่ภีัร์ 

อาจัจัะเล่ม่เดีียวหรือหลายเล่ม่ แต้่พีระคุร่สืต้ธิรรม่คุัม่ภีัร์เป็นพีระคุัม่ภีัร์ 

เพีียงเล่ม่เดีียวทีี่�ไดี�รับการพ่ีส้ืจัน์ม่าแล�วต้ลอดีประวต่ั้ศาสืต้ร์ว่า ถ้กต้�องแน่นอน

และเป็นคุวาม่จัร่ง !



226

คนยาม

สดุด่ 12:6 “พีระดีำารัสืขีองพีระเยโฮิวาห์เป็นพีระดีำารัสืทีี่�บร่สุืที่ธ่ิ�  

เป็นเหมื่อนเง่นหลอม่ให�บร่สุืที่ธ่ิ�ในเต้าไฟบนแผู้่นด่ีนแล�วถ่งเจ็ัดีคุรั�ง”

พีระวจันะขีองพีระเจั�าไดี�ผู้่านการที่ดีสือบแล�ว และเป็นพีระวจันะทีี่�

บร่สุืที่ธ่ิ�

สดุด่ 19:7 “พีระราชีบัญญัต่้ขีองพีระเยโฮิวาห์รอบัคอบัและฟ้�นฟ้ 

จ่ัต้ว่ญญาณ พีระโอวาที่ขีองพีระเยโฮิวาห์นั�นแน่ันัอนั กระที่ำาให�คุน 

ร้�น�อยมี่ปัญญา”

เราร้�ว่าพีระคัุม่ภีัร์ขีองพีระเจั�านั�นดีีพีร�อม่คุรบถ�วน และเรายด่ีพีระบัญญัต่้ 

กฎีเกณฑ์์และพีระดีำารัสืขีองพีระองคุ์ในขีณะที่ี�เรายืนหยัดีเพืี�อพีระองคุ์

หลายคุนสืงสืยัว่า “พีระเยซ้ึ่คืุอผู้้�ใดี” คุรั�งหน่�งผู้ม่กำาลังคุุยกับผู้้�หญ่งคุนหน่�ง 

ในศ้นย์การคุ�า ชืี�อเดีโบราห์ เธิอถาม่ว่า “คุุณคุ่ดีจัร่งๆ หรือว่า พีระเยซ้ึ่คืุอ

พีระเจั�า?” เมื่�อเราสืนที่นากันต้่อ ผู้ม่พีบว่าเธิอเต่้บโต้ข่ี�นม่าในคุวาม่เชืี�อขีอง 

พียานพีระยะโฮิวา เธิอถ้กสือนว่าพีระเยซ้ึ่เป็นอัคุรท้ี่ต้สืวรรค์ุมี่คุาเอล เมื่�อไม่่นาน

ม่านี�เอง เธิอก็ถ้กไล่ออกจัากคุร่สืต้จัักรพียานพีระยะโฮิวา

ยูอห์นำ 1:1 “ในเร่�ม่แรกนั�นพีระวาที่ะที่รงเป็นอย้่แล�ว และพีระวาที่ะ

ที่รงอย้่กับพีระเจั�า และพีระวาที่ะที่รงเป็นพีระเจั�า”

ยูอห์นำ 1:14 “พีระวาที่ะไดี�ที่รงสืภัาพีขีองเนื�อหนัง และที่รงอย้่

ที่า่ม่กลางเรา (และเราทัี่�งหลายไดี�เห็นสืงา่ราศีขีองพีระองคุ ์คืุอสืงา่ราศี 

อันสืม่กับพีระบุต้รองค์ุเดีียวทีี่�บังเก่ดีจัากพีระบ่ดีา) บร่บ้รณ์ดี�วยพีระคุุณ 

และคุวาม่จัร่ง”
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เราเห็นไดี�ชัีดีจัากพีระก่ต้ต่้คุุณขีองยอห์นว่าพีระเยซ้ึ่คืุอพีระวาที่ะ และ

พีระวาที่ะคุือพีระเจั�า ใชี่ ! พีระเยซ้ึ่คืุอพีระเจั�า !

1 ยูอห์นำ 5:7 “เพีราะมี่พียานอย้่สืาม่พียานในสืวรรค์ุ คืุอพีระบ่ดีา 

พีระวาที่ะ และพีระว่ญญาณบร่สืุที่ธ่ิ� และพียานทัี่�งสืาม่นี�เป็นองคุ์

เดีียวกัน”

ขี�อพีระคัุม่ภีัร์ขี�อนี�น่าจัะเป็นขี�อทีี่�สืำาแดีงคุวาม่เป็นต้รีเอกานุภัาพีขีอง

พีระเจั�าทีี่�ชัีดีเจันทีี่�สุืดีในพีระคุัม่ภีัร์ฉบับคุ่งเจัม่สื์

ยูอห์นำ 10:30  “เรากับพีระบ่ดีาของเราเป็นอันหน่�งอันเดีียวกัน”

1 ทิิโมธ่ 3:16 “ที่างขีองพีระเจั�าอันย่�งใหญ่และล่กลับซ่ึ่�งไม่่มี่ใคุร

ปฏ่ิเสืธิไดี�ก็คืุอ พีระเจั�าที่รงปรากฏิในเนื�อหนัง พีระว่ญญาณไดี�ที่รง 

พ่ีส้ืจันแ์ล�ว หม้่ท้่ี่ต้สืวรรค์ุก็เห็น และมี่ผู้้�ประกาศพีระองค์ุแกช่ีนต้า่งชีาต่้ 

มี่ชีาวโลกเชืี�อถือพีระองคุ์ และพีระองคุ์ที่รงถ้กรับข่ี�นไปในสืง่าราศี”

ไม่มี่่อะไรทีี่�ชัีดีเจันไปกวา่ประโยคุทีี่�วา่ ‘พีระเจั�าที่รงปรากฏิในเนื�อหนัง’ 

อีกแล�ว

ยูอห์นำ 5:18 “เหตุ้ฉะนั�นพีวกย่วย่�งแสืวงหาโอกาสืที่ี�จัะฆ่่าพีระองคุ์ 

ม่่ใชี่เพีราะพีระองคุ์ล่วงกฎีวันสืะบาโต้เที่่านั�น แต้่ยังไดี�เรียกพีระเจั�าว่า

เป็นบ่ดีาขีองต้นดี�วย ซ่ึ่�งเป็นการกระที่ำาต้นเสืม่อกับพีระเจั�า”
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แม่�แต้ช่ีาวย่วก็ร้�วา่พีระเยซ้ึ่กำาลังอ�างวา่พีระองค์ุเปน็พีระเจั�า และนั�นคืุอ 

สืาเหตุ้ทีี่�พีวกเขีาพียายาม่เอาห่นขีว�างพีระเยซ้ึ่  หากพีวกเขีาร้�ไดี�ตั้�งแต้่เมื่�อ 

2,000 ป่ก่อนแล�วว่าพีระเยซ้ึ่ไดี�อ�างชัีดีเจันว่าพีระองคุ์ที่รงเป็นพีระเจั�า ในวันนี� 

ก็อย่าให�ศัต้ร้ม่าหลอกเราให�คุ่ดีว่าพีระองคุ์ไม่่ใชี่พีระเจั�า ! 

ยูอห์นำ 11:25-26 “พีระเยซ้ึ่ต้รัสืกับเธิอว่า ‘เราเป็นเหตุ้ให�คุนทัี่�งปวง

เป็นข่ี�นและมี่ชีีว่ต้ ผู้้�ทีี่�เชืี�อเรานั�น ถ่งแม่�ว่าเขีาต้ายแล�วก็ยังจัะมี่ชีีว่ต้อีก  

และผู้้�ใดีทีี่�มี่ชีีว่ต้และเชืี�อในเราจัะไม่่ต้ายเลย เจั�าเชืี�ออย่างนี�ไหม่’”

พีระเยซ้ึ่ที่รงถือกุญแจัส้ื่ชีีว่ต้น่รันดีร์ พีระองคุ์ที่รงเป็นชีีว่ต้ และเมื่�อคุุณ

เชืี�อวางใจัในพีระเยซ้ึ่ คุุณจัะอย้่กับพีระองคุ์ชัี�วน่รันดีร์

คุนยาม่ร้�ว่าจัะต้�องถาม่คุำาถาม่ว่า ‘คุุณคุ่ดีว่าพีระเยซ้ึ่คืุอผู้้�ใดี?’

คุำาสือนทีี่�สือนกันอย้่ทัี่�วไปในเวลานี�คืุอ ม่นุษย์ไดี�ต้ายสืน่ที่ฝ้่ายว่ญญาณ

และเสืื�อม่ที่ราม่อย่างส่ื�นเช่ีงในคุวาม่บาปขีองพีวกเขีา จันไม่่สืาม่ารถกลับใจั 

จัากบาปและเชืี�อในองคุ์พีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์เพืี�อรับการอภััยบาปไดี� 

เป็นคุวาม่จัร่งทีี่�ม่นุษย์ถ้กแยกจัากพีระเจั�าเพีราะคุวาม่บาปขีองเขีา  

แต้่นั�นไม่่ไดี�หม่ายคุวาม่ว่าเขีาอย้่ในสืภัาพีทีี่�ไม่่สืาม่ารถกลับใจัจัากบาปและ 

ไม่่สืาม่ารถมี่คุวาม่เชืี�อไดี�เลย “ต้ลอดี 

พีระคุัม่ภีัร์ทัี่�งเล่ม่พีระเจั�าที่รงเปิดีเผู้ย 

คุวาม่จัร่งต้่อม่นุษย์ผู้้�มี่สืภัาพีบาปและ

ล�ม่ลงในบาป  พีระเจั�าที่รงเรียกร�องให� 

พีวกเขีาเลือกชีีว่ต้ในพีระคุร่สืต์้ ม่ากกว่า

ทีี่�จัะต้�องต้ายดี�วยสืาเหต้กุารเลือกปฏ่ิเสืธิ

คุวาม่จัร่ง”56

คำาสือนัทำ้�สือนัก่ันัอย้่ทำั�วไปัในัเวล่านั้�คือ  
มนัุษย์ได่้ตายสืนัิทำฝ่่ายวิญญาณแล่ะ 
เสืื�อมทำรามอย่างสืิ�นัเชิงในัความบัาปัของ 
พวก่เขา จนัไม่สืามารถก่ล่ับัใจจาก่บัาปัแล่ะ 
เชื�อในัองค์พระเยซ้คริสืต์เพื�อรับั 
ก่ารอภัยบัาปัได่้ 
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อสิยูาห ์1:18 “พีระเยโฮิวาหต์้รัสืวา่ ‘ม่าเถ่ดี ให�เราส้ื�คุวาม่กัน ถ่งบาป

ขีองเจั�าเหมื่อนสีืแดีงเขี�ม่ก็จัะขีาวอย่างห่ม่ะ ถ่งมั่นจัะแดีงอย่างผู้�าแดีง 

ก็จัะกลายเป็นอย่างขีนแกะ”

หากเราไดี�ต้ายสืน่ที่และเสืื�อม่ที่ราม่อย่างส่ื�นเช่ีงในคุวาม่บาป จันไม่่

สืาม่ารถรับร้�หรือเขี�าใจัพีระเจั�าไดี�เลย แล�วที่ำาไม่พีระเจั�าจ่ังที่รงม่าขีอให�เรา 

ไปส้ื�คุวาม่กับพีระองคุ์

สดดุ่ 14:1-3 “คุนโง่รำาพ่ีงในใจัขีอง

ต้นว่า ‘ไม่ม้พีระเจั�า’ เขีาทัี่�งหลาย

ก็เลวที่ราม่ลง เขีากระที่ำาก่จัการทีี่�

น่าสืะอ่ดีสืะเอียน ไม่ม้สัืกคุนเดีียว

ทีี่�ที่ำาดีี พีระเยโฮิวาห์ที่รงม่องลงม่า

จัากฟ้าสืวรรค์ุ ด้ีบุต้รทัี่�งหลายขีอง 

ม่ม่นุษย์ว่าจัะมี่คุนใดีบ�างทีี่�เขี�าใจั

ทีี่�เสืาะแสืวงหาพีระเจั�า เขาทำั�งหล่ายก็หลงเจ่ั�นไปหม่ดี เขีาทัี่�งหลายก็ 

เลวที่ราม่ลงเหม่ือนกันส่ื�น ไม่ม้สัืกคุนเดีียวทีี่�ที่ำาดีี ไม่่มี่เลย”

โปรดีสัืงเกต้วา่ พีระคัุม่ภีัรก์ลา่ววา่คุนโงร่ำาพ่ีงในใจัขีองเขีาวา่ไม่มี่่พีระเจั�า  

มั่นเป็นการตั้ดีส่ืนใจัเลือกขีองเขีาทีี่�จัะเชืี�อในขี�อสืรุปนั�น ไม่่ไดี�หม่ายคุวาม่ว่า

เขีาไม่่สืาม่ารถม่าถ่งขี�อสืรุปไดี�ว่ามี่พีระเจั�า แต้่เขีาเองเลือกตั้ดีส่ืนใจัไม่่เชืี�อว่า 

มี่พีระเจั�าต้่างหาก  ดี�วยเหตุ้นี�เขีาจ่ังเสืื�อม่ที่ราม่ลง และไม่่มี่อะไรดีีเลย 

พีระเจั�าให�ม่นุษยต์้�องตั้ดีส่ืนใจัเลือกพีระเจั�าดี�วยตั้วขีองเขีาเองในขีณะทีี่�

เขีายังมี่ชีีว่ต้อย้่ นั�นคืุอเหตุ้ผู้ลทีี่�เรายังไดี�อย้่บนโลกนี� มั่นก็เที่่านั�นเอง !

หาก่เราได่้ตายสืนัิทำแล่ะเสืื�อมทำรามอย่าง 
สืิ�นัเชิงในัความบัาปั จนัไม่สืามารถรับัร้้ 

หรือเข้าใจพระเจ้าได่้เล่ย แล่้วทำำาไมพระเจ้า 
จึงทำรงมาขอให้เราไปัสื้้ความก่ับัพระองค์
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อิสยูาห์ 55:3 “เอียงห้ขีองเจั�า และม่าหาเรา จังฟัง เพืี�อจ่ัต้ว่ญญาณ

ขีองเจั�าจัะมี่ชีีว่ต้ และเราจัะที่ำาพัีนธิสัืญญาน่รันดีร์กับเจั�า คือคุวาม่เม่ต้ต้า

อันแน่นอนขีองเราต้่อดีาว่ดี”

อิสยูาห์ 55:7 “ให�คุนชัี�วละท่ี่�งที่างขีองเขีา และคุนไม่่ชีอบธิรรม่สืละ

คุวาม่คุ่ดีขีองเขีา ให�เขีากลับยังพีระเยโฮิวาห์ เพืี�อพีระองคุ์จัะที่รง

เม่ต้ต้าเขีา และยังพีระเจั�าขีองเรา เพีราะพีระองคุ์จัะที่รงอภััยอย่าง

ล�นเหลือ”

เห็นไหม่ว่าคุนอธิรรม่สืาม่ารถหันกลับจัากว่ถีบาปขีองพีวกเขีาไดี� อันทีี่�จัร่ง

แล�ว นี�เป็นขี�อกำาหนดีโดียพีระเจั�าให�พีวกเขีาจัำาเป็นต้�องที่ำาเชี่นนั�น !

พีระเจั�าจัะที่รงพ่ีพีากษาคุนทีี่�ไม่ส่ืาม่ารถกลับใจัใหม่แ่ละเชืี�อในพีระองคุ์

ไดี�อย่างไร เป็นคุวาม่ว่ปร่ต้แปลกประหลาดีที่ี�สุืดีทีี่�จัะคุ่ดีแบบนั�น

ปฐมกาล 18:25  “...ผู้้�พ่ีพีากษาขีองทัี่�วแผู้่นด่ีนโลกจัะไม่่ที่ำาการ

ยุต่้ธิรรม่หรือ”

โร์ม 9:14 “ถ�าเชี่นนั�นเราจัะว่าอย่างไร พีระเจั�าไม่ที่รงยุต่้ธิรรม่หรือ  

ขีอพีระเจั�าอย่ายอม่ให�เป็นเชี่นนั�นเลย”

1 ยูอห์นำ 4:7 “ที่่านที่ี�รักทัี่�งหลายขีอให�เรารักซ่ึ่�งกันและกัน เพีราะว่า 

คุวาม่รักม่าจัากพีระเจั�า และทุี่กคุนทีี่�รักก็บังเก่ดีจัากพีระเจั�า และร้�จััก

พีระเจั�า”
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พีระเจั�าเป็นบุคุคุลทีี่�เป็นคุวาม่รัก คุุณไม่่สืาม่ารถแยกคุวาม่รักออกจัาก

พีระเจั�าผู้้�เป็นคุวาม่รักไดี� 

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�าในพีระคัุม่ภีัร์ผู้้�เป็นคุวาม่รักไม่่ต้�องการให�ใคุรพ่ีนาศเลย แต่้ให� 

ทุี่กคุนมี่ชีีว่ต้น่รันดีร์กับพีระองคุ์ นั�นคืุอสืาเหตุ้ทีี่�พีระองคุ์ที่รงสืร�างพีวกเขีา

ให�สืาม่ารถตั้ดีส่ืนใจัเลือกเองไดี� ไม่่ใชี่ไร�คุวาม่สืาม่ารถทีี่�จัะเลือก ไม่่มี่ขี�อใดีใน 

พีระคัุม่ภีัร์กล่าวว่า ม่นุษย์ขีาดีคุวาม่สืาม่ารถที่ี�จัะเขี�าใจัเรื�องขี่าวประเสืร่ฐและ

เชืี�อในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ไดี�

ยูอห์นำ 3:19-20 “หลังขีองการ

พ่ีพีากษาม่ีอย่างนี� คืุอคุวาม่สืว่าง

ไดี�เขี�าม่าในโลกแล�ว แต่้ม่นุษยไ์ดี�รัก 

คุวาม่มื่ดีม่ากกว่ารักคุวาม่สืว่าง เพีราะ 

ก่จัการขีองเขีาชัี�ว เพีราะทีุ่กคุนที่ี�

ประพีฤต่้ชัี�วก็เกลียดีคุวาม่สืว่างและ

ไม่่ม่าถ่งคุวาม่สืว่าง ดี�วยกลัวว่าการ

กระที่ำาขีองต้นจัะถ้กต้ำาหน่”

ม่นุษย์รักคุวาม่มื่ดี ไม่่รักคุวาม่สืว่าง นั�นไม่่ไดี�หม่ายคุวาม่ว่าพีวกเขีา 

ไม่่สืาม่ารถกลับใจัจัากบาปและหันไปหาคุวาม่สืว่างไดี� แต้่เป็นเพีราะพีวกเขีา 

พระเจ้าในัพระคัมภ้ร์ผู้้้เปั็นัความรัก่ 
ไม่ต้องก่ารให้ใครพินัาศเล่ย แต่ให้ 

ทำุก่คนัม้ช้วิตนัิรันัด่ร์ก่ับัพระองค์ นัั�นัคือ 
สืาเหตุทำ้�พระองค์ทำรงสืร้างพวก่เขา 

ให้สืามารถตัด่สืินัใจเล่ือก่เองได่้ ไม่ใช่ 
ไร้ความสืามารถทำ้�จะเล่ือก่ 
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รักคุวาม่มื่ดี คุวาม่มื่ดีไดี�รับคุวาม่รักจัากพีวกเขีา สื่วนพีระเจั�าไม่่ไดี�เป็นทีี่�รัก

ขีองพีวกเขีา

มทัิธวิิ 4:17 “ตั้�งแต้นั่�นม่าพีระเยซ้ึ่ไดี�ที่รงตั้�งต้�นประกาศวา่ ‘จังกลับใจั 

เสีืยใหม่่ เพีราะว่าอาณาจัักรแห่งสืวรรคุ์ม่าใกล�แล�ว’”

ในทีี่�นี�พีระเยซ้ึ่กำาลังต้รัสืกับใคุรอย้่หรือ? พีระองคุ์กำาลังต้รัสืกับทุี่กคุนทีี่�

อย้่ต้่อเบื�องพีระพัีกต้ร์พีระองคุ์ ที่ำาไม่หรือ? เพีราะทุี่กคุนมี่คุวาม่สืาม่ารถที่ี�จัะ

กลับใจัจัากบาปไดี� คุำาถาม่คุือพีวกเขีาจัะกลับใจัหรือไม่่ ?

ดัีงทีี่�เห็นแล�ว มั่นไม่่ถ้กต้�องนักต้าม่พีระคัุม่ภีัร์ ทีี่�จัะกล่าวว่าม่นุษย์ไม่่

สืาม่ารถกลับใจัจัากคุวาม่บาป และม่าเชืี�อพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์เพืี�อรับการอภััยบาป

ไดี� เพีราะคุนเลือกตั้ดีส่ืนใจัเองไดี� และเขีาก็ที่ำาเชี่นนั�นไดี� !

อีกคุำาสือนที่ี�ย่�งนา่สืนใจัม่ากกวา่ ซ่ึ่�ง

ไดี�ถ้กถ่ายที่อดีกันม่านานหลายศต้วรรษ  

และกลับม่าปักหลักลงอีกที่่าม่กลางหม้่่ชีน 

คุนคุร่สืเตี้ยนก็คืุอ พีระเจั�าไดี�ที่รงเลือก

บางคุนให�ไปสืวรรคุ์โดียปราศจัากเงื�อนไขี 

พีระองค์ุที่รงไดี�กำาหนดีเลือกพีวกเขีา 

ไว�ล่วงหน�าแล�วเพืี�อให�รอดี โดียไม่่ข่ี�น 

อย้กั่บการตั้ดีส่ืนใจัส่ืวนตั้วขีองพีวกเขีาเลย  

พีระเจั�าที่รงเปน็ผู้้�ไดี�ตั้ดีส่ืนใจัเลือกตั้�งแต้น่่รนัดีรก์าลกอ่นแล�ววา่ จัะให�บางคุนทีี่�

ต้ายในสืภัาพีบาปและไม่แ่สืวงหาพีระเจั�าเลยไดี�รบัการสืร�างข่ี�นใหม่ ่ เพืี�อให�เขีา

บังเก่ดีใหม่่ แล�วพีวกเขีาจัะสืาม่ารถกลับใจัจัากบาปและม่าเชืี�อพีระเจั�าไดี� แต้่ 

ถ�าหากจัะเชืี�อต้าม่หลกัขี�อเชืี�อเชีน่นั�น คุุณต้�องรบัเอาขี�อเที่จ็ัจัร่งอีกดี�านหน่�งทีี่�วา่  

พีระเจั�าก็ไดี�ที่รงปฏ่ิเสืธิบางคุน สื่งให�เขีาไปนรกโดียปราศจัากเงื�อนไขีเชี่นกัน 

มันัไม่ถ้ก่ต้องนััก่ตามพระคัมภ้ร์ ทำ้�จะ 
ก่ล่่าวว่ามนัุษย์ไม่สืามารถก่ล่ับัใจ 
จาก่ความบัาปั แล่ะมาเชื�อพระเยซ้คริสืต์ 
เพื�อรับัก่ารอภัยบัาปัได่้ เพราะคนัเล่ือก่ 
ตัด่สืินัใจเองได่้ แล่ะเขาก่็ทำำาเช่นันัั�นัได่้ ! 
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และพีวกเขีาไม่ส่ืาม่ารถที่ำาอะไรกับเรื�องนี�ไดี�เลย นี�ฟงัด้ีเหมื่อนกับพีระเจั�าผู้้�ที่รง

เป่�ยม่ดี�วยคุวาม่รักทีี่�เราอ่านพีบในพีระคุัม่ภีัร์หรือเปล่า?

ดัีงนั�น อะไรคุือปัญหาใหญ่ขีองหลักขี�อเชืี�อนี�?  ง่ายม่าก ! พีระเจั�าจัะให� 

ฉันรับผู่้ดีชีอบในสื่�งทีี่�ฉันไม่่ไดี�ที่ำาไดี�อย่างไร? ในเมื่�อพีระองค์ุเองที่รงเป็นผู้้�กำาหนดี 

จััดีเต้รียม่ให�เก่ดีข่ี�นในชีีว่ต้ขีองฉันแบบนั�นแล�ว !

กิจ็การ์ 10:34 “ฝ่้ายเปโต้ร จ่ังก่ล่่าวว่า ‘ขี�าพีเจั�าเห็นจัร่งแล�วว่า 

พีระเจั�าไม่่ที่รงเลือกหน�าผู้้�ใดี’”

กิจ็การ์ 10:43 “ศาสืดีาพียากรณ์ทัี่�งหลายย่อม่เป็นพียานถ่งพีระองคุ์

ว่า ผู้้�ใดีทีี่�เชืี�อถือในพีระองค์ุนั�นจัะไดี�รับการที่รงยกคุวาม่ผู่้ดีบาปขีองเขีา 

เพีราะพีระนาม่ขีองพีระองคุ์”

หากม่ีการที่รงเลือกโดียปราศจัากเงื�อนไขีจัร่ง พีระเจั�าก็ที่รงลำาเอียง 

แต้่ต้าม่พีระคัุม่ภีัร์นั�น พีระเจั�าไม่่ไดี�เป็นเชี่นนั�นอย่างแน่นอน พีระองคุ์ที่รงให�

คุุณคุ่ากับคุวาม่เชืี�อไว�วางใจัทีี่�ม่าจัากหัวใจัโดียสืมั่คุรใจั อย่าลืม่ว่าทุี่กคุนทีี่�เชืี�อ

ในพีระองคุ์จัะไดี�รับการอภััยบาปโดียคุวาม่เชืี�อขีองเขีา สืรรเสืร่ญพีระเจั�า !

โร์ม 10:9-11 “คืุอว่าถ�าที่่านจัะรับดี�วยปากขีองท่ี่านว่าพีระเยซ้ึ่ที่รง

เป็นองคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า และเชืี�อในจ่ัต้ใจัขีองที่่านว่าพีระเจั�าที่รงชุีบ

พีระองคุใ์ห�เปน็ข่ี�นม่าจัากคุวาม่ต้าย ที่า่นจัะรอดี ดี�วยวา่คุวาม่เชืี�อดี�วย 

ใจัก็นำาไปส้ืคุ่วาม่ชีอบธิรรม่ และการยอม่รับดี�วยปากก็นำาไปส้ืคุ่วาม่รอดี  

เพีราะมี่ขี�อพีระคัุม่ภีัร์ว่า ‘ผู้้�ใดีทีี่�เชืี�อในพีระองคุ์นั�นก็จัะไม่่ไดี�รับคุวาม่

อับอาย’”



234

คนยาม

พีระคัุม่ภีัรส์ือนวา่การที่รงเลือกนั�นข่ี�นอย้กั่บคุวาม่เชืี�อขีองบุคุคุลคุนนั�น 

เมื่�อคุุณเชืี�อ คุุณก็คืุอหน่�งในผู้้�ทีี่�ถ้กเลือก

1 โปโติร์ 1:1-2 “เปโต้ร อัคุรสืาวกขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ เรียนพีวกที่ี�

กระจััดีกระจัายไปอย้่ในแคุว�นปอนทัี่สื แคุว�นกาลาเทีี่ย แคุว�นคัุปปา

โดีเซีึ่ย แคุว�นเอเชีีย และแคุว�นบ่ธีิเนีย ซ่ึ่�งที่รงเลือกไว�แล�ว ต้าม่ทีี่� 

พีระเจั�าพีระบ่ดีาไดี�ที่รงล่วงร้�ไว�ก่อน โดียพีระว่ญญาณไดี�ที่รงชีำาระ  

ให�บังเก่ดีบนคุวาม่นบนอบเชืี�อฟัง และให�รับการประพีรม่ดี�วยพีระโลห่ต้

ขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ ขีอให�พีระคุุณและสืันต่้สุืขีบังเก่ดีที่วีคุ้ณแก่ที่่าน 

ทัี่�งหลายเถ่ดี”

‘ผู้้�ทีี่�ถ้กเลือก’ จ่ังเป็นคุำาสืำาหรับเรียกผู้้�เชืี�อ พีระเจั�าที่รงร้�ล่วงหน�าว่า

ใคุรจัะไดี�รับคุวาม่รอดี เพีราะพีระองคุ์ที่รงสัืพีพัีญญู้ มั่นไม่่ไดี�ซัึ่บซึ่�อนแต้่ 

อยา่งใดีเลย พีระเจั�าไม่ไ่ดี�ที่รงกำาหนดีเอาไว�ลว่งหน�าวา่ใคุรจัะไดี�ไปสืวรรคุ ์และ

ไม่่ไดี�ที่รงกำาหนดีไว�ล่วงหน�าว่าใคุรจัะไดี�ไปนรก มั่นขัีดีกับพีระลักษณะขีอง

พีระองคุ์โดียส่ื�นเช่ีง และพีระลักษณะขีองพีระองคุ์สืำาคัุญม่าก คุุณไม่่สืาม่ารถ

แยกพีระลักษณะขีองพีระเจั�าออกจัากคุำาสือนขีองพีระองคุ์ไดี�เลย ทัี่�งสืองส่ื�งนี�

ต้�องดีำาเน่นคุวบคุ้่ไปดี�วยกัน

1 ทิิโมธ่ 2:4 “ผู้้�ที่รงม่พีีระประสืงค์ุให�คุนทัี่�งปวงรอดี และให�ม่าถ่งคุวาม่ร้� 

ในคุวาม่จัร่งนั�น”

ในดีีวีดีีขีองเดีฟ ฮัินต้์ เรื�อง What Love Is This? (รักนี�คืุออะไร)57 

เขีาไดี�ตั้�งขี�อสัืงเกต้ทีี่�น่าสืนใจัม่าก เขีากล่าวว่าถ�าจัะให�หลักคุำาสือนเท็ี่จัเรื�อง

การกำาหนดีล่วงหน�าขีองผู้้�ทีี่�ถ้กเลือกนั�นเป็นจัร่งไดี� ก็จัำาเป็นทีี่�จัะต้�องเปลี�ยน 
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คุวาม่หม่ายขีองคุำาหลายๆ คุำาในพีระคัุม่ภีัร์บางขี�อ เพืี�อให�สือดีคุล�องกับ 

ศาสืนศาสืต้ร์ขีองพีวกเขีา  ต้ัวอย่างเชี่น

• ‘โล่ก่’ ต้องเปัล่้�ยนัเปั็นั ‘ผู้้้ทำ้�ถ้ก่เล่ือก่’………............ 20 ครั�ง

• ‘ใครก่็ตาม’ ต้องเปัล่้�ยนัเปั็นั ‘ผู้้้ทำ้�ถ้ก่เล่ือก่’............ 16 ครั�ง

• ‘ผู้้้ใด่’ ต้องเปัล่้�ยนัเปั็นั ‘ผู้้้ทำ้�ถ้ก่เล่ือก่’..................... 16 ครั�ง

• ‘ทำั�งหล่าย’ ต้องเปัล่้�ยนัเปั็นั ‘ผู้้้ทำ้�ถ้ก่เล่ือก่’.............. 16 ครั�ง

• ‘มนัุษย์ทำุก่คนั’ ต้องเปัล่้�ยนัเปั็นั ‘ผู้้้ทำ้�ถ้ก่เล่ือก่’........ 6 ครั�ง

กว่าเจ็ัดีส่ืบคุรั�งทีี่�ต้�องเปลี�ยนคุวาม่หม่ายขีองคุำาบางคุำาในพีระคัุม่ภีัร์ 

เพืี�อให�เขี�ากับหลักคุำาสือนขีองพีวกเขีา ไม่่มี่ใคุรมี่ส่ืที่ธ่ิ�ทีี่�จัะที่ำาลายพีระคัุม่ภีัร์ 

แบบนี�ไดี� การเปลี�ยนคุวาม่หม่ายขีองพีระคุำาเพืี�อให�เขี�ากับหลักคุำาสือนขีอง 

คุุณนั�น เป็นการกำากับขีองม่าร ไม่่ไดี�ม่าจัากพีระเจั�า

โร์ม 10:12-13 “เพีราะว่าพีวกย่วและพีวกกรีก ไม่่ที่รงถือว่าต้่างกัน 

ดี�วยว่าที่รงเป็นองคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�าองคุ์เดีียวกันขีองคุนทัี่�งปวง ซ่ึ่�งที่รง

โปรดีอย่างบร่บ้รณ์แก่คุนทัี่�งปวงทีี่�ท้ี่ลขีอต้่อพีระองคุ์ เพีราะว่า ‘ผู้้�ใดี

ทีี่�จัะร�องออกพีระนาม่ขีององคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�าก็จัะรอดี’”

โร์ม 9:30-33 “ถ�าเชี่นนั�นเราจัะว่าอย่างไร จัะว่าพีวกต้่างชีาต่้ทีี่�ไม่่ไดี� 

ใฝ้่หาคุวาม่ชีอบธิรรม่ ก็ยังไดี�รับคุวาม่ชีอบธิรรม่คืุอคุวาม่ชีอบธิรรม่

ทีี่�เก่ดีข่ี�นโดียคุวาม่เชืี�อ แต้่พีวกอ่สืราเอลซ่ึ่�งใฝ้่หาพีระราชีบัญญัต่้แห่ง 

คุวาม่ชีอบธิรรม่ ก็ยังไม่่ไดี�บรรลุต้าม่พีระราชีบัญญัต่้แห่งคุวาม่ 

ชีอบธิรรม่นั�น เพีราะอะไร เพีราะเหตุ้ทีี่�เขามิได่้แสืวงหาโดียคุวาม่เชืี�อ 

แต้่แสืวงหาโดียการกระที่ำาต้าม่พีระราชีบัญญัต่้ เขีาจ่ังสืะดุีดีก�อนห่นทีี่�
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ให�สืะดุีดีนั�น ดัีงทีี่�มี่คุำาเขีียนไว�แล�วว่า ‘จังด้ีเถ่ดี เราไดี�วางศ่ลาก�อนหน่�ง

ไว�ในศ่โยนซ่ึ่�งจัะที่ำาให�สืะดุีดี และห่นก�อนหน่�งซ่ึ่�งจัะที่ำาให�ล�ม่ แต้่ผู้้�ใดีที่ี�

เชืี�อในพีระองคุ์นั�นก็จัะไม่่ไดี�รับคุวาม่อับอาย’”

‘ผู้้�ใดี’ มี่คุวาม่หม่ายวา่ ‘ผู้้�ใดี’ มั่นไม่ไ่ดี�ซัึ่บซึ่�อน ให�พีระคัุม่ภีัรก์ำาหนดีว่า 

คุุณคุวรเชืี�ออะไร อย่าปล่อยให�ส่ื�งทีี่�คุุณเชืี�ออย้่ม่ากำาหนดีคุวาม่หม่ายขีอง 

พีระคัุม่ภีัร์ !  ผู้ม่เชืี�อจัร่งๆ ว่าหลายคุนอ่านพีระคัุม่ภีัร์โดียมี่คุวาม่คุ่ดีล่วงหน�า 

ม่าก่อนแล�วว่าพีระคัุม่ภีัร์พ้ีดีว่าอะไร หรืออยากให�พีระคัุม่ภีัร์พ้ีดีว่าอะไร  

ในขีณะทีี่�คุุณอ่านพีระคัุม่ภีัร์ จังเอาภัาพีต่้างๆ ทีี่�คุุณวางบดีบังหน�ากระดีาษ

พีระคุมั่ภีัรอ์ย้นั่�นออกไปเสืยี จังให�พีระคุมั่ภีัรตี์้คุวาม่ต้าม่พีระคุมั่ภีัร ์แล�วคุุณจัะ 

ปลอดีภััยจัากคุำาสือนเที่็จั

คุำาสือนเท็ี่จัอีกเรื�องหน่�งทีี่�ม่าคุ้่กับคุำาสือนเท็ี่จัเรื�องการที่รงเลือกโดีย

ปราศจัากเงื�อนไขีคืุอ คุำาสือนว่าพีระเยซ้ึ่ส่ื�นพีระชีนม์่เพืี�อไถ่เฉพีาะบาปขีอง 

ผู้้�ทีี่�ถ้กเลือกเที่่านั�น ไม่่ไดี�ส่ื�นพีระชีนม์่เพืี�อบาปขีองคุนทัี่�งโลก แนวคุ่ดีนี�เรียกว่า 

‘การไถ่บาปอย่างจัำากัดี’ แล�วคุนยาม่ต้�องที่ำาอย่างไร? พีวกเขีาย่อม่ไปคุ�นหา 

คุำาต้อบจัากพีระวจันะขีองพีระเจั�า !

1 ยูอห์นำ 2:2 “และพีระองค์ุที่รงเป็นผู้้�ลบล�างพีระอาชีญาทีี่�ต้กกับ 

เราทัี่�งหลายเพีราะบาปขีองเรา และไม่่ใชี่แต้่บัาปัขีองเราพีวกเดีียว แต้่

บาปขีองม่นุษย์ทัี่�งปวงในโลกดี�วย”

ยูอห์นำ 1:29 “วันรุ่งข่ี�นยอห์นเห็นพีระเยซ้ึ่กำาลังเสืด็ีจัม่าที่างที่่านจ่ัง

กล่าวว่า “จังด้ีพีระเม่ษโปดีกขีองพีระเจั�า ผู้้�ที่รงรับคุวาม่ผู่้ดีบาปขีอง

โลกไปเสืีย”
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อิสยูาห์ 53:6 “เราทุี่กคุนไดี�เจ่ั�นไปเหมื่อนแกะ เราทุี่กคุนต้่างไดี�หันไป 

ต้าม่ที่างขีองต้นเอง และพีระเยโฮิวาหท์ี่รงวางลงบนที่า่นซ่ึ่�งคุวาม่ชัี�วชี�า 

ขีองเราทุี่กคุน”

ชีายคุนหน่�งพ้ีดีถ่งพีระวจันะ อ่สืยาห์ 53:6 ว่า คุุณต้�องเร่�ม่อ่านวลี ‘เรา

ทุี่กคุน’ อันแรกในขี�อพีระคุัม่ภีัร์นี� และรักษาคุวาม่หม่ายเด่ีม่ไปจันถ่งวลี ‘เรา

ทุี่กคุน` อันสุืดีที่�าย แล�วคุุณจัะเขี�าใจัไดี�ถ้กต้�อง พีระเยซ้ึ่ที่รงส่ื�นพีระชีนม่์บน

กางเขีนเพืี�อชีำาระคุวาม่บาปขีองเราทีุ่กคุน คุำาถาม่ต้่อไปคืุอ แล�วคุุณจัะที่ำา

อย่างไรกับเรื�องนี�?

ลองจ่ันต้นาการถ่งภัาพีขีองคุนยาม่ที่ี�ต้�องประกาศว่า “ที่่านสืุภัาพีสืต้รี 

และสุืภัาพีบุรุษ  เราม่าทีี่�นี�เพืี�อบอกขี่าวดีีแก่พีวกคุุณว่าพีระเยซ้ึ่ไดี�ที่รง 

ส่ื�นพีระชีนม์่ แต่้ก็เพืี�อไถ่บาปขีองพีวกคุุณเพีียงบางคุนเท่ี่านั�น !” มั่นไร�เหต้ผุู้ล

โดียส่ื�นเช่ีง ! แต้่นั�นคืุอส่ื�งทีี่�คุุณจัะประกาศหากคุุณไม่่เชืี�อว่าพีระเยซ้ึ่ที่รง

ส่ื�นพีระชีนม่์เพืี�อบาปทุี่กอย่างขีองคุนทุี่กคุน

คุำาสือนเท็ี่จัอีกประการหน่�งทีี่�มี่อย้่

ก็คืุอ ม่นุษย์ไม่่สืาม่ารถขัีดีขีวางพีระเจั�าไดี�  

เมื่�อพีระองคุ์ไดี�ที่รงตั้ดีส่ืนพีระทัี่ยทีี่�จัะ

ให�คุุณไดี�รับคุวาม่รอดีแล�ว แม่�นว่าคุุณ

ไม่่ต้�องการที่ี�จัะเชืี�อในพีระองคุ์ คุุณก็ไม่่

สืาม่ารถที่ำาอะไรทีี่�จัะปฏ่ิเสืธิพีระองค์ุไดี�  

แต้่ เ รื� อ งราว ทีี่� โดีดีเดี่นขีองสืเที่เฟน 

ในหนังสืือก่จัการ บที่ทีี่� 7 นั�น ฝ้้งชีน

สืาม่ารถขัีดีขีวางพีระเจั�าไดี�  ขี�อ 51  

กล่าวว่า “ที่่านคุนชีาต่้หัวแข็ีง ใจัดืี�อ ห้ต่้ง ที่่านทัี่�งหลาย ขัีดีขีวางพีระว่ญญาณ

บร่สุืที่ธ่ิ�อย้่เสืม่อ บรรพีบุรุษขีองท่ี่านที่ำาอย่างไร ที่่านก็ที่ำาอย่างนั�นดี�วย”  

ล่องจินัตนัาก่ารถึงภาพของคนัยาม 
ทำ้�ต้องปัระก่าศว่า “ทำ่านัสืุภาพสืตร้แล่ะ 

สืุภาพบัุรุษ  เรามาทำ้�นั้�เพื�อบัอก่ข่าวด่้ 
แก่่พวก่คุณว่าพระเยซ้ได้่ทำรงสิื�นัพระชนัม์  
แต่ก็่เพื�อไถ่บัาปัคุณเพ้ยงบัางคนัเท่ำานัั�นั !”  

มันัไร้เหตุผู้ล่โด่ยสืิ�นัเชิง !
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ใชี่แล�ว คุุณสืาม่ารถขีัดีขีวางพีระว่ญญาณบร่สืุที่ธ่ิ�ไดี�  มี่คุนที่ำาอย่างนั�น 

ต้ลอดีเวลา คำาถามคือเมื�อใดคุณ์ถ่งจ็ะยูอมจ็ำานำนำติ�อพร์ะวิิญญาณ์บร์ิสุทิธิ�?

กาลาเท่ิยู 3:1 “โอ ชีาวกาลาเที่ีย คุนเขีลา ใคุรสืะกดีดีวงจ่ัต้ขีองที่่าน

เพืี�อที่่านจัะไม่่เชืี�อฟังคุวาม่จัร่ง ทัี่�งๆ ทีี่�ภัาพีการถ้กต้ร่งขีองพีระเยซ้ึ่

คุร่สืต้์ปรากฏิอย้่ต้่อหน�าต้่อต้าที่่านแล�ว”

คุนยาม่ต้�องคุอยเฝ้า้ระวังคุำาสือนเท็ี่จัทัี่�งหม่ดีทีี่�ซึ่าต้านโยนใส่ืเราในขีณะ

ทีี่�เรากำาลังมุ่่งหน�าไปส้ื่น่รันดีร์กาล

โคโลส่ 2:8 “จังระวังให�ดีี เกรงว่าจัะมี่ผู้้�ใดีที่ำาให�ที่่านต้กเป็นเหยื�อ  

ดี�วยหลักปรัชีญาและดี�วยคุำาล่อลวงอันไม่่มี่สืาระ ต้าม่ธิรรม่เนียม่ขีอง

ม่นุษย์ ต้าม่หลักการต้่างๆ ที่ี�เป็นขีองโลก ไม่่ใชี่ต้าม่พีระคุร่สืต้์”

ม่นุษย์มั่กจัะสืร�างแนวคุ่ดีขีองต้นเองข่ี�นม่า ผู้ม่ไดี�ย่นถ่งแนวคุ่ดีพีวกนี�

ต้ลอดีเวลา มั่นหล่อเลี�ยงคุวาม่ภัาคุภ้ัม่่ใจัขีองคุนเหล่านั�น แต้่คุวาม่จัร่งก็คืุอ 

ไม่่มี่ส่ื�งใหม่่ภัายใต้�ดีวงอาท่ี่ต้ย์ แนวคุ่ดี ‘ใหม่่’ ทัี่�งหม่ดีพีวกนี�คืุอแนวคุ่ดีเก่า

จัากศัต้ร้ตั้วเด่ีม่  ซึ่าต้านชีอบที่ี�จัะป้อนคุร่สืเต้ียนดี�วยอะไรต้่อม่่อะไรก็ไดี� ทีี่�จัะ

โจัม่ตี้พีระวจันะขีองพีระเจั�า และมั่นไม่่ไดี�สืนใจัว่าส่ื�งนั�นจัะฟังด้ีโง่เขีลาหรือไม่่

สือดีคุล�องกับในพีระคัุม่ภีัร์อย่างไร

โร์ม 1:18-20 “เพีราะว่า พีระเจั�าที่รงสืำาแดีงพีระพ่ีโรธิขีองพีระองค์ุ 

จัากสืวรรคุ์ต้่อคุวาม่อธิรรม่และคุวาม่ไม่่ชีอบธิรรม่ทัี่�งม่วลขีองม่นุษย์

ทีี่�เอาคุวาม่ไม่่ชีอบธิรรม่นั�นขัีดีขีวางคุวาม่จัร่ง เหตุ้ว่าเที่่าทีี่�จัะร้�จััก

พีระเจั�าไดี�ก็จัะแจั�งอย้่กับใจัเขีาทัี่�งหลาย เพีราะว่าพีระเจั�าไดี�ที่รงโปรดี
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สืำาแดีงแก่เขีาแล�ว ตั้�งแต้่เร่�ม่สืร�างโลกม่าแล�ว สืภัาพีที่ี�ไม่่ปรากฏิขีอง 

พีระองคุ์นั�น คือฤที่ธิานุภัาพีอันน่รันดีร์และเที่วสืภัาพีขีองพีระเจั�า  

ก็ไดี�ปรากฏิชัีดีในสืรรพีส่ื�งทีี่�พีระองคุ์ไดี�ที่รงสืร�าง ฉะนั�นเขีาทัี่�งหลาย 

จ่ังไม่่มี่ขี�อแก�ตั้วเลย”

หากม่นุษยไ์ม่มี่่โอกาสืกลับใจัใหม่แ่ละเชืี�อในพีระเจั�าไดี�เลย เพีราะวา่ใน 

น่รันดีร์กาลนั�นพีระเจั�าไดี�ที่รงปฏ่ิเสืธิพีวกเขีาและกำาหนดีให�พีวกเขีาต้�องต้กนรก 

โดียปราศจัากเงื�อนไขีไปแล�ว พีวกเขีาก็สืาม่ารถใชี�เรื�องนี�ม่าอ�างเป็นขี�อแก�ตั้ว

เมื่�อต้�องยืนอย้่ต้่อพีระพีักต้ร์พีระองคุ์ แต้่อย่างทีี่�เห็นในพีระธิรรม่โรม่ บที่ที่ี� 1 

เนื�องจัากการที่รงสืร�างอันอัศจัรรย์ขีองพีระเจั�า ม่นุษย์จ่ังไม่่มี่ขี�อแก�ตั้วในวัน 

พ่ีพีากษาไดี�เลยว่า เหตุ้ใดีเขีาจ่ังคุ�นหาไม่่พีบว่าใคุรคืุอผู้้�ทีี่�สืร�างจัักรวาลอันย่�งใหญ่

นี�ข่ี�นม่า 

และอีกประการหน่�ง เหตุ้ใดีพีระเจั�าผู้้�ที่รงเป่�ยม่ดี�วยคุวาม่รัก (1 ยอห์น 

4:7; ยอห์น 3:16) จัะที่รงยับยั�งพีระคุุณขีองพีระองคุ์เอาไว�จัากผู้้�คุนม่ากม่าย 

นั�นเป็นคุวาม่รักแบบไหนกัน? 

มี่การเล่าน่ที่านและม่ีการประกาศขีองผู้้�เผู้ยพีระวจันะเที่็จัอย้่ทุี่กหน 

ทุี่กแห่งในโลกขีองเรา  คุุณแน่ใจัหรอืว่าคุุณไม่่ไดี�ถ้กหลอกโดียคุำาสือนใดีเหล่านั�น?

เฉลยูธร์ร์มบญัญตัิ ิ30:19 “ขี�าพีเจั�าขีออัญเช่ีญสืวรรคุแ์ละโลกให�เปน็

พียานต้่อที่่านในวันนี�ว่า ขี�าพีเจั�าตั้�งชีีว่ต้และคุวาม่ต้าย พีระพีรและ 

คุำาสืาปแชี่งไว�ต้่อหน�าที่่าน เพีราะฉะนั�นที่่านจังเรื�องเอาขี�างชีีว่ต้ เพื�อ

ที่่านและเชืี�อสืายขีองที่่านจัะไดี�ม่ีชีีว่ต้อย้่”

ส่ื�งหน่�งทีี่�ผู้ม่ที่�าที่ายคุนอื�นอย้่เสืม่อคืุอ ให�อ่านพีระคัุม่ภีัร์ตั้�งแต้่หน�าแรก 

จันจับถ่งหน�าสุืดีที่�าย อันทีี่�จัร่งแล�วมั่นจัะดีีม่ากหากไดี�อ่านเชี่นนี�คุรบหน่�งรอบ 
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ในทุี่กป่ เป็นไปไม่่ไดี�เลยทีี่�เมื่�ออ่านพีระ-

คัุม่ภีัร์ตั้�งแต่้หน�าแรกไปจันถ่งหน�าสุืดีที่�าย

แล�ว จัะยังไม่่ต้ระหนักว่าทุี่กคุนต้�องม่า

ถ่งจุัดีตั้ดีส่ืนใจั เราต้�องเลือก และเราต้�อง 

รับผู่้ดีชีอบต้าม่การเลือกขีองเรา เราสืาม่ารถ

เลือกไดี� เราต้�องรับผู่้ดีชีอบในการตั้ดีส่ืนใจั

เลือกพีระเจั�า หรือไม่่เลือกพีระเจั�า

ประเด็ีนขีองคุำาสือนเท็ี่จัเหล่านี�เป็นเรื�องทีี่�ต้�องให�คุวาม่สืำาคัุญอย่างย่�ง 

เพีราะมั่นเกี�ยวขี�องกับพีระลักษณะขีองพีระเจั�า เกี�ยวขี�องกับขี่าวประเสืร่ฐ 

และเกี�ยวขี�องว่าพีระเจั�าคืุอผู้้�ใดี (หรือไม่่ใชี่ผู้้�ใดี) นี�ไม่่ใชี่ประเด็ีนรองแต้่เป็น

ประเดี็นหลัก คุนม่ักบอกผู้ม่ว่านี�เป็นประเดี็นปลีกย่อยขีองคุวาม่แต้กต้่างขีอง

หลักขี�อเชืี�อและไม่่ใชี่เรื�องใหญ่ แต้่เมื่�อใดีก็ต้าม่ที่ี�คุุณกำาลังพ้ีดีถ่งพีระลักษณะ

ขีองพีระเจั�าและขี่าวประเสืร่ฐ นั�นคืุอประเด็ีนหลักอย่างแที่�จัร่ง !

ลองม่าคุ่ดีต้่อเล่นๆ กับแนวคุำาสือนเรื�องการที่รงเลือกโดียปราศจัาก 

เงื�อนไขีอีกสัืกหน่อย หากคุุณเป็นพี่อแม่่และม่ีล้กสีื�คุน พีระเจั�าไดี�ที่รงเลือกล้ก

คุนหน่�งในสีื�คุนนั�นให�ไปสืวรรคุ์ และปฏ่ิเสืธิอีกสืาม่คุนทีี่�เหลือและสื่งให�ไปนรก 

ดัีงนั�น ทุี่กคืุนทีี่�คุุณกอดีจ้ับล้กและห่ม่ผู้�าให�พีวกเขีาก่อนเขี�านอน คุุณก็คุงคุ่ดี

ในใจัว่า “ฉันสืงสัืยว่าล้กคุนไหนบ�างในสีื�คุนนี�ทีี่�จัะไปนรกชัี�วน่รันดีร์” มั่นฟังด้ี

เปน็อยา่งไรบ�างสืำาหรับคุุณทีี่�เปน็พีอ่เปน็แม่?่  โอ� ! อีกอยา่งก็คุอืคุุณไม่ส่ืาม่ารถ

ที่ำาอะไรกับเรื�องนี�ไดี�เลย ดัีงนั�น เมื่�อคุุณฝ้ึกเด็ีกในที่างทีี่�เขีาคุวรจัะเด่ีนไป และ

สือนถ�อยคุำาขีองพีระเจั�าแก่ล้กหลาน เมื่�อคุุณนั�งอย้่ในเรือน เด่ีนอย้่ต้าม่ที่าง 

นอนลงหรือลุกข่ี�น พีระวจันะนั�นจัะไม่มี่่ผู้ลใดีๆ เลย และผู้ม่ขีอยำ�าวา่มั่นจัะไม่มี่่

ผู้ลใดีๆ เลยว่าล้กขีองคุุณจัะเป็นอย่างไรในอนาคุต้ เพีราะพีวกเขีาไดี�ถ้กเลือก

หรือถ้กปฏ่ิเสืธิโดียพีระเจั�าไปเรียบร�อยแล�ว

ม้ก่ารเล่่านิัทำานัแล่ะม้ก่ารปัระก่าศ 
ของผู้้้เผู้ยพระวจนัะเท็ำจอย่้ทุำก่หนั 
ทุำก่แห่งในัโล่ก่ของเรา  คุณแน่ัใจหรือว่า 
คุณไม่ได้่ถ้ก่หล่อก่โด่ยคำาสือนัใด่เหล่่านัั�นั? 
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ที่างต้อนใต้�ขีองสืหรัฐอเม่ร่กา เรามี่คุำาพัีงเพียวา่ “สุืนัขีตั้วนั�นจัะไม่ไ่ล่ลา่”  

(That dog won’t hunt คุวาม่คุ่ดีนั�นจัะไม่่ไดี�ผู้ล - ผู้้�แปล) ซ่ึ่�งหม่ายคุวาม่ว่า  

อย่าคุ่ดีแม่�แต้่จัะลองด้ีเลย เมื่�อพ่ีจัารณาหลักขี�อเชืี�อเรื�องการที่รงเลือกขีอง

พีระเจั�าแบบนี� มั่นไม่่ผู้่านการที่ดีสือบหลักสืามั่ญสืำาน่ก ไม่่ผู้่านการที่ดีสือบ 

ในแง่ต้รรกะ ไม่่ผู้่านการที่ดีสือบว่าสุืนัขีตั้วนั�นจัะไล่ล่าหรือไม่่ และไม่่ผู้่าน 

การที่ดีสือบโดียพีระคัุม่ภีัร์ ก็แคุ่นั�นเอง !

ทิิติัส 1:9 “และเป็นคุนย่ดีมั่�นในหลักคุำาสือนอันสัืต้ย์ซืึ่�อต้าม่ทีี่�ไดี�เรียน

ม่าแล�ว เพืี�อเขีาจัะสืาม่ารถเต้ือนสืต่้ดี�วยคุำาสือนอันถ้กต้�อง และชีี�แจัง

แก่ผู้้�ทีี่�คัุดีคุ�านคุำาสือนนั�น”

‘หลกัคุำาสือน’ หม่ายถ่งการแนะนำาฝ้กึฝ้น หรือคุำาสัื�งสือน ในฐานะคุนยาม่  

เราต้�องมี่คุำาสือนที่ี�มี่หลัก ธินบัต้รปลอม่นั�นเปน็ทีี่�สัืงเกต้ไดี�งา่ยสืำาหรับพีนักงาน

ธินาคุารหรือพีนักงานคุาส่ืโนทีี่�ต้�องสัืม่ผัู้สืเง่นสืดีอย้เ่สืม่อ เมื่�อสัืม่ผัู้สืกับธินบัต้ร

ปลอม่พีวกเขีาจัะร้�ไดี�เลยว่ามี่บางอย่างทีี่�ผู่้ดีปกต่้ และสืำาหรับคุนทีี่�ต้�องที่ำางาน

เกี�ยวขี�องกับเง่นสืดี ส่ื�งหน่�งทีี่�พีวกเขีาต้�องห�าม่ที่ำาก็คืุอการสัืม่ผัู้สืธินบัต้รปลอม่ 

เล่นเรื�อยๆ เพีราะน่�วขีองพีวกเขีาจัะไม่่ไวต้่อคุวาม่ผู่้ดีปกต่้ขีองธินบัต้รปลอม่ 

อีกต้อ่ไป พีวกเขีาอาจัไม่ส่ืาม่ารถแยกแยะคุวาม่แต้กต้า่งระหวา่งธินบัต้รปลอม่

กับธินบัต้รแที่�ทีี่�มี่อย้่ทัี่�วไปไดี� คุนยาม่ทัี่�ง

หลาย ! อย่าลืม่ศ่กษาพีระคัุม่ภีัร์ เพืี�อทีี่� 

ในวนัขี�างหน�าคุุณจัะสืงัเกต้คุำาสือนเที่จ็ัไดี�

อย่างง่ายดีาย

2 ยูอห์นำ 9 “ผู้้�ใดีละเม่่ดีและไม่่อย้่

ในพีระโอวาที่ขีองพีระคุร่สืต้์ ผู้้�นั�นก็

ธ์นับััตรปัล่อมนัั�นัเปั็นัทำ้�สืังเก่ตได่้ง่าย 
สืำาหรับัพนััก่งานัธ์นัาคารหรือพนััก่งานั 
คาสิืโนัท้ำ�ต้องสัืมผัู้สืเงินัสืด่อย่้เสืมอ เมื�อ 

สืัมผู้ัสืก่ับัธ์นับััตรปัล่อมพวก่เขา 
จะร้้ได่้เล่ยว่าม้บัางอย่างทำ้�ผู้ิด่ปัก่ติ
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ไม่่มี่พีระเจั�า ผู้้�ใดีอย้่ในพีระโอวาที่ขีองพีระคุร่สืต้์ ผู้้�นั�นก็มี่ทัี่�งพีระบ่ดีา

และพีระบุต้ร”

พีระเจั�าที่รงจัร่งจัังกับเรื�องหลักคุำาสือนที่ี�ถ้กต้�อง แล�วคุุณล่ะ?

เอเฟซัส 4:14-5 “เพืี�อเราจัะไม่่เป็นเดี็กอีกต่อไปั ถ้กซัึ่ดีไปซัึ่ดีม่าและ

หันไปเหม่าดี�วยลม่ปากแห่งคุำาสัื�งสือนทุี่กอย่าง แล่ะดี�วยเล่ห์กลขีอง

ม่นุษย์ต้าม่อุบายฉลาดีอันเป็นการล่อลวง แต้่ให�เราพ้ีดีคุวาม่จัร่งดี�วย

ใจัรัก เพืี�อจัะจัำาเร่ญข่ี�นทุี่กอย่างส้ื่พีระองคุ์ผู้้�เป็นศีรษะคือพีระคุร่สืต้์”

คุนยาม่ร้�ว่าพีวกเขีาเชืี�ออะไร และจัะไม่่ยอม่ให�คุำาสือนเท็ี่จัพัีดีพีาเขีาไป

มัทิธิวิ 22:29 “พีระเยซ้ึ่ต้รัสืต้อบเขีาว่า ‘พีวกท่ี่านผู่้ดีแล�ว เพีราะท่ี่าน

ไม่่ร้�พีระคัุม่ภีัร์หรือฤที่ธ่ิ�เดีชีขีองพีระเจั�า’”

คุนยาม่เอาใจัใสื่อย่างม่ากในการที่ำาคุวาม่เขี�าใจัพีระคัุม่ภีัร์โดียละเอียดี

เปน็อยา่งดีี เราต้�องไม่น่ำาคุนเด่ีนหลงที่างในวาระสุืดีที่�ายนี� เราต้�องเป่าแต้รใ่ห�ดัีง  

และก็ต้�องเป่าอย่างชัีดีเจันดี�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�อฟังคุำาขีองพียากรณ์

หรือผู้้�ฝ้นัเหตุ้การณค์ุนนั�น เพีราะพีระเยโฮิวาหพ์ีระเจั�าขีองที่า่นลองใจั 
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ท่ี่านด้ี เพืี�อให�ที่รงที่ราบว่า ท่ี่านทัี่�งหลายรักพีระเยโฮิวาห์พีระเจั�า 

ขีองท่ี่านดี�วยสุืดีจ่ัต้สุืดีใจัขีองที่่านหรือไม่่ ทัี่�งหลายจังดีำาเน่นต้าม่ 

พีระเยโฮิวาห์พีระเจั�าขีองท่ี่าน และยำาเกรงพีระองค์ุ และรักษาพีระบัญญัต่้ 

ขีองพีระองค์ุ และเชืี�อฟังพีระสุืรเสีืยงขีองพีระองค์ุ และที่่านจัง

ปรนน่บัต่้พีระองคุ์ และต่้ดีสืน่ที่อย้่กับพีระองคุ์ แต้่ผู้้�พียากรณ์หรือ 

ผู้้�ฝ้ันเห็นเหตุ้การณ์คุนนั�นต้�องมี่โที่ษถ่งต้าย เพีราะว่าเขีาไดี�สัื�งสือนให�

กบฏิต้่อพีระเยโฮิวาห์พีระเจั�าของทำ่านั ผู้้�ที่รงนำาที่างออกจัากแผู้่นด่ีน

อียป่ต้ ์และที่รงไถท่ี่า่นออกจัากเรือนที่าสื เขีากระที่ำาให�ที่า่นท่ี่�งหนที่าง

ซ่ึ่�งพีระเยโฮิวาห์พีระเจั�าขีองท่ี่านบัญชีาให�ที่่านดีำาเน่นต้าม่เสีืย ดัีงนั�น

แหละที่่านจัะต้�องล�างคุวาม่ชัี�วเชี่นนี�จัากที่่าม่กลางที่่าน”

หากผู้้�ที่ำาหม่ายสืำาคัุญการอัศจัรรย์ไม่่ไดี�นำาให�คุุณไปหาพีระเจั�าแห่ง 

พีระคัุม่ภีัร์ ขีอให�อย้่ห่างจัากบุคุคุลเหล่านั�นให�ม่ากทีี่�สุืดีเที่่าทีี่�จัะที่ำาไดี� 

ยูอห์นำ 8:31-33 “พีระเยซ้ึ่จ่ังต้รัสืกับพีวกย่วทีี่�เชืี�อในพีระองค์ุแล�วว่า 

‘ถ�าที่่านทัี่�งหลายดีำารงอย้่ในคุำาขีองเรา ที่่านก็เป็นสืาวกขีองเราอย่าง

แที่�จัร่ง และที่่านทัี่�งหลายจัะร้�จัักคุวาม่จัร่ง และคุวาม่จัร่งนั�นจัะที่ำาให�

ที่่านทัี่�งหลายเป็นไที่’”

เมื่�อคุนยาม่ไดี�ร้�จัักคุวาม่จัร่งในพีระคัุม่ภีัร์แล�ว เราก็เป็นไที่และเป็นไที่

อย่างแที่�จัร่ง !

คุนยาม่ทัี่�งหลาย ! จังเฝ้้าประจัำาการไว�ให�ดีี คุร่สืต้จัักรคุวรจัะเป็นที่ี�ซ่ึ่�ง

เราไดี�รับการฝ้ึกฝ้นชีีว่ต้ เราจัำาเป็นต้�องมี่คุำาสือนที่ี�ดีี ทีี่�ที่�าที่ายชีีว่ต้ และมี่หลัก

สือดีคุล�องกับพีระคัุม่ภีัร์ เพืี�อเต้รียม่ตั้วรับวันเวลาขี�างหน�า จังระวังคุร่สืต้จัักร

ทีี่�เน�นแคุ่การสืร�างบรรยากาศเพืี�อต้�อนรับคุนไม่่เชืี�อ แต้่ไม่่เที่ศนาสัื�งสือนเรื�อง
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คุวาม่บาป การกลับใจัใหม่่ เรื�องนรก เรื�องคุวาม่บร่สุืที่ธ่ิ�และการพ่ีพีากษาขีอง

พีระเจั�า นี�ไม่่ใชี่เวลาทีี่�จัะที่ำาให�การประกาศคุวาม่จัร่งเจืัอจัางลง นี�ไม่่ใชี่เวลาทีี่� 

คุร่สืต้จัักรจัะต้�องพียายาม่ “ปรับตั้วให�เขี�ากับสัืงคุม่รว่ม่สืมั่ย” ต้าม่ทีี่�ผู้ม่มั่กไดี�ยน่ 

คุนพ้ีดีกัน บที่บาที่หน�าทีี่�ขีองเราคืุอ ย่ดีมั่�นในหลักคุวาม่จัร่งขีองพีระคัุม่ภีัร์ 

และไม่่มี่อะไรสืำาคัุญเที่่ากับส่ื�งนี� 

เยูเร์ม่ยู์ 23:29 “พีระเยโฮิวาห์ต้รัสืว่า ‘ถ�อยคุำาขีองเราไม่่เหมื่อนไฟ

หรือ หรือเหมื่อนคุ�อนทีี่�ทุี่บห่นให�แต้กเป็นช่ี�นๆ’”

จัดีจัำาไว�ต้ลอดีชีีว่ต้นะคุนยาม่ ว่าพีระวจันะขีองพีระเจั�ามี่ฤที่ธ่ิ�อำานาจั

ม่ากม่ายเพีียงใดี

“หากคุณ์ม่พร์ะคัมภ่ร์์ท่ิ�หลุดลุ�ยูเป็นำชิิ�นำๆ ช่ิวิิติของคุณ์จ็ะไม�ม่

วิันำหลุดลุ�ยู”58

เอเดีรียน โรเจัอร์

พีระคัุม่ภีัร์ไม่่ใชี่โต้๊ะอาหารบุฟเฟ่ต้์ทีี่�เราสืาม่ารถเลือกเอาแต้่ส่ื�งทีี่�เรา

อยากเชืี�อ หรือขี�อไหนทีี่�ถ้กใจัต้รงกับคุวาม่คุ่ดีขีองเรา การหย่บเอาต้รงนี�น่ดี 

ต้รงนั�นหน่อยจัากพีระวจันะ ก็เหมื่อนกับ

การเลือกเอาเฉพีาะสื่�งทีี่�เราต้�องการจัาก 

พีระเยซ้ึ่เพีราะพีระองค์ุคืุอพีระวาที่ะ 

บางคุนชีอบรับคุวาม่รอดีและชีอบรับ

คุวาม่รักทีี่�ไม่่มี่เงื�อนไขีจัากพีระองคุ์ แต้่

ไม่่ชีอบสัืม่พัีนธิ์ กับพีระองคุ์ดี�วยการ 

เชืี�อฟังและการต้ายต้่อตั้วเอง อย่่าลืืมว่่า

พระคัมภ้ร์ไม่ใช่โต๊ะอาหารบุัฟเฟ่ต์ 
ท้ำ�เราสืามารถเลื่อก่เอาแต่สิื�งท้ำ�เรา 
อยาก่เชื�อ หรือข้อไหนัท้ำ�ถ้ก่ใจ 
ตรงกั่บัความคิด่ของเรา 
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พร์ะคุัมภีีร์์คุืออาหาร์ชีั�นเลืิศในงานเลืี�ย่ง

ฉลืองที่ี�คุว่ร์ต้องร์ับปร์ะที่านให้คุร์บเต็มที่ี�

อย่่างเอร์็ดอร์่อย่ !

มี่บที่ที่ดีสือบม่ากม่ายใน

ชีีว่ต้ขีองคุนยาม่ คุำาสือนเท็ี่จัจัะ

ปรากฏิข่ี�นเพืี�อที่ดีสือบว่าคุุณจัะ 

ที่ำาต้าม่ฝ้้งชีนในสืงัคุม่หรือที่ำาต้าม่ 

พีระวจันะขีองพีระเจั�า เมื่�อคุุณ 

รักษาจุัดียนื คุุณอาจัต้�องจ่ัายราคุา 

บางอย่าง แต่้คุนยาม่ร้�ดีีอย่้แก่ใจั

แล�วว่าพีระเจั�าขีองเรานั�นคุุ�ม่คุ่าต่้อ 

การต้�องถ้กขี่ม่เหง คุนยาม่ร้�กระทัี่�งว่า

ต้�องระวังแยกแยะเมื่�อมี่การที่ำาหม่ายสืำาคัุญการอัศจัรรย์  ในวาระสุืดีที่�ายนี�  

ซึ่าต้านยังคุงวนเวียนไปรอบๆ เที่ี�ยวเสืาะหาที่างที่ี�จัะผู้ลักคุุณออกไปจัาก 

เสื�นที่างแคุบแห่งสัืจัจัะ จังยืนหยัดีบนคุวาม่จัร่งแห่งพีระวจันะขีองพีระเจั�า  

และฝึ้กฝ้นเต้รยีม่ตั้วจันแน่ใจัว่าในวันเวลาขี�างหน�านี� คุุณจัะเป็นพีลังอันหนักแน่น

มั่�นคุงทีี่�พีระเจั�าที่รงใชี�เพืี�อประกาศคุวาม่จัร่งขีองพีระองคุ์ ในทุี่กทีี่�ซ่ึ่�งพีระเจั�า

กำาหนดีวางคุุณไว� ! 

...พร์ะคุัมภีีร์์คุืออาหาร์ชีั�นเลืิศ 
ในงานเลืี�ย่งฉลืองที่ี�คุว่ร์ต้อง 

ร์ับปร์ะที่านให้คุร์บเต็มที่ี� 
อย่่างเอร์็ดอร์่อย่ !





บทที่ 9
ไม่มีทางข้ามไปหากัน

“ใคร่ครวญดูสิ ถึึงความทุกข์ทรมานต่อเน้่องของกายและวิญญาณที� 

ไม่ดับสูญ ความเจ็บปวดทรมานนั้นแสนสาหัส ความรวดร้าวอันรุนแรง

อย่างที�สุด ไม่มีทางเลยที�มันจะบรรเทาเบาบางลง  

ไม่ ! ไม่เลยแม้แต่วินาทีเดียว... มันกลืนกินไปถึึงทุกส่วนประสาทสัมผัส  

ทุกขณะของวาระ โครงร่างน้ันก็ ‘ส่ันเท้ิมไปท้ังตัว ทรมานร้าวราน 

ไปท่ัวทุกขุมขน’ ตลอดกาลอันไม่มีจุดสิ้นสุด...ไม่ว่าความเจ็บปวด 

กายหรือวิญญาณ ก็ไม่คืบคลานใกล้ถึึงจุดจบแม้แต่น้อย  

เฉกเช่นที�เคยเป็นมาแล้วนับล้านยุคสมัย”59

–จอห์น เวสลีย์

ล่กา 16:19-31

ข้อ 19 “ยังมี่เศรษฐีคุนหน่�งนุ่งห่ม่ผู้�าสีืม่่วงและผู้�าป่านเนื�อละเอียดี 

รับประที่านอาหารอย่างประณีต้ทุี่กวันๆ”

ลองน่กถ่งเมื่�อคุุณไดี�รับพีระพีรต่้างๆ จัากพีระเจั�า คุุณจัะใชี�พีระพีรเหล่านั�น 

ทัี่�งหม่ดีเพืี�อตั้วคุุณเองหรือเพืี�อเป็นพีระพีรกับคุนอื�นดี�วย เคุยคุ่ดีบ�างไหม่ว่า 
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สัืกวันหน่�งคุุณอาจัจัะต้กจัากหอคุอยงาชี�าง ม่าอย้ใ่นคุวาม่ที่กุขีย์ากลำาบากและ

ต้�องการใคุรสัืกคุนยื�นมื่อเขี�าม่าชี่วยเหลือ คุุณกำาลังปฏ่ิบัต่้ต้่อผู้้�อื�นอย่างทีี่�คุุณ

ต้�องการอยากจัะไดี�รับ หากต้�องต้กอย้่ในสืถานการณ์เดีียวกันกับเขีาหรือไม่่  

ถ�าไม่่ใชี่ วันนี�ก็เป็นวันใหม่่ทีี่�คุุณจัะเร่�ม่ต้�นที่ำาเชี่นนั�น

เฉลยูธร์ร์มบัญญัติิ 8:17-18 “เกรงว่าที่่านจัะน่กในใจัว่า ‘กำาลังและ

เรี�ยวแรงขีองข้านำาที่รัพีย์มี่คุ่านี�ม่าให�’ ท่ี่านทัี่�งหลายจังจัำาพีระเยโฮิวาห์  

พีระเจั�าขีองที่า่นทัี่�งหลาย เพราะวา่พีระองคุ์ที่รงเปน็ผู้้�ให�กำาลังแก่ที่า่น 

ทีี่�จัะไดี�ที่รัพีย์สืม่บัต่้นี� เพืี�อว่าพีระองคุ์จัะที่รงดีำารงพัีนธิสัืญญาซ่ึ่�ง

พีระองคุ์ที่รงกระที่ำาโดียปฏ่ิญาณต้่อบรรพีบุรุษขีองที่่าน ด่ังวันนี�”

อย่าลืม่ว่าพีระเจั�าที่รงเป็นผู้้�ประที่านคุวาม่มั่�งคัุ�งให�แก่เรา พีระองคุ์ที่รง

เป็นผู้้�ประที่านพีระพีรอย่างม่ากม่าย เราต้�องขีอบคุุณและสืำาน่กในพีระคุุณ

สืำาหรับพีระพีรทีี่�ไดี�รับม่า

คุุณต้�องการทีี่�จัะไดี�รับการยกย่องอย่างส้ืงจัากม่นุษย์หรือจัากพีระเจั�า? 

หลายคุรั�งทีี่�คุุณมั่�งคัุ�งรำ�ารวย คุุณก็โอ�อวดีที่รัพีย์ส่ืนทีี่�เป็นดัี�งขีองเล่นทัี่�งหม่ดี

ขีองคุุณ แต้่จัะมี่ขีองเล่นช่ี�นใดีเล่าหรือไม่่ ทีี่�มี่คุวาม่สืำาคัุญกับคุุณในวันทีี่�คุุณ

ต้�องต้ายจัากโลกนี�ไป

ขอ้ 20 “และม่คีุนขีอที่านคุนหน่�งชืี�อลาซึ่ารสัื เปน็แผู้ลทัี่�งตั้ว นอนอย้ที่ี่� 

ประต้้รั�วบ�านขีองเศรษฐี”

เมื่�อม่าถ่งต้อนนี� เราก็ร้�แล�วว่านี�ไม่่ใชี่เรื�องทีี่�แต้่งข่ี�น แต้่เป็นเรื�องจัร่งทีี่�

เก่ดีข่ี�น  ในคุำาอุปม่าขีองพีระเยซ้ึ่ พีระองคุไ์ม่เ่คุยเอย่ถ่งใคุรดี�วยชืี�ออยา่งเจัาะจัง 
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แต้ทั่ี่�งลาซึ่ารัสืและอับราฮัิม่ถ้กกลา่วถ่งในต้อนนี� นี�จ่ังเปน็เหตุ้การณจ์ัร่งขีองผู้้�มี่

ตั้วต้นอย้่จัร่ง ทีี่�อย้่อีกฟากหน่�ง

คุุณที่ำาอยา่งไรเมื่�อเห็นคุนเรร่อ่นจัรจััดี คุุณเด่ีนหลกีเลี�ยงพีวกเขีาหรือไม่?่   

คุุณเด่ีนหนีไปที่างอื�นหรือไม่่?  คุุณคุ่ดีไปแล�วหรือไม่่ว่าเขีาจัะเขี�าม่าปล�นจีั�คุุณ 

ดัีงนั�นคุุณจ่ังเด่ีนหลีกหนีเพืี�อให�พี�นจัากอันต้ราย

คุรั�งหน่�งขีณะทีี่�ผู้ม่กำาลังเด่ีนออกจัากงานฉลองเที่ศกาล หลังจัากทีี่�ผู้ม่ไดี�

เป็นพียานม่าทัี่�งวัน มี่ผู้้�ชีายคุนหน่�งนั�งอย้่บนกำาแพีงอ่ฐต้อนผู้ม่เด่ีนไปทีี่�รถ เขีา

กล่าวว่า “คุุณคุรับ ชี่วยผู้ม่ดี�วย ผู้ม่ไม่่มี่เง่นเลย” ในฤด้ีร�อนวันนั�นผู้ม่เหนื�อย

ม่ากจัร่งๆ จ่ังร้�ส่ืกดีีทีี่�จัะไดี�หยุดีพัีกและพ้ีดีคุุย ขีณะทีี่�เราคุุยกัน เขีาบอกผู้ม่ว่า 

เขีาเพ่ี�งออกจัากเรือนจัำา เราไดี�พ้ีดีคุุยกันเปน็อยา่งดีีถ่งเรื�องพีระเยซ้ึ่ เขีาไดี�อา่น

เรื�องราวขีองพีระองคุพ์ีอสืม่คุวรต้อนทีี่�อย้ใ่นเรือนจัำา ผู้ม่ตั้ดีส่ืนใจัทีี่�จัะชีว่ยเหลือ

ให�เง่นเขีาเพืี�อเป็นพีระพีร เขีานั�งนำ�าต้าไหลพีรากอย้่ต้รงนั�นราวกับว่าผู้ม่ไดี�ให� 

เง่นเขีาหน่�งล�านเหรียญ มั่นนา่สืนใจัทีี่เดีียว จัากนั�นเขีาก็บอกวา่ต้ลอดีทัี่�งวันนั�น 

ผู้ม่เปน็คุนแรกทีี่�เขีากล�าเอย่ปากขีอเง่น เขีาละอายใจัเก่นกวา่จัะเอย่ปากขีอใคุร  

ที่างเรือนจัำาไดี�ซืึ่�อตั้�วรถโดียสืารรถประจัำาที่างให�แก่เขีา เพืี�อสื่งเขีาไปลงที่ี�

แอต้แลนต้า การขีอที่านที่ำาให�เขีาร้�ส่ืกเสีืยศักด่ี�ศรี แต้่ในทีี่�สุืดีเขีาก็ม่าถ่งจุัดีทีี่�

เขี�าต้าจัน ผู้ม่ดีีใจัม่ากทีี่�พีระเจั�าที่รงเลือกผู้ม่ให�เปน็คุนทีี่�เด่ีนผู้า่นเขีาในต้อนนั�น 

ผู้ม่หวังว่าผู้ม่คุงไดี�ที่ำาให�พีระองคุ์ที่รงไดี�รับเกียรต่้ในขีณะนั�น

มี่ชีายผู้้�หน่�งทีี่�กล�าหาญกว่าใคุรๆ บนถนนในแอต้แลนต้า เขีาผู้้�นั�นคืุอ

จัอห์น จัอห์นเป็นคุนไร�บ�านและเขีาบอกผู้ม่ว่าเขีาชีอบว่ถีชีีว่ต้แบบนั�น เมื่�อใดี 

ก็ต้าม่ทีี่�เราจััดีก่จักรรม่ทีี่�ใจักลางเม่ือง จัอห์นมั่กจัะเด่ีนผู้่านม่าเสืม่อ เขีามั่กจัะ 

เขี�าม่าช่ีวยผู้ม่แจักใบปล่วและยังเปิดีปากเล่าข่ีาวประเสืร่ฐอีกดี�วย เขีาร้�จัักพีระคัุม่ภีัร์

เป็นอย่างดีี ผู้ม่ไม่่ลืม่ทีี่�จัะเป็นพีระพีรให�กับจัอห์นดี�วยการให�ส่ื�งขีองจัำาเป็น

ต้่างๆ ทีี่�เขีาขีาดีอย้่ จัอห์นไดี�เป็นพียานม่ากกว่าคุนอื�นๆ อีกม่ากม่ายทีี่�มี่บ�าน
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อย้่เป็นขีองต้ัวเอง ผู้ม่แที่บอดีใจัรอไม่่ไหวที่ี�จัะไดี�เห็นที่รัพีย์สืม่บัต่้ขีองเขีา 

ในสืวรรคุ์สัืกวันหน่�ง 

ข้อ 21 “และเขีาใคุร่จัะก่นเศษอาหารทีี่�ต้กจัากโต๊้ะขีองเศรษฐีนั�น  

แม่�สุืนัขีก็ม่าเลียแผู้ลขีองเขีา”

บางคุรั�งคุุณก็ห่วม่ากจันยอม่ที่ี�จัะก่นอะไรก็ไดี� เวลานั�นเศษอาหารที่ี�

ต้กลงจัากโต้๊ะขีองผู้้�อื�นก็ด้ีเหมื่อนเป็นอาหารชุีดีหร้ทีี่�มี่ห�าคุอร์สืเลยทีี่เดีียว 

ส่ื�งหน่�งทีี่�ผู้ม่มั่กอธ่ิษฐานก่อนรับประที่านอาหารก็คืุอ ขีออย่าให�ผู้ม่ม่องขี�าม่

คุุณคุ่าขีองอาหารที่ี�อย้่ต้่อหน�าผู้ม่นั�น เพีราะภัายในชัี�วพีร่บต้าเดีียว พีระเจั�า

ที่รงสืาม่ารถเอาอาหารทัี่�งหม่ดีเหล่านั�นไปไดี� และผู้ม่ก็จัะกลายเป็นคุนไปหา

เศษอาหารใต้�โต้๊ะขีองผู้้�อื�น

ข้อ 22 “อย้่ม่าคุนขีอที่านนั�นต้ายและเหล่าท้ี่ต้สืวรรคุ์ไดี�นำาเขีาไปไว�ทีี่�

อกขีองอับราฮัิม่ ฝ้่ายเศรษฐีนั�นก็ต้ายดี�วย และเขีาก็ฝ้ังไว�”

ไม่่ว่ารวยหรือจัน เราทุี่กคุนล�วนต้�องไปจับลงทีี่�หลุม่ฝ้ังศพี ในบางคุรั�ง

ให�เราลองไปเยี�ยม่สุืสืานและเด่ีนสืำารวจัรอบๆ มั่นน่าสืนใจัม่ากทีี่�ไดี�เห็นทัี่�งคุน

หนุ่ม่สืาวและคุนชีราที่ี�นั�น แต้่ไม่่ว่าคุุณจัะมี่ชีีว่ต้อย้่ 15 ป่ หรือ 115 ป่ก็ต้าม่  

เมื่�อเทีี่ยบกับชีีว่ต้น่รันดีรแ์ล�ว ทุี่กส่ื�งก็ผู้า่นไปอยา่งรวดีเร็ว เมื่�อเร็วๆ นี� คุร่สืต้จัักร 

แหง่หน่�งทีี่�ผู้ม่ไดี�มี่โอกาสืไปแบง่ปนั มี่คุนส้ืงอายุผู้ม่ขีาวจัำานวนม่ากทีี่�นั�น ผู้ม่ชีอบ 

คุนส้ืงอายุ พีวกเขีามั่กมี่นำ�าใจัอ่อนสุืภัาพี ใจักว�าง และเต้็ม่ไปดี�วยสืต่้ปัญญา 

เสืม่อ ผู้ม่พียายาม่จัะอธิ่บายเรื�องประเด็ีนหน่�งให�คุนอายุน�อยกว่าเขี�าใจั ผู้ม่จ่ัง 

ถาม่ผู้้�ส้ืงอายทีุี่�นั�นวา่ “ชีีว่ต้ผู้า่นไปเร็วม่ากจัร่งไหม่คุรับ” คุุณนา่จัะไดี�เห็นใบหน�า 

ทีี่�หล่อเหลาและสืวยงาม่ทีี่�ปรากฎีพีร�อม่กับรอยเหี�ยวย่นบนใบหน�าเหล่านั�น  
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ทีี่�ต้า่งผู้งกศีรษะข่ี�นลง ชีีว่ต้ผู้า่นไปอยา่งรวดีเร็วและคุุณไม่ส่ืาม่ารถกลับไปแก�ไขี

ส่ื�งทีี่�เก่ดีข่ี�นแล�ว  ไม่่สืาม่ารถกลับไปแก�ตั้วใหม่่ ไม่่สืาม่ารถกลับไปมี่โอกาสือีก

เปน็คุรั�งทีี่�สืองในสืถานที่ี�ซ่ึ่�งเรียกกันวา่โลก คุุณใชี�ชีีว่ต้ไดี�เพีียงคุรั�งเดีียว และหลัง

จัากนั�นก็เป็นวันแห่งการพ่ีพีากษา แล�วคุุณจัะใชี�โอกาสืเพีียงคุรั�งเดีียวนี�ในชีีว่ต้ 

ทีี่�ดีำาเน่นซึ่ำ�าซึ่ากอย่างไร�วัต้ถุประสืงคุ์นี�อย่างไร

ข้อ 23 “แล�วเมื่�ออย้่ในนรกเป็นทุี่กขี์ที่รม่านย่�งนัก เศรษฐีนั�นจ่ังแหงน

ด้ีเห็นอับราฮัิม่ด้ีแต้่ไกล และลาซึ่ารัสือย้่ทีี่�อกขีองที่่าน”

เศรษฐียังร้�ส่ืกตั้วอย้่ ดีวงต้าขีองเขีายังม่องเห็นไดี�และเขีาก็ไม่่ชีอบ 

ในสื่�งทีี่�เขีาเห็น บางคุนเชืี�อว่าคุวาม่ต้ายหม่ายถ่งการส่ื�นสุืดีขีองชีีว่ต้และหลัง 

คุวาม่ต้ายก็ไม่่มี่อะไรอีกเลย แต้่อย่างทีี่�เราไดี�เห็น เศรษฐีคุนนี�ด้ีเหมื่อนยังมี่

ชีีว่ต้อย้่ สืำาหรับเศรษฐีคุนนี� คุวาม่ต้ายเป็นเพีียงการไขีล๊อคุเปิดีประต้้ไปยัง 

อีกฟากหน่�งและเขีาไม่่ชีอบส่ื�งทีี่�อย้่หลังประต้้บานนั�น แต้่เขีาก็ม่าถ่งทีี่�นี�จัาก

การเลือกขีองเขีาเอง

นรกเป็นสืถานที่ี�ทีี่�มี่อย้่จัร่ง อย่าไปรับเอาคุวาม่คุ่ดีที่ี�ว่านรกเป็นที่ี�มี่งาน

ปาร์ตี้�สัืงสืรรคุ์ ห�อม่ล�อม่ดี�วยบรรดีาเพืี�อนฝ้้ง และมี่ “วงดีนต้รีดีีๆ ม่ากม่าย” 

เชี่นทีี่�มี่คุนเคุยบอกผู้ม่ เรื�องเหล่านี�ล�วนเป็นคุำาโกหกจัากศัต้ร้ เพืี�อให�คุ่ดีว่าการ

ปฏ่ิเสืธิพีระเยซ้ึ่เป็นเรื�องไม่่ร�ายแรง คุนยาม่จัะต้�องจัร่งจัังกับเรื�องนรกเสืม่อ  

พีวกเขีาต้�องนำาแต้รออกม่าและสื่งสัืญญาณเตื้อนผู้้�คุน เพืี�อบอกให�ร้�ว่าการ 

ไม่่เชืี�อฟังพีระเจั�าไม่่เพีียงแต้่จัะที่ำาให�เก่ดีปัญหาข่ี�นในชีีว่ต้นี�เที่่านั�น แต้่ปัญหา

จัะถาโถม่กระหนำ�าใสื่พีวกเขีาไปจันชัี�วน่รันดีร์ดี�วย

โรเบ่ร์ต้ อ่งเกอร์ซึ่อลล์ หน่�งใน atheist (ผู้้�เชืี�อว่าไม่่มี่พีระเจั�า) ทีี่�ม่ี 

ชืี�อเสีืยงขีองอเม่ร่กา ไดี�กล่าวว่า “ในดี�านหน่�ง แนวคุ่ดีเรื�องนรกเก่ดีเพีราะการ 

แก�แคุ�นและคุวาม่รนุแรงโหดีร�าย และในอีกดี�านหน่�ง มั่นเก่ดีจัากคุวาม่ขีี�ขีลาดี 
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ผู้ม่ไม่่นับถือคุนทีี่�เที่ศนาเรื�องนี�เลย  ผู้ม่ 

ไม่่ชีอบหลักคุำาสือนนี� ผู้ม่รังเกียจัมั่น และ

ผู้ม่ต้่อต้�านหลักคุำาสือนนี�”60

ส่ื�งหน่�งทีี่�ผู้ม่บอกเสืม่อคุือ มั่นไม่่

สืำาคัุญหรอกว่าคุุณเชืี�ออะไร ทีี่�สืำาคัุญคืุอ 

อะไรคืุอคุวาม่จัร่ง แม่�ว่าคุุณจัะไม่่เชืี�อใน 

เรื�องนรก แต้่มั่นก็ยังเป็นสืถานทีี่�ทีี่�มี่จัร่ง

อย้่ดีี พีระคัุม่ภีัร์ให�คุวาม่ชัีดีเจันในเรื�องนี�

อย่างต้รงไปต้รงม่า

อย่าลืม่ว่าพีระเยซ้ึ่เองเป็นผู้้�ทีี่�ต้รัสืถ่งเรื�องนี�  ในเนื�อหาต้อนนี� หากไม่่มี่

นรกจัร่ง พีระเยซ้ึ่ก็เปน็นักต้�ม่ตุ้น๋ทีี่�หลอกลวงผู้้�คุนหลายพัีนล�านคุนในเรื�องชีีว่ต้

น่รันดีร์ แต้่เราร้�ว่านั�นไม่่ใชี่พีระลักษณะขีองพีระองคุ์

โพีลีคุาร์ป ล้กศ่ษย์ขีองยอห์น ร้�ว่านรกเป็นจัร่งอย่างไร เมื่�อโพีลีคุาร์ป

ถ้กขี่ม่เหงและถ้กข้ี่ว่าเขีาจัะถ้กเผู้าเพีราะคุวาม่เชืี�อขีองเขีา คุำาต้อบขีองเขีา 

คืุอ “เจั�าข้ี่เข็ีญขี�าดี�วยไฟทีี่�เผู้าไหม่�เป็นเวลาเพีียงหน่�งชัี�วโม่ง แล�วก็ม่อดีดีับลง 

แต้่พีวกเจั�าไม่่ร้�ถ่งไฟขีองการพ่ีพีากษาที่ี�จัะม่าถ่ง และการลงโที่ษน่รันดีร์ทีี่�มี่ไว�

สืำาหรับคุนไม่่มี่พีระเจั�า แล�วที่ำาไม่เจั�าจ่ังรอชี�าอย้่เล่า จังที่ำาในส่ื�งทีี่�เจั�าต้�องการ

จัะที่ำาเสีืยเถอะ”61

โพีลีคุาร์ปร้�ว่านรกมี่จัร่งและเป็นน่รันดีร์  เขีาต้�องการเต้ือนผู้้�คุนให�ร้�ถ่ง

สืถานที่ี�ทีี่�คุนบาปต้�องไปที่ี�นั�น

มี่คุำาอธ่ิบายถ่งนรกในพีระคัุม่ภีัร์ว่าเป็น “ทีี่�ทีี่�มี่ไฟเผู้าไหม่�อย่างไม่่มี่วันดัีบ 

เป็นการลงโที่ษ มี่คุวาม่ทุี่กขี์ยากและคุวาม่เจ็ับปวดี เป็นทีี่�ซ่ึ่�งหากคุวาม่ที่รงจัำา

ขีองคุุณยังมี่อย้ ่ คุุณจัะร้�ส่ืกเสีืยใจั” เปน็สืถานทีี่� “แหง่คุวาม่กระหาย คุวาม่อ่ดีอัดี 

คัุบขี�องใจั คุวาม่โกรธิา” และเป็นสืถานที่ี�แห่ง “พีระพ่ีโรธิขีองพีระเจั�า”

นัรก่เปั็นัสืถานัทำ้�ทำ้�ม้อย้่จริง อย่าไปัรับั 
เอาความคิด่ทำ้�ว่านัรก่เปั็นัทำ้�ม้งานัปัาร์ต้� 
สืังสืรรค์ ห้อมล่้อมด่้วยบัรรด่าเพื�อนัฝ่้ง  
แล่ะม้ “วงด่นัตร้ด่้ๆ มาก่มาย”  
เช่นัทำ้�ม้คนัเคยบัอก่ผู้ม
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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

วิิวิร์ณ์์ 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�าเลา่เรื�องนรกไว�อยา่งชัีดีเจันและระบุรายชืี�อขีองคุนทีี่�จัะไปทีี่�นั�น 

ไว�ดี�วย แคุ่คุำาโกหกเล็กน�อยเพีียงคุรั�งเดีียวก็จัะสื่งคุุณไปที่ี�นั�น พีระเจั�าที่รง

บร่สุืที่ธ่ิ�และปราศจัากม่ลท่ี่น บาปทุี่กอย่างเป็นส่ื�งน่ารังเกียจัสืำาหรับพีระองค์ุ 

แต้ข่ีอบคุุณพีระเจั�าทีี่�พีระโลห่ต้ขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้ไ์ดี�ชีำาระเราจัากบาป ม่่ฉะนั�น

เราทุี่กคุนจัะต้�องอย้่ในโลกแห่งคุวาม่เจ็ับปวดีที่รม่านไปชัี�วน่รันดีร์

2 เธสะโลนำกิา 1:9 “คุนเหลา่นั�นจัะไดี�รับโที่ษอันเปน็คุวาม่พ่ีนาศน่รันดีร์  

พี�นไปจัากพีระพัีกต้ร์องค์ุพีระผู้้�เป็นเจั�า และจัากสืง่าราศีแห่งพีระอานุภัาพี

ขีองพีระองคุ์”

วิิวิร์ณ์์ 14:10-11 “ผู้้�นั�นจัะต้�องดืี�ม่เหล�าองุ่นแห่งพีระพ่ีโรธิขีอง

พีระเจั�า ซ่ึ่�งไม่ไ่ดี�ระคุนกับส่ื�งใดี ทีี่�ไดี�เที่ลงในถ�วยพีระพ่ีโรธิขีองพีระองคุ์ 

และเขีาจัะต้�องถ้กที่รม่านดี�วยไฟและกำาม่ะถันต้่อหน�าท้ี่ต้สืวรรคุ์ 

ผู้้�บร่สุืที่ธ่ิ�ทัี่�งหลายและต้่อหน�าพีระพีักต้ร์พีระเม่ษโปดีก และคุวันแห่ง

การที่รม่านขีองเขีาพีลุ่งข่ี�นต้ลอดีไปเป็นน่ต้ย์ และผู้้�ทีี่�บ้ชีาสัืต้ว์ร�าย
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และร้ปขีองมั่น และผู้้�ใดีก็ต้าม่ทีี่�รับเคุรื�องหม่ายชืี�อขีองมั่นจัะไม่่มี่การ

พัีกผู้่อนเลยทัี่�งกลางวันและกลางคืุน” 

วิิวิร์ณ์์ 20:10-15 “สื่วนพีญาม่ารที่ี�ล่อลวงเขีาเหล่านั�นก็ถ้กโยนลงไป

ในบ่งไฟและกำาม่ะถัน ทีี่�สัืต้ว์ร�ายและผู้้�พียากรณ์เท็ี่จัอย้่นั�น และมั่น

ต้�องที่นทุี่กขีท์ี่รม่านทัี่�งกลางวันและกลางคืุนต้ลอดีไปเปน็น่ต้ย ์ขี�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�ใหญ่ ยนือย้จ่ัำาเพีาะพีระพัีกต้ร์

พีระเจั�า และหนังสืือต้่างๆ ก็เปิดีออก หนังสืืออีกม่�วนหน่�งก็เปิดีออก 

ดี�วย คืุอหนังัสือืแหง่ชีีว่ต้ 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�งลงในไปในบ่งไฟ”

นรกเปน็สืถานทีี่�ทีี่�มี่แต้คุ่วาม่ที่กุขีท์ี่รม่าน เปน็สืถานทีี่�ทีี่�ยงัรับร้�ไดี�จัร่งถ่ง

คุวาม่เจ็ับปวดี ต้าม่ทีี่�เห็นในอุปม่านี� ดีวงต้าขีองเศรษฐีและประสืาที่สัืม่ผัู้สือื�นๆ 

ยังคุงที่ำางานอย้่แม่�หลังคุวาม่ต้าย

“ขี�อคุวาม่นี�ชัีดีเจันม่าก นี�คืุอบุคุคุลทีี่�มี่ตั้วต้นจัร่ง อย้่ในสืถานทีี่�จัร่ง 

ประสืบกับคุวาม่ทุี่กขีท์ี่รม่านจัร่ง นี�คืุอม่นุษยที์ี่�แที่�จัร่ง ในรา่งทีี่�แที่�จัร่ง ในสืถานทีี่� 

ทีี่�เรียกว่านรกอย่างแที่�จัร่ง”62
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ข้อ 24 “เศรษฐีจ่ังร�องว่า ‘อับราฮัิม่ 

บ่ดีาเจั�าขี�า ขีอเอ็นด้ีขี�าพีเจั�าเถ่ดี  

ขีอให�ลาซึ่ารัสืม่าเพืี�อจัะเอาปลายน่�ว

จุั่ม่นำ�าม่าแต้ะล่�นขีองขี�าพีเจั�าให�เย็น 

ดี�วยว่าขี�าพีเจั�าต้รำาทุี่กขี์ที่รม่านอย้่

ในเปลวไฟนี�”

เศรษฐีร�องออกม่า เขีาพ้ีดีเสีืยงดัีง

เพีราะต้�องการคุวาม่ช่ีวยเหลือ เขีาต้�องการอะไร? คุวาม่เม่ต้ต้ากรุณานั�นเอง 

คุุณร้�หรือไม่่ว่าทุี่กคุนต้�องการอะไร คุวาม่เม่ต้ต้ากรุณา ! ผู้ม่ต้�องการคุวาม่

เม่ต้ต้ากรุณา ผู้ม่ไม่่อยากไดี�ส่ื�งทีี่�ผู้ม่สืม่คุวรไดี�รับ แต้่ผู้ม่ต้�องการในส่ื�งทีี่�ผู้ม่ 

ไม่คุ้่คุ่วรไดี�รับ ผู้ม่ไม่ส่ืม่คุวรไดี�รับคุวาม่โปรดีปรานในชีีว่ต้นี� แต้พ่ีระเจั�าประที่าน 

คุวาม่โปรดีปรานให�แก่ผู้ม่โดียพีระคุุณ และผู้ม่ยังต้�องการคุวาม่เม่ต้ต้ากรุณา

ในชีีว่ต้หน�าดี�วยอยา่งแนน่อน พีระเจั�าไดี�ประที่านให�ผู้ม่โดียผู้า่นที่างพีระโลห่ต้

ขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์เที่่านั�น ซ่ึ่�งผู้ม่ไดี�รับเมื่�อเลือกเด่ีนต้าม่พีระองคุ์ในขีณะทีี่�ผู้ม่

ยังมี่ชีีว่ต้อย้่บนโลกนี�

สดดุ่ 136:1 “โอ จังโม่ที่นาขีอบพีระคุุณพีระเยโฮิวาห ์เพีราะพีระองคุ์

ที่รงประเสืร่ฐ เพีราะคุวาม่เม่ต้ต้าขีองพีระองคุ์ด่ำารงเป็นน่ต้ย์”

สดุด่ 86:5 “ขี�าแต้่องคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า เพีราะพีระองคุ์ปัระเสืริฐและ

ที่รงพีร�อม่ทีี่�จัะประที่านอภััย อุดีม่ดี�วยคุวาม่เม่ต้ต้าต้่อบรรดีาผู้้�ร�องท้ี่ล 

พีระองคุ์”

นัรก่เป็ันัสืถานัท้ำ�แห่งความทำรมานั  
เป็ันัสืถานัท้ำ�ท้ำ�ผู้้้คนัต่างร้้สึืก่เจ็บัปัวด่  
ตามท้ำ�เห็นัในัท้ำ�น้ั� ด่วงตาของเศรษฐ้ 

แล่ะปัระสืาทำสัืมผัู้สือื�นัๆ  
ยังคงทำำางานัอย่้แม้หลั่งความตาย
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พีระเจั�าที่รงเป่�ยม่ดี�วยคุวาม่เม่ต้ต้ากรุณาอย่างอัศจัรรย์ พีระองค์ุ 

ไม่่ปรารถนาให�ใคุรเด่ีนเฉียดีเขี�าไปใกล�นรกเลย คุุณไดี�รับคุวาม่เม่ต้ต้ากรุณา

จัากพีระเจั�าหรือยัง คุุณคุวรต้�องร้�ว่าวันหน่�งคุวาม่เม่ต้ต้ากรุณาขีองพีระองคุ์ 

จัะถ้กระงับไป ม่นุษย์จัะไม่่ไดี�รับมั่นอีก การปฏ่ิเสืธิพีระเจั�าขีองพีวกเขีาจัะถ่ง 

จุัดีบรรลุผู้ลเต็้ม่ทีี่� เขีาไม่่สืาม่ารถจัะรับการอภััยโที่ษบาปและคุวาม่เม่ต้ต้า

กรุณาทีี่�พีระองคุ์ปรารถนาจัะให�แก่พีวกเขีาไดี�อีกต้่อไป

เปลวไฟนรกมี่จัร่ง คุุณเคุยเจัอกับชีว่งฤด้ีร�อนอันร�อนระอุทีี่�ยาวนานไหม่ 

ส่ื�งเดีียวทีี่�คุุณอยากไดี�ก็แคุ่นำ�าเย็นเพืี�อดัีบกระหายใชี่ไหม่ ในต้อนทีี่�ผู้ม่ยังเด็ีก  

ผู้ม่เคุยเลน่บาสืเกต้บอลทีี่�โรงเรียนประถม่ศ่กษาแหง่หน่�ง พีวกเราจัะรวม่ตั้วกัน

ในบ่ายวันอาท่ี่ต้ย์อันอบอ�าว สืวม่รองเที่�ากีฬายี�ห�อคุอนเว่ร์สืรุ่น ชัีคุ เที่ย์เลอร์  

ว่�งไปว่�งม่าบนสืนาม่ลาดียางแห่งนั�นเป็นเวลาหลายชัี�วโม่ง เราจัะเอาถังแชี่เย็น 

ขีนาดีใหญ่ทีี่�แชี่โคุ�กและเกเต้อเรดีไปดี�วย คุุณร้�ไหม่ว่าคุนทีี่�อย้่ในนรกจัะ

ยอม่คุลานขี�าม่บ่งไฟเพีียงเพืี�อจัะไดี�จ่ับเกเต้อเรดีสืักหน่�งหยดีเลยทีี่เดีียว แต้่ 

โอกาสืเชี่นนั�นไม่่มี่แล�ว ชีะต้ากรรม่ขีองพีวกเขีาถ้กปิดีผู้น่ก คุวาม่หวังทัี่�งปวง 

สืำาหรับพีวกเขีาหายไปหม่ดี การปฏิ่เสืธิพีระเยซ้ึ่ขีองพีวกเขีาบรรลุถ่งขีีดี 

เต็้ม่บร่บ้รณ์แล�ว

ข้อ 25 “แต้่อับราฮัิม่ต้อบว่า ‘ล้กเอ๋ย เจั�าจังระล่กว่าเมื่�อเจั�ายังมี่ชีีว่ต้

อย้่ เจั�าไดี�ขีองดีีสืำาหรับตั้ว และลาซึ่ารสัืไดี�ขีองเลว แต่้เดีี�ยวนี�เขีาไดี�รับ

คุวาม่เล�าโลม่ แต้่เจั�าไดี�รับคุวาม่ทุี่กขี์ที่รม่าน’”

เศรษฐีม่ีสืต่้ที่ำาให�เขีาระล่กถ่งชีีว่ต้ในอดีีต้ขีองเขีาไดี�โดียละเอียดี เขีา 

จัำาลาซึ่ารัสืทีี่�ม่านั�งอย้่หน�าประต้้รั�วบ�านเขีาอย้เ่ป็นประจัำา และเขีาก็ยังจัำาไดี�ว่า 

เขีาไม่่ไดี�ที่ำาอะไรให�กับลาซึ่ารัสืเลยเมื่�อต้อนทีี่�เขีามี่โอกาสืทีี่�จัะที่ำาไดี�
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แล�วคุุณจัะเอาอะไรม่าแลกกัน?  คุุณจัะแลกคุอนโดีหร้ชัี�นบนสุืดี 

ในม่หานคุรน่วยอร์ก หรือคุฤหาสืน์ร่ม่ที่ะเลทีี่�ปาล์ม่บีชีเพืี�อให�ไดี�ชีีว่ต้น่รันดีร์

ร่วม่กับพีระเจั�าบนแผู้่นด่ีนสืวรรคุ์ไหม่ แต้่อย่าถ้กหลอกนะ คุนสืาม่ารถบ้ชีา

บ�านสืองห�องนอนเล็กๆ พีอๆ กับบ้ชีาคุฤหาสืน์ราคุาแพีงไดี�เหม่ือนกัน และ

บ้ชีารถยนต้์ยี�ห�อเกียพีอๆ กับบ้ชีารถแลม่โบก่นี�ไดี�เหมื่อนกัน ทีี่�จัร่งแล�วมั่นอย้่ 

ทีี่�ใจั ใจัคุุณนมั่สืการอะไรหรือใคุรอย้ ่คุนยาม่ร้�เสืม่อวา่พีวกเขีากำาลังนมั่สืการผู้้�ใดี  

และใคุรคุือบุคุคุลแรกทีี่�สืำาคัุญทีี่�สุืดีในชีีว่ต้ขีองพีวกเขีา

ข้อ 26 “นอกจัากนั�น ระหว่างพีวกเรา

กับพีวกเจั�ามี่เหวใหญ่ตั้�งขีวางอย้ ่เพืี�อว่า 

ถ�าผู้้�ใดีปรารถนาจัะขี�าม่ไปจัากที่ี�นี�ถ่ง

เจั�าก็ไม่่ไดี� หรือถ�าจัะข้ามจาก่ทีี่�นั�นม่า

ถ่งเราก็ไม่่ไดี�”

และเท่ี่านั�นยงัไม่่พีอ คุุณจัะไม่่สืาม่ารถ

ขี�าม่จัากฟากหน่�งไปยังอีกฟากหน่�งไดี� เมื่�อ 

คุุณต้าย การพ่ีพีากษาก็จัะเป็นไปต้าม่ทีี่�กำาหนดีไว�แล�ว ไม่่มี่โอกาสืคุรั�งทีี่�สืองทีี่�คุุณ 

จัะแก�ตั้วให�ถ้กต้�องกับพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ไดี�อีกแล�ว

ฮ่ิบร์่ 9:27 “มี่ขี�อกำาหนดีสืำาหรับม่นุษย์ไว�แล�วว่าจัะต้�องต้ายหนหน่�ง 

และหลังจัากนั�นก็จัะมี่การพ่ีพีากษาฉันใดี”

ลองคุ่ดีด้ีนะ คุนในนรกก็จัะอยากออกจัากนรกไปอย้่กับคุนบนสืวรรค์ุ 

คุนในสืวรรคุ์ก็คุงอยากพีาคุนเหล่านั�นออกจัากนรก แต้่ไม่่มี่ที่างขี�าม่ไปหากัน

ไดี� คุนยาม่จ่ังร้�ว่าพีวกเขีาต้�องที่ำาหน�าทีี่�ขีองเขีาในขีณะทีี่�คุนอื�นๆ ยังมี่ชีีว่ต้อย้่  

คนัสืามารถบั้ชาบั้านัสืองห้องนัอนัเล่็ก่ๆ  
พอๆ ก่ับับั้ชาคฤหาสืนั์ราคาแพง 

ได่้เหมือนัก่ันั แล่ะบั้ชารถยนัต์ย้�ห้อเก่้ย 
พอๆ ก่ับับั้ชารถแล่มโบัก่ินั้�ได่้เหมือนัก่ันั  

ทำ้�จริงแล่้วมันัอย้่ทำ้�ใจ
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เราจัะไม่่เตื้อนคุนถ่งการถ้กพ่ีพีากษาเมื่�อพีวกเขีาต้ายแล�ว แต้่เราจัะเตื้อน 

พีวกเขีาก่อนทีี่�คุวาม่ต้ายจัะม่าเยือน

ข้อ 27 “เศรษฐีนั�นจ่ังว่า ‘บ่ดีาเจั�าขี�า ถ�าอย่างนั�นขีอที่่านใชี�ลาซึ่ารัสื

ไปยังบ�านบ่ดีาขีองขี�าพีเจั�า’”

ที่ำาไม่เขีาท้ี่ลขีอพีระเจั�าให�สื่งใคุรสืักคุนไปทีี่�บ�านบ่ดีาขีองเขีา เพีราะแม่�

คุนต้ายไปแล�วจ่ัต้สืำาน่กขีองพีวกเขีาเหล่านั�นยังคุงที่ำางานอย้่ พีวกเขีาจัะน่กถ่ง

ส่ื�งทีี่�ไดี�ที่ำาต้อนมี่ชีีว่ต้อย้ ่ มั่นสืง่ผู้ลให�พีวกเขีาต้�องต้กนรก พีวกเขีาจัะคุ่ดีถ่งการ 

ปฏ่ิเสืธิพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์หลังจัากไดี�ปิดีผู้น่กชีะต้ากรรม่ขีองพีวกเขีาไปอย่าง 

น่รันดีร์ แต้่มี่ส่ื�งทีี่�น่าสืนใจัเก่ดีข่ี�นในทีี่�นี� จัะเห็นไดี�ว่าเศรษฐีกลายเป็นคุนทีี่�มี่ 

คุวาม่ห่วงใยผู้้�อื�นข่ี�นม่าเป็นอย่างม่าก เขีาอาจัไม่่เคุยใสื่ใจัในเรื�องเกี�ยวกับ

พีระเจั�าเมื่�อยังมี่ชีีว่ต้อย้่บนโลก แต้่ต้อนนี�ทุี่กอย่างไดี�เปลี�ยนไปแล�ว

ข้อ 28 “เพีราะว่าขี�าพีเจั�าม่ีพีี�น�องห�าคุน ให�ลาซึ่ารัสืเป็นพียานแก่เขีา 

เพีื�อม่่ให�เขีาม่าถ่งทีี่�ที่รม่านนี�”

เดีี�ยวก่อนนะ เศรษฐีในนรกคุน

นี�ต้�องการให�ใคุรสืักคุนไปเป็นพียานกับ 

พีี�น�องขีองเขีาเชี่นนั�นหรือ? เราไม่่ร้�ดี�วยซึ่ำ�า 

วา่เขีาเคุยมี่คุวาม่สืมั่พัีนธิกั์บพีี�น�องขีองเขีา 

อย่างไร พีวกเขีาอาจัเคุยม่ีม่่ต้รภัาพีทีี่�ดีี 

ต้่อกัน หรืออาจัไม่่มี่เลย เศรษฐีอาจัเคุย

แบ่งปันคุวาม่มั่�งคัุ�งขีองเขีากับพีี�น�อง หรือ

อาจัไม่เ่คุยแบง่ปนัเลย ที่ำาไม่เขีาถ่งเปน็หว่ง 

ทำำาไมเขาท้ำล่ขอพระเจ้าให้ส่ืงใครสัืก่คนั 
ไปัท้ำ�บ้ัานับิัด่าของเขา เพราะแม้คนัตาย 
ไปัแล้่วจิตสืำานึัก่ของพวก่เขาเหล่่านัั�นั 
ยังคงทำำางานัอย่้



�ม่มี������ม�ปห����

259

พีี�น�องขีองเขีา ก็เพีราะวา่คุวาม่ร้�ส่ืกขีองเขีาไม่ไ่ดี�ต้ายไปดี�วยหลังจัากชีีว่ต้บนโลก 

ส่ื�นสุืดีลง มั่นยังคุงอย้่ต้ลอดีไปชัี�วน่จัน่รันดีร์ แล�วเขีาอยากให�ใคุรสัืกคุนไปเป็น

พียานกับพีี�น�องขีองเขีาในเรื�องอะไร? เดีาออกไดี�ง่ายๆ เลยว่าเขีาไม่่ต้�องการ

ให�พีี�น�องขีองเขีาต้�องม่ายังสืถานทีี่�แห่งคุวาม่ทุี่กขี์ที่รม่านนี� พีวกเขีาต้�องการ

พีระเยซ้ึ่ เศรษฐีต้�องการให�ใคุรสัืกคุนไปบอกบรรดีาญาต่้ๆ ขีองเขีาเกี�ยวกับ 

พีระเยซ้ึ่คุร่สืต้ ์เศรษฐีร้�วา่พีระเจั�าไม่ไ่ดี�ที่รงกำาหนดีเลือกญาต่้ขีองเขีาไว�ลว่งหน�า 

ว่าจัะให�ใคุรไปสืวรรคุ์หรือไปนรก พีวกเขีาต้�องต้ัดีส่ืนใจัเลือกดี�วยตั้วพีวกเขีา

เอง และพีวกเขีาจัำาเป็นต้�องร้�ขี�อม้่ลทีี่�ถ้กต้�องเกี�ยวกับพีระเยซ้ึ่ และจัำาเป็นต้�อง

รับร้�เดีี�ยวนี�

น่าสืนใจัไหม่ทีี่�คุนบนสืวรรค์ุเชืี�อในการประกาศแบบพ้ีดีคุุยตั้วต้่อตั้ว  

เราร้�ไดี�เพีราะเราเห็นคุนในพีระคัุม่ภีัร์ที่ำาเชี่นนั�นอย้่ต้ลอดีเวลา และในต้อนนี� 

เราก็เห็นชีายคุนหน่�งในนรกทีี่�เชืี�อในการประกาศแบบพ้ีดีคุุยตั้วต้อ่ตั้ว เขีากำาลัง

ขีอร�องให�สืง่ใคุรสัืกคุนไปคุุยกับพีี�น�องขีองเขีา ถ่งกระนั�น บอ่ยคุรั�งทีี่�ผู้ม่ไดี�พีบกับ 

คุนทีี่�บอกว่าเป็นคุร่สืเต้ียน แต้่ไม่่ยอม่ประกาศเรื�องคุวาม่เชืี�อในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้ ์

ดัีงนั�น พีวกเขีาก็คุงไม่่ไดี�เชืี�อในเรื�องการประกาศแบบพ้ีดีคุุยตั้วต้่อตั้ว คุนยาม่

จัะไม่่ยอม่ให�เป็นเชี่นนั�น เราร้�ส่ืกร�อนใจัว่าเราจัำาเป็นต้�องเตื้อนผู้้�ทีี่�ยังไม่่ไดี�รับ

คุวาม่รอดี นั�นเป็นการที่รงเรียก

ลองน่กถ่งเพืี�อนคุนหน่�งขีองคุุณที่ี�ไดี�เสีืยชีีว่ต้ไปโดียไม่่ไดี�เชืี�อพีระเจั�า 

โปรดีเงียบและพียายาม่ฟัง คุุณไดี�ย่นเสีืยงขีองเขีาไหม่ คุุณไดี�ย่นเสีืยงเขีาร�อง 

ต้ะโกนขีอร�องในนรกไหม่ “ไดี�โปรดีไปเล่า 

เรื�องพีระเยซ้ึ่กับญาต่้ขีองฉัน เพืี�อทีี่�พีวกเขีา 

จัะไดี�ไม่่ต้�องม่ายังสืถานทีี่�อันทุี่กข์ีที่รม่าน

แห่งนี�” ลองคุรุ่นคุ่ดีให�ล่กซ่ึ่�งสัืกคุร่้หน่�ง  

ลองน่กภัาพีบุคุคุลนั�นอย้ที่ี่�นั�น แล�วพียายาม่ 

ฟังจันไดี�ย่นถ�อยคุำาเหล่านั�นทีี่�เขีากำาลัง 

ล่องนึัก่ถึงเพื�อนัคนัหนึั�งของคุณ 
ท้ำ�ได้่เส้ืยช้วิตไปัโด่ยไม่ได้่เชื�อพระเจ้า  

โปัรด่เง้ยบัแล่ะพยายามฟัง  
คุณได้่ยินัเส้ืยงของเขาไหม 
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พ้ีดีอย้่ พีวกเขีาไม่่ไดี�พ้ีดีโดียปราศจัากคุวาม่ร้�ส่ืก นี�เป็นเรื�องร�ายแรงที่ี�เก่ดีข่ี�น 

ต้่อเนื�องไปยาวนานเป็นน่รันดีร์ ต้อนนี�พีวกเขีาประจัักษ์แจั�งเห็นจัร่งแล�วถ่ง

คุวาม่สืำาคัุญทีี่�ต้�องไดี�ร้�จัักพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ แต้่ว่ามั่นก็สืายเก่นไปแล�วสืำาหรับ

พีวกเขีา และพีวกเขีาไม่่ต้�องการให�มี่ใคุรไปยังสืถานทีี่�แห่งคุวาม่ทุี่กขี์ที่รม่านนี� 

เพ่ี�ม่ข่ี�นอีก

ลองใชี�เวลาน่กภัาพีบุคุคุลทีี่�ปฏ่ิเสืธิการช่ีวยให�รอดีและต้�องไปนรก  

ไม่่ว่าจัะเป็นคุนดีังอย่างแฟรงก์ ซ่ึ่นาต้รา หรือสืตี้ฟ จัอบสื์ ทีี่�เราร้�ว่าไดี�ปฏ่ิเสืธิ

พีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ หรืออาจัเป็นคุนทีี่�คุุณเคุยพีบที่ี�ปั�ม่นำ�ามั่น หรือในศ้นย์การคุ�า 

น่กถ่งภัาพีพีวกเขีา ฟังเสีืยงขีองพีวกเขีา พีวกเขีากำาลังกรีดีร�องในคุวาม่ทุี่กขี์

ที่รม่านและคุวาม่เจ็ับปวดีแสืนสืาหัสื พีวกเขีาไม่่ต้�องการให�มี่ใคุรไปยังสืถานทีี่� 

แหง่คุวาม่ทุี่กขีท์ี่รม่านนั�นเพ่ี�ม่อีก คุุณมี่คุวาม่ปรารถนาเชีน่เดีียวกันกับพีวกเขีา

ไหม่  ทีี่�ไม่อ่ยากให�ใคุรต้ายโดียปราศจัากพีระเจั�า คุนยาม่จัะจัดีจัอ่มุ่ง่มั่�นในเรื�องนี�  

คุวาม่ตั้�งใจัทีี่�จัะที่ำาในส่ื�งทีี่�เป็นนำ�าพีระทัี่ยขีองพีระเจั�า คุวาม่คุ่ดีขีองพีวกเขีา 

ถ้กหล่อหลอม่จันแข็ีงแกร่งดัีงเหล็กกล�า พีวกเขีาจัดีจั่อในภัารก่จัขีองคุนยาม่ 

และจัะไม่่หันหลังกลับ

ขอ้ 29 “แต้อั่บราฮัิม่ต้อบเขีาวา่ ‘เขีามี่โม่เสืสืและพีวกศาสืดีาพียากรณ์

นั�นแล�ว ให�เขีาฟังคุนนั�นเถ่ดี’”

ในที่ี�นี� อับราฮัิม่บอกไว�อยา่งชัีดีเจันม่าก คุนเหลา่นั�นมี่พีระคุมั่ภีัรอ์ย้แ่ล�ว  

พีวกเขีามี่หนังสืือธิรรม่บัญญัต่้ขีองโม่เสืสืทีี่�เรียกว่าโที่ราห์ พีวกเขีามี่คุำาต้อบ

ทัี่�งหม่ดีอย้่ต้รงหน�า พีวกเขีามี่คุำาพียากรณ์ทัี่�งหม่ดีในพีระคุัม่ภีัร์ทีี่�พีวกเขีา

สืาม่ารถเชืี�อและคุ�นหาคุวาม่จัร่งไดี�
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ยูอห์นำ 6:45 “มี่คุำาเขีียนไว�ในคัุม่ภีัร์ศาสืดีาพียากรณ์ว่า ‘ทุี่กคุนจัะ

เรียนร้�จัากพีระเจั�า’ เหตุ้ฉะนั�นทุี่กคุนทีี่�ไดี�ย่นไดี�ฟัง และไดี�เรียนร้�จัาก

พีระบ่ดีาก็ม่าถ่งเรา”

แต้่คุำาถาม่ที่ี�แที่�จัร่งคืุอ พีวกเขีาจัะแสืวงหาหรือไม่่?

เฉลยูธร์ร์มบัญญตัิ ิ4:29 “แต้ ่ณ ทีี่�นั�นแหละท่ี่านทัี่�งหลายจัะแสืวงหา

พีระยาโฮิวาห์พีระเจั�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”

จังเตื้อนผู้้�คุนวา่พีวกเขีามี่คุวาม่รับผู่้ดีชีอบทีี่�จัะต้�องแสืวงหาจันพีบให�ไดี� 

ว่าพีระเจั�าคืุอผู้้�ใดี พีวกเขีาจัะแสืวงหาส่ื�งทีี่�เป็นขีองโลก หรือจัะแสืวงหาส่ื�งทีี่�

เป็นขีองพีระเจั�า พีวกเขีาต้�องตั้ดีส่ืนใจัเลือกเอา

ขอ้ 30 “เศรษฐีนั�นจ่ังวา่  ‘ม่่ไดี� อับราฮัิม่บ่ดีาเจั�าขี�า  แต้ถ่�าคุนหน่�งจัาก

หม้่่คุนต้ายไปหาเขีา เขีาจัะกลับใจัเสีืยใหม่่’”

จัร่งหรือ? จัร่งหรือทีี่�หากคุนเหล่านั�นไดี�เห็นคุนต้ายกลับไปบนโลก

แล�วจัะกลับใจัเชืี�อพีระเจั�า ผู้ม่ต้�องขีอคัุดีคุ�าน เพีราะพีระเยซ้ึ่ที่รงส่ื�นพีระชีนม่์ 

บนกางเขีนและที่รงฟ้�นจัากคุวาม่ต้าย คุำาพียานขีองผู้้�ไดี�เห็นการฟ้�นคืุนพีระชีนม์่ 
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ขีองพีระองคุ์นั�นไม่่มี่ที่างโต้�แย�งไดี�เลย คุนทีี่�จัะไม่่เชืี�อในพีระเยซ้ึ่และไม่่เชืี�อ

เรื�องการฟ้�นคืุนพีระชีนม่์ จ่ังต้�องเป็นคุนทีี่�ปฏ่ิเสืธิหลักการพ่ีส้ืจัน์ขี�อเท็ี่จัจัร่ง 

ดี�วยพียานหลักฐาน แที่�จัร่งแล�วมั่นคืุอคุวาม่ปรารถนาและคุวาม่ต้�องการขีองเรา

ว่าจัะเชืี�อหรือไม่่เชืี�อพีระเจั�า คุนไม่่ต้�องการเชืี�อพีระเจั�าและไม่่ต้�องการเชืี�อใน

พีระเยซ้ึ่ และอะไรคืุอสืาเหตุ้หลักทีี่�เขีาไม่่ต้�องการเชืี�อ? ก็เพีราะพีวกเขีาไม่่

ต้�องการยอม่รับว่า เขีาไม่่ใชี่ผู้้�ทีี่�คุวบคุุม่ส่ื�งต่้างๆ เองไดี�ต่้อไป เพีราะเมื่�อใดีทีี่�มี่

พีระเจั�า ก็หม่ายคุวาม่ว่าเขีาไม่่ใช่ีผู้้�คุวบคุุม่ชีีว่ต้ขีองเขีาเอง แต้่ถ�าหากคุ่ดีจัะ

ปฏ่ิเสืธิพีระเยซ้ึ่เพืี�อทีี่�จัะไดี�ที่ำาต้าม่ใจัชีอบ มั่นก็จัะเป็นเพีียงชี่วงเวลาชัี�วคุราว

สัื�นๆ เที่่านั�น เมื่�อคุุณต้าย คุุณจัะร้�อย่างแน่นอนว่าพีระเจั�าคืุอผู้้�ทีี่�ประทัี่บบน 

บัลลังก์นั�น  ไม่่ใชี่ตั้วคุุณ

ข้อ 31 “อับราฮัิม่จ่ังต้อบเขีาว่า ‘ถ�าเขีาไม่่ฟังโม่เสืสืและพีวกศาสืดีา

พียากรณ์ แม่�คุนหน่�งจัะเป็นข่ี�นม่าจัากคุวาม่ต้าย เขีาก็จัะยังไม่่เชืี�อ’”

อย่างทีี่�คุุณอาจัเดีาไดี�ว่าบรรดีาพีี�น�องเหล่านั�นขีองเศรษฐีไม่่ไดี�ต้�องการฟัง  

พีวกเขีาไม่ต่้�องการฟงัคุวาม่จัร่ง และจัะปฏ่ิเสืธิมั่นแม่�วา่จัะมี่คุนต้ายแล�วฟ้�นข่ี�น 

เด่ีนออกจัากหลุม่ศพีไปบอกพีวกเขีา คุวาม่หย่�งยโสืขีองพีวกเขีาไดี�เขี�าม่าเป็น

เคุรื�องกีดีขีวาง คุวาม่หย่�งยโสืขีองพีวกเขีาพ้ีดีวา่ “ฉันนี�แหละคุอืม่นุษยสุ์ืดียอดี”  

แต้่ก็เหมื่อนปกต่้โดียทัี่�วไปว่า คุวาม่จัร่งนั�นต้่างจัากนวน่ยายที่ี�เรามั่กฝ้ันและ

แต้่งข่ี�นม่าหลอกตั้วเอง

สดุด่ 10:4 “เพีราะคุนชัี�วนั�นดี�วยสีืหน�าทีี่�เย่อหย่�งยโสืจัะไม่่แสืวงหา

พระเจ้า พีระเจั�าม่่ไดี�อย้่ในคุวาม่คุ่ดีทัี่�งส่ื�นขีองเขีาเลย”



�ม่มี������ม�ปห����

263

สภุาษติิ 16:18 “คุวาม่เยอ่หย่�งเด่นิัหนัา้การถ้กที่ำาลาย และจ่ัต้ใจัทีี่�ยโสื 

นำาหน�าการล�ม่”

หากเศรษฐีมี่โอกาสืกลับม่ามี่ชีีว่ต้บนโลกไดี�อีกห�าว่นาทีี่ เขีาจัะรีบ

สืารภัาพีบาป กลับใจัเชืี�อพีระเยซ้ึ่และบังเก่ดีใหม่่ แต้่เขีาไม่่มี่โอกาสืนั�นอีกแล�ว

ใชี่แล�ว พีระเจั�าผู้้�ที่รงเป่�ยม่ดี�วยคุวาม่รักจัะยอม่ให�ผู้้�คุนไปนรกไดี�หรือ 

เพีราะอะไร?  พีระองคุ์ที่รงอนุญาต้ให�ผู้้�คุนไดี�บรรลุต้าม่ที่างเลือกขีองพีวกเขีา

ไปถ่งชัี�วน่รันดีร์

เฉลยูธร์ร์มบัญญัติิ 32:3-5 “เพีราะขี�าพีเจั�าจัะประกาศพีระนาม่ขีอง

พีระเยโฮิวาห์ จังถวายคุวาม่ย่�งใหญ่แดี่พีระเจั�าขีองเรา พระองค์ทำรง

เปั็นัศ่ลา พีระราชีก่จัขีองพีระองคุ์ก่็สืม่บ้รณ์ พีระม่รรคุาทัี่�งหลาย

ขีองพีระองคุ์ก็ยุต่้ธิรรม่ พีระเจั�าทีี่�เทีี่�ยงธิรรม่และปราศจัากคุวาม่ชัี�วชี�า  

พีระองคุ์ที่รงยุต่้ธิรรม่และเที่ี�ยงต้รง เขีาทัี่�งหลายพีระพีฤต่้ชัี�วชี�าแล�ว

ต้ำาหน่ขีองเขีาทัี่�งหลายหาใช่เปั็นัตำาหนัิขีองบุต้รขีองพีระองค์ุ เขีาเป็น

ยุคุว่ปลาสืและคุดีโกง”

พีระองคุ์ที่รงเป็นพีระเจั�าทีี่�เป่�ยม่ดี�วยคุวาม่ยุต่้ธิรรม่ และเพีราะคุวาม่

ยุต่้ธิรรม่ขีองพีระองคุ์ ม่นุษย์จ่ังถ้กลงโที่ษเพีราะบาปขีองพีวกเขีาเอง

สภุาษติิ 16:25 “ม่ทีี่างหน่�งซ่ึ่�งคุนเราด้ีเหมื่อนถ้ก แต้มั่่นส่ื�นสุืดีลงทำ้�ที่าง

ขีองคุวาม่ม่รณา”
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พีระเจั�าไม่ท่ี่รงบังคัุบใคุรให�รักและเชืี�อฟงัพีระองคุ ์พีระองคุท์ี่รงยอม่ให�

ผู้้�คุนเป็นไปต้าม่การตั้ดีส่ืนใจัทีี่�จัะเลือกเชืี�อหรือไม่่เชืี�อดี�วยตั้วขีองพีวกเขีาเอง 

ไปต้ราบชัี�วน่รันดีร์

มัทิธิวิ 25:41 “แล�วพีระองคุ์จัะต้รัสืกับบรรดีาผู้้�ทีี่�อย้่เบื�องซึ่�าย

พีระหัต้ถ์ดี�วยว่า ‘ที่่านทัี่�งหลาย ผู้้�ต้�องสืาปแชี่ง จังถอยไปจัากเรา

เขี�าไปอย้่ในไฟซ่ึ่�งไหม่�อย้่เป็นน่ต้ย์ ซ่ึ่�งเต้รียม่ไว�สืำาหรับพีญาม่ารและ

สืมุ่นขีองมั่นนั�น’”

นรกถ้กสืร�างม่าเพืี�อพีญาม่ารและสืมุ่นขีองมั่น แต้ม่่นุษยก็์มี่ส่ืที่ธ่ิ�ทีี่�จัะไป

ทีี่�นั�นไดี�ถ�าหากพีวกเขีาต้�องการ ถ�ามี่ชีายคุนหน่�งบอกผู้ม่วา่พีระเจั�าจัะไม่ส่ืง่เขีา

ไปนรก ผู้ม่เห็นดี�วยกับเขีาจัร่งๆ เขีาไม่่อยากจัะเชืี�อว่าผู้ม่เห็นดี�วยกับคุวาม่เชืี�อ 

ขีองเขีา จัากนั�นผู้ม่ก็พ้ีดีว่า “ส่ื�งทีี่�พีระเจั�าจัะที่ำาคืุอประทัี่บต้ราว่าอนุมั่ต่้ให� 

เป็นไปต้าม่การตั้ดีส่ืนใจัเลือกขีองคุุณทีี่�จัะปฏ่ิเสืธิพีระองค์ุและพีระเยซ้ึ่” เมื่�อ

คุ่ดีด้ีให�ดีี ทีี่�จัร่งแล�วม่นุษย์สื่งตั้วเองไปลงนรก สื่วนพีระเจั�าไดี�ที่รงจััดีเต้รียม่

ที่างให�ม่นุษย์ม่าถ่งพีระองคุ์ไดี�โดียผู้่านที่างพีระเยซ้ึ่แล�ว ตั้วคุุณเองนั�นแหละ

ต้�องเป็นฝ้่ายที่ี�จัะยอม่รับหรือเป็นฝ้่ายที่ี�ปฏ่ิเสืธิพีระองคุ์ 

แต้่คุนยาม่ต้�องการจัะที่ำาบางอย่าง

เสืม่อให�กับผู้้�คุนทีี่�หลงไปส้ื่ชีีว่ต้น่รันดีร์ 

ในที่างที่ี�ผู่้ดีขีองเขีา

ดัีงทีี่�มี่ผู้้�หน่�งกล่าวว่า “สืวรรคุ์นั�น 

มี่จัร่ง นรกนั�นร�อนระอุ และน่รันดีร์กาล

นั�นยาวนาน” คุนยาม่ร้�ถ่งคุวาม่จัร่งทัี่�งสืาม่

ประการนี� คุนยาม่ร้�ว่าถ่งเวลาทีี่�ต้�องพ้ีดี

แล�ว คุนยาม่ร้�วา่นี�ไม่ใ่ชีเ่รื�องเลน่ๆ โปรดีฟงั 

“สืวรรค์นัั�นัม้จริง นัรก่นัั�นัร้อนัระอุ  
แล่ะนัิรันัด่ร์ก่าล่นัั�นัยาวนัานั”... คนัยาม 
ร้้ว่าถึงเวล่าทำ้�ต้องพ้ด่แล่้ว คนัยามร้้ว่า 
นั้�ไม่ใช่เรื�องเล่่นัๆ
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ผู้ม่นะคุนยาม่ ! นี�เป็นเรื�องทีี่�ร�ายแรงม่าก เราไม่่อยากเห็นใคุรส้ืดีลม่หายใจั 

เฮืิอกสุืดีที่�ายโดียปราศจัากพีระเยซ้ึ่ และต้�องต้กนรกไปชัี�วน่รันดีร์ คุนยาม่ร้�ว่า

เขีาอาจัจัะถ้กเยาะเย�ยเมื่�อพ้ีดีถ่งเรื�องนรก แต้่คุนยาม่ไม่่ใสื่ใจั คุนยาม่ร้�ว่าการ

เป่าแต้รและเตื้อนผู้้�คุนถ่งเรื�องนรกนั�น สืำาคัุญกว่าการพีะวงเรื�องคุำาพ้ีดีเสีืยดีสีื

ใดีๆ ที่ี�อาจัจัะถ้กเหวี�ยงกลับม่าหาเขีาไดี�





บทที่ 10
ไม่มีเวลาเหลือแล้ว

“เราควรใช้ชีวิตราวกับว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เมื�อวานนี้  

ฟิ้�นพระชนม์เมื�อเช้านี้ และจะเสด็จกลับมาในบ่ายวันนี้”63

–เอเดรียน โรเจอร์ส

โร์ม 13:11-12 “นอกจัากนี�ที่่านคุวรจัะร้�กาลสืมั่ยว่า บัดีนี�เปั็นัเวลา

ทีี่�เราคุวรจัะตื้�นจัากหลับแล�ว เพีราะว่าเวลาทำ้�เราจัะรอดีนั�นใกล�กว่า

เวลาทีี่�เราไดี�เร่�ม่เชืี�อนั�น กลางคืุนลว่งไปม่ากแล�ว และรุง่เชี�าก็ใกล�เขี�าม่า  

เหตุ้ฉะนั�นเราจ่ังเล่กการกระที่ำาขีองคุวาม่ม่ืดี และจังสืวม่เคุรื�องอาวุธิ

ขีองคุวาม่สืว่าง”

คุนยาม่ต้�องร้�กาลเวลาเสืม่อ เขีาหรือเธิอต้�องร้�ว่าเวลาไดี�ล่วงเลยไป 

เพีียงใดีแล�ว วันเวลากำาลังสัื�นลง ไม่่มี่โอกาสืเป็นคุรั�งทีี่�สืองอีกแล�วสืำาหรับคุนทีี่� 

เพ่ี�งส่ื�นลม่หายใจัลงในวันนี� คุนยาม่ไม่่สืาม่ารถปล่อยให�การงานขีองโลกนี�  

มี่คุวาม่สืำาคัุญนำาหน�าในชีีว่ต้ขีองพีวกเขีาอีก
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2 ทิิโมธ่ 2:1-4 “เหตุ้ฉะนั�นบุต้รขีองขี�าพีเจั�าเอ๋ย จังเขี�ม่แข็ีงข่ี�น 

ในพีระคุุณซ่ึ่�งมี่อย้่ในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ จังม่อบคุำาสือนเหล่านั�นซ่ึ่�งที่่าน

ไดี�ย่นจัากขี�าพีเจั�าต้อ่หน�าพียานหลายคุนไว�กับคุนทีี่�สัืต้ย์ซืึ่�อ ทีี่�สืาม่ารถ

สือนคุนอื�นไดี�ดี�วย ฉะนั�นที่่านจังที่นการยากลำาบากดุีจัที่หารทีี่�ดีีขีอง

พีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ ไม่่มี่ที่หารคุนใดี เมื่�อเขี�าประจัำาการแล�ว จัะไปห่วงใย 

กับการที่ำาม่าหาก่นขีองเขีาในชีีว่ต้นั้� เพืี�อผู้้�ทีี่�ไดี�เลือกเขีาให�เปน็ที่หารนั�น 

จัะไดี�ชีอบใจั”

ส่ื�งขีองในโลกนี�ไม่่สืาม่ารถย่ดีเหนี�ยวคุนยาม่เอาไว�ไดี� เราร้�ว่าส่ื�งเหล่านี�

ไม่่มี่คุวาม่สืำาคัุญใดีๆ เลยในน่รันดีร์กาล เพีราะว่าพีระวจันะขีองพีระเจั�าพ้ีดีไว�

อย่างชัีดีเจันม่าก

ยูากอบ 4:4  “ที่า่นทัี่�งหลายผู้้�ลว่งประเวณีชีายหญ่งเอย๋ ที่า่นไม่ร้่�หรือวา่  

การเป็นม่่ต้รกับโลกนั�นคืุอการเป็นศัต้ร้กับพีระเจั�า เหตุ้ฉะนั�นผู้้�ใดี 

ใคุร่เป็นม่่ต้รกับโลก ผู้้�นั�นก็เป็นศัต้ร้ขีองพีระเจั�า”

1 ยูอห์นำ 2:15-17 “อย่ารักโลกหรือส่ื�งขีองในโลก ถ�าผู้้�ใดีรักโลก 

คุวาม่รักต้่อพีระบ่ดีาไม่่ไดี�อย้่ในผู้้�นั�น เพีราะว่าสืารพัีดีซ่ึ่�งม้อย้่ในโลก 

คืุอตั้ณหาขีองเนื�อหนัง และตั้ณหาขีองต้า และคุวาม่เย่อหย่�งในชีีว่ต้

ไม่่ไดี�เก่ดีจัากพีระบ่ดีา แต้่เก่ดีจัากโลก และโลกกับส่ื�งยั�วยวนขีองโลก

กำาลังผู้่านพี�นไป แต้่ผู้้�ทีี่�ประพีฤต่้ต้าม่พีระที่ัยขีองพีระเจั�าก็จัะดีำารงอย้่

เป็นน่ต้ย์”

อย่าผู้้กม่่ต้รกับโลกทีี่�กำาลังล่วงไป หากส่ื�งใดีไม่่มี่คุ่าต้่อไปถ่งน่รันดีร์กาล 

มั่นรังแต้จ่ัะที่ำาให�คุุณเสีืยเวลาไปเปลา่ๆ เพีราะเวลาขีองกลางคืุนไดี�ผู้า่นม่านาน
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พีอสืม่คุวรแล�ว และเวลาขีองกลางวันกำาลัง

ใกล�จัะม่าถ่งแล�ว คุุณคุวรจัดีจั่อกับงานทีี่�

ต้�องเร่งรีบที่ำาในต้อนนี�

ดาเน่ำยูล 9:9-14  “พีระกรุณา และการ 

อภััยโที่ษเป็ันัขององค์ุพีระผู้้�เป็นเจั�า

พีระเจั�าขีองขี�าพีระองคุทั์ี่�งหลาย ถ่งแม่� 

ขี�าพีระองค์ุทัี่�งหลายไดี�กบฏิต่้อพีระองค์ุ และม่่ไดี�เชืี�อฟังพีระสืรุเสีืยงขีอง 

พีระเยโฮิวาห์พีระเจั�าขีองขี�าพีระองค์ุ ดี�วยการดีำาเน่นต้าม่พีระราชีบัญญัต่้ 

ขีองพีระองคุ์ ซ่ึ่�งพีระองคุ์ที่รงตั้�งไว�ต้่อหน�าขี�าพีระองคุ์ทัี่�งหลาย โดีย

บรรดีาผู้้�พียากรณ์ผู้้�รับใชี�ขีองพีระองคุ์ เออ อ่สืราเอลทัี่�งผู้องไดี�ละเม่่ดี

ต้อ่พีระราชีบญัญัต่้ขีองพีระองคุ ์และไดี�หันไปเสีืยไม่เ่ชืี�อฟงัพีระสุืรเสีืยง 

ขีองพีระองคุ์ และการสืาปแชี่งและการปฏิ่ญาณ ซ่ึ่�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�าพีระองค์ุ และเขี�าใจัคุวาม่จัร่ง

ขีองพีระองค์ุ เพีราะฉะนั�นพีระเยโฮิวาหท์ี่รงเก็บคุวาม่ว่บัต่้ไว�พีร�อม่และ

ไดี�ที่รงนำาม่าเหนือขี�าพีระองคุ์ทัี่�งหลาย เพีราะพีระเยโฮิวาห์พีระเจั�า

อย่าผู้้ก่มิตรก่ับัโล่ก่ทำ้�ก่ำาล่ังล่่วงไปั  
หาก่สืิ�งใด่ไม่ม้ค่าต่อไปัถึงนัิรันัด่ร์ก่าล่  

มันัรังแต่จะทำำาให้คุณเสื้ยเวล่าไปัเปัล่่าๆ
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ขีองขี�าพีระองคุ์ทัี่�งหลายที่รงเปั็นัผู้้�ชีอบธิรรม่ในสืรรพีก่จัซ่ึ่�งพีระองค์ุ

ไดี�ที่รงกระที่ำา เพีราะขี�าพีระองคุ์ทัี่�งหลายม่่ไดี�เชืี�อฟังพีระสุืระเสีืยง

ขีองพีระองคุ์”

พีระเจั�าที่รงเป็นผู้้�ที่รงเป่�ยม่ดี�วยพีระเม่ต้ต้าและคุวาม่รัก พีระองคุ์ให�

โอกาสืเรากลับใจั แต้่ในทีี่�สุืดีก็จัะม่าถ่งจุัดีหน่�งสืำาหรับบางคุนหรือบางชีนชีาต่้ 

ทีี่�พีระองค์ุที่รงต้รัสืว่าสืม่คุวรแก่เวลาแล�ว พีอแล�วก็คืุอพีอแล�ว เวลาขีองเจั�า

หม่ดีแล�ว

โร์ม 2:4  “หรือว่าที่่านประม่าที่พีระกรุณาคุุณอันอุดีม่และคุวาม่ 

อดีกลั�นพีระทัี่ย และคุวาม่อดีที่นขีองพีระองค์ุ ที่่านไม่่ร้�หรือว่า  

พีระกรุณาคุุณขีองพีระเจั�านั�นมุ่่งทีี่�จัะชัีกนำาที่่านให�กลับใจัใหม่่”

เป็นเพีราะคุวาม่ดีีขีองพีระเจั�าทีี่�ที่รงต้�องการให�เรากลับไปหาพีระองคุ์ 

เป็นพีระกรุณาคุุณขีองพีระเจั�าทีี่�ที่รงให�คุนอธิรรม่และคุนบาปทีี่�ชัี�วร�ายยังคุง

มี่ชีีว่ต้อย้่ในทีุ่กวันนี� พีระเจั�ากำาลังให�เวลา

แก่พีวกเขีาเพืี�อจัะไดี�กลับใจัใหม่่ เพีราะ

พีระองคุท์ี่รงพีระเม่ต้ต้าและที่รงพีระกรุณา 

แต่้คุำาถาม่ทีี่�สืำาคัุญคืุอ มี่ใคุรกำาลังเตื้อน

พีวกเขีาถ่งการพ่ีพีากษาทีี่�กำาลังจัะม่าถ่ง

หรือไม่่?  เราต้�องเตื้อนผู้้�คุนและบรรดีา

ประชีาชีาต่้ถ่งผู้ลทีี่�กำาลังจัะเก่ดีข่ี�นต้าม่ม่า 

หากพีวกเขีาไม่่กลับใจัจัากบาป นี�เป็นโลก

ทีี่�ชัี�วร�ายและเลวที่ราม่ คุวาม่บาปกำาลัง

เปั็นัเพราะความด่้ของพระเจ้าทำ้�ทำรง 
ต้องก่ารให้เราก่ล่ับัไปัหาพระองค์ เปั็นั 
พระก่รุณาคุณของพระเจ้าทำ้�ทำรงให้ 
คนัอธ์รรมแล่ะคนับัาปัทำ้�ชั�วร้ายยังคงม้ 
ช้วิตอย้่ในัทำุก่วันันั้� พระเจ้าก่ำาล่ังให้เวล่า 
แก่่พวก่เขาเพื�อจะได่้ก่ล่ับัใจใหม่ เพราะ 
พระองค์ทำรงพระเมตตาแล่ะทำรงพระก่รุณา 
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อาละวาดีกระจัายไปทีุ่กหนแห่ง ม่นุษย์ถ้กสืร�างข่ี�นต้าม่พีระฉายาขีองพีระเจั�า  

แต้่ด้ีเหมื่อนไม่่มี่ใคุรสืนใจัในเรื�องนี� เราใจัดีีและมี่เม่ต้ต้าต้่อสัืต้ว์ม่ากกว่า 

ต้่อเพืี�อนม่นุษย์เสีืยดี�วยซึ่ำ�า เรื�องเชี่นนี� อย่าให�มี่ที่่าม่กลางพีวกคุนยาม่ แม่�แต้่

จัะเอ่ยถ่งก็อย่าเลย เราร้�ว่าดีวงว่ญญาณทุี่กดีวงมี่คุ่าและสืำาคัุญต้่อพีระเจั�า  

เราเตื้อนเพีราะว่าเรารักพีวกเขีา พีระเจั�าจัะที่รงนำาการพ่ีพีากษาคุรั�งใหญ่ม่าส้ื่

โลกนี�เพีราะคุวาม่ชัี�วร�ายขีองคุนในโลก เราต้�องแนใ่จัวา่เราเต้รยีม่ผู้้�คุนให�พีร�อม่ 

หากเหลือเวลาอีกเพีียงสืองนาที่ีในเกม่บาสืเกต้บอล และคุุณม่ีคุะแนน

ต้าม่อย้แ่ปดีแต้�ม่ คุุณจัะที่ำาอยา่งไร? คุุณก็จัะเรง่จัังหวะการเลน่ให�เร็วข่ี�น คุุณจัะ 

รุกข่ี�นไป ตั้�งใจัที่ำาฟาวลเ์พืี�อยดืีเวลาการแขีง่ขัีน และคุุณจัะช้ี�ต้เพืี�อให�ไดี�คุะแนน

สืาม่แต้�ม่ เวลาบนโลกก็เหลือน�อยม่ากเหลือเก่นแล�วสืำาหรับหลายดีวงว่ญญาณ 

คุนยาม่ ! ชี่วยกันเร่งจัังหวะเถอะในขีณะที่ี�เรายังพีอมี่เวลา

ยูากอบ 4:14 “แต้่ว่าที่่านทัี่�งหลายไม่่ร้�ว่าจะม้เหตุ้อะไรเก่ดีข่ี�นในวัน

พีรุ่งนี� ชีีว่ต้ขีองที่่านเปั็นัอะไรเล่า ก็เป็นเหมื่อนหม่อกทีี่�ปรากฏิอย้ ่

แต้่ประเดีี�ยวหน่�งแล�วก็หายไป”

คุวาม่ต้ายสืาม่ารถเก่ดีข่ี�นไดี�อย่างรวดีเร็วไม่่ว่ากับผู้้�ใดีก็ต้าม่ ณ จุัดีหน่�ง 

คุวาม่ต้ายจัะปรากฏิข่ี�นในต้ารางเวลาขีองเราแต้่ละคุน คุุณพีร�อม่หรือยังทีี่�จัะ

ไดี�พีบกับพีระเจั�าขีองคุุณ?  และคุุณไดี�เต้รียม่คุนอื�นให�พีร�อม่สืำาหรับวันนั�น

หรือไม่่?

ผู้ม่เคุยนั�งขี�างนักบ่นเฮิล่คุอปเต้อรท์ี่หารคุนหน่�งในเทีี่�ยวบ่นทีี่�เด่ีนที่างไป

ฟลอร่ดีา  เราไดี�คุุยกันในระหว่างการเด่ีนที่าง เขีาเพี่�งกลับจัากอัฟกาน่สืถาน

อย่างถาวรและแที่บรอไม่่ไหวที่ี�จัะไดี�พีบกับคุรอบคุรัว ผู้ม่จ่ังถาม่เขีาว่าเคุยมี่ 

ประสืบการณ์การบ่นเฮิล่คุอปเต้อร์ทีี่�เฉียดีต้ายม่าอย่างหวุดีหว่ดีหรือไม่่  

เขีาเล่าว่ามี่คุรั�งหน่�งในการฝ้ึกปฏ่ิบัต่้การที่ี�เวียดีนาม่ สืลักเกลียวตั้วหน่�งบน
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เฮิล่คุอปเต้อร์ขีองเขีาหักและพุี่งเขี�าใสื่ใบพัีดี เฮิล่คุอปเต้อร์เร่�ม่ด่ี�งลง แต่้เขีา

ไดี�เต้รียม่ทุี่กคุนให�พีร�อม่รับการลงส้ื่พืี�นด่ีนในสืถานการณ์ฉุกเฉ่นไว�แล�ว และ

ทุี่กคุนก็ออกม่าไดี�อย่างปลอดีภััย แล�วเขีาก็พ้ีดีว่า “มั่นน่าต้กใจัม่ากที่ี�ไดี�เห็น 

เฮิล่คุอปเต้อรลุ์กเปน็ไฟ และไหม่�วอดีเปน็ซึ่ากไดี�รวดีเร็วขีนาดีนั�น” เขีาบอกวา่  

เมื่�อไฟม่อดีสืน่ที่แล�ว ส่ื�งทีี่�คุงเหลืออย้่เป็นเพีียงเศษซึ่ากโคุรงดี�านนอกขีอง

เฮิล่คุอปเต้อร์เที่่านั�น เรื�องนี�เฉียดีเขี�าใกล�น่รันดีร์กาลทีี่เดีียว แต้่พีระเจั�าที่รง

อนุญาต้ให�คุาร์ลอสืม่ีเวลาไดี�ใชี�ชีีว่ต้ต้่อไปไดี�

คุุณอาจัอย้ที่ี่�ญี�ปุ่นและไดี�จััดีต้ารางก่จักรรม่ม่ากม่ายสืำาหรับช่ีวงสุืดีสัืปดีาห์ 

แต้่เมื่�อถ่งเวลาบ่ายสืองสีื�ส่ืบห�าขีองวันศุกร์ พืี�นโลกเก่ดีสัื�นสืะเทืี่อนและเก่ดี

แผู้่นด่ีนไหวขีนาดี 9.0 ร่กเต้อร์ ที่ำาให�ม่วลนำ�าเคุลื�อนตั้วเก่ดีเป็นส่ืนาม่่ข่ี�น   

ภัายในระยะเวลาอันสัื�น ผู้้�คุนจัำานวนนับไม่่ถ�วนก็ล�ม่ต้ายลงและมุ่่งหน�าส้ื ่

น่รันดีรก์าล ชีีว่ต้ผู้า่นไปเร็วม่ากจัร่งๆ ถ�าคุุณร้�ตั้วกอ่นลว่งหน�าในวันพีฤหัสืบดีีวา่  

ส่ืนาม่่กำาลังจัะซึ่ดัีเขี�าถล่ม่ในวนัถัดีไป คุุณจัะที่ำาอะไร คุุณคุงจัะเต้อืนใคุรหลายๆ คุน 

ให�ร้�ตั้ว คุำาถาม่ทีี่�สืำาคัุญคืุอ แล�วใคุรละ่คืุอคุนทีี่�จัะเตื้อนคุนเหลา่นั�นทีี่�ต้�องเผู้ช่ีญ

กับส่ืนาม่่ในวันถัดีไป  เพืี�อให�ที่ราบถ่งการจัะไดี�พีบกับพีระผู้้�สืร�างขีองพีวกเขีา 

นั�นคืุอส่ื�งทีี่�คุนยาม่ต้�องที่ำา !

มี่บางพืี�นทีี่�ในประเที่ศญี�ปุ่น จัะมี่

ก�อนห่นใหญ่บนเน่นเขีาทีี่�ตั้�งวางไว�เพืี�อเตื้อน

ผู้้�คุนไม่ใ่ห�สืร�างบ�านต้ำ�ากวา่แนวที่ี�กำาหนดีนี�  

เหตุ้ผู้ลเป็นเพีราะว่าเคุยเก่ดีส่ืนาม่่ม่าก่อน

หน�านี�แล�ว และม่นัไดี�ที่ำาลายทุี่กส่ื�งทุี่กอย่าง

ทีี่�อย้ต่้ำ�ากว่าจุัดีนี� แต่้ทีี่�เมื่องแห่งหน่�งทีี่�มี่ห่น

ลักษณะนี�วางไว� ไม่่มี่ใคุรเสืียชีีว่ต้เลยหลัง

เหตุ้การณ์ส่ืนาม่่ในป่ 2011 เป็นเพีราะอะไร 

ช้วิตผู้่านัไปัเร็วมาก่จริงๆ ถ้าคุณ 
ร้้ตัวก่่อนัล่่วงหนั้าในัวันัพฤหัสืบัด่้ว่า  
สืึนัามิก่ำาล่ังจะซัด่เข้าถล่่มในัวันั 
ถัด่ไปั คุณจะทำำาอะไร
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หรือ? เพีราะพีวกเขีาเอาใจัใสื่ที่ำาต้าม่คุำาเตื้อนโดียย่ดีต้าม่แนวคุวาม่ส้ืงขีองห่น

นั�นเอง64

หากผู้้�คุนยังยอม่รับฟังคุำาเตื้อนขีองโลกนี� คุุณก็คุวรต้�องรับฟังคุำาเตื้อน

เรื�องชีีว่ต้น่รันดีร์ดี�วย คุนยาม่ร้�ว่าถ่งเวลาแล�วทีี่�จัะต้�องเตื้อนทุี่กคุนถ่งส่ื�งทีี่� 

รอพีวกเขีาอย้่หลังจัากลม่หายใจัเฮืิอกสุืดีที่�ายขีองพีวกเขีา

เมื่�อคุุณด้ีคุล่ปวีดีีโอเกี�ยวกับส่ืนาม่่ในประเที่ศญี�ปุ่น คุุณจัะไดี�ย่นเสืียง

ไซึ่เรนทีี่�สื่งเสีืยงดัีงอย้่เบื�องหลัง นั�นคืุอส่ื�งทีี่�คุนยาม่ที่ำาเมื่�อพีวกเขีาเป่าแต้ร เขีา

เตื้อนผู้้�คุน มั่นก็ข่ี�นอย้ก่บัผู้้�คุนเหลา่นั�น วา่จัะตั้ดีส่ืนใจัที่ำาอะไรกบัเสีืยงสัืญญาณ

เตื้อนนั�น !

สดุด่ 90:4 “เพีราะพัีนป่ในสืาย-

พีระเนต้รขีองพีระองคุ์เปั็นัเหมือนั

วานนี�ซ่ึ่�งผู้่านไปแล�ว หรือเหมื่อน 

ยามเด่้ยวในเวลากลางคุืน”

สดดุ่ 90:12 “ขีอพีระองค์ุที่รงสือนให�

นับวันขีองข้าพระองค์ เพืี�อข้าพระองค์

ทัี่�งหลายจัะตั้�งจ่ัต้ตั้�งใจัไดี�สืต่้ปัญญา”

คุนยาม่ต้าม่พีระคุัม่ภีัร์ต้�องนับวันเวลาที่ี�เหลือขีองเขีาและจััดีสืรรเวลา

อย่างคุุ�ม่คุ่าให�ไดี� คุนยาม่จัะไม่่พ้ีดีว่า “เมื่�อฉันแก่ต้ัวลง ฉันจัะ…” มั่นไม่่ใชี่ 

เชี่นนั�นเลย วันนี�ต้่างหากทีี่�เป็นวันทีี่�มี่คุวาม่สืำาคัุญม่าก !

2 โคร์ินำธ์ 6:2 “…ในัวันแห่งคุวาม่รอดี เราไดี�ชี่วยเจั�า…”

หาก่ผู้้้คนัยังยอมรับัฟังคำาเตือนัของโล่ก่นั้�  
คุณก็่ควรต้องรับัฟังคำาเตือนัเรื�องช้วิตนิัรันัด่ร์ 

ด่้วย คนัยามร้้ว่าถึงเวล่าแล่้วทำ้�จะต้อง 
เตือนัทุำก่คนัถึงสิื�งท้ำ�รอพวก่เขาอย่้ หลั่งจาก่ 

ล่มหายใจเฮือก่สืุด่ทำ้ายของพวก่เขา
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วันนี�เป็นวันแห่งคุวาม่รอดีสืำาหรับใคุรบางคุน วันนี�เป็นวันทีี่�จัะไดี�เตื้อน

ใคุรบางคุนเกี�ยวกับชีีว่ต้ในน่รันดีรก์าล วันนี�เปน็วันทีี่�มี่คุุณคุา่ม่ากทีี่�สุืดีต้ราบเที่า่ 

ทีี่�คุุณจัะมี่ชีีว่ต้อย้ ่วันพีรุ่งนี�ไม่่เคุยให�คุำามั่�นสัืญญากับผู้้�ใดีเลยว่าจัะม่าถ่งแน่ คุนยาม่ 

จัะใชี�เวลาขีองต้นเองอย่างระมั่ดีระวัง

ใคุรคืุอซีึ่ซึ่าร์คุนแรก ใคุรคืุอผู้้�เล่นคุนแรกทีี่�ถ้กเลือกโดียเนชัี�นแนล

ฟุต้บอลลีกเมื่�อป่ทีี่�แล�ว ใคุรชีนะบาสืเกต้บอลขีองสืม่าคุม่กีฬาระดัีบ

ม่หาว่ที่ยาลัยแห่งชีาต่้เมื่�อห�าป่ทีี่�แล�ว เราต้�องเขี�าใจัคุวาม่จัร่งว่าชีีว่ต้ม่าแล�ว 

ก็ผู้่านพี�นไป เรามี่ชี่วงเวลาชีีว่ต้ทีี่�จัำากัดี และวันเวลาก็ว่�งผู้่านไปอย่างรวดีเร็ว 

คุุณแน่ใจัหรือไม่่ว่าคุุณกำาลังใชี�เวลาขีองคุุณอย่างมี่สืต่้ปัญญาต้าม่พีระประสืงค์ุ

ขีองพีระเจั�า

จัะเก่ดีอะไรข่ี�นถ�าคุุณวางขีวดีโหลสืองใบไว�บนเคุาน์เต้อร์ แล�วเต่้ม่ล้กแก�ว  

3,640 ล้กลงไปในขีวดีโหลใบหน่�ง ให�ถือว่าล้กแก�วแต้่ละล้กคืุอวันเสืาร์หน่�งวัน  

เมื่�อคุำานวนแล�วใกล�เคีุยงคุ่าเฉลี�ยทีี่�เจ็ัดีส่ืบป่ ทีี่นี�ลองน่กถ่งการหย่บล้กแก�ว 

หน่�งล้กข่ี�นม่าในแต้่ละสัืปดีาห์ แล�วเอาไปใส่ืในขีวดีโหลอีกใบ คุุณจัะสืาม่ารถ

ม่องเห็นเวลาชีีว่ต้ขีองคุุณผู่้านไปต่้อหน�าต้่อต้าอย่างแที่�จัร่ง ทัี่นทีี่ทีี่�ไดี�เห็น 

วันเวลาขีองคุุณเคุลื�อนจัากโถหน่�งไปยังอีกโถหน่�ง คุุณจัะเห็นถ่งคุวาม่สืำาคัุญ 

ทีี่�ต้�องไม่่ยอม่ปล่อยเวลาให�เสีืยไปกับส่ื�งทีี่�จัะไม่่มี่คุ่าใดีๆ เลย เมื่�อถ่งวันทีี่�ต้�อง 

ไปยืนอย้่ต้่อเบื�องพีระพัีกต้ร์พีระเจั�า

อย่าลืม่ว่าชีีว่ต้หลังคุวาม่ต้ายขีองเราแต้่ละคุนนั�น จัะยาวนานม่ากกว่า

การม่ีชีีว่ต้อย้่บนโลกนี� สุืสืานเป็นสืถานที่ี�เตื้อนใจัเราในประเดี็นนี� แที่่นศ่ลา 

หน�าหลุม่ศพีทีี่�เกา่แกแ่ละส่ืกหรอต้าม่กาลเวลา เปน็เคุรื�องเตื้อนใจัให�เราเห็นถ่ง 

คุวาม่จัร่งในขี�อนี�   อยา่ลืม่วา่ทุี่กคุนในหลุม่ฝ้งัศพีเหลา่นั�นยังคุงอย้จ่ันถ่งทุี่กวันนี�  

และจัะอย้่ต้ลอดีไปชัี�วน่รันดีร์

คุุณม่องเห็นผู้้�คุนเป็นอย่างไร? คุุณม่องเห็นเป็นคุนผู่้วขีาว ผู่้วสีื เอเชีีย 

ลาต่้น รำ�ารวย ยากจัน เป็นนักกีฬา ไม่่ใชี่นักกีฬา เฉลียวฉลาดี มี่เชีาวน์ปัญญา
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ปานกลาง สืวยงาม่หรือพีอด้ีไดี� ผู้้�คุนทีี่�คุุณม่องเห็นดี�วยต้าขีองคุุณในวันนี� คืุอ 

ผู้้�ทีี่�จัะอย้ต่่้อไปในน่รันดีร์ พว่กเขึ้าอาจจะมีชีีวิ่ตอย่้่เพื�อนมัสการ์หน้าพร์ะบัลืลัืงก์ 

ขึ้องพร์ะเจ้าตลือดไปเป็นนิตย่์ หร์ือไม่พว่กเขึ้าก็จะกร์ีดร์้องในขึุ้มนร์ก 

ไปชีั�ว่นิจนิร์ันดร์์ ดัีงนั�น ขีอให�ผู้ม่ถาม่คุุณอีกคุรั�งว่า วันนี�คุุณม่องเห็นผู้้�คุนเป็น

อย่างไร?

เมื่�อวันก่อนผู้ม่ไดี�คุรุ่นคุ่ดีถ่งเรื�องโจัร 

ทีี่�ถ้กต้ร่งบนกางเขีนขี�างพีระเยซ้ึ่ทีี่�ปรากฎีใน

พีระคัุม่ภีัร์ ผู้ม่สืงสัืยว่าคุรอบคุรัวขีองเขีาอย้่

ทีี่�นั�นต้อนทีี่�เขีาเสีืยชีีว่ต้หรือไม่่? หรือว่าเขีา 

ไดี�ที่ำาให�ชืี�อเสีืยงขีองคุรอบคุรัวเสืื�อม่เสีืย

จันไม่่มี่ญาต่้ม่่ต้รออกม่าแสืดีงต้นเมื่�อเขีา

ถ้กประหารชีีว่ต้  พี่อแม่่อย้่ทีี่�นั�นหรือไม่่

ในต้อนทีี่�ล้กชีายขีองพีวกเขีาถ้กต้ร่งบน

กางเขีน ถ�าไม่่ไดี�อย้่ทีี่�นั�น แสืดีงว่าพีวกเขีา

ไดี�พีลาดีต้อนจับที่ี�ยอดีเยี�ยม่ไปเสีืยแล�ว !

ล่กา 23:42-43 “แล�วคุนนั�นจ่ังท้ี่ลพีระเยซ้ึ่ว่า ‘พีระองคุ์เจั�าขี�า  

ขีอพีระองคุ์ที่รงระล่กถ่งขี�าพีระองคุ์เมื่�อพีระองคุ์เสืด็ีจัเขี�าไปใน

อาณาจัักรขีองพีระองค์ุ’ ฝ้า่ยพีระเยซ้ึ่ที่รงต้อบเขีาวา่ ‘เราบอกคุวาม่จัร่ง 

แก่เจั�าว่า วันนี�เจั�าจัะอย้่กับเราในเมื่องบรม่สุืขีเกษม่’”

พีระเยซ้ึ่ที่รงไดี�ที่ำาหน�าทีี่�คุนยาม่จันกระทัี่�งลม่หายใจัสุืดีที่�ายขีองพีระองค์ุ 

พีระเยซ้ึ่ที่รงไดี�ที่ำาให�แนใ่จัวา่ทุี่กคุนทีี่�อย้ร่อบพีระองคุนั์�นต้า่งไดี�ยน่ถ่งคุวาม่จัร่ง

ขีองพีระเจั�า เพีราะฉะนั�น จ่ังไดี�มี่โจัรคุนหน่�งบนกางเขีนทีี่�ไดี�รับการไถ่บาป  

และเขี�าใจัเรื�องชีีว่ต้น่รันดีร์ม่ากย่�งกว่าทุี่กคุนทีี่�กำาลังอ่านหนังสืือเล่ม่นี�  

ผู้้้คนัทำ้�คุณมองเห็นัด่้วยตาของคุณในัวันันั้�  
คือผู้้้ทำ้�จะอย้่ต่อไปัในันัิรันัด่ร์ พว่กเขึ้า 

อาจจะมีชีีว่ิตอย่้่เพื�อนมัสการ์หน้า 
พร์ะบัลืลัืงก์ขึ้องพร์ะเจ้าตลือดไปเป็นนิตย์่  

หร์ือไม่พว่กเขึ้าก็จะกร์ีดร์้องในขึุ้มนร์ก 
ไปชีั�ว่นิจนิร์ันดร์์
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พีระเยซ้ึ่ที่รงรับใชี�จันสืำาเร็จัเป็นอย่างดีีเพืี�อถวายแดี่พีระบ่ดีา และคุนยาม่ 

ทุี่กคุนก็ถ้กเรียกให�ที่ำาเชี่นเดีียวกัน

ฮ่ิบร่์ 12:2 “หม่ายเอาพีระเยซ้ึ่เป็นผู้้�

ร่เร่�ม่คุวาม่เชืี�อ และผู้้�ที่รงที่ำาให�คุวาม่เชืี�อ 

ของเราสืำาเร็จั เพีราะเหน็แกคุ่วาม่ยน่ดีีทีี่�

มี่อย้ต่้รงหน�านั�น พีระองคุไ์ดี�ที่รงที่นเอา

กางเขีน ที่รงถือว่าคุวาม่ละอายไม่่เป็น 

ส่ื�งสืำาคัุญอะไร และไดี�เสืด็ีจัประทัี่บเบื�อง

ขีวาพีระที่ี�นั�งขีองพีระเจั�าแล�ว”

2 ทิิโมธ่ 4:7 “ขี�าพีเจั�าไดี�ต้่อส้ื�อย่าง

เต็้ม่กำาลัง ข้าพเจ้าไดี�แขี่งขัีนจันถ่งทีี่�สุืดี 

ขี�าพีเจั�าไดี�รักษาคุวาม่เชืี�อไว�แล�ว”

ผู้ม่กำาลังอ่านเรื�องราวขีองคุุณพี่อท่ี่านหน่�งทีี่�กำาลังนอนรอคุวาม่ต้ายอย้่

บนเตี้ยง ที่่านบอกลาทุี่กคุน และม่องไปยังล้กชีายสืองคุนพีร�อม่กับบอกว่า 

ที่่านจัะไม่่มี่วันไดี�พีบกับล้กทัี่�งสืองอีกแล�วเพีราะพีวกเขีายังไม่่ไดี�รับคุวาม่รอดี 

คุุณพี่อชีราบอกให�ล้กๆ  ร้�ว่าที่่านรักพีวกเขีาม่าก แต้่พีวกเขีาจัะจัากกันไปชัี�ว

น่รันดีร์เพีราะล้กไม่่ไดี�เชืี�อในพีระเยซ้ึ่ ไม่่นานหลังจัากทีี่�พี่อเสีืยชีีว่ต้ ล้กชีาย

ทัี่�งสืองคุนไดี�กลับใจัจัากบาปและบังเก่ดีใหม่ ่สืว่นผู้้�เปน็พีอ่ไดี�ที่ำาหน�าทีี่�คุนยาม่

แล�วจันกระทัี่�งลม่หายใจัเฮืิอกสุืดีที่�าย !

เปโต้รไดี�ปฏ่ิเสืธิพีระเยซ้ึ่ถ่งสืาม่คุรั�ง แต้่นั�นยังไม่่ใชี่ต้อนจับขีองเรื�อง  

เขีาที่ำาหน�าทีี่�จันสืำาเร็จัเสืร็จัส่ื�นเป็นอย่างดีีเยี�ยม่เพืี�อพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ คนำยูามคือ

คนำท่ิ�ทิำาหนำ้าท่ิ�จ็นำสำาเร์็จ็เป็นำอยู�างด่

พระเยซ้ทำรงได่้ทำำาหนั้าทำ้�คนัยาม 
จนัก่ระทัำ�งล่มหายใจสุืด่ท้ำายของพระองค์  
พระเยซ้ทำรงได่้ทำำาให้แนั่ใจว่าทำุก่คนั 
ทำ้�อย้่รอบัพระองค์นัั�นัต่างได่้ยินัถึง 
ความจริงของพระเจ้า เพราะฉะนัั�นั  
จึงได่้ม้โจรคนัหนัึ�งบันัก่างเขนัทำ้�ได่้ 
รับัก่ารไถ่บัาปัแล่ะเข้าใจเรื�องช้วิต 
นัิรันัด่ร์ มาก่ยิ�งก่ว่าทำุก่คนัทำ้�ก่ำาล่ัง 
อ่านัหนัังสืือเล่่มนั้�
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ทีี่�คุร่สืต้จัักรแห่งหน่�งทีี่�ผู้ม่เคุยไปแบ่งปัน ศ่ษยาภ่ับาลไดี�บอกกับสืม่าช่ีกว่า  

เขีาต้�องการให�สืม่าช่ีกทัี่�งหม่ดี 100 เปอร์เซ็ึ่นต้์ ประกาศและเป็นพียานเรื�อง

คุวาม่เชืี�อในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ เป็นทีี่�ชัีดีเจันว่าศ่ษยาภ่ับาลต้�องการให�ฝ้้งแกะ

ทัี่�งหม่ดีทีี่�เขีาด้ีแล เป็นคุนยาม่และที่ำาหน�าทีี่�ให�สืำาเร็จัเป็นอย่างดีี

เย็นวันหน่�งขีณะทีี่�ผู้ม่กำาลังเด่ีนไป 

ยงัห�องพัีกในโรงแรม่ทีี่�เนบราสืก�า ผู้ม่สัืงเกต้ 

เห็นชีายคุนหน่�งกำาลังเด่ีนม่าต้าม่โถงที่างเด่ีน  

ผู้ม่จ่ังเปิดีประต้้อย่างไม่่รีบร�อน และเมื่�อ

เขีาเด่ีนม่าถ่ง เราก็เร่�ม่พ้ีดีคุุยกัน ขีณะทีี่� 

คุุยกัน เขีาบอกผู้ม่ว่าคุรั�งหน่�งเขีาไดี�บ่นไป 

ไอร์แลนดี์เพืี�อตี้กอล์ฟกับเพืี�อนๆ แต้่ 

เมื่�อเคุรื�องบ่นลงจัอดี เขีาต้รวจัด้ีขี�อคุวาม่ 

ในโที่รศัพีที่์และไดี�ร้�ว่าล้กสืาววัยส่ืบหกป่

ขีองเขีาไดี�เสีืยชีีว่ต้แล�วดี�วยอุบัต่้เหตุ้จัากการขีบัรถเอทีี่วี (ยานพีาหนะขีนาดีเลก็

ทีี่�สืาม่ารถขัีบขีี�ไปไดี�ในทุี่กสืภัาพีพืี�นทีี่� – ผู้้�แปล) รถขีองเธิอแล่นหล่นออกไป 

ทีี่�ขีอบขี�างถนนและพุ่ีงชีนกระแที่กเขี�ากับก�อนห่น เขีาจ่ังบ่นกลับบ�านดี�วย 

เคุรื�องบ่นลำาเดีียวกันนั�นเพืี�อไปฝ้ังศพีล้กสืาว คุุณคุงจ่ันต้นาการไดี�ว่าเขีาต้�อง

คุ่ดีถ่งเธิอม่ากเพีียงใดี เขีาเป็นคุร่สืเตี้ยน แต้่กำาลังปลำ�าส้ื�กับสืถานการณ์ทีี่� 

เก่ดีข่ี�นนี� ผู้ม่จ่ังถาม่ว่า “หากคุุณอย้กั่บเธิอไดี�นานส่ืบห�าป่หรือส่ืบหกป่ คุุณจัะเลือก 

อะไรคุรับ” เขีาต้อบว่า “ส่ืบหก” ผู้ม่ถาม่ว่า “หากคุุณอย้่กับเธิอไดี�นานส่ืบสีื�ป่

หรือส่ืบหกป่คุุณจัะเลือกอะไรคุรับ” เขีาต้อบว่า “ส่ืบหกคุรับ และผู้ม่ร้�ว่าคุุณ

กำาลังจัะพ้ีดีอะไรต้่อ” ผู้ม่ม่องด้ีเขีาและบอกให�เขีาร้�ว่า เขีาคุวรไดี�อย้่กับเธิอ 

จันเธิอมี่อายุยี�ส่ืบป่ ไดี�เห็นเธิอแต้่งงานและมี่หลานให�แก่เขีา ฯลฯ ไม่่มี่การ 

รับประกันว่าจัะมี่วันพีรุ่งนี�ให�กับใคุรอย่างแน่นอนไดี�  แที่นทีี่�จัะม่องเหตุ้การณ์

ทีี่�เก่ดีข่ี�นนั�นว่าเป็นเรื�องน่าเศร�าสืลดีเพีราะใคุรบางคุนไดี�เสีืยชีีว่ต้เร็วกว่าคุวร  

เปัโตรได่้ปัฏิิเสืธ์พระเยซ้ถึงสืามครั�ง  
แต่นัั�นัยังไม่ใช่ตอนัจบัของเรื�อง เขาทำำา 

หนั้าทำ้�จนัสืำาเร็จเสืร็จสืิ�นัเปั็นัอย่างด่้เย้�ยม 
เพื�อพระเยซ้คริสืต์ คุนย่ามคุือคุนที่ี� 

ที่ำาหน้าที่ี�จนสำาเร์็จเป็นอย่่างดี
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เขีาคุวรขีอบพีระคุุณพีระเจั�าทีี่�ไดี�มี่เวลาอันยอดีเยี�ยม่อย้่กับเธิอถ่งส่ืบหกป่ เรา

คุวรขีอบพีระคุุณสืำาหรับทุี่กวันเวลาที่ี�เราไดี�ม่ีกับคุนทีี่�เรารัก และขีอบพีระคุุณ

ทีี่�ยังมี่ชีีว่ต้อย้่เพืี�อพีระองคุ์อีกหน่�งวัน  หากเราม่องอย่างนั�น เราจัะมี่ใจั

ขีอบพีระคุุณม่ากย่�งข่ี�นในระหว่างทีี่�ยังมี่ชีีว่ต้อย้่ ผู้ม่ไม่่อยากเชืี�อเลยว่าผู้ม่จัะ

ไดี�มี่ชีีว่ต้อย้่อีกหน่�งวันเพืี�อพีระองคุ์

สดุด่ 126:6 “ผู้้�ทีี่�ร�องไห�ออกไปหอบห่�วเม่ล็ดีพืีชีอันมี่คุ่าจัะกลับบ�าน

ดี�วยเสีืยงโห่ร�องอย่างชืี�นบาน นำาฟ่อนขี�าวขีองต้นมาด่้วย”

2 โคร์ินำธ์ 5:10 “เพีราะว่าจัำาเป็นทีี่�เราทุี่กคุนจัะต้�องปรากฏิต้ัวทีี่�หน�า

บัลลังกพ่์ีพีากษาขีองพีระคุร่สืต้ ์เพืี�อทุี่กคุนจัะไดี�รับสืม่กับทีี่�ไดี�ปัระพฤติ

ในร่างกายนี� แล�วแต้่จัะดีีหรือชัี�ว”

1 โคร์ินำธ์ 3:12-13 “แล�วบนรากนั�นถ�าผู้้�ใดีจัะก่อข่ี�นดี�วยที่องคุำา เง่น 

เพีชีรพีลอย ไม่� หญ�าแห�งหรือฟาง การงานขีองแต้ล่ะคุนก็จัะไดี�ปรากฏิ

ให�เห็น เพีราะเวลาวันนั�นจัะให�เห็นไดี�ชัีดีเจัน เพีราะว่าจัะเห็นชัีดีไดี�

ดี�วยไฟ ไฟนั�นจัะพ่ีส้ืจัน์ให�เห็นการงานขีองแต้่ละคุนว่าเป็นอย่างไร”

คุนยาม่ทัี่�งหลาย ! วันหน่�งการงานขีองคุุณจัะถ้กพ่ีส้ืจัน์ คุุณกำาลังจัดีจั่อ

อย้่กับส่ื�งทีี่�มี่คุวาม่สืำาคัุญเมื่�อต้อนคุุณต้ายใชี่หรือไม่่ และไม่่มั่วเสีืยเวลาอย้่กับ 

ส่ื�งทีี่�ไม่มี่่คุวาม่สืำาคัุญใชีห่รือไม่ ่บางทีี่คุุณคุวรที่ำารายการส่ื�งต้า่งๆ ในชีีว่ต้ขีองคุุณ  

ซ่ึ่�งจัะไม่่มี่คุวาม่สืำาคัุญใดีๆ ในน่รันดีร์กาล จัากนั�นก็เล่กสืนใจัมั่นสัืกพัีกหรือ

ท่ี่�งไปเลยหากจัำาเป็น คุนยาม่ต้าม่พีระคัุม่ภีัร์ต้�องมี่จุัดีโฟกัสืทีี่�ชัีดีเจันเหมื่อน

ลำาแสืงเลเซึ่อร์



�ม่มีเว��เห�ื����ว

279

ล่กา 19:10  “เพีราะว่าบุต้รม่นุษย์

ไดี�ม่าเพืี�อจัะแสืวงหาและชี่วยผู้้�ทีี่�

หลงหายไปนั�นให�รอดี”

สืำานักงานกฎีหม่ายคุร่สืเตี้ยนทีี่�ไดี� 

ช่ีวยเหลือผู้ม่เป็นคุรั�งคุราวเมื่�อผู้ม่มี่ปัญหา 

เพีราะการประกาศข่ีาวประเสืร่ฐ ไดี�เล่าให� 

ผู้ม่ฟังเกี�ยวกับนักเที่ศน์ขี�างที่างร่ม่ถนนทีี่�

ถ้กจัับกุม่ในซึ่านด่ีเอโก อัยการเขีต้บอกให� 

ต้ำารวจัปลอ่ยตั้วเขีาออกจัากคุุกเพีราะเขีา 

ไม่่ไดี�ที่ำาอะไรผู่้ดี เมื่�อต้ำารวจัม่าที่ี�ห�องขีังเพืี�อปล่อยตั้วนักเที่ศน์ เขีาบอกว่า 

ขีอเวลาอย้่ต้่ออีกส่ืบนาทีี่ไดี�ไหม่ คุนยาม่ ! เขีากำาลังที่ำาอะไรอย้่หรือ? คุุณต้�อง

ต้อบไดี�อย่างแน่นอน เขีากำาลังเป็นพียานกับว่ญญาณทีี่�ยังไม่่ไดี�รับคุวาม่รอดี 

ซ่ึ่�งต้�องการพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์

สุภาษิติ 28:1 “คุนชัี�วร�ายก็หนีเมื่�อไม่่มี่ใคุรไล่ต้าม่ แต้่คุนชีอบธิรรม่ 

ก็กล�าหาญอย่างส่ืงโต้”

คุนยาม่ต้�องกล�าหาญ มั่นไม่่มี่ที่างเลือกอื�น แต้่คุนยาม่ทีี่�แที่�จัร่งก็ไม่่ไดี� 

ต้�องการให�ม่ีที่างเลือกอื�น มี่ที่างเดีียว และที่างเดีียวสืำาหรับคุนยาม่ก็คืุอ  

ต้�องกล�าหาญเที่่านั�น !

เอเฟซัส 6:18-20 “จังอธ่ิษฐานว่งวอนทุี่กอย่าง และจังขีอโดีย

พีระว่ญญาณทุี่กเวลา ทัี่�งนี�จังระวังตั้วดี�วยคุวาม่เพีียรทุี่กอย่าง จัง

อธ่ิษฐานเพืี�อว่สุืที่ธ่ิชีนทุี่กคุน และอธ่ิษฐานเพืี�อขี�าพีเจั�าดี�วย เพืี�อจัะ

คุณก่ำาล่ังจด่จ่ออย้่ก่ับัสืิ�งทำ้�ม้ความสืำาคัญ 
เมื�อตอนัคุณตายใช่หรือไม่ แล่ะไม่มัว 

เสื้ยเวล่าไปัก่ับัสืิ�งทำ้�ไม่ม้ความสืำาคัญอย้่ 
ใช่หรือไม่ บัางทำ้คุณควรทำำารายก่าร 

สืิ�งต่างๆ ในัช้วิตของคุณ ซึ�งจะไม่ม้ความ 
สืำาคัญใด่ๆ ในันัิรันัด่ร์ก่าล่ จาก่นัั�นัก่็เล่ิก่ 
สืนัใจมันัสืัก่พัก่หรือทำิ�งไปัเล่ยหาก่จำาเปั็นั
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ที่รงประที่านให�ขี�าพีเจั�ามี่คุำาพ้ีดีและเก่ดีใจักล�าประกาศถ่งขี�อล่กลับ

แห่งขี่าวประเสืร่ฐไดี� เพีราะว่าขี่าวประเสืร่ฐนี�เองที่ำาให�ขี�าพีเจั�าเป็น

ท้ี่ต้ผู้้�ต้�องต่้ดีโซึ่่อย้่ เพืี�อขี�าพีเจั�าจัะเล่าขี่าวประเสืร่ฐดี�วยใจักล�าต้าม่ 

ทีี่�ขี�าพีเจั�าคุวรจัะกล่าว”

หน่�งในคุนยาม่ผู้้�ย่�งใหญ่ต้ลอดีกาล เชี่น เปาโล ยังต้�องอธ่ิษฐานขีอ

คุวาม่กล�าหาญ เราเองก็ต้�องท้ี่ลขีอเชี่นกัน เราต้�องไดี�รับฤที่ธ่ิ�เดีชีอำานาจัโดีย 

พีระว่ญญาณบร่สุืที่ธ่ิ�เมื่�อเราเด่ีนต่้ดีต้าม่พีระเจั�า และเป็นพีระเจั�าเพีียงพีระองค์ุ

เดีียวเที่่านั�น ผู้้�ที่รงสืาม่ารถที่ำาส่ื�งอัศจัรรย์ย่�งใหญ่เก่นคุวาม่รอบร้�ขีองเราไดี�

มทัิธวิิ 15:14  “ชีา่งเขีาเถ่ดี เขีาเปน็ผู้้�นำาต้าบอดีนำาที่างคุนต้าบอดี ถ�า

คุนต้าบอดีนำาที่างคุนต้าบอดี ทัี่�งสืองจัะต้กลงไปในบ่อ”

คุนยาม่ไม่ไ่ดี�ต้าบอดี เราร้�วา่เราต่้ดีต้าม่ผู้้�ใดี เราร้�วา่เบื�องหน�าเราไม่ใ่ชีบ่อ่ 

แต้่เป็นพีระบัลลังก์ขีองพีระเจั�า เราร้�ว่าเราต้�องเสืนอรายงานต้่อผู้้�ใดี เราจัดีจั่อ  

เราเป็นเพีียงกลุ่ม่เดีียวที่ี�ม่องเห็นอย่างกระจั่างในชีีว่ต้นี�

ลก่า 9:23-27 “พีระองคุ์จ่ังต้รัสืแก่เขาทัี่�งหลายวา่ ‘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�งขีองทัี่�งส่ื�นทัี่�งโลกแต้่ต้�องเสีืยต้ัวขีองต้นเองหรือถ้กท่ี่�งเสีืย ผู้้�นั�นจัะ 

ไดี�ประโยชีน์อะไร เพีราะถ�าผู้้�ใดีมี่คุวาม่อายเพีราะเราและถ�อยคุำา 

ขีองเรา บุต้รม่นุษยก็์จัะมี่คุวาม่อายเพีราะผู้้�นั�นเมื่�อที่า่นม่าดี�วยสืงา่ราศี

ขีองที่่านเองและของพีระบ่ดีาและขีองเหล่าท้ี่ต้สืวรรคุ์บร่สุืที่ธ่ิ� แต้่เรา
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บอกคุวาม่จัร่งแก่ที่่านทัี่�งหลายว่า มี่บางคุนที่ี�ยืนอย้่ทีี่�นี� ซ่ึ่�งยังจัะไม่่ไดี�

ร้�รสืคุวาม่ต้ายจันกว่าจัะไดี�เห็นอาณาจัักรขีองพีระเจั�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� 

แต้่พีวกเขีาไม่่เคุยละอายใจัในพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์ พีวกเราจัับจั�องที่ี�กางเขีนซ่ึ่�งเป็น

จุัดีศ้นยก์ลางคุวาม่สืนใจัขีองเรา เพีราะร้�ดีีวา่หากไม่มี่่กางเขีน เราจัะไม่มี่่โอกาสื 

ไดี�อย้่ในการที่รงสืถ่ต้ขีองพีระเจั�าผู้้�บร่สืุที่ธ่ิ� ดัีงนั�น เราจัะแบกกางเขีนขีองเรา

ทุี่กวันขีณะทีี่�ต้่อส้ื�ในศ่กนี�

สดุด่ 127:1 “ถ�าพีระเยโฮิวาห์ไม่่ไดี� 

ที่รงสืร�างบ�าน บรรดีาผู้้� ทีี่�สืร�างก็

เหนื�อยเปล่า ถ�าพีระเยโฮิวาห์ม่่ไดี�

ที่รงเฝ้้าอย้่เหนือนคุร คุนยาม่ตื้�นอย้่

ก็เหนื�อยเปล่า”

เราร้�ว่าใคุรคืุอผู้้�เฝ้้าปกปักรักษาเรา

อย้่ คืุอองคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า และไม่่ใชี่ใคุรอื�น

มัทิธิวิ 10:36-40 “และผู้้�ที่ี�อย้่ร่วม่เรือนเดีียวกัน ก็จะเป็นศัต้ร้ต้่อกัน  

ผู้้�ใดีทีี่�รักบ่ดีาม่ารดีาย่�งกว่ารักเราก็ไม่่สืม่กับเรา และผู้้�ใดีรักบุต้ร 

คนัยามร้้สืึก่ล่ะอายก่ับัอด่้ตของพวก่เขา  
พวก่เขาล่ะอายใจในัความบัาปัของตนัเอง  
พวก่เขาล่ะอายใจก่ับัเวล่าทำ้�เสื้ยไปัก่ับัสืิ�ง 

ต่างๆ ทำ้�เปั็นัของโล่ก่นั้� แต่พวก่เขา 
ไม่เคยล่ะอายใจในัพระเยซ้คริสืต์
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ชีายหญ่งย่�งกว่ารักเรา ผู้้�นั�นก็ไม่่สืม่กับเรา และผู้้�ใดีทีี่�ไม่่รับเอากางเขีน 

ขีองต้นต้าม่เราไป ผู้้�นั�นก็ไม่่สืม่กับเรา ผู้้�ทีี่�จัะเอาชีีว่ต้ขีองต้นรอดีจัะกลบั

เสีืยชีีว่ต้ แต้่ผู้้�ทีี่�ส้ื�เสีืยชีีว่ต้ขีองต้นเพีราะเห็นแก่เราก็จัะไดี�ชีีว่ต้รอดี ผู้้�ที่ี�

รับที่่านทัี่�งหลายก็รับเรา และผู้้�ที่ี�รับเราก็รับพีระองคุ์ทีี่�ที่รงใชี�เราม่า”

คุนยาม่หลายคุนถ้กคุรอบคุรัวรังเกียจัและถ้กที่อดีท่ี่�ง นา่เศร�าทีี่�มั่นเปน็

เชี่นนั�น แต้่คุนยาม่ต้าม่พีระคุัม่ภีัร์ร้�เสืม่อว่า ใคุรคุือผู้้�ทีี่�รอรับเขีาอย้่หลังจัาก 

ลม่หายใจัสุืดีที่�ายขีองเขีา

ฮ่ิบร์่ 11:38 “โลกไม่่สืม่กับคุนเชี่นนั�นเลย”

หากโลกนี�คุ้่คุวรเหม่าะสืม่กับคุุณ ก็แสืดีงว่าคุุณไม่่ไดี�อย้่ในกลุ่ม่คุนยาม่ 

ต้าม่พีระคุัม่ภีัร์ ถ�าคุุณเขี�ากับโลกนี�ไดี�เป็นอย่างดีี นั�นก็เป็นปัญหาแล�ว เมื่�อคุุณ

ต้ระหนักวา่คุุณไม่ไ่ดี�เปน็ขีองโลกนี� และโลกนี�ก็ร้�วา่คุุณไม่ไ่ดี�เปน็สืว่นหน่�งขีองทีี่�

นี�เชีน่กัน ก็ถือวา่คุุณไปถ่งจุัดีทีี่�จัะเขี�าใจัไดี�ถ่งวัต้ถุประสืงคุที์ี่�คุุณเก่ดีม่า  จัะไม่มี่่

อะไรทีี่�สืาม่ารถเคุลื�อนคุุณไปในท่ี่ศที่างที่ี�ผู่้ดีไดี�เลย ทีี่�จัร่งแล�วโลกใบนี�ไม่่คุ้่คุวร

กับคุนยาม่ต้าม่พีระคุัม่ภีัร์เลย

วิิวิร์ณ์์ 12:11 “เขีาเหล่านั�นชีนะพีญาม่าร

ดี�วยพีระโลห่ต้ขีองพีระเม่ษโปดีก และ

โดียคุำาพียานขีองพีวกเขีาเอง และเขีา 

ไม่่ไดี�เสีืยดีายทีี่�จัะพีลีชีีพีขีองต้น”
เมื�อคุณตระหนััก่ว่าคุณไม่ได่้เปั็นั 
ของโล่ก่นั้� แล่ะโล่ก่นั้�ก่็ร้้ว่าคุณไม่ได่้ 
เปั็นัสื่วนัหนัึ�งของทำ้�นั้�เช่นัก่ันั ก่็ถือว่า 
คุณไปัถึงจุด่ทำ้�จะเข้าใจได่้ถึง 
วัตถุปัระสืงค์ทำ้�คุณเก่ิด่มา  
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คุวาม่ต้ายเป็นเพีียงการเปิดีประต้้เพืี�อให�ไดี�ไปพีบกับพีระเยซ้ึ่ในที่ี�สืุดี 

อย่าลืม่คุวาม่จัร่งขี�อนี�

เราไม่่ไดี�ม่าอย้่ทีี่�นี�เพืี�อปักหลักคุรอบคุรองพืี�นทีี่�บนโลก เราอย้่ทีี่�นี�เพืี�อ 

ก่อให�เก่ดีผู้ลกระที่บกับทุี่กๆ ทีี่�ทีี่�เราไป และในทีุ่กๆ ส่ื�งทีี่�เราที่ำา 

ยูอหน์ำ 15:18-20 “ถ�าโลกนี�เกลียดีชัีงที่า่นทัี่�งหลาย ที่า่นทัี่�งหลายก็ร้�วา่ 

โล่ก่ได่เ้ก่ล่ย้ด่ชงัเรากอ่น ถ�าที่า่นทัี่�งหลายเปน็ขีองโลก โลกก็จัะรักที่า่น

ซ่ึ่�งเปน็ขีองโลก แต่้เพีราะท่ี่านไม่ใ่ชีข่ีองโลก แต่้เราไดี�เลือกที่า่นออกจัาก 

โลก เหตุ้ฉะนั�น โลกจ่ังเกลียดีชัีงที่่าน จังระล่กถ่งคุำาทีี่�เราไดี�กล่าวแก่

ที่่านทัี่�งหลายแล�วว่า ‘ที่าสืม่่ไดี�เป็นใหญ่กว่านายขีองเขีา’  ถ�าเขีา

ขีม่่เหงเรา เขีาก็จัะขีม่่เหงที่า่นทัี่�งหลายดี�วย ถ�าเขีารักษาคุำาขีองเรา เขีา

ก็จัะรักษาคุำาขีองที่่านทัี่�งหลายดี�วย”

2 ทิโิมธ่ 3:11-12 “การถ้กขีม่่เหง การที่นที่กุขีย์ากลำาบากขีองขี�าพีเจั�า 

ซ่ึ่�งไดี�เก่ดีข่ี�นกับขี�าพีเจั�า ณ เม่ืองอันท่ี่โอก เม่ืองอีโคุน่ย้ม่ 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�ขี่ม่เหงเป็นสื่วนหน่�งขีองการเป็นคุนยาม่ มั่นเป็นส่ื�งทีี่�องคุ์

พีระผู้้�เป็นเจั�าขีองเราต้�องยืนหยัดีอดีที่นกับมั่นเชี่นกัน
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สุภาษิติ 30:5 “พีระวจัะนะทีุ่กคุำาขีอง

พีระเจั�านั�นก่็บร่สุืที่ธ่ิ� พีระองคุ์ทำรงเปั็นั

โล่แก่บรรดีาผู้้�ที่ี�วางใจัในพีระองคุ์”

โล่ทีี่�ปกป้องคุุณคืุอองค์ุพีระผู้้�เป็นเจั�า

เสืม่อ โปรดีบันท่ี่กขี�อคุวาม่นี�ไว�เป็นลำาดัีบ

ต้�นๆ ในใจัขีองคุุณ 

มัทิธิวิ 26:41 “จัองเฝ้้าระวังและอธิ่ษฐาน เพีื�อที่่านจัะไม่่เขี�าในการ

ที่ดีลอง จั่ต้ใจัพร้อมแล�วก็จัร่งแต้่เนื�อหนังยังอ่อนกำาลัง”

คุนยาม่ร้�วา่พีวกเขีาไม่ส่ืาม่ารถปลอ่ยให�เนื�อหนังขีองเขีามี่ชัียชีนะในการ 

ต้่อส้ื�ไดี�

ล่กา 19:39-40 “ฝ้่ายฟาร่สีืบางคุนในหม้่่ประชีาชีนนั�นท้ี่ลพีระองคุ์ว่า 

‘อาจัารย์เจั�าขี�า จังห�าม่เหล่าสืาวกขีองที่่าน’ พีระองคุ์ต้รัสืต้อบเขีาว่า 

‘เราบอกที่่านทัี่�งหลายว่า ถ่งคุนเหล่านี�จัะน่�งเสีืย ศ่ลาทัี่�งหลายก็ยังจัะ

สื่งเสีืยงร�องทัี่นทีี่’”

เราคุงไม่่ต้�องการให�ศ่ลาทัี่�งหลายประกาศคุวาม่จัร่งน่รันดีร์ดี�วยเสีืยงทีี่�

ดัีงกว่าเสีืยงขีองเราอย่างแน่นอน คุนยาม่ทัี่�งหลาย ! ขีอให�แน่ใจัว่าพีวกคุุณไดี�

สื่งเสีืยงร�องเตื้อนออกม่าดัีงๆ และร�องออกม่าอย่างหนักแน่น ประกาศถ่งส่ื�งทีี่�

องคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�าไดี�ที่รงที่ำาแล�ว

ก่ารถ้ก่ก่ด่ข้�ข่มเหงเปั็นัสื่วนัหนัึ�งของ 
ก่ารเปั็นัคนัยาม มันัเปั็นัสืิ�งทำ้�องค์ 
พระผู้้้เปั็นัเจ้าของเราต้องยืนัหยัด่ 
อด่ทำนัก่ับัมันัเช่นัก่ันั
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1 เปโติร์ 1:7-9 “เพีื�อการลองดีคุ้วาม่เชีื�อขีองท่ี่าน อนัประเสืรฐ่ย่�งกว่า

ที่องคุำาซึ่่�งพี่นาศไปไดี� ถ่งแม่�ว่าคุวาม่เชีื�อนั�นถ้กลองดี�วยไฟ จัะไดี�เป็น

เหตุ้ให�เก่ดีคุวาม่สืรรเสืร่ญ เก่ดีเกียรต้่และสืง่าราศี ในเวลาที่ี�พีระเยซึ่้

คุรส่ืต์้จัะเสืดีจ็ัม่าปรากฏิ พระองค์ผู้้�ที่ี�ท่ี่านที่ั�งหลายยงัไม่่ไดี�เหน็ แต่้ท่ี่าน

ยงัรกัพีระองค์ุอย้ ่แม่�ว่าขีณะนี�ท่ี่านไม่่เหน็พีระองค์ุ แต่้ท่ี่านยงัเชีื�อและ

ชีื�นชีม่ ดี�วยคุวาม่ป่ต้่ย่นดีีเป็นล�นพี�นเหลือที่ี�จัะกล่าวไดี� และเต้็ม่เป่�ยม่

ไปดี�วยสืง่าราศรี แล�วจั่ต้ว่ญญาณขีองที่่านที่ั�งหลายจ่ังไดี�รับคุวาม่รอดี 

เป็นผู้ลสืุดีที่�ายแห่งคุวาม่เชีื�อ”

คุนยาม่จัะไม่่ยอม่ให�สื่�งทัี่�งปวงขีองโลกไดี�คุวาม่รักจัากเขีา โปรดีระวัง ! 

ส่ื�งทัี่�งปวงขีองโลกนั�นจัะผู้่านพี�นไปอย่างรวดีเร็วม่าก

2 เธสะโลนิำกา 1:4-5 “ฉะนั�นเราเองจ่ังอวดีที่่านทัี่�งหลายต้่อบรรดีา 

คุร่สืต้จัักรขีองพีระเจั�าในเรื�องคุวาม่เพีียรและคุวาม่เชืี�อขีองที่า่น ในการ 

ทีี่�ที่า่นถ้กขีม่่เหงที่กุอยา่งและการยากลำาบากที่ี�ที่า่นอดีที่นอย้นั่�น ซึ�งเปัน็ั 

ทีี่�แสืดีงให�เห็นชัีดีถ่งการพ่ีพีากษาอนัชีอบธิรรม่ขีองพีระเจั�า ซ่ึ่�งจัะพ่ีส้ืจัน์

ว่าท่ี่านเป็นผู้้�สืม่คุวรกับอาณาจัักรขีองพีระเจั�า ดี�วยเหตุ้นั�น ท่ี่านทัี่�งหลาย

จ่ังกำาลังที่นทุี่กขี์อย้่ดี�วย”

2 เปโติร์ 3:10-14 “แต้ว่า่วันขีององคุพ์ีระผู้้�เปน็เจั�านั�นจัะม่าถ่งเหมื่อน

อย่างขีโม่ยแอบย่องม่าในเวลากลางคืุน และในวันนั�นที่�องฟ้าจัะล่วง

เสีืยไปดี�วยเสีืยงทีี่�ดัีงก่กก�อง และโลกธิาตุ้และจัะสืลายไปดี�วยคุวาม่

ร�อนอันแรงกล�า และแผู้น่ด่ีนโลกกับการงานทัี่�งปวงทีี่�มี่อย้ใ่นนั�นจัะต้�อง 

ไหม่�เสีืยส่ื�นดี�วย เมื่�อเหน็ัแล�ววา่ส่ื�งทัี่�งปวงจัะต้�องสืลายไปหม่ดีส่ื�นเชีน่นี�  

ที่่านทัี่�งหลายคุวรจัะเป็นคนัเชี่นใดีในชีีว่ต้ทีี่�บร่สุืที่ธ่ิ�และทีี่�เป็นอย่าง
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พีระเจั�า คุอยที่่าและเร่งทีี่�จัะให�วันขีองพีระเจั�าม่าถ่ง เมื่�อไฟจัะต่้ดี

ที่�องฟา้อากาศให�ละลายไป และโลกธิาตุ้จัะละลายไปดี�วยไฟอันร�อนย่�ง  

แต้่ว่าต้าม่พีระสัืญญาขีองพีระองคุ์นั�น เราจ่ังคุอยที่�องฟ้าอากาศใหม่่

และแผู้่นด่ีนโลกใหม่่ ทีี่�ซ่ึ่�งคุวาม่ชีอบธิรรม่จัะดีำารงอย้่ เหตุ้ฉะนั�น 

พีวกทีี่�รัก เมื่�อที่่านทัี่�งหลายยังคุอยส่ื�งเหล่านี�อย้่ ที่่านก็จังอุต้สื่าห์ให�

พีระองค์ุที่รงพีบท่ี่านทัี่�งหลายอย้เ่ป็นสุืขี ปราศจัากม่ลท่ี่นและขี�อต้ำาหน่”

อิสยูาห์ 13:13 “เพีราะฉะนั�น เราจัะกระที่ำาให�ฟ้าสืวรรคุ์สัื�นสืะเทืี่อน

และแผู้่นด่ีนโลกจัะสืะที่�านพีลัดีจัากทีี่�ขีองมั่น  โดียพีระพ่ีโรธิขีอง 

พีระเยโฮิวาห์จัอม่โยธิา ในวันแห่งคุวาม่โกรธิอันเกรี�ยวกราดีขีอง

พีระองคุ์”

เศฟันำยูาห์ 1:8 “เง่นหรือที่องคุำาขีองเขีาก็ดีีจัะไม่่สืาม่ารถชี่วยเขีาให�

พี�นไดี�ในวันแห่งพีระพ่ีโรธิขีองพีระเยโฮิวาห์ แผู้่นด่ีนทัี่�งส่ื�นจัะถ้กเผู้า

ผู้ลาญในไฟแห่งคุวาม่หวงแหนขีองพีระองคุ์ เพีราะพีระองคุ์จัะที่รง

กำาจััดีคุนทัี่�งปวงทีี่�อาศัยอย้่ในแผู้่นด่ีนอย่างรวดีเร็ว”

วิิวิร์ณ์ ์12:12 “ฉะนั�นสืวรรค์ุและบรรดีาผู้้�ทีี่�อย้ใ่นสืวรรค์ุจังรื�นเร่งยน่ดีี

เถ่ดี แต้่ว่บัต่้จัะมี่แก่ผู้้�ทีี่�อย้่ในแผู้่นด่ีนโลกและที่ะเล เพีราะว่าพีญาม่าร

ไดี�ลงม่าหาเจั�าดี�วยคุวาม่โกรธิย่�งนัก เพีราะม่นัร้�วา่เวลาขีองม่นัมี่น�อย”

วิิวิร์ณ์์ 10:6 “และปฏ่ิญาณโดียอ�างพีระนาม่ขีองพีระองค์ุผู้้�ที่รง

พีระชีนม่์อย้่เป็นน่ต้ย์ ผู้้�ไดี� ‘ที่รงสืร�างฟ้าสืวรรคุ์ และสืรรพีส่ื�งซ่ึ่�งมี่ 

อย้่ในฟ้าสืวรรคุ์นั�น ที่รงสืร�างแผู้่นด่ีนโลก และสืรรพีส่ื�งซ่ึ่�งมี่อย้่ใน 
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แผู้น่ด่ีนโลกนั�น และที่รงสืร�างที่ะเล กับสืรรพีส่ื�งซ่ึ่�งมี่อย้ใ่นที่ะเลนั�น’ วา่ 

จัะไม่่มี่การเน่�นชี�าอีกต้่อไปแล�ว”

มี่เวลาเหลืออีกไม่่นานแล�ว พีระพ่ีโรธิขีองพีระเจั�ากำาลังจัะเที่ลงม่า 

ในแบบทีี่�ไม่่เคุยเห็นม่าก่อน คุนยาม่ร้�เรื�องนี�ดีีเพีราะพีวกเขีาร้�พีระวจันะขีอง

พีระเจั�า คุนยาม่จ่ังจัำาเป็นต้�อง (และผู้ม่หม่ายคุวาม่ว่าจัำาเป็นจัร่งๆ ทีี่�ต้�อง) 

เต้รียม่ผู้้�คุนให�พีร�อม่ ก่อนทีี่�พีระพ่ีโรธิขีองพีระเจั�าจัะเที่ลงม่า

คุรั�งหน่�งในร�านอาหารทีี่�เวโรบีชี 

ผู้ม่ไดี�ม่อบใบปล่วเรื�องขี่าวประเสืร่ฐให�แก่

พีนักงานเส่ืร์ฟพีร�อม่กับเง่นจัำานวนยี�ส่ืบ

ดีอลลาร์สืำาหรับพี่อคุรัวและพีนักงาน 

ล�างจัานแต้่ละคุน ผู้ม่ต้�องการเป็นพีระพีร

ต้่อพีวกที่ี�ที่ำางานหนัก และเพืี�อให�แน่ใจั

ว่าพีวกเขีาไดี�รับร้�ถ่งขี่าวประเสืร่ฐ ขีณะที่ี� 

ผู้ม่กำาลังจัะเด่ีนออกจัากประต้้หน�าร�าน 

พ่ีอคุรัวคุนหน่�งไดี�เด่ีนต้าม่ม่า แอนโธินี

ถาม่ว่าผู้ม่มี่หนังสืือแบบทีี่�ผู้ม่ไดี�ม่อบให�แก่ 

พีนักงานเส่ืร์ฟอีกหรือไม่่ เขีาบอกผู้ม่ว่า “ผู้ม่ที่ำางานอย้่ในคุรัวขี�างหลังและ

กำาลังคุ่ดีว่าในวันหน่�งคุนเหล่านี�ก็จัะต้�องต้าย และพีวกเขีาไม่่ร้�เลยว่ามี่อะไร 

ทีี่�กำาลังรอพีวกเขีาอย้่ในวันขี�างหน�าหลังคุวาม่ต้าย แล�วล่ซึ่ก็เด่ีนเขี�าม่าและ 

ม่อบใบปล่วข่ีาวประเสืร่ฐนี�ให�แกผู่้ม่” เขีาตื้�นเต้�นกับใบปล่วและหนังสืือทีี่�จัะไดี�

แจักให�แกเ่พืี�อนๆ  ม่ากกวา่เง่นยี�ส่ืบดีอลลารที์ี่�เขีาไดี�รับ เขีาเปน็คุนยาม่ทีี่�กำาลัง

ก่อร่างสืร�างข่ี�นม่าอย่างแที่�จัร่ง

ม้เวล่าเหล่ืออ้ก่ไม่นัานัแล่้ว พระพิโรธ์ 
ของพระเจ้าก่ำาล่ังจะเทำล่งมาในัแบับัทำ้� 

ไม่เคยเห็นัมาก่่อนั คนัยามร้้เรื�องนั้�ด่้ 
เพราะพวก่เขาร้้พระวจนัะของพระเจ้า  

คนัยามจึงจำาเป็ันัต้อง (แล่ะผู้มหมายความว่า 
จำาเปั็นัจริงๆ ทำ้�ต้อง) เตร้ยมผู้้้คนัให้พร้อม 

ก่่อนัทำ้�พระพิโรธ์ของพระเจ้าจะเทำล่งมา 
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ดาเนำ่ยูล 5:23  “แต้่ที่รงยกองคุ์พีระองคุ์ขี่�นสื้�กับองคุ์พีระผู้้�เป็นเจั�า

แห่งสืวรรคุ์ และที่รงให�นำาภัาชีนะแห่งพีระน่เวศน์ขีองพีระองคุ์ม่า 

ต้อ่พีระพัีกต้รพ์ีระองคุ ์แล�วพีระองคุ ์พีวกเจั�านายขีองพีระองคุ ์พีระสืนม่  

และนางห�าม่ขีองพีระองค์ุก็ดืี�ม่เหล�าองุ่นจัากภัาชีนะเหล่านั�น และ

พีระองคุ์ที่รงสืรรเสืร่ญพีระที่ี�ที่ำาดี�วยเง่น ที่องคุำา ที่องสัืม่ฤที่ธ่ิ� เหล็ก 

ไม่� และห่น ซ่ึ่�งจัะด้ีหรือฟัง หรือร้�เรื�องก็ไม่่ไดี� แต้่พีระองคุ์ม่่ไดี�ถวาย 

พีระเกียรต่้แดี่พีระเจั�าซ่ึ่�งลม่ปราณขีองพีระองค์ุอย้่ในพีระหัต้ถ์ขีอง

พีระองคุ์ และที่างทัี่�งส่ื�นขีองพีระองคุ์ก็ข่ี�นอย้่กับพีระองคุ์”

เมื่�อนักเที่นน่สืระดัีบต้ำานาน ม่าร์ต่้นา นาฟราต่้โลวา พีบว่าตั้วเธิอเป็น

ม่ะเร็งเต้�านม่ เธิอร�องไห� “ฉันสัืบสืนและต้กใจัจันเขีา่ออ่นหม่ดีแรง ฉันคุ่ดีวา่ฉัน

จััดีการชีีว่ต้และคุวบคุุม่ร่างกายขีองตั้วเองไดี�ดีีม่าก แต้่แล�วเรื�องเชี่นนี�ก็เก่ดีข่ี�น 

และม่ันเก่นกำาลังกว่าที่ี�ฉันจัะคุวบคุุม่ไดี�”65

พีระเจั�าที่รงเม่ต้ต้าให�ม่าร์ต่้นาม่ีชีีว่ต้ยืดีไปอีกหน่อยก่อนจัะเสืียชีีว่ต้ 

พีระเจั�าที่รงคุวบคุุม่ลม่ปราณขีองเธิอไว�ในพีระหัต้ถ์ขีองพีระองคุ์ เธิอไม่่

สืาม่ารถส้ืดีลม่หายใจัเฮืิอกสุืดีที่�ายไดี� จันกว่าพีระองคุ์จัะต้รัสืให�เป็นเชี่นนั�น 

พีระองคุท์ี่รงให�เวลาเธิอกลับใจัจัากการเปน็รักรว่ม่เพีศ จัากคุวาม่เยอ่หย่�งและ

คุวาม่โลภั คุำาถาม่คุือเธิอจัะกลับใจัใหม่่หรือไม่่? และอีกคุำาถาม่หน่�งก็คืุอใคุร 

จัะเป็นคุนยาม่ในชีีว่ต้เธิอ?

2 เธสะโลนิำกา 1:8-9 “ในเปลวเพีล่งจัะลงโที่ษสืนองคุนเหลา่นั�นทีี่�ไม่ร้่�

จัักพีระเจั�า และแกคุ่นทีี่�ไม่เ่ชืี�อฟงัขีา่วประเสืร่ฐขีองพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้ ์องคุ์ 

พีระผู้้�เป็นเจั�าขีองเรา คุนเหล่านั�นจัะไดี�รับโที่ษอันเป็นคุวาม่พ่ีนาศน่รันดีร์  

พี�นไปจัากพีระพัีกต้ร์องค์ุพีระผู้้�เป็นเจั�า และจัากสืง่าราศีแห่งพีระอานุภัาพี

ขีองพีระองคุ์
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มัทิธิวิ 23:37 “โอ เยร้ซึ่าเล็ม่ๆ  ทีี่�ไดี�ฆ่่าบรรดีาศาสืดีาพียากรณ์ และ

เอาห่นขีว�างผู้้�ทีี่�ไดี�รับใชี�ม่าหาเจั�าถ่งต้าย เราใคุร่จัะรวบรวม่ล้กขีองเจั�า

ไว�เนืองๆ เหมื่อนแม่่ไก่กกล้กอย้่ใต้�ป่กของมั่น แต้่เจั�าไม่่ยอม่เลยหนอ”

ไม่่ใชี่ว่าผู้้�คุนไม่่สืาม่ารถม่าหาพีระเยซ้ึ่ไดี� แต้่พีวกเขีาไม่่ม่าหาพีระองคุ์

ต้่างหาก ทุี่กคุนต้�องไดี�รับการเตื้อนเชี่นเดีียวกับทีี่�พีระเยซ้ึ่กำาลังเตื้อนใน 

พีระคัุม่ภีัร์ต้อนนี�

เศคาริ์ยูาห์ 2:5 “เพีราะว่าเราจัะเป็นเหมื่อนกำาแพีงเพีล่งล�อม่เธิอไว� 

พีระเยโฮิวาห์ต้รัสืว่า และเราจัะเป็นสืง่าราศีในเมื่องนั�น”

พีระเจั�าที่รงเปน็ผู้้�ปกปอ้งเรา พีระองคุท์ี่รงเปน็กำาแพีงเพีล่งทีี่�ปอ้งกันเรา 

เมื่�อพีายแุห่งคุวาม่ชัี�วร�ายโหม่กระหนำ�าเขี�าใส่ืผู้้�เชืี�อในวันทีี่�กำาลังจัะม่าถ่งขี�างหน�า  

คุนยาม่ร้�วา่พีวกเขีาสืาม่ารถไว�วางใจัผู้้�ที่รงเปน็โลก่ำาบังทีี่�ย่�งใหญไ่ดี�ในวันนี� และ

สืาม่ารถไว�วางใจัในพีระองคุ์ไดี� ไม่่ว่าจัะม่องเห็นอะไรคืุบคุลานเขี�าม่าในวัน 

ขี�างหน�า

แต้่อย่าลืม่ว่าคุนยาม่คืุอคุนทีี่� มี่

คุวาม่รัก เรารักพีระเจั�า เรารักกางเขีน เรา

รักคุนทีี่�ยังไม่่รอดี จังเป่าแต้รเรื�อยไปดี�วย

คุวาม่รักเที่่าทีี่�คุุณจัะสืาม่ารถที่ำาไดี� เพืี�อ

สื่งสัืญญาณเตื้อนคุนทีี่�ยังไม่่เชืี�อพีระเจั�า

จังใชี�ชีีว่ต้ทุี่กวันเหมื่อนเป็นวันสุืดีที่�าย 

เพีราะวันหน่�งคุุณจัะเป็นฝ้า่ยถ้ก และนั�นก็ 

เป็นคุวาม่จัร่งสืำาหรับทุี่กคุนดี�วย จังม่องด้ี

พระเจ้าทำรงเปั็นัผู้้้ปัก่ปั้องเรา พระองค์ 
ทำรงเปั็นัก่ำาแพงเพล่ิงทำ้�ปั้องก่ันัเราเมื�อพายุ

แห่งความชั�วร้ายโหมก่ระหนั่ำาเข้าใสื่ 
ผู้้้เชื�อในัวันัทำ้�ก่ำาล่ังจะมาถึงข้างหนั้า 
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คุนเหล่านั�นเหมื่อนวันนี�อาจัเป็นวันสุืดีที่�ายขีองพีวกเขีา เพีราะวันหน่�งคุุณจัะ

เป็นฝ้่ายถ้ก

ทิิตัิส 2:13 “คุอยคุวาม่หวังอันมี่สุืขี และการปรากฏิอันที่รงสืง่าราศี

ขีองพีระเจั�าใหญ่ย่�ง และพีระเยซ้ึ่คุร่สืต้์พีระผู้้�ชี่วยให�รอดีขีองเรา”

เยูเร์ม่ยู ์20:8-9 “เพีราะวา่ขี�าพีระองคุพ้์ีดีเมื่�อไร ขี�าพีระองคุร์�องให�ชีว่ย  

ขี�าพีระองคุต์้ะโกนวา่  ‘คุวาม่ที่ารุณและการปล�น’ เพีราะวา่พีระวจันะ

ขีองพีระเยโฮิวาห์ไดี�เป็นเหตุ้ให�ขี�าพีระองค์ุเป็นทีี่�ต้ำาหน่และเยาะเย�ย

ต้ลอดีวัน แล�วขี�าพีระองคุ์กล่าวว่า ‘ขี�าพีเจั�าจัะไม่่อ�างถ่งพีระองคุ์หรือ

กล่าวในพีระนาม่ขีองพีระองคุ์อีก’ แต่พระวจนัะของพระองค์อย้่ในใจั

ขีองขี�าพีระองค์ุเหมื่อนไฟไหม่� อัดีอย้่ในกระด้ีกขีองขี�าพีระองค์ุ และ

ขี�าเพีระองคุ์ก็อ่อนเปลี�ยทีี่�ต้�องอัดีไว� และขี�าพีระองคุ์ก็อัด่ไว�ไม่่ไหว”

คุนทีี่�บอกว่ากำาลังต่้ดีต้าม่พีระเยซ้ึ่ 

แต้่ไม่่ มี่คุวาม่ร้� ส่ืกร�อนรนดี�วยคุวาม่รัก 

ต้อ่พีระเจั�า ไม่มี่่คุวาม่ร้�ส่ืกกระตื้อรือร�นดี�วย

คุวาม่ห่วงใยผู้้�ทีี่�ยังไม่่เชืี�อพีระเจั�า ก็เปรียบ

เสืมื่อนกับคุนทีี่�กำาลังไม่่ไดี�ที่ำาต้าม่กฎีหม่าย 

คุนยาม่ทีี่�แที่�จัร่งนั�นมี่คุวาม่รักทีี่�เต็้ม่เป่�ยม่

จันล�นออกม่า

จัอห์น ฮิาร์เปอร์ ศ่ษยาภ่ับาลแบ็บต่้สืต์้ 

ซ่ึ่�งอย้บ่นเรือไที่ที่าน่คุสืาม่ารถยืนยันในเรื�องนี� 

ไดี�เป็นอย่างดีี

คนัทำ้�บัอก่ว่าก่ำาล่ังติด่ตามพระเยซ้ แต่ 
ไม่ม้ความร้้สืึก่ร้อนัรนัด่้วยความรัก่ต่อ 
พระเจ้า ไม่ม้ความร้้สืึก่ก่ระตือรือล่้นั 
ด่้วยความห่วงใยผู้้้ทำ้�ยังไม่เชื�อพระเจ้า  
ก่็เปัร้ยบัเสืมือนัก่ับัคนัทำ้�ก่ำาล่ัง 
ไม่ได่้ทำำาตามก่ฎหมายอย้่
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ขีณะทีี่�ที่�ายเรือขีนาดีใหญเ่ร่�ม่เอียงส้ืงข่ี�น มี่รายงานวา่ มี่ผู้้�พีบเห็น 

ฮิาร์เปอร์เด่ีนข่ี�นไปบนดีาดีฟ้าและต้ะโกนว่า ‘ผู้้�หญ่ง เด็ีก และผู้้�ทีี่�ยัง 

ไม่่ไดี�รับคุวาม่รอดีจังลงไปในเรือช้ีชีีพี’ เพีียงไม่่กี�นาทีี่ต้่อม่า ภัายในเรือ 

ไที่ที่าน่คุก็เร่�ม่มี่เสีืยงดัีงก่กก�อง คุนสื่วนใหญ่คุ่ดีว่ามั่นเป็นเสีืยงระเบ่ดี  

อันทีี่�จัร่งแล�วเรือขีนาดีม่ห่ม่านั�นกำาลังจัะหักออกเป็นสืองส่ืวน เมื่�อม่าถ่ง

จุัดีนี� ผู้้�คุนจัำานวนม่ากต้่างกระโดีดีจัากดีาดีฟ้าเรือลงไปยังผืู้นนำ�าดีำามื่ดี

และเย็นจััดี จัอห์น ฮิาร์เปอร์เป็นหน่�งในคุนเหล่านั�น

คืุนนั�น คุนจัำานวน 1,528 คุน ลอยคุออย้ใ่นผืู้นนำ�าอันเยน็ยะเยือก 

มี่คุนเห็นจัอห์น ฮิาร์เปอร์ว่ายนำ�าอย่างบ�าคุลั�งไปหาผู้้�คุนทีี่�กำาลังลอยคุอ 

ในที่ะเล เพืี�อนำาพีวกเขีาม่าหาพีระเยซ้ึ่ก่อนทีี่�อาจัจัะเสืียชีีว่ต้จัากภัาวะ 

ตั้วเยน็ ฮิารเ์ปอรไ์ดี�วา่ยเขี�าไปหาชีายหนุม่่คุนหน่�งซ่ึ่�งปน่ข่ี�นไปบนเศษขีอง

ซึ่ากเรือ ระหว่างทีี่�เขีาหอบหายใจัเปน็พัีกๆ ศาสืนาจัารย์ฮิารเ์ปอรไ์ดี�ถาม่

เขีาว่า “คุุณไดี�รับคุวาม่รอดีแล�วหรือยัง” ชีายหนุ่ม่ต้อบว่ายัง 

ฮิาร์เปอร์จ่ังพียายาม่นำาเขีาม่าหาพีระคุร่สืต้์ แต้่ชีายหนุ่ม่ทีี่�กำาลัง

จัะเขี�าส้ื่ภัาวะช็ีอกไดี�ต้อบปฏ่ิเสืธิ จัอห์น ฮิาร์เปอร์ถอดีเสืื�อช้ีชีีพีขีองเขีา

ออกและโยนม่ันให�กับชีายคุนนั�นแล�วพ้ีดีว่า “ถ�าอย่างนั�นคุุณก็ต้�องการ

มั่นม่ากกว่าผู้ม่”และเขีาก็ว่ายไปหาคุนอื�นๆ ไม่่กี�นาทีี่ต้่อม่า  ฮิาร์เปอร์ 

วา่ยกลับไปหาชีายหนุม่่ผู้้�นั�นอีกคุรั�ง และประสืบคุวาม่สืำาเร็จัในการนำาเขีา 

ไปถ่งคุวาม่รอดี จัากจัำานวน 1,528 คุนทีี่�ต้กลงไปในที่ะเลคืุนนั�น มี่คุน

จัำานวนหกคุนไดี�รับการชีว่ยเหลือโดียเรือช้ีชีีพี หน่�งในนั�นคืุอชีายหนุม่่คุนทีี่� 

เกาะอย้่บนเศษซึ่ากเรือนั�น

สีื�ปต่้อ่ม่า มี่การนัดีพีบกันระหวา่งกลุม่่ผู้้�รอดีชีีว่ต้จัากเรือไที่ที่าน่คุ  

ชีายหนุ่ม่ผู้้�นี�ไดี�ยนืข่ี�นเล่าเรื�องนี�ดี�วยนำ�าต้าคุลอว่า หลังจัากทีี่�จัอห์น ฮิาร์เปอร์ 

นำาเขีาม่าหาพีระคุร่สืต์้ ฮิารเ์ปอรไ์ดี�พียายาม่วา่ยนำ�าไปชีว่ยคุนอื�นๆ ต้อ่อีก  

แต่้เพีราะคุวาม่หนาวเหนบ็อย่างรุนแรง จ่ังที่ำาให�เขีาหม่ดีแรง คุำาพ้ีดีสุืดีที่�าย 
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ขีองฮิาร์เปอร์ก่อนทีี่�ที่่านจัะจัม่หายลงไปใต้�ผืู้นนำ�าอันเย็นเยียบนั�น คืุอ 

“จังเชืี�อในพีระนาม่ขีององคุ์พีระเยซ้ึ่ แล�วที่่านจัะรอดี”66

จัอห์น ฮิาร์เปอร์ไดี�เป็นคุนยาม่จันลม่หายใจัสุืดีที่�ายขีองเขีา แล�วคุุณ

จัะเป็นไหม่?

“ผ่้คนำท่ิ�ไม�เชิื�อในำการ์ทิำาพันำธกิจ็นัำ�นำก็คือคนำท่ิ�ยัูงไม�ได้อ�านำ

พันำธสัญญาใหม� นัำบยูอ้นำไปตัิ�งแติ�ติน้ำ พร์ะเยูซต่ิรั์สวิ�าทิุ�งนำานัำ�นำคอืโลก 

คริ์สติจั็กร์ในำยูุคแร์กได้ทิำาติามพร์ะดำารั์สทิุกคำาอยู�างเคร์�งครั์ด และ

ออกไปยัูงติะวัินำออก ติะวัินำติก เหนำือและใติ้”67

เจั. ฮิาวเว่ร์ดี เฮิด่ีงตั้น

“หากข�าวิปร์ะเสริ์ฐของคุณ์ไม�แติะติ้องใจ็ผ่้อื�นำ มันำก็ยัูงไม�ได้

แติะติ้องใจ็ของคุณ์เชิ�นำกันำ !”68    

เคุอร์รี� อาร์. เบลคุ

“บางคนำอยูากอยู่�แค�ในำรั์ศม่ท่ิ�เส่ยูงร์ะฆังของโบสถ์กังวิานำ

ไปถ่ง ส�วินำผมอยูากจ็ะทิำาพันำธกิจ็ก่้ภัยูในำท่ิ�ห�างไกลไม�เกินำหนำ่�งหลา

จ็ากนำร์ก”69

ซีึ่. ทีี่. สืตั้ดีดี์
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“เร์าพ่ดคุยูกันำถ่งการ์เสด็จ็กลับมาเป็นำครั์�งท่ิ�สองของ

พร์ะคริ์สติ์ แติ�คนำคร์่�งหนำ่�งของโลกยัูงไม�เคยูได้ยิูนำถ่งการ์เสด็จ็มา

ครั์�งแร์กเลยู”70

ออสืวอลต้์ เจั. สืม่่ธิ

“พร์ะวิิญญาณ์ของพร์ะคริ์สติ์เป็นำวิิญญาณ์แห�งการ์ทิำา

พันำธกิจ็ ยิู�งเร์าเขา้ใกลพ้ร์ะองคม์ากข่�นำเทิ�าไร์ เร์ากยิ็ู�งเขา้ใกลก้าร์เปน็ำ

มิชิชัินำนำาร่์ท่ิ�จ็ริ์งจั็งมากข่�นำเทิ�านัำ�นำ”71

เฮินรี� ม่าร์ต่้น

“ในำฐานำะท่ิ�เป็นำคริ์สเต่ิยูนำ เร์าเป็นำหน่ำ�มนำุษยู์ทิุกคนำ ในำทิุกท่ิ� 

ในำทิุกเวิลา แติ�เร์ากลับไม�ใยูด่ติ�อการ์หลงทิางของพวิกเขา เร์าได้

เข้าไป ‘อาศัยูอยู่�ในำเมืองเลาด่เซ่ยู’ คือเร์าหยู�อนำยูานำ ปล�อยูตัิวิ 

เติ็มไปด้วิยูตัิณ์หาร์าคะ และเก่ยูจ็คร์้านำ เหติุใดอาชิญากร์ร์มของ

ควิามเฉยูเมยูติ�อผ่ห้ลงผิดจ็ง่ไดเ้กิดข่�นำ โทิษท่ิ�เร์าสมควิร์ถก่ปร์ะณ์าม

คือ เร์าร์่้วิ�าทิางท่ิ�ด่กวิ�าเป็นำอยู�างไร์ แติ�เร์ากลับไม�ทิำาติามท่ิ�เร์าร์่้”72

    

ลีโอนาร์ดี ราเวนฮ่ิลล์
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คุนยาม่

“ควิามร์้อนำร์นำในำพันำธกิจ็ของพร์ะเจ็้าไม�ได้เกิดข่�นำจ็ากควิาม

เชิื�อด้วิยูปัญญา หร์ือจ็ากการ์โติ้แยู้งทิางศาสนำศาสติร์์ แติ�เกิดข่�นำ

จ็ากควิามรั์ก”73  

โรแลนดี์ อัลเลน

“ทิุกคนำเป็นำมิชิชัินำนำาร่์ ณ์ เวิลาน่ำ�และติลอดไป ไม�วิ�าจ็ะด่หร์ือ

ชัิ�วิ ไม�วิ�าจ็ะตัิ�งใจ็หร์ือไม�ตัิ�งใจ็ก็ติาม เขาอาจ็จ็ะเป็นำจ็ุดด�างพร์้อยู

ท่ิ�แผ�อิทิธิพลมืดออกไปส่�สังคม หร์ือเขาอาจ็จ็ะเป็นำพร์ะพร์ท่ิ�นำำาไป

ส่�การ์สร์ร์เสริ์ญนำมัสการ์พร์ะเจ็้าจ็นำสุดปลายูแผ�นำดินำโลก แติ�เขา

ไม�สามาร์ถเป็นำส่ญญากาศได้ เพร์าะไม�ม่ส่ญญากาศทิางคุณ์ธร์ร์ม 

ไม�ม่คนำไหนำท่ิ�ม่ลักษณ์ะช่ิวิิติท่ิ�ไม�สัมพันำธ์หร์ือไม�กร์ะทิบกับคนำร์อบ

ข้างได้เลยู”74

โธิมั่สื ชีาลเม่อร์สื

“คุณ์พ่ดวิ�าคุณ์ ‘ไม�ได้ถ่กเร่์ยูก’ เชิ�นำนัำ�นำหรื์อ?  ผมคิดวิ�าคุณ์ควิร์

พ่ดวิ�า ‘ไม�ได้ยิูนำการ์ทิร์งเร่์ยูก’ จ็ะเหมาะสมกวิ�า จ็งแนำบห่ของคุณ์

ลงบนำพร์ะคัมภ่ร์์และฟังเส่ยูงของพร์ะเจ็้าท่ิ�เร่์ยูกร์้องให้คุณ์ออกไป

และฉุดคนำบาปออกจ็ากเปลวิไฟแห�งควิามบาป จ็งแนำบห่ของคุณ์

กับหัวิใจ็ของมวิลมนำษุยูท่์ิ�แบกภาร์ะหนัำกและแบกควิามทิกุขท์ิร์มานำ 

และฟังเส่ยูงคร์ำ�าคร์วิญอันำนำ�าเวิทินำาท่ิ�ร์ำ�าร์้องขอควิามชิ�วิยูเหลือ 

จ็งไปยูืนำอยู่�ข้างปร์ะติ่นำร์กและฟังเส่ยูงอ้อนำวิอนำของผ่้ถ่กจ็ำาจ็อง
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เหล�านัำ�นำ เขาอ้อนำวิอนำให้ไปท่ิ�บ้านำพ�อของพวิกเขา และให้บอกกับ

พ่�นำ้องชิายูหญิง เจ็้านำายูและคนำใชิ้ เพื�อไม�ให้พวิกเขาติ้องไปอยู่�ท่ิ�

นำร์กนัำ�นำ แล้วิให้คุณ์หันำไปมองไปท่ิ�พร์ะพักติร์์ของพร์ะคริ์สติ์ผ่้

เปียูมด้วิยูพร์ะเมติติากรุ์ณ์า ผ้่ท่ิ�คุณ์ปร์ะกาศจ็ะเชืิ�อฟัง และติอบ

พร์ะองค์วิ�าคุณ์จ็ะร์�วิมเดินำในำแถวิหน้ำา เพื�อปร์ะกาศพร์ะเมติติากรุ์ณ์า

ของพร์ะองค์ติ�อโลก ด้วิยูสุดหัวิใจ็ สุดวิิญญาณ์และสุดกำาลังกายู 

ในำทิุกๆ สถานำการ์ณ์์หร์ือไม�?”75

ว่ลเลียม่ บ้ธิ

ทุี่กที่่านทีี่�ผู้ม่ไดี�ยกคุำากล่าวขีอง

พีวกเขีาม่านั�น ต้่างเป็นคุนยาม่ทีี่�ไดี�รับ

คุวาม่เคุารพียกยอ่งอยา่งส้ืง พีวกเขีาเขี�าใจั

คุวาม่หม่ายขีองชีีว่ต้อย่างชัีดีเจัน คุุณจัะ

เขี�าร่วม่เป็นหน่�งในบรรดีาคุนยาม่เชี่น

พีวกเขีาเหล่านั�นหรือไม่่ 

ถ�าคุุณไดี�อา่นหนังสืือเลม่่นี�ม่าจันถ่ง

หน�านี� คุุณก็คุงไม่่ไดี�เกลียดีผู้ม่เที่่าไหร่ แต้่

คุำาถาม่ทีี่�สืำาคัุญในต้อนนี�คืุอ คุุณมี่แผู้นจัะ

ที่ำาอะไรต้่อหรือไม่่  เพืี�อจัะเป็นคุนยาม่ต้าม่แบบพีระคัุม่ภีัร์ต้าม่ทีี่�พีระเจั�าที่รง

เรียกให�คุุณเป็น หากคุุณไดี�บังเก่ดีใหม่่แล�ว ต้อนนี�คุุณก็คืุอคุนยาม่คุนหน่�งแล�ว 

จังตื้�นตั้ว จังเต้รียม่ให�พีร�อม่เสืม่อ และสืง่สัืญญาณเตื้อนคุนให�ไดี�ม่ากทีี่�สุืดีเที่า่ทีี่�

คุุณจัะที่ำาไดี� ให�คุนไดี�ร้�วา่คุวาม่ทุี่กขีย์ากกำาลังจัะม่าเยอืนพีวกเขีา หากพีวกเขีา

ไม่่กลับใจัจัากบาปและเชืี�อวางใจัพีระเจั�า

““คุณพ้ด่ว่าคุณ ‘ไม่ได่้ถ้ก่เร้ยก่’ 
เช่นันัั�นัหรือ?  ผู้มคิด่ว่าคุณควร
พ้ด่ว่า ‘ไม่ได่้ยินัก่ารทำรงเร้ยก่’ 

จะเหมาะสืมก่ว่า...””

                       -วิล่เล่้ยม บั้ธ์
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คนยาม

ต้อนนี�ก็ไดี�เวลาวางหนังสืือลงแล�ว ถ่งเวลาเขี�าร่วม่เป็นคุนยาม่ ถ่งเวลา

เปิดีปาก ถ่งเวลาหย่บแต้รข่ี�นม่าและเป่ามั่นให�ดัีงและชัีดีเจัน พีระเจั�าขีองเรา

ไม่่ที่รงพีอพีระทัี่ยในคุวาม่ต้ายขีองคุนอธิรรม่ และในฐานะคุนยาม่คุนหน่�งขีอง

พีระเจั�า เราก็ไม่่พีอใจัเชี่นกัน การต่้อส้ื�ไดี�เร่�ม่ข่ี�นแล�ว คุนย่ามเป็นที่ี�ต้องการ์ 

แลืะพว่กเขึ้าเป็นที่ี�ต้องการ์เดี�ย่ว่นี� คุุณจะลืงชีื�อเขึ้้าร์่ว่มเป็นคุนย่ามก่อนที่ี�

จะสาย่เกินไปหร์ือไม่?





“ฉะน้ีแหละ เจา โอ บุตร  
     แหงมนุษยเอย เราไดกระทํา
  เจาใหเปนคนยามสําหรับวงศวาน
อิสราเอล เจาไดยินถอยคําจาก
ปากของเราเม่ือไร เจาจงใหคํา
ตักเตือนของเราแกประชาชน ถา
เรากลาวแกคนช่ัววา โอ คนช่ัว
เอย เจาจะตองตายแน แตเจา
ก็มิไดกลาวคําตักเตือนใหคนช่ัว
กลับจากทางของเขา คนช่ัวน้ัน
จะตองตายเพราะความช่ัวชาของ
เขา แตเราจะเรียกรองโลหิตของ
เขาจากมือของเจา แตถาเจาได
ตักเตือนคนช่ัวใหหันกลับจาก
ทางของเขาแลว แตเขาไมหัน



กลับจากทางของเขา เขาจะตาย
เพราะความช่ัวชาของเขา แตเจาได
ชวยชีวิตของเจาเองใหรอดพนแลว 
เจา โอ บุตรแหงมนุษยเอย เจาจง
กลาวแกวงศวานอิสราเอล พวกเจา
เคยกลาวดังน้ีวา ‘การละเมิดและ
ความบาปท้ังหลายของเราอยู

เหนือเรา เราก็คอยๆ วอดวายไป
เพราะส่ิงเหลาน้ี เราจะดํารงชีวิตอยู
ไดอยางไร’ จงกลาวตอบเขาวา 
องคพระผูเปนเจาพระเจาตรัสวา 
เรามีชีวิตอยูแนฉันใด เราไมพอใจ
ในความตายของคนช่ัว แตพอใจ
ในการท่ีคนช่ัวหันจากทางของเขา
และมีชีวิตอยู จงหันกลับ จงหันกลับ
จากทางช่ัวของเจา โอ วงศวาน
อิสราเอลเอย ยอมตายทําไม”

เอเสเค่ยูล 33:7-11
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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






