เชิญพินิจดู
พระเยซู

โอ! ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูท้ รงสร้างฟ้ าแผ่นดิน และสรรพสิ่ งในโลก โดยพระเมตตาและ
พระกรุ ณาของพระองค์ ขอได้โปรดนาหนังสื อเล่มนี้ไปถึงสหายที่รัก ซึ่ งพระเจ้าทรงดาริ เลือกสรรไว้
ตั้งแต่แรกสร้างโลก ขอให้พระองค์โดยพระวิญญาณอันบริ สุทธิ์ ของพระองค์ทรงชี้แจง ทรงเปิ ดจิตใจ
ของสหายที่รักเหล่านี้ เพื่อเขาจะได้พบกับพระองค์ และเชื่ อในพระองค์ ในพระนามแห่งพระเยซูคริ สต
เจ้า อาเมน
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เชิญ! พินิจดูพระเยซู
อ่านข้ อพระคัมภีร์ จากหนังสื อกิติคุณลูกา บทที่ 19 ข้อ 1-10
ฝ่ ายพระเยซูจึงเสด็จผ่านเมือง เยรี โค นี่แนะมีชายคนหนึ่งชื่ อ ศักเคียส เป็ นนายด่านภาษีและเป็ น
คนมัง่ มี ศักเคียสพยายามจะดูให้เห็นพระเยซูวา่ พระองค์เป็ นผูใ้ ด แต่ดูไม่เห็นเพราะคนแน่น ด้วยเขาเป็ น
คนเตี้ย เขาจึงวิง่ ไปข้างหน้าขึ้นต้นมะเดื่อ เพื่อจะได้เห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์จะเสด็จไปทางนั้น
เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นนั่ พระองค์ทรงแหงนพระพักตร์ ดูศกั เคียส แล้วตรัสแก่เขาว่า, “ศักเคียสเอ๋ ย,
จงรี บลงมา, เพราะว่าเราจะต้องหยุดพักอาศัยในตึกของท่านวันนี้ ” แล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์
ด้วยความยินดี เมื่อคนทั้งหลายเห็นแล้ว เขาพากันบ่นว่า “พระองค์ไปพักอาศัยอยูก่ บั คนบาป” ฝ่ าย
ศักเคียสยืนทูลพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า, ทรัพย์สิ่งของของข้าพเจ้า ๆ ยอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่งและถ้า
ข้าพเจ้าได้ฉอ้ โกงของของผูใ้ ด, ข้าพเจ้ายอมคืนให้เขาสี่ เท่า.” พระเยซูตรัสแก่เขาว่า วันนี้ความรอดมาถึง
บ้านนี้แล้ว เพราะคนนี้ เป็ นลูกของอับราฮัมด้วย เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผูท้ ี่
หลงหายไปให้รอด”
ในข้อพระคัมภีร์ขา้ งบนนี้, เราจะสังเกตคาที่วา่ “เพราะว่ าบุตรมนุษย์ ได้ มาเพือ่ จะแสวงหา และ
ช่ วยผู้ที่หลงหายไปให้ รอด” พระเยซูคริ สตเจ้าเสด็จมาในโลก พระองค์มีพระประสงค์ของพระองค์
พระองค์ตรัสว่า การมาของพระองค์น้ นั เพื่อจะแสวงหาและช่วยผูท้ ี่หลงหายไปให้รอด เพื่อนที่รัก พระ
เยซูคริ สต์เจ้าได้เสด็จมาเพื่อท่าน พระองค์เสด็จมาแสวงหาท่าน และเพื่อที่จะช่วยให้รอด ท่านทราบไหม
ว่าท่านคือผูห้ ลงผิด? ภายในจิตใจท่านเปี่ ยมด้วยสันติสุขกระนั้นหรื อ? ท่านทราบไหมว่าหลังจากที่ท่าน
ละโลกนี้ไปแล้ว ท่านจะไป ณ แห่งใด? ความรู ้สึกของท่านในขณะนี้ ท่านอาจไม่ตอ้ งการพระเยซูคริ สต์
ท่านไม่ตอ้ งการพระเจ้า แต่ท่านทราบไหมว่า พระเยซูคริ สต์ตอ้ งการท่าน พระเจ้าต้องการท่าน พระเยซู
คริ สต์เสด็จมาหาท่าน เป็ นการแจ้งให้ท่านทราบว่า พระองค์ตอ้ งการท่าน ในข้อพระคัมภีร์ที่เราได้อ่าน
ไปแล้วนั้น บอกแก่เราอย่างชัดเจนว่า พระเยซูคริ สต์เสด็จมาเพื่อแสวงหาคนผิดบาป และช่วยคนผิดบาป
เหล่านั้นให้รอด

ศักเคียสต้ องการเห็นพระเยซู
ศักเคียสเป็ นนายด่านภาษี และเป็ นผูท้ ี่มงั่ มีผหู ้ นึ่งในเมืองเยรี โค เขามีความต้องการที่จะเห็น
พระเยซู เพราะเขาเคยได้ยนิ พระนามของพระองค์ และเคยได้รับฟังเรื่ องราวของพระองค์มาแล้ว แต่เขา
ไม่เคยเห็นพระองค์เลย ฉะนั้นในวันที่เขาได้ทราบว่าพระเยซูได้เสด็จมาใกล้เมืองเยรี โค เขาจึงถือโอกาส
นั้นเพื่อที่จะดูให้เห็นว่าพระเยซูคือผูใ้ ด เพื่อนที่รัก เพราะเหตุใดเล่า ศักเคียสจึงต้องการเห็นพระเยซู
เพราะว่าภายในจิตใจของเขาบังเกิดความต้องการ และความต้องการอันนี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถขจัด
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ให้หายไปได้ ถึงแม้วา่ ศักเคียสจะเป็ นคนมัง่ มี เขาประสงค์สิ่งใดก็ได้ดงั ใจ แต่ขณะนี้เขาเกิดมีความ
ต้องการอันหนึ่ง ซึ่ งไม่วา่ จะเป็ นเงินทอง, มนุษย์, หรื อสรรพสิ่ งใด ๆ ก็ไม่อาจจะดับความต้องการอันนี้
ได้ เขามีความต้องการอันแปลกประหลาด ภายในจิตใจของเขาไม่มีความพอใจ ไม่มีสันติสุข เขา
อยากจะเห็นพระเยซูเขาต้องการพระเยซู
แต่ศกั เคียสต้องได้รับความยากลาบากอย่างยิง่ ในการที่จะดูพระเยซู “เพราะคนแน่ น, ด้ วยเขา
เป็ นคนเตีย้ ” ในที่น้ นั มีผคู ้ นมาต้อนรับพระเยซูมากมาย ศักเคียสไม่ทราบว่าในฝูงชนมากมายเช่นนั้นผูใ้ ด
คือพระเยซู เพื่อนที่รัก...ขณะนี้ท่านยังไม่ได้เชื่อในพระเยซู ก็เพราะท่านยังมิได้เห็นพระองค์ถา้ ท่านเห็น
องค์พระเยซูแล้ว ท่านจะต้องเชื่อในพระองค์ ซึ่ งก็เป็ นเช่นเดียวกับศักเคียส ในที่น้ นั พระเยซูทรงถูกราย
ล้อมด้วยบุคคลมากมาย พระองค์ทรงถูกบังเสี ย แต่ศกั เคียสเขาไม่ตอ้ งการดูบุคคลอื่นใด เขาต้องการเห็น
พระเยซู ดังนั้นเขาจึงวิง่ ไปข้างหน้าต้นมะเดื่อเพื่อจะได้เห็นพระองค์ และเพียงแต่ศกั เคียสได้เห็นพระ
เยซูคริ สต์เท่านั้น ข้อข้องใจและความต้องการของเขาก็ถูกขจัดเสี ยสิ้ น เพื่อนที่รัก...ในที่น้ ีก็เช่นกัน เรา
เพียงต้องการให้ท่านเชื่ อในองค์พระเยซูคริ สต์เท่านั้น ท่านมิตอ้ งเชื่อในผูอ้ ื่นใด ท่านไม่ตอ้ งมองดูผอู ้ ื่น
แต่จงดูแต่พระเยซูคริ สต์ ท่านเชื่อหรื อไม่วา่ เพียงแต่ในจิตใจของท่านมีความต้องการที่จะเห็นพระเยซู
และต้อนรับพระองค์เท่านั้น ท่านก็จะได้รับความรอด นี่แหละคือศาสนาคริ สต์ ศาสนาคริ สต์มิใช่
คาสอน, ข้อห้าม, หรื อกฎที่จะให้ท่านปฏิบตั ิตาม แต่ศาสนาคริ สต์เพียงแต่ตอ้ งการให้ท่านมี
ความสัมพันธ์กบั พระเจ้า เมื่อท่านได้เห็นพระองค์ รู ้จกั พระองค์และต้อนรับพระองค์แล้ว ท่านก็จะเกิดมี
ความสัมพันธ์ข้ ึนกับพระองค์ และในจิตใจท่านก็จะเปี่ ยมด้วยความสุ ข นี่เป็ นเรื่ องอัศจรรย์ยงิ่ เพื่อนที่รัก
หากจิตวิญญาณของท่านเกิดความต้องการเช่นนี้ข้ ึน เราเชื่อแน่วา่ สรรพสิ่ งและบุคคลอื่นใดก็ไม่อาจจะ
ทาให้ท่านพอใจได้ มีแต่องค์พระเยซูคริ สต์เท่านั้นที่สามารถเติมเต็มในท่าน เพียงแต่ท่านได้เห็น
พระองค์และต้อนรับพระองค์ ท่านก็จะได้รับความรอด และความพอใจ นี่แหละคือศาสนาคริ สต์พระ
กิตติคุณ ที่เราจะประกาศให้ท่าน
พระเยซูคริ สต์ทรงดาเนินชีวิตทรงดาเนินชีวติ อยูใ่ นโลกนี้ ประมาณ 30 ปี เศษเท่านั้น และพระคา
ที่พระองค์ทรงสอนสัง่ ก็มีไม่มาก แต่สิ่งที่พระองค์ตอ้ งการให้พวกเรายึดมัน่ ก็คือ มนุษย์ตอ้ งเชื่ อใน
พระองค์, รักพระองค์และดาเนินตามพระองค์ พระองค์ได้ทรงตรัสถ้อยคา ซึ่ งย้าถึงความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และพระองค์ไว้หลายครั้ง พระองค์ตรัสว่า “ถ้ าผู้ใดฟังคาของเราและเชื่ อพระองค์ ทที่ รงใช้
เรามา ผู้น้ ันมีชีวติ นิรันดร์ ” (ยอห์ น 5:24) “เราเป็ นทิพย์ อาหารแห่ งชี วติ ผู้ทมี่ าหาเราจะมิได้ อดอยาก
และผู้ทวี่ างใจในเราจะมิได้ กระหายอีกเลย” (ยอห์ น 6:35) “เราเป็ นความสว่ างของโลก ผู้ทตี่ ามเรามาจะ
มิได้ เดินในความมืด แต่ จะมีความสว่างแห่ งชีวติ ” (ยอห์ น 8:12) “เพราะว่า ถ้ าท่ านมิได้ เชื่ อว่ าเราเป็ นผู้
นั้น ท่านจะตายในการบาปของตัว” (ยอห์ น 8:24)
4

เพื่อนที่รัก การที่เราประกาศพระกิตติคุณให้ท่านนั้น มิได้ประสงค์ให้ทา่ นทราบถึงหลักการ
ทั้งหลายในศาสนาคริ สต์ แต่ตอ้ งการให้ท่านตั้งใจดูองค์พระเยซูเท่านั้น เมื่อท่านเห็นพระองค์แล้วท่านก็
จะได้รับความรอด. ศักเคียสผูน้ ้ ี ภายในของเขามีความต้องการที่จะดูพระเยซู ถึงแม้วา่ จะมีอุปสรรค
มากมาย แต่ความต้องการที่จะเห็นพระเยซูของเขานั้นมิได้จางหายไปเลย เขาไม่พะวงกับความลาบาก
เหล่านั้น เมื่อเขาเห็นต้นมะเดื่อ จึงได้วงิ่ ไปยังข้างหน้า และปี นขึ้นไปบนต้นมะเดื่อนั้น เพื่อที่จะได้เห็น
พระเยซู

พระเยซูมองดูศักเคียสก่อน
ศักเคียสต้องการดูพระเยซู แต่ความจริ งนั้นเขาดูพระเยซูหรื อพระเยซูเขาก่อน? เพื่อนที่รัก พระ
กิตติคุณของพระองค์ได้ปรากฏให้เห็น ณ ที่น้ ี ศักเคียสนั้นไม่เห็นพระเยซูแต่พระเยซูมองดูเขาก่อน การ
ที่พระองค์เสด็จมายังเมืองเยรี โคนั้น พระองค์มีพระประสงค์ที่วา่ “เพราะว่ าบุตรมนุษย์ ได้ มาเพือ่ จะ
แสวงหา และช่ วยผู้ที่หลงหายไปให้ รอด” พระองค์เสด็จมาหาศักเคียส และช่วยให้เขาได้รับความ
รอดศักเคียสมีความต้องการที่จะเห็นพระเยซู ตัวเขาเองนั้นไม่เคยเห็นพระเยซูมาก่อน ในฝูงชนมากมาย
เช่นนั้นเขาไม่อาจทราบได้วา่ ผูใ้ ดคือพระเยซูแต่ทนั ใดในฝูงชนนั้น ศักเคียสก็เห็นบุคคลผูห้ นึ่งแหงน
หน้าขึ้นดูเขาและพูดว่า “ศักเคียสเอ๋ย, จงรีบลงมา” ในที่น้ ีแสดงให้เราเห็นว่า ไม่ใช่ศกั เคียสที่แสวงหา
พระเยซูคริ สต์ แต่พระเยซูคริ สต์ต่างหากที่แสวงหาศักเคียสพระองค์เองที่เห็นศักเคียสก่อน พระองค์เอง
ที่ทรงเรี ยกศักเคียสก่อน พระองค์ทรงรู ้จกั ชื่ อของศักเคียส และพระองค์ทรงทราบว่า ท่ามกลางฝูงชนนั้น
คนใดคือศักเคียส เพื่อนที่รัก ขณะนี้ พระองค์ก็ทรงทราบว่าตัวท่านคือผูใ้ ด และพระองค์ทรงทราบนาม
ของท่าน พระองค์พร้อมที่จะแสวงหาท่านเช่นกัน
พระเยซูตรัสกับศักเคียสว่า “ศักเคียสเอ๋ ย, จงรี บลงมา, เพราะว่าเราจะต้องหยุดพักอาศัยในตึก
ของท่านวันนี้” ฝ่ ายศักเคียสเมื่อเขาได้ยนิ พระคาของพระองค์เช่นนี้ก็บงั เกิดความปิ ติยนิ ดี ครั้งแรกเขา
เพียงแต่อยากเห็นพระเยซูเท่านั้น และไม่เคยคิดว่าพระองค์จะเสด็จมาพักยังบ้านของเขาด้วย ดังนั้นเขา
จึงทาการต้อนรับพระองค์ดว้ ยความปิ ติยนิ ดีอย่างยิง่
เพื่อนที่รัก หากท่านต้องการได้รับความรอด เป็ นสิ่ งง่ายมาก พระเยซูคริ สต์ทรงสถิตอยู่ ณ ที่น้ ี
พระองค์ได้มองดูท่านทั้งหลายแล้ว เพียงแต่ท่านทาการต้อนรับพระองค์ดว้ ยความชื่นชมเท่านั้น ท่านก็
จะได้รับความรอด วันนี้ท่านได้รับฟังพระกิตติคุณของพระองค์แล้ว ท่านไม่ควรคิดว่านัน่ เป็ นเพียงเหตุ
บังเอิญเท่านั้น มิใช่ มันไม่ใช่เหตุบงั เอิญ แต่เป็ นการที่พระเยซูเสด็จมาแสวงหาท่าน ปั ญหาก็มีเพียงว่า
ท่านจะทาการต้อนรับพระองค์ดว้ ยความยินดีหรื อไม่เท่านั้น
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ต้ อนรับพระเยซู
การต้อนรับพระเยซูคืออะไร? ในหนังสื อกิตติคุณของท่านยอห์น บทที่ 1 ข้อ 12 กล่าวไว้วา่
“แต่วา่ คนทั้งหลายที่ได้ตอ้ นรับพระองค์, พระองค์ทรงโปรดให้มีอานาจที่จะเป็ นบุตรของพระเจ้าได้คือ
คนทั้งหลายที่ได้วางใจในพระนามพระองค์” ฉะนั้น การต้อนรับพระองค์ก็คือการวางใจในพระองค์,
ครั้งหนึ่งมีผถู ้ ามเพื่อนคนหนึ่ งว่า “ท่านได้วางใจในพระเยซูคริ สตเจ้าแล้วหรื อยัง” เพื่อนผูน้ ้ นั ตอบว่า
“ข้าพเจ้าวางใจแล้วหลักคาสอนของพระเยซูคริ สต์เจ้าดียงิ่ นัก และพระองค์ยงั เป็ นบุคคลที่มีคุณค่าสู งส่ ง
ผูห้ นึ่ง, ข้าพเจ้าเคารพและยาเกรงในพระองค์” เพื่อนที่รัก...เราขอบอกท่านว่า นี่ไม่ใช่การวางใจการ
เคารพยาเกรงมิใช่การวางใจ การวางใจนั้นต้องเช่นเดียวกับศักเคียส คือ ต้อนรับพระองค์ดว้ ยความปิ ติ
ยินดี การต้อนรับพระเยซูคริ สต์เจ้า ก็คือการวางใจในพระองค์ บัดนี้หากท่านได้ตอ้ นรับพระองค์เข้าใน
จิตใจ ของท่านด้วยความปิ ติยินดีท่านก็จะได้รับความรอด

ประจักษ์ พยานในความรอดของศักเคียส
เมื่อศักเคียสได้ตอ้ นรับพระเยซูคริ สต์แล้ว เขาก็ได้รับความรอด ศักเคียสนั้นเขาได้ฟังคาสอน
ของพระองค์นอ้ ยครั้งมาก ความจริ งแล้ว เขาแทบจะไม่เคยได้ฟังเลย แต่เพียงแต่เขาต้อนรับพระเยซู
ความรอดก็มาถึงตัวเขา เราจะทราบได้อย่างไรว่า ศักเคียสได้รับความรอดแล้ว โอ-เพื่อนที่รัก ศาสนา
คริ สต์เป็ นความจริ ง มิใช่เป็ นหลักการทางปรัชญา ที่ตอ้ งใช้สมองครุ่ นคิด แต่ก็มิใช่หลักการอันไร้เหตุผล
แต่ทุกสิ่ งทุกอย่างมีขอ้ อ้างอิงทั้งสิ้ น เราสามารถทราบได้วา่ มนุษย์เราจะได้รับความรอดหรื อไม่ มนุษย์
เราจะได้ชีวิตนิ รันดร์ หรื อไม่ และมนุษย์เราจะได้เห็นพระเยซูคริ สต์หรื อไม่ แต่เราจะทราบได้อย่างไร
ว่าศักเคียสได้รับความรอดแล้ว? เราสามารถทราบได้จากคาพูดของศักเคียสที่ทูลต่อพระเยซูคริ สต์ เขา
ทูลต่อพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า ทรัพย์สิ่งของของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายอมให้คนอนาถากึ่งหนึ่ง และถ้า
ข้าพเจ้าได้ฉอ้ โกงของของผูใ้ ด ข้าพเจ้ายอมคืนให้เขาสี่ เท่า” เพื่อนที่รัก ท่านจงคิดดูเถิด ความจริ งแล้ว
ศักเคียสเป็ นนายด่านภาษีท้ งั ยังมัง่ มีดว้ ย แล้วเขามัง่ มีได้ดว้ ยวิธีใดเล่า? เขากล่าวว่า “ถ้าข้าพเจ้า ได้ฉ้อโกง
ผูใ้ ด” ถ้อยคานี้ได้แสดงให้เห็นว่า ศักเคียสได้ใช้ตาแหน่งหน้าที่ทาการฉ้อโกงหลอกลวงคน และเมื่อเขา
มัง่ มีแล้ว เขาก็คิดแต่เพียงจะเพิ่มพูนเงินทองของเขาเท่านั้น เขาไม่เคยคิดถึงผูอ้ ื่นเลย เขาเป็ นคนโลภและ
เห็นแก่ตวั นี่แหละจึงทาให้เขาเป็ นคนมัง่ มีข้ ึนมาได้ แต่บดั นี้ เขาได้รับความรอดแล้ว เขาจึงนาเอา
ทรัพย์สินของตนเองกึ่งหนึ่งให้แก่คนอนาถา และยังคืนให้กบั ผูท้ ี่เขาได้ฉอ้ โกงมา แต่ถา้ หากศักเคียสมิ
ได้เห็นพระเยซู มิได้ตอ้ นรับพระองค์แล้ว หากเราไปกล่าวแก่เขาว่า “ศักเคียส ท่านไม่ควรจะฉ้อโกง
หลอกลวงเลย ท่านควรจะนาเอาทรัพย์สินเงินทองของท่านออกมาช่วยเหลือคนอนาถา” เช่นนี้ ท่านคิด
หรื อว่าศักเคียสจะทาตาม เพราะศักเคียสนั้นเป็ นคนเห็นแก่ตวั และไม่เคยคิดคานึงถึงผูอ้ ื่น คานึงแต่
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ผลประโยชน์ส่วนตัวฝ่ ายเดียว แต่บดั นี้ศกั เคียสได้เปลี่ยนแปลงไปมากเหลือเกิน และการเปลี่ยนแปลง
ครั้งนี้ยนื ยันว่า ศักเคียสได้รับความรอดแล้ว
ประจักษ์พยานในความรอดของศักเคียส
ประการแรก ภายในจิตใจของศักเคียสถูกเติมเต็มแล้ว ในจิตใจของเขามีแต่ความสันติสุข เดิมที
นั้น เขาก็เป็ นคนมัง่ มีชอบเงินทอง แต่บดั นี้ เขาได้นอ้ มรับเอาพระเยซูเข้าไว้ในจิตใจภายในเขาก็มีแต่
ความสุ ข เขามีพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา เขาไม่ตอ้ งการสิ่ งอื่นใดอีกเลย เขาไม่ตอ้ ง
การเงินทองทรัพย์สมบัติอีก เพราะเขามีองค์พระเยซูองค์เดียวเท่านั้นที่เป็ นผูน้ าพาเขา เติมเต็มในเขาและ
เป็ นจุดหมายปลายทางของเขา
ประการที่ 2 วิถีชีวติ ของเขาได้เปลี่ยนแปลงไป แต่เดิมนั้นเขาเป็ นนายด่านภาษี เขาฉ้อโกงและ
หลอกลวงคนตัวเขาจึงเต็มไปด้วยความผิดบาป แต่บดั นี้ เขาได้เชื่ อในองค์พระเยซูคริ สต์แล้ว เขาไม่
เพียงแต่จะกลับใจยอมรับความผิดบาปต่อเบื้องพระพักตร์ ของพระเจ้าเท่านั้น เขายังเตรี ยมที่จะสารภาพ
ผิดกับมนุษย์ดว้ ย ซึ่ งสิ่ งนี้คงจะต้องทาความอับอายแก่เขาเหลือเกิน และเขายังจะคืนทรัพย์สินให้แก่ผู ้
ฉ้อโกงมาถึง 4 เท่า ฉะนั้นหากเขาฉ้อโกงมา 1 หมื่นก็ตอ้ งชดใช้เป็ นเงินถึง 4 หมื่น เขาต้องทาเช่นนี้กบั
ทุกคนที่เขาได้ฉอ้ โกงมา เรื่ องนี้ยอ่ มทาไม่ได้ง่ายดายนัก แต่เมื่อศักเคียสได้รับความรอดแล้วเขาก็ทาได้
ประการที่ 3 การที่ซกั คายได้รับความรอดก็มีพยานหลักฐานอีกข้อหนึ่ง คือ พระเยซูคริ สต์ตรัส
ด้วยพระองค์เองว่า “วันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้ว” เพื่อนที่รัก – ท่านอาจจะยังสงสัยว่า เหตุใด
พระองค์จึงทรงตรัสเช่นนี้ ในเมื่อในพระคัมภีร์บอกแก่เราว่า พระเยซูได้เสด็จไปยังบ้านของศักเคียสแต่
เหตุใดพระองค์จึงตรัสว่า ความรอดได้มาถึงบ้านนั้นเล่า ถ้าเช่นนั้น ความรอดคืออะไร? โอ – เพื่อนที่รัก
ความรอดก็คือองค์พระเยซูคริ สต์ พระเยซูคริ สต์เสด็จมายังบ้านนี้ ความรอดก็มาถึงบ้านนี้ดว้ ย ถ้าหาก
ท่านต้องการได้รับความรอด ท่านก็ตอ้ งการพระเยซู ต้อนรับพระเยซูก็จะได้รับความรอด

ท่ านยินดีจะต้ อนรับพระเยซูหรือไม่
เพื่อนที่รักทั้งหลาย เราขอบอกแก่ท่านว่า การที่ท่านจะได้รับความรอดนั้นมิได้ข้ ึนอยูก่ บั ว่า ท่าน
จะเข้าใจในหลักคาสอนในศาสนาคริ สต์มากน้อยเท่าไร แต่ทว่าขึ้นอยูก่ บั ความยินดีในการต้อนรับ พระ
เยซูคริ สต์ของท่าน หากท่านจะยอมเปิ ดจิตเปิ ดใจของท่าน ขจัดอคติและคิดเห็นส่ วนตัวของท่านทิ้งเสี ย
และน้อมจิตน้อมใจทูลต่อพระองค์วา่ “ข้าแต่องค์พระเยซูคริ สตเจ้า, ข้าพเจ้าได้เปิ ดจิตใจของข้าพเจ้า
พร้อมที่จะต้อนรับพระองค์ดว้ ยความปิ ติยนิ ดี ขอให้พระองค์สถิตอยูภ่ ายในจิตใจของข้าพเจ้าและเป็ น
พระผูช้ ่วยให้รอดของข้าพเจ้า” เช่นนี้ท่านก็จะได้รับความรอด
พระเยซูตรัสว่า “บุตรมนุษย์ ได้ มาเพือ่ จะแสวงหาและช่ วยผู้ที่หลงหายไปให้ รอด” พระเยซูได้
เสด็จมาแสวงหาท่านผูไ้ ด้หลงหายไป ปั ญหามิได้อยูท่ ี่องค์พระเยซูคริ สต์แต่อยูท่ ี่ภายในจิตใจของท่านมี
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ความประสงค์ที่จะพบกับพระองค์หรื อไม่ ถ้าหากท่านมีจิตใจที่จะพบกับพระองค์ วันนี้พระองค์ได้มา
แสวงหาท่านแล้ว จงรี บน้อมรับพระองค์เสี ย แล้วท่านจะได้รับความรอด

คริสเตียนผู้หนึ่งได้ เล่าถึงประสบการณ์ ในการได้ รับความรอดของเขา
ในวันที่หิมะตกหนักวันหนึ่ง เขาได้เดินเข้าไปใกล้กบั สถานที่ประชุมเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ณ ที่น้ นั
เขาได้ยนิ เสี ยง อ่านพระคัมภีร์จากหนังสื อ อิสยาห์ บทที่ 45 ข้อ 22 “บรรดาคนทั้งมวลจนถึงปลาย
แผ่นดินโลก จงหันมาหาเรา และรับความรอด; เพราะเราเป็ นพระเจ้าและไม่มีพระเจ้าอื่นอีกเลย” จากนั้น
ก็มีการเทศน์ นักเทศน์ได้ใช้เวลาสิ บกว่านาทีในการเทศน์ ทันทีทนั ใดก็เห็นเขาได้นงั่ อยูใ่ นที่น้ นั ด้วย เขา
มีสีหน้ายุง่ เหยิงแสดงถึงความทุกข์ภายในจิตใจ นักเทศน์ผนู ้ ้ นั จึงกล่าวขึ้นว่า “คนหนุ่มที่รักข้าพเจ้าทราบ
ว่าภายในท่านนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ใจ ขอให้ท่านจงพินิจดูองค์พระเยซูคริ สต์เจ้าเถิด, พินิจดูพระองค์
, พินิจดูพระองค์ ถ้อยคานี้ได้ทาให้บงั เกิดความกระตุน้ เตือนจิตใจของเขา ขอบคุณพระเจ้า เขาได้กม้
หน้าคุกเข่าลงอธิ ษฐานในเวลานั้นเขารู ้สึกว่า เมฆหมอกแห่งความเศร้าหมองได้สลายตัวไปจากจิตใจ
ของเขาแล้ว แสงสว่างได้ส่องเข้าในจิตวิญญาณของเขาเสี ย เขารู ้สึกปิ ติยนิ ดี และเขาก็ได้รับความรอด
แล้ว เพื่อนที่รัก วันนี้ท่านได้พินิจดูองค์พระเยซูหรื อเปล่า เพื่อนที่รัก พระเยซูคริ สต์ทรงเสด็จมาในโลกก็
เพื่อจะแสวงหาท่านและช่วยท่านให้รอด พระองค์ได้ถูกตรึ งตายบนไม้กางเขนเพื่อท่าน พระองค์
หลัง่ ไหลโลหิ ตเพื่อช่วยให้ท่านรอด พระองค์ได้ทรงกระทาภารกิจของพระองค์สาเร็ จแล้ว วันนี้พระองค์
เสด็จมาแสวงหาท่านก็เพื่อจะเรี ยกท่านกลับไปสู่ เบื้องพระพักตร์ ของพระเจ้า เพื่อนที่รัก จงเปิ ดจิตเปิ ดใจ
ของท่านต้อนรับพระเยซูผเู้ ป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่านเถิด เมื่อท่านต้อนรับพระองค์ความรอดก็จะ
มาถึงท่าน เพราะพระองค์คือพระผูช้ ่วยให้รอด พระองค์คือความรอด

คาอธิษฐาน
โอ! ข้าพระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าเพิ่งได้เห็นและทราบว่า พระองค์ทรงเสด็จมาในโลกนี้ เพื่อจะ
แสวงหาและช่วยผูห้ ลงหายไปให้รอด ข้าพเจ้ามีความปลาบปลื้มใจในพระเมตตา และพระกรุ ณาอัน
ใหญ่หลวง ที่มีต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะแสวงหาพระองค์ แต่ไม่ทราบว่าจะแสวงหาได้ที่
ไหน อย่างไร วันนี้ ขอบพระคุณพระองค์ พระองค์ทรงเสด็จมาหาข้าพเจ้า ทรงรู ้จกั ชื่อข้าพเจ้า ทรงเรี ยก
หาข้าพเจ้า และทรงยินดีที่จะประทับอยูใ่ นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างสุ ด
ซึ้ ง ขอเชิ ญองค์พระเยซูทรงเสด็จเถิด! ทรงเสด็จประทับในจิตวิญญาณของข้าพเจ้า วันนี้ความรอดมาถึง
ข้าพเจ้าแล้ว ขอบพระคุณพระองค์ ความรอดได้มาถึงข้าพเจ้าแล้ว และมาถึงบ้านของข้าพเจ้าด้วย
สรรเสริ ญพระองค์ในนามของพระเยซูคริ สต์เจ้า อาเมน!
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เพื่อนที่รัก เมื่อท่านได้อา่ นหนังสื อนี้แล้ว มีความสนใจหรื อต้องการหนังสื อเกี่ยวกับองค์พระผู ้
เป็ นเจ้าแล้วกรุ ณาติดต่อสถานที่ดงั ต่อไปนี้ :
ห้ องสมุดกิติคุณ
คริ สตจักรกรุ งเทพฯ
เลขที่ 18 ซอย 7 ถนนสุ ขมุ วิท
พระนคร
โทร: 55859
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________________________________________________________________________________
พิมพ์ที่โรงเรี ยนอาชีวะดอนบอสโก ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ บางกะปิ พระนคร
โทร.58618 ม. โกมิเอโร ผูพ้ ิมพ์และผูโ้ ฆษณา 12/1/13
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