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บทที่ 1
ปัญหาบั้นปลายของชีวติ
มีชายหนุ่มชาวอเมริ กนั คนหนึ่ง ซึ่ งมีความประพฤติเรี ยบร้อย เขาไม่เคยทาผิดอย่างร้ายแรงมา
ก่อนเลย แต่วนั หนึ่งเขาอุตริ เล่นไพ่และพนันกัน เขาแพ้พนันจึงบันดาลโทสะขึ้นมาจนสุ ดขีด แล้วเอาปื น
พกของเขายิงคู่พนันถึงแก่ความตายคาวงไพ่ เมื่อเรื่ องถึงศาล ศาลตัดสิ นประหารชี วติ
บรรดาญาติและมิตรหลายพันคนเห็นว่า เขาเป็ นคนดีและมีความประพฤติเรี ยบร้อยมาแต่ก่อน
จึงพากันวิง่ เต้นยืน่ ฎีกาเพื่อขอให้รอการลงอาญา เมื่อผูว้ า่ ราชการรัฐได้รับหนังสื อขออภัยโทษ และเห็น
ว่ามีหลายพันคนได้ร้องขอให้งดการลงโทษ ผูว้ า่ ราชการรัฐนั้นมีความสงสารชายหนุ่มจึงเขียนหนังสื อ
ให้อภัยโทษเขา แล้วท่านเองได้สวมเครื่ องแบบคล้ายนักบวชศาสนาคริ สเตียน แล้วตรงไปที่คุกเพื่อนา
หนังสื ออภัยโทษไปให้ชายหนุ่มคนนั้น
เมื่อท่านมาถึงห้องที่ชายหนุ่มถูกขังอยู่ ชายหนุ่มคนนั้นก็กระโดดมาที่ลูกกรงเหล็กทันที เขาร้อง
ตะโกนว่า “ออกไปให้พน้ ผมไม่อยากเห็นหน้า ผมเห็นคนแต่งเครื่ องแบบอย่างท่านมาถึง 7 คนแล้ว ผม
รู้เรื่ องพระเรื่ องเจ้าพอแล้วที่บา้ น” “แต่” ผูว้ า่ ราชการรัฐพูด “คอยฟังสักครู่ พ่อหนุ่มฉันมีอะไรอย่างหนึ่ง
มาให้เธอ ขอให้ฉนั ได้พดู กับเธอ”
“ฟังซิ ” ชายหนุ่มร้องขึ้นด้วยความโกรธ “ถ้าท่านไม่ออกไปเดี๋ยวนี้ ผมจะเรี ยกยามให้มาลาก
ท่านออกไป” “แต่ พ่อหนุ่มเอ๋ ย” ผูว้ า่ ราชการรัฐพูด “ฉันมีข่าวดีมาบอกเธอนะ เป็ นข่าวดีที่สุดด้วย เธอจะ
ให้ฉนั บอกไหมล่ะ?” “ท่านได้ยนิ ผมพูดไหม?” ชายหนุ่มตอบ “ถ้าท่านไม่ออกไปทันที ผมจะเรี ยกพัศดี
เรื อนจามาจัดการ” “ดีแล้ว” ผูว้ า่ ราชการรัฐตอบด้วยความเศร้าใจ แล้วท่านก็เดินออกไป
อีกสักครู่ หนึ่ง พัศดีเรื อนจาก็เข้ามาทักทายว่า”ยังไง ผูว้ า่ ราชการรัฐมาเยีย่ มเธอ “อะไรนะ” ชาย
หนุ่มร้อง “คนที่แต่งตัวเป็ นนักบวชน่ะหรื อครับเป็ นผูว้ า่ ราชการรัฐ?” “ถูกแล้ว” พัศดีเรื อนจาตอบ “และ
ท่านมีหนังสื ออภัยโทษเธอมาในกระเป๋ าของท่าน แต่เธอไม่ยอมฟังท่านแม้แต่นิดเดียว”
“ขอปากกาหมึก และกระดาษให้ผม” ชายหนุ่มร้องขอ แล้วเขานัง่ ลงเขียนจดหมาย “เรี ยน
ท่านผูว้ า่ ราชการรัฐที่เคารพ ผมเป็ นหนี้ท่านในการอภัยโทษ ผมรู ้สึกเสี ยใจมากที่ผมได้พดู หยาบคายต่อ
ท่าน...? ผูว้ า่ ราชการรัฐได้รับจดหมายของเขา แล้วบันทึกข้อความว่า “ไม่สนใจคดีน้ ีอีก”
เมื่อถึงวันประหารชี วติ เจ้าหน้าที่ถามเขาว่า “มีอะไรอยากจะพูดก่อนตายไหม?” “มีครับ” ชาย
หนุ่มตอบ “ขอให้บอกแก่ชายหนุ่มทั้งหลายในสหรัฐอเมริ กาว่า ผมมิได้ตายเพราะกระทาผิดกฎหมาย
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ฐานฆ่าคนตาย ท่านผูว้ า่ ราชการรัฐได้อภัยโทษให้ผมแล้ว ผมควรมีชีวติ อยู่ บอกคนทั้งหลายว่า ผมตาย
เพราะผมไม่ยอมรับการอภัยโทษที่ท่านผูว้ า่ ราชการรัฐยินดียกโทษให้ผม”
สหายทั้งหลาย ถ้าท่านสู ญเสี ยชีวติ ของท่านก็มิใช่เพราะความผิดบาปของท่าน แต่เป็ นเพราะ
ท่านไม่ยอมรับการอภัยโทษที่พระเจ้าประทานแก่ท่านโดยทางพระบุตร คือพระเยซูคริ สต์ ถ้าท่าน
ปฏิเสธพระเยซู พระเจ้าจะช่วยท่านอย่างไรได้ ท่านได้ละทิ้งความหวังอันเดียวที่จะให้ความรอดพ้นบาป
เสี ยแล้ว
การรับผิดชอบนั้นอยูท่ ี่ตวั ท่านเอง ถ้าท่านไม่ยอมรับการอภัยโทษจากพระเจ้า พระองค์ก็ไม่ทรง
บังคับท่านเลย “เมื่อเราไม่ เอาใจใส่ ต่อความรอดอันใหญ่ หลวงนั้น เราก็จะหนีพ้นอย่ างไรได้ ” (ฮีบรู 2:
3)
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พระยาปี ลาต
เกือบ 2000 ปี มาแล้ว พระยาปี ลาตเป็ นเจ้าเมืองในประเทศอิสราเอล พวกศัตรู จบั พระเยซูไปให้
พระยาปี ลาตตัดสิ นลงโทษ พระยาปิ ลาตเห็นว่าพระเยซูไม่ได้กระทาผิดจึงพยายามจะช่วยพระเยซูไว้มิ
ให้ถูกประหารชีวติ พระยาปิ ลาตถามว่า “เราจะทาอย่างไรแก่พระเยซูที่เรี ยกว่าพระคริ สต์”
นี่เป็ นปั ญหาที่จะตอบเรื่ องอยูห่ รื อตาย
ในสมัยนั้นมีธรรมเนียมว่า เจ้าเมืองจะยกโทษให้นกั โทษประหารชีวติ ได้คนหนึ่งในเทศกาล
ประจาปี
มีชายหนึ่งชื่อ บารัลบัสเป็ นผูร้ ้ายฆ่า คนตาย และเป็ นขบถด้วย เขาถูกศาลตัดสิ นประหารชีวติ
เมื่อพระยาปี ลาตถามว่า “เราจะทาอย่างไรแก่พระเยซู ” ประชาชนตอบว่า “ตรึ งเขาเสี ย ตรึ งเขาเสี ย แล้ว
ปล่อยบารับบัส”
อีกครั้งหนึ่งพระยาปี ตาล พยายามช่วยพระเยซูให้พน้ จากความตาย แต่ประชาชนพากันร้องเสี ยง
ดังว่า “ตรึ งเขาเสี ย ตรึ งเขาเสี ย”
ในที่สุดพระยาปิ ลาตหมดปั ญญา ไม่ทราบว่าจะทาประการใดดี จึงปล่อยบารับบัสและมอบพระ
เยซูให้แก่ประชาชน และให้คนหาอ่างน้ ามาล้างมือต่อหน้าประชาชน และบอกว่า “ฉันไม่มีอะไรที่
จะต้องรับผิดชอบอีกเกี่ยวกับเรื่ องของพระเยซู และฉันขอล้างมือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้ อีกต่อไป”
มีเรื่ องนิยายเล่าว่า พระยาปี ลาตตายไปแล้วต้องไปอยูใ่ นนรก และพระยาปี ลาตกาลังล้างมือใน
อ่าง ทุก ๆ ครั้งที่ลา้ งมือด้วยน้ า และยกมือขึ้นมาดูก็ปรากฏว่ามีเลือดเปื้ อนมือครั้งแล้วครั้งเล่าที่เอามือล้าง
น้ าในอ่างนั้น มือของพระยาปี ลาตก็ยงั คงเปื้ อนเลือดอยู่ อย่างไร ๆ ก็หนีมือเปื้ อนเลือดไม่พน้ ทุก ๆ ครั้งที่
ดูมือ ๆ ก็มีสีแดงของเลือดเปื้ อนอยู่ แล้วทันใดนั้นพระยาปี ลาตก็ร้องเสี ยงครวญครางว่า “เมื่อไรมือของ
ฉันจะสะอาดสักครั้ง? มือของฉันจะไม่สะอาดตลอดเรื่ อย ๆ ไปเช่นนี้หรื อ ๆ” แล้วมีเสี ยงตอบมาว่า “เออ
ถูกแล้ว มือของเจ้าจะไม่มีวนั หายเปื้ อนพระโลหิ ตของพระเยซู พระบุตรของพระเจ้า”
สมมุติวา่ ข้าพเจ้าสามารถเรี ยก พระยาปิ ลาต ให้มาอยูต่ ่อหน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายังสงสัยเหลือเกิน
ว่าพระยาปิ ลาต จะมีขอ้ แก้ตวั อย่างไรบ้าง? แต่น่าเสี ยดายสาหรับพระยาปิ ลาตนั้นสายเสี ยแล้ว แม้เวลา
ล่วงเลยมาแล้วไม่ได้ทาให้พระยาปิ ลาตกลับใจใหม่เลย พระยาปิ ลาตไม่เคยรอดพ้นบาป เพราะ
พระยาปิ ลาตได้ตดั สิ นใจสาหรับชีวติ นิรันดร์ ของเขาแล้ว แต่สาหรับท่านผูอ้ ่าน ยังไม่ตายจาก
โลกนี้ไป ท่านยังมีโอกาสและยังไม่สายเกินไป ที่ท่านจะตัดสิ นใจ เชื่ อพระเยซู ท่านจะต้องตัดสิ นใจว่า
ท่านจะทาอะไรกับพระเยซู ท่านจะรับชีวิตรอดนิรันดร์ หรื อชีวติ ที่สูญเสี ยตลอดไป
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มีสองทางเท่ านั้นทีจ่ ะเลือก
ทางที่อยูส่ องทางเท่านั้นและไม่มีมากกว่านี้ คือท่านจะตัดสิ นใจเลือกรับพระเยซูหรื อจะปฏิเสธ
พระองค์? ท่านอาจบอกว่า “จะเป็ นกลาง” แต่ถึงเวลาจริ ง ๆ ท่านจะเป็ นกลางไม่ได้ ท่านจะต้องเลือกเอา
ว่าจะอยูฝ่ ่ ายใด ท่านจะบอกว่าข้าพเจ้าไม่อยากเลือกอยูฝ่ ่ ายใด ข้าพเจ้าจะไม่ตดั สิ นใจรับพระเยซูและจะ
ไม่ปฏิเสธพระเยซู
สมมุติวา่ ข้าพเจ้ามีห่อของอยูใ่ นกระเป๋ าเสื้ อ แต่ไม่ได้บอกท่านว่าข้าพเจ้ามีอะไร เหตุฉะนั้นท่าน
จะเป็ นกลางได้ ครั้นข้าพเจ้าหยิบห่อนั้นจากกระเป๋ าเสื้ อแล้วยืน่ ให้ท่าน เวลานั้นท่านจะต้องตัดสิ นใจว่า
ท่านจะรับห่ อของนั้นหรื อไม่รับ ฉะนั้นท่านจะเป็ นกลางต่อไปไม่ได้
แต่ก่อนนั้นท่านไม่รู้เรื่ องของพระเยซูท่านอาจอยูเ่ ป็ นกลางได้ แต่ในวาระที่เราเสนอเรื่ องของ
พระเยซูให้ท่านทราบ ท่านจะต้องตัดสิ นใจว่าจะรับพระเยซูหรื อจะปฏิเสธตั้งแต่วนั นี้เป็ นต้นไป ท่านจะ
ทาตัวเป็ นกลางอีกต่อไปไม่ได้ทุก ๆ ครั้งที่ ท่านได้ยนิ เสี ยง คาเชิญท่านจะต้องตัดสิ นใจว่าจะเลือก
ประการใดดี จะปฏิเสธหรื อรับ?
หากวันนี้ท่านไม่ยอมรับพระเยซูก็เท่ากับปฏิเสธพระองค์ ไม่อย่างหนึ่งก็อย่างใดที่ท่านจะต้อง
ตัดสิ นใจ ท่านอาจนัง่ อยูเ่ ฉย ๆ โดยไม่ทาอะไรเลย แต่หากท่านเฉยเมยก็เท่ากับปฏิเสธอยูใ่ นตัวแล้ว แต่
ท่านต้องการอยูฝ่ ่ ายใด? ท่านจะกล้าปฏิเสธ ความรักของพระเยซูคริ สต์ ที่มีต่อท่านเดี๋ยวนี้หรื อ? ท่านจะ
เลือกพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยไถ่บาปประจาตัวของท่านเดี๋ยวนี้หรื อไม่ก็อยูท่ ี่การตัดสิ นใจของท่านเอง
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หลักการพิพากษาของพระเจ้ า
พระเจ้าจะทรงพิพากษาชีวติ ของท่านต่อการตัดสิ นใจครั้งสุ ดท้ายของท่าน สมมุติวา่ วันนี้ทา่ น
ปฏิเสธพระเยซู แต่ต้ งั ใจว่าอาทิตย์หน้าจะต้อนรับพระเยซู แต่สมมุติวา่ ท่านจะถึงแก่ความตายก่อน
อาทิตย์หน้า พระเจ้าจะพิพากษาตามความตั้งใจของท่าน หรื อตามการตัดสิ นใจครั้งสุ ดท้ายก่อนที่ท่านจะ
ตาย
ปั ญหาใหญ่ในวันพิพากษาโลก คือ พระเจ้าทรงพิพากษาคดีเกี่ยวกับพระเยซูพระบุตรของ
พระองค์ “ท่านได้เกี่ยวข้องกับพระเยซูอย่างไร? ท่านได้ทาอะไรแก่พระบุตรของเรา?” นี่จะเป็ นคาถามที่
พระเจ้าจะตรัสถามท่าน แม้ท่านจะแก้ตวั ว่า “ข้าพระองค์เป็ นคนเคร่ งครัดในศาสนาคริ สเตียน
ข้าพระองค์ไปนมัสการที่โบสถ์เสมอ” แล้วในทันใดนั้นเองพระองค์จะตรัสห้ามขึ้นกลางคันว่า
“เราไม่เคยถามเลยเกี่ยวกับศาสนาของท่าน แต่เราได้ถามท่านข้อเดียวว่า ท่านทาอะไรแก่พระบุตรของ
เราบ้าง?”
“ข้าพระองค์ประพฤติตนเป็ นคนดีและเรี ยบร้อย ข้าพระองค์ไม่เคยทาผิดคิดร้ายต่อผูใ้ ดเลยพระ
เจ้าข้า...” พระเจ้าจะตรัสตอบว่า “ช้าก่อน...รอประเดี๋ยว เราไม่ได้ถามเลยว่า ท่านทาอะไรบ้างในชีวติ ของ
ท่าน แต่เราได้ถามท่านข้อเดียวว่า ท่านทาอะไรแก่พระบุตรของเราบ้าง?”
ท่านจะตอบว่า “ข้าพระองค์คิดว่าพระบุตรของพระองค์เป็ นมหาบุรุษที่ดีล้ าเลิศ และเป็ นมหา
บุรุษที่ดีที่สุดในโลกที่ขา้ พระองค์รู้จกั มา...”
“เอ๊ะ? ก็เราไม่ได้ถามเลยว่าท่านจะมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับพระบุตร แต่เราได้ถามว่า “ท่าน
ได้ทาอะไรแก่พระบุตรของเรา?” ท่านปฏิเสธหรื อต้อนรับพระบุตรของเรา?”
แล้วท่านจะต้องนิ่งพูดไม่ออก เพราะไม่มีคาพูดที่จะตอบ เหตุวา่ ท่านไม่ได้ทาอะไรเลยกับพระ
เยซู ท่านเพียงแต่ทอดทิง้ ไม่เอาใจใส่ เมื่อท่านทอดทิง้ ไม่เอาใจใส่ พระเยซูเลย ท่านก็สูญเสี ยชีวติ นิรันดร์
ในตัวของท่านจึงมีแต่ความตาย ในพระเยซูมีชีวติ เมื่อท่านไม่มีพระเยซูท่านก็ตอ้ งตายอยูน่ ิรันดร์ เพราะ
ท่านไม่มีชีวติ นิ รันดร์
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เหตุไรมนุษย์ จึงพินาศ
ทาไมมนุษย์จึงพินาศ? ถ้าเป็ นคนดีจะพินาศหรื อ
ครั้งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งป่ วยมาก เธอเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรแห่งหนึ่ง วันหนึ่งเธอได้ฝัน
ไปว่า เธอได้ตายไปแล้ว และในขณะนั้นเธอกาลังยืนอยูท่ ี่ประตูสวรรค์ ซึ่งมีเทวทูตชื่อฆับรี เอลเฝ้ าอยูท่ ี่
ประตูสวรรค์คอยตรวจรายชื่ อของคนที่กาลังจะผ่านเข้าไป
เทวทูตฆับรี เอลเปิ ดดูสมุดทะเบียนประจาชีพสักครู่ หนึ่งก็เงยหน้ามองหญิงคนนั้นอย่างเศร้า ๆ
แล้วพูดว่า “แม่หนูจ๋า ฉันเสี ยใจมากที่ชื่อของเธอไม่อยูใ่ นทะเบียนเล่มนี้ “อะไรนะ? หญิงสาวคนนั้นร้อง
อย่างตกใจ “ชื่อของดิฉนั ไม่มีหรื อ ขอกรุ ณาตรวจค้นดูดี ๆ อีกเถอะ เผื่อมันจะหลงหู หลงตาอยูบ่ า้ ง”
เทวทูตฆับรี เอลจึงพลิกสมุดทะเบียนประจาชีพนั้น และตรวจดูอย่างละเอียดทุก ๆ หน้า ก็ไม่
ปรากฏว่ามีชื่อของหญิงคนนั้นเลย เทวทูตนั้นจึงเงยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และบอกว่า “ฉันเสี ยใจด้วยที่ชื่อ
ของแม่หนูข้ ึนอีกครั้งหนึ่งและบอกว่า “ฉันเสี ยใจด้วยที่ชื่อของแม่หนูไม่มีจริ ง ๆ”
“ทาไมจึงเป็ นอย่างนี้? ดิฉนั ได้ทาผิดอะไรหรื อคะชื่ อของดิฉนั จึงไม่มีในสมุดทะเบียนชีวติ นิ
รันดร์?” เทวทูตนั้นจึงตอบเรี ยบ ๆ ว่า “เรื่ องนี้ไม่ใช่แม่หนูได้ทาผิดอะไรแต่เป็ นเพราะเรื่ องที่แม่หนู
ไม่ได้ทาต่างหาก คือแม่หนูละเลยที่จะรับความรอดพ้นบาปอย่างใหญ่หลวง”
แล้วหญิงสาวนั้นก็ตื่นขึ้น
แม้วา่ เขากาลังป่ วยมากแต่ก็พยายามคลานลงจากเตียงคุกเข่าลง
อธิ ษฐาน และเป็ นครั้งแรกในชีวติ ของหญิงคนนั้นที่ได้เปิ ดดวงใจ ออกต้อนรับพระเยซูเป็ นพระผูไ้ ถ่
บาปส่ วนตัวของเขา
เหตุไรมนุษย์จะต้องพินาศ? ให้พิจารณาคาตอบของพระเจ้าที่ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์น 3: 18
ว่า “ผู้ใดมิได้ วางใจก็ต้องถูกพิพากษาอยู่แล้ ว เพราะเขามิได้ วางใจในนามพระบุตรองค์ เดียวของพระ
เจ้ า” ทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น? เขาพินาศเพราะเขาทาบาปหรื อ? แต่พระดารัสของพระเจ้ามิได้บอกเช่นนั้น
เลย แต่ตรัสว่าดังนี้ “ผู้ใดมิได้ วางใจก็ต้องถูกพิพากษาอยู่แล้ ว เพราะเขามิได้ วางใจในพระนามพระบุตร
องค์ เดียวของพระเจ้ า” ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็วา่ อย่างนี้ คนที่ไม่เชื่อก็ถูกลงโทษก็เพราะเขาไม่เชื่ อ
พระเยซูคริ สต์ นี่แหละเป็ นเหตุผลอย่างเดียวที่มนุษย์พากันเดินทางไปสู่ ความพินาศนิ รันดร์
ท่านจะต้องไม่ลงนรก เพราะท่านเป็ นอาชญากรฆ่าคนตาย เพราะว่าพระเจ้าทรงสามารถอภัย
โทษแก่คนฆ่าคนตายได้ และท่านไม่ตอ้ งลงนรกนิรันดร์ เพราะเหตุวา่ ท่านเป็ นขโมยหรื อเป็ นคนขี้เมา
เพราะพระเจ้าทรงสามารถอภัยบาปแก่ขโมยและคนขี้เมาได้ ถ้าจะสารภาพต่อพระองค์ แต่มีบาปอยูอ่ ย่าง
เดียวที่พระเจ้าไม่สามารถยกโทษให้ได้เลยบาปนั้นคือการปฏิเสธพระเยซูคริ สต์ ถ้าท่านปฏิเสธไม่ยอม
ต้อนรับพระเยซูคริ สต์เป็ นผูไ้ ถ่บาปประจาตัวของท่าน ท่านก็ไม่มีหวัง เพราะว่าพระเจ้าไม่มีแผนการ
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อย่างอื่นที่จะช่วยมนุษย์ให้พน้ จากไฟนรก (และมีทางเดียวเท่านั้นที่มนุษย์จะพ้นจากความพินาศนิรันดร์
คือการไว้ใจพระเยซู)
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คนใจอารี
ท่านบอกว่านัน่ ไม่เป็ นการยุติธรรมที่พระเจ้าจะทรงกระทาเช่นนั้น ท่านคิดว่าคุณงามความดีใน
ชีวติ ของท่านจะช่วยให้ท่านรอดพ้นจากความพินาศ
ข้าพเจ้าอยากจะเล่าเรื่ องชายใจดีคนหนึ่งให้ฟัง ชายคนนี้ ดีสารพัดดี คนทัว่ ทั้งเมืองก็ยอมรับว่า
เขาเป็ นคนดีจริ ง ๆ ดีต่อลูก ๆ ดีต่อมิตร และดีต่อเพื่อนบ้านใกล้เคียง แต่ชายคนนี้ถูก ตารวจจับฐานทา
ร้ายร่ างกายภรรยาของเขา บาดเจ็บสาหัส ภรรยาของเขาบอบช้ ามากเป็ นตายเท่ากัน ตารวจจึงนาคดีข้ ึน
ศาลฐานทาร้ายร่ างกาย มีพยานหลายคนให้การยืนยันว่า ชายคนนี้เป็ นคนดีและเรี ยบร้อยจริ ง ๆ แต่ผู ้
พิพากษาบอกว่าศาลไม่ตอ้ งการพยานเกี่ยวกับคนอื่น ศาลถามว่าเขาดีต่อภรรยาของเขาหรื อเปล่า? ถ้าเขา
เป็ นคนดีต่อภรรยาเหตุไร เขาจึงทาร้ายร่ างกายภรรยา สาหัสเช่นนี้? ไม่มีใครเป็ นพยานให้เขาเลยว่าเขา
เป็ นคนดีต่อภรรยา ฉะนั้นศาลจึงลงโทษจาคุก เพราะเขาทาร้ายร่ างกายภรรยาของเขา ถูกแล้ว เขาเป็ นคน
ดีจริ ง ๆ สาหรับคนอื่น แต่เมื่อเขาทาร้ายต่อภรรยาคนเดียวของเขา ศาลก็ลงโทษเขา เพราะความผิดฐาน
ทาร้ายร่ างกายเพียงข้อเดียว
ท่านเป็ นคนดีและประพฤติเรี ยบร้อยต่อทุกคน แต่ท่านแสดงตัวเป็ นศัตรู ต่อพระบุตรของพระ
เจ้าจะได้หรื อ? และการทาผิดเช่นนั้นจะไม่ถูกลงโทษหรื อ? ฉะนั้นเรื่ องทั้งหมดไม่ใช่อยูท่ ี่ท่านบาเพ็ญ
ตนเป็ นคนดี และทาประโยชน์แก่เพื่อนบ้านของท่านเท่านั้น ถ้าท่านเพิกเฉยและทอดทิง้ องค์พระเยซู
คริ สต์พระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าจะต้อง “คิดบัญชี ” แก่ท่านแน่ ๆ ท่านจะทาไม่ดีแก่พระบุตรของ
พระองค์ และท่านนึกว่าท่านจะรอดพ้นความพินาศไปได้หรื อ?
ประมาณสองพันปี มาแล้ว พระเจ้าทรงพระราชทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ สาหรับเป็ น
ผูไ้ ถ่บาปของท่าน พระเยซูคริ สต์ทรงแบกความบาป ของท่านแทนตัว ท่านบนไม้กางเขน พระเยซูตอ้ ง
สิ้ นพระชนม์เพื่อท่านจะได้ชีวติ รอด พระเจ้าพระราชทานความรอดพ้นบาปให้แก่ท่าน โดยไม่ตอ้ งเสี ย
เงิน เสี ยทองและท่านไม่ตอ้ งลงทุนลงแรงประการใดเลย และพระองค์ทรงบอกแก่ท่านให้ตอ้ นรับพระ
บุตรของพระองค์เป็ นผูไ้ ถ่บาปของท่าน หากท่านปฏิเสธพระบุตรที่จะช่วยท่านได้ก็ไม่มีทางอื่น ที่จะ
เลือก นอกจากถูกลงโทษตามความผิด ฉะนั้นทุก ๆ สิ่ งขึ้นอยูก่ บั การที่ท่านจะยอมรับพระเยซูคริ สต์
ชีวติ ของท่านอาจเป็ นคนดีเด่น ยอดเยีย่ ม และไม่มีใครจะกล้าเป็ นโจทก์ปรักปราชื่อเสี ยงของ
ท่าน ในข้อใดเลย ท่านเป็ นเพื่อนบ้านดีที่สุดแต่ท่านได้กระทาผิดต่อพระบุตรของพระเจ้า และท่าน
ปฏิเสธพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระเจ้าซ้ าแล้วซ้ าอีก พระเยซูคริ สต์ทรงคอยอยูเ่ ป็ นเวลาหลายปี แต่ท่าน
ก็ไม่ยอมให้พระเยซูคริ สต์เสด็จเข้าไปอยูใ่ นดวงใจของท่าน หากท่านยืนอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า
พระองค์จะตรัสแก่ท่านว่าอย่างไร? การที่ท่านกระทาดีต่อเพื่อนมนุษย์จะเป็ นการลบล้างความชัว่ ที่ท่าน
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ได้กระทาต่อพระเยซูหรื อ? ไม่ได้เลย เมื่อรวมความแล้วทุกอย่างนับว่าเป็ นการยุติธรรมสาหรับท่าน
ทั้งหมด ความผิดบาปอื่น ๆ ก็ไม่สาคัญเท่ากับการที่ได้ปฏิเสธพระเยซูคริ สต์
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ศัตรู ของท่ าน
ท่านยังคิดอยูอ่ ีกหรื อว่าพระเจ้าทรงอยุติธรรม กล่าวคือพระองค์ไม่มีสิทธิ์ ที่จะลงโทษท่านใน
การที่ท่านปฏิเสธไม่ยอมรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูไ้ ถ่บาปของท่าน
สมมุติวา่ ท่านมีศตั รู คนหนึ่ง ศัตรู ผนู ้ ้ ีจะใช้ทุกวิถีทางที่จะทาอันตรายแก่ท่าน ศัตรู น้ ีเกลียดหน้า
ไม่อยากเห็นท่านและคอยแช่งด่าเสมอทาให้ “บ้าน” ของท่านแตกแยกและทาลายครอบครัวของท่านให้
ย่อยยับ
แต่อยูม่ าวันหนึ่ง ศัตรู ของท่านคนนั้นเกิดวิบตั ิแม้กระทัง่ อาหารก็ไม่มีจะกิน เขากาลังจะตาย
เพราะความหิ วโหย พอท่านทราบเรื่ องจึงเกิดความสงสาร จึงเชิญผูน้ ้ นั ให้มาที่บา้ นของท่าน ท่านได้นา
อาหารอย่างดีมาเลี้ยงเขา แต่ศตั รู ของท่านไม่ยอมแตะต้องอาหารนั้นเลยแม้แต่คาเดียว ในที่สุดเขาก็เป็ น
ลมล้มลงสิ้ นใจตาย
เหตุไรเขาจึงตาย? เขาตายเพราะเขาไม่อยากมีชีวติ อยู่ ชีวิตของเขาอาจยึดต่อไปได้อีก หากเขาจะ
ยืน่ มือออกและหยิบอาหารนั้นเข้าปากเท่านั้นเขาจะรอดตาย แต่เพราะมานะทิษฐิเขาจึงตาย
ตามอุทาหรณ์ เรื่ องนี้ท่านเข้าใจความหมายแจ่มแจ้งหรื อ? ทุกคนที่ไม่ยอมรับเชื่ อพระเยซูเพื่อรับ
ชีวติ นิ รันดร์ ก็เหมือนชายคนนั้น ที่ไม่ยอมรับประทานอาหารเพื่อให้มีชีวติ อยูต่ ่อไป วันนี้ท่านจะรับพระ
เยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่านหรื อ ท่านเข้าใจว่าพระเยซูได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาป
ของท่านหรื อ ท่านเข้าใจว่าพระเยซูเป็ นทางรอดนาท่านไปสวรรค์หรื อ? ท่านไม่รู้หรื อว่าถ้าท่านจะอยู่
เฉย ๆ ท่านจะถูกพระเจ้าลงโทษท่าน
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ไม่ มพี ระเยซู
ปั ญหาของพระยาปี ลาตว่า “เราจะทาอย่างไรแก่พระเยซู” ทีน้ ีให้เราเปลี่ยนปั ญหานั้นว่า “เราจะ
ทาอย่างไร ถ้าไม่มีพระเยซู” ในเวลาถึงแก่ความตาย เราจะทาอย่างไร ถ้าไม่มีพระเยซู ท่านกล้าเผชิญกับ
ความตายโดยไม่มีพระเยซูหรื อ เศรษฐีจะซื้ อเวลาไม่ได้ เรามีชีวติ อยูใ่ นโลกนี้เพียงไม่กี่ปี เมื่อตายไปแล้ว
เราจะอยูก่ บั พระเยซูตลอดนิรันดร์ หรื อจะอยูใ่ นนรกตลอดนิรันดร์
ในเวลาที่ท่านมีความทุกข์ เพราะคนที่ท่านรักกาลังจะตาย ท่านจะทาอย่างไร ถ้าไม่มีพระเยซู
บางทีท่านเองยังหนุ่มแน่นอยู่ และยังไม่เคยเห็นพี่นอ้ งถึงแก่ความตาย แต่ความตายต้องมาถึงทุกคน ท่าน
จะทนต่อความเศร้าโศกนั้นแต่ผเู ้ ดียวได้หรื อ
ได้ ถ้าท่านมีพระเยซู
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แม่ สองชนิด
สมัยเมื่อข้าพเจ้า (ผูแ้ ต่ง) ยังเป็ นผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐในแคว้นของชาวอินเดียแดงพวกหนึ่ง
วันหนึ่งมีทารกชาวอินเดียแดงคนหนึ่งถึงแก่กรรม เขานาเอาศพของทารกคนนั้นไปฝังที่ชายป่ าริ มฝั่ง
มหาสมุทรแปซิ ฟิค มารดาของทารกคนนั้นจ้องดูกอ้ นดินที่กลบร่ างลูกของตนที่อยูใ่ นหลุม ทันใดนั้น
หญิงคนนั้นก็เอามือทิง้ ผมบนศีรษะจนหลุดเป็ นปอย ๆ ออกมา และเลือดไหลโทรมศีรษะ ขณะที่กลับ
บ้านเขาร้องไห้เสี ยงดังไปตลอดทาง
ต่อมาก็มีเด็กอีกคนหนึ่งตายและข้าพเจ้าได้ฝังศพของเด็กคนนี้ใกล้ ๆ กับที่ฝังศพเด็กคนแรก
มารดาของเด็กยืนร้องไห้อยูอ่ ย่างเงียบ ๆ ใกล้ปากหลุมฝังศพ แต่ไม่ได้ดึงผมเหมือนผูห้ ญิงคนแรก เมื่อ
ฝังศพเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว แม่ของทารกคนนั้นก็เดินกลับบ้านอย่างเงียบๆ
ทาไมมารดาสองคนนี้จึงแสดงกิริยาอาการเศร้าโศกไม่เหมือนกัน ต่างก็สูญเสี ยลูกรักของตน
ด้วยกันทั้งคู่ แม่ของเด็กทั้งสองคนต่างก็รักลูกของตนปานดวงใจด้วยกันทั้งคู่ แต่คนหนึ่งอดทนความ
ทุกข์ที่ประดังเข้ามาไม่ได้ แต่แม่ของเด็กอีกคนหนึ่งสามารถอดทนได้อย่างน่าประหลาด ที่ต่างกันก็
เพราะแม่คนหนึ่งเป็ นคนไม่มีพระเจ้าในใจเลย แต่อีกคนหนึ่งเป็ นคนรักพระเจ้าและรู ้จกั พระเยซูคริ สต์
อย่างดี และนางรู ้แน่นอนว่านางจะพบลูกรักของนางอีกครั้งหนึ่ง ถูกแล้ว ลูกรักจากไปอย่างไม่มีวนั
กลับมาอีก แต่แม่จะไปหาลูกที่พระที่นงั่ ของพระบิดาเจ้าในสวรรค์ และจะอยูท่ ี่นนั่ กับลูกของนางตลอด
กาลนิรันดร์
คนที่ไม่รู้จกั พระเยซูร้องไห้เพราะไม่มีความหวัง
แต่คนที่รู้จกั พระเยซูสามารถร้องเพลงได้
เพราะมีความหวังในการเป็ นขึ้นมาอีกโดยพระเยซูคริ สต์
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การตัดสิ นใจของท่าน
“ข้าพเจ้าจะทาอย่างไรกับพระเยซู ซึ่ งเรี ยกว่าพระคริ สต์?” นัน่ เป็ นปั ญหาแน่นอน แต่ปัญหา
สาคัญที่สุดมีอยูว่ า่ “พระเยซูจะทรงกระทาอย่างไรกับข้าพเจ้า?” การที่พระเยซูจะทรงกระทาอะไรกับ
ท่านในอนาคต ก็ข้ ึนอยูก่ บั การที่ท่านได้กระทาอะไรกับพระเยซูในเวลาปั จจุบนั ข้าพเจ้าจะต้องทา
อะไร?” ท่านจะต้องลงมือทาอะไรอย่างหนึ่ง คือท่านจะต้องตัดสิ นใจด้วยตนเอง และคนอื่นจะตัดสิ นใจ
แทนท่านหาได้ไม่
ไม่ใช่วา่ ท่านคิดอย่างไร แต่ท่านจะทาอย่างไร ท่านจะต้องตัดสิ นใจว่าท่านจะลงมือทาอะไร
ท่านจะปฏิเสธหรื อจะต้อนรับ การตัดสิ นใจของท่านจะเป็ นการบอกชี้ทางให้เห็นว่า บั้นปลาย ทางของ
ชีวติ ของท่านเป็ นอย่างไร
ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอร้องให้ท่านตัดสิ นใจ และตัดสิ นใจเดี๋ยวนี้ อย่าผลัดไว้จนวันพรุ่ งนี้ แต่จง
ตัดสิ นใจวันนี้เพราะพรุ่ งนี้ อาจจะสายเกินไป “นี่แน่ ะ บัดนีเ้ ป็ นเวลาอันชอบ นี่แน่ ะ บัดนีเ้ ป็ นเวลาแห่ ง
ความรอด” (2 โคริ นธ์ 6:2) ท่านจะตอบว่าอย่างไร? ถ้าท่านยอมรับท่านก็จะรอดพ้นบาป หากท่าน
ปฏิเสธท่านก็จะสู ญเสี ยชีวติ นิรันดร์ จงตอบรับพระเยซูคริ สต์เดี๋ยวนี้เถิด
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ถ้าท่านยังไม่ได้รับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน
โดยเซ็นชื่ อของท่านตามข้อความข้างล่างนี้

เราเชิ ญให้ท่านรับพระองค์

การตัดสิ นใจของข้ าพเจ้ า
ข้าพเจ้ารู ้วา่ ชีวติ บั้นปลายของข้าพเจ้านั้นสาคัญที่สุด คือว่า ข้าพเจ้าจะทาอย่างไรกับพระเยซู
ข้าพเจ้าขอสารภาพความผิดบาปของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่ อ และวางใจพระเยซูคริ สต์ ข้าพเจ้าขอพระเยซู
ทรงรับข้าพเจ้าไว้เป็ นบุตรของพระองค์ เพื่อรับชีวิตนิรันดร์
ชื่อและนามสกุล.................................................................................................
วันที่....................................................................................................................
กองคริ สเตียนบรรณศาสตร์ 201 ตรอกฮิกส์ ถนนสาธรเหนือ พระนคร
มีความยินดีมากที่ทราบว่า ท่านได้รับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน โปรดแจ้ง
ให้เราทราบ เราจะส่ งหนังสื อที่จะช่วยในชีวติ คริ สเตียนของท่าน
ชื่อและนามสกุล................................................................................................................
บ้านเลขที่.....................................ถนน...............................หมู่บา้ น...................................
อาเภอ...................................................................จังหวัด.................................................
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เมื่อท่านได้อ่านเรื่ องนี้แล้ว และมีความสนใจอยากรู ้ความจริ งมากขึ้น เชิ ญติดต่อกับผูป้ ระกาศ
พระกิตติคุณในจังหวัดเหล่านี้คือ นครราชสี มา, กาฬสิ นธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, บุรีรัมย์,
มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรี สะเกษ, สุ รินทร์, อุดรธานี, อุบลราชธานี, หนองคาย, อาเภอบ้านไผ่,
อาเภอยโสธร, และอาเภอสาโรงทาบ
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