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คานา
ในบรรดาหนังสื อพื้นมูลฐานทั้งหลายที่เขียนขึ้นในแบบง่าย ๆ เพื่อเผยแพร่ คาสอนของพระเจ้า
สู่ มวลชน เท่าที่เราได้จดั พิมพ์มานั้นหนังสื อเรื่ อง “พระคริ สต์ คือแสงสว่ างของโลก” เล่มนี้ จัดเป็ นเล่ม
หนึ่ง ที่บรรลุเป้ าหมายได้พอสมควร จากสถิติการพิมพ์ถึงสิ บครั้ง ย่อมยืนยันความจริ งนี้ได้เป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่พวกเราภาคภูมิใจเหนืออื่นใด มิได้อยูท่ ี่ความสาเร็ จในการจัดพิมพ์และจาหน่าย
หนังสื อจานวนมากมายเหล่านี้ หากอยูท่ ี่ความซาบซึ้ งในพระคุณอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า ที่ทรงใช้เราให้
เป็ นภาชนะนาเอาพระพรของพระองค์ไปสู่ ผอู ้ ื่นได้อย่างเกิดผล
ฉะนั้น นอกเหนื อไปจากความปรารถนาที่จะให้ผอู ้ ่านได้รับรู ้ในเรื่ องราวของพระเจ้าและรับ
พระพรเพื่อท่านเองแล้ว เรายังหวังอย่างยิง่ ว่า ท่านคงจะช่วยเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ และแบ่งพระพรอัน
เลิศที่ท่านได้รับนี้ให้แก่ผอู ้ ื่นอีกด้วย
กองคริสเตียนบรรณาศาสตร์
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1. การสร้ างฟ้ าสวรรค์ แผ่ นดินโลก และมนุษย์
ในปฐมกาล พระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสิ่ งสารพัดทั้งปวงที่มีอยูใ่ น
จักรวาลนี้ ในเวลานั้นมีแต่พระเจ้าเท่านั้น พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ พระองค์ไม่มีเบื้องต้นและ
เบื้องปลาย พระองค์ทรงมีชีวติ อยูโ่ ดยพระองค์เอง และทรงเป็ นบ่อเกิดแห่งชีวิตทั้งปวง พระองค์เป็ นผู ้
ทรงสร้างทุกสิ่ ง
พระเจ้าทรงพอพระทัยแต่สิ่งที่ดี เหตุฉะนั้นทุก ๆ สิ่ งที่พระองค์ทรงสร้างจึงล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่
งดงามน่าดูท้ งั นั้น ทีแรกพระองค์ได้ทรงสร้างโลกที่สวยสดงดงาม แต่ต่อมาโลกก็ถูกปกคลุมไปด้วย
ความมืดและความว่างเปล่า พระองค์จึงตรัสให้มีแสงสว่างเกิดขึ้น แล้วแสงสว่างก็เกิดขึ้น พระเจ้าจึงได้
แยกความสว่างออกจากความมืดทรงเรี ยกว่า กลางวันและกลางคืน เราจึงมีวนั คืนตั้งแต่วนั นั้นเป็ นต้นมา
ภายหลังนั้นพระเจ้าได้ตรัสเนรมิตให้แผ่นดินสู งขึ้นจากพื้นน้ า น้ าจึงไหลลงไปสู่ ที่ต่า ที่สูงจึงกลายเป็ น
แผ่นดิน และที่ลุ่มก็กลายเป็ นแม่น้ าและทะเลลึก ครั้นทรงจัดแจงพื้นดินอย่างนั้นแล้ว พระองค์จึงเนรมิต
ให้ ต้นหญ้า ต้นผัก และต้นไม้ท้ งั ปวงเกิดขึ้น และผลิดอกออกผลตามชนิ ดของมัน พระเจ้าได้ทรงสร้าง
ท้องฟ้ าอากาศเบื้องบนและทรงสร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ และดวงดาวทั้งหลายไว้ในท้องฟ้ านั้น
พระองค์ได้ทรงกาหนดดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวทั้งหลายไว้ให้เป็ นเครื่ องหมายของ ฤดู ปี
เดือน และวันแล้วพระเจ้าได้ทรงสร้างฝูงปลาไว้ในทะเล และในแม่น้ าลาธารทั้งปวง ทรงสร้างฝูงนกให้
บินไปมาในอากาศ และทรงสร้างสัตว์ทุกชนิดให้มีข้ ึนบนพื้นแผ่นดิน พระองค์ทรงเนรมิต สิ่ งทั้งปวง
เหล่านี้ดว้ ยคาตรัสพระองค์เพียงแต่ตรัสออกมาเท่านั้น สิ่ งทั้งปวงก็บงั เกิดขึ้นตามพระราชประสงค์ของ
พระองค์
เมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรดูสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้แล้ว
พระองค์ก็ทรงพอ
พระทัย เพราะทุกสิ่ งทุกอย่างล้วนแต่งดงามน่าดูท้ งั นั้น แต่พระองค์ยงั ไม่ทรงพอพระทัย เพราะว่ายังไม่มี
สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่มีความฉลาด ความคิด สามารถจะร่ วมสนิ ท และนมัสการพระองค์ได้ ฉะนั้นภายหลังเมื่อ
พระองค์ได้ทรงสร้างสิ่ งสารพัดทั้งปวงแล้ว พระองค์จึงทรงสร้างมนุษย์ข้ ึนตามพระฉายาของพระองค์
ในการสร้างมนุษย์ข้ ึน พระองค์ได้ทรงเอาดินมาปั้ นเป็ นรู ปมนุษย์ แล้วระบายลมแห่ งชีวติ ของพระองค์
เข้าไปทางรู จมูก รู ปปั้ นนั้นจึงมีชีวติ และจิตวิญญาณ พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์คนแรกเป็ นชาย แต่พระ
เจ้าทรงเห็นว่า การที่ชายผูน้ ้ นั จะอยูแ่ ต่ลาพังคนเดียวนั้นไม่เหมาะพระองค์จึงได้ทรงบันดาลให้ผชู ้ ายนั้น
นอนหลับ แล้วทรงชักเอากระดูกซี่โครงออกมาหนึ่งซี่ เมื่อทรงปิ ดแผลที่เปิ ดเพื่อชักซี่ โครงนั้นแล้วก็ทรง
เนรมิตกระดูกซี่ โครงนั้นเป็ นผูห้ ญิง ทรงมอบนางให้อยูก่ ินกับชายผูน้ ้ นั มนุษย์สองคนแรกที่พระองค์ได้
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ทรงสร้างนี้ เป็ นคนบริ สุทธิ์ ปราศจากความผิดบาป พระองค์ทรงตั้งชื่ อผูช้ ายว่าอาดัม และผูห้ ญิงว่า เอวา
ท่านทั้งสองนี้เป็ นบรรพชนของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทัว่ โลก
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2. ความผิดบาปเกิดขึน้ ในโลก
พระเจ้าทรงรักใคร่ ท้ งั สองคนนี้มาก พระองค์จึงได้ทรงสร้างสวนที่สวยงามสวนหนึ่งให้เป็ นที่
อยูอ่ าศัยของเขา ในสวนนี้มีไม้ดอกไม้ผล และปั จจัยในการดารงชี วติ อย่างบริ บูรณ์ เขาทั้งสองเต็มไป
ด้วยความสุ ขความยินดี พระเจ้าได้เสด็จลงมาเยีย่ มเยียนเขาอยูเ่ สมอ พระองค์ได้ทรงสร้างต้นไม้แห่งชีวิต
ไว้ตน้ หนึ่ง ไว้กลางสวนนี้ เป็ นต้นไม้ที่เมื่อผูใ้ ดได้กินผลของมันแล้วก็จะไม่รู้จกั ตาย พร้อมกันนั้น
พระองค์ได้ทรงสร้างต้นไม้อีกต้นหนึ่ง เป็ นต้นไม้ที่ทาให้รู้จกั ความดีและความชัว่ ถ้าเขากินผลของต้นนี้
เมื่อใด ตาของเขาจะสว่างไสว เขาจะรู ้จกั ความดีและความชัว่ ทันที พระองค์ทรงพอพระทัยที่จะให้คน
ทั้งสองนี้มีชีวติ อยูต่ ลอดนิรันดร์ พระองค์จึงอนุ ญาตให้เขากินผลไม้แห่งชีวติ แต่ทรงห้ามมิให้กินผลไม้
ที่ทาให้รู้จกั ความดีและความชัว่ คาสัง่ ห้ามนี้เป็ นข้อพิสูจน์วา่ เขาจะเชื่ อฟังคาสัง่ ของพระองค์หรื อไม่ เขา
มีอิสระที่จะทาสิ่ งใด ๆ ได้ตามความปรารถนา เขาจะเลือกทาอะไรก็ได้พระเจ้ามิได้ทรงขืนใจเขา แต่ทรง
มีพระประสงค์ให้เขาเชื่ อฟังและปฏิบตั ิตามพระองค์ดว้ ยใจสมัคร พระองค์ตรัสไว้แล้วว่า ถ้าเขากิน
ผลไม้น้ ีเข้าไปเมื่อใด เขาจะต้องตายเมื่อนั้นซึ่ งหมายความว่าเขาจะมีชีวิตอยูใ่ นโลกนี้สืบไปเป็ นนิตย์
ไม่ได้ และเพราะความผิดครั้งนี้เขาจึงไปสวรรค์ไม่ได้ เว้นแต่เขาจะได้รับการชาระความผิดบาปเสี ยก่อน
พญามารได้ปลอมตัวเป็ นงูเข้ามาล่อลวงนางเอวาในสวน มันได้พดู กับนางเอวาว่า “จริ งหรื อที่
พระเจ้าได้ตรัสห้ามเธอมิให้กินผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้?”
นางเอวาตอบว่า “เราทั้งสองกินได้ทุกต้น เว้นแต่ตน้ นี้ ที่พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้เรากิน เพราะ
พระเจ้าตรัสไว้วา่ ถ้าเจ้าขืนกินเข้าไปเมื่อใด เจ้าจะต้องตายเมื่อนั้น”
พญามารจึงแสร้งพูดกลบเกลื่อนล่อลวงว่า “ไม่จริ งเลยผลไม้แห่งต้นนี้มีประโยชน์แก่เธอทั้ง
สองมาก เพราะว่าเมื่อเธอกินเข้าไปแล้วเธอจะรู ้จกั ความดีและความชัว่ ” และยิง่ กว่านั้นมันได้ล่อลวงเขา
ว่า “เมื่อเธอกินแล้วเธอจะไม่ตาย”
นางเอวาจึงเด็ดผลไม้มารับประทานเข้าไป และส่ งให้อาดัมรับประทานด้วย ครั้นเมื่อเขาทั้งสอง
ได้กินเข้าไปแล้วก็เกิดความรู ้สึกว่า เขาทั้งสองได้ขดั ขืนคาสั่งของพระเจ้า จึงตกใจกลัวยิง่ นัก รี บพากัน
หลบหนีไปซ่อนตัวในพุม่ ไม้
พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ ง ทรงรู ้วา่ อาดัมและเอวาขัดขืนคาสั่งของพระองค์ โดยกินผลไม้ที่
พระองค์ทรงห้าม ความกลัวจึงเกิดขึ้นแก่เขาเช่นนั้น เขาทั้งสองจึงเป็ นคนบาป พระองค์ได้ทรงไล่ให้เขา
ออกไปเสี ยจากสวนอันสวยงาม และอุดมสมบูรณ์แห่งนั้นไป เพราะเหตุที่คนทั้งสองเป็ นบรรพชนของ
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มนุษย์ และเป็ นผูท้ ี่เปิ ดช่องให้ความผิดบาปเกิดขึ้นในโลก จึงส่ งผลให้มนุษย์ทุกคนอันเป็ นเผ่าพันธุ์ของ
เขาต้องพลอยเป็ นคนบาปได้ดว้ ย และมีนิสัยชัว่ ติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้
แม้วา่ พระเจ้าจะทรงลงโทษอาดัมและเอวา แต่พระองค์ก็ได้ให้คามัน่ สัญญาไว้วา่ จะทรงโปรด
ให้ผหู ้ นึ่งเกิดมาแต่เผ่าพันธุ์ของนาง ซึ่ งจะมีอานาจเหนื อมารร้ายนั้น และจะช่วยมนุษย์ท้ งั หลายให้รอด
พ้นจากความผิดบาป คาทานายนี้เล็งถึง องค์พระเยซูคริ สต์ ตั้งแต่น้ นั ต่อมาประมาณ 4,000 ปี พระเยซูก็
ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ทรงปฏิสนธิในครรภ์ของสาวพรหมจารี มาเรี ย
พระเจ้าทรงรักมนุษย์ ถ้าเขาไม่ทาความผิดบาป เขาจะมีชีวิตอยูไ่ ด้ตลอดชัว่ นิ รันดร์ ตามพระดาริ
ของพระเจ้า แม้เมื่อเขาตกอยูใ่ นความบาปแล้ว พระเจ้าก็ยงั ทรงสัญญาว่า จะประทานพระผูช้ ่วยให้รอด
ลงมาช่วยเขาทั้งหลายให้รอดพ้นจากอานาจแห่งความผิดบาป และจะประทานชีวติ นิ รันดร์ ให้แก่เขา
ตั้งแต่สมัยอาดัมเป็ นต้นมา ความผิดบาปได้แพร่ หลายไปในโลกมากยิง่ ขึ้นทุกที อาดัมมี
บุตรชายสองคน ต่อมาผูเ้ ป็ นพี่ชายได้ฆ่าน้องชายเสี ยเพราะความอิจฉาริ ษยา ที่พระเจ้าทรงโปรดน้องชาย
มากกว่าตน นี่คือการฆาตกรรรมรายแรกของมนุษยชาติ ประชากรของโลกยิง่ มากขึ้นเท่าใด ความผิด
บาปก็ยงิ่ ทวีมากขึ้นเท่านั้น พวกเขาพากันทาความผิดบาป โดยไม่มีความละอายแม้แต่นอ้ ย เมื่อทุกคน
เป็ นคนผิดบาป บุตรหลานก็พลอยทาความผิดบาปตามบิดามารดาด้วย และพากันคิดทาความผิดบาปอื่น
ๆ ขึ้นอีกเป็ นอันมากจนนับไม่ถว้ น เช่นฆ่าฟั นกัน ลักขโมย ล่วงประเวณี โกหก อิจฉา ด่าทอ เกลียดชัง
ฯลฯ เขาพากันกระทาความผิดบาปอย่างนี้เรื่ อย ๆ มาได้ประมารณ 1500 ปี ขณะนั้นความชัว่ ก็ทวีมากขึ้น
ถึงที่สุด พระเจ้าจึงทรงตกลงปลงพระทัยว่าต้องลงโทษมนุษย์ เพราะในดวงใจของมนุษย์เต็มล้นไปด้วย
ความชัว่ ยังมีเหลือยูเ่ พียงครอบครัวเดียวเท่านั้นที่เป็ นคนดีมีความชอบธรรม ครอบครัวนั้นคือครอบครัว
ของชายที่ชื่อโนอาห์ ซึ่ งประกอบด้วยตัวเขาภรรยาของเขาและบุตรชายกับบุตรสะใภ้ รวมทั้งหมดแปด
คน
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3. พระเจ้ าทรงลงโทษมนุษย์ โดยการบันดาลให้ นา้ ท่ วมโลก
พระเจ้าทรงบอกให้โนอาห์สร้างเรื อขนาดใหญ่ข้ ึนลาหนึ่ง สาหรับช่วยตัวเขาเองและครอบครัว
ของเขาให้พน้ ภัยจากน้ าท่วมโลก ซึ่ งพระเจ้าจะทรงบันดาลให้เกิดขึ้นเพื่อลงโทษมนุ ษย์ เพราะเหตุ
ความผิดบาปของพวกมนุษย์เอง เรื อที่พระเจ้าทรงสัง่ ให้โนอาห์สร้างนั้น เป็ นเรื อขนาดสามชั้น ยาว 75
วา กว้าง 12 วา 2 ศอก สู ง 7 วา 2 ศอก มีประตูและหน้าต่างอย่างละหนึ่งบาน ซึ่ งโนอาห์ก็ได้ต่อเรื อลานี้
ขึ้นในที่ดอนตามคาสั่งของพระเจ้า ในการต่อเรื อลานี้กินเวลาถึง 120 ปี จึงสาเร็ จ ระหว่างที่กาลังต่อเรื อ
อยูน่ ้ นั โนอาห์ได้ป่าวประกาศให้คนทั้งปวง ละทิ้งความผิดบาปหันมาหาพระเจ้าและเชื่ อพึ่งในพระองค์
เพื่อจะได้พน้ จากการลงโทษที่พระเจ้าทรงตั้งพระทัยไว้น้ นั
แต่คนเหล่านั้นกลับพากันหัวเราะเยาะเย้ย
และไม่ยอมเชื่อฟังคาตักเตือนของเขา เมื่อโนอาห์ต่อเรื อสาเร็ จแล้วพระเจ้าก็ทรงสั่งให้โนอาห์พาภรรยา
และทุกคนในครอบครัว พร้อมกับสัตว์ทุกชนิ ดประกอบด้วยตัวผูแ้ ละตัวเมียอย่างละคู่เข้าไปในเรื อลา
นั้น เมื่อทุกสิ่ งได้เข้าไปอยูใ่ นเรื อลาใหญ่เรี ยบร้อยแล้ว พระเจ้าก็ทรงปิ ดประตูเรื อนั้นเสี ยแล้วพระองค์ก็
ทรงบันดาลให้ฝนตกลงมาเป็ นเวลา 40 วัน 40 คืน น้ าก็เริ่ มท่วมแผ่นดินโลกสู งขึ้นไปทุกที ๆ จนเรื อแห่ง
ความรอดของโนอาห์ลอยลาขึ้นเหนื อน้ า บรรดาคนทั้งปวงที่อยูน่ อกเรื อก็พากันวิง่ ขึ้นไปบนเนิ นเขา
บ้างก็พากันมาเคาะที่ประตูเรื อ วิงวอนขอให้โนอาห์เปิ ดประตูรับ แต่โนอาห์ไม่สามารถเปิ ดประตูรับ
ใครได้ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงปิ ดประตูน้ นั เสี ยแล้วอย่างแน่นหนา น้ าก็ยงิ่ ท่วมสู งขึ้นทุกทีจนเนินเขา
และภูเขาทั้งปวงต่างก็จมมิดอยูใ่ ต้พ้นื น้ า แลไปทางไหนก็มีแต่พ้นื น้ าจดขอบฟ้ า มนุษย์ท้ งั หลายจมน้ า
ตายหมด เว้นแต่โนอาห์ผชู ้ อบธรรม และครอบครัวของเขาผูซ้ ่ ึ งได้ยอมเชื่อฟังพระดารัสของพระเจ้า
เท่านั้น
น้ าท่วมโลกอยูป่ ระมาณ 150 วัน จึงค่อย ๆ ลดลงจนเรื อลาใหญ่น้ นั ค้างอยูบ่ นบกอีกครั้งหนึ่ง
พระเจ้าทางให้พวกเขาออกจากเรื อ โนอาห์และครอบครัวของเขาจึงพากันออกไปจากเรื อนั้น โนอาห์ได้
สั่งสอนลูกหลานของตนให้เกรงกลัว กราบไหว้ เชื่อฟัง และไว้วางใจพระเจ้าแต่พระองค์เดียวเท่านั้น
แล้วโนอาห์ได้ก่อแท่นบูชาเพื่อโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า และพระองค์ทรงโปรดประทานรุ ้งกินน้ าให้
เป็ นเครื่ องหมายแห่งคาสัญญาว่า จะไม่มีน้ าท่วมโลกอีกต่อไป
แต่ต่อมาภายหลังบุตรหลานของเขาก็หลงเจิ่นไปอีก พากันทาความผิดบาป กราบไหว้พระเทียม
เท็จและรู ปเคารพ ถ้ามนุษย์พากันกราบไหว้ปฏิบตั ิพระเจ้า ดาเนินตามทางของพระองค์ เขาก็จะมีแต่
ความสุ ข แต่เมื่อเขาหลงลืมละทิง้ คาสัง่ สอนของพระเจ้าเมื่อใด ความทุกข์ และความโศกเศร้าก็เกิดขึ้นแก่
เขาเมื่อนั้น
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4. พระเจ้ าทรงลงโทษคนบาปโดยบันดาลให้ ภาษาของพวกเขาวิบตั ิ
ไป
มนุษย์พากันหลงทาความผิดบาปหยาบช้าอีก เหมือนกับสมัยก่อนน้ าท่วมโลก พวกเขาพากัน
หลงลืมการนมัสการพระเจ้าและปฏิบตั ิพระองค์ เพราะเหตุน้ ีเขาจึงไม่รู้จกั ทางที่จะนาเขาไปสู่ สวรรค์ ใจ
ของมนุษย์เต็มไปด้วยความเย่อหยิง่ จองหอง เขาพากันแสวงหาเกียรติยศและชื่อเสี ยง พวกเขาได้ตกลง
กันในอันที่จะสร้างหอคอยขนาดใหญ่ให้มียอดสู งเทียมฟ้ า เพื่อเป็ นที่ระลึกแก่ชนรุ่ นหลังแสดงถึงอานาจ
และกาลังอันเข้มแข็งของพวกเขา หลังจากน้ าท่วมโลกได้ประมาณ 200 ปี พวกเขาก็พากันสร้างหอนี้ข้ ึน
แต่ขณะที่กาลังสร้างหออยูน่ ้ นั พระเจ้าได้เสด็จลงมาตรวจดู เห็นว่าการงานที่เขาได้กระทานั้นเกิดขึ้นจาก
ใจชัว่ ความเห็นแก่ตวั และความเย่อหยิง่ จองหองของพวกเขา พวกเขาพากันสร้างหอขึ้นเพื่อเป็ น
เกียรติยศแก่ตนเอง มิได้กระทาเพื่อพระเกียรติยศของพระเจ้า พวกเขาพากันหลงลืมและละทิ้งพระองค์
เสี ย พระเจ้าจึงทรงทาลายความคิดอันเย่อหยิง่ นี้ เสี ย ด้วยการบันดาลให้เกิดความวุน่ วายขึ้น โดยทาให้
ภาษาพูดของพวกเขาวิปริ ตไปจากเดิมซึ่ งมีเพียงภาษาเดียว กลายเป็ นหลายภาษาจนไม่สามารถเข้าใจกัน
ได้ และไม่อาจทาการร่ วมกันต่อไปอีกได้ หอนั้นจึงเรี ยกว่า บาเบล ซึ่ งแปลว่าวุน่ วาย เมื่อพระเจ้าได้ทรง
บันดาลให้เป็ นไปเช่นนั้นแล้ว พวกเขาก็แตกแยกกันไป ไปทามาหากินเป็ นหมู่เป็ นพวก ตามภาษาของ
ตน กระจัดกระจายอยูต่ ามภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ โลก
พระเจ้าได้ทรงลงโทษคนทาความผิดบาป ตั้งแต่สมัยเดิมมาจนถึงสมัยนี้ พระเจ้าทรงรักมนุษย์
และใคร่ ที่จะให้มนุษย์เลิกทาความผิดบาป แต่ถา้ มนุษย์ยงั ขืนทาบาปและขัดขืนน้ าพระทัยของพระองค์
เขาก็ถูกลงโทษ ถ้าเขาพากันเย่อหยิง่ จองหองอวดอหังการ์ พระเจ้าก็ทรงทาให้เขาถ่อมใจ คนใดที่คิดว่า
เขาสามารถไปสวรรค์ได้ดว้ ยคุณงามความดีของตน ไม่พ่ ึงพาอาศัยในความช่วยเหลือของพระเจ้า เขาก็
เป็ นเหมือนคนเหล่านั้น ที่คิดว่าเขาสามารถสร้างหอขึ้นไปถึงสวรรค์ได้ พระเจ้าจะทรงไล่เขาเหล่านั้นให้
ออกไปเสี ย เพราะว่าพระเจ้าทางเตรี ยมทางไปสวรรค์ไว้แต่ทางเดียว นอกจากทางนี้ แล้วไม่มีทางอื่นอีก
เลย ทางนั้นคือทางพระเยซูคริ สต์ ผูท้ ี่เดินไปตามทางสายอื่นจะเข้าไปในสวรรค์ของพระเจ้าไม่ได้
ภายหลังน้ าท่วมโลกประมาณ 400 ปี พระเจ้าได้ทรงลงโทษมนุษย์ที่ชวั่ ช้าเลวทรามอีกครั้งหนึ่ง
โดยทาลายเมืองโสโดมกับเมืองอะโมราเสี ย เพราะผูค้ นในเมืองทั้งสองนี้พากันทาความบาปชัว่ ช้าอย่าง
ร้ายแรงที่สุด พระเจ้าจึงทรงบันดาลให้มีไฟกามะถันตกลงมาจากฟ้ าทาลายผูค้ นในเมืองนั้นเสี ยสิ้ น เว้น
แต่ชายคนหนึ่งชื่ อโลตกับบุตรสาวสองคนเท่านั้น ที่พระเจ้าทรงให้เขารอดจากไฟกามะถันนั้น ส่ วน
ภรรยาของโลตมีความห่วงในทรัพย์สมบัติ จึงเหลียวหลังไปดู ร่ างของนางจึงกลับกลายเป็ นเสาเกลือไป
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การที่พระเจ้าทรงลงโทษคนชัว่ เช่นนี้ ก็เพื่อเป็ นที่เตือนใจคนรุ่ นต่อไป ให้รีบหาช่องทางที่จะ
หลีกหนีจากความผิดบาป ผูใ้ ดที่ไม่ยอมหันหลังหนีจากความผิดบาป จะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอน
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5. พระเจ้ าประทานพระบัญญัติสิบประการ
ภายหลังน้ าท่วมโลกได้ประมาณ 400 ปี พระเจ้าได้ทางเลือกบุรุษผูห้ นึ่งไว้เป็ นมิตรสหายของ
พระองค์ บุรุษผูน้ ้ ีมีชื่อว่าอับราฮัมพระเจ้าได้ทรงสั่งอับราฮัม ให้ยา้ ยครอบครัวออกจากบ้านเกิดเมือง
นอนของท่าน เพราะเป็ นบ้านเมืองที่มีแต่ผคู ้ นกราบไหว้รูปเคารพและไม่เชื่อถือพระเจ้า พระเจ้าได้ทรง
สั่งให้ทา่ นแยกตัวออกจากชาวเมืองและความผิดบาปของชาวเมืองนั้น แล้วทรงนาอับราฮัมไปอาศัยอยู่
ในแผ่นดินคะนาอัน เพราะอับราฮัมเคารพเชื่ อถือประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้า และไว้วางใจใน
คามัน่ สัญญาของพระองค์ พระองค์จึงทรงสัญญาว่า จะยกแผ่นดินคะนาอันนี้ให้เป็ นมรดกแก่เผ่าพันธุ์
ของท่าน อับราฮัมก็มีบุตรหลานมากขึ้นทุกปี จนกลายเป็ นชาติใหญ่เรี ยกว่ายูดา
(สมัยนี้เรี ยกว่ายิว หรื ออิสราเอล)
พระผูช้ ่วยให้รอดจะเสด็จลงมาบังเกิดในเผ่าพันธุ์ของอับราฮัมหรื อชาติยวิ นี้ พระองค์จะทรงไถ่
เขาออกจากความผิดบาปให้กลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง คาสัญญานี้ เป็ นคาทานายที่เล็งถึงองค์พระเยซู
คริ สต์ ซึ่ งได้ทานายล่วงหน้าก่อนที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จลงมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ถึง 2000 ปี พระเจ้าทรง
เลือกอับราฮัมและตั้งไว้เป็ นพลไพร่ ของพระองค์ เป็ นผูถ้ ือรักษาคาสัญญาและพระบัญญัติของพระองค์
และพระเยซูได้เสด็จลงมาบังเกิดในชาติยดู านี้ และทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของโลก
เมื่อท่านอับราฮัมได้สิ้นชีวิตไปแล้ว ประมาณ 400 ปี ชนชาติยวิ ก็ตกไปเป็ นทาสของชาวอียปิ ต์
ในเวลานั้นมีชาวยิวคนหนึ่งชื่ อว่าโมเสส (แปลว่า ฉุ ดขึ้นจากน้ า) พระเจ้าได้ทรงตั้งท่านผูน้ ้ ีให้เป็ นผูน้ า
ชาวยิวอันเป็ นพลไพร่ ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้ ให้พน้ จากการเป็ นทาสของประเทศอียปิ ต์ นาเขา
ทั้งหลายไปสู่ ประเทศคะนาอันซึ่ งเป็ นมรดกของอับราฮัมตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ โมเสสได้พา
ชาวยิวหนีไปทางป่ าใหญ่แห่ งหนึ่ง ระหว่างที่พวกเขากาลังหยุดพักอยูใ่ นป่ านั้น พระเจ้าได้ทรงเรี ยก
โมเสสให้ข้ ึนไปบนภูเขาลูกหนึ่งและได้ประทานพระบัญญัติให้ เรี ยกว่าพระบัญญัติสิบประการสาหรับ
เป็ นหลักในการสั่งสอนประชาชน พระบัญญัติน้ ี เป็ นรากฐานของกฎหมายทั้งปวง พระบัญญัติสิบ
ประการนั้นมีสาระสาคัญดังนี้
1. อย่านับถือพระเจ้าองค์อื่นต่อหน้าเราเลย
2. อย่าทารู ปเคารพขึ้นไว้สาหรับตน อย่าได้กราบไหว้หรื อปฏิบตั ิรูปนั้น
3. อย่าได้ออกพระนามของพระเจ้าเล่น ๆ
4. จงระลึกวันสะบาโต (คือ วันหยุดพักเพื่อนมัสการพระเจ้า) และรักษาไว้เป็ นวันบริ สุทธิ์
5. จงนับถือบิดามารดาของตน
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6. อย่าฆ่าคน
7. อย่าล่วงประเวณี
8. อย่าลักทรัพย์
9. อย่าเป็ นพยานเท็จ
10. อย่าโลภ
(ดูอพยพ บทที่ 20 ข้อ 3-17)
การที่พระเจ้าทรงโปรดประทานพระบัญญัติน้ ีให้ก็เพื่อตักเตือนสั่งสอนเราทั้งหลาย
ถ้าผูใ้ ด
สามารถทาตามพระบัญญัติน้ ี ได้ครบถ้วนผูน้ ้ นั ก็ปราศจากความผิดบาป แต่จะหาคนที่มีความประพฤติดี
เลิศถึงขั้นไม่เคยละเมิดพระบัญญัติเลยสักข้อหนึ่งนั้น หามีไม่ คนที่ประพฤติผดิ พระบัญญัติของพระเจ้า
จัดว่าเป็ นคนผิดบาป ถ้าเขาไม่เต็มใจเชื่ อฟังคาสั่งสอนของพระเจ้า ก็ยอ่ มแสดงว่าเขาเป็ นศัตรู ต่อพระองค์
เราทุกคนได้หลงไปจากทางแห่งความชอบธรรมและมิได้ประพฤติตามพระบัญญัติสิบประการ เพราะ
เหตุน้ ี เราจึงมีความทุกข์ ความลาบาก ความเสี ยใจ ความเจ็บป่ วย และความตาย ทางหนีพน้ จากความผิด
บาปและความทุกข์ก็มีแต่ทางเดียวเท่านั้นคือเราจะต้องเชื่อถือในพระเยซูคริ สต์ พระบุตรของพระองค์
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6. คาพยากรณ์ ทเี่ ล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์
มีนกั พยากรณ์ที่ยงิ่ ใหญ่หลายคนได้ทานายเหตุการณ์ล่วงหน้าไว้ก่อนเป็ นเวลาหลายร้อยปี แล้ว
ว่า พระเยซูจะเสด็จจากสวรรค์ลงมาบังเกิดในโลก เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของมนุษย์ คาทานายเหล่านั้น
มีบนั ทึกอยูใ่ นพระคัมภีร์เดิม
ท่านโมเสสเกิดก่อนสมัยของพระเยซูคริ สต์ประมาณ 1500 ปี ท่านผูน้ ้ ีได้พยากรณ์ถึงพระผูช้ ่วย
ให้รอด ผูซ้ ่ ึ งจะเสด็จลงมาบังเกิดในโลกนี้ ท่านกล่าวว่าจะมีศาสดาพยากรณ์ เสด็จมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ซ่ ึ ง
คนทุกคนจะต้องเชื่ อฟังและปฏิบตั ิตามท่านผูน้ ้ นั คาทานายนี้เล็งถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริ สต์
หลังจากโมเสสสิ้ นชีวติ ประมาณ 400 ปี ก็มีกษัตริ ยอ์ งค์หนึ่งทรงพระนามว่าดาวิด เป็ นกษัตริ ย ์
ปกครองอยูใ่ นประเทศยูดา กษัตริ ยอ์ งค์น้ ี เป็ นเชื้ อสายของอับราฮัม หลายร้อยปี ต่อมาพระเยซูคริ สต์ได้
เสด็จลงมากาเนิดในราชวงศ์ของกษัตริ ยอ์ งค์น้ ี กษัตริ ยด์ าวิดได้เขียนเพลงสดุดีไว้หลายบท เป็ นบทเพลง
สรรเสริ ญโมทนาพระเดชพระคุณของพระเจ้า เนื้ อเพลงสดุดีเหล่านี้ มีคาพยากรณ์ซ่ ึ งเล็งถึงพระเยซู
คริ สต์หลายแห่ง เช่นพระองค์เจ้าจะเสด็จลงมาปกครองโลกนี้ และพลเมืองของพระองค์จะพากันขัดขืน
ไม่ยอมฟังคาสั่งสอน และพากันปฏิเสธพระองค์ ท่านได้พยากรณ์ไว้ก่อนตั้งพันปี ว่า พระเยซูคริ สต์จะ
เสด็จเข้ามาในโลก และคาทานายของท่านก็เป็ นความจริ งทุกประการ
ยังมีนกั พยากรณ์อีกหลายคน
ซึ่ งเกิดภายหลังกษัตริ ยด์ าวิดนักพยากรณ์เหล่านี้ได้ทานาย
เหมือนกันว่า พระผูช้ ่วยให้รอดจะเสด็จมาเพราะพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้สถิตอยูใ่ นจิตใจของผูพ้ ยากรณ์
เหล่านี้และทรงบันดาลให้เขาเกิดมี ความรู้ ความเข้าใจ จึงสามารถทานายได้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
เขารู ้แน่วา่ จะมีอะไรเกิดขึ้นในเวลาภายหน้า แม้แต่เหตุการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ เขาก็ได้พยากรณ์ไว้อย่าง
ถูกต้องเช่นกัน เขาได้ทานายว่าพระเจ้าจะเสด็จลงมาบังเกิดที่ไหน เมื่อไร เขาทานายว่าหญิงสาว
พรหมจารี จะตั้งครรภ์และประสู ติบุตรเป็ นผูช้ าย และเขาจะเรี ยกนามท่านว่าอิมมานูเอล ซึ่ งหมายความว่า
“พระเจ้ าอยู่กับเรา” เขาทานายว่าพระองค์เป็ นพระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่ และเขาจะเรี ยกพระนามว่า “บุตรของ
พระเจ้ าผู้ยิ่งใหญ่ สูงสุด” และพยากรณ์ไว้ดว้ ยว่า ศิษย์คนหนึ่งจะคิดทรยศต่อพระองค์ พระองค์จะถูก
ลงโทษอย่างแสนสาหัสจนสิ้ นพระชนม์ แต่ในที่สุดพระองค์จะทรงเป็ นขึ้นมาจากความตาย เหตุการณ์
ทั้งหลายเหล่านี้ได้ทานายไว้อย่างกระจ่างแจ้ง ก่อนพระเยซูคริ สต์เจ้าได้เสด็จลงมาบังเกิดตั้งหลายร้อยปี
และก็ได้สัมฤทธิ์ ผลสมจริ งตามที่ได้ทานายไว้ทุกประการ
บทที่ 1 ถึงบทที่ 6 เป็ นเรื่ องซึ่ งอยูใ่ น พระคัมภีร์เดิมหรื อ พันธสัญญาเดิม และตั้งแต่บทที่ 7 ถึง
บทที่ 11 มีอยูใ่ นพระคริ สตธรรมใหม่ หรื อพันธสัญญาใหม่
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ต่อไปนี้ เราจะเล่าเรื่ องของพระเยซูคริ สต์ ผูช้ ่วยให้เรารอดพ้นจากความผิดบาป คือพระองค์ที่ได้
เสด็จมาตามคาของศาสดาพยากรณ์ที่ได้ทานายไว้แล้ว
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7. การกาเนิดของพระเยซูพระผู้ช่วยให้ รอด
เมื่อถึงกาหนดเวลาแล้ว พระเจ้าได้ทางเลือกหญิงพรหมจารี คนหนึ่งชื่อมาเรี ย ให้เป็ นมารดาของ
พระเยซูคริ สต์ ตามที่ศาสดาพยากรณ์ได้ทานายไว้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เสด็จลงมาประทับอยูก่ บั หญิง
สาวพรหมจารี มาเรี ย แล้วทรงบันดาลให้เธอตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็ นผูช้ ายมีพระนามว่า “เยซู”
แปลว่า “ผูท้ ี่จะโปรดช่วยพลไพร่ ให้รอดจากความผิด” พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จลงมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ดว้ ย
วิธีอนั มหัศจรรย์ เป็ นวิธีซ่ ึ งมิได้เคยปรากฏมาก่อนเลย มารดาของพระองค์เป็ นหญิงสาวพรหมจารี ซึ่ งไม่
เคยได้เกี่ยวข้องกับชายคนใด พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นพระบิดาของพระองค์ พระเจ้าทรงโปรดประทานพระ
เยซูคริ สต์ให้แก่ชาวโลก โดยให้พระองค์บงั เกิดเป็ นมนุษย์ โดยเหตุน้ ีพระเยซูจึงทรงเป็ นทั้งพระเจ้าและ
มนุษย์ที่บริ สุทธิ์ และทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของมนุ ษยชาติ ทรงปลดเปลื้องปวงมนุษย์ให้พน้ จาก
โทษทัณฑ์แห่งความผิดบาป
หมู่บา้ นเบธเลเฮ็มอันเป็ นที่ประสู ติของพระเยซู เป็ นหมู่บา้ นเล็ก ๆ ในประเทศยูดา
(ประเทศอิสราเอลในปั จจุบนั ) ประเทศนี้ อยูท่ างทิศตะวันตกของประเทศอินเดีย เป็ นประเทศที่
อยูใ่ นทวีปอาเซี ย เช่นเดียวกันกับประเทศไทย
คืนที่พระเยซูทรงบังเกิดนั้น ในทุ่งนาใกล้ ๆ กับหมู่บา้ นเบธเลเฮ็มมีพวกเลี้ยงแกะเฝ้ าฝูงแกะของ
เขาอยู่ ทันใดนั้นมีหมู่ทูตสวรรค์มาปรากฏแก่เขา และรัศมีของพระเจ้าก็ส่องลงมาล้อมรอบพวกเขา
ทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้กล่าวว่า วันนี้พระผูช้ ่วยให้รอดได้เสด็จลงมาบังเกิดแล้วที่เบธเลเฮ็ม พวก
เลี้ยงแกะก็พากันเข้าไปในหมู่บา้ นเบธเลเฮ็มทันที เขาได้เห็นเหตุการณ์ตามที่ทูตสวรรค์ได้บอกไว้ทุก
ประการ แล้วพวกเลี้ยงแกะก็พากันกราบไหว้นมัสการพระกุมารนั้น
เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงบังเกิด พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้มีดาวดวงใหญ่ดวงหนึ่ง ส่ องแสงสว่าง
อยูเ่ หนื อตาบลที่พระองค์ทรงกาเนิดนั้น พวกนักปราชญ์ทางทิศตะวันออกได้เห็นดวงดาวนี้ จึงพากัน
ออกเดินทางตามดาวดวงนี้มาจนถึงประเทศยูดา แล้วเที่ยวถามชาวเมืองนั้นว่า
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การกาเนิดของพระเยซู ในสภาพเนือ้ หนัง
กษัตริ ยท์ ี่บงั เกิดมาเป็ นกษัตริ ยข์ องชาติยวิ นั้นอยูท่ ี่ไหนเมื่อเขาค้นดูในพระธรรมคัมภีร์ก็พบว่า
พระองค์จะเสด็จลงมากาเนิดที่หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม พวกเขาจึงได้คน้ หาและพบพระกุมารเยซูที่นนั่ และได้
เอาสิ่ งของอันมีค่าออกมา ถวายแก่พระกุมารเป็ นเครื่ องบรรณาการ
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พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จลงมาบังเกิดในโลกนี้ เกือบ 2000 ปี แล้ว แต่ เวลาที่พระองค์ ทรงบังเกิดนั้น
ไม่ ใช่ เป็ นเวลาตั้งต้ นแห่ งความเป็ นอยู่ของพระองค์ พระเยซูคริ สต์ ทรงพระชนม์ อยู่ก่อนมีโลกนี ้ และ
ก่อนมีสิ่งใด ๆ ในจักรวาล พระองค์ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิจกาล ไม่มีเบื้องต้น ไม่มีเบื้องปลาย เมื่อสอง
พันปี ที่แล้วนั้นพระองค์เพียงแต่ทรงสละพระที่นงั่ ของพระองค์ในสวรรค์ เสด็จลงมาบังเกิดในโลกซึ่ ง
เต็มไปด้วยความผิดบาปและความทุกข์ลาบาก การที่พระองค์เสด็จลงมาก็เพื่อช่วยมวลมนุษย์ซ่ ึ งล้วนแต่
เป็ นคนบาปให้มีโอกาสขึ้นสู่ สวรรค์ รับความสุ ขสาราญกับพระองค์สืบไปเป็ นนิ จนิ รันดร์
พระเยซูคริ สต์ได้ทรงเจริ ญขึ้นในความรักของมารดา และบิดาเลี้ยง เมื่อพระองค์มีพระชนม์ได้
30 พรรษา ได้เสด็จออกไปเทศนาสั่งสอนถึงเรื่ องความรอด ทรงกระทาการล้วนแต่คุณงามความดีท้ งั สิ้ น
ต่อไปนี้ เราจะกล่าวถึงเรื่ องคาสอน และการสาแดงความอัศจรรย์ต่าง ๆ ของพระองค์
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8. พระเยซูคริสต์ ทรงสาแดงฤทธานุภาพ
ทรงรักษาคนตาบอด เมื่อครั้งที่พระเยซูคริ สต์ยงั คงประทับอยูใ่ นโลก ในรู ปกายเนื้อหนังเยีย่ ง
เราทั้งหลาย พระองค์ได้ทรงสาแดงฤทธานุภาพของพระองค์ เพื่อเป็ นพยานและแสดงว่าพระองค์เป็ น
พระเจ้าเที่ยงแท้ วันหนึ่งพระเยซูเสด็จไปตามทาง ทรงเห็นคนหนึ่งตาบอดมาตั้งแต่กาเนิด เมื่อพระเยซู
ได้ทรงเอาโคลนทาที่ตาของเขาแล้ว ก็ทรงรับสั่งให้ไปล้างที่สระใกล้ ๆ แถวนั้น คนตาบอดนั้นก็ได้ทา
ตามคาสัง่ ทุกประการ เมื่อเขาล้างตาเสร็ จแล้วตาของเขาก็หายบอด อีกครั้งหนึ่งมีคนตาบอดคนหนึ่งนัง่
อยูข่ า้ งถนน เมื่อเขาได้ยนิ ว่าพระเยซูเสด็จมา เขาได้ตะโกนด้วยเสี ยงอันดังว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอได้ทรง
เมตตาข้าพเจ้าด้วยเถิด” พระเยซูคริ สต์ทางถามเขาว่า “ท่านต้องการสิ่ งใด” เขาทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า
ข้าพเจ้าใคร่ ที่จะได้มองเห็น” แล้วพระเยซูทรงรับสั่งว่า “จงเห็นเถิด” ทันใดนั้น ชายคนนั้นก็สามารถ
มองเห็นได้เช่นเดียวกับคนทัว่ ๆ ไป
ทรงรักษาคนง่ อย คราวหนึ่งพระเยซูคริ สต์ทรงสัง่ สอนประชาชนอยูใ่ นบ้านหลังหนึ่ง มีคนสี่ คน
เอาที่นอนใส่ คนง่อยหามมาหาพระองค์ แต่เพราะเหตุที่ในบ้านนั้นมีคนแน่นมาก พวกเขาจึงไม่อาจหาม
คนง่อยเข้าไปถึงพระองค์ได้ จึงพากันหามขึ้นไปบนหลังคา รื้ อหลังคาออก แล้วก็หย่อนคนง่อยนั้นลงมา
ท่ามกลางผูค้ นทั้งหลายที่กาลังฟังเทศน์อยู่ เมื่อพระองค์ทรงเห็นดังนั้นก็สงสาร และตรัสแก่เขาว่า
“ความผิดบาปของเจ้ายกเสี ยแล้ว จงลุกขึ้นเดินไปเถิด” ทันใดนั้น ชายคนนั้นก็หายป่ วย ลุกขึ้นเดินไปได้
ทรงเรียกคนตายให้ เป็ นขึน้ วันหนึ่งพระเยซูกบั สาวกมาถึงเมืองหนึ่งชื่อนาอิน ขณะนั้นมีขบวน
แห่ศพผ่านมา ทุกคนพากันสงสารหญิงที่เป็ นมารดาของผูต้ าย เพราะนางเป็ นม่ายและมีบุตรชายเพียงคน
เดียวเท่านั้น พระเยซูทางเมตตากรุ ณาหญิงผูน้ ้ ี จึงเสด็จเข้าไปใกล้ ๆ ทรงยืน่ พระหัตถ์แตะโลงศพพลาง
ตรัสแก่ผตู ้ ายในโลงนั้นว่า “ชายหนุ่มเอ๋ ย เราสั่งเจ้าให้ลุกขึ้นเถิด” เขาก็ลุกขึ้นนัง่ และพูดได้ พระองค์จึง
มอบชายหนุ่มให้แก่มารดาของเขา
ยังมีชายคนหนึ่งชื่อว่าลาซารัส พระเยซูทรงรักษาชายคนนี้ มาก ขณะที่พระเยซูทรงกาลังสั่งสอน
ประชาชนอยูท่ ี่ตาบลอื่นอยูน่ ้ นั ลาซารัสกาลังป่ วยอยู่ พี่สาวสองคนของลาซารัสได้ส่งคนไปทูลพระเยซู
ว่า น้องชายของเขาป่ วยหนัก เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงบ้านของลาซารัสก็ทรงทราบว่า ลาซารัสได้ตายไปสี่
วันแล้ว พี่สาวของเขาทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์ประทับอยูท่ ี่นี่ น้องชายของข้าพเจ้าคงไม่ตาย”
พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จไปที่อุโมงค์ฝังศพของลาซารัสและทรงเรี ยกลาซารัสว่า “ลาซารัสเอ๋ ย จงออกมา
เถิด” ทันใดนั้นลาซารัสก็ฟ้ื นคืนชีพ เดินออกมาจากอุโมงค์
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พระเยซู ทรงรักษาคนป่ วย
ทรงกระทาการดีแก่ คนทุกคน ถ้าเราจะเล่าเรื่ องการอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่พระเยซูคริ สต์ได้ทรง
กระทาแล้ว หนังสื อเล่มเล็กเท่านี้ก็ไม่พอที่จะบรรจุไว้ได้ท้ งั หมด พระองค์ได้ทรงสาแดงฤทธิ์ เดชของ
พระองค์หลายครั้งหลายหน เช่น ทรงห้ามคลื่นในทะเลให้สงบลงทรงเลี้ยงอาหารแก่คน 5,000 คน ด้วย
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ขนมปั ง 5 ก้อนกับปลา 2 ตัว ทุกคนกินอิ่มและยังมีเหลืออีกมาก การสาแดงความมหัศจรรย์ท้ งั หลายของ
พระเยซูคริ สต์ที่มีอยูใ่ นพระคัมภีร์
ไม่ ใช่ เป็ นไปเพือ่ อวดโอ้หรือเพือ่ พระเกียรติยศของพระองค์ เอง
หากแต่ พระองค์ กระทาเพือ่ ช่ วยเหลือคนอืน่ และเป็ นพระพรแก่คนทั้งปวง
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9. คาสั่ งสอนของพระเยซูคริสต์
คาสั่งสอนของพระเยซูคริ สต์ยอ่ มผิดแปลกกว่าคาสอนของศาสดาคนอื่น ๆ เพราะคาสั่งสอน
ของพระองค์ไม่ใช่เป็ นแต่เพียงแบบอย่างแห่งคาสอน หรื อบทบัญญัติธรรมดาเท่านั้น แต่ พระโอวาทของ
พระองค์ มีชีวิตซึ่ งทาให้ เราสามารถปฏิ บัติตามได้ พระเยซู ประทานชีวติ ของพระองค์ให้แก่เรา เป็ นทางที่
จะทาให้ตวั ของเราเหมาะสมสาหรับแผ่นดินสวรรค์ เพราะเหตุน้ ี เราจึงเรี ยกพระเยซูคริ สต์วา่ “ทางไป
สวรรค์” แม้พระเยซูคริ สต์เองก็ได้ตรัสว่า “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ นชี วติ ”
ทางเลือกสองสาย ในโลกเรานี้มีทางเลือกเพียงสองทางเท่านั้น ทางหนึ่งเป็ นทางนาไปสู่ สวรรค์
อีกทางหนึ่งเป็ นทางนาไปสู่ นรกแต่พระเจ้าทรงแนะนาไว้วา่ “จงเข้ าไปทางประตูคับแคบ เพราะว่ า
ประตูใหญ่ และทางกว้ างซึ่ งนาไปถึงความพินาศ และคนที่เข้ าไปทางนั้นมีมาก แต่ ประตูคับ และทาง
แคบซึ่ งนาไปถึงชี วิตนั้นมีผ้ พู บปะน้ อย” ทางกว้างนั้นเป็ นทางที่เดินไปได้อย่างสะดวกสบาย แต่ผทู ้ ี่เดิน
ไปตามทางนี้ยอ่ มไปถึงซึ่ งความพินาศและต้องตกนรกทนทุกข์ทรมาน มีแต่ความโศกเศร้านิรันดร์ ทาง
แคบนั้นเป็ นทางเดินยาก แต่ผใู ้ ดที่เดินตามทางนี้จะพบชีวิตนิรันดร์ จะได้รับความสุ ขอยูก่ บั พระเจ้าใน
สวรรค์สืบไปเป็ นนิตย์
ปลายทางของทั้งสองสาย ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์มีอยูต่ อนหนึ่งพระเยซูคริ สต์ทรงเล่าให้
สาวกของพระองค์ฟัง ความว่า ยังมีชายสองคน คนหนึ่งเป็ นคนมัง่ มี อีกคนหนึ่งเป็ นคนจน คนมัง่ มีกิน
อยูอ่ ย่างอิ่มหนาสาราญ ส่ วนคนจนนั้นมีแผลเต็มตัว นอนขอทานอยูข่ า้ งบ้านคนมัง่ มี แม้เขาจะเป็ นคน
ขอทาน แต่ก็เป็ นคนดีในสายพระเนตรของพระเจ้า เมื่อเขาถึงแก่ความตายแล้วเขาก็ได้ไปสวรรค์ ฝ่ ายคน
มัง่ มีเป็ นคนอธรรม เมื่อตายแล้วก็ตกลงไปอยูใ่ นนรกอันเป็ นสถานที่ซ่ ึ งมีแต่เปลวไฟไหม้อยูไ่ ม่รู้ดบั เขา
ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส จึงแหงนหน้าขึ้นดู แลเห็นคนซึ่ งเคยยากจนนั้นอยูใ่ นสวรรค์แต่
ไกล เขาจึงร้องวิงวอนขอให้ลงมาช่วยเขา แต่ก็ไม่อาจช่วยได้เพราะว่าระหว่างกลางเขาทั้งสองนั้นมีเหว
ลึกกั้นอยู่ ไม่มีใครสามารถไปมาหาสู่ กนั ได้
เรื่ องนี้เป็ นเรื่ องจริ งมิใช่นิยาย คนสองคนนี้มีจริ ง ได้ตายจริ ง ไปสวรรค์และตกนรกจริ งตามที่
พระเยซูคริ สต์ได้ทรงเล่าไว้ทุกประการ เมื่อคนหนึ่งคนใดถึงแก่ความตาย เขาก็ตอ้ งไปอยูใ่ นสวรรค์หรื อ
นรก คนที่ประพฤติตวั เหมือนอย่างคนมัง่ มีดงั กล่าวนี้คือมีชีวติ อยูใ่ นโลกนี้อย่างสารวยฉาบฉวย กระทา
แต่บาปและความหยาบช้าตามความปรารถนาแห่งเนื้อหนังของตน คนเช่นนี้จะต้องพินาศเป็ นแน่ เมื่อ
เหตุการณ์จะต้องเป็ นเช่นนั้น เราทุกคนจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ จะต้องแสวงหาทางที่จะนาเราไปสู่
สวรรค์ พระเจ้าโปรดให้เรามีชีวติ อยูใ่ นโลกนี้ ก็เพื่อให้เรามีโอกาสเลือกเอาว่า เราอยากจะไปอยูท่ ี่ไหน
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สวรรค์หรื อนรก เพราะว่าเมื่อเราตายแล้วเราจะไม่มีโอกาสเลือกได้อีก เราเกิดมาในโลกนี้ได้เพียงครั้ง
เดียวเท่านั้น เมื่อเราถึงแก่ความตายแล้ว ถ้าเราพร้อมที่จะไปอยูส่ วรรค์เราก็จะได้ไปอยูท่ ี่นนั่ รับความสุ ข
เป็ นนิจนิรันดร์ แต่หากเราไม่พร้อมที่จะไปสวรรค์ เราก็ตอ้ งตกไปอยูใ่ นนรก ณ ที่น้ นั เราจะต้องทนทุกข์
ทรมานอยูอ่ ย่างไม่มีช่องทางที่จะหนีพน้ ไปได้ อย่าลืมว่ามีทางอยูส่ องทางเท่านั้น ทางกว้ าง คือทางแห่ง
บาป ทางแคบ คือทางบริ สุทธิ์ ปลายทางทั้งสองก็มีแต่เพียงสองแห่งเท่านั้นถ้าไม่ใช่นรกก็สวรรค์ นี่
แหละคือคาสั่งสอนของพระเยซูคริ สต์
นรก นรกเป็ นที่ซ่ ึ งเต็มไปด้วยความทุกข์ เป็ นที่ซ่ ึ งมีไฟ คือ ไฟกามะถันไหม้อยูไ่ ม่รู้ดบั พระองค์
ได้ทรงสร้างไว้สาหรับพญามารและพรรคพวกของมัน นรกเป็ นคุกหรื อสถานที่ลงโทษ พระเจ้าทรง
ประสงค์ให้ทุกคนหันหลังให้ความผิดบาป เข้าไปหาพระเยซูคริ สต์ผซู ้ ่ ึ งสามารถช่วยให้เรามีชยั ชนะ
ความผิดบาปและไปสวรรค์ได้ แต่ผใู ้ ดยังปฏิเสธทางแห่งความรอด ยังดันทุรังเดินไปตามทางของมาร
คนนั้นจะต้องพินาศ ตายแล้วลงไปอยูก่ บั มารในนรก ใครที่ตกลงไปที่นนั่ จะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่
ตลอดนิรันดร์ พวกชาวนรกนี้ไม่มีการดับสู ญ และเขาจะหนีไปก็ไม่ได้ เขาจะได้รับแต่ความทุกข์ทรมาน
อยูเ่ ป็ นนิ ตย์ พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผใู ้ ดตกลงไปในนรก แต่ทรงปรารถนาให้ทุกคนกลับใจใหม่
รับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นที่พ่ งึ เพื่อว่าจะได้รอดพ้นจากโทษทัณฑ์แห่งความผิดบาปและไปสู่ สวรรค์
สวรรค์ สวรรค์เป็ นสถานที่ซ่ ึ งมีสภาพตรงกันข้ามกับนรก สวรรค์เป็ นที่ประทับของพระเจ้า ทูต
สวรรค์ผบู ้ ริ สุทธิ์ ก็อาศัยอยูท่ ี่นนั่ สวรรค์เป็ นที่สาหรับคนที่มีใจบริ สุทธิ์ เด็กเล็ก ๆ ทั้งหลายที่ถึงแก่ความ
ตายก่อนรู ้เดียงสาก็ได้ไปสวรรค์เหมือนกัน
สวรรค์เป็ นที่งดงามซึ่ งจะหาที่แห่งใดในโลกนี้มา
เปรี ยบเทียบไม่ได้ เป็ นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความยินดี มีแต่ความสงบสุ ขนิรันดร์ ในที่น้ นั ไม่มีความทุกข์
ความเสี ยใจ ความยากจน ความลาบาก ความเจ็บความตาย ความผิดหรื อความชัว่ เลย ทุกคนที่ปรารถนา
จะไปในที่น้ นั จะต้องมีใจบริ สุทธิ์ ดังนั้นปั ญหาสาคัญก็คือ เราจะมีใจบริ สุทธิ์ ได้อย่างไร
วิธีทาใจให้ บริสุทธิ์ โดยปกติแล้วจิตใจของมนุษย์เรานั้นชัว่ เราจะทาอย่างไรเพื่อให้ใจของเรา
บริ สุทธิ์ ในพระคัมภีร์ขอ้ หนึ่ งกล่าวว่า “ถ้าเราสารภาพความผิดของเรา พระองค์ผทู้ รงซื่อสัตย์และเที่ยง
ธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปโทษของเรา และชาระเราให้พน้ จากอธรรมทั้งสิ้ น” แม้วา่ เราจะเป็ นคนบาป
หนาส่ าสมความชัว่ ไว้ทุกอย่าง เราก็ยงั มีโอกาสที่จะกลับใจใหม่ได้ การนี้ จะสาเร็ จด้วยการทาบุญและให้
ทานไม่ได้ แต่จะสาเร็ จได้ดว้ ยความเชื่อในพระโลหิตของพระเยซูคริ สต์ ที่ไหลออกมาเพื่อชาระความผิด
บาปของเราที่ไม้กางเขน เมื่อใจที่เต็มไปด้วยความบาปของเราได้ถูกชาระด้วยพระโลหิตของพระองค์
แล้ว พระองค์ทรงนับว่าเราเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ พระเยซูคริ สต์ได้ตรัสไว้วา่ “จงเชื่ อเท่ านั้น” และ “เพราะว่ า
พระเจ้ าทรงรั กโลก จนได้ ประทานพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคน ที่วางใจในพระบุต รนั้น
(พระเยซู) จะมิได้ พินาศแต่ มีชีวิตนิรันดร์ ” แม้วา่ เราจะเคร่ งครัดตามพระบัญญัติสักเพียงใด เราก็ยงั เป็ น
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คนบาปอยูน่ นั่ เอง เพราะว่าเรามีใจบาปและนิสัยชัว่ ติดมาแต่กาเนิ ด และเราจะทาให้ใจของเรากลับ
สะอาดอีกก็ไม่ได้ มีอยูท่ างเดียวเท่านั้นที่เราจะสามารถถอนรากแห่งความผิดบาปออกจากใจของเราได้
ทางนั้นคือ ทางพระเยซูคริ สต์ พระเยซูคริ สต์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนได้ถูกลงโทษ และได้ทนทุกข์
ทรมานแทนตัวเรา ซึ่ งจะได้อธิ บายดังต่อไปนี้
ในพระคัมภีร์มีบญั ญัติไว้วา่ “ด้ วยว่ าเหมือนหนึ่งคนเป็ นอันมากได้ เป็ นคนผิดเพราะคนๆ เดียวที่
มิได้ เชื่ อฟั ง เช่ นนั้นแหละคนเป็ นอันมากได้ เป็ นคนชอบธรรม เพราะพระองค์ ผ้ เู ดียวที่ได้ ทรงเชื่ อฟั งนั้น”
พระคัมภีร์ขอ้ นี้มีความหมายว่า เพราะความผิดที่อาดัมและเอวาบรรพชนรุ่ นแรกของเราไม่เชื่อฟังคาของ
พระเจ้า บาปจึงเกิดมีข้ ึนในโลก เราทุกคนจึงเป็ นคนบาป แต่พระเยซูคริ สต์ทรงเชื่อฟังคาสั่งของพระเจ้า
อย่างครบถ้วนทุกประการ
และทรงเต็มพระทัยยอมสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่เราให้พน้ จาก
ความผิดบาป โดยพระองค์และราชกิจของพระองค์ เราจึงกลายเป็ นคนชอบธรรม และรอดพ้นจาก
ความผิดบาป พระเยซูคริ สต์ไม่เคยมีบาป แต่ก็ทรงเต็มพระทัยยอมรับความผิดบาปของเราทั้งหลาย
ไวักบั พระองค์เอง และทรงเต็มพระทัยที่จะทนทุกข์ทรมานแทนเรา
พระเยซู ผ้ เู ลีย้ งแกะทีด่ ี พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “เราเป็ นผู้เลีย้ งอันดี และผู้เลีย้ งอันดีนั้นย่ อมสละ
ชี วิตของตนเพื่อฝูงแกะ...เราเป็ นผู้เลีย้ งอันดี เรารู้ จักแกะของเราและแกะของเรารู้ จักเรา...และชี วิ ตของ
เรา ๆ สละเพื่อแกะฝูงนั้น” พระธรรมข้อนี้แสดงให้เรารู ้วา่ พระเยซูคริ สต์ทรงรักเรามากมายเพียงใด ไม่มี
ความรักอื่นใดเปรี ยบปานความรักของพระเยซูคริ สต์ ในประเทศที่มีแกะ ย่อมมีผเู ้ ลี้ยงแกะคอยเฝ้ าดูแล
ฝูงแกะของเขา หากว่ามีสัตว์ร้ายดอดเข้ามาเอาแกะไปกิน ผูเ้ ลี้ยงแกะย่อมสละชีวติ ของตนเข้าต่อสู้ขบั ไล่
สัตว์ร้ายนั้นไปเสี ย เช่นเดียวกับพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดี เราเป็ นฝูงแกะของพระองค์
พระองค์ทรงรักเรามากกว่าผูเ้ ลี้ยงแกะรักแกะของเขามากนัก เมื่อเรามีความทุกข์ยากลาบากใจ เสี ยอก
เสี ยใจพระองค์ทรงอยูใ่ กล้พร้อมที่จะปลอบประโลมจิตใจของเราตลอดเวลาพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดของเรา พระองค์จะทรงช่วยให้เรามีชยั ชนะเหนือความผิดบาป
พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมาอีก ก่อนที่พระเยซูคริ สต์จะถูกตรึ งไว้บนไม้กางเขน พระองค์ได้
ตรัสไว้วา่ “ถ้ าเราไปจัดแจงที่สาหรั บท่ าน แล้ วเราจะมาอี กรั บท่ านให้ ไปอยู่กับเรา เพื่อเราอยู่ที่ไหนท่ าน
ทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้ วย” และพระธรรมอีกข้อหนึ่งได้กล่าวไว้อีกว่า “พระเยซูองค์ นีซ้ ึ่ งถูกรั บไปจาก
ท่ านเสด็จไปยังสวรรค์ แล้ ว จะเสด็จมาอีก เหมือนท่ านทั้งหลายได้ เห็นพระองค์ เสด็จขึน้ ไปยังสวรรค์
นั้น” พระธรรมข้อนี้มีความหมายว่า พระเยซูคริ สต์ผสู ้ ถิตอยูใ่ นสวรรค์จะเสด็จกลับมายังโลกนี้อีก
พระองค์จะทรงรับคนเป็ นอันมากไปสู่ สวรรค์ คือผูท้ ี่พระเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษความผิดบาปให้เขา
แล้วคือ คนที่เตรี ยมตัวพร้อมคอยท่าพระองค์อยูเ่ สมอ แต่วา่ บรรดาคนชัว่ ทั้งหลาย พระองค์จะทรง
ลงโทษ ให้ตกนรก แล้วพระองค์จะทรงชาระแผ่นดินให้ปราศจากบาปทั้งสิ้ น พระองค์จะทรงผูกมัดพญา
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มารไว้ แต่น้ นั ไปมันจะไม่สามารถล่อลวงมนุษย์ให้หลงทาผิดบาปอีก พระเยซูคริ สต์จะทรงปกครอง
โลกนี้ โลกจะเต็มไปด้วยความสงบสุ ขตั้งแต่บดั นั้นเป็ นต้นไป จะไม่มีความทุกข์ยากลาบากและสงคราม
อีกเลย
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวไว้วา่ ไม่มีคนใดรู ้ถึงวัน หรื อเวลาที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จมา แต่
ตามคาทานายหลายข้อที่สัมฤทธิ ผลสมจริ งแล้วนั้น
ก็พอที่จะทาให้เราเข้าใจได้วา่ พระองค์จะเสด็จ
กลับมาโดยเร็ ว เพราะเหตุน้ ีเราจึงควรจะฟังคาเตือนของพระเยซูคริ สต์ซ่ ึ งตรัสว่า “เหตุฉะนั้นท่ าน
ทั้งหลายจงเตรี ยมตัวไว้ ให้ พร้ อม ในชั่วโมงที่ท่านไม่ ทันคิ ดนั้น บุตรมนุษย์ (คื อพระเยซู ) จะเสด็จมา”
เราไม่สามารถนาเอาคาสั่งสอนทั้งหมดของพระเยซูคริ สต์มาบรรยายไว้ในหนังสื อนี้ได้ แต่ถา้
ท่านจะอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ท่านก็จะทราบคาสัง่ สอนของพระเยซูคริ สต์ได้ดว้ ยตนเอง
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10. ความทุกข์ ทรมานของพระเยซู คริสต์
ต่อไปนี้ จะกล่าวถึงเรื่ องความทุกข์ทรมานและความตายของพระเยซู พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ น
พระเจ้าเที่ยงแท้ พระองค์ทรงยอมเสี ยสละความสุ ขและสง่าราศีของพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์ เสด็จลง
มาเกิดในโลกอย่างคนจนด้วยความเต็มพระทัย ทรงเกิดในคอกวัวอันเป็ นสถานที่ต่าต้อย ทรงเจริ ญวัยขึ้น
ในบ้านของช่างไม้ เมื่อพระองค์ทางเติบโตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่และออกไปสั่งสอนประชาชน พระองค์ก็ไม่มี
บ้านของพระองค์เอง อนึ่งการที่พระองค์ทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า อีกทั้งคา
สอนของพระองค์ก็ผดิ ไปจากความเชื่อถือเดิมของชาวยิวโดยทัว่ ไป ทาให้มีหลายคนพากันดูหมิ่นและ
ข่มเหงพระองค์อยูเ่ สมอ พวกเขาคอยจับผิดพระองค์ พวกเขาหาว่าพระองค์คบหากับคนบาป แม้แต่
สาวกของพระองค์แท้ ๆ ก็มีคนหนึ่งทรยศต่อพระองค์ พวกศัตรู ของพระองค์พยายามปั้ นความเท็จขึ้น
เพื่อทาให้พระองค์เสี ยชื่อเสี ยง เรี ยกพระองค์วา่ คนบาปหนาที่สมควรได้รับโทษถึงประหารชีวติ พวก
ทหารถ่มน้ าลายรดพระพักตร์ ของพระองค์ พวกนักปกครองบ้านเมืองพากันแช่งด่าฟ้ องร้องพระองค์
เมื่อเขาเฆี่ยนพระองค์แล้ว ก็เอาพระองค์ไปตรึ งไว้ที่ไม้กางเขน เขาเอาตะปูตอกตรึ งพระบาทและพระ
หัตถ์ของพระองค์ และทหารได้เอาทวนแทงที่สีขา้ งของพระองค์ พระโลหิ ตของพระองค์หลัง่ ไหล
ออกมาจากบาดแผลเหล่านั้น ในวาระที่สุดพระองค์ได้ตรัสว่า “สาเร็ จแล้ ว” แล้วพระองค์ก็สิ้นพระชนม์
เพราะเหตุใดพระเยซูคริ สต์ ผ้ เู ป็ นพระเจ้ าที่ เที่ยงแท้
จึงต้ องทนทุกข์ ทรมานอย่ างแสนสาหัส
เช่ นนั้น บางคนอาจจะเข้าใจว่านัน่ เป็ นเพราะความผิดบาปของพระองค์ในชาติก่อน แต่ความจริ งแล้ว
พระองค์เป็ นพระเจ้า พระองค์ไม่เคยมีความผิดบาป เพราะพระองค์เป็ นพระเจ้าองค์บริ สุทธิ์ การที่
พระองค์ตอ้ งทรงทนทุกข์ทรมานเช่นนั้น ก็เพื่อเราทุกคน เพื่อปลดเปลื้องความผิดบาปของพวกเรา
พระองค์ได้ทรงรับเอาความผิดบาปและโทษแห่งความผิดบาปนั้น ก็เพื่อจะช่วยให้พน้ จากความผิดบาป
พระองค์สามารถลงมาจากไม้กางเขนและประหารศัตรู เหล่านั้นเสี ยเมื่อใดก็ได้ แต่การที่พระองค์ยอมทน
ทุกข์ทรมานจนสิ้ นพระชนม์ดว้ ยเต็มพระทัยเช่นนั้นก็เพื่อจะช่วยเราทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความผิด
บาป
หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า คนที่ตายอย่างทนทุกข์ทรมานเช่นนั้นจะต้องเป็ นคนชัว่ ช้าลามก คนที่มี
ความประพฤติดียอ่ มตายอย่างสงบสุ ข แต่พระเยซูคริ สต์ทรงกระทาแต่ความดีต้ งั แต่ปฐมวัยจนถึงเวลา
สิ้ นพระชนม์ พระองค์ไม่เคยทาความผิดบาปเลยแม้แต่ครั้งเดียว แต่การที่พระองค์ทรงตายอย่างคนบาป
ก็เพราะความผิดบาปของพวกเรา เป็ นการกระทาตามแผนการของพระเจ้าในอันที่จะปลดเปลื้องเราให้
พ้นจากอานาจบาปและนรก พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานก็เพื่อช่วยวิญญาณจิตของเราให้พน้ จากความ
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ทุกข์อนั ไม่มีที่สิ้นสุ ด พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า พระองค์จึงปราศจากบาป แต่เพราะพวกเรามีความผิด
บาปและพระองค์ทรงรักพวกเรา พระองค์จึงยอมถวายพระองค์เองเป็ นเครื่ องบูชา เพื่อไถ่เราให้พน้ จาก
ความผิดบาป “ความรั กใหญ่ กว่ านีไ้ ม่ มี คือว่ า ซึ่ งผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชี วิตของตัวเพื่อมิตรสหายของตน”
ก่อนที่พระองค์จะสิ้ นพระชนม์ พระองค์ได้ตรัสแก่พวกสาวกว่า เมื่อพระองค์ตายได้สามวัน
แล้ว พระองค์จะเป็ นขึ้นมาจากความตาย หากว่าพระเยซูยงั อยูใ่ นอานาจของความตาย เราก็ตอ้ งรู ้แน่
ทีเดียวว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้พน้ จากความผิดบาปไม่ได้ ขอให้ท่านผูอ้ ่านพิจารณาดูเหตุการณ์อนั
สาคัญอื่น ๆ ต่อไป

พระเยซู ถูกตรึงไว้ บนกางเขน
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11. พระเยซูผ้ ูทรงพระชนม์ อยู่
การฟื้ นคืนพระชนม์ เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์แล้ว พวกสาวกได้เอาพระศพของ
พระองค์ไปฝังไว้ในอุโมงค์ พระองค์ทรงถูกฝังอยูใ่ นอุโมงค์แต่เพียงสามวัน ก็ทรงเป็ นขึ้นมาจากความ
ตายและเสด็จออกมาจากอุโมงค์ ได้ทรงสาแดงพระองค์เองให้คนเป็ นอันมากเห็น เหตุการณ์ท้ งั หลาย
เหล่านี้ยอ่ มแสดงอยูอ่ ย่างแจ่มแจ้งแล้วว่า พระองค์เป็ นพระเจ้าที่ทรงรัก ทรงเมตตา ทรงกรุ ณา และทรงมี
ชัยชนะเหนือความตาย ทรงไว้ซ่ ึ งฤทธิ์ อานาจทุกประการ
การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์น้ นั มีขอ้ พิสูจน์หลายประการ พวกสาวกของพระองค์
ทุกคนได้เห็นพระเยซูคริ สต์ในสภาพที่ทรงฟื้ นขึ้นจากความตายแล้ว ด้วยตาของตนเองหลายครั้งหลาย
หน พระองค์ได้ทรงร่ วมกินและดื่มกับพวกเขา พระองค์ทรงอนุ ญาตให้เขามาจับต้องและคลาดูแผลที่ถูก
ตรึ ง ทั้งนี้ก็เพื่อจะพิสูจน์ให้พวกสาวกรู ้แน่วา่ เป็ นพระองค์อย่างแท้จริ ง ภายหลังพวกสาวก็ได้ออกไป
ประกาศการเป็ นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริ สต์ทวั่ ไปทุกแห่ง แต่พวกปุโรหิ ตและพวกอาลักษณ์
ที่เกลียดชังและได้ประหารพระองค์เสี ยนั้น ได้พยายามห้ามปรามไม่ให้พวกสาวกประกาศการเป็ นขึ้นมา
จากความตายของพระเยซูคริ สต์ เขาพากันจับพวกสาวกของพระองค์ฆ่าเสี ยหลายคน เพื่อจะระงับข่าว
การคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์มิให้แพร่ ออกไป แต่พวกสาวกก็พากันประกาศเรื่ องนี้เรื่ อย ๆ โดยไม่
ยอมหยุดยั้ง และไม่ยอมเชื่อฟังผูใ้ ด แม้วา่ จะต้องถูกทรมานหรื อเข่นฆ่าถึงแก่ชีวติ ก็ตาม ยิง่ ถูกฆ่า ถูกข่ม
เหง ก็ยงิ่ พากันประกาศการเป็ นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริ สต์มากขึ้น ทั้งนี้ยอ่ มเป็ นพยานอย่าง
แน่นอนว่า พวกเขาได้เห็นองค์พระเยซูคริ สต์ผเู ้ ป็ นขึ้นมาจากความตายจริ ง ๆ ด้วยตาของตนเอง มีสาวก
ของพระเยซูคริ สต์เป็ นอันมากที่ถูกศัตรู กดขี่ข่มเหงและถูกฆ่าอย่างทารุ ณ แต่ก็ยงั พากันเป็ นพยานถึงสิ่ งที่
เขารู ้เขาเห็นอยูร่ ่ าไป โดยไม่มีความกลัวเลยแม้แต่นอ้ ย ถ้าพวกสาวกไม่รู้แน่เห็นแน่ เชื่ อแน่ในเรื่ องนี้แล้ว
พวกเขาจะไปล่อลวงให้คนอื่นหลงเช่นนั้นหรื อ แต่เพราะพระเยซูได้ทรงไถ่เขาให้พน้ จากความบาป
และพระองค์ได้ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายจริ ง ๆ เขารู ้แน่ เห็นแน่ เชื่ อแน่วา่ พระเยซูคริ สต์ยงั ทรงพระ
ชนม์อยู่ เขาจึงกล้าฝ่ าฝื นคาสั่งของผูม้ ีอานาจทางบ้านเมืองออกไปเที่ยวสั่งสอน อย่างไม่หวาดหวัน่ ต่อ
ความตายและการข่มเหงเพราะเหตุน้ ี เองคาพยานของพวกสาวกจึงมีน้ าหนักและมีค่ายิง่ สมกับความเชื่อ
และความนับถือของเขา ภายหลังการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู คราวหนึ่งมีคนเห็นพระองค์มากกว่า
500 คน เมื่อคาพยานของพวกสาวกนั้นเป็ นความจริ ง ก็ยอ่ มแสดงว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้าจริ ง
เราทั้งหลายควรจะได้รับเชื่อเอาพระองค์เป็ นที่พ่ งึ เมื่อเราเป็ นคนผิดบาปและไม่ยอมรับเอาพระองค์เป็ นที่
พึ่ง เราจะรอดพ้นจากความผิดบาปได้อย่างไร
29

ข้อเท็จจริ งประการหนึ่งที่เราควรจะเชื่อ และควรจะขอบพระคุณพระเจ้าคือว่า “พระเยซูคริ สต์
ได้เสด็จลงมาช่วยคนบาป” แม้วา่ ความผิดบาปของเราจะหนักหนาสักเพียงใด พระองค์ก็ทรงสามารถ
ช่วยเขาให้หลุดพ้นได้ พระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็ นเครื่ องบูชาไถ่เราให้พน้ จากความผิดบาป และ
เพื่อนาบรรดาผูท้ ี่หลงไปจากความจริ งให้กลับมาถึงความจริ ง มิใช่วา่ พระองค์จะทรงช่วยได้บา้ งเป็ นบาง
คน แต่ทรงช่วยได้ทุกคนทุกชาติทุกภาษาทัว่ โลก พระเยซูคริ สต์ได้ประทานพระโลหิ ตแห่งชีวิตของ
พระองค์ ก็เพื่อจะช่วยคนทุกชาติทุกภาษาให้รอดพ้นจากความผิดบาป ไม่ทรงเลือกหน้าว่าจะเป็ นคนมัง่
มีหรื อคนจน คนแก่หรื อหนุ่ม หญิงหรื อชาย โดยเหตุน้ ีเราทุกคน จึงมีความหวังในการรอดพ้นจาก
ความผิดบาปเข้ารับความสุ ขอันนิรันดร์ของพระเจ้า
เสด็จขึน้ สู่ สวรรค์ เมื่อพระองค์ได้ทรงฟื้ นขึ้นมาจากความตายแล้ว พระองค์ประทับอยูใ่ นโลกนี้
อีก 40 วัน ระหว่าง 40 วันนั้น พระองค์ได้ทรงสนทนาปราศรัยกับพวกสาวกถึงเรื่ องเมืองสวรรค์
พระองค์ได้ทรงกาชับพวกสาวกไว้วา่ “ท่านทั้งหลายจงคอยอยูท่ ี่กรุ งเยรู ซาเล็ม จนกว่าท่านทั้งหลายจะ
ได้ประกอบด้วยฤทธิ์ เดช ที่มาแต่เบื้องบน” “ท่ านทั้งหลายจะได้ รับพระราชทานฤทธิ์ เดช เมื่อพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนือท่ าน และท่ านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเรา” เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนี้
แล้ว พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ต่อหน้าพวกสาวกทั้งปวงจนหายลับไปในเมฆ ขณะที่พวกสาวก
กาลังแหงนหน้าเพ่งมองดูฟ้าอยูน่ ้ นั ก็มีทูตสวรรค์สององค์ สวมเสื้ อขาวผ่องใสมาปรากฏแก่เขาพูดว่า
“ชาวกาลิลีเอ๋ ย เหตุไฉนท่ านจึงยืนเขม้ นดูฟ้า พระเยซูองค์ นีถ้ ูกรั บไปจากท่ าน เสด็จขึน้ ไปยังสวรรค์ แล้ ว
จะเสด็จกลับมาอีก เหมือนท่ านทั้งหลายได้ เห็นพระองค์ เสด็จขึน้ ไปสวรรค์ นั้น”
พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับขึ้นสู่ สวรรค์แล้วประมาณ 10 วัน
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็เสด็จลงมาสถิตอยูก่ บั เหล่าสาวก ในวันนั้นมีสาวกประมาณ 120 คนประชุมพร้อม
กันอยูใ่ นห้องชั้นบนร่ วมกันอธิ ษฐานด้วยน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และคอยท่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตามที่พระ
เยซูคริ สต์ได้ทรงสัญญาไว้ ทันใดนั้นมีเสี ยงดังออกมาจากฟ้ าเหมือนเสี ยงพายุกล้า ดังสนัน่ ก้องทัว่ ตึกที่
เขาประชุมกันอยู่ และมีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่พวกเขา แผ่กระจายสถิตอยูก่ บั พวกเขาทุก
คน พวกเขาเหล่านั้นจึงเปี่ ยมไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และตั้งต้นพูดภาษาต่าง ๆ ตามที่พระวิญญาณ
ได้ทรงดลใจให้เขาพูด ข่าวนี้เลื่องลือไปทัว่ กรุ งเยรู ซาเล็มอย่างรวดเร็ ว ประชาชนเป็ นอันมากพากันมา
ออดูอยูท่ ี่หน้าตึกนั้น ในเวลานั้นมีประชาชนหลายชาติหลายภาษามาจากประเทศต่าง ๆ มาชุมนุมอยูใ่ น
กรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่อเขามาถึงสถานที่ซ่ ึ งพวกสาวกประชุมกันอยู่ ต่างก็ได้ยนิ พวกสาวกทั้งหลายพูดเป็ น
ภาษาของตนคนเหล่านั้นก็พากันประหลาดใจเป็ นอย่างยิง่
ถ้าเรามีความเชื่ อมัน่ ในพระเยซูคริ สต์
เราก็จะได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เช่นเดียวกับสาวก
ดังกล่าวนี้
ในวันนั้นพวกสาวกได้ต้ งั ต้นสั่งสอนเรื่ องของพระเยซูคริ สต์แก่บรรดาคนทั้งปวงที่ได้มา
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ชุมนุมกันอยูท่ ี่นนั่ และตักเตือนให้พวกเขากลับใจบังเกิดใหม่ เชื่อในองค์พระเยซูคริ สต์ เพื่อเขาทั้งหลาย
จะได้พน้ จากความผิดบาปรับความรอดและชีวติ นิ รันดร์ ในวันนั้นมีคนเชื่ อพระเยซูคริ สต์ถึง 3,000 คน
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12. แนวทางแห่ งการรับความรอด
คนใดที่พ่ งึ ตนเองเพื่อทาตนให้เป็ นคนดี ก็เหมือนกับคนที่ปีนขึ้นไปหาปลาบนต้นไม้ ความ
มานะและความเพียรพยายามทั้งสิ้ นจะไร้ผลเพราะมิได้ต้ งั อยูบ่ นรากฐานแห่งหลักประกันที่แน่นอน แต่
คนที่พ่ งึ ฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าเพื่อทาตนให้เป็ นคนดี ก็อุปมาเหมือนคนที่ลงไปหาปลาในแม้น้ า ท่าน
เป็ นคนที่แสวงหาความจริ งและความชอบธรรมหรื อไม่ ท่านจะต้องทูลขอต่อพระเจ้าจึงจะพบ พระจ้า
ทรงฟังและตอบคาทูลอธิ ษฐานของเราพระเยซูคริ สต์ตรัสไว้วา่ “ในพวกท่ านมีคนใดถ้ าบุตรของตนขอ
ขนมปั งจะเอาก้ อนหิ นให้ บุตรหรื อ? ถ้ าบุตรจะขอปลาจะเอางูให้ หรื อ? เหตุฉะนั้นถ้ าท่ านเองผู้เป็ นคน
บาปยังรู้ จักให้ ของดีแก่ บุตรของตน ยิ่งกว่ านั้นสักเท่ าใดพระบิดาของท่ านผู้อยู่ในสวรรค์ จะประทาน
ของดีให้ แก่ ผ้ ทู ี่ขอต่ อพระองค์ ” “จงขอแล้ วจะได้ จงหาแล้ วจะพบ จงเคาะแล้ วจะเปิ ดให้ แก่ ท่าน เพราะว่ า
ทุกคนที่ขอก็จะได้ ทุกคนที่ แสวงหาก็จะพบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปิ ดให้ เขา” “แต่ ถ้าผู้ใดในพวกท่ านขาด
สติปัญญา ก็ให้ คนนั้นขอแต่ พระเจ้ าผู้ทรงโปรดประทานให้ แก่ คนทั้งปวงด้ วยเต็มพระทัยและมิได้ ทรงติ
ว่ า แล้ วก็จะประทานให้ แก่ ผ้ นู ั้น” คามัน่ สัญญาต่าง ๆ เหล่านี้พิสูจน์วา่ พระเจ้าทรงฟังคาอธิษฐานขอของ
เราและทรงสามารถเปลี่ยนเแปลงชีวติ จิตใจให้เราเป็ นคนดีได้
เราไม่ มีความดีในตัวเราเอง อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้วา่ “ด้ วยว่ าในตัวข้ าพเจ้ าคื อในเนือ้ หนัง
ของข้ าพเจ้ า ไม่ มีความดีประการใด เพราะว่ าเจตนาดีของข้ าพเจ้ าก็มีอยู่ แต่ ซึ่งจะกระทาดีนั้นข้ าพเจ้ าหา
ได้ กระทาไม่ ด้ วยการดีนั้นซึ่ งข้ าพเจ้ าปรารถนาทา ข้ าพเจ้ าไม่ ได้ ทา แต่ การชั่วซึ่ งข้ าพเจ้ ามิได้ ปรารถนา
ทาข้ าพเจ้ ายังทาอยู่ โอ ข้ าพเจ้ าเป็ นคนเข็ญใจจริ ง ใครหนอจะช่ วยให้ ข้าพเจ้ าพ้ นจากกายแห่ งความตายนี ้
ข้ าพเจ้ าขอบพระคุณของพระเจ้ าโดยพระเยซูคริ สต์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา” ข้อพระธรรมข้อนี้ช้ ีให้เห็นว่า
เราไม่อาจทาคุณงามความดีได้ดว้ ยตัวเราเอง ก็เพราะเราขาดฤทธิ์ อานาจของพระเยซูคริ สต์ พระเยซูองค์
เดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยเราให้มีชยั ชนะ เหนือตนเอง เหนือมาร และอุปสรรค์ท้ งั ปวง
อาจารย์เปาโลรู้วา่ จิตใจของมนุษย์น้ นั เป็ นอย่างไร ท่านรู ้แน่วา่ นิสัยของมนุษย์น้ นั ชัว่ หากเราจะ
ตรวจดูจิตใจของเราเอง เราก็จะเห็นได้วา่ มันช่างเหมือนกับถ้อยคาที่ท่านอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้โดย
แท้ แม้วา่ เราจะพยายามทาคุณงามความดีของเราก็ทาไม่ได้ ทั้งนี้ก็เป็ นเพราะนิสัยชัว่ แห่งใจของเราเป็ น
อุปสรรค์ขวางกั้น ในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้วา่ “ไม่ มีใครเป็ นคนชอบธรรมแม้ สักคนหนึ่ง” ที่เป็ นเช่นนี้ก็
เพราะมนุษย์เราตกอยูภ่ ายใต้อานาจบาปซึ่ งครอบงาจิตใจของเรามาแต่กาเนิด
สิ่ งที่เราต้องการก็คือ
อานาจพิเศษที่เข้มแข็งกว่าเพื่อทาลายอานาจเดิมนี้ โดยอาศัยอานาจพิเศษนี้ เท่านั้นเราจึงจะมีชยั ชนะ และ
จิตใจของเราจึงจะได้รับการชาระให้สะอาด มีอานาจอันใดในโลกนี้หรื อ ที่ใหญ่ยงิ่ ไปกว่าอานาจของ
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ความผิดบาป? มีแต่อานาจเดียวเท่านั้น อานาจนั้นคืออานาจที่มาแต่พระเจ้า ถ้าเราต้องการชนะต่ออานาจ
บาป อยากมีใจบริ สุทธิ์ สะอาด เราก็จาเป็ นจะต้องรับฤทธิ์ อานาจของพระเจ้า ซึ่ งพระองค์ทรงปรารถนา
จะประทานให้แก่เราอยูแ่ ล้วทุกเมื่อ
โดยฤทธิ์ อานาจของพระเจ้านี้เราก็จะมีอิสระพ้นจากอานาจแห่ง
ความผิดบาป แล้วนิสัยชัว่ ของเราจะดับสู ญไป และนิสัยใหม่ที่ดีก็จะเกิดขึ้นแทนที่ “เหตุฉะนั้นถ้ าแม้ คน
หนึ่งคนใดอยู่ในพระเยซูคริ สต์ คนนั้นก็เป็ นคนถูกสร้ างขึน้ ใหม่ สิ่งสารพัดเก่ า ๆ ก็ได้ ล่วงไป นี่แน่ ะ
กลายเป็ นสิ่ งใหม่ ทั้งนั้น” เพราะเหตุน้ ีเองพระเยซูคริ สต์จึงประทานชีวติ ของพระองค์ ให้แก่พวกเราเพื่อ
ช่วยให้พวกเราพ้นจากความผิดบาป เมื่อเป็ นเช่นนี้ชีวิตใหม่ที่เรามีอยูน่ ้ ีจึงไม่ใช่ของเราเองแต่เป็ นของ
พระเจ้าผูท้ รงไถ่เรา โดยพลีชีวติ และพระโลหิ ตของพระองค์ ร่ างกายและชีวติ จิตใจของเราจึงเป็ นของ
พระองค์
พระเจ้าสถิตอยูใ่ นจิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระองค์จะทรงนาเราตามวิถีทาง
ที่พระเยซูคริ สต์ทรงพอพระทัย พระองค์จะทรงสั่งสอนเราให้รูจกั ทางแห่งชีวิต จิตใจของเราเป็ นที่อาศัย
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เมื่อเราเชื่อถือในพระเยซูคริ สต์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จเข้ามาอยูใ่ นจิตใจ
ของเรา ช่วยให้เรามีชีวติ เป็ นอยูต่ ามทางแห่งความชอบธรรม คุณงามความดีท้ งั หลายย่อมจะเกิดขึ้นได้
ด้วยฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าที่อยูภ่ ายในจิตใจของเรา หน้าที่ที่เราต้องทาก็คือตั้งใจละทิง้ ความผิดบาป
และสารภาพความผิดบาปของเราต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ จงไว้วางใจและเชื่ อแน่วา่ พระองค์เป็ นผู้
ทรงยกโทษและช่วยให้เรารอดได้
ได้ รับความรอดสื บไปเป็ นนิตย์ เมื่อเราไว้วางในในพระเยซูคริ สต์ พระองค์ก็เป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดของเรา โดยพระมหากรุ ณาธิคุณของพระองค์ พระองค์จะทรงโปรดรับเราไว้เป็ นบุตรและพระองค์
จะทรงเป็ นพระบิดาของเรา เมื่อเราตายไปแล้วพระองค์จะเสด็จมารับเราไปอยูส่ วรรค์ และเราจะได้รับ
ความสุ ขด้วยกันกับพระองค์สืบไปเป็ นนิจนิ รันดร์ เราจะได้ชื่นชมในพระสง่าราศีของพระองค์ตลอดไป
พระองค์จะประทานความสุ ขความชื่นชมยินดีนิรันดร์ ให้แก่เรา เราจะมีชีวติ จาเริ ญอยูเ่ ป็ นนิจ แล้วเราจะ
สรรเสริ ญขอบพระคุณองค์พระเยซูเจ้า ผูไ้ ถ่เราให้พน้ จากความผิดบาปสื บไปเป็ นนิ จกาล
ก่อนที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จจากโลกนี้ไปยังสวรรค์
พระองค์ได้ทรงกาชับสั่งสาวกของ
พระองค์วา่ “ท่ านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่ าวประเสริ ฐแก่ มนุษย์ ทุกคน ผู้ใดที่เชื่ อและรั บศีล
บัพติศมาผู้นั้นจะรอด แต่ ผ้ ใู ดไม่ เชื่ อจะต้ องถูกปรั บโทษ” เพราะเหตุน้ ี เองเราจึงได้เขียนหนังสื อเล่มนี้ข้ ึน
เพื่อว่าทุกคนจะได้รู้ข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้ และเป็ นพระ
ผูช้ ่วยเราให้รอดพ้นจากความผิดบาป พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้มนุษย์สักคนเดียวต้องประสบ
ความพินาศ แต่ทรงมีพระประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะให้เราทุกคนกลับใจใหม่ ละทิ้งความผิดบาปและ
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รับเอาความรอดนิรันดร์ซ่ ึงพระองค์ได้ทรงเตรี ยมไว้สาหรับเราทุกคน ข่าวนี้ เป็ นข่าวดีสาหรับคนทุกชั้น
ทุกชาติภาษา
พระเยซูคริ สต์ยงั ทรงพระชนม์อยูแ่ ม้ในทุกวันนี้ นอกจากพระองค์แล้วไม่มีผใู ้ ดยัง่ ยืนอยูเ่ ป็ นนิจ
กาลเช่นนี้เลย พระเยซูคริ สต์ทรงพระชนม์อยูน่ ิรันดร์ พระองค์ทรงพระชนม์อยูก่ ่อนที่จะมีสิ่งใด ๆ ใน
จักรวาล พระองค์ยงั ทรงพระชนม์อยูแ่ ละจะทรงพระชนม์อยูส่ ื บไปเป็ นนิ จ พระเจ้าองค์น้ ีแหละที่เรา
ต้องการ ขอให้เราทุก ๆ คน รับพระองค์ไว้เป็ นพระเจ้าของตน อย่ามัวชักช้าอยูเ่ ลย จงมอบชีวติ จิตใจไว้
กับพระองค์ จงไว้วางใจในพระองค์เถิด เพราะทางนี้ทางเดียวเท่านั้น ที่เราสามารถจะพบความสุ ขอันแท้
ครบถ้วนบริ บูรณ์ได้
ขอเชิ ญทุกท่านไปพบผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐ ที่คริ สตจักรในละแวกบ้านของท่าน เพื่อเรี ยนรู ้
ทางแห่งความรอดอันมหัศจรรย์ซ่ ึ งเป็ นทางดับทุกข์ พ้นจากอานาจแห่งความผิดบาปและขุมนรก และ
เป็ นทางที่นาไปสู่ สันติสุขและชีวติ ที่ไม่รู้ดบั สู ญ
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ผอู ้ ่านทุก ๆ ท่าน
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