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ไมเชื่อพระเยซูไดไหม?
“คุณเคยไดยนิ เรื่องพระเยซูคริสตไหมครับ?”... “มาเชื่อพระเยซูคริสตเถิดครับ!”...ผูอานที่รัก...
ทานคงจะเคยไดยนิ คําเชิญชวนดวยประโยคเชนนี้บอย ๆ บางทีทานอาจจะมีความคิดอยูในใจวา “ทําไม
มีแตคนมาชวนใหเชื่อพระเยซูนะ ถาฉันไมเชื่อละจะไดไหม?...วันนีผ้ มอยากบอกวา มนุษยเราไมจําปน
จะตองเชื่อพระเยซูกไ็ ด ถา “ไมมี” เหตุผลทั้ง 6 ประการดังตอไปนี้

1. ถาไมมีพระเจาที่สรางมนุษย
มนุษยเราสามารถที่จะไมเชือ่ พระเยซูกไ็ ด ถาโลกนี้ไมมีพระเจา แตแทจริงแลวพระเจามีอยูจริง
ถึงแมจะมีคนไมยอมเชื่อวามีพระเจา แตความจริงก็ยังเปนความจริง เหมือนกับถามีเด็กคนหนึ่งไมเชือ่ วา
โลกนี้กําลังหมุนอยู ซึ่งการไมเชื่อของเด็กเชนนี้ แสดงวาโลกมันไมหมุนหรือ ไมใชเชนนั้นเลย โลกของ
เราก็ยังคงหมุนอยูดีมนี ักวิทยาศาสตรกลุมหนึ่งเปนกลุมที่เชื่อในพระเจา ซึ่งการที่พวกเขาเชื่อวาพระเจามี
จริงนั้น ไมใชอยูทวี่ าเขาสามารถพิสุทธิ์ไดวาพระเจามีอยูจริง แตเพราะนักวิทยาศาสตรกลุมนี้รูวา...
มนุษยเราถูกสรางขึ้นมาใหมศี ักยภาพที่จะเขาใจและรูถึงการมีอยูจริงของพระเจา เชนเมื่อเราสังเกตดู
ธรรมชาติที่อยูในโลกและระบบตาง ๆ ของจักรวาลแลวเราก็จะพบวามันชางสวยงามและมีระเบียบจริง
ๆ ซึ่งทําใหเราตองยอมรับวาจักรวาลและโลกของเรานี้ไมมีทางที่จะเกิดขึ้นเองไดเลย แทจริงแลวสรรพ
สิ่งเหลานี้ลวนแตมาจากการทรงสรางของพระเจาทั้งสิ้น แตสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการทรงสรางของพระ
เจาก็คือมนุษยนี่เอง เห็นไดจากอวัยวะตาง ๆ ของเรา ถาเราลองสังเกตจมูกของเราเราก็จะพบวาจมูกเล็ก
ๆ ที่อยูบนใบหนาของเรานี้ มันทําหนาที่ตงั้ 8 อยาง ซึ่งนักวิทยาศาสตรกลาววา ถาจะสรางเครื่องจักรที่
สามารถจะทํางานไดเหมือนกับจมูกของมนุษยเราแลว
จะตองใชเครื่องจักรที่ทําดวยเหล็กที่กวาง
ประมาณ 5*5 เมตร และตองควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรอันสลับซับซอน มันจึงจะสามารถที่จะ
ทํางานไดคลายกับจมูกของมนุษยเราใหเรามาดูวาจมูกของเราทําอะไรไดบาง?...
1) หายใจ-ทําใหเรามีชีวิตได
2) ดมกลิ่น-เอาไวดมวาคนขาง ๆ เราอาบน้ําหรือยัง?
3) เอาไวกกั ฝุนละออง-เมื่อมีฝุนละอองเขามาในรางกาย จมูกก็จะดักมันไว และเมื่อมีฝุนละออง
มากขึ้นเราก็จะรูสึกรําคาญ และเริ่มแคะ!...
4) เปนอวัยวะที่สําแดงความรัก-เวลาที่ภรรยาหอมสามี หรือลูกหอมแกมพอแม ใชอวัยวะสวน
ไหน?...ไมใชจมูกหรอกหรือ!...
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5) ชวยในการรับรส-ถาเราลองหลับตาแลวบีบจมูกแรง ๆ ไมใหหายใจ แลวกินลูกอมเม็ดหนึ่ง
เราก็จะรูว าลูกอมไมคอยอรอยเลย แตเมื่อเราปลอยมือ เราก็จะรูสึกไดทนั ทีวาลูกอมอรอยจริง ๆ ทําไมถึง
เปนเชนนัน้ นัน่ ก็เพราะวาจมูกชวยในการรับรสนั่นเอง...
6) ชวยปรับอากาศหรืออุณหภูม-ิ ในรางกายมนุษยเรานั้นมีอุณหภูมิ 37 องศา แตที่ทะเลทรายซา
ฮารามีอุณหภูมิสูงถึง 42 องศา ซึ่งอากาศรอนอยางนี้เขาจมูกปอดก็ไมไหม เพราะจมูกจะปรับอุณหภูมิให
เปน 37 องศา หรือที่ขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกใต อุณหภูมิลบ 20 องศา เมื่อมนุษยหายใจเขาไป ปอดก็ไมแข็ง
เพราะจมูกมันจะปรับอุณหภูมิใหเปน 37 องศาเชนกัน
7) ฆาเชื้อโรค-ทางการแพทยบอกวา จมูกมนุษยเรานั้นสามารถที่จะฆาเชื้อโรคบางชนิดไดดว ย
8) ใสทออาหาร-พยาบาลทานหนึ่งไดกลาววา จมูกของมนุษยเรานี้ถูกออกแบบอยางยอดเยี่ยม
เพราะตอนที่มนุษยเราปวยไมรูสึกตัว หรือทานอาหารทางปากไมไดก็สามารถที่จะใสทออาหารทางจมูก
ได เยีย่ มจริง ๆ
นี่แคเพียงเรื่องจมูกเทานัน้
แตทานทราบไหมวาทุกสวนในรางกายของมนุษยรวมทั้งทุกสิ่งที่
พระเจาทรงสรางขึ้นมานั้นลวนแตนาอัศจรรยทั้งสิ้น จึงทําใหเรารูวาพระเจามีจริง

2. ถามนุษยเราไมไดทําบาป
ถึงแมวาพระเจาจะเปนผูสรางมนุษย แตถา มนุษยไมไดทําความผิดบาป มนุษยเราก็ไมจําเปนที่
จะตองเชื่อพระเยซูกไ็ ด แตถาเราสัตยซื่อกับตัวเองแลว เราก็ปฏิเสธไมไดเลยวาเราทุกคนลวนแตไดทํา
ความผิดบาปทั้งสิ้น... ถาเราลองไปถามเด็ก ๆ ดูวา “โตขึ้นหนูจะสูบบุหรี่ไหม?”... “โตขึ้นจะเลนไพเลน
หวยไหม?..จะอิจฉาริษยาไหม?.. จะหยิ่งจองหองไหม?... จะทําใหพอแมเสียใจไหม?... จะทําผิดเรื่อง
เพศไหม?... จะดูหนังโปไหม?... “ไมครับ” นี่เปนคําตอบของเด็กทุกคน แตพอโตขึน้ ละ?... สิ่งที่เขาเคย
ปฏิเสธวาจะไมทํานั้น เขาก็ทําเกือบทุกอยาง ดังนั้นเราจะเห็นวา มนุษยเราลวนแตอยากทําดี แตเราก็ทํา
ไมคอยได และถึงแมเราไมอยากทําในสิ่งทีไ่ มดีแตเราก็ทาํ ไมคอยได และถึงแมเราไมอยากทําในสิ่งที่ไม
ดีแตเราก็ยังทําอยู นั่นเปนเพราะมนุษยไมดําเนินชีวิตตามกฏเกณฑทพี่ ระเจาทรงกําหนดให จึงทําให
มนุษยเราตองพายแพตอบาป และไมสามารถที่จะเอาชนะมันไดเลย

3. ถามนุษยไมมีความตาย
ถึงแมมนุษยเราจะทําบาป แตถาไมมีความตาย มนุษยเราก็ไมจําเปนตองเชื่อพระเยซู แตความ
เปนจริงแลว ไมมีมนุษยคนใดที่จะสามารถตอรองกับความตายไดทุกคนตางก็ตองตาย ไมวาจะเปนคน
รวยหรือจนก็ตองตาย... ไมวาจะเปนคนที่มีการศึกษาสูงหรือคนที่ไรการศึกษาก็ตอ งตาย...ไมวา จะเปน
คนที่มีอํานาจ มีตําแหนง หรือเปนคนธรรมดาเดินดินกินขาวแกงก็ตองตาย...ไมวาจะเปนคนจีน คนลาว
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คนฝรั่งหรือคนไทยก็ตองตาย...และไมวาจะเปนคนทีก่ ลัวตายหรือไมกลัวตาย ก็ตองตายอยูดี ซึ่งความ
ตายนั้นเปนผลมาจากการที่มนุษยเราทําบาปนั่นเอง...

4. ถามนุษยเราไมมีวิญญาณ
ถามนุษยเราไดทําบาป และตองตาย แตถา มนุษยไมมีวญ
ิ ญาณตายแลวก็จบสิ้นทุกอยาง ถาเปน
เชนนั้น มนุษยเราก็ไมจําเปนตองเชื่อพระเยซูคริสตแตความจริงแลวพระเจาทรงสรางมนุษยเราใหมีจิต
วิญญาณเพื่อเราจะสามารถมีสัมพันธภาพและรับพระคุณความรักจากพระองค ปรากฏการณอยางหนึ่งที่
ชี้ใหเราเห็นชัดวามนุษยเรามีจิตวิญญาณก็คือ การที่มนุษยเราสามารถที่จะทําในสิ่งที่ขัดกับความรูสึก
ภายในได เชนภายนอกยิ้ม แตภายในอาจจะเคียดแคนก็ได และอีกอยางหนึ่งก็คือมนุษยเปนสิ่งมีชีวิตสิ่ง
เดียวในโลกทีส่ ามารถฆาตัวตายได ซึ่งเราจะไมเห็นสิง่ มีชีวิตสิ่งไหนเลยที่มีการฆาตัวตาย นอกจาก
มนุษย นักจิตวิทยาทานหนึง่ ไดอธิบายวา การที่คนคนหนึ่งฆาตัวตายนั้น ก็เพราะวาเกิดการเจ็บปวดฝาย
จิตวิญญาณนัน่ เอง ดังนัน้ ความตายของมนุษยไมใชการจบสิ้นทุกอยางเพราะวาวิญญาณยังมีชวี ิตและ
ความรูสึก เพียงแตออกจากรางกายที่ตองเสือ่ มสลายไปเทานั้นเอง...

5. ถาไมมีการพิพากษา
ในเมื่อมนุษยเราทําบาปและตองตาย แตถา มนุษยไมตองรับผิดชอบตอบาปที่เขาทํา มนุษยก็ไม
จําเปนตองเชื่อในพระเยซูคริสตแตลึก ๆ ในใจของมนุษยลวนทราบดีวา บาปจะตองมีการลงโทษ ใน
พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกวา...หลังจากที่มนุษยตายไปแลว
วิญญาณของเขาก็จะตองรับการ
พิพากษาโทษจากพระเจาตามการกระทําของแตละคน
ซึ่งผูพิพากษาในโลกนี้อาจจะพิพากษาตาม
ความผิดที่ปรากฏชัดแจงและมีหลักฐานที่ชดั เจนเทานั้น แตการพิพากษาของพระเจานั้นยุติธรรม เพราะ
พระองคจะพิพากษาตามความผิดทุกอยางที่มนุษยกระทํา ไมวาการกระทําที่ทําในทีล่ ับหรือที่แจง ซึ่งไม
มีใครที่จะหนีพนจากการพิพากษาอันเที่ยงธรรมของพระองคไดเลย...

6. ถาไมมีนรก
ถามนุษยตองพบกับการพิพากษา แตถาไมมีนรกมนุษยเราก็ไมจําเปนที่จะตองเชื่อพระเยซูก็ได
แตนรกนัน้ มีอยูจริงซึ่งเปนสถานที่ที่นากลัวและเต็มไปดวยไฟ
ทีน่ ั่นกายฝายวิญญาณของมนุษยที่มี
ความผิดบาปจะถูกทอดทิ้ง ไมมีการปลอบโยน แตจะเต็มไปดวยการคร่ําครวญและความทุกขทรมาน
อยางไมมีที่สนิ้ สุดเลย
ผูอานที่รัก... บัดนี้ทานไดทราบแลววาพระเจาทรงเปนผูสรางมนุษย ซึ่งแทจริงแลวพระองค
ทรงปรารถนาใหมนุษยเราอยูในโลกนี้อยางมีความสุข แตเพราะมนุษยตดั สินใจเลือกที่จะทําความผิด
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บาป จึงทําใหตองเผชิญกับความตาย หลังจากนัน้ วิญญาณจะตองพบกับการพิพากษาและในที่สุดก็
จะตองรับโทษในนรก ซึ่งพระเจาไมไดสรางนรกไวสาํ หรับมนุษย แตทรงสรางไวเพื่อการลงโทษบาป
และพระองคไมอยากใหสักคนหนึ่งตองพินาศในนรกเลยเพราะพระองคทรงรักมนุษยที่พระองคทรง
สรางเหมือนกับคุณพอที่รักลูก แตพระองคก็ทรงความยุติธรรม พระองคตองลงโทษบาปที่มนุษยได
กระทํา เพราะจะทรงถือวาไมมีโทษก็ไมได และพระองคก็ทรงทราบวามนุษยไมสามารถที่จะชวย
ตนเองใหพนบาปไดโดยวิธใี ด ๆ เลย พระองคจึงไดทรงกําหนดวิธีการในการชวยเหลือมนุษยไวตั้งแต
เริ่มแรกแลววา ถามนุษยเราจะพนจากโทษบาปไดนั้น ก็ตองมีผูที่มารับโทษบาปแทนเขา ซึ่งผูนั้นจะตอง
เปนผูที่ไมมีบาปแมแตนอย แตพระองคทรงรูวาไมมีมนุษยคนไหนทีจ่ ะสามารถรับโทษแทนกันไดเลย
เพราะทุกคนลวนแตมีบาปและตองรับโทษของตนเองอยูแลว ดังนัน้ เมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว
พระองคจึงไดทรงสงพระบุตรองคเดียวของพระองคซึ่งก็คือพระเยซูคริสตมารับสภาพเปนมนุษยโลก
ในขณะที่พระเยซูคริสตอยูในโลกนี้ พระองคทรงอยูภายใตกฏเกณฑของความเปนมนุษยทุกอยางแต
พระองคไมไดทําความผิดบาปเลยแมแตนอย ดังนั้นพระองคทรงเปนผูเดียวเทานัน้ ที่สามารถรับโทษ
บาปแทนมนุษยได แทจริงแลวพระองคไมสมควรถูกตรึงบนไมกางเขนเลย แตการที่พระองคยอม
เชนนั้นก็เพื่อเปนการไถบาปใหแกมวลมนุษยชาติ ดังนั้นทางเดียวที่มนุษยจะรอดพนจากการพิพากษา
ไดก็คือ ตองเชื่อวางใจในพระเยซูคริสตเทานั้น โดยการสารภาพความผิดบาปและทูลขอการอภัยโทษ
จากพระองค เมื่อเปนเชนนี้ เขาก็จะพนโทษบาปทันที และเมื่อเขาจากโลกนี้ไปวันใด เขาก็จะไดอยู
สวรรคกับพระเจาตลอดไปเปนนิตย...ผูอานที่รัก... บัดนี้ไดโอกาสทีพ่ ระเจาจะใหทานรอดจากบาปอยู
ตรงหนาทานแลว พระเจาจะไมทรงบังคับทาน แตการตัดสินใจเปนของทาน ถาทานปรารถนาที่จะเชื่อ
ในพระเยซูคริสต ขอใหทานอธิษฐานทูลขอตอพระองคดังนี้
“ขาแตพระเจา...ขาพระองคยอมรับวาขาพระองคมีความผิดบาปหลายอยางที่ซอนอยูในชีวิต
และขาพระองคไมอยากพบกับการพิพากษาเลย ขอพระองคทรงโปรดเมตตายกโทษความผิดบาปใหแก
ขาพระองคดวยเถิด... ขอขอบคุณพระองคที่ทรงใหพระเยซูคริสตมารับโทษบาปแทนขาพระองคบนไม
กางเขน ขาพระองคขอเชื่อพึ่งในพระองคดวยใจจริง ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา...อา
เมน”
ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดว ยความจริงใจก็ขอใหทา นมั่นใจเถิดวา พระเจาทรงอภัยโทษ
ความบาปใหแกทานแลวอยางแนนอน และพระองคจะทรงนําชีวิตของทานตลอดไป... ทานสามารถที่
จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูใหชดั เจนลงบนปกหลัง แลวสงไปยังที่อยู
ดานขางในใบตัดสินใจ..
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