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เพราะพระองคทรงอภัย
เปนที่ทราบกันดีอยูว า ในโลกนี้ไมมีใครเลยที่อยากจะเผชิญกับความผิดพลาดในเสนทางของ
ชีวิต แตบางครั้งเพราะสถานการณหรือเหตุบางอยาง ทําใหบางคนตองเดินในทางที่ผิด ซึ่งเปนเหตุให
ชีวิตทั้งชีวิตของเขาตองจมอยูในหวงเหวแหงความมืดมน จะเปนอยางไรถาเสนทางชีวิตของคนคนหนึ่ง
ไดกาวไปสูความผิดพลาด เขาจะมีโอกาสหันกลับจากทางนั้นไหม?...มีใครไหมที่จะชวยเขาใหพน จาก
ความมืดมนแหงชีวิต?...มีใครไหมที่จะสามารถใหอภัยใหโอกาส ใหความหวัง เพื่อที่เขาจะกลับมาตั้ง
ตนชีวิตใหม?
ตอไปนี้เปนคําพยานของผูหญิงคนหนึ่ง ที่ชีวิตของเธอเคยผิดพลาด และมุงไปสูหว งเหวแหง
ความมืดมน ขณะที่เธอกําลังสิ้นหวัง และความตายกําลังอยูตรงหนา… เธอไดพบกับบุคคลหนึ่งที่
สามารถชวยเหลือ ใหอภัยเธอซึ่งทําใหเธอสามารถตั้งตนชีวิตใหมไดอยางแทจริง

ชีวิตที่กาวผิด
สวัสดีคะ!..ดิฉันเปนผูหญิงทีเ่ กิดในหมูบานเล็ก ๆ แหงหนึ่งในประเทศอิสราเอล สวนชื่อดิฉัน
นั้นคงไมสําคัญอะไร ดิฉันเติบโตในครอบครัวที่พอแมยากจนและมีลกู หลายคน ดิฉันเปนคนที่มนี ิสัย
แข็งกระดาง ชอบทะเลาะกับเพื่อน และชอบเถียงคุณพอคุณแมเปนประจํา เมื่อดิฉันเติบโตเขาสูวัยสาว
ดิฉันก็ชอบเทีย่ วเตรและคบเพื่อนที่มีนิสยั คลาย ๆ กัน ในที่สุดดิฉันก็เสียพรหมจรรยใหกับเพื่อนผูชาย
คนหนึ่ง ซึ่งในตอนแรกดิฉนั ก็รูสึกผิด รูสึกกลัวและลึก ๆ ในใจของดิฉันก็มีการตอสู ดิฉันรูดีวาการ
กระทําเชนนี้ไมสมควร แตเพราะเพื่อนผูห ญิงรอบ ๆ ขางดิฉันก็ทําเชนนี้เหมือนกัน ดังนั้นดิฉนั จึงไม
รูสึกผิดอะไรมาก
และในที่สุดก็มีความรูสึกวาไมเห็นเปนไรเลยกับการที่จะมีเพศสัมพันธกบั ผูชาย
ถึงแมจะไมซ้ําหนาก็ตาม ในที่สุดดิฉันก็มาถึงขั้นที่ขายบริการทางเพศ

ปากทางแหงความตาย
แตแลววันหนึง่ เหตุการณที่ดิฉันไมเคยคาดคิดก็เกิดขึ้น วันนั้นดิฉันกําลังลวงประเวณีกับสามี
ของหญิงคนหนึ่ง… ในทันใดนั้นก็มีคนกลุมใหญบกุ เขามา แลวจับดิฉนั ไปบอกวาจะเอาดิฉนั ไป
พิพากษา ดิฉนั ตกใจกลัวมาก ทานผูอานคงไมทราบวากฏหมายบานเมืองของดิฉันนั้นรุนแรงมาก ถา
ผูหญิงคนใดลวงประเวณี จะตองถูกจับออกไปทามกลางฝูงชน แลวเอากอนหินขวางใหตาย แทจริงแลว
กฏหมายอยางนี้ก็มีอยู แตคนอิสราเอลไมเคยเครงครัดเลย ดังนั้นจึงมีผูหญิงหลายคนรวมทั้งดิฉันดวยที่
ลวงประเวณีแตก็ไมเคยถูกจับหรือถูกพิพากษา เพราะคนอิสราเอลไมคอยสนใจและเอาจริงเอาจังกับ
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เรื่องแบบนี้ แตวันนัน้ ดิฉันก็ไมเขาใจเลยวา เพราะเหตุไรพวกเขาจึงอยากเอาชีวิตของฉัน?...ดิฉันทราบ
เพียงอยางเดียววา เมื่อดิฉันถูกจับออกไป ดิฉันจะตองถูกกอนหินขวางตายเปนแน ดิฉันกลัวเหลือเกิน!...
ผูอานที่รักคะ!..แตแทนทีพ่ วกเขาจะนําดิฉนั ไปขวางใหตายพวกเขากลับนําดิฉันมาตอหนาชาย
คนหนึ่ง ซึ่งตอมาดิฉันทราบวาชายผูนนั้ ก็คือ พระเยซูคริสต พวกเขาถามพระองควา “ผูหญิงคนนีถ้ ูกจับ
ฐานลวงประเวณี ตามบัญญัติที่พระเจาใหไวกับโมเสสนั้นจะตองเอากอนหินขวางใหตาย ทานจะวา
ยังไงเกีย่ วกับเรื่องนี้?” พวกเขากําลังใหพระองคพิพากษาตัดสินอนาคตชีวิตของดิฉัน มาถึงตอนนี้ดิฉัน
ทราบแลววาเพราะเหตุไรพวกเขาจึงจับดิฉัน แตไมขวางใหตายทันทีเพราะพวกเขาเลหเหลี่ยมจัด พวก
เขาอยากจะเอาตัวของดิฉันเปนขอหาในการฟองหรือจับผิดพระเยซู
ฟองหรือจับผิดเรื่องอะไรหรือ
คะ?...ก็เพราะถาพระเยซูบอกวาใหปลอยดิฉันไปเสีย ไมตองขวาง พระองคก็จะผิดกฏบัญญัติของโมเสส
เพราะกฏบัญญัติของโมเสสมีอยูวา ถาใครลวงประเวณีตองเอากอนหินขวางใหตาย แตถาพระองคบอก
วาอยาขวาง นัน่ แสดงวาพระองคไมไดมาจากพระเจาจริง เพราะถาพระองคมาจากพระเจา พระองคก็จะ
ไมขัดกับโมเสส และถาพระองคสั่งใหขวางตามกฏของโมเสสแลว พระองคกจ็ ะผิดกฏหมายของ
ประเทศโรมัน เพราะวาเวลานั้นประเทศอิสราเอลตกเปนเมืองขึ้นของโรมัน ซึ่งประเทศโรมันมีกฏหมาย
วา หามคนอิสราเอลประหารชีวิตคนหนึ่งคนใดตามอําเภอใจ เพราะเปนการผิดกฏหมาย ถาจะประหาร
ชีวิตใคร ก็จะตองขึ้นศาลของโรมันเทานัน้ (ยอหน 18:31)… เวลานั้นดิฉนั ทราบดีวาพวกเขามี
จุดประสงคทจี่ ะเลนงานพระเยซูโดยเอาชีวิตดิฉันมาพวงดวย ดิฉนั ไมทราบเลยวาพระเยซูจะตอบวา
อยางไร? เพราะวาการที่พระองคจะบอกใหขวางหรือไมใหขวางดิฉนั นัน้ ก็ลวนแตผดิ ทั้งขึ้นทั้งลอง และ
ดิฉันก็หนี้ไมพนที่จะตองตาย

รอดจากโทษประหาร
“ผูหญิงคนนี้ถูกจับฐานลวงประเวณี ตามบัญญัติที่พระเจาใหไวกับโมเสสนั้น จะตองเอากอน
หินขวางใหตายทานจะวายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้?”…เมื่อพระเยซูคริสตไดฟงพระองคไมตอบ แตใชนิ้ว
เขียนที่ดนิ ซึ่งทําใหพวกเขาโมโหมาก จึงถามซ้ําอีกเรื่อย ๆ พระเยซูจงึ ลุกขึ้นแลวตรัสวา “มีผูใดในพวก
ทานที่ไมเคยทําผิดเลย ก็ใหเอากอนหินขวางกอน”… แลวพระองคกก็ ม ลงเอานิ้วเขียนที่ดินอีก… เวลา
นั้นดิฉันกลัวมาก เพราะดิฉนั รูวาจริง ๆ แลวคนอิสราเอลไมแครและไมกลัวกฏหมายของโรมันแมแต
นอย เขาอยากจะขวางหรือประหารชีวิตใครเขาก็ทําทันที และดิฉันรูว าคําตอบที่พระเยซูพดู กับพวกเขา
นั้นทําใหพวกเขายิ่งโมโหและตองระบายอารมณใสดิฉันโดยขวางกอนหินนับรอย ๆ พุงเปามายังดิฉัน
อยางแนนอน… ผูอานที่รักคะ!..ความตายกําลังยืนอยูต รงหนาดิฉันแลว
ขณะนัน้ มีชายหนุมที่ไมทนั คิดไดหยิบกอนหินขึ้นมากําลังจะขวางใสดิฉัน แตมีคนแกไดหาม
ปรามไววา “เฮยหยุด!..เอ็งไมไดยนิ มันพูดหรือ? มันบอกวาใครที่ไมมผี ิดใหเอากอนหินขวางกอน เอ็งรู
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ไหมวาความเชื่อของพวกเราชาวอิสราเอลนั้น ผูที่ไมเคยทําผิดหรือไมมีบาปเลยมีเพียงผูเดียวก็คือพระเจา
เทานั้น ถาเอ็งเอาหินขวาง นัน่ ก็แสดงวาเอ็งไมมีบาปเลย ก็หมายความวาเอ็งเปนพระเจานะซิ!..แลวเอ็งรู
ไหมวา เมื่อเอ็งขวางไปกอนหนึ่ง เยซูก็จะบอกเอ็งวา “หยุด!... เมื่อกี้เราบอกวาใครไมเคยทําผิดบาปให
ขวางกอน คนนี้เขาขวาง นัน่ แสดงวาเขาไมมีความผิดบาปเลย ก็หมายความวาเขาอางวาตนเองเปนพระ
เจา ตามกฏบัญญัติของโมเสสไดบอกวาถาผูใดตีตัวเสมอพระเจา ใหเอาหินขวางใหตาย (ยอหน 10:33)
พวกทานจะจัดการกับคนของทานอยางไร?”… แลวเอ็งคิดดูซิวาจะเปนเอ็งหรือผูหญิงคนนี้ที่จะตองตาย
...เออ!..เยซูมันฉลาดโวย!..วันนี้ใหพวกเราหลบไปกอน วันหลังคอยหาวิธีจัดการใหม ไป!” แลวชายแก
กับชายหนุมเหลานั้นจึงเดินออกไปทีละคน ๆ จนหมด เหลือเพียงแตพระเยซูกับดิฉันพระองคจึงเงยหนา
ขึ้นมาแลวตรัสกับดิฉันวา “หญิงเอย!... พวกเขาไปไหนหมด ไมมีใครเอาโทษเจาหรือ?” ดิฉันจึงตอบ
พระองควา “พระองคเจาขา!..ไมมีผูใดเลย”… พระองคจึงบอกวา… “เราก็ไมเอาโทษเจาเชนกัน จงไป
เถิด! แลวอยาทําผิดอีก”… เมื่อดิฉันไดยินก็รองให แลวกมกราบที่พระบาทพระองค แลวลาพระองคไป
ตั้งแตวนั นั้นดิฉันก็ไมไดทําผิดในเรื่องการลวงประเวณีอกี เลย

เริ่มตนชีวิตใหม
ผูอานที่รักคะ แทจริงแลวผูที่มีสิทธิ์ในการขวางดิฉันในวันนั้นมีเพียงผูเดียว ซึ่งก็คือพระเยซู
คริสต เพราะพระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจาผูไมมีบาป แตพระองคไมทรงเอาโทษดิฉัน ซึ่งไม
เพียงแตทําใหดิฉันรอดชีวิตจากการโดนกอนหินขวางเทานั้น แตดิฉันยังรอดจากความพินาศในนรกอีก
ดวย ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่นายินดีที่สุดในชีวิตของดิฉันจริง ๆ เพราะถาดิฉันไมไดรับการอภัยโทษบาปจาก
พระองคในวันนั้นแลว ดิฉันก็จะตองรับการพิพากษาโทษจากพระเจา ในที่สุดก็จะตองพินาศในนรก
อยางแนนอน
วันนัน้ ดิฉันเปนเหมือนกับคนที่ตายไปแลว แตไดกลับมาเริ่มตนชีวติ ใหม ถึงแมสังคมจะไม
ยอมรับดิฉันเพราะดิฉันเคยเปนหญิงชั่ว แตดิฉันไมโกรธและไมทอใจ เพราะดิฉนั ทราบดีวาพระเจาไม
เคยดูถูกหรือเยาะเยยดิฉัน แตพระองคทรงใหโอกาสดิฉนั นอกจากนัน้ บรรดาผูที่เชื่อในพระเยซูคริสต
พวกเขาก็ไมเคยถูกดิฉันหรือเยาะเยยดิฉันแมแตนอย แตกลับเรียกดิฉนั วาเปนพี่นองของพวกเขา ซึ่ง
นับวาเปนคนในครอบครัวเดียวกันกับพวกเขาอีกดวย และเมื่อดิฉันตองจากโลกนี้ไป ดิฉันก็มั่นใจวา
ดิฉันจะไดไปอยูในสวรรค ซึ่งเปนที่พระองคทรงจัดเตรียมไวสําหรับผูที่เชื่อในพระองค ซึ่งที่นั่นจะไมมี
การดูถูก การเยาะเยย ไมมีความเจ็บปวดและการรองไหคร่ําครวญอีกตอไป
ผูอานที่รัก ไมวาทานจะเปนใคร เปนพอคา แมคา ครู หมอ พยาบาล นักเรียน นักศึกษา
นักการเมือง คนที่ขายแรงงาน หรือแมกระทั่งหญิงขายบริการที่เหมือนกับผูหญิงคนนี้ อยากใหทาน
ทราบวา เราทุกคนไมตางกันเลย ในสายพระเนตรของพระเจา ซึ่งความผิดบาปของบางคนอาจจะซอน
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เรนไมมีใครเห็น จึงทําใหคนอื่นคิดวาเขาเปนคนดี หรือบางคนก็มีความผิดบาปที่ปรากฏชัด ทําใหคน
อื่นเห็นวาเขาเปนคนเลว
แตวันหนึ่งความผิดบาปทุกอยางของมนุษยทกุ คนจะตองปรากฏตอหนา
บัลลังกพิพากษาของพระเจาและจะตองรับการพิพากษาโทษตามกระทําของแตละคนในที่สุดก็จะตอง
ทุกขทรมานในบึงไฟนรกเปนนิจนิรนั ดร แตพระเจาทรงรักมนุษย พระองคไมอยากใหมนุษยเราตองรับ
โทษเชนนั้นเลย พระองคทรงทราบดีวาวิธีเดียวทีจ่ ะชวยมนุษยใหรอดพนจากโทษบาปไดก็คือ จะตอง
ใหผูหนึ่งมารับโทษแทนมนุษย ซึ่งผูนั้นจะตองไมมีบาปเลย ดังนั้นเมือ่ ประมาณ 2,000 ปที่แลว พระองค
จึงไดใหพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคเขามาในโลกเพื่อรับสภาพของมนุษย ซึ่ง
ในขณะที่พระเยซูคริสตทรงดําเนินชีวิตอยูใ นโลกนี้ พระองคไมไดทําความผิดบาปเลยแมแตนอย แต
พระองคก็ถูกตัดสินใหตรึงกางเขนก็เพราะพระองคถูกพวกที่อจิ ฉาพระองคใสราย ซึ่งพระเยซูก็ทรงยอม
ถูกตรึงบนไมกางเขน ก็เพื่อที่จะใชรางกายของพระองครับโทษความผิดบาปของมวลมนุษยชาติ ดังนั้น
หากผูใดทีย่ อมสารภาพความผิดบาปของตน และทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสต พระองคก็จะ
ทรงเปนผูรับโทษบาปแทนเขา และเมื่อเขาจากโลกนี้ไป เขาก็ไมตอ งรับการพิพากษาจากพระเจาอีก
ตอไป เพราะพระองคจะทรงถือวาพระเยซูคริสตไดรับโทษบาปแทนเขาแลว
ผูอานที่รัก… ไมวาทานจะมีบาปมากนอยเพียงไร ขอใหทานทราบเถิดวา พระเจาทรงรักทาน
จนยอมใหโทษพระบุตรของพระองคมารับโทษบาปแทนทาน เพื่อทานจะไมตองรับการลงโทษบาปใน
นรก แตจะไดอยูในสวรรคกับพระองคตลอดไป อยาจมอยูในความผิดบาปอีกตอไปเลยครับ รีบทูลขอ
ความชวยเหลือจากพระองคเดี๋ยวนี้เถิด
ถาทานปรารถนาที่จะรับการอภัยโทษและอยากเริ่มตนชีวิตใหม
ซึ่งเปนชีวิตทีม่ ีชัยชนะตอ
ความผิดบาปแลวละก็ ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้
“ขาแตพระเจา... ขาพระองคขอยอมรับวาพระองคมีความผิดบาปมากมายในชีวิต วันนี้ขา
พระองคขอสารภาพความผิดบาปที่ขาพระองคไดกระทํามาทั้งหมดตอพระองค ขอพระองคทรงอภัย
โทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขอขอบพระคุณพระองคที่ทรงใหพระเยซูคริสตมาเปนผูรับ
โทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขน
ขาพระองคขอตอนรับพระเยซูคริสตใหเปนพระผูช วยขา
พระองคใหรอดจากบาปอยางแทจริง อธิษฐานทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”
ถาทานไดทูลตอพระองคดวยความจริงใจแลว ขอใหทานมั่นใจเถิดวา พระเจาไดทรงอภัยโทษ
บาปใหแกทานแลวอยางแนนอน และพระองคจะทรงประทานกําลังใหแกทานในการดําเนินชีวิตตอไป
ทานสามารถติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดฟรี เพียงเขียนชื่อที่อยูใหชดั เจน แลวสงไปตามที่อยู
ดานขางในใบตัดสินใจ
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