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พระผูชวยใหรอดของโลก
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ ไดมีบุคคลมากมายที่มอี ิทธิพลตอ
โลกของเรา และในทามกลางบุคคลตาง ๆ นั้น มีผูหนึ่งที่มีอิทธิพลตอโลกอยางยิ่งใหญ ผูนั้นก็คือ พระ
เยซูคริสต เพราะวาทั้งคําตรัสและชีวิต รวมถึงพระราชกิจของพระองคลวนแตมีอิทธิพลตอสังคมโลก
จนถึงทุกวันนี…
้ ในขณะทีแ่ วดวงปรัชญาหรือศาสนากําลังคนหาความจริง พระเยซูคริสตไดเขามาใน
โลก แลวตรัสวา “เราเปนความจริง” (ยอหน 14:6)… ในขณะที่โลกกําลังแสวงหาทางที่จะรอดจากบาป
พระเยซูคริสตไดเขามาแลวประกาศตนวา พระองคทรงเปนพระผูช วยใหรอดของโลกที่พระเจาทรง
ประทานใหกบั มนุษย ซึ่งคําวา “เยซู” ที่เปนพระนามของพระองคนั้นก็แปลวา “ผูชวยใหรอด” นั่นเอง

เพราะเหตุไรพระเจาจึงทรงประทานพระเยซูคริสตใหแกโลกนี?้
นั่นก็เพราะวาพระเจาทรงปรารถนาที่จะชวยเหลือมนุษยเราใหรอดพนจากความผิดบาปนั่นเอง
แทจริงแลวพระเจาไดทรงสรางมนุษยขนึ้ มาอยางสมบูรณแบบและดีเยีย่ ม แตทําไมตอมาชีวิตของมนุษย
เราจึงตกต่ําและอยูในสภาพของคนบาปไดละ นั้นก็เพราะวามนุษยเราไมยอมดําเนินชีวิตตามกฎเกณฑ
ของพระเจา ซึ่งตั้งแตแรกเริ่มที่พระเจาสรางมนุษยขึ้นมานั้น พระองคก็ทรงประทานกฎเกณฑใหกับ
มนุษยในการดําเนินชีวิตอยูใ นโลกนี้ และพระองคปรารถนาใหมนุษยทําตามกฏเกณฑของพระองค แต
พระองคก็ไมไดบังคับมนุษย เพราะพระองคทรงสรางมนุษยใหมีอสิ ระในการตัดสินใจ มนุษยจึง
สามารถตัดสินใจเองวาจะเชื่อฟงพระเจาและทําตามกฎเกณฑของพระองคหรือไม โดยพระองคไดทรง
บอกลวงหนาอยางชัดเจนวา ถามนุษยเราเลือกที่จะเชื่อฟงพระองค มนุษยกจ็ ะอยูอยางมีความสุข แตถา
เขาเลือกที่จะทําตามใจตนเองโดยไมเชื่อฟงพระเจา เขาก็จะตกอยูในความผิดบาป และความบาปนัน้ จะ
นํามนุษยเราไปสูความตาย นั่นไมไดหมายความวาพระเจาจะใหเขาตายเพราะเขาไมเชื่อฟงพระองค แต
เปนเพราะการไมเชื่อฟงของเขานั่นเองที่ทําใหเขาตองตาย... (พระเจาเปรียบเสมือนคุณพอที่เตือนลูกวา
อยาเอานิว้ มือไปแหยปลั้กไฟ ซึ่งถาลูกเชื่อฟงคุณพอเขาก็จะไมเปนอันตราย แตถาหากลูกไมเชื่อฟงแลว
เอานิ้วไปแหยปลั๊กไฟ เขาก็จะตองตายเพราะการไมเชื่อฟงของเขานั่นเอง) เราจะเห็นวาพระเจาไดทรง
ใสมโนธรรมไวในจิตใจของมนุษยทกุ คน เพื่อใหรูวาสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหนควรหรือสิ่งไหนไม
ควรซึ่งลึก ๆ ในใจของมนุษยลวนปรารถนาที่จะทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกตอง แตเพราะการใชอิสระในการ
ตัดสินใจในทางผิดจึงทําใหมนุษยตองทําผิดทําบาปอยูบ อย ๆ ถาเราสัตยซื่อในการมองชีวิตของตัวเรา
เองแลว เราก็ตองยอมรับวาตั้งแตเล็กจนโต เราตางไดทําในสิ่งที่เรารูดีอยูแกใจวาไมสมควรทําจนนับ
ครั้งไมถวน เราไดทําบาปทัง้ ทางดานตา ปาก มือ ใจ ดูที่ตาของเรา เราปฏิเสธไมไดเลยวา เราไดใชตา
ของเราในทางที่ผิด มองในสิ่งที่ไมสมควรมอง เราใชสายตาเหยียดหยาม ฯลฯ และเมื่อเราฟงคําพูดที่
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ออกมาจากปากเรา เราก็พบวามีคําพูดหลายคําที่เราพูดไมดี ใชคําพูดทํารายคนอื่น นินทา พูดคําหยาบ
โกหก ฯลฯ ดูมือคูนี้ของเราซิ! ลองถามตัวเองดูซิวา มือคูนี้ของเราไมเคยขโมยหรือ? เราไมเคยหยิบฉวย
ของของคนอื่นมาเปนของตัวเองเลยหรือ? ดูใจเราซิครับ เรามีความคิดที่สกปรกคิดไมดี เกลียดชัง อิจฉา
ริษยา ฯลฯ ซึ่งปรากฏการณเหลานี้ที่เกิดขึน้ ในชีวิตของเราทุกคน ทําใหไมมีใครกลาปฏิเสธวาเขาไมใช
คนบาป ดังนัน้ เมื่อมนุษยทาํ บาป เขาจึงตองรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองหลังจากที่เขาจากโลกนี้
ไปแลว โดยจะตองอยูต อหนาบัลลังกพิพากษาของพระเจาเพื่อรับการพิพากษาลงโทษจากพระองคตาม
การกระทําของแตละคน และในที่สุดก็ตองอยูในบึงไฟนรกเปนนิจนิรันดร

สภาพที่แทจริงของมนุษย
มีชายคนหนึ่งเดินเขาไปในปา แลวพบแผนไมแผนหนึง่ บนพื้นหญาขางหนาเขาซึ่งมีขอความ
เขียนไววา... “บริเวณนีห้ ามเหยียบ” แตเขาไมเชื่อและเดินเหยียบลงไป ทันใดนัน้ เองเขาก็ตกลงไปใน
หลุมที่ลึกมาก แทจริงแลวที่ตรงนั้นเปนหลุมลึกที่นายพรานขุดไวเพือ่ ดักสัตว และเขียนขอความเพื่อ
ไมใหคนทีเ่ ดินผานไปมาตกลงไปนั่นเอง เมื่อชายคนนัน้ ตกลงไปแลว เขาก็พยายามทุกวิถีทางทีจ่ ะชวย
ตนเองใหออกจากหลุมลึกนี้ แตก็สิ้นหวัง เขาจึงรองเรียกใหคนชวย ขณะนัน้ มีชายคนหนึ่งผานมา พอ
เห็นก็ถามเขาวาทําไมจึงตกลงไปในหลุม เขาตอบวา เพราะเขาไมเชื่อฟงคําเตือนที่ปา ยเขียนไว ชายคน
นั้นจึงบอกวา “สมควรแลว สมน้ําหนา!.. เพราะคุณไมเชือ่ ฟง ก็ตองรับผลของการไมเชื่อฟงรอความตาย
ไปเถอะ” แลวก็เดินจากไป... หลังจากไมนานก็มีชายคนที่สองเดินผานมา เมื่อไดยนิ เสียงก็เขามาถาม
เชนคนแรก เขาก็ตอบวาเพราะไมเชื่อฟงคําเตือน ชายคนนี้จึงถามวา เวลาเขาตกลงไปในหลุมนัน้ มีคน
ผลักลงไปไหม?... เขาก็ตอบวาไมมี เขาตกลงไปเอง ชายคนนั้นจึงพูดวา “ในเมือ่ คุณตกลงไปเอง ไมมี
ใครผลัก คุณก็ชวยตัวคุณเองซิ!” แลวก็เดินจากไป ตอมาก็มีชายคนทีส่ ามผานมา แลวถามเขาถึงสาเหตุ
เขาก็ตอบเชนเดิม ชายคนทีส่ ามจึงพูดวา “เอาอยางนี้ซิ ขอใหคุณหลับตา แลวคิดวาตัวเองลอยขึ้นมาจาก
หลุมนี้ แลวคุณก็จะมีความสงบไมรอนใจ และจะลอยออกจากกนหลุมได” ชายที่ตกหลุมก็ลองทําดู
ขณะหลับตาคิดอยูนนั้ ก็รูสกึ ดูเหมือนวาตนเองลอยพนหลุมนั้นแลว แตเมื่อลืมตาก็เห็นวาตนนัน้ ยังนั่ง
อยูในกนหลุมเหมือนเดิม จึงบอกวาเขาทําไมได ชายคนทีส่ ามจึงกลาววา “การที่คุณทําไมไดนนั้ ก็เพราะ
คุณมีบาปหนาเกินไป กมหนารับบาปของคุณไปเถิด” แลวก็เดินจากไป ขณะที่ชายตกหลุมคนนีก้ าํ ลัง
หมดหวังนั่งกอดเขาอยูที่กน หลุมรอความตายอยูนนั่ เอง ทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งยื่นหนาโผลมาที่ปาก
หลุม แลวตะโกนถามเขาวา “เพื่อนเอย! ทําไมจึงตกลงไปในนั้น?”..เขาก็ตอบวา “เพราะวาผมไมเชือ่ ฟง
คําเตือน เมื่อมีคนผานมา บางคนก็สมน้ําหนาผม บางคนก็ใหผมที่จะชวยตนเอง บางคนก็บอกวาผมนั้น
มีบาปหนา ตอนนี้ก็มาถึงคุณ คุณจะวาหรือซ้ําเติมอะไรผมอีกละ?”...ชายคนนั้นจึงกลาววา “ผมไมไดมา
ซ้ําเติมคุณ และผมก็ไมไดมาบอกวิธีคุณ แตผมมาเพื่อจะถามวาคุณอยากขึ้นมาจากหลุมนี้ไหม?... ถาคุณ
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อยาก ผมก็จะชวยคุณ”... “อยากซิ!...ชวยผมหนอยเถอะครับ” “ถาอยากก็ยื่นมือมา ผมจะเอาเชือกหยอน
ไปใหแลวดึงคุณขึ้นมา” หลังจากนั้นชายคนนั้นก็ขนึ้ มาจากหลุมนัน้ ได โดยการชวยเหลือของชายคน
สุดทาย...

พระองคทรงเปนผูเดียวที่ชวยทานได
ผูอานที่รัก เรื่องขางตนนี้เปนสภาพที่แทจริงในชีวิตของมนุษย เราจะเห็นวามนุษยเราลวนตกอยู
ในหลุมลึกแหงความบาป ซึ่งเมื่อเราตกอยูในหลุมแหงความบาปแลวเราก็พยายามที่จะดิน้ รนตอสูกับ
ความผิดบาปเหลานี้ แตพยายามแลวพยายามเลาก็ไมสามารถที่จะชวยตนเองใหพน จากความผิดบาป
หรือเอาชนะความบาปไดเลย...
บางครั้งผลที่เราทําความผิดบาปก็ปรากฏชัด
จึงทําใหบางคนก็
สมน้ําหนาเรา หรือมีบางคนก็ใหเราหาทางที่จะชวยตนเอง และก็มีบางคนก็แนะนําวิธีตาง ๆ เพื่อใหเรา
รูสึกวาหลุดพนจากความผิดบาปไดบางหรือมีความรูสึกที่ดีขึ้น แตเมื่อเราตื่นขึ้นมาแลวมองดูตัวเอง เรา
ก็ตองพบวาเรายังอยูในหลุมแหงบาปเหมือนเดิม แตถงึ แมมนุษยเราจะทําบาป พระองคก็ยังทรงรัก
มนุษยและไมอยากใหมนุษยตองรับโทษและตองอยูใ นนรกซึ่งเปนดินแดนแหงความเจ็บปวดและนา
กลัว ดังนั้นพระองคจึงไดทรงจัดเตรียมหนทางเพื่อชวยมนุษยใหรอดจากบาป โดยทรงใหพระเยซูคริสต
ซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมาเปนผูชวยเหลือมนุษยใหพน จากหลุมลึกแหงบาปนั้นแตเพราะ
เหตุความผิดบาปที่มนุษยเราทํานั้นตองมีการลงโทษ ดังนั้นวิธีเดียวที่พระเยซูคริสตจะชวยมนุษยไดก็คือ
พระองคตองรับการลงโทษบาปแทนมนุษย ซึ่งพระคริสตธรรมคัมภีรก็ไดบันทึกไววา พระเยซูคริสตได
ทรงถูกตรึงบนไมกางเขนทัง้ ๆ ที่พระองคไมมีบาปเลย แตการที่พระองคทรงยอมถูกตรึงและยอมตายก็
เพื่อเปนการรับโทษความผิดบาปแทนมนุษย และหลังจากที่พระเยซูคริสตไดทรงสิ้นพระชนมบนไม
กางเขนแลวในวันที่ 3 พระองคก็ทรงฟน จากความตายและทรงพระชนมอยูเปนนิตย ซึ่งเปนการพิสูจน
วาพระองคทรงมีชัยชนะตออํานาจของความบาปและความตาย นัน่ จึงแสดงใหเห็นวา พระองคทรง
สามารถชวยคนทั้งปวงใหรอดจากอํานาจเหลานั้นไดเชนเดียวกัน...
ผูอานที่รัก... เพราะวาพระเจาทรงรักทาน พระองคจึงไมอยากใหทานจมอยูในความผิดบาปอีก
ตอไป แตพระองคปรารถนาที่จะชวยทานจนยอมใหพระเยซูคริสตมาตายบนไมกางเขนเพื่อรับโทษบาป
แทนทาน เพือ่ ทานจะไมตอ งรับการพิพากษาโทษจากพระองคอีกตอไปยิ่งกวานั้นก็คือ พระองคจะทรง
ประทานชีวิตนิรันดรใหแกทาน และจะใหทานจะไดอยูในสวรรคกับพระองคตลอดไป บัดนีท้ านมี
โอกาสที่จะรอดจากบาปแลว ขอใหทานทราบเถิดวา มีเพียงพระเยซูคริสตเทานั้นทีส่ ามารถชวยทานให
พนจากบาปได... ถาทานปรารถนาที่จะใหพระองคเปนพระผูชวยทานใหรอดจากบาปแลว ก็ขอใหทาน
อธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้
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“ขาแตพระเจา... บัดนี้ขาพระองคขอยอมรับวา ขาพระองคไดทําความผิดบาปมากมาย ขา
พระองคสมควรรับการลงโทษ แตขอพระองคทรงโปรดเมตตายกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองค
ดวย ขาพระองคขอพึ่งในการชวยเหลือของพระเยซูคริสต ขอพระองคทรงโปรดรับโทษความผิดบาป
แทนขาพระองคดวยเถิด... ขอบพระคุณสําหรับการทรงชวยเหลือที่มีตอ ขาพระองค ขออธิษฐานในพระ
นามของพระเยซูคริสต อาเมน”
ถาทานไดอธิษฐานตามประโยคขางตนนีด้ วยความจริงใจแลว ขอใหทานมั่นใจเถิดวา พระเยซู
คริสตไดทรงรับโทษความผิดบาปแทนทานแลวอยางแนนอน และพระองคจะทรงนําทางชีวิตของทาน
ตลอดไป ทานสามารถติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูใ หชัดเจนแลวสงไป
ตามที่อยูดานขางในใบตัดสินใจ
“คํานี้เปนคําจริงและสมควรที่มนุษยทกุ คนจะรับไวคือวาพระเยซูคริสตไดเสด็จมาในโลก เพื่อ
จะไดทรงชวยคนบาปใหรอดจากความผิดบาปของเขา” พระธรรม 1 ทิโมธี 1:15
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