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อะไรคือสิ่งที่มนุษยเราทุกคนตองการมาก
ที่สุดในเวลานี้?
กอนที่จะตอบคําถามขางตนนี้ ขอใหเรามาดูนิทานเรื่องหนึ่งกันกอน... นานมาแลวมีชายคน
หนึ่ง เขาไดทําผิดกฎหมายอยางรายแรง จึงถูกจับขังไวในคุก ในที่สุดก็ถูกพิพากษาตัดสินใจใหประหาร
ชีวิต และในคืนวันสุดทายกอนที่เขาจะถูกประหารชีวิต ใบหนาของเขาก็เต็มไปดวยความทุกข เขาจึงนั่ง
อยางหมดอาลัยตายอยาก... ขณะนัน้ เองไดมีเพื่อน 4 คนเดินทางมาเยี่ยมเขา ซึ่งนายคุกไดอนุญาตใหเขา
ไปเยีย่ มไดครัง้ ละ 1 คน... และเพื่อนคนที่ 1 ก็ไดเขามาเยีย่ มพรอมกับปน โตใสอาหารมาดวย แลวพูดกับ
เขาวา “เพื่อนเอย...เราสงสารนายมาก นี่แนะ... เราไดนําเอาอาหารอรอย ๆ ที่นายชอบที่สุดมาใหนาย”...
เมื่อไดยนิ เชนนั้นเขาจึงพูดวา “นายเอาอาหารอรอย ๆ มาใหฉัน มันจะมีประโยชนอะไรกัน เพราะพรุงนี้
ฉันก็จะตองตายแลว ฉันกินไมลงหรอก!”... เมื่อเพื่อนคนที่ 1 ออกไป เพื่อนคนที่ 2 ก็เขามาพรอมกับเงิน
ถุงหนึ่ง แลวพูดกับเขาวา “เพื่อนเอย!... ฉันรักนายมากนะ ฉันก็เลยเอาเงินมาใหนายใช”... เขาจึงพูดวา
“โธเพื่อนเอย!... ถาเงินนี้มันซื้อชีวิตใหฉันไดก็คงดี แตมนั ซื้อชีวิตใหฉันไมไดเลย ตอนนี้ฉันไดมัน จะมี
ประโยชนอะไร เพราะพรุงนีฉ้ ันก็จะตายแลว”... เพื่อนคนที่ 2 ก็ออกไป และเพื่อนคนที่ 3 ก็เขามาเยีย่ ม
พรอมกับนําหนังสือมาหนึ่งเลมแลวบอกกับเขาวา... “เพื่อนเอยเราเห็นใจนายมากจริง ๆ... ทําใจดี ๆ นะ
... ฉันไดเอาคูมือในการใชชีวิตอยูใ นโลกอยางมีความสุขมาใหนาย”... เขาจึงพูดขึน้ วา “โธเอย! จะมี
ประโยชนอะไรกันเลา? ในเมื่อวันพรุงนี้ฉนั ก็จะตายแลว”... และแลวเพื่อนคนสุดทายก็เขามาพรอมกับ
กระดาษแผนหนึ่ง เมื่อชายคนที่ติดคุกเห็นดังนั้นจึงรีบพูดวา “เพื่อนเอย! ขอบใจทีน่ ายมาเยี่ยม แตนายไม
ตองเอาอะไรมาใหฉันหรอก มันไมมีประโยชนอะไรทั้งนั้น เพราะพรุง นี้ฉันก็ตองตายแลว” แตเพือ่ นคน
สุดทายรีบบอกวา “เพื่อนรักเอย!... แนนอนที่ใครจะเอาอะไรมาใหนายเวลานีก้ ็ไมมีประโยชนทงั้ สิ้นแต
สิ่งที่ฉันเอามาใหนายนั้นมีประโยชน และเปนสิ่งที่นายตองการมากที่สุดในตอนนี”้ ... เขาจึงถามเพือ่ นวา
“สิ่งที่นายหมายถึงนั้นมันคืออะไรละ?”.... ใบอภัยโทษจากพระราชาไงละ!... ฉันไดไปทูลขอพระองค
อภัยโทษใหแกนาย เพียงแตนายมาเซ็นชือ่ ในใบนีเ้ ทานัน้ นายก็จะไมตองถูกประหารชีวิต และไมตอง
ติดคุกอีกตอไป”.... ทันใดนั้นใบหนาของชายคนนัน้ ที่เคยเต็มไปดวยความเศราโศก ก็กลับเปลี่ยนเปน
ใบหนาทีเ่ ต็มไปดวยความชืน่ ชมยินดี แลวเขาก็รีบเซ็นชือ่ ในใบอภัยโทษนั้นทันที
ผูอานที่รัก... ถามนุษยเรามีชีวิตอยูเพียงแคในโลกนีแ้ ละเปนชีวิตทีย่ ืนยาวตลอดไปเปนนิจนิ
รันดร สิ่งที่มนุษยตองการมากที่สุดก็ตองเปน อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย หรืออาจจะเปนคูม ือใน
การใชชีวิตอยูใ นโลกใหมีความสุข แตเพราะเหตุที่คนเราอยูในโลกนี้เพียงชัว่ คราวและหลังจากที่เราจบ
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ชีวิตในโลกนีแ้ ลว ชีวิตหลังความตายมันยาวนานเปนนิรันดร ดังนั้นมนุษยเราจึงจําเปนตองมีการ
เตรียมพรอมทีจ่ ะไปเผชิญกับชีวิตหลังความตาย ซึ่งเราก็ทราบกันดีอยูว ามนุษยทุกคนลวนปรารถนาที่จะ
ไดไปอยูสวรรคกันทั้งสิ้น แตผูใดเลาที่จะเปนผูตัดสินวาใครจะไดไปสวรรคหรือใครจะตองไปนรก ซึ่ง
พระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกวาบุคคลผูนนั้ ก็คือ “พระเจา” ผูเปนเจาของสวรรคและเปนผูสรางมนุษย
นั่นเอง... แทจริงแลวพระเจาไมไดประสงคใหมนุษยตองไปอยูในนรกเลย แตเพราะวามนุษยทําผิดทํา
บาป จึงตองรับโทษเชนนัน้ .... ที่จริงเมื่อพระเจาทรงสรางมนุษยขนึ้ มานั้น พระองคปรารถนาใหมนุษย
ทําแตสิ่งที่ถูกตองและดีงาม แตเพราะพระองคไมไดสรางมนุษยเราใหเปนหมือนหุน ยนตทไี่ มมีอสิ ระ
ในการเลือก พระองคไดใหมนุษยเรามีอิสระในการตัดสินใจไดเอง โดยพระองคไดบอกอยางชัดเจนวา
มนุษยจะตองใชอิสระในการเลือกอยางถูกตอง คือตองเลือกที่จะดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและจะได
อยูกับพระองคตลอดไปเปนนิตย แตถาเขาไมเชื่อฟงพระองค ความบาปก็จะเกิดขึน้ และความบาปจะทํา
ใหเขาพบกับความตาย ซึ่งไมใชความตายฝายรางกายอยางเดียวเทานัน้ แตจิตวิญญาณของเขายังตองพบ
กับการพิพากษาอันยุติธรรมจากพระเจาอีกดวย และปลายทางของเขาก็คือบึงไฟนรก ซึ่งเขาจะตองทุกข
ทรมานอยูที่นนั่ เปนนิรันดร.... แตที่นาเศราใจก็คือหลังจากที่พระเจาทรงสรางมนุษยขึ้นมาแลว มนุษย
เรากลับใชอิสระในการตัดสินใจของตนในทางที่ผิด เพราะเขาไดตดั สินใจทําตามที่ตนเองเห็นชอบและ
ไมเชื่อฟงพระเจาจึงทําใหหลงไปทําผิดทําบาปมากมาย ซึ่งความบาปนี่เองที่ทําใหมนุษยถูกแยกออกจาก
พระเจาผูบริสุทธิ์ และเมื่อมนุษยถูกแยกออกจากพระเจาแลว อํานาจแหงความบาปและเงามัจจุราชแหง
ความตายจึงไดครอบงําชีวิตของมนุษยทกุ คน
ซึ่งถาเราอยากรูวา เรากําลังถูกอํานาจแหงความบาป
ครอบงําจริงหรือ? ก็ดูไดจากปรากฎการณเชนนี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษยทกุ คน นัน่ ก็คือ.... “อยากทําดี
แตทําไมคอยได... ไมอยากทําชั่ว แตกย็ ังทําอยู” ... ถาเราลองไปถามเด็กผูหญิงผูชายที่มีอายุราว ๆ 7-8
ขวบวา “โตขึ้นหนูจะดื่มเหลา เลนการพนัน ดูหนังโป ทําผิดเรื่องเพศ เสพยาเสพติด หรือทําใหคุณพอ
คุณแมเสียใจไหม?”... สวนมากเด็กก็จะตอบวา “ไมครับ!..... ไมคะ!”.... แตพอพวกเขาโตขึ้นละ เราก็
พวกเขาก็จะเริ่มทําในสิ่งที่พวกเขาเคยยืนยันในตอนเปนเด็กวาจะไมทําสิ่ง
พอจะคาดคะเนไดเลยวา
เหลานั้นอยางเด็ดขาด ทีจ่ ริงไมตองถามเด็ก ๆ หรอกครับเพราะตัวเราเองก็เปนเชนนัน้ เหมือนกัน
นอกจากนั้นแลวยังมีนิสัยบาปอีกหลายอยางที่เรามักจะทําอยูเสมอ ๆ ไมวาจะเปนการโกหกหลอกลวง
อิจฉาริษยา นินทาวาราย เห็นแกตวั ใสรายปายสี เอารัดเอาเปรียบ หรือมีใจโลภ ฯลฯ จนบางครั้งนําไปสู
ความบาปที่รุนแรงหลายอยาง เชน การปลนจี้ ขมขืน จนถึงขัน้ ทํารายชีวิตผูอ ื่นไปเลย ซึง่ นี่เปน
ปรากฏการณที่ชี้ใหเห็นวา มนุษยเราทุกคนนั้นถูกความบาปครอบงําอยูในชีวิตจริง ๆ...
และนอกจากความบาปจะทําใหมนุษยเราไมรูความหมายที่แทจริงของการมีชีวิตอยูในโลก ซึ่ง
จริง ๆ แลวมนุษยเราไมรูเลยวาเขาตองการอะไรในชีวิต หรืออะไรเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่ชีวิตของเขา
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ตองการ โดยเขาจะใชทั้งชีวติ ของเขาเพื่อแสวงหาสิ่งที่ยึดเหนีย่ วและความสุขจากโลกใบนี้ ไมวาจะเปน
เงินทอง ความสนุกสนาน หรือแนวทางในการดําเนินชีวติ ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหตนเองนั้นมีความสุข
แตจริง ๆ แลวสิ่งเหลานี้ที่เขาแสวงหามาลวนเปนสิ่งที่ชั่วคราวเทานั้น เพราะวันหนึ่งชาหรือเร็วเขาก็ตอง
ตายและตองพรากจากสิ่งที่เขาใชชีวิตทุมลงไปกับมัน หลังจากนั้นก็ตองไปพบกับการพิพากษาจากพระ
เจาอีกดวย ซึง่ เราจะเห็นวาหากมนุษยเราอยูในโลกนีเ้ พียงไมกี่สิบป แลวตองไปรับโทษอยูในนรกเปน
นิจนิรันดร ก็เปนเรื่องนาเศราจริง ๆ แตพระเจาไมอยากใหเราตองพบจุดจบที่นากลัวเชนนั้นเลย เพราะ
พระองคทรงรักมนุษยที่พระองคทรงสรางขึ้นมา พระองคจึงอยากจะใหอภัยความบาปแกมนุษยเรา แต
เพราะวาพระองคทรงมีความยุติธรรม พระองคจะใหอภัยฟรี ๆ ไมไดหรือพระองคจะทรงถือวาความ
บาปที่เราทํานัน้ ไมมีโทษก็ไมได ดวยเหตุนี้พระองคจึงทรงกําหนดวา ถามนุษยเราจะพนจากบาปไดนั้น
ก็จะตองมีผหู นึ่งมารับโทษบาปแทนมนุษย ซึ่งบุคคลผูนั้นจะตองเปนผูที่ไมมีบาปเลย แตพระองคทรง
ทราบวาในทามกลางมนุษยทั้งหลายนั้น ไมมีใครเลยที่เปนคนดีพรอม เพราะมนุษยทุกคนลวนแตเปน
คนบาปทั้งสิ้น ดังนั้นพระเจาจึงไดทรงจัดเตรียมพระบุตรองคเดียวของพระองคซึ่งก็คือพระเยซูคริสตมา
รับสภาพเปนมนุษยในโลกเมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว ในขณะทีพ่ ระเยซูคริสตทรงดําเนินชีวิตอยูใน
โลกนี้ พระองคไมเคยทําบาปเลยแมแตนอ ย ดังนัน้ พระองคจึงเปนผูเดียวในโลกที่สามารถใชรางกาย
ของพระองครับการลงโทษบาปแหงความตายแทนมวลมนุษยได ซึ่งพระองคไดทรงยอมถูกตรึงจน
สิ้นพระชนมบนไมกางเขนก็เพื่อเปนการไถความผิดบาปใหแกมนุษยเรา....
ผูอานที่รักทุกทาน... เวลานี้ผมอยากใหทานลองถามตัวทานเองดูวา.... ฉันตองการอะไรมาก
ที่สุดในชีวติ ?”.... ทานตองการเงินทองหรือ?... แนนอนสิ่งเหลานี้อาจเปนสิ่งสําคัญ แตมันก็เปน
ประโยชนตอชีวิตฝายรางกายของทานเทานั้น ซึ่งพระเยซูคริสตไดทรงตรัสวา.... ถาผูใดจะไดทรัพย
สมบัติสิ้นทั้งโลก แตตองเสียชีวิตเพราะบาปของตนแลวจะไดประโยชนอะไร?... ดังนั้นจึงจําเปนอยาง
ยิ่งที่ชีวิตของเราจะไดรับการอภัยโทษจากพระเจา เพื่อทีจ่ ะไดหลุดพนจากอํานาจแหงความบาป และจะ
ไดมีความหวังในชีวิตวา วันหนึ่งเมื่อจากโลกนี้ไปก็จะไดอยูในสวรรค.... เวลานี้ผมอยากจะบอกทานวา
มนุษยเราทุกคนนั้นมีความผิดบาปมากมายที่อยูในชีวิต เราเปรียบเสมือนชายคนนัน้ ทีม่ ีขอหา จึงตองติด
คุกอยู ซึ่งมีความหวาดกลัวที่จะตองเผชิญกับโทษประหารนั้นแตวันนีข้ าวดีก็คือพระเจาทรงพรอมที่จะ
อภัยโทษบาปใหแกทานโดยผานทางพระเยซูคริสตแลวเวลานี้ทานจะตอบสนองตอโอกาสรอดจากบาป
ที่มาถึงทานอยางไร?... มาถึง ณ จุดนี้ ทานจะตองใชอิสระในการเลือกของทานอีกครั้งเพื่อตัดสินใจวา
ทานตองการทีร่ ับการอภัยโทษจากพระเจาและรับความชวยเหลือจากองคพระเยซูคริสตหรือไม?... อยา
ลืมวาชีวิตของมนุษยที่ถูกแยกจากพระเจาก็เหมือนกับกิ่งไมที่ถูกตัดออกจากตน ซึ่งมีแตจะเหี่ยวแหงและ
รอวันตาย แลวถูกนําไปเผาไฟเทานั้น มันก็จะมีโอกาสทีจ่ ะมีชวี ิตอีกครัง้ นั่นก็คือการนํามันไป “ทาบกิ่ง”
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กับตนซึ่งเปนแหลงชีวิตของมัน แตถาเซลลในกิ่งนัน้ ตายสนิทแลว ตอใหคนทาบกิ่งเกงขนาดไหนก็ตาม
ก็ไมมีทางที่กิ่งนั้นจะติดและกลับมามีชีวิตไดอีกเลย... เชนเดียวกัน วันนี้โอกาสทีท่ านจะรอดจากการ
พิพากษาของพระเจา ก็ตราบที่ทานยังมีลมหายใจอยูใ นโลกนี้เทานั้น อยารีรออีกตอไปเลยครับ เพราะเรา
ไมรูวาวันไหน เวลาไหน เราจะหมดลมหายใจ หรือเราจะเหลืออายุอกี เทาไหร... รีบมารับเอาพระคุณ
ความรอดจากพระเยซูคริสตเดี๋ยวนี้เถิด แลวพระองคจะทรงชวยใหทานเปนไทจากอํานาจบาปอยาง
แทจริง.... ดังนั้นถาทานตองการรับการอภัยโทษจากพระเจา ทานสามารถทําไดงาย ๆ ก็คือเปดใจของ
ทานออกเหมือนกับชายคนนัน้ ที่เมื่อเขารูวาพระราชาใหอภัยโทษเขา เขาจึงรีบเซ็นชื่อรับทันที เชน เดียว
กัน... บัดนี้พระองคทรงพรอมแลวที่จะอภัยโทษบาปใหแกทาน ทานพรอมที่จะเซ็นรับหรือไม?... ถา
ทานตองการ ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้...
“ขาแตพระเจา... ขาพระองคขอยอมรับวาพระองคเปนคนผิดบาป และสมควรแกการลงโทษ
แตขอพระองคทรงโปรดอภัยโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขาพระองคขอเปดใจตอนรับ
พระเยซูคริสตใหเปนพระผูชว ยใหรอดจากบาปตั้งแตบัดนี้ ขอขอบคุณพระองคดว ยใจจริง ขาพระองค
ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”....
ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดว ยความจริงใจแลว ขอใหทานมัน่ ใจเถิดวา พระเจาไดทรง
อภัยโทษความบาปใหทานมั่นใจเถิดวา พระเจาไดทรงอภัยโทษความบาปใหทานแลวอยางแนนอน
ดังนั้นถาวันหนึ่งทานตองจากโลกนี้ไป ทานก็จะไมตอ งพบกับการพิพากษาจากพระเจาอีกตอไป แต
พระองคจะใหทานไดอยูใ นแผนดินสวรรค ซึ่งเปนที่อยูอนั ดีเลิศและถาวร... ทานสามารถที่จะติดตอขอ
ทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูใหชดั เจน แลวสงไปตามที่อยูดานขางในใบตัดสินใจ....
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