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โอ! ขา้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงสร้างฟ้าแผน่ดิน และสรรพส่ิงในโลก โดยพระเมตตาและ
พระกรุณาของพระองค ์ ขอไดโ้ปรดน าหนงัสือเล่มน้ีไปถึงสหายท่ีรัก ซ่ึงพระเจา้ทรงด าริเลือกสรรไว้
ตั้งแต่แรกสร้างโลก ขอให้พระองคโ์ดยพระวิญญาณอนับริสุทธ์ิของพระองคท์รงช้ีแจง ทรงเปิดจิตใจ
ของสหายท่ีรักเหล่าน้ีเพื่อเขาจะไดพ้บกบัพระองค ์ และเช่ือในพระองค ์ ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต
เจา้ อาเมน 
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เชิญ! พนิิจดูพระเยซู 
อ่านข้อพระคัมภีร์ จากหนงัสือกิติคุณลูกา บทท่ี 19 ขอ้ 1-10 

ฝ่ายพระเยซูจึงเสด็จผา่นเมือง เยรีโค น่ีแนะมีชายคนหน่ึงช่ือ ศกัเคียส เป็นนายด่านภาษีและเป็น
คนมัง่มี ศกัเคียสพยายามจะดูใหเ้ห็นพระเยซูวา่ พระองคเ์ป็นผูใ้ด แต่ดูไม่เห็นเพราะคนแน่น ดว้ยเขาเป็น
คนเต้ีย เขาจึงวิง่ไปขา้งหนา้ข้ึนตน้มะเด่ือ เพื่อจะไดเ้ห็นพระองคเ์พราะวา่พระองคจ์ะเสด็จไปทางนั้น 
เม่ือพระเยซูเสด็จมาถึงท่ีนัน่ พระองคท์รงแหงนพระพกัตร์ดูศกัเคียส แลว้ตรัสแก่เขาวา่, “ศกัเคียสเอ๋ย, 
จงรีบลงมา, เพราะวา่เราจะตอ้งหยดุพกัอาศยัในตึกของท่านวนัน้ี” แลว้เขาก็รีบลงมาตอ้นรับพระองค์
ดว้ยความยนิดี เม่ือคนทั้งหลายเห็นแลว้ เขาพากนับ่นวา่ “พระองคไ์ปพกัอาศยัอยูก่บัคนบาป” ฝ่าย 
ศกัเคียสยนืทูลพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้, ทรัพยส่ิ์งของของขา้พเจา้ ๆ ยอมใหค้นอนาถาก่ึงหน่ึงและถา้
ขา้พเจา้ไดฉ้อ้โกงของของผูใ้ด, ขา้พเจา้ยอมคืนให้เขาส่ีเท่า.” พระเยซูตรัสแก่เขาวา่ วนัน้ีความรอดมาถึง
บา้นน้ีแลว้ เพราะคนน้ีเป็นลูกของอบัราฮมัดว้ย เพราะวา่บุตรมนุษยไ์ดม้าเพื่อจะแสวงหาและช่วยผูท่ี้
หลงหายไปใหร้อด” 

ในขอ้พระคมัภีร์ขา้งบนน้ี, เราจะสังเกตค าท่ีวา่ “เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพือ่จะแสวงหา และ
ช่วยผู้ที่หลงหายไปให้รอด” พระเยซูคริสตเจา้เสด็จมาในโลก พระองคมี์พระประสงคข์องพระองค ์ 
พระองคต์รัสวา่ การมาของพระองคน์ั้น เพื่อจะแสวงหาและช่วยผูท่ี้หลงหายไปใหร้อด เพื่อนท่ีรัก พระ
เยซูคริสตเ์จา้ไดเ้สด็จมาเพื่อท่าน พระองคเ์สด็จมาแสวงหาท่าน และเพื่อท่ีจะช่วยใหร้อด ท่านทราบไหม
วา่ท่านคือผูห้ลงผดิ? ภายในจิตใจท่านเป่ียมดว้ยสันติสุขกระนั้นหรือ? ท่านทราบไหมวา่หลงัจากท่ีท่าน
ละโลกน้ีไปแลว้ ท่านจะไป ณ แห่งใด? ความรู้สึกของท่านในขณะน้ี ท่านอาจไม่ตอ้งการพระเยซูคริสต ์
ท่านไม่ตอ้งการพระเจา้ แต่ท่านทราบไหมวา่ พระเยซูคริสตต์อ้งการท่าน พระเจา้ตอ้งการท่าน พระเยซู
คริสตเ์สด็จมาหาท่าน เป็นการแจง้ใหท้่านทราบวา่ พระองคต์อ้งการท่าน ในขอ้พระคมัภีร์ท่ีเราไดอ่้าน
ไปแลว้นั้น บอกแก่เราอยา่งชดัเจนวา่ พระเยซูคริสตเ์สด็จมาเพื่อแสวงหาคนผดิบาป และช่วยคนผดิบาป
เหล่านั้นให้รอด 

ศักเคยีสต้องการเห็นพระเยซู 

ศกัเคียสเป็นนายด่านภาษี และเป็นผูท่ี้มัง่มีผูห้น่ึงในเมืองเยรีโค เขามีความตอ้งการท่ีจะเห็น 
พระเยซู เพราะเขาเคยไดย้นิพระนามของพระองค ์ และเคยไดรั้บฟังเร่ืองราวของพระองคม์าแลว้ แต่เขา
ไม่เคยเห็นพระองคเ์ลย ฉะนั้นในวนัท่ีเขาไดท้ราบวา่พระเยซูไดเ้สด็จมาใกลเ้มืองเยรีโค เขาจึงถือโอกาส
นั้นเพื่อท่ีจะดูใหเ้ห็นวา่พระเยซูคือผูใ้ด เพื่อนท่ีรัก เพราะเหตุใดเล่า ศกัเคียสจึงตอ้งการเห็นพระเยซู 
เพราะวา่ภายในจิตใจของเขาบงัเกิดความตอ้งการ และความตอ้งการอนัน้ีไม่มีส่ิงใดเลยท่ีสามารถขจดั
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ใหห้ายไปได ้ ถึงแมว้า่ศกัเคียสจะเป็นคนมัง่มี เขาประสงคส่ิ์งใดก็ไดด้งัใจ แต่ขณะน้ีเขาเกิดมีความ
ตอ้งการอนัหน่ึง ซ่ึงไม่วา่จะเป็นเงินทอง, มนุษย,์ หรือสรรพส่ิงใด ๆ ก็ไม่อาจจะดบัความตอ้งการอนัน้ี
ได ้ เขามีความตอ้งการอนัแปลกประหลาด ภายในจิตใจของเขาไม่มีความพอใจ ไม่มีสันติสุข เขา
อยากจะเห็นพระเยซูเขาตอ้งการพระเยซู 

แต่ศกัเคียสตอ้งไดรั้บความยากล าบากอยา่งยิง่ ในการท่ีจะดูพระเยซู “เพราะคนแน่น, ด้วยเขา
เป็นคนเตีย้” ในท่ีนั้นมีผูค้นมาตอ้นรับพระเยซูมากมาย ศกัเคียสไม่ทราบวา่ในฝงูชนมากมายเช่นนั้นผูใ้ด
คือพระเยซู เพื่อนท่ีรัก...ขณะน้ีท่านยงัไม่ไดเ้ช่ือในพระเยซู ก็เพราะท่านยงัมิไดเ้ห็นพระองคถ์า้ท่านเห็น
องคพ์ระเยซูแลว้ ท่านจะตอ้งเช่ือในพระองค ์ ซ่ึงก็เป็นเช่นเดียวกบัศกัเคียส ในท่ีนั้นพระเยซูทรงถูกราย
ลอ้มดว้ยบุคคลมากมาย พระองคท์รงถูกบงัเสีย แต่ศกัเคียสเขาไม่ตอ้งการดูบุคคลอ่ืนใด เขาตอ้งการเห็น
พระเยซู ดงันั้นเขาจึงวิง่ไปขา้งหนา้ตน้มะเด่ือเพื่อจะไดเ้ห็นพระองค ์ และเพียงแต่ศกัเคียสไดเ้ห็นพระ
เยซูคริสตเ์ท่านั้น ขอ้ขอ้งใจและความตอ้งการของเขาก็ถูกขจดัเสียส้ิน เพื่อนท่ีรัก...ในท่ีน้ีก็เช่นกนั เรา
เพียงตอ้งการใหท้่านเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตเ์ท่านั้น ท่านมิตอ้งเช่ือในผูอ่ื้นใด ท่านไม่ตอ้งมองดูผูอ่ื้น
แต่จงดูแต่พระเยซูคริสต ์ ท่านเช่ือหรือไม่วา่ เพียงแต่ในจิตใจของท่านมีความตอ้งการท่ีจะเห็นพระเยซู 
และตอ้นรับพระองคเ์ท่านั้น ท่านก็จะไดรั้บความรอด น่ีแหละคือศาสนาคริสต ์ศาสนาคริสตมิ์ใช่  
ค าสอน, ขอ้หา้ม, หรือกฎท่ีจะใหท้่านปฏิบติัตาม แต่ศาสนาคริสตเ์พียงแต่ตอ้งการใหท้่านมี
ความสัมพนัธ์กบัพระเจา้ เม่ือท่านไดเ้ห็นพระองค ์ รู้จกัพระองคแ์ละตอ้นรับพระองคแ์ลว้ ท่านก็จะเกิดมี
ความสัมพนัธ์ข้ึนกบัพระองค ์ และในจิตใจท่านก็จะเป่ียมดว้ยความสุข น่ีเป็นเร่ืองอศัจรรยย์ิง่ เพื่อนท่ีรัก 
หากจิตวิญญาณของท่านเกิดความตอ้งการเช่นน้ีข้ึน เราเช่ือแน่วา่ สรรพส่ิงและบุคคลอ่ืนใดก็ไม่อาจจะ
ท าใหท้่านพอใจได ้ มีแต่องคพ์ระเยซูคริสตเ์ท่านั้นท่ีสามารถเติมเตม็ในท่าน เพียงแต่ท่านไดเ้ห็น
พระองคแ์ละตอ้นรับพระองค ์ ท่านก็จะไดรั้บความรอด และความพอใจ น่ีแหละคือศาสนาคริสตพ์ระ
กิตติคุณ ท่ีเราจะประกาศใหท้่าน 

พระเยซูคริสตท์รงด าเนินชีวิตทรงด าเนินชีวติอยูใ่นโลกน้ีประมาณ 30 ปีเศษเท่านั้น และพระค า
ท่ีพระองคท์รงสอนสั่งก็มีไม่มาก แต่ส่ิงท่ีพระองคต์อ้งการใหพ้วกเรายดึมัน่ก็คือ มนุษยต์อ้งเช่ือใน
พระองค,์ รักพระองคแ์ละด าเนินตามพระองค ์ พระองคไ์ดท้รงตรัสถอ้ยค า ซ่ึงย  ้าถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษยแ์ละพระองคไ์วห้ลายคร้ัง พระองคต์รัสวา่ “ถ้าผู้ใดฟังค าของเราและเช่ือพระองค์ทีท่รงใช้
เรามา ผู้น้ันมีชีวตินิรันดร์” (ยอห์น 5:24) “เราเป็นทพิย์อาหารแห่งชีวติ ผู้ทีม่าหาเราจะมิได้อดอยาก 
และผู้ทีว่างใจในเราจะมิได้กระหายอกีเลย” (ยอห์น 6:35) “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ทีต่ามเรามาจะ
มิได้เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวติ” (ยอห์น 8:12) “เพราะว่า ถ้าท่านมิได้เช่ือว่าเราเป็นผู้
น้ัน ท่านจะตายในการบาปของตัว” (ยอห์น 8:24) 
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เพื่อนท่ีรัก การท่ีเราประกาศพระกิตติคุณใหท้่านนั้น มิไดป้ระสงคใ์หท้่านทราบถึงหลกัการ
ทั้งหลายในศาสนาคริสต ์ แต่ตอ้งการใหท้่านตั้งใจดูองคพ์ระเยซูเท่านั้น เม่ือท่านเห็นพระองคแ์ลว้ท่านก็
จะไดรั้บความรอด. ศกัเคียสผูน้ี้ ภายในของเขามีความตอ้งการท่ีจะดูพระเยซู ถึงแมว้า่จะมีอุปสรรค
มากมาย แต่ความตอ้งการท่ีจะเห็นพระเยซูของเขานั้นมิไดจ้างหายไปเลย เขาไม่พะวงกบัความล าบาก
เหล่านั้น เม่ือเขาเห็นตน้มะเด่ือ จึงไดว้ิง่ไปยงัขา้งหนา้ และปีนข้ึนไปบนตน้มะเด่ือนั้น เพื่อท่ีจะไดเ้ห็น 
พระเยซู 

พระเยซูมองดูศักเคยีสก่อน 

ศกัเคียสตอ้งการดูพระเยซู แต่ความจริงนั้นเขาดูพระเยซูหรือพระเยซูเขาก่อน? เพื่อนท่ีรัก พระ
กิตติคุณของพระองคไ์ดป้รากฏใหเ้ห็น ณ ท่ีน้ี ศกัเคียสนั้นไม่เห็นพระเยซูแต่พระเยซูมองดูเขาก่อน การ
ท่ีพระองคเ์สด็จมายงัเมืองเยรีโคนั้น พระองคมี์พระประสงคท่ี์วา่ “เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพือ่จะ
แสวงหา และช่วยผู้ที่หลงหายไปให้รอด” พระองคเ์สด็จมาหาศกัเคียส และช่วยใหเ้ขาไดรั้บความ
รอดศกัเคียสมีความตอ้งการท่ีจะเห็นพระเยซู ตวัเขาเองนั้นไม่เคยเห็นพระเยซูมาก่อน ในฝงูชนมากมาย
เช่นนั้นเขาไม่อาจทราบไดว้า่ ผูใ้ดคือพระเยซูแต่ทนัใดในฝงูชนนั้น ศกัเคียสก็เห็นบุคคลผูห้น่ึงแหงน
หนา้ข้ึนดูเขาและพดูวา่ “ศักเคียสเอ๋ย, จงรีบลงมา” ในท่ีน้ีแสดงใหเ้ราเห็นวา่ ไม่ใช่ศกัเคียสท่ีแสวงหา
พระเยซูคริสต ์ แต่พระเยซูคริสตต่์างหากท่ีแสวงหาศกัเคียสพระองคเ์องท่ีเห็นศกัเคียสก่อน พระองคเ์อง
ท่ีทรงเรียกศกัเคียสก่อน พระองคท์รงรู้จกัช่ือของศกัเคียส และพระองคท์รงทราบวา่ ท่ามกลางฝงูชนนั้น
คนใดคือศกัเคียส เพื่อนท่ีรัก ขณะน้ี พระองคก์็ทรงทราบวา่ตวัท่านคือผูใ้ด และพระองคท์รงทราบนาม
ของท่าน พระองคพ์ร้อมท่ีจะแสวงหาท่านเช่นกนั 

พระเยซูตรัสกบัศกัเคียสวา่ “ศกัเคียสเอ๋ย, จงรีบลงมา, เพราะวา่เราจะตอ้งหยดุพกัอาศยัในตึก
ของท่านวนัน้ี” ฝ่ายศกัเคียสเม่ือเขาไดย้นิพระค าของพระองคเ์ช่นน้ีก็บงัเกิดความปิติยนิดี คร้ังแรกเขา
เพียงแต่อยากเห็นพระเยซูเท่านั้น และไม่เคยคิดวา่พระองคจ์ะเสด็จมาพกัยงับา้นของเขาดว้ย ดงันั้นเขา
จึงท าการตอ้นรับพระองคด์ว้ยความปิติยนิดีอยา่งยิง่ 

เพื่อนท่ีรัก หากท่านตอ้งการไดรั้บความรอด เป็นส่ิงง่ายมาก พระเยซูคริสตท์รงสถิตอยู ่ ณ ท่ีน้ี 
พระองคไ์ดม้องดูท่านทั้งหลายแลว้ เพียงแต่ท่านท าการตอ้นรับพระองคด์ว้ยความช่ืนชมเท่านั้น ท่านก็
จะไดรั้บความรอด วนัน้ีท่านไดรั้บฟังพระกิตติคุณของพระองคแ์ลว้ ท่านไม่ควรคิดวา่นัน่เป็นเพียงเหตุ
บงัเอิญเท่านั้น มิใช่ มนัไม่ใช่เหตุบงัเอิญ แต่เป็นการท่ีพระเยซูเสด็จมาแสวงหาท่าน ปัญหาก็มีเพียงวา่
ท่านจะท าการตอ้นรับพระองคด์ว้ยความยนิดีหรือไม่เท่านั้น 
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ต้อนรับพระเยซู 

การตอ้นรับพระเยซูคืออะไร? ในหนงัสือกิตติคุณของท่านยอห์น บทท่ี 1 ขอ้ 12 กล่าวไวว้า่ 
“แต่วา่คนทั้งหลายท่ีไดต้อ้นรับพระองค,์ พระองคท์รงโปรดใหมี้อ านาจท่ีจะเป็นบุตรของพระเจา้ไดคื้อ
คนทั้งหลายท่ีไดว้างใจในพระนามพระองค”์ ฉะนั้น การตอ้นรับพระองคก์็คือการวางใจในพระองค,์ 
คร้ังหน่ึงมีผูถ้ามเพื่อนคนหน่ึงวา่ “ท่านไดว้างใจในพระเยซูคริสตเจา้แลว้หรือยงั” เพื่อนผูน้ั้นตอบวา่ 
“ขา้พเจา้วางใจแลว้หลกัค าสอนของพระเยซูคริสตเ์จา้ดียิง่นกั และพระองคย์งัเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าสูงส่ง
ผูห้น่ึง, ขา้พเจา้เคารพและย  าเกรงในพระองค์” เพื่อนท่ีรัก...เราขอบอกท่านวา่ น่ีไม่ใช่การวางใจการ
เคารพย  าเกรงมิใช่การวางใจ การวางใจนั้นตอ้งเช่นเดียวกบัศกัเคียส คือ ตอ้นรับพระองคด์ว้ยความปิติ
ยนิดี การตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์จา้ ก็คือการวางใจในพระองค ์ บดัน้ีหากท่านไดต้อ้นรับพระองคเ์ขา้ใน
จิตใจ ของท่านดว้ยความปิติยินดีท่านก็จะไดรั้บความรอด 

ประจักษ์พยานในความรอดของศักเคยีส 

เม่ือศกัเคียสไดต้อ้นรับพระเยซูคริสตแ์ลว้ เขาก็ไดรั้บความรอด ศกัเคียสนั้นเขาไดฟั้งค าสอน
ของพระองคน์อ้ยคร้ังมาก ความจริงแลว้ เขาแทบจะไม่เคยไดฟั้งเลย แต่เพียงแต่เขาตอ้นรับพระเยซู 
ความรอดก็มาถึงตวัเขา เราจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ ศกัเคียสไดรั้บความรอดแลว้ โอ-เพื่อนท่ีรัก ศาสนา
คริสตเ์ป็นความจริง มิใช่เป็นหลกัการทางปรัชญา ท่ีตอ้งใชส้มองครุ่นคิด แต่ก็มิใช่หลกัการอนัไร้เหตุผล 
แต่ทุกส่ิงทุกอยา่งมีขอ้อา้งอิงทั้งส้ิน เราสามารถทราบไดว้า่ มนุษยเ์ราจะไดรั้บความรอดหรือไม่ มนุษย์
เราจะไดชี้วิตนิรันดร์หรือไม่ และมนุษยเ์ราจะไดเ้ห็นพระเยซูคริสตห์รือไม่ แต่เราจะทราบไดอ้ยา่งไร
วา่ศกัเคียสไดรั้บความรอดแลว้? เราสามารถทราบไดจ้ากค าพดูของศกัเคียสท่ีทูลต่อพระเยซูคริสต ์ เขา
ทูลต่อพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ ทรัพยส่ิ์งของของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ยอมใหค้นอนาถาก่ึงหน่ึง และถา้
ขา้พเจา้ไดฉ้อ้โกงของของผูใ้ด ขา้พเจา้ยอมคืนใหเ้ขาส่ีเท่า” เพื่อนท่ีรัก ท่านจงคิดดูเถิด ความจริงแลว้ 
ศกัเคียสเป็นนายด่านภาษีทั้งยงัมัง่มีดว้ย แลว้เขามัง่มีไดด้ว้ยวธีิใดเล่า? เขากล่าววา่ “ถา้ขา้พเจา้ ไดฉ้้อโกง
ผูใ้ด” ถอ้ยค าน้ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ศกัเคียสไดใ้ชต้  าแหน่งหนา้ท่ีท าการฉ้อโกงหลอกลวงคน และเม่ือเขา
มัง่มีแลว้ เขาก็คิดแต่เพียงจะเพิ่มพนูเงินทองของเขาเท่านั้น เขาไม่เคยคิดถึงผูอ่ื้นเลย เขาเป็นคนโลภและ
เห็นแก่ตวั น่ีแหละจึงท าใหเ้ขาเป็นคนมัง่มีข้ึนมาได ้ แต่บดัน้ีเขาไดรั้บความรอดแลว้ เขาจึงน าเอา
ทรัพยสิ์นของตนเองก่ึงหน่ึงใหแ้ก่คนอนาถา และยงัคืนใหก้บัผูท่ี้เขาไดฉ้อ้โกงมา แต่ถา้หากศกัเคียสมิ
ไดเ้ห็นพระเยซู มิไดต้อ้นรับพระองคแ์ลว้ หากเราไปกล่าวแก่เขาวา่ “ศกัเคียส ท่านไม่ควรจะฉอ้โกง
หลอกลวงเลย ท่านควรจะน าเอาทรัพยสิ์นเงินทองของท่านออกมาช่วยเหลือคนอนาถา” เช่นน้ี ท่านคิด
หรือวา่ศกัเคียสจะท าตาม เพราะศกัเคียสนั้นเป็นคนเห็นแก่ตวัและไม่เคยคิดค านึงถึงผูอ่ื้น ค านึงแต่
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ผลประโยชน์ส่วนตวัฝ่ายเดียว แต่บดัน้ีศกัเคียสไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากเหลือเกิน และการเปล่ียนแปลง
คร้ังน้ียนืยนัวา่ ศกัเคียสไดรั้บความรอดแลว้ 
ประจกัษพ์ยานในความรอดของศกัเคียส 

ประการแรก ภายในจิตใจของศกัเคียสถูกเติมเตม็แลว้ ในจิตใจของเขามีแต่ความสันติสุข เดิมที
นั้น เขาก็เป็นคนมัง่มีชอบเงินทอง แต่บดัน้ีเขาไดน้อ้มรับเอาพระเยซูเขา้ไวใ้นจิตใจภายในเขาก็มีแต่
ความสุข เขามีพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา เขาไม่ตอ้งการส่ิงอ่ืนใดอีกเลย เขาไม่ตอ้ง
การเงินทองทรัพยส์มบติัอีก เพราะเขามีองคพ์ระเยซูองคเ์ดียวเท่านั้นท่ีเป็นผูน้ าพาเขา เติมเตม็ในเขาและ
เป็นจุดหมายปลายทางของเขา 

ประการท่ี 2 วถีิชีวติของเขาไดเ้ปล่ียนแปลงไป แต่เดิมนั้นเขาเป็นนายด่านภาษี เขาฉ้อโกงและ
หลอกลวงคนตวัเขาจึงเตม็ไปดว้ยความผดิบาป แต่บดัน้ีเขาไดเ้ช่ือในองคพ์ระเยซูคริสตแ์ลว้ เขาไม่
เพียงแต่จะกลบัใจยอมรับความผดิบาปต่อเบ้ืองพระพกัตร์ของพระเจา้เท่านั้น เขายงัเตรียมท่ีจะสารภาพ
ผดิกบัมนุษยด์ว้ย ซ่ึงส่ิงน้ีคงจะตอ้งท าความอบัอายแก่เขาเหลือเกิน และเขายงัจะคืนทรัพยสิ์นใหแ้ก่ผู ้
ฉอ้โกงมาถึง 4 เท่า ฉะนั้นหากเขาฉอ้โกงมา 1 หม่ืนก็ตอ้งชดใชเ้ป็นเงินถึง 4 หม่ืน เขาตอ้งท าเช่นน้ีกบั
ทุกคนท่ีเขาไดฉ้อ้โกงมา เร่ืองน้ียอ่มท าไม่ไดง่้ายดายนกั แต่เม่ือศกัเคียสไดรั้บความรอดแลว้เขาก็ท าได ้

ประการท่ี 3 การท่ีซกัคายไดรั้บความรอดก็มีพยานหลกัฐานอีกขอ้หน่ึง คือ พระเยซูคริสตต์รัส
ดว้ยพระองคเ์องวา่ “วนัน้ีความรอดมาถึงบา้นน้ีแลว้” เพื่อนท่ีรัก – ท่านอาจจะยงัสงสัยวา่ เหตุใด
พระองคจึ์งทรงตรัสเช่นน้ี ในเม่ือในพระคมัภีร์บอกแก่เราวา่ พระเยซูไดเ้สด็จไปยงับา้นของศกัเคียสแต่
เหตุใดพระองคจึ์งตรัสวา่ ความรอดไดม้าถึงบา้นนั้นเล่า ถา้เช่นนั้น ความรอดคืออะไร? โอ – เพื่อนท่ีรัก 
ความรอดก็คือองคพ์ระเยซูคริสต ์ พระเยซูคริสตเ์สด็จมายงับา้นน้ี ความรอดก็มาถึงบา้นน้ีดว้ย ถา้หาก
ท่านตอ้งการไดรั้บความรอด ท่านก็ตอ้งการพระเยซู ตอ้นรับพระเยซูก็จะไดรั้บความรอด 

ท่านยนิดีจะต้อนรับพระเยซูหรือไม่ 

เพื่อนท่ีรักทั้งหลาย เราขอบอกแก่ท่านวา่ การท่ีท่านจะไดรั้บความรอดนั้นมิไดข้ึ้นอยูก่บัวา่ ท่าน
จะเขา้ใจในหลกัค าสอนในศาสนาคริสตม์ากนอ้ยเท่าไร แต่ทวา่ข้ึนอยูก่บัความยนิดีในการตอ้นรับ พระ
เยซูคริสตข์องท่าน หากท่านจะยอมเปิดจิตเปิดใจของท่าน ขจดัอคติและคิดเห็นส่วนตวัของท่านทิ้งเสีย
และนอ้มจิตนอ้มใจทูลต่อพระองคว์า่ “ขา้แต่องคพ์ระเยซูคริสตเจา้, ขา้พเจา้ไดเ้ปิดจิตใจของขา้พเจา้
พร้อมท่ีจะตอ้นรับพระองคด์ว้ยความปิติยนิดี ขอใหพ้ระองคส์ถิตอยูภ่ายในจิตใจของขา้พเจา้และเป็น
พระผูช่้วยใหร้อดของขา้พเจา้” เช่นน้ีท่านก็จะไดรั้บความรอด 

พระเยซูตรัสวา่ “บุตรมนุษย์ได้มาเพือ่จะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปให้รอด” พระเยซูได้
เสด็จมาแสวงหาท่านผูไ้ดห้ลงหายไป ปัญหามิไดอ้ยูท่ี่องคพ์ระเยซูคริสตแ์ต่อยูท่ี่ภายในจิตใจของท่านมี
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ความประสงคท่ี์จะพบกบัพระองคห์รือไม ่ ถา้หากท่านมีจิตใจท่ีจะพบกบัพระองค ์ วนัน้ีพระองคไ์ดม้า
แสวงหาท่านแลว้ จงรีบนอ้มรับพระองคเ์สีย แลว้ท่านจะไดรั้บความรอด 

คริสเตียนผู้หน่ึงได้เล่าถึงประสบการณ์ในการได้รับความรอดของเขา 

ในวนัท่ีหิมะตกหนกัวนัหน่ึง เขาไดเ้ดินเขา้ไปใกลก้บัสถานท่ีประชุมเล็ก ๆ แห่งหน่ึง ณ ท่ีนั้น
เขาไดย้นิเสียง อ่านพระคมัภีร์จากหนงัสือ อิสยาห์ บทท่ี 45 ขอ้ 22 “บรรดาคนทั้งมวลจนถึงปลาย
แผน่ดินโลก จงหนัมาหาเรา และรับความรอด; เพราะเราเป็นพระเจา้และไม่มีพระเจา้อ่ืนอีกเลย” จากนั้น
ก็มีการเทศน์ นกัเทศน์ไดใ้ชเ้วลาสิบกวา่นาทีในการเทศน์ ทนัทีทนัใดก็เห็นเขาไดน้ัง่อยูใ่นท่ีนั้นดว้ย เขา
มีสีหนา้ยุง่เหยงิแสดงถึงความทุกขภ์ายในจิตใจ นกัเทศน์ผูน้ั้นจึงกล่าวข้ึนวา่ “คนหนุ่มท่ีรักขา้พเจา้ทราบ
วา่ภายในท่านนั้นเตม็ไปดว้ยความทุกขใ์จ ขอใหท้่านจงพินิจดูองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้เถิด, พินิจดูพระองค์
, พินิจดูพระองค ์ ถอ้ยค าน้ีไดท้  าใหบ้งัเกิดความกระตุน้เตือนจิตใจของเขา ขอบคุณพระเจา้ เขาไดก้ม้
หนา้คุกเข่าลงอธิษฐานในเวลานั้นเขารู้สึกวา่ เมฆหมอกแห่งความเศร้าหมองไดส้ลายตวัไปจากจิตใจ
ของเขาแลว้ แสงสวา่งไดส่้องเขา้ในจิตวญิญาณของเขาเสีย เขารู้สึกปิติยนิดี และเขาก็ไดรั้บความรอด
แลว้ เพื่อนท่ีรัก วนัน้ีท่านไดพ้ินิจดูองคพ์ระเยซูหรือเปล่า เพื่อนท่ีรัก พระเยซูคริสตท์รงเสด็จมาในโลกก็
เพื่อจะแสวงหาท่านและช่วยท่านใหร้อด พระองคไ์ดถู้กตรึงตายบนไมก้างเขนเพื่อท่าน พระองค์
หลัง่ไหลโลหิตเพื่อช่วยใหท้่านรอด พระองคไ์ดท้รงกระท าภารกิจของพระองคส์ าเร็จแลว้ วนัน้ีพระองค์
เสด็จมาแสวงหาท่านก็เพื่อจะเรียกท่านกลบัไปสู่เบ้ืองพระพกัตร์ของพระเจา้ เพื่อนท่ีรัก จงเปิดจิตเปิดใจ
ของท่านตอ้นรับพระเยซูผูเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของท่านเถิด เม่ือท่านตอ้นรับพระองคค์วามรอดก็จะ
มาถึงท่าน เพราะพระองคคื์อพระผูช่้วยใหร้อด พระองคคื์อความรอด 

ค าอธิษฐาน 
โอ! ขา้พระเยซูเจา้ ขา้พเจา้เพิ่งไดเ้ห็นและทราบวา่ พระองคท์รงเสด็จมาในโลกน้ี เพื่อจะ

แสวงหาและช่วยผูห้ลงหายไปใหร้อด ขา้พเจา้มีความปลาบปล้ืมใจในพระเมตตา และพระกรุณาอนั
ใหญ่หลวง ท่ีมีต่อขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความปรารถนาท่ีจะแสวงหาพระองค ์แต่ไม่ทราบวา่จะแสวงหาไดท่ี้
ไหน อยา่งไร วนัน้ี ขอบพระคุณพระองค ์พระองคท์รงเสด็จมาหาขา้พเจา้ ทรงรู้จกัช่ือขา้พเจา้ ทรงเรียก
หาขา้พเจา้ และทรงยนิดีท่ีจะประทบัอยูใ่นจิตวิญญาณของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ขอแสดงความยนิดีอยา่งสุด
ซ้ึง ขอเชิญองคพ์ระเยซูทรงเสด็จเถิด! ทรงเสด็จประทบัในจิตวิญญาณของขา้พเจา้ วนัน้ีความรอดมาถึง
ขา้พเจา้แลว้ ขอบพระคุณพระองค ์ ความรอดไดม้าถึงขา้พเจา้แลว้ และมาถึงบา้นของขา้พเจา้ดว้ย
สรรเสริญพระองคใ์นนามของพระเยซูคริสตเ์จา้ อาเมน! 



 9 

เพื่อนท่ีรัก เม่ือท่านไดอ่้านหนงัสือน้ีแลว้ มีความสนใจหรือตอ้งการหนงัสือเก่ียวกบัองคพ์ระผู ้
เป็นเจา้แลว้กรุณาติดต่อสถานท่ีดงัต่อไปน้ี: 

 
ห้องสมุดกติิคุณ 

คริสตจกัรกรุงเทพฯ 
เลขท่ี 18 ซอย 7 ถนนสุขมุวทิ 

พระนคร 
โทร: 55859 
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พิมพท่ี์โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ บางกะปิ พระนคร 
โทร.58618 ม. โกมิเอโร ผูพ้ิมพแ์ละผูโ้ฆษณา 12/1/13 


