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บทที ่1 

ปัญหาบั้นปลายของชีวติ 

มีชายหนุ่มชาวอเมริกนัคนหน่ึง ซ่ึงมีความประพฤติเรียบร้อย เขาไม่เคยท าผดิอยา่งร้ายแรงมา
ก่อนเลย แต่วนัหน่ึงเขาอุตริเล่นไพแ่ละพนนักนั เขาแพพ้นนัจึงบนัดาลโทสะข้ึนมาจนสุดขีด แลว้เอาปืน
พกของเขายงิคู่พนนัถึงแก่ความตายคาวงไพ ่เม่ือเร่ืองถึงศาล ศาลตดัสินประหารชีวติ 

บรรดาญาติและมิตรหลายพนัคนเห็นวา่ เขาเป็นคนดีและมีความประพฤติเรียบร้อยมาแต่ก่อน 
จึงพากนัวิง่เตน้ยืน่ฎีกาเพื่อขอใหร้อการลงอาญา เม่ือผูว้า่ราชการรัฐไดรั้บหนงัสือขออภยัโทษ และเห็น
วา่มีหลายพนัคนไดร้้องขอใหง้ดการลงโทษ ผูว้า่ราชการรัฐนั้นมีความสงสารชายหนุ่มจึงเขียนหนงัสือ
ใหอ้ภยัโทษเขา แลว้ท่านเองไดส้วมเคร่ืองแบบคลา้ยนกับวชศาสนาคริสเตียน แลว้ตรงไปท่ีคุกเพื่อน า
หนงัสืออภยัโทษไปใหช้ายหนุ่มคนนั้น 

เม่ือท่านมาถึงห้องท่ีชายหนุ่มถูกขงัอยู ่ชายหนุ่มคนนั้นก็กระโดดมาท่ีลูกกรงเหล็กทนัที เขาร้อง
ตะโกนวา่ “ออกไปใหพ้น้ ผมไม่อยากเห็นหนา้ ผมเห็นคนแต่งเคร่ืองแบบอยา่งท่านมาถึง 7 คนแลว้ ผม
รู้เร่ืองพระเร่ืองเจา้พอแลว้ท่ีบา้น” “แต่” ผูว้า่ราชการรัฐพดู “คอยฟังสักครู่ พอ่หนุ่มฉนัมีอะไรอยา่งหน่ึง
มาใหเ้ธอ ขอใหฉ้นัไดพ้ดูกบัเธอ”  

“ฟังซิ” ชายหนุ่มร้องข้ึนดว้ยความโกรธ “ถา้ท่านไม่ออกไปเด๋ียวน้ี ผมจะเรียกยามใหม้าลาก
ท่านออกไป” “แต่ พอ่หนุ่มเอ๋ย” ผูว้า่ราชการรัฐพูด “ฉนัมีข่าวดีมาบอกเธอนะ เป็นข่าวดีท่ีสุดดว้ย เธอจะ
ใหฉ้นับอกไหมล่ะ?”  “ท่านไดย้นิผมพดูไหม?” ชายหนุ่มตอบ “ถา้ท่านไม่ออกไปทนัที ผมจะเรียกพศัดี
เรือนจ ามาจดัการ” “ดีแลว้” ผูว้า่ราชการรัฐตอบดว้ยความเศร้าใจ แลว้ท่านก็เดินออกไป 

อีกสักครู่หน่ึง พศัดีเรือนจ าก็เขา้มาทกัทายวา่”ยงัไง ผูว้า่ราชการรัฐมาเยีย่มเธอ “อะไรนะ” ชาย
หนุ่มร้อง “คนท่ีแต่งตวัเป็นนกับวชน่ะหรือครับเป็นผูว้า่ราชการรัฐ?” “ถูกแลว้” พศัดีเรือนจ าตอบ “และ
ท่านมีหนงัสืออภยัโทษเธอมาในกระเป๋าของท่าน แต่เธอไม่ยอมฟังท่านแมแ้ต่นิดเดียว”  

“ขอปากกาหมึก และกระดาษใหผ้ม” ชายหนุ่มร้องขอ แลว้เขานัง่ลงเขียนจดหมาย “เรียน
ท่านผูว้า่ราชการรัฐท่ีเคารพ ผมเป็นหน้ีท่านในการอภยัโทษ ผมรู้สึกเสียใจมากท่ีผมไดพ้ดูหยาบคายต่อ
ท่าน...? ผูว้า่ราชการรัฐไดรั้บจดหมายของเขา แลว้บนัทึกขอ้ความวา่ “ไม่สนใจคดีน้ีอีก” 

เม่ือถึงวนัประหารชีวติ เจา้หนา้ท่ีถามเขาวา่ “มีอะไรอยากจะพดูก่อนตายไหม?” “มีครับ” ชาย
หนุ่มตอบ “ขอใหบ้อกแก่ชายหนุ่มทั้งหลายในสหรัฐอเมริกาวา่ ผมมิไดต้ายเพราะกระท าผดิกฎหมาย
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ฐานฆ่าคนตาย ท่านผูว้า่ราชการรัฐไดอ้ภยัโทษใหผ้มแลว้ ผมควรมีชีวติอยู ่ บอกคนทั้งหลายวา่ ผมตาย
เพราะผมไม่ยอมรับการอภยัโทษท่ีท่านผูว้า่ราชการรัฐยินดียกโทษใหผ้ม” 

สหายทั้งหลาย ถา้ท่านสูญเสียชีวติของท่านก็มิใช่เพราะความผดิบาปของท่าน แต่เป็นเพราะ
ท่านไม่ยอมรับการอภยัโทษท่ีพระเจา้ประทานแก่ท่านโดยทางพระบุตร คือพระเยซูคริสต ์ ถา้ท่าน
ปฏิเสธพระเยซู พระเจา้จะช่วยท่านอยา่งไรได ้ท่านไดล้ะทิ้งความหวงัอนัเดียวท่ีจะใหค้วามรอดพน้บาป
เสียแลว้ 

การรับผดิชอบนั้นอยูท่ี่ตวัท่านเอง ถา้ท่านไม่ยอมรับการอภยัโทษจากพระเจา้ พระองคก์็ไม่ทรง
บงัคบัท่านเลย “เม่ือเราไม่เอาใจใส่ต่อความรอดอันใหญ่หลวงนั้น เรากจ็ะหนีพ้นอย่างไรได้” (ฮีบรู 2: 
3) 
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พระยาปีลาต 

เกือบ 2000 ปีมาแลว้ พระยาปีลาตเป็นเจา้เมืองในประเทศอิสราเอล พวกศตัรูจบัพระเยซูไปให้
พระยาปีลาตตดัสินลงโทษ พระยาปิลาตเห็นวา่พระเยซูไม่ไดก้ระท าผดิจึงพยายามจะช่วยพระเยซูไวมิ้
ใหถู้กประหารชีวติ พระยาปิลาตถามวา่ “เราจะท าอยา่งไรแก่พระเยซูท่ีเรียกวา่พระคริสต”์ 

น่ีเป็นปัญหาท่ีจะตอบเร่ืองอยูห่รือตาย 
ในสมยันั้นมีธรรมเนียมวา่ เจา้เมืองจะยกโทษใหน้กัโทษประหารชีวติไดค้นหน่ึงในเทศกาล

ประจ าปี  
มีชายหน่ึงช่ือ บารัลบสัเป็นผูร้้ายฆ่า คนตาย และเป็นขบถดว้ย เขาถูกศาลตดัสินประหารชีวติ 

เม่ือพระยาปีลาตถามวา่ “เราจะท าอยา่งไรแก่พระเยซู” ประชาชนตอบวา่ “ตรึงเขาเสีย ตรึงเขาเสีย แลว้
ปล่อยบารับบสั” 

อีกคร้ังหน่ึงพระยาปีตาล พยายามช่วยพระเยซูใหพ้น้จากความตาย แต่ประชาชนพากนัร้องเสียง
ดงัวา่ “ตรึงเขาเสีย ตรึงเขาเสีย” 

ในท่ีสุดพระยาปิลาตหมดปัญญา ไม่ทราบวา่จะท าประการใดดี จึงปล่อยบารับบสัและมอบพระ
เยซูใหแ้ก่ประชาชน และใหค้นหาอ่างน ้ามาลา้งมือต่อหนา้ประชาชน และบอกวา่ “ฉนัไม่มีอะไรท่ี
จะตอ้งรับผดิชอบอีกเก่ียวกบัเร่ืองของพระเยซู และฉนัขอลา้งมือไม่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีอีกต่อไป” 

มีเร่ืองนิยายเล่าวา่ พระยาปีลาตตายไปแลว้ตอ้งไปอยูใ่นนรก และพระยาปีลาตก าลงัลา้งมือใน
อ่าง ทุก ๆ คร้ังท่ีลา้งมือดว้ยน ้า และยกมือข้ึนมาดูก็ปรากฏวา่มีเลือดเป้ือนมือคร้ังแลว้คร้ังเล่าท่ีเอามือลา้ง
น ้าในอ่างนั้น มือของพระยาปีลาตก็ยงัคงเป้ือนเลือดอยู ่อยา่งไร ๆ ก็หนีมือเป้ือนเลือดไม่พน้ทุก ๆ คร้ังท่ี
ดูมือ ๆ ก็มีสีแดงของเลือดเป้ือนอยู ่ แลว้ทนัใดนั้นพระยาปีลาตก็ร้องเสียงครวญครางวา่ “เม่ือไรมือของ
ฉนัจะสะอาดสักคร้ัง? มือของฉนัจะไม่สะอาดตลอดเร่ือย ๆ ไปเช่นน้ีหรือ ๆ” แลว้มีเสียงตอบมาวา่ “เออ
ถูกแลว้ มือของเจา้จะไม่มีวนัหายเป้ือนพระโลหิตของพระเยซู พระบุตรของพระเจา้” 

สมมุติวา่ ขา้พเจา้สามารถเรียก พระยาปิลาต ใหม้าอยูต่่อหนา้ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ยงัสงสัยเหลือเกิน
วา่พระยาปิลาต จะมีขอ้แกต้วัอยา่งไรบา้ง? แต่น่าเสียดายส าหรับพระยาปิลาตนั้นสายเสียแลว้ แมเ้วลา
ล่วงเลยมาแลว้ไม่ไดท้  าใหพ้ระยาปิลาตกลบัใจใหม่เลย พระยาปิลาตไม่เคยรอดพน้บาป เพราะ 

พระยาปิลาตไดต้ดัสินใจส าหรับชีวตินิรันดร์ของเขาแลว้ แต่ส าหรับท่านผูอ่้าน ยงัไม่ตายจาก
โลกน้ีไป ท่านยงัมีโอกาสและยงัไม่สายเกินไป ท่ีท่านจะตดัสินใจ เช่ือพระเยซู ท่านจะตอ้งตดัสินใจวา่
ท่านจะท าอะไรกบัพระเยซู ท่านจะรับชีวิตรอดนิรันดร์หรือชีวติท่ีสูญเสียตลอดไป 
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มสีองทางเท่าน้ันทีจ่ะเลอืก 

ทางท่ีอยูส่องทางเท่านั้นและไม่มีมากกวา่น้ี คือท่านจะตดัสินใจเลือกรับพระเยซูหรือจะปฏิเสธ
พระองค?์ ท่านอาจบอกวา่ “จะเป็นกลาง” แต่ถึงเวลาจริง ๆ ท่านจะเป็นกลางไม่ได ้ท่านจะตอ้งเลือกเอา
วา่จะอยูฝ่่ายใด ท่านจะบอกวา่ขา้พเจา้ไม่อยากเลือกอยูฝ่่ายใด ขา้พเจา้จะไม่ตดัสินใจรับพระเยซูและจะ
ไม่ปฏิเสธพระเยซู  

สมมุติวา่ขา้พเจา้มีห่อของอยูใ่นกระเป๋าเส้ือ แต่ไม่ไดบ้อกท่านวา่ขา้พเจา้มีอะไร เหตุฉะนั้นท่าน
จะเป็นกลางได ้ คร้ันขา้พเจา้หยบิห่อนั้นจากกระเป๋าเส้ือแลว้ยืน่ใหท้่าน เวลานั้นท่านจะตอ้งตดัสินใจวา่ 
ท่านจะรับห่อของนั้นหรือไม่รับ ฉะนั้นท่านจะเป็นกลางต่อไปไม่ได ้

แต่ก่อนนั้นท่านไม่รู้เร่ืองของพระเยซูท่านอาจอยูเ่ป็นกลางได ้ แต่ในวาระท่ีเราเสนอเร่ืองของ
พระเยซูใหท้่านทราบ ท่านจะตอ้งตดัสินใจวา่จะรับพระเยซูหรือจะปฏิเสธตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป ท่านจะ
ท าตวัเป็นกลางอีกต่อไปไม่ไดทุ้ก ๆ คร้ังท่ี ท่านไดย้นิเสียง ค าเชิญท่านจะตอ้งตดัสินใจวา่จะเลือก
ประการใดดี จะปฏิเสธหรือรับ? 

หากวนัน้ีท่านไม่ยอมรับพระเยซูก็เท่ากบัปฏิเสธพระองค ์ ไม่อยา่งหน่ึงก็อยา่งใดท่ีท่านจะตอ้ง
ตดัสินใจ ท่านอาจนัง่อยูเ่ฉย ๆ โดยไม่ท าอะไรเลย แต่หากท่านเฉยเมยก็เท่ากบัปฏิเสธอยูใ่นตวัแลว้ แต่
ท่านตอ้งการอยูฝ่่ายใด? ท่านจะกลา้ปฏิเสธ ความรักของพระเยซูคริสต ์ ท่ีมีต่อท่านเด๋ียวน้ีหรือ? ท่านจะ
เลือกพระเยซูเป็นพระผูช่้วยไถ่บาปประจ าตวัของท่านเด๋ียวน้ีหรือไม่ก็อยูท่ี่การตดัสินใจของท่านเอง 
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หลกัการพพิากษาของพระเจ้า 

พระเจา้จะทรงพิพากษาชีวติของท่านต่อการตดัสินใจคร้ังสุดทา้ยของท่าน สมมุติวา่วนัน้ีท่าน
ปฏิเสธพระเยซู แต่ตั้งใจวา่อาทิตยห์นา้จะตอ้นรับพระเยซู แต่สมมุติวา่ท่านจะถึงแก่ความตายก่อน
อาทิตยห์นา้ พระเจา้จะพิพากษาตามความตั้งใจของท่าน หรือตามการตดัสินใจคร้ังสุดทา้ยก่อนท่ีท่านจะ
ตาย 

ปัญหาใหญ่ในวนัพิพากษาโลก คือ พระเจา้ทรงพิพากษาคดีเก่ียวกบัพระเยซูพระบุตรของ
พระองค ์“ท่านไดเ้ก่ียวขอ้งกบัพระเยซูอยา่งไร? ท่านไดท้  าอะไรแก่พระบุตรของเรา?” น่ีจะเป็นค าถามท่ี
พระเจา้จะตรัสถามท่าน แมท้่านจะแกต้วัวา่ “ขา้พระองคเ์ป็นคนเคร่งครัดในศาสนาคริสเตียน 

ขา้พระองคไ์ปนมสัการท่ีโบสถเ์สมอ” แลว้ในทนัใดนั้นเองพระองคจ์ะตรัสหา้มข้ึนกลางคนัวา่ 
“เราไม่เคยถามเลยเก่ียวกบัศาสนาของท่าน แต่เราไดถ้ามท่านขอ้เดียววา่ ท่านท าอะไรแก่พระบุตรของ
เราบา้ง?” 

“ขา้พระองคป์ระพฤติตนเป็นคนดีและเรียบร้อย ขา้พระองคไ์ม่เคยท าผดิคิดร้ายต่อผูใ้ดเลยพระ
เจา้ขา้...” พระเจา้จะตรัสตอบวา่ “ชา้ก่อน...รอประเด๋ียว เราไม่ไดถ้ามเลยวา่ ท่านท าอะไรบา้งในชีวติของ
ท่าน แต่เราไดถ้ามท่านขอ้เดียววา่ ท่านท าอะไรแก่พระบุตรของเราบา้ง?” 

ท่านจะตอบวา่ “ขา้พระองคคิ์ดวา่พระบุตรของพระองคเ์ป็นมหาบุรุษท่ีดีล ้าเลิศ และเป็นมหา
บุรุษท่ีดีท่ีสุดในโลกท่ีขา้พระองครู้์จกัมา...” 

“เอะ๊? ก็เราไม่ไดถ้ามเลยวา่ท่านจะมีความเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัพระบุตร แต่เราไดถ้ามวา่ “ท่าน
ไดท้  าอะไรแก่พระบุตรของเรา?” ท่านปฏิเสธหรือตอ้นรับพระบุตรของเรา?” 

แลว้ท่านจะตอ้งน่ิงพดูไม่ออก เพราะไม่มีค  าพดูท่ีจะตอบ เหตุวา่ท่านไม่ไดท้  าอะไรเลยกบัพระ
เยซู ท่านเพียงแต่ทอดทิ้งไม่เอาใจใส่ เม่ือท่านทอดทิ้งไม่เอาใจใส่พระเยซูเลย ท่านก็สูญเสียชีวตินิรันดร์ 
ในตวัของท่านจึงมีแต่ความตาย ในพระเยซูมีชีวติ เม่ือท่านไม่มีพระเยซูท่านก็ตอ้งตายอยูนิ่รันดร์ เพราะ
ท่านไม่มีชีวตินิรันดร์ 
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เหตุไรมนุษย์จึงพนิาศ 

ท าไมมนุษยจึ์งพินาศ? ถา้เป็นคนดีจะพินาศหรือ 
คร้ังหน่ึงมีหญิงสาวคนหน่ึงป่วยมาก เธอเป็นสมาชิกของคริสตจกัรแห่งหน่ึง วนัหน่ึงเธอไดฝั้น

ไปวา่ เธอไดต้ายไปแลว้ และในขณะนั้นเธอก าลงัยนือยูท่ี่ประตูสวรรค ์ ซ่ึงมีเทวทูตช่ือฆบัรีเอลเฝ้าอยูท่ี่
ประตูสวรรคค์อยตรวจรายช่ือของคนท่ีก าลงัจะผา่นเขา้ไป 

เทวทูตฆบัรีเอลเปิดดูสมุดทะเบียนประจ าชีพสักครู่ หน่ึงก็เงยหนา้มองหญิงคนนั้นอยา่งเศร้า ๆ 
แลว้พดูวา่ “แม่หนูจ๋า ฉนัเสียใจมากท่ีช่ือของเธอไม่อยูใ่นทะเบียนเล่มน้ี “อะไรนะ? หญิงสาวคนนั้นร้อง
อยา่งตกใจ “ช่ือของดิฉนัไม่มีหรือ ขอกรุณาตรวจคน้ดูดี ๆ อีกเถอะ เผื่อมนัจะหลงหูหลงตาอยูบ่า้ง”  

เทวทูตฆบัรีเอลจึงพลิกสมุดทะเบียนประจ าชีพนั้น และตรวจดูอยา่งละเอียดทุก ๆ หนา้ ก็ไม่
ปรากฏวา่มีช่ือของหญิงคนนั้นเลย เทวทูตนั้นจึงเงยหนา้ข้ึนอีกคร้ังหน่ึง และบอกวา่ “ฉนัเสียใจดว้ยท่ีช่ือ
ของแม่หนูข้ึนอีกคร้ังหน่ึงและบอกวา่ “ฉนัเสียใจดว้ยท่ีช่ือของแม่หนูไม่มีจริง ๆ” 

“ท าไมจึงเป็นอยา่งน้ี? ดิฉนัไดท้  าผดิอะไรหรือคะช่ือของดิฉนัจึงไม่มีในสมุดทะเบียนชีวตินิ
รันดร์?” เทวทูตนั้นจึงตอบเรียบ ๆ วา่ “เร่ืองน้ีไม่ใช่แม่หนูไดท้  าผดิอะไรแต่เป็นเพราะเร่ืองท่ีแม่หนู
ไม่ไดท้  าต่างหาก คือแม่หนูละเลยท่ีจะรับความรอดพน้บาปอยา่งใหญ่หลวง” 

แลว้หญิงสาวนั้นก็ต่ืนข้ึน แมว้า่เขาก าลงัป่วยมากแต่ก็พยายามคลานลงจากเตียงคุกเข่าลง
อธิษฐาน และเป็นคร้ังแรกในชีวติ ของหญิงคนนั้นท่ีไดเ้ปิดดวงใจ ออกตอ้นรับพระเยซูเป็นพระผูไ้ถ่
บาปส่วนตวัของเขา 

เหตุไรมนุษยจ์ะตอ้งพินาศ? ใหพ้ิจารณาค าตอบของพระเจา้ท่ีตรัสไวใ้นพระธรรมยอห์น 3: 18 
วา่ “ผู้ใดมิได้วางใจกต้็องถูกพิพากษาอยู่แล้ว เพราะเขามิได้วางใจในนามพระบุตรองค์เดียวของพระ
เจ้า” ท  าไมจึงเป็นเช่นนั้น? เขาพินาศเพราะเขาท าบาปหรือ? แต่พระด ารัสของพระเจา้มิไดบ้อกเช่นนั้น
เลย แต่ตรัสวา่ดงัน้ี “ผู้ใดมิได้วางใจกต้็องถกูพิพากษาอยู่แล้ว เพราะเขามิได้วางใจในพระนามพระบุตร
องค์เดียวของพระเจ้า” ถา้จะพดูใหเ้ขา้ใจง่าย ๆ ก็วา่อยา่งน้ี คนท่ีไม่เช่ือก็ถูกลงโทษก็เพราะเขาไม่เช่ือ
พระเยซูคริสต ์น่ีแหละเป็นเหตุผลอยา่งเดียวท่ีมนุษยพ์ากนัเดินทางไปสู่ความพินาศนิรันดร์ 

ท่านจะตอ้งไม่ลงนรก เพราะท่านเป็นอาชญากรฆ่าคนตาย เพราะวา่พระเจา้ทรงสามารถอภยั
โทษแก่คนฆ่าคนตายได ้ และท่านไม่ตอ้งลงนรกนิรันดร์เพราะเหตุวา่ท่านเป็นขโมยหรือเป็นคนข้ีเมา 
เพราะพระเจา้ทรงสามารถอภยับาปแก่ขโมยและคนข้ีเมาได ้ถา้จะสารภาพต่อพระองค ์แต่มีบาปอยูอ่ยา่ง
เดียวท่ีพระเจา้ไม่สามารถยกโทษใหไ้ดเ้ลยบาปนั้นคือการปฏิเสธพระเยซูคริสต ์ ถา้ท่านปฏิเสธไม่ยอม
ตอ้นรับพระเยซูคริสตเ์ป็นผูไ้ถ่บาปประจ าตวัของท่าน ท่านก็ไม่มีหวงั เพราะวา่พระเจา้ไม่มีแผนการ
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อยา่งอ่ืนท่ีจะช่วยมนุษยใ์หพ้น้จากไฟนรก (และมีทางเดียวเท่านั้นท่ีมนุษยจ์ะพน้จากความพินาศนิรันดร์
คือการไวใ้จพระเยซู) 
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คนใจอารี 

ท่านบอกวา่นัน่ ไม่เป็นการยุติธรรมท่ีพระเจา้จะทรงกระท าเช่นนั้น ท่านคิดวา่คุณงามความดีใน
ชีวติของท่านจะช่วยใหท้่านรอดพน้จากความพินาศ 

ขา้พเจา้อยากจะเล่าเร่ืองชายใจดีคนหน่ึงใหฟั้ง ชายคนน้ีดีสารพดัดี คนทัว่ทั้งเมืองก็ยอมรับวา่ 
เขาเป็นคนดีจริง ๆ ดีต่อลูก ๆ ดีต่อมิตร และดีต่อเพื่อนบา้นใกลเ้คียง แต่ชายคนน้ีถูก ต ารวจจบัฐานท า
ร้ายร่างกายภรรยาของเขา บาดเจบ็สาหสั ภรรยาของเขาบอบช ้ามากเป็นตายเท่ากนั ต ารวจจึงน าคดีข้ึน
ศาลฐานท าร้ายร่างกาย มีพยานหลายคนใหก้ารยนืยนัวา่ ชายคนน้ีเป็นคนดีและเรียบร้อยจริง ๆ แต่ผู ้
พิพากษาบอกวา่ศาลไม่ตอ้งการพยานเก่ียวกบัคนอ่ืน ศาลถามวา่เขาดีต่อภรรยาของเขาหรือเปล่า? ถา้เขา
เป็นคนดีต่อภรรยาเหตุไร เขาจึงท าร้ายร่างกายภรรยา สาหสัเช่นน้ี? ไม่มีใครเป็นพยานใหเ้ขาเลยวา่เขา
เป็นคนดีต่อภรรยา ฉะนั้นศาลจึงลงโทษจ าคุก เพราะเขาท าร้ายร่างกายภรรยาของเขา ถูกแลว้ เขาเป็นคน
ดีจริง ๆ ส าหรับคนอ่ืน แต่เม่ือเขาท าร้ายต่อภรรยาคนเดียวของเขา ศาลก็ลงโทษเขา เพราะความผดิฐาน
ท าร้ายร่างกายเพียงขอ้เดียว 

ท่านเป็นคนดีและประพฤติเรียบร้อยต่อทุกคน แต่ท่านแสดงตวัเป็นศตัรูต่อพระบุตรของพระ
เจา้จะไดห้รือ? และการท าผิดเช่นนั้นจะไม่ถูกลงโทษหรือ? ฉะนั้นเร่ืองทั้งหมดไม่ใช่อยูท่ี่ท่านบ าเพญ็
ตนเป็นคนดี และท าประโยชน์แก่เพื่อนบา้นของท่านเท่านั้น ถา้ท่านเพิกเฉยและทอดทิ้งองคพ์ระเยซู
คริสตพ์ระบุตรของพระเจา้ พระเจา้จะตอ้ง “คิดบญัชี” แก่ท่านแน่ ๆ ท่านจะท าไม่ดีแก่พระบุตรของ
พระองค ์และท่านนึกวา่ท่านจะรอดพน้ความพินาศไปไดห้รือ? 

ประมาณสองพนัปีมาแลว้ พระเจา้ทรงพระราชทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ส าหรับเป็น
ผูไ้ถ่บาปของท่าน พระเยซูคริสตท์รงแบกความบาป ของท่านแทนตวั ท่านบนไมก้างเขน พระเยซูตอ้ง
ส้ินพระชนมเ์พื่อท่านจะไดชี้วติรอด พระเจา้พระราชทานความรอดพน้บาปให้แก่ท่าน โดยไม่ตอ้งเสีย
เงิน เสียทองและท่านไม่ตอ้งลงทุนลงแรงประการใดเลย และพระองคท์รงบอกแก่ท่านใหต้อ้นรับพระ
บุตรของพระองคเ์ป็นผูไ้ถ่บาปของท่าน หากท่านปฏิเสธพระบุตรท่ีจะช่วยท่านไดก้็ไม่มีทางอ่ืน ท่ีจะ
เลือก นอกจากถูกลงโทษตามความผดิ ฉะนั้นทุก ๆ ส่ิงข้ึนอยูก่บัการท่ีท่านจะยอมรับพระเยซูคริสต ์

ชีวติของท่านอาจเป็นคนดีเด่น ยอดเยีย่ม และไม่มีใครจะกลา้เป็นโจทกป์รักปร าช่ือเสียงของ
ท่าน ในขอ้ใดเลย ท่านเป็นเพื่อนบา้นดีท่ีสุดแต่ท่านไดก้ระท าผดิต่อพระบุตรของพระเจา้ และท่าน
ปฏิเสธพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก พระเยซูคริสตท์รงคอยอยูเ่ป็นเวลาหลายปี แต่ท่าน
ก็ไม่ยอมใหพ้ระเยซูคริสตเ์สด็จเขา้ไปอยูใ่นดวงใจของท่าน หากท่านยนือยูเ่ฉพาะพระพกัตร์พระเจา้ 
พระองคจ์ะตรัสแก่ท่านวา่อยา่งไร? การท่ีท่านกระท าดีต่อเพื่อนมนุษยจ์ะเป็นการลบลา้งความชัว่ท่ีท่าน
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ไดก้ระท าต่อพระเยซูหรือ? ไม่ไดเ้ลย เม่ือรวมความแลว้ทุกอยา่งนบัวา่เป็นการยุติธรรมส าหรับท่าน
ทั้งหมด ความผดิบาปอ่ืน ๆ ก็ไม่ส าคญัเท่ากบัการท่ีไดป้ฏิเสธพระเยซูคริสต ์
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ศัตรูของท่าน 

ท่านยงัคิดอยูอี่กหรือวา่พระเจา้ทรงอยุติธรรม กล่าวคือพระองคไ์ม่มีสิทธ์ิท่ีจะลงโทษท่านใน
การท่ีท่านปฏิเสธไม่ยอมรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูไ้ถ่บาปของท่าน 

สมมุติวา่ท่านมีศตัรูคนหน่ึง ศตัรูผูน้ี้จะใชทุ้กวถีิทางท่ีจะท าอนัตรายแก่ท่าน ศตัรูน้ีเกลียดหนา้
ไม่อยากเห็นท่านและคอยแช่งด่าเสมอท าให ้ “บา้น” ของท่านแตกแยกและท าลายครอบครัวของท่านให้
ยอ่ยยบั 

แต่อยูม่าวนัหน่ึง ศตัรูของท่านคนนั้นเกิดวบิติัแมก้ระทัง่อาหารก็ไม่มีจะกิน เขาก าลงัจะตาย
เพราะความหิวโหย พอท่านทราบเร่ืองจึงเกิดความสงสาร จึงเชิญผูน้ั้นใหม้าท่ีบา้นของท่าน ท่านไดน้ า
อาหารอยา่งดีมาเล้ียงเขา แต่ศตัรูของท่านไม่ยอมแตะตอ้งอาหารนั้นเลยแมแ้ต่ค าเดียว ในท่ีสุดเขาก็เป็น
ลมลม้ลงส้ินใจตาย 

เหตุไรเขาจึงตาย? เขาตายเพราะเขาไม่อยากมีชีวติอยู ่ชีวิตของเขาอาจยดึต่อไปไดอี้ก หากเขาจะ
ยืน่มือออกและหยบิอาหารนั้นเขา้ปากเท่านั้นเขาจะรอดตาย แต่เพราะมานะทิษฐิเขาจึงตาย 

ตามอุทาหรณ์ เร่ืองน้ีท่านเขา้ใจความหมายแจ่มแจง้หรือ? ทุกคนท่ีไม่ยอมรับเช่ือพระเยซูเพื่อรับ
ชีวตินิรันดร์ก็เหมือนชายคนนั้น ท่ีไม่ยอมรับประทานอาหารเพื่อใหมี้ชีวติอยูต่่อไป วนัน้ีท่านจะรับพระ
เยซูเป็นพระผูช่้วยให้รอดของท่านหรือ ท่านเขา้ใจวา่พระเยซูไดส้ิ้นพระชนมบ์นไมก้างเขนเพื่อไถ่บาป
ของท่านหรือ ท่านเขา้ใจวา่พระเยซูเป็นทางรอดน าท่านไปสวรรคห์รือ? ท่านไม่รู้หรือวา่ถา้ท่านจะอยู่
เฉย ๆ ท่านจะถูกพระเจา้ลงโทษท่าน 
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ไม่มพีระเยซู 

ปัญหาของพระยาปีลาตวา่ “เราจะท าอยา่งไรแก่พระเยซู” ทีน้ีใหเ้ราเปล่ียนปัญหานั้นวา่ “เราจะ
ท าอยา่งไร ถา้ไม่มีพระเยซู” ในเวลาถึงแก่ความตาย เราจะท าอยา่งไร ถา้ไม่มีพระเยซู ท่านกลา้เผชิญกบั
ความตายโดยไม่มีพระเยซูหรือ เศรษฐีจะซ้ือเวลาไม่ได ้เรามีชีวติอยูใ่นโลกน้ีเพียงไม่ก่ีปี เม่ือตายไปแลว้
เราจะอยูก่บัพระเยซูตลอดนิรันดร์ หรือจะอยูใ่นนรกตลอดนิรันดร์ 

ในเวลาท่ีท่านมีความทุกข ์ เพราะคนท่ีท่านรักก าลงัจะตาย ท่านจะท าอยา่งไร ถา้ไม่มีพระเยซู 
บางทีท่านเองยงัหนุ่มแน่นอยู ่และยงัไม่เคยเห็นพี่นอ้งถึงแก่ความตาย แต่ความตายตอ้งมาถึงทุกคน ท่าน
จะทนต่อความเศร้าโศกนั้นแต่ผูเ้ดียวไดห้รือ 

ได ้ถา้ท่านมีพระเยซู 
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แม่สองชนิด 

สมยัเม่ือขา้พเจา้ (ผูแ้ต่ง) ยงัเป็นผูป้ระกาศข่าวประเสริฐในแควน้ของชาวอินเดียแดงพวกหน่ึง 
วนัหน่ึงมีทารกชาวอินเดียแดงคนหน่ึงถึงแก่กรรม เขาน าเอาศพของทารกคนนั้นไปฝังท่ีชายป่าริมฝ่ัง
มหาสมุทรแปซิฟิค มารดาของทารกคนนั้นจอ้งดูกอ้นดินท่ีกลบร่างลูกของตนท่ีอยูใ่นหลุม ทนัใดนั้น
หญิงคนนั้นก็เอามือทิ้งผมบนศีรษะจนหลุดเป็นปอย ๆ ออกมา และเลือดไหลโทรมศีรษะ ขณะท่ีกลบั
บา้นเขาร้องไหเ้สียงดงัไปตลอดทาง 

ต่อมาก็มีเด็กอีกคนหน่ึงตายและขา้พเจา้ไดฝั้งศพของเด็กคนน้ีใกล ้ ๆ กบัท่ีฝังศพเด็กคนแรก 
มารดาของเด็กยนืร้องไห้อยูอ่ยา่งเงียบ ๆ ใกลป้ากหลุมฝังศพ แต่ไม่ไดดึ้งผมเหมือนผูห้ญิงคนแรก เม่ือ
ฝังศพเสร็จเรียบร้อยแลว้ แม่ของทารกคนนั้นก็เดินกลบับา้นอยา่งเงียบๆ  

ท าไมมารดาสองคนน้ีจึงแสดงกิริยาอาการเศร้าโศกไม่เหมือนกนั ต่างก็สูญเสียลูกรักของตน
ดว้ยกนัทั้งคู่ แม่ของเด็กทั้งสองคนต่างก็รักลูกของตนปานดวงใจดว้ยกนัทั้งคู่ แต่คนหน่ึงอดทนความ
ทุกขท่ี์ประดงัเขา้มาไม่ได ้ แต่แม่ของเด็กอีกคนหน่ึงสามารถอดทนไดอ้ยา่งน่าประหลาด ท่ีต่างกนัก็
เพราะแม่คนหน่ึงเป็นคนไม่มีพระเจา้ในใจเลย แต่อีกคนหน่ึงเป็นคนรักพระเจา้และรู้จกัพระเยซูคริสต์
อยา่งดี และนางรู้แน่นอนวา่นางจะพบลูกรักของนางอีกคร้ังหน่ึง ถูกแลว้ ลูกรักจากไปอยา่งไม่มีวนั
กลบัมาอีก แต่แม่จะไปหาลูกท่ีพระท่ีนัง่ของพระบิดาเจา้ในสวรรค ์ และจะอยูท่ี่นัน่กบัลูกของนางตลอด
กาลนิรันดร์ 

คนท่ีไม่รู้จกัพระเยซูร้องไห้เพราะไม่มีความหวงั แต่คนท่ีรู้จกัพระเยซูสามารถร้องเพลงได ้
เพราะมีความหวงัในการเป็นข้ึนมาอีกโดยพระเยซูคริสต ์
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การตัดสินใจของท่าน 

“ขา้พเจา้จะท าอยา่งไรกบัพระเยซู ซ่ึงเรียกวา่พระคริสต?์” นัน่เป็นปัญหาแน่นอน แต่ปัญหา
ส าคญัท่ีสุดมีอยูว่า่ “พระเยซูจะทรงกระท าอยา่งไรกบัขา้พเจา้?” การท่ีพระเยซูจะทรงกระท าอะไรกบั
ท่านในอนาคต ก็ข้ึนอยูก่บัการท่ีท่านไดก้ระท าอะไรกบัพระเยซูในเวลาปัจจุบนั ขา้พเจา้จะตอ้งท า
อะไร?” ท่านจะตอ้งลงมือท าอะไรอยา่งหน่ึง คือท่านจะตอ้งตดัสินใจดว้ยตนเอง และคนอ่ืนจะตดัสินใจ
แทนท่านหาไดไ้ม่ 

ไม่ใช่วา่ท่านคิดอยา่งไร แต่ท่านจะท าอยา่งไร ท่านจะตอ้งตดัสินใจวา่ท่านจะลงมือท าอะไร 

ท่านจะปฏิเสธหรือจะตอ้นรับ การตดัสินใจของท่านจะเป็นการบอกช้ีทางให้เห็นวา่ บั้นปลาย ทางของ
ชีวติของท่านเป็นอยา่งไร 

ฉะนั้นขา้พเจา้จึงขอร้องใหท้่านตดัสินใจ และตดัสินใจเด๋ียวน้ี อยา่ผลดัไวจ้นวนัพรุ่งน้ี แต่จง
ตดัสินใจวนัน้ีเพราะพรุ่งน้ีอาจจะสายเกินไป “น่ีแน่ะ บัดนีเ้ป็นเวลาอันชอบ น่ีแน่ะ บัดนีเ้ป็นเวลาแห่ง
ความรอด” (2 โครินธ์ 6:2) ท่านจะตอบวา่อยา่งไร? ถา้ท่านยอมรับท่านก็จะรอดพน้บาป หากท่าน
ปฏิเสธท่านก็จะสูญเสียชีวตินิรันดร์ จงตอบรับพระเยซูคริสตเ์ด๋ียวน้ีเถิด 
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ถา้ท่านยงัไม่ไดรั้บพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของท่าน เราเชิญใหท้่านรับพระองค ์
โดยเซ็นช่ือของท่านตามขอ้ความขา้งล่างน้ี 

 

การตดัสินใจของข้าพเจ้า 
ขา้พเจา้รู้วา่ ชีวติบั้นปลายของขา้พเจา้นั้นส าคญัท่ีสุด คือวา่ ขา้พเจา้จะท าอยา่งไรกบัพระเยซู 

ขา้พเจา้ขอสารภาพความผดิบาปของขา้พเจา้ ขา้พเจา้เช่ือ และวางใจพระเยซูคริสต ์ ขา้พเจา้ขอพระเยซู
ทรงรับขา้พเจา้ไวเ้ป็นบุตรของพระองค ์เพื่อรับชีวิตนิรันดร์ 

ช่ือและนามสกุล................................................................................................. 
วนัท่ี.................................................................................................................... 

 
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 201 ตรอกฮิกส์ ถนนสาธรเหนือ พระนคร 
มีความยนิดีมากท่ีทราบวา่ ท่านไดรั้บพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของท่าน โปรดแจง้

ใหเ้ราทราบ เราจะส่งหนงัสือท่ีจะช่วยในชีวติคริสเตียนของท่าน 
ช่ือและนามสกุล................................................................................................................ 
บา้นเลขท่ี.....................................ถนน...............................หมู่บา้น................................... 
อ าเภอ...................................................................จงัหวดั................................................. 
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เม่ือท่านไดอ่้านเร่ืองน้ีแลว้ และมีความสนใจอยากรู้ความจริงมากข้ึน เชิญติดต่อกบัผูป้ระกาศ
พระกิตติคุณในจงัหวดัเหล่าน้ีคือ นครราชสีมา, กาฬสินธ์ุ, ขอนแก่น, ชยัภูมิ, นครพนม, บุรีรัมย,์ 
มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, เลย, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อุดรธานี, อุบลราชธานี, หนองคาย, อ าเภอบา้นไผ,่      
อ าเภอยโสธร, และอ าเภอส าโรงทาบ 


