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ค าน า 
ในบรรดาหนงัสือพื้นมูลฐานทั้งหลายท่ีเขียนข้ึนในแบบง่าย ๆ เพื่อเผยแพร่ค าสอนของพระเจา้

สู่มวลชน เท่าท่ีเราไดจ้ดัพิมพม์านั้นหนงัสือเร่ือง “พระคริสต์คือแสงสว่างของโลก” เล่มน้ี จดัเป็นเล่ม
หน่ึง ท่ีบรรลุเป้าหมายไดพ้อสมควร จากสถิติการพิมพถึ์งสิบคร้ัง ยอ่มยนืยนัความจริงน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีพวกเราภาคภูมิใจเหนืออ่ืนใด มิไดอ้ยูท่ี่ความส าเร็จในการจดัพิมพแ์ละจ าหน่าย
หนงัสือจ านวนมากมายเหล่าน้ี หากอยูท่ี่ความซาบซ้ึงในพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของพระเจา้ ท่ีทรงใชเ้ราให้
เป็นภาชนะน าเอาพระพรของพระองคไ์ปสู่ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเกิดผล 

ฉะนั้น นอกเหนือไปจากความปรารถนาท่ีจะใหผู้อ่้านไดรั้บรู้ในเร่ืองราวของพระเจา้และรับ
พระพรเพื่อท่านเองแลว้ เรายงัหวงัอยา่งยิง่วา่ ท่านคงจะช่วยเผยแพร่ข่าวประเสริฐ และแบ่งพระพรอนั
เลิศท่ีท่านไดรั้บน้ีใหแ้ก่ผูอ่ื้นอีกดว้ย 
กองคริสเตียนบรรณาศาสตร์ 
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1. การสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดนิโลก และมนุษย์ 

ในปฐมกาล พระเจา้ไดท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลกและส่ิงสารพดัทั้งปวงท่ีมีอยูใ่น
จกัรวาลน้ี ในเวลานั้นมีแต่พระเจา้เท่านั้น พระองคท์รงเป็นพระเจา้ท่ีเท่ียงแท ้พระองคไ์ม่มีเบ้ืองตน้และ
เบ้ืองปลาย พระองคท์รงมีชีวติอยูโ่ดยพระองคเ์อง และทรงเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตทั้งปวง พระองคเ์ป็นผู ้
ทรงสร้างทุกส่ิง 

พระเจา้ทรงพอพระทยัแต่ส่ิงท่ีดี เหตุฉะนั้นทุก ๆ ส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้างจึงลว้นแต่เป็นส่ิงท่ี
งดงามน่าดูทั้งนั้น ทีแรกพระองคไ์ดท้รงสร้างโลกท่ีสวยสดงดงาม แต่ต่อมาโลกก็ถูกปกคลุมไปดว้ย
ความมืดและความวา่งเปล่า พระองคจึ์งตรัสใหมี้แสงสวา่งเกิดข้ึน แลว้แสงสวา่งก็เกิดข้ึน พระเจา้จึงได้
แยกความสวา่งออกจากความมืดทรงเรียกวา่ กลางวนัและกลางคืน เราจึงมีวนัคืนตั้งแต่วนันั้นเป็นตน้มา 
ภายหลงันั้นพระเจา้ไดต้รัสเนรมิตใหแ้ผน่ดินสูงข้ึนจากพื้นน ้า น ้าจึงไหลลงไปสู่ท่ีต ่า ท่ีสูงจึงกลายเป็น
แผน่ดิน และท่ีลุ่มก็กลายเป็นแม่น ้าและทะเลลึก คร้ันทรงจดัแจงพื้นดินอยา่งนั้นแลว้ พระองคจึ์งเนรมิต
ให ้ ตน้หญา้ ตน้ผกั และตน้ไมท้ั้งปวงเกิดข้ึน และผลิดอกออกผลตามชนิดของมนั พระเจา้ไดท้รงสร้าง
ทอ้งฟ้าอากาศเบ้ืองบนและทรงสร้างดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ และดวงดาวทั้งหลายไวใ้นทอ้งฟ้านั้น 
พระองคไ์ดท้รงก าหนดดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์ และดวงดาวทั้งหลายไวใ้หเ้ป็นเคร่ืองหมายของ ฤดู ปี 
เดือน และวนัแลว้พระเจา้ไดท้รงสร้างฝงูปลาไวใ้นทะเล และในแม่น ้าล าธารทั้งปวง ทรงสร้างฝงูนกให้
บินไปมาในอากาศ และทรงสร้างสัตวทุ์กชนิดใหมี้ข้ึนบนพื้นแผน่ดิน พระองคท์รงเนรมิต ส่ิงทั้งปวง
เหล่าน้ีดว้ยค าตรัสพระองคเ์พียงแต่ตรัสออกมาเท่านั้น ส่ิงทั้งปวงก็บงัเกิดข้ึนตามพระราชประสงคข์อง
พระองค ์ 

เม่ือพระองคไ์ดท้อดพระเนตรดูส่ิงทั้งปวงท่ีพระองคไ์ดท้รงสร้างไวแ้ลว้ พระองคก์็ทรงพอ
พระทยั เพราะทุกส่ิงทุกอยา่งลว้นแต่งดงามน่าดูทั้งนั้น แต่พระองคย์งัไม่ทรงพอพระทยั เพราะวา่ยงัไม่มี
ส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความฉลาด ความคิด สามารถจะร่วมสนิท และนมสัการพระองคไ์ด ้ฉะนั้นภายหลงัเม่ือ
พระองคไ์ดท้รงสร้างส่ิงสารพดัทั้งปวงแลว้ พระองคจึ์งทรงสร้างมนุษยข้ึ์นตามพระฉายาของพระองค ์
ในการสร้างมนุษยข้ึ์น พระองคไ์ดท้รงเอาดินมาป้ันเป็นรูปมนุษย ์ แลว้ระบายลมแห่งชีวติของพระองค์
เขา้ไปทางรูจมูก รูปป้ันนั้นจึงมีชีวติและจิตวิญญาณ พระองคไ์ดท้รงสร้างมนุษยค์นแรกเป็นชาย แต่พระ
เจา้ทรงเห็นวา่ การท่ีชายผูน้ั้นจะอยูแ่ต่ล าพงัคนเดียวนั้นไม่เหมาะพระองคจึ์งไดท้รงบนัดาลใหผู้ช้ายนั้น
นอนหลบั แลว้ทรงชกัเอากระดูกซ่ีโครงออกมาหน่ึงซ่ี เม่ือทรงปิดแผลท่ีเปิดเพื่อชกัซ่ีโครงนั้นแลว้ก็ทรง
เนรมิตกระดูกซ่ีโครงนั้นเป็นผูห้ญิง ทรงมอบนางให้อยูกิ่นกบัชายผูน้ั้น มนุษยส์องคนแรกท่ีพระองคไ์ด้
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ทรงสร้างน้ี เป็นคนบริสุทธ์ิปราศจากความผดิบาป พระองคท์รงตั้งช่ือผูช้ายวา่อาดมั และผูห้ญิงวา่ เอวา 
ท่านทั้งสองน้ีเป็นบรรพชนของมนุษยทุ์กชาติทุกภาษาทัว่โลก 
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2. ความผดิบาปเกดิขึน้ในโลก 

พระเจา้ทรงรักใคร่ทั้งสองคนน้ีมาก พระองคจึ์งไดท้รงสร้างสวนท่ีสวยงามสวนหน่ึงใหเ้ป็นท่ี
อยูอ่าศยัของเขา ในสวนน้ีมีไมด้อกไมผ้ล และปัจจยัในการด ารงชีวติอยา่งบริบูรณ์ เขาทั้งสองเตม็ไป
ดว้ยความสุขความยนิดี พระเจา้ไดเ้สด็จลงมาเยีย่มเยยีนเขาอยูเ่สมอ พระองคไ์ดท้รงสร้างตน้ไมแ้ห่งชีวิต
ไวต้น้หน่ึง ไวก้ลางสวนน้ี เป็นตน้ไมท่ี้เม่ือผูใ้ดไดกิ้นผลของมนัแลว้ก็จะไม่รู้จกัตาย พร้อมกนันั้น
พระองคไ์ดท้รงสร้างตน้ไมอี้กตน้หน่ึง เป็นตน้ไมท่ี้ท าให้รู้จกัความดีและความชัว่ ถา้เขากินผลของตน้น้ี
เม่ือใด ตาของเขาจะสวา่งไสว เขาจะรู้จกัความดีและความชัว่ทนัที พระองคท์รงพอพระทยัท่ีจะใหค้น
ทั้งสองน้ีมีชีวติอยูต่ลอดนิรันดร์ พระองคจึ์งอนุญาตให้เขากินผลไมแ้ห่งชีวติ แต่ทรงหา้มมิใหกิ้นผลไม้
ท่ีท าใหรู้้จกัความดีและความชัว่ ค  าสั่งหา้มน้ีเป็นขอ้พิสูจน์วา่เขาจะเช่ือฟังค าสั่งของพระองคห์รือไม่ เขา
มีอิสระท่ีจะท าส่ิงใด ๆ ไดต้ามความปรารถนา เขาจะเลือกท าอะไรก็ไดพ้ระเจา้มิไดท้รงขืนใจเขา แต่ทรง
มีพระประสงคใ์หเ้ขาเช่ือฟังและปฏิบติัตามพระองคด์ว้ยใจสมคัร พระองคต์รัสไวแ้ลว้วา่ ถา้เขากิน
ผลไมน้ี้เขา้ไปเม่ือใด เขาจะตอ้งตายเม่ือนั้นซ่ึงหมายความวา่เขาจะมีชีวิตอยูใ่นโลกน้ีสืบไปเป็นนิตย์
ไม่ได ้และเพราะความผดิคร้ังน้ีเขาจึงไปสวรรคไ์ม่ได ้เวน้แต่เขาจะไดรั้บการช าระความผดิบาปเสียก่อน 

พญามารไดป้ลอมตวัเป็นงูเขา้มาล่อลวงนางเอวาในสวน มนัไดพ้ดูกบันางเอวาวา่ “จริงหรือท่ี
พระเจา้ไดต้รัสหา้มเธอมิใหกิ้นผลไมทุ้กอยา่งในสวนน้ี?” 

นางเอวาตอบวา่ “เราทั้งสองกินไดทุ้กตน้ เวน้แต่ตน้น้ีท่ีพระเจา้ทรงหา้มไม่ใหเ้รากิน เพราะ 
พระเจา้ตรัสไวว้า่ ถา้เจา้ขืนกินเขา้ไปเม่ือใด เจา้จะตอ้งตายเม่ือนั้น” 

พญามารจึงแสร้งพดูกลบเกล่ือนล่อลวงวา่ “ไม่จริงเลยผลไมแ้ห่งตน้น้ีมีประโยชน์แก่เธอทั้ง
สองมาก เพราะวา่เม่ือเธอกินเขา้ไปแลว้เธอจะรู้จกัความดีและความชัว่” และยิง่กวา่นั้นมนัไดล่้อลวงเขา
วา่ “เม่ือเธอกินแลว้เธอจะไม่ตาย” 

นางเอวาจึงเด็ดผลไมม้ารับประทานเขา้ไป และส่งใหอ้าดมัรับประทานดว้ย คร้ันเม่ือเขาทั้งสอง
ไดกิ้นเขา้ไปแลว้ก็เกิดความรู้สึกวา่ เขาทั้งสองไดข้ดัขืนค าสั่งของพระเจา้ จึงตกใจกลวัยิง่นกั รีบพากนั
หลบหนีไปซ่อนตวัในพุม่ไม ้

พระเจา้ทรงทราบทุกส่ิง ทรงรู้วา่อาดมัและเอวาขดัขืนค าสั่งของพระองค ์ โดยกินผลไมท่ี้
พระองคท์รงหา้ม ความกลวัจึงเกิดข้ึนแก่เขาเช่นนั้น เขาทั้งสองจึงเป็นคนบาป พระองคไ์ดท้รงไล่ใหเ้ขา
ออกไปเสียจากสวนอนัสวยงาม และอุดมสมบูรณ์แห่งนั้นไป เพราะเหตุท่ีคนทั้งสองเป็นบรรพชนของ



 9 

มนุษย ์ และเป็นผูท่ี้เปิดช่องใหค้วามผดิบาปเกิดข้ึนในโลก จึงส่งผลใหม้นุษยทุ์กคนอนัเป็นเผา่พนัธ์ุของ
เขาตอ้งพลอยเป็นคนบาปไดด้ว้ย และมีนิสัยชัว่ติดตวัมาจนถึงทุกวนัน้ี 

แมว้า่พระเจา้จะทรงลงโทษอาดมัและเอวา แต่พระองคก์็ไดใ้หค้  ามัน่สัญญาไวว้า่ จะทรงโปรด
ใหผู้ห้น่ึงเกิดมาแต่เผา่พนัธ์ุของนาง ซ่ึงจะมีอ านาจเหนือมารร้ายนั้น และจะช่วยมนุษยท์ั้งหลายใหร้อด
พน้จากความผดิบาป ค าท านายน้ีเล็งถึง องคพ์ระเยซูคริสต ์ตั้งแต่นั้นต่อมาประมาณ 4,000 ปี พระเยซูก็
ไดเ้สด็จลงมาจากสวรรคท์รงปฏิสนธิในครรภข์องสาวพรหมจารีมาเรีย 

พระเจา้ทรงรักมนุษย ์ ถา้เขาไม่ท าความผดิบาป เขาจะมีชีวิตอยูไ่ดต้ลอดชัว่นิรันดร์ตามพระด าริ
ของพระเจา้ แมเ้ม่ือเขาตกอยูใ่นความบาปแลว้ พระเจา้ก็ยงัทรงสัญญาวา่ จะประทานพระผูช่้วยใหร้อด
ลงมาช่วยเขาทั้งหลายใหร้อดพน้จากอ านาจแห่งความผิดบาป และจะประทานชีวตินิรันดร์ใหแ้ก่เขา 

ตั้งแต่สมยัอาดมัเป็นตน้มา ความผดิบาปไดแ้พร่หลายไปในโลกมากยิง่ข้ึนทุกที อาดมัมี
บุตรชายสองคน ต่อมาผูเ้ป็นพี่ชายไดฆ่้านอ้งชายเสียเพราะความอิจฉาริษยา ท่ีพระเจา้ทรงโปรดนอ้งชาย
มากกวา่ตน น่ีคือการฆาตกรรรมรายแรกของมนุษยชาติ ประชากรของโลกยิง่มากข้ึนเท่าใด ความผดิ
บาปก็ยิง่ทวมีากข้ึนเท่านั้น พวกเขาพากนัท าความผดิบาป โดยไม่มีความละอายแมแ้ต่นอ้ย เม่ือทุกคน
เป็นคนผิดบาป บุตรหลานก็พลอยท าความผดิบาปตามบิดามารดาดว้ย และพากนัคิดท าความผดิบาปอ่ืน 
ๆ ข้ึนอีกเป็นอนัมากจนนบัไม่ถว้น เช่นฆ่าฟันกนั ลกัขโมย ล่วงประเวณี โกหก อิจฉา ด่าทอ เกลียดชงั 
ฯลฯ เขาพากนักระท าความผิดบาปอยา่งน้ีเร่ือย ๆ มาไดป้ระมารณ 1500 ปี ขณะนั้นความชัว่ก็ทวมีากข้ึน
ถึงท่ีสุด พระเจา้จึงทรงตกลงปลงพระทยัวา่ตอ้งลงโทษมนุษย ์ เพราะในดวงใจของมนุษยเ์ตม็ลน้ไปดว้ย
ความชัว่  ยงัมีเหลือยูเ่พียงครอบครัวเดียวเท่านั้นท่ีเป็นคนดีมีความชอบธรรม ครอบครัวนั้นคือครอบครัว
ของชายท่ีช่ือโนอาห์ ซ่ึงประกอบดว้ยตวัเขาภรรยาของเขาและบุตรชายกบับุตรสะใภ ้ รวมทั้งหมดแปด
คน 
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3. พระเจ้าทรงลงโทษมนุษย์โดยการบนัดาลให้น า้ท่วมโลก 

พระเจา้ทรงบอกให้โนอาห์สร้างเรือขนาดใหญ่ข้ึนล าหน่ึง ส าหรับช่วยตวัเขาเองและครอบครัว
ของเขาใหพ้น้ภยัจากน ้าท่วมโลก ซ่ึงพระเจา้จะทรงบนัดาลใหเ้กิดข้ึนเพื่อลงโทษมนุษย ์ เพราะเหตุ
ความผดิบาปของพวกมนุษยเ์อง เรือท่ีพระเจา้ทรงสั่งใหโ้นอาห์สร้างนั้น เป็นเรือขนาดสามชั้น ยาว 75 
วา กวา้ง 12 วา 2 ศอก สูง 7 วา 2 ศอก มีประตูและหนา้ต่างอยา่งละหน่ึงบาน ซ่ึงโนอาห์ก็ไดต่้อเรือล าน้ี
ข้ึนในท่ีดอนตามค าสั่งของพระเจา้ ในการต่อเรือล าน้ีกินเวลาถึง 120 ปีจึงส าเร็จ ระหวา่งท่ีก าลงัต่อเรือ
อยูน่ั้น โนอาห์ไดป่้าวประกาศใหค้นทั้งปวง ละทิ้งความผดิบาปหนัมาหาพระเจา้และเช่ือพึ่งในพระองค ์
เพื่อจะไดพ้น้จากการลงโทษท่ีพระเจา้ทรงตั้งพระทยัไวน้ั้น แต่คนเหล่านั้นกลบัพากนัหวัเราะเยาะเยย้ 
และไม่ยอมเช่ือฟังค าตกัเตือนของเขา เม่ือโนอาห์ต่อเรือส าเร็จแลว้พระเจา้ก็ทรงสั่งใหโ้นอาห์พาภรรยา
และทุกคนในครอบครัว พร้อมกบัสัตวทุ์กชนิดประกอบดว้ยตวัผูแ้ละตวัเมียอยา่งละคู่เขา้ไปในเรือล า
นั้น เม่ือทุกส่ิงไดเ้ขา้ไปอยูใ่นเรือล าใหญ่เรียบร้อยแลว้ พระเจา้ก็ทรงปิดประตูเรือนั้นเสียแลว้พระองคก์็
ทรงบนัดาลใหฝ้นตกลงมาเป็นเวลา 40 วนั 40 คืน น ้าก็เร่ิมท่วมแผน่ดินโลกสูงข้ึนไปทุกที ๆ จนเรือแห่ง
ความรอดของโนอาห์ลอยล าข้ึนเหนือน ้า บรรดาคนทั้งปวงท่ีอยูน่อกเรือก็พากนัวิง่ข้ึนไปบนเนินเขา 
บา้งก็พากนัมาเคาะท่ีประตูเรือ วงิวอนขอให้โนอาห์เปิดประตูรับ แต่โนอาห์ไม่สามารถเปิดประตูรับ
ใครได ้ เพราะวา่พระเจา้ไดท้รงปิดประตูนั้นเสียแลว้อยา่งแน่นหนา น ้าก็ยิง่ท่วมสูงข้ึนทุกทีจนเนินเขา
และภูเขาทั้งปวงต่างก็จมมิดอยูใ่ตพ้ื้นน ้า แลไปทางไหนก็มีแต่พื้นน ้าจดขอบฟ้า มนุษยท์ั้งหลายจมน ้า
ตายหมด เวน้แต่โนอาห์ผูช้อบธรรม และครอบครัวของเขาผูซ่ึ้งไดย้อมเช่ือฟังพระด ารัสของพระเจา้
เท่านั้น 

 น ้าท่วมโลกอยูป่ระมาณ 150 วนั จึงค่อย ๆ ลดลงจนเรือล าใหญ่นั้นคา้งอยูบ่นบกอีกคร้ังหน่ึง 
พระเจา้ทางใหพ้วกเขาออกจากเรือ โนอาห์และครอบครัวของเขาจึงพากนัออกไปจากเรือนั้น โนอาห์ได้
สั่งสอนลูกหลานของตนให้เกรงกลวั กราบไหว ้ เช่ือฟัง และไวว้างใจพระเจา้แต่พระองคเ์ดียวเท่านั้น 
แลว้โนอาห์ไดก่้อแท่นบูชาเพื่อโมทนาขอบพระคุณพระเจา้ และพระองคท์รงโปรดประทานรุ้งกินน ้าให้
เป็นเคร่ืองหมายแห่งค าสัญญาวา่ จะไม่มีน ้าท่วมโลกอีกต่อไป 

แต่ต่อมาภายหลงับุตรหลานของเขาก็หลงเจ่ินไปอีก พากนัท าความผดิบาป กราบไหวพ้ระเทียม
เทจ็และรูปเคารพ ถา้มนุษยพ์ากนักราบไหวป้ฏิบติัพระเจา้ ด าเนินตามทางของพระองค ์ เขาก็จะมีแต่
ความสุข แต่เม่ือเขาหลงลืมละทิ้งค าสั่งสอนของพระเจา้เม่ือใด ความทุกข ์และความโศกเศร้าก็เกิดข้ึนแก่
เขาเม่ือนั้น 
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4. พระเจ้าทรงลงโทษคนบาปโดยบนัดาลให้ภาษาของพวกเขาวบิตัิ

ไป 

มนุษยพ์ากนัหลงท าความผดิบาปหยาบชา้อีก เหมือนกบัสมยัก่อนน ้าท่วมโลก พวกเขาพากนั
หลงลืมการนมสัการพระเจา้และปฏิบติัพระองค ์ เพราะเหตุน้ีเขาจึงไม่รู้จกัทางท่ีจะน าเขาไปสู่สวรรค ์ใจ
ของมนุษยเ์ตม็ไปดว้ยความเยอ่หยิง่จองหอง เขาพากนัแสวงหาเกียรติยศและช่ือเสียง พวกเขาไดต้กลง
กนัในอนัท่ีจะสร้างหอคอยขนาดใหญ่ใหมี้ยอดสูงเทียมฟ้า เพื่อเป็นท่ีระลึกแก่ชนรุ่นหลงัแสดงถึงอ านาจ
และก าลงัอนัเขม้แขง็ของพวกเขา หลงัจากน ้าท่วมโลกไดป้ระมาณ 200 ปี พวกเขาก็พากนัสร้างหอน้ีข้ึน 
แต่ขณะท่ีก าลงัสร้างหออยูน่ั้น พระเจา้ไดเ้สด็จลงมาตรวจดู เห็นวา่การงานท่ีเขาไดก้ระท านั้นเกิดข้ึนจาก
ใจชัว่ ความเห็นแก่ตวั และความเยอ่หยิง่จองหองของพวกเขา พวกเขาพากนัสร้างหอข้ึนเพื่อเป็น
เกียรติยศแก่ตนเอง มิไดก้ระท าเพื่อพระเกียรติยศของพระเจา้ พวกเขาพากนัหลงลืมและละทิ้งพระองค์
เสีย พระเจา้จึงทรงท าลายความคิดอนัเยอ่หยิง่น้ีเสีย ดว้ยการบนัดาลใหเ้กิดความวุน่วายข้ึน โดยท าให้
ภาษาพดูของพวกเขาวปิริตไปจากเดิมซ่ึงมีเพียงภาษาเดียว กลายเป็นหลายภาษาจนไม่สามารถเขา้ใจกนั
ได ้และไม่อาจท าการร่วมกนัต่อไปอีกได ้หอนั้นจึงเรียกวา่ บาเบล ซ่ึงแปลวา่วุน่วาย เม่ือพระเจา้ไดท้รง
บนัดาลใหเ้ป็นไปเช่นนั้นแลว้ พวกเขาก็แตกแยกกนัไป ไปท ามาหากินเป็นหมู่เป็นพวก ตามภาษาของ
ตน กระจดักระจายอยูต่ามภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่โลก 

พระเจา้ไดท้รงลงโทษคนท าความผดิบาป ตั้งแต่สมยัเดิมมาจนถึงสมยัน้ี พระเจา้ทรงรักมนุษย ์
และใคร่ท่ีจะใหม้นุษยเ์ลิกท าความผดิบาป แต่ถา้มนุษยย์งัขืนท าบาปและขดัขืนน ้าพระทยัของพระองค ์
เขาก็ถูกลงโทษ ถา้เขาพากนัเยอ่หยิง่จองหองอวดอหงัการ์พระเจา้ก็ทรงท าให้เขาถ่อมใจ คนใดท่ีคิดวา่
เขาสามารถไปสวรรคไ์ดด้ว้ยคุณงามความดีของตน ไม่พึ่งพาอาศยัในความช่วยเหลือของพระเจา้ เขาก็
เป็นเหมือนคนเหล่านั้น ท่ีคิดวา่เขาสามารถสร้างหอข้ึนไปถึงสวรรคไ์ด ้พระเจา้จะทรงไล่เขาเหล่านั้นให้
ออกไปเสีย เพราะวา่พระเจา้ทางเตรียมทางไปสวรรคไ์วแ้ต่ทางเดียว นอกจากทางน้ีแลว้ไม่มีทางอ่ืนอีก
เลย ทางนั้นคือทางพระเยซูคริสต ์ผูท่ี้เดินไปตามทางสายอ่ืนจะเขา้ไปในสวรรคข์องพระเจา้ไม่ได ้

ภายหลงัน ้าท่วมโลกประมาณ 400 ปี พระเจา้ไดท้รงลงโทษมนุษยท่ี์ชัว่ชา้เลวทรามอีกคร้ังหน่ึง 
โดยท าลายเมืองโสโดมกบัเมืองอะโมราเสีย เพราะผูค้นในเมืองทั้งสองน้ีพากนัท าความบาปชัว่ชา้อยา่ง
ร้ายแรงท่ีสุด พระเจา้จึงทรงบนัดาลใหมี้ไฟก ามะถนัตกลงมาจากฟ้าท าลายผูค้นในเมืองนั้นเสียส้ิน เวน้
แต่ชายคนหน่ึงช่ือโลตกบับุตรสาวสองคนเท่านั้น ท่ีพระเจา้ทรงให้เขารอดจากไฟก ามะถนันั้น ส่วน
ภรรยาของโลตมีความห่วงในทรัพยส์มบติั จึงเหลียวหลงัไปดู ร่างของนางจึงกลบักลายเป็นเสาเกลือไป 
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การท่ีพระเจา้ทรงลงโทษคนชัว่เช่นน้ี ก็เพื่อเป็นท่ีเตือนใจคนรุ่นต่อไป ให้รีบหาช่องทางท่ีจะ
หลีกหนีจากความผดิบาป ผูใ้ดท่ีไม่ยอมหนัหลงัหนีจากความผดิบาป จะตอ้งถูกลงโทษอยา่งแน่นอน 
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5. พระเจ้าประทานพระบญัญตัิสิบประการ 

ภายหลงัน ้าท่วมโลกไดป้ระมาณ 400 ปี พระเจา้ไดท้างเลือกบุรุษผูห้น่ึงไวเ้ป็นมิตรสหายของ
พระองค ์ บุรุษผูน้ี้มีช่ือวา่อบัราฮมัพระเจา้ไดท้รงสั่งอบัราฮมั ใหย้า้ยครอบครัวออกจากบา้นเกิดเมือง
นอนของท่าน เพราะเป็นบา้นเมืองท่ีมีแต่ผูค้นกราบไหวรู้ปเคารพและไม่เช่ือถือพระเจา้ พระเจา้ไดท้รง
สั่งใหท้า่นแยกตวัออกจากชาวเมืองและความผิดบาปของชาวเมืองนั้น แลว้ทรงน าอบัราฮมัไปอาศยัอยู่
ในแผน่ดินคะนาอนั เพราะอบัราฮมัเคารพเช่ือถือประพฤติตามพระบญัญติัของพระเจา้ และไวว้างใจใน
ค ามัน่สัญญาของพระองค ์ พระองคจึ์งทรงสัญญาวา่ จะยกแผน่ดินคะนาอนัน้ีใหเ้ป็นมรดกแก่เผา่พนัธ์ุ
ของท่าน อบัราฮมัก็มีบุตรหลานมากข้ึนทุกปี จนกลายเป็นชาติใหญ่เรียกวา่ยดูา  

(สมยัน้ีเรียกวา่ยวิ หรืออิสราเอล) 
พระผูช่้วยใหร้อดจะเสด็จลงมาบงัเกิดในเผา่พนัธ์ุของอบัราฮมัหรือชาติยวิน้ี พระองคจ์ะทรงไถ่

เขาออกจากความผดิบาปใหก้ลบัมาหาพระเจา้อีกคร้ังหน่ึง ค าสัญญาน้ีเป็นค าท านายท่ีเล็งถึงองคพ์ระเยซู
คริสต ์ ซ่ึงไดท้  านายล่วงหนา้ก่อนท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จลงมาบงัเกิดเป็นมนุษยถึ์ง 2000 ปี พระเจา้ทรง
เลือกอบัราฮมัและตั้งไวเ้ป็นพลไพร่ของพระองค ์ เป็นผูถื้อรักษาค าสัญญาและพระบญัญติัของพระองค ์
และพระเยซูไดเ้สด็จลงมาบงัเกิดในชาติยดูาน้ี และทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของโลก 

เม่ือท่านอบัราฮมัไดส้ิ้นชีวิตไปแลว้ ประมาณ 400 ปีชนชาติยวิก็ตกไปเป็นทาสของชาวอียปิต ์
ในเวลานั้นมีชาวยวิคนหน่ึงช่ือวา่โมเสส (แปลวา่ ฉุดข้ึนจากน ้า) พระเจา้ไดท้รงตั้งท่านผูน้ี้ใหเ้ป็นผูน้ า
ชาวยวิอนัเป็นพลไพร่ท่ีพระองคท์รงเลือกสรรไว ้ ใหพ้น้จากการเป็นทาสของประเทศอียปิต ์ น าเขา
ทั้งหลายไปสู่ประเทศคะนาอนัซ่ึงเป็นมรดกของอบัราฮมัตามท่ีพระเจา้ไดท้รงสัญญาไว ้ โมเสสไดพ้า
ชาวยวิหนีไปทางป่าใหญ่แห่งหน่ึง ระหวา่งท่ีพวกเขาก าลงัหยดุพกัอยูใ่นป่านั้น พระเจา้ไดท้รงเรียก
โมเสสใหข้ึ้นไปบนภูเขาลูกหน่ึงและไดป้ระทานพระบญัญติัให ้ เรียกวา่พระบญัญติัสิบประการส าหรับ
เป็นหลกัในการสั่งสอนประชาชน พระบญัญติัน้ีเป็นรากฐานของกฎหมายทั้งปวง พระบญัญติัสิบ
ประการนั้นมีสาระส าคญัดงัน้ี 

1. อยา่นบัถือพระเจา้องคอ่ื์นต่อหนา้เราเลย 
2. อยา่ท ารูปเคารพข้ึนไวส้ าหรับตน อยา่ไดก้ราบไหวห้รือปฏิบติัรูปนั้น 
3. อยา่ไดอ้อกพระนามของพระเจา้เล่น ๆ  
4. จงระลึกวนัสะบาโต (คือ วนัหยดุพกัเพื่อนมสัการพระเจา้) และรักษาไวเ้ป็นวนับริสุทธ์ิ 
5. จงนบัถือบิดามารดาของตน 
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6. อยา่ฆ่าคน 
7. อยา่ล่วงประเวณี 
8. อยา่ลกัทรัพย ์
9. อยา่เป็นพยานเท็จ 
10. อยา่โลภ 
(ดูอพยพ บทท่ี 20 ขอ้ 3-17) 
การท่ีพระเจา้ทรงโปรดประทานพระบญัญติัน้ีใหก้็เพื่อตกัเตือนสั่งสอนเราทั้งหลาย ถา้ผูใ้ด

สามารถท าตามพระบญัญติัน้ีไดค้รบถว้นผูน้ั้นก็ปราศจากความผดิบาป แต่จะหาคนท่ีมีความประพฤติดี
เลิศถึงขั้นไม่เคยละเมิดพระบญัญติัเลยสักขอ้หน่ึงนั้น หามีไม่ คนท่ีประพฤติผดิพระบญัญติัของพระเจา้ 
จดัวา่เป็นคนผดิบาป ถา้เขาไม่เตม็ใจเช่ือฟังค าสั่งสอนของพระเจา้ ก็ยอ่มแสดงวา่เขาเป็นศตัรูต่อพระองค ์
เราทุกคนไดห้ลงไปจากทางแห่งความชอบธรรมและมิไดป้ระพฤติตามพระบญัญติัสิบประการ เพราะ
เหตุน้ีเราจึงมีความทุกข ์ความล าบาก ความเสียใจ ความเจบ็ป่วย และความตาย ทางหนีพน้จากความผดิ
บาปและความทุกขก์็มีแต่ทางเดียวเท่านั้นคือเราจะตอ้งเช่ือถือในพระเยซูคริสต ์พระบุตรของพระองค ์ 
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6. ค าพยากรณ์ทีเ่ลง็ถึงองค์พระเยซูคริสต์ 

มีนกัพยากรณ์ท่ียิง่ใหญ่หลายคนไดท้  านายเหตุการณ์ล่วงหนา้ไวก่้อนเป็นเวลาหลายร้อยปีแลว้
วา่ พระเยซูจะเสด็จจากสวรรคล์งมาบงัเกิดในโลก เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของมนุษย ์ ค าท านายเหล่านั้น 
มีบนัทึกอยูใ่นพระคมัภีร์เดิม 

ท่านโมเสสเกิดก่อนสมยัของพระเยซูคริสตป์ระมาณ 1500 ปี ท่านผูน้ี้ไดพ้ยากรณ์ถึงพระผูช่้วย
ใหร้อด ผูซ่ึ้งจะเสด็จลงมาบงัเกิดในโลกน้ี ท่านกล่าววา่จะมีศาสดาพยากรณ์ เสด็จมาบงัเกิดเป็นมนุษยซ่ึ์ง
คนทุกคนจะตอ้งเช่ือฟังและปฏิบติัตามท่านผูน้ั้น ค าท านายน้ีเล็งถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต ์

หลงัจากโมเสสส้ินชีวติประมาณ 400 ปี ก็มีกษตัริยอ์งคห์น่ึงทรงพระนามวา่ดาวิด เป็นกษตัริย์
ปกครองอยูใ่นประเทศยดูา กษตัริยอ์งคน้ี์เป็นเช้ือสายของอบัราฮมั หลายร้อยปีต่อมาพระเยซูคริสตไ์ด้
เสด็จลงมาก าเนิดในราชวงศข์องกษตัริยอ์งคน้ี์ กษตัริยด์าวดิไดเ้ขียนเพลงสดุดีไวห้ลายบท เป็นบทเพลง
สรรเสริญโมทนาพระเดชพระคุณของพระเจา้ เน้ือเพลงสดุดีเหล่าน้ี มีค  าพยากรณ์ซ่ึงเล็งถึงพระเยซู
คริสตห์ลายแห่ง เช่นพระองคเ์จา้จะเสด็จลงมาปกครองโลกน้ี และพลเมืองของพระองคจ์ะพากนัขดัขืน
ไม่ยอมฟังค าสั่งสอน และพากนัปฏิเสธพระองค ์ ท่านไดพ้ยากรณ์ไวก่้อนตั้งพนัปีวา่ พระเยซูคริสตจ์ะ
เสด็จเขา้มาในโลก และค าท านายของท่านก็เป็นความจริงทุกประการ 

ยงัมีนกัพยากรณ์อีกหลายคน ซ่ึงเกิดภายหลงักษตัริยด์าวดินกัพยากรณ์เหล่าน้ีไดท้  านาย
เหมือนกนัวา่ พระผูช่้วยใหร้อดจะเสด็จมาเพราะพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ไดส้ถิตอยูใ่นจิตใจของผูพ้ยากรณ์
เหล่าน้ีและทรงบนัดาลใหเ้ขาเกิดมี ความรู้ ความเขา้ใจ จึงสามารถท านายไดถู้กตอ้งครบถว้นทุกประการ 
เขารู้แน่วา่จะมีอะไรเกิดข้ึนในเวลาภายหนา้ แมแ้ต่เหตุการณ์เล็ก ๆ นอ้ย ๆ เขาก็ไดพ้ยากรณ์ไวอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเช่นกนั เขาไดท้  านายวา่พระเจา้จะเสด็จลงมาบงัเกิดท่ีไหน เม่ือไร เขาท านายวา่หญิงสาว
พรหมจารีจะตั้งครรภแ์ละประสูติบุตรเป็นผูช้าย และเขาจะเรียกนามท่านวา่อิมมานูเอล ซ่ึงหมายความวา่ 
“พระเจ้าอยู่กับเรา” เขาท านายวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่ และเขาจะเรียกพระนามวา่ “บุตรของ
พระเจ้าผู้ ย่ิงใหญ่สูงสุด” และพยากรณ์ไวด้ว้ยวา่ ศิษยค์นหน่ึงจะคิดทรยศต่อพระองค ์ พระองคจ์ะถูก
ลงโทษอยา่งแสนสาหสัจนส้ินพระชนม ์ แต่ในท่ีสุดพระองคจ์ะทรงเป็นข้ึนมาจากความตาย เหตุการณ์
ทั้งหลายเหล่าน้ีไดท้  านายไวอ้ยา่งกระจ่างแจง้ ก่อนพระเยซูคริสตเ์จา้ไดเ้สด็จลงมาบงัเกิดตั้งหลายร้อยปี 
และก็ไดส้ัมฤทธ์ิผลสมจริงตามท่ีไดท้  านายไวทุ้กประการ 

บทท่ี 1 ถึงบทท่ี 6 เป็นเร่ืองซ่ึงอยูใ่น พระคมัภีร์เดิมหรือ พนัธสัญญาเดิม และตั้งแต่บทท่ี 7 ถึง 
บทท่ี 11 มีอยูใ่นพระคริสตธรรมใหม่ หรือพนัธสัญญาใหม่ 
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ต่อไปน้ีเราจะเล่าเร่ืองของพระเยซูคริสต ์ผูช่้วยใหเ้รารอดพน้จากความผดิบาป คือพระองคท่ี์ได้
เสด็จมาตามค าของศาสดาพยากรณ์ท่ีไดท้  านายไวแ้ลว้ 
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7. การก าเนิดของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด 

เม่ือถึงก าหนดเวลาแลว้ พระเจา้ไดท้างเลือกหญิงพรหมจารีคนหน่ึงช่ือมาเรีย ใหเ้ป็นมารดาของ
พระเยซูคริสต ์ตามท่ีศาสดาพยากรณ์ไดท้  านายไว ้พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดเ้สด็จลงมาประทบัอยูก่บัหญิง
สาวพรหมจารีมาเรีย แลว้ทรงบนัดาลใหเ้ธอตั้งครรภแ์ละคลอดบุตรเป็นผูช้ายมีพระนามวา่ “เยซู” 
แปลวา่ “ผูท่ี้จะโปรดช่วยพลไพร่ใหร้อดจากความผิด” พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จลงมาบงัเกิดเป็นมนุษยด์ว้ย
วธีิอนัมหศัจรรย ์เป็นวธีิซ่ึงมิไดเ้คยปรากฏมาก่อนเลย มารดาของพระองคเ์ป็นหญิงสาวพรหมจารี ซ่ึงไม่
เคยไดเ้ก่ียวขอ้งกบัชายคนใด พระผูเ้ป็นเจา้เป็นพระบิดาของพระองค ์ พระเจา้ทรงโปรดประทานพระ
เยซูคริสตใ์หแ้ก่ชาวโลก โดยใหพ้ระองคบ์งัเกิดเป็นมนุษย ์ โดยเหตุน้ีพระเยซูจึงทรงเป็นทั้งพระเจา้และ
มนุษยท่ี์บริสุทธ์ิ และทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของมนุษยชาติ ทรงปลดเปล้ืองปวงมนุษยใ์หพ้น้จาก
โทษทณัฑแ์ห่งความผิดบาป 

หมู่บา้นเบธเลเฮม็อนัเป็นท่ีประสูติของพระเยซู เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ในประเทศยดูา  
(ประเทศอิสราเอลในปัจจุบนั) ประเทศน้ีอยูท่างทิศตะวนัตกของประเทศอินเดีย เป็นประเทศท่ี

อยูใ่นทวปีอาเซีย เช่นเดียวกนักบัประเทศไทย 
คืนท่ีพระเยซูทรงบงัเกิดนั้น ในทุ่งนาใกล ้ๆ กบัหมู่บา้นเบธเลเฮม็มีพวกเล้ียงแกะเฝ้าฝงูแกะของ

เขาอยู ่ทนัใดนั้นมีหมู่ทูตสวรรคม์าปรากฏแก่เขา และรัศมีของพระเจา้ก็ส่องลงมาลอ้มรอบพวกเขา 
ทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงไดก้ล่าววา่ วนัน้ีพระผูช่้วยให้รอดไดเ้สด็จลงมาบงัเกิดแลว้ท่ีเบธเลเฮม็ พวก

เล้ียงแกะก็พากนัเขา้ไปในหมู่บา้นเบธเลเฮม็ทนัที เขาไดเ้ห็นเหตุการณ์ตามท่ีทูตสวรรคไ์ดบ้อกไวทุ้ก
ประการ แลว้พวกเล้ียงแกะก็พากนักราบไหวน้มสัการพระกุมารนั้น 

เม่ือพระเยซูคริสตท์รงบงัเกิด พระเจา้ไดท้รงบนัดาลใหมี้ดาวดวงใหญ่ดวงหน่ึง ส่องแสงสวา่ง
อยูเ่หนือต าบลท่ีพระองคท์รงก าเนิดนั้น พวกนกัปราชญท์างทิศตะวนัออกไดเ้ห็นดวงดาวน้ี จึงพากนั
ออกเดินทางตามดาวดวงน้ีมาจนถึงประเทศยดูา แลว้เท่ียวถามชาวเมืองนั้นวา่  
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การก าเนิดของพระเยซูในสภาพเนือ้หนัง 
กษตัริยท่ี์บงัเกิดมาเป็นกษตัริยข์องชาติยวินั้นอยูท่ี่ไหนเม่ือเขาคน้ดูในพระธรรมคมัภีร์ก็พบวา่ 

พระองคจ์ะเสด็จลงมาก าเนิดท่ีหมู่บา้นเบธเลเฮม็ พวกเขาจึงไดค้น้หาและพบพระกุมารเยซูท่ีนัน่ และได้
เอาส่ิงของอนัมีค่าออกมา ถวายแก่พระกุมารเป็นเคร่ืองบรรณาการ 
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พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จลงมาบงัเกิดในโลกน้ี เกือบ 2000 ปีแลว้ แต่เวลาท่ีพระองค์ทรงบังเกิดนั้น
ไม่ใช่เป็นเวลาตั้งต้นแห่งความเป็นอยู่ของพระองค์ พระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ก่อนมีโลกนี ้ และ
ก่อนมีส่ิงใด ๆ ในจกัรวาล พระองคท์รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิจกาล ไม่มีเบ้ืองตน้ ไม่มีเบ้ืองปลาย เม่ือสอง
พนัปีท่ีแลว้นั้นพระองคเ์พียงแต่ทรงสละพระท่ีนัง่ของพระองคใ์นสวรรค ์ เสด็จลงมาบงัเกิดในโลกซ่ึง
เตม็ไปดว้ยความผิดบาปและความทุกขล์ าบาก การท่ีพระองคเ์สด็จลงมาก็เพื่อช่วยมวลมนุษยซ่ึ์งลว้นแต่
เป็นคนบาปใหมี้โอกาสข้ึนสู่สวรรค ์รับความสุขส าราญกบัพระองคสื์บไปเป็นนิจนิรันดร์ 

พระเยซูคริสตไ์ดท้รงเจริญข้ึนในความรักของมารดา และบิดาเล้ียง เม่ือพระองคมี์พระชนมไ์ด ้
30 พรรษา ไดเ้สด็จออกไปเทศนาสั่งสอนถึงเร่ืองความรอด ทรงกระท าการลว้นแต่คุณงามความดีทั้งส้ิน 
ต่อไปน้ีเราจะกล่าวถึงเร่ืองค าสอน และการส าแดงความอศัจรรยต่์าง ๆ ของพระองค ์ 
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8. พระเยซูคริสต์ทรงส าแดงฤทธานุภาพ 

ทรงรักษาคนตาบอด เม่ือคร้ังท่ีพระเยซูคริสตย์งัคงประทบัอยูใ่นโลก ในรูปกายเน้ือหนงัเยีย่ง
เราทั้งหลาย พระองคไ์ดท้รงส าแดงฤทธานุภาพของพระองค ์ เพื่อเป็นพยานและแสดงวา่พระองคเ์ป็น
พระเจา้เท่ียงแท ้ วนัหน่ึงพระเยซูเสด็จไปตามทาง ทรงเห็นคนหน่ึงตาบอดมาตั้งแต่ก าเนิด เม่ือพระเยซู
ไดท้รงเอาโคลนทาท่ีตาของเขาแลว้ ก็ทรงรับสั่งใหไ้ปลา้งท่ีสระใกล ้ ๆ แถวนั้น คนตาบอดนั้นก็ไดท้  า
ตามค าสั่งทุกประการ เม่ือเขาลา้งตาเสร็จแลว้ตาของเขาก็หายบอด อีกคร้ังหน่ึงมีคนตาบอดคนหน่ึงนัง่
อยูข่า้งถนน เม่ือเขาไดย้นิวา่พระเยซูเสด็จมา เขาไดต้ะโกนดว้ยเสียงอนัดงัวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอไดท้รง
เมตตาขา้พเจา้ดว้ยเถิด” พระเยซูคริสตท์างถามเขาวา่ “ท่านตอ้งการส่ิงใด” เขาทูลตอบวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ 
ขา้พเจา้ใคร่ท่ีจะไดม้องเห็น” แลว้พระเยซูทรงรับสั่งวา่ “จงเห็นเถิด” ทนัใดนั้น ชายคนนั้นก็สามารถ
มองเห็นไดเ้ช่นเดียวกบัคนทัว่ ๆ ไป 

ทรงรักษาคนง่อย คราวหน่ึงพระเยซูคริสตท์รงสั่งสอนประชาชนอยูใ่นบา้นหลงัหน่ึง มีคนส่ีคน
เอาท่ีนอนใส่คนง่อยหามมาหาพระองค ์ แต่เพราะเหตุท่ีในบา้นนั้นมีคนแน่นมาก พวกเขาจึงไม่อาจหาม
คนง่อยเขา้ไปถึงพระองคไ์ด ้จึงพากนัหามข้ึนไปบนหลงัคา ร้ือหลงัคาออก แลว้ก็หยอ่นคนง่อยนั้นลงมา
ท่ามกลางผูค้นทั้งหลายท่ีก าลงัฟังเทศน์อยู ่ เม่ือพระองคท์รงเห็นดงันั้นก็สงสาร และตรัสแก่เขาวา่ 
“ความผดิบาปของเจา้ยกเสียแลว้ จงลุกข้ึนเดินไปเถิด” ทนัใดนั้น ชายคนนั้นก็หายป่วย ลุกข้ึนเดินไปได ้

ทรงเรียกคนตายให้เป็นขึน้ วนัหน่ึงพระเยซูกบัสาวกมาถึงเมืองหน่ึงช่ือนาอิน ขณะนั้นมีขบวน
แห่ศพผา่นมา ทุกคนพากนัสงสารหญิงท่ีเป็นมารดาของผูต้าย เพราะนางเป็นม่ายและมีบุตรชายเพียงคน
เดียวเท่านั้น พระเยซูทางเมตตากรุณาหญิงผูน้ี้ จึงเสด็จเขา้ไปใกล ้ ๆ ทรงยืน่พระหตัถแ์ตะโลงศพพลาง
ตรัสแก่ผูต้ายในโลงนั้นวา่ “ชายหนุ่มเอ๋ย เราสั่งเจา้ใหลุ้กข้ึนเถิด” เขาก็ลุกข้ึนนัง่และพดูได ้ พระองคจึ์ง
มอบชายหนุ่มใหแ้ก่มารดาของเขา 

ยงัมีชายคนหน่ึงช่ือวา่ลาซารัส พระเยซูทรงรักษาชายคนน้ีมาก ขณะท่ีพระเยซูทรงก าลงัสั่งสอน
ประชาชนอยูท่ี่ต  าบลอ่ืนอยูน่ั้น ลาซารัสก าลงัป่วยอยู ่ พี่สาวสองคนของลาซารัสไดส่้งคนไปทูลพระเยซู
วา่ นอ้งชายของเขาป่วยหนกั เม่ือพระเยซูเสด็จมาถึงบา้นของลาซารัสก็ทรงทราบวา่ ลาซารัสไดต้ายไปส่ี
วนัแลว้ พี่สาวของเขาทูลวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ถา้พระองคป์ระทบัอยูท่ี่น่ี นอ้งชายของขา้พเจา้คงไม่ตาย” 
พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จไปท่ีอุโมงคฝั์งศพของลาซารัสและทรงเรียกลาซารัสวา่ “ลาซารัสเอ๋ย จงออกมา
เถิด” ทนัใดนั้นลาซารัสก็ฟ้ืนคืนชีพ เดินออกมาจากอุโมงค ์
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พระเยซูทรงรักษาคนป่วย 
 
ทรงกระท าการดีแก่คนทุกคน ถา้เราจะเล่าเร่ืองการอศัจรรยต่์าง ๆ ท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รง

กระท าแลว้ หนงัสือเล่มเล็กเท่าน้ีก็ไม่พอท่ีจะบรรจุไวไ้ดท้ั้งหมด พระองคไ์ดท้รงส าแดงฤทธ์ิเดชของ
พระองคห์ลายคร้ังหลายหน เช่น ทรงหา้มคล่ืนในทะเลใหส้งบลงทรงเล้ียงอาหารแก่คน 5,000 คน ดว้ย
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ขนมปัง 5 กอ้นกบัปลา 2 ตวั ทุกคนกินอ่ิมและยงัมีเหลืออีกมาก การส าแดงความมหศัจรรยท์ั้งหลายของ
พระเยซูคริสตท่ี์มีอยูใ่นพระคมัภีร์ ไม่ใช่เป็นไปเพือ่อวดโอ้หรือเพือ่พระเกียรติยศของพระองค์เอง 
หากแต่พระองค์กระท าเพือ่ช่วยเหลอืคนอืน่ และเป็นพระพรแก่คนทั้งปวง 
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9. ค าส่ังสอนของพระเยซูคริสต์ 

ค าสั่งสอนของพระเยซูคริสตย์อ่มผดิแปลกกวา่ค าสอนของศาสดาคนอ่ืน ๆ เพราะค าสั่งสอน
ของพระองคไ์ม่ใช่เป็นแต่เพียงแบบอยา่งแห่งค าสอน หรือบทบญัญติัธรรมดาเท่านั้น แต่พระโอวาทของ
พระองค์มีชีวิตซ่ึงท าให้เราสามารถปฏิบัติตามได้ พระเยซูประทานชีวติของพระองคใ์ห้แก่เรา เป็นทางท่ี
จะท าใหต้วัของเราเหมาะสมส าหรับแผน่ดินสวรรค ์ เพราะเหตุน้ีเราจึงเรียกพระเยซูคริสตว์า่ “ทางไป
สวรรค”์ แมพ้ระเยซูคริสตเ์องก็ไดต้รัสวา่ “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวติ” 

ทางเลอืกสองสาย ในโลกเราน้ีมีทางเลือกเพียงสองทางเท่านั้น ทางหน่ึงเป็นทางน าไปสู่สวรรค ์
อีกทางหน่ึงเป็นทางน าไปสู่นรกแต่พระเจา้ทรงแนะน าไวว้า่ “จงเข้าไปทางประตูคับแคบ เพราะว่า
ประตูใหญ่และทางกว้างซ่ึงน าไปถึงความพินาศ และคนท่ีเข้าไปทางนั้นมีมาก แต่ประตูคับ และทาง
แคบซ่ึงน าไปถึงชีวิตนั้นมีผู้พบปะน้อย” ทางกวา้งนั้นเป็นทางท่ีเดินไปไดอ้ยา่งสะดวกสบาย แต่ผูท่ี้เดิน
ไปตามทางน้ียอ่มไปถึงซ่ึงความพินาศและตอ้งตกนรกทนทุกขท์รมาน มีแต่ความโศกเศร้านิรันดร์ ทาง
แคบนั้นเป็นทางเดินยาก แต่ผูใ้ดท่ีเดินตามทางน้ีจะพบชีวิตนิรันดร์ จะไดรั้บความสุขอยูก่บัพระเจา้ใน
สวรรคสื์บไปเป็นนิตย ์

ปลายทางของทั้งสองสาย ในพระคริสตธรรมคมัภีร์มีอยูต่อนหน่ึงพระเยซูคริสตท์รงเล่าให้
สาวกของพระองคฟั์ง ความวา่ ยงัมีชายสองคน คนหน่ึงเป็นคนมัง่มี อีกคนหน่ึงเป็นคนจน คนมัง่มีกิน
อยูอ่ยา่งอ่ิมหน าส าราญ ส่วนคนจนนั้นมีแผลเตม็ตวั นอนขอทานอยูข่า้งบา้นคนมัง่มี แมเ้ขาจะเป็นคน
ขอทาน แต่ก็เป็นคนดีในสายพระเนตรของพระเจา้ เม่ือเขาถึงแก่ความตายแลว้เขาก็ไดไ้ปสวรรค ์ฝ่ายคน
มัง่มีเป็นคนอธรรม เม่ือตายแลว้ก็ตกลงไปอยูใ่นนรกอนัเป็นสถานท่ีซ่ึงมีแต่เปลวไฟไหมอ้ยูไ่ม่รู้ดบั เขา
ไดรั้บความทุกขท์รมานอยา่งแสนสาหสั จึงแหงนหนา้ข้ึนดู แลเห็นคนซ่ึงเคยยากจนนั้นอยูใ่นสวรรคแ์ต่
ไกล เขาจึงร้องวงิวอนขอให้ลงมาช่วยเขา แต่ก็ไม่อาจช่วยไดเ้พราะวา่ระหวา่งกลางเขาทั้งสองนั้นมีเหว
ลึกกั้นอยู ่ไม่มีใครสามารถไปมาหาสู่กนัได ้

เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองจริงมิใช่นิยาย คนสองคนน้ีมีจริง ไดต้ายจริง ไปสวรรคแ์ละตกนรกจริงตามท่ี
พระเยซูคริสตไ์ดท้รงเล่าไวทุ้กประการ เม่ือคนหน่ึงคนใดถึงแก่ความตาย เขาก็ตอ้งไปอยูใ่นสวรรคห์รือ
นรก คนท่ีประพฤติตวัเหมือนอยา่งคนมัง่มีดงักล่าวน้ีคือมีชีวติอยูใ่นโลกน้ีอยา่งส ารวยฉาบฉวย กระท า
แต่บาปและความหยาบชา้ตามความปรารถนาแห่งเน้ือหนงัของตน คนเช่นน้ีจะตอ้งพินาศเป็นแน่ เม่ือ
เหตุการณ์จะตอ้งเป็นเช่นนั้น เราทุกคนจึงตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบ จะตอ้งแสวงหาทางท่ีจะน าเราไปสู่
สวรรค ์ พระเจา้โปรดให้เรามีชีวติอยูใ่นโลกน้ี ก็เพื่อใหเ้รามีโอกาสเลือกเอาวา่ เราอยากจะไปอยูท่ี่ไหน 
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สวรรคห์รือนรก เพราะวา่เม่ือเราตายแลว้เราจะไม่มีโอกาสเลือกไดอี้ก เราเกิดมาในโลกน้ีไดเ้พียงคร้ัง
เดียวเท่านั้น เม่ือเราถึงแก่ความตายแลว้ ถา้เราพร้อมท่ีจะไปอยูส่วรรคเ์ราก็จะไดไ้ปอยูท่ี่นัน่ รับความสุข
เป็นนิจนิรันดร์ แต่หากเราไม่พร้อมท่ีจะไปสวรรค ์ เราก็ตอ้งตกไปอยูใ่นนรก ณ ท่ีนั้นเราจะตอ้งทนทุกข์
ทรมานอยูอ่ยา่งไม่มีช่องทางท่ีจะหนีพน้ไปได ้ อยา่ลืมวา่มีทางอยูส่องทางเท่านั้น ทางกว้าง คือทางแห่ง
บาป ทางแคบ คือทางบริสุทธ์ิ ปลายทางทั้งสองก็มีแต่เพียงสองแห่งเท่านั้นถา้ไม่ใช่นรกก็สวรรค ์ น่ี
แหละคือค าสั่งสอนของพระเยซูคริสต ์

นรก นรกเป็นท่ีซ่ึงเตม็ไปดว้ยความทุกข ์เป็นท่ีซ่ึงมีไฟ คือ ไฟก ามะถนัไหมอ้ยูไ่ม่รู้ดบั พระองค์
ไดท้รงสร้างไวส้ าหรับพญามารและพรรคพวกของมนั นรกเป็นคุกหรือสถานท่ีลงโทษ พระเจา้ทรง
ประสงคใ์หทุ้กคนหนัหลงัให้ความผดิบาป เขา้ไปหาพระเยซูคริสตผ์ูซ่ึ้งสามารถช่วยใหเ้รามีชยัชนะ
ความผดิบาปและไปสวรรคไ์ด ้ แต่ผูใ้ดยงัปฏิเสธทางแห่งความรอด ยงัดนัทุรังเดินไปตามทางของมาร 
คนนั้นจะตอ้งพินาศ ตายแลว้ลงไปอยูก่บัมารในนรก ใครท่ีตกลงไปท่ีนัน่จะตอ้งทนทุกขท์รมานอยู่
ตลอดนิรันดร์ พวกชาวนรกน้ีไม่มีการดบัสูญ และเขาจะหนีไปก็ไม่ได ้เขาจะไดรั้บแต่ความทุกขท์รมาน
อยูเ่ป็นนิตย ์พระเจา้ไม่ทรงประสงคท่ี์จะใหผู้ใ้ดตกลงไปในนรก แต่ทรงปรารถนาใหทุ้กคนกลบัใจใหม่
รับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นท่ีพึ่ง เพื่อวา่จะไดร้อดพน้จากโทษทณัฑแ์ห่งความผดิบาปและไปสู่สวรรค ์

สวรรค์ สวรรคเ์ป็นสถานท่ีซ่ึงมีสภาพตรงกนัขา้มกบันรก สวรรคเ์ป็นท่ีประทบัของพระเจา้ ทูต
สวรรคผ์ูบ้ริสุทธ์ิก็อาศยัอยูท่ี่นัน่สวรรคเ์ป็นท่ีส าหรับคนท่ีมีใจบริสุทธ์ิ เด็กเล็ก ๆ ทั้งหลายท่ีถึงแก่ความ
ตายก่อนรู้เดียงสาก็ไดไ้ปสวรรคเ์หมือนกนั สวรรคเ์ป็นท่ีงดงามซ่ึงจะหาท่ีแห่งใดในโลกน้ีมา
เปรียบเทียบไม่ได ้เป็นสถานท่ีท่ีเตม็ไปดว้ยความยนิดี มีแต่ความสงบสุขนิรันดร์ ในท่ีนั้นไม่มีความทุกข ์
ความเสียใจ ความยากจน ความล าบาก ความเจบ็ความตาย ความผดิหรือความชัว่เลย ทุกคนท่ีปรารถนา
จะไปในท่ีนั้นจะตอ้งมีใจบริสุทธ์ิ ดงันั้นปัญหาส าคญัก็คือ เราจะมีใจบริสุทธ์ิไดอ้ยา่งไร 

วธีิท าใจให้บริสุทธ์ิ โดยปกติแลว้จิตใจของมนุษยเ์รานั้นชัว่ เราจะท าอยา่งไรเพื่อให้ใจของเรา
บริสุทธ์ิ ในพระคมัภีร์ขอ้หน่ึงกล่าววา่ “ถา้เราสารภาพความผดิของเรา พระองคผ์ูท้รงซ่ือสัตยแ์ละเท่ียง
ธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปโทษของเรา และช าระเราให้พน้จากอธรรมทั้งส้ิน” แมว้า่เราจะเป็นคนบาป
หนาส ่าสมความชัว่ไวทุ้กอยา่ง เราก็ยงัมีโอกาสท่ีจะกลบัใจใหม่ได ้การน้ีจะส าเร็จดว้ยการท าบุญและให้
ทานไม่ได ้แต่จะส าเร็จไดด้ว้ยความเช่ือในพระโลหิตของพระเยซูคริสต ์ท่ีไหลออกมาเพื่อช าระความผดิ
บาปของเราท่ีไมก้างเขน เม่ือใจท่ีเตม็ไปดว้ยความบาปของเราไดถู้กช าระดว้ยพระโลหิตของพระองค์
แลว้ พระองคท์รงนบัวา่เราเป็นผูบ้ริสุทธ์ิพระเยซูคริสตไ์ดต้รัสไวว้า่ “จงเช่ือเท่านั้น” และ “เพราะว่า
พระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพ่ือทุกคน ท่ีวางใจในพระบุตรนั้น 
(พระเยซู) จะมิได้พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์” แมว้า่เราจะเคร่งครัดตามพระบญัญติัสักเพียงใด เราก็ยงัเป็น
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คนบาปอยูน่ัน่เอง เพราะวา่เรามีใจบาปและนิสัยชัว่ติดมาแต่ก าเนิด และเราจะท าใหใ้จของเรากลบั
สะอาดอีกก็ไม่ได ้ มีอยูท่างเดียวเท่านั้นท่ีเราจะสามารถถอนรากแห่งความผิดบาปออกจากใจของเราได ้
ทางนั้นคือ ทางพระเยซูคริสต์ พระเยซูคริสตไ์ดส้ิ้นพระชนมบ์นไมก้างเขนไดถู้กลงโทษ และไดท้นทุกข์
ทรมานแทนตวัเรา ซ่ึงจะไดอ้ธิบายดงัต่อไปน้ี 

ในพระคมัภีร์มีบญัญติัไวว้า่ “ด้วยว่าเหมือนหน่ึงคนเป็นอันมากได้เป็นคนผิดเพราะคนๆ เดียวท่ี
มิได้เช่ือฟัง เช่นนั้นแหละคนเป็นอันมากได้เป็นคนชอบธรรม เพราะพระองค์ผู้เดียวท่ีได้ทรงเช่ือฟังนั้น” 
พระคมัภีร์ขอ้น้ีมีความหมายวา่ เพราะความผดิท่ีอาดมัและเอวาบรรพชนรุ่นแรกของเราไม่เช่ือฟังค าของ
พระเจา้ บาปจึงเกิดมีข้ึนในโลก เราทุกคนจึงเป็นคนบาป แต่พระเยซูคริสตท์รงเช่ือฟังค าสั่งของพระเจา้
อยา่งครบถว้นทุกประการ และทรงเตม็พระทยัยอมส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนเพื่อไถ่เราใหพ้น้จาก
ความผดิบาป โดยพระองคแ์ละราชกิจของพระองค ์ เราจึงกลายเป็นคนชอบธรรม และรอดพน้จาก
ความผดิบาป พระเยซูคริสตไ์ม่เคยมีบาป แต่ก็ทรงเต็มพระทยัยอมรับความผิดบาปของเราทั้งหลาย
ไวกับัพระองคเ์อง และทรงเต็มพระทยัท่ีจะทนทุกขท์รมานแทนเรา 

พระเยซูผู้เลีย้งแกะทีด่ี พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “เราเป็นผู้เลีย้งอันดี และผู้เลีย้งอันดีนั้นย่อมสละ
ชีวิตของตนเพ่ือฝงูแกะ...เราเป็นผู้เลีย้งอันดี เรารู้จักแกะของเราและแกะของเรารู้จักเรา...และชีวิตของ
เรา ๆ สละเพ่ือแกะฝงูนั้น” พระธรรมขอ้น้ีแสดงให้เรารู้วา่ พระเยซูคริสตท์รงรักเรามากมายเพียงใด ไม่มี
ความรักอ่ืนใดเปรียบปานความรักของพระเยซูคริสต ์ ในประเทศท่ีมีแกะ ยอ่มมีผูเ้ล้ียงแกะคอยเฝ้าดูแล
ฝงูแกะของเขา หากวา่มีสัตวร้์ายดอดเขา้มาเอาแกะไปกิน ผูเ้ล้ียงแกะยอ่มสละชีวติของตนเขา้ต่อสู้ขบัไล่
สัตวร้์ายนั้นไปเสีย เช่นเดียวกบัพระเยซูคริสตท์รงเป็นผูเ้ล้ียงแกะท่ีดี เราเป็นฝงูแกะของพระองค ์
พระองคท์รงรักเรามากกวา่ผูเ้ล้ียงแกะรักแกะของเขามากนกั เม่ือเรามีความทุกขย์ากล าบากใจ เสียอก
เสียใจพระองคท์รงอยูใ่กลพ้ร้อมท่ีจะปลอบประโลมจิตใจของเราตลอดเวลาพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยให้
รอดของเรา พระองคจ์ะทรงช่วยใหเ้รามีชยัชนะเหนือความผดิบาป 

พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมาอีก ก่อนท่ีพระเยซูคริสตจ์ะถูกตรึงไวบ้นไมก้างเขน พระองคไ์ด้
ตรัสไวว้า่ “ถ้าเราไปจัดแจงท่ีส าหรับท่าน แล้วเราจะมาอีกรับท่านให้ไปอยู่กับเรา เพ่ือเราอยู่ ท่ีไหนท่าน
ท้ังหลายจะอยู่ ท่ีนั่นด้วย” และพระธรรมอีกขอ้หน่ึงไดก้ล่าวไวอี้กวา่ “พระเยซูองค์นีซ่ึ้งถกูรับไปจาก
ท่านเสดจ็ไปยงัสวรรค์แล้ว จะเสดจ็มาอีก เหมือนท่านท้ังหลายได้เห็นพระองค์เสดจ็ขึน้ไปยงัสวรรค์
นั้น” พระธรรมขอ้น้ีมีความหมายวา่ พระเยซูคริสตผ์ูส้ถิตอยูใ่นสวรรคจ์ะเสด็จกลบัมายงัโลกน้ีอีก 
พระองคจ์ะทรงรับคนเป็นอนัมากไปสู่สวรรค ์ คือผูท่ี้พระเจา้ไดท้รงโปรดยกโทษความผดิบาปใหเ้ขา
แลว้คือ คนท่ีเตรียมตวัพร้อมคอยท่าพระองคอ์ยูเ่สมอ แต่วา่บรรดาคนชัว่ทั้งหลาย พระองคจ์ะทรง
ลงโทษ ใหต้กนรก แลว้พระองคจ์ะทรงช าระแผน่ดินใหป้ราศจากบาปทั้งส้ิน พระองคจ์ะทรงผกูมดัพญา
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มารไว ้ แต่นั้นไปมนัจะไม่สามารถล่อลวงมนุษยใ์หห้ลงท าผดิบาปอีก พระเยซูคริสตจ์ะทรงปกครอง
โลกน้ี โลกจะเตม็ไปดว้ยความสงบสุขตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้ไป จะไม่มีความทุกขย์ากล าบากและสงคราม
อีกเลย 

พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าวไวว้า่ ไม่มีคนใดรู้ถึงวนั หรือเวลาท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมา แต่
ตามค าท านายหลายขอ้ท่ีสัมฤทธิผลสมจริงแลว้นั้น ก็พอท่ีจะท าใหเ้ราเขา้ใจไดว้า่พระองคจ์ะเสด็จ
กลบัมาโดยเร็ว เพราะเหตุน้ีเราจึงควรจะฟังค าเตือนของพระเยซูคริสตซ่ึ์งตรัสวา่ “เหตุฉะนั้นท่าน
ท้ังหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อม ในช่ัวโมงท่ีท่านไม่ทันคิดนั้น บุตรมนุษย์ (คือพระเยซู) จะเสดจ็มา”  

เราไม่สามารถน าเอาค าสั่งสอนทั้งหมดของพระเยซูคริสตม์าบรรยายไวใ้นหนงัสือน้ีได ้ แต่ถา้
ท่านจะอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ท่านก็จะทราบค าสั่งสอนของพระเยซูคริสตไ์ดด้ว้ยตนเอง 
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10. ความทุกข์ทรมานของพระเยซูคริสต์ 

ต่อไปน้ี จะกล่าวถึงเร่ืองความทุกขท์รมานและความตายของพระเยซู พระเยซูคริสตท์รงเป็น
พระเจา้เท่ียงแท ้ พระองคท์รงยอมเสียสละความสุขและสง่าราศีของพระองคใ์นแผน่ดินสวรรค ์ เสด็จลง
มาเกิดในโลกอยา่งคนจนดว้ยความเตม็พระทยั ทรงเกิดในคอกววัอนัเป็นสถานท่ีต ่าตอ้ย ทรงเจริญวยัข้ึน
ในบา้นของช่างไม ้ เม่ือพระองคท์างเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่และออกไปสั่งสอนประชาชน พระองคก์็ไม่มี
บา้นของพระองคเ์อง อน่ึงการท่ีพระองคท์รงประกาศวา่พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ อีกทั้งค  า
สอนของพระองคก์็ผดิไปจากความเช่ือถือเดิมของชาวยวิโดยทัว่ไป ท าใหมี้หลายคนพากนัดูหม่ินและ
ข่มเหงพระองคอ์ยูเ่สมอ พวกเขาคอยจบัผดิพระองค ์ พวกเขาหาวา่พระองคค์บหากบัคนบาป แมแ้ต่
สาวกของพระองคแ์ท ้ ๆ ก็มีคนหน่ึงทรยศต่อพระองค ์ พวกศตัรูของพระองคพ์ยายามป้ันความเทจ็ข้ึน
เพื่อท าใหพ้ระองคเ์สียช่ือเสียง เรียกพระองคว์า่คนบาปหนาท่ีสมควรไดรั้บโทษถึงประหารชีวติ พวก
ทหารถ่มน ้าลายรดพระพกัตร์ของพระองค ์ พวกนกัปกครองบา้นเมืองพากนัแช่งด่าฟ้องร้องพระองค ์
เม่ือเขาเฆ่ียนพระองคแ์ลว้ ก็เอาพระองคไ์ปตรึงไวท่ี้ไมก้างเขน เขาเอาตะปูตอกตรึงพระบาทและพระ
หตัถข์องพระองค ์ และทหารไดเ้อาทวนแทงท่ีสีขา้งของพระองค ์ พระโลหิตของพระองคห์ลัง่ไหล
ออกมาจากบาดแผลเหล่านั้น ในวาระท่ีสุดพระองคไ์ดต้รัสวา่ “ส าเร็จแล้ว” แลว้พระองคก์็ส้ินพระชนม ์

เพราะเหตุใดพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระเจ้าท่ีเท่ียงแท้ จึงต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
เช่นนั้น บางคนอาจจะเขา้ใจวา่นัน่เป็นเพราะความผดิบาปของพระองคใ์นชาติก่อน แต่ความจริงแลว้
พระองคเ์ป็นพระเจา้ พระองคไ์ม่เคยมีความผดิบาป เพราะพระองคเ์ป็นพระเจา้องคบ์ริสุทธ์ิ การท่ี
พระองคต์อ้งทรงทนทุกขท์รมานเช่นนั้น ก็เพื่อเราทุกคน เพื่อปลดเปล้ืองความผิดบาปของพวกเรา 
พระองคไ์ดท้รงรับเอาความผิดบาปและโทษแห่งความผิดบาปนั้น ก็เพื่อจะช่วยใหพ้น้จากความผดิบาป 
พระองคส์ามารถลงมาจากไมก้างเขนและประหารศตัรูเหล่านั้นเสียเม่ือใดก็ได ้แต่การท่ีพระองคย์อมทน
ทุกขท์รมานจนส้ินพระชนมด์ว้ยเตม็พระทยัเช่นนั้นก็เพื่อจะช่วยเราทั้งหลายใหห้ลุดพน้จากความผดิ
บาป 

หลายคนเขา้ใจผดิคิดวา่ คนท่ีตายอยา่งทนทุกขท์รมานเช่นนั้นจะตอ้งเป็นคนชัว่ชา้ลามก คนท่ีมี
ความประพฤติดียอ่มตายอยา่งสงบสุข แต่พระเยซูคริสตท์รงกระท าแต่ความดีตั้งแต่ปฐมวยัจนถึงเวลา
ส้ินพระชนม ์ พระองคไ์ม่เคยท าความผดิบาปเลยแมแ้ต่คร้ังเดียว แต่การท่ีพระองคท์รงตายอยา่งคนบาป 
ก็เพราะความผดิบาปของพวกเรา เป็นการกระท าตามแผนการของพระเจา้ในอนัท่ีจะปลดเปล้ืองเราให้
พน้จากอ านาจบาปและนรก พระองคท์รงทนทุกขท์รมานก็เพื่อช่วยวิญญาณจิตของเราใหพ้น้จากความ
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ทุกขอ์นัไม่มีท่ีส้ินสุด พระองคท์รงเป็นพระเจา้ พระองคจึ์งปราศจากบาป แต่เพราะพวกเรามีความผิด
บาปและพระองคท์รงรักพวกเรา พระองคจึ์งยอมถวายพระองคเ์องเป็นเคร่ืองบูชา เพื่อไถ่เราใหพ้น้จาก
ความผดิบาป “ความรักใหญ่กว่านีไ้ม่มี คือว่า ซ่ึงผู้หน่ึงผู้ใดจะสละชีวิตของตัวเพ่ือมิตรสหายของตน” 

ก่อนท่ีพระองคจ์ะส้ินพระชนม ์ พระองคไ์ดต้รัสแก่พวกสาวกวา่ เม่ือพระองคต์ายไดส้ามวนั
แลว้ พระองคจ์ะเป็นข้ึนมาจากความตาย หากวา่พระเยซูยงัอยูใ่นอ านาจของความตาย เราก็ตอ้งรู้แน่
ทีเดียววา่พระองคจ์ะทรงช่วยเราใหพ้น้จากความผดิบาปไม่ได ้ ขอใหท้่านผูอ่้านพิจารณาดูเหตุการณ์อนั
ส าคญัอ่ืน ๆ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

พระเยซูถูกตรึงไว้บนกางเขน 
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11. พระเยซูผู้ทรงพระชนม์อยู่ 

การฟ้ืนคืนพระชนม์ เม่ือพระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนมแ์ลว้ พวกสาวกไดเ้อาพระศพของ
พระองคไ์ปฝังไวใ้นอุโมงค ์ พระองคท์รงถูกฝังอยูใ่นอุโมงคแ์ต่เพียงสามวนั ก็ทรงเป็นข้ึนมาจากความ
ตายและเสด็จออกมาจากอุโมงค ์ ไดท้รงส าแดงพระองคเ์องใหค้นเป็นอนัมากเห็น เหตุการณ์ทั้งหลาย
เหล่าน้ียอ่มแสดงอยูอ่ยา่งแจ่มแจง้แลว้วา่ พระองคเ์ป็นพระเจา้ท่ีทรงรัก ทรงเมตตา ทรงกรุณา และทรงมี
ชยัชนะเหนือความตาย ทรงไวซ่ึ้งฤทธ์ิอ านาจทุกประการ 

การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตน์ั้น มีขอ้พิสูจน์หลายประการ พวกสาวกของพระองค์
ทุกคนไดเ้ห็นพระเยซูคริสตใ์นสภาพท่ีทรงฟ้ืนข้ึนจากความตายแลว้ ดว้ยตาของตนเองหลายคร้ังหลาย
หน พระองคไ์ดท้รงร่วมกินและด่ืมกบัพวกเขา พระองคท์รงอนุญาตใหเ้ขามาจบัตอ้งและคล าดูแผลท่ีถูก
ตรึง ทั้งน้ีก็เพื่อจะพิสูจน์ให้พวกสาวกรู้แน่วา่ เป็นพระองคอ์ยา่งแทจ้ริง ภายหลงัพวกสาวก็ไดอ้อกไป
ประกาศการเป็นข้ึนมาจากความตายของพระเยซูคริสตท์ัว่ไปทุกแห่ง แต่พวกปุโรหิตและพวกอาลกัษณ์
ท่ีเกลียดชงัและไดป้ระหารพระองคเ์สียนั้น ไดพ้ยายามหา้มปรามไม่ใหพ้วกสาวกประกาศการเป็นข้ึนมา
จากความตายของพระเยซูคริสต ์ เขาพากนัจบัพวกสาวกของพระองคฆ่์าเสียหลายคน เพื่อจะระงบัข่าว
การคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตมิ์ใหแ้พร่ออกไป แต่พวกสาวกก็พากนัประกาศเร่ืองน้ีเร่ือย ๆ โดยไม่
ยอมหยดุย ั้ง และไม่ยอมเช่ือฟังผูใ้ด แมว้า่จะตอ้งถูกทรมานหรือเข่นฆ่าถึงแก่ชีวติก็ตาม ยิง่ถูกฆ่า ถูกข่ม
เหง ก็ยิง่พากนัประกาศการเป็นข้ึนมาจากความตายของพระเยซูคริสตม์ากข้ึน ทั้งน้ียอ่มเป็นพยานอยา่ง
แน่นอนวา่ พวกเขาไดเ้ห็นองคพ์ระเยซูคริสตผ์ูเ้ป็นข้ึนมาจากความตายจริง ๆ ดว้ยตาของตนเอง มีสาวก
ของพระเยซูคริสตเ์ป็นอนัมากท่ีถูกศตัรูกดข่ีข่มเหงและถูกฆ่าอยา่งทารุณ แต่ก็ยงัพากนัเป็นพยานถึงส่ิงท่ี
เขารู้เขาเห็นอยูร่ ่ าไป โดยไม่มีความกลวัเลยแมแ้ต่นอ้ย ถา้พวกสาวกไม่รู้แน่เห็นแน่ เช่ือแน่ในเร่ืองน้ีแลว้
พวกเขาจะไปล่อลวงใหค้นอ่ืนหลงเช่นนั้นหรือ แต่เพราะพระเยซูไดท้รงไถ่เขาให้พน้จากความบาป 
และพระองคไ์ดท้รงเป็นข้ึนมาจากความตายจริง ๆ เขารู้แน่ เห็นแน่ เช่ือแน่วา่พระเยซูคริสตย์งัทรงพระ
ชนมอ์ยู ่ เขาจึงกลา้ฝ่าฝืนค าสั่งของผูมี้อ  านาจทางบา้นเมืองออกไปเท่ียวสั่งสอน อยา่งไม่หวาดหวัน่ต่อ
ความตายและการข่มเหงเพราะเหตุน้ีเองค าพยานของพวกสาวกจึงมีน ้าหนกัและมีค่ายิง่ สมกบัความเช่ือ
และความนบัถือของเขา ภายหลงัการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซู คราวหน่ึงมีคนเห็นพระองคม์ากกวา่ 
500 คน เม่ือค าพยานของพวกสาวกนั้นเป็นความจริง ก็ยอ่มแสดงวา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้จริง 
เราทั้งหลายควรจะไดรั้บเช่ือเอาพระองคเ์ป็นท่ีพึ่งเม่ือเราเป็นคนผดิบาปและไม่ยอมรับเอาพระองคเ์ป็นท่ี
พึ่ง เราจะรอดพน้จากความผิดบาปไดอ้ยา่งไร 



 30 

ขอ้เทจ็จริงประการหน่ึงท่ีเราควรจะเช่ือ และควรจะขอบพระคุณพระเจา้คือวา่ “พระเยซูคริสต์
ไดเ้สด็จลงมาช่วยคนบาป” แมว้า่ความผดิบาปของเราจะหนกัหนาสักเพียงใด พระองคก์็ทรงสามารถ
ช่วยเขาใหห้ลุดพน้ได ้ พระองคท์รงถวายพระองคเ์องเป็นเคร่ืองบูชาไถ่เราใหพ้น้จากความผดิบาป และ
เพื่อน าบรรดาผูท่ี้หลงไปจากความจริงใหก้ลบัมาถึงความจริง มิใช่วา่พระองคจ์ะทรงช่วยไดบ้า้งเป็นบาง
คน แต่ทรงช่วยไดทุ้กคนทุกชาติทุกภาษาทัว่โลก พระเยซูคริสตไ์ดป้ระทานพระโลหิตแห่งชีวิตของ
พระองค ์ ก็เพื่อจะช่วยคนทุกชาติทุกภาษาใหร้อดพน้จากความผดิบาป ไม่ทรงเลือกหนา้วา่จะเป็นคนมัง่
มีหรือคนจน คนแก่หรือหนุ่ม หญิงหรือชาย โดยเหตุน้ีเราทุกคน จึงมีความหวงัในการรอดพน้จาก
ความผดิบาปเขา้รับความสุขอนันิรันดร์ของพระเจา้ 

เสด็จขึน้สู่สวรรค์ เม่ือพระองคไ์ดท้รงฟ้ืนข้ึนมาจากความตายแลว้ พระองคป์ระทบัอยูใ่นโลกน้ี
อีก 40 วนั ระหวา่ง 40 วนันั้น พระองคไ์ดท้รงสนทนาปราศรัยกบัพวกสาวกถึงเร่ืองเมืองสวรรค ์
พระองคไ์ดท้รงก าชบัพวกสาวกไวว้า่ “ท่านทั้งหลายจงคอยอยูท่ี่กรุงเยรูซาเล็ม จนกวา่ท่านทั้งหลายจะ
ไดป้ระกอบดว้ยฤทธ์ิเดช ท่ีมาแต่เบ้ืองบน” “ท่านท้ังหลายจะได้รับพระราชทานฤทธ์ิเดช เม่ือพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิจะเสดจ็มาเหนือท่าน และท่านท้ังหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา” เม่ือพระองคต์รัสเช่นน้ี
แลว้ พระองคก์็เสด็จข้ึนไปบนสวรรคต่์อหนา้พวกสาวกทั้งปวงจนหายลบัไปในเมฆ ขณะท่ีพวกสาวก
ก าลงัแหงนหนา้เพง่มองดูฟ้าอยูน่ั้น ก็มีทูตสวรรคส์ององค ์ สวมเส้ือขาวผอ่งใสมาปรากฏแก่เขาพดูวา่ 
“ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงยืนเขม้นดูฟ้า พระเยซูองค์นีถู้กรับไปจากท่าน เสดจ็ขึน้ไปยงัสวรรค์แล้ว
จะเสดจ็กลับมาอีก เหมือนท่านท้ังหลายได้เห็นพระองค์เสดจ็ขึน้ไปสวรรค์นั้น” 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จมา เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัข้ึนสู่สวรรคแ์ลว้ประมาณ 10 วนั 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิก็เสด็จลงมาสถิตอยูก่บัเหล่าสาวก ในวนันั้นมีสาวกประมาณ 120 คนประชุมพร้อม
กนัอยูใ่นหอ้งชั้นบนร่วมกนัอธิษฐานดว้ยน ้าหน่ึงใจเดียวกนั และคอยท่าพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ตามท่ีพระ
เยซูคริสตไ์ดท้รงสัญญาไว ้ ทนัใดนั้นมีเสียงดงัออกมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายกุลา้ ดงัสนัน่กอ้งทัว่ตึกท่ี
เขาประชุมกนัอยู ่ และมีเปลวไฟสัณฐานเหมือนล้ินปรากฏแก่พวกเขา แผก่ระจายสถิตอยูก่บัพวกเขาทุก
คน พวกเขาเหล่านั้นจึงเป่ียมไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และตั้งตน้พดูภาษาต่าง ๆ ตามท่ีพระวญิญาณ
ไดท้รงดลใจใหเ้ขาพูด ข่าวน้ีเล่ืองลือไปทัว่กรุงเยรูซาเล็มอยา่งรวดเร็ว ประชาชนเป็นอนัมากพากนัมา
ออดูอยูท่ี่หนา้ตึกนั้น ในเวลานั้นมีประชาชนหลายชาติหลายภาษามาจากประเทศต่าง ๆ มาชุมนุมอยูใ่น
กรุงเยรูซาเล็ม เม่ือเขามาถึงสถานท่ีซ่ึงพวกสาวกประชุมกนัอยู ่ ต่างก็ไดย้นิพวกสาวกทั้งหลายพดูเป็น
ภาษาของตนคนเหล่านั้นก็พากนัประหลาดใจเป็นอยา่งยิง่ 

ถา้เรามีความเช่ือมัน่ในพระเยซูคริสต ์ เราก็จะไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธ์ิเช่นเดียวกบัสาวก
ดงักล่าวน้ี ในวนันั้นพวกสาวกไดต้ั้งตน้สั่งสอนเร่ืองของพระเยซูคริสตแ์ก่บรรดาคนทั้งปวงท่ีไดม้า
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ชุมนุมกนัอยูท่ี่นัน่ และตกัเตือนใหพ้วกเขากลบัใจบงัเกิดใหม่ เช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต ์เพื่อเขาทั้งหลาย
จะไดพ้น้จากความผดิบาปรับความรอดและชีวตินิรันดร์ ในวนันั้นมีคนเช่ือพระเยซูคริสตถึ์ง 3,000 คน 
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12. แนวทางแห่งการรับความรอด 

คนใดท่ีพึ่งตนเองเพื่อท าตนใหเ้ป็นคนดี ก็เหมือนกบัคนท่ีปีนข้ึนไปหาปลาบนตน้ไม ้ ความ
มานะและความเพียรพยายามทั้งส้ินจะไร้ผลเพราะมิไดต้ั้งอยูบ่นรากฐานแห่งหลกัประกนัท่ีแน่นอน แต่
คนท่ีพึ่งฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้เพื่อท าตนใหเ้ป็นคนดี ก็อุปมาเหมือนคนท่ีลงไปหาปลาในแมน้ ้า ท่าน
เป็นคนท่ีแสวงหาความจริงและความชอบธรรมหรือไม่ ท่านจะตอ้งทูลขอต่อพระเจา้จึงจะพบ พระจา้
ทรงฟังและตอบค าทูลอธิษฐานของเราพระเยซูคริสตต์รัสไวว้า่ “ในพวกท่านมีคนใดถ้าบุตรของตนขอ
ขนมปังจะเอาก้อนหินให้บุตรหรือ? ถ้าบุตรจะขอปลาจะเอางูให้หรือ? เหตุฉะนั้นถ้าท่านเองผู้ เป็นคน
บาปยงัรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ย่ิงกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้อยู่ในสวรรค์ จะประทาน
ของดีให้แก่ผู้ ท่ีขอต่อพระองค์” “จงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน เพราะว่า
ทุกคนท่ีขอกจ็ะได้ ทุกคนท่ีแสวงหากจ็ะพบ ทุกคนท่ีเคาะกจ็ะเปิดให้เขา” “แต่ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาด
สติปัญญา กใ็ห้คนนั้นขอแต่พระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนท้ังปวงด้วยเตม็พระทัยและมิได้ทรงติ
ว่า แล้วกจ็ะประทานให้แก่ผู้นั้น” ค ามัน่สัญญาต่าง ๆ เหล่าน้ีพิสูจน์วา่ พระเจา้ทรงฟังค าอธิษฐานขอของ
เราและทรงสามารถเปล่ียนเแปลงชีวติจิตใจให้เราเป็นคนดีได ้

เราไม่มีความดีในตัวเราเอง อาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าวไวว้า่ “ด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในเนือ้หนัง
ของข้าพเจ้า ไม่มีความดีประการใด เพราะว่าเจตนาดีของข้าพเจ้าก็มีอยู่  แต่ซ่ึงจะกระท าดีนั้นข้าพเจ้าหา
ได้กระท าไม่ ด้วยการดีนั้นซ่ึงข้าพเจ้าปรารถนาท า ข้าพเจ้าไม่ได้ท า แต่การช่ัวซ่ึงข้าพเจ้ามิได้ปรารถนา
ท าข้าพเจ้ายงัท าอยู่ โอ ข้าพเจ้าเป็นคนเขญ็ใจจริง ใครหนอจะช่วยให้ข้าพเจ้าพ้นจากกายแห่งความตายนี ้
ข้าพเจ้าขอบพระคุณของพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” ขอ้พระธรรมขอ้น้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ 
เราไม่อาจท าคุณงามความดีไดด้ว้ยตวัเราเอง ก็เพราะเราขาดฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูคริสต ์ พระเยซูองค์
เดียวเท่านั้นท่ีสามารถช่วยเราใหมี้ชยัชนะ เหนือตนเอง เหนือมาร และอุปสรรคท์ั้งปวง 

อาจารยเ์ปาโลรู้วา่จิตใจของมนุษยน์ั้นเป็นอยา่งไร ท่านรู้แน่วา่นิสัยของมนุษยน์ั้นชัว่ หากเราจะ
ตรวจดูจิตใจของเราเอง เราก็จะเห็นไดว้า่ มนัช่างเหมือนกบัถอ้ยค าท่ีท่านอาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าวไวโ้ดย
แท ้ แมว้า่เราจะพยายามท าคุณงามความดีของเราก็ท าไม่ได ้ ทั้งน้ีก็เป็นเพราะนิสัยชัว่แห่งใจของเราเป็น
อุปสรรคข์วางกั้น ในพระคมัภีร์ไดก้ล่าวไวว้า่ “ไม่มีใครเป็นคนชอบธรรมแม้สักคนหน่ึง” ท่ีเป็นเช่นน้ีก็
เพราะมนุษยเ์ราตกอยูภ่ายใตอ้  านาจบาปซ่ึงครอบง าจิตใจของเรามาแต่ก าเนิด ส่ิงท่ีเราตอ้งการก็คือ 
อ านาจพิเศษท่ีเขม้แขง็กวา่เพื่อท าลายอ านาจเดิมน้ี โดยอาศยัอ านาจพิเศษน้ีเท่านั้นเราจึงจะมีชยัชนะ และ
จิตใจของเราจึงจะไดรั้บการช าระใหส้ะอาด มีอ านาจอนัใดในโลกน้ีหรือ ท่ีใหญ่ยิง่ไปกวา่อ านาจของ
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ความผดิบาป? มีแต่อ านาจเดียวเท่านั้น อ านาจนั้นคืออ านาจท่ีมาแต่พระเจา้ ถา้เราตอ้งการชนะต่ออ านาจ
บาป อยากมีใจบริสุทธ์ิสะอาด เราก็จ  าเป็นจะตอ้งรับฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ ซ่ึงพระองคท์รงปรารถนา
จะประทานใหแ้ก่เราอยูแ่ลว้ทุกเม่ือ โดยฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้น้ีเราก็จะมีอิสระพน้จากอ านาจแห่ง
ความผดิบาป แลว้นิสัยชัว่ของเราจะดบัสูญไป และนิสัยใหม่ท่ีดีก็จะเกิดข้ึนแทนท่ี “เหตุฉะนั้นถ้าแม้คน
หน่ึงคนใดอยู่ในพระเยซูคริสต์ คนนั้นกเ็ป็นคนถกูสร้างขึน้ใหม่ส่ิงสารพัดเก่า ๆ กไ็ด้ล่วงไป น่ีแน่ะ
กลายเป็นส่ิงใหม่ท้ังนั้น” เพราะเหตุน้ีเองพระเยซูคริสตจึ์งประทานชีวติของพระองค ์ ใหแ้ก่พวกเราเพื่อ
ช่วยใหพ้วกเราพน้จากความผดิบาป เม่ือเป็นเช่นน้ีชีวิตใหม่ท่ีเรามีอยูน้ี่จึงไม่ใช่ของเราเองแต่เป็นของ
พระเจา้ผูท้รงไถ่เรา โดยพลีชีวติและพระโลหิตของพระองค ์ ร่างกายและชีวติจิตใจของเราจึงเป็นของ
พระองค ์ 

พระเจา้สถิตอยูใ่นจิตใจของเราโดยทางพระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระองคจ์ะทรงน าเราตามวถีิทาง
ท่ีพระเยซูคริสตท์รงพอพระทยั พระองคจ์ะทรงสั่งสอนเราใหรู้จกัทางแห่งชีวิต จิตใจของเราเป็นท่ีอาศยั
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เม่ือเราเช่ือถือในพระเยซูคริสต ์พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จเขา้มาอยูใ่นจิตใจ
ของเรา ช่วยใหเ้รามีชีวติเป็นอยูต่ามทางแห่งความชอบธรรม คุณงามความดีทั้งหลายยอ่มจะเกิดข้ึนได้
ดว้ยฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ท่ีอยูภ่ายในจิตใจของเรา หนา้ท่ีท่ีเราตอ้งท าก็คือตั้งใจละทิ้งความผดิบาป 
และสารภาพความผดิบาปของเราต่อพระเจา้และต่อเพื่อนมนุษย ์จงไวว้างใจและเช่ือแน่วา่พระองคเ์ป็นผู ้
ทรงยกโทษและช่วยใหเ้รารอดได ้

ได้รับความรอดสืบไปเป็นนิตย์ เม่ือเราไวว้างในในพระเยซูคริสต ์ พระองคก์็เป็นพระผูช่้วยให้
รอดของเรา โดยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ์ พระองคจ์ะทรงโปรดรับเราไวเ้ป็นบุตรและพระองค์
จะทรงเป็นพระบิดาของเรา เม่ือเราตายไปแลว้พระองคจ์ะเสด็จมารับเราไปอยูส่วรรค ์ และเราจะไดรั้บ
ความสุขดว้ยกนักบัพระองคสื์บไปเป็นนิจนิรันดร์ เราจะไดช่ื้นชมในพระสง่าราศีของพระองคต์ลอดไป 
พระองคจ์ะประทานความสุขความช่ืนชมยนิดีนิรันดร์ให้แก่เรา เราจะมีชีวติจ าเริญอยูเ่ป็นนิจ แลว้เราจะ
สรรเสริญขอบพระคุณองคพ์ระเยซูเจา้ ผูไ้ถ่เราใหพ้น้จากความผดิบาปสืบไปเป็นนิจกาล 

ก่อนท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จจากโลกน้ีไปยงัสวรรค ์ พระองคไ์ดท้รงก าชบัสั่งสาวกของ
พระองคว์า่ “ท่านท้ังหลายจงออกไปท่ัวโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน ผู้ใดท่ีเช่ือและรับศีล
บัพติศมาผู้นั้นจะรอด แต่ผู้ใดไม่เช่ือจะต้องถกูปรับโทษ” เพราะเหตุน้ีเองเราจึงไดเ้ขียนหนงัสือเล่มน้ีข้ึน 
เพื่อวา่ทุกคนจะไดรู้้ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต ์ พระองคท์รงเป็นพระเจา้เท่ียงแท ้ และเป็นพระ
ผูช่้วยเราให้รอดพน้จากความผดิบาป พระองคไ์ม่ทรงประสงคท่ี์จะใหม้นุษยส์ักคนเดียวตอ้งประสบ
ความพินาศ แต่ทรงมีพระประสงคอ์ยา่งแรงกลา้ท่ีจะใหเ้ราทุกคนกลบัใจใหม่ ละทิ้งความผดิบาปและ
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รับเอาความรอดนิรันดร์ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงเตรียมไวส้ าหรับเราทุกคน ข่าวน้ีเป็นข่าวดีส าหรับคนทุกชั้น
ทุกชาติภาษา 

พระเยซูคริสตย์งัทรงพระชนมอ์ยูแ่มใ้นทุกวนัน้ี นอกจากพระองคแ์ลว้ไม่มีผูใ้ดย ัง่ยนือยูเ่ป็นนิจ
กาลเช่นน้ีเลย พระเยซูคริสตท์รงพระชนมอ์ยูนิ่รันดร์ พระองคท์รงพระชนมอ์ยูก่่อนท่ีจะมีส่ิงใด ๆ ใน
จกัรวาล พระองคย์งัทรงพระชนมอ์ยูแ่ละจะทรงพระชนมอ์ยูสื่บไปเป็นนิจ พระเจา้องคน้ี์แหละท่ีเรา
ตอ้งการ ขอใหเ้ราทุก ๆ คน รับพระองคไ์วเ้ป็นพระเจา้ของตน อยา่มวัชกัชา้อยูเ่ลย จงมอบชีวติจิตใจไว้
กบัพระองค ์จงไวว้างใจในพระองคเ์ถิด เพราะทางน้ีทางเดียวเท่านั้น ท่ีเราสามารถจะพบความสุขอนัแท้
ครบถว้นบริบูรณ์ได ้

ขอเชิญทุกท่านไปพบผูป้ระกาศข่าวประเสริฐ ท่ีคริสตจกัรในละแวกบา้นของท่าน เพื่อเรียนรู้
ทางแห่งความรอดอนัมหศัจรรยซ่ึ์งเป็นทางดบัทุกข ์ พน้จากอ านาจแห่งความผดิบาปและขมุนรก และ
เป็นทางท่ีน าไปสู่สันติสุขและชีวติท่ีไม่รู้ดบัสูญ 

ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรแก่ผูอ่้านทุก ๆ ท่าน 


