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ไมเชื่อพระเยซูไดไหม? 
“คุณเคยไดยนิเร่ืองพระเยซูคริสตไหมครับ?”... “มาเช่ือพระเยซูคริสตเถิดครับ!”...ผูอานที่รัก...

ทานคงจะเคยไดยนิคําเชิญชวนดวยประโยคเชนนี้บอย ๆ บางทีทานอาจจะมีความคิดอยูในใจวา “ทําไม
มีแตคนมาชวนใหเช่ือพระเยซูนะ ถาฉันไมเช่ือละจะไดไหม?...วันนีผ้มอยากบอกวา มนุษยเราไมจําปน
จะตองเช่ือพระเยซูกไ็ด ถา “ไมมี” เหตุผลท้ัง 6 ประการดังตอไปนี ้

1. ถาไมมีพระเจาท่ีสรางมนุษย 

มนุษยเราสามารถท่ีจะไมเช่ือพระเยซูกไ็ด ถาโลกนี้ไมมีพระเจา แตแทจริงแลวพระเจามีอยูจริง 
ถึงแมจะมีคนไมยอมเช่ือวามีพระเจา แตความจริงกย็ังเปนความจริง เหมือนกับถามีเดก็คนหนึ่งไมเช่ือวา
โลกน้ีกําลังหมุนอยู ซ่ึงการไมเช่ือของเด็กเชนนี้ แสดงวาโลกมันไมหมุนหรือ ไมใชเชนนั้นเลย โลกของ
เราก็ยังคงหมุนอยูดีมีนักวิทยาศาสตรกลุมหนึ่งเปนกลุมท่ีเช่ือในพระเจา ซ่ึงการท่ีพวกเขาเชื่อวาพระเจามี
จริงนั้น ไมใชอยูท่ีวาเขาสามารถพิสุทธ์ิไดวาพระเจามีอยูจริง แตเพราะนักวิทยาศาสตรกลุมนี้รูวา...
มนุษยเราถูกสรางข้ึนมาใหมีศักยภาพที่จะเขาใจและรูถึงการมีอยูจริงของพระเจา เชนเม่ือเราสังเกตดู
ธรรมชาติท่ีอยูในโลกและระบบตาง ๆ ของจักรวาลแลวเราก็จะพบวามันชางสวยงามและมีระเบียบจริง 
ๆ ซ่ึงทําใหเราตองยอมรับวาจักรวาลและโลกของเรานี้ไมมีทางท่ีจะเกิดข้ึนเองไดเลย แทจริงแลวสรรพ
ส่ิงเหลานี้ลวนแตมาจากการทรงสรางของพระเจาท้ังส้ิน แตส่ิงท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดในการทรงสรางของพระ
เจาก็คือมนษุยนี่เอง เห็นไดจากอวัยวะตาง ๆ ของเรา ถาเราลองสังเกตจมูกของเราเราก็จะพบวาจมูกเล็ก 
ๆ ท่ีอยูบนใบหนาของเราน้ี มันทําหนาท่ีตัง้ 8 อยาง ซ่ึงนักวิทยาศาสตรกลาววา ถาจะสรางเคร่ืองจักรท่ี
สามารถจะทํางานไดเหมือนกับจมูกของมนุษยเราแลว จะตองใชเคร่ืองจักรท่ีทําดวยเหล็กท่ีกวาง
ประมาณ 5*5 เมตร และตองควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรอันสลับซับซอน มันจึงจะสามารถที่จะ
ทํางานไดคลายกับจมูกของมนุษยเราใหเรามาดูวาจมูกของเราทําอะไรไดบาง?... 

1) หายใจ-ทําใหเรามีชีวิตได 
2) ดมกล่ิน-เอาไวดมวาคนขาง ๆ เราอาบน้ําหรือยัง? 
3) เอาไวกกัฝุนละออง-เม่ือมีฝุนละอองเขามาในรางกาย จมูกก็จะดักมนัไว และเม่ือมีฝุนละออง

มากข้ึนเราก็จะรูสึกรําคาญ และเร่ิมแคะ!... 
4) เปนอวัยวะที่สําแดงความรัก-เวลาท่ีภรรยาหอมสามี หรือลูกหอมแกมพอแม ใชอวัยวะสวน

ไหน?...ไมใชจมูกหรอกหรือ!... 
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5) ชวยในการรับรส-ถาเราลองหลับตาแลวบีบจมูกแรง ๆ ไมใหหายใจ แลวกินลูกอมเม็ดหนึ่ง 
เราก็จะรูวาลูกอมไมคอยอรอยเลย แตเม่ือเราปลอยมือ เราก็จะรูสึกไดทันทีวาลูกอมอรอยจริง ๆ ทําไมถึง
เปนเชนนัน้ นัน่ก็เพราะวาจมูกชวยในการรับรสนั่นเอง... 

6) ชวยปรับอากาศหรืออุณหภูมิ-ในรางกายมนุษยเรานั้นมีอุณหภูมิ 37 องศา แตท่ีทะเลทรายซา
ฮารามีอุณหภมิูสูงถึง 42 องศา ซ่ึงอากาศรอนอยางนี้เขาจมูกปอดกไ็มไหม เพราะจมูกจะปรับอุณหภูมิให
เปน 37 องศา หรือท่ีข้ัวโลกเหนือ ข้ัวโลกใต อุณหภูมิลบ 20 องศา เม่ือมนุษยหายใจเขาไป ปอดก็ไมแข็ง 
เพราะจมูกมันจะปรับอุณหภมิูใหเปน 37 องศาเชนกัน 

7) ฆาเช้ือโรค-ทางการแพทยบอกวา จมูกมนุษยเรานั้นสามารถท่ีจะฆาเช้ือโรคบางชนิดไดดวย 
8) ใสทออาหาร-พยาบาลทานหนึ่งไดกลาววา จมูกของมนุษยเรานี้ถูกออกแบบอยางยอดเยี่ยม 

เพราะตอนท่ีมนุษยเราปวยไมรูสึกตัว หรือทานอาหารทางปากไมไดก็สามารถท่ีจะใสทออาหารทางจมูก
ได เยีย่มจริง ๆ 

นี่แคเพยีงเร่ืองจมูกเทานัน้ แตทานทราบไหมวาทุกสวนในรางกายของมนุษยรวมท้ังทุกส่ิงท่ี
พระเจาทรงสรางข้ึนมานั้นลวนแตนาอัศจรรยท้ังส้ิน จึงทําใหเรารูวาพระเจามีจริง 

2. ถามนุษยเราไมไดทําบาป 

ถึงแมวาพระเจาจะเปนผูสรางมนุษย แตถามนุษยไมไดทําความผิดบาป มนุษยเรากไ็มจําเปนท่ี
จะตองเช่ือพระเยซูกไ็ด แตถาเราสัตยซ่ือกับตัวเองแลว เราก็ปฏิเสธไมไดเลยวาเราทุกคนลวนแตไดทํา
ความผิดบาปท้ังส้ิน... ถาเราลองไปถามเด็ก ๆ ดูวา “โตข้ึนหนูจะสูบบุหร่ีไหม?”... “โตข้ึนจะเลนไพเลน
หวยไหม?..จะอิจฉาริษยาไหม?.. จะหยิ่งจองหองไหม?... จะทําใหพอแมเสียใจไหม?... จะทําผิดเร่ือง
เพศไหม?... จะดูหนังโปไหม?... “ไมครับ” นี่เปนคําตอบของเด็กทุกคน แตพอโตข้ึนละ?... ส่ิงท่ีเขาเคย
ปฏิเสธวาจะไมทํานั้น เขากทํ็าเกือบทุกอยาง ดังนั้นเราจะเหน็วา มนุษยเราลวนแตอยากทําดี แตเราก็ทํา
ไมคอยได และถึงแมเราไมอยากทําในส่ิงท่ีไมดีแตเราก็ทําไมคอยได และถึงแมเราไมอยากทําในส่ิงท่ีไม
ดีแตเรากย็ังทําอยู นั่นเปนเพราะมนุษยไมดําเนินชีวิตตามกฏเกณฑท่ีพระเจาทรงกําหนดให จึงทําให
มนุษยเราตองพายแพตอบาป และไมสามารถท่ีจะเอาชนะมันไดเลย 

3. ถามนุษยไมมีความตาย 

ถึงแมมนุษยเราจะทําบาป แตถาไมมีความตาย มนุษยเราก็ไมจําเปนตองเช่ือพระเยซู แตความ
เปนจริงแลว ไมมีมนุษยคนใดท่ีจะสามารถตอรองกับความตายไดทุกคนตางก็ตองตาย ไมวาจะเปนคน
รวยหรือจนก็ตองตาย... ไมวาจะเปนคนที่มีการศึกษาสูงหรือคนท่ีไรการศึกษาก็ตองตาย...ไมวาจะเปน
คนท่ีมีอํานาจ มีตําแหนง หรือเปนคนธรรมดาเดินดินกนิขาวแกงกต็องตาย...ไมวาจะเปนคนจีน คนลาว 
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คนฝร่ังหรือคนไทยก็ตองตาย...และไมวาจะเปนคนท่ีกลัวตายหรือไมกลัวตาย ก็ตองตายอยูดี ซ่ึงความ
ตายน้ันเปนผลมาจากการที่มนุษยเราทําบาปน่ันเอง... 

4. ถามนุษยเราไมมีวิญญาณ 

ถามนุษยเราไดทําบาป และตองตาย แตถามนุษยไมมีวญิญาณตายแลวก็จบส้ินทุกอยาง ถาเปน
เชนนั้น มนษุยเรากไ็มจําเปนตองเช่ือพระเยซูคริสตแตความจริงแลวพระเจาทรงสรางมนุษยเราใหมีจิต
วิญญาณเพื่อเราจะสามารถมีสัมพันธภาพและรับพระคุณความรักจากพระองค ปรากฏการณอยางหนึ่งท่ี
ช้ีใหเราเห็นชัดวามนษุยเรามีจิตวิญญาณกคื็อ การท่ีมนุษยเราสามารถท่ีจะทําในส่ิงท่ีขัดกับความรูสึก
ภายในได เชนภายนอกยิ้ม แตภายในอาจจะเคียดแคนกไ็ด และอีกอยางหนึ่งก็คือมนุษยเปนส่ิงมีชีวิตส่ิง
เดียวในโลกท่ีสามารถฆาตัวตายได ซ่ึงเราจะไมเห็นส่ิงมีชีวิตส่ิงไหนเลยท่ีมีการฆาตัวตาย นอกจาก
มนุษย นกัจิตวิทยาทานหนึง่ไดอธิบายวา การท่ีคนคนหน่ึงฆาตัวตายนั้น ก็เพราะวาเกิดการเจ็บปวดฝาย
จิตวิญญาณนัน่เอง ดังนัน้ความตายของมนุษยไมใชการจบส้ินทุกอยางเพราะวาวิญญาณยังมีชีวิตและ
ความรูสึก เพียงแตออกจากรางกายท่ีตองเส่ือมสลายไปเทานั้นเอง... 

5. ถาไมมีการพิพากษา 

ในเม่ือมนษุยเราทําบาปและตองตาย แตถามนุษยไมตองรับผิดชอบตอบาปท่ีเขาทํา มนุษยก็ไม
จําเปนตองเช่ือในพระเยซูคริสตแตลึก ๆ ในใจของมนษุยลวนทราบดีวา บาปจะตองมีการลงโทษ ใน
พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกวา...หลังจากที่มนุษยตายไปแลว วิญญาณของเขาก็จะตองรับการ
พิพากษาโทษจากพระเจาตามการกระทําของแตละคน ซ่ึงผูพิพากษาในโลกนี้อาจจะพิพากษาตาม
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจงและมีหลักฐานท่ีชัดเจนเทานั้น แตการพิพากษาของพระเจานั้นยุติธรรม เพราะ
พระองคจะพพิากษาตามความผิดทุกอยางท่ีมนุษยกระทํา ไมวาการกระทําท่ีทําในท่ีลับหรือท่ีแจง ซ่ึงไม
มีใครท่ีจะหนพีนจากการพพิากษาอันเท่ียงธรรมของพระองคไดเลย... 

6. ถาไมมีนรก 

ถามนุษยตองพบกับการพิพากษา แตถาไมมีนรกมนุษยเราก็ไมจําเปนท่ีจะตองเช่ือพระเยซูก็ได 
แตนรกนัน้มีอยูจริงซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีนากลัวและเต็มไปดวยไฟ ท่ีนั่นกายฝายวญิญาณของมนุษยท่ีมี
ความผิดบาปจะถูกทอดท้ิง ไมมีการปลอบโยน แตจะเต็มไปดวยการครํ่าครวญและความทุกขทรมาน
อยางไมมีท่ีส้ินสุดเลย 

ผูอานที่รัก... บัดนี้ทานไดทราบแลววาพระเจาทรงเปนผูสรางมนุษย ซ่ึงแทจริงแลวพระองค
ทรงปรารถนาใหมนษุยเราอยูในโลกนี้อยางมีความสุข แตเพราะมนุษยตดัสินใจเลือกท่ีจะทําความผิด
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บาป จึงทําใหตองเผชิญกบัความตาย หลังจากนัน้วิญญาณจะตองพบกับการพิพากษาและในท่ีสุดก็
จะตองรับโทษในนรก ซ่ึงพระเจาไมไดสรางนรกไวสําหรับมนุษย แตทรงสรางไวเพื่อการลงโทษบาป
และพระองคไมอยากใหสักคนหนึ่งตองพนิาศในนรกเลยเพราะพระองคทรงรักมนุษยท่ีพระองคทรง
สรางเหมือนกบัคุณพอท่ีรักลูก แตพระองคก็ทรงความยตุิธรรม พระองคตองลงโทษบาปท่ีมนุษยได
กระทํา เพราะจะทรงถือวาไมมีโทษก็ไมได และพระองคก็ทรงทราบวามนุษยไมสามารถท่ีจะชวย
ตนเองใหพนบาปไดโดยวิธีใด ๆ เลย พระองคจึงไดทรงกําหนดวิธีการในการชวยเหลือมนุษยไวตั้งแต
เร่ิมแรกแลววา ถามนุษยเราจะพนจากโทษบาปไดนั้น กต็องมีผูท่ีมารับโทษบาปแทนเขา ซ่ึงผูนั้นจะตอง
เปนผูท่ีไมมีบาปแมแตนอย แตพระองคทรงรูวาไมมีมนุษยคนไหนทีจ่ะสามารถรับโทษแทนกนัไดเลย 
เพราะทุกคนลวนแตมีบาปและตองรับโทษของตนเองอยูแลว ดังนัน้เม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว 
พระองคจึงไดทรงสงพระบุตรองคเดียวของพระองคซ่ึงก็คือพระเยซูคริสตมารับสภาพเปนมนษุยโลก 
ในขณะท่ีพระเยซูคริสตอยูในโลกน้ี พระองคทรงอยูภายใตกฏเกณฑของความเปนมนุษยทุกอยางแต
พระองคไมไดทําความผิดบาปเลยแมแตนอย ดังนั้นพระองคทรงเปนผูเดียวเทานัน้ท่ีสามารถรับโทษ
บาปแทนมนษุยได แทจริงแลวพระองคไมสมควรถูกตรึงบนไมกางเขนเลย แตการท่ีพระองคยอม
เชนนั้นก็เพื่อเปนการไถบาปใหแกมวลมนุษยชาติ ดงันั้นทางเดยีวท่ีมนุษยจะรอดพนจากการพิพากษา
ไดก็คือ ตองเชื่อวางใจในพระเยซูคริสตเทานั้น โดยการสารภาพความผิดบาปและทูลขอการอภัยโทษ
จากพระองค เม่ือเปนเชนนี้ เขาก็จะพนโทษบาปทันที และเม่ือเขาจากโลกนี้ไปวันใด เขาก็จะไดอยู
สวรรคกับพระเจาตลอดไปเปนนิตย...ผูอานที่รัก... บัดนี้ไดโอกาสทีพ่ระเจาจะใหทานรอดจากบาปอยู
ตรงหนาทานแลว พระเจาจะไมทรงบังคับทาน แตการตัดสินใจเปนของทาน ถาทานปรารถนาท่ีจะเช่ือ
ในพระเยซูคริสต ขอใหทานอธิษฐานทูลขอตอพระองคดังนี ้

“ขาแตพระเจา...ขาพระองคยอมรับวาขาพระองคมีความผิดบาปหลายอยางท่ีซอนอยูในชีวิต 
และขาพระองคไมอยากพบกับการพิพากษาเลย ขอพระองคทรงโปรดเมตตายกโทษความผิดบาปใหแก
ขาพระองคดวยเถิด... ขอขอบคุณพระองคท่ีทรงใหพระเยซูคริสตมารับโทษบาปแทนขาพระองคบนไม
กางเขน ขาพระองคขอเช่ือพึ่งในพระองคดวยใจจริง ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา...อา
เมน” 

ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดวยความจริงใจก็ขอใหทานม่ันใจเถิดวา พระเจาทรงอภัยโทษ
ความบาปใหแกทานแลวอยางแนนอน และพระองคจะทรงนําชีวิตของทานตลอดไป... ทานสามารถท่ี
จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพยีงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจนลงบนปกหลัง แลวสงไปยังท่ีอยู
ดานขางในใบตัดสินใจ.. 
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