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เพราะพระองคทรงอภัย 
เปนท่ีทราบกนัดีอยูวา ในโลกน้ีไมมีใครเลยท่ีอยากจะเผชิญกับความผิดพลาดในเสนทางของ

ชีวิต แตบางคร้ังเพราะสถานการณหรือเหตุบางอยาง ทําใหบางคนตองเดินในทางท่ีผิด ซ่ึงเปนเหตุให
ชีวิตทั้งชีวิตของเขาตองจมอยูในหวงเหวแหงความมืดมน จะเปนอยางไรถาเสนทางชีวิตของคนคนหน่ึง
ไดกาวไปสูความผิดพลาด เขาจะมีโอกาสหันกลับจากทางน้ันไหม?...มีใครไหมท่ีจะชวยเขาใหพนจาก
ความมืดมนแหงชีวิต?...มีใครไหมท่ีจะสามารถใหอภัยใหโอกาส ใหความหวัง เพื่อท่ีเขาจะกลับมาต้ัง
ตนชีวิตใหม? 

ตอไปนี้เปนคําพยานของผูหญิงคนหนึ่ง ท่ีชีวิตของเธอเคยผิดพลาด และมุงไปสูหวงเหวแหง
ความมืดมน ขณะท่ีเธอกําลังส้ินหวัง และความตายกําลังอยูตรงหนา… เธอไดพบกับบุคคลหนึ่งท่ี
สามารถชวยเหลือ ใหอภยัเธอซ่ึงทําใหเธอสามารถตั้งตนชีวิตใหมไดอยางแทจริง 

ชีวิตที่กาวผิด 

สวัสดีคะ!..ดิฉันเปนผูหญิงท่ีเกิดในหมูบานเล็ก ๆ แหงหนึ่งในประเทศอิสราเอล สวนช่ือดิฉัน
นั้นคงไมสําคัญอะไร ดิฉันเติบโตในครอบครัวท่ีพอแมยากจนและมีลูกหลายคน ดฉัินเปนคนท่ีมีนิสัย
แข็งกระดาง ชอบทะเลาะกบัเพื่อน และชอบเถียงคุณพอคุณแมเปนประจํา เม่ือดฉัินเติบโตเขาสูวัยสาว 
ดิฉันก็ชอบเท่ียวเตรและคบเพื่อนท่ีมีนิสัยคลาย ๆ กัน ในท่ีสุดดิฉันกเ็สียพรหมจรรยใหกับเพื่อนผูชาย
คนหน่ึง ซ่ึงในตอนแรกดิฉันก็รูสึกผิด รูสึกกลัวและลึก ๆ ในใจของดิฉันก็มีการตอสู ดิฉันรูดีวาการ
กระทําเชนนี้ไมสมควร แตเพราะเพื่อนผูหญิงรอบ ๆ ขางดิฉันก็ทําเชนนี้เหมือนกัน ดังนั้นดิฉันจงึไม
รูสึกผิดอะไรมาก และในท่ีสุดก็มีความรูสึกวาไมเห็นเปนไรเลยกับการท่ีจะมีเพศสัมพันธกบัผูชาย 
ถึงแมจะไมซํ้าหนาก็ตาม ในท่ีสุดดิฉันก็มาถึงข้ันท่ีขายบริการทางเพศ 

ปากทางแหงความตาย 

แตแลววันหนึง่ เหตุการณท่ีดิฉันไมเคยคาดคิดก็เกิดข้ึน วันนั้นดิฉันกําลังลวงประเวณกีับสามี
ของหญิงคนหนึ่ง… ในทันใดนั้นก็มีคนกลุมใหญบุกเขามา แลวจับดิฉันไปบอกวาจะเอาดิฉันไป
พิพากษา ดิฉันตกใจกลัวมาก ทานผูอานคงไมทราบวากฏหมายบานเมืองของดิฉันนั้นรุนแรงมาก ถา
ผูหญิงคนใดลวงประเวณี จะตองถูกจับออกไปทามกลางฝูงชน แลวเอากอนหินขวางใหตาย แทจริงแลว
กฏหมายอยางนี้ก็มีอยู แตคนอิสราเอลไมเคยเครงครัดเลย ดังนั้นจึงมีผูหญิงหลายคนรวมท้ังดิฉันดวยท่ี
ลวงประเวณแีตก็ไมเคยถูกจบัหรือถูกพิพากษา เพราะคนอิสราเอลไมคอยสนใจและเอาจริงเอาจงักับ
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เร่ืองแบบนี้ แตวันนัน้ดิฉันกไ็มเขาใจเลยวา เพราะเหตุไรพวกเขาจึงอยากเอาชีวิตของฉัน?...ดิฉันทราบ
เพียงอยางเดียววา เม่ือดิฉันถูกจับออกไป ดฉัินจะตองถูกกอนหินขวางตายเปนแน ดฉัินกลัวเหลือเกิน!... 

ผูอานที่รักคะ!..แตแทนท่ีพวกเขาจะนําดิฉันไปขวางใหตายพวกเขากลับนําดิฉันมาตอหนาชาย
คนหน่ึง ซ่ึงตอมาดิฉันทราบวาชายผูนัน้กคื็อ พระเยซูคริสต พวกเขาถามพระองควา “ผูหญิงคนนีถู้กจับ
ฐานลวงประเวณี ตามบัญญัติท่ีพระเจาใหไวกับโมเสสนั้นจะตองเอากอนหินขวางใหตาย ทานจะวา
ยังไงเกีย่วกับเร่ืองนี้?” พวกเขากําลังใหพระองคพิพากษาตัดสินอนาคตชีวิตของดิฉัน มาถึงตอนน้ีดิฉัน
ทราบแลววาเพราะเหตุไรพวกเขาจึงจับดฉัิน แตไมขวางใหตายทันทีเพราะพวกเขาเลหเหล่ียมจัด พวก
เขาอยากจะเอาตัวของดิฉันเปนขอหาในการฟองหรือจับผิดพระเยซู ฟองหรือจับผิดเร่ืองอะไรหรือ
คะ?...ก็เพราะถาพระเยซูบอกวาใหปลอยดฉัินไปเสีย ไมตองขวาง พระองคก็จะผิดกฏบัญญัติของโมเสส 
เพราะกฏบัญญัติของโมเสสมีอยูวา ถาใครลวงประเวณีตองเอากอนหินขวางใหตาย แตถาพระองคบอก
วาอยาขวาง นัน่แสดงวาพระองคไมไดมาจากพระเจาจริง เพราะถาพระองคมาจากพระเจา พระองคก็จะ
ไมขัดกับโมเสส และถาพระองคส่ังใหขวางตามกฏของโมเสสแลว พระองคก็จะผิดกฏหมายของ
ประเทศโรมัน เพราะวาเวลานั้นประเทศอิสราเอลตกเปนเมืองข้ึนของโรมัน ซ่ึงประเทศโรมันมีกฏหมาย
วา หามคนอิสราเอลประหารชีวิตคนหนึ่งคนใดตามอําเภอใจ เพราะเปนการผิดกฏหมาย ถาจะประหาร
ชีวิตใคร ก็จะตองข้ึนศาลของโรมันเทานัน้ (ยอหน 18:31)… เวลานั้นดิฉันทราบดีวาพวกเขามี
จุดประสงคท่ีจะเลนงานพระเยซูโดยเอาชีวิตดิฉันมาพวงดวย ดิฉันไมทราบเลยวาพระเยซูจะตอบวา
อยางไร? เพราะวาการท่ีพระองคจะบอกใหขวางหรือไมใหขวางดฉัินนัน้ ก็ลวนแตผิดท้ังข้ึนท้ังลอง และ
ดิฉันก็หนี้ไมพนที่จะตองตาย 

รอดจากโทษประหาร 

“ผูหญิงคนนี้ถูกจับฐานลวงประเวณี ตามบัญญัติท่ีพระเจาใหไวกับโมเสสนั้น จะตองเอากอน
หินขวางใหตายทานจะวายังไงเกี่ยวกับเร่ืองนี้?”…เม่ือพระเยซูคริสตไดฟงพระองคไมตอบ แตใชนิ้ว
เขียนท่ีดนิ ซ่ึงทําใหพวกเขาโมโหมาก จึงถามซํ้าอีกเร่ือย ๆ พระเยซูจงึลุกข้ึนแลวตรัสวา “มีผูใดในพวก
ทานท่ีไมเคยทําผิดเลย ก็ใหเอากอนหินขวางกอน”… แลวพระองคกก็มลงเอานิ้วเขียนท่ีดินอีก… เวลา
นั้นดิฉันกลัวมาก เพราะดิฉันรูวาจริง ๆ แลวคนอิสราเอลไมแครและไมกลัวกฏหมายของโรมันแมแต
นอย เขาอยากจะขวางหรือประหารชีวิตใครเขาก็ทําทันที และดิฉันรูวาคําตอบท่ีพระเยซูพดูกับพวกเขา
นั้นทําใหพวกเขายิ่งโมโหและตองระบายอารมณใสดิฉันโดยขวางกอนหินนับรอย ๆ พุงเปามายังดิฉัน
อยางแนนอน… ผูอานที่รักคะ!..ความตายกําลังยืนอยูตรงหนาดิฉันแลว 

ขณะนัน้มีชายหนุมท่ีไมทันคิดไดหยิบกอนหินข้ึนมากําลังจะขวางใสดิฉัน แตมีคนแกไดหาม
ปรามไววา “เฮยหยุด!..เอ็งไมไดยนิมันพดูหรือ? มันบอกวาใครท่ีไมมีผิดใหเอากอนหินขวางกอน เอ็งรู
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ไหมวาความเช่ือของพวกเราชาวอิสราเอลนั้น ผูท่ีไมเคยทําผิดหรือไมมีบาปเลยมีเพยีงผูเดียวก็คือพระเจา
เทานั้น ถาเอ็งเอาหินขวาง นัน่ก็แสดงวาเอ็งไมมีบาปเลย ก็หมายความวาเอ็งเปนพระเจานะซิ!..แลวเอ็งรู
ไหมวา เม่ือเอ็งขวางไปกอนหนึ่ง เยซูก็จะบอกเอ็งวา “หยุด!... เม่ือกี้เราบอกวาใครไมเคยทําผิดบาปให
ขวางกอน คนนี้เขาขวาง นัน่แสดงวาเขาไมมีความผิดบาปเลย ก็หมายความวาเขาอางวาตนเองเปนพระ
เจา ตามกฏบญัญัติของโมเสสไดบอกวาถาผูใดตีตัวเสมอพระเจา ใหเอาหินขวางใหตาย (ยอหน 10:33) 
พวกทานจะจดัการกับคนของทานอยางไร?”… แลวเอ็งคิดดูซิวาจะเปนเอ็งหรือผูหญิงคนนี้ท่ีจะตองตาย
...เออ!..เยซูมันฉลาดโวย!..วนันี้ใหพวกเราหลบไปกอน วันหลังคอยหาวิธีจัดการใหม ไป!” แลวชายแก
กับชายหนุมเหลานั้นจึงเดินออกไปทีละคน ๆ จนหมด เหลือเพียงแตพระเยซูกับดิฉันพระองคจึงเงยหนา
ข้ึนมาแลวตรัสกับดิฉันวา “หญิงเอย!... พวกเขาไปไหนหมด ไมมีใครเอาโทษเจาหรือ?” ดิฉันจงึตอบ
พระองควา “พระองคเจาขา!..ไมมีผูใดเลย”… พระองคจึงบอกวา… “เราก็ไมเอาโทษเจาเชนกัน จงไป
เถิด! แลวอยาทําผิดอีก”… เม่ือดิฉันไดยินก็รองให แลวกมกราบท่ีพระบาทพระองค แลวลาพระองคไป 
ตั้งแตวนันั้นดฉัินก็ไมไดทําผิดในเร่ืองการลวงประเวณีอีกเลย 

เริ่มตนช ีวิตใหม 

ผูอานที่รักคะ แทจริงแลวผูท่ีมีสิทธ์ิในการขวางดิฉันในวันนั้นมีเพยีงผูเดียว ซ่ึงกคื็อพระเยซู
คริสต เพราะพระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจาผูไมมีบาป แตพระองคไมทรงเอาโทษดิฉัน ซ่ึงไม
เพียงแตทําใหดิฉันรอดชีวิตจากการโดนกอนหินขวางเทานั้น แตดิฉันยังรอดจากความพินาศในนรกอีก
ดวย ซ่ึงนับวาเปนส่ิงท่ีนายนิดีท่ีสุดในชวีิตของดิฉันจริง ๆ เพราะถาดิฉันไมไดรับการอภัยโทษบาปจาก
พระองคในวนันั้นแลว ดฉัินก็จะตองรับการพิพากษาโทษจากพระเจา ในท่ีสุดกจ็ะตองพนิาศในนรก
อยางแนนอน 

วันนัน้ดิฉันเปนเหมือนกับคนท่ีตายไปแลว แตไดกลับมาเร่ิมตนชีวติใหม ถึงแมสังคมจะไม
ยอมรับดิฉันเพราะดิฉันเคยเปนหญิงช่ัว แตดิฉันไมโกรธและไมทอใจ เพราะดิฉันทราบดีวาพระเจาไม
เคยดูถูกหรือเยาะเยยดิฉัน แตพระองคทรงใหโอกาสดิฉัน นอกจากนัน้บรรดาผูท่ีเช่ือในพระเยซูคริสต 
พวกเขาก็ไมเคยถูกดิฉันหรือเยาะเยยดิฉันแมแตนอย แตกลับเรียกดิฉันวาเปนพี่นองของพวกเขา ซ่ึง
นับวาเปนคนในครอบครัวเดยีวกันกับพวกเขาอีกดวย และเม่ือดิฉันตองจากโลกน้ีไป ดิฉันก็ม่ันใจวา
ดิฉันจะไดไปอยูในสวรรค ซ่ึงเปนท่ีพระองคทรงจัดเตรียมไวสําหรับผูท่ีเช่ือในพระองค ซ่ึงท่ีนั่นจะไมมี
การดูถูก การเยาะเยย ไมมีความเจ็บปวดและการรองไหครํ่าครวญอีกตอไป 

ผูอานที่รัก ไมวาทานจะเปนใคร เปนพอคา แมคา ครู หมอ พยาบาล นักเรียน นักศึกษา 
นักการเมือง คนท่ีขายแรงงาน หรือแมกระท่ังหญิงขายบริการท่ีเหมือนกับผูหญิงคนน้ี อยากใหทาน
ทราบวา เราทุกคนไมตางกนัเลย ในสายพระเนตรของพระเจา ซ่ึงความผิดบาปของบางคนอาจจะซอน
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เรนไมมีใครเหน็ จึงทําใหคนอ่ืนคิดวาเขาเปนคนดี หรือบางคนก็มีความผิดบาปท่ีปรากฏชัด ทําใหคน
อ่ืนเห็นวาเขาเปนคนเลว แตวันหนึ่งความผิดบาปทุกอยางของมนุษยทุกคนจะตองปรากฏตอหนา
บัลลังกพิพากษาของพระเจาและจะตองรับการพิพากษาโทษตามกระทําของแตละคนในท่ีสุดก็จะตอง
ทุกขทรมานในบึงไฟนรกเปนนิจนิรันดร แตพระเจาทรงรักมนุษย พระองคไมอยากใหมนุษยเราตองรับ
โทษเชนนั้นเลย พระองคทรงทราบดีวาวธีิเดียวทีจ่ะชวยมนุษยใหรอดพนจากโทษบาปไดก็คือ จะตอง
ใหผูหนึ่งมารับโทษแทนมนุษย ซ่ึงผูนั้นจะตองไมมีบาปเลย ดังนั้นเม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว พระองค
จึงไดใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคเขามาในโลกเพ่ือรับสภาพของมนุษย ซ่ึง
ในขณะท่ีพระเยซูคริสตทรงดําเนินชีวิตอยูในโลกน้ี พระองคไมไดทําความผิดบาปเลยแมแตนอย แต
พระองคก็ถูกตัดสินใหตรึงกางเขนกเ็พราะพระองคถูกพวกท่ีอิจฉาพระองคใสราย ซ่ึงพระเยซูก็ทรงยอม
ถูกตรึงบนไมกางเขน ก็เพื่อท่ีจะใชรางกายของพระองครับโทษความผิดบาปของมวลมนุษยชาติ ดังนั้น
หากผูใดท่ียอมสารภาพความผิดบาปของตน และทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสต พระองคก็จะ
ทรงเปนผูรับโทษบาปแทนเขา และเม่ือเขาจากโลกนี้ไป เขาก็ไมตองรับการพิพากษาจากพระเจาอีก
ตอไป เพราะพระองคจะทรงถือวาพระเยซูคริสตไดรับโทษบาปแทนเขาแลว 

ผูอานที่รัก… ไมวาทานจะมีบาปมากนอยเพียงไร ขอใหทานทราบเถิดวา พระเจาทรงรักทาน 
จนยอมใหโทษพระบุตรของพระองคมารับโทษบาปแทนทาน เพื่อทานจะไมตองรับการลงโทษบาปใน
นรก แตจะไดอยูในสวรรคกับพระองคตลอดไป อยาจมอยูในความผิดบาปอีกตอไปเลยครับ รีบทูลขอ
ความชวยเหลือจากพระองคเดี๋ยวนี้เถิด 

ถาทานปรารถนาท่ีจะรับการอภัยโทษและอยากเร่ิมตนชีวิตใหม ซ่ึงเปนชีวิตท่ีมีชัยชนะตอ
ความผิดบาปแลวละก็ ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี ้

“ขาแตพระเจา... ขาพระองคขอยอมรับวาพระองคมีความผิดบาปมากมายในชีวิต วันนี้ขา
พระองคขอสารภาพความผิดบาปท่ีขาพระองคไดกระทํามาท้ังหมดตอพระองค ขอพระองคทรงอภัย
โทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขอขอบพระคุณพระองคท่ีทรงใหพระเยซูคริสตมาเปนผูรับ
โทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขน ขาพระองคขอตอนรับพระเยซูคริสตใหเปนพระผูชวยขา
พระองคใหรอดจากบาปอยางแทจริง อธิษฐานทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน” 

ถาทานไดทูลตอพระองคดวยความจริงใจแลว ขอใหทานม่ันใจเถิดวา พระเจาไดทรงอภัยโทษ
บาปใหแกทานแลวอยางแนนอน และพระองคจะทรงประทานกําลังใหแกทานในการดําเนินชีวิตตอไป 
ทานสามารถติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดฟรี เพยีงเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจน แลวสงไปตามท่ีอยู
ดานขางในใบตัดสินใจ 
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