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พระผูชวยใหรอดของโลก 

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ ไดมีบุคคลมากมายท่ีมีอิทธิพลตอ
โลกของเรา และในทามกลางบุคคลตาง ๆ นั้น มีผูหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอโลกอยางยิ่งใหญ ผูนั้นก็คือ พระ
เยซูคริสต เพราะวาท้ังคําตรัสและชีวิต รวมถึงพระราชกิจของพระองคลวนแตมีอิทธิพลตอสังคมโลก
จนถึงทุกวนันี…้ ในขณะท่ีแวดวงปรัชญาหรือศาสนากําลังคนหาความจริง พระเยซูคริสตไดเขามาใน
โลก แลวตรัสวา “เราเปนความจริง” (ยอหน 14:6)… ในขณะท่ีโลกกําลังแสวงหาทางท่ีจะรอดจากบาป 
พระเยซูคริสตไดเขามาแลวประกาศตนวา พระองคทรงเปนพระผูชวยใหรอดของโลกท่ีพระเจาทรง
ประทานใหกบัมนุษย ซ่ึงคําวา “เยซู” ท่ีเปนพระนามของพระองคนั้นก็แปลวา “ผูชวยใหรอด” นั่นเอง 

เพราะเหตุไรพระเจาจึงทรงประทานพระเยซูคริสตใหแกโลกนี?้ 

นั่นก็เพราะวาพระเจาทรงปรารถนาท่ีจะชวยเหลือมนุษยเราใหรอดพนจากความผิดบาปนั่นเอง 
แทจริงแลวพระเจาไดทรงสรางมนุษยข้ึนมาอยางสมบูรณแบบและดีเยีย่ม แตทําไมตอมาช ี วิตของมนุษย
เราจึงตกตํ่าและอยูในสภาพของคนบาปไดละ นั้นก็เพราะวามนุษยเราไมยอมดําเนินชีวิตตามกฎเกณฑ
ของพระเจา ซ่ึงต้ังแตแรกเร่ิมท่ีพระเจาสรางมนุษยข้ึนมานั้น พระองคก็ทรงประทานกฎเกณฑใหกับ
มนุษยในการดําเนินชีวิตอยูในโลกนี้ และพระองคปรารถนาใหมนษุยทําตามกฏเกณฑของพระองค แต
พระองคก็ไมไดบังคับมนุษย เพราะพระองคทรงสรางมนุษยใหมีอิสระในการตดัสินใจ มนษุยจึง
สามารถตัดสินใจเองวาจะเช่ือฟงพระเจาและทําตามกฎเกณฑของพระองคหรือไม โดยพระองคไดทรง
บอกลวงหนาอยางชัดเจนวา ถามนุษยเราเลือกท่ีจะเช่ือฟงพระองค มนษุยกจ็ะอยูอยางมีความสุข แตถา
เขาเลือกท่ีจะทําตามใจตนเองโดยไมเช่ือฟงพระเจา เขากจ็ะตกอยูในความผิดบาป และความบาปนัน้จะ
นํามนุษยเราไปสูความตาย นั่นไมไดหมายความวาพระเจาจะใหเขาตายเพราะเขาไมเช่ือฟงพระองค แต
เปนเพราะการไมเช่ือฟงของเขานั่นเองท่ีทําใหเขาตองตาย... (พระเจาเปรียบเสมือนคุณพอท่ีเตือนลูกวา
อยาเอานิว้มือไปแหยปล้ักไฟ ซ่ึงถาลูกเช่ือฟงคุณพอเขาก็จะไมเปนอันตราย แตถาหากลูกไมเช่ือฟงแลว
เอานิ้วไปแหยปล๊ักไฟ เขากจ็ะตองตายเพราะการไมเช่ือฟงของเขาน่ันเอง) เราจะเหน็วาพระเจาไดทรง
ใสมโนธรรมไวในจิตใจของมนุษยทุกคน เพื่อใหรูวาส่ิงไหนถูก ส่ิงไหนผิด ส่ิงไหนควรหรือส่ิงไหนไม
ควรซ่ึงลึก ๆ ในใจของมนษุยลวนปรารถนาท่ีจะทําในส่ิงท่ีดีส่ิงท่ีถูกตอง แตเพราะการใชอิสระในการ
ตัดสินใจในทางผิดจึงทําใหมนุษยตองทําผิดทําบาปอยูบอย ๆ ถาเราสัตยซ่ือในการมองชีวิตของตัวเรา
เองแลว เราก็ตองยอมรับวาต้ังแตเล็กจนโต เราตางไดทําในส่ิงท่ีเรารูดีอยูแกใจวาไมสมควรทําจนนับ
คร้ังไมถวน เราไดทําบาปท้ังทางดานตา ปาก มือ ใจ ดูท่ีตาของเรา เราปฏิเสธไมไดเลยวา เราไดใชตา
ของเราในทางที่ผิด มองในสิ่งท่ีไมสมควรมอง เราใชสายตาเหยียดหยาม ฯลฯ และเม่ือเราฟงคําพูดท่ี
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ออกมาจากปากเรา เราก็พบวามีคําพูดหลายคําท่ีเราพูดไมดี ใชคําพดูทํารายคนอ่ืน นินทา พดูคําหยาบ 
โกหก ฯลฯ ดมืูอคูนี้ของเราซิ! ลองถามตัวเองดูซิวา มือคูนี้ของเราไมเคยขโมยหรือ? เราไมเคยหยบิฉวย
ของของคนอ่ืนมาเปนของตัวเองเลยหรือ? ดูใจเราซิครับ เรามีความคิดท่ีสกปรกคิดไมดี เกลียดชัง อิจฉา
ริษยา ฯลฯ ซ่ึงปรากฏการณเหลานี้ท่ีเกดิข้ึนในชีวิตของเราทุกคน ทําใหไมมีใครกลาปฏิเสธวาเขาไมใช
คนบาป ดังนัน้เม่ือมนุษยทําบาป เขาจึงตองรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองหลังจากท่ีเขาจากโลกน้ี
ไปแลว โดยจะตองอยูตอหนาบัลลังกพิพากษาของพระเจาเพื่อรับการพิพากษาลงโทษจากพระองคตาม
การกระทําของแตละคน และในท่ีสุดก็ตองอยูในบึงไฟนรกเปนนจินรัินดร 

สภาพท่ีแทจริงของมนุษย 

มีชายคนหนึ่งเดินเขาไปในปา แลวพบแผนไมแผนหนึง่บนพ้ืนหญาขางหนาเขาซ่ึงมีขอความ
เขียนไววา... “บริเวณนีห้ามเหยยีบ” แตเขาไมเช่ือและเดินเหยียบลงไป ทันใดนัน้เองเขาก็ตกลงไปใน
หลุมท่ีลึกมาก แทจริงแลวท่ีตรงนั้นเปนหลุมลึกท่ีนายพรานขุดไวเพือ่ดักสัตว และเขียนขอความเพ่ือ
ไมใหคนท่ีเดนิผานไปมาตกลงไปน่ันเอง เม่ือชายคนนัน้ตกลงไปแลว เขาก็พยายามทุกวิถีทางท่ีจะชวย
ตนเองใหออกจากหลุมลึกนี ้ แตก็ส้ินหวัง เขาจึงรองเรียกใหคนชวย ขณะนัน้มีชายคนหนึ่งผานมา พอ
เห็นก็ถามเขาวาทําไมจึงตกลงไปในหลุม เขาตอบวา เพราะเขาไมเช่ือฟงคําเตือนท่ีปายเขียนไว ชายคน
นั้นจึงบอกวา “สมควรแลว สมน้ําหนา!.. เพราะคุณไมเช่ือฟง ก็ตองรับผลของการไมเช่ือฟงรอความตาย
ไปเถอะ” แลวก็เดินจากไป... หลังจากไมนานก็มีชายคนท่ีสองเดินผานมา เม่ือไดยนิเสียงก็เขามาถาม
เชนคนแรก เขาก็ตอบวาเพราะไมเช่ือฟงคําเตือน ชายคนน้ีจึงถามวา เวลาเขาตกลงไปในหลุมนัน้มีคน
ผลักลงไปไหม?... เขาก็ตอบวาไมมี เขาตกลงไปเอง ชายคนนั้นจึงพูดวา “ในเม่ือคุณตกลงไปเอง ไมมี
ใครผลัก คุณก็ชวยตัวคุณเองซิ!” แลวกเ็ดนิจากไป ตอมาก็มีชายคนท่ีสามผานมา แลวถามเขาถึงสาเหตุ 
เขาก็ตอบเชนเดิม ชายคนท่ีสามจึงพูดวา “เอาอยางนี้ซิ ขอใหคุณหลับตา แลวคิดวาตัวเองลอยข้ึนมาจาก
หลุมนี้ แลวคุณก็จะมีความสงบไมรอนใจ และจะลอยออกจากกนหลุมได” ชายท่ีตกหลุมก็ลองทําด ู
ขณะหลับตาคิดอยูนัน้ ก็รูสึกดูเหมือนวาตนเองลอยพนหลุมนั้นแลว แตเม่ือลืมตาก็เห็นวาตนน้ันยงันั่ง
อยูในกนหลุมเหมือนเดิม จึงบอกวาเขาทําไมได ชายคนท่ีสามจึงกลาววา “การท่ีคุณทําไมไดนัน้ ก็เพราะ
คุณมีบาปหนาเกินไป กมหนารับบาปของคุณไปเถิด” แลวก็เดนิจากไป ขณะท่ีชายตกหลุมคนนีก้าํลัง
หมดหวังนั่งกอดเขาอยูท่ีกนหลุมรอความตายอยูนัน่เอง ทันใดนั้นกมี็ชายคนหนึ่งยื่นหนาโผลมาท่ีปาก
หลุม แลวตะโกนถามเขาวา “เพื่อนเอย! ทําไมจึงตกลงไปในน้ัน?”..เขาก็ตอบวา “เพราะวาผมไมเช่ือฟง
คําเตือน เม่ือมีคนผานมา บางคนก็สมน้ําหนาผม บางคนก็ใหผมท่ีจะชวยตนเอง บางคนก็บอกวาผมนั้น
มีบาปหนา ตอนน้ีก็มาถึงคุณ คุณจะวาหรือซํ้าเติมอะไรผมอีกละ?”...ชายคนนั้นจึงกลาววา “ผมไมไดมา
ซํ้าเติมคุณ และผมก็ไมไดมาบอกวิธีคุณ แตผมมาเพ่ือจะถามวาคุณอยากข้ึนมาจากหลุมนี้ไหม?... ถาคุณ

 3 



อยาก ผมกจ็ะชวยคุณ”... “อยากซิ!...ชวยผมหนอยเถอะครับ” “ถาอยากก็ยื่นมือมา ผมจะเอาเชือกหยอน
ไปใหแลวดึงคุณข้ึนมา” หลังจากนั้นชายคนนั้นก็ข้ึนมาจากหลุมนัน้ได โดยการชวยเหลือของชายคน
สุดทาย... 

พระองคทรงเปนผูเดียวท่ีชวยทานได 

ผูอานที่รัก เร่ืองขางตนนี้เปนสภาพท่ีแทจริงในชีวิตของมนุษย เราจะเหน็วามนษุยเราลวนตกอยู
ในหลุมลึกแหงความบาป ซ่ึงเม่ือเราตกอยูในหลุมแหงความบาปแลวเราก็พยายามท่ีจะดิน้รนตอสูกับ
ความผิดบาปเหลานี้ แตพยายามแลวพยายามเลากไ็มสามารถท่ีจะชวยตนเองใหพนจากความผิดบาป
หรือเอาชนะความบาปไดเลย... บางคร้ังผลที่เราทําความผิดบาปกป็รากฏชัด จึงทําใหบางคนก็
สมน้ําหนาเรา หรือมีบางคนก็ใหเราหาทางท่ีจะชวยตนเอง และก็มีบางคนก็แนะนําวธีิตาง ๆ เพื่อใหเรา
รูสึกวาหลุดพนจากความผิดบาปไดบางหรือมีความรูสึกท่ีดีข้ึน แตเม่ือเราตื่นข้ึนมาแลวมองดูตัวเอง เรา
ก็ตองพบวาเรายังอยูในหลุมแหงบาปเหมือนเดิม แตถึงแมมนุษยเราจะทําบาป พระองคก็ยังทรงรัก
มนุษยและไมอยากใหมนษุยตองรับโทษและตองอยูในนรกซ่ึงเปนดนิแดนแหงความเจ็บปวดและนา
กลัว ดงันั้นพระองคจึงไดทรงจัดเตรียมหนทางเพ่ือชวยมนุษยใหรอดจากบาป โดยทรงใหพระเยซูคริสต
ซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมาเปนผูชวยเหลือมนุษยใหพนจากหลุมลึกแหงบาปนั้นแตเพราะ
เหตุความผิดบาปท่ีมนุษยเราทํานั้นตองมีการลงโทษ ดังนั้นวิธีเดียวท่ีพระเยซูคริสตจะชวยมนุษยไดก็คือ 
พระองคตองรับการลงโทษบาปแทนมนษุย ซ่ึงพระคริสตธรรมคัมภีรก็ไดบันทกึไววา พระเยซูคริสตได
ทรงถูกตรึงบนไมกางเขนท้ัง ๆ ท่ีพระองคไมมีบาปเลย แตการท่ีพระองคทรงยอมถูกตรึงและยอมตายก็
เพื่อเปนการรับโทษความผิดบาปแทนมนษุย และหลังจากท่ีพระเยซูคริสตไดทรงส้ินพระชนมบนไม
กางเขนแลวในวันท่ี 3 พระองคก็ทรงฟนจากความตายและทรงพระชนมอยูเปนนติย ซ่ึงเปนการพิสูจน
วาพระองคทรงมีชัยชนะตออํานาจของความบาปและความตาย นัน่จงึแสดงใหเห็นวา พระองคทรง
สามารถชวยคนท้ังปวงใหรอดจากอํานาจเหลานั้นไดเชนเดียวกนั... 

ผูอานที่รัก... เพราะวาพระเจาทรงรักทาน พระองคจึงไมอยากใหทานจมอยูในความผิดบาปอีก
ตอไป แตพระองคปรารถนาท่ีจะชวยทานจนยอมใหพระเยซูคริสตมาตายบนไมกางเขนเพ่ือรับโทษบาป
แทนทาน เพือ่ทานจะไมตองรับการพิพากษาโทษจากพระองคอีกตอไปยิ่งกวานั้นก็คือ พระองคจะทรง
ประทานชีวิตนิรันดรใหแกทาน และจะใหทานจะไดอยูในสวรรคกับพระองคตลอดไป บัดนีท้านมี
โอกาสที่จะรอดจากบาปแลว ขอใหทานทราบเถิดวา มีเพียงพระเยซูคริสตเทานั้นท่ีสามารถชวยทานให
พนจากบาปได... ถาทานปรารถนาท่ีจะใหพระองคเปนพระผูชวยทานใหรอดจากบาปแลว ก็ขอใหทาน
อธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้ 
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“ขาแตพระเจา... บัดนี้ขาพระองคขอยอมรับวา ขาพระองคไดทําความผิดบาปมากมาย ขา
พระองคสมควรรับการลงโทษ แตขอพระองคทรงโปรดเมตตายกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองค
ดวย ขาพระองคขอพึ่งในการชวยเหลือของพระเยซูคริสต ขอพระองคทรงโปรดรับโทษความผิดบาป
แทนขาพระองคดวยเถิด... ขอบพระคุณสําหรับการทรงชวยเหลือท่ีมีตอขาพระองค ขออธิษฐานในพระ
นามของพระเยซูคริสต อาเมน” 

ถาทานไดอธิษฐานตามประโยคขางตนนีด้วยความจริงใจแลว ขอใหทานม่ันใจเถิดวา พระเยซู
คริสตไดทรงรับโทษความผิดบาปแทนทานแลวอยางแนนอน และพระองคจะทรงนาํทางชีวิตของทาน
ตลอดไป ทานสามารถติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจนแลวสงไป
ตามท่ีอยูดานขางในใบตดัสินใจ 

“คํานี้เปนคําจริงและสมควรที่มนุษยทุกคนจะรับไวคือวาพระเยซูคริสตไดเสด็จมาในโลก เพื่อ
จะไดทรงชวยคนบาปใหรอดจากความผิดบาปของเขา” พระธรรม 1 ทิโมธี 1:15 
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สนใจติดตอซ้ือใบปลิว 
จัดทําโดย : ศูนยสงเสริมการประกาศในกลุมคริสตจักร CCMA 117/117 ซ.ชาตะผดุง 15  

  ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร.043-228-969 Fax 043-225-861 
ผูเขียน  : นิกร สิทธิจริยาภรณ www.ccmathai.org e-mail:vdo@thaimail.com 
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