
 1  



อะไรคือสิ่งท่ีมนุษยเราทุกคนตองการมาก
ที่สุดในเวลาน้ี? 

กอนท่ีจะตอบคําถามขางตนนี้ ขอใหเรามาดูนิทานเร่ืองหนึ่งกนักอน... นานมาแลวมีชายคน
หนึ่ง เขาไดทําผิดกฎหมายอยางรายแรง จงึถูกจับขังไวในคุก ในท่ีสุดก็ถูกพิพากษาตัดสินใจใหประหาร
ชีวิต และในคืนวันสุดทายกอนท่ีเขาจะถูกประหารชีวิต ใบหนาของเขาก็เต็มไปดวยความทุกข เขาจึงนั่ง
อยางหมดอาลัยตายอยาก... ขณะนัน้เองไดมีเพื่อน 4 คนเดินทางมาเยี่ยมเขา ซ่ึงนายคุกไดอนุญาตใหเขา
ไปเยีย่มไดคร้ังละ 1 คน... และเพื่อนคนท่ี 1 ก็ไดเขามาเยีย่มพรอมกับปนโตใสอาหารมาดวย แลวพดูกับ
เขาวา “เพื่อนเอย...เราสงสารนายมาก นี่แนะ... เราไดนําเอาอาหารอรอย ๆ ท่ีนายชอบท่ีสุดมาใหนาย”... 
เม่ือไดยนิเชนนั้นเขาจึงพดูวา “นายเอาอาหารอรอย ๆ มาใหฉัน มันจะมีประโยชนอะไรกัน เพราะพรุงนี้
ฉันก็จะตองตายแลว ฉันกินไมลงหรอก!”... เม่ือเพ่ือนคนท่ี 1 ออกไป เพื่อนคนท่ี 2 กเ็ขามาพรอมกบัเงิน
ถุงหนึ่ง แลวพูดกับเขาวา “เพื่อนเอย!... ฉันรักนายมากนะ ฉันก็เลยเอาเงินมาใหนายใช”... เขาจงึพูดวา 
“โธเพื่อนเอย!... ถาเงินนี้มันซ้ือชีวิตใหฉันไดก็คงด ีแตมันซ้ือชีวิตใหฉันไมไดเลย ตอนน้ีฉันไดมัน จะมี
ประโยชนอะไร เพราะพรุงนีฉั้นก็จะตายแลว”... เพื่อนคนที่ 2 ก็ออกไป และเพื่อนคนท่ี 3 กเ็ขามาเยีย่ม
พรอมกับนําหนังสือมาหนึ่งเลมแลวบอกกบัเขาวา... “เพื่อนเอยเราเห็นใจนายมากจริง ๆ... ทําใจดี ๆ นะ
... ฉันไดเอาคูมือในการใชชีวิตอยูในโลกอยางมีความสุขมาใหนาย”... เขาจึงพูดข้ึนวา “โธเอย! จะมี
ประโยชนอะไรกันเลา? ในเมื่อวันพรุงนี้ฉันก็จะตายแลว”... และแลวเพื่อนคนสุดทายก็เขามาพรอมกับ
กระดาษแผนหนึ่ง เม่ือชายคนท่ีติดคุกเหน็ดังนั้นจึงรีบพูดวา “เพื่อนเอย! ขอบใจท่ีนายมาเยี่ยม แตนายไม
ตองเอาอะไรมาใหฉันหรอก มันไมมีประโยชนอะไรท้ังนั้น เพราะพรุงนี้ฉันก็ตองตายแลว” แตเพือ่นคน
สุดทายรีบบอกวา “เพื่อนรักเอย!... แนนอนท่ีใครจะเอาอะไรมาใหนายเวลานีก้็ไมมีประโยชนท้ังส้ินแต
ส่ิงท่ีฉันเอามาใหนายน้ันมีประโยชน และเปนส่ิงท่ีนายตองการมากท่ีสุดในตอนนี”้... เขาจึงถามเพ่ือนวา 
“ส่ิงท่ีนายหมายถึงนั้นมันคืออะไรละ?”.... ใบอภัยโทษจากพระราชาไงละ!... ฉันไดไปทูลขอพระองค
อภัยโทษใหแกนาย เพียงแตนายมาเซ็นช่ือในใบนีเ้ทานัน้ นายก็จะไมตองถูกประหารชีวิต และไมตอง
ติดคุกอีกตอไป”.... ทันใดนั้นใบหนาของชายคนน้ันท่ีเคยเต็มไปดวยความเศราโศก ก็กลับเปล่ียนเปน
ใบหนาท่ีเต็มไปดวยความช่ืนชมยินดี แลวเขาก็รีบเซ็นช่ือในใบอภยัโทษนั้นทันที 

ผูอานที่รัก... ถามนุษยเรามีชีวิตอยูเพยีงแคในโลกน้ีและเปนชีวิตท่ียืนยาวตลอดไปเปนนิจนิ
รันดร ส่ิงท่ีมนุษยตองการมากท่ีสุดก็ตองเปน อาหาร เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย หรืออาจจะเปนคูมือใน
การใชชีวิตอยูในโลกใหมีความสุข แตเพราะเหตุท่ีคนเราอยูในโลกนี้เพียงช่ัวคราวและหลังจากท่ีเราจบ
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ชีวิตในโลกนีแ้ลว ชีวิตหลังความตายมันยาวนานเปนนิรันดร ดังนั้นมนษุยเราจึงจําเปนตองมีการ
เตรียมพรอมท่ีจะไปเผชิญกบัชีวิตหลังความตาย ซ่ึงเรากท็ราบกันดีอยูวามนุษยทุกคนลวนปรารถนาท่ีจะ
ไดไปอยูสวรรคกันท้ังส้ิน แตผูใดเลาท่ีจะเปนผูตัดสินวาใครจะไดไปสวรรคหรือใครจะตองไปนรก ซ่ึง
พระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกวาบุคคลผูนัน้ก็คือ “พระเจา” ผูเปนเจาของสวรรคและเปนผูสรางมนุษย
นั่นเอง...  แทจริงแลวพระเจาไมไดประสงคใหมนษุยตองไปอยูในนรกเลย แตเพราะวามนุษยทําผิดทํา
บาป จึงตองรับโทษเชนนัน้.... ท่ีจริงเม่ือพระเจาทรงสรางมนุษยข้ึนมานั้น พระองคปรารถนาใหมนุษย
ทําแตส่ิงท่ีถูกตองและดีงาม แตเพราะพระองคไมไดสรางมนุษยเราใหเปนหมือนหุนยนตท่ีไมมีอิสระ
ในการเลือก พระองคไดใหมนษุยเรามีอิสระในการตัดสินใจไดเอง โดยพระองคไดบอกอยางชัดเจนวา
มนุษยจะตองใชอิสระในการเลือกอยางถูกตอง คือตองเลือกท่ีจะดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและจะได
อยูกับพระองคตลอดไปเปนนิตย แตถาเขาไมเช่ือฟงพระองค ความบาปก็จะเกิดข้ึน และความบาปจะทํา
ใหเขาพบกับความตาย ซ่ึงไมใชความตายฝายรางกายอยางเดียวเทานัน้ แตจิตวิญญาณของเขายังตองพบ
กับการพิพากษาอันยุติธรรมจากพระเจาอีกดวย และปลายทางของเขาก็คือบึงไฟนรก ซ่ึงเขาจะตองทุกข
ทรมานอยูท่ีนัน่เปนนิรันดร.... แตท่ีนาเศราใจก็คือหลังจากท่ีพระเจาทรงสรางมนุษยข้ึนมาแลว มนุษย
เรากลับใชอิสระในการตัดสินใจของตนในทางท่ีผิด เพราะเขาไดตดัสินใจทําตามท่ีตนเองเหน็ชอบและ
ไมเช่ือฟงพระเจาจึงทําใหหลงไปทําผิดทําบาปมากมาย ซ่ึงความบาปน่ีเองท่ีทําใหมนุษยถูกแยกออกจาก
พระเจาผูบริสุทธ์ิ และเม่ือมนุษยถูกแยกออกจากพระเจาแลว อํานาจแหงความบาปและเงามัจจุราชแหง
ความตายจึงไดครอบงําชีวิตของมนุษยทุกคน ซ่ึงถาเราอยากรูวาเรากําลังถูกอํานาจแหงความบาป
ครอบงําจริงหรือ? ก็ดูไดจากปรากฎการณเชนนี้ท่ีเกดิข้ึนในชีวิตของมนุษยทุกคน นัน่ก็คือ.... “อยากทําด ี
แตทําไมคอยได... ไมอยากทําช่ัว แตกย็ังทําอยู”... ถาเราลองไปถามเด็กผูหญิงผูชายท่ีมีอายุราว ๆ 7-8 
ขวบวา “โตข้ึนหนูจะดื่มเหลา เลนการพนัน ดูหนังโป ทําผิดเร่ืองเพศ เสพยาเสพติด หรือทําใหคุณพอ
คุณแมเสียใจไหม?”... สวนมากเด็กก็จะตอบวา “ไมครับ!..... ไมคะ!”.... แตพอพวกเขาโตข้ึนละ เราก็
พอจะคาดคะเนไดเลยวา พวกเขาก็จะเร่ิมทําในส่ิงท่ีพวกเขาเคยยืนยันในตอนเปนเดก็วาจะไมทําส่ิง
เหลานั้นอยางเด็ดขาด ท่ีจริงไมตองถามเด็ก ๆ หรอกครับเพราะตัวเราเองกเ็ปนเชนนัน้เหมือนกัน 
นอกจากนั้นแลวยังมีนิสัยบาปอีกหลายอยางท่ีเรามักจะทําอยูเสมอ ๆ ไมวาจะเปนการโกหกหลอกลวง 
อิจฉาริษยา นนิทาวาราย เหน็แกตวั ใสรายปายสี เอารัดเอาเปรียบ หรือมีใจโลภ ฯลฯ จนบางคร้ังนําไปสู
ความบาปท่ีรุนแรงหลายอยาง เชน การปลนจี้ ขมขืน จนถึงข้ันทํารายชีวิตผูอ่ืนไปเลย ซ่ึงนี่เปน
ปรากฏการณท่ีช้ีใหเห็นวา มนุษยเราทุกคนนั้นถูกความบาปครอบงําอยูในชีวิตจริง ๆ... 

และนอกจากความบาปจะทําใหมนษุยเราไมรูความหมายท่ีแทจริงของการมีชีวิตอยูในโลก ซ่ึง
จริง ๆ แลวมนุษยเราไมรูเลยวาเขาตองการอะไรในชีวิต หรืออะไรเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีชีวิตของเขา
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ตองการ โดยเขาจะใชท้ังชีวติของเขาเพื่อแสวงหาส่ิงท่ียึดเหน่ียวและความสุขจากโลกใบนี้ ไมวาจะเปน
เงินทอง ความสนุกสนาน หรือแนวทางในการดําเนนิชีวติในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหตนเองนั้นมีความสุข 
แตจริง ๆ แลวส่ิงเหลานี้ท่ีเขาแสวงหามาลวนเปนส่ิงท่ีช่ัวคราวเทานั้น เพราะวันหนึ่งชาหรือเร็วเขาก็ตอง
ตายและตองพรากจากส่ิงท่ีเขาใชชีวิตทุมลงไปกับมัน หลังจากนั้นก็ตองไปพบกับการพิพากษาจากพระ
เจาอีกดวย ซ่ึงเราจะเห็นวาหากมนษุยเราอยูในโลกน้ีเพยีงไมกี่สิบป แลวตองไปรับโทษอยูในนรกเปน
นิจนิรันดร ก็เปนเร่ืองนาเศราจริง ๆ แตพระเจาไมอยากใหเราตองพบจุดจบท่ีนากลัวเชนนั้นเลย เพราะ
พระองคทรงรักมนุษยท่ีพระองคทรงสรางข้ึนมา พระองคจึงอยากจะใหอภยัความบาปแกมนษุยเรา แต
เพราะวาพระองคทรงมีความยุติธรรม พระองคจะใหอภยัฟรี ๆ ไมไดหรือพระองคจะทรงถือวาความ
บาปท่ีเราทํานัน้ไมมีโทษกไ็มได ดวยเหตุนี้พระองคจึงทรงกําหนดวา ถามนุษยเราจะพนจากบาปไดนั้น 
ก็จะตองมีผูหนึ่งมารับโทษบาปแทนมนษุย ซ่ึงบุคคลผูนั้นจะตองเปนผูท่ีไมมีบาปเลย แตพระองคทรง
ทราบวาในทามกลางมนุษยท้ังหลายนั้น ไมมีใครเลยท่ีเปนคนดีพรอม เพราะมนษุยทุกคนลวนแตเปน
คนบาปท้ังส้ิน ดังนั้นพระเจาจึงไดทรงจดัเตรียมพระบุตรองคเดียวของพระองคซ่ึงก็คือพระเยซูคริสตมา
รับสภาพเปนมนุษยในโลกเม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว ในขณะท่ีพระเยซูคริสตทรงดําเนินชีวิตอยูใน
โลกน้ี พระองคไมเคยทําบาปเลยแมแตนอย ดังนัน้พระองคจึงเปนผูเดียวในโลกที่สามารถใชรางกาย
ของพระองครับการลงโทษบาปแหงความตายแทนมวลมนุษยได ซ่ึงพระองคไดทรงยอมถูกตรึงจน
ส้ินพระชนมบนไมกางเขนก็เพื่อเปนการไถความผิดบาปใหแกมนุษยเรา.... 

ผูอานที่รักทุกทาน... เวลานี้ผมอยากใหทานลองถามตัวทานเองดูวา.... ฉันตองการอะไรมาก
ท่ีสุดในชีวติ?”.... ทานตองการเงินทองหรือ?... แนนอนส่ิงเหลานี้อาจเปนส่ิงสําคัญ แตมันก็เปน
ประโยชนตอชีวิตฝายรางกายของทานเทานั้น ซ่ึงพระเยซูคริสตไดทรงตรัสวา.... ถาผูใดจะไดทรัพย
สมบัติส้ินท้ังโลก แตตองเสียชีวิตเพราะบาปของตนแลวจะไดประโยชนอะไร?... ดังนั้นจึงจําเปนอยาง
ยิ่งท่ีชีวิตของเราจะไดรับการอภัยโทษจากพระเจา เพื่อท่ีจะไดหลุดพนจากอํานาจแหงความบาป และจะ
ไดมีความหวังในชีวิตวา วนัหนึ่งเม่ือจากโลกน้ีไปก็จะไดอยูในสวรรค.... เวลานี้ผมอยากจะบอกทานวา
มนุษยเราทุกคนนั้นมีความผิดบาปมากมายท่ีอยูในชีวิต เราเปรียบเสมือนชายคนน้ันท่ีมีขอหา จึงตองติด
คุกอยู ซ่ึงมีความหวาดกลัวท่ีจะตองเผชิญกับโทษประหารน้ันแตวันนีข้าวดีก็คือพระเจาทรงพรอมท่ีจะ
อภัยโทษบาปใหแกทานโดยผานทางพระเยซูคริสตแลวเวลานี้ทานจะตอบสนองตอโอกาสรอดจากบาป
ท่ีมาถึงทานอยางไร?... มาถึง ณ จุดนี้ ทานจะตองใชอิสระในการเลือกของทานอีกคร้ังเพื่อตัดสินใจวา 
ทานตองการทีรั่บการอภัยโทษจากพระเจาและรับความชวยเหลือจากองคพระเยซูคริสตหรือไม?... อยา
ลืมวาชีวิตของมนุษยท่ีถูกแยกจากพระเจากเ็หมือนกับกิ่งไมท่ีถูกตัดออกจากตน ซ่ึงมีแตจะเหี่ยวแหงและ
รอวันตาย แลวถูกนําไปเผาไฟเทานั้น มันก็จะมีโอกาสท่ีจะมีชีวิตอีกคร้ังนั่นก็คือการนํามันไป “ทาบกิ่ง” 
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กับตนซ่ึงเปนแหลงชีวิตของมัน แตถาเซลลในกิ่งนัน้ตายสนิทแลว ตอใหคนทาบกิ่งเกงขนาดไหนกต็าม 
ก็ไมมีทางท่ีกิ่งนั้นจะติดและกลับมามีชีวิตไดอีกเลย... เชนเดียวกนั วันนี้โอกาสท่ีทานจะรอดจากการ
พิพากษาของพระเจา ก็ตราบท่ีทานยังมีลมหายใจอยูในโลกน้ีเทานั้น อยารีรออีกตอไปเลยครับ เพราะเรา
ไมรูวาวนัไหน เวลาไหน เราจะหมดลมหายใจ หรือเราจะเหลืออายุอีกเทาไหร... รีบมารับเอาพระคุณ
ความรอดจากพระเยซูคริสตเดี๋ยวนี้เถิด แลวพระองคจะทรงชวยใหทานเปนไทจากอํานาจบาปอยาง
แทจริง.... ดังนั้นถาทานตองการรับการอภัยโทษจากพระเจา ทานสามารถทําไดงาย ๆ ก็คือเปดใจของ
ทานออกเหมือนกับชายคนน้ันท่ีเม่ือเขารูวาพระราชาใหอภัยโทษเขา เขาจึงรีบเซ็นช่ือรับทันที เชน เดียว
กัน... บัดนี้พระองคทรงพรอมแลวท่ีจะอภัยโทษบาปใหแกทาน ทานพรอมท่ีจะเซ็นรับหรือไม?... ถา
ทานตองการ ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังน้ี... 

“ขาแตพระเจา... ขาพระองคขอยอมรับวาพระองคเปนคนผิดบาป และสมควรแกการลงโทษ 
แตขอพระองคทรงโปรดอภัยโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขาพระองคขอเปดใจตอนรับ
พระเยซูคริสตใหเปนพระผูชวยใหรอดจากบาปต้ังแตบัดนี้ ขอขอบคุณพระองคดวยใจจริง ขาพระองค
ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”.... 

ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดวยความจริงใจแลว ขอใหทานม่ันใจเถิดวา พระเจาไดทรง
อภัยโทษความบาปใหทานม่ันใจเถิดวา พระเจาไดทรงอภัยโทษความบาปใหทานแลวอยางแนนอน 
ดังนั้นถาวนัหนึ่งทานตองจากโลกนี้ไป ทานก็จะไมตองพบกับการพิพากษาจากพระเจาอีกตอไป แต
พระองคจะใหทานไดอยูในแผนดินสวรรค ซ่ึงเปนท่ีอยูอันดีเลิศและถาวร... ทานสามารถท่ีจะติดตอขอ
ทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจน แลวสงไปตามท่ีอยูดานขางในใบตัดสินใจ.... 
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