
มผีูพบโครงกระดูกของกะลาสีนิรนามคนหนึ่งขางที่กำบังชั่วคราว
บนเกาะเปลี่ยวตอนกลางมหาสมุทรแอตแลนติค เขาเขียนบันทึกชีวิตที่ถูก
ทารณุกรรมตลอดเวลาสีเ่ดอืนของเขา เมือ่ป ค.ศ. 1725 กองเรอืรบชาวดชัท
ทิ้งเขาไวบนเกาะแอสเซนชั่นในขอหาอาชญากรรม ในไมชาชีวิตเขาตกต่ำ
จนตองกนิเลอืดเตาแทนน้ำเพือ่ดบักระหาย เขาไดรบัความทรมานอยางแสน
สาหสัทางรางกาย แตสิง่ทีท่รมานยิง่กวาทีเ่ขาบนัทกึไวคอื ความผดิรายแรงที่
เขาไดทำลงไปนัน่เอง

เขาเขยีนบรรยายอยางเจบ็ปวดวา “ชางเจบ็ปวดเหลอืเกนิทีต่องถกูทอด
ทิง้และตายอยางอเนจอนาถเหมอืนคนบาปทีถ่กูสาปแชงเชนนี”้ การถกูทอด
ทิง้ทีเ่ลวรายทีส่ดุของกะลาสคีนนีค้อื ความรสูกึทีถ่กูแยกออกจากพระเจาของ
เขา ซึง่เปนสิง่ทีเ่หลอืทนจรงิๆ ในตอนจบของชวีติ

มนุษยตอสูดิ้นรนกับจิตใจที่ถูกทอดทิ้งใหอยูอยางโดดเดี่ยว นับตั้งแต
อาดัมและเอวา “หลบไปซอนตัวอยูในหมูตนไมในสวนนั้น ใหพนจาก
พระพักตรพระเจา” หลังจากที่ไดกินผลไมตองหาม (ปฐมกาล 3:8) เมื่อ
พระเจาเสด็จมาและเรียกเขาทั้งสอง อารมณแปลกใหมของความละอาย
ความผิดและความกลัวกระตุนใหเขาทั้งคูวิ่งหนีพระองคเปนครั้งแรก นา
เสยีดายทีใ่นปจจบุนัเราคนุเคยกบัความรสูกึนีเ้สยีจรงิๆ

อะไรเปนสาเหตทุำใหเราแยกจากพระเจา?
“แตวาความบาปชัว่ของเจาทัง้หลายไดกระทำใหเกดิการแยกระหวางเจา

กบัพระเจาของเจา และบาปของเจาทัง้หลายไดบงัพระพกัตรของพระองคเสยี
จากเจา พระองคจงึมไิดยนิ”  อสิยาห 59:2

พระเจามไิดแยกมนษุยบาปออกจากพระองคดวยเหวลกึนี ้พระองคมไิด
วิง่หนอีาดมัและเอวา พวกเขาตางหากทีว่ิง่หนจีากพระองค

1. การทำจติใจใหหายอยาก
กอนทีบ่าปจะเขามาทำลาย อาดมัและเอวาใกลชดิกบัพระผสูรางอยาง

มคีวามสขุในบานสวนเอเดนทีง่ดงาม เปนเรือ่งนาสลดใจอยางยิง่ทีเ่ขาเสยีรู
คำโกหกของซาตานที่หลอกวา พวกเขาจะฉลาดเหมือนพระองค การเสียรู
ทำใหเขาทัง้สองถกูตดัขาดจากความเชือ่พระผสูรางของเขา (ปฐมกาล 3)

หลงัจากทีอ่าดมัและเอวาถกูขบัไลออกจากสวนเอเดน เขาใชชวีติในโลก
ภายนอกอยางยากลำบาก คราวนีไ้มวาจะเปนการคลอดลกูหรอืการเตรยีมดนิ
เพือ่เพาะปลกู ทกุอยางตองแลกดวยเลอืด หยาดเหงือ่และน้ำตา ความผกูพนั
ระหวางพระเจากบัเขาขาดสะบัน้ลง มแีตความบาปทีท่ำใหเขาโลภและมแีต
ความอยาก ทีท่ำใหเขาเจบ็ปวด

เพราะวาอาดมัและเอวาไดฝาฝนกฎเปนคแูรก ดงันัน้ “ทกุคน” (เผาพนัธุ
มนุษยทั้งหมด) จึงตกอยูในบาปเดียวกันและตองพบกับความตาย ซึ่งเปน
บทลงโทษสดุทายของบาป

“เพราะเหตนุี ้บาปไดเขามาในโลกเพราะคนคนเดยีว และความตาย
กเ็กดิมาเพราะบาปนัน้ และความตายกไ็ดแผไปถงึมวลมนษุยทกุ
คนเพราะมนษุยทกุคนทำบาป”  โรม 5:12

สะพาน
สูชีวิตที่

เบกิบานใจ
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เหวลกึเพือ่ใหคนทีเ่ชือ่พระเยซหูรอืเชือ่พระเจา หรอื
เชือ่พระผชูวยใหรอดบาปใชเดนิขามไปสกูารมชีวีติ
นรินัดร

3. ความจริงสำคัญเกี่ยวกับพระเยซูเจ็ด
ประการทีท่านควรทราบ

ความจรงิทีเ่กีย่วกบัพระเยซเูจด็ประการนีจ้ะไม
พบในมนุษยในโลกคนไหน

(1) พระเยซเูสดจ็มาจากสวรรคสโูลก
พระเยซมูจีรงินานเทาไร?
“กอนอบัราฮมัเกดิ เราเปนอยแูลว!” ยอหน 8:58
พระเยซทูรงประกาศตอโลกวา “เราเอง” พระทรง

ดำรงอยตูลอดเวลาและจะดำรงอยตูลอดไป ถงึแม
พระเยซทูรงเกดิจากหญงิธรรมดา (มทัธวิ 1:22, 23)
พระองคทรงเปนพระเจาในสภาพมนษุย

ในศตวรรษที ่19 อาจารยดไวท แอล มดูี ้และ
บลิลี ่เกรแฮม เคยพดูถงึ การประสตูขิององคพระเยซู
วา “นาจะมกีารเสยีสละทีย่ิง่ใหญถวายแดพระเยซู
พระองคควรบงัเกดิในเปลเงนิ ควรมทีตูสวรรคเปน
ขาราชบรพิารคอยดแูล ควรเสวยดวยชอนทอง แต
พระผสูรางโลกและสวรรคกลบัเสดจ็มาในรางมนษุย
เกิดในรางหญา มีบิดามารดาที่ยากจนและอยูใน
สภาพแวดลอมเลวรายทีส่ดุ”

ทูตสวรรคบอกโยเซฟถึงเวลาที่องคพระเยซู
จะทรงประสตูวิา

“เธอ (มารยี) จะใหพระกำเนดิบตุรชาย แลว
จงเรยีกนามทานวา เยซ ูเพราะวาทานจะทรงชวย
ชนชาตขิองทานใหรอดจากบาปของพวกเขา”
มทัธวิ 1:21

พระเยซ ูพระผสูรางจกัรวาล (ยอหน 1:1-3, 14)
ทรงเต็มพระทัยมาในโลกของเราเพื่อชวยเราใหพน
บาปและความตาย

(2) พระเยซทูรงมชีวีติทีไ่มมบีาป
“พระเยซพูระบตุรของพระเจา....แตทรงเคยถกู

ทดลองใจเหมอืนเราทกุอยาง ถงึกระนัน้พระองคกย็งั
ปราศจากบาป”  ฮบีร ู4:14, 15

พระเจาไมใชเพยีงสิง่ทีพ่ดูกนัเพือ่ใหเราพอใจ
และพนบาป แตพระองคทรงเสด็จมายังโลกใน
สภาพมนุษยที่ไมมีบาปที่เราสัมผัสได นามวา
พระเยซู อันเปนรูปธรรมที่นาสนใจมากกวาคำ
เทศนาสั่งสอน บนโลกนี้ซาตานหรือคูตอสูที่ยิ่ง
ใหญของพระครสิตพยายามวางอุบายใหพระองค
ทำบาป เมื่อครั้งที่พระคริสตทรงอดอาหารในถิ่น
ทรุกนัดาร มารไดโจมตพีระองคอยางดเุดอืดทีส่ดุ เพือ่
หวงัทำลายความซือ่สตัยของพระเมสสยิาห (มทัธวิ
4:1-11) พระเยซทูรงคกุเขาอธษิฐานบนภเูขามะกอก
เทศกอนการตรงึกางเขน เพราะเปนการทดลองใจที่
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ขณะทีเ่ราหลงผดิ จติใจจงึรซูึง้ถงึรสชาตขิอง
ความอยากมีเพียงพระเจาพระองคเดียวเทานั้นที่
สามารถเติมเต็มความมั่นคงทางจิตใจใหกับเรา
บอยครั้งที่เราพยายามแกความอยากโดยการเดิน
ซือ้ของในหางสรรพสนิคาอยางไมยัง้มอื การแขงกนั
ทำงานอยางบาคลั่งเพื่อหวังไดเลื่อนตำแหนงใน
บริษัท การดื่มของมึนเมา เสพยาเสพติดหรือการ
เที่ยวสำสอน แตในที่สุดความอยากที่เกิดขึ้นก็คือ
อาการของการคร่ำครวญหาพระเจา ซึง่ตองใหความ
รักของพระองคสถิตในชีวิตเราเทานั้นจึงจะรักษา
ความอยากนัน้ได

“พระองคทรงสำแดงวถิแีหงชวีติแกขาพระองค
ตอพระพกัตรพระองค มคีวามชืน่บานอยางเปยมลน
ในพระหตัถขวาของพระองค มคีวามเพลดิเพลนิ อยู
เปนนติย”  สดดุ ี16:11

ความเบกิบานใจทีแ่ทจรงิเกดิขึน้ไดดวยวธิเีดยีว
คอืการมสีะพานเชือ่มชองวางระหวางเราและพระเจา
ใหเปนทางเดนิขามไปอยเูฉพาะพระพกัตรพระองค

2. สะพานทอดขามเหวบาปและความตาย
ไมเพียงแตมนุษยเทานั้นที่รูสึกถูกทอดทิ้ง

เพราะบาป พระทยัของพระเจาทรงปวดราวดวยเชน
กนัในวนัทีอ่าดมัและเอวาหนัหลงัใหพระองค และ
พระองคยงัทรงเศราพระทยัตอความทกุขยากและ
โศกนาฏกรรมที่มนุษยตองไดรับ พระองคทรง
ปรารถนาที่จะเห็นเราสุขใจ และพยายามรักษา
บาดแผลทางอารมณใหแกเรา พระองคไมพอพระทยั
ทีไ่ดแตเฝามองมนษุยอยางนาเวทนาจากอกีฝงเหว
ดงันัน้พระองคจงึตดัสนิพระทยัยอมเปนสะพานขาม
เหวลกึแหงบาปและความตายนัน้เสยีเอง

“พระเจาทรงรกัโลกดงัน้ี คอืไดประทานพระบตุร
องคเดียวของพระองค เพื่อทุกคน ที่วางใจใน
พระบตุรนัน้จะไมพนิาศ แตมชีวีตินรินัดร เพราะวา
พระเจาทรงใหพระบุตรเขามาในโลก ไมใชเพื่อ
พพิากษาโลก แตเพือ่ชวยกโูลกใหรอดโดยพระบตุร
นัน้”  ยอหน 3:16, 17

พระผู เปนเจาทรงประทานพระบุตรหรือ
พระเยซเูปนเครือ่งสกัการะแหงบาป เปนบทลงโทษ
แหงความตาย การมีพระชนม การสิ้นพระชนม
และการฟนคนืพระชนมของพระองค สามารถทำให
คนบาปไดรับการอภัย และรอดจากบาปทั้งปวง
นอกจากนี้ยังเปนการแสดงใหจักรวาลเห็นพระ
กิตติคุณที่แทจริงขององคพระคริสตและตัวตนที่
แทจรงิของซาตาน การทีส่ะพานแหงองคพระครสิต
พังลงหรือการที่พระโลหิตไหลสามารถ  ดึงรั้ง
ประชาชาตใิหกลบัใจและพนจากกบัดกับาป ความ
รักของพระองคถักทอเปนเสนใยทอดยาวขาม



บบีคัน้ กดดนัจน พระเสโท (เหงือ่) ของพระองคเปน
เหมอืนโลหติเมด็ใหญไหลหยดลงถงึดนิ  (ลกูา 22:44)

พระครสิตทรงยนืหยดัตอทกุเหตกุารณ ทีม่ารทมุ
ใสพระองค แต “ยงัปราศจากบาป” เพราะวาพระเยซู
ทรงเผชญิปญหาและการทดลองใจของมนษุยทกุอยาง
ดังนั้นพระองคจึงทรงเขาใจถึงการตอสูดิ้นรนของเรา
พระองคทรงสามารถทีจ่ะ “เหน็ใจในความออนแอของ
เรา” (ฮบีร ู4:15)

ทำไมพระเยซจูำเปนตองมชีวีติทีไ่มมบีาป
“พระเจาทรงทำพระองค (พระครสิต) ผทูรงไมมี

บาปใหบาป เพราะเหน็แกเรา เพือ่เราจะไดเปนคนชอบ
ธรรมของพระเจาทางพระองค”  2 โครนิธ  5:21

เหตทุีพ่ระเยซทูรงชนะการทดลองใจและจำเปน
ตองมชีวีติทีไ่มมบีาป เพือ่ใหเราเหน็ตวัอยางการกระทำ
ทีด่ขีองพระองค และใหเราเลกิชวีติเกาทีม่บีาปนัน้เสยี
พระองคชนะการทดลองใจหมายถงึพระองคทรงยอม
ถกูตรงึกางเขนสิน้พระชนมบนไมกางเขนตามขอกลาว
หาทีค่นยดัเหยยีดใหพระองค  แมมไิดทำอะไรผดิ โดย
ที่พระองคมิไดทรงแกตัวอะไรทั้งสิ้น พระองคจึงไมมี
บาปแตมนษุยกลบันำบาปของเขาวางไวทีพ่ระองค

(3) พระเยซทูรงสิน้พระชนมเพือ่กำจดับาป ออกไป
คนทำบาปมีกี่คน?
“เพราะวาทกุคนทำบาป และเสือ่มจากพระสริิ

ของพระเจา”  โรม 3:23
บทลงโทษสำหรบับาปคอือะไร?
“เพราะวาคาจางของบาปคอืความตาย แตของ

ประทานจากพระเจา คอืชวีตินรินัดรในพระเยซคูรสิต
องคพระผเูปนเจาของเรา” โรม 6:23

ทำไมพระเยซสูิน้พระชนม?
“จงดพูระเมษโปดกของพระเจา ผทูรงรบับาป

ของโลกไป!” (ยอหน 1:29)
เราทกุคนทำบาปและกาวสคูวามตายนรินัดร แต

พระเยซูทรงสิ้นพระชนมแทนเรา พระองคทรงรับเอา
“บาปเพื่อเรา” ทรงชำระโทษของความตายแทนเรา
การสิน้พระชนม ของพระองคประทาน ดงันัน้ “ของ
ประทานจากพระเจาคอืชวีตินรินัดรในพระเยซคูรสิต
องคพระผเูปนเจาของเรา” (โรม 6:23) พระเยซทูรงมอบ
ความสมบรูณแบบ  และชวีติทีช่อบธรรมของพระองคให
เปนของประทานแกเรา ความรกัเชนนีย้ากทีม่นษุยจะ
เขาใจ เพราะวาการสิน้พระชนมของพระองค “เราจงึอยู
อยางสงบสขุเฉพาะพระพกัตร พระเจา ทางพระเยซู
ครสิตองคพระผเูปนเจาของเรา” (โรม 5:1)

(4) พระเยซทูรงฟนจากความตาย
การสิน้พระชนมของพระเยซบูนไมกางเขน

ยังไมใชตอนจบของเรื่องอันนาอัศจรรยของ
พระองค เพราะพระองคไมอาจสิ้นพระชนมอยู
อยางนั้นหาไมแลวจะเปนพระผูชวยใหรอดบาป
ของเราไดอยางไร

“และถาพระครสิตไมไดทรงถกูชบุใหเปนขึน้
มา ความเชือ่ของพวกทานกไ็รประโยชน ทานกย็งั
คงอยใูนบาปของตน และถาอยางนัน้คนทัง้หลาย
ทีล่วงหลบัในพระครสิตกพ็นิาศไปดวย”  1 โครนิธ
15:17, 18

ศาสดาของหลายศาสนาสั่งสอนความจริง
ตามหลกัปรชัญาทีย่ิง่ใหญบางประการใหโลกรบัรู
ศาสดาเหลานัน้ไดสรางแรงบนัดาลใจในการดำเนนิ
ชีวิตแกคนนับรอยๆ ลาน แตไมมีอำนาจเหนือ
ธรรมชาติที่จะใหชีวิตแกมนุษยได เพราะทาน
เหลานัน้ตกอยภูายใตกฎของความบาปและความ
ทกุขยาก เพราะวาองคพระเยซทูรงลกุขึน้จากหลมุ
ฝงศพในวนัทีส่ามหลงัสิน้พระชนม (ลกูา 23 และ
24) พระองคทรงสญัญาอะไรไวแกเรา?

“เพราะเรามชีวีติอย ูพวกทานกจ็ะมชีวีติอยู
ดวย”  ยอหน 14:19

พระเยซูทรงพระชนมอยู พระองคทรงมี
อำนาจเหนอืความตาย ฉดุเราขึน้จากความตาย
จากนัน้มอบชวีติบรบิรูณนรินัดรใหแกเรา หากเรา
ยนิดเีชญิพระองค พระเยซกูพ็รอมเขามาสถติอยู
ในใจของทุกคน  การฟนพระชนมก็เพื่อใหเรา
สมปรารถนาในวันนี้

“นีแ่นะ เราจะอยกูบัทานทัง้หลายเสมอไป
จนกวาจะสิน้ยคุ”  มทัธวิ 28:20

มชีายหญงิจำนวนมากบนโลก กำลงัแบงปน
เรือ่งราวของพระครสิตทีท่รงชวยใหพวกเขาสามารถ
เลกิยาเสพตดิ สิง่เลวรายทีส่ดุได พระองคสามารถ
รกัษาแผลใจทีช่อกช้ำแกทกุคน

นกัศกึษาเกาของเราคนหนึง่เขยีนขอความ
ที่แสดงความซาบซึ้งนาประทับใจในกระดาษ
คำตอบแผนหนึ่งวา “ผมเปนนักดื่มเหลาตัวยง
วนัหนึง่ขณะทีเ่มาเหลา ผมเกบ็แผนโฆษณาการ
เรยีนพระคมัภรีของทานขึน้มาอาน ผมกรอกขอมลู
และสงไป ตอมาผมไดรบับทเรยีนบทแรกแหงความ
จรงิของพระครสิต เมือ่ผมศกึษาพระคมัภรีไดเพยีง
ระยะหนึง่ ผมตดัสนิใจมอบจติใจใหกบัพระองค
เพราะผมสามารถหยดุเหลาไดแลว”

บทที ่5 สะพานสชูวีติทีเ่บกิบานใจ - 23
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พระเยซทูรงประทบัอยใูนชวีติของชายคนนี ้ทำใหเขามี
พลงัใหมในจติใจทีส่ามารถชวยเขาเอาชนะสิง่เสพตดิได และ
เพราะพระเยซทูรงเปนพระผชูวยใหรอดจากบาปผทูรงฟนขึน้
มา จงึสามารถชวยทกุคนทีข่อความชวยเหลอืจากพระองค

(5) พระเยซเูสดจ็ขึน้สวรรค
หลังการฟนพระชนมกอนที่พระองคจะเสด็จกลับไป

หาพระบิดา (กิจการของอัครทูต 1:9) พระองคทรงมอบคำ
พระสญัญาใหแกผตูดิตามของพระองควา

“อยาใหใจของพวกทานเปนทกุขเลย พวกทานวางใจใน
พระเจา จงวางใจในเราดวย ในพระนเิวศของพระบดิาเรามทีี่
อยูมากมาย ถาไมมีเราคงบอกทานแลว เพราะเราไปจัด
เตรยีมทีไ่วสำหรบัพวกทาน เมือ่....เราจะกลบัมาอกีและ
รบัทานไปอยกูบัเรา...ทีท่ีเ่ราอย”ู  ยอหน 14:1-3

(6) พระเยซทูรงทำหนาทีม่หาปโุรหติในสวรรค
พระเยซทูรงเตรยีมสถานทีบ่นสวรรคไวใหทาน
“เพราะเหตนุีพ้ระองคจงึตองเปนเหมอืนกบัพีน่องทกุอยาง

เพือ่จะไดเปน มหาปโุรหติ ผเูปยมดวยพระเมตตาและซือ่สตัย
ในการกระทำกจิตอพระเจาเพือ่ทีจ่ะลบลางบาปของประชาชน
เพราะพระองคเองไดทรงทนทกุขและถกูทดลอง พระองคจงึทรง
สามารถชวยผทูีถ่กูทดลองได”  ฮบีรู 2:17-18

พระเยซูเสด็จมาในโลกของเราเพื่อ “ทรงไถบาปให
ประชาชาต”ิ และชวยทกุคนใหพนความทกุขทรมานจากการ
เปนทาสของบาป พระองคทรงสิน้พระชนมเพือ่ชวยเรา ดงันัน้
ในทีส่ดุพระองคทรงทำลายซาตาน เพือ่ถอนรากถอนโคนตน
ตอของบาป ความทกุขทรมานและความตายอยางเดด็ขาด

พระเยซใูนฐานะมหาปโุรหติของเรา “ทรงเปนเหมอืนกบั
พีน่องทกุอยาง” ขณะนีพ้ระองคทรงปรากฏตอพระพกัตรพระ
บดิาอยางตอเนือ่ง ในฐานะคนกลางของเรา คอืองคเดยีวผทูรง
อวยพรเดก็ๆ ทรงชบุชวีติใหมใหแกหญงิทีถ่กูลวงประเวณแีละ
ทรงใหอภัยโจรที่กำลังจะตายบนไมกางเขน ขณะนี้พระองค
ทรงกำลังปฏิบัติกิจอยูบนสวรรค เพื่อคอยดูแลชวยเหลือเรา
“พระองคทรงสามารถชวยคนเหลานัน้ทีก่ำลงัถกูทดลองใจ”

(7) พระเยซจูะเสดจ็กลบัมา
กอนทีพ่ระเยซจูะเสดจ็กลบัไปสวรรค พระองคทรงสญัญา

ไวอยางไร?
“เมือ่เราไปจดัเตรยีมทีไ่วสำหรบัทานแลว เราจะกลบั

มาอกีและรบัทานไปอยกูบัเรา เพือ่วาเราอยทูีไ่หนพวกทาน
จะไดอยทูีน่ัน่ดวย”  ยอหน 14:3

เมือ่พระเยซเูสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง พระองคจะปลดปลอย
เราใหหลดุพนจากบาป ความเจบ็ปวย ความโศกเศราและความ
ตายทีร่ะบาดอยบูนดาวเคราะหดวงนี ้พระองคทรงยนิดรีบัเรา
ทัง้หลายสโูลกแหงความสขุ และชวีตินรินัดรของพระองค

4. ความรกัทีม่ัน่คง
มีเรื่องเลาเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่ไตหวัน พอแมจัดงานแตง

งานแบบคลุมถุงชนใหกับชายหญิงคูหนึ่ง สามีชื่ออูหลงและ
ภรรยาชือ่ “กมิฮวย” เมือ่เสรจ็สิน้พธิสีมรสอหูลงเปดผาคลมุ
หนาเจาสาว เขาตกใจและขยะแขยงใบหนาของเจาสาวทีเ่ตม็
ไปดวยรอยแผลเปนจากโรคฝดาษ
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หลงัจากนัน้เปนตนมา อหูลงพยายาม
ไมยุงเกี่ยวกับภรรยาของตน สวนภรรยา
พยายามทำดทีีส่ดุเพือ่ใหสามมีคีวามสขุ เธอ
ทำงานบานอยางหนกัดวยหวงัวาสกัวนัหนึง่
สามจีะยอมรบัเธอ แตเขากย็งัคงไมแยแสและแสดงความเยน็ชา
ตอเธอ แมวาเธอจะแสดงความรกัตอสามเีธอมากเพยีงใดกต็าม

หลงัจากอยกูนิกนัมาไดสบิสองป ดวงตาของอหูลงเริม่มอง
ไมเหน็ จกัษแุพทยบอกวาถาเขาไมเปลีย่นกระจกตาใหมตาทัง้
สองขางจะบอดสนทิ แตการผาตดัตามรีาคาแพงและควิยาว

ภรรยาของเขาเริ่มรับงานทำหมวกฟางในตอนเย็นเพิ่ม
อีกหลายชั่วโมงเพื่อหารายไดเพิ่ม วันหนึ่งโรงพยาบาลแจง
วามีกระจกตาของคนที่ไดรับอุบัติเหตุ ขอใหอูหลงรีบไป
โรงพยาบาลเพือ่ผาตดัดวงตา

หลังจากอูหลงฟนจากการผาตัด เขาขอบคุณภรรยา
อยางเสยีไมไดเพราะเธอสงเงนิใหเขาใชผาตดั เมือ่เขาเหลอืบ
ไปมองภรรยาที่กมหนาอยูในพิสัยที่เขาสามารถมองเห็นได
อหูลงตองอาปากคาง เธอมองสามดีวยตาบอด ดวงตาทีว่าง
เปลา ไมมกีระจกตา บดันีเ้ธอไดรบัชยัชนะอยางทวมทนแลว
สามทีรดุตวัลงแทบเทาเธอสะอืน้ไห นบัเปนครัง้แรกในชวีติการ
แตงงานของเธอทีเ่ขากระซบิชือ่เธอวา กมิฮวย

พระเยซทูรงปรารถนาทีจ่ะมคีวามสมัพนัธอยางเดยีวกนั
นี ้กบัคนทีเ่พกิเฉยตอพระองคมานาน ทรงปรารถนาวาสกัวนั
หนึง่พระองคจะไดยนิเสยีงกระซบิวา พระองคทรงเปนพระผู
ชวยใหรอดบาปของเรา พระองคทรงเต็มใจ สละไมเพียง
พระเนตรของพระองคเทานัน้ แตทรงสละพระกาย เพือ่แสดง
ความรกัมัน่คงของพระองค ความรกัของพระองคทีม่อีานภุาพ
ยิ่งใหญพระคริสต  “เสด็จมาในโลกเพื่อทรงชวยคนบาปให
รอด” (1 ทโิมธ ี1:15)

การเสียสละครั้งยิ่งใหญของพระคริสต เปนการสราง
สะพานทอดขามความเพกิเฉยของเรา เพือ่ดงึเอาความเหนิหาง
ของเรากลบัมา ทานคนพบดวยตนเองหรอืยงัวา พระองคทรง
ประสงคจะพาทานเดนิขามสะพานครอมเหวลกึเพือ่เขาสอูอม
กอดของพระองค ทานเต็มใจที่จะตอบรับและอธิษฐานตอ
พระองคหรือยังวา “พระเยซูเจาขา ขาพระองครักพระองค
ขอบพระคณุสำหรบัความเสยีสละอนัยิง่ใหญอนัเหลอืเชือ่นี ้โปรด
สถติในใจขาพระองคและชวยขาพระองคใหพนจากบาปในขณะนี้
และทรงชวยใหขาพระองครอดพนตลอดนรินัดรดวยเทอญ”

พระเยซู
เสดจ็มา  เปนองคพระผเูปนเจาในสภาพมนษุย
ทรงพระชนม    บนโลกโดยไมมบีาป
ทรงสิน้พระชนม  เพือ่บาปของเรา
ทรงฟนคนืพระชนม  เพือ่ชวยเราใหพนจากความตาย
ทรงเสดจ็ขึน้สวรรค  เพือ่เตรยีมทีอ่ยไูวสำหรบัเรา
ทรงรบัใชพระเจา  ทกุวนัในฐานะมหาปโุรหติ
กำลงัจะเสดจ็มาในไมชา  เพือ่รบัเราไปอยกูบัพระองคตลอดนรินัดร



สะพานเชือ่มไปสชูวีติทีพ่งึปรารถนา
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่5 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตองตวัเลขดานซายมอืของกระดาษ
คำตอบ คอืตวัเลขตรงกบัแตละตอนในบทเรยีน พบแลว  ทีจ่ะชวยทานคนหาคำตอบของบทที ่5

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่5 อกีครัง้ จากนัน้กาเครือ่งหมาย X  หนาขอทีเ่หน็วาขอความถกูตอง
1. ___ ความบาปเปนเหตุทำใหมนุษยถูกแยกออกจากพระเจา

___ ความตายเกดิขึน้ทกุชวีติเนือ่งมาจากผลของความบาป
___ เราเตมิความปรารถนาของจติใจทีห่วิกระหายเนือ่งจากบาปโดยการแสวงหาพระเจาเพือ่ใหพระองคมาประทบัอยใูนชวีติ

2. ___ พระเยซเูสดจ็มาชำระโทษของความตายเพราะบาปของมนษุย เพือ่เชือ่มชองวางระหวางพระเจากบัเรา และเพือ่มอบชวีติ
นิรันดรใหแกเราทั้งหลาย

อานบทเรยีน พบแลว แตละตอนตามตวัเลขดานหนา  จากนัน้ใหทำเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่หน็วาถกูตองทีส่ดุ
3. พระเยซเูสดจ็มาในโลกของเรา

___ ในฐานะพระเจา ผทูรงดำรงอยตูลอดนรินัดรกาล เพือ่ชวยเราใหรอดพนจากบาปทัง้หลาย
___ ในฐานะทีท่รงเปนพระผสูราง พระองคไมมขีอผกูพนัใด ๆ เพราะพระองคสรางแลว
พระเยซูมีชีวิตอยูในโลกของเราในฐานะ
___ ชวีติทีไ่มมบีาปเพือ่แทนทีเ่ราทัง้หลาย
___ ชวีติทีเ่กอืบสมบรูณแบบ ถงึแมวาจะถกูซาตานทดลองใหทำบาปกต็าม
พระเยซทูรงสิน้พระชนม
___ เพือ่ความบาปผดิของมนษุยทัว่โลก
___ เพือ่ความบาปของคนชอบธรรมเทานัน้
พระเยซทูรงเปนขึน้มาจากความตาย ออกจากอโุมงคฝงศพในวนัทีส่าม
___ เหมอืนศาสดาของศาสนาอืน่ (อสิลาม พทุธ)
___ เพือ่พระองคจะสามารถมอบชวีติใหมใหแกเรา
พระเยซเูสดจ็กลบัคนืสสูวรรค
___ เพือ่ไปเตรยีมสถานทีใ่นสวรรคสำหรบัเราทัง้หลาย
___ และเราจะไมมโีอกาสไดพบพระองคอกีเลย
ขณะนีพ้ระเยซทูรงทำหนาทีเ่ปนคนกลางระหวางมนษุยกบัพระเจาบนสวรรค (เปนมหาปโุรหติ)  พระองคกำลงัจะเสดจ็กลบัมา
อีกไมนานนี้
___ เพือ่ปลดปลอยเราทัง้หลายจากการเปนทาสของความบาป
___ โดยถวายสตัวเปนเครือ่งบชูาเพือ่ไถบาปแกเรา

คำถามชวนคดิ
เพราะพระเยซไูดทรงกระทำและกำลงักระทำเพือ่เราอยางมากมาย จติใจของทานตอบสนองตอพระองคหรอืไม ดวยการทลูขอให
พระองคอภยัความบาปของทาน และขอใหพระองคเขามาในจติใจเพือ่ชวยทาน?
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