
ชายชราชาวสิงคโปรคนหนึ่งใชเวลาชีวิตเกือบทั้งชีวิตในศาสนาของ
บรรพบรุษุ ตอมาเขาไดรบัเชือ่เปนครสิเตยีน มคีนถามเขาวา “คณุลิม้ครบั ศาสนา
เดมิทีเ่คยนบัถอืกบัศาสนาครสิเตยีนตางกนัอยางไร?”

นีค่อืสิง่ทีเ่กดิขึน้เมือ่มพีระครสิตเปนศนูยกลางในการดำเนนิชวีติ
“พระองค (พระเจา) ทรงรกัษาไวในศานตภิาพอนัสมบรูณ เพราะเขาวางใจ

ในพระองค”  อสิยาห 26:3
การมชีวีติครสิเตยีนทำใหเกดิสนัตสิขุอยางมัน่คงและความเปนอยทูีบ่รบิรูณ

ทางเดยีวทีค่นทัง้หลายจะพบโอกาสครัง้ทีส่องในชวีติของเขา กโ็ดยทางของพระเยซู

1. ความหมายของ...ผหูลงทางทีไ่ดรบัการชวยใหรอดจากบาป
บางครัง้แมชวีติจะมคีวามสขุทางกาย แตคนเรายงัตกอยภูายใตความตายอยู

ด ีหมายความวาจติวญิญาณของคนเรายงัตองตาย
“ทานทัง้หลาย ตายโดยการละเมดิและการบาปของทาน เมือ่กอนพวก

ทานเคยดำเนนิชวีติในการบาปนัน้ตามวถิขีองโลกนี ้ตามผคูรอบครอง ทีม่อีำนาจใน
ฟาอากาศคอืวญิญาณทีท่ำกจิอยใูนพวกคนทีไ่มเชือ่ฟงในเวลานี”้ เอเฟซสั 2:1, 2

ซาตานชกันำคนเราใหตายในจติวญิญาณ ลมลงในบาปและความไมเชือ่ฟง
แตความจรงิทีแ่สนประเสรฐิของพระวจนะทีก่ลาววา พระเจายงัทรงรกัคนทีเ่คราะห
รายเหลานี ้พระองคทรงรกัเขาขณะทีเ่ขาตายในบาป และพระองคพรอมทีจ่ะชวย
ชวีติเขาอยางเตม็ที ่ เพือ่ชวยใหพนจากสภาพทีล่ำบากนีโ้ดยไมตองเสยีคาใดๆ ทัง้สิน้

“แตพระเจาทรงเปยมดวยพระเมตตา พระองคทรงรกัเราโดยความรกัอนัใหญ
หลวงของพระองค ถงึแมวาเราเปนคนตายเนือ่งจากการละเมดิ พระองคยงั
ทรงทำใหมชีวีติอยรูวมกบัพระครสิต... (จนกระทัง่) พระองคจะทรงสำแดง
พระคณุอนัอดุมเหลอืลนของพระองค ดวยพระกรณุาทีม่ตีอเราในพระเยซคูรสิต”
เอเฟซสั 2:4-7

พระเจาทรงรกัเราขณะทีต่วัเราไมมคีวามนารกัแมแตนอย ขาวประเสรฐิของ
พระองคสรางเราใหมชีวีติใหมในพระครสิต เราไมสามารถเปลีย่นแปลงตวัเราได แต
พระเจาสามารถทำได เมือ่ถวายชวีติและเขาหาพระองคดวยความเชือ่ พระองค
จะทรงประทานโอกาสครั้งที่สองในชีวิตแกทานเปนของขวัญที่พระองคทรงให
เปลาๆ

2. เราตองการรอดพนจากอะไรบาง?
(1) เราตองการรอดพนจากบาป
“เพราะวาทกุคนทำบาป และเสือ่มจากพระสริขิองพระเจา”  โรม 3:23
ในความเปนจรงิแลวเรามกัดำเนนิชวีติอยางไมถกูตอง ผปูกครองทีเ่ครยีดมกัใช

ถอยคำดาทอและทำรายจติใจลกูอยางรนุแรง รถสองคนัเกอืบชนกนัเพราะคนขบั
อารมณเสยี นกัเรยีนคบัแคนใจและพดูนนิทากนั นกัธรุกจิวางแผน “ไมรวม” รายได
บางตวัเวลาเสยีภาษ ี “ทกุคนลวนทำบาปทัง้นัน้” นัน่คอืเงือ่นไขของมนษุยปถุชุน

พระครสิตธรรมคมัภรีอธบิายความหมายของบาปอยางไร?
“การอธรรมทกุอยางเปนบาป”  ยอหน 5:17
เราจำเปนตองหลุดพนจากสภาพถูกบีบบังคับและจากนิสัยไมดีตางๆ เชน

การพดูโกหก การทำรายเมือ่โกรธ ตณัหา และความขมขืน่ใจ เปนตน
“ทกุคนทีท่ำบาปกป็ระพฤตผิดิธรรมบญัญตั ิบาปเปนสิง่ทีผ่ดิธรรมบญัญตั”ิ 1

ยอหน 3:4

โอกาส
ครัง้ทีส่อง
ในชวีติ

พบแลว  บทที ่ 6

บทที ่6 โอกาสครัง้ทีส่องในชวีติ - 25



พระเยซทูรงเปนมติรทีด่สีมบรูณแบบทีเ่รา
ควรผกูมติร พระองคทรงปรารถนาจะมอบสิง่ที่
ดทีีส่ดุใหแกเรา  “โดยพระโลหติของพระครสิต”
เราไดรบัการอภยับาปในชวีติทีผ่านมา เราไดรบั
การยอมรับ ไดพลังอำนาจ เหนือบาปและได
ชวีติทีส่มบรูณแบบของพระองคทกุวนั เรารวูา
พระองคทรงพรอมเสมอเพือ่พยงุเราขึน้ทกุครัง้ที่
ลมลง ความรักของเราเพื่อพระองคก็คือ เรา
ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยูในแนวทางที่ทำให
พระองคทรงพอพระทยั

(3) พระเยซูสามารถชวยเราใหรอดพน
จากโทษของบาปคอื ความตายนรินัดร

“เพราะวาคาจางของบาปคอื ความตาย
แตของประทานจากพระเจาคือชีวิตนิรันดรใน
พระเยซคูรสิตองคพระผเูปนเจาของเรา” โรม 6:23

เราคือผูฝาฝนพระบัญญัติ สมควรถูก
ตัดสินใหประหารชีวิต บทลงโทษบาปของเรา
คอื ความตาย แตพระเยซทูรงสามารถชวยเรา
ใหรอดจากความตายนรินัดร ดวยการประทาน
ชีวิตนิรันดรมาแทนที่

“แตพระเจาทรงสำแดงความรักของ
พระองคแกเรา คอื ขณะทีเ่รายงัเปนคนบาปอยู
นัน้ พระครสิตสิน้พระชนมเพือ่เรา” โรม 5:8

ดวยความรกัมัน่คงของพระเยซ ู“ทรงยอม
สิน้พระชนมเพือ่เรา” โดยการทีพ่ระองคทรงสิน้
พระชนมและยอมรบัความทกุขทรมาน อนัเปน
จากผลของบาปแทนเรา แตพระองคยังทรง
อภยัโทษใหเราทกุคน จนบาปหมดสิน้ไป

(4) พระเยซูสามารถชวยเราใหรอดพน
จากชวีติทีเ่ตม็ไปดวยความทกุขและความบาป

“ฉะนัน้ถาใครอยใูนพระครสิต เขากเ็ปน
คนทีถ่กูสรางใหมแลว สิง่สารพดัทีเ่กาๆ กล็วงไป
นีแ่นะกลายเปนสิง่ใหมทัง้นัน้” 2 โครนิธ 5:17

เราไมสามารถชวยตนเองใหรอดจากบาป
หรอืเปลีย่นนสิยัของตวัเองได เหมอืนสงิโตจะไม
สามารถเลิกความอยากเมื่อเห็นลูกแกะ (โรม
7:18) เปนธรรมดาที่ความบาปมีอำนาจมาก
กวาความตัง้ใจจรงิของเรา แตพระเยซคูรสิตทรง
สามารถประทาน “ความเขมแขง็ภายในจติใจ
ดวยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญาณของ
พระองค” (เอเฟซสั 3:16) พระองคทรงนำเอา
คณุสมบตัทิีส่มบรูณแบบของพระองคอนัไดแก
ความรกั สนัตสิขุ ความยนิด ีความกรณุา และ
การรจูกับงัคบัตนมาแทนความบกพรองของเรา
(กาลาเทยี 5:22, 23) พระครสิต ทรงมชีวีติอยู
ในเรา จะไดรบัการฟนฟใูจและมชีวีติใหม

26 - พบแลว

ดังนั้นเราจึงปรารถนาไดรับการชวยใหรอด
พนจากบาป หรอืการลวงละเมดิพระบญัญตัขิอง
พระเจา

(2) เราตองการรอดพนจากสภาพความ
สมัพนัธกบัพระเจาทีถ่กูตดัขาด

“แตวาความบาปชั่วของเจาทั้งหลายได
กระทำใหเกดิการแยกระหวางเจากบัพระเจาของ
เจา และบาปของเจาทัง้หลายไดบงัพระพกัตรของ
พระองคเสยีจากเจา”  อสิยาห 59:2

บาปที่ไมไดรับการใหอภัย ไดตัดขาดความ
สมัพนัธระหวางเรากบัพระเจา พระครสิตเสดจ็มา
ฟนฟคูวามเชือ่มัน่พระเจา แตซาตานเฝารอทำลาย
ลบัหลงั

(3) เราตองการรอดพนจากบทลงโทษจาก
บาปคอื ความตายนรินัดร

“เพราะเหตนุี ้บาปไดเขามาในโลกเพราะคนๆ
เดยีว และความตายกเ็กดิมาเพราะบาปนัน้ และ
ความตายก็ไดแผไปถึงมวลมนุษยทุกคน เพราะ
มนษุยทกุคนทำบาป”  โรม 5:12

(4) เราตองการรอดพนจากชวีติทีเ่ตม็ไปดวย
ความทกุข ความวางเปลา และความบาป สำหรบั
คนบาป ชวีติเปนถนนสายมรณะทีเ่ปนทางตนั

(5) เราตองการรอดจากโลกแหงความบาป
เราตองการหลดุพนจากโลกทีเ่ตม็ไปดวยบาปและ
ผลของบาป เชน ความทกุขเวทนา ความเจบ็ปวด
ทางจติใจ ความโดดเดีย่วอางวาง สงคราม ความ
เจบ็ปวย และความตาย

3. ใครสามารถชวยเราใหรอดพนได?
พระเยซูคริสตเทานั้นผูสามารถชวยใหเรา

รอดพนจากบาปได
(1) พระเยซสูามารถชวยเราใหรอดบาป
“แลวจงเรยีกนามทานวา เยซ ูเพราะวาทาน

จะทรงชวยชนชาติของทาน ใหรอดจากบาปของ
พวกเขา”  มทัธวิ 1:21

เพื่อนที่นับถือศาสนาฮินดูบอกเพื่อนที่เปน
ครสิเตยีนวา “ฉนัพบหลายสิง่หลายอยางในศาสนา
ฮินดู แตไมพบในศาสนาคริสต มีเพียงสิ่งหนึ่งที่
ศาสนาครสิตมแีตศาสนาฮนิดไูมม ีคอื พระผชูวย
ใหรอดบาป” ศาสนาครสิตเปนศาสนาเดยีวในโลก
ทีม่พีระผทูรงชวยใหรอดบาปสำหรบัผวูางใจพระองค

(2) พระเยซูสามารถชวยเราใหรอดพนจาก
ความสมัพนัธระหวางเรากบัพระเจาทีข่าดสะบัน้

“พวกทานเปนคนไมมพีระครสิต...อยใูนโลก
นี้อยางไมมีความหวังและปราศจากพระเจา แต
บดันีใ้นพระเยซคูรสิต ทานทัง้หลายซึง่เมือ่กอน
อยไูกล ไดเขามาใกลโดยพระโลหติของพระครสิต”
เอเฟซสั 2:12, 13



นายแฮรอท ฮวิชส ไมมคีวามหวงัทีจ่ะเปลีย่นนสิยั
ไดอีกตอไป เขาพยายามเลิกดื่มเหลาหลายตอหลาย
ครัง้แลว รดูวีาสงครามขวดเหลากบัตวัเองทำใหภรรยา
และลกูสาวสองคนตองตกนรกทัง้เปนมานานนบัสบิป
ดังนั้นในเชาที่หนาวเย็นวันหนึ่ง เขายางเทาลงในอาง
อาบน้ำและจอปนลูกซองเขาที่ปากของตัวเอง กอน
เหนี่ยวไกปน เขาตัดสินใจวาจะอธิบายเรื่องตางๆ ให
พระเจาทรงรับรูกอน การอธิษฐานครั้งนั้นกลายเปน
คำออนวอนทีย่าวนานดวยเสยีงรองไหสะอกึสะอืน้เพือ่
ขอความชวยเหลอืจากพระองค

ในทีส่ดุพระเจาเสดจ็มาประทบัอยกูบัเขา แฮรอท
ฮิวชส สัญญากับพระคริสต ทำใหเขาพบความแข็ง
แกรงในจติใจ สามารถเลกิเหลาได กลายเปนสามแีละ
บดิาทีน่ารกัของครอบครวั และเปนหนึง่ในวฒุสิภา ของ
สหรัฐอเมริกา เขาคนพบวาพลังอำนาจการเปลี่ยน
แปลงทีย่ิง่ใหญทีส่ดุในโลกคอื พระเยซคูรสิต

(5) พระเยซูสามารถชวยเราใหรอดพนจากโลก
แหงบาป

สีบ่ทขางหนาใน พบแลว จะอธบิายวาทำไมจงึ
เปนอยางนี้

4. เราไดรบัการชวยใหรอดดวยขัน้ตอนงายๆ
เพยีงสามขัน้คอื

ขัน้ที ่1 ทลูขอใหพระครสิตขจดัความบาปในชวีติ
ของทาน

เรามีสวนตองทำอะไรบางในการขจัดชีวิตที่เต็ม
ไปดวยบาปของตนเอง?

“เพราะฉะนัน้ทานทัง้หลายจงกลบัใจและหนัมา
หาพระเจา เพือ่ทีว่าความผดิบาปของพวกทานจะไดรบั
การลบลาง”  กจิการของอคัรทตู 3:19

อะไรทำใหคนกลับใจ?
“หรอืวาทานประมาทพระกรณุาอนัอดุม ความอด

กลัน้พระทยั และความอดทนของพระองค โดยไมรหูรอื
วาพระกรณุาคณุของพระเจานัน้ มงุจะชกันำทาน
ใหกลบัใจใหม?”  โรม 2:4

“แตบัดนี้ขาพเจามีความยินดี ไมใชเพราะพวก
ทานเสียใจแตเพราะความเสียใจนั้นทำใหทาน
กลบัใจ”  2 โครนิธ 7:9

การกลบัใจใหมคอื การรสูกึเสยีใจในชวีติบาปที่
ผานมาของเราและคดิจะไมทำบาปอกี เปนการเปลีย่น
การกระทำ นสิยัและทศันคตเิกาๆ การเสยีใจมใิชเพราะ
กลวัถกูลงโทษแตเพราะตองการทดแทน “พระกรณุาธคิณุ
ของพระเจา” ตางหากทีพ่ระองคทรงสิน้พระชนมเพือ่ไถ
บาปแทนเรา ดังนั้นการที่เราไมทำบาปก็เพราะความ
บาปทำใหพระองคทรงเจบ็ปวด

วธิทีีเ่ราไดรบัชวีติใหมจากพระครสิต
เชื่อและยอมรับพระองคในฐานะทรงเปนพระผูชวยให

รอดและองคพระผเูปนเจา
สรางความสมัพนัธสนทิกบัพระองค (การอธษิฐานและ

การอานพระคมัภรีเปนประจำเปนสิง่ทีส่ำคญัยิง่)
พระครสิตทรงทำหนาทีผ่านพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ เพือ่

นำเอาพระอปุนสิยัทีด่เีลศิของพระองคมาแทนทีน่สิยัทีไ่มดขีองเรา

เมือ่เรามชีวีติใหมในพระครสิต เราจะไมถกูกลาวโทษบาปทีเ่คย
ทำมาแลวและความชอบธรรมจะดำรงอยใูนชวีติแนนอน (เอเสเคยีล
33:14-16)

พระเจาทรงขจดัชวีติบาปเดมิของเราไดอยางไร?
การกลับใจและการอภัยบาปเปนของประทานที่พระเจาทรง

มอบใหเรา
“พระเจาทรงตัง้พระองค (พระครสิต) ไวทีพ่ระหตัถเบือ้งขวาของ

พระองค ใหเปนองคพระผนูำและองคพระผชูวยใหรอด เพื่อ
จะใหชนอสิราเอล กลบัใจใหมและจะทรงอภยับาปของเขาทัง้หลาย”
กจิการของอคัรทตู 5:31

เมือ่เรากลบัใจใหม พระผชูวยใหรอดผทูรงรกัจะอภยับาปใหเรา
ชำระบาปและโยนความบาปทัง้ปวงลงในหวงทะเลลกึ

“ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงซื่อสัตยและ
เที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา
และจะทรงชำระเราใหพนจากการ
อธรรมทัง้สิน้” 1 ยอหน 1:9 (ดเูพิม่
เตมิในมคีาห 7:18, 19)

ไมมีบาปใดที่หนักหนาจน
พระผูชวยของเราผูทรงสิ้นพระชนม
แทนเราที่คาลวารีไมสามารถให
อภยัเราได คนทีเ่ชือ่มัน่พระเยซจูะขอ
เพยีงใหพระองคยกโทษเทานัน้ หาก
เราไมทลูขอการใหอภยัจากพระองค
การสิ้นพระชนมของพระเยซูจะไม
สามารถยกโทษใหได หากเราไมทลู
ขอ การอภัยจากพระองค จะเปน
เรือ่งนาเศราทีบ่าปของเราตอกตะปู
ลงที่พระหัตถและพระบาทของ
พระองค อยางไรกต็ามพระเยซทูรง
ปรารถนาใหทุกคนมารับการให
อภยั พระองคทรงรอนรนอยากให
ทกุคนทำเชนนัน้มากกวาทีเ่ราคดิไว

ขาวของแมที่กำลงัปวยใกล
ตาย เลด็ลอดมาเขาถงึหชูายหนมุ
คนหนึ่งที่หนีออกจากบาน ขาวนี้
ทำใหเขารูสึกผิดที่ตัดขาดความ

บทที ่6 โอกาสครัง้ทีส่องในชวีติ - 27
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เปนแมเปนลกูทิง้ เขารบีกลบับาน วิง่ขึน้ไปทีห่องแลวโผไปทีเ่ตยีง
ของมารดา น้ำตาไหลพรากขณะขอใหแมยกโทษใหเขา

แมสวมกอดเขาและกระซบิวา “ลกูเอย แมเตรยีมยกโทษ
ใหลกูตัง้นานแลว เพยีงแตรอใหลกูเอยปากเทานัน้”

หากทานหนอีอกหางจากพระเจาหรอืหากทานยงัไมรจูกั
พระองค ลองไตรตรองดูวาพระบิดาผูทรงรักเรา ในสวรรคมี
ความยนิดมีากเพยีงใดทีจ่ะตอนรบัทานกลบับาน พระองคไม
ประสงคสิ่งใดมากไปกวาการที่ทานไดรับการอภัยโทษจาก
พระองค พระองคทรงรกัทาน ทรงยอมสิน้พระชนมเพือ่ทาน
ทรงยินดีและเต็มพระทัยที่จะอภัยโทษแกทานเสมอ ดังนั้น
ขอใหทานกลับใจตามคำเชิญอันทรงเกียรติของพระองค
สารภาพบาปของทาน ขอเพยีงใหเชือ่วาพระองคทรงอภยับาป
ใหทานจรงิ เพยีงเชือ่มัน่ในพระสญัญาของพระองค

ขัน้ที ่2 รบัชวีติใหมจากพระเยซู
ในสวนของทาน การรบัชวีติใหมจากองคพระเยซคูอื การ

ทีท่านเชือ่วาพระองคทรงชวยทานรอดจากบาปจรงิ ขอใหทาน
ยอมรับอยางไมตองสงสัยเลยวา พระองคจะทรงอภัยโทษ
ชำระลางทานและขจัดชีวิตเกาที่มีบาปของทาน พระองค
จะทรงมอบและเปลี่ยนชีวิตใหมใหแทน

“แตทกุคนทีย่อมรบัพระองค คอืคนทีเ่ชือ่ในพระนามของ
พระองคนัน้ พระองคกจ็ะประทานสทิธิอ์ำนาจ (อำนาจการบงัคบั
บญัชา สทิธพิเิศษ) ใหเปนลกูของพระเจา”  ยอหน 1:12

ในฐานะบตุรของพระเจา ทานม ี“สทิธิ”์ รบัชวีติใหมจาก
พระเยซ ูตามทีก่ลาวไววาทานไมสามารถทำไดเอง เพราะสิง่
นีเ้ปนของประทานจากพระบดิา แหงสวรรคของทาน พระเยซู
ทรงมัน่คงในพระสญัญา ทรงขจดัความไมมัน่คงและขอสงสยั
ตางๆ ออกไปจนหมดสิน้

พระเจาทรงใหชวีติใหมแกเราไดอยางไร?
“พระเยซตูรสัตอบเขาวา ‘เราบอกความจรงิกบัทานวา

ถาคนใดไมไดเกิดใหม คนนั้นไมสามารถเห็นแผนดินของ
พระเจา’”  ยอหน 3:3

ตามทีพ่ระเยซตูรสัไว แทจรงิแลวผทูีก่ลบัใจหรอืคนบาป
ทีเ่ชือ่พระเยซจูะไดรบัการเกดิใหม เปนสิง่มหศัจรรยทีพ่ระเจา
เทานัน้ทรงสามารถเนรมติได พระองคทรงสญัญาวา

“เราจะใหใจใหมแกเจาและเราจะบรรจจุติวญิญาณใหม
ไวในเจา เราจะนำใจหนิออกไปเสยีจากเนือ้ของเจา และใหใจ
เนือ้แกเจา”  เอเสเคยีล 36:26

พระเยซูทรงเปลี่ยนความรูสึกและพฤติกรรมใหมๆ ใน
จติใจเราและทรงสถติ “ในพวกเรา” (โคโลส ี1:27) ชวีติใหมนี้
มไิดเปนเพยีงความคดิฝายจติวญิญาณทีส่วยงามเทานัน้ แต
เปนความจริงที่หนักแนนเขมแข็ง เปนการฟนคืนจากความ
ตายฝายจติวญิญาณใหเปนชวีติใหมทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จรงิ

ขัน้ที ่3 มชีวีติอยเูพือ่พระเยซทูกุวนั ชวีติครสิเตยีนเปน
ชวีติทีไ่มเหน็แกตวั ผกูตดิกบัพระเยซมูติรทีร่กัยิง่ของเราทกุวนั
เราเตบิโตในชวีติใหมจากความสมัพนัธทีแ่นนแฟนระหวางเรา
กบัพระเยซ ูดวยการใชเวลาเขาสนทิอยางมคีณุคากบัพระองค
ดวยความซือ่สตัย องคพระผเูปนเจาทรงมอบขอคดิหาประการ
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เพื่อใหเราเติบโตในดานจิตวิญญาณ คือ
การศกึษาพระคมัภรี การอธษิฐาน การอทุศิ
ถวาย การมีสามัคคีธรรมและแบงปน
ประสบการณกบัพีน่องครสิเตยีนอืน่ๆ การ
มชีวีติในพระครสิตไมไดหมายความวาเราจะไมทำอะไรผดิเลย
บางครัง้เราอาจสะดดุลมและทำบาป จงทลูขอการอภยับาป
จากพระองค จากนัน้ดำเนนิชวีติทีด่งีามตอไป เราจะทราบทศิ
ทางทีแ่นนอนและรวูาพระครสิตทรงมชีวีติอยใูนจติใจของเรา

5. ความชืน่ชมยนิดใีนโอกาสครัง้ทีส่องของชวีติ
ในชวงที่ นายแฮรอท ฮิวชส เปนสมาชิกวุฒิสภาของ

สหรฐัอเมรกิา เขาไดรบัโลเกยีรตคิณุมากมาย แตสิง่ทีม่คีวาม
หมายมากทีส่ดุสำหรบัเขาเกดิขึน้หลงัจากทีเ่ขาไดทำสญัญา
กบัพระครสิตไดไมนานนกั

เย็นวันนั้นแฮรอทกำลังศึกษาพระคัมภีรตามลำพังใน
หองนัง่เลน มคีนมาสะกดิเขาเบาๆ ทีข่อศอก เมือ่เงยหนาขึน้
เขาพบลกูสาวคนเลก็สองคนในชดุนอนยาวยนือยเูงยีบๆ หลงั
จากทีม่องดลูกูๆ สกัพกัเขาสงัเกตเหน็ลกูของเขาเปลีย่นไปมาก
และเขารวูาเขาพลาดอะไรตอมอิะไรไปมากมายเพราะความ
วบิตัทิีเ่กดิจากการดืม่เหลาของเขา

แครอล ลกูคนเลก็พดูขึน้วา “คณุพอคะ หนมูาจบูราตรี
สวสัดิค์ะ”

ดวงตาของพอพรามวัไปแลวลกูเอย พอจำไดวานานมาก
จรงิๆ ทีล่กูๆ เคยอยใูนออมกอดพอแบบนี ้ตอนนีแ้ววตาทีใ่สของ
ลกูไมไดแฝงดวยความกลวัอกีตอไป ในทีส่ดุพอกก็ลบับาน

พระเยซูคริสตทรงมอบโอกาสครั้งที่สองใหพวกเราแน
นอนจริงๆ พระองคทรงทำใหคนที่สิ้นหวังที่สุดไดเริ่มตนชีวิต
ใหมในพระครสิต

พระผชูวยใหรอดบาปทรงปรารถนาเหลอืเกนิทีจ่ะใหเรา
แตละคนกลบับานในทีส่ดุ ทานรบัคำเชือ้เชญิทีเ่ตม็ไปดวยความ
รกัของพระครสิตแลวหรอืยงั? การรบัการใหอภยับาปและการ
ชำระลางจากองคพระผเูปนเจาเปนเรือ่งงายแตลกึซึง้เหมอืนการ
เปดออมแขนของทานเพือ่รับการสวมกอดจากเดก็ๆ หากทานยงั
ไมเชือ่มัน่พระครสิตในฐานะพระผชูวยใหรอดบาป ขณะนีท้าน
สามารถเชือ่ไดแลวดวยการอธษิฐานดงันี้

“ขาแตพระบดิาเจา ขาพระองคเสยีใจสำหรบัชวีติเกาที่
ผดิบาปของขาพระองค ขอขอบพระคณุสำหรบัการสงพระบตุร
ของพระองคมายังโลกเพื่อการสิ้นพระชนมแทนขาพระองค
ทัง้หลาย องคพระเยซเูจาขา ขอโปรดอภยับาปขาพระองค และ
ทรงสถติในชวีติของขาพระองค และทรงชวยขาพระองคใหพน
บาป ขาพระองคปรารถนาทีจ่ะไดรบัโอกาสครัง้ทีส่องในชวีติ
ขาพระองคปรารถนาทีจ่ะเกดิใหมอกีครัง้ และมากยิง่ไปกวานี้
ขอใหขาพระองคไดมีสัมพันธภาพกับพระองควันตอวัน
ขอขอบพระคณุสำหรบัการกระทำการอศัจรรยในขาพระองค
ในนามของพระเยซคูรสิตเจา อาเมน”

ขอใหการ พบแลว ครัง้นีเ้ปนการอศัจรรย เมือ่เขาไปหา
พระเยซ ูพระองคจะทรงชวยใหรอดบาปไดจรงิ



โอกาสครัง้ทีส่องของชวีติ
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่6 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่คนหาคำตอบทีถ่กูตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้หา ตวัเลขดานซายของแตละตอน ตรงกบัตวัเลขในบทเรยีน พบแลว เพือ่ชวยคนหาคำตอบของบทที ่ 6

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่6 อกีครัง้ จากนัน้กาเครือ่งหมาย X หนาขอทีเ่หน็วาขอความถกูตอง
1. มนษุย

___ มรีางกายทีม่ชีวีติ แตจติวญิญาณตายในความบาป
___ จติวญิญาณตายแลว และชวีติถกูสรางขึน้ใหมโดยความเชือ่ โดยพระทีแ่ตละคนนบัถอื (แตไมใชพระเยซ)ู

1.  เราจำเปนตองไดรบัความรอดพนบาป
___ โดยเชือ่พระครสิตผทูีพ่ระเจาทรงประทานลงมา

2. ___ จากความตาย เพราะละเมดิพระบญัญตัขิองพระเจา ___ จากความบาปซึง่ทำใหความสมัพนัธกบัขาดสะบัน้ลง
___ จากความตายนรินัดรซึง่เปนการลงโทษเพราะความบาป ___ โดยการทำดีแกผูอื่น

3. พระเยซทูรงชวยเราใหรอดพนจากความบาปของตนเอง
___ และทรงนำเอาความสมัพนัธใกลชดิกบัพระเจากลบัคนืมา
___ และชวยเราทัง้หลายใหรอดพนจากความตายนรินัดร และโทษของการทำบาป
___ และเราไดรบัการรกัษาใหหาย ฟนกลบัคนืดงัเดมิ และมชีวีติใหม
___ เพราะเราสามารถเอาชนะความบาปไดดวยจติใจทีเ่ขมแขง็ของเราเอง
___ โดยการเปลีย่นแปลงชวีติของเราใหเปนคนใหม

4. เรามสีวนในการรบัเอาความรอดจากบาปโดย
___ กลับใจใหมและหันกลับมาหาพระเจาเพื่อขอการอภัยโทษ ___ สารภาพความผดิและละทิง้ชวีติบาปเดมิเสยี
___ พยายามทำตวัเปนคนดอียางเตม็ที่ ___ พยายามแกไขอดตีทีไ่มถกูตองใหมากทีส่ดุเทาทีจ่ะทำได
พระเจาทรงมสีวนในการชวยเราใหไดรบัความรอดจากบาป
___ โดยการมอบของประทานการกลบัใจใหมและใหอภยัแกความบาปผดิของเรา
___ ประทานความรอดจากบาปใหแมเราไมไดรองขอ
หนาทีข่องเราในการรบัเอาชวีติใหมจากพระเจา กโ็ดยการยอมรบัความจรงิวา
___ พระเจาไดทรงใหอภยัแกเราแลว ไดทรงชำระบาปในอดตีและประทานชวีติใหมใหแลว
___ เราสามารถไดชวีติใหมไดดวยตนเอง
พระเจาทรงมสีวนในการรบัเอาชวีติใหมของเรา
___ โดยการทำการอศัจรรยในการเกดิใหม มอบจติใจใหม เขามาประทบัในชวีติของเรา และเปลีย่นแปลงอปุนสิยัใหแกเรา
___ ประทานพระคณุมากลนเหลอืและบงัคบัใหเราทำความดี

พระครสิตทรงเปดโอกาสใหแกทกุคนไดรบัความรอดพนจากบาปและรบัชวีติใหม ทานไดพบชวีติใหมในพระครสิตแลว
หรอืยงั?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

หากทานยงัไมไดรบั ทานพรอมแลวหรอืยงัทีจ่ะทลูขอใหพระครสิตทรงมอบชวีติใหมใหเดีย๋วนี?้_______________________________

ทานประสงคจะใหอธษิฐานเผือ่เพือ่ชวยใหทานดำเนนิชวีติใหมหรอืไม?_________________________________________________________________
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