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ข้อความข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์  

 
 
วนันี% , ผมมีเรื+องราวที+น่าตื+นเตน้อยากจะเลา่ใหฟั้ง เรื+องราวที+ผมจะเลา่ตอ่ไปนี% เป็นเรื+อง

จริง! ทกุอยา่งที+ผมกาํลงัจะเลา่ตอ่ไปนี% เป็นเหตกุารณ์ที+เกิดขึ%นกบัผมจริง ๆ 
 
เรื+องนี% เป็นเรื+องที+มีทั%งดา้นที+ดีและดา้นที+ไมดี่ เป็นเรื+องราวเกี+ยวกบัพระเจา้ การทรง

สร้างของพระองคแ์ละผูค้นเช่นคุณและผม 
 
เรื+องนี% เป็นเรื+องเกี+ยวกบัความรักของพระเจา้ คุณคา่ของตวัคุณ และการทุม่เทของพระ

เจา้ดว้ยสุดชีวติ และสิ+งที+พระองคย์นิดีช่วยเหลือคุณใหห้ลดุพน้ออกมาจากสิ+งชั+วร้าย

ทั%งหมด  
 
ก่อนการเริ+มตน้ของเวลา พระเจา้ไดส้ร้างสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก ซึ+งก่อนหนา้นี% มีแต่

ความวุน่วายและความมืดมิด แตพ่ระเจา้ไดน้าํความสวา่งและความเป็นระเบียบเขา้มา   
 
พระเจา้ไดส้ร้างสิ+งมีชีวติทั%งหมดขึ%น....สตัวบ์กตา่ง ๆ ฝงูปลาที+อยูใ่นนํ% า และเหลา่นกที+

บินในอากาศ พระองคไ์ดส้ร้างแมน่ํ% า ภเูขา และตน้ไม ้ 
 
หลงัจากนั%นพระเจา้ไดส้ร้างสิ+งที+มีคา่ที+สุด พเิศษที+สุด และมีมลูคา่สูงที+สุดสาํหรับพระ

เจา้และในการทรงสร้างของพระองค.์...พระองคไ์ดส้ร้างมนุษยท์ ั%งผูช้ายและผูห้ญิง 

พระเจา้ทรงรักพวกเขามากเพราะพวกเขามีความเหมือนกนักบัพระองค ์เป็นครอบครัว

ของพระองค ์พวกเขามีความสมัพนัธที์+ดีตอ่พระเจา้  
 
พระเจา้ไดบ้อกกบัผูช้ายคนที+พระองคไ์ดส้ร้างขึ%นมาวา่ “จงเกิดลกูดกทวมีากขึ%นจนเตม็

แผน่ดิน!” พระเจา้ตรัสวา่ “เราใหอ้าํนาจเจา้ในการปกครองเหนือแผน่ดิน ดงันั%นจงดูแล

และรักษาใหดี้” พระองคไ์ดม้อบอาหารทกุอยา่งที+จาํเป็นตอ่พวกเขาและชีวติที+มี

ความสุข  
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บริเวณตรงกลางของสถานที+ที+พวกเขาอาศยัอยูน่ั%น ไดมี้ตน้ไมต้น้หนึ+งที+เป็นตน้ไม้

ตอ้งหา้มที+พระเจา้ไดส้ั+งพวกเขาวา่ หา้มกินผลของตน้นั%น ซึ+งเป็นตน้ไมแ้ห่งการสาํนึก

ในความดีและความชั+ว พระเจา้ไดบ้อกพวกเขาวา่ ถา้พวกเขาไมเ่ชื+อฟังพระองคแ์ละกิน

ผลจากตน้นั%น พวกเขาจะตอ้งถกูแยกออกจากชีวติและพระพรที+มีแตพ่ระองคเ์ทา่นั%นที+

จะใหก้บัพวกเขาได ้
 
เอาหละ, ลองทายซิวา่เกิดอะไรขึ%น? มารซึ+งเป็นศตัรูของพระเจา้ไดเ้ขา้มาในคราบของงู 

และมาหวา่นลอ้มพวกเขาใหกิ้นผลจากตน้ไมน้ั%น ในที+สุดพวกเขากก็บฏตอ่พระเจา้ 

พวกเขาทาํบาป! และเมื+อความบาปไดเ้ขา้มาในชีวติ พวกเขาจึงถกูตดัขาดจากพระเจา้! 
พวกเขาถกูแยกออกจากชีวติที+ครบบริบรูณ์ที+พระเจา้ไดม้อบใหพ้วกเขา  
 
เมื+อพวกเขาทาํบาปตอ่พระเจา้จึงเกิดอปุสรรคขึ%นอยา่งยิ+งใหญเ่กินกวา่ที+พวกเขาจะ

เอาชนะได ้พวกเขาโดนสาปแช่งและชีวติของพวกเขาไดต้กไปเป็นทาสของมาร  
 
ตอนนี%ไดก้ลายมาเป็นปัญหาใหญโ่ตสาํหรับทกุคนที+เกิดมาผา่นทางพวกเขา เพราะ

สภาพเลวร้ายแห่งความตายและการถกูแยกจากพระเจา้ไดเ้กิดขึ%นกบัทกุคนที+มีชีวติ! 
ความบาปเหมือนกบัโรคร้ายแรงที+ระบาดไปถึงทกุคน มนัเป็นสิ+งที+เลวร้ายสาํหรับเรา

ทกุคนที+ตอ้งตกนรกชั+วนิรันดร์และอยูโ่ดยไมมี่พระเจา้  
 
แตถึ่งแมจ้ะมีเหตกุารณ์แบบนี% เกิดขึ%น พระเจา้กไ็มไ่ดรั้กผูค้นของพระองคน์อ้ยลงเลย 

พระองคย์งัคงรักมนุษยท์กุคนมากเหมือนดิม!  
 
ดงันั%น พระเจา้ไดว้างแผนแกไ้ขปัญหานี% ! พระเจา้ไดว้างแผนที+จะทาํลายอปุสรรคที+

ยิ+งใหญแ่ละอปัลกัษณ์นั%นที+เรียกวา่ ความบาป ซึ+งเป็นกาํแพงที+แยกคุณและผมจากพระ

เจา้! พระเจา้วางแผนที+จะเอาความบาปนี%ออกไป!  
 



  3 of 6 

 

เพราะพระเจา้ทรงสมบรูณ์แบบ บริสุทธิX  และชอบธรรม มีเพยีงทางเดียวเทา่นั%นที+จะ

ปลดปลอ่ยผูค้นของพระองคจ์ากความทกุขท์รมานของความบาปได ้มีเพยีง 1 ทาง

เทา่นั%นที+จะทาํลายกาํแพงแห่งความบาปลงได ้มีเพยีง 1 ทางเทา่นั%นที+จะกูคุ้ณและผม 
 
การที+จะจ่ายชดใชค้วามบาปของเราไดน้ั%นจาํเป็นตอ้งมีเครื+องบชูาที+ไร้เดียงสา ผูไ้ร้

เดียงสาที+ไมมี่ความผดิตอ้งมาตายแทนคนที+ผดิ ผูไ้มมี่ความผดิตอ้งจ่ายชดใชห้นี% ที+เขา

ไมไ่ดก่้อขึ%นมาแตต่อ้งจ่ายแทนคนที+ไมส่ามารถจ่ายชดใชไ้ดด้ว้ยตวัเอง  
 
ดงันั%น แผนการของพระเจา้คือ พระองคจ์ะตอ้งเขา้มาในโลกที+เราอาศยัอยูใ่นฐานะพระ

บตุรของพระเจา้ที+เป็นมนุษยที์+ปราศจากความบาป พระนามของพระองคคื์อ พระเยซู!  
 
เมื+อหลายปีก่อน พระเยซูไดบ้งัเกิดจากหญิงพรหมจารีที+ชื+อวา่ มารีย ์พระองคไ์ดเ้กิดมา

ในเมืองเลก็ ๆแห่งหนึ+งในอิสราเอล พระองคไ์ดเ้ติบโตขึ%นเหมือนคนอื+น ๆทั+วไป

ในช่วงเวลานั%น  แตเ่พราะพระองคไ์ดเ้กิดมาโดยไมมี่โรคร้ายแรงแห่งความบาป 

พระองคจึ์งสามารถดาํเนินชีวติที+ปราศจากความบาปได ้ 
 
เมื+อพระเยซูอาย ุ30 ปี พระองคไ์ดเ้ริ+มบอกผูค้นเกี+ยวกบัพระเจา้วา่ พระเจา้ไดส่้ง

พระองคม์าเพื+อทาํลายกาํแพงแห่งความบาป เพื+อมนุษยจ์ะไดร้อดพน้จากความบาป

และสามารถมีความสมัพนัธก์บัพระเจา้ได ้ซึ+งเป็นผูที้+สร้างพวกเขา เป็นผูที้+รักพวกเขา

อยา่งสุดหวัใจ  
 
พระเจา้ยงัไดใ้หฤ้ทธิX เดชกบัพระเยซูเพื+อช่วยเหลือผูค้น! บางคนที+เจบ็ป่วยกห็ายดี คนที+

เป็นง่อยกเ็ดินได ้พระองคย์งัช่วยใหค้นที+ตาบอดมองเห็น!  
 
สิ+งดีดีมากมายที+พระเยซูทาํเพื+อช่วยเหลือผูค้นเป็นการพสูิจนใ์หเ้ห็นวา่ พระองคท์รง

เป็นพระบตุรของพระเจา้ที+แทจ้ริง และพระเจา้เป็นผูส่้งพระเยซูมารับเอาโรคร้ายแรง

ของความบาปที+ไดแ้ยกเราออกจากพระเจา้ไป  
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ในที+สุด กถึ็งเวลาสาํหรับแผนการของพระเจา้ที+จะสาํเร็จลงอยา่งสมบรูณ์แบบซะที  
 
เพราะพระเยซูไดส้าํแดงฤทธิX เดชของพระเจา้และพระองคไ์ดป้ระกาศขอ้ความใหมซึ่+ง

เป็นเรื+องเกี+ยวกบัอาณาจกัรของพระเจา้และความรอดที+จะมาถึงมนุษยท์กุคน บรรดา

ผูน้าํศาสนาโกรธมาก พวกเขาไดจ้บักมุพระเยซู และนาํตวัพระองคไ์ปขึ%นศาลเพื+อจะ

ตดัสินวา่พระองคมี์ความผดิ  
 
บทลงโทษตอ่ผูที้+กระทาํความผดิในสมยันั%นคือ การถกูจบัไปแขวนไวจ้นตายบนเศษ

ไม ้2 ชิ%นที+นาํมาตอ่กนัเป็นรูปของกางเขน  
 
ผูค้นไมรู้่วา่พวกเขากาํลงัทาํอะไรกนัอยู.่...พวกเขาไมรู้่เลยวา่ เหตกุารณ์นี% เป็นส่วนหนึ+ง

ในแผนการของพระเจา้ พระเยซูสามารถเรียกทตูสวรรคม์าสกั 10,000 ตนเพื+อมา
หยดุยั%งเหตกุารณ์นี% ไมใ่หเ้กิดขึ%นกไ็ด ้แตว่นันั%นพระองคเ์ตม็ใจที+จะสละชีวติของ

พระองค ์ 
 
ทาํไมคนที+ไมมี่ความผดิแตมี่ความสมบรูณ์แบบทกุดา้นของชีวติตอ้งมาตาย?  
 
พระเยซูไมมี่ความผดิเลย! พระเยซูปราศจากความบาป! คุณมีความผดิ! เราทกุคนเป็น
คนบาป!  
 
พระเยซูเป็นเครื+องบชูาที+ไมมี่ความบาปแตพ่ระองคไ์ดแ้บกรับเอาความบาปของคุณ

และผมไปไวที้+พระองคแ์ทน เพื+อวา่เราจะไดเ้ป็นอิสระจากความบาป เราจะไดเ้ป็นผู ้

บริสุทธิX ที+ไมมี่มลทิน! เพื+อเราจะไดรู้้จกัพระเจา้  
 
ทาํไมพระเยซูตอ้งตายบนกางเขน? เพื+อเอาความบาปออกไปจากชีวติคุณตลอดไป! 
พระเยซูเป็นผูเ้ดียวที+ไดรั้บโทษของความผดิแทนเรา  
 
พระเยซูเป็นผูเ้ดียวและทางเดียวที+จะกลบัไปหาพระเจา้!  
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ส่วนที+ดีที+สุดของเรื+องนี% คือ หลงัจากที+พระเยซูจ่ายราคาบนกางเขน พระองคพ์ชิิตความ

บาปแลว้! พระองคมี์ชยัเหนือนรก! พระองคป์ราบมารร้ายไปแลว้!  
 
และ ในวนัที+สามพระเจา้ไดท้าํใหพ้ระเยซูฟื% นจากความตาย!   
 
เมื+อพระองคฟื์% นขึ%นมาจากความตาย พระเยซูไดท้าํลายกาํแพงของความบาปลงแลว้!  
 
ตอนนี%  เสน้ทางถกูเปิดแลว้ เราจึงมีโอกาสที+จะสร้างความสมัพนัธก์บัพระเจา้ไดไ้หม!่ 

ประตแูห่งชีวติไดเ้ปิดกวา้งใหก้บัทกุคนแลว้!  
 
ก่อนหนา้นี%  เราถกูขงัไว!้ ตอนนี% เราไดรั้บการตอ้นรับที+ดี!   
 
ก่อนหนา้นี%  เราถกูกาํหนดไวใ้หต้กนรกชั+วนิรันดร์ แตต่อนนนี%โดยผา่นทางพระเยซูเรา

ไดรั้บการรับประกนัแลว้วา่ เราจะไดมี้ชีวตินิรันดร์อยูบ่นสวรรคก์บัพระเจา้ตลอดไป  
 
แตว่า่มีเงื+อนไขอยู ่1 ขอ้ เราตอ้งเชื+อในพระเยซู! เราตอ้งเชื+อวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้ 
และเชื+อในสิ+งที+พระองคไ์ดก้ระทาํใหเ้รา!  
 
ขอ้พระคมัภีร์ศกัสิทธิX ไดบ้อกเราวา่ พระเจา้รักผูค้นในโลกนี%มาก พระองคจึ์งไดใ้หพ้ระ

บตุรของพระองคม์าเป็นเครื+องบชูาไถบ่าปของเราที+กางเขน เพื+อวา่ใครกต็ามที+เชื+อใน

พระองคจ์ะไมพ่นิาศแตมี่ชีวตินิรันดร์  
 
พระเจา้ไดต้ดัสินใจแลว้วา่ พระองคย์อมรับคุณเพราะพระองครั์กคุณ!  
 
พระเยซูไดต้ดัสินใจที+จะยนิดีตอ้นรับคุณเพราะพระองคไ์ดส้ละชีวติของพระองคเ์พื+อ

คุณ!  
 
ผูค้นเป็นลา้น ๆคนรวมทั%งผมดว้ยไดต้ดัสินใจเชื+อในพระเยซูและไดรั้บชีวติใหมที่+

พระองคม์าเพื+อมอบใหเ้รา  
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เราทกุคนไดต้ดัสินใจแลว้ ในวนันี% คุณกส็ามารถตดัสินใจได!้  
 
คุณอาจจะยงัไมเ่ขา้ใจทั%งหมดที+ผมไดบ้อกในวนันี%  แตคุ่ณอาจจะกาํลงัพดูกบัตวัเองวา่ 

“ฉนัสมัผสัและรู้สึกถึงอะไรดีดีบางอยา่งในจิตใจเกี+ยวกบัเรื+องนี% ...มีอะไรบางอยา่งขา้ง

ในที+บอกกบัฉนัวา่เรื+องนี% เป็นเรื+องจริง”   
 
คุณอาจจะกาํลงัคิดวา่:  
 

“ฉนัไมอ่ยากใหอ้ะไรมาขดัขวางระหวา่งฉนักบัพระเจา้อีกตอ่ไป”   
 
“ฉนัอยากจะหลดุพน้จากคาํสาปแช่งของความบาป”   
 
“ฉนัอยากจะรู้วา่ พระเจา้เป็นใคร”  
 
“ฉนัอยากจะเชื+อในพระเยซู”  

 
ถา้คุณกาํลงัรู้สึกแบบนี%  ผมอยากจะใหคุ้ณกลา่วคาํอธิษฐานแบบนี%ออกมาจากปากของ

คุณ  
 
คาํอธิษฐาน: 
 
พระเจา้ผูส้ถิตในสวรรค ์- ลกูเชื+อในพระองค ์- ลกูเชื+อวา่พระเยซูตายบนกางเขน - 
เพื+อเอาความบาปออกไปจากลกู - ลกูเชื+อวา่พระองคไ์ดฟื้% นจากความตาย – เพื+อมีชยั
ตอ่ความตายและนรก - วนันี%ลกูตดัสินใจเชื+อ - ลกูขอรับชีวติใหม ่- เป็นชีวติที+พระ
เยซูมาเพื+อมอบใหล้กู - ขอบคุณที+พระองคไ์ดช่้วยลกูใหร้อด - เอเมน  
 


