นานแค่ไหน
คาเชิญสุดท้าย ทีม
่ ใี นพระคัมภีร์ ในหนังสือ
วิวรณ์ 22:17 “พระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่า “เชิญ

มาเถิด” และให้ผท
ู้ ไี่ ด้ยน
ิ กล่าวว่า “เชิญมาเถิด” และ
ให้ผท
ู้ ก
ี่ ระหายเข้ามา ผูใ้ ดมีใจปรารถนา ก็ให้ผน
ู้ น
ั้ มา
รับน้าแห่งชีวต
ิ โดยไม่ตอ
้ งเสียอะไรเลย” ขอเชิญทุก
ท่านรับพระเยซูเป็นเจ้าชีวิตของท่านตั้งแต่ตอนนี้
ถ้าหากท่านขอพระเจ้าให้เข้ามาในจิตใจของ
ท่านแล้ว สิ่งต่อไปที่ท่านต้องทา คือ ไปนมัสการที่
คริสตจักรที่สอนถูกต้อง ตามหลักแท้จริงทีม
่ ีในพระ
คั ม ภี ร์ เข้ า เป็ น สมาชิ ก คริ ส ตจั ก รนั้ น แล้ ว เริ่ ม
ทางานเพื่อพระเจ้า ผมหวังว่า จะได้พบท่านที่
สวรรค์ในอนาคต โรม 10:13 "เพราะว่า`ผูใ้ ดทีจ
่ ะร้อง

ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด'"
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ทุกคนทั่วโลกอยากได้ความรัก ความรักมี
หลายแบบ เช่น ท่านรักลูกและทาทุกสิ่งเพื่อลูก
นั้น รวมทั้งความรักที่มใี ห้แฟนโดยสุดใจ แต่ความ
รักยิ่งใหญ่ที่สด
ุ คือความรักของพระเจ้า พระองค์
ทรงยอมมอบพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้
ตายแทนท่าน พระองค์ทรงรักและดูแลท่านอย่าง
ดีมากๆ “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรง

ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ทบ
ี่ ังเกิด
มา เพื่อผูใ้ ดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มี
ชีวต
ิ นิรันดร์” ยอห์น 3:16

ผมรู้ว่า พ่อแม่รักผมโดยสุดใจ และจะทา
ทุกสิ่งเพื่อช่วยผม แต่ความรักของพระเจ้าก็
ยิ่งกว่านั้น ไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้ เมือ
่ ผมทาผิด
พระเจ้าก็ให้อภัยได้แม้ว่าผมทาอะไร พระองค์จะ
ทรงให้อภัยท่านด้วย เพียงท่านเชื่อในพระเยซู ว่า
ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นพระเจ้าองค์เดียวและทรง
รับโทษบาปแทนท่านแล้ว ท่านก็จะรอดจากนรก
อย่างแน่นอน เพียงขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตของ
ท่าน เป็นองค์จอมเจ้านายในชีวต
ิ ท่าน พระคัมภีร์
เขียนไว้วา่ “คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่าน
ว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อใน
จิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้
เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” โรม 10:9
ลองถามใจเราว่า ถ้าเราตายเดี๋ยวนี้ เราจะ
อยู่ที่สวรรค์หรือนรก พระเจ้ารักมนุษย์ทุกคน การ
จะเข้าไปในสวรรค์ได้ ท่านต้องขอพระเจ้าให้อภัย
ความบาปของท่าน พระคัมภีร์เขียนไว้ใน 1 ยอห์น
4:8ว่า “ผูท
้ ี่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้า
ทรงเป็นความรัก” อีกครั้งแล้วที่พระเจ้าบอกทุก
คนว่า ทรงรักท่านมาก ๆ พจนานุกรมเขียนไว้วา่

ความรัก คือ “ความชอบอย่างผูกพันพร้อมด้วยชืน
่
ชมยินดี” แต่พระเจ้าพูดถึงความรักไว้ใน 1 โครินธ์
13:4 ว่า “ความรักนัน
้ ก็อดทนนานและกระทาคุณให้

ความรักไม่อิจฉา ความรักไม่อวดตัว ไม่หยิ่ง
ผยอง” ในพระราชบัญญัติของพระเจ้า พระเจ้า
ตรัสไว้ในมัทธิว 22:37 ว่า“พระเยซูทรงตอบเขาว่า
`จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้า
ด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิด
ของเจ้า'”

พระเยซูคริสต์ทรงรับโทษบาปของมนุษย์
ทุกคนยอมตายบนไม้กางแขนแทนมนุษย์ และฟืน
้
จากความตายในวันที่สาม “เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้

นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ทา่ นทั้งหลายก่อน คือ
ว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของ
เราทัง้ หลาย ตามทีเ่ ขียนไว้ในพระคัมภีร์ และทรง
ถูกฝังไว้ แล้ววันทีส
่ ามพระองค์ทรงเป็นขึน
้ มาใหม่
ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีรน
์ ั้น” 1โครินธ์ 15:3-4

บอกเราว่า เดี๋ยวนี้พระเยซูนงั่ บนบัลลังก์ของ
พระองค์ที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้า ทรงรอท่าน
ขออภัยจากบาปของท่านโดยความเชื่อ และรับ
พระองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวของท่าน พระเยซู
ยอมตายแทนท่านและรักท่านมาก พระคัมภีร์
เขียนไว้ใน ลูกา 19:10 ว่า “เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มา

เพือ
่ จะแสวงหาและช่วยผูท
้ ห
ี่ ลงหายไปนัน
้ ให้รอด”

จากนรก ถ้าหากท่านขอพระเยซูให้เข้าไปจิตใจของ
ท่าน ให้เป็นเจ้าชีวต
ิ ของท่านแล้ว ท่านก็เป็นดัง่ ผูท
้ ี่
หลงหายไปแล้วพระองค์ได้ชว่ ยให้รอดจากนรก ถ้า
หากท่านยังไม่รบ
ั พระเยซู ท่านก็เป็นผูท
้ ห
ี่ ลงหายไป
ทีพ
่ ระเยซูอยากช่วยให้รอดด้วย วันนีท
้ า่ นอยากจะ
รอดจากนรกหรือเปล่า เราไม่รวู้ า่ โอกาสทีม
่ น
ี จ
ี้ ะมีอก
ี

