
ขอโทษครับ
ผมอยากจะขอเลาเร่ืองราวจาก

พระวจนะของพระเจาใหทานฟงสักเล็กนอย
ทานอยากจะฟงไหมครับ?

ทานอยากจะทราบไหมครับวา
ถาทานตองตายไปในวันนี้เอง
ทานจะไดไปสวรรคไหม?
ทานสามารถจะทราบ

1 ยอหน 5:13



อ.อลงกฏ จอมหงษ
ศิษยาภิบาล

คริสตจักรแบพติสดอนเมือง
48/70-71 ถนนนาวงประชาพัฒนา

แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง
กรุงเทพ ฯ  10210

หนทางเดียวท่ีจะไปสวรรคได!
ผมชื่อ อาจารยอลงกฏ จอมหงษ  ผมเปนศิษยาภิบาลของ
คริสตจักรแบพติสดอนเมืองในกรุงเทพฯนี่เอง  ผมอยากจะ
ขอถามคําถามท่ีสําคัญมากกับทานวา “ถาทานตองตายไป
ในวันนี้ ทานแนใจ 100 เปอรเซ็นตหรือเปลาวาทานจะได
ไปสวรรค?”  ถาทานอยากจะแนใจ ทานจะตองยอมรับ
ความจริงพื้นฐาน 4 ประการจากพระวจนะของพระเจา นั่น
คือ



1 ทานจะตองยอมรับขอเท็จจริงวา ทุกคนได
กระทําบาป

ใครเปนผูประเสริฐและดีเลิศ?
“ตามที่มีเขียนไวแลววา ไมมีผูใดเปนคนชอบธรรม
สักคนเดียว ไมมีเลย”  โรม 3:10
“ไมมีสักคนเดียวที่ทําดี ไมมีเลย”  โรม 3:12

ใครไดกระทําบาป?
“เหตุวาทุกคนทําบาป และเส่ือมจากสงาราศีของ
พระเจา”  โรม 3:23

บาปของฉันมาจากไหน?
“เหตุฉะนั้นเชนเดียวกับท่ีบาปไดเขามาในโลกเพราะ
คนๆเดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และ
ความตายก็ไดแผไปถึงมวลมนุษยทุกคน เพราะ
มนุษยทุกคนทําบาป” โรม 5:12



2 ทานจะตองยอมรับขอเท็จจริงวา มีการลง
โทษสําหรับการกระทําบาป

ราคาท่ีพระเจาทรงกําหนดไวสําหรับความบาป
“เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย”
โรม 6:23

การลงโทษสําหรับความบาปคือ
การถูกแยกจากพระเจา

“แลวความตายและนรกก็ถูกผลักทิ้ งลงไปในบึงไฟ
นี่แหละเปนความตายครั้งท่ีสอง”  วิวรณ 20:14

“และผูใดท่ีไมมีชื่อจดไวในหนังสือแหงชีวิต ผูนั้นก็
ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ”  วิวรณ 20:15



3 ทานจะตองยอมรับขอเท็จจริงวา พระเยซู
คริสตไดทรงชําระหนี้บาปของทานแลว

วิธีแกปญหาของเรามีเพียงวิธีเดียว
“แตพระเจาทรงสําแดงความรักของพระองคแกเราทั้ง
หลาย คือขณะท่ีเรายังเปนคนบาปอยูนั้น พระคริสต
ไดทรงสิ้นพระชนมเพื่อเรา” โรม 5:8
“เพราะเหตุนั้นเม่ือเราเปนคนชอบธรรมแลวโดยพระ
โลหิตของพระองค ยิ่งกวานั้น เราจะพนจากพระพิโรธ
โดยพระองค” โรม 5:9
พระเยซูทรงเปนคําตอบเพียงคําตอบเดียวเทานั้น

“พระเยซูตรัสกับเขาวา "เราเปนทางนั้น เปนความ
จริง และเปนชีวิต ไมมีผูใดมาถึงพระบิดาไดนอกจาก
มาทางเรา” ยอหน 14:6



4 ทานจะตองยอมรับขอเท็จจริงวา พระเยซูทรง
สามารถจะเปนพระผูชวยใหรอดของทานไดโดยการ
รองทูลขอตอพระองค

ทานจะตองอธิษฐานเพ่ือรับ
ของประทานแหงความรอด

“คือวาถาทานจะรับดวยปากของทานวา พระเยซูทรง
เปนองคพระผูเปนเจา และเชื่อในจิตใจของทานวา
พระเจาไดทรงชุบพระองคใหเปนขึ้นมาจากความตาย
ทานจะรอด”  โรม 10:9
“ดวยวาความเชื่อดวยใจก็นําไปสูความชอบธรรมและ
การยอมรับดวยปากก็นําไปสูความรอด”  โรม 10:10

ทานจะตองกระทําสิ่งนี้ดวยตัวของทานเอง
“เพราะวา ผูใดท่ีจะรองออกพระนามขององคพระ
ผูเปนเจาก็จะรอด” โรม 10:13



หลังจากที่ทานยอมรับขอเท็จจริงเหลานี้ท้ัง 4 ขอแลว
ทานจะตองเชิญพระเยซูคริสตใหเขามาในจิตใจของทาน

ทานปรารถนาจะตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด
สวนตัวของทานและทราบไดอยางแนนอนวา เม่ือทานตาย
ไปทานจะไดไปสวรรค ไหมครับ?
ถาทานปรารถนาท่ีจะยอมรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยให
รอดสวนตัวของทาน ขอใหทานกรุณาอธิษฐานตามผมดวยคํา
อธิษฐานงายๆ ดังนี้
“ขาแตพระเยซู ขาพระองคทราบวาขาพระองคเปนคนบาป
ขอทรงโปรดอภัยโทษความผิดบาปทั้ งสิ้ นของขาพระองค
และขอทรงชวยจิตวิญญาณของขาพระองคใหรอดพนจาก
นรก ขาพระองคทูลขอใหพระองคทรงโปรดเสด็จเขามาสถิต
อยูในใจของขาพระองคเพื่อจะทรงเปนพระผูชวยใหรอดสวน
ตัวของขาพระองคและทรงนําขาพระองคไปยังสวรรคเม่ือ
ขาพระองคตองตายไป ขาพระองคอธิษฐานในพระนามของ
องคพระเยซูคริสตเจา เอเมน”



ขาพเจาขออธิบายวา
เมื่อสักครูไดเกิดอะไรขึ้นบาง

“เพราะถึงแมวาเขาท้ังหลายไดรูจักพระเจาแลว เขาก็
มิไดถวายพระเกียรติแดพระองคใหสมกับท่ีทรงเปน
พระเจา หรือหาไดขอบพระคุณไม แตเขากลับคิดใน
สิ่งที่ไมเปนสาระ และจิตใจโงเขลาของเขาก็มืดมัวไป”
โรม 1:21
“ไมมีคนที่เขาใจ ไมมีคนที่แสวงหาพระเจา”
โรม 3:11
“หลักของการพิพากษามีอยางนี้ คือความสวางไดเขา
มาในโลกแลว แตมนุษยไดรักความมืดมากกวารัก
ความสวาง เพราะกิจการของเขาชั่ว”  ยอหน 3:19



สภาพจิตใจของผูหลงหาย

ความบาปของ
การไมเชื่อ



ขอใหขาพเจาอธิบายใหทานทราบวา
พระเยซูไดทรงชวยใหทานรอดพนจากอะไรบาง

“แลวเมื่ออยูในนรกเปนทุกขทรมานยิ่งนัก เศรษฐีนั้น
จึงแหงนดูเห็นอับราฮัมอยูแตไกล และลาซารัสอยูที่
อกของทาน”  ลูกา 16:23
“เศรษฐีจึงรองวา อับราฮัมบิดาเจาขา ขอเอ็นดู
ขาพเจาเถิด ขอใชลาซารัสมาเพ่ือจะเอาปลายนิ้วจุม
น้ํามาแตะลิ้นของขาพเจาใหเย็น ดวยวาขาพเจาตรํา
ทุกขทรมานอยูในเปลวไฟนี้” ลูกา 16:24
“แตคนขลาด คนไมเชื่อ คนที่นาสะอิดสะเอียน
ฆาตกร คนลวงประเวณี คนใชเวทมนตร คนไหวรูป
เคารพ และคนทั้งปวงที่พูดมุสานั้น จะไดรับสวนของ
ตนในบึงที่เผาไหมดวยไฟและกํามะถัน นั่นคือความ
ตายครั้งที่สอง” วิวรณ 21:8





ขอใหขาพเจาอธิบายใหทานทราบวา
พระเยซูไดทรงกระทําอะไรเพ่ือเรา

“เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตร
องคเดียวของพระองคท่ีบังเกิดมา เพื่อผูใดที่ เชื่อในพระ
บุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร”
ยอหน 3:16
“เพราะวาพระเจาไมไดทรงใชพระบุตรของพระองคเขามาใน
โลกเพื่อจะพิพากษาโลก แตเพื่อชวยโลกใหรอดโดยพระบุตร
นั้น” ยอหน 3:17
“ผู ท่ีเชื่อในพระบุตรก็ไมตองถูกพิพากษาลงโทษ แตผู ท่ี มิ
ไดเชื่อก็ตองถูกพิพากษาลงโทษอยูแลว เพราะเขามิไดเชื่อ
ในพระนามพระบุตรองคเดียวที่บังเกิดจากพระเจา”
ยอหน 3:18
“คนทั้ งหลายที่ กําลังจะพินาศก็เห็นว าการประกาศเร่ื อง
กางเขนเปนเรื่องโง แตพวกเราที่รอดเห็นวาเปนฤทธานุภาพ
ของพระเจา”  1 โครินธ 1:18



คาชดใชที่ตองจายไป
สําหรับความบาปทั้งหลายของเรา



ขอใหขาพเจาอธิบายใหทานทราบวา
ทําไมความรอดจึงมีอยูในพระเยซูคริสตเทานั้น

“ดวยวาซึ่ งทานทั้ งหลายรอดนั้ นก็รอดโดยพระคุณ
เพราะความเชื่อ และมิใชโดยตัวทานท้ังหลายเอง แต
พระเจาทรงประทานให ความรอดนั้นจะเนื่องดวย
การกระทําก็หามิไดเพื่อมิใหคนหนึ่ งคนใดอวดได”
เอเฟซัส 2:8, 9
“และพระโลหิตของพระเยซู คริ สต พระบุ ตรของ
พระองค ก็ชําระเราทั้งหลายใหปราศจากบาปทั้งส้ิน”
1 ยอหน 1:7
“พระคริ สต ทรงสถิ ตในท านอั นเป นที่ หวั งแห ง
สงาราศี”  โคโลสี 1:27



สภาพจิตใจของผูรอดแลว

พระเยซูคริสต



พระเจาไดทรงสัญญาวา
จะชวยผูท่ีเชื่อในพระบุตรของพระองคใหรอด

“แกะของเรายอมฟงเสียงของเรา และเรารูจักแกะ
เหลานั้น และแกะนั้นตามเรา”  ยอหน 10:27
“เราใหชีวิตนิรันดรแกแกะนั้น และแกะนั้นจะไม
พินาศเลย และจะไมมีผูใดแยงชิงแกะเหลานั้นไปจาก
มือของเราได”  ยอหน 10:28
“พระบิดาของเราผูประทานแกะนั้นใหแกเราเปนใหญ
กวาทุกสิ่ง และไมมีผูใดสามารถชิงแกะนั้นไปจาก
พระหัตถของพระบิดาของเราได”  ยอหน 10:29
“เราจะไมละทานหรือทอดท้ิงทานเลย”  ฮีบรู 13:5
“สารพัดท่ีพระบิดาทรงประทานแกเราจะมาสูเรา และ
ผูที่มาหาเรา เราก็จะไมท้ิงเขาเลย”  ยอหน 6:37



พระสัญญาของพระเจา
เก่ียวกับสวรรค



คนที่มีเทปบันทึกเสียงจะมีการดดัชนี (หรือการด
ขนาด 3x5 นิ้ว) บนหนาตรงขามกับใบปลิวฉบับนี้
ถาทานเชื่ อวาเมื่ อสักครู ทานพ่ึ งจะยอมรับพระเยซู
คริสตใหเปนพระผู ชวยใหรอดสวนตัวของทานและ
พระเจาไดทรงประทานชีวิตนิรันดรแกทานแลว และ
เชื่อวาวันหนึ่งทานจะไดอยูบนสวรรคกับพระเยซู ขอ
ใหทานกรุณาหยิบปากกาจากมือของคน ๆ นั้นและ
เขียนชื่อของทานดวยตัวบรรจงลงไปบนการดดังกลาว
เพ่ือวาคนเหลานี้จะสามารถอธิษฐานเพื่อทานได พวก
เขาอาจจะไมมีโอกาสไดพบทานอีกเลยจนกวาทานจะ
ไดพบกับพวกเขาอีกบนสวรรค



คนที่มีเทปบันทึกเสียงอยากจะขอเชิญชวนทานใหไป
เขารวมประชุมที่คริสตจักรของเขา  ถาทานอนุญาต
เขาก็จะแวะมาหาทานที่บานในวันอาทิตยตอนเชาเพ่ือ
มารับทานไปเรียนพระคัมภีรดวยกัน  ถาทานอยากจะ
เข ารวมประชุมนมัสการละก็ขอใหท านกรุณาแจ ง
ความประสงคแกบุคคลนั้นวา “ทานอยากจะไปดวย”



วันอาทิตย
เรียนพระคัมภีรวันอาทิตย     เวลา 9.30 น.
นมัสการภาคเชา     เวลา 10.55 น.
นมัสการภาคค่ํา     เวลา 19.00 น.

วันพุธ
ศึกษาพระคัมภีร     เวลา 19.30 น.
เราใครขอเชิญชวนทานใหไปเขารวมนมัสการกับเรา

รอบใดก็ได และหากทานตองการรถรับสง
ขอใหทานกรุณาโทรศัพทมาหาเรา เราพรอมที่จะ
จัดบริการรถรับสงใหแกทานดวยความยินดี

01-752-0716


