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จะเปนอยางไรละ?
โดย อ. เจ ซี สตีแวนส

ทําไม
ความเจ็บ
ปวดนี้ ไม
หยุดลง
เสียที?

สวรรคหรือ? นรกหรือ? คุณคงจะลอเลนแนๆ
ฉันวาใหเรามากิน ดื่ม และสนุกสนานกันเถิด
ชีวิตนี้ก็คงมีเพียงชีวิตเดียวเทานั้น

ฉันเสียใจที่
เราไมสามารถ
จะทําอะไรเพื่อ
เขาไดอีกแลว
มีขอกําหนดสําหรับมนุษยไว
แลววาจะตองตายหนหนึ่ง
และหลังจากนั้น…
ฮีบรู 9.27

ชีวิตของทานเปนอะไรเลา ก็
เปนเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู
แตประเดี๋ยวหนึ่งแลวก็หายไป
ยากอบ 4.14

เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย โรม 6.23

ไมมีผูใดเปน
คนชอบธรรม
สักคนเดียว
ไมมีเลย เหตุวา
ทุกคนทําบาป
และเสื่อมจาก
สงาราศีของ
พระเจา
โรม 3.10, 23

จอรจเปนคนดีนะ

ทานรูดีอยูแลววาทานอยูที่ไหนและมาอยู
ที่นี่ดวยเหตุใด ทานไดตายในความบาป
ของตนเอง เดี๋ยวนี้ทานจะตองทนทุกข
ทรมานอยูที่นี่จนกวาการพิพากษาบน
พระที่นั่งใหญสีขาวจะมาถึง

โอ พระเจาที่รัก สถานที่เลว
รายแหงนี้เปนที่ไหนกันเนี่ย
แลวฉันมาทําอะไรอยูที่นี่?
มัทธิว 25.41

ลูกา 16.19-31

ขอพระเจาทรง
โปรดอภัยโทษ
แกขาพระองค
ขาพระองคไมเคย
เชื่อวาสถานที่แหง
นี้จะมีอยูจริง
ขาพระองคไม
ทราบวาขาพระองค
ไดหลงหายหรือ
ตองการพระผูชวย
ใหรอดใดๆ เลย

พระเจาไดสงพระบุตรของ
พระองคใหเสด็จลงมาเพื่อ
จะปองกันทานใหพนจาก
สถานที่แหงนี้ ทานไมไดมา
ยังสถานที่แหงนี้เพราะเปน
สิ่งที่พระองคทรงปรารถนา
เลย
ทานตางหาก
ที่ตัดสินใจเชนนั้นเอง!
ยอหน 3.36; 1 ยอหน 5.12

ขาพเจาไดเห็นพระที่ นั่ งใหญสีขาว
และเห็นพระองคผูประทับบน
พระที่นั่ งนั้น และแผนดินโลกและ
ฟาอากาศก็อันตรธานไปจาก
พระพักตรพระองค และไมมีที่อยู
สําหรับแผนดินโลกและฟาอากาศนั้น
ตอไปเลย ขาพเจาไดเห็นบรรดาผู ที่
ตายแลว ทั้ งผูนอยและผู ใหญ ยืนอยู
จําเพาะพระพักตรพระเจา และ
หนังสือตางๆก็เปดออก หนังสืออีก
มวนหนึ่งก็เปดออกดวย คือหนังสือ
แหงชีวิต และผู ที่ ตายไปแลวก็ถูก
พิพากษาตามขอความที่ จารึกไวใน
หนังสือเหลานั้นตามที่ เขาไดกระทํา
ทะเลก็สงคืนคนทั้งหลายที่ ตายใน
ทะเล ความตายและนรกก็สงคืนคน
ทั้งหลายที่อยู ในที่ เหลานั้น และคน
ทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทํา
ของตนหมดทุกคน แลวความตายและ
นรกก็ถูกผลักทิ้ งลงไปในบึงไฟ
นี่แหละเปนความตายครั้ งที่สอง
วิวรณ 20.11-14

เวลาที่จะไดรับพระกรุณาและการอภัยโทษไดผานพน
ไปแลว สวนในเรื่องที่ทานไมเคยทราบเรื่องนี้มากอน
นั้นขอใหทานลองยอนกลับไปคิดถึงวันที่ทานไดรับ
ใบปลิวประกอบภาพแผนเล็กๆ ที่บอกเลาเรื่องราว
เกี่ยวกับสถานที่แหงนี้? ทานไดเลือกที่จะไมเชื่อ ทาน
ไดปฏิเสธขอความในใบปลิวแผนนั้น

กิจการ 17.30

พระบุตรของพระเจาทรงยอมให
พระองคเองตองถูกตรึงกางเขน
เพื่อพระองคจะสามารถรับความ
บาปทั้ งสิ้ นของทานไวบนพระกาย
ของพระองค เพื่อจะทรงทน
ทุกขทรมานและสิ้นพระชนมแทน
ทาน เพื่ อวาพระเจาจะสามารถ
ประทานอภัยโทษสําหรับความ
บาปทั้ งสิ้ นของทานใหแกทาน
เพราะเห็นแกพระเยซูได

ถาจอรจยอมเชื่อขอความในใบปลิวเล็กๆ นั้น
ชีวิตของเขาก็คงจะแตกตางไปจากนี้อยางสิ้นเชิง!

พอครับ! นี่เปนเรื่องที่วิเศษจริงๆ
เลยนะครับ ขอความตรงนี้กลาววา
พระเจาไดทรงประทานพระบุตร
องคเดียวของพระองคเพื่อมาสิ้น
พระชนมแทนเรา เพื่อเราจะสามารถ
ไดรับความรอดและรับการอภัยโทษ
สําหรับความบาปทั้งสิ้นของเราได
โดยการเชื่อวาพระองคทรงรักเรา
และทรงสิ้นพระชนมเพื่อเราเปนการ
สวนตัว และไดทรงเปนขึ้นมาจาก
ความตายเพื่อจะทรงเปนพระผูชวย
ใหรอดที่ทรงพระชนมอยูสําหรับเรา
ได
โรม 10.9-10

การพูดโกหก
ความหนาซื่อใจคด
การสาปแชงผูอื่น
การไมเชื่อฟง
ความโกรธ
ความเกลียดชัง
ตัณหาราคะ
การผิดประเวณี
การละทิ้งครอบครัว
ความเยอหยิ่งจองหอง

การใชสารเสพติด
การดื่มเหลาและ
เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล
การลั
กขโมย
ความบาป
ทั้งหมด
การคดโกง
ของฉัน?
ความโลภ
ความหยาบคาย
การแตงกายลามกอนาจาร
การปฏิเสธพระเยซูคริสต

ขอบพระคุณ
องคพระผูเปนเจา!

ขอความเหลานี้ขาพเจาไดเขียนมาถึงทานทั้งหลายที่เชื่อ
ในพระนามของพระบุตรของพระเจา เพื่อทานทั้งหลาย
จะไดรูวาทานมีชีวิตนิรันดร 1 ยอหน 5.13

ขาแตพระบิดา ขอทรงโปรดอภัยโทษความ
บาปทั้ งหลายของขาพระองค ขอทรงเสด็จ
เขามาสถิตในใจของขาพระองคและทรงชวย
จิตวิญญาณของขาพระองคใหรอดเพื่อเห็น
แกพระเยซูคริสต เอเมน

เพราะวาผูใดที่จะรอง
ออกพระนามขององค
พระผูเปนเจาก็จะรอด
โรม 10.13

ขั้นตอนตอไปหรือ?

ทานศิษยาภิบาล ฉันพึ่งจะไววางใจพระเยซูเจา
ใหทรงเปนพระผูชวยใหรอดของฉัน และ
ฉันอยากจะไปเขารวมประชุมกับคริสตจักร

แบงปนขาวประเสริฐ
แกคนอื่น ๆ

อธิษฐานทุกวัน

สัตยซื่อตอคริสตจักรของพระเจา
ฮีบรู 10.25
ศึกษาพระคัมภีร

ขาแตพระเจา ขาพระองคไมทราบวาทําไม
ความเจ็บปวดนี้จึงไมยอมหยุดลงเสียที แต
ขาพระองคทราบวาขาพระองครอดอยูใน
พระหัตถของพระองคแลว ขอบพระคุณพระเจา
ที่ทรงชวยจิตวิญญาณของขาพระองคใหรอด

มรณกรรมแหง
วิสุทธิชนของพระองค
สําคัญในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห
สดุดี 116.15

ทางที่จะนําไปถึงสวรรคมีอยูเพียงทางเดียวเทานั้น
พระเยซูตรัสวา “เราเปนทางนั้น เปนความจริง และเปนชีวิต ไมมี
ผูใดมาถึงพระบิดาไดนอกจากมาทางเรา” ยอหน 14.6
ไมมีพระผูชวยใหรอดองคอื่นเลย!
“ดวยเหตุวา มีพระเจาองคเดียวและมีคนกลางแตผูเดียวระหวาง
พระเจากับมนุษย คือพระเยซูคริสตผูทรงสภาพเปนมนุษย”
1 ทิโมธี 2.5
ทานไมสามารถจะทําอะไรเพื่อจะทําใหทานไดรับความรอดได
เพราะความรอดจะถูกมอบใหเปนของประทานจากพระเจาเทานั้น
“ดวยวาซึ่งทานทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ
และมิใชโดยตัวทานทั้งหลายเอง แตพระเจาทรงประทานให
ความรอดนั้นจะเนื่องดวยการกระทําก็หามิได เพื่อมิใหคนหนึ่ง
คนใดอวดได” เอเฟซัส 2.8-9
ถาอยางนั้นแลว ฉันจะตองทําอยางไร?
1. ยอมรับวาทานเปนคนบาป โรม 3.23
2. กลับใจเสียใหม เต็มใจที่จะหันเสียจากความบาปและถวายตัวตอ

อานพระคัมภีรทุกวัน

ลูกของเราเอย ยินดี
ตอนรับสูบานของเจา

1 โครินธ 2.9

พระเจา ลูกา 13.5
3. เชื่อวาพระเยซูคริสตไดทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขนและ
พระโลหิตของพระองคไดไหลออกเพื่อชดใชราคาสําหรับความบาป
ทั้งหลายของทานแลว และเชื่อวาพระองคทรงฟนคืนพระชนมขึ้น
มาอีก โรม 10.9
4. ทูลขอใหพระเจาทรงชวยทานใหรอด โรม 10.13
5. ทูลขอใหพระเยซูเจาทรงโปรดครอบครองชีวิตของทาน
โรม 12.1-2
แลวขั้นตอนตอไปละ?
1. หาใหพบและไปรวมประชุมกับคริสตจักรที่เชื่อ สอน และเทศนา
จากพระคัมภีรฉบับคิงเจมส
2. ติดตามพระผูชวยใหรอดของ
ทานโดยการรับบัพติศมาของผูที่
ไดเชื่อแลว
3. จัดเวลาที่จะอานพระคัมภีร
และอธิษฐานเปนประจําทุกวัน!

ถาทานอยากทราบเรื่องมากกวานี้ และตองการหนังสือเพิ่มเติม หรืออยากตอนรับพระเยซู
คริสตใหเปนพระเจาและเปนผูชวยไถความบาปใหแกทาน กรุณาขีด x ลงในชองที่ตองการ
[]
อยากทราบเรื่องมากกวานี้ กรุณาสงหนังสือใหขาพเจาเพิ่มเติม
[]
ใหสงบทเรียนทางไปรษณียใหขาพเจาฟรี
[]
อยากตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของขาพเจา
[]
อยากใหไปอธิบายเรื่องพระเจาที่บาน
ชื่อ/นามสกุล
ที่อยู
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