พระเยซู
ช่ วยชีวติ ของผม
จากเรื่องจริง
แมทธิว นีดแฮม
ผมอยากจะแบ่ งปันเรื่องราวทีพ่ ระเจ้ าได้ ช่วยชีวติ ของผม
เพือ่ ทีค่ ุณจะได้ ร้ ู ว่าทาไมผมถึงเชื่ อในฤทธิ์อานาจอันมหัศจรรย์ ของพระเจ้ า
และทาไมผมถึงต้ องแสดงให้ คนทั้งหลายได้ ร้ ู ว่าพระเยซู คริสต์ ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของโลกนี้
ลองอ่านเรื่องราวต่ อไปนีด้ ้ วยตัวเอง
และคุณจะพบว่ ามีพระเจ้ าทีต่ ้ องการให้ คุณเข้ าสู อาณาจักรของพระองค์
ตั้งแต่เล็กผมเป็ นคนจริ งจังในการหาคาตอบเกี่ยวกับความหมายของชีวติ
ต้องใช้เวลานานพอสมควรก่อนที่ผมจะได้มีประสบการณ์กา้ วผ่านอย่างแท้จริ ง
จุดเปลี่ยนนี้ เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมอายุได้สิบหกปี ที่ค่ายของคริ สเตียนแห่งหนึ่ง
ก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาอยูห่ ลายอย่างในชีวติ
ผมมีปัญหามากมายและรู ้สึกว่าตนเองสิ้ นหวัง
แต่ไม่เคยคิดว่าชี วติ ของตัวเองมีเป้ าหมายอย่างแท้จริ ง ผมเชื่อในพระเจ้าและต้องการใกล้ชิดกับพระเจ้า
แต่มีบางอย่างที่ยงั ขาดหายไป
เพราะปั ญหาที่เกิดขึ้น
ผมเคยคิดว่าถ้าตายไปเสี ยได้คงดีกว่า
จะได้ไปอยูบ่ นสวรรค์แทนที่จะต้องมีชีวิตอยูใ่ นโลก มารใช้สิ่งนี้เพื่อทาให้ผมคิดว่าชีวติ ของผมไร้ค่า
ตั้งแต่น้ นั ผมรู ้สึกเหมือนว่าวิญญาณแห่งความตายร้องเรี ยกให้ผมเข้าไปหาอยูเ่ สมอ
ผมยอมให้ความหมกมุ่นนี้สั่งสมขึ้นมาในความคิด
จนเมื่อใดก็ตามที่มีบางอย่างไม่ดีเกิดขึ้น
ผมก็จะคิดอยากตายอยูเ่ สมอ
พ่อของผมมีปืนเก็บไว้ในตูท้ ี่หอ้ งของคุณ
ผมเคยแอบไปหยิบปื นออกมาโดยที่ไม่มีใครรู ้
และปี นออกมานอกหน้าต่างในที่ที่ไม่มีใครเห็นผม
ผมบรรจุกระสุ นลงไปและจ่อปากประบอกที่หน้าผากของตัวเอง
จากนั้นก็อธิ ษฐานและเหนี่ยวไกเพื่อเป่ าสมองตัวเอง
ผมเหนี่ยวไกแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
สิ่ งที่ช่วยผมให้หลุดรอดจากการฆ่าตัวตายในเวลานั้นคือระบบล็อกนิรภัยของปื นซึ่ งทาให้ไม่สามารถยิง

กระสุ นออกมาได้
ผมร้องไห้และเกิดความกลัวตามมา
เพราะนึกว่าทุกอย่างจบสิ้ นแล้ว
แท้จริ งผมยังไม่อยากตาย ผมจึงร้องหาพระเจ้าเพราะผมต้องการเป้ าหมายในชีวิต ไม่วา่ คุณจะเป็ นใคร
พระเจ้าได้สร้างคุณขึ้นโดยมีเป้ าหมายพิเศษและคุณต้องมองหาการทรงเรี ยกอย่างพิเศษที่พระเจ้ามีให้แก่
คุณ
เมื่อผมได้ไปที่ค่ายของคริ สเตียนแห่งนี้
ชายคนหนึ่งได้พดู ถึงเรื่ องราวที่พระเจ้าได้ช่วยชีวิตของเขา
ผมรู ้สึกถึงการทรงสถิตของพระเจ้าและแน่นหน้าอกทาให้รู้สึกว่าต้องก้าวออกไปอธิ ษฐาน
ความรู ้สึกนี้รุนแรงมากขึ้นเรื่ อย
ๆ
จนกระทัง่ นักเทศน์คนดังกล่าวบอกให้คนที่ตอ้ งการคาอธิ ษฐานเดินออกมาด้านหน้า
ผมเดินออกไปและพบว่าตัวเองกาลังร้องไห้
เป็ นการร้องไห้ที่เต็มที่ที่สุดในชีวิตของผม
มีบางอย่างที่น่าอัศจรรย์กาลังเกิดขึ้น
ขนตาผมกระพริ บเร็ วจนผิดปกติ
เมื่อผมหลับตาลงผมมองเห็นบางสิ่ งเหมือนแสงสว่างจ้า
เมื่อใดก็ตามที่ผมปิ ดตา
ผมก็จะมองเห็นแสงสว่างนี้ เมื่อนักเทศน์ผนู ้ ้ ี เดินมาเพื่ออธิ ษฐานเผือ่ ผม เขาทาเสี ยง “วูบ” แปลก ๆ
และมีพลังงานบางอย่างไหลเข้ามาในตัวผม
บางอย่างที่รู้สึกเหมือนพลังงานไฟฟ้ าและความร้อนไหลเข้ามาในตัวผมเหมือนคลื่น
เป็ นกระแสที่รุนแรงและอ่อนโยนในเวลาเดียวกัน
ผมรู ้สึกเหมือนตัวเองกาลังถูกอุ่นด้วยไฟฟ้ า
นี่คือฤทธิ์ เดชการอัศจรรย์ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เมื่อผมมองไปที่รอบ
ๆ
คนส่ วนใหญ่ที่ได้รับการอธิ ษฐานเผื่อพากันล้มลงไปกับพื้น
ผมไม่รู้วา่ อะไรเกิดขึ้น
ผมเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียว
นัน่ เป็ นครั้งแรกที่ผมได้มีประสบการณ์ในฤทธิ์ เดชของพระเจ้าและชีวติ ของผมได้เปลี่ยนไปโดยสิ้ นเชิง
ตั้งแต่บดั นัน
พระเยซูตรัสว่า
“เราคือแสงสว่างแห่งแผ่นดินโลก
ผูใ้ ดที่ติดตามเราจะไม่ตกอยูใ่ นความมืด
แต่จะได้รับความสว่างแห่งชีวติ
(ยอห์น
8:12)
การได้สัมผัสถึงฤทธิ์ เดชของพระเจ้าได้เปิ ดตาของผม
ผมได้เห็นความสว่างและตั้งแต่วนั ที่ฤทธิ์ เดชของพระเจ้าไหลผ่านชีวติ ของผมบางอย่างได้เปลี่ยนไป
สิ่ งสาคัญในชีวติ ของผมเปลี่ยนแปลงไป
ผมต้องการรู ้จกั พระเจ้าอย่างแท้จริ ง
และสิ่ งนี้ทาให้ผมหิ วกระหายการอธิ ษฐานและศึกษาพระคัมภีร์

ผมได้ยนิ เรื่ องราวเกี่ยวกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เรื่ องราวที่วา่ เมื่อพระเยซูเสด็จไปบนสวรรค์
พระองค์ได้ส่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ลงมาเพื่อทาให้เราสานึ กในบาปและให้กาลังแก่เราในการเป็ นพยานเ
พื่อพระคริ สต์ (ยอห์น 16:8; กจ. 1:8) ผมรู ้วา่ ตัวเองได้รับฤทธิ์ เดชในการสอนข่าวประเสริ ฐนั้นแล้ว
ผมเริ่ มพูดคุยเรื่ องพระเยซูกบั เพื่อนของผม
ผมยังเคยได้ยนิ ว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงประทานของประทานการพูดภาษาแปลก
ๆ
ผมอธิ ษฐานและถามพระเจ้าให้ทรงประทานของประทานที่เหนื อธรรมชาติแก่ผมเพื่อที่จะพูดภาษาแปล
ก ๆ (กิจการ 2:4) หลังจากที่อธิ ษฐานจบผมมองเห็นถ้อยคาต่าง ๆ เขียนขึ้นมาในความคิดของผม
ผมไม่รู้วา่ คาเหล่านี้มีความหมายอย่างไร
เพราะว่าเป็ นภาษาที่ผมไม่รู้จกั
ถ้อยคาเหล่านี้เขียนขึ้นอยูต่ ่อหน้าของผม
ผมเห็นมันอยูใ่ นความคิดของผมเต็มไปหมด
ผมเริ่ มเอ่ยคาพวกนั้นออกมาและเริ่ มพูดภาษาแปลก
ๆ
ที่เป็ นของประทานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หนึ่งในเก้าอย่าง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสถิตกับเราในวันนี้ (1โคริ นธ์ 12:10)
มีเรื่ องแปลก
ๆ
อีกอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเจ้าสัมผัสชีวติ ของผม
ผมได้เห็นอานาจของมารอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน
มีบางคนล้มลงไปบนพื้นเมื่อได้รับการอธิ ษฐาน
เหมือนกับมีอานาจบางอย่างที่ครอบงาเขา จู่ ๆ มือของเขาก็กระตุกและหงิกงอจนผิดปกติ
หน้าเขาแดงจนผิดปกติ มีเสี ยงแปลก ๆ น่ากลัวออกมาจากปากของเขาเป็ นคาพูดที่ไม่น่าฟังนัก
เขาพูดเร็ วมากจนน้ าลายฟูมปาก
เสี ยงของวิญญาณร้ายพูดผ่านเขาออกมา
ร่ างกายของเขาบิดเบี้ยวขณะที่มารกาลังออกฤทธิ์ อย่างเต็มที่ในเขา
มารสาแดงตัวในขณะที่พี่นอ้ งคริ สเตียนกาลังอธิ ษฐาน “ในพระนามพระเยซู เราขอสั่งให้เจ้าออกมา”
ภาพที่ออกมาดูน่าเกลียดมากถ้าคุณได้เห็นคนที่ถูกผีเข้าจริ ง
ๆ
ดิ้นรสเพราะผีไม่ยอมออกมา
มารไม่ตอ้ งการออกมา
แต่มนั ไม่มีทางเลือกเพราะอานาจของมันถูกทาลายแล้ว
สันติสุขกลับคืนมาและชายคนนั้นได้รับอิสระในที่สุด
มีวญ
ิ ญาณร้ายตนหนึ่งชื่ อว่าซาตาน
และมันเป็ นผูน้ าของเหล่ามารที่พยายามทาลายชีวติ ของคน
มารต่อต้านพระเจ้าโดยสิ้ นเชิง
พระเจ้าทรงบริ สุทธิ์ มีรักแท้ ศักดิ์สิทธิ์ และชอบธรรม แต่มารเต็มไปด้วยความเกลียดชัง
ความชัว่ ร้ายและความต่าช้าอย่างแท้จริ ง
มันเป็ นจอมโกหก
เป็ นขโมยและพยายามหยุดยั้งคนทั้งหลายไม่ให้ติดตามพระเจ้าองค์เที่ยงแท้

มารมาเพื่อลัก
ฆ่าและทาลาย
แต่พระเยซูมาเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็ นไทและประทานความไพบูลย์แห่งชีวติ ให้แก่เรา (ยอห์น 10:10)
ความคิดที่จะฆ่าตัวตายยังคงเกิดขึ้นกับผม
แต่พนั ธนาการนี้ได้รับการปลดปล่อยเมื่อผมอธิ ษฐานว่า
“พระเจ้า
ขอทรงประทานความปรารถนาที่จะมีชีวติ อยูแ่ ก่ขา้ พระองค์”
ในวินาทีน้ นั ผมรู ้สึกว่าตนเองเป็ นอิสระอย่างแท้จริ ง
เมื่ออธิ ษฐานของให้พระเจ้าประทานเป้ าหมายที่แท้จริ งแก่ผม การเสพติด ความกดดัน ฝันร้าย
อาการทางจิตและตกอยูใ่ ต้กิจกรรมของบาปแบบต่าง
ๆ
เป็ นผลงานของวิญญาณร้าย
บางคนได้ยนิ เสี ยงบอกให้ตนเองทาสิ่ งที่ชวั่ ร้าย
ซาตานไม่ใช่สิ่งล้ าลึก
งานของมันมองเห็นได้ทวั่ ไปในโลกนี้
ซาตานเป็ นจอมบงการที่ชวั่ ร้ายและมันชอบสงคราม
ความตายและความอดอยาก
นอกจากนี้มนั ยังใช้ความรักเงินเพื่อหยุดยั้งคนไม่ให้รู้จกั พระเจ้า
คนรวยส่ วนมักมักถูกหลอกโดยมาร มันพยายามให้สิ่งที่ดึงดูดเรามากที่สุดนาเราไปสู่ ความบาป
เช้าวันหนึ่งผมตื่นขึ้นมาและมองเห็นภาพหญิงเปลือยคนหนึ่ง
จากนั้นก็ได้ยนิ เสี ยงพูดกับตัวเอง
เสี ยงนั้นบอกว่า
“นี่ไม่ใช่มาร”
ผมรู ้ในทันทีวา่ นัน่ เป็ นวิญญาณแห่งการโกหก
ผมจึงขับไล่วญ
ิ ญาณร้ายให้มนั ออกไปในทันที
มารต้องการนาคนเข้าสู่ การทาผิดทางเพศ
แต่พระเจ้าทรงเรี ยกเราเพื่อให้ยกย่องพันธสัญญาจากการแต่งงานและความซื่ อสัตย์ต่อกัน
พระคัมภีร์บอกว่า “4 จงให้การสมรสเป็ นที่นบั ถือแก่คนทั้งปวง และให้เตียงสมรสปราศจากความชัว่ ช้า
เพราะคนมีชู้ และคนที่ล่วงประเวณี น้ นั พระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขา” (ฮีบรู 13:4) การขายบริ การ
การเสพสิ่ งลามก
การรักร่ วมเพศ
การขมขื่นและการข่มเหงทางเพศกับเด็กเกิดขึ้นเนื่ องจากหลายคนยอมให้มารนาตัวเอง
มีคนมากมายที่หลงไปโดยมาและตกอยูใ่ ต้การทาผิดทางเพศ แต่ผทู ้ ี่อยูใ่ นพระเจ้า จะไม่ฟังเสี ยงของมาร
ราชอาณาจักรมีเพียงสองแห่งเคุณ้ นั :
อาณาจักรแห่งความมืดซึ่ งมารเป็ นผูป้ กครอง
กับอาณาจักรแห่งความสว่างซึ่ งจอมกษัตริ ยเ์ ป็ นผูป้ กครองซึ่ งก็คือพระเยซูคริ สต์เจ้าของเรา
หนทางมีเพียงสองเส้นทางเคุณ้ นั : หนทางกว้างนาไปสู่ นรกหรื อหนทางแคบที่นาไปสู่ แผ่นดินสวรรค์
เราต้องเลือกว่าเราจะเดินบนเส้นทางไหน
เพราะเมื่อคนทั้งหลายยอมทาตามชี วติ แห่งบาปของตน
เขาก็จะติดกับของมารร้าย
พระเยซูมีพลังอานาจเหนือวิญญาณชัว่
แต่ผทู ้ ี่ดูหมิ่นพระเจ้าและใช้ไสยศาสตร์ ต่าง
ๆ
จะต้องถูกขับไล่ลงนรกตลอดไปเป็ นนิตย์

พระเยซูคริ สต์ทรงมีฤทธิ์ เดชยิง่ ใหญ่สูงสุ ด
แต่เมื่อผมได้เป็ นอิสระจากการโจมตีของซาตานที่พยายามทาลายชีวติ ของผม
คุณเองก็สามารถเป็ นไทได้เมื่อคุณร้องเรี ยกพระนามของพระเจ้าและยอมมอบชีวติ ให้เป็ นผูร้ ับใช้ของพร
ะเจ้าผูท้ รงพระชนม์
คุณต้องหันหลังให้กบั อานาจของมารรร้ายและมุ่งไปที่ฤทธิ์ เดชของพระเยซูคริ สต์เจ้า
อานาจแห่งการอัศจรรย์
อานาจแห่งการรักษา
อานาจแห่งการช่วยกูแ้ ละอานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นของพระเยซูคริ สต์
การได้รู้ถึงความเป็ นจริ งในฤทธิ์ เดชของพระเจ้า
ทาให้ผมปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรู ้จกั พระเจ้า
ผมรู ้สึกเหมือนใจของตัวเองกาลังเผาไหม้
ผมหิ วกระหายที่จะรู ้จกั พระเจ้าและอธิ ษฐานซ้ าแล้วซ้ าอีก
“พระเจ้าของทรงเปิ ดเผยพระองค์เองแก่ขา้ พระองค์
ขอทรงเปิ ดเผยพระองค์เองแก่ขา้ พระองค์เป็ นการส่ วนตัวดังที่พระองค์กระทาแก่โมเสส”
ข้าพระองค์ตอ้ งการเป็ นเหมือนโมเสส
เพราะเขาได้พดู คุยกับพระเจ้าและเห็นพระสิ ริของพระองค์
(อพยพ
33:11)
ข้าพระองค์รู้วา่ อับราฮัมถูกเรี ยกว่าเป็ นเพื่อนของพระเจ้า
ข้าพระองค์จึงอธิษฐานที่จะได้เป็ นเพื่อนของพระองค์
ข้าพระองค์รู้ดีวา่ พระเยซูทรงปรากฎแก่อคั รทูตเปาโลด้วยแสงจ้า
(กิจการ
26:12-18)
ข้าพระองค์รู้วา่ พระเยซูเจ้าทรงปรากฎแก่อคั รทูตยอห์นด้วยดวงตาที่เหมือนเปลวเพลิงเผาไหม้ (วิวิรณ์
1:12-16) ข้าพระองค์ได้สัมผัสถึงฤทธิ์ เดชเดียวกันนี้และนัน่ คือสิ่ งที่ขา้ พระองค์แสวงหา
เมื่อข้าพระองค์ใคร่ ครวญความหมายของชีวติ
ข้าพระองค์ก็ได้ขอ้ สรุ ปว่าการได้รู้จกั พระเจ้าและใกล้ชิดกับพระองค์เป็ นสิ่ งยิง่ ใหญ่ที่สุดที่เราสามารถทา
ได้
เราทุกคนต้องมีแรงปรารถนาในใจที่จะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าและเราต้องการแรงปรารถนาที่จะได้เห็นพ
ระสิ ริของพระเจ้า
เราดาเนินอยูใ่ นความเชื่อ
แต่การเต็มล้นในความเชื่อคือการใช้ชีวติ กับพระเจ้าแบบเป็ นการส่ วนตัว
หลังจากวันสุ ดท้ายแห่งการพิพากษา คนของพระเจ้าจะได้เข้าแผ่นดินสวรรค์ พระคัมภี่ร์บอกว่า
“เขาเหล่านั้นจะเห็นพระพักตร์ พระองค์” (วิวรณ์ 22:4) เรากาลังรอคอยการเสด็จมาของพระเยซู
พระองค์นงั่ อยูเ่ บื้องขวาของพระเจ้าพระบิดา

และเมื่อข่าวประเสริ ฐถูกประกาศไปจนทัว่ โลกแก่สิ่งทรงสร้างทั้งสิ้ น
เวลาสิ้ นยุคก็จะมาถึง
และเราจะได้เห็นพระสิ ริอย่างเต็มล้นของพระคริ สต์
(มัทธิว
24:14)
เป้ าหมายของพระเจ้าคือให้คนของพระองค์เดินเข้าประดูแห่งแผ่นดินสวรรค์และได้เห็นการสาแดงพระ
สิ ริของพระเจ้าอย่างเต็มล้น
เราจะได้ยนื ตะลึง
แต่คนที่ไม่รู้จกั พระเจ้าจะต้องถูกแยกจากศักดิ์ศรี และความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า (2เธสะโลนิกา 1:7-10)
เราต้องเชื่ อฟังข่าวประเสริ ฐก่อนที่จะสายเกินไป
บทบัญญัติเกิดขึ้นผ่านทางโมเสส
แต่ข่าวประเสริ ฐมาผ่านทางพระเยซูคริ สต์และคุณต้องดาเนินอยูใ่ นข่าวประเสริ ฐนั้น
การเป็ นคนเคร่ งศาสนาไม่ได้ทาให้เรารอดได้
คุณต้องมอบชีวิตตนเองให้กบั พระเยซูและจริ งจังในการเข้าสู่ ความรอดของตัวเอง
เราต้องการความหิวกระหายฝ่ ายวิญญาณ
เมื่อคุณกินอาหาร
ร่ างกายก็จะมีกาลัง
แต่สิ่งสาคัญยิง่ กว่าคือคุณต้องการสารอาหารฝ่ ายวิญญาณด้วย
คุณต้องการพระคาของพระเจ้า
และพระคาของพระเจ้าจะประทานกาลังฝ่ ายวิญญาณให้กบั คุณ ถ้าคุณไม่กินอาหาร คุณก็จะอดตาย
แต่หากคุณกินอาหารคุณก็จะมีชีวติ อยูไ่ ด้
ถ้าคุณไม่กินอาหารฝ่ ายวิญญาณ
ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณของคุณก็จะตาย
นี่เป็ นสาเหตุวา่ ทาไมเราจึงต้องการพระคาของพระเจ้า
เมื่อมารเข้ามาและทดลองพระเยซูเพื่อให้พระองค์เสกหิ นให้เป็ นขนมปั ง
พระเยซูตรัสว่า
“มนุษย์ไม่ได้ดารงอยูด่ ว้ ยอาหารเพียงอย่างเดียว แต่ดว้ ยถ้อยคาทั้งสิ้ นที่มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”
(มัทธิว
4:4)
หลายคนตายในฝ่ ายวิญญาณเพราะพวกเขาไม่ใส่ ใจในอาหารฝ่ ายวิญญาณของตน
ผมอยากให้คุณตระหนักถึงความสาคัญอย่างยิง่ ของการได้ใกล้ชิดพระเจ้า
เราต้องมีความหิวกระหายในจิตใจที่จะแสวงหาพระเจ้าและเป็ นสหายของพระเยซูคริ สต์
ขอให้พระเยซูอภัยบาปของคุณ ขอให้พระเยซูปลดปล่อยคุณและยอมจานนทุกอย่างในชีวติ แก่พระองค์
เมื่อผมมีชีวิตคริ สเตียนที่ทุ่มเทอย่างแท้จริ ง มีอยูส่ องสิ่ งที่ช่วยให้ผมเข้มแข็งในพระเจ้าอยูไ่ ด้
สิ่ งแรกคือการเรี ยนรุ ้วา่ จะอธิ ษฐานอย่างไร อย่างที่สองคือจะบอกกับคนทั้งหลายเรื่ องพระเยซูได้อย่างไร
ผมเคยออกไปสอนศาสนาตามถนน
แจกใบปลิว
และบอกให้คนทั้งหลายมาเชื่อพระเยซู
ผมเดินทางไปทัว่ ประเทศเพื่อสอนเกี่ยวกับข่าวประเสริ ฐ
บางคนก็รับฟัง
แต่หลายคนอยากจะดื่มเหล้าและดาเนินชีวิตอย่างโลกของตัวเองต่อไป
พวกเขาไม่สนใจว่าจะต้องเชื่ อฟังพระเจ้า
หรื อว่าตนเองต้องการความรอด
มารใช้แอลกอฮอล์และยาเสพติด
หรื อบาปอย่างอื่นเพื่อทาลายชีวติ คน

หลายครอบครัวต้องประสบปั ญหาเพราะความบาปเหล่านี้และหลายคนต้องตกนรกเพราะไม่เคยยอมจา
นนให้กบั พระเจ้าอย่างแท้จริ ง
คุณต้องมอบชีวิตของตัวเองให้กบั พระเยซูเจ้า
และพระเยซูจะทรงทาลายอานาจแห่งความบาปออกไปจากชีวติ ของคุณ
เราต้องเตือนคนให้รับความรอดก่อนที่จะสายเกินไป ถ้าคุณกลับใจอย่างแท้จริ ง คุณก็จะเป็ นไท
แต่ทุกคนที่ทาบาปก็ยงั เป็ นทาสของความบาป
ผมมีเพื่อนอยูก่ ลุ่มหนึ่งที่ชอบฟังเพลงเสี ยงดังและดื่มแอลกอฮอล์กนั จนเมาเป็ นประจา
ผมพูดเรื่ องพระเจ้าได้กบั ทุกคนในกลุ่ม
แต่ไม่มีใครอยากจะฟังเพราะดูเหมือนว่าคนเหล่านี้มีความโกรธแค้นอยูภ่ ายในใจ
ทุกครั้งที่ผมพยายามพูดเรื่ องพระเยซู
เขาก็จะไม่ฟัง
เขาปิ ดหัวใจให้กบั พระเจ้า
เมื่อครั้งสุ ดท้ายที่ผมพบกับเขา ผมไม่คิดว่าเขาจะตายในเร็ ววัน เขาไปงานปาร์ ต้ ีกบั เพื่อนและดื่มจนเมา
เขาขับรถในสภาพที่ไม่น่าจะไปไหว รถของเขาชนก่อนจะถึงบ้านไม่นาน เพราะว่าเขาชนขณะเมา
คนที่มาช่วยเหลือต้องดึงศพของเขาออกมาจากซากรถ
มารมาเพื่อลัก
ฆ่าและทาลาย
และสิ่ งที่มีค่าที่สุดที่มารต้องการคือขโมยวิญญาณของคุณไป
ผมเคยไปที่ต่าง ๆ ที่คนชอบทาบาปเพื่อบอกให้พวกเขากลับใจและเข้ามาหาพระคริ สต์
มีเด็กหญิงคนหนึ่งที่ผมเห็นเธอเมาอยูเ่ ป็ นประจา
ผมคุยกับเธอให้เปลี่ยนวิถีชีวติ
เธอชอบไปไนท์คลับและดื่มจนเมาเสมอ
บางครั้งก็ไม่ได้รับอนุ ญาตให้เข้าเพราะเธอตัวเตี้ย
เวลาที่เธอเดินไปเดินมาดูจะลาบากมาก
ผมพยายามบอกเธอแต่เธอไม่เคยฟังผม
อยู่
ๆ
วันหนึ่งเธอก็เสี ยชีวติ
เพื่อนของเธอตกใจมากและทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยสิ้ นเชิง
เธอพยายามเต็มที่ที่จะได้เข้าไปที่ไนท์คลับ
จะได้ปาร์ ต้ ีและดื่มเหล้า
แต่เธอไม่เคยพยายามเข้าไปภายในอาณาจักรของพระเจ้า
เธอไม่เคยแสวงหาความรอดให้กบั ตัวเองอย่างแท้จริ ง จนเวลาสายเกินไป
เราไม่สามารถทิ้งชีวิตเราไปเปล่า ๆ ได้ เราต้องยึดเหนี่ยวอาณาจักรของพระเจ้าไว้
พระคัมภีร์บอกว่าอาณาจักรสวรรค์เป็ นสิ่ งที่แสวงหาด้วยผูใ้ จร้อนรน และผูท้ ี่ร้อนรนคือผูท้ ี่ชิงเอาได้
(มัทธิว
11:12)
คุณต้องมีชีวิตเพื่อพระเจ้าขณะที่ยงั มีโอกาสและยึดการทรงเรี ยกอันยอดเยีย่ มที่พระเจ้ามีให้แก่คุณไว้
คุณไม่รู้วา่ ตัวเองมีเวลาเหลืออีกเท่าไร
หลายคนตื่นขึ้นในตอนเช้าพบว่าตัวเองตายแล้ว

โดยไม่เคยคิดมาก่อนว่าวันนี้ จะเป็ นวันสุ ดท้ายของตัวเอง พวกเขาอยากจะทาสิ่ งทัว่ ๆ ไปที่ตวั เองต้องทา
แต่เมื่อไม่มีการเตือนล่วงหน้าพวกเขาก็เสี ยโอกาสไป
พระคัมภีร์บอกว่า
“มนุษย์ถูกกาหนดไว้ให้ตายเพียงครั้งเดียวและพบกับการพิพากษาหลังจากนั้น”
(อีบรู
9:27)
เราทกคนจะต้องถูกพิพากษาในสิ่ งที่ตวั เองทาในช่วงชีวติ ที่มีอยูบ่ นโลกนี้
และบันทึกบนแผ่นดิสวรรค์จะต้องถูกเปิ ดออกอ่านในที่สุด
ถ้าชื่อของใครไม่มีเขียนไว้ในหนังสื อแห่งชี วติ พวกเขาก็จะต้องถูกทิ้งลงบึงไฟนรก (วิวรณ์ 20:11-15)
เห็นไหมครับว่าสิ่ งที่คุณทาในชีวติ มีความสาคัญมากแค่ไหน
และสิ่ งที่คุณทากับพระเยซูคริ สต์สาคัญมากแค่ไหน
ทางเดียวที่จะขึ้นสวรรค์คือมีชื่อของตัวเองบันทึกไว้ในหนังสื อของพระองค์
พระเยซูมาเพื่อประทานแสงสว่างของพระเจ้าให้แก่โลกนี้ และพระองค์มาเพื่อเรี ยกคนบาปให้กลับใจ
เราจะเห็นว่ามารได้นาความตายมาสู่ โลกนี้
แต่โดยความเชื่ อเราก็ได้เห็นว่าผูท้ ี่เป็ นของพระเยซูคริ สต์จะได้มีชีวติ นิ รันดร์
ผมเคยคุยกับชายหนุ่มคนหนึ่ งที่สนใจจะมอบชีวติ ให้กบั พระเยซู
เขาเคยเป็ นขโมยและทาผิดหลายครั้ง
เขามีวทิ ยุที่ขโมยมาเก็บไว้อยูด่ ว้ ย
ผมบอกกับเขาว่าถ้าเขาต้องการติดตามพระเยซู
เขาต้องเอาวิทยุไปคืน
เพราะขโมยไม่สามารถเข้าอาณาจักรของพระเจ้าได้
(1โคริ นธ์
6:10)
เขาต้องการเก็บวิทยุไว้และตัดสิ นใจไม่ติดตามพระเยซู
ผมทาได้แค่เตือนเขาว่า
“ทาไมถึงยอมทิ้งวิญญาณของตนแค่กบั วิทยุเครื่ องเดียวด้วย?” พระเยซูตรัสว่า “จะเป็ นประโยชน์อนั ใด
หากมนุษย์ได้ท้ งั สิ้ นในโลกนี้
แต่สูญเสี ยวิญญาณของตนไป?
หรื อมนุษย์จะเอาอะไรมาแลกวิญญาณของตนได้?”
(มาระโก
8:36-37)
พระเยซูตรัสว่า
“ผูท้ ี่ไม่อยูใ่ นเราก็เป็ นปฏิปักษ์กบั เรา”
(ลูกา
11:23)
คุณมีชีวติ อยูเ่ พื่อพระเยซูหรื อไม่ก็เป็ นปฏิปักษ์กบั พระองค์เคุณ้ นั
คุณต้องเป็ นคนเลือก
คุณไม่สามารถติดตามพระเจ้าและมารในเวลาเดียวกันได้
ในวันแห่งการพิพากษา
เราจะได้เห็นว่ามีคนอยูส่ องกลุ่มเคุณ้ นั คือ เพื่อนและปฏิปักษ์ของพระคริ สต์ ไม่มีการออมชอมในเรื่ องนี้
พระเยซูตรัสว่า
“ผูใ้ ดยอมรับเราต่อหน้าคนทั้งหลาย
เราก็จะยอมรับเขาต่อหน้าพระบิดาของเราบนสวรรค์
แต่ผใู ้ ดปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์
เราจะปฏิเสธเขาต่อหน้าพระบิดาบนสวรรค์” (มัทธิว 10:32-33)

การเข้าสู่ อาณาจักรของพระเจ้านั้น คุณต้องเดินอยูใ่ นทางแห่งความจริ งและความชอบธรรม
คุณต้องเป็ นอิสระจากอานาจของมารและเข้าสู่ อาณาจักรแห่งความสว่าง
พระเยซูทาลายอานาจของมารจากชีวติ ของผม และนี่เป็ นสาเหตุที่ผลประกาศเรื่ องข่าวดีแห่งความรอด
มีพระผูช้ ่วยให้รอดผูย้ งิ่ ใหญ่ที่ฟ้ื นขึ้นมาจากความตาย
มารประกอบด้วยอานาจแห่งความตาย
แต่พระเยซูคริ สต์ทาลายอานาจนั้นและพระองค์ทรงดารงอยูเ่ ป็ นนิตย์
นี่เป็ นเหตุผลว่าทาไมคุณถึงสามารถมีที่ของตัวเองบนสวรรค์ได้
คุณสามารถมีชีวติ นิรันดร์ เพราะพระเยซูได้มีชยั ชนะเหนือซาตานแล้ว
พระเยซูทรงร้องเรี ยกมนุษย์ทุกคนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะได้รับความรอด เมื่อคุณเปิ ดใจให้กบั พระเยซู
คุณจะได้รับแสงสว่างจากพระเจ้า แต่ผทู ้ ี่ปฏิเสธพระเยซูก็เดินอยูใ่ นความมืด
มีอยูค่ รั้งหนึ่งที่ผมอธิ ษฐานและสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้า
ผมได้รับความยินดีของพระเจ้าเข้ามาในใจ
ในช่างท้ายของการอธิ ษฐาน
ผมมองออกไปนอกหน้าต่างและได้เห็นชายคนหนึ่งกาลังตรวจดูรถของเขาบนถนน
ผมพูดกับพระเจ้าอย่างลอย ๆ ว่า “พระองค์จะทาอย่างไรเพื่อให้ชายคนนั้นรอดจากนรก?”
จากนั้นผมได้ยนิ พระเจ้าบอกกับผมอย่างชัดเจนที่สุดในใจของผมว่า: “เราได้ส่งพระบุตรของเราไปแล้ว
เราจะทาอะไรอีก?”
นี่เป็ นประสบการณ์ที่ชดั เจนที่สุดอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้ยนิ เสี ยงของพระเจ้า
และทาให้ผมตระหนักว่าพระเจ้าได้เตรี ยมหนทางแห่งความรอดไว้แล้ว
พระเยซูคริ สต์ถูกตรึ งที่กางเขนและหลัง่ พระโลหิ ตของพระองค์เพื่อจ่ายค่าแห่งความบาปเต็มจานวนเพื่อ
บาปของเรา
พระเจ้าได้ทาส่ วนของพระองค์
และเราต้องรับผิดชอบส่ วนของเราด้วย
ทุกคนในโลกนี้ถา้ ไม่ช่วยนาเพื่อนของตนเองเข้าสู่ สวรรค์
ก็กาลังผลักเขาให้ลงนรก
ผมเดินไปหาชายคนนั้นและพบว่าเขากาลังศึกษาพระคัมภีร์อยู่ ความท้าทายจากพระเจ้ายังมีอยูใ่ นผม
เราต้องสั่งสอนข่าวประเสริ ฐเพื่อที่คนมากขึ้นจะได้รับความรอด
เราต้องทากิจการที่พระเจ้าเรี ยกให้เราทา
อีกครั้งหนึ่งที่ผมได้ยนิ เสี ยงของพระเจ้า เกิดขึ้นขณะที่กาลังอธิ ษฐานกับศิษยาภิบาลคนหนึ่ง
ที่เมืองนี้มีคนอายุนอ้ ยอยูเ่ ป็ นจานวนมากและคนเหล่านี้ตกอยูใ่ นความมืด
ติดยาและทาผิดทางเพศ
เราอธิ ษฐานขอการฟื้ นฟูอย่างแท้จริ งให้เกิดขึ้น
นอกจากนี้ผมได้อธิ ษฐานเผือ่ เพื่อนคนหนึ่งที่พบเมื่อไม่นานนี้
เขาพิการบางส่ วนเนื่องจากอุบตั ิเหตุกบั รถจักรยาน
เขาล้มลงสลบไปอยูน่ อกบ้าน

พ่อแม่ของเขาอยูด่ ว้ ยในเวลานั้นและกาลังรอรถฉุ กเฉิ นมาช่วยเหลือ
ขณะที่ผมอธิษฐานเผื่อเขา
ผมได้ยนิ เสี ยงของพระเยซูบอกว่า “เจ้าไม่รู้วา่ เจ้ากาลังขออะไร” “เจ้าดื่มถ้วยที่เราดื่มได้หรื อไม่?”
(มาระโก 10:38) ด้วยเหตุผลบางอย่าง ผมเริ่ มสงสัยว่าพระเจ้าพูดกับผมจริ ง ๆ หรื อเปล่า
แต่หลังจากนั้นศิษยาภิบาลผูน้ ้ ีก็อา้ งข้อพระคาตอนเดียวกันนี้
ผมจึงแน่ใจว่าเป็ นมาจากพระเจ้า
ตอนนั้นผมกาลังอธิ ษฐานให้พระเจ้าอวยพรและช่วยคนคนนี้
จากนั้นพระเยซูก็บอกว่าผมไม่รู้วา่ ตัวเองกาลังอธิ ษฐานขออะไร นัน่ ก็เพราะว่ามีราคาที่จะต้องจ่ายไป
พระเยซูคริ สต์มาเพื่อเสี ยสละชีวติ ของพระองค์
และหากเราต้องการดื่มจากถ้วยเดียวกัน
เราต้องพร้อมใจทาในสิ่ งที่พระเจ้าต้องการให้เราทา หลายคนไม่เคยได้ยนิ เสี ยงของพระเจ้าพูดกับเขา
เพราะเขาไม่พร้อมที่จะละทิง้ ทุกสิ่ งเพื่อข่าวประเสริ ฐ คุณพร้อมที่จะดื่มจากถ้วยของพระเยซูหรื อไม่?
พระเยซูคริ สต์เป็ นหนทางเดียวไปสู่ พระเจ้า
พระเยซูตรัสว่า
“เราเป็ นทางนั้น
เป็ นความจริ งและเป็ นชีวติ ไม่มีผใู ้ ดไปถึงพระบิดา นอกจากทางเรา” (ยอห์น 14:6) พระเยซูตรัสว่า
“เราเป็ นประตู ผูท้ ี่เข้ามาผ่านทางเราก็จะรอด” (ยอห์น 10:9) พระเยซูคริ สต์เป็ นเจ้านายของผม
เป็ นผูช้ ่วยให้รอดของผม
เป็ นกษัตริ ยข์ องผม
เป็ นผูป้ กครองและจอมเจ้านายของผม
ใครก็ตามที่เชื่ อในพระองค์จะไม่มีวนั พินาศ
แต่จะมีชีวติ นิรันดร์
ถ้าคุณไม่เคยยอมมอบถายชีวติ ให้กบั พระเยซูอย่างแท้จริ ง
นี่เป็ นเวลาที่จะขอให้พระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของคุณ
ความปรารถนาที่โสมมของโลกนี้จะผ่านพ้นไป
สิ่ งที่สาคัญคือคุณยืนหยัดกับพระเจ้าอย่างไร
ผมพูดได้เต็มปากว่าผมรักพระเจ้าและผมจะทาทุกอย่างเพื่อเรี ยกทุกคนที่ได้ยนิ ข้อความเหล่านี้ให้เข้ามาแ
ละติดตามพระองค์
ถ้าคุณยังไม่เคยให้พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของคุณ
ผมขอให้โอกาสนี้กบั คุณที่จะร้องเรี ยกพระนามของพระองค์
สิ่ งแรกคือคุณต้องยอมรับว่าตนเองได้ทาบาปต่อพระเจ้า
และคุณไม่สามารถช่วยตัวเองได้
คุณต้องการพระผูช้ ่วยให้รอดและพระนามของพระเยซู ความบาปได้แก่การไม่เชื่ อฟัง ความเกลียดชัง
การฆาตรกรรม การทาแท้ง ความเย่อหยิง่ ความถือดี ความอิจฉา การไม่ให้อภัย การโกหก การขโมย
การพูดหยาบ การพูดโดยไม่คิด การเมาเหล้า การทาผิด รักร่ วมเพศ การลักลอบได้เสี ย การล่วงประเวณี
การขายบริ การ การหมกมุ่นกับตัวเอง ความโลภ ความไม่เคารพ การต่อต้าน การเป็ นแม่มด การทานาย
การนมัสการรู ปบูชาที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์
พระเยซูตรัสว่าคุณจะต้องตายต่อบาปของตัวเองถ้าคุณไม่เชื่อว่าพระองค์เป็ นอย่างที่ทรงบอก (ยอห์น

8:24)
แต่ถา้ คุณสารภาพความบาปต่อพระเจ้า
พระองค์ผทู ้ รงสัตย์ซื่อและยุติธรรมจะทรงอภัยความบาปทั้งสิ้ นของคุณ
และชาระคุณให้สะอาดจากความอธรรมทั้งปวง
ถ้าคุณดาเนิ นอยูใ่ นความสว่าง
คุณจะได้รับการชาระให้หมดจดโดยพระโลหิ ตของพระเยซู
(1ยอห์น
1:7,
9)
ถ้าคุณสารภาพด้วยปากของตัวเองว่า
“พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า”
และเชื่อจากใจว่าพระเจ้าได้ฟ้ื นพระองค์ข้ ึนมาจากความตาย
คุณก็จะรอด
เพราะ
“ทุกคนที่ออกพระนามของพระเจ้าจะรอด” (โรม 10:9-13)
ผมมีคาถามสองข้อที่จะถามคุณ
“ถ้าคุณต้องตายในวันนี้
คุณแน่ใจหรื อไม่วา่ ตัวเองจะได้ข้ ึนสวรรค์? คุณเป็ นพยานที่ดีของพระเยซูหรื อคุณยังปฏิเสธพระเจ้าอยู?่ ”
พระคัมภีร์ได้เตือนเราเกี่ยวกับผูท้ ี่บอกว่ารู ้จกั พระเจ้า แต่การกระทากลับปฏิเสธพระองค์ (ทิตสั 1:16)
การติดตามพระเยซูเป็ นการตัดสิ นใจครั้งสาคัญ และวันนี้เป็ นวันที่คุณจะแน่ใจในความรอดของตัวเอง
นี่เป็ นเวลาที่คุณสามารถอธิ ษฐานต่อพระเยซูได้ ผมอยากให้คุณอธิ ษฐานตามนี้ ร่วมกันกับผม:
“พระเยซู เจ้ า
ข้ าพระองค์ ร้องออกพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
ข้ าพระองค์ ร้ ูว่าข้ าพระองค์ ได้ ทาบาป แต่ ไม่ ต้องการหลงออกไป ข้ าพระองค์ ไม่ อยากตายและตกนรก
ข้ าพระองค์ ต้องการชีวติ นิรันดร์ และได้ ขนึ้ สวรรค์ พระเยซู เจ้ า ขอทรงอภัยบาปทั้งสิ้ นของข้ าพระองค์
ขอทรงสอนข้ าพระองค์ ในการติดตามพระองค์
ขอบพระคุณพระองค์ ทไี่ ด้ ทรงตายทีก่ างเขนเพือ่ บาปของข้ าพระองค์
ขอบพระคุรพระองค์ ทที่ รงรั กข้ าพระองค์ และห่ วงใยในชี วติ ของข้ าพระองค์
ข้ าพระองค์ ขอเชิญพระองค์ เข้ ามาในใจของข้ าพระองค์
และให้ พระองค์ เป็ นเจ้ านายและพระผู้ช่วยให้ รอดของข้ าพระองค์
ขอทรงเติมเต็มข้ าพระองค์ ด้วยฤทธิ์เดชแห่ งพระวิญญาณบริสุทธิ์
ขอทรงช่ วยให้ ข้าพระองค์ มีชัยชนะเหนือกิจการของมาร
และโดยพระนามของพระองค์
ข้ าพระองค์ ขอขับไล่วิญญาณชั่วและขับไล่คาลวงของมารทั้งสิ้น
ขอให้ ความจริงของพระเจ้ าเติมเต็มชี วติ ของข้ าพระองค์ และให้ การทรงสถิตของพระเจ้ าสาแดงอยู่ในข้ า
พระองค์ ต้งั แต่ บัดนี้ ในพระนามพระเยซู คริสต์ เจ้ า อาเมน”

พระเจ้ามีการทรงเรี ยกที่พิเศษสาหรับชีวติ ของคุณ
พระเยซูทรงเรี ยกคุณในวันนี้
พระองค์ได้พดู กับคุณ
เพื่อที่คุณจะได้รู้ถึงเป้ าหมายการมีชีวติ อยูข่ องตัวเอง
คุณถูกเรี ยกให้เป็ นสหายของพระเจ้า
แต่หลายคนที่ติดตามพระเยซูกลับหลงทางไป
มีชายคนหนึ่งชื่อยูดาส เขาเป็ นสาวกคนหนึ่งของพระเยซู แต่เขาไม่ซื่อสัตย์และปฏิเสธพระเยซู
สิ่ งสาคัญมากสาหรับคริ สเตียนทุกคนคือความซื่ อสัตย์ต่อพระเจ้า
คุณจะต้องยึดมัน่ ในการดาเนิ นอยูก่ บั พระเจ้า
และใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น
รวมทั้งรู ้จกั พระเยซูในฐานะเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ
การได้ใกล้ชิดกับพระเจ้านั้น
คุณต้องศึกษาพระคัมภีร์และเรี ยนรู ้เกี่ยวกับพระคริ สต์มากขึ้น คุณสามารถพูดกับพระองค์ได้ตลอดเวลา
และพระองค์จะฟังคาอธิ ษฐานของคุณ ขอให้อธิ ษฐานกับพระเยซูทุกวัน ดาเนินอยูก่ บั พระองค์ทุกวัน
หิ วกระหายที่จะเรี ยนรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ามากขึ้น เมื่อคุณได้เป็ นคริ สเตียน นี่เป็ นเพียงจุดเริ่ มต้นเคุณ้ นั
พระเจ้ามีอะไรอีกมากมายสาหรับคุณ
นัน่ คือการทรงเรี ยกสุ ดพิเศษและคุณต้องอยูใ่ นคริ สตจักรที่เข้มแข็งเพื่อที่จะช่วยให้คุณดาเนินอยูก่ บั พระ
คริ สต์ได้
อย่ากลัวที่จะบอกกับคนอื่นเกี่ยวกับสิ่ งที่พระเยซูได้ทาเพื่อคุณ
อย่ากลัวที่จะทุ่มเทชีวติ ใหั้กบั ข่าวประเสริ ฐ
จงเป็ นคริ สเตียนที่เข้มแข็ง
เป็ นคริ สเตียนที่รักพระเจ้าด้วยสุ ดหัวใจ
จงเป็ นคริ สเตียนที่จะเป็ นพยานอย่างเข้มแข็งเพื่อพระเจ้า
และยอมให้พระเจ้าทาสิ่ งยิง่ ใหญ่ในชีวิตของคุณ
ถ้าคุณทาสิ่ งเหล่านี้
คุณจะไม่มีวนั ล้มลง
และคุณจะได้รับการต้อนรับอย่างเต็มที่สู่อาณาจักรนิรันดร์ ของเจ้านายและพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา
(2เปโตร 1:11)

ข้ าพเจ้ าตัดสิ นใจทีจ่ ะติดตามพระเยซู
ตลอดชีวติ ของข้ าพเจ้ า!

ใช่
[___]

ไม่
[___]

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อที่ผใู ้ ดก็ตาม (ชื่อของคุณ)
_____________________
ที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศ แต่จะมีชีวติ นิรันดร์ (ยอห์น 3:16)
วันที่บงั เกิดในครอบครัวของพระเจ้า: ___________________
(วันที่ยอมรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด)

เมื่อคุณยอมรับพระเยซูเป็ นพระเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอด
คุณกาลังตัดสิ นใจในสิ่ งที่สาคัญที่สุดในชีวติ
คริ สเตียนใหม่เป็ นเหมือนเด็กเกิดใหม่ที่ตอ้ งการนมฝ่ ายวิญญาณ
เพื่อที่จะเติบโตในความรอด
ตอนนี้คุณได้ชิมรสแล้วว่าพระเจ้าแสนดี
(1เปโตร
2:2-3)
การเข้าสู่ การเติบโตในฝ่ ายวิญญาณนั้นคุณต้องได้รับการฝึ กฝนให้ดาเนินอยูใ่ นความเชื่อฟังต่อพระบัญช
าของพระคริ สต์
(มัทธิว
28:19-20)
พระเจ้าจะต้องได้รับการเชื่อฟังและพระเยซูจะต้องได้ร้บการปฏิบตั ิตาม
เพื่อที่คนจานวนมากขึ้นจะได้รับความรอด
ขอพระเจ้าทรงอวยพรคุณ
เมื่อคุณเติบโตสู่ ความเต็มล้นในการทรงเรี ยกจากสวรรค์เบื้องบน

ต้ องการศึกษาพระคัมภีร์โดยไม่ คิดมูลค่ า หรือต้ องการหนังสื อคาพยาน กรุ ณาติดต่ อ:
อีเมล์: findsalvation@hotmail.com
(ภาษาอังกฤษ)

