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ส่ วนรวมของพระศาสนา
พระเจ้ าพระเยซู คริสต์
การสร้ างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก
แรกเริ่ มเดิมทีน้ นั พระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก และสิ่ งสารพัดทั้งปวงที่มีอยู่
ใน (สากลโลก) ที่เหล่านี้ ในเวลานั้นมีพระเจ้าอยูแ่ ต่พระองค์เดียว พระองค์เป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้ พระองค์
ไม่มีการเกิดเหมือนอย่างกับพวกเรา พระองค์ไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลาย พระองค์ทรงมีชีวติ อยูใ่ นพระองค์
เอง และทรงเป็ นต้นชีวติ ทั้งปวง พระองค์เป็ นผูส้ ร้างสารพัดทุกสิ่ ง
พระเจ้าทรงพอพระทัยแต่ในสิ่ งที่ดี เพราะเหตุฉะนั้นทุก ๆ สิ่ ง ที่พระองค์ทรงสร้าง จึงล้วนเป็ น
แต่ของที่งดงามน่าดูท้ งั นั้น ทีแรกพระองค์ได้ทรงสร้างโลก และโลกก็ปกคลุมไปด้วยความมืดและความ
ว่างเปล่า พระองค์จึงทรงตรัสเนรมิตให้มีแสงสว่างเกิดขึ้น แล้วแสงสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าจึงได้แยกความ
สว่างออกจากความมืดทรงทาเป็ นวันเป็ นคืน เราจึงมีวนั มีคืนตั้งแต่วนั นั้นเป็ นต้นมา ภายหลังนั้นพระเจ้า
ได้ทรงตรัสเนรมิตให้แผ่นดินสู งขึ้นจากพื้นน้ า น้ าจึงไหลลงไปสู่ ที่ต่า พื้นดินจึงกลายเป็ นแผ่นดินแห้ง
และที่ลุ่มที่ต่าก็กลายเป็ นทะเลลึก ครั้นทรงจัดแจงที่ดินอย่างนั้นแล้ว พระองค์จึงทรงตรัสเนรมิตให้
ต้นหญ้าต้นหมากรากไม้ท้ งั ปวง ซึ่ งมีดอกออกผลตามชนิ ดของมันงอกขึ้น พระเจ้าได้ทรงสร้าง ท้องฟ้ า
อากาศ เบื้องบน และทรงตั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ และดวงดาวทั้งหลายไว้ในท้องฟ้ านั้น พระองค์
ได้ทรงตั้ง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวทั้งหลายไว้ให้เป็ นเครื่ องหมายของฤดู ปี เดือน และวัน แล้ว
พระเจ้าได้ทรงสร้างฝูงปลาทั้งหลายไว้ในทะเล และในแม่น้ าลาธารทั้งปวง ทรงสร้างฝูงนกให้บินไปมา
ในอากาศ และทรงสร้างสัตว์ทุกชนิดให้มีข้ ึนบนพื้นแผ่นดินโลก พระองค์ทรงเนรมิต สร้างสิ่ งสารพัด
ทั้งปวงเหล่านี้ดว้ ยคาตรัส พระองค์เป็ นแต่เพียงตรัสออกมาเท่านั้น สิ่ งทั้งปวงก็บงั เกิดขึ้นตามพระราช
ประสงค์
เมื่อพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรดูสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้
พระองค์ก็ทรงมี
ความปิ ติยนิ ดี ทุกสิ่ งทุกอย่างก็งามน่าดูท้ งั นั้น แต่พระองค์ยงั ไม่ทรงพอพระทัย เพราะว่ายังไม่มีสิ่งหนึ่ง
สิ่ งใดที่มีความฉลาด ความคิด สามารถจะร่ วมสนิทและนมัสการพระองค์ได้ ฉะนั้นภายหลังเมื่อ
พระองค์ได้ทรงสร้างสิ่ งสารพัดทั้งปวงแล้ว
พระองค์จึงได้ทรงสร้างมนุษย์ข้ ึนตามพระฉายาของ
พระองค์ ในการทรงสร้างมนุษย์น้ นั พระองค์ได้ทรงเอาดินมาปั้ นเป็ นรู ปคน แล้วทรงระบายลมแห่งชีวติ
ของพระองค์เข้าไปในรู จมูกรู ปปั้ น รู ปปั้ นนั้นจึงมีชีวติ จิตวิญญาณเป็ นขึ้นประมาณได้ไม่นอ้ ยกว่า 6000
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ปี มาแล้ว ที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์คนแรก แต่พระเจ้าทรงเห็นว่า ซึ่ งผูช้ ายนั้นจะอยูแ่ ต่ลาพังคนเดียว
ก็ไม่ดี พระองค์จึงได้ทรงสะกดให้ผชู ้ ายนั้นนอนหลับแล้วทรงชักเอาซี่โครงออกมาซี่หนึ่ง เมื่อทรงปิ ด
แผลที่เปิ ดชักซี่โครงแล้ว ก็ทรงเนรมิตซี่ โครงซี่ น้ นั ขึ้นเป็ นผูห้ ญิง ทรงนานางให้มาอยูก่ ินกับชายผูน้ ้ นั
พระองค์ได้ทรงสร้างสองคนเดิมนั้นเป็ นคนบริ สุทธิ์ ปราศจากบาป พระองค์ทรงตั้งชื่อผูช้ ายว่าอาดาม
และผูห้ ญิงว่า เอวา ท่านทั้งสองนี้เป็ นบิดามารดาเดิมของเราเหล่ามนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทัว่ โลก
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มีความบาปเกิดขึน้ ในโลก
พระองค์ทรงรักใคร่ คนสองคนนี้มากเหลือเกิน พระองค์จึงได้ทรงสร้างสวนสวยงามให้เขาอยู่
เฝ้ ารักษาอาศัย
เขาทั้งสองเต็มไปด้วยความอิ่มหนาสาราญประกอบไปด้วยความบริ บูรณ์ทุกอย่าง
พระองค์ได้เสด็จลงมาเยีย่ มเยียนเขาอยูเ่ สมอ ในสวนสวยงามนี้พระองค์ได้ทรงสร้างต้นไม้แห่งชีวิตไว้
ต้นหนึ่งท่ามกลางต้นไม้ท้ งั ปวง ผูใ้ ดได้กินแต่ผลไม้น้ ีแล้วเขาจะไม่รู้จกั ตาย และพระองค์ได้ทรงสร้างไว้
อีกต้นหนึ่งเป็ นต้นไม้ให้รู้จกั ความดีความชัว่ เมื่อผูใ้ ดกินแต่ผลไม้แห่งต้นนี้แล้วไซร้ ตาของเขาจะเปิ ด
ออกเขาจะรู ้จกั ความดีความชัว่ พระองค์ทรงพอพระทัยที่จะให้คนทั้งสองนี้มีชีวติ อยูช่ วั่ นิรันดร์ พระองค์
จึงอนุ ญาตให้เขากินผลไม้แห่ งชีวติ แต่ทรงห้ามไม่ให้เขากินผลไม้ที่ให้รู้จกั ความดีความชัว่ คาสั่งห้ามนี้
เป็ นข้อพิสูจน์ดูวา่ เขาจะเชื่ อฟังคาสั่งของพระองค์หรื อไม่ เขามีอิสระที่จะทาสิ่ งใด ๆ ได้ตามความ
ปรารถนา เขาจะเลือกทาอย่างไรก็ได้ พระเจ้าทรงปรารถนาให้เขาปฎิบตั ิเชื่อฟังพระองค์ตามใจสมัคร
พระองค์มิได้ทรงขืนใจเขา พระองค์ทรงชี้บอกไว้แล้วว่า ถ้าเขากินผลไม้น้ ีเข้าไปเมื่อใดเขาจะต้องตาย
เมื่อนั้นเป็ นแน่ ซึ่ งหมายความว่า เขาจะมีชีวติ อยูใ่ นโลกนี้ สืบไปเป็ นนิตย์ไม่ได้ และเพราะความผิดความ
บาปของเขา ๆ จึงไปสวรรค์ไม่ได้ เว้นแต่เขาจะต้องถูกชาระความผิดบาปเสี ยก่อนแล้วจึงจะไปสวรรค์
ได้
เมื่อนั้นพญามารปี ศาจได้ปลอมตัวเป็ นงูเข้ามาล่อลวงอาดัมเอวาในสวน มันได้พดู กับนางเอวา
ว่า “จริ งหรื อที่พระเจ้าได้ตรัสห้ามว่า เจ้าอย่ากินผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้?” นางเอวาได้ตอบว่า “เราทั้ง
สองกินได้ทุกต้น เว้นแต่ตน้ นี้พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้เรากิน เพราะพระเจ้าตรัสไว้วา่ ถ้าเจ้าขืนกินเข้าไป
เมื่อใด เจ้าจะต้องตายเมื่อนั้น” มารจึงแสร้งพูดกลบเกลื่อนล่อลวงว่า “ไม่จริ งเลย ผลไม้แห่งต้นนี้มี
ประโยชน์แก่เธอทั้งสองมาก เพราะว่าเมื่อเธอกินเข้าไปแล้วเธอจะรู ้จกั ความดีความชัว่ ” และยิง่ กว่านั้น
มันได้ล่อลวงเขาว่า “เมื่อเธอกินแล้วเธอจะไม่ตาย” นางเอวาจึงเด็ดผลไม้มารับประทานเข้าไปและส่ งให้
อาดามกินด้วย ครั้นเมื่อเขาทั้งสองได้กินเข้าไปแล้วเขาก็เกิดมีความรู ้สึกว่า เขาทั้งสองได้ขดั ขืนคาสั่งของ
พระเจ้า เขามีความตกใจกลัวยิง่ นัก จึงพากันหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่
พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ ง ทรงรู ้อยูว่ า่ อาดัมเอวาได้ขดั ขืนคาสั่งกินผลไม้ที่พระองค์ทรงห้าม จึงมี
ความกลัวเกิดขึ้นแก่เขาเช่นนั้น พระองค์จึงทรงไล่ให้เขาออกไปเสี ยจากสวนสวยงามเพราะการขัดขืน
คาสัง่ พระเจ้า เขาทั้งสองจึงกลายเป็ นคนบาปตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมาทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ จึงมีความผิด
บาปหยาบคายนิสัยชัว่ ทุกตัวคนจนถึงทุกวันนี้
เมื่อพระเจ้าทรงลงโทษอาดามเอวา พระองค์ยงั ได้ให้คามัน่ สัญญาไว้วา่ จะมีผหู ้ นึ่งเกิดมาแต่
เผ่าพันธุ์ ของหญิงนั้น จะทรงมีอานาจเหนือปี ศาจมารร้าย ช่วยมนุษย์ท้ งั หลายให้รอดพ้นจากความผิด
บาป คาทานายนี้เล็งถึงองค์พระเยซูคริ สต์ ตั้งแต่น้ นั ต่อลงมาได้ประมาณสัก 4000 ปี พระองค์น้ ีก็ได้เสด็จ
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ลงมาจากสวรรค์ ทรงปฎิสนธิในครรภ์ของนางสาวพรหมจารี มาเรี ย พระเจ้าทรงรักมนุ ษย์ ถ้าเขาไม่ทา
ความผิดบาป เขาจะมีชีวติ อยูไ่ ด้ชวั่ นิรันดร์ ตามพระดาริ ของพระเจ้า แต่เมื่อเขาตกลงจมอยูใ่ นความบาป
แล้ว พระเจ้าก็ยงั ทรงสัญญาว่า จะทรงประทานพระเจ้าพระผูช้ ่วยให้รอด ให้ลงมาช่วยเขาทั้งหลายให้
รอดพ้นจากอานาจแห่งความผิดบาป และจะทรงประทานชีวติ ชัว่ นิ รันดร์ ให้แก่เขาอีกเป็ นคารบสอง
ตั้งแต่สมัยอาดามนั้นลงมา ความบาปก็ยงิ่ ทวีแผ่แพร่ หลายไปในโลกยิง่ มากขึ้นทุกที อาดามมีลูก
สองคน ขณะเมื่อลูกชายสองคนนี้กาลังทาการอยูด่ ว้ ยกันที่ทุ่งนา เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้น แล้วพี่ชายก็
ฆ่าน้องชายตาย ผูค้ นยิง่ มากขึ้นเท่าใดความผิดบาปก็ยงิ่ ทวีมากขึ้นเท่านั้น ผูค้ นชอบพากันทาความผิด
บาป ไม่มีความละอายต่อความผิดบาป คนทุกคนเป็ นคนผิดบาป ลูกเต้าก็พากันทาความบาปตามบิดา
มารดา และพากันคิดทาความผิดบาปอย่างใหม่ ๆ ขึ้นอีกเป็ นอันมาก จนเขาทั้งหลายได้ทาความผิดบาป
ทุกชนิด เช่น ฆ่าฟันกัน ลักขโมยกัน ล่วงประเวณี ผวั เมียกัน โกหก อิจฉา ด่าทอ เกลียดชัง และความบาป
อย่างอื่น ๆ อีกมากมายหลายประการ เขาพากันกระทาความผิดบาปอย่างนี้ เรื่ อย ๆ ลงมาประมาณได้
1500 ปี เมื่อนั้นความชัว่ ก็ทวีมากขึ้นจนถึงที่สุด พระเจ้าจึงทรงตกลงปลงพระทัยว่าต้องลงโทษมนุษย์
เพราะว่าในดวงใจของมนุษย์ไม่มีอะไรนอกจากความคิดชัว่ ยังมีเหลืออยูแ่ ต่ครัวเดียวเท่านั้นที่เป็ นคน
ชอบธรรม ครอบครัวนั้นคือครอบครัวของโนอาห์ มีภรรยา มีลูกชาย ลูกสะใภ้ รวมหมดด้วยกัน 8 คน
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พระเจ้ าทรงลงโทษมนุษย์ ปุถุชนด้ วยนา้ ท่ วมโลก
พระเจ้าทรงบอกให้โนอาห์สร้างเรื อลาใหญ่ สาหรับช่วยตัวเขาและครอบครัวของเขาให้พน้ ภัย
พ้นภัยแห่งน้ าท่วมโลกซึ่ งพระเจ้าจะทรงบันดาลให้เกิดขึ้น เพื่อลงโทษชาติมนุษย์เพราะเหตุความผิด
บาปของเขา พระเจ้าทรงรับสั่งให้เขาต่อเรื อลาใหญ่ยาว 75 วา กว้าง 12 วา สองศอก ลึก 7 วา สองศอก
ทรงรับสั่งให้ต่อเรื อเป็ นสามชั้น มีประตูบานเดียวและหน้าต่างบานหนึ่ง โนอาห์ก็ได้ต่อเรื อลาใหญ่บน
บก บนที่ดอนตามคาสั่งของพระเจ้า ในการต่อเรื อลานี้กินเวลาถึง 120 ปี จึงสาเร็ จ เมื่อกาลังต่อเรื ออยูน่ ้ นั
โนอาห์ได้ป่าวประกาศให้บรรดาประชาชนคนบาปทั้งหลายให้ละทิ้งความผิดบาปหยาบช้ากลับมาหา
พระเจ้าเชื่ อพึ่งในพระองค์ เพื่อจะได้พน้ จากการลงโทษที่พระเจ้าทรงตั้งพระทัยไว้น้ นั แต่ประชาชนก็พา
กันหัวเราะเยาะเย้ย ไม่ยอมเชื่อฟังคาตักเตือนของโนอาห์ เมื่อโนอาห์ต่อเรื อสาเร็ จแล้วพระเจ้าก็ทรงสั่ง
ให้โนอาห์พาภรรยาลูกเต้าและเหล่าฝูงสัตว์ท้ งั หลายอย่างละคู่ ตัวผูแ้ ละตัวเมียเข้าไปในนาวานั้น เมื่อทุก
สิ่ งได้เข้าไปอยูใ่ นเรื อลาใหญ่เรี ยบร้อยแล้วพระเจ้าก็ทรงปิ ดประตูเรื อนั้นเสี ย แล้วพระองค์ก็ทรงบันดาล
ให้มีห่าฝนตากลงมา 40 วัน 40 คืน น้ าก็ต้ งั ต้นท่วมแผ่นดินโลกสู งขึ้นไปทุกที ๆ จนเรื อแห่งความรอด
ของโนอาห์ลอยลาขึ้นเหนื อน้ า บรรดาคนทั้งปวง ที่อยูน่ อกเรื อก็พากันวิง่ ขึ้นไปบนเนินบนภูเขาบ้างก็พา
กันมาเคาะที่ประตูเรื อ วิงวอนขอให้โนอาห์เปิ ดประตูรับ แต่วา่ โนอาห์จะเปิ ดประตูรับใครไม่ได้
เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงปิ ดไว้เสี ยแล้วอย่างมัน่ คงแน่นหนาน้ าก็ยงิ่ ท่วมสู งขึ้น ทุกทีจนที่เนินและภูเขาทั้ง
ปวงก็จมมิดอยูใ่ ต้พ้นื น้ า จะแลไปทางไหนก็มีแต่พ้นื น้ ากับท้องฟ้ า มนุษย์ท้ งั หลายจมน้ าตายถึงซึ่ งความ
พินาศทั้งสิ้ น เว้นแต่โนอาห์ผชู ้ อบธรรมและครอบครัวของเขาผูซ้ ่ ึ งได้ยอมเชื่ อฟังคาพระเจ้า พากันหนีไป
อยูใ่ นเรื อนั้น
น้ าท่วมโลกอยูป่ ระมาณ 150 วัน ครั้นแล้วก็ค่อย ๆ ลดลงจนเรื อลาใหญ่น้ นั ค้างอยูบ่ นพื้น
แผ่นดินแห้งอีกที พระเจ้าได้เสด็จลงมาเปิ ดประตูเรื อ โนอาห์และครอบครัวของเขาจึงพากันออกไปจาก
เรื อ โนอาห์ได้สั่งสอนลูกหลานของตนให้เกรงกลัวกราบไหว้เชื่อฟังพระเจ้า และไว้วางใจในพระองค์
แต่พระองค์เดียวเท่านั้น แต่ต่อมาภายหลังลูกหลานของเขาก็หลงเจิ่นไปอีก พากันทาความผิดบาป กราบ
ไหว้พระเจ้าเทียมเท็จและรู ปเคารพ ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว ถ้ามนุษย์พากันกราบไหว้ปฎิบตั ิพระเจ้า
ดาเนินตามทางของพระองค์เขาก็มีความสุ ข แต่เมื่อเขาหลงลืมละทิ้งคาสั่งสอนของพระเจ้า เมื่อใด ความ
ทุกข์และความโศกเศร้าก็เกิดมีข้ ึนแก่เขาเมื่อนั้น
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พระเจ้ าทรงลงโทษคนบาปโดยบันดาลให้ เขาวุ่นวายโกลาหลด้ วยการพูดภาษาต่ าง ๆ
ชาติมนุษย์พากันหลงทาความผิดบาปหยาบช้าอีก เหมือนกับสมัยก่อนเมื่อน้ ายังไม่ได้ท่วมโลก
เขาพากันหลงลืมนมัสการพระเจ้าและปฎิบตั ิพระองค์
เพราะเหตุน้ ีเขาจึงไม่รู้จกั ทางที่จะนาเขาไป
สวรรค์ ใจของมนุษย์ก็เต็มไปด้วยความเย่อหยิง่ จองหอง เขาพากันแสวงหาเกียรติยศและชื่อเสี ยง เมื่อได้
ปรึ กษาหารื อกันแล้ว เขาจึงตกลงจะสร้างหอใหญ่ให้มียอดสู งเทียมฟ้ า เพื่อเป็ นที่ระลึกแสดงถึงอานาจ
กาลังอานาจกาลังอันเข้มแข็งของเขา ภายหลังน้ าท่วมโลกได้สัก 200 ปี เขาก็พากันสร้างหอสู งนี้ แต่เมื่อ
เขาพากันลงมือสร้างหอที่เขาเรี ยกชื่อว่าหอบาเบ็ล พระเจ้าได้เสด็จลงมาตรวจดู จึงเห็นว่าการงานที่เขา
ได้กระทานั้นเกิดขึ้นจากใจชัว่ เห็นแก่ตวั เย่อหยิง่ จองหอง เขาพากันสร้างขึ้นเพื่อแสดงสง่าราศีของ
ตนเอง เขามิได้กระทาเพื่อพระเกียรติยศของพระเจ้า แต่เขาพากันหลงลืมละทิ้งพระองค์เสี ย พระเจ้าจึง
ทรงล้มละลายความคิดอันเย่อหยิง่ นี้เสี ย พระองค์จึงทรงบันดาลให้เกิดมีการวุน่ วายขึ้น โดยให้เขาพูด
ภาษาต่าง ๆ กัน ไม่สามารถที่จะเข้าใจกันได้ เขาก็คิดงานทาการร่ วมกันต่อไปอีกไม่ได้ เมื่อพระเจ้าได้
ทรงบันดาลให้เป็ นไปเช่นนั้นแล้ว เขาก็พากันแยกพวกออกจากกันไปตั้งทามาหากินอยูเ่ ป็ นหมู่เป็ นพวก
ตามภาษาของตน ในที่สุดเขาก็พากันกระจัดกระจายออกไปอาศัยทามาหากินอยูท่ วั่ โลก
พระเจ้าได้ทรงลงโทษคนทาความผิดบาปตั้งแต่สมัยเดิมลงมาจนถึงสมัยนี้ พระเจ้าทรงรักมนุษย์
และใคร่ ที่จะให้มนุษย์เลิกทาความผิดบาป แต่ถา้ มนุษย์ยงั ขืนทาบาปขืนน้ าพระทัยของพระเจ้า เขาก็ถูก
ทาโทษ ถ้าเขาพากันเย่อหยิง่ จองหองโอ้อวดอหังการ พระเจ้าก็ทรงทาให้เขาถ่อมใจลงคนใดที่คิดว่าเขา
สามารถไปสวรรค์ได้ดว้ ย คุณงามความดีของตน ไม่พ่ งึ พาอาศัยในความช่วยเหลือของพระเจ้า เขาก็เป็ น
เหมือนคนเหล่านั้น ที่คิดว่าเขาสามารถสร้างหอขึ้นไปถึงสวรรค์ได้ พระเจ้าจะทรงไล่เขาเหล่านั้นให้
ออกไปเสี ย เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเตรี ยมทางสวรรค์ไว้แต่ทางเดียว นอกจากทางนี้เป็ นไม่มีทางอื่นอีก
เลย ผูท้ ี่เดินไปตามทางเส้นอื่น จะเข้าไปในสวรรค์ของพระเจ้าไม่ได้ ทางนี้คือทางพระเยซูคริ สต์ผใู ้ ดใคร่
จะไปสวรรค์ตอ้ งไปตามทางของพระเยซูคริ สต์ เราจะอธิ บายทางของพระเยซูคริ สต์ คือทางไปสวรรค์ไว้
ตอนหลัง
ภายหลังน้ าท่วมโลกได้ประมาณ 400 ปี พระเจ้าได้ทรงลงโทษชาติมนุษย์ที่ชวั่ ช้าเลวทรามอีก มี
เมืองสองเมืองที่ผคู ้ นพากันทาความบาปหยาบคายอย่างร้ายแรงที่สุด เขาพากันทาความผิดบาปทุกชนิด
พระเจ้าจึงทรงบันดาลให้มีไฟตกลงมาจากฟ้ า ทาลายผูค้ นในเมืองนั้นเสี ยสิ้ น การที่พระเจ้าทรงลงโทษ
คนชัว่ เช่นนี้ ก็เป็ นที่เตือนใจเราคนชั้นหลังให้รีบเร่ งหาช่องทางที่จะหลีกหนีพน้ จากความบาป คน
เหล่านั้นที่ไม่ยอมกลับหันหลังหนีความบาปจะต้องได้รับการลงโทษเช่นเดียวกัน
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พระเจ้ าทรงประทานศีลสิ บ (ทศศีล)
ภายหลังน้ าท่วมโลกได้ประมาณ 400 ปี พระเจ้าได้ทรงเลือกบุรุษผูห้ นึ่งไว้เป็ นมิตรสหายของ
พระองค์ บุรุษผูน้ ้ ีมีชื่อว่าอับราฮัม พระเจ้าได้ทรงสัง่ อับราฮัมให้ยา้ ยครอบครัวออกจากบ้านเกิดเมือง
นอนของตน เพราะเป็ นบ้านเมืองที่มีแต่ผคู ้ นที่กราบไหว้รูปเคารพและไม่เชื่อถือพระเจ้า พระเจ้าได้ทรง
สั่งให้ท่านแยกตัวออกจากชาวเมืองและความผิดบาปของชาวเมืองนั้น พระเจ้าได้ทรงนาเขาให้ไปอาศัย
อยูใ่ นแผ่นดินคานาอัน เพราะท่านอับราฮัมได้เคารพเชื่อถือประพฤติตามพระราชบัญญัติของพระเจ้า
และไว้วางใจในคามัน่ สัญญาของพระองค์พระองค์จึงทรงสัญญาว่า
จะยกแผ่นดินคานาอันนี้ให้เป็ น
มรดกแก่เผ่าพันธุ์ลูกหลานของท่าน ท่านอับราฮัมก็มีลูกหลานมากขึ้นทุกที จนกลายเป็ นชาติใหญ่
เรี ยกว่าชาติยดู าพระเจ้าผูช้ ่วยให้รอดจะเสด็จลงมาบังเกิดในเผ่าพันธุ์ของท่านอับราฮัมหรื อชาติยดู านี้
พระองค์จะทรงทาการไถ่เขาออกจากความบาป กลับคืนเข้ามาหาพระเจ้าอีกที คาสัญญานี้เป็ นคาทานาย
เล็งถึงองค์พระเยซูคริ สต์ ได้ทานายล่วงหน้าก่อนพระเยซูคริ สต์ได้เสด็จลงมาบังเกิดถึง 2000 ปี พระเยซู
คริ สต์ได้เสด็จลงมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ในชาติยดู า เป็ นเผ่าพันธุ์ของอับราฮัม พระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมขึ้น
ตั้งไว้เป็ นชาติยดู า เป็ นพลไพร่ ของพระเจ้า เป็ นผูถ้ ือรักษาคาสัญญาคาพยากรณ์และบัญญัติของพระองค์
พระองค์เจ้าได้เสด็จลงมาเกิดในชาติยดู านี้ ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของโลก
เมื่อท่านอับราฮัมได้สิ้นชีวิตไปแล้วประมาณ 400 ปี ชาติยดู าก็ตกไปเป็ นทาสอยูใ่ นเมืองอียปิ ต์
ในเวลานั้นมีชาติยดู าคนหนึ่งเกิดมามีชื่อว่าโมเสส
พระเจ้าได้ทรงตั้งท่านให้เป็ นผูน้ าพลไพร่ ของ
พระองค์ที่ทรงเลือกสรรไว้ออก จากการเป็ นทาส นาเขาทั้งหลายไปสู่ ประเทศคานาอัน ซึ่งเป็ นมรดก
ของอับราฮัม ตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ เมื่อกาลังเดินทางหนีออกจากประเทศอียิปต์ โมเสสได้พา
ประชาชนหนีไปตามทางผ่านป่ าใหญ่แห่งหนึ่ง เมื่อเขากาลังหยุดพักอยูใ่ นป่ านั้น พระเจ้าได้ทรงเรี ยก
โมเสสให้ข้ ึนไปยังภูเขา บนยอดเขานั้นพระเจ้าได้ทรงประทานพระบัญญัติศีล ให้ไว้สาหรับสัง่ สอน
ประชาชน พระบัญญัติศีลนี้เป็ นรากเง่าต้นเค้าของกฎหมายทั้งปวง พระบัญญัติศีลสิ บข้อนั้น คือ
1. อย่านับถือพระเจ้าองค์อื่นต่อหน้าเราเลย
2. อย่าทารู ปเคารพขึ้นไว้สาหรับตน อย่าได้กราบไหว้หรื อปฎิบตั ิรูปนั้น
3. อย่าได้ออกพระนามของพระเจ้าเล่นเปล่า ๆ
4. จงระลึกถึงวันสะบาโต (คือวันหยุดพักนมัสการ) และรักษาไว้เป็ นวันบริ สุทธิ์
5. จงนับถือบิดามารดาของตน
6. อย่าฆ่าคน
7. อย่าล่วงประเวณี
8. อย่าลักทรัพย์
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9. อย่าเป็ นพยานเท็จ
10. อย่าโลภ
ให้เราทุกคนพิจารณาดูพระบัญญัติน้ ี ที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้ไว้เพื่อตักเตือนสั่งสอนเรา ถ้า
ผูห้ นึ่งผูใ้ ดที่ไม่ได้ผิดศีลเหล่านี้สักข้อหนึ่งเลย ผูน้ ้ นั ก็ปราศจากความผิดบาปเขาไม่มีโทษ แต่ซ่ ึ งจะหาคน
ที่ไม่ได้ประพฤติผดิ ศีลเลยสักข้อหนึ่งก็หาไม่ได้ คนเหล่านั้นที่ประพฤติผดิ พระบัญญัติศีลของพระเจ้า
เขาเป็ นคนผิดบาป ถ้าเขาไม่เต็มใจเชื่ อฟังคาสั่งสอนของพระเจ้า เขาก็เป็ นศัตรู ต่อพระองค์ เราทุกคนได้
หลงออกไปจากทางแห่งความชอบธรรม และมิได้ประพฤติตามพระบัญญัติศีล เพราะเหตุน้ ีเราจึงมี
ความทุกข์ความลาบากความเสี ยใจความเจ็บความตาย ทางหนีพน้ จากความบาปความทุกข์ ก็มีแต่ทาง
เดียว ทางนั้นคือทางที่เราจะต้องเชื่อถือในพระเยซูคริ สต์ พระราชบุตรของพระเจ้า
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คาพยากรณ์ทานายถึงองค์ พระเยซู คริสต์
มีผพู ้ ยากรณ์หลายคน ได้ทานายเหตุการณ์ล่วงหน้าไว้ก่อนหลายร้อยปี แล้วว่า พระเยซูคริ สต์เจ้า
จะเสด็จมาเกิดในโลกนี้ พระองค์จะเสด็จจากสวรรค์ลงมาบังเกิดในโลก เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของชาติ
มนุษย์ คาทานายเหล่านั้นได้จดบันทึกไว้ในพระคัมภีร์
ท่านโมเสสผูเ้ กิดก่อนสมัยของพระเยซูคริ สต์ประมาณ 1500 ปี ท่านผูน้ ้ ีได้พยากรณ์ถึงพระ
ผูช้ ่วยให้รอดผูซ้ ่ ึ งจะเสด็จลงมาบังเกิดในโลกนี้ ท่านกล่าวว่าจะมีผพู ้ ยากรณ์จะมีผนู ้ าเหมือนกับตัวของ
ท่านเสด็จมา ซึ่ งคนทุกคนจะต้องเชื่ อฟังและปฎิบตั ิตาม คาทานายนี้เล็งถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริ สต์
ภายหลังโมเสสประมาณ 400 ปี ยังมีกษัตริ ยอ์ งค์หนึ่งชื่ อว่าดาวิด เป็ นกษัตริ ยป์ กครองอยูใ่ น
ประเทศยูดา กษัตริ ยอ์ งค์น้ ีเป็ นเชื้อสายของอับราฮัมหลายร้อยปี ให้หลัง พระเยซูคริ สต์ ได้เสด็จลงมา
กาเนิดในราชวงศ์ของกษัตริ ยอ์ งค์น้ ีกษัตริ ยด์ าวิดได้เขียนเพลงสดุดีไว้หลายบท เป็ นบทเพลงสรรเสริ ญ
โมทนาพระเดชพระคุณของพระเจ้า ในคาเพลงสดุดีเหล่านี้ มีคาพยากรณ์ทานายถึงพระเยซูคริ สต์หลาย
แห่ง เช่นพระองค์เจ้าจะเสด็จลงมาปกครองโลกนี้ และพลเมืองของท่านจะพากันขัดขืนไม่ยอมฟังคาสั่ง
สอน และพากันปฎิเสธพระองค์ ท่านได้พยากรณ์ไว้ก่อนตั้งพันปี ว่า พระเยซูคริ สต์จะเสด็จเข้ามาในโลก
และคาทานายของท่านก็สาเร็ จครบถ้วนทุกประการ
ยังมีผพู ้ ยากรณ์อีกหลายคน ได้เกิดมาภายหลังกษัตริ ยด์ าวิด ผูพ้ ยากรณ์เหล่านี้ ได้ทานาย
เหมือนกันว่า พระเจ้าผูช้ ่วยให้รอดจะเสด็จลงมา พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้สถิตอยูใ่ นดวงใจของคนเหล่านี้
และทรงโปรดให้ใจของเขาเกิดมีความสว่างความรู ้ความเข้าใจทานายได้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ
เขารู ้แน่วา่ จะมีอะไรเกิดขึ้นในเวลาภายหน้า แม้แต่เหตุการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ เขาได้พยากรณ์ไว้อย่าง
ถูกต้องเหมือนกัน เขาได้ทานายว่าพระเจ้าจะเสด็จลงมาบังเกิดที่ไหนเมื่อไร เขาทานายว่าหญิงสาว
พรหมจารี จะตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็ นผูช้ ายและเขาจะเรี ยกนามท่านว่าอิมมานูเอล ซึ่ งมีความว่าพระ
เจ้าอยูก่ บั เรา เขาทานายว่าพระองค์จะได้เป็ นพระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่ และเขาจะเรี ยกนามท่านว่าบุตรของพระ
เจ้าผูใ้ หญ่ยงิ่ สู งสุ ด และพระองค์จะเสวยราชย์บนพระที่นงั่ ของกษัตริ ยด์ าวิด เขาได้พยากรณ์ไว้ดว้ ยว่า
ศิษย์ของท่านคนหนึ่งจะคิดคดทรยศมอบท่านไว้ ท่านจะถูกพิพากษาลงโทษถึงแก่ความตายอย่างแสน
สาหัส แล้วพระองค์จะเสด็จเป็ นขึ้นมาจากความตายเหตุการณ์ท้ งั หลายได้ทานายไว้อย่างกระจ่างแจ้ง
ทีเดียว ก่อนพระเยซูคริ สต์เจ้าได้เสด็จลงมาเกิดตั้งหลายร้อยปี และก็ได้สาเร็ จจริ งตามที่เขาได้ทานายไว้
ทุกประการ
ต่อไปนี้ เราจะเล่าเรื่ องของพระเยซูคริ สต์ พระผูช้ ่วยให้รอดพ้นจากความผิดบาป คือพระองค์ที่
ได้เสด็จมาตามคาของผูพ้ ยากรณ์ที่ได้ทานายไว้
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การกาเนิดของพระเจ้ าผู้ช่วยให้ รอด
เมื่อถึงกาหนดเวลาแล้วพระองค์ได้ทรงเลือกนางสาวพรหมจารี คนหนึ่งให้เป็ นมารดาของพระ
เยซูคริ สต์ ตามที่ผพู้ ยากรณ์ได้ทานายไว้ พระวิญญาณอันบริ สุทธิ์ ได้ทรงสวมสถิตอยูก่ บั นางสาว
พรหมจารี มาเรี ย แล้วทรงบันดาลให้ท่านมีครรภ์คลอดบุตรเป็ นผูช้ ายถวายพระนามว่าพระเยซู พระเยซู
คริ สต์ได้เสด็จลงมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ดว้ ยวิธีมหัศจรรย์น้ ี เป็ นวิธีซ่ ึ งมิได้เคยปรากฏอย่างนี้มาแต่ก่อน
มารดาของพระองค์เป็ นนางสาวพรหมจารี ซึ่ งมิเคยได้ร่วมรู ้กบั ชายคนใดพระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นพระบิดาของ
พระองค์ เหตุน้ ีในการกาเนิดของพระเยซูคริ สต์ พระเจ้าจึงได้ทรงติดเนื่ องกับมนุษย์ เป็ นทางที่พระเจ้าได้
ประทานพระเยซูคริ สต์ให้แก่ชาวโลก ทรงเป็ นพระเจ้าและมนุษย์ที่บริ สุทธิ์ ทรงเป็ นพระเจ้าผูช้ ่วยของ
คนทัว่ ไปในโลกให้รอดพ้นจากความผิดบาป
เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงกาเนิด พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้มีดวงดาวใหญ่ดวงหนึ่ง ส่ องแสงสว่าง
อยูเ่ หนื อตาบลที่พระองค์ทรงกาเนิดนั้น มีพวกนักปราชญ์ทางทิศตะวันออกได้เห็นดาวดวงนี้ เขาจึงออก
เดินตามดาวดวงนี้มาจนถึงเมืองยูดา แล้วเที่ยวถามชาวเมืองนั้นว่า กษัตริ ยท์ ี่บงั เกิดมาเป็ นกษัตริ ยข์ อง
ชาติยดู านั้นอยูท่ ี่ไหน เมื่อเขาได้คน้ ดูในพระธรรมคัมภีร์ก็พบที่ ๆ กล่าวไว้วา่ ท่านจะเสด็จลงมากาเนิดที่
หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม เขาทั้งหลายก็ได้ไปค้นหาพบพระกุมารเยซูคริ สต์ที่นนั่ เขาได้เอาสิ่ งของอันมีค่า
ออกมาถวายแก่พระกุมารเป็ นเครื่ องบรรณาการ เมืองเบธเบเฮ็มเป็ นเมืองเล็ก ๆ อยูใ่ นประเทศยูดา
เดี๋ยวนี้เราเรี ยกประเทศยูดาว่าประเทศปาเลสไตน์ ประเทศปาเลสไตน์น้ ีอยูท่ างทิศตะวันตกของประเทศ
อินเดีย เป็ นประเทศที่อยูใ่ นชมภูทวีปหรื อทวีปเอเซี ย คืออยูใ่ นทวีปอันเดียวกันกับประเทศไทย
ในทุ่งนาใกล้ ๆ กับเมืองเบธเลเฮ็มมีพวกเลี้ยงฝูงแกะเฝ้ าแกะของเขาอยูใ่ นเวลากลางคืนทันใด
นั้นมีหมู่เทวดาเหาะลงมาปรากฏแก่เขาทั้งหลาย และแสงพระรัศมีของพระเจ้าก็ส่องลงมาล้อมรอบเขา
ทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้กล่าวว่าวันนี้พระผูช้ ่วยให้รอดได้เสด็จลงมาเกิดแล้ว ที่เมื่องเบธเลเฮ็มพวกเลี้ยง
แกะก็พากันเข้าไปในเมืองเบธเลเฮ็มทันที เพื่อจะได้เห็นเหตุการณ์ที่เทวทูตได้บอกให้ เขาทั้งหลายก็ได้
พบพระกุมารตามที่เทวดาได้บอกไว้ทุกประการ แล้วพวกเลี้ยงแกะก็พากันกราบไหว้พระกุมารนั้น
พระเยซูคริ สต์ ได้เสด็จลงมาเกิดในโลกนี้ประมาณได้เกือบ 2000 ปี แล้ว แต่เวลาที่พระองค์ทรง
กาเนิดนั้นไม่ใช่เป็ นเวลาตั้งต้นแห่งความเป็ นอยูข่ องพระองค์ พระเยซูคริ สต์ทรงพระชนม์อยูก่ ่อนโลกนี้
อีก พระองค์ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิจกาล ไม่มีเบี้องต้นไม่มีเบื้องปลาย เมื่อสองพันปี ที่แล้วนั้น เป็ นแต่
พระองค์ได้ทรงสละพระที่นงั่ ของพระองค์ในสวรรค์ เสด็จลงมาเกิดในโลก ซึ่ งเป็ นโลกที่เต็มไปด้วย
ความทุกข์ความลาบากที่พระองค์เสด็จลงมาก็เพื่อจะช่วยประชาชนคนบาปทั้งหลายไปสู่ สวรรค์ เพื่อจะ
ได้เสวยความสุ ขสาราญกับพระองค์สืบไปเป็ นนิตย์นิรันดร์
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พระเยซูคริ สต์ได้ทรงเจริ ญขึ้นในความรักของมารดาและบิดาเลี้ยง ครั้นเมื่อพระองค์ทรงพระ
ชนม์ได้ 30 พรรษา ก็ได้เสด็จออกไปทาพระราชกิจของพระองค์ ทรงประกาศความรอด ทรงทาการล้วน
แต่เป็ นคุณงามความดี ต่อไปนี้เราจะกล่าวถึงเรื่ องคาสอนและการมหัศจรรย์ต่าง ๆ ของพระองค์
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พระเยซู คริสต์ ทรงแสดงพระรัศมีของพระองค์
ทรงรักษาคนตาบอด เมื่อพระเยซูคริ สต์ยงั อยูใ่ นโลกนี้พระองค์ได้ทรงสาแดงพระรัศมีของ
พระองค์ เพื่อเป็ นพยานและเป็ นที่แสดงว่าพระองค์เป็ นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ วันหนึ่งพระเยซูคริ สต์เสด็จไป
ตามทาง ทรงเห็นคนหนึ่งซึ่ งเป็ นคนตาบอดมาตั้งแต่กาเนิด เมื่อพระเยซูคริ สต์ได้ทรงชโลมตาของเขา
แล้วก็ทรงรับสั่งให้ไปล้างที่สระใกล้ ๆ แถวนั้น คนตาบอดนั้นก็ได้ทาตามคาสั่งทุกประการ เมื่อเขาล้าง
เสร็ จแล้วเขาก็เห็นได้ คราวหนึ่งมีคนตาบอดคนหนึ่งนัง่ อยูข่ า้ งถนน เมื่อเขาได้ยนิ ว่าพระเยซูเสด็จมา เขา
ได้ตะโกนด้วยเสี ยงอันดังว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอได้ทรงเมตตาแก่ขา้ พเจ้าเถิด” พระเยซูคริ สต์ทรงถามเขา
ว่า “ท่านต้องการสิ่ งใด?” เขาทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าใคร่ ที่จะเห็นได้” แล้วพระเยซูคริ สต์ทรง
รับสั่งแต่คาเดียวว่า “จงเห็นเถิด” ทันใดนั้นชายคนนั้นก็เห็นได้
รักษาคนง่อย คราวหนึ่งพระเยซูคริ สต์ทรงสั่งสอนประชาชนอยูใ่ นบ้านหลังหนึ่ง มีคนสี่ คนเอา
ที่นอนใส่ คนง่อยหามมาหาพระองค์ เพราะมีคนแน่นที่ประตู เขาจึงหามคนง่อยเข้าไปหาพระองค์ไม่ได้
เขาจึงพากันหามขึ้นไปบนหลังคา เมื่อรื้ อหลังคาแล้ว ก็หย่อนคนง่อยนั้นลงมาท่ามกลางประชาชน
ทั้งหลายที่กาลังฟังเทศน์อยู่ เมื่อพระองค์ทรงเห็นก็ทรงสงสารแล้วทรงรับสั่งแก่เขาว่า “ความบาปของ
เจ้ายกเสี ยแล้ว จงลุกขึ้นเดินไปเถิด” ทันใดนั้นชายคนนั้นก็หายลุกขึ้นเดินไปได้
เรี ยกคนตายให้เป็ นขึ้น ยังมีชายคนหนึ่งชื่อว่าลาซารัสพระเยซูทรงรักชายคนนี้มาก เมื่อพระเยซู
คริ สต์ทรงกาลังสั่งสอนประชาชนอยูท่ ี่ตาบลอื่น ลาซารัสได้เจ็บหนักและได้ถึงแก่ความตาย น้องสาว
สองคนของลาซารัส ได้ส่งคนไปบอกพระเยซูคริ สต์วา่ พี่ชายของเขาเจ็บหนักตายเสี ยแล้ว ภายหลังเมื่อ
ลาซารัสตายได้ 4 วัน พระเยซูคริ สต์จึงได้เสด็จมาถึงบ้านของลาซารัส เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงน้องสาว
ของเขาทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์ประทับอยูท่ ี่นี่แล้ว พี่ชายของข้าพเจ้าคงไม่ตาย” พระเยซูคริ สต์
ได้เสด็จไปที่อุโมงค์ฝังศพของลาซารัสและทรงเรี ยกลาซารัสว่า “ลาซารัสเอ๋ ยจงออกมาเถิด” ทันใดนั้น
ลาซารัสก็คืนชีพเป็ นขึ้นเดินออกมาจากอุโมงค์
ทรงทาการดีแก่คนทุกคน ถ้าเราจะเล่าเรื่ องการอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่พระเยซูคริ สต์ได้ทรงกระทา
แล้ว หนังสื อเล่มเล็กเท่านี้ก็ไม่พอที่จะบรรจุไว้ได้ท้ งั หมด พระองค์ได้ทรงสาแดงอานาจของพระองค์
หลายครั้งหลายหน เช่นทรงห้ามคลื่นในทะเลให้หยุด ทรงเลี้ยงคน 5000 คนด้วยขนมปั ง 5 ก้อนกับปลา
เล็ก ๆ 2 ตัวทุกคนกินอิ่มและยังมีเหลือ การมหัศจรรย์ท้ งั หลายของพระเยซูคริ สต์ที่มีอยูใ่ นพระคัมภีร์
ไม่ใช่เป็ นการอัศจรรย์ชนิดที่อวดโอ้โง่เขลา หรื อทรงทาขึ้นเพื่อพระเกียรติยศของพระองค์เอง ทุก ๆ ครั้ง
ที่พระองค์ทรงกระทาการมหัศจรรย์พระองค์ได้ทรงทาขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนอื่น และเป็ นพระพรแก่คน
ทั้งปวงเท่านั้น
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คาสอนของพระเยซู คริสต์
พระศาสนาของพระเยซูคริ สต์ ย่อมผิดแผกแปลกกว่าศาสนาอื่น ๆ พระศาสนาของพระองค์
ไม่ใช่เป็ นแต่เพียงแบบคาสอนเท่านั้น หรื อเป็ นแต่กฎแต่ศีลเฉย ๆ แต่พระศาสนาของพระองค์เป็ นชีวติ
ศาสนาอื่นทั้งหลายให้กฏให้ศีล แต่พระเยซูคริ สต์ให้กาลังอานาจที่จะปฎิบตั ิได้ตามองค์ศีล เพื่อจะได้มี
ชีวติ อยูอ่ ย่างบริ สุทธิ์ พระเยซูคริ สต์ทรงเติมชีวิตของเราด้วยชีวติ ของพระองค์ เป็ นทางที่จะทาให้ตวั ของ
เราเหมาะสาหรับแผ่นดินสวรรค์ เพราะเหตุน้ ี เราจึงเรี ยกพระเยซูคริ สต์วา่ “ทางไปสวรรค์” ครั้งหนึ่งพระ
เยซูคริ สต์ทรงรับสั่งว่า “เราเป็ นทางนั้น และความจริ ง และเป็ นชีวติ ”
สองทาง ในโลกเรานี้มีอยูแ่ ต่สองทางเท่านั้น ทางหนึ่งเป็ นทางขึ้นนาไปสู่ สวรรค์ อีกทางหนึ่ง
เป็ นทางลงนาไปสู่ นรก “จงเข้าไปทางประตูคบั แคบ เพราะว่าประตูก็ใหญ่ ทางก็กว้างนาไปถึงความ
พินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นก็มีมากเพราะว่าประตูก็คบั ทางก็แคบซึ่ งนาไปถึงชีวติ นั้นก็มีผพู ้ บปะแต่
น้อย” ทางเส้นกว้างนั้นเป็ นทางที่เดินไปได้ง่าย ๆ แต่ผทู ้ ี่เดินไปตามทางเส้นนี้ยอ่ มนาไปถึงซึ่ งความ
พินาศ ตกนรกทนทุกข์ทรมาน มีแต่ความโศกเศร้าชัว่ นิรันดร์ ทางเส้นแคบนั้นเป็ นทางเดินยาก แต่ผใู ้ ดที่
เดินตามทางเส้นนี้ จะได้พบชีวติ ชัว่ นิ รันดร์ เสวยความสุ ขอยูก่ บั พระเจ้าในสวรรค์สืบไปเป็ นนิ ตย์
ปลายทางสองเส้น ในพระธรรมคัมภีร์มีเรื่ องหนึ่งที่พระเยซูคริ สต์ทรงเล่าว่า ยังมีชายสองคน
คนหนึ่งเป็ นคนมัง่ มี อีกคนหนึ่งเป็ นคนจน คนมัง่ มีได้กินอยูอ่ ย่างอิ่มหนาสาราญ แต่คนจนมีแผลเต็มตัว
นอนขอทานอยูข่ า้ งบ้านคนมัง่ มี แต่เขาเป็ นคนชอบธรรม เมื่อเขาถึงแก่ความตายแล้วเขาได้ไปสวรรค์
ฝ่ ายคนมัง่ มีเป็ นคนอธรรม เมื่อตายแล้วก็ตกลงไปอยูใ่ นนรก ในนรกนั้นมีแต่เปลวไฟไหม้อยูไ่ ม่รู้ดบั
ทรมานสัตว์นรกอย่างแสนสาหัส เขาจึงแหงนหน้าขึ้นดูแลเห็นคนจนนั้นอยูใ่ นสวรรค์แต่ไกลเขาได้ร้อง
วิงวอนขอให้คนจนมาช่วยเขา แต่วา่ คนจนจะลงไปช่วยเขาไม่ได้ เพราะว่าระหว่างกลางเขาทั้งสองนั้นมี
เหวลึกกั้นอยูไ่ ม่มีใครที่จะสามารถข้ามไปมาหาสู่ กนั ได้เรื่ องนี้มิใช่เป็ นเรื่ องนิยาย แต่เป็ นเรื่ องจริ ง คน
สองคนมีจริ งได้ตายจริ ง ไปสวรรค์ตกนรกจริ งตามที่พระเยซูคริ สต์ได้ทรงบอกไว้ทุกประการ เมื่อคน
หนึ่งคนใดถึงแก่ความตายเขาก็ตอ้ งไปไม่แห่งใดก็แห่งหนึ่ ง คนชนิดที่เป็ นเหมือนอย่างคนมัง่ มี มีชีวติ อยู่
ในโลกนี้อย่างสารวยฉวยฉาบ กระทาแต่ความบาปหยาบช้าตามความปรารถนาแห่งเนื้ อหนังของตนเอง
คนเช่นนี้จะต้องพินาศเป็ นแน่ เมื่อเหตุการณ์จะต้องเป็ นเช่นนั้น เราทุกคนจึงต้องตรวจตราดูความเป็ นไป
ในดวงใจของเรา แล้วจะต้องแสวงหาทางที่จะนาเราไปสู่ สวรรค์ พระเจ้าทรงอนุ ญาตให้เรามีชีวิตอยูใ่ น
โลกนี้ ก็เพื่อให้เรามีโอกาสเลือกเอาได้วา่ เราอยากจะไปอยูท่ ี่ไหนสวรรค์หรื อนรก เพราะว่าเมื่อเราถึงแก่
ความตายแล้ว เราจะไม่มีโอกาสเลือกได้อีก และเราจะไม่ได้เวียนไปเกิดเป็ นมนุษย์อีก เราเกิดมาในโลก
นี้ได้แต่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อเราถึงแก่ความตายแล้ว ถ้าเราพร้อมที่จะไปอยูใ่ นสวรรค์ เราก็จะได้ไป
อยูท่ ี่น้ นั เสวยความสุ ขอยูเ่ ป็ นนิจนิ รันดร์ แต่เมื่อเราไม่พร้อมที่จะไปสวรรค์ เราก็ตอ้ งตกลงไปอยูใ่ นนรก
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ณ ที่นนั่ เราจะต้องทนทุกข์ทรมาณอยูอ่ ย่างที่ไม่มีช่องทางที่จะหนีพน้ ไปได้ มีทางอยูส่ องเส้นเท่านั้น
ทางเส้นกว้างคือทางแห่งควาามบาป ทางเส้นแคบคือทางบริ สุทธิ์ ปลายทางสองเส้นก็มีแต่เพียงสองที่ถา้
ไม่ใช่นรกก็เป็ นสวรรค์ นี่ แหละคาสอนของพระเยซูคริ สต์
นรก นรกเป็ นที่ ๆ เต็มไปด้วยความทุกข์ เป็ นที่ ๆ มีไฟ คือไฟกามะถันไหม้อยูไ่ ม่รู้จกั ดับ พระ
เจ้าไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์ชาติไว้สาหรับนรก แต่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้สาหรับพญามาร และพรรคพวก
ของมัน นรกเป็ นคุกเป็ นสถานที่ลงโทษ พระเจ้าทรงประสงค์ให้คนทุกคนรี บหนีเข้าไปหาพระเยซูคริ สต์
ผูซ้ ่ ึ งสามารถช่วยให้เรามีชยั ชนะความบาปได้เราจึงจะพ้นการตกนรกและได้ไปสวรรค์ แต่ผใู ้ ดยังขืนปฎิ
เสธทางแห่งความรอดยังดันทุรังเดินไปตามทางมาร คนนั้นจะต้องพินาศตายลงไปอยูก่ บั มาร ใครที่ตก
ลงไปที่นนั่ จะต้องทนทุกข์ทรมานอยูช่ วั่ นิ รันดร์ พวกชาวนรกนี้ไม่มีการดับสู ญและเขาจะหนีไปก็ไม่ได้
เขาจะได้รับผลแห่งความทนทุกข์ขบเขี้ยวเคี่ยวฟันอยูเ่ ป็ นนิตย์ แต่พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผใู ้ ดตก
ลงไปในนรก แต่ได้ทรงปรารถนาให้ทุกคนกลับใจเสี ยใหม่ รับเอาพระเยซูคริ สต์เป็ นที่พ่ งึ เพื่อเขาทุกคน
จะได้รอดไปสวรรค์
สวรรค์ สวรรค์เป็ นของตรงกันข้ามกับนรก นรกเป็ นของสาหรับคนชัว่ แต่สวรรค์เป็ นที่สาหรับ
คนที่มีใจบริ สุทธิ์ สวรรค์เป็ นที่อยูข่ องพระเจ้า เทวดาผูบ้ ริ สุทธิ์ ก็อาศัยอยูท่ ี่นนั่ เด็กเล็ก ๆ ทั้งหลายที่ถึงแก่
ความตายก่อนรู ้จกั เดียงสา ในเรื่ องความดีความชัว่ ก็ได้ไปสวรรค์เหมือนกัน สวรรค์เป็ นที่ ๆ งดงาม ซึ่ง
จะหาสิ่ งใดในโลกนี้มาเปรี ยบเทียบนั้นไม่ได้ เป็ นความงามที่เกินสมองและเกินความคิดของเรา สมอง
และความคิดอย่างเราไม่สามารถที่จะคิดได้วา่ สวรรค์น้ นั งดงามอย่างไรเป็ นสถานที่ ๆ เต็มไปด้วยความ
ยินดี เป็ นที่ ๆ มีความสงบสุ ขชัว่ นิรันดร์ ในที่น้ นั ไม่มีความทุกข์ ความเสี ยใจ ความยากจน ความลาบาก
ความเจ็บหรื อความตาย สิ่ งที่ประเสริ ฐที่สุดก็คือในที่น้ นั ไม่มีความบาปความชัว่ คนทุกคนที่ปรารถนาที่
จะไปในที่น้ นั จะต้องมีใจบริ สุทธิ์ เช่นนั้นปั ญหาสาคัญแห่งชีวติ ของเราก็คือ เราจะมีใจบริ สุทธิ์ น้ นั ได้
อย่างไร?
วิธีทาใจตนให้บริ สุทธิ์ ธรรมดาดวงใจของมนุษย์เรานั้นชัว่ เราจะทาอย่างไรใจของเราจึงจะ
บริ สุทธิ์ อีกที ในพระคัมภีร์ขอ้ หนึ่งกล่าวว่า “ถ้าเราสารภาพความผิดของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและ
เที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปโทษของเราและชาระเราให้พน้ จากอธรรมทั้งสิ้ น” แม้วา่ เราจะมีบาป
ทุกชนิด เราก็ยงั มีโอกาสที่จะกลับใจกลับเป็ นบริ สุทธิ์ ได้อีก การนี้จะสาเร็ จไม่ได้ดว้ ยการทาบุญสุ นทาน
ของเรา แต่จะสาเร็ จได้ดว้ ยพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ คือ พระโลหิ ตของพระองค์ที่ตอ้ งไหลลงเพื่อ
จะชาระความผิดบาปของเราที่ไม้กางเขน เมื่อใจบาปของเราได้ถูกชาระด้วยพระโลหิตของพระองค์
แล้วก็กลับ เป็ นบริ สุทธิ์ สะอาด พระเยซูคริ สต์ได้ทรงตรัสไว้อีกว่า “จงเชื่อเท่านั้น” และ “เพราะเหตุวา่
พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น (พระเยซู
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คริ สต์) จะมิได้พินาศ แต่มีชีวติ ชัว่ นิ รันดร์ ” แม้วา่ เราจะรักษาศีลตั้งแต่เล็ก ๆ มาเราก็ยงั มีความบาป
เพราะว่าเรามีใจบาปและนิสัยชัว่ ติดมาแต่กาเนิด
และเราจะทาอย่างไรให้ใจของเรากลับสะอาดอีกก็
ไม่ได้ มีอยูแ่ ต่ทางเดียวเท่านั้น ที่เราจะสามารถถอนรากแห่งความบาปออกจากใจของเราได้ ทางนั้นคือ
พระเยซูคริ สต์ พระเยซูคริ สต์ได้ทรงตายบนไม้กางเขนเป็ นการถูกทาโทษทนทุกข์ทรมานแทนตัวเราซึ่ง
จะได้อธิ บายดังต่อไปนี้
ในพระคัมภีร์มีขอ้ พระธรรมกล่าวไว้วา่ “ด้วยว่าเหมือนหนึ่ง คนเป็ นอันมากได้เป็ นคนผิดเพราะ
คน ๆ เดียวที่มิได้เชื่อฟัง เช่นนั้นแหละคนเป็ นอันมากได้เป็ นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ผเู ้ ดียวที่ได้
ทรงเชื่อฟังนั้น” พระคัมภีร์ขอ้ นี้มีความหมายว่า เพราะความบาปแห่งการไม่เชื่ อฟังคาของอาดามบิดา
เดิมของเรา ความบาปจึงเกิดมีข้ ึนในโลก เราทุกคนจึงเป็ นคนมีความผิดบาป แต่พระเยซูคริ สต์ทรงเชื่ อ
ฟังคาของพระเจ้าจนครบถ้วนบริ บูรณ์ และทรงเต็มพระทัยยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ให้เราพ้นจาก
ความบาป โดยพระองค์และกิจการของพระองค์เราจึงกลายเป็ นคนชอบธรรมได้รับความรอด พ้นจาก
ความบาป พระเยซูคริ สต์ไม่เคยมีบาป แต่ก็ทรงเต็มพระทัยยอมรับเอา ความผิดบาปของเรา ทั้งหลายไว้
บน พระองค์เองและทรงเต็มพระทัยทนทุกข์ทรมานแทนเรา
พระเยซูผเู ้ ลี้ยงแกะอันดี พระเยซูคริ สต์ทรงรับสัง่ ว่า “เราเป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะอันดี และผูเ้ ลี้ยงแกะอัน
ดีน้ นั สละชีวติ ของตนเพื่อฝูงแกะ.................เราเป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะอันดี เรารู ้จกั แกะของเรา และแกะของเราก็
รู้จกั เรา.............และชีวติ ของเรา ๆ สละเพื่อฝูงแกะนั้น” พระธรรมข้อนี้ แสดงให้เรารู ้วา่ พระเยซูคริ สต์
ทรงรักเรามากมายเท่าใด ไม่มีความรักอื่นปานความรักของพระเยซูคริ สต์ ในประเทศที่มีแกะย่อมมีผู ้
เลี้ยงแกะคอยเฝ้ าดูแลฝูงแกะของตน หากว่ามีสัตว์ร้ายในป่ าดอดเข้ามาจะเอาแกะไปกิน ผูเ้ ลี้ยงแกะย่อม
สละชีวติ ของตนเข้าต่อสู ้สัตว์ร้ายไล่มนั ไปเสี ย ก็เช่นเดียวกับพระเยซูคริ สต์เป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะอันดี เราเป็ น
ฝูงแกะของพระองค์ พระองค์ทรงรักเรามากกว่าผูเ้ ลี้ยงฝูงแกะรักแกะของตน เมื่อเรามีความทุกข์
ยากลาบากใจเสี ยอกเสี ยใจ พระองค์ทรงอยูใ่ กล้พร้อมที่จะช่วยเล้าโลมจิตใจของเรา พระองค์เป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของเรา พระองค์จะทรงช่วยเราให้มีชยั ชนะความผิดบาปตามวิถีแห่งทางชีวติ ของเรา
พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมาอีก ก่อนหน้าที่พระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน
พระองค์ทรงรับสั่งว่า “ถ้าเราไปจัดแจงที่สาหรับท่านแล้วเราจะมาอีกรับท่านให้ไปอยูก่ บั เราเพื่อเราอยูท่ ี่
ไหนท่านทั้งหลายจะอยูท่ ี่นนั่ ด้วย” และพระธรรมอีกข้อหนึ่งได้กล่าวไว้อีกว่า “พระเยซูองค์น้ ีซ่ ึ งถูกรับ
ไปจากท่านเสด็จไปยังสวรรค์จะเสด็จกลับมาอีก เหมือนท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์
นั้น” พระธรรมข้อนี้มีความหมายว่า พระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงสถิตอยูใ่ นสวรรค์ จะเสด็จกลับมายังโลกนี้อีก
พระองค์จะทรงรับคนเป็ นอันมากไปสู่ สวรรค์ คือ คนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษความผิด
บาปให้เขาแล้ว คือคนเหล่านั้นที่เตรี ยมตัวพร้อมคอยท่าพระองค์อยูเ่ สมอ แต่วา่ บรรดาคนชัว่ ทั้งหลาย
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พระองค์จะทรงลงโทษไล่เขาลงไปอยูใ่ นนรก แล้วพระองค์จะทรงชาระแผ่นดินโลกให้ปราศจากความ
บาปภาะมลทินต่าง ๆ พระองค์จะทรงมัดพญามารไว้ แต่น้ นั ไปมันไม่สามารถที่จะมาล่อลวงมนุษย์ให้
หลงทาผิดบาปอีก พระเยซูคริ สต์จะทรงเสวยราชโลกนี้โลกจะเต็มไปด้วยความสงบสุ ขตั้งแต่บดั นั้นเป็ น
ต้นไป จะไม่มีการทุกข์ยากลาบาก และจะไม่มีการทาสงครามกันอีกเลย
พระธรรมคัมภีร์กล่าวไว้วา่ จะไม่มีคนใดรู ้ถึงชัว่ โมง วันเวลาที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จมา แต่ตาม
คาทานายหลายข้อที่ได้สาเร็ จในสมัยของเรานี้ ก็พอจะให้เราเข้าใจได้วา่ พระองค์จะเสด็จกลับมาโดยเร็ ว
เพราะเหตุน้ ีเราควรจะฟังคาเตือนของพระเยซูคริ สต์ซ่ ึ งว่า “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรี ยมตัวไว้ให้
พร้อมในชัว่ โมงที่ท่านไม่ทนั คิดนั้น บุตรมนุษย์ (พระเยซู) จะเสด็จมา”
เราไม่สามารถที่จะนาเอาคาสั่งสอนของพระเยซูคริ สต์มาบรรยายไว้ท้ งั หมดในหนังสื อเล่มเล็ก
ๆ เท่านี้ได้ แต่ถา้ ท่านจะอ่านพระธรรมคัมภีร์ ท่านก็จะพบข้อความคาสั่งสอนของพระเยซูคริ สต์ได้ดว้ ย
ตนเอง หรื อถ้าท่านจะไปหาพวกครู ฝรั่งครู ไทยที่สอนศาสนา เขาก็จะมีความยินดีอธิ บายให้ท่านฟังโดย
ละเอียดถึงเรื่ องทางแห่งความรอดนี้
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ความทุกข์ ทรมานของพระเยซู คริสต์
ต่อไปนี้ เราจะกล่าวถึงเรื่ องความทนทุกข์ทรมานและความตายของพระเยซูคริ สต์ เพราะเหตุใด
พระเยซูคริ สต์จึงต้องทนทุกข์ทรมานจนถึงแก่ความตายพระเยซูคริ สต์เป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้ พระองค์ได้
เสด็จจากสวรรค์เข้ามาสู่ โลกนี้ พระองค์ได้ทรงถูกข่มเหงทนทุกข์ทรมานเป็ นประการต่าง ๆ ตั้งแต่
พระองค์ได้เสด็จลงมาสู่ โลก จนกระทัง่ ถึงเวลาเสด็จกลับไปสวรรค์พระองค์ได้ทรงทนทุกข์อย่างแสน
สาหัส พระองค์ทรงยอมเสี ยสละความสุ ขและสง่าราศีของพระองค์ ในแผ่นดินสวรรค์ สู ้เสด็จลงมาทน
ทุกข์ทรมานในโลกนี้ ก็เพื่อยอมถูกทาโทษเพราะความผิดความบาปของพวกเรา พระองค์ทรงเต็ม
พระทัยเสด็จลงมาเกิดในโลกอย่างคนจน ตั้งแต่วนั ที่พระองค์ทรงเกิดมา พระองค์ได้ยอมทนแบกความ
โศกเศร้าความทุกข์ยากลาบากมากยิง่ กว่าใคร ๆ ทั้งหมด ทรงเกิดในคอกวัวอันเป็ นสถานที่ที่ต่า ทรง
เจริ ญขึ้นในบ้านของช่างไม้ เมื่อพระองค์ทรงเจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ พระองค์ก็ไม่มีที่อาศัยเป็ นหลัก
แหล่ง ประชาชนทั้งหลายพากันดูถูกดูหมิ่นและพากันข่มเหงพระองค์อยูเ่ สมอ เขาหาว่าพระองค์เป็ นบ้า
เพราะพระองค์เทศน์สอนติเตียนขนบธรรมเนียมประเพณี อันเต็มไปด้วยความผิดบาป เขาคอยจับผิดคา
เทศนาของพระองค์ เขาเรี ยกพระองค์วา่ คนกินเติบและดื่มน้ าองุ่นมาก เขาหาว่าพระองค์เป็ นเพื่อนของ
คนบาป สาวกของพระองค์คนหนึ่งได้มอบพระองค์ไว้แก่ศตั รู เขาปลูกความเท็จขึ้นเพื่อทาให้พระองค์
เสี ยชื่อเสี ยง เขาเรี ยกพระองค์วา่ คนบาปหนาที่สมควรแก่ความตายมีโทษถึงประหารชี วติ พวกทหารถ่ม
น้ าลายรดพระพักตร์ ของพระองค์ พวกผูป้ กครองบ้านเมืองพากันแช่งด่าฟ้ องร้องพระองค์ เมื่อเขาเฆี่ยน
พระองค์แล้วเขาก็พากันเอาพระองค์ไปตรึ งไว้ที่ไม้กางเกง เขาเอาตะปูตอกตรึ งที่พระบาทและพระหัตถ์
พระเจ้าแห่งฟ้ าสวรรค์ก็ได้ ทรงถูกทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส พระโลหิ ตของพระองค์ก็หลัง่ ไหล
ออกมาจากบาดแผลเหล่านั้น ในวาระที่สุดพระองค์ได้ทรงตรัสว่า “สาเร็ จแล้ว แล้วพระองค์ก็
สิ้ นพระชนม์”
เพราะเหตุใดพระเยซูคริ สต์ผเู้ ป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเช่นนั้น
บางคนจะเข้าใจว่านัน่ เป็ นเพราะความผิดบาปของพระองค์ในชาติก่อน ความบาปของพระองค์ในชาติ
ก่อนไม่มี พระองค์ไม่มีความบาปในที่เดิมนั้น พระองค์เป็ นพระเจ้า พระองค์ไม่เคยมีความผิดบาป
พระองค์เป็ นพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ ซึ่ งพระองค์ตอ้ งทรงทนทุกข์ทรมานเช่นนั้นก็เพราะเราทุกคนและเพราะ
ความผิดบาปของพวกเรา พระองค์ได้ทรงแบกความผิดบาปและโทษแห่งความผิดบาปก็เพื่อจะช่วยตัว
เราเองให้จากความผิด ความบาป พระองค์ช่วยตัวของพระองค์ให้รอดหลุดลงมาจากไม้กางเขนก็ได้
และจะทรงประหารศัตรู เหล่านั้นเสี ยด้วยอีกก็ได้ยงิ่ กว่านั้นพระองค์สามารถลงมาจากไม้กางเขนในเวลา
นั้นก็ได้แต่พระองค์ยอมทนทุกข์ทรมานจนถึงซึ่ งความตายด้วยเต็มพระทัย ทั้งนี้ก็เพื่อจะช่วยเราท่าน
ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความผิดบาป
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หลายคนมีความเข้าใจว่า คนที่ตายอย่างทนทุกข์ทรมานเช่นนั้นจะต้องเป็ นคนชัว่ ช้าลามก แต่
คนใดที่มีความประพฤติดีจะได้ตายอย่างความสงบสุ ข พระเยซูคริ สต์ทรงกระทาแต่การดีต้ งั แต่เกิดมา
จนถึงเวลาสิ้ นพระชนม์ ไม่เคยทาความผิดความบาปเลยแม้แต่ครั้งเดียว แต่เป็ นเพราะเหตุไรเล่าเขาจึงพา
กันลงโทษฆ่าพระองค์เสี ยที่ไม้กางเขน มิใช่เพราะความผิดความบาปของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ไม่
มีความผิดบาปแต่การที่ได้ทรงตายอย่างคนบาปนั้นก็เพราะความผิดบาปของพวกเรา พระเยซูคริ สต์ทรง
ให้ชีวติ ของพระองค์เองแก่เราและโลหิ ตของพระองค์ได้ไหลออกมาเป็ นโลหิ ตแห่งชีวิตไถ่เราทุกคนให้
พ้นจากอานาจของความบาป พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานก็เพื่อจะช่วยวิญญาณจิตของเราให้พน้ จาก
โทษแห่งความบาป ธรรมชาติของพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่มีความบาป แต่
เพราะพวกเรามีความผิดความบาปและเพราะพระองค์ทรงรักพวกเรา พระองค์จึงยอมถวายพระองค์เอง
ต่างเครื่ องบูชา เพื่อไถ่เราให้พน้ จากความผิดความบาป “ความรักใหญ่กว่านี้ไม่มี คือผูห้ นึ่งจะยอมตาย
เพื่อมิตรสหายของตน”
แต่ก่อนที่พระองค์จะทรงถึงซึ่ งความตาย พระองค์ได้บอกแก่พวกสาวกไว้วา่ เมื่อพระองค์ตาย
ได้สามวันแล้ว พระองค์จะเสด็จเป็ นขึ้นจากความตาย หากว่าพระเยซูคริ สต์ยงั อยูใ่ นความตาย เราก็ตอ้ ง
รู ้สึกแน่เทียวว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้พน้ จากความบาปไม่ได้ ให้เราทั้งหลายพิจารณาดูเหตุการณ์อนั
สาคัญอื่น ๆ ต่อไป
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พระเยซู ผ้ ทู รงพระชนม์ อยู่
การฟื้ นคืนพระชนม์เป็ นขึ้นมาจากความตาย เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์แล้ว พวกสาวก
ได้เอาพระศพของพระองค์ไปฝังไว้ในอุโมงค์
พระองค์ถูกฝังไว้ในอุโมงค์แต่เพียงสามวันเท่านั้น
พระองค์ได้ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ทรงมีชยั ชนะความตาย ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตาย
เสด็จออกมาจากอุโมงค์ ได้ทรงสาแดงพระองค์เองให้คนทั้งหลายเห็นเป็ นอันมาก พระองค์ทรงมีอานาจ
เหนื อความตายเหตุการณ์ท้ งั หลายเหล่านี้ยอ่ มแสดงอยูอ่ ย่างแจ่มแจ้งแล้ว ว่าพระองค์เป็ นพระเจ้าที่ทรง
รัก ทรงเมตตา ทรงพระกรุ ณา ทรงไว้ซ่ ึงอานาจทุกประการ
ซึ่ งเกี่ยวกับการเป็ นขึ้นของพระเยซูคริ สต์น้ นั มีขอ้ พิสูจน์อยูห่ ลายประการ
พวกสาวกของ
พระองค์ทุกคนได้เห็นพระเยซูคริ สต์ที่เป็ นขึ้นด้วยตาของตนเองหลายครั้งหน พระองค์ได้ทรงนัง่ ลงกิน
และดื่มกับเขา พระองค์ทรงอนุญาตให้เขามาจับต้องมาคลาดูที่แผลถูกตรึ ง ก็เพื่อจะพิสูจน์ให้พวกสาวกรู ้
แน่วา่ พระองค์เป็ น พระองค์น้ นั ที่ได้ถูกตรึ งตาย บนไม้กางเขนภายหลังพวกสาวกก็ได้ออกไปประกาศ
การเป็ นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริ สต์ทวั่ ไปทุกแห่ง แต่พวกปุโรหิ ตและพวกอาลักษณ์ที่เกลียด
ชัง พากันจับพระองค์ประหารเสี ยนั้นได้พากันห้ามปรามอย่างแข็งแรง ไม่ให้พวกสาวกประกาศการเป็ น
ขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริ สต์ เขาพากันจับพวกสาวกของพระองค์ฆ่าเสี ยหลายคน เพื่อจะระงับ
ข่าวการเป็ นขึ้นของพระเยซูคริ สต์มิให้แผ่แพร่ ไป แต่พวกสาวกก็พากันประกาศเรื่ องนี้ เรื่ อย ๆ ไปไม่ยอม
หยุดไม่ยอมเชื่อฟังใคร แม้วา่ จะต้องถึงประหารชีวิตเขาก็ไม่กลัวยิง่ ถูกฆ่าถูกข่มเหงก็ยงิ่ พากันประกาศ
การเป็ นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริ สต์ทวั่ ไปทั้งนี้ยอ่ มเป็ นพยานแน่นอนว่า พวกศิษย์ได้เห็นองค์
พระเยซูคริ สต์ผเู ้ ป็ นขึ้นมาจากความตายจริ ง ๆ ด้วยตาของตนเองพวกสาวกของพระเยซูคริ สต์เป็ นอัน
มากได้ถูกเขา ข่มเหงทาโทษแต่ก็ยงั พากันเป็ นพยานถึงสิ่ งที่เขารู ้เขาเห็นอยูร่ ่ าไปไม่มีความกลัวเลยแม้แต่
น้อย ถ้าพวกสาวกไม่มีความรู ้แน่เห็นแน่เชื่ อแน่ใจเรื่ องนี้ แล้ว เขาทั้งหลายจะไปเที่ยวล่อลวงให้คนอื่น
หลงเพราะเหตุใด แต่เพราะพระเยซูคริ สต์ได้ทรงไถ่เขาให้พน้ จากความบาปและพระองค์ได้ทรงเป็ น
ขึ้นมาจากความตายจริ ง เขารู ้แน่ เห็นแน่ เชื่อแน่ ว่าพระเยซูคริ สต์ยงั มีพระชนม์อยู่ เขาจึงกล้าฝ่ าฝื นขัด
คาสั่งของผูม้ ีอานาจบ้านเมืองออกไปเที่ยวสั่งสอนไม่หวาดหวัน่ ต่อความตายและการข่มเหง เพราะเหตุน้ ี
เองคาพยานของพวกสาวกจึงมีน้ าหนักมีค่าพอ และแข็งแรงพอมีความจริ งพอสมกับความเชื่อและความ
นับถือของเราภายหลังการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์คราวหนึ่ง มีคนเห็นพระองค์ต้ งั 500 คน เมื่อคา
พยานของพวกสาวกนั้นจริ งก็เป็ นที่แสดงว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้าจริ ง เราทั้งหลายควรจะได้
เข้าเชื่อรับเอาพระองค์เป็ นที่พ่ งึ เมื่อเราเป็ นคนผิดบาปและไม่ยอมรับเอาพระองค์เป็ นที่พ่ งึ เราจะรอดพ้น
จากความผิดบาปได้อย่างไร
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มีอยูส่ ิ่ งหนึ่งที่เราควรจะเชื่อและเราควรจะขอบพระเดชพระคุณของพระเจ้า คือว่า “พระเยซู
คริ สต์ได้ลงมาช่วยคนบาป” แม้วา่ ความผิดบาปของเราจะหนักหนาสักเพียงไร พระองค์ก็ทรงสามารถที่
จะช่วยเราให้หลุดพ้นได้ พระองค์ถวายพระองค์เองให้เป็ นเครื่ องบูชาไถ่เราให้พน้ จากความผิดบาปและ
เพื่อนาคนเหล่านั้นที่หลงเจิ่นออกไปจากความจริ งมาถึงซึ่ งความจริ งอีก มิใช่วา่ พระองค์จะทรงช่วยได้
บ้างเป็ นบางคน แต่ทรงช่วยได้ทุกคนทุกชาติทุกภาษาทัว่ โลก ซึ่ งพระเยซูคริ สต์ได้ประทานให้โลหิ ต
แห่งชีวติ ของพระองค์ ก็เพื่อจะช่วยคนทุกชาติทุกภาษาให้รอดพ้นจากความผิดบาป ไม่ทรงเลือกหน้าว่า
เป็ นคนมัง่ มีหรื อคนจน แก่หรื อหนุ่ม ผูห้ ญิงหรื อผูช้ าย เช่นนี้เราทุกคนจึงมีความหวัง หวังแน่ในความมี
ชัย พ้นจากความบาป เข้ารับความรอดชัว่ นิ รันดร์ของพระเจ้าได้
เสด็จไปสวรรค์ เมื่อพระองค์ได้ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์ได้ทรงสถิตอยูใ่ นโลก
นี้อีก 40 วัน ระหว่าง 40 วันนั้นพระองค์ได้ทรงสนทนาปราสัยกับพวกสาวกถึงเรื่ องเมืองสวรรค์
พระองค์ได้ทรงกาชับพวกสาวกไว้วา่ ท่านทั้งหลายจงคอยอยูท่ ี่กรุ งเยรู ซาเล็ม จนกว่าท่านทั้งหลายจะได้
ประกอบไปด้วยฤทธิ์ เดชที่มาแต่เบื้องบน
“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์ เดชเมื่อพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเรา” เมื่อพระองค์ทรงรับสั่ง
เช่นนี้แล้ว พระองค์ก็เสด็จเหาะขึ้นไปบนสวรรค์ต่อหน้าพวกสาวกทั้งปวงจนหายลับไปในเมฆ เมื่อ
พระองค์กาลังเหาะขึ้นไปนั้นพวกสาวกกาลังแหงนหน้าเพ่งมองอยูท่ ี่พระองค์ ทันใดนั้นมีเทวดาสององค์
สวมเสื้ อขาวผ่องใสมาปรากฏแก่เขาพูดว่า “ชาวกาลิลีเอ๋ ย เหตุไฉนท่านจึงยืนเขม้นดูฟ้า พระเยซูองค์น้ ี
ถูกรับไปจากท่าน เสด็จขึ้นไปยังสวรรค์แล้ว จะเสด็จกลับมาอีกเหมือนท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์
เสด็จขึ้นไปสวรรค์น้ นั ”
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมา เมื่อพระเยซูคริ สต์ได้เสด็จกลับไปสวรรค์ 10 วันแล้ว ในวันนั้น
มีสาวกประมาณ 120 คนประชุมพร้อมกันอยูใ่ นห้องชั้นบน อธิ ษฐานด้วยน้ าหนึ่งใจเดียวกันคอยท่าพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ตามที่พระเยซูคริ สต์ได้ทรงรับสัง่ และสัญญาไว้ในทันใดนั้นมีเสี ยงดังออกมาจากฟ้ า
เหมือนเสี ยงพายุกล้า ดังสนัน่ ก้องทัว่ ตึกที่เขาประชุมกันอยู่ และมีเเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่
เขาแล้วกระจายออกไปสถิตอยูบ่ นเขาสิ้ นทุกคนแล้วเขาเหล่านั้นก็ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
จึงตั้งต้นพูดภาษาต่าง ๆ ตามที่พระวิญญาณได้ทรงดลใจให้เขาพูด ข่าวแห่งการนี้ก็เลื่องลือไปโดยเร็ วทัว่
กรุ งเยรู ซาเล็ม ประชาชนเป็ นอันมากพากันมาออดูอยูท่ ี่หน้าตึกนั้น ในเวลานั้นมีประชาชนหลายชาติ
หลายภาษามาจากประเทศต่าง ๆ อาศัยอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่อเขามาถึงสถานที่ที่พวกสาวกได้ประชุม
กันอยูต่ ่างก็ได้ยนิ พวกสาวกทั้งหลายพูดเป็ นภาษาของตนเอง ชนต่างชาติต่างภาษาก็พากันประหลาดใจ
ที่ได้ยนิ พวกสาวกพูดเป็ นภาษาของตนเอง เหล่าพวกสาวกก็ได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นบั จาเดิมตั้งแต่
วันนั้นเป็ นต้นมา ถ้าเรามีความเชื่อถือในพระเยซูคริ สต์เราก็จะได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เหมือนกับ
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เหล่าสาวก 120 คนนั้นเหมือนกัน ในวันนั้นพวกสาวกได้ต้ งั ต้นสั่งสอนเรื่ องของพระเยซูคริ สต์แก่บรรดา
คนทั้งปวงที่ได้มาร่ วมอยูท่ ี่นนั่
และตักเตือนให้เขาทั้งหลายกลับใจบังเกิดใหม่เชื่อถือในองค์พระเยซู
คริ สต์เพื่อเขาทั้งหลายจะได้พน้ จากความผิดบาปเข้ารับเอาความรอดในพระเยซูคริ สต์อยูช่ วั่ นิรันดร ใน
วันนั้นมีคนเข้าเชื่ อถือพระเยซูคริ สต์ถึง 3000 คน
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ไตรสภาวะ
ในหนังสื อเล่มนี้ เราได้พดู ถึงพระเจ้าพระบิดา พระเยซูคริ สต์ พระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณ
อันบริ สุทธิ์ พระนามต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นพระนามของพระเจ้าคนละองค์กนั หรื อ ไม่ใช่เลยเพราะว่าพระเจ้า
เที่ยงแท้น้ นั มีแต่พระองค์เดียว แต่ในพระเจ้าองค์เดียวนี้ มีอยูส่ ามสภาวะหรื อสามภาค คือพระเจ้าสาม
พระองค์รวมเป็ นพระเจ้าองค์เดียวกัน อุปมาเหมือนต้นไม้ตน้ ไม้ทุกต้นย่อมมี 3 ส่ วนคือ ราก ลาต้น กิ่ง
ต่างส่ วนต่างมีเหตุผลมีหน้าที่ที่จะต้องกระทา และต่างส่ วนก็ต่างแยกออกจากกันไม่ได้ แต่ต่างส่ วนก็ต่าง
รวมกันเข้าเป็ นต้นไม้ตน้ เดียวเช่นนั้นแหละ พระเจ้าพระบิดา พระเยซูคริ สต์ พระบุตรและพระเจ้าพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ทางเป็ นพระเจ้ารวมเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว
พระลักษณะของพระเจ้า เมื่อเราพูดถึงพระเจ้า เราหมายถึงพระเจ้าทั้งสามพระองค์ที่รวมกันเป็ น
พระเจ้าพระองค์เดียว ไม่ใช่เป็ นพระเจ้าสามพระองค์ต่างกัน แต่รวมกันเป็ นพระเจ้าพระองค์เดียว พระ
เจ้าทรงเป็ นพระวิญญาณ ตาแห่งมนุษย์จะมองเห็นพระองค์ไม่ได้ พระเจ้าจะทรงสถิตอยูท่ วั่ ไปทุกที่ทุก
แห่ง ไม่วา่ เราจะอยูท่ ี่ไหนพระเจ้าก็ทรงสถิตอยูท่ ี่นนั่ เราจะหนีพระเจ้าไปให้พน้ ไม่ได้ เพราะว่าพระเจ้า
ทรงอยูร่ อบ ๆ เราทัว่ ไปทุกแห่งพระองค์ทรงฤทธิ์ ใหญ่ยิ่งในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้แล้วว่า “ไม่มีสิ่งหนึ่ง
สิ่ งใดซึ่ งพระเจ้าทรงกระทาไม่ได้” พระองค์ทรงรู ้ทรงเห็นทุกสิ่ ง พระองค์ทรงทราบสารพัดแม้วา่
ความคิดในจิตใจของมนุษย์ พระเจ้าก็ทรงทราบพระเจ้าเต็มไปด้วยความรักความเมตตาและความกรุ ณา
ต่อไปนี้ให้เราทั้งหลายใคร่ ครวญดูพระเจ้าทั้งสามพระองค์ทีละองค์ พระเจ้าองค์ใดได้กระทาสิ่ ง
ใดที่สาเร็ จแล้วนั้นมีอะไรบ้าง
พระเจ้า-พระบิดา พระเจ้าพระบิดาเป็ นผูท้ รงสร้างเป็ นผูท้ รงบารุ งเลี้ยงสิ่ งสารพัด พระเจ้าพระ
บิดาทรงรักเราทุกคนและรักเรามากที่สุด แต่พระองค์เป็ นพระเจ้าที่บริ สุทธิ์ จึงทรงเกลียดชังความบาป
ที่สุด พระองค์ทรงรับสัง่ ว่า “จิตวิญญาณที่ทาบาปจะต้องตายเป็ นแท้” พระธรรมข้อนี้เป็ นความจริ ง
เพราะว่าเราทุกคนก็สมควรกับความตาย เพราะความผิดความบาปของเรา ไม่มีมนุ ษย์คนใดในโลกนี้
เป็ นคนบริ สุทธิ์ ไม่มีสักคนหนึ่งเลย พระเจ้าพระบิดาจะทรงพิพากษาเราตามความยุติธรรม ถ้าเราปฎิเสธ
ไม่ยอมเดินตามทางที่พระองค์ได้เตรี ยมไว้สาหรับเรานั้น เราจะต้องถึงซึ่ งความพินาศ พระองค์จะไม่ทรง
ช่วยเรา เราจะต้องได้รับการลงโทษ โทษของเราก็คือจะต้องถูกไล่ลงไปอยูใ่ นขุมนรก ทนทุกข์ทรมาน
อยูท่ ี่นนั่ เป็ นนิตย์และเป็ นนิตย์ แต่พระเจ้าพระบิดาทรงปรารถนาจะให้เราทุกคนได้รับความรอดพ้นจาก
ความทุกข์ทรมานในขุมนรกโดยสั่งให้เราเชื่อถือในองค์ พระเยซูคริ สต์ พระบุตรพระผูช้ ่วยให้รอด บิดา
เมตตาบุตรของตนฉันใด พระเจ้าก็ทรงเมตตาแก่ชาติมนุษย์ท้ งั หลายฉันนั้น เพราะเหตุน้ ี เราจึงเรี ยก
พระองค์วา่ พระเจ้า-พระบิดา
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พระเจ้าพระเยซูคริ สต์-พระบุตรของพระเจ้าในหนังสื อเล่มนี้เราได้บรรยายถึงพระเยซูคริ สต์มา
มากแล้ว เราจะขอเพิ่มเติมไว้ในที่น้ ีแต่เล็กน้อย เพื่อจะได้ทาให้ความเข้าใจของเราให้กระจ่างแจ้งขึ้นอีก
พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ ทรงลงมาบังเกิดในโลกนี้ ทรงสภาพมีรูปร่ างเหมือนกับมนุษย์
เมื่อพระองค์ได้เสด็จมาในโลกนี้ พระองค์ได้ทรงกระทา การอัศจรรย์มากมายหลายอย่างเป็ นพยานอย่าง
ชัดเจนว่า พระองค์เป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้ผทู ้ ี่เสด็จลงมาจากสวรรค์มาสถิตอยูท่ ่ามกลางมนุษย์พระองค์ได้
สั่งสอนตักเตือนมนุษย์ทุกคนให้กลับใจบังเกิดใหม่และเชื่อพึ่งในพระเจ้า ในวาระที่สุดคนชัว่ ทั้งหลาย
ได้พากันเกลียดและโกรธพระองค์จบั เอาพระองค์ไปตรึ งประหารชีวิตเสี ยที่ไม้กางเขนที่พระเยซูคริ สต์
ทรงยอมตายเช่นนั้นก็เพราะความผิดบาปของชาติมนุษย์พระองค์ผซู ้ ่ ึ งเป็ นพระเจ้าแท้ได้ยอมรับเอาการ
ลงโทษของเราทั้งหลายลงเหนือพระองค์เอง โดยทรงยอมทนทุกข์ทรมานตายบนไม้กางเขนพระองค์ได้
ทรงอยูใ่ ต้อานาจความตายอยูส่ ามวันแล้ว พระองค์ได้เป็ นขึ้นจากความตาย เป็ นที่แสดงแก่เราทั้งหลาย
ทุกคนว่า พระเจ้าเที่ยงแท้น้ นั จะอยูใ่ ต้อานาจแห่งความตายไม่ได้ พระองค์เป็ นพระพิชิตมัจจุราชผูท้ รงมี
ชัยชนะเหนือความตาย เพราะเหตุน้ ี เราทั้งหลายที่มีความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ก็จะได้รับชีวติ ชัว่
นิรันดร จะได้ไปอยูด่ ว้ ยกันกับพระองค์สืบไปเป็ นนิ ตย์ ปราศจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีการเวียนทุกข์
อยูใ่ นวัฏฏสงสาร แต่จะมีความสุ ขอยูช่ วั่ นิรันดร เพราะเหตุน้ ีเราจึงเรี ยกพระเยซูคริ สต์-พระบุตรว่าพระ
เจ้าพระผูช้ ่วยให้รอด หรื อพระมหาไถ่
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระเยซูคริ สต์ทรงสถิตอยูใ่ นสวรรค์ทุกวันนี้ แต่พระวิญญาณอันบริ สุทธิ์
ของพระองค์ได้ทรงสถิตอยูด่ ว้ ยกันกับเรา ทรงนาทรงอุดหนุนทรงช่วยเหลือเราทั้งหลายผูม้ ีความเชื่อถือ
ในพระองค์พระเยซูคริ สต์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นกาลังเป็ นอานาจช่วยให้เรามีชยั ชนะความบาป
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นผูท้ รงดลจิตใจของเราให้เชื่อถือในพระเยซูคริ สต์-พระบุตร พระผูช้ ่วยให้รอด
พระมหาไถ่ ถ้าเรายอมให้พระวิญญาณสถิตอยูใ่ นดวงใจของเรา และเชื่อฟังการทรงนาของพระองค์ เรา
จะไม่หลงตกลงไปในความบาปเป็ นแน่แท้
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ส่ วนรวมแห่ งคาเตือนสติ
ต้นแห่งความดี คนใดที่พ่ ึงตนของตนเองเพื่อทาตนให้เป็ นคนดี ก็เหมือนกับคนที่ปีนขึ้นต้นไม้
ไปจับปลา ความมานะความพากเพียรความพยายามทั้งสิ้ นนั้นก็ไร้ผล แต่คนเหล่านั้นที่พ่ งึ ฤทธิ์ อานาจ
ของพระเจ้าเพื่อทาตนของตนให้เป็ นคนดี ก็อุปมาเหมือนคนที่ลงไปหาปลาในลาแม่น้ า และในน่านน้ าที่
มีปลาทุกชนิด ท่านเป็ นคนที่แสวงหาความจริ งและความชอบธรรมหรื อ? ท่านจะต้องทูลขอต่อพระเจ้า
จึงจะพบพระเจ้าฟังและทรงตอบคาทูลอธิ ษฐานของเรา พระเยซูคริ สต์ทรงรับสั่งไว้วา่ “ในพวกท่านมี
คนใดถ้าบุตรของตนขอขนมปั งจะเอาก้อนหิ นให้บุตรหรื อ? ถ้าบุตรจะขอปลาจะเอางูให้หรื อ? เหตุ
ฉะนั้นถ้าท่านเองผูเ้ ป็ นคนบาปยังรู ้จกั ให้ของดีแก่บุตรของตน ยิง่ กว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผูอ้ ยู่
ในสวรรค์จะประทานของดีให้แก่ผทู ้ ี่ขอต่อพระองค์” “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วเปิ ด
ให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้ ทุกคนที่หาก็จะพบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปิ ดให้เขา” แต่ถา้ ผูใ้ ดใน
พวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้คนนั้น ขอแต่พระเจ้าผูท้ รงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยเต็มพระทัย
และมิได้ทรงติวา่ แล้วก็จะได้ทรงประทานให้แก่ผนู ้ ้ นั ” ข้อคามัน่ สัญญาต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นที่พิสูจน์วา่
พระเจ้าทรงฟังคาอธิษฐานขอของเราและทรงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวติ จิตใจ และทรงสามารถทาให้เรา
เป็ นคนดีได้
เราไม่มีความดีในตัวของเราเอง ในพระคัมภีร์ท่านอัครสาวกเปาโลได้กล่าวไว้วา่ “ด้วยว่าในตัว
ข้าพเจ้าคือในเนื้ อหนังของข้าพเจ้า ไม่มีความดีประการใดเลย เพราะว่าเจตนาดีของข้าพเจ้าก็มีอยูแ่ ต่ซ่ ึ ง
จะกระทาดีน้ นั ข้าพเจ้าหาได้กระทาไม่ดว้ ยการดีน้ นั ข้าพเจ้าปรารถนาทา ข้าพเจ้าไม่ได้ทา แต่การชัว่ ซึ่ ง
ข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาทา ข้าพเจ้ายังทาอยูโ่ อ้ขา้ พเจ้าเป็ นคนเข็ญใจจริ ง ใครหนอจะช่วยให้ขา้ พเจ้าพ้น
จากกายแห่งความตายนี้ ข้าพเจ้าขอบพระคุณของพระเจ้าโดยพระเยซูคริ สต์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” เช่นนี้
เราก็เห็นได้แล้วละซิ วา่ ที่เราทาคุณงามความดีไม่ได้น้ นั
ก็เพราะเราขาดพระอานาจกาลังของพระเยซู
คริ สต์พระองค์ผเู ้ ดียวทรงสามารถช่วยเราให้มีชยั ชนะได้
อาจารย์เปาโลรู ้อยูว่ า่ ใจของมนุษย์น้ นั เป็ นอย่างไร ท่านรู ้แน่วา่ ธรรมชาติของมนุษย์น้ นั ชัว่ หาก
ว่าเราจะตรวจดูในจิตใจของเราก็จะเห็นได้วา่ มันช่างเหมือนกับคาที่ท่านอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้จริ ง ๆ
แม้วา่ เราใคร่ จะทาคุณงามความดีเราก็ทาไม่ได้ ทั้งนี้ก็เป็ นเพราะนิสัยชัว่ แห่งใจของเรา ในพระคัมภีร์ได้
กล่าวไว้วา่ “ไม่มีใครเป็ นคนชอบธรรมสักคนหนึ่งก็หาไม่ได้เลย” ย่อมมีอยูแ่ ต่ทางเดียวเท่านั้นที่เรา
อาจจะรอดพ้นจากอานาจแห่ งความบาปได้ ที่เป็ นเช่นนี้ก็เป็ นที่แสดงว่าเราต้องการอานาจภายในใจของ
เรา ที่มีกาลังแข็งแรงกว่าอานาจของความบาปคือความบาปที่ครอบงาเรามาตั้งแต่กาเนิ ด ด้วยการอาศัย
อานาจพิเศษนี้เท่านั้นเราจึงจะมีชยั ชนะแล้วจิตใจของเราจึงถูกชาระให้สะอาดได้ ในโลกเรานี้มีอานาจ
อันใดหรื อที่ยงิ่ ใหญ่กว่าอานาจของความบาป มีแต่อานาจเดียวเท่านั้นอานาจนั้นคืออานาจที่มาแต่พระ
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เจ้าถ้าเรามีความประสงค์อยากมีชยั ชนะอานาจแห่งความผิดบาป
อยากมีใจบริ สุทธิ์ สะอาดเราก็
จาเป็ นต้องเอาอานาจของพระเจ้าคืออานาจที่พระองค์ทรงปรารถนาที่จะประทานให้แก่เรา อาศัยอานาจ
ของพระเจ้านี้เราก็จะมีอิสระพ้นจากอานาจแห่งความบาป ด้วยการอาศัยอยูใ่ นพระกาลังของพระเยซู
คริ สต์เท่านั้น เราจึงจะมีชยั ชนะความชัว่ ได้ แล้วนิสัยชัว่ ของเราจะดับสู ญหายไปและนิสัยใหม่ที่ดีก็จะ
เกิดขึ้นแทนที่ “เหตุฉะนั้น ถ้าแม้คนหนึ่งคนใดอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์ คนนั้นก็เป็ นคนถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่ ง
สารพัดเก่า ๆ ก็ได้ล่วงไป นี่ แน่ะกลายเป็ นสิ่ งใหม่ท้ งั นั้น” เพราะเหตุน้ ีเองพระเยซูคริ สต์จึงทรงประทาน
ชีวติ ของพระองค์ให้แก่พวกเราเพื่อช่วยให้พวกเราพ้นจากความผิดบาป เช่นนี้ตวั เราจึงไม่ใช่ของเรา แต่
เป็ นของพระเจ้าผูท้ ี่ได้ทรงไถ่เราด้วยชีวติ และโลหิ ตของพระองค์ ร่ างกายและชีวติ จิตใจของเราจึงเป็ น
ของของพระองค์
พระเจ้าทรงสถิตอยูใ่ นดวงใจของเรา เมื่อพระวิญญาณทรงสถิตอยูใ่ นดวงใจของเรา พระองค์จะ
ทรงนาเราไปตามทางที่พระเยซูคริ สต์ทรงพระประสงค์ พระองค์จะทรงสั่งสอนเราให้รู้จกั ทางแห่งชีวติ
ดวงใจของเราเป็ นที่อาศัยของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เมื่อเราเชื่อถือในพระเยซูคริ สต์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์
จะเสด็จเข้ามาอยูใ่ นดวงใจของเรา ช่วยให้เรามีชีวิตเป็ นอยูต่ ามทางแห่งความชอบธรรม คุณงามความดี
ทั้งหลายย่อมจะเกิดขึ้นได้ดว้ ยอานาจของพระเจ้าที่อยูภ่ ายในใจของเรา คุณงามความดีที่แท้จริ งนั้น จะ
เกิดขึ้นไม่ได้ดว้ ยการทาบุญให้ทานหน้าที่ที่เราต้องทาก็คือตั้งใจทิ้งความผิดบาป และสารภาพความผิด
บาปของตนต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ จงไว้วางใจให้แน่วแน่วา่ พระองค์เป็ นผูท้ รงยกโทษและช่วย
ให้เรารอด
ได้รับความรอดสื บไปเป็ นนิตย์
เมื่อเรามีความไว้เนื้ อเชื่อใจในพระเจ้าพระเยซูคริ สต์รับว่า
พระองค์เป็ นพระเจ้าผูช้ ่วยให้รอด พระองค์จะทรงโปรดเรา และโดยพระมหากรุ ณาธิคุณของพระองค์ ๆ
จะทรงโปรดรับเราไว้เป็ นบุตร และพระองค์จะทรงเป็ นพระบิดาของเรา เมื่อเราถึงซึ่งความตายแล้ว
พระองค์จะเสด็จมารับเราไปอยูส่ วรรค์ และเราจะได้เสวยความสุ ขด้วยกันกับพระองค์สืบไปชัว่ นิรันดร
เราจะได้ชมเชยพระสง่าราศีของพระองค์สืบไปเป็ นนิตย์ พระองค์จะทรงประทานความสุ ขความชื่นชม
ยินดีชวั่ นิ รันดรให้แก่เรา เราจะมีชีวติ จาเริ ญอยูเ่ ป็ นนิตย์ แล้วเราจะสรรเสริ ญพระเดชพระคุณพระเจ้า
พระเยซูคริ สต์ผไู ้ ถ่เราให้พน้ จากความบาปสื บไปเป็ นนิจกาล
เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จจากโลกนี้เข้าสู่ สวรรค์ พระองค์ได้ทรงกาชับสั่งพวกสาวกไว้วา่ “ท่าน
ทั้งหลายจงออกไปทัว่ โลกประกาศกิตติคุณประเสริ ฐแก่มนุษย์ทุกคนผูใ้ ดได้เชื่อและรับศีลบัพติศมาแล้ว
ผูน้ ้ นั จะรอด แต่ผใู ้ ดไม่เชื่อจะต้องถูกปรับโทษ” เพราะเหตุน้ ีเองเราจึงได้เขียนหนังสื อเล่มนี้ข้ ึน เพื่อทุก
คนจะได้รู้ข่าวอันประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์ พระองค์ผทู ้ รงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้ และเป็ นผูช้ ่วยเราให้
รอดพ้นจากความผิดบาป พระองค์ทรงพระประสงค์จะไม่ให้มีสักคนหนึ่งถึงซึ่ งความพินาศ แต่ทรงพระ
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ประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะให้เราทุกคนกลับใจเสี ยใหม่จากความผิดบาป มารับเอาความรอดชัว่ นิ รันดร์
ซึ่งพระองค์ได้ทรงเตรี ยมไว้สาหรับเราทุกคน ข่าวนี้ เป็ นข่าวดีเป็ นข่าวของคนทุกชั้นทุกชาติทุกภาษา
พระเยซูคริ สต์ยงั ทรงพระชนม์อยูใ่ นวันนี้ นอกจากพระองค์แล้วไม่มีใครที่เป็ นพระเจ้าผูท้ รง
พระชนม์อยู่ พระเยซูคริ สต์ทรงพระชนม์อยูช่ วั่ นิ รันดร พระองค์ทรงพระชนม์อยูก่ ่อนแผ่นดินโลก
พระองค์ยงั ทรงพระชนม์อยูใ่ นสมัยนี้ และพระองค์จะทรงพระชนม์อยูส่ ื บไปเป็ นนิ ตย์ พระองค์ตายไม่
เป็ น พระองค์ไม่รู้จกั ตาย พระเจ้าชนิดนี้ต่างหากที่เราต้องการ ให้เราทุกคนรับพระองค์ไว้เป็ นพระ
เจ้าของตนเอง อย่ามัวชักช้าอยูเ่ ลยจงมอบชีวิตจิตใจไว้กบั พระองค์ และจงไว้วางใจในพระองค์เถิด
เฉพาะทางนี้เท่านั้นและในพระองค์เท่านั้นซึ่ งเราสามารถจะพบความสุ ขอันแท้ครบถ้วนบริ บูรณ์ได้
เราขอเชิ ญท่านทุกคนมาพบกับครู สอนศาสนา เชิ ญมาพบศาสนทูต ขอเชิ ญท่านมาเรี ยนรู ้ทาง
แห่งความรอดอย่างมหัศจรรย์ เป็ นทางดับทุกข์ เป็ นทางพ้นจากอานาจแห่งความบาปเป็ นทางพ้นจากขุม
นรก เป็ นทางพ้นจากอบายภูมิสืบไปเป็ นนิตย์นิรันดร ขอเชิญท่านมาเชื่ อมาถือมารับเอาทุกคน สาธุ จงมี
แก่ท่านทั้งหลาย
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