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เอ!...จะไปสวรรคไดอยางไรกันนะ?
เมื่อพูดถึง “สวรรค” เชื่อแนวาใคร ๆ ก็อยากจะไป...เอาละ!... ถาเราอยากไปสวรรค ก็ตองมาถึง
คําถามหนึ่งที่วา “เราจะไปสวรรคกันไดอยางไร?”....โดยอาศัยการกระทําหรือวิธีการของมนุษย หรือ
อาศัยกําลังของตัวเราเองในการไปสวรรคจะไดไหม?...คําตอบก็คือไมไดเลย นัน่ คือเพราะวา...

1. วิธีกําหนดทางไปสวรรคตองมาจากเจาของสวรรคเทานั้น
กอนอื่นเราตองทราบวาสวรรคนั้นมีเจาของ ซึ่งเจาของสวรรคก็คือพระเจา ผูทรงสรางสรรพสิ่ง
ทั้งปวงในจักรวาลรวมทั้งมนุษยเราดวย และหลังจากทีพ่ ระองคทรงสรางมนุษยเราขึ้นมาแลว พระองคก็
ไดทรงใหมนุษยมีอิสระที่จะตัดสินใจไดเอง ซึ่งถึงมนุษยตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกตองเขาก็จะใชชีวิตอยูใน
โลกนี้อยางมีความสุข แลวในที่สุดก็จะไดอยูในแผนดินสวรรคกับพระองค แตถาเขาตัดสินใจทําในสิ่งที่
ผิดบาป เขาก็จะไมสามารถที่จะไปอยูในสวรรคทั้งยังจะตองลงนรกอีกดวย และนาเศราใจที่มนุษยเรา
ตางก็ตัดสินใจทําบาปกันทุกคน ทั้งยังไมสนใจพระเจาผูส รางชีวิตของเขา และเมื่อมนุษยเรารูวาตัวเองมี
บาปเขาจึงพยายามหาทางที่จะทําใหตนเองพนบาปเหลานั้นเพื่อที่เขาจะไดไปสวรรค ไมตองลงนรก แต
โดยอาศัยการกระทํา หรือวิธีการ หรือกําลังของมนุษยเราเองนั้นไมมีทางที่จะไปสวรรคไดเลย และ
แทจริงแลวมนุษยเรานั้นไมมีสิทธิ์ในการกําหนดคุณสมบัติหรือวิธีการในการเขาสวรรคดวยตัวเอง
เหมือนกับเวลาที่เราซึ่งวิธีการในการเขาสวรรคดวยตัวเอง เหมือนกับเวลาที่เราซึ่งเปนคนไทยตองการ
เดินทางไปประเทศอื่น เราก็ตองดําเนินการตามขอกําหนดของประเทศนั้น ๆ ซึ่งถามีใครไปบอกกับ
เจาของประเทศที่เขาตองการจะไปวา... “ฉันอยากจะเขาไปประเทศของคุณตามวิธีการของฉัน คุณ
จะตองใหฉันเขาไปนะ”... ทานคิดวาเจาของประเทศนั้น ๆ จะใหเขาเขาไปหรือ?... ไมมีทางหรอก
ครับ!...เชนเดียวกัน... ถามนุษยคนใดอยากจะไปสวรรคเขาก็จะตองทําตามวิธีการหรือขอกําหนดของ
เจาของสวรรคเขาก็จะตองทําตามวิธีการหรือขอกําหนดของเจาของสวรรคเทานั้น จึงจะไปสวรรคได...

2. ผูที่จะไปสวรรคไดนั้นตองมีชีวิตที่ปราศจากความผิดบาปและสะอาดบริสุทธิ์จริง ๆ
ความจริงอยางหนึ่งที่มนุษยเราไมสามารถปฏิเสธไดนั่นก็คือ
ในโลกนี้ไมมีใครที่เปนคนดี
พรอม มนุษยเราลวนแตทําความผิดบาปกับทุกคน เราเคยสังเกตไหมวามีการกระทําที่ดี ๆ หลายอยางที่
เรารูวาสมควรทําแตเราก็ไมไดทํา และมีการกระทําหลายอยางที่เรารูวาไมดีไมถูกตอง แตเราก็ตัดสินใจ
ทําสิ่งนั้นลงไป ดังนั้นเราจึงตองยอมรับวา ในชีวิตของเรานั้นมีความผิดบาปมากมายซึ่งหลังจากที่มนุษย
เราจากโลกนี้ไปแลว ก็จะตองรับผิดชอบตอความบาปที่ไดกระทําลงไป โดยจะตองไปรับการพิพากษา
โทษบาปจากพระเจา ในทีส่ ุดก็จะตองรับโทษอยูในบึงไฟนรกเปนนิจนิรันดร ซึ่งไมมีใครอยากไปอยูที่
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นั่นเลย เพราะทุกคนปรารถนาที่จะไดไปอยูสวรรคกันทั้งนั้น แตลึก ๆ ในใจของมนุษยทกุ คนตางก็รูสึก
วาคนที่ไมมีบาปเทานั้นจึงจะไปอยูสวรรคได นั่นจึงเปนเหตุที่ทําใหมนุษยเราพยายามหาวิธีตาง ๆ ที่จะ
ทําใหความบาปในชีวิตของเขาหมดไป แตคําถามที่ตามมาก็คือ มนุษยเรานั้นสามารถที่จะชําระลาง
ความผิดบาปมากมายที่อยูในชีวิตดวยตัวเองไดหรือ?... ไมมีทางเลย... ในพระคริสตธรรมคัมภีรได
บันทึกไววา... “พระเจาตรัสวา ถึงแมเจาชําระตัวดวยน้ําดางและใชสบูมาก แตรอยเปอนความผิดบาป
ของเจาก็ยังปรากฏอยูตอเรา” (พระธรรมเยเรมีย 2:22) ซึ่งมีความหมายวา ถาเสื้อผาสกปรก เราก็สามารถ
เอาสบูลางออก แตชวี ิตของมนุษยเราที่เปอ นไปดวยความบาปนั้นไมสามารถที่จะเอาสบูใด ๆ ในโลกมา
ลางออกไดเลย ในเมื่อมนุษยเราไมสามารถชําระตัวเองจากบาปได ดังนั้นมนุษยเราทุกคนจึงกําลังมุง
หนาไปสูบึงไฟนรก แตอยาเพิ่งตกใจกลัวนะครับ เพราะวาพระเจาผูทรงเปนเจาของสวรรคนั้นทรงรัก
มนุษยเรา พระองคไมอยากใหมนุษยเราตองพบจุดจบเชนนั้นเลย พระองคจึงไดทรงกําหนดวิธีที่จะ
ชําระจิตใจของมนุษยเราใหพนจากความผิดบาป เพื่อมนุษยเราใหพนจากความผิดความบาป เพื่อมนุษย
จะไดรอดพนจากความพินาศในนรก และสามารถไปอยูสวรรคกับพระองค
ผูอานที่รัก... ทานทราบไหมวา สิ่งสกปรกนั้นมันไมสามารถที่จะทําใหตัวมันเองสะอาดไดเลย
เหมือนกับเสื้อที่สกปรก มันจะไมสามารถที่จะชําระลางตัวมันเองไดสะอาดได ถามันจะสะอาดไดนั้นก็
จะตองนําน้ําทีอ่ ยูนอกตัวมันมาชําระมัน มันจึงจะสะอาดได ซึ่งน้ําทีจ่ ะใหมาลางชําระ ก็ตองเปนน้ําที่
สะอาดเทานัน้ จึงจะสามารถชําระลางเสื้อผาที่สกปรกใหสะอาดไดจริง ๆ เชนเดียวกันชีวิตมนุษยเราเต็ม
ไปดวยความบาป เราไมมีทางที่จะชําระจิตใจของตัวเองใหสะอาดไดเลย พระเจาจึงทรงกําหนดวา ถา
มนุษยจะสะอาดไดนนั้ จะตองใหพระบุตรของพระองคที่ไมมีบาปมาตายเพื่อรับโทษบาปแทนมนุษย
เพื่อพระโลหิตของพระบุตรที่หลั่งออกมาจะเปนการชําระความผิดบาปใหแกมนุษยเราได ดังนัน้ เมื่อ
ประมาณ 2,000 ปที่แลว พระองคจึงไดทรงใหพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมา
รับสภาพเปนมนุษยในโลก พระเยซูคริสตทรงมาเพื่อประกาศใหมนุษยทุกคนหันกลับมาหาพระเจาและ
ละทิ้งความผิดบาป ในขณะที่พระองคดําเนินชีวิตอยูในโลก พระองคไมเคยทําความผิดบาปเลยแมแต
นอย แตพวกคนที่อิจฉาพระองคก็ไดใชกฎหมูมาบีบผูพพิ ากษาใหตัดสินประหารชีวิตของพระองค โดย
การนําไปตรึงบนไมกางเขน ซึ่งพระเยซูคริสตก็ทรงยอมถูกตรึง เพื่อเปนการรับโทษบาปแทนมนุษยชาติ
ในที่สุดพระองคก็ไดสิ้นพระชนมบนไมกางเขน ซึ่งนัน่ ก็เปนไปตามแผนการที่พระเจาทรงกําหนดไว
แลว นั่นก็คือพระบุตรของพระองคที่ไมมีบาปจะตองหลั่งเลือดเพือ่ ชําระลางความผิดบาปของคนทั้ง
โลก... ดังในพระคัมภีรที่ไดบันทึกวา... “พวกเขาไดชําระลางเสื้อผา (ชีวิต) ของเขาในพระโลหิตของ
พระเมษโปดก (คือพระเยซูคริสตจนเสื้อผา (ชีวิต) นัน้ ขาวสะอาด”... (วิวรณ 7:14) เวลานี้พระโลหิตของ
พระเยซูคริสตพรอมแลวที่จะชําระลางความผิดบาปใหแกมนุษยทุกคนทั่วโลก แตนนั่ ก็ตองขึ้นอยูก ับคน
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นั้น ๆ เองวาเขาตองการหรือไม?...ถาเขาไมตองการ เขาก็ตองรับโทษตามการกระทําของตนเอง แตเขา
ตองการ เขาก็ตองสารภาพความผิดบาปตอพระเจา และทูลขอใหพระเยซูคริสตเปนผูไถบาปใหแกเขา
พระเจาก็จะทรงถือวาพระเยซูคริสตไดทรงรับโทษความผิดบาปแทนเขาแลว เพราะโลหิตของพระเยซู
คริสตนั้นไดชาํ ระลางความผิดบาปใหแกเขาจนหมดสิ้น เมื่อเปนเชนนี้ชวี ิตของเขาก็จะสะอาดปราศจาก
บาป ดังนั้นเมือ่ เขาจากโลกนี้ไปวันใด เขาก็ไมตองไปรับการพิพากษาโทษอีกตอไป และสามารถที่จะ
ไปอยูในสวรรคกับพระเจาตลอดไปเปนนิจนิรันดร...

3. ผูที่มีสมั พันธภาพกับเจาของสรรคเทานั้นจึงจะไปอยูสวรรคได
คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของผูที่จะไปอยูส วรรคไดก็คือเขาจะตองมีสมั พันธภาพกับพระเจา
ซึ่งเปนเจาของสวรรค ถาเชนนั้นมนุษยเราจะมีความสัมพันธกับพระเจาไดอยางไร? ในพระคริสตธรรม
คัมภีรไดบอกอยางชัดเจนวา... “ผูที่ตอนรับและเชื่อวางใจในพระเยซูคริสตนั้น พระเจาก็จะทรงประทาน
สิทธิในการเปนบุตรของพระองคใหแกเขา”... (พระธรรมยอหน 1:12) นั่นก็หมายความวา ผูท ี่หัน
กลับมาหาพระเจา และเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต เขาก็จะไดรับสิทธิในการเปนลูกของพระเจาซึ่งเปน
เจาของสวรรคทันทีสมมุติวาวันหนึ่งมีคนทีผ่ มไมรูจักมาขอนอนที่บานของผม ผมก็จะไมมีทางใหเขา
นอนอยางเด็ดขาด แตสําหรับคนที่ผมรูจักหรือเปนลูกของผมนั้น ผมก็ตองใหเขานอนในบานอยาง
แนนอน เชนเดียวกัน ผูที่รูจกั พระเจาและเปนบุตรของพระองค ก็จะมีสิทธิ์ไปอยูสวรรค...
ผมเคยเจอบางคนที่เขาใจผิดเกี่ยวกับพระเจา โดยพวกเขามักจะพูดวา “พระเจาอะไรใจแคบ
เหลือเกิน จะตองเชื่อแตพระเจาเทานั้นจึงจะไดขึ้นสวรรค”... ถาผมไดยิน ผมก็จะตอบวา “ขอโทษ
ครับ!... คุณเขาใจพระเจาผิดแลวครับ พระองคไมไดใจแคบเหมือนอยางที่คุณคิดเลย แตพระองคนนั้ ใจ
กวางใหคุณมีโอกาสไดขึ้นสวรรคฟรี ๆ ทั้งยังใหคณ
ุ ไดมีสิทธิ์เปนลูกของพระองคอีกดวยพระองคทรง
ใจกวางและมีพระคุณตอมนุษยเราเสมอ ขึน้ อยูกับวาเราจะรับพระคุณของพระองคหรือไมเทานั้นเอง”...

4. ผูที่จะไปสวรรคไดจะตองเปนเหมือนกับเด็กเล็ก ๆ
มีครั้งหนึ่งขณะที่พระเยซูคริสตกําลังคุยกับประชาชน ก็ไดมีเด็ก ๆ หลายคนวิ่งมาหาพระองค
สาวกของพระองคจึงอยากจะไลเพราะเห็นวาเด็ก ๆ มารบกวนพระองค แลวพระองคก็ตรัสสอน
ประชาชนวา ถาใครอยากจะเขาแผนดินสวรรคนั้น เขาก็จะตองเปนเหมือนเด็กเล็ก ๆ เหลานี้ เพราะเหตุ
ใดพระองคจึงกลาวเชนนี้ นัน่ ก็เพราะวา เด็กเล็ก ๆ นั้นมีลักษณะสี่อยางที่ผูใหญอยางเราสูไมไดนนั่ ก็คือ
1. เด็กเล็ก ๆ นั้นจะเชื่อพึ่งดวยใจจริงไมสงสัย เหมือนลูกที่เชื่อในตัวคุณพอ และรูวาคุณพอจะ
ใหสิ่งที่ดีใหแกเขาอยางแนนอน
2. เด็กเล็ก ๆ นัน้ ถอมใจดวยใจจริง ไมมีความเยอหยิ่งจองหอง ยโสโอหัง ไมมีทิฐิเหมือนผูใหญ
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3. เด็กเล็ก ๆ นัน้ ยอมรับผิดงาย แตผูใหญยอมรับผิดยาก
4. เด็กเล็ก ๆ นัน้ ขอโทษงาย แตผูใหญนนั้ ขอโทษยาก
ผูอานที่รัก... ขอใหทานคิดอยูเสมอวา เราอยูในโลกนีแ้ คชั่วคราว ไมนานเราก็ตองจากไป แลว
หลังจากนัน้ จิตวิญญาณของเราจะไปอยูที่ไหน แตถาทานอยากไปสวรรค ทานก็ตองเปนเหมือนเด็กเล็ก
ๆ อยางที่พระเยซูตรัสไว โดยถอมใจยอมรับวาตัวเองเปนคนบาป ยอมขอโทษตอพระองค และเชื่อพึ่ง
ในการทรงชวยเหลือของพระเยซูคริสตดวยใจจริง ถาทําเชนนี้ ทานก็จะมีสิทธิ์ในการเปนบุตรของพระ
เจาอยางแนนอน.... บัดนี้ทานมีทางรอดพนจากโทษบาป และมีโอกาสที่จะไดไปสวรรคแลวอยารีรออีก
ตอไปเลยครับ รีบตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสตใหพระองคเปนพระผูชวยทานใหรอดจากบาปเดีย๋ วนี้
เถิด... ถาทานตองการตอนรับพระองค ก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระเจาดังนี้... “ขาแตพระเจา... ขา
พระองคยอมรับวาขาพระองคเปนคนบาป ขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองค
ดวยเถิด ขอขอบคุณพระองคที่ทรงใหพระเยซูคริสตมาเปนผูรับโทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขน
ขาพระองคปรารถนาที่จะไปอยูสวรรคกับพระองคตลอดไป ขอเชื่อพึ่งในพระองคดวยใจจริงอธิษฐาน
ทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”...
ถาทานไดอธิษฐานทูลตอพระเจาดวยความจริงใจแลว ก็ขอใหทานมั่นใจเถิดวา วันหนึ่งทานจะ
สามารถไปสวรรคไดอยางแนนอน... ทานสามารถที่จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดฟรี เพียงแต
เขียนชื่อที่อยูใ หชัดเจนลงบนปกหลัง แลวสงไปยังที่อยูดา นลางนี้
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