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วิธีไหนยุติธรรมสําหรับทุกคนในการขึ้น
สวรรค?
“ใครอยากขึ้นสวรรคยกมือขึน้ ?”... เชื่อแนนอนวาหลายคนเมื่อไดยินคําถามนี้ คงจะยกมือกัน
เปนการใหญ คงมีนอยคนที่ไมยกมือและพูดวา “ฉันอยากไปนรก”... (ซึ่งการพูดเชนนีก้ ็เปนแคเพียง
อยากเถียงเพื่อเอาชนะเทานัน้ เอง)... เมื่อพูดถึง “สวรรค” หลายคนอาจสงสัยวา “สวรรคมีจริงไหม?”...
ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกอยางชัดเจนวา สวรรคนั้นมีจริงและเจาของสวรรคก็คือ พระเจาผูทรง
โลกและสรางมนุษยนั่นเอง... แทจริงแลวพระเจามีพระประสงคใหมนุษยทุกคนไดอยูในแผนดินสวรรค
ของพระองค แตเพราะสวรรคเปนสถานที่ที่บริสุทธิ์ที่สุด ไมมีความบาปเลยแมแตนิดเดียว ดังนัน้ มนุษย
เราจึงไมสามารถที่จะอยูในสวรรคไดเลย เพราะมนุษยเราทุกคนลวนแตเปนคนบาปทั้งสิ้น... พระคัมภีร
ไดบันทึกไววา เมื่อพระเจาทรงสรางมนุษยขึ้นมานั้น พระองคตองการที่จะใหมนุษยเชื่อฟงพระองคและ
ดําเนินชีวิตตามกฏเกณฑที่พระองคทรงกําหนดไว ทั้งยังปรารถนาใหมนุษยกระทําแตสิ่งที่ดีและถูกตอง
เพื่อมนุษยจะมีชีวิตอยูใ นโลกนี้อยางมีความสุขและไมตาย แตเพราะพระองคทรงใหมนุษยมีอิสระใน
การเลือกหรือตัดสินใจไดเอง ดังนั้นมนุษยจึงสามารถเลือกไดวาจะเชือ่ ฟงพระองคหรือไม... แตนาเศรา
ใจที่มนุษยเราไมเชื่อฟงพระเจาและไดใชอสิ ระในการตัดสินใจในทางทีผ่ ิดโดยการหันไปทําความผิด
ความบาปตาง ๆ นั่นจึงเปนเหตุที่ทําใหมนุษยเราตองพบกับความตาย และยิ่งกวานัน้ ก็คือ หลังจากนั้น
จิตวิญญาณของมนุษยยังตองไปรับการพิพากษาโทษบาปจากพระเจาตามการกระทําของแตละคนอีก
ดวย และในที่สุดก็ตองอยูใ นนรกชัว่ นิรนั ดร... แทจริงแลวพระเจาไมอยากใหมนุษยที่พระองคทรงรัก
นั้นตองพินาศเลย แตเพราะมนุษยตดั สินใจที่จะทําบาปเอง จึงตองรับโทษเชนนัน้ ดังนั้นพระองคจงึ ทรง
กําหนดวิธีจะชวยมนุษยเราใหรอดจากความผิดบาป เพือ่ เขาจะไมตองรับการพิพากษาโทษ และสามารถ
ไปสวรรคได ซึ่งวิธีที่พระองคทรงกําหนดไวนนั้ นับวาเปนวิธีที่มีความยุติธรรมสําหรับมนุษยทุกคนใน
การขึ้นสวรรค แลววิธีของพระองคคือวิธีไหนละ?
สมมุติวาคุณเปนเจาของสวรรค... คุณคิดวาคุณจะใชวิธไี หนจึงจะเปนวิธีที่ยุติธรรมที่สุดสําหรับ
มนุษยทกุ คนทัว่ โลกในการขึ้นสวรรค...

1. ทําทาน 1000 บาท ไดขนึ้ สวรรค... ยุติธรรมไหม?
ดูเหมือนวางายและยุติธรรมดี ใคร ๆ ก็คงทําได... แตถามีขอทานคนหนึ่งพอทราบวาทําทาน
1000 บาท ก็จะไดขึ้นสวรรค เขาก็เลยรีบขอเปนการใหญเพื่อไปทําทาน แตพอเขาขอไดเพียง 999 บาท
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เขากลับถูกรถชนตายไปเสียกอนก็เลยอดขึน้ สวรรค ถาเชนนี้ก็มแี ตคนรวยเทานั้นที่ไดขึ้นสวรรคคนจนก็
ตกนรกหมด!... วิธีนี้จึงไมยุตธิ รรมสําหรับคนจน...

2. รักษาขอบังคับทางศาสนาได 5 ขอ ก็ไดขึ้นสวรรค... ยุติธรรมไหม?
ก็ดูเหมือนวายุติธรรมดี แตใครละจะสามารถรักษาขอบังคับไดทั้งหมด เพราะการรักษา
ขอบังคับนั้นตองขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและสติปญญา
ซึ่งแตละคนก็มีสภาพแวดลอมที่ตางกัน
เบื้องหลังก็ตางกัน... คนที่อยูในทีด่ ี ๆ ก็อาจจะรักษาขอบังคับทางศาสนาไดงายกวาคนที่อยูในสภาพที่
ไมคอยดีและยากจนหรือไรการศึกษา... และอีกอยางหนึ่ง จะวากันจริง ๆ แลวก็ไมมใี ครสามารถรักษา
ขอบังคับไดครบทั้งหมดเลย ซึ่งถาไมขาดขอใดก็ตองขาดขอหนึ่ง... พระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกอยาง
ชัดเจน “ถาเราผิดขอบังคับศาสนาเพียงขอเดียว ก็เทากับผิดทั้งหมด”... (พระธรรมยากอบ 2:10)
เหมือนกับถาเราเอาเรือผูกกับโซที่ทาเรือ คุณคิดวาโซตองขาดกี่ขอเรือมันถึงจะลอยไป?.. ไม
จําเปนที่โซนนั้ จะตองขาดทุกขอหรือหรอกครับ ขาดเพียงขอเดียวเรือก็ลอยไปแลว... หรือถาหากเราใส
กระดุมเสื้อผิดเพียงเม็ดเดียว ก็จะผิดหมดทุกเม็ดใชไหมครับ... บางคนอาจจะแยงวา... “ฉันสามารถ
รักษาขอบังคับทางศาสนาไดครบ 5 ขอนะ” ใช!...อาจจะมีบางคนที่สามารถทําได แตหลายคนก็ทาํ ไมได
ถึงแมจะพยายามอยางสุดกําลัง
นั่นทําใหเราเห็นวาวิธีการรักษาขอบังคับทางศาสนานั้นไมยุตธิ รรม
สําหรับมนุษยทุกคนในการขึ้นสวรรคเลย...

3. ทองบทสวด 10 บทได ก็ไดขึ้นสวรรค... ยุติธรรมไหม?
ก็เหมือนวายุตธิ รรมดี... แตผมก็อดคิดถึงคนใบหรือคนหูหนวกไมได เพราะผมก็มีเพือ่ นบางคน
ที่เปนใบ หูหนวก... อยางนีก้ ็ไมยุติธรรมสําหรับคนพิการที่เปนใบ หนูหนวกแนนอน...

4. ถอดคา XY- 56+3X+4Y = 26X ได...ก็ไดขึ้นสวรรค... ยุติธรรมไหม?
ก็ดูเหมือนวาจะดี... แตถาใชวิธีนี้จริง ๆ ก็คงจะมีแตคนที่มีการศึกษาสูง ๆ เทานั้นที่เขาสวรรค
ได สวนคนทีไ่ มคอยมีการศึกษาก็ตกนรกหมด... เพราะฉะนั้นวิธีนี้ไมยุติธรรมสําหรับทุกคนในการเขา
สวรรคเลย...

ใครเปนผูกําหนดวิธีในการขึ้นสวรรค?
จากขางตนนี้เราจะเห็นวา วิธีตาง ๆ ทีม่ นุษยคดิ คนขึน้ มานั้น ตางก็ไมสามารถที่จะเปนวิธีที่
ยุติธรรมสําหรับมนุษยทกุ คนในการขึ้นสวรรค... แทจริงแลวมนุษยทุกคนลวนแตอยากไปสวรรคทั้งสิ้น
แตเขาก็รวู าในชีวิตของเขานัน้ มีความบาปมากมายที่ซุกซอนอยู ซึ่งลึก ๆ ในใจของเขาก็รูวา วันหนึ่งเมื่อ
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เขาตองจากโลกนี้ไป เขาก็จะตองโทษเนือ่ งจากความบาปที่เขาไดกระทํา ดังนั้นมนุษยจึงพยายามหา
วิธีแกไขหรือทําใหความบาปในชีวิตของเขาหมดไป และยังกําหนดวิธีตาง ๆ ในการไปสวรรคอีกดวย
แตพระเจาทรงทราบดีวา ไมวามนุษยจะหาวิธีใดหรือพยายามชวยเหลือตนเองอยางไร ก็ไมสามารถที่จะ
ทําใหตนเองพนจากบาปเพื่อที่จะสามารถไปสวรรคไดเลย หรือแมกระทั่งมนุษยเราจะพยายามทําดีมาก
แคไหน ก็ไมสามารถไปสวรรคได เพราะถึงอยางไรชีวิตของเขาก็ยังมีบาปอยู และตามความเปนจริง
แลวมนุษยไมสามารถเปนผูกําหนดวิธีในการไปสวรรค เพราะมนุษยเราเปนเพียงผูถูกสรางเทานั้นเอง
ดังนั้นผูที่จะสามารถกําหนดวิธีในการขึ้นสวรรคก็คือพระผูเปนเจาของสรรคและผูสรางมนุษย
เชนเดียวกับเมือ่ เราจะไปสมัครงานที่บริษัท ใครตองเปนผูกําหนดคุณสมบัติในการทํางาน ตัวเราหรือ
เจาของบริษัท?... แนนอนก็ตองเปนเจาของบริษัทอยูแลว ดังนั้นถาหากมนุษยเราอยากไปสวรรค ก็
จะตองทําตามวิธีของเจาของสวรรคเทานั้น...

วิธีที่ยุติธรรมที่สุดสําหรับมนุษยทุกคนในการขึ้นสวรรค
ดังที่กลาวมาแลววา เมื่อมนุษยทําบาป เขาก็จะตองรับการพิพากษาโทษบาปจากพระเจา ดังนั้น
พระเจาจึงทรงกําหนดไววา ถาหากมนุษยจะรอดจากการพิพากษานัน้ และไปสวรรคไดก็มีวิธีเดียวนัน่ ก็
คือ จะตองมีผหู นึ่งมาตายเพือ่ รับโทษแทนเขา ซึ่งผูนั้นจะตองเปนผูที่ไมมีบาปเลย แตพระองคก็ทรงเห็น
วา ในโลกนีไ้ มมีมนุษยคนใดที่จะสามารถตายเพื่อรับโทษบาปแทนผูอ ื่นไดนนั่ ก็เพราะวามนุษยทกุ คน
ลวนแตมีบาป และตองรับโทษของตัวเองอยูแลว ดังนั้นพระองคจงึ ไดทรงจัดเตรียมรางกายของผูหนึ่ง
ใหมารับโทษบาปแทนมนุษย ผูนั้นก็คือพระเยซูคริสตพระบุตรองคเดียวของพระองคนั่นเอง... ในพระ
คัมภีรไดบันทึกไววาพระเยซูคริสตไดมาบังเกิดในโลกนี้เมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว ในขณะทีพ่ ระองค
อยูในโลกนี้ พระองคไมเคยทําบาปเลย ดังนั้นพระองคจึงไมสมควรรับโทษบาป แตการที่พระองคทรง
ยอมรับการลงโทษโดยการถูกตรึงจนสิ้นพระชนมบนไมกางเขน ก็เพื่อเปนการไถโทษบาปใหแกมวล
มนุษย ดังนัน้ หากผูใดที่อยากรอดพนจากความผิดบาป และตองการไปสวรรค เขาก็จะตองยอมรับ
วิธีการที่มาจากพระเจา นั่นก็คือ เขาตองทูลขอการอภัยโทษบาปจากพระองค และยอมใหพระเยซูคริสต
เปนผูไถโทษบาปใหแกเขาเมื่อเปนเชนนี้ เขาก็จะไมตองรับการพิพากษาจากพระเจาอีกเลยเพราะพระ
เยซูคริสตไดทรงรับโทษบาปแทนเขาแลว เขาจึงสามารถที่จะไดอยูใ นสรรคกับพระองคตลอดไปเปน
นิจนิรันดร
ดังนั้นเราจะเห็นวาวิธีที่พระเจาวิธีที่พระเจาทรงกําหนดใหแกมนุษยในการขึ้นสวรรคนี้ เปนวิธี
ที่ยุติธรรมที่สุด เพราะเปนวิธีที่ไมวาใครก็สามารถทําได (ขอเพียงแตเขาไมใชเด็กทารกหรือพิการทาง
สมอง ซึ่งพระเจาจะมีพระคุณพิเศษสําหรับคนเหลานี้) ดังนั้นไมวาคนคนนั้นจะเปนคนจน.. คนรวย... มี
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การศึกษา... ไมมีการศึกษา... หรือแมกระทั่งคนพิการตาบอด หูหนวกฯลฯ เพียงแตเขาเชื่อวางในในพระ
เยซูคริสต ก็สามารถไปสรรคได...
หลายคนอาจจะคิดวา ทําไมเพียงแคเชื่อพระเยซูเทานั้นก็รอดพนจากบาปได ถึงจะบาปแคไหน
ก็รอดไดหรือ? สวนคนที่พยายามชวยตนเองใหพนบาป แตไมเชื่อ ก็ไมรอดหรือ?... กอนอื่นเราตอง
เขาใจวา การที่มนุษยทําบาปและตองรับโทษในนรกนั้น ไมใชเพราะสาเหตุที่เขาไมยอมเชื่อพระเยซู แต
การที่มนุษยตอ งรับโทษเชนนั้น ก็เพราะความผิดบาปของเขาเอง... เวลานี้มนุษยเราทุกคนเปนเหมือนกับ
คนปวยดวยโรครายที่ไมมีทางรักษา บางคนก็พยายามตอสูกับโรครายดวยตัวเอง และพยายามหาวิธที ี่จะ
รักษาใหได แตบางคนก็ไดแตนอนเฉย ๆ เพราะรูวายังไงก็รักษาไมไดแลว แตพอดีมีคณ
ุ หมอคนหนึง่ มา
บอกวา “เรามียาขนานหนึง่ ซึ่งเปนยาขนานเดียวที่รกั ษาโรคนี้ไดถาใครตองการหาย ก็เชิญมารับยานี้
ได”... เมื่อคนปวยเหลานัน้ ที่หมดหวังในการรักษาไดยินถึงขาวดีนี้กร็ ีบไปรับยาขนานนั้นมากินแลวใน
ที่สุดก็ไดหายจากโรค แตสว นคนเหลานัน้ ที่บอกวา “ฉันไมตองการ ฉันจะหาทางรักษาเอง” ในทีส่ ุดเขา
ก็ตองเสียชีวติ ไมใชเพราะเขาไมเชื่อคุณหมอ แตการที่เขาตองตายก็เพราะโรครายของเขา และแทจริง
แลวเขาก็มีโอกาสที่จะไดรับการรักษาโดยยาของหมอคนนั้น แตเขาก็ปฏิเสธ นาเสียดายที่เขาไดทิ้ง
โอกาสในการที่เขาจะรอดชีวิตไปเสียแลว...
ผูอานที่รัก... พระเยซูคริสตทรงเปรียบเสมือนคุณหมอทานนั้นที่สามารถรักษาโรคบาปใหกับ
มนุษยได ดังนั้นไมวามนุษยจะบาปมากแคไหนก็ตาม ขอเพียงแตเขาสํานึกวาตนเองเปนคนบาป และ
ยอมใหพระองคทรงรักษา โรคบาปของเขาก็จะหายอยางแนนอน... บัดนี้โอกาสที่ทา นจะรอดจากบาป
มาถึงทานแลวอยาปลอยใหโอกาสนี้ผานไปเลยครับ รีบทูลขอการอภัยโทษจากพระเจาเดี๋ยวนีเ้ ถิด ทาน
สามารถอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้...
“ขาแตพระเจา... บัดนี้ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคเปนคนบาป และไมสามารถชวย
ตนเองใหพนจากบาปไดเลย
ขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด
ขอบคุณพระองคที่ทรงใหพระเยซูคริสตมารับโทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขนแลว ขาพระองค
ขอเชื่อพึ่งในพระองคตลอดไป อธิษฐานขอในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน”...
ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดว ยความจริงใจแลวก็ขอใหมั่นใจเถิดวา ความบาปของทาน
ไดรับการอภัยแลว ทานจึงสามารถที่จะไดไปอยูสวรรคอยางแนนอน... ทานสามารถที่จะติดตอเพื่อ
ทราบขอมูลเพิ่มเติมไดฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูใหชดั เจน แลวสงไปยังที่อยูดานขางในใบตัดสินใจ...
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จัดทําโดย
ผูเขียน

สนใจติดตอซือ้ ใบปลิว
: ศูนยสงเสริมการประกาศในกลุมคริสตจักร CCMA 23ถ.อํานาตย
ต.ในเมือ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร.043-228-969 Fax 043-225-861
: นิกร สิทธิจริยาภรณ www.ccmathai.org e-mail:vdo@thaimail.com
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