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คานา
การที่เราจัดพิมพ์หนังสื อ “ความรอดเป็ นสิ่ งที่แน่ นอน” ขึ้นอีก ก็เพราะเห็นว่าเป็ นหนังสื อที่มี
ประโยชน์สาหรับคริ สเตียนอย่างมากยิง่ เล่มหนึ่ง เพราะ “ความรอด” เป็ นเรื่ องของชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ
อันลึกซึ้ ง น้อยคนนักที่จะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ อนึ่งในบรรดาวรรณกรรมคริ สเตียนทั้งหลาย ที่พิมพ์
ออกเผยแพร่ สู่ประชาชน ก็มกั จะจัดเรื่ องนี้ไว้เป็ นเพียงส่ วนประกอบ อันเป็ นบทความสั้น ๆ ไม่อาจให้
ความกระจ่างแก่ผอู ้ ่านได้ตามสมควร
ฉะนั้นการที่ท่าน อาจารย์วลิ สัน วาง ได้เรี ยบเรี ยงไว้ เป็ นเอกเทศเช่นนี้ จึงตรงกับวัตถุประสงค์
ของเรา และเป็ นการตอบสนองความต้องการของท่านผูอ้ ่านทั้งหลาย เป็ นอย่างดี
ขอให้ท่านผูอ้ ่านทุกท่าน จงได้รับพระพรและดวงปัญญาอันรุ่ งโรจน์จากพระเจ้าโดยทัว่ หน้ากัน
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
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1. เราต้ องการความรอดเพราะว่ า........
“คนทั้งปวงได้ ทาผิดทุกคน และขาดการถวายเกียรติยศแก่ พระเจ้ า” (โรม 3:23)
“ค่ าจ้ างของความบาปนั้นคือความตาย” (โรม 6:23)
พระธรรมสองข้อนี้สอนให้เรารู ้วา่ มนุษย์ทุกคนล้วนแต่เป็ นคนบาป ขาดจากถวายเกียรติยศแก่
พระเจ้า จึงทาให้เสื่ อมจากพระสง่าราศีของพระองค์ ไม่เพียงแต่เท่านั้น ผลของการทาบาปทาให้เราต้อง
พลัดพรากจากพระองค์ และต้องชดใช้ผลของการกระทาบาปด้วยความตายอันนิ รันดร์ แม้วา่ พระเจ้าจะ
ทรงเปี่ ยมไปด้วยความเมตตาปรานีสักเพียงใด แต่พระองค์ก็จะต้องดารงอยูใ่ นความเที่ยงธรรม กล่าวคือ
จะต้องลงโทษคนบาปเสมอไปจะบิดเบือนโดยมิชอบไม่ได้ แม้ผพู ้ ิพากษาฝ่ ายโลกก็ยงั ต้องรักษาความ
ยุติธรรม อย่างดีที่สุดอยูแ่ ล้ว ฉะนั้นในฐานะที่ทรงเป็ นพระเจ้า ทรงเป็ นผูพ้ ิพากษาโลก จึงจาต้องดารงอยู่
ในความยุติธรรมยิง่ กว่านั้นอีกมากนัก พระองค์ทรงตรัสว่า “วิญญาณที่ทาชัว่ ต้องตาย” ไม่มีใครหนีการ
ลงโทษของพระเจ้าได้ เราผูป้ ระกาศพระกิตติคุณขอเตือนท่านในพระนามของพระเยซูคริ สต์เจ้าว่า ใคร
ทาชัว่ ต้องพินาศ คือพินาศตลอดกาลในนรก ลองคิดดูซิวา่ เหตุใดพระเยซูจึงต้องถูกตรึ งที่ไม้กางเขน ที่
เป็ นเช่นนั้นก็เพราะว่า พระเจ้าจาต้องลงโทษคนบาป ซึ่ งต้องรับโทษอันอุกฉกรรจ์ แต่โดยเหตุที่พระองค์
ไม่ประสงค์ที่จะให้มนุษย์ตอ้ งรับโทษรุ นแรงถึงขนาดนั้น พระองค์จึงส่ งพระเยซูให้เสด็จลงมารับโทษ
แทนเรา โดยการสิ้ นพระชนม์อย่างทรมานที่ไม้กางเขน
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2. ทางแห่ งความรอด
ทางแห่งความรอดคือการอภัยในความผิดบาป พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า “ถ้ าไม่ มีโลหิ ต
ไหลออกแล้ วก็จะไม่ มีการยกบาป” (ฮีบรู 9:22) สมมุติวา่ คนหนึ่งเป็ นหนี้ อีกคนหนึ่งมากมายและทาใบ
กูย้ มื เงินให้ ตราบใดที่ยงั ไม่ชาระเงินให้ครบเขาก็ยงั เป็ นหนี้อยูน่ นั่ เอง ในทานองเดียวกัน ถ้าไม่มีโลหิ ต
ไหลออก ก็ไม่มีการยกบาป โมทนาพระคุณพระเยซูคริ สตเจ้า ที่ทรงหลัง่ พระโลหิตของพระองค์บนไม้
กางเขนลบล้างบาปของเรา นี่แหละคือวิธีที่คนบาปจะได้รับความรอด
การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู คริ สต์ช้ ีให้เห็นถึง
1) ความร้ ายแรงของความผิดบาป เพราะทาให้พระบุตรของพระเจ้าต้องตาย
2) ความชอบธรรมของพระเจ้ า พระเจ้าทรงใช้ความชอบธรรมของพระองค์ เป็ นมาตรฐานใน
การลงโทษคนบาป การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูแสดงว่า พระเจ้าต้องลงโทษคนบาปอย่างแน่นอน
3) ความรั กของพระเจ้ า พระเจ้าทรงรักมนุษย์ ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้มนุษย์ตอ้ งถูกลงโทษ แต่
พระองค์ไม่อาจอะลุม้ อล่วยให้ได้ จึงได้ทรงเตรี ยมทางรอดไว้ให้แก่เรา โดยประทานพระบุตรให้ตาย
แทนเราผูเ้ ป็ นคนบาป นับว่าเป็ นความรักยิง่ ใหญ่เอนกอนันต์โดยแท้
4) การเสี ยสละของพระเยซู แทนเรา เป็ นการเสี ยสละด้วยชีวติ และต้องยอมรับความทุกขเวทนา
สุ ดที่จะกล่าวโดยที่พระองค์มิได้มีความผิดอะไรเลย และไม่จาต้องทาเช่นนั้นแต่เพราะความเสี ยสละ
อย่างใหญ่หลวงของพระองค์นี่แหละจึงทาให้เราเป็ นอิสระจากโทษทัณฑ์ของพระเจ้า
มีเรื่ องเล่าว่า นานมาแล้วมีนกั โทษคนหนึ่งเมื่อถูกนาตัวมาศาล ก็จาผูพ้ ิพากษาได้วา่ เป็ นพี่ชาย
ของตน ระหว่างการพิจารณาคดี เขาได้ขอร้องให้พี่ชายช่วย แต่พี่ชายปฎิเสธ และถูกตัดสิ นตามกฎหมาย
คือต้องประหารชีวติ ในเช้าตรู่ ของวันรุ่ งขึ้นเขารู ้สึกเสี ยใจมาก เพราะพี่ชายเป็ นถึงผูพ้ ิพากษา แต่ก็ยงั
ช่วยเหลือกันไม่ได้ ในตอนดึกของคืนนั้น ขณะที่เขากาลังนัง่ ครุ่ นคิดอยู่ ก็เห็นชายคนหนึ่งสวมเสื้ อครุ ย
เดินมาหาเขา ชายคนนั้นได้พูดว่า “เมื่อเช้าพี่ได้ตดั สิ นประหารชีวิตเจ้า เพราะเวลานั้นพี่เป็ นผูพ้ ิพากษา จึง
ต้องทาตามกฎหมายของบ้านเมือง แต่เดี๋ยวนี้พี่ทาหน้าที่ในฐานะที่เป็ นพี่ จึงมาช่วยน้อง น้องจงสวมเสื้ อ
ครุ ยของพี่แล้วเดินออกไปเถิด ผูค้ ุมเขาไม่สังเกตหรอก น้องต้องไปให้ไกลแล้วกลับตัวใหม่เป็ นคนดีนะ
และพี่ก็จะอยูใ่ นคุกแทนน้อง” พอรุ่ งเช้าพี่ชายก็ถูกพาไปประหาร อีกสองวันต่อมาข่าวก็ลือไปทัว่ เมือง
ว่าผูพ้ ิพากษาได้ตายแทนน้องชาย นี่เป็ นอุทาหรณ์ที่แสดงถึงความเสี ยสละทานองเดียวกับพระเยซูคริ สต์
ถ้าพระเยซูไม่ตายแทนเราแล้ว เราย่อมไม่มีทางรอดได้เลย
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3. เรารู้ว่าเราได้ รับความรอดแล้ ว
ท่านได้รับความรอดแน่แล้วหรื อ? นี่เป็ นปั ญหาสาคัญยิง่ ที่บางคนยังสงสัยอยู่ แต่พระเยซูทรง
ประสงค์จะให้เราแน่ใจในปั ญหานี้ ถ้ายังไม่แน่ใจก็จงเปิ ดพระธรรม 1 ยอห์น 5:13 ซึ่ งว่า “ข้ อความ
เหล่ านี ้ ข้ าพเจ้ าได้ เขียนฝากมายังท่ านทั้งหลาย เพื่อท่ านทั้งหลายจะได้ ร้ ู ว่าท่ านมีชีวิตอันจาเริ ญเป็ นนิตย์
คือมายังท่ านทั้งหลายที่ได้ เชื่ อในพระนามพระบุตรของพระเจ้ า”
ถ้าท่านยังไม่ได้รับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด แน่นอนท่านย่อมไม่รู้วา่ ความรอดคืออะไร
แต่ถา้ ท่านเชื่ อตามข้อที่เขียนไว้ขา้ งบนและวางใจในพระโลหิ ตของพระองค์วา่ ชาระบาปของท่ านได้
ท่านก็แน่ใจได้วา่ ท่านรอดแล้ว บางคนเป็ นคริ สเตียนตั้งนานแล้ว ยังไม่รู้วา่ ตัวเองรอดหรื อยัง ทั้งนี้เพราะ
เขาไม่ ได้ อ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่ง “มีฤทธิ์ อาจให้ท่านได้ปัญญาถึงที่รอดโดยความเชื่อในพระเยซู
คริ สต์” นัน่ เอง (2 ทิโมธี 3:15) เมื่อเราเห็นคุณค่าของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เราก็ควรศึกษาให้รู้มาก
ยิง่ ขึ้น เพราะเป็ นประโยชน์แก่ชีวติ จิตใจของเรามากมายและตอบปั ญหาข้อนี้ให้เราได้อย่างจุใจและอย่าง
แจ่มแจ้งทีเดียว บัดนีเ้ รารู้ แน่ แล้ วว่ าเรารอดแล้ ว เพราะอาจารย์เปาโลกล่าวว่า “ข้อความเหล่านี้เขียนมา
เพื่อท่านทั้งหลายจะรู ้ได้วา่ ท่านมีชีวติ อันจาเริ ญเป็ นนิตย์”
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4. เราได้ รับความรอดเมือ่ ใด?
“เพราะว่ าพระองค์ ตรั สแล้ วว่ า เราได้ ฟังท่ านในเวลาอันชอบและเราได้ สงเคราะห์ ท่านในวัน
แห่ งความรอด นี่แน่ ะ บัดนีเ้ ป็ นเวลาอันชอบ นี่แน่ ะ บัดนีเ้ ป็ นวันแห่ งความรอด” (2 โคริ นธ์ 6:2)
ปั ญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่ งคนเป็ นอันมากไม่สู้จะเข้าใจนักคือเราได้รับความรอดเมื่อใด? มีหลายคน
เข้าใจผิดคิดว่า การที่จะรู ้วา่ เราได้รับความรอดหรื อไม่น้ นั ต้องรอจนกว่าจะตายเสี ยก่อน หากได้ข้ ึน
สวรรค์ก็เป็ นอันว่ารอด แต่ถา้ ต้องลงนรก ก็เป็ นอันว่าไม่รอด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ บุคคลเหล่านั้นถือ
อนาคตเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ น ทานองเดียวกับโจรที่ถูกตรึ งข้าง ๆ พระเยซู ซึ่ งได้กลับใจใหม่ และทูล
แก่พระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของ
พระองค์” (ลูกา 23:42) นัน่ เอง
แต่ถา้ เราวิเคราะห์ถึงข้อพระธรรมข้างต้น ซึ่ งว่า “บัดนี้เป็ นเวลาอันชอบ บัดนี้เป็ นเวลาแห่งความ
รอด” ประกอบกับคาตอบที่พระเยซูทรงตอบแก่โจรผูน้ ้ นั ว่า “แท้จริ ง เราบอกเจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยูก่ บั เรา
ในแผ่นดินสวรรค์” แล้วก็จะเข้าใจได้วา่ ความรอดเป็ นเรื่ องของปั จจุบนั ไม่ใช่เรื่ องของอนาคต เรารับ
เอาพระเจ้าให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเราเมื่อใด ก็รอดเมื่อนั้น

9

5. ความรอดมิใช่ ผลของการประพฤติ
“ด้ วยว่ าซึ่ งท่ านทั้งหลายรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่ อ และมิใช่ แต่ ตัวท่ านทั้งหลาย
เอง แต่ พระเจ้ าประทานให้ ความรอดนั้นเป็ นด้ วยการประพฤติกห็ ามิได้ เพื่อมิให้ คนหนึ่งคนใดอวดได้ ”
(เอเฟซัส 2:8, 9)
หากความรอดเป็ นผลของการปฎิบตั ิแล้ว คงไม่มีใครกล้าพูดว่าเขารอดแล้ว แต่เพราะว่า “เรา
รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ” เราจึงรู ้วา่ เรารอดแล้ว อนึ่งการที่กล่าวอ้างว่ารอดโดยพระคุณนั้นไม่ใช่
เป็ นการอวดตัว แต่เป็ นการยกย่องพระเจ้า
พระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนแทนคนบาป นี่เป็ นพระคุณของพระเจ้าโดยแท้ พระเยซูตรัส
ขณะถูกตรึ งบนไม้กางเขนว่า “สาเร็ จแล้ว” ทั้งนี้ หมายความว่าพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทาเพื่อ
ความรอดของมนุษย์เสร็ จสิ้ นแล้ว ส่ วนที่เหลือเป็ นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะ ซึ่ งก็มิใช่งานหนักหนาอะไร
เลย เพียงแต่เชื่ อในพระองค์เท่านั้น ถ้าเราเชื่ อและรับเอาพระองค์เป็ นที่พ่ งึ ก็จะได้รับความรอด จงเชื่อ
แล้วจะรอด ถ้าเชื่อเดี๋ยวนี้ก็รอดเดี๋ยวนี้
บางท่านอาจจะสงสัยว่า ทาไมจึงรอดกันง่ายนักก็ได้ ข้อนี้ขอตอบว่า ไม่มีอะไรง่ายกว่ารับเอา
ความรอดของพระเจ้า แต่ ไม่ เป็ นการง่ ายสาหรั บพระเยซูเลยที่จะประทานความรอดแก่ เรา พระบุตรของ
พระเจ้าต้องสละความสุ ขและสง่าราศี มารับความทุกข์ยากลาบากในโลกจนกระทัง่ ตายบนไม้กางเขน
เพื่อให้เราได้รับความรอด
ประธานาธิ บดีลินคอล์นแห่งสหรัฐอเมริ กา มีความเชื่อว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาให้
มีความเสมอภาคกัน จึงได้หาทางปลดปล่อยพวกนิโกรในประเทศนั้นให้ได้รับอิสระ มีคนเห็นชอบด้วย
ไม่นอ้ ย แต่ที่ขดั ขวางก็มาก ลงท้ายก็เกิดสงครามแต่ลินคอล์นชนะ จึงประกาศเลิกทาส พวกทาสก็ได้รับ
อิสรภาพไปตาม ๆ กัน แต่ก็ยงั มีคนบางส่ วนที่ยงั ไม่รู้ถึงการเลิกทาสนี้ ยังไม่ทราบถึงวีรกรรมของบุคคล
เป็ นอันมากที่ยอมหลัง่ เลือด ยอมตายเพื่อเขา ขณะเดียวกันก็มีบางคนทราบดี แต่ก็ยงั คงพอใจในความ
เป็ นอยูข่ องตน จึงยังคงเป็ นทาสเขาอีกต่อไป เปรี ยบดังคนบาปที่ไม่ยอมรับรู ้ถึงการเสี ยสละของพระ
คริ สต์ และไม่ยอมเชื่ อพึ่งพระองค์
ถ้าพวกทาสพยายามช่วยตัวเองให้เป็ นไท เชื่ อว่าจนกระทัง่ ป่ านนี้เขาก็ยงั คงทาไม่สาเร็ จ ทานอง
เดียวกัน ถ้าเราจะช่วยตังเองให้รอดก็ไม่มีหวังที่จะทาให้สาเร็ จได้ เพราะไม่มีใครมีคุณงามความดี หรื อมี
ความบริ สุทธิ์ พอที่จะช่วยตนให้รอดได้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า เราทุกคนเหมือนสิ่ งสกปรก
ความชอบธรรมของเราเหมือนผ้าขี้ริ้ว (ดู อิสยาห์ 64:6) เราจึงจาเป็ นต้องพึ่งพิงพระเยซูคริ สต์ ผูซ้ ่ ึง
บริ สุทธิ์ ผดุ ผ่องและอยูเ่ หนื อสรรพสิ่ งทั้งปวง แต่พระองค์ก็ยอมเสี ยสละเพื่อเรา ทรงรับเอาความผิดบาป
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ทั้งหลายแทนเรา โดยเหตุน้ ีเอง “พระเจ้าได้ทรงกระทาให้พระองค์น้ นั ผูไ้ ม่มีความผิดเป็ นความผิด เพราะ
เห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็ นความชอบธรรมของพระเจ้าโดยพระองค์” (2 โคริ นธ์ 5:21)
ท่านผูอ้ ่านที่รัก ท่านไว้วางใจในพระราชกิจขององค์พระเยซูคริ สต์ ผูซ้ ่ ึงยอมพลีพระชนม์เพื่อ
ความรอดของท่านหรื อไม่? ถ้าท่านไว้ใจ เหตุใดท่านจึงไม่ทราบว่า ท่านรอดแล้ว?
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6. พระสั ญญาทีเ่ กีย่ วกับความรอด
“โดยความหวังว่ าจะได้ ชีวิตนิรันดร์ ซึ่ งพระเจ้ าผู้ตรั สมุสาไม่ ได้ ได้ ตรั สสัญญาไว้ ตั้งแต่ ก่อนดึก
ดาบรรพ์ ” (ทิตัส 1:2)
เรารู ้วา่ เรารอดเพราะพระเจ้าบอกไว้ พระเจ้าไม่ทรงมุสาเป็ นอันขาด พระสัญญาของพระองค์
เป็ นที่ไว้ใจได้ ในพระคัมภีร์มีคาสัญญาเกี่ยวกับความรอดมากมาย ที่รู้กนั ดีก็คือ ยอห์น 3: 16 ซึ่ งว่า
“พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะ
มิได้พินาศ แต่มีชีวิตนิ รันดร์ ”
ครั้งหนึ่งศิษยาภิบาลได้ถามหญิงชราผูห้ นึ่งซึ่ งเป็ นคริ สเตียนมานานกว่า 30 ปี ว่า “คุณแม่ครับ
คุณแม่รอดแล้วหรื อยังครับ?” หญิงชราผูน้ ้ นั ตอบว่า “ยังไม่รู้เลย”
“คุณแม่อ่านพระธรรมยอห์น 3:16 บ้างหรื อเปล่าครับ?” “แน่ซิ” แกตอบ “ฉันอาจจะพลาดตอน
อื่นแต่ไม่ใช่ตอนนี้ เป็ นคริ สเตียนมากกว่า 30 ปี แล้วนี่ ฉันจาได้ดีทีเดียว”
“เอาล่ะ ว่าให้ผมฟังหน่อยซิ ครับ”
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก” แกเริ่ มต้นด้วยความแน่ใจ แล้วพูดต่อ “จนได้ประทานพระบุตร
องค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น”
“เดี๋ยวก่อนครับ” ศิษยาภิบาลขัดขึ้น “คุณแม่เชื่อแล้วหรื อยังครับ?”
“เชื่อแล้วหรื อยัง? ตายจริ ง” แกพูด “ก็เชื่อมากว่า 30 ปี แล้วนี่นะ”
ศิษยาภิบาลจึงกล่าวต่อไปว่า “ท่องต่อไปซิ ครับ จะได้รู้วา่ คนที่เชื่อแล้วได้รับอะไรบ้าง”
“...จะมิได้พินาศ แต่มีชีวิตนิ รันดร์ ”
พอหญิงชราผูน้ ้ นั ท่องมาถึงคาว่า “ชีวติ นิรันดร์ ” แกก็ตื่นตัวทันที และท่องซ้ าอีก “ทุกคนที่
วางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศ แต่มีชีวิตนิ รันดร์ ”
“นี่เป็ นพระดารัสของพระเจ้านะครับ” เขาย้า “พระองค์ไม่ทรงโกหกเป็ นอันขาด” ตั้งแต่น้ นั มา
แกก็รู้วา่ ได้รับชี วติ นิ รันดร์ แล้ว ตลอด 30 กว่าปี ที่แล้ว ๆ มา แกไม่รู้สึกดีใจที่ได้รับความรอดเลย เพราะ
ยังสงสัย และไม่รู้ตวั ว่าได้รับความรอดแล้วหรื อยัง
พระสัญญาของพระเจ้าเป็ นรากฐานแห่งความเชื่อของเรา ถ้าไม่มีพระสัญญาแล้ว ความเชื่อ
ย่อมจะดารงอยูไ่ ม่ได้ ความรู ้สึกของเราไม่แน่นอน คอยหลอกเราบ่อย ๆ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ทาให้เรา
รู ้สึกถึงสภาพที่แท้จริ ง ท่านผูอ้ ่านที่รัก ถ้าท่านเป็ นคริ สเตียน จงยึดมัน่ ในคาสัญญาของพระเจ้า พระองค์
ทรงซื่ อสัตย์และรักษาคามัน่ สัญญาของพระองค์เสมอ
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7. คาพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
“พระวิญญาณนั้นเป็ นพยานร่ วมกับจิตใจของเราทั้งหลายว่ า เราทั้งหลายเป็ นบุตรของพระเจ้ า”
(โรม 8:16)
ผูท้ ี่รอดแล้วจะรู ้ถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวติ อันเป็ นผลของพระราชกิจที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ทรงกระทาเพื่อเขา เช่น
(1) รู้ สึกสานึกในความผิดบาปที่ได้ กระทาไปแล้ ว และต้ องการผู้ช่วย
(2) รั บสารภาพความผิดนั้นและกลับใจใหม่
(3) รั บเอาพระเยซูเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอด และไว้ ใจในพระโลหิ ตวิเศษของพระองค์ ที่ชาระเขา
ให้ พ้นจากบาป
(4) มีความสุขที่ได้ รับการยกโทษจากความผิดบาป
ขั้นแรก พระวิญญาณทรงทาให้เห็นถึงความผิดบาปของตัวเอง และนาเขาให้เห็นถึงความ
จาเป็ นที่พระเยซูตอ้ งตายแทนเขาและเมื่อเขารับเอาพระองค์เป็ นที่พ่ ึงแล้ว
พระวิญญาณก็ประทาน
ความสุ ขและความยินดีแก่เขา
(5) มีความสัมพันธ์ กับพระเจ้ าอย่ างใกล้ ชิดดุจบุตรกับบิดา “เพราะท่านทั้งหลายเป็ นบุตรแล้ว
พระเจ้าจึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์ เข้ามาในใจของท่านทั้งหลายร้องว่า “อาบา”
คือ พระบิดา” (กาลาเทีย 4:6) เขาสามารถอธิ ษฐานติดต่อกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิด
(6)พ้ นจากความเป็ นทาสบาป และปราศจากความกลัว เพราะพระองค์ทรงสัญญาว่า “การปรับ
โทษไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยูใ่ นพระเยซูคริ สต์” (โรม 8:1) ไม่จาต้องกลัวว่า จะตกเป็ นนักโทษประหาร
ของพระเจ้า หากแต่เป็ นบุตรที่รักของพระองค์
(7)ขอบคุณและสรรเสริ ญพระเจ้ าที่พระเยซูทรงช่ วยเขา
ท่านผูอ้ ่านที่รัก เมื่อท่านรอดแล้วท่านรู ้สึกอย่างไรบ้าง? พระวิญญาณทรงทาอะไรในท่านบ้าง?
ท่านสงสารหลายคนที่เรี ยกตัวเองว่าคริ สเตียน แต่ไม่มีความรู ้สึกดังกล่าวมานี้เลยหรื อไม่? คริ สเตียน
เหล่านี้ มักเป็ นคริ สเตียนแต่ในนาม ไม่มีความซาบซึ้ งในเนื้ อแท้ของความเป็ นคริ สเตียนเลย บ้างก็เป็ น
เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการเกิดในคริ สเตียน พิธีบพั ติศมา และศีลมหาสนิทเป็ นองค์ประกอบอันเพียงพอ
แล้วที่จะให้เขาเป็ นคริ สเตียน ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าบุคคลเหล่านี้ไม่แน่ใจในความรอดเลย
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8. ชีวติ ใหม่
“เราทั้งหลายเป็ นกิจการของพระองค์ ที่ทรงสร้ างขึน้ ใหม่ ในพระเยซูคริ สต์ เพื่อจะให้ กระทา
การดีซึ่งพระเจ้ าได้ ทรงดาริ ไว้ ก่อน ให้ เราประพฤติตามนั้น” (เอเฟซัส 2:10)
ข้อนี้น่าสงเกตจากพระธรรมข้อนี้ก็คือ “ความรอด” มิใช่ผลของการกระทาความดี แต่เป็ นเหตุ
ของการกระทาความดี ทั้งนี้เพราะความรอดของเราตั้งอยูบ่ นรากฐานของพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระ
เจ้าและความเชื่ อ ฉะนั้นเมื่อเราได้รับความรอดแล้ว ก็ยอ่ มปฎิบตั ิตามคาสอนของพระองค์ ซึ่ งล้วนแต่อยู่
ในกรอบข่ายและแบบแผนแห่งความดีท้ งั สิ้ น ไม่เพิกเฉยเช่นเมื่อก่อนอีก ท่านยากอบกล่าวว่า “ความเชื่อ
ที่ปราศจากความประพฤติก็ตายแล้ว”

ลักษณะของผู้ทไี่ ด้ รับความรอดแล้ว
(1) ชอบอ่ านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ “ทารกต้องการน้ านมฉันใด คนที่บงั เกิดใหม่ก็ตอ้ งการนม
ฝ่ ายวิญญาญฉันนั้น” พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงปรารถนาที่จะได้น้ านมที่สมกับ
ฝ่ ายวิญญาณและปราศจากอุบาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้วฒั นาขึ้นไปสู่ ความรอดด้วยน้ านมนั้น” (1 เป
โตร 2:2) เมื่อเขาอ่านก็จะรู ้วา่ พระวิญญาณทรงดลใจให้เขาพอจะเข้าใจบ้าง สาหรับสิ่ งใดที่เขาไม่เข้าใจ
เขาก็ไม่เยาะเย้ยหรื อเห็นเป็ นเรื่ องขบขัน
(2) เกลียดชังความผิดบาป แม้วา่ เขาจะยังไม่ชนะความผิดบาปโดยเด็ดขาด แต่เขาก็ตอ้ งการ
ความบริ สุทธิ์ อย่างจริ งใจ เขาเห็นว่าการทาบาปนั้นเป็ นสิ่ งที่อปั ยศ ไม่ใช่เป็ นของสนุกแม้วา่ บางทีเขาจะ
แพ้ต่อบาปอยูบ่ า้ ง แต่เขาก็ไม่มีความภาคภูมิในการกระทานั้น ๆ เลย
(3) มีความกระตือรื อร้ นในการเป็ นพยานเพื่อพระเจ้ า อยากให้คนอื่นรอดเช่นเดียวกับตัวเขาเอง
นี่คือข้อพิสูจน์ที่แท้จริ งว่าเขารอดแล้ว
(4) รั กพี่น้องในพระคริ สต์ และพอใจในการนมัสการร่ วมกัน พี่นอ้ งทั้งหลาย ชีวติ ของท่าน
เมื่อก่อนนี้ กับเมื่อเชื่ อพระเยซูแล้วต่างกันอย่างไร? มีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่บา้ ง?
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9. ความรอดต่ างกับชัยชนะ
“พระองค์ นั้นทรงช่ วยให้ เราพ้ นจากความตายอันใหญ่ หลวงและพระองค์ จะทรงช่ วยเราอีก เรา
ไว้ ใจพระองค์ ว่า พระองค์ ยงั จะทรงช่ วยเราต่ อไป” (2 โคริ นธ์ 1:10)
ความรอด ช่วยให้พน้ จากการถูกลงโทษเพราะความผิดบาป
ชัยชนะ คือการพ้นจากอานาจของความผิดบาป
หลายคนยังไม่เข้าใจ เขาคิดว่าถ้าตราบใดที่ไม่อาจเอาชนะความผิดบาปได้ ตราบนั้นก็จะไม่มี
ทางที่จะได้รับความรอดเลย ความคิดเห็นผิด ๆ เช่นนี้ เป็ นเหตุให้เกิดความท้อถอย
ในพระธรรมโรม มีสามบทที่สาคัญมาก คือบทที่ 1, 7, 8 ซึ่งคริ สเตียนทุกคนที่ตอ้ งการให้ชีวติ
เจริ ญก้าวหน้า ต้องทาความเข้าใจให้ดี บทที่ 1 กล่าวถึงสภาพของคนบาป บทที่ 7 กล่าวถึงสภาพ
ของคริ สเตียนที่ต่อสู ้กบั ความผิดบาป ส่ วนบทที่ 8 กล่าวถึงชีวติ ของผูท้ ี่ชนะความผิดบาปโดยสมบูรณ์
แล้ว ความผิดบาปในบทที่ 1 กับบทที่ 7 นั้นต่างกัน ในบทที่ 1 คนที่ทาบาปรู ้สึกว่า การกระทาเช่นนั้น
เป็ นการสนุกสนาน (โรม 1: 32) กล่าวคือ ตนเองทาบาปแล้วก็ยงั ดีใจที่คนอื่นทาด้วย เป็ นการกระทาที่
ปราศจากความสานึกผิด ในใจเขาไม่มีการต่อสู ้ระหว่างความดีกบั ความชัว่ ส่ วนในบทที่ 7 ผูท้ ี่เชื่อยังแพ้
อานาจบาปก็ทาบาปเหมือนกัน แต่เมื่อทาแล้ว ก็รู้สานึกในการกระทานั้น ดังข้อพระธรรมที่วา่ “เจตนาดี
ของข้าพเจ้าก็มีอยู่ แต่ซ่ ึ งจะทาดีน้ นั ข้าพเจ้าหาได้กระทาไม่ ด้วยว่าการดีน้ นั ซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทา
ข้าพเจ้าไม่ได้กระทา แต่การชัว่ ซึ่ งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาทา ข้าพเจ้าก็ยงั ทาอยู่ โอ้ขา้ พเจ้าเป็ นคนเข็ญใจ
จริ ง! ใครหนอจะช่วยข้าพเจ้าให้พน้ จากความตายนี้?” (โรม 7:18, 19, 24) ในใจเขายังพอจะมีมโนธรรม
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างความดีกบั ความชัว่ อยู่ แต่กล่าวโดยสรุ ปแล้ว ทั้งผูท้ ี่ไม่เชื่อในบทที่ 1 กับ
ผูเ้ ชื่อในบทที่ 7 ต่างก็อยูใ่ ต้อานาจบาปด้วยกันทั้งคู่ แต่สภาพของคนสองประเภทนี้ ต่างกันมาก บุคคล
ประเภทในบทที่ 1 ควรแสวงหาความรอด ส่ วนบุคคลประเภทที่อยูใ่ นบทที่ 7 ควรแสวงหาชัยชนะ มี
หลายคนที่อยูใ่ นประเภทบทที่ 7 คิดว่าเขายังมิได้รับความรอด แต่แท้จริ งแล้วเขาได้รับความรอดโดย
สมบูรณ์แล้ว เพียงแต่ยงั ไม่ได้รับชัยชนะเท่านั้น ถ้าเรามีสภาพเหมือนอย่างบทที่ 7 ก็แสดงว่ารอดแล้ว
เพราะคนที่วิญญาณตายด้านไปแล้ว ย่อมไม่มีความสานึกในความผิดบาปของตน แต่คนที่บงั เกิดใหม่
เท่านั้นที่จะรู ้สึกว่ามีการสู ้รบระหว่างความดีกบั ความชัว่ สัตว์ที่ตายแล้วย่อมปล่อยให้แมลงวันตอมอย่าง
สบาย แต่ที่มีชีวติ อยูย่ อ่ มพยายามไล่แมลงวันจนสุ ดความสามารถ เรื่ องนี้ เป็ นฉันใดความรอดก็เป็ นฉัน
นั้น ถ้าเรารู ้สึกว่ามีการสู ้รบระหว่างเนื้อหนังกับวิญญาณ ก็แสดงว่าเราเกิดใหม่ และรอดแล้ว แต่อย่าเพิ่ง
ภูมิใจ หรื ออย่าหยุดแค่น้ ี จงพยายามเอาชนะต่อบาปให้ได้ เมื่อพระวิญญาณกับเนื้อหนังสู ้รบกัน จง
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เข้าข้างพระวิญญาณ เพราะพระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า “จงดาเนิ นตามพระวิญญาณ และท่านจะไม่ได้
ประพฤติตามราคะตัณหาของเนื้อหนัง” (กาลาเทีย 5:16)
ความรอดนี้เสร็ จเรี ยบร้อยในทันที แต่ชีวิตอันมีชยั มิได้สิ้นสุ ดหรื อเกิดผลเพราะการกระทาอัน
จากัดเพียงแค่น้ นั หากแต่หมายถึงการต่อสู ้ตลอดทุกเวลา นาที ตราบที่ยงั มีชีวิตอยูใ่ นโลกพระธรรมข้อ
เดียวก็ช่วยให้รอดได้ บางคนรอดเพราะอ่านพระธรรมยอห์น 3: 16; 5:24 หรื อโรม 10:9 เพียงแต่มีความ
เชื่ออย่างจริ งใจก็พอแล้ว แต่กว่าจะบรรลุสู่ชีวติ แห่งความมีชยั ได้ก็อาจต้องอ่านพระคัมภีร์ท้ งั เล่ม คือ
ข้อแนะนาทั้งหมดของพระเจ้า เมื่อท่านรอดพระวิญญาณก็จะเข้ามาในใจของท่านทันที แต่กว่าจะมีชีวติ
ใหม่หรื อชี วติ แห่งความมีชยั ได้ ท่านก็ตอ้ งเปี่ ยมไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ การรับเอาพระเยซูเป็ น
พระผูช้ ่วยให้รอด ทาให้เราได้รับความรอด แต่ชีวิตใหม่ได้มาด้วยการถวายชีวติ ของเราให้แก่พระองค์
และยกย่องพระองค์ให้เป็ นเจ้าชีวติ ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราควรเข้าใจข้อแตกต่างเหล่านี้ให้ดี
จาก 2 โคริ นธ์ 1: 10 ทาให้เรารู้วา่ พระเจ้าช่วยเราสามประการ คือ
1. “ช่ วยให้ เราพ้ นจากความตายอันใหญ่ หลวง” นี่แหละคือความรอด เป็ นการเปลี่ยนจากความ
ตายมาสู่ ชีวติ ที่พน้ โทษสาหรับชาวเมืองโคริ นธ์ได้รับความรอดทันทีเมื่อเขาเชื่อ ดังนั้นความรอดจึงเป็ น
เรื่ องของอดีต
2. “และพระองค์ จะทรงช่ วยเราอีก” ตอนนี้ แหละที่เราเรี ยกว่า “ชีวติ ใหม่” เป็ นการช่วยให้พน้
อานาจบาป เป็ นงานที่ทาทุกวัน ทุกชัว่ โมง จึงเป็ นเรื่ องในปั จจุบนั
3. “และยังจะทรงช่ วยเราต่ อไป” คือช่วยให้พน้ บาปเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา นี่เป็ นเรื่ องใน
อนาคต
สาหรับผูท้ ี่ได้รับความรอดแล้ว ย่อมผ่านพ้นภาวะในข้อ 1 ไปแล้ว เขากาลังอยูใ่ นภาวะของข้อ 2
และตั้งความหวังสาหรับข้อต่อไป บัดนี้ท่านรู ้สึกว่าได้รับการช่วยเหลือในข้อหนึ่งแล้วหรื อยัง?
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10. ความรอดต่ างกับบาเหน็จ
“ผูใ้ ดจะวางรากชนิ ดอื่นอีกไม่ได้ นอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริ สต์ และเขาจะเอาทองคา
เงิน หรื อเพชรพลอย หรื อจะเอาไม้ หญ้าแห้ง หรื อฟาง มาก่อขึ้นบนรากนั้น การของทุกคนก็จะได้
ปรากฏแจ้ง ด้วยว่าวันเวลานั้นจะเห็นได้ชดั เจน เหตุวา่ จะเห็นชัดได้ดว้ ยไฟ และไฟนั้นจะได้ทดลองดู
การของทุกคนว่าเป็ นอย่างไร ถ้าการของผูใ้ ดที่ก่อขึ้นบนรากนั้นทนอยูไ่ ด้ ผูน้ ้ นั จะได้บาเหน็จ ถ้าการ
ของผูใ้ ดไหม้เสี ย ผูน้ ้ นั ก็จะขาดบาเหน็จ แต่ตวั เขาเองจะรอด แต่เหมือนดังรอดจากไฟ (1 โคริ นธ์ 3:1115)
พระเยซูคริ สต์เป็ นรากฐานแห่งความรอดของเรา “ในผูอ้ ื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่ ง
เป็ นที่รอดแก่เราทั้งหลายไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้า” (กิจการ 4:12) ผูท้ ี่อยูบ่ น
รากฐานนี่ คือผูท้ ี่เชื่อพระเยซู ย่อมได้รับความรอดแต่หลังจากรับความรอดแล้ว เขาก็อาจจะดาเนิ นชีวติ
ผิดแผกไปเหมือนวัตถุต่าง ๆ ที่ใช้สร้างบ้าน พระเจ้าจะพิพากษาชีวติ ของผูเ้ ชื่ อแต่ละคน คล้ายกับพิสูจน์
ดูวา่ ส่ วนต่าง ๆ นั้นสร้างด้วยอะไร ถ้าเราซื่ อสัตย์ รักพระเจ้าด้วยสุ ดใจสุ ดจิต รักษาตัวให้สะอาดบริ สุทธิ์
เอาชนะมาร โลก ความผิดบาป และทาตามน้ าพระทัยพระเจ้าเสมอ เราจะเหมือนคนที่ใช้เงินทองและ
เพชรพลอยในการก่อสร้าง พระองค์จะประทานบาเหน็จให้เรา แต่ถา้ เราเป็ นเพียงผูท้ ี่เชื่อแต่ปากเท่านั้น
ไม่รักพระเจ้าจริ ง หรื อไม่ปฏิบตั ิต่อพระองค์ เป็ นมิตรกับโลก ทาตามตัณหาของเนื้ อหนัง ทาให้พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ เสี ยพระทัย ก็จะเหมือนคนสร้างบ้านด้วยไม้หญ้าหรื อฟาง เขาก็จะขาดบาเหน็จอย่าง
แน่นอน พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวถึงบุคคลประเภทนี้ วา่ เขาก็ได้รับความรอดเช่นกันแต่ปราศจาก
บาเหน็จ เปรี ยบดังรอดจากไฟ ดังนั้นความรอดกับบาเหน็จจึงต่างกัน
พึงจาไว้วา่ ความรอด เป็ นของที่พระเจ้าประทานให้เปล่า ๆ เมื่อเราเชื่ อในพระเยซูก็รอด ส่ วน
บาเหน็จนั้น เป็ นรางวัลให้ตามผลงาน หลังจากที่ได้รับความรอดแล้ว ซึ่ งอาจมากน้อยผิดแผกกันหรื อ
บางคนอาจไม่ได้รับเลยก็ได้ เช่นเดียวกับนักเรี ยนซึ่ งอาจสอบได้ท้ งั ชั้น แต่บางคนได้รับรางวัลและ
เกียรติอนั สู งส่ ง แต่บางคนไม่ได้อะไรเลย ดังนั้นผูเ้ ชื่อทุกคนที่รอดแล้ว จึงไม่ควรหวังที่จะไปสวรรค์
อย่างเดียวเท่านั้น ขอให้เราแข่งขันกัน อุทิศชีวิตเพื่อการงานของพระเจ้า เพื่อรับรางวัลจากพระองค์ อย่า
เป็ นผูเ้ ชื่ อเพียงเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้น แต่ตอ้ งแสวงหาวิญญาณของผูอ้ ื่นถวายพระเจ้าด้วย
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11. ความรอดเป็ นสิ่งทีย่ งั่ ยืนนิรันดร
“เราให้ ชีวิตนิรันดร์ แก่ แกะนั้น แกะนั้นจะมิได้ พินาศเลยเป็ นนิตย์ และจะไม่ มีผ้ ใู ดชิ งแกะนั้นไป
จากมือของเราได้ พระบิดาของเราที่ประทานแกะนั้นแก่ เรา เป็ นใหญ่ กว่ าสารพัดทั้งปวง และไม่ มีผ้ ใู ด
อาจชิ งแกะนั้นจากพระหัตถ์ พระบิดาของเราได้ ” (ยอห์ น 10:28, 29)
ถ้าความรอดไม่ยงั่ ยืนเป็ นนิ ตยถาวรแล้ว ก็ยอ่ มจะไม่มีคุณค่านัก ไม่สมกับที่องค์พระเยซูคริ สต์
ต้องเอาพระชนมชีพเข้าแลก และคริ สเตียนทั้งหลายก็คงไม่กล้ากล่าวอ้างได้อย่างเต็มที่นกั ว่า เขารอด
แล้ว แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ที่ความรอดของพระองค์ไม่เป็ นอย่างนั้น พระโลหิ ตของพระองค์ลบล้าง
ความผิดบาปของเราได้โดยไม่มีที่สิ้นสุ ด (ฮีบรู 9: 12)
พระองค์ประทานชี วติ นิ รันดร์ ให้แก่เรา คาว่า “นิรันดร์ ” แปลว่า “สื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์” ดังนั้น
ความรอดของเราจึงไม่มีวนั สิ้ นสุ ด ทุกคนที่มีชีวติ นิรันดร์ จะไม่พินาศ แต่จะอยูใ่ นอ้อมพระหัตถ์ของ
พระเยซูและพระบิดาเจ้าเสมอ พระองค์ทรงรักษาเราไว้จนถึงวันนั้น (1 เธสะโลนิกา 5:23) พระเยซูจะ
ช่วยทุกคนที่มาหาพระเจ้าโดยทางพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิ ตย์ เพื่อจะได้ช่วย
เสนอความให้แก่คนเหล่านั้น (ฮีบรู 7:25) พระเยซูทรงพระชนม์อยูต่ ลอดไป พระองค์ทรงพระชนม์อยู่
เช่นใด เราก็มีชีวติ อยูเ่ ช่นนั้น พระเจ้ากับเรามีความสัมพันธ์กนั ดังบิดากับบุตร เป็ นความสัมพันธ์ที่แนบ
แน่นเกินกว่าจะตัดจากกันได้ การติดต่อระหว่างพระเจ้ากับเราอาจชะงักไปบ้างเพราะความผิดบาปของ
เรา แต่ความรอดนั้นมัน่ คงมาก เราจึงไม่ตอ้ งวิตกว่าเราจะต้องพลัดพรากไปจากพระเจ้าเลย
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12. เราได้ รับประโยชน์ อะไรจากการทีร่ ู้ว่าได้ รับความรอดแล้ ว?
“ข้ อความเหล่ านี ้ ข้ าพเจ้ าได้ เขียนฝากมายังท่ านทั้งหลาย เพื่อท่ านทั้งหลายจะได้ ร้ ู ว่า ท่ านมีชีวิต
นิรันดร์ คื อมายังท่ านทั้งหลาย ที่ได้ เชื่ อในพระนามพระบุตรของพระเจ้ า ” (1 ยอห์ น 5:13)
ถ้าการที่เรารู ้วา่ เรารอดนั้นไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว ท่านอัครสาวกยอห์นจะไม่เขียนไว้อย่างนี้
เลย

ประโยชน์ ทเี่ ราได้ รับจากการทีร่ ู้ ว่า เราได้ รับความรอดแล้ว พอจะสรุปได้ ดังนี้
1. ทาให้ มีความหวังใจในชี วิต คนที่ยงั ไม่รู้แน่ถึงข้อนี้จะต้องกลุม้ ใจไม่นอ้ ย เขาจะสบายใจได้
อย่างไร เมื่อไม่รู้ถึงทิศทางในอนาคตของตน
มีเรื่ องเล่าว่า ชายคนหนึ่งขับรถม้าไปพบคนแบกของหนักกลางทาง จึงเชิญให้ข้ ึนรถ แต่เมื่อขึ้น
บนรถแล้ว ชายผูน้ ้ นั ก็ยงั คงแบกของหนักอยู่ ไม่ยอมวางบนพื้น เจ้าของรถม้าจึงถามว่า “แบกไว้ทาไมให้
หนักเปล่า ๆ” ชายคนนั้นตอบว่า “ลาพังตัวผมก็หนักอยูแ่ ล้ว จะเอาน้ าหนักของไปเพิ่มอีกทาไม” เขาไม่
คิดว่าถึงอย่างไรรถก็รับน้ าหนักอยูแ่ ล้ว ไม่วา่ เขาจะแบกไว้เองหรื อวางไว้ ณ ที่ใดในรถ ผูเ้ ชื่อหลายคนที่
ยังคงอยูใ่ นสภาพเดียวกันนี้ ยังกังวลอยูก่ บั สิ่ งที่ไม่จาเป็ น กล่าวคือ บุคคลเหล่านี้ แม้จะเชื่อพึ่งในพระเยซู
แล้ว แต่ กย็ งั เป็ นกังวลอยู่ จึงขาดความชื่นชมยินดีและความมัน่ ใจในความรอด และกลายเป็ นคริ สเตียน
อ่อนแอ เพราะเขาไม่รู้วา่ “ความโสมนัสยินดีแห่งพระเยโฮวาห์ เป็ นกาลังของพวกเจ้าทั้งหลาย” (เนหะ
มีย ์ 8:10)
(2) ทาให้ เพิ่มความเคารพยาเกรงพระเจ้ ายิ่งขึน้ การที่รู้จกั กันดีน้ นั ต้องมีความใกล้ชิดสนิทสนม
กัน ฉะนั้นเมื่อเราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากเท่าใด เราก็จะรู ้ถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณที่พระองค์ทรงมีต่อเรา
มากขึ้นเท่านั้น และเมื่อเรารู ้ถึงความรัก ความห่วงใย ความอดกลั้นและความเสี ยสละของพระองค์ เช่นนี้
แล้วเราก็ยอ่ มจะมีความยาเกรงพระองค์ ไม่กล้าฝ่ าฝื นน้ าพระทัยของพระองค์ เป็ นผลให้ชีวติ ของเรา
บริ สุทธิ์ ผดุ ผ่อง
(3) สามารถเป็ นพยานได้ ด้วยความมัน่ ใจ เพราะเมื่อตนมีความมัน่ ใจในความรอดแล้ว ย่อมเป็ น
พยานได้อย่างเข้มแข็งหนักแน่น ไม่เคอะเขิน หรื อกระดากใจ สามารถชี้ทิศทางให้แก่ผทู ้ ี่หลงหายให้
บรรลุสู่เป้ าหมายได้โดยถูกต้อง อาจารย์เปาโลกล่าวไว้อย่างหนักแน่นและชัดแจ้งว่า “จงเชื่อในพระ
เยซูคริ สตเจ้าแล้วท่านจะรอดได้” การที่ท่านสามารถกล่าวได้เช่นนี้ ก็เพราะท่านมีความเชื่อมัน่ ใน
พระองค์อย่างเต็มที่นนั่ เอง พระเยซูตรัสกับคนที่พระองค์ทรงขับผีออกว่า “จงกลับไปบ้านของตัว และ
บอกชาวบ้านถึงเรื่ องการใหญ่ซ่ ึ งพระจ้าได้กระทาแก่เจ้า” ถ้าพระเจ้าไม่สามารถกระทาตามสัญญาของ
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พระองค์ได้แล้ว คริ สเตียนจะกล้าประกาศแก่ผอู ้ ื่นได้อย่างไร การที่ผเู ้ ชื่ อเป็ นอันมากไม่กล้าเป็ นพยาน
เพื่อพระเยซู ก็เพราะไม่แน่ใจว่าตนเองรอดแล้วหรื อยังนัน่ เอง ฉะนั้น ถึงกล้าเป็ นพยานก็ไม่หนักแน่น
เท่าที่ควร
(4) ทาให้ พระเจ้ าทรงพอพระทัย เพราะพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เรารู้ และมัน่ ใจใน
ความรอดที่พระองค์ประทานให้แก่เราโดยทางพระบุตรของพระองค์อยูแ่ ล้ว ฉะนั้นการกระทาตามน้ า
พระทัยของพระองค์จึงไม่เป็ นผลเสี ยแต่อย่างใด มีแต่จะทาให้ชีวติ รุ่ งเรื องยิง่ ขึ้น
ขอพระเจ้าจงช่วยให้เราเข้าใจเรื่ องราวเกี่ยวกับความรอดของพระองค์ และมีความมัน่ ใจว่า บัดนี้
เราได้รับความรอดแล้ว
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“อาชญากรรมของคริสเตียน”
หนังสื อดีอีกเล่มหนึ่งที่ควรค่าแก่การอ่านอย่างยิง่ อาชญากรรมของคริสเตียน เป็ นหนังสื อที่
ชี้ให้เห็นถึงแง่มุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งของชีวติ คริ สเตียนว่า ความเป็ นอาชญากรนั้นอาจเกิดขึ้นกับตัวเราได้
เสมอ ไม่จาเป็ นจะต้องจากัดเฉพาะเพียงในตัวบทกฎหมายเท่านั้น
ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณ เป็ นชีวติ ที่ละเอียดอ่อน ความผิดทั้งหลายที่เราเพิกเฉยเห็นว่าไม่สาคัญ อาจ
เป็ นความผิดที่อุกฉกรรจ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าก็ได้
อาชญากรรมของคริสเตียน มิใช่หนังสื อที่มีจุดมุ่งตีแผ่ให้เห็นข้อบกพร่ องของคริ สเตียนแต่
เพียงด้านเดียว หากมีจุดมุ่งที่จะให้คริ สเตียน ขจัดข้อบกพร่ องเหล่านั้นให้สิ้นไปให้สมกับเป็ นคนของ
พระเจ้าโดยแท้
ราคาเล่มละ 4.00 บาทเท่านั้น
สั่ งซื้อได้ ที่
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
28/2 ซอยประชาอุทิศ ถนนปฏิพทั ธ์
นครหลวง ฯ, 4

21

