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ส่วนรวมของพระศาสนา 

พระเจ้าพระเยซูคริสต์ 
 

การสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก 

แรกเร่ิมเดิมทีนั้น พระเจา้ไดท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก และส่ิงสารพดัทั้งปวงท่ีมีอยู่
ใน (สากลโลก) ท่ีเหล่าน้ี ในเวลานั้นมีพระเจา้อยูแ่ต่พระองคเ์ดียว พระองคเ์ป็นพระเจา้เท่ียงแท ้พระองค์
ไม่มีการเกิดเหมือนอยา่งกบัพวกเรา พระองคไ์ม่มีเบ้ืองตน้เบ้ืองปลาย พระองคท์รงมีชีวติอยูใ่นพระองค์
เอง และทรงเป็นตน้ชีวติทั้งปวง พระองคเ์ป็นผูส้ร้างสารพดัทุกส่ิง 

พระเจา้ทรงพอพระทยัแต่ในส่ิงท่ีดี เพราะเหตุฉะนั้นทุก ๆ ส่ิง ท่ีพระองคท์รงสร้าง จึงลว้นเป็น
แต่ของท่ีงดงามน่าดูทั้งนั้น ทีแรกพระองคไ์ดท้รงสร้างโลก และโลกก็ปกคลุมไปดว้ยความมืดและความ
วา่งเปล่า พระองคจึ์งทรงตรัสเนรมิตใหมี้แสงสวา่งเกิดข้ึน แลว้แสงสวา่งก็เกิดข้ึนพระเจา้จึงไดแ้ยกความ
สวา่งออกจากความมืดทรงท าเป็นวนัเป็นคืน เราจึงมีวนัมีคืนตั้งแต่วนันั้นเป็นตน้มา ภายหลงันั้นพระเจา้
ไดท้รงตรัสเนรมิตให้แผน่ดินสูงข้ึนจากพื้นน ้า น ้าจึงไหลลงไปสู่ท่ีต ่า พื้นดินจึงกลายเป็นแผน่ดินแห้ง 
และท่ีลุ่มท่ีต ่าก็กลายเป็นทะเลลึก คร้ันทรงจดัแจงท่ีดินอยา่งนั้นแลว้ พระองคจึ์งทรงตรัสเนรมิตให้
ตน้หญา้ตน้หมากรากไมท้ั้งปวง ซ่ึงมีดอกออกผลตามชนิดของมนังอกข้ึน พระเจา้ไดท้รงสร้าง ทอ้งฟ้า 
อากาศ เบ้ืองบน และทรงตั้งดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ และดวงดาวทั้งหลายไวใ้นทอ้งฟ้านั้น พระองค์
ไดท้รงตั้ง ดวงอาทิตย ์ ดวงจนัทร์ ดวงดาวทั้งหลายไวใ้หเ้ป็นเคร่ืองหมายของฤดู ปี เดือน และวนั แลว้
พระเจา้ไดท้รงสร้างฝงูปลาทั้งหลายไวใ้นทะเล และในแม่น ้าล าธารทั้งปวง ทรงสร้างฝงูนกใหบิ้นไปมา
ในอากาศ และทรงสร้างสัตวทุ์กชนิดใหมี้ข้ึนบนพื้นแผน่ดินโลก พระองคท์รงเนรมิต สร้างส่ิงสารพดั
ทั้งปวงเหล่าน้ีดว้ยค าตรัส พระองคเ์ป็นแต่เพียงตรัสออกมาเท่านั้น ส่ิงทั้งปวงก็บงัเกิดข้ึนตามพระราช
ประสงค ์

เม่ือพระองคไ์ดท้รงทอดพระเนตรดูส่ิงทั้งปวงท่ีพระองคไ์ดท้รงสร้างไว ้ พระองคก์็ทรงมี
ความปิติยนิดี ทุกส่ิงทุกอยา่งก็งามน่าดูทั้งนั้น แต่พระองคย์งัไม่ทรงพอพระทยั เพราะวา่ยงัไม่มีส่ิงหน่ึง
ส่ิงใดท่ีมีความฉลาด ความคิด สามารถจะร่วมสนิทและนมสัการพระองคไ์ด ้ ฉะนั้นภายหลงัเม่ือ
พระองคไ์ดท้รงสร้างส่ิงสารพดัทั้งปวงแลว้ พระองคจึ์งไดท้รงสร้างมนุษยข้ึ์นตามพระฉายาของ
พระองค ์ ในการทรงสร้างมนุษยน์ั้นพระองคไ์ดท้รงเอาดินมาป้ันเป็นรูปคน แลว้ทรงระบายลมแห่งชีวติ
ของพระองคเ์ขา้ไปในรูจมูกรูปป้ัน รูปป้ันนั้นจึงมีชีวติจิตวญิญาณเป็นข้ึนประมาณไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6000 
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ปีมาแลว้ ท่ีพระองคไ์ดท้รงสร้างมนุษยค์นแรก แต่พระเจา้ทรงเห็นวา่ ซ่ึงผูช้ายนั้นจะอยูแ่ต่ล าพงัคนเดียว
ก็ไม่ดี พระองคจึ์งไดท้รงสะกดใหผู้ช้ายนั้นนอนหลบัแลว้ทรงชกัเอาซ่ีโครงออกมาซ่ีหน่ึง เม่ือทรงปิด
แผลท่ีเปิดชกัซ่ีโครงแลว้  ก็ทรงเนรมิตซ่ีโครงซ่ีนั้นข้ึนเป็นผูห้ญิง ทรงน านางใหม้าอยูกิ่นกบัชายผูน้ั้น 
พระองคไ์ดท้รงสร้างสองคนเดิมนั้นเป็นคนบริสุทธ์ิปราศจากบาป พระองคท์รงตั้งช่ือผูช้ายวา่อาดาม 
และผูห้ญิงวา่ เอวา ท่านทั้งสองน้ีเป็นบิดามารดาเดิมของเราเหล่ามนุษยทุ์กชาติทุกภาษาทัว่โลก 
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มีความบาปเกดิขึน้ในโลก 

พระองคท์รงรักใคร่คนสองคนน้ีมากเหลือเกิน พระองคจึ์งไดท้รงสร้างสวนสวยงามใหเ้ขาอยู่
เฝ้ารักษาอาศยั เขาทั้งสองเตม็ไปดว้ยความอ่ิมหน าส าราญประกอบไปดว้ยความบริบูรณ์ทุกอยา่ง 
พระองคไ์ดเ้สด็จลงมาเยีย่มเยยีนเขาอยูเ่สมอ ในสวนสวยงามน้ีพระองคไ์ดท้รงสร้างตน้ไมแ้ห่งชีวิตไว้
ตน้หน่ึงท่ามกลางตน้ไมท้ั้งปวง ผูใ้ดไดกิ้นแต่ผลไมน้ี้แลว้เขาจะไม่รู้จกัตาย และพระองคไ์ดท้รงสร้างไว้
อีกตน้หน่ึงเป็นตน้ไมใ้ห้รู้จกัความดีความชัว่ เม่ือผูใ้ดกินแต่ผลไมแ้ห่งตน้น้ีแลว้ไซร้ ตาของเขาจะเปิด
ออกเขาจะรู้จกัความดีความชัว่พระองคท์รงพอพระทยัท่ีจะใหค้นทั้งสองน้ีมีชีวติอยูช่ัว่นิรันดร์ พระองค์
จึงอนุญาตให้เขากินผลไมแ้ห่งชีวติ แต่ทรงหา้มไม่ใหเ้ขากินผลไมท่ี้ใหรู้้จกัความดีความชัว่ ค  าสั่งหา้มน้ี
เป็นขอ้พิสูจน์ดูวา่ เขาจะเช่ือฟังค าสั่งของพระองคห์รือไม่ เขามีอิสระท่ีจะท าส่ิงใด ๆ ไดต้ามความ
ปรารถนา เขาจะเลือกท าอยา่งไรก็ได ้ พระเจา้ทรงปรารถนาใหเ้ขาปฎิบติัเช่ือฟังพระองคต์ามใจสมคัร 
พระองคมิ์ไดท้รงขืนใจเขา พระองคท์รงช้ีบอกไวแ้ลว้วา่ ถา้เขากินผลไมน้ี้เขา้ไปเม่ือใดเขาจะตอ้งตาย
เม่ือนั้นเป็นแน่ ซ่ึงหมายความวา่ เขาจะมีชีวติอยูใ่นโลกน้ีสืบไปเป็นนิตยไ์ม่ได ้และเพราะความผดิความ
บาปของเขา ๆ จึงไปสวรรคไ์ม่ได ้ เวน้แต่เขาจะตอ้งถูกช าระความผดิบาปเสียก่อนแลว้จึงจะไปสวรรค์
ได ้

เม่ือนั้นพญามารปีศาจไดป้ลอมตวัเป็นงูเขา้มาล่อลวงอาดมัเอวาในสวน มนัไดพ้ดูกบันางเอวา
วา่ “จริงหรือท่ีพระเจา้ไดต้รัสหา้มวา่ เจา้อยา่กินผลไมทุ้กอยา่งในสวนน้ี?” นางเอวาไดต้อบวา่ “เราทั้ง
สองกินไดทุ้กตน้ เวน้แต่ตน้น้ีพระเจา้ทรงหา้มไม่ใหเ้รากิน เพราะพระเจา้ตรัสไวว้า่ ถา้เจา้ขืนกินเขา้ไป
เม่ือใด เจา้จะตอ้งตายเม่ือนั้น” มารจึงแสร้งพดูกลบเกล่ือนล่อลวงวา่ “ไม่จริงเลย ผลไมแ้ห่งตน้น้ีมี
ประโยชน์แก่เธอทั้งสองมาก เพราะวา่เม่ือเธอกินเขา้ไปแลว้เธอจะรู้จกัความดีความชัว่” และยิง่กวา่นั้น
มนัไดล่้อลวงเขาวา่ “เม่ือเธอกินแลว้เธอจะไม่ตาย” นางเอวาจึงเด็ดผลไมม้ารับประทานเขา้ไปและส่งให้
อาดามกินดว้ย คร้ันเม่ือเขาทั้งสองไดกิ้นเขา้ไปแลว้เขาก็เกิดมีความรู้สึกวา่ เขาทั้งสองไดข้ดัขืนค าสั่งของ
พระเจา้ เขามีความตกใจกลวัยิง่นกั จึงพากนัหลบหนีไปซ่อนตวัอยู ่

พระเจา้ทรงทราบทุกส่ิง ทรงรู้อยูว่า่อาดมัเอวาไดข้ดัขืนค าสั่งกินผลไมท่ี้พระองคท์รงห้าม จึงมี
ความกลวัเกิดข้ึนแก่เขาเช่นนั้น พระองคจึ์งทรงไล่ให้เขาออกไปเสียจากสวนสวยงามเพราะการขดัขืน
ค าสั่งพระเจา้ เขาทั้งสองจึงกลายเป็นคนบาปตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาทุกคนท่ีเกิดมาในโลกน้ี จึงมีความผิด
บาปหยาบคายนิสัยชัว่ทุกตวัคนจนถึงทุกวนัน้ี 

เม่ือพระเจา้ทรงลงโทษอาดามเอวา พระองคย์งัไดใ้หค้  ามัน่สัญญาไวว้า่ จะมีผูห้น่ึงเกิดมาแต่
เผา่พนัธ์ุ ของหญิงนั้น จะทรงมีอ านาจเหนือปีศาจมารร้าย ช่วยมนุษยท์ั้งหลายใหร้อดพน้จากความผดิ
บาป ค าท านายน้ีเล็งถึงองคพ์ระเยซูคริสต ์ตั้งแต่นั้นต่อลงมาไดป้ระมาณสัก 4000 ปี พระองคน้ี์ก็ไดเ้สด็จ
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ลงมาจากสวรรค ์ ทรงปฎิสนธิในครรภข์องนางสาวพรหมจารีมาเรีย พระเจา้ทรงรักมนุษย ์ ถา้เขาไม่ท า
ความผดิบาป เขาจะมีชีวติอยูไ่ดช้ัว่นิรันดร์ตามพระด าริของพระเจา้ แต่เม่ือเขาตกลงจมอยูใ่นความบาป
แลว้ พระเจา้ก็ยงัทรงสัญญาวา่ จะทรงประทานพระเจา้พระผูช่้วยใหร้อด ใหล้งมาช่วยเขาทั้งหลายให้
รอดพน้จากอ านาจแห่งความผดิบาป และจะทรงประทานชีวติชัว่นิรันดร์ใหแ้ก่เขาอีกเป็นค ารบสอง 

ตั้งแต่สมยัอาดามนั้นลงมา ความบาปก็ยิง่ทวแีผแ่พร่หลายไปในโลกยิง่มากข้ึนทุกที อาดามมีลูก
สองคน ขณะเม่ือลูกชายสองคนน้ีก าลงัท าการอยูด่ว้ยกนัท่ีทุ่งนา เกิดทะเลาะเบาะแวง้กนัข้ึน แลว้พี่ชายก็
ฆ่านอ้งชายตาย ผูค้นยิง่มากข้ึนเท่าใดความผดิบาปก็ยิง่ทวมีากข้ึนเท่านั้น ผูค้นชอบพากนัท าความผดิ
บาป ไม่มีความละอายต่อความผดิบาป คนทุกคนเป็นคนผดิบาป ลูกเตา้ก็พากนัท าความบาปตามบิดา
มารดา และพากนัคิดท าความผดิบาปอยา่งใหม่ ๆ ข้ึนอีกเป็นอนัมาก จนเขาทั้งหลายไดท้  าความผดิบาป
ทุกชนิด เช่น ฆ่าฟันกนั ลกัขโมยกนั ล่วงประเวณีผวัเมียกนั โกหก อิจฉา ด่าทอ เกลียดชงั และความบาป
อยา่งอ่ืน ๆ อีกมากมายหลายประการ เขาพากนักระท าความผดิบาปอยา่งน้ีเร่ือย ๆ ลงมาประมาณได ้
1500 ปี เม่ือนั้นความชัว่ก็ทวมีากข้ึนจนถึงท่ีสุด พระเจา้จึงทรงตกลงปลงพระทยัวา่ตอ้งลงโทษมนุษย์
เพราะวา่ในดวงใจของมนุษยไ์ม่มีอะไรนอกจากความคิดชัว่ยงัมีเหลืออยูแ่ต่ครัวเดียวเท่านั้นท่ีเป็นคน
ชอบธรรม ครอบครัวนั้นคือครอบครัวของโนอาห์ มีภรรยา มีลูกชาย ลูกสะใภ ้รวมหมดดว้ยกนั 8 คน 
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พระเจ้าทรงลงโทษมนุษย์ปุถุชนด้วยน า้ท่วมโลก 

พระเจา้ทรงบอกให้โนอาห์สร้างเรือล าใหญ่ ส าหรับช่วยตวัเขาและครอบครัวของเขาใหพ้น้ภยั 
พน้ภยัแห่งน ้าท่วมโลกซ่ึงพระเจา้จะทรงบนัดาลใหเ้กิดข้ึน เพื่อลงโทษชาติมนุษยเ์พราะเหตุความผดิ
บาปของเขา พระเจา้ทรงรับสั่งใหเ้ขาต่อเรือล าใหญ่ยาว 75 วา กวา้ง 12 วา สองศอก ลึก 7 วา สองศอก 
ทรงรับสั่งใหต่้อเรือเป็นสามชั้น มีประตูบานเดียวและหนา้ต่างบานหน่ึง โนอาห์ก็ไดต่้อเรือล าใหญ่บน
บก บนท่ีดอนตามค าสั่งของพระเจา้ ในการต่อเรือล าน้ีกินเวลาถึง 120 ปี จึงส าเร็จ เม่ือก าลงัต่อเรืออยูน่ั้น 
โนอาห์ไดป่้าวประกาศใหบ้รรดาประชาชนคนบาปทั้งหลายใหล้ะทิ้งความผดิบาปหยาบชา้กลบัมาหา
พระเจา้เช่ือพึ่งในพระองค ์เพื่อจะไดพ้น้จากการลงโทษท่ีพระเจา้ทรงตั้งพระทยัไวน้ั้น แต่ประชาชนก็พา
กนัหวัเราะเยาะเยย้ ไม่ยอมเช่ือฟังค าตกัเตือนของโนอาห์ เม่ือโนอาห์ต่อเรือส าเร็จแลว้พระเจา้ก็ทรงสั่ง
ใหโ้นอาห์พาภรรยาลูกเตา้และเหล่าฝงูสัตวท์ั้งหลายอยา่งละคู่ ตวัผูแ้ละตวัเมียเขา้ไปในนาวานั้น เม่ือทุก
ส่ิงไดเ้ขา้ไปอยูใ่นเรือล าใหญ่เรียบร้อยแลว้พระเจา้ก็ทรงปิดประตูเรือนั้นเสีย แลว้พระองคก์็ทรงบนัดาล
ใหมี้ห่าฝนตากลงมา 40 วนั 40 คืน น ้าก็ตั้งตน้ท่วมแผน่ดินโลกสูงข้ึนไปทุกที ๆ จนเรือแห่งความรอด
ของโนอาห์ลอยล าข้ึนเหนือน ้ า บรรดาคนทั้งปวง ท่ีอยูน่อกเรือก็พากนัวิง่ข้ึนไปบนเนินบนภูเขาบา้งก็พา
กนัมาเคาะท่ีประตูเรือ วงิวอนขอใหโ้นอาห์เปิดประตูรับ แต่วา่โนอาห์จะเปิดประตูรับใครไม่ได้
เพราะวา่พระเจา้ไดท้รงปิดไวเ้สียแลว้อยา่งมัน่คงแน่นหนาน ้าก็ยิง่ท่วมสูงข้ึน ทุกทีจนท่ีเนินและภูเขาทั้ง
ปวงก็จมมิดอยูใ่ตพ้ื้นน ้า จะแลไปทางไหนก็มีแต่พื้นน ้ากบัทอ้งฟ้า มนุษยท์ั้งหลายจมน ้าตายถึงซ่ึงความ
พินาศทั้งส้ิน เวน้แต่โนอาห์ผูช้อบธรรมและครอบครัวของเขาผูซ่ึ้งไดย้อมเช่ือฟังค าพระเจา้ พากนัหนีไป
อยูใ่นเรือนั้น 

น ้าท่วมโลกอยูป่ระมาณ 150 วนั คร้ันแลว้ก็ค่อย ๆ ลดลงจนเรือล าใหญ่นั้นคา้งอยูบ่นพื้น
แผน่ดินแหง้อีกที พระเจา้ไดเ้สด็จลงมาเปิดประตูเรือ โนอาห์และครอบครัวของเขาจึงพากนัออกไปจาก
เรือ โนอาห์ไดส้ั่งสอนลูกหลานของตนให้เกรงกลวักราบไหวเ้ช่ือฟังพระเจา้ และไวว้างใจในพระองค์
แต่พระองคเ์ดียวเท่านั้น แต่ต่อมาภายหลงัลูกหลานของเขาก็หลงเจ่ินไปอีก พากนัท าความผดิบาป กราบ
ไหวพ้ระเจา้เทียมเทจ็และรูปเคารพ ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแลว้ ถา้มนุษยพ์ากนักราบไหวป้ฎิบติัพระเจา้
ด าเนินตามทางของพระองคเ์ขาก็มีความสุข แต่เม่ือเขาหลงลืมละทิ้งค าสั่งสอนของพระเจา้ เม่ือใด ความ
ทุกขแ์ละความโศกเศร้าก็เกิดมีข้ึนแก่เขาเม่ือนั้น 
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พระเจ้าทรงลงโทษคนบาปโดยบันดาลให้เขาวุ่นวายโกลาหลด้วยการพูดภาษาต่าง ๆ 

ชาติมนุษยพ์ากนัหลงท าความผดิบาปหยาบชา้อีก เหมือนกบัสมยัก่อนเม่ือน ้ายงัไม่ไดท้่วมโลก 
เขาพากนัหลงลืมนมสัการพระเจา้และปฎิบติัพระองค ์ เพราะเหตุน้ีเขาจึงไม่รู้จกัทางท่ีจะน าเขาไป
สวรรค ์ใจของมนุษยก์็เตม็ไปดว้ยความเยอ่หยิง่จองหอง  เขาพากนัแสวงหาเกียรติยศและช่ือเสียง เม่ือได้
ปรึกษาหารือกนัแลว้ เขาจึงตกลงจะสร้างหอใหญ่ใหมี้ยอดสูงเทียมฟ้า เพื่อเป็นท่ีระลึกแสดงถึงอ านาจ
ก าลงัอ านาจก าลงัอนัเขม้แขง็ของเขา ภายหลงัน ้าท่วมโลกไดส้ัก 200 ปี เขาก็พากนัสร้างหอสูงน้ี  แต่เม่ือ
เขาพากนัลงมือสร้างหอท่ีเขาเรียกช่ือวา่หอบาเบล็ พระเจา้ไดเ้สด็จลงมาตรวจดู จึงเห็นวา่การงานท่ีเขา
ไดก้ระท านั้นเกิดข้ึนจากใจชัว่ เห็นแก่ตวัเยอ่หยิง่จองหอง เขาพากนัสร้างข้ึนเพื่อแสดงสง่าราศีของ
ตนเอง เขามิไดก้ระท าเพื่อพระเกียรติยศของพระเจา้ แต่เขาพากนัหลงลืมละทิ้งพระองคเ์สีย พระเจา้จึง
ทรงลม้ละลายความคิดอนัเยอ่หยิง่น้ีเสีย พระองคจึ์งทรงบนัดาลใหเ้กิดมีการวุน่วายข้ึน โดยใหเ้ขาพดู
ภาษาต่าง ๆ กนั ไมส่ามารถท่ีจะเขา้ใจกนัได ้ เขาก็คิดงานท าการร่วมกนัต่อไปอีกไม่ได ้ เม่ือพระเจา้ได้
ทรงบนัดาลใหเ้ป็นไปเช่นนั้นแลว้ เขาก็พากนัแยกพวกออกจากกนัไปตั้งท ามาหากินอยูเ่ป็นหมู่เป็นพวก
ตามภาษาของตน ในท่ีสุดเขาก็พากนักระจดักระจายออกไปอาศยัท ามาหากินอยูท่ ัว่โลก 

พระเจา้ไดท้รงลงโทษคนท าความผดิบาปตั้งแต่สมยัเดิมลงมาจนถึงสมยัน้ี พระเจา้ทรงรักมนุษย ์
และใคร่ท่ีจะใหม้นุษยเ์ลิกท าความผดิบาป แต่ถา้มนุษยย์งัขืนท าบาปขืนน ้าพระทยัของพระเจา้ เขาก็ถูก
ท าโทษ ถา้เขาพากนัเยอ่หยิง่จองหองโออ้วดอหงัการ พระเจา้ก็ทรงท าใหเ้ขาถ่อมใจลงคนใดท่ีคิดวา่เขา
สามารถไปสวรรคไ์ดด้ว้ย คุณงามความดีของตน ไม่พึ่งพาอาศยัในความช่วยเหลือของพระเจา้ เขาก็เป็น
เหมือนคนเหล่านั้น ท่ีคิดวา่เขาสามารถสร้างหอข้ึนไปถึงสวรรคไ์ด ้ พระเจา้จะทรงไล่เขาเหล่านั้นให้
ออกไปเสีย เพราะวา่พระเจา้ไดท้รงเตรียมทางสวรรคไ์วแ้ต่ทางเดียว นอกจากทางน้ีเป็นไม่มีทางอ่ืนอีก
เลย ผูท่ี้เดินไปตามทางเส้นอ่ืน จะเขา้ไปในสวรรคข์องพระเจา้ไม่ได ้ทางน้ีคือทางพระเยซูคริสตผ์ูใ้ดใคร่
จะไปสวรรคต์อ้งไปตามทางของพระเยซูคริสต ์เราจะอธิบายทางของพระเยซูคริสต ์คือทางไปสวรรคไ์ว้
ตอนหลงั 

ภายหลงัน ้าท่วมโลกไดป้ระมาณ 400 ปี พระเจา้ไดท้รงลงโทษชาติมนุษยท่ี์ชัว่ชา้เลวทรามอีก มี
เมืองสองเมืองท่ีผูค้นพากนัท าความบาปหยาบคายอยา่งร้ายแรงท่ีสุด เขาพากนัท าความผดิบาปทุกชนิด 
พระเจา้จึงทรงบนัดาลใหมี้ไฟตกลงมาจากฟ้า ท าลายผูค้นในเมืองนั้นเสียส้ิน การท่ีพระเจา้ทรงลงโทษ
คนชัว่เช่นน้ี ก็เป็นท่ีเตือนใจเราคนชั้นหลงัใหรี้บเร่งหาช่องทางท่ีจะหลีกหนีพน้จากความบาป คน
เหล่านั้นท่ีไม่ยอมกลบัหนัหลงัหนีความบาปจะตอ้งไดรั้บการลงโทษเช่นเดียวกนั 
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พระเจ้าทรงประทานศีลสิบ (ทศศีล) 

ภายหลงัน ้าท่วมโลกไดป้ระมาณ 400 ปี พระเจา้ไดท้รงเลือกบุรุษผูห้น่ึงไวเ้ป็นมิตรสหายของ
พระองค ์ บุรุษผูน้ี้มีช่ือวา่อบัราฮมั พระเจา้ไดท้รงสั่งอบัราฮมัใหย้า้ยครอบครัวออกจากบา้นเกิดเมือง
นอนของตน เพราะเป็นบา้นเมืองท่ีมีแต่ผูค้นท่ีกราบไหวรู้ปเคารพและไม่เช่ือถือพระเจา้ พระเจา้ไดท้รง
สั่งใหท้่านแยกตวัออกจากชาวเมืองและความผิดบาปของชาวเมืองนั้น พระเจา้ไดท้รงน าเขาใหไ้ปอาศยั
อยูใ่นแผน่ดินคานาอนั เพราะท่านอบัราฮมัไดเ้คารพเช่ือถือประพฤติตามพระราชบญัญติัของพระเจา้ 
และไวว้างใจในค ามัน่สัญญาของพระองคพ์ระองคจึ์งทรงสัญญาวา่ จะยกแผน่ดินคานาอนัน้ีใหเ้ป็น
มรดกแก่เผา่พนัธ์ุลูกหลานของท่าน ท่านอบัราฮมัก็มีลูกหลานมากข้ึนทุกที จนกลายเป็นชาติใหญ่
เรียกวา่ชาติยดูาพระเจา้ผูช่้วยใหร้อดจะเสด็จลงมาบงัเกิดในเผา่พนัธ์ุของท่านอบัราฮมัหรือชาติยดูาน้ี 
พระองคจ์ะทรงท าการไถ่เขาออกจากความบาป กลบัคืนเขา้มาหาพระเจา้อีกที ค าสัญญาน้ีเป็นค าท านาย
เล็งถึงองคพ์ระเยซูคริสต ์ไดท้  านายล่วงหนา้ก่อนพระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จลงมาบงัเกิดถึง 2000 ปี พระเยซู
คริสตไ์ดเ้สด็จลงมาบงัเกิดเป็นมนุษยใ์นชาติยดูา เป็นเผา่พนัธ์ุของอบัราฮมั พระเจา้ทรงเลือกอบัราฮมัข้ึน
ตั้งไวเ้ป็นชาติยดูา เป็นพลไพร่ของพระเจา้ เป็นผูถื้อรักษาค าสัญญาค าพยากรณ์และบญัญติัของพระองค ์
พระองคเ์จา้ไดเ้สด็จลงมาเกิดในชาติยดูาน้ี ทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของโลก 

เม่ือท่านอบัราฮมัไดส้ิ้นชีวิตไปแลว้ประมาณ 400 ปี ชาติยดูาก็ตกไปเป็นทาสอยูใ่นเมืองอียปิต์
ในเวลานั้นมีชาติยดูาคนหน่ึงเกิดมามีช่ือวา่โมเสส พระเจา้ไดท้รงตั้งท่านใหเ้ป็นผูน้ าพลไพร่ของ
พระองคท่ี์ทรงเลือกสรรไวอ้อก จากการเป็นทาส น าเขาทั้งหลายไปสู่ประเทศคานาอนั ซ่ึงเป็นมรดก
ของอบัราฮมั ตามท่ีพระเจา้ไดท้รงสัญญาไว ้ เม่ือก าลงัเดินทางหนีออกจากประเทศอียิปต ์ โมเสสไดพ้า
ประชาชนหนีไปตามทางผา่นป่าใหญ่แห่งหน่ึง เม่ือเขาก าลงัหยดุพกัอยูใ่นป่านั้น พระเจา้ไดท้รงเรียก
โมเสสใหข้ึ้นไปยงัภูเขา บนยอดเขานั้นพระเจา้ไดท้รงประทานพระบญัญติัศีล ใหไ้วส้ าหรับสั่งสอน
ประชาชน พระบญัญติัศีลน้ีเป็นรากเง่าตน้เคา้ของกฎหมายทั้งปวง พระบญัญติัศีลสิบขอ้นั้น คือ  

1. อยา่นบัถือพระเจา้องคอ่ื์นต่อหนา้เราเลย 
2. อยา่ท ารูปเคารพข้ึนไวส้ าหรับตน อยา่ไดก้ราบไหวห้รือปฎิบติัรูปนั้น 
3. อยา่ไดอ้อกพระนามของพระเจา้เล่นเปล่า ๆ  
4. จงระลึกถึงวนัสะบาโต (คือวนัหยดุพกันมสัการ) และรักษาไวเ้ป็นวนับริสุทธ์ิ 
5. จงนบัถือบิดามารดาของตน 
6. อยา่ฆ่าคน 
7. อยา่ล่วงประเวณี 
8. อยา่ลกัทรัพย ์
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9. อยา่เป็นพยานเท็จ 
10. อยา่โลภ 
ใหเ้ราทุกคนพิจารณาดูพระบญัญติัน้ี ท่ีพระเจา้ไดท้รงประทานใหไ้วเ้พื่อตกัเตือนสั่งสอนเรา ถา้

ผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีไม่ไดผ้ิดศีลเหล่าน้ีสักขอ้หน่ึงเลย ผูน้ั้นก็ปราศจากความผดิบาปเขาไม่มีโทษ แต่ซ่ึงจะหาคน
ท่ีไม่ไดป้ระพฤติผดิศีลเลยสักขอ้หน่ึงก็หาไม่ได ้ คนเหล่านั้นท่ีประพฤติผดิพระบญัญติัศีลของพระเจา้
เขาเป็นคนผดิบาป ถา้เขาไม่เตม็ใจเช่ือฟังค าสั่งสอนของพระเจา้ เขาก็เป็นศตัรูต่อพระองค ์ เราทุกคนได้
หลงออกไปจากทางแห่งความชอบธรรม และมิไดป้ระพฤติตามพระบญัญติัศีล เพราะเหตุน้ีเราจึงมี
ความทุกขค์วามล าบากความเสียใจความเจบ็ความตาย ทางหนีพน้จากความบาปความทุกข ์ ก็มีแต่ทาง
เดียว ทางนั้นคือทางท่ีเราจะตอ้งเช่ือถือในพระเยซูคริสต ์พระราชบุตรของพระเจา้ 
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ค าพยากรณ์ท านายถึงองค์พระเยซูคริสต์ 

มีผูพ้ยากรณ์หลายคน ไดท้  านายเหตุการณ์ล่วงหนา้ไวก่้อนหลายร้อยปีแลว้วา่ พระเยซูคริสตเ์จา้
จะเสด็จมาเกิดในโลกน้ี พระองคจ์ะเสด็จจากสวรรคล์งมาบงัเกิดในโลก เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของชาติ
มนุษย ์ค าท านายเหล่านั้นไดจ้ดบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์ 

ท่านโมเสสผูเ้กิดก่อนสมยัของพระเยซูคริสตป์ระมาณ 1500 ปี ท่านผูน้ี้ไดพ้ยากรณ์ถึงพระ
ผูช่้วยใหร้อดผูซ่ึ้งจะเสด็จลงมาบงัเกิดในโลกน้ี ท่านกล่าววา่จะมีผูพ้ยากรณ์จะมีผูน้ าเหมือนกบัตวัของ
ท่านเสด็จมา ซ่ึงคนทุกคนจะตอ้งเช่ือฟังและปฎิบติัตาม ค าท านายน้ีเล็งถึงการเสด็จมาของพระเยซูคริสต ์

ภายหลงัโมเสสประมาณ 400 ปี ยงัมีกษตัริยอ์งคห์น่ึงช่ือวา่ดาวิด เป็นกษตัริยป์กครองอยูใ่น
ประเทศยดูา กษตัริยอ์งคน้ี์เป็นเช้ือสายของอบัราฮมัหลายร้อยปีใหห้ลงั พระเยซูคริสต ์ ไดเ้สด็จลงมา
ก าเนิดในราชวงศข์องกษตัริยอ์งคน้ี์กษตัริยด์าวดิไดเ้ขียนเพลงสดุดีไวห้ลายบท เป็นบทเพลงสรรเสริญ
โมทนาพระเดชพระคุณของพระเจา้ ในค าเพลงสดุดีเหล่าน้ี มีค  าพยากรณ์ท านายถึงพระเยซูคริสตห์ลาย
แห่ง เช่นพระองคเ์จา้จะเสด็จลงมาปกครองโลกน้ี และพลเมืองของท่านจะพากนัขดัขืนไม่ยอมฟังค าสั่ง
สอน และพากนัปฎิเสธพระองค ์ท่านไดพ้ยากรณ์ไวก่้อนตั้งพนัปีวา่ พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จเขา้มาในโลก 
และค าท านายของท่านก็ส าเร็จครบถว้นทุกประการ 

ยงัมีผูพ้ยากรณ์อีกหลายคน ไดเ้กิดมาภายหลงักษตัริยด์าวดิ ผูพ้ยากรณ์เหล่าน้ีไดท้  านาย
เหมือนกนัวา่ พระเจา้ผูช่้วยใหร้อดจะเสด็จลงมา พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดส้ถิตอยูใ่นดวงใจของคนเหล่าน้ี 
และทรงโปรดใหใ้จของเขาเกิดมีความสวา่งความรู้ความเขา้ใจท านายไดถู้กตอ้งครบถว้นทุกประการ 
เขารู้แน่วา่จะมีอะไรเกิดข้ึนในเวลาภายหนา้ แมแ้ต่เหตุการณ์เล็ก ๆ นอ้ย ๆ เขาไดพ้ยากรณ์ไวอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมือนกนั เขาไดท้  านายวา่พระเจา้จะเสด็จลงมาบงัเกิดท่ีไหนเม่ือไร เขาท านายวา่หญิงสาว
พรหมจารีจะตั้งครรภแ์ละคลอดบุตรเป็นผูช้ายและเขาจะเรียกนามท่านวา่อิมมานูเอล ซ่ึงมีความวา่พระ
เจา้อยูก่บัเรา เขาท านายวา่พระองคจ์ะไดเ้ป็นพระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่ และเขาจะเรียกนามท่านวา่บุตรของพระ
เจา้ผูใ้หญ่ยิง่สูงสุด และพระองคจ์ะเสวยราชยบ์นพระท่ีนัง่ของกษตัริยด์าวดิ เขาไดพ้ยากรณ์ไวด้ว้ยวา่
ศิษยข์องท่านคนหน่ึงจะคิดคดทรยศมอบท่านไว ้ ท่านจะถูกพิพากษาลงโทษถึงแก่ความตายอยา่งแสน
สาหสั แลว้พระองคจ์ะเสด็จเป็นข้ึนมาจากความตายเหตุการณ์ทั้งหลายไดท้  านายไวอ้ยา่งกระจ่างแจง้
ทีเดียว ก่อนพระเยซูคริสตเ์จา้ไดเ้สด็จลงมาเกิดตั้งหลายร้อยปี และก็ไดส้ าเร็จจริงตามท่ีเขาไดท้  านายไว้
ทุกประการ 

ต่อไปน้ีเราจะเล่าเร่ืองของพระเยซูคริสต ์ พระผูช่้วยใหร้อดพน้จากความผดิบาป คือพระองคท่ี์
ไดเ้สด็จมาตามค าของผูพ้ยากรณ์ท่ีไดท้  านายไว ้
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การก าเนิดของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด 

เม่ือถึงก าหนดเวลาแลว้พระองคไ์ดท้รงเลือกนางสาวพรหมจารีคนหน่ึงใหเ้ป็นมารดาของพระ
เยซูคริสต ์ ตามท่ีผูพ้ยากรณ์ไดท้  านายไว ้ พระวญิญาณอนับริสุทธ์ิไดท้รงสวมสถิตอยูก่บันางสาว
พรหมจารีมาเรีย แลว้ทรงบนัดาลใหท้่านมีครรภค์ลอดบุตรเป็นผูช้ายถวายพระนามวา่พระเยซู พระเยซู
คริสตไ์ดเ้สด็จลงมาบงัเกิดเป็นมนุษยด์ว้ยวธีิมหศัจรรยน้ี์เป็นวธีิซ่ึงมิไดเ้คยปรากฏอยา่งน้ีมาแต่ก่อน 
มารดาของพระองคเ์ป็นนางสาวพรหมจารี ซ่ึงมิเคยไดร่้วมรู้กบัชายคนใดพระผูเ้ป็นเจา้เป็นพระบิดาของ
พระองค ์เหตุน้ีในการก าเนิดของพระเยซูคริสต ์พระเจา้จึงไดท้รงติดเน่ืองกบัมนุษย ์เป็นทางท่ีพระเจา้ได้
ประทานพระเยซูคริสตใ์หแ้ก่ชาวโลก ทรงเป็นพระเจา้และมนุษยท่ี์บริสุทธ์ิ ทรงเป็นพระเจา้ผูช่้วยของ
คนทัว่ไปในโลกใหร้อดพน้จากความผดิบาป 

เม่ือพระเยซูคริสตท์รงก าเนิด พระเจา้ไดท้รงบนัดาลใหมี้ดวงดาวใหญ่ดวงหน่ึง ส่องแสงสวา่ง
อยูเ่หนือต าบลท่ีพระองคท์รงก าเนิดนั้น มีพวกนกัปราชญท์างทิศตะวนัออกไดเ้ห็นดาวดวงน้ี เขาจึงออก
เดินตามดาวดวงน้ีมาจนถึงเมืองยดูา แลว้เท่ียวถามชาวเมืองนั้นวา่ กษตัริยท่ี์บงัเกิดมาเป็นกษตัริยข์อง
ชาติยดูานั้นอยูท่ี่ไหน เม่ือเขาไดค้น้ดูในพระธรรมคมัภีร์ก็พบท่ี ๆ กล่าวไวว้า่ ท่านจะเสด็จลงมาก าเนิดท่ี
หมู่บา้นเบธเลเฮม็ เขาทั้งหลายก็ไดไ้ปคน้หาพบพระกุมารเยซูคริสตท่ี์นัน่ เขาไดเ้อาส่ิงของอนัมีค่า
ออกมาถวายแก่พระกุมารเป็นเคร่ืองบรรณาการ เมืองเบธเบเฮม็เป็นเมืองเล็ก ๆ อยูใ่นประเทศยดูา 
เด๋ียวน้ีเราเรียกประเทศยดูาวา่ประเทศปาเลสไตน์ ประเทศปาเลสไตน์น้ีอยูท่างทิศตะวนัตกของประเทศ
อินเดีย เป็นประเทศท่ีอยูใ่นชมภูทวปีหรือทวปีเอเซีย คืออยูใ่นทวปีอนัเดียวกนักบัประเทศไทย 

ในทุ่งนาใกล ้ ๆ กบัเมืองเบธเลเฮม็มีพวกเล้ียงฝงูแกะเฝ้าแกะของเขาอยูใ่นเวลากลางคืนทนัใด
นั้นมีหมู่เทวดาเหาะลงมาปรากฏแก่เขาทั้งหลาย และแสงพระรัศมีของพระเจา้ก็ส่องลงมาลอ้มรอบเขา 
ทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงไดก้ล่าววา่วนัน้ีพระผูช่้วยให้รอดไดเ้สด็จลงมาเกิดแลว้ ท่ีเม่ืองเบธเลเฮม็พวกเล้ียง
แกะก็พากนัเขา้ไปในเมืองเบธเลเฮม็ทนัที เพื่อจะไดเ้ห็นเหตุการณ์ท่ีเทวทูตไดบ้อกให้ เขาทั้งหลายก็ได้
พบพระกุมารตามท่ีเทวดาไดบ้อกไวทุ้กประการ แลว้พวกเล้ียงแกะก็พากนักราบไหวพ้ระกุมารนั้น 

พระเยซูคริสต ์ไดเ้สด็จลงมาเกิดในโลกน้ีประมาณไดเ้กือบ 2000 ปีแลว้ แต่เวลาท่ีพระองคท์รง
ก าเนิดนั้นไม่ใช่เป็นเวลาตั้งตน้แห่งความเป็นอยูข่องพระองค ์ พระเยซูคริสตท์รงพระชนมอ์ยูก่่อนโลกน้ี
อีก พระองคท์รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิจกาล ไม่มีเบ้ีองตน้ไม่มีเบ้ืองปลาย เม่ือสองพนัปีท่ีแลว้นั้น เป็นแต่
พระองคไ์ดท้รงสละพระท่ีนัง่ของพระองคใ์นสวรรค ์ เสด็จลงมาเกิดในโลก ซ่ึงเป็นโลกท่ีเตม็ไปดว้ย
ความทุกขค์วามล าบากท่ีพระองคเ์สด็จลงมาก็เพื่อจะช่วยประชาชนคนบาปทั้งหลายไปสู่สวรรค ์ เพื่อจะ
ไดเ้สวยความสุขส าราญกบัพระองคสื์บไปเป็นนิตยนิ์รันดร์ 
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พระเยซูคริสตไ์ดท้รงเจริญข้ึนในความรักของมารดาและบิดาเล้ียง คร้ันเม่ือพระองคท์รงพระ
ชนมไ์ด ้30 พรรษา ก็ไดเ้สด็จออกไปท าพระราชกิจของพระองค ์ทรงประกาศความรอด ทรงท าการลว้น
แต่เป็นคุณงามความดี ต่อไปน้ีเราจะกล่าวถึงเร่ืองค าสอนและการมหศัจรรยต่์าง ๆ ของพระองค ์
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พระเยซูคริสต์ทรงแสดงพระรัศมีของพระองค์ 

 ทรงรักษาคนตาบอด เม่ือพระเยซูคริสตย์งัอยูใ่นโลกน้ีพระองคไ์ดท้รงส าแดงพระรัศมีของ
พระองค ์ เพื่อเป็นพยานและเป็นท่ีแสดงวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้ท่ีเท่ียงแท ้วนัหน่ึงพระเยซูคริสตเ์สด็จไป
ตามทาง ทรงเห็นคนหน่ึงซ่ึงเป็นคนตาบอดมาตั้งแต่ก าเนิด เม่ือพระเยซูคริสตไ์ดท้รงชโลมตาของเขา
แลว้ก็ทรงรับสั่งใหไ้ปลา้งท่ีสระใกล ้ ๆ แถวนั้น คนตาบอดนั้นก็ไดท้  าตามค าสั่งทุกประการ เม่ือเขาลา้ง
เสร็จแลว้เขาก็เห็นได ้คราวหน่ึงมีคนตาบอดคนหน่ึงนัง่อยูข่า้งถนน เม่ือเขาไดย้นิวา่พระเยซูเสด็จมา เขา
ไดต้ะโกนดว้ยเสียงอนัดงัวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอไดท้รงเมตตาแก่ขา้พเจา้เถิด” พระเยซูคริสตท์รงถามเขา
วา่ “ท่านตอ้งการส่ิงใด?” เขาทูลตอบวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้ใคร่ท่ีจะเห็นได”้ แลว้พระเยซูคริสตท์รง
รับสั่งแต่ค าเดียววา่ “จงเห็นเถิด” ทนัใดนั้นชายคนนั้นก็เห็นได ้

รักษาคนง่อย คราวหน่ึงพระเยซูคริสตท์รงสั่งสอนประชาชนอยูใ่นบา้นหลงัหน่ึง มีคนส่ีคนเอา
ท่ีนอนใส่คนง่อยหามมาหาพระองค ์ เพราะมีคนแน่นท่ีประตู เขาจึงหามคนง่อยเขา้ไปหาพระองคไ์ม่ได ้
เขาจึงพากนัหามข้ึนไปบนหลงัคา เม่ือร้ือหลงัคาแลว้ ก็หยอ่นคนง่อยนั้นลงมาท่ามกลางประชาชน
ทั้งหลายท่ีก าลงัฟังเทศน์อยู ่ เม่ือพระองคท์รงเห็นก็ทรงสงสารแลว้ทรงรับสั่งแก่เขาวา่ “ความบาปของ
เจา้ยกเสียแลว้ จงลุกข้ึนเดินไปเถิด” ทนัใดนั้นชายคนนั้นก็หายลุกข้ึนเดินไปได ้

เรียกคนตายให้เป็นข้ึน ยงัมีชายคนหน่ึงช่ือวา่ลาซารัสพระเยซูทรงรักชายคนน้ีมาก เม่ือพระเยซู
คริสตท์รงก าลงัสั่งสอนประชาชนอยูท่ี่ต  าบลอ่ืน ลาซารัสไดเ้จบ็หนกัและไดถึ้งแก่ความตาย นอ้งสาว
สองคนของลาซารัส ไดส่้งคนไปบอกพระเยซูคริสตว์า่พี่ชายของเขาเจบ็หนกัตายเสียแลว้ ภายหลงัเม่ือ
ลาซารัสตายได ้ 4 วนั พระเยซูคริสตจึ์งไดเ้สด็จมาถึงบา้นของลาซารัส เม่ือพระองคเ์สด็จมาถึงนอ้งสาว
ของเขาทูลวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ถา้พระองคป์ระทบัอยูท่ี่น่ีแลว้ พี่ชายของขา้พเจา้คงไม่ตาย” พระเยซูคริสต์
ไดเ้สด็จไปท่ีอุโมงคฝั์งศพของลาซารัสและทรงเรียกลาซารัสวา่ “ลาซารัสเอ๋ยจงออกมาเถิด” ทนัใดนั้น
ลาซารัสก็คืนชีพเป็นข้ึนเดินออกมาจากอุโมงค ์

ทรงท าการดีแก่คนทุกคน ถา้เราจะเล่าเร่ืองการอศัจรรยต่์าง ๆ ท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงกระท า
แลว้ หนงัสือเล่มเล็กเท่าน้ีก็ไม่พอท่ีจะบรรจุไวไ้ดท้ั้งหมด พระองคไ์ดท้รงส าแดงอ านาจของพระองค์
หลายคร้ังหลายหน เช่นทรงหา้มคล่ืนในทะเลใหห้ยดุ ทรงเล้ียงคน 5000 คนดว้ยขนมปัง 5 กอ้นกบัปลา
เล็ก ๆ 2 ตวัทุกคนกินอ่ิมและยงัมีเหลือ การมหศัจรรยท์ั้งหลายของพระเยซูคริสตท่ี์มีอยูใ่นพระคมัภีร์ 
ไม่ใช่เป็นการอศัจรรยช์นิดท่ีอวดโอโ้ง่เขลา หรือทรงท าข้ึนเพื่อพระเกียรติยศของพระองคเ์อง ทุก ๆ คร้ัง
ท่ีพระองคท์รงกระท าการมหศัจรรยพ์ระองคไ์ดท้รงท าข้ึนเพื่อช่วยเหลือคนอ่ืน และเป็นพระพรแก่คน
ทั้งปวงเท่านั้น 
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ค าสอนของพระเยซูคริสต์ 

พระศาสนาของพระเยซูคริสต ์ ยอ่มผดิแผกแปลกกวา่ศาสนาอ่ืน ๆ พระศาสนาของพระองค์
ไม่ใช่เป็นแต่เพียงแบบค าสอนเท่านั้น หรือเป็นแต่กฎแต่ศีลเฉย ๆ แต่พระศาสนาของพระองคเ์ป็นชีวติ 
ศาสนาอ่ืนทั้งหลายใหก้ฏใหศี้ล แต่พระเยซูคริสตใ์หก้ าลงัอ านาจท่ีจะปฎิบติัไดต้ามองคศี์ล เพื่อจะไดมี้
ชีวติอยูอ่ยา่งบริสุทธ์ิ พระเยซูคริสตท์รงเติมชีวิตของเราดว้ยชีวติของพระองค ์ เป็นทางท่ีจะท าใหต้วัของ
เราเหมาะส าหรับแผน่ดินสวรรค ์เพราะเหตุน้ีเราจึงเรียกพระเยซูคริสตว์า่ “ทางไปสวรรค”์ คร้ังหน่ึงพระ
เยซูคริสตท์รงรับสั่งวา่ “เราเป็นทางนั้น และความจริง และเป็นชีวติ” 

สองทาง ในโลกเราน้ีมีอยูแ่ต่สองทางเท่านั้น ทางหน่ึงเป็นทางข้ึนน าไปสู่สวรรค ์ อีกทางหน่ึง
เป็นทางลงน าไปสู่นรก “จงเขา้ไปทางประตูคบัแคบ เพราะวา่ประตูก็ใหญ่ ทางก็กวา้งน าไปถึงความ
พินาศ และคนท่ีเขา้ไปทางนั้นก็มีมากเพราะวา่ประตูก็คบั ทางก็แคบซ่ึงน าไปถึงชีวตินั้นก็มีผูพ้บปะแต่
นอ้ย” ทางเส้นกวา้งนั้นเป็นทางท่ีเดินไปไดง่้าย ๆ แต่ผูท่ี้เดินไปตามทางเส้นน้ียอ่มน าไปถึงซ่ึงความ
พินาศ ตกนรกทนทุกขท์รมาน มีแต่ความโศกเศร้าชัว่นิรันดร์ ทางเส้นแคบนั้นเป็นทางเดินยาก แต่ผูใ้ดท่ี
เดินตามทางเส้นน้ีจะไดพ้บชีวติชัว่นิรันดร์ เสวยความสุขอยูก่บัพระเจา้ในสวรรคสื์บไปเป็นนิตย ์

ปลายทางสองเส้น ในพระธรรมคมัภีร์มีเร่ืองหน่ึงท่ีพระเยซูคริสตท์รงเล่าวา่ ยงัมีชายสองคน 
คนหน่ึงเป็นคนมัง่มี อีกคนหน่ึงเป็นคนจน คนมัง่มีไดกิ้นอยูอ่ยา่งอ่ิมหน าส าราญ แต่คนจนมีแผลเตม็ตวั
นอนขอทานอยูข่า้งบา้นคนมัง่มี แต่เขาเป็นคนชอบธรรม เม่ือเขาถึงแก่ความตายแลว้เขาไดไ้ปสวรรค์
ฝ่ายคนมัง่มีเป็นคนอธรรม เม่ือตายแลว้ก็ตกลงไปอยูใ่นนรก ในนรกนั้นมีแต่เปลวไฟไหมอ้ยูไ่ม่รู้ดบั 
ทรมานสัตวน์รกอยา่งแสนสาหสั เขาจึงแหงนหนา้ข้ึนดูแลเห็นคนจนนั้นอยูใ่นสวรรคแ์ต่ไกลเขาไดร้้อง
วงิวอนขอใหค้นจนมาช่วยเขา แต่วา่คนจนจะลงไปช่วยเขาไม่ได ้ เพราะวา่ระหวา่งกลางเขาทั้งสองนั้นมี
เหวลึกกั้นอยูไ่ม่มีใครท่ีจะสามารถขา้มไปมาหาสู่กนัไดเ้ร่ืองน้ีมิใช่เป็นเร่ืองนิยาย แต่เป็นเร่ืองจริง คน
สองคนมีจริงไดต้ายจริง ไปสวรรคต์กนรกจริงตามท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงบอกไวทุ้กประการ เม่ือคน
หน่ึงคนใดถึงแก่ความตายเขาก็ตอ้งไปไม่แห่งใดก็แห่งหน่ึง คนชนิดท่ีเป็นเหมือนอยา่งคนมัง่มี มีชีวติอยู่
ในโลกน้ีอยา่งส ารวยฉวยฉาบ กระท าแต่ความบาปหยาบชา้ตามความปรารถนาแห่งเน้ือหนงัของตนเอง 
คนเช่นน้ีจะตอ้งพินาศเป็นแน่ เม่ือเหตุการณ์จะตอ้งเป็นเช่นนั้น เราทุกคนจึงตอ้งตรวจตราดูความเป็นไป
ในดวงใจของเรา แลว้จะตอ้งแสวงหาทางท่ีจะน าเราไปสู่สวรรค ์ พระเจา้ทรงอนุญาตใหเ้รามีชีวิตอยูใ่น
โลกน้ี ก็เพื่อให้เรามีโอกาสเลือกเอาไดว้า่เราอยากจะไปอยูท่ี่ไหนสวรรคห์รือนรก เพราะวา่เม่ือเราถึงแก่
ความตายแลว้ เราจะไม่มีโอกาสเลือกไดอี้ก และเราจะไม่ไดเ้วยีนไปเกิดเป็นมนุษยอี์ก เราเกิดมาในโลก
น้ีไดแ้ต่เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น เม่ือเราถึงแก่ความตายแลว้ ถา้เราพร้อมท่ีจะไปอยูใ่นสวรรค ์ เราก็จะไดไ้ป
อยูท่ี่นั้นเสวยความสุขอยูเ่ป็นนิจนิรันดร์ แต่เม่ือเราไม่พร้อมท่ีจะไปสวรรค ์ เราก็ตอ้งตกลงไปอยูใ่นนรก 



 16 

ณ ท่ีนัน่ เราจะตอ้งทนทุกขท์รมาณอยูอ่ยา่งท่ีไม่มีช่องทางท่ีจะหนีพน้ไปได ้ มีทางอยูส่องเส้นเท่านั้น 
ทางเส้นกวา้งคือทางแห่งควาามบาป ทางเส้นแคบคือทางบริสุทธ์ิ ปลายทางสองเส้นก็มีแต่เพียงสองท่ีถา้
ไม่ใช่นรกก็เป็นสวรรค ์น่ีแหละค าสอนของพระเยซูคริสต ์

นรก นรกเป็นท่ี ๆ เตม็ไปดว้ยความทุกข ์ เป็นท่ี ๆ มีไฟ คือไฟก ามะถนัไหมอ้ยูไ่ม่รู้จกัดบั พระ
เจา้ไม่ไดท้รงสร้างมนุษยช์าติไวส้ าหรับนรก แต่พระองคไ์ดท้รงสร้างไวส้ าหรับพญามาร และพรรคพวก
ของมนั นรกเป็นคุกเป็นสถานท่ีลงโทษ พระเจา้ทรงประสงคใ์หค้นทุกคนรีบหนีเขา้ไปหาพระเยซูคริสต ์
ผูซ่ึ้งสามารถช่วยใหเ้รามีชยัชนะความบาปไดเ้ราจึงจะพน้การตกนรกและไดไ้ปสวรรค ์ แต่ผูใ้ดยงัขืนปฎิ
เสธทางแห่งความรอดยงัดนัทุรังเดินไปตามทางมาร คนนั้นจะตอ้งพินาศตายลงไปอยูก่บัมาร ใครท่ีตก
ลงไปท่ีนัน่จะตอ้งทนทุกขท์รมานอยูช่ัว่นิรันดร์ พวกชาวนรกน้ีไม่มีการดบัสูญและเขาจะหนีไปก็ไม่ได ้
เขาจะไดรั้บผลแห่งความทนทุกขข์บเข้ียวเค่ียวฟันอยูเ่ป็นนิตย ์ แต่พระเจา้ไม่ทรงประสงคท่ี์จะใหผู้ใ้ดตก
ลงไปในนรก แต่ไดท้รงปรารถนาใหทุ้กคนกลบัใจเสียใหม่ รับเอาพระเยซูคริสตเ์ป็นท่ีพึ่ง เพื่อเขาทุกคน
จะไดร้อดไปสวรรค์ 

สวรรค ์สวรรคเ์ป็นของตรงกนัขา้มกบันรก นรกเป็นของส าหรับคนชัว่ แต่สวรรคเ์ป็นท่ีส าหรับ
คนท่ีมีใจบริสุทธ์ิสวรรคเ์ป็นท่ีอยูข่องพระเจา้ เทวดาผูบ้ริสุทธ์ิก็อาศยัอยูท่ี่นัน่ เด็กเล็ก ๆ ทั้งหลายท่ีถึงแก่
ความตายก่อนรู้จกัเดียงสา ในเร่ืองความดีความชัว่ก็ไดไ้ปสวรรคเ์หมือนกนั สวรรคเ์ป็นท่ี ๆ งดงาม ซ่ึง
จะหาส่ิงใดในโลกน้ีมาเปรียบเทียบนั้นไม่ได ้ เป็นความงามท่ีเกินสมองและเกินความคิดของเรา สมอง
และความคิดอยา่งเราไม่สามารถท่ีจะคิดไดว้า่สวรรคน์ั้นงดงามอยา่งไรเป็นสถานท่ี ๆ เตม็ไปดว้ยความ
ยนิดี เป็นท่ี ๆ มีความสงบสุขชัว่นิรันดร์ ในท่ีนั้นไม่มีความทุกข ์ความเสียใจ ความยากจน ความล าบาก 
ความเจบ็หรือความตาย ส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุดก็คือในท่ีนั้นไม่มีความบาปความชัว่ คนทุกคนท่ีปรารถนาท่ี
จะไปในท่ีนั้นจะตอ้งมีใจบริสุทธ์ิ เช่นนั้นปัญหาส าคญัแห่งชีวติของเราก็คือ เราจะมีใจบริสุทธ์ินั้นได้
อยา่งไร? 

วธีิท าใจตนใหบ้ริสุทธ์ิ ธรรมดาดวงใจของมนุษยเ์รานั้นชัว่ เราจะท าอยา่งไรใจของเราจึงจะ
บริสุทธ์ิอีกที ในพระคมัภีร์ขอ้หน่ึงกล่าววา่ “ถา้เราสารภาพความผดิของเรา พระองคท์รงสัตยซ่ื์อและ
เท่ียงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปโทษของเราและช าระเราใหพ้น้จากอธรรมทั้งส้ิน” แมว้า่เราจะมีบาป
ทุกชนิด เราก็ยงัมีโอกาสท่ีจะกลบัใจกลบัเป็นบริสุทธ์ิไดอี้ก การน้ีจะส าเร็จไม่ไดด้ว้ยการท าบุญสุนทาน
ของเรา แต่จะส าเร็จไดด้ว้ยพระโลหิตของพระเยซูคริสต ์ คือ พระโลหิตของพระองคท่ี์ตอ้งไหลลงเพื่อ
จะช าระความผดิบาปของเราท่ีไมก้างเขน เม่ือใจบาปของเราไดถู้กช าระดว้ยพระโลหิตของพระองค ์
แลว้ก็กลบั เป็นบริสุทธ์ิสะอาด พระเยซูคริสตไ์ดท้รงตรัสไวอี้กวา่ “จงเช่ือเท่านั้น” และ “เพราะเหตุวา่
พระเจา้ทรงรักโลกจนไดป้ระทานพระบุตรของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้น (พระเยซู
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คริสต)์ จะมิไดพ้ินาศ แต่มีชีวติชัว่นิรันดร์” แมว้า่เราจะรักษาศีลตั้งแต่เล็ก ๆ มาเราก็ยงัมีความบาป 
เพราะวา่เรามีใจบาปและนิสัยชัว่ติดมาแต่ก าเนิด และเราจะท าอยา่งไรใหใ้จของเรากลบัสะอาดอีกก็
ไม่ได ้ มีอยูแ่ต่ทางเดียวเท่านั้น ท่ีเราจะสามารถถอนรากแห่งความบาปออกจากใจของเราได ้ ทางนั้นคือ 
พระเยซูคริสต ์ พระเยซูคริสตไ์ดท้รงตายบนไมก้างเขนเป็นการถูกท าโทษทนทุกขท์รมานแทนตวัเราซ่ึง
จะไดอ้ธิบายดงัต่อไปน้ี 

ในพระคมัภีร์มีขอ้พระธรรมกล่าวไวว้า่ “ดว้ยวา่เหมือนหน่ึง คนเป็นอนัมากไดเ้ป็นคนผดิเพราะ
คน ๆ เดียวท่ีมิไดเ้ช่ือฟัง เช่นนั้นแหละคนเป็นอนัมากไดเ้ป็นคนชอบธรรมเพราะพระองคผ์ูเ้ดียวท่ีได้
ทรงเช่ือฟังนั้น” พระคมัภีร์ขอ้น้ีมีความหมายวา่ เพราะความบาปแห่งการไม่เช่ือฟังค าของอาดามบิดา
เดิมของเรา  ความบาปจึงเกิดมีข้ึนในโลก เราทุกคนจึงเป็นคนมีความผดิบาป แต่พระเยซูคริสตท์รงเช่ือ
ฟังค าของพระเจา้จนครบถว้นบริบูรณ์ และทรงเตม็พระทยัยอมตายบนไมก้างเขนเพื่อไถ่ใหเ้ราพน้จาก
ความบาป โดยพระองคแ์ละกิจการของพระองคเ์ราจึงกลายเป็นคนชอบธรรมไดรั้บความรอด พน้จาก
ความบาป พระเยซูคริสตไ์ม่เคยมีบาป แต่ก็ทรงเตม็พระทยัยอมรับเอา ความผดิบาปของเรา ทั้งหลายไว้
บน พระองคเ์องและทรงเตม็พระทยัทนทุกขท์รมานแทนเรา 

พระเยซูผูเ้ล้ียงแกะอนัดี พระเยซูคริสตท์รงรับสั่งวา่ “เราเป็นผูเ้ล้ียงแกะอนัดี และผูเ้ล้ียงแกะอนั
ดีนั้นสละชีวติของตนเพื่อฝงูแกะ.................เราเป็นผูเ้ล้ียงแกะอนัดี เรารู้จกัแกะของเรา และแกะของเราก็
รู้จกัเรา.............และชีวติของเรา ๆ สละเพื่อฝงูแกะนั้น” พระธรรมขอ้น้ีแสดงใหเ้รารู้วา่พระเยซูคริสต์
ทรงรักเรามากมายเท่าใด ไม่มีความรักอ่ืนปานความรักของพระเยซูคริสต ์ ในประเทศท่ีมีแกะยอ่มมีผู ้
เล้ียงแกะคอยเฝ้าดูแลฝงูแกะของตน หากวา่มีสัตวร้์ายในป่าดอดเขา้มาจะเอาแกะไปกิน ผูเ้ล้ียงแกะยอ่ม
สละชีวติของตนเขา้ต่อสู้สัตวร้์ายไล่มนัไปเสีย ก็เช่นเดียวกบัพระเยซูคริสตเ์ป็นผูเ้ล้ียงแกะอนัดี เราเป็น
ฝงูแกะของพระองค ์ พระองคท์รงรักเรามากกวา่ผูเ้ล้ียงฝงูแกะรักแกะของตน เม่ือเรามีความทุกข์
ยากล าบากใจเสียอกเสียใจ พระองคท์รงอยูใ่กลพ้ร้อมท่ีจะช่วยเลา้โลมจิตใจของเรา พระองคเ์ป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดของเรา พระองคจ์ะทรงช่วยเราใหมี้ชยัชนะความผดิบาปตามวถีิแห่งทางชีวติของเรา 

พระเยซูคริสตจ์ะเสด็จกลบัมาอีก ก่อนหนา้ท่ีพระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน 
พระองคท์รงรับสั่งวา่ “ถา้เราไปจดัแจงท่ีส าหรับท่านแลว้เราจะมาอีกรับท่านใหไ้ปอยูก่บัเราเพื่อเราอยูท่ี่
ไหนท่านทั้งหลายจะอยูท่ี่นัน่ดว้ย” และพระธรรมอีกขอ้หน่ึงไดก้ล่าวไวอี้กวา่ “พระเยซูองคน้ี์ซ่ึงถูกรับ
ไปจากท่านเสด็จไปยงัสวรรคจ์ะเสด็จกลบัมาอีก เหมือนท่านทั้งหลายไดเ้ห็นพระองคเ์สด็จไปยงัสวรรค์
นั้น” พระธรรมขอ้น้ีมีความหมายวา่ พระเยซูคริสตผ์ูท้รงสถิตอยูใ่นสวรรค ์ จะเสด็จกลบัมายงัโลกน้ีอีก 
พระองคจ์ะทรงรับคนเป็นอนัมากไปสู่สวรรค ์ คือ คนเหล่านั้นท่ีพระเจา้ไดท้รงโปรดยกโทษความผดิ
บาปใหเ้ขาแลว้ คือคนเหล่านั้นท่ีเตรียมตวัพร้อมคอยท่าพระองคอ์ยูเ่สมอ แต่วา่บรรดาคนชัว่ทั้งหลาย
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พระองคจ์ะทรงลงโทษไล่เขาลงไปอยูใ่นนรก แลว้พระองคจ์ะทรงช าระแผน่ดินโลกใหป้ราศจากความ
บาปภาะมลทินต่าง ๆ พระองคจ์ะทรงมดัพญามารไว ้ แต่นั้นไปมนัไม่สามารถท่ีจะมาล่อลวงมนุษยใ์ห้
หลงท าผดิบาปอีก พระเยซูคริสตจ์ะทรงเสวยราชโลกน้ีโลกจะเตม็ไปดว้ยความสงบสุขตั้งแต่บดันั้นเป็น
ตน้ไป จะไม่มีการทุกขย์ากล าบาก และจะไม่มีการท าสงครามกนัอีกเลย 

พระธรรมคมัภีร์กล่าวไวว้า่ จะไม่มีคนใดรู้ถึงชัว่โมง วนัเวลาท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมา แต่ตาม
ค าท านายหลายขอ้ท่ีไดส้ าเร็จในสมยัของเราน้ี ก็พอจะใหเ้ราเขา้ใจไดว้า่พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาโดยเร็ว 
เพราะเหตุน้ีเราควรจะฟังค าเตือนของพระเยซูคริสตซ่ึ์งวา่ “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมตวัไวใ้ห้
พร้อมในชัว่โมงท่ีท่านไม่ทนัคิดนั้น บุตรมนุษย ์(พระเยซู) จะเสด็จมา” 

เราไม่สามารถท่ีจะน าเอาค าสั่งสอนของพระเยซูคริสตม์าบรรยายไวท้ั้งหมดในหนงัสือเล่มเล็ก 
ๆ เท่าน้ีได ้ แต่ถา้ท่านจะอ่านพระธรรมคมัภีร์ ท่านก็จะพบขอ้ความค าสั่งสอนของพระเยซูคริสตไ์ดด้ว้ย
ตนเอง หรือถา้ทา่นจะไปหาพวกครูฝร่ังครูไทยท่ีสอนศาสนา เขาก็จะมีความยนิดีอธิบายใหท้่านฟังโดย
ละเอียดถึงเร่ืองทางแห่งความรอดน้ี 
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ความทุกข์ทรมานของพระเยซูคริสต์ 

ต่อไปน้ีเราจะกล่าวถึงเร่ืองความทนทุกขท์รมานและความตายของพระเยซูคริสต ์ เพราะเหตุใด
พระเยซูคริสตจึ์งตอ้งทนทุกขท์รมานจนถึงแก่ความตายพระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้เท่ียงแท ้ พระองคไ์ด้
เสด็จจากสวรรคเ์ขา้มาสู่โลกน้ี พระองคไ์ดท้รงถูกข่มเหงทนทุกขท์รมานเป็นประการต่าง ๆ ตั้งแต่
พระองคไ์ดเ้สด็จลงมาสู่โลก จนกระทัง่ถึงเวลาเสด็จกลบัไปสวรรคพ์ระองคไ์ดท้รงทนทุกขอ์ยา่งแสน
สาหสั พระองคท์รงยอมเสียสละความสุขและสง่าราศีของพระองค ์ ในแผน่ดินสวรรค ์ สู้เสด็จลงมาทน
ทุกขท์รมานในโลกน้ี ก็เพื่อยอมถูกท าโทษเพราะความผดิความบาปของพวกเรา พระองคท์รงเตม็
พระทยัเสด็จลงมาเกิดในโลกอยา่งคนจน ตั้งแต่วนัท่ีพระองคท์รงเกิดมา พระองคไ์ดย้อมทนแบกความ
โศกเศร้าความทุกขย์ากล าบากมากยิง่กวา่ใคร ๆ ทั้งหมด ทรงเกิดในคอกววัอนัเป็นสถานท่ีท่ีต ่า ทรง
เจริญข้ึนในบา้นของช่างไม ้ เม่ือพระองคท์รงเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ พระองคก์็ไม่มีท่ีอาศยัเป็นหลกั
แหล่ง ประชาชนทั้งหลายพากนัดูถูกดูหม่ินและพากนัข่มเหงพระองคอ์ยูเ่สมอ เขาหาวา่พระองคเ์ป็นบา้ 
เพราะพระองคเ์ทศน์สอนติเตียนขนบธรรมเนียมประเพณี อนัเตม็ไปดว้ยความผิดบาป เขาคอยจบัผดิค า
เทศนาของพระองค ์ เขาเรียกพระองคว์า่คนกินเติบและด่ืมน ้าองุ่นมาก เขาหาวา่พระองคเ์ป็นเพื่อนของ
คนบาป สาวกของพระองคค์นหน่ึงไดม้อบพระองคไ์วแ้ก่ศตัรู เขาปลูกความเทจ็ข้ึนเพื่อท าใหพ้ระองค์
เสียช่ือเสียง เขาเรียกพระองคว์า่คนบาปหนาท่ีสมควรแก่ความตายมีโทษถึงประหารชีวติ พวกทหารถ่ม
น ้าลายรดพระพกัตร์ของพระองค ์ พวกผูป้กครองบา้นเมืองพากนัแช่งด่าฟ้องร้องพระองค ์ เม่ือเขาเฆ่ียน
พระองคแ์ลว้เขาก็พากนัเอาพระองคไ์ปตรึงไวท่ี้ไมก้างเกง เขาเอาตะปูตอกตรึงท่ีพระบาทและพระหตัถ์
พระเจา้แห่งฟ้าสวรรคก์็ได ้ ทรงถูกทนทุกขท์รมานอยา่งแสนสาหสั พระโลหิตของพระองคก์็หลัง่ไหล
ออกมาจากบาดแผลเหล่านั้น ในวาระท่ีสุดพระองคไ์ดท้รงตรัสวา่ “ส าเร็จแลว้ แลว้พระองคก์็
ส้ินพระชนม”์ 

เพราะเหตุใดพระเยซูคริสตผ์ูเ้ป็นพระเจา้เท่ียงแทจ้ะตอ้งทนทุกขท์รมานอยา่งแสนสาหสัเช่นนั้น
บางคนจะเขา้ใจวา่นัน่เป็นเพราะความผดิบาปของพระองคใ์นชาติก่อน ความบาปของพระองคใ์นชาติ
ก่อนไม่มี พระองคไ์ม่มีความบาปในท่ีเดิมนั้น พระองคเ์ป็นพระเจา้ พระองคไ์ม่เคยมีความผดิบาป
พระองคเ์ป็นพระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิ ซ่ึงพระองคต์อ้งทรงทนทุกขท์รมานเช่นนั้นก็เพราะเราทุกคนและเพราะ
ความผดิบาปของพวกเรา พระองคไ์ดท้รงแบกความผดิบาปและโทษแห่งความผดิบาปก็เพื่อจะช่วยตวั
เราเองใหจ้ากความผดิ ความบาป พระองคช่์วยตวัของพระองคใ์ห้รอดหลุดลงมาจากไมก้างเขนก็ได ้
และจะทรงประหารศตัรูเหล่านั้นเสียดว้ยอีกก็ไดย้ิง่กวา่นั้นพระองคส์ามารถลงมาจากไมก้างเขนในเวลา
นั้นก็ไดแ้ต่พระองคย์อมทนทุกขท์รมานจนถึงซ่ึงความตายดว้ยเตม็พระทยั ทั้งน้ีก็เพื่อจะช่วยเราท่าน
ทั้งหลายใหห้ลุดพน้จากความผดิบาป 
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หลายคนมีความเขา้ใจวา่ คนท่ีตายอยา่งทนทุกขท์รมานเช่นนั้นจะตอ้งเป็นคนชัว่ชา้ลามก แต่
คนใดท่ีมีความประพฤติดีจะไดต้ายอยา่งความสงบสุข พระเยซูคริสตท์รงกระท าแต่การดีตั้งแต่เกิดมา
จนถึงเวลาส้ินพระชนม ์ ไม่เคยท าความผดิความบาปเลยแมแ้ต่คร้ังเดียว แต่เป็นเพราะเหตุไรเล่าเขาจึงพา
กนัลงโทษฆ่าพระองคเ์สียท่ีไมก้างเขน มิใช่เพราะความผิดความบาปของพระองค ์ เพราะวา่พระองคไ์ม่
มีความผดิบาปแต่การท่ีไดท้รงตายอยา่งคนบาปนั้นก็เพราะความผดิบาปของพวกเรา พระเยซูคริสตท์รง
ใหชี้วติของพระองค์เองแก่เราและโลหิตของพระองคไ์ดไ้หลออกมาเป็นโลหิตแห่งชีวิตไถ่เราทุกคนให้
พน้จากอ านาจของความบาป พระองคท์รงทนทุกขท์รมานก็เพื่อจะช่วยวิญญาณจิตของเราใหพ้น้จาก
โทษแห่งความบาป ธรรมชาติของพระองคท์รงเป็นพระเจา้เพราะฉะนั้นพระองคจึ์งไม่มีความบาป แต่
เพราะพวกเรามีความผดิความบาปและเพราะพระองคท์รงรักพวกเรา พระองคจึ์งยอมถวายพระองคเ์อง
ต่างเคร่ืองบูชา เพื่อไถ่เราให้พน้จากความผดิความบาป “ความรักใหญ่กวา่น้ีไม่มี คือผูห้น่ึงจะยอมตาย
เพื่อมิตรสหายของตน” 

แต่ก่อนท่ีพระองคจ์ะทรงถึงซ่ึงความตาย พระองคไ์ดบ้อกแก่พวกสาวกไวว้า่ เม่ือพระองคต์าย
ไดส้ามวนัแลว้ พระองคจ์ะเสด็จเป็นข้ึนจากความตาย หากวา่พระเยซูคริสตย์งัอยูใ่นความตาย เราก็ตอ้ง
รู้สึกแน่เทียววา่พระองคจ์ะทรงช่วยเราใหพ้น้จากความบาปไม่ได ้ใหเ้ราทั้งหลายพิจารณาดูเหตุการณ์อนั
ส าคญัอ่ืน ๆ ต่อไป 
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พระเยซูผู้ทรงพระชนม์อยู่ 

การฟ้ืนคืนพระชนมเ์ป็นข้ึนมาจากความตาย เม่ือพระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนมแ์ลว้ พวกสาวก
ไดเ้อาพระศพของพระองคไ์ปฝังไวใ้นอุโมงค ์ พระองคถู์กฝังไวใ้นอุโมงคแ์ต่เพียงสามวนัเท่านั้น
พระองคไ์ดท้รงเป็นข้ึนมาจากความตาย พระองคท์รงมีชยัชนะความตาย ทรงเป็นข้ึนมาจากความตาย
เสด็จออกมาจากอุโมงค ์ไดท้รงส าแดงพระองคเ์องใหค้นทั้งหลายเห็นเป็นอนัมาก พระองคท์รงมีอ านาจ
เหนือความตายเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่าน้ียอ่มแสดงอยูอ่ยา่งแจ่มแจง้แลว้ วา่พระองคเ์ป็นพระเจา้ท่ีทรง
รัก ทรงเมตตา ทรงพระกรุณา ทรงไวซ่ึ้งอ านาจทุกประการ 

ซ่ึงเก่ียวกบัการเป็นข้ึนของพระเยซูคริสตน์ั้นมีขอ้พิสูจน์อยูห่ลายประการ พวกสาวกของ
พระองคทุ์กคนไดเ้ห็นพระเยซูคริสตท่ี์เป็นข้ึนดว้ยตาของตนเองหลายคร้ังหน พระองคไ์ดท้รงนัง่ลงกิน
และด่ืมกบัเขา พระองคท์รงอนุญาตให้เขามาจบัตอ้งมาคล าดูท่ีแผลถูกตรึง ก็เพื่อจะพิสูจน์ใหพ้วกสาวกรู้
แน่วา่พระองคเ์ป็น พระองคน์ั้นท่ีไดถู้กตรึงตาย บนไมก้างเขนภายหลงัพวกสาวกก็ไดอ้อกไปประกาศ
การเป็นข้ึนมาจากความตายของพระเยซูคริสตท์ัว่ไปทุกแห่ง แต่พวกปุโรหิตและพวกอาลกัษณ์ท่ีเกลียด
ชงั พากนัจบัพระองคป์ระหารเสียนั้นไดพ้ากนัหา้มปรามอยา่งแขง็แรง ไม่ใหพ้วกสาวกประกาศการเป็น
ข้ึนมาจากความตายของพระเยซูคริสต ์ เขาพากนัจบัพวกสาวกของพระองคฆ่์าเสียหลายคน เพื่อจะระงบั
ข่าวการเป็นข้ึนของพระเยซูคริสตมิ์ใหแ้ผแ่พร่ไป แต่พวกสาวกก็พากนัประกาศเร่ืองน้ีเร่ือย ๆ ไปไม่ยอม
หยดุไม่ยอมเช่ือฟังใคร แมว้า่จะตอ้งถึงประหารชีวิตเขาก็ไม่กลวัยิง่ถูกฆ่าถูกข่มเหงกย็ิง่พากนัประกาศ 
การเป็นข้ึนมาจากความตายของพระเยซูคริสตท์ัว่ไปทั้งน้ียอ่มเป็นพยานแน่นอนวา่ พวกศิษยไ์ดเ้ห็นองค์
พระเยซูคริสตผ์ูเ้ป็นข้ึนมาจากความตายจริง ๆ ดว้ยตาของตนเองพวกสาวกของพระเยซูคริสตเ์ป็นอนั
มากไดถู้กเขา ข่มเหงท าโทษแต่ก็ยงัพากนัเป็นพยานถึงส่ิงท่ีเขารู้เขาเห็นอยูร่ ่ าไปไม่มีความกลวัเลยแมแ้ต่
นอ้ย ถา้พวกสาวกไม่มีความรู้แน่เห็นแน่เช่ือแน่ใจเร่ืองน้ีแลว้ เขาทั้งหลายจะไปเท่ียวล่อลวงใหค้นอ่ืน
หลงเพราะเหตุใด แต่เพราะพระเยซูคริสตไ์ดท้รงไถ่เขาใหพ้น้จากความบาปและพระองคไ์ดท้รงเป็น
ข้ึนมาจากความตายจริง เขารู้แน่ เห็นแน่ เช่ือแน่ วา่พระเยซูคริสตย์งัมีพระชนมอ์ยู ่ เขาจึงกลา้ฝ่าฝืนขดั
ค าสั่งของผูมี้อ  านาจบา้นเมืองออกไปเท่ียวสั่งสอนไม่หวาดหวัน่ต่อความตายและการข่มเหง เพราะเหตุน้ี
เองค าพยานของพวกสาวกจึงมีน ้าหนกัมีค่าพอ และแขง็แรงพอมีความจริงพอสมกบัความเช่ือและความ
นบัถือของเราภายหลงัการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคค์ราวหน่ึง มีคนเห็นพระองคต์ั้ง 500 คน เม่ือค า
พยานของพวกสาวกนั้นจริงก็เป็นท่ีแสดงวา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเจา้จริง  เราทั้งหลายควรจะได้
เขา้เช่ือรับเอาพระองคเ์ป็นท่ีพึ่ง เม่ือเราเป็นคนผดิบาปและไม่ยอมรับเอาพระองคเ์ป็นท่ีพึ่ง เราจะรอดพน้
จากความผดิบาปไดอ้ยา่งไร 



 22 

มีอยูส่ิ่งหน่ึงท่ีเราควรจะเช่ือและเราควรจะขอบพระเดชพระคุณของพระเจา้ คือวา่ “พระเยซู
คริสตไ์ดล้งมาช่วยคนบาป” แมว้า่ความผดิบาปของเราจะหนกัหนาสักเพียงไร พระองคก์็ทรงสามารถท่ี
จะช่วยเราใหห้ลุดพน้ได ้ พระองคถ์วายพระองคเ์องใหเ้ป็นเคร่ืองบูชาไถ่เราใหพ้น้จากความผดิบาปและ
เพื่อน าคนเหล่านั้นท่ีหลงเจ่ินออกไปจากความจริงมาถึงซ่ึงความจริงอีก มิใช่วา่พระองคจ์ะทรงช่วยได้
บา้งเป็นบางคน แต่ทรงช่วยไดทุ้กคนทุกชาติทุกภาษาทัว่โลก ซ่ึงพระเยซูคริสตไ์ดป้ระทานใหโ้ลหิต
แห่งชีวติของพระองค ์ ก็เพื่อจะช่วยคนทุกชาติทุกภาษาให้รอดพน้จากความผิดบาป ไม่ทรงเลือกหนา้วา่
เป็นคนมัง่มีหรือคนจน แก่หรือหนุ่ม ผูห้ญิงหรือผูช้าย เช่นน้ีเราทุกคนจึงมีความหวงั หวงัแน่ในความมี
ชยั พน้จากความบาป เขา้รับความรอดชัว่นิรันดร์ของพระเจา้ได ้

เสด็จไปสวรรค ์ เม่ือพระองคไ์ดท้รงเป็นข้ึนมาจากความตายแลว้พระองคไ์ดท้รงสถิตอยูใ่นโลก
น้ีอีก 40 วนั ระหวา่ง 40 วนันั้นพระองคไ์ดท้รงสนทนาปราสัยกบัพวกสาวกถึงเร่ืองเมืองสวรรค ์
พระองคไ์ดท้รงก าชบัพวกสาวกไวว้า่ ท่านทั้งหลายจงคอยอยูท่ี่กรุงเยรูซาเล็ม จนกวา่ท่านทั้งหลายจะได้
ประกอบไปดว้ยฤทธ์ิเดชท่ีมาแต่เบ้ืองบน “แต่ท่านทั้งหลายจะไดรั้บพระราชทานฤทธ์ิเดชเม่ือพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา” เม่ือพระองคท์รงรับสั่ง
เช่นน้ีแลว้ พระองคก์็เสด็จเหาะข้ึนไปบนสวรรคต่์อหนา้พวกสาวกทั้งปวงจนหายลบัไปในเมฆ เม่ือ
พระองคก์ าลงัเหาะข้ึนไปนั้นพวกสาวกก าลงัแหงนหนา้เพ่งมองอยูท่ี่พระองค ์ทนัใดนั้นมีเทวดาสององค์
สวมเส้ือขาวผอ่งใสมาปรากฏแก่เขาพดูวา่ “ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงยนืเขมน้ดูฟ้า พระเยซูองคน้ี์
ถูกรับไปจากท่าน เสด็จข้ึนไปยงัสวรรคแ์ลว้ จะเสด็จกลบัมาอีกเหมือนท่านทั้งหลายไดเ้ห็นพระองค์
เสด็จข้ึนไปสวรรคน์ั้น”  

พระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จลงมา เม่ือพระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จกลบัไปสวรรค ์10 วนัแลว้ ในวนันั้น
มีสาวกประมาณ 120 คนประชุมพร้อมกนัอยูใ่นหอ้งชั้นบน อธิษฐานดว้ยน ้าหน่ึงใจเดียวกนัคอยท่าพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิตามท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงรับสั่งและสัญญาไวใ้นทนัใดนั้นมีเสียงดงัออกมาจากฟ้า
เหมือนเสียงพายกุลา้ ดงัสนัน่กอ้งทัว่ตึกท่ีเขาประชุมกนัอยู ่ และมีเเปลวไฟสันฐานเหมือนล้ินปรากฏแก่
เขาแลว้กระจายออกไปสถิตอยูบ่นเขาส้ินทุกคนแลว้เขาเหล่านั้นก็ประกอบไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
จึงตั้งตน้พดูภาษาต่าง ๆ ตามท่ีพระวญิญาณไดท้รงดลใจใหเ้ขาพดู ข่าวแห่งการน้ีก็เล่ืองลือไปโดยเร็วทัว่
กรุงเยรูซาเล็ม ประชาชนเป็นอนัมากพากนัมาออดูอยูท่ี่หนา้ตึกนั้น ในเวลานั้นมีประชาชนหลายชาติ
หลายภาษามาจากประเทศต่าง ๆ อาศยัอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม เม่ือเขามาถึงสถานท่ีท่ีพวกสาวกไดป้ระชุม
กนัอยูต่่างก็ไดย้นิพวกสาวกทั้งหลายพดูเป็นภาษาของตนเอง ชนต่างชาติต่างภาษาก็พากนัประหลาดใจ
ท่ีไดย้นิพวกสาวกพดูเป็นภาษาของตนเอง เหล่าพวกสาวกก็ไดรั้บพระวิญญาณบริสุทธ์ินบัจ าเดิมตั้งแต่
วนันั้นเป็นตน้มา ถา้เรามีความเช่ือถือในพระเยซูคริสตเ์ราก็จะไดรั้บพระวิญญาณบริสุทธ์ิเหมือนกบั
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เหล่าสาวก 120 คนนั้นเหมือนกนั ในวนันั้นพวกสาวกไดต้ั้งตน้สั่งสอนเร่ืองของพระเยซูคริสตแ์ก่บรรดา
คนทั้งปวงท่ีไดม้าร่วมอยูท่ี่นัน่ และตกัเตือนใหเ้ขาทั้งหลายกลบัใจบงัเกิดใหม่เช่ือถือในองคพ์ระเยซู
คริสตเ์พื่อเขาทั้งหลายจะไดพ้น้จากความผดิบาปเขา้รับเอาความรอดในพระเยซูคริสตอ์ยูช่ัว่นิรันดร ใน
วนันั้นมีคนเขา้เช่ือถือพระเยซูคริสตถึ์ง 3000 คน 
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ไตรสภาวะ 

ในหนงัสือเล่มน้ีเราไดพ้ดูถึงพระเจา้พระบิดา พระเยซูคริสต ์พระบุตร และพระเจา้พระวญิญาณ
อนับริสุทธ์ิ พระนามต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นพระนามของพระเจา้คนละองคก์นัหรือ ไม่ใช่เลยเพราะวา่พระเจา้
เท่ียงแทน้ั้นมีแต่พระองคเ์ดียว แต่ในพระเจา้องคเ์ดียวน้ีมีอยูส่ามสภาวะหรือสามภาค คือพระเจา้สาม
พระองคร์วมเป็นพระเจา้องคเ์ดียวกนั อุปมาเหมือนตน้ไมต้น้ไมทุ้กตน้ยอ่มมี 3 ส่วนคือ ราก ล าตน้ ก่ิง 
ต่างส่วนต่างมีเหตุผลมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งกระท า และต่างส่วนก็ต่างแยกออกจากกนัไม่ได ้แต่ต่างส่วนก็ต่าง
รวมกนัเขา้เป็นตน้ไมต้น้เดียวเช่นนั้นแหละ พระเจา้พระบิดา พระเยซูคริสต ์ พระบุตรและพระเจา้พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ ทางเป็นพระเจา้รวมเป็นพระเจา้เท่ียงแทแ้ต่พระองคเ์ดียว 

พระลกัษณะของพระเจา้ เม่ือเราพดูถึงพระเจา้ เราหมายถึงพระเจา้ทั้งสามพระองคท่ี์รวมกนัเป็น
พระเจา้พระองคเ์ดียว ไม่ใช่เป็นพระเจา้สามพระองคต่์างกนั แต่รวมกนัเป็นพระเจา้พระองคเ์ดียว พระ
เจา้ทรงเป็นพระวญิญาณ ตาแห่งมนุษยจ์ะมองเห็นพระองคไ์ม่ได ้ พระเจา้จะทรงสถิตอยูท่ ัว่ไปทุกท่ีทุก
แห่ง ไมว่า่เราจะอยูท่ี่ไหนพระเจา้ก็ทรงสถิตอยูท่ี่นัน่ เราจะหนีพระเจา้ไปใหพ้น้ไม่ได ้ เพราะวา่พระเจา้
ทรงอยูร่อบ ๆ เราทัว่ไปทุกแห่งพระองคท์รงฤทธ์ิใหญ่ยิ่งในพระคมัภีร์ไดก้ล่าวไวแ้ลว้วา่ “ไม่มีส่ิงหน่ึง
ส่ิงใดซ่ึงพระเจา้ทรงกระท าไม่ได”้ พระองคท์รงรู้ทรงเห็นทุกส่ิง พระองคท์รงทราบสารพดัแมว้า่
ความคิดในจิตใจของมนุษย ์พระเจา้ก็ทรงทราบพระเจา้เต็มไปดว้ยความรักความเมตตาและความกรุณา 

ต่อไปน้ีให้เราทั้งหลายใคร่ครวญดูพระเจา้ทั้งสามพระองคที์ละองค ์พระเจา้องคใ์ดไดก้ระท าส่ิง
ใดท่ีส าเร็จแลว้นั้นมีอะไรบา้ง 

พระเจา้-พระบิดา พระเจา้พระบิดาเป็นผูท้รงสร้างเป็นผูท้รงบ ารุงเล้ียงส่ิงสารพดั พระเจา้พระ
บิดาทรงรักเราทุกคนและรักเรามากท่ีสุด แต่พระองคเ์ป็นพระเจา้ท่ีบริสุทธ์ิจึงทรงเกลียดชงัความบาป
ท่ีสุด พระองคท์รงรับสั่งวา่ “จิตวญิญาณท่ีท าบาปจะตอ้งตายเป็นแท”้ พระธรรมขอ้น้ีเป็นความจริง
เพราะวา่เราทุกคนก็สมควรกบัความตาย เพราะความผดิความบาปของเรา ไม่มีมนุษยค์นใดในโลกน้ี
เป็นคนบริสุทธ์ิ ไม่มีสักคนหน่ึงเลย พระเจา้พระบิดาจะทรงพิพากษาเราตามความยติุธรรม ถา้เราปฎิเสธ
ไม่ยอมเดินตามทางท่ีพระองคไ์ดเ้ตรียมไวส้ าหรับเรานั้น เราจะตอ้งถึงซ่ึงความพินาศ พระองคจ์ะไม่ทรง
ช่วยเรา เราจะตอ้งไดรั้บการลงโทษ โทษของเราก็คือจะตอ้งถูกไล่ลงไปอยูใ่นขมุนรก ทนทุกขท์รมาน
อยูท่ี่นัน่เป็นนิตยแ์ละเป็นนิตย ์ แต่พระเจา้พระบิดาทรงปรารถนาจะใหเ้ราทุกคนไดรั้บความรอดพน้จาก
ความทุกขท์รมานในขมุนรกโดยสั่งใหเ้ราเช่ือถือในองค ์พระเยซูคริสต ์พระบุตรพระผูช่้วยใหร้อด บิดา
เมตตาบุตรของตนฉนัใด พระเจา้ก็ทรงเมตตาแก่ชาติมนุษยท์ั้งหลายฉนันั้น เพราะเหตุน้ีเราจึงเรียก
พระองคว์า่พระเจา้-พระบิดา 
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พระเจา้พระเยซูคริสต-์พระบุตรของพระเจา้ในหนงัสือเล่มน้ีเราไดบ้รรยายถึงพระเยซูคริสตม์า
มากแลว้ เราจะขอเพิ่มเติมไวใ้นท่ีน้ีแต่เล็กนอ้ย เพื่อจะไดท้  าใหค้วามเขา้ใจของเราใหก้ระจ่างแจง้ข้ึนอีก 
พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จลงมาจากสวรรค ์ ทรงลงมาบงัเกิดในโลกน้ี ทรงสภาพมีรูปร่างเหมือนกบัมนุษย ์
เม่ือพระองคไ์ดเ้สด็จมาในโลกน้ี พระองคไ์ดท้รงกระท า การอศัจรรยม์ากมายหลายอยา่งเป็นพยานอยา่ง
ชดัเจนวา่ พระองคเ์ป็นพระเจา้เท่ียงแทผู้ท่ี้เสด็จลงมาจากสวรรคม์าสถิตอยูท่่ามกลางมนุษยพ์ระองคไ์ด้
สั่งสอนตกัเตือนมนุษยทุ์กคนใหก้ลบัใจบงัเกิดใหม่และเช่ือพึ่งในพระเจา้ ในวาระท่ีสุดคนชัว่ทั้งหลาย
ไดพ้ากนัเกลียดและโกรธพระองคจ์บัเอาพระองคไ์ปตรึงประหารชีวิตเสียท่ีไมก้างเขนท่ีพระเยซูคริสต์
ทรงยอมตายเช่นนั้นก็เพราะความผดิบาปของชาติมนุษยพ์ระองคผ์ูซ่ึ้งเป็นพระเจา้แทไ้ดย้อมรับเอาการ
ลงโทษของเราทั้งหลายลงเหนือพระองคเ์อง โดยทรงยอมทนทุกขท์รมานตายบนไมก้างเขนพระองคไ์ด้
ทรงอยูใ่ตอ้  านาจความตายอยูส่ามวนัแลว้ พระองคไ์ดเ้ป็นข้ึนจากความตาย เป็นท่ีแสดงแก่เราทั้งหลาย
ทุกคนวา่ พระเจา้เท่ียงแทน้ั้นจะอยูใ่ตอ้  านาจแห่งความตายไม่ได ้ พระองคเ์ป็นพระพิชิตมจัจุราชผูท้รงมี
ชยัชนะเหนือความตาย เพราะเหตุน้ีเราทั้งหลายท่ีมีความเช่ือและไวว้างใจในพระองคก์็จะไดรั้บชีวติชัว่
นิรันดร จะไดไ้ปอยูด่ว้ยกนักบัพระองคสื์บไปเป็นนิตย ์ปราศจากการเวยีนวา่ยตายเกิดไม่มีการเวยีนทุกข์
อยูใ่นวฏัฏสงสาร แต่จะมีความสุขอยูช่ัว่นิรันดร เพราะเหตุน้ีเราจึงเรียกพระเยซูคริสต-์พระบุตรวา่พระ
เจา้พระผูช่้วยให้รอด หรือพระมหาไถ่ 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระเยซูคริสตท์รงสถิตอยูใ่นสวรรคทุ์กวนัน้ี แต่พระวิญญาณอนับริสุทธ์ิ
ของพระองคไ์ดท้รงสถิตอยูด่ว้ยกนักบัเรา ทรงน าทรงอุดหนุนทรงช่วยเหลือเราทั้งหลายผูมี้ความเช่ือถือ
ในพระองคพ์ระเยซูคริสต ์ พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นก าลงัเป็นอ านาจช่วยใหเ้รามีชยัชนะความบาป
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ เป็นผูท้รงดลจิตใจของเราให้เช่ือถือในพระเยซูคริสต-์พระบุตร พระผูช่้วยใหร้อด 
พระมหาไถ่ ถา้เรายอมใหพ้ระวญิญาณสถิตอยูใ่นดวงใจของเรา และเช่ือฟังการทรงน าของพระองค ์ เรา
จะไม่หลงตกลงไปในความบาปเป็นแน่แท ้
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ส่วนรวมแห่งค าเตือนสติ 

ตน้แห่งความดี คนใดท่ีพึ่งตนของตนเองเพื่อท าตนให้เป็นคนดี ก็เหมือนกบัคนท่ีปีนข้ึนตน้ไม้
ไปจบัปลา ความมานะความพากเพียรความพยายามทั้งส้ินนั้นก็ไร้ผล แต่คนเหล่านั้นท่ีพึ่งฤทธ์ิอ านาจ
ของพระเจา้เพื่อท าตนของตนใหเ้ป็นคนดี ก็อุปมาเหมือนคนท่ีลงไปหาปลาในล าแม่น ้า และในน่านน ้าท่ี
มีปลาทุกชนิด ท่านเป็นคนท่ีแสวงหาความจริงและความชอบธรรมหรือ? ท่านจะตอ้งทูลขอต่อพระเจา้
จึงจะพบพระเจา้ฟังและทรงตอบค าทูลอธิษฐานของเรา พระเยซูคริสตท์รงรับสั่งไวว้า่ “ในพวกท่านมี
คนใดถา้บุตรของตนขอขนมปังจะเอากอ้นหินใหบุ้ตรหรือ? ถา้บุตรจะขอปลาจะเอางูใหห้รือ? เหตุ
ฉะนั้นถา้ท่านเองผูเ้ป็นคนบาปยงัรู้จกัใหข้องดีแก่บุตรของตน ยิง่กวา่นั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผูอ้ยู่
ในสวรรคจ์ะประทานของดีใหแ้ก่ผูท่ี้ขอต่อพระองค”์ “จงขอแลว้จะได ้จงหาแลว้จะพบ จงเคาะแลว้เปิด
ใหแ้ก่ท่านเพราะวา่ทุกคนท่ีขอก็จะได ้ ทุกคนท่ีหาก็จะพบ ทุกคนท่ีเคาะก็จะเปิดใหเ้ขา” แต่ถา้ผูใ้ดใน
พวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้คนนั้น ขอแต่พระเจา้ผูท้รงโปรดประทานใหแ้ก่คนทั้งปวงดว้ยเตม็พระทยั
และมิไดท้รงติวา่ แลว้ก็จะไดท้รงประทานใหแ้ก่ผูน้ั้น” ขอ้ค ามัน่สัญญาต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นท่ีพิสูจน์วา่
พระเจา้ทรงฟังค าอธิษฐานขอของเราและทรงสามารถเปล่ียนแปลงชีวติจิตใจ และทรงสามารถท าใหเ้รา
เป็นคนดีได ้

เราไม่มีความดีในตวัของเราเอง ในพระคมัภีร์ท่านอคัรสาวกเปาโลไดก้ล่าวไวว้า่ “ดว้ยวา่ในตวั
ขา้พเจา้คือในเน้ือหนงัของขา้พเจา้ ไม่มีความดีประการใดเลย เพราะวา่เจตนาดีของขา้พเจา้ก็มีอยูแ่ต่ซ่ึง
จะกระท าดีนั้นขา้พเจา้หาไดก้ระท าไม่ดว้ยการดีนั้น ขา้พเจา้ปรารถนาท า ขา้พเจา้ไม่ไดท้  า แต่การชัว่ซ่ึง
ขา้พเจา้มิไดป้รารถนาท า ขา้พเจา้ยงัท าอยูโ่อข้า้พเจา้เป็นคนเขญ็ใจจริง ใครหนอจะช่วยใหข้า้พเจา้พน้
จากกายแห่งความตายน้ี ขา้พเจา้ขอบพระคุณของพระเจา้โดยพระเยซูคริสตพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา” เช่นน้ี
เราก็เห็นไดแ้ลว้ละซิวา่ท่ีเราท าคุณงามความดีไม่ไดน้ั้น ก็เพราะเราขาดพระอ านาจก าลงัของพระเยซู
คริสตพ์ระองคผ์ูเ้ดียวทรงสามารถช่วยเราใหมี้ชยัชนะได ้ 

อาจารยเ์ปาโลรู้อยูว่า่ใจของมนุษยน์ั้นเป็นอยา่งไร ท่านรู้แน่วา่ธรรมชาติของมนุษยน์ั้นชัว่ หาก
วา่เราจะตรวจดูในจิตใจของเราก็จะเห็นไดว้า่มนัช่างเหมือนกบัค าท่ีท่านอาจารยเ์ปาโลไดก้ล่าวไวจ้ริง ๆ 
แมว้า่เราใคร่จะท าคุณงามความดีเราก็ท าไม่ได ้ ทั้งน้ีก็เป็นเพราะนิสัยชัว่แห่งใจของเรา ในพระคมัภีร์ได้
กล่าวไวว้า่ “ไม่มีใครเป็นคนชอบธรรมสักคนหน่ึงก็หาไม่ไดเ้ลย” ยอ่มมีอยูแ่ต่ทางเดียวเท่านั้นท่ีเรา
อาจจะรอดพน้จากอ านาจแห่งความบาปได ้ ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เป็นท่ีแสดงวา่เราตอ้งการอ านาจภายในใจของ
เรา ท่ีมีก าลงัแขง็แรงกวา่อ านาจของความบาปคือความบาปท่ีครอบง าเรามาตั้งแต่ก าเนิด ดว้ยการอาศยั
อ านาจพิเศษน้ีเท่านั้นเราจึงจะมีชยัชนะแลว้จิตใจของเราจึงถูกช าระใหส้ะอาดได ้ ในโลกเราน้ีมีอ านาจ
อนัใดหรือท่ียิง่ใหญ่กวา่อ านาจของความบาป มีแต่อ านาจเดียวเท่านั้นอ านาจนั้นคืออ านาจท่ีมาแต่พระ
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เจา้ถา้เรามีความประสงคอ์ยากมีชยัชนะอ านาจแห่งความผิดบาป อยากมีใจบริสุทธ์ิสะอาดเราก็
จ  าเป็นตอ้งเอาอ านาจของพระเจา้คืออ านาจท่ีพระองคท์รงปรารถนาท่ีจะประทานใหแ้ก่เรา อาศยัอ านาจ
ของพระเจา้น้ีเราก็จะมีอิสระพน้จากอ านาจแห่งความบาป ดว้ยการอาศยัอยูใ่นพระก าลงัของพระเยซู
คริสตเ์ท่านั้น เราจึงจะมีชยัชนะความชัว่ได ้ แลว้นิสัยชัว่ของเราจะดบัสูญหายไปและนิสัยใหม่ท่ีดีก็จะ
เกิดข้ึนแทนท่ี “เหตุฉะนั้น ถา้แมค้นหน่ึงคนใดอยูใ่นพระเยซูคริสต ์คนนั้นก็เป็นคนถูกสร้างใหม่แลว้ ส่ิง
สารพดัเก่า ๆ ก็ไดล่้วงไป น่ีแน่ะกลายเป็นส่ิงใหม่ทั้งนั้น” เพราะเหตุน้ีเองพระเยซูคริสตจึ์งทรงประทาน
ชีวติของพระองคใ์หแ้ก่พวกเราเพื่อช่วยใหพ้วกเราพน้จากความผดิบาป เช่นน้ีตวัเราจึงไม่ใช่ของเรา แต่
เป็นของพระเจา้ผูท่ี้ไดท้รงไถ่เราดว้ยชีวติและโลหิตของพระองค ์ ร่างกายและชีวติจิตใจของเราจึงเป็น
ของของพระองค ์

พระเจา้ทรงสถิตอยูใ่นดวงใจของเรา เม่ือพระวญิญาณทรงสถิตอยูใ่นดวงใจของเรา พระองคจ์ะ
ทรงน าเราไปตามทางท่ีพระเยซูคริสตท์รงพระประสงค ์ พระองคจ์ะทรงสั่งสอนเราใหรู้้จกัทางแห่งชีวติ 
ดวงใจของเราเป็นท่ีอาศยัของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เม่ือเราเช่ือถือในพระเยซูคริสต ์พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
จะเสด็จเขา้มาอยูใ่นดวงใจของเรา ช่วยให้เรามีชีวิตเป็นอยูต่ามทางแห่งความชอบธรรม คุณงามความดี
ทั้งหลายยอ่มจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยอ านาจของพระเจา้ท่ีอยูภ่ายในใจของเรา คุณงามความดีท่ีแทจ้ริงนั้น จะ
เกิดข้ึนไม่ไดด้ว้ยการท าบุญใหท้านหนา้ท่ีท่ีเราตอ้งท าก็คือตั้งใจทิ้งความผดิบาป และสารภาพความผดิ
บาปของตนต่อพระเจา้และต่อเพื่อนมนุษย ์ จงไวว้างใจใหแ้น่วแน่วา่พระองคเ์ป็นผูท้รงยกโทษและช่วย
ใหเ้รารอด 

 ไดรั้บความรอดสืบไปเป็นนิตย ์  เม่ือเรามีความไวเ้น้ือเช่ือใจในพระเจา้พระเยซูคริสตรั์บวา่ 
พระองคเ์ป็นพระเจา้ผูช่้วยให้รอด พระองคจ์ะทรงโปรดเรา และโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ์ๆ 
จะทรงโปรดรับเราไวเ้ป็นบุตร และพระองคจ์ะทรงเป็นพระบิดาของเรา เม่ือเราถึงซ่ึงความตายแลว้ 
พระองคจ์ะเสด็จมารับเราไปอยูส่วรรค ์ และเราจะไดเ้สวยความสุขดว้ยกนักบัพระองคสื์บไปชัว่นิรันดร 
เราจะไดช้มเชยพระสง่าราศีของพระองคสื์บไปเป็นนิตย ์ พระองคจ์ะทรงประทานความสุขความช่ืนชม
ยนิดีชัว่นิรันดรใหแ้ก่เรา เราจะมีชีวติจ าเริญอยูเ่ป็นนิตย ์ แลว้เราจะสรรเสริญพระเดชพระคุณพระเจา้
พระเยซูคริสตผ์ูไ้ถ่เราใหพ้น้จากความบาปสืบไปเป็นนิจกาล 

เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จจากโลกน้ีเขา้สู่สวรรค ์ พระองคไ์ดท้รงก าชบัสั่งพวกสาวกไวว้า่ “ท่าน
ทั้งหลายจงออกไปทัว่โลกประกาศกิตติคุณประเสริฐแก่มนุษยทุ์กคนผูใ้ดไดเ้ช่ือและรับศีลบพัติศมาแลว้
ผูน้ั้นจะรอด แต่ผูใ้ดไม่เช่ือจะตอ้งถูกปรับโทษ” เพราะเหตุน้ีเองเราจึงไดเ้ขียนหนงัสือเล่มน้ีข้ึน เพื่อทุก
คนจะไดรู้้ข่าวอนัประเสริฐของพระเยซูคริสต ์ พระองคผ์ูท้รงเป็นพระเจา้เท่ียงแท ้ และเป็นผูช่้วยเราให้
รอดพน้จากความผิดบาป พระองคท์รงพระประสงคจ์ะไม่ใหมี้สักคนหน่ึงถึงซ่ึงความพินาศ แต่ทรงพระ
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ประสงคอ์ยา่งแรงกลา้ท่ีจะใหเ้ราทุกคนกลบัใจเสียใหม่จากความผดิบาป มารับเอาความรอดชัว่นิรันดร์
ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงเตรียมไวส้ าหรับเราทุกคน ข่าวน้ีเป็นข่าวดีเป็นข่าวของคนทุกชั้นทุกชาติทุกภาษา 

พระเยซูคริสตย์งัทรงพระชนมอ์ยูใ่นวนัน้ี นอกจากพระองคแ์ลว้ไม่มีใครท่ีเป็นพระเจา้ผูท้รง
พระชนมอ์ยู ่ พระเยซูคริสตท์รงพระชนมอ์ยูช่ัว่นิรันดร พระองคท์รงพระชนมอ์ยูก่่อนแผน่ดินโลก 
พระองคย์งัทรงพระชนมอ์ยูใ่นสมยัน้ี และพระองคจ์ะทรงพระชนมอ์ยูสื่บไปเป็นนิตย ์ พระองคต์ายไม่
เป็น พระองคไ์ม่รู้จกัตาย พระเจา้ชนิดน้ีต่างหากท่ีเราตอ้งการ ให้เราทุกคนรับพระองคไ์วเ้ป็นพระ
เจา้ของตนเอง อยา่มวัชกัชา้อยูเ่ลยจงมอบชีวิตจิตใจไวก้บัพระองค ์ และจงไวว้างใจในพระองคเ์ถิด 
เฉพาะทางน้ีเท่านั้นและในพระองคเ์ท่านั้นซ่ึงเราสามารถจะพบความสุขอนัแทค้รบถว้นบริบูรณ์ได ้ 

เราขอเชิญท่านทุกคนมาพบกบัครูสอนศาสนา เชิญมาพบศาสนทูต ขอเชิญท่านมาเรียนรู้ทาง
แห่งความรอดอยา่งมหศัจรรย ์ เป็นทางดบัทุกข ์ เป็นทางพน้จากอ านาจแห่งความบาปเป็นทางพน้จากขมุ
นรก เป็นทางพน้จากอบายภูมิสืบไปเป็นนิตยนิ์รันดร ขอเชิญท่านมาเช่ือมาถือมารับเอาทุกคน สาธุ จงมี
แก่ท่านทั้งหลาย 
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