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ทางเดียวเท่ านั้น
ความเชื่อมั่นในตนเองเป็ นของดีแต่ ถือเป็ นเครื่องชี้ขาด
เรื่องราวของพระเจ้ าหาได้ ไม่
กำรที่จะทำให้คนใดคนหนึ่ง มีแนวควำมคิดเกี่ยวกับพระเจ้ำได้อย่ำงถูกต้องนั้นไม่ใช่ของง่ำยนัก
จะพิจำรณำกันอย่ำงผิวเผินมิได้บำงครั้งแทบต้องทะเลำะเบำะแว้งกันก็มี ดังอุทำหรณ์ต่อไปนี้
“น่ำขัน เป็ นไปได้อย่ำงไร ใครเขำจะเชื่ อ โง่เขลำทั้งเพ” พ่อค้ำมีชื่อคนหนึ่งพูดเสี ยงดัง และ
แสดงท่ำทำงขบขันอย่ำงเต็มที่
“ทำไมจึงแสดงท่ำทำงอย่ำงนั้นล่ะ พี่ชำย?” อีกคนหนึ่งถำมอย่ำงสุ ภำพ
“ทำไมผมจะทำไม่ได้” ว่ำแล้วเขำก็หวั เรำะร่ วน
“พี่ชำย คำพูดของผมเต็มไปด้วยเหตุผล จึงอยำกจะถำมว่ำ ทำไมคุณจึงดูหมิ่นและเยำะเย้ยผม
เล่ำ?”
ใบหน้ำของพ่อค้ำคนนั้นบึ้งตึงขึ้นทันที เขำตอบด้วยสำเนียงอันเต็มไปด้วยควำมโกรธว่ำ “ทำไม
คุณนึกว่ำผมเชื่ อคุณหรื อ ที่คุณบอกผมว่ำกำรที่พระเยซูคริ สต์ตำยบนไม้กำงเขน เป็ นหนทำงเดียวที่จะ
ช่วยผมให้พน้ จำกควำมผิดบำปได้ อย่ำคิดเลยว่ำผมจะเชื่อ” พูดแล้วเขำก็กระทืบเท้ำฝุ่ นฟุ้ ง ซึ่ งแสดงว่ำ
เขำไม่มีควำมเชื่ อเลยแม้แต่นิดเดียว
“อ๋ อ ผมเข้ำใจแล้ว คุณคิดว่ำคุณจะหำทำงรอดได้ตำมใจชอบ อยำกจะรอดอย่ำงไร ก็ทำไป
ตำมใจคิด อย่ำงนั้นใช่ไหม?”
พ่อค้ำย้อนถำมด้วยควำมประหลำดใจว่ำ “ก็ไม่จริ งหรื อ?”
“ผมจะยกตัวอย่ำงอธิ บำยให้คุณเข้ำใจ สมมุติวำ่ มีคนหนึ่งอยำกจะขอยืมเงินคุณ ลองคิดดูซิวำ่
ใครเป็ นผูม้ ีสิทธิ์ กำหนดเงื่อนไขในกำรกูย้ มื ผูใ้ ห้ยมื หรื อผูท้ ี่มำขอกูย้ มื ?”
พ่อค้ำตอบว่ำ “แน่นอนทีเดียว ผมผูใ้ ห้ยมื ต้องเป็ นผูท้ ี่วำงเงื่อนไขต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรยืม”
“หรื ออีกเรื่ องหนึ่ง คุณมีสินค้ำ คุณอยำกขำยให้แก่ลูกค้ำ ใครจะเป็ นผูต้ ้ งั รำคำขำย คุณหรื อผู้
ซื้ อ?”
พ่อค้ำตอบอย่ำงหนักแน่นว่ำ “แน่ละ มันต้องเป็ นผมทั้งนั้นแหละ ถ้ำใครให้รำคำไม่จุใจผม ผมก็
ไม่ขำย”
“ทำนองเดียวกัน คุณเป็ นคนบำป คุณอยำกพ้นจำกบำป คุณอยำกเข้ำไปในเมืองบรมสุ ขของ
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พระเจ้ำ แล้วใครเล่ำจะเป็ นผูก้ ำหนดเงื่อนไข คุณหรื อพระเจ้ำ? คุณเป็ นคนบำป พระเจ้ำเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
และเป็ นเจ้ำของสวรรค์ คุณอยำกจะเข้ำไปในที่ของพระเจ้ำแล้วคุณจะตั้งกฏตั้งกติกำของคุณเอง จะได้
หรื อ? อย่ำลืมว่ำคุณเป็ นเพียงผูข้ อเท่ำนั้น ส่ วนพระเจ้ำทรงเป็ นผูใ้ ห้”
พ่อค้ำพูดเสี ยงอ่อนลงว่ำ “จริ งของคุณ ผมคงอ้ำงอย่ำงนั้นไม่ได้แน่”
“คุณคิดหำทำงรอดของคุณเอำเอง เพรำะคุณลืมไปว่ำ คนกูย้ มื เงินจะเลือกกำหนดเงื่อนไขเอง
ไม่ได้ พระเจ้ำทรงเป็ นผูป้ ระทำนควำมรอดให้แก่มนุษย์ตำมแผนกำรของพระองค์ จงเลิกคิดหำทำงรอด
ของคุณเสี ยเถิด แล้วรับเอำทำงของพระองค์”
เมื่อพ่อค้ำรู ้สำนึกตัวก็ตอบอย่ำงสุ ภำพว่ำ “ผมยอมแล้วครับ ขอพระเจ้ำทรงช่วยผมด้วยเถิด”
ท่ำนผูอ้ ่ำนครับ ท่ำนคิดอย่ำงไร ท่ำนจะพยำยำมหำทำงรอดด้วยตนเองหรื อ?
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ความสั บสนในการหาทางออก
ย่อมบ่ งบอกในตัวเองว่ า
ยังขาดความรู้ แจ้ งในสิ่ งทีต่ นยึดถือ
หลำยคนคิดว่ำ ศำสนำสำมำรถช่วยเขำให้รอดจำกควำมผิดบำปได้ อุทำหรณ์ต่อไปนี้ เป็ นเพียง
ตัวอย่ำงอันน้อยนิดจำกสภำพควำมเป็ นจริ งที่เรำพบเห็นกันโดยทัว่ ไป แม้ในหมู่คริ สเตียนเอง
“คุณยำยครับ คุณยำยตำยแล้วจะไปไหน?”
“หลำนเอ๋ ย ตั้งแต่เป็ นสำวมำ ยำยอุตส่ ำห์ให้ทำนหมัน่ สร้ำงสมแต่ควำมดี และงดเว้นกำรทำชัว่
ทุกอย่ำง กำรฆ่ำสัตว์ตดั ชีวิต ยำยก็ไม่ทำ ยำยจึงเชื่อว่ำยำยมีบุญเยอะแล้ว ยำยคงได้ไปสวรรค์แน่ ๆ” ว่ำ
แล้วยำยก็ตำหมำกรับประทำนต่อไป”
“คุณยำยครับ ผมรักคุณยำยนะครับ เห็นควำมศรัทธำอันแกร่ งกล้ำของคุณยำยแล้วรู้สึกเลื่อมใส
มำก หำคนอย่ำงคุณยำยได้ยำกแต่คุณยำยต้องคิดสักหน่อย”
“คิดอะไรหลำน?”
“มีใครให้หลักประกันหรื อครับ ว่ำจะได้ไปสวรรค์? สิ่ งที่เรำทำนั้นมีมำก ใครจะทำอะไรก็ได้
ทั้งนั้น แต่ไม่ใช่วำ่ ทำแล้วจะได้ผลตำมที่เรำต้องกำรเสมอไป เช่นเรำจะไปถำงหญ้ำข้ำงถนน โดยไม่ได้
เป็ นคนงำนของเทศบำล แล้วเรำจะไปเบิกเอำค่ำจ้ำงจำกเทศบำลได้อย่ำงไร คุณยำยมัน่ ใจแล้วหรื อว่ำจะ
ได้ไปสวรรค์จริ ง ๆ ใครเป็ นผูส้ ัญญำกับคุณยำย? และคำสัญญำนั้นอยูท่ ี่ไหนครับ?”
“ไม่รู้ละหลำน เขำทำกันมำอย่ำงไร ยำยก็ทำไปอย่ำงนั้น ยำยเองก็ไม่เคยเห็นคำสัญญำ และก็ไม่
รู ้วำ่ ยำยได้ทำสัญญำไว้กบั ใคร ที่หลำนพูดมำ ก็ทำให้ยำยแปลกใจขึ้นมำบ้ำงแล้วล่ะ”
“คุณยำยครับ หลำนจะบอกอะไรให้ คำพูดที่จะน่ำเชื่ อถือก็ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ผูพ้ ดู นะครับ เช่น
ระหว่ำงคำพูดของพ่อค้ำ กับพระดำรัสของพระเจ้ำอยูห่ วั พระดำรัสของพระเจ้ำอยูห่ วั ย่อมมีค่ำมำกกว่ำ
ลองคิดดูซิวำ่ ถ้ำพ่อค้ำพูด่ำ “ฉันจะช่วยเธอ” กับพระเจ้ำอยูห่ วั ตรัสว่ำ “ฉันจะช่วยเธอ” อย่ำงนี้ยำยจะเชื่อ
ใครมำกกว่ำ?”
“แน่ละหลำน ก็เชื่อพระเจ้ำอยูห่ วั นะซี ”
“นัน่ ซิ ครับคุณยำย คนเรำเกิดมำ ต้องมีอำหำรกำรกินเลี้ยงชีพ มีผวั เมีย มีลูกเหมือนกัน แก่
เหมือนกัน ตำยเหมือนกัน จะมำให้คำสัญญำเกี่ยวกับชีวิตภำยหน้ำได้หรื อ?”
“หลำนเอ๋ ย ยำยไม่ทรำบหรอก”
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“ถ้ำอย่ำงนั้น คุณยำย ควรฟังคำมัน่ สัญญำของบุคคลสำคัญผูห้ นึ่ง ผูน้ ้ นั ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดำ แต่
เป็ นพระเจ้ำ”
“เออ ๆ หลำนเอ๋ ย เล่ำไปเถอะ ยำยจะฟัง เมื่อก่อนก็นึกว่ำศำสนำอะไรก็ได้ท้ งั นั้นให้ผลดี
เหมือนกันหมด”
“แต่ในพระคัมภีร์ของพระเจ้ำมีขอ้ ควำมว่ำ “ในผู้อื่นความรอดไม่ มีเลย ด้ วยว่ านามอื่ นซึ่ งเป็ นที่
รอดแก่ เราทั้งหลายไม่ ทรงโปรดให้ มีในท่ ามกลางมนุษย์ ทั่วใต้ ฟ้า” (พระธรรมกิจกำร 4:12) นำมอื่นนั้น
หมำยถึงคนทัว่ ไปไม่จำกัด แต่นำมที่จะช่วยเรำให้รอด ให้หลุดพ้นจำกควำมผิดบำปได้น้ นั คือพระนำม
ของพระเยซูคริ สต์”
“อ๋ อ เยซู เยซู นี่เป็ นฝรั่งไม่ใช่หรื อ?”
“คุณยำยครับ คำว่ำเยซูเป็ นภำษำยิว แปลว่ำ “ผูช้ ่วยให้รอดพ้นจำกควำมผิดบำป” พระองค์คือ
พระเจ้ำ ซึ่ งเสด็จลงมำช่วยเรำและตำยเพื่อไถ่เรำให้พน้ จำกบำป พระองค์ไม่ใช่ฝรั่งมังค่ำอะไรหรอก”
“ถ้ำเรำอยำกรอดพ้นจำกควำมผิดบำป ก็ตอ้ งพึ่งพระเยซู เพรำะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำ และ
พระเจ้ำได้ทรงสัญญำว่ำ จงมองดูเรำ และรับเอำควำมรอด”
“เรำทุกคนไม่สำมำรถประพฤติตนได้ดีครบถ้วน
นอกจำกนั้นเรำยังทำควำมผิดบำปทุกวัน
ฉะนั้นเรำจะอำศัยคำสอนหรื อพิธีรีตองใด ๆ ย่อมไม่ได้ท้ งั นั้น พระเจ้ำทรงเห็นว่ำ ไม่มีหนทำงอื่นที่
มนุษย์จะรอดได้ จำเป็ นที่พระเยซูจะต้องลงมำตำย เพื่อไถ่เรำให้พน้ จำกควำมผิดบำป”
“ที่หลำนพูดมำนี้เป็ นควำมจริ งอย่ำงนั้นหรื อ? ถ้ำเป็ นควำมจริ ง ยำยก็จะเชื่อ”
กำรนับถือศำสนำไม่ได้ให้ชีวิตแก่ท่ำน ท่ำนต้องรับชีวิตใหม่คือต้องเกิดใหม่ ท่ำนจึงจะรอดจำก
ควำมผิดบำปของท่ำน
ขอยกตัวอย่ำงคนสำคัญ ที่เคร่ งครัดในศำสนำผูห้ นึ่ง ท่ำนผูน้ ้ ีคือ จอห์น เวสเล่ย ์ ท่ำนเป็ นศำสนำ
จำรย์อย่ำงเคร่ งครัด ท่ำนอ่ำนพระคัมภีร์เสมอ ไปนมัสกำรที่โบสถ์และอธิ ษฐำนเป็ นประจำได้ใช้เวลำ
ปฏิบตั ิทำงศำสนำวันละหนึ่งถึงสองชัว่ โมง และถือศีลอดอำหำรทุกวันพุธและศุกร์ และได้ออกไปเป็ นผู ้
ประกำศเผยแพร่ แก่ชำวอินเดียแดงในสหรัฐอเมริ กำ
ถึงแม้วำ่ ท่ำนได้ปฏิบตั ิตนอย่ำงเคร่ งครัด แต่จอห์น เวสเล่ย ์ ก็ยงั ไม่ได้รับควำมรอด ผูท้ ี่ทำกำร
ของพระเจ้ำย่อมรู ้วำ่ ศำสนำไม่ได้ช่วยเขำให้รอดพ้นบำปเลย วันหนึ่งมีคนหมู่หนึ่งได้นำท่ำนเวสเล่ย ์ ให้
มำถึงควำมเชื่ออันแท้จริ ง คือถวำยตัวแก่พระเยซูดว้ ยใจจริ ง จอห์น เวสเล่ย ์ จึงได้เกิดใหม่
ท่ำนผูอ้ ่ำนเล่ำ ท่ำนพึ่งศำสนำเพื่อให้ได้รับควำมรอดพ้นบำปอย่ำงนั้นหรื อ? ถ้ำเช่นนั้นท่ำนก็
หมดหวัง ท่ำนรู ้จกั พระเยซูคริ สต์หรื อยัง?
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ถ้ำศำสนำช่วยท่ำนให้รอดจำกบำปได้ เหตุใดพระเยซูคริ สต์จึงยอมสิ้ นพระชนม์เล่ำ? ไม่มีผใู ้ ด
ช่วยท่ำนให้รอดได้ นอกจำกพระองค์เท่ำนั้น
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พืชพันธุ์เป็ นอย่ างไรผลิตผลย่อมเป็ นอย่างนั้น
คนเป็ นอันมำกมักเชื่ อกันว่ำ ใครทำดียอ่ มได้ดี ใครทำชัว่ ย่อมได้ชวั่ ถ้ำเขำได้ประพฤติดีแล้วละก็
เป็ นรอดพ้นจำกนรก และได้ไปสวรรค์เป็ นแน่ ควำมเห็นเช่นนี้ มีผลดีเฉพำะในชีวิตปั จจุบนั เท่ำนั้น ไม่
สมบูรณ์ถึงกับครอบคลุมถึงชี วติ หน้ำ เพรำะเหมือนกับคนที่พยำยำมอุม้ ตัวเอง หรื อยกชูตวั เองขึ้น ตัวเอง
จะอุม้ ตัวเองขึ้นได้อย่ำงไร ทำไมได้แน่นอน
กำรกระทำ เป็ นผลของจิตใจ ฉะนั้นจิตใจดีเท่ำนั้นจึงจะสำมำรถสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีที่งำมได้ เมื่อ
จิตใจเรำไม่ดี เรำจึงไม่อำจทำควำมดีได้ดงั ที่คิดไว้ จิตใจชัว่ ย่อมมีแต่ควำมคิดชัว่ ควำมดีงำมที่ปรำศจำก
มูลฐำนของจิตใจ หำกจะอุปมำก็คงจะเหมือนกับกำรทำสี คือ ฉำบทำกันไว้แต่ภำยนอก แต่ขำ้ งในยังคง
น่ำเกลียดอยูน่ นั่ เอง พระเยซูคริ สต์ได้ทรงเปรี ยบไว้วำ่ คนเรำนี้ เหมือนกับที่เก็บศพ ข้ำงนอกดูงำม แต่ขำ้ ง
ในดูไม่ได้เลย ขอให้พิจำรณำโคลงต่อไปนี้
ลูกสะเดำน้ ำผึ้งเคล้ำ
โทรมปน
แล้วปลูกปองรสสุ คนธ์
แอบอ้อย
ตรำบเท่ำออกดอกผล
พวงดก
ขมแห่งสะเดำน้อย
หนึ่งรู้ โรยรำ
(โครงโลกนิติ)
ผลสะเดำมีรสขม ถ้ำอยำกจะให้รสของสะเดำหวำน ก็ตอ้ งเปลี่ยนธรรมชำติของต้นสะเดำ
เช่นเดียวกับเรำทั้งหลำย ผูม้ ีควำมผิดบำปเป็ นสันดำนอยูใ่ นจิตใจของเรำแล้ว แม้จะทำดีสักเท่ำใดก็ไม่
สำมำรถที่จะทำให้กลำยเป็ นคนดีไปได้ และควำมดีที่เรำกระทำมำนั้น แม้จะดีสักเท่ำไรก็เป็ นผลของใจ
ชัว่ ทั้งนั้น พูดกันอย่ำงง่ำย ๆ ก็คือ เป็ นของปลอม ที่จิตใจชัว่ ก่อขึ้นนัน่ เอง
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เมื่อเรำเป็ นคนบำป กำรเอำควำมดีมำห่อหุ ม้ จะได้ประโยชน์อะไร เหมือนคนที่นบั ถือศำสนำแต่
ปำก ดังภำษิตว่ำ “มือถือสำก ปำกถือศีล” นั้นไม่เป็ นเรื่ อง ขอให้ลองคิดดูในใจของเรำเอง และตอบอย่ำง
ซื่ อสัตย์วำ่ กำรประพฤติตำมกฎเกณฑ์ของสังคม ทำให้เรำพ้นจำกอิทธิพลของควำมผิดบำป และทำให้
เรำรู ้สึกอย่ำงแน่นอนว่ำ เรำได้พน้ จำกควำมผิดควำมบำปหรื อไม่? ถ้ำเรำเป็ นคนซื่ อสัตย์ต่อตัวเองอย่ำง
แท้จริ งแล้ว เรำจะเห็นได้ทนั ทีวำ่ กฎเกณฑ์ของสังคมช่วยเรำในปั ญหำนี้ไม่ได้เลย
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ “กำรกระทำอันชอบธรรมของข้ำพระองค์ท้ งั สิ้ น เหมือนเสื้ อผ้ำ
สกปรก” (พระธรรม อิสยาห์ 64:6)
“ไม่มีคนชอบธรรมสักคนหนึ่ง ไม่มีเลย...ไม่มีผใู ้ ดประพฤติดีแม้สักคนเดียว ไม่มีเลย”
(พระธรรมโรม 3:10, 12)
จริ งทีเดียวที่เรำทั้งหลำยควรจะร้องออกมำว่ำ “โอ้พระเจ้ำข้ำ ขอโปรดเมตตำแก่ขำ้ พเจ้ำผูเ้ ป็ นคน
บำปเถิด” (พระธรรมลูกา 18:13)
หำกเรำทั้งหลำยอ้ำงว่ำ “ฉันไม่มีบำป” ก็เท่ำกับพูดว่ำในห้องนี้ไม่มีฝนุ่ แต่เมื่อแสงสว่ำงส่ องเข้ำ
ไปในห้อง เรำก็จะเห็นฝุ่ นเต็มไปหมด ทำนองเดียวกัน หำกเรำมองลึกลงไปในจิตใจ จะเห็นว่ำในจิตใจ
ของเรำนั้นเต็มไปด้วยควำมผิดบำป
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ความดีอาจเป็ นคุณธรรมคา้ จุนโลกแต่ ความรอดทาให้ เราอยู่
ในภาวะทีเ่ หนือไปกว่ านั้น
คนเป็ นอันมำกคิดว่ำ เขำจะเอำตัวรอดได้ดว้ ยควำมประพฤติของตัวเอง
เขำอุตส่ ำห์ทรมำนตนเองด้วยประกำรต่ำง ๆ เช่น ให้ทำนเยีย่ มเยียนคนเจ็บป่ วย สำแดงควำม
เมตตำกรุ ณำ และกำรบูชำสถำนที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ต่ำง ๆ เพื่อช่วยตนเองให้รอดพ้นจำกควำมผิดบำป
หำกพระเจ้ำบอกเรำว่ำ “เอำซิ จงประพฤติ แล้วเจ้ำจะได้รับควำมรอด” ก็เป็ นหน้ำที่ของเรำที่จะ
ประพฤติ เพรำะถ้ำเรำไม่ประพฤติเรำก็ยอ่ มไม่ได้รับควำมรอด
ควำมดีที่เรำทำมำได้บงั ตำเรำไว้ไม่ให้เห็นควำมจริ ง คนเป็ นอันมำกถือว่ำตนเป็ นคนบริ สุทธิ์
แท้จริ งมีบำปเต็มตัว เต็มไปด้วยควำมอวดตัว ยกตนข่มท่ำน เย่อหยิง่ จองหอง เห็นแก่ตวั เอง ไม่มีควำม
รักควำมเมตตำต่อเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน
ต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่ำงของคำโอ้อวดของคนที่ลุ่มหลงอยูก่ บั ควำมดีของตนเอง
“ฉันเป็ นคนดี ประพฤติดี เคร่ งครัดในศำสนำเสมอ”
“ฉันพยำยำมทำแต่ควำมดีเสมอ”
“ฉันเป็ น พ่อที่ดี แม่ที่ดี ผัวที่ดี เมียที่ดี แล้วจะมำเอำอะไรกับฉันอีก”
“ฉันพำกเพียรทำดีที่สุดด้วยน้ ำใสใจจริ งของฉันและด้วยสุ ดกำลังของฉันแล้ว”
ดู ๆ ก็น่ำฟังดอก แต่เป็ นกำรโอ้อวดเกินไป เพรำะเต็มไปด้วยคำว่ำ ฉัน- ฉัน- ฉัน เมื่อตัวฉันเป็ น
คนบำปแล้ว แม้วำ่ จะมีสักร้อย “ฉัน” พัน “ฉัน” ก็เป็ นคนบำปอยูน่ นั่ เอง พระเจ้ำไม่พอพระทัยคำว่ำ
“ฉัน” ของเรำ เพรำะว่ำ “ฉัน” ของเรำทำให้จิตใจของเรำมืดบอด มองไม่เห็นควำมจริ ง
ถ้ำเรำจะห่ อหุ ม้ ตัวของเรำด้วยควำมดีของเรำเอง ย่อมไม่เป็ นที่โปรดปรำนของพระเจ้ำ พระเจ้ำ
ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เรำทุกคนห่อหุ ม้ ตัวด้วยควำมชอบธรรมของพระเยซูคริ สต์ ผูท้ รงตำยแทนเรำ
บนไม้กำงเขน
เรำทั้งหลำยเป็ นเหมือนกับบุตรเสเพล นุ่งห่มด้วยเสื้ อผ้ำที่สกปรกโสโครกและเหม็นสำบ ฉะนั้น
ถ้ำเรำอยำกรอดพ้นจำกควำมผิดบำปและไปอยูก่ บั พระเจ้ำ เรำก็จำเป็ นต้องเปลี่ยนเครื่ องแต่งตัวใหม่ คือ
สวมตัวเรำไว้ดว้ ยควำมชอบธรรมของพระเยซูคริ สต์ ด้วยควำมชอบธรรมนี้เท่ำนั้น พระเจ้ำจึงทรง
ต้อนรับเรำให้ไปอยูก่ บั พระองค์และมีชีวติ อยูก่ บั พระองค์สืบไปเป็ นนิตย์นิรันดร์
เมื่อครั้งที่ผเู ้ ขียนไปเที่ยวประเทศอินเดีย ได้เห็นชำวอินเดีย บำงคนทรมำนร่ ำงกำยของตนเอง
ด้วยวิธีต่ำง ๆ เช่น นอนบนตำปูแหลม ๆ ถ้ำจะถำมเขำว่ำ เหตุใดจึงต้องทำอย่ำงนั้น เขำคงตอบว่ำ “ทำ
เพื่อให้ได้รับควำมรอด” และผูเ้ ขียนก็คงจะบอกเขำว่ำ “พระเยซูได้ทรงทนทุกข์ทรมำนและตำยแทน
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ท่ำนแล้ว ท่ำนทำอย่ำงนั้นทำไม พระเจ้ำจะไม่ทรงรับรู ้กำรทรมำนของท่ำน เพรำะว่ำกำรทรมำนอย่ำงนั้น
ไม่มีค่ำ ถึงท่ำนจะเพียรพยำยำมทำสักเท่ำไร ก็ไม่มีประโยชน์ เจ็บตัวเปล่ำและเสี ยเวลำเปล่ำ ๆ ในที่สุด
ตนเองก็ไม่ได้รับควำมรอด เชิญรับเอำจำกพระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงเตรี ยมไว้ให้เรำเรี ยบร้อยแล้ว”

จงฟังพระวจนะของพระเจ้ำดูซิวำ่ เป็ นอย่ำงไร “ซึ่ งท่ำนทั้งหลำยรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณ
เพรำะควำมเชื่อ และมิใช่แต่ตวั ท่ำนทั้งหลำยเอง แต่พระเจ้ำประทำนให้ ควำมรอดนั้นเป็ นด้วยกำร
ประพฤติก็หำมิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” (พระธรรมเอเฟซัส 2:8,9)
“ไม่ใช่ตำมกำรชอบธรรมซึ่ งเรำได้กระทำ” (พระธรรมทิ ตัส 3:5)
“ฝ่ ำยคนที่มิได้อำศัยกำรประพฤติ แต่ได้เชื่ อในพระองค์ผทู ้ รงโปรดคนผิดให้เป็ นคนชอบธรรม
ควำมเชื่อของคนนั้นต้องนับว่ำเป็ นควำมชอบธรรม....พระเจ้ำได้ทรงโปรดว่ำเป็ นคนชอบธรรม โดยมิได้
อำศัยกำรประพฤติ” (พระธรรมโรม 4:5,6)
ข้อพระธรรมเหล่ำนี้ แสดงให้เรำเห็นว่ำ กำรที่จะรอดพ้นจำกควำมผิดบำปนั้น อำศัยกำร
ประพฤติและกำรกระทำของเรำไม่ได้ แต่เป็ นพระรำชกิจที่พระเยซูคริ สต์ได้ทรงกระทำไว้แล้ว พระเยซู
องค์เดียวเท่ำนั้น ที่สำมำรถช่วยท่ำนให้รอดได้ เชิ ญมอบจิตใจของท่ำนไว้กบั พระองค์เสี ยแต่เดี๋ยวนี้
ท่ำนกระทำควำมผิดบำป ท่ำนก็ตอ้ งรับโทษในควำมผิดบำปนั้น เว้นแต่จะยอมให้พระเยซูคริ สต์
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในควำมผิดบำปของท่ำน ควำมผิดบำปนั้นจึงจะหลุดหำยไป เพรำะว่ำพระเยซูคริ สต์ไม่
เคยกระทำผิดเลย
พระองค์ไม่มีควำมผิดบำป
แต่พระองค์ทรงยอมเสี ยสละชีวติ ของพระองค์
สิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขน เพื่อไถ่มนุษย์ให้พน้ จำกควำมผิดบำปของเขำ
บำงคนบอกว่ำ เรื่ องที่ผำ่ นมำแล้วก็ให้มนั ผ่ำนไปเสี ย อย่ำไปนึกถึงมันอีก ให้เรำตั้งต้นชีวติ ใหม่
ทำควำมดีใหม่ เรื่ องที่ไม่ดีในอดีตก็จะค่อย ๆ เลือนลำงและจำงหำยไปเอง ผูท้ ี่พดู เช่นนี้มีควำมเห็นผิด
เพรำะควำมผิดบำปในอดีตของท่ำนไม่มีทำง จะหลุดหำยไปเองได้เลย
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ตัวอย่ำงเช่นนี้ เมื่อท่ำนซื้ อของเงินเชื่อ ในบัญชี จะจดไว้วำ่ ท่ำนเป็ นหนี้เท่ำไร แม้ตอ่ จำกนั้น
ท่ำนจะเลิกซื้ อเชื่อ และจ่ำยเงินสดให้ทุกครำวก็ตำม นัน่ ไม่ได้หมำยควำมว่ำ หนี้เดิมของท่ำนจะหมดสิ้ น
ไปด้วย นอกจำกจะมีผชู ้ ดใช้หนี้น้ นั แทน ท่ำนจะชำระหนี้บำปของท่ำนด้วยตนเองไม่ได้ และใคร ๆ ก็
ช่วยชำระหนี้บำปให้ท่ำนก็ไม่ได้ เว้นแต่พระเยซูองค์เดียวเท่ำนั้น ที่สำมำรถชำระหนี้บำปให้ท่ำนได้
หำกท่ำนป่ วยเป็ นโรคเนื้ อร้ำยธรรมดำ ก็พอจะหวังพึ่งควำมสำมำรถของแพทย์ได้ แต่นี่ท่ำนเป็ น
โรคใจร้ำย ใจบำป จึงไม่มีหมอคนใดในโลกสำมำรถรักษำโรคอย่ำงนี้ได้ มีแต่นำยแพทย์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ คือ
พระเยซูคริ สตเจ้ำแต่ผเู ้ ดียวเท่ำนั้น พระองค์ทรงแบกเอำควำมผิดบำปของท่ำน ทรงทนทุกข์ทรมำนและ
สิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขน แล้วพระองค์ได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ เพื่อประทำนชีวติ นิรันดร์ ของพระองค์
ให้แก่ท่ำน
ในสมัยของอำจำรย์เปำโล ซึ่ งเป็ นสำวกสำคัญคนหนึ่งของพระเยซู ท่ำนได้ต่อสู ้อย่ำงแข็งขันกับ
คำสอนของพวกยิวที่ถือว่ำคนเรำจะรอดได้โดยกำรรักษำพระบัญญัติ ท่ำนบอกเรำว่ำกำรที่เรำจะรอดนั้น
เรำจะรอดได้โดยควำมเชื่ อในองค์พระเยซูคริ สต์ พระธรรมเอเฟซัสกล่ำวว่ำ “ด้วยว่ำซึ่ งท่ำนทั้งหลำยรอด
นั้นก็รอดโดยพระคุณเพรำะควำมเชื่อ และมิใช่แต่ตวั ท่ำนทั้งหลำยเอง แต่พระเจ้ำประทำนให้ ควำมรอด
นั้นเป็ นด้วยกำรประพฤติก็หำมิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” (เอเฟซัส 2:8,9)
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ทางเดียวเท่ านั้น
ท่ำนผูอ้ ่ำนที่รักทั้งหลำย ทำงออกต่ำง ๆ ของมนุษย์ เช่น ศำสนำ ศีลธรรม ควำมประพฤติ
พระบัญญัติ ล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่ดีท้ งั สิ้ น แต่ก็เป็ นกำรดีสำหรับชีวติ ในโลกนี้ เท่ำนั้น ไม่สำมำรถจะให้ชีวติ
นิรันดร์ แก่ผใู ้ ดได้เลย
มีแต่ผเู ้ ดียวเท่ำนั้น ที่สำมำรถช่วยเรำให้พน้ จำกควำมผิดบำปและพระรำชทำนชีวติ นั้นแก่พวก
เรำได้ ผูน้ ้ นั คือพระเยซูคริ สต์
พระองค์ตรัสว่ำ “เรำเป็ นทำงนั้น...ไม่มีผใู ้ ดมำถึงพระบิดำเว้นไว้มำทำงเรำ”
(พระธรรมยอห์ น 14:6)
“เรำ” ในพระธรรมข้อนี้ หมำยถึง พระเยซูคริ สต์ นอกเหนือจำกพระองค์แล้ว ไม่มีผใู ้ ด ศำสนำ
ใด หรื อวิถีทำงใด ๆ ที่จะช่วยให้เรำได้รับควำมรอดเลย
พระองค์ทรงเป็ น “ทำงนั้น” ไม่ใช่เป็ นเพียงผูช้ ้ ีทำงเท่ำนั้น ไม่มีใครสำมำรถจะเข้ำถึงพระเจ้ำได้
เว้นไว้เข้ำไปกับพระองค์ ถ้ำเช่นนั้นท่ำนจะไม่ขอให้พระองค์ทรงช่วยท่ำนหรื อ?
“ในผูอ้ ื่นควำมรอดไม่มีเลย ด้วยว่ำนำมอื่นซึ่ งเป็ นที่รอดแก่เรำทั้งหลำย ไม่ทรงโปรดให้มีใน
ท่ำมกลำงมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้ำ” (พระธรรมกิจการ 4:12)
ไม่มีขอ้ ควำมใดที่แจ่มกระจ่ำงมำกไปกว่ำนี้อีกแล้ว มีควำมรอดแต่ทำงเดียวเท่ำนั้น ในผูอ้ ื่น
ควำมรอดไม่มีเลย ท่ำนจะยอมเชื่อไหมว่ำ “นำมอื่นไม่มีเลย” “จงเรี ยกนามท่ านว่ าเยซู เพราะว่ าท่ านเป็ น
ผู้ที่จะโปรดช่ วยพลไพร่ ของท่ าน ให้ รอดจากความผิดบาปของเขา” ถ้ำเช่นนั้นให้เรำหันหน้ำจำกผูอ้ ื่น
จำกนำมอื่น จำกทำงอื่น เข้ำมำหำพระเยซูคริ สตเจ้ำ ด้วยว่ำพระองค์แต่ผเู ้ ดียวเท่ำนั้นที่สำมำรถช่วยท่ำน
ให้รอดได้
ท่ำนอำจสงสัยว่ำ พระเจ้ำจะทรงช่วย
ท่ำนแน่หรื อ? พระเยซูคริ สต์ตรัสว่ำ “ผูม้ ำหำเรำ
เรำจะไม่ทิ้งเลย” (พระธรรมยอห์ น 6:37)
พระองค์ตรัสด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองว่ำ
พระองค์ “จะไม่ทิ้งเลย” ถ้ำท่ำนเข้ำไปหำ
พระองค์ พระองค์ก็จะทรงรับท่ำนให้เป็ นบุตร
ของพระองค์ โมทนำขอบคุณพระเจ้ำ ที่เรำมี
พระเจ้ำผูก้ อปรด้วยควำมเมตตำปรำนีอนั หำ
ที่สุดมิได้ เช่นนี้
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สิ่ งที่ท่านต้ องทา
เรำอำจเข้ำใจผิดว่ำ เมื่อพระเจ้ำได้ทรงเตรี ยมทุกสิ่ งไว้พร้อมแล้ว ก็ไม่จำเป็ นที่เรำจะต้องทำอะไร
อีก ซึ่งควำมจริ งหำได้เป็ นเช่นนั้นไม่
เรำทรำบแล้วว่ำ เมื่อพระเจ้ำประทำนควำมรอดให้แก่เรำ สอนเรำว่ำ จงเลือกเอำ ถือเอำ รับเอำ
พระองค์ได้ทรงจัดเตรี ยมควำมรอดไว้พร้อมแล้วแน่นอน จึงเป็ นหน้ำที่ของเรำที่จะต้องรับเอำ เช่น
ข้ำพเจ้ำให้น้ ำท่ำนดื่มหนึ่งแก้ว ก่อนที่ท่ำนจะได้ดื่มน้ ำ ท่ำนต้องรับเอำน้ ำที่ขำ้ พเจ้ำให้น้ นั หรื อหมอจ่ำย
ยำให้แก่ท่ำน แต่ยำนั้นจะไม่เป็ นประโยชน์อะไรแก่ท่ำน ถ้ำท่ำนไม่ได้รับเอำและกินยำที่หมอสั่ง ฉะนั้น
ถ้ำท่ำนปรำรถนำที่จะได้รับควำมรอด ท่ำนก็ตอ้ งรับเอำพระเยซูคริ สต์
มิตรสหำยที่รัก เชิญรับเอำพระเยซูคริ สต์เถิด “คนทั้งหลำยที่ได้ตอ้ นรับพระองค์ พระองค์ทรง
โปรดให้มีอำนำจที่จะเป็ นบุตรของพระเจ้ำได้” (พระธรรมยอห์ น 1:12) เฉพำะแต่คนที่รับเอำพระองค์
เท่ำนั้น จึงมีสิทธิ์ ที่จะได้เป็ นบุตรสำวบุตรชำยของพระองค์และรอดพ้นจำกโทษทัณฑ์ อันเนื่ องมำจำก
ควำมผิดบำปของตน ผูห้ นึ่งผูใ้ ดจะได้รับหรื อแอบอ้ำงสิ ทธิ พิเศษเหล่ำนี้ โดยทำงอื่นใดหำได้ไม่ ควำม
จริ งมีอยูว่ ำ่ ถ้ำเรำไม่ยอมรับเอำอะไรจำกพระเจ้ำ เรำก็ยอ่ มไม่ได้อะไร ถ้ำเรำไม่ยอมรับเอำควำมรอด เรำ
ก็ยอ่ มไม่มีควำมรอด กำรเลือกรับเอำนั้น เป็ นสิ่ งที่สำคัญและจำเป็ นที่สุด เหตุฉะนั้นจึงควรรับเอำพระ
เยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด ขอเชิญท่ำนรับเอำเสี ยแต่บดั นี้
โปรดจำไว้วำ่ กำรรับเอำด้วยปำกพล่อย ๆ และกำรรับเอำด้วยน้ ำใสใจจริ งนั้น แตกต่ำงกันมำก
ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำท่ำนอยำกไปนครรำชสี มำ ท่ำนก็ตอ้ งขึ้นรถโดยสำร รถไฟ หรื อเครื่ องบิน ตำมสถำนีที่จะ
ไปยังนครรำชสี มำ เพียงแต่ควำมต้องกำร แต่ขำดกำรกระทำย่อมไม่ทำให้ท่ำนบรรลุเป้ ำหมำยได้ แม้
ท่ำนจะเชื่อว่ำ พระเยซูคริ สต์ทรงสำมำรถช่วยท่ำนให้พน้ จำกควำมผิดบำป และได้รับชีวติ นิ รันดร์ แต่
ท่ำนจะไม่ได้รับชีวิตนี้เลย หำกว่ำท่ำนไม่เชื่อพึ่งและไว้วำงใจพระองค์ เรำจะต้องรับเอำพระเยซู วำงใจ
ในพระองค์ทุกอย่ำง และถวำยตัวแก่พระองค์ กำรที่เรำไว้วำงใจในพระองค์ นัน่ แหละเป็ นสิ่ งที่ช่วยเรำ
ให้รอด ฉะนั้นขอเชิ ญท่ำนมอบจิตใจให้แก่พระองค์
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เชิญรับเอาพระเยซู เสี ยแต่ บัดนี้
หลำยคนเชื่อและแน่ใจว่ำ ตัวเองมีควำมผิดบำปมำกและจะต้องรับโทษเพรำะควำมผิดบำปนั้น
แต่เขำยังผลัดวันประกันพรุ่ ง ใจหนึ่งเชื่ อพระเยซู อีกใจหนึ่ งยังรักโลกอยู่ แก้ตวั ว่ำ ยังหนุ่มยังสำวอยู่ คอย
ให้เบื่อโลกเสี ยก่อน แล้วจึงจะเชื่อและวำงใจในพระองค์
สำหรับพระเจ้ำแล้วย่อมไม่มีกำรผลัดวันประกันพรุ่ ง ถ้ำเชื่อก็ตอ้ งเชื่อเดี๋ยวนี้ พระองค์ตรัสว่ำ
“นี่แน่ะ บัดนี้ เป็ นเวลำอันชอบ นี่แน่ะ บัดนี้ เป็ นวันแห่งควำมรอด” (พระธรรม 2 โคริ นธ์ 6:2) “บัดนี้”
เป็ นเวลำของพระเจ้ำ ถึงเวลำแล้ว ที่ท่ำนจะต้องตัดสิ นใจ เพรำะพรุ่ งนี้ อำจจะสำยเกินไปก็ได้
จงอย่ำงผลัดวันประกันพรุ่ ง จงรับเอำพระเยซู รับเอำพระองค์เดี๋ยวนี้ ชีวติ นิรันดร์ จะเป็ นของ
ท่ำน ท่ำนสำมำรถรอดได้เดี๋ยวนี้ ถ้ำมำรมำชักชวนท่ำนว่ำ วันนี้ไม่มีเวลำ วันอื่นรับก็ได้ จงอย่ำฟังเสี ยง
ของมำร ท่ำนต้องรับพระเยซูคริ สตเจ้ำทันที ท่ำนอำจจะไม่มีโอกำสเช่นนี้อีกก็ได้ เชิญมำรับเอำพระองค์
เสี ย เดี๋ยวนี้
“จงแสวงหำพระเจ้ำ ขณะเมื่อจะหำพระองค์พบได้ จงทูลขอต่อพระองค์ ขณะเมื่อพระองค์ทรง
อยูใ่ กล้” (พระธรรมอิสยาห์ 55:6)
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การตัดสิ นใจของข้ าพเจ้ า
ข้ำพเจ้ำสำนึกตัวว่ำเป็ นคนบำป ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำพระเยซูคริ สต์เป็ นพระบุตรของพระเจ้ำ พระองค์
ได้สิ้นพระชนม์และได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมำอีกเพื่อข้ำพเจ้ำ บัดนี้ขำ้ พเจ้ำขอรับพระองค์ไว้เป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดส่ วนตัวของข้ำพเจ้ำ และขอมอบควำมไว้วำงใจทุกอย่ำงให้กบั พระองค์
ชื่อและนำมสกุล.............
วันที่...............

ถ้ำท่ำนอ่ำนหนังสื อ “ทำงเดียวเท่ำนั้น” จบแล้ว และได้เซ็นชื่อ ซึ่ งแสดงว่ำท่ำนยอมรับพระเยซู
แล้ว โปรดฉี กส่ วนล่ำงนี้ส่งไปยัง กองคริ สเตียนบรรณศำสตร์ 28/2 ซอยประชำอุทิศ ถนนปฏิพทั ธ์
กรุ งเทพฯ 4 เพื่อว่ำเรำจะได้สำรวจสถิติคริ สเตียนและอำจติดต่อกับท่ำนในภำยหลัง
ชื่อและนำมสกุล................................................................................บ้ำนเลขที่
........................................ถนน......................................หมู่บำ้ น.............................................ตำบล
..................................................อำเภอ.......................................จังหวัด
.......................................................................................................
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ความรอดเป็ นสิ่ งที่แน่ นอน
ควำมปรำรถนำอันสู งสุ ด ในชีวติ คริ สเตียน ก็คือ “ความรอด” แต่ที่น่ำแปลกก็คือ มีคริ สเตียน
เป็ นอันมำกไม่แน่ใจในควำมรอดของตน และไม่รู้วำ่ ตนได้รับควำมรอดหรื อยัง ทั้ง ๆ ที่พระประสงค์ อัน
ยิ่งใหญ่ ของพระเจ้ า ในการส่ งพระเยซูพระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ ให้ ลงมารั บความทุกขเวทนาอย่ าง
เจ็บปวดรวดร้ าว และสิ ้นพระชนม์ ในโลกนีก้ เ็ พื่อให้ มนุษย์ ได้ รับความรอด
ความรอดเป็ นสิ่ งทีแ่ น่ นอน
เป็ นหนังสื อเล่มเดียวที่กล่ำวถึงควำมรอดไว้อย่ำงสมบูรณ์
โดยเฉพำะ เฉลยข้อกังขำ และให้ควำมสว่ำงแก่ท่ำนทุกแง่ทุกมุม รู ปเล่มสวยงำมกะทัดรัด
รำคำถูกเป็ นพิเศษ เล่มละ 1.50 บำทเท่ำนั้น
สั่งซื้ อได้ที่
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
28/2 ซอยประชำอุทิศ ถนนปฏิพทั ธ์
กรุ งเทพฯ 4
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