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ทางเดยีวเท่านั้น 
ความเช่ือมั่นในตนเองเป็นของดีแต่ถือเป็นเคร่ืองช้ีขาด

เร่ืองราวของพระเจ้าหาได้ไม่ 
กำรท่ีจะท ำใหค้นใดคนหน่ึง มีแนวควำมคิดเก่ียวกบัพระเจำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งนั้นไม่ใช่ของง่ำยนกั 

จะพิจำรณำกนัอยำ่งผวิเผินมิไดบ้ำงคร้ังแทบตอ้งทะเลำะเบำะแวง้กนัก็มี ดงัอุทำหรณ์ต่อไปน้ี 
“น่ำขนั เป็นไปไดอ้ยำ่งไร ใครเขำจะเช่ือ โง่เขลำทั้งเพ” พอ่คำ้มีช่ือคนหน่ึงพดูเสียงดงั และ

แสดงท่ำทำงขบขนัอยำ่งเตม็ท่ี 
“ท ำไมจึงแสดงท่ำทำงอยำ่งนั้นล่ะ พี่ชำย?” อีกคนหน่ึงถำมอยำ่งสุภำพ 
“ท ำไมผมจะท ำไม่ได”้ วำ่แลว้เขำก็หวัเรำะร่วน 
“พี่ชำย ค ำพดูของผมเตม็ไปดว้ยเหตุผล จึงอยำกจะถำมวำ่ ท ำไมคุณจึงดูหม่ินและเยำะเยย้ผม

เล่ำ?” 
ใบหนำ้ของพอ่คำ้คนนั้นบ้ึงตึงข้ึนทนัที เขำตอบดว้ยส ำเนียงอนัเตม็ไปดว้ยควำมโกรธวำ่ “ท ำไม 

คุณนึกวำ่ผมเช่ือคุณหรือ ท่ีคุณบอกผมวำ่กำรท่ีพระเยซูคริสตต์ำยบนไมก้ำงเขน เป็นหนทำงเดียวท่ีจะ
ช่วยผมใหพ้น้จำกควำมผดิบำปได ้ อยำ่คิดเลยวำ่ผมจะเช่ือ” พดูแลว้เขำก็กระทืบเทำ้ฝุ่ นฟุ้ง ซ่ึงแสดงวำ่
เขำไม่มีควำมเช่ือเลยแมแ้ต่นิดเดียว 

“อ๋อ ผมเขำ้ใจแลว้ คุณคิดวำ่คุณจะหำทำงรอดไดต้ำมใจชอบ อยำกจะรอดอยำ่งไร ก็ท  ำไป
ตำมใจคิด อยำ่งนั้นใช่ไหม?” 

พอ่คำ้ยอ้นถำมดว้ยควำมประหลำดใจวำ่ “ก็ไม่จริงหรือ?” 
“ผมจะยกตวัอยำ่งอธิบำยใหคุ้ณเขำ้ใจ สมมุติวำ่มีคนหน่ึงอยำกจะขอยมืเงินคุณ ลองคิดดูซิวำ่ 

ใครเป็นผูมี้สิทธ์ิก ำหนดเง่ือนไขในกำรกูย้มื ผูใ้หย้มื หรือผูท่ี้มำขอกูย้มื?” 
พอ่คำ้ตอบวำ่ “แน่นอนทีเดียว ผมผูใ้หย้มื ตอ้งเป็นผูท่ี้วำงเง่ือนไขต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรยมื” 
“หรืออีกเร่ืองหน่ึง คุณมีสินคำ้ คุณอยำกขำยใหแ้ก่ลูกคำ้ ใครจะเป็นผูต้ ั้งรำคำขำย คุณหรือผู ้

ซ้ือ?” 
พอ่คำ้ตอบอยำ่งหนกัแน่นวำ่ “แน่ละ มนัตอ้งเป็นผมทั้งนั้นแหละ ถำ้ใครใหร้ำคำไม่จุใจผม ผมก็

ไม่ขำย” 
“ท ำนองเดียวกนั คุณเป็นคนบำป คุณอยำกพน้จำกบำป คุณอยำกเขำ้ไปในเมืองบรมสุขของ 
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พระเจำ้ แลว้ใครเล่ำจะเป็นผูก้  ำหนดเง่ือนไข คุณหรือพระเจำ้? คุณเป็นคนบำป พระเจำ้เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 
และเป็นเจำ้ของสวรรค ์ คุณอยำกจะเขำ้ไปในท่ีของพระเจำ้แลว้คุณจะตั้งกฏตั้งกติกำของคุณเอง จะได้
หรือ? อยำ่ลืมวำ่คุณเป็นเพียงผูข้อเท่ำนั้น ส่วนพระเจำ้ทรงเป็นผูใ้ห้” 

พอ่คำ้พดูเสียงอ่อนลงวำ่ “จริงของคุณ ผมคงอำ้งอยำ่งนั้นไม่ไดแ้น่” 
“คุณคิดหำทำงรอดของคุณเอำเอง เพรำะคุณลืมไปวำ่ คนกูย้มืเงินจะเลือกก ำหนดเง่ือนไขเอง

ไม่ได ้ พระเจำ้ทรงเป็นผูป้ระทำนควำมรอดใหแ้ก่มนุษยต์ำมแผนกำรของพระองค ์ จงเลิกคิดหำทำงรอด
ของคุณเสียเถิด แลว้รับเอำทำงของพระองค์” 

เม่ือพอ่คำ้รู้ส ำนึกตวัก็ตอบอยำ่งสุภำพวำ่ “ผมยอมแลว้ครับ ขอพระเจำ้ทรงช่วยผมดว้ยเถิด” 
ท่ำนผูอ่้ำนครับ ท่ำนคิดอยำ่งไร ท่ำนจะพยำยำมหำทำงรอดดว้ยตนเองหรือ? 
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ความสับสนในการหาทางออก 

ย่อมบ่งบอกในตัวเองว่า  

ยงัขาดความรู้แจ้งในส่ิงทีต่นยดึถือ 
หลำยคนคิดวำ่ ศำสนำสำมำรถช่วยเขำใหร้อดจำกควำมผิดบำปได ้ อุทำหรณ์ต่อไปน้ี เป็นเพียง

ตวัอยำ่งอนันอ้ยนิดจำกสภำพควำมเป็นจริงท่ีเรำพบเห็นกนัโดยทัว่ไป แมใ้นหมู่คริสเตียนเอง 
“คุณยำยครับ คุณยำยตำยแลว้จะไปไหน?” 
“หลำนเอ๋ย ตั้งแต่เป็นสำวมำ ยำยอุตส่ำห์ใหท้ำนหมัน่สร้ำงสมแต่ควำมดี และงดเวน้กำรท ำชัว่

ทุกอยำ่ง กำรฆ่ำสัตวต์ดัชีวิต ยำยก็ไม่ท ำ ยำยจึงเช่ือวำ่ยำยมีบุญเยอะแลว้ ยำยคงไดไ้ปสวรรคแ์น่ ๆ” วำ่
แลว้ยำยก็ต ำหมำกรับประทำนต่อไป” 

“คุณยำยครับ ผมรักคุณยำยนะครับ เห็นควำมศรัทธำอนัแกร่งกลำ้ของคุณยำยแลว้รู้สึกเล่ือมใส
มำก หำคนอยำ่งคุณยำยไดย้ำกแต่คุณยำยตอ้งคิดสักหน่อย” 

“คิดอะไรหลำน?” 
“มีใครใหห้ลกัประกนัหรือครับ วำ่จะไดไ้ปสวรรค?์ ส่ิงท่ีเรำท ำนั้นมีมำก ใครจะท ำอะไรก็ได้

ทั้งนั้น แต่ไม่ใช่วำ่ท ำแลว้จะไดผ้ลตำมท่ีเรำตอ้งกำรเสมอไป เช่นเรำจะไปถำงหญำ้ขำ้งถนน โดยไม่ได้
เป็นคนงำนของเทศบำล แลว้เรำจะไปเบิกเอำค่ำจำ้งจำกเทศบำลไดอ้ยำ่งไร คุณยำยมัน่ใจแลว้หรือวำ่จะ
ไดไ้ปสวรรคจ์ริง ๆ ใครเป็นผูส้ัญญำกบัคุณยำย? และค ำสัญญำนั้นอยูท่ี่ไหนครับ?” 

“ไม่รู้ละหลำน เขำท ำกนัมำอยำ่งไร ยำยก็ท ำไปอยำ่งนั้น ยำยเองก็ไม่เคยเห็นค ำสัญญำ และก็ไม่
รู้วำ่ยำยไดท้  ำสัญญำไวก้บัใคร ท่ีหลำนพดูมำ ก็ท  ำใหย้ำยแปลกใจข้ึนมำบำ้งแลว้ล่ะ” 

“คุณยำยครับ หลำนจะบอกอะไรให ้ ค ำพูดท่ีจะน่ำเช่ือถือก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัผูพ้ดูนะครับ เช่น 
ระหวำ่งค ำพดูของพอ่คำ้ กบัพระด ำรัสของพระเจำ้อยูห่วั พระด ำรัสของพระเจำ้อยูห่วัยอ่มมีค่ำมำกกวำ่
ลองคิดดูซิวำ่ถำ้พอ่คำ้พดู่ำ “ฉนัจะช่วยเธอ” กบัพระเจำ้อยูห่วัตรัสวำ่ “ฉนัจะช่วยเธอ” อยำ่งน้ียำยจะเช่ือ
ใครมำกกวำ่?” 

“แน่ละหลำน ก็เช่ือพระเจำ้อยูห่วันะซี” 
“นัน่ซิครับคุณยำย คนเรำเกิดมำ ตอ้งมีอำหำรกำรกินเล้ียงชีพ มีผวัเมีย มีลูกเหมือนกนั แก่

เหมือนกนั ตำยเหมือนกนั จะมำใหค้  ำสัญญำเก่ียวกบัชีวิตภำยหนำ้ไดห้รือ?” 
“หลำนเอ๋ย ยำยไม่ทรำบหรอก” 
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“ถำ้อยำ่งนั้น คุณยำย ควรฟังค ำมัน่สัญญำของบุคคลส ำคญัผูห้น่ึง ผูน้ั้นไม่ใช่มนุษยธ์รรมดำ แต่
เป็นพระเจำ้” 

“เออ ๆ หลำนเอ๋ย เล่ำไปเถอะ ยำยจะฟัง เม่ือก่อนก็นึกวำ่ศำสนำอะไรก็ไดท้ั้งนั้นใหผ้ลดี
เหมือนกนัหมด” 

“แต่ในพระคมัภีร์ของพระเจำ้มีขอ้ควำมวำ่ “ในผู้ อ่ืนความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอ่ืนซ่ึงเป็นท่ี
รอดแก่เราท้ังหลายไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ท่ัวใต้ฟ้า” (พระธรรมกิจกำร 4:12) นำมอ่ืนนั้น
หมำยถึงคนทัว่ไปไม่จ  ำกดั แต่นำมท่ีจะช่วยเรำใหร้อด ให้หลุดพน้จำกควำมผดิบำปไดน้ั้น คือพระนำม
ของพระเยซูคริสต”์ 

“อ๋อ เยซู เยซู น่ีเป็นฝร่ังไม่ใช่หรือ?” 
“คุณยำยครับ ค ำวำ่เยซูเป็นภำษำยวิ แปลวำ่ “ผูช่้วยใหร้อดพน้จำกควำมผดิบำป” พระองคคื์อ

พระเจำ้ ซ่ึงเสด็จลงมำช่วยเรำและตำยเพื่อไถ่เรำใหพ้น้จำกบำป พระองคไ์ม่ใช่ฝร่ังมงัค่ำอะไรหรอก” 
“ถำ้เรำอยำกรอดพน้จำกควำมผดิบำป ก็ตอ้งพึ่งพระเยซู เพรำะพระองคท์รงเป็นพระเจำ้ และ

พระเจำ้ไดท้รงสัญญำวำ่ จงมองดูเรำ และรับเอำควำมรอด” 
“เรำทุกคนไม่สำมำรถประพฤติตนไดดี้ครบถว้น นอกจำกนั้นเรำยงัท ำควำมผิดบำปทุกวนั 

ฉะนั้นเรำจะอำศยัค ำสอนหรือพิธีรีตองใด ๆ ยอ่มไม่ไดท้ั้งนั้น พระเจำ้ทรงเห็นวำ่ ไม่มีหนทำงอ่ืนท่ี
มนุษยจ์ะรอดได ้จ ำเป็นท่ีพระเยซูจะตอ้งลงมำตำย เพื่อไถ่เรำใหพ้น้จำกควำมผิดบำป” 

“ท่ีหลำนพดูมำน้ีเป็นควำมจริงอยำ่งนั้นหรือ? ถำ้เป็นควำมจริง ยำยก็จะเช่ือ” 
กำรนบัถือศำสนำไม่ไดใ้หชี้วิตแก่ท่ำน ท่ำนตอ้งรับชีวิตใหม่คือตอ้งเกิดใหม่ ท่ำนจึงจะรอดจำก

ควำมผดิบำปของท่ำน 
ขอยกตวัอยำ่งคนส ำคญั ท่ีเคร่งครัดในศำสนำผูห้น่ึง ท่ำนผูน้ี้คือ จอห์น เวสเล่ย ์ท่ำนเป็นศำสนำ

จำรยอ์ยำ่งเคร่งครัด ท่ำนอ่ำนพระคมัภีร์เสมอ ไปนมสักำรท่ีโบสถแ์ละอธิษฐำนเป็นประจ ำไดใ้ชเ้วลำ
ปฏิบติัทำงศำสนำวนัละหน่ึงถึงสองชัว่โมง และถือศีลอดอำหำรทุกวนัพุธและศุกร์ และไดอ้อกไปเป็นผู ้
ประกำศเผยแพร่แก่ชำวอินเดียแดงในสหรัฐอเมริกำ 

ถึงแมว้ำ่ท่ำนไดป้ฏิบติัตนอยำ่งเคร่งครัด แต่จอห์น เวสเล่ย ์ ก็ยงัไม่ไดรั้บควำมรอด ผูท่ี้ท  ำกำร
ของพระเจำ้ยอ่มรู้วำ่ ศำสนำไม่ไดช่้วยเขำใหร้อดพน้บำปเลย วนัหน่ึงมีคนหมู่หน่ึงไดน้ ำท่ำนเวสเล่ย ์ ให้
มำถึงควำมเช่ืออนัแทจ้ริง คือถวำยตวัแก่พระเยซูดว้ยใจจริง จอห์น เวสเล่ย ์จึงไดเ้กิดใหม่ 

ท่ำนผูอ่้ำนเล่ำ ท่ำนพึ่งศำสนำเพื่อใหไ้ดรั้บควำมรอดพน้บำปอยำ่งนั้นหรือ? ถำ้เช่นนั้นท่ำนก็
หมดหวงั ท่ำนรู้จกัพระเยซูคริสตห์รือยงั? 
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ถำ้ศำสนำช่วยท่ำนใหร้อดจำกบำปได ้ เหตุใดพระเยซูคริสตจึ์งยอมส้ินพระชนมเ์ล่ำ? ไม่มีผูใ้ด
ช่วยท่ำนใหร้อดได ้นอกจำกพระองคเ์ท่ำนั้น 
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พชืพนัธ์ุเป็นอย่างไรผลติผลย่อมเป็นอย่างน้ัน 

คนเป็นอนัมำกมกัเช่ือกนัวำ่ ใครท ำดียอ่มไดดี้ ใครท ำชัว่ยอ่มไดช้ัว่ ถำ้เขำไดป้ระพฤติดีแลว้ละก ็
เป็นรอดพน้จำกนรก และไดไ้ปสวรรคเ์ป็นแน่ ควำมเห็นเช่นน้ี มีผลดีเฉพำะในชีวิตปัจจุบนัเท่ำนั้น ไม่
สมบูรณ์ถึงกบัครอบคลุมถึงชีวติหนำ้ เพรำะเหมือนกบัคนท่ีพยำยำมอุม้ตวัเอง หรือยกชูตวัเองข้ึน ตวัเอง
จะอุม้ตวัเองข้ึนไดอ้ยำ่งไร ท ำไมไดแ้น่นอน 

กำรกระท ำ เป็นผลของจิตใจ ฉะนั้นจิตใจดีเท่ำนั้นจึงจะสำมำรถสร้ำงสรรคส่ิ์งท่ีดีท่ีงำมได ้ เม่ือ
จิตใจเรำไม่ดี เรำจึงไม่อำจท ำควำมดีไดด้งัท่ีคิดไว ้ จิตใจชัว่ยอ่มมีแต่ควำมคิดชัว่ ควำมดีงำมท่ีปรำศจำก
มูลฐำนของจิตใจ หำกจะอุปมำก็คงจะเหมือนกบักำรทำสีคือ ฉำบทำกนัไวแ้ต่ภำยนอก แต่ขำ้งในยงัคง
น่ำเกลียดอยูน่ัน่เอง พระเยซูคริสตไ์ดท้รงเปรียบไวว้ำ่ คนเรำน้ีเหมือนกบัท่ีเก็บศพ ขำ้งนอกดูงำม แต่ขำ้ง
ในดูไม่ไดเ้ลย ขอใหพ้ิจำรณำโคลงต่อไปน้ี 

ลูกสะเดำน ้ำผึ้งเคลำ้ โทรมปน 
แลว้ปลูกปองรสสุคนธ์  แอบออ้ย 
ตรำบเท่ำออกดอกผล  พวงดก 
ขมแห่งสะเดำนอ้ย  หน่ึงรู้ โรยรำ 
    (โครงโลกนิติ) 
ผลสะเดำมีรสขม ถำ้อยำกจะใหร้สของสะเดำหวำน ก็ตอ้งเปล่ียนธรรมชำติของตน้สะเดำ 

เช่นเดียวกบัเรำทั้งหลำย ผูมี้ควำมผดิบำปเป็นสันดำนอยูใ่นจิตใจของเรำแลว้ แมจ้ะท ำดีสักเท่ำใดก็ไม่
สำมำรถท่ีจะท ำใหก้ลำยเป็นคนดีไปได ้ และควำมดีท่ีเรำกระท ำมำนั้น แมจ้ะดีสักเท่ำไรก็เป็นผลของใจ
ชัว่ทั้งนั้น พดูกนัอยำ่งง่ำย ๆ ก็คือ เป็นของปลอม ท่ีจิตใจชัว่ก่อข้ึนนัน่เอง 



 10 

เม่ือเรำเป็นคนบำป กำรเอำควำมดีมำห่อหุม้จะไดป้ระโยชน์อะไร เหมือนคนท่ีนบัถือศำสนำแต่
ปำก ดงัภำษิตวำ่ “มือถือสำก ปำกถือศีล” นั้นไม่เป็นเร่ือง ขอใหล้องคิดดูในใจของเรำเอง และตอบอยำ่ง
ซ่ือสัตยว์ำ่ กำรประพฤติตำมกฎเกณฑข์องสังคม ท ำใหเ้รำพน้จำกอิทธิพลของควำมผิดบำป และท ำให้
เรำรู้สึกอยำ่งแน่นอนวำ่ เรำไดพ้น้จำกควำมผดิควำมบำปหรือไม่? ถำ้เรำเป็นคนซ่ือสัตยต่์อตวัเองอยำ่ง
แทจ้ริงแลว้ เรำจะเห็นไดท้นัทีวำ่ กฎเกณฑข์องสังคมช่วยเรำในปัญหำน้ีไม่ไดเ้ลย 

พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ “กำรกระท ำอนัชอบธรรมของขำ้พระองคท์ั้งส้ิน เหมือนเส้ือผำ้
สกปรก” (พระธรรม อิสยาห์ 64:6)  

“ไม่มีคนชอบธรรมสักคนหน่ึง ไม่มีเลย...ไม่มีผูใ้ดประพฤติดีแมส้ักคนเดียว ไม่มีเลย”  
(พระธรรมโรม 3:10, 12) 

จริงทีเดียวท่ีเรำทั้งหลำยควรจะร้องออกมำวำ่ “โอพ้ระเจำ้ขำ้ ขอโปรดเมตตำแก่ขำ้พเจำ้ผูเ้ป็นคน
บำปเถิด” (พระธรรมลูกา 18:13) 

หำกเรำทั้งหลำยอำ้งวำ่ “ฉนัไม่มีบำป” ก็เท่ำกบัพดูวำ่ในห้องน้ีไม่มีฝุ่ น แต่เม่ือแสงสวำ่งส่องเขำ้
ไปในหอ้ง เรำก็จะเห็นฝุ่ นเต็มไปหมด ท ำนองเดียวกนั หำกเรำมองลึกลงไปในจิตใจ จะเห็นวำ่ในจิตใจ
ของเรำนั้นเตม็ไปดว้ยควำมผิดบำป 
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ความดอีาจเป็นคุณธรรมค า้จุนโลกแต่ความรอดท าให้เราอยู่
ในภาวะทีเ่หนือไปกว่าน้ัน 

คนเป็นอนัมำกคิดวำ่ เขำจะเอำตวัรอดไดด้ว้ยควำมประพฤติของตวัเอง 
เขำอุตส่ำห์ทรมำนตนเองดว้ยประกำรต่ำง ๆ เช่น ใหท้ำนเยีย่มเยยีนคนเจบ็ป่วย ส ำแดงควำม

เมตตำกรุณำ และกำรบูชำสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิต่ำง ๆ เพื่อช่วยตนเองใหร้อดพน้จำกควำมผิดบำป 
หำกพระเจำ้บอกเรำวำ่ “เอำซิ จงประพฤติ แลว้เจำ้จะไดรั้บควำมรอด” ก็เป็นหนำ้ท่ีของเรำท่ีจะ

ประพฤติ เพรำะถำ้เรำไม่ประพฤติเรำก็ยอ่มไม่ไดรั้บควำมรอด 
ควำมดีท่ีเรำท ำมำไดบ้งัตำเรำไวไ้ม่ใหเ้ห็นควำมจริง คนเป็นอนัมำกถือวำ่ตนเป็นคนบริสุทธ์ิ 

แทจ้ริงมีบำปเตม็ตวั เตม็ไปดว้ยควำมอวดตวั ยกตนข่มท่ำน เยอ่หยิง่จองหอง เห็นแก่ตวัเอง ไม่มีควำม
รักควำมเมตตำต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั 

ต่อไปน้ี เป็นตวัอยำ่งของค ำโออ้วดของคนท่ีลุ่มหลงอยูก่บัควำมดีของตนเอง 
“ฉนัเป็นคนดี ประพฤติดี เคร่งครัดในศำสนำเสมอ” 
“ฉนัพยำยำมท ำแต่ควำมดีเสมอ” 
“ฉนัเป็น พ่อท่ีดี แม่ท่ีดี ผวัท่ีดี เมียท่ีดี แลว้จะมำเอำอะไรกบัฉนัอีก” 
“ฉนัพำกเพียรท ำดีท่ีสุดดว้ยน ้ ำใสใจจริงของฉนัและดว้ยสุดก ำลงัของฉนัแลว้” 
ดู ๆ ก็น่ำฟังดอก แต่เป็นกำรโออ้วดเกินไป เพรำะเตม็ไปดว้ยค ำวำ่ ฉนั- ฉนั- ฉนั เม่ือตวัฉนัเป็น

คนบำปแลว้ แมว้ำ่จะมีสักร้อย “ฉนั” พนั “ฉนั” ก็เป็นคนบำปอยูน่ัน่เอง พระเจำ้ไม่พอพระทยัค ำวำ่ 
“ฉนั” ของเรำ เพรำะวำ่ “ฉนั” ของเรำท ำใหจิ้ตใจของเรำมืดบอด มองไม่เห็นควำมจริง 

ถำ้เรำจะห่อหุม้ตวัของเรำดว้ยควำมดีของเรำเอง ยอ่มไม่เป็นท่ีโปรดปรำนของพระเจำ้ พระเจำ้
ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหเ้รำทุกคนห่อหุม้ตวัดว้ยควำมชอบธรรมของพระเยซูคริสต ์ ผูท้รงตำยแทนเรำ
บนไมก้ำงเขน 

เรำทั้งหลำยเป็นเหมือนกบับุตรเสเพล นุ่งห่มดว้ยเส้ือผำ้ท่ีสกปรกโสโครกและเหมน็สำบ ฉะนั้น
ถำ้เรำอยำกรอดพน้จำกควำมผดิบำปและไปอยูก่บัพระเจำ้ เรำก็จ  ำเป็นตอ้งเปล่ียนเคร่ืองแต่งตวัใหม่ คือ
สวมตวัเรำไวด้ว้ยควำมชอบธรรมของพระเยซูคริสต ์ ดว้ยควำมชอบธรรมน้ีเท่ำนั้น พระเจำ้จึงทรง
ตอ้นรับเรำใหไ้ปอยูก่บัพระองคแ์ละมีชีวติอยูก่บัพระองคสื์บไปเป็นนิตยนิ์รันดร์ 

เม่ือคร้ังท่ีผูเ้ขียนไปเท่ียวประเทศอินเดีย ไดเ้ห็นชำวอินเดีย บำงคนทรมำนร่ำงกำยของตนเอง
ดว้ยวธีิต่ำง ๆ เช่น นอนบนตำปูแหลม ๆ ถำ้จะถำมเขำวำ่ เหตุใดจึงตอ้งท ำอยำ่งนั้น เขำคงตอบวำ่ “ท ำ
เพื่อใหไ้ดรั้บควำมรอด” และผูเ้ขียนก็คงจะบอกเขำวำ่ “พระเยซูไดท้รงทนทุกขท์รมำนและตำยแทน
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ท่ำนแลว้ ท่ำนท ำอยำ่งนั้นท ำไม พระเจำ้จะไม่ทรงรับรู้กำรทรมำนของท่ำน เพรำะวำ่กำรทรมำนอยำ่งนั้น
ไม่มีค่ำ ถึงท่ำนจะเพียรพยำยำมท ำสักเท่ำไร ก็ไม่มีประโยชน์ เจบ็ตวัเปล่ำและเสียเวลำเปล่ำ ๆ ในท่ีสุด
ตนเองก็ไม่ไดรั้บควำมรอด เชิญรับเอำจำกพระเยซูคริสต ์พระองคท์รงเตรียมไวใ้หเ้รำเรียบร้อยแลว้” 

 
จงฟังพระวจนะของพระเจำ้ดูซิวำ่เป็นอยำ่งไร “ซ่ึงท่ำนทั้งหลำยรอดนั้น ก็รอดโดยพระคุณ 

เพรำะควำมเช่ือ และมิใช่แต่ตวัท่ำนทั้งหลำยเอง แต่พระเจำ้ประทำนให ้ ควำมรอดนั้นเป็นดว้ยกำร
ประพฤติก็หำมิได ้เพื่อมิใหค้นหน่ึงคนใดอวดได”้ (พระธรรมเอเฟซัส 2:8,9) 

“ไม่ใช่ตำมกำรชอบธรรมซ่ึงเรำไดก้ระท ำ” (พระธรรมทิตัส 3:5) 
“ฝ่ำยคนท่ีมิไดอ้ำศยักำรประพฤติ แต่ไดเ้ช่ือในพระองคผ์ูท้รงโปรดคนผดิใหเ้ป็นคนชอบธรรม 

ควำมเช่ือของคนนั้นตอ้งนบัวำ่เป็นควำมชอบธรรม....พระเจำ้ไดท้รงโปรดวำ่เป็นคนชอบธรรม โดยมิได้
อำศยักำรประพฤติ” (พระธรรมโรม 4:5,6) 

ขอ้พระธรรมเหล่ำน้ี แสดงใหเ้รำเห็นวำ่ กำรท่ีจะรอดพน้จำกควำมผดิบำปนั้น อำศยักำร
ประพฤติและกำรกระท ำของเรำไม่ได ้ แต่เป็นพระรำชกิจท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงกระท ำไวแ้ลว้ พระเยซู
องคเ์ดียวเท่ำนั้น ท่ีสำมำรถช่วยท่ำนใหร้อดได ้เชิญมอบจิตใจของท่ำนไวก้บัพระองคเ์สียแต่เด๋ียวน้ี 

ท่ำนกระท ำควำมผดิบำป ท่ำนก็ตอ้งรับโทษในควำมผดิบำปนั้น เวน้แต่จะยอมใหพ้ระเยซูคริสต ์
เป็นผูรั้บผดิชอบในควำมผดิบำปของท่ำน ควำมผดิบำปนั้นจึงจะหลุดหำยไป เพรำะวำ่พระเยซูคริสตไ์ม่
เคยกระท ำผดิเลย พระองคไ์ม่มีควำมผดิบำป แต่พระองคท์รงยอมเสียสละชีวติของพระองค ์
ส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขน เพื่อไถ่มนุษยใ์หพ้น้จำกควำมผดิบำปของเขำ 

บำงคนบอกวำ่ เร่ืองท่ีผำ่นมำแลว้ก็ใหม้นัผำ่นไปเสีย อยำ่ไปนึกถึงมนัอีก ใหเ้รำตั้งตน้ชีวติใหม่ 
ท ำควำมดีใหม่ เร่ืองท่ีไม่ดีในอดีตก็จะค่อย ๆ เลือนลำงและจำงหำยไปเอง ผูท่ี้พดูเช่นน้ีมีควำมเห็นผดิ 
เพรำะควำมผดิบำปในอดีตของท่ำนไม่มีทำง จะหลุดหำยไปเองไดเ้ลย 
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ตวัอยำ่งเช่นน้ี เม่ือท่ำนซ้ือของเงินเช่ือ ในบญัชีจะจดไวว้ำ่ท่ำนเป็นหน้ีเท่ำไร แมต่้อจำกนั้น 
ท่ำนจะเลิกซ้ือเช่ือ และจ่ำยเงินสดใหทุ้กครำวก็ตำม นัน่ไม่ไดห้มำยควำมวำ่ หน้ีเดิมของท่ำนจะหมดส้ิน
ไปดว้ย นอกจำกจะมีผูช้ดใชห้น้ีนั้นแทน ท่ำนจะช ำระหน้ีบำปของท่ำนดว้ยตนเองไม่ได ้ และใคร ๆ ก็
ช่วยช ำระหน้ีบำปใหท้่ำนก็ไม่ได ้เวน้แต่พระเยซูองคเ์ดียวเท่ำนั้น ท่ีสำมำรถช ำระหน้ีบำปใหท้่ำนได ้

หำกท่ำนป่วยเป็นโรคเน้ือร้ำยธรรมดำ ก็พอจะหวงัพึ่งควำมสำมำรถของแพทยไ์ด ้แต่น่ีท่ำนเป็น
โรคใจร้ำย ใจบำป จึงไม่มีหมอคนใดในโลกสำมำรถรักษำโรคอยำ่งน้ีได ้ มีแต่นำยแพทยผ์ูย้ิง่ใหญ่ คือ
พระเยซูคริสตเจำ้แต่ผูเ้ดียวเท่ำนั้น พระองคท์รงแบกเอำควำมผดิบำปของท่ำน ทรงทนทุกขท์รมำนและ
ส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขน แลว้พระองคไ์ดท้รงฟ้ืนคืนพระชนม ์ เพื่อประทำนชีวตินิรันดร์ของพระองค์
ใหแ้ก่ท่ำน 

ในสมยัของอำจำรยเ์ปำโล ซ่ึงเป็นสำวกส ำคญัคนหน่ึงของพระเยซู ท่ำนไดต่้อสู้อยำ่งแขง็ขนักบั
ค ำสอนของพวกยวิท่ีถือวำ่คนเรำจะรอดไดโ้ดยกำรรักษำพระบญัญติั ท่ำนบอกเรำวำ่กำรท่ีเรำจะรอดนั้น 
เรำจะรอดไดโ้ดยควำมเช่ือในองคพ์ระเยซูคริสต ์พระธรรมเอเฟซสักล่ำววำ่ “ดว้ยวำ่ซ่ึงท่ำนทั้งหลำยรอด
นั้นก็รอดโดยพระคุณเพรำะควำมเช่ือ และมิใช่แต่ตวัท่ำนทั้งหลำยเอง แต่พระเจำ้ประทำนให ้ควำมรอด
นั้นเป็นดว้ยกำรประพฤติก็หำมิได ้เพื่อมิใหค้นหน่ึงคนใดอวดได”้ (เอเฟซัส 2:8,9) 
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ทางเดยีวเท่าน้ัน 
ท่ำนผูอ่้ำนท่ีรักทั้งหลำย ทำงออกต่ำง ๆ ของมนุษย ์เช่น ศำสนำ ศีลธรรม ควำมประพฤติ  

พระบญัญติั ลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีดีทั้งส้ิน แต่ก็เป็นกำรดีส ำหรับชีวติในโลกน้ีเท่ำนั้น ไม่สำมำรถจะใหชี้วติ 
นิรันดร์แก่ผูใ้ดไดเ้ลย 

มีแต่ผูเ้ดียวเท่ำนั้น ท่ีสำมำรถช่วยเรำใหพ้น้จำกควำมผดิบำปและพระรำชทำนชีวตินั้นแก่พวก
เรำได ้ผูน้ั้นคือพระเยซูคริสต ์

พระองคต์รัสวำ่ “เรำเป็นทำงนั้น...ไม่มีผูใ้ดมำถึงพระบิดำเวน้ไวม้ำทำงเรำ”  
(พระธรรมยอห์น 14:6) 

“เรำ” ในพระธรรมขอ้น้ีหมำยถึง พระเยซูคริสต ์ นอกเหนือจำกพระองคแ์ลว้ ไม่มีผูใ้ด ศำสนำ
ใด หรือวถีิทำงใด ๆ ท่ีจะช่วยใหเ้รำไดรั้บควำมรอดเลย 

พระองคท์รงเป็น “ทำงนั้น” ไม่ใช่เป็นเพียงผูช้ี้ทำงเท่ำนั้น ไม่มีใครสำมำรถจะเขำ้ถึงพระเจำ้ได ้
เวน้ไวเ้ขำ้ไปกบัพระองค ์ถำ้เช่นนั้นท่ำนจะไม่ขอใหพ้ระองคท์รงช่วยท่ำนหรือ? 

“ในผูอ่ื้นควำมรอดไม่มีเลย ดว้ยวำ่นำมอ่ืนซ่ึงเป็นท่ีรอดแก่เรำทั้งหลำย ไม่ทรงโปรดใหมี้ใน
ท่ำมกลำงมนุษยท์ัว่ใตฟ้้ำ” (พระธรรมกิจการ 4:12) 

ไม่มีขอ้ควำมใดท่ีแจ่มกระจ่ำงมำกไปกวำ่น้ีอีกแลว้ มีควำมรอดแต่ทำงเดียวเท่ำนั้น ในผูอ่ื้น
ควำมรอดไม่มีเลย ท่ำนจะยอมเช่ือไหมวำ่ “นำมอ่ืนไม่มีเลย” “จงเรียกนามท่านว่าเยซู เพราะว่าท่านเป็น
ผู้ ท่ีจะโปรดช่วยพลไพร่ของท่าน ให้รอดจากความผิดบาปของเขา” ถำ้เช่นนั้นใหเ้รำหนัหนำ้จำกผูอ่ื้น 
จำกนำมอ่ืน จำกทำงอ่ืน เขำ้มำหำพระเยซูคริสตเจำ้ ดว้ยวำ่พระองคแ์ต่ผูเ้ดียวเท่ำนั้นท่ีสำมำรถช่วยท่ำน
ใหร้อดได ้

ท่ำนอำจสงสัยวำ่ พระเจำ้จะทรงช่วย
ท่ำนแน่หรือ? พระเยซูคริสตต์รัสวำ่ “ผูม้ำหำเรำ 
เรำจะไม่ทิ้งเลย” (พระธรรมยอห์น 6:37) 
พระองคต์รัสดว้ยพระโอษฐข์องพระองคเ์องวำ่ 
พระองค ์ “จะไม่ทิ้งเลย” ถำ้ท่ำนเขำ้ไปหำ
พระองค ์ พระองคก์็จะทรงรับท่ำนใหเ้ป็นบุตร
ของพระองค ์ โมทนำขอบคุณพระเจำ้ ท่ีเรำมี

พระเจำ้ผูก้อปรดว้ยควำมเมตตำปรำนีอนัหำ
ท่ีสุดมิได ้เช่นน้ี 
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ส่ิงที่ท่านต้องท า 
เรำอำจเขำ้ใจผดิวำ่ เม่ือพระเจำ้ไดท้รงเตรียมทุกส่ิงไวพ้ร้อมแลว้ ก็ไม่จ  ำเป็นท่ีเรำจะตอ้งท ำอะไร

อีก ซ่ึงควำมจริงหำไดเ้ป็นเช่นนั้นไม่ 
เรำทรำบแลว้วำ่ เม่ือพระเจำ้ประทำนควำมรอดให้แก่เรำ สอนเรำวำ่ จงเลือกเอำ ถือเอำ รับเอำ 

พระองคไ์ดท้รงจดัเตรียมควำมรอดไวพ้ร้อมแลว้แน่นอน จึงเป็นหนำ้ท่ีของเรำท่ีจะตอ้งรับเอำ เช่น
ขำ้พเจำ้ใหน้ ้ำทำ่นด่ืมหน่ึงแกว้ ก่อนท่ีท่ำนจะไดด่ื้มน ้ำ ท่ำนตอ้งรับเอำน ้ำท่ีขำ้พเจำ้ใหน้ั้น หรือหมอจ่ำย
ยำใหแ้ก่ท่ำน แต่ยำนั้นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่ำน ถำ้ท่ำนไม่ไดรั้บเอำและกินยำท่ีหมอสั่ง ฉะนั้น
ถำ้ท่ำนปรำรถนำท่ีจะไดรั้บควำมรอด ท่ำนก็ตอ้งรับเอำพระเยซูคริสต ์

มิตรสหำยท่ีรัก เชิญรับเอำพระเยซูคริสตเ์ถิด “คนทั้งหลำยท่ีไดต้อ้นรับพระองค ์ พระองคท์รง
โปรดใหมี้อ ำนำจท่ีจะเป็นบุตรของพระเจำ้ได”้ (พระธรรมยอห์น 1:12) เฉพำะแต่คนท่ีรับเอำพระองค์
เท่ำนั้น จึงมีสิทธ์ิท่ีจะไดเ้ป็นบุตรสำวบุตรชำยของพระองคแ์ละรอดพน้จำกโทษทณัฑ ์ อนัเน่ืองมำจำก
ควำมผดิบำปของตน ผูห้น่ึงผูใ้ดจะไดรั้บหรือแอบอำ้งสิทธิพิเศษเหล่ำน้ี โดยทำงอ่ืนใดหำไดไ้ม่ ควำม
จริงมีอยูว่ำ่ ถำ้เรำไม่ยอมรับเอำอะไรจำกพระเจำ้ เรำก็ยอ่มไม่ไดอ้ะไร ถำ้เรำไม่ยอมรับเอำควำมรอด เรำ
ก็ยอ่มไม่มีควำมรอด กำรเลือกรับเอำนั้น เป็นส่ิงท่ีส ำคญัและจ ำเป็นท่ีสุด เหตุฉะนั้นจึงควรรับเอำพระ
เยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อด ขอเชิญท่ำนรับเอำเสียแต่บดัน้ี 

โปรดจ ำไวว้ำ่ กำรรับเอำดว้ยปำกพล่อย ๆ และกำรรับเอำดว้ยน ้ำใสใจจริงนั้น แตกต่ำงกนัมำก 
ตวัอยำ่งเช่น ถำ้ท่ำนอยำกไปนครรำชสีมำ ท่ำนก็ตอ้งข้ึนรถโดยสำร รถไฟ หรือเคร่ืองบิน ตำมสถำนีท่ีจะ
ไปยงันครรำชสีมำ เพียงแต่ควำมตอ้งกำร แต่ขำดกำรกระท ำยอ่มไม่ท ำใหท้่ำนบรรลุเป้ำหมำยได ้ แม้
ท่ำนจะเช่ือวำ่ พระเยซูคริสตท์รงสำมำรถช่วยท่ำนใหพ้น้จำกควำมผดิบำป และไดรั้บชีวตินิรันดร์ แต่
ท่ำนจะไม่ไดรั้บชีวิตน้ีเลย หำกวำ่ท่ำนไม่เช่ือพึ่งและไวว้ำงใจพระองค ์ เรำจะตอ้งรับเอำพระเยซู วำงใจ
ในพระองคทุ์กอยำ่ง และถวำยตวัแก่พระองค ์ กำรท่ีเรำไวว้ำงใจในพระองค ์ นัน่แหละเป็นส่ิงท่ีช่วยเรำ
ใหร้อด ฉะนั้นขอเชิญท่ำนมอบจิตใจใหแ้ก่พระองค ์
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เชิญรับเอาพระเยซูเสียแต่บัดนี ้
หลำยคนเช่ือและแน่ใจวำ่ ตวัเองมีควำมผดิบำปมำกและจะตอ้งรับโทษเพรำะควำมผดิบำปนั้น 

แต่เขำยงัผลดัวนัประกนัพรุ่ง ใจหน่ึงเช่ือพระเยซู อีกใจหน่ึงยงัรักโลกอยู ่แกต้วัวำ่ ยงัหนุ่มยงัสำวอยู ่คอย
ใหเ้บ่ือโลกเสียก่อน แลว้จึงจะเช่ือและวำงใจในพระองค ์

ส ำหรับพระเจำ้แลว้ยอ่มไม่มีกำรผลดัวนัประกนัพรุ่ง ถำ้เช่ือก็ตอ้งเช่ือเด๋ียวน้ี พระองคต์รัสวำ่ 
“น่ีแน่ะ บดัน้ีเป็นเวลำอนัชอบ น่ีแน่ะ บดัน้ีเป็นวนัแห่งควำมรอด” (พระธรรม 2 โครินธ์ 6:2) “บดัน้ี” 
เป็นเวลำของพระเจำ้ ถึงเวลำแลว้ ท่ีท่ำนจะตอ้งตดัสินใจ เพรำะพรุ่งน้ีอำจจะสำยเกินไปก็ได ้

จงอยำ่งผลดัวนัประกนัพรุ่ง จงรับเอำพระเยซู รับเอำพระองคเ์ด๋ียวน้ี ชีวตินิรันดร์จะเป็นของ
ท่ำน ท่ำนสำมำรถรอดไดเ้ด๋ียวน้ี ถำ้มำรมำชกัชวนท่ำนวำ่ วนัน้ีไม่มีเวลำ วนัอ่ืนรับก็ได ้ จงอยำ่ฟังเสียง
ของมำร ท่ำนตอ้งรับพระเยซูคริสตเจำ้ทนัที ท่ำนอำจจะไม่มีโอกำสเช่นน้ีอีกก็ได ้ เชิญมำรับเอำพระองค์
เสีย เด๋ียวน้ี  

“จงแสวงหำพระเจำ้ ขณะเม่ือจะหำพระองคพ์บได ้ จงทูลขอต่อพระองค ์ ขณะเม่ือพระองคท์รง
อยูใ่กล”้ (พระธรรมอิสยาห์ 55:6) 
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การตัดสินใจของข้าพเจ้า 

ขำ้พเจำ้ส ำนึกตวัวำ่เป็นคนบำป ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่พระเยซูคริสตเ์ป็นพระบุตรของพระเจำ้ พระองค์
ไดส้ิ้นพระชนมแ์ละไดท้รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมำอีกเพื่อขำ้พเจำ้ บดัน้ีขำ้พเจำ้ขอรับพระองคไ์วเ้ป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดส่วนตวัของขำ้พเจำ้ และขอมอบควำมไวว้ำงใจทุกอยำ่งใหก้บัพระองค ์

ช่ือและนำมสกุล............. 
วนัท่ี............... 
 
 
ถำ้ท่ำนอ่ำนหนงัสือ “ทำงเดียวเท่ำนั้น” จบแลว้ และไดเ้ซ็นช่ือ ซ่ึงแสดงวำ่ท่ำนยอมรับพระเยซู

แลว้ โปรดฉีกส่วนล่ำงน้ีส่งไปยงั กองคริสเตียนบรรณศำสตร์ 28/2 ซอยประชำอุทิศ ถนนปฏิพทัธ์ 
กรุงเทพฯ 4 เพื่อวำ่เรำจะไดส้ ำรวจสถิติคริสเตียนและอำจติดต่อกบัท่ำนในภำยหลงั 

ช่ือและนำมสกุล................................................................................บำ้นเลขท่ี
........................................ถนน......................................หมู่บำ้น.............................................ต  ำบล
..................................................อ ำเภอ.......................................จงัหวดั
....................................................................................................... 
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ความรอดเป็นส่ิงที่แน่นอน 
ควำมปรำรถนำอนัสูงสุด ในชีวติคริสเตียน ก็คือ “ความรอด” แต่ท่ีน่ำแปลกก็คือ มีคริสเตียน

เป็นอนัมำกไม่แน่ใจในควำมรอดของตน และไม่รู้วำ่ตนไดรั้บควำมรอดหรือยงั ท้ัง ๆ ท่ีพระประสงค์อัน
ย่ิงใหญ่ของพระเจ้า ในการส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ให้ลงมารับความทุกขเวทนาอย่าง
เจบ็ปวดรวดร้าว และส้ินพระชนม์ในโลกนีก้เ็พ่ือให้มนุษย์ได้รับความรอด 

ความรอดเป็นส่ิงทีแ่น่นอน เป็นหนงัสือเล่มเดียวท่ีกล่ำวถึงควำมรอดไวอ้ยำ่งสมบูรณ์
โดยเฉพำะ เฉลยขอ้กงัขำ และใหค้วำมสวำ่งแก่ท่ำนทุกแง่ทุกมุม รูปเล่มสวยงำมกะทดัรัด 

รำคำถูกเป็นพิเศษ เล่มละ 1.50 บำทเท่ำนั้น 
 
สั่งซ้ือไดท่ี้  

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
28/2 ซอยประชำอุทิศ ถนนปฏิพทัธ์ 

กรุงเทพฯ 4 
 


