
 
1 



เอ!...จะไปสวรรคไดอยางไรกันนะ? 
เม่ือพูดถึง “สวรรค” เช่ือแนวาใคร ๆ ก็อยากจะไป...เอาละ!... ถาเราอยากไปสวรรค ก็ตองมาถึง

คําถามหน่ึงท่ีวา “เราจะไปสวรรคกันไดอยางไร?”....โดยอาศัยการกระทําหรือวิธีการของมนุษย หรือ
อาศัยกําลังของตัวเราเองในการไปสวรรคจะไดไหม?...คําตอบก็คือไมไดเลย นัน่คือเพราะวา... 

1. วิธีกําหนดทางไปสวรรคตองมาจากเจาของสวรรคเทาน้ัน 

กอนอ่ืนเราตองทราบวาสวรรคนั้นมีเจาของ ซ่ึงเจาของสวรรคก็คือพระเจา ผูทรงสรางสรรพส่ิง
ท้ังปวงในจักรวาลรวมท้ังมนษุยเราดวย และหลังจากท่ีพระองคทรงสรางมนุษยเราข้ึนมาแลว พระองคก็
ไดทรงใหมนษุยมีอิสระท่ีจะตัดสินใจไดเอง ซ่ึงถึงมนุษยตัดสินใจทําในส่ิงท่ีถูกตองเขาก็จะใชชีวิตอยูใน
โลกน้ีอยางมีความสุข แลวในท่ีสุดก็จะไดอยูในแผนดินสวรรคกับพระองค แตถาเขาตัดสินใจทําในส่ิงท่ี
ผิดบาป เขาก็จะไมสามารถที่จะไปอยูในสวรรคท้ังยังจะตองลงนรกอีกดวย และนาเศราใจท่ีมนษุยเรา
ตางก็ตัดสินใจทําบาปกันทุกคน ท้ังยังไมสนใจพระเจาผูสรางชีวิตของเขา และเม่ือมนุษยเรารูวาตัวเองมี
บาปเขาจึงพยายามหาทางท่ีจะทําใหตนเองพนบาปเหลานั้นเพื่อท่ีเขาจะไดไปสวรรค ไมตองลงนรก แต
โดยอาศัยการกระทํา หรือวิธีการ หรือกําลังของมนุษยเราเองน้ันไมมีทางท่ีจะไปสวรรคไดเลย และ
แทจริงแลวมนุษยเรานั้นไมมีสิทธ์ิในการกําหนดคุณสมบัติหรือวิธีการในการเขาสวรรคดวยตัวเอง 
เหมือนกับเวลาท่ีเราซ่ึงวิธีการในการเขาสวรรคดวยตัวเอง เหมือนกับเวลาท่ีเราซ่ึงเปนคนไทยตองการ
เดินทางไปประเทศอ่ืน เราก็ตองดําเนนิการตามขอกําหนดของประเทศนั้น ๆ ซ่ึงถามีใครไปบอกกับ
เจาของประเทศท่ีเขาตองการจะไปวา... “ฉันอยากจะเขาไปประเทศของคุณตามวธีิการของฉัน คุณ
จะตองใหฉันเขาไปนะ”... ทานคิดวาเจาของประเทศนั้น ๆ จะใหเขาเขาไปหรือ?... ไมมีทางหรอก
ครับ!...เชนเดยีวกัน... ถามนุษยคนใดอยากจะไปสวรรคเขาก็จะตองทําตามวิธีการหรือขอกําหนดของ
เจาของสวรรคเขาก็จะตองทําตามวิธีการหรือขอกําหนดของเจาของสวรรคเทานั้น จึงจะไปสวรรคได... 

2. ผูที่จะไปสวรรคไดนั้นตองมีชีวิตที่ปราศจากความผิดบาปและสะอาดบริสุทธิ์จริง ๆ 

ความจริงอยางหน่ึงท่ีมนุษยเราไมสามารถปฏิเสธไดนั่นก็คือ ในโลกน้ีไมมีใครท่ีเปนคนดี
พรอม มนุษยเราลวนแตทําความผิดบาปกบัทุกคน เราเคยสังเกตไหมวามีการกระทําท่ีดี ๆ หลายอยางท่ี
เรารูวาสมควรทําแตเราก็ไมไดทํา และมีการกระทําหลายอยางท่ีเรารูวาไมดีไมถูกตอง แตเราก็ตัดสินใจ
ทําส่ิงนั้นลงไป ดังนั้นเราจึงตองยอมรับวา ในชีวิตของเราน้ันมีความผิดบาปมากมายซ่ึงหลังจากท่ีมนุษย
เราจากโลกน้ีไปแลว ก็จะตองรับผิดชอบตอความบาปท่ีไดกระทําลงไป โดยจะตองไปรับการพพิากษา
โทษบาปจากพระเจา ในท่ีสุดก็จะตองรับโทษอยูในบึงไฟนรกเปนนิจนิรันดร ซ่ึงไมมีใครอยากไปอยูท่ี
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นั่นเลย เพราะทุกคนปรารถนาท่ีจะไดไปอยูสวรรคกันท้ังนั้น แตลึก ๆ ในใจของมนุษยทุกคนตางก็รูสึก
วาคนท่ีไมมีบาปเทานั้นจึงจะไปอยูสวรรคได นั่นจึงเปนเหตุท่ีทําใหมนุษยเราพยายามหาวิธีตาง ๆ ท่ีจะ
ทําใหความบาปในชีวิตของเขาหมดไป แตคําถามท่ีตามมาก็คือ มนุษยเรานั้นสามารถท่ีจะชําระลาง
ความผิดบาปมากมายท่ีอยูในชีวิตดวยตัวเองไดหรือ?... ไมมีทางเลย... ในพระคริสตธรรมคัมภีรได
บันทึกไววา... “พระเจาตรัสวา ถึงแมเจาชําระตัวดวยน้ําดางและใชสบูมาก แตรอยเปอนความผิดบาป
ของเจาก็ยังปรากฏอยูตอเรา” (พระธรรมเยเรมีย 2:22) ซ่ึงมีความหมายวา ถาเส้ือผาสกปรก เราก็สามารถ
เอาสบูลางออก แตชีวิตของมนุษยเราท่ีเปอนไปดวยความบาปนั้นไมสามารถที่จะเอาสบูใด ๆ ในโลกมา
ลางออกไดเลย ในเม่ือมนษุยเราไมสามารถชําระตัวเองจากบาปได ดงันั้นมนษุยเราทุกคนจึงกําลังมุง
หนาไปสูบึงไฟนรก แตอยาเพิ่งตกใจกลัวนะครับ เพราะวาพระเจาผูทรงเปนเจาของสวรรคนั้นทรงรัก
มนุษยเรา พระองคไมอยากใหมนุษยเราตองพบจุดจบเชนนั้นเลย พระองคจึงไดทรงกําหนดวธีิท่ีจะ
ชําระจิตใจของมนุษยเราใหพนจากความผิดบาป เพื่อมนษุยเราใหพนจากความผิดความบาป เพื่อมนุษย
จะไดรอดพนจากความพินาศในนรก และสามารถไปอยูสวรรคกับพระองค 

ผูอานที่รัก... ทานทราบไหมวา ส่ิงสกปรกนั้นมันไมสามารถท่ีจะทําใหตัวมันเองสะอาดไดเลย
เหมือนกับเส้ือท่ีสกปรก มันจะไมสามารถที่จะชําระลางตัวมันเองไดสะอาดได ถามันจะสะอาดไดนั้นก็
จะตองนําน้ําท่ีอยูนอกตัวมันมาชําระมัน มันจึงจะสะอาดได ซ่ึงน้ําท่ีจะใหมาลางชําระ ก็ตองเปนน้ําท่ี
สะอาดเทานัน้ จึงจะสามารถชําระลางเส้ือผาท่ีสกปรกใหสะอาดไดจริง ๆ เชนเดียวกนัชีวิตมนษุยเราเต็ม
ไปดวยความบาป เราไมมีทางท่ีจะชําระจติใจของตัวเองใหสะอาดไดเลย พระเจาจึงทรงกําหนดวา ถา
มนุษยจะสะอาดไดนัน้ จะตองใหพระบุตรของพระองคท่ีไมมีบาปมาตายเพื่อรับโทษบาปแทนมนุษย
เพื่อพระโลหิตของพระบุตรท่ีหล่ังออกมาจะเปนการชําระความผิดบาปใหแกมนษุยเราได ดังนัน้เม่ือ
ประมาณ 2,000 ปท่ีแลว พระองคจึงไดทรงใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมา
รับสภาพเปนมนุษยในโลก พระเยซูคริสตทรงมาเพื่อประกาศใหมนษุยทุกคนหันกลับมาหาพระเจาและ
ละท้ิงความผิดบาป ในขณะที่พระองคดําเนินชีวิตอยูในโลก พระองคไมเคยทําความผิดบาปเลยแมแต
นอย แตพวกคนท่ีอิจฉาพระองคก็ไดใชกฎหมูมาบีบผูพพิากษาใหตัดสินประหารชีวิตของพระองค โดย
การนําไปตรึงบนไมกางเขน ซ่ึงพระเยซูคริสตก็ทรงยอมถูกตรึง เพื่อเปนการรับโทษบาปแทนมนษุยชาติ 
ในท่ีสุดพระองคก็ไดส้ินพระชนมบนไมกางเขน ซ่ึงนัน่ก็เปนไปตามแผนการท่ีพระเจาทรงกําหนดไว
แลว นั่นกคื็อพระบุตรของพระองคท่ีไมมีบาปจะตองหล่ังเลือดเพือ่ชําระลางความผิดบาปของคนท้ัง
โลก... ดังในพระคัมภีรท่ีไดบันทึกวา... “พวกเขาไดชําระลางเส้ือผา (ชีวิต) ของเขาในพระโลหิตของ
พระเมษโปดก (คือพระเยซูคริสตจนเส้ือผา (ชีวิต) นัน้ขาวสะอาด”... (ววิรณ 7:14) เวลานี้พระโลหติของ
พระเยซูคริสตพรอมแลวท่ีจะชําระลางความผิดบาปใหแกมนุษยทุกคนทั่วโลก แตนัน่ก็ตองข้ึนอยูกับคน
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นั้น ๆ เองวาเขาตองการหรือไม?...ถาเขาไมตองการ เขาก็ตองรับโทษตามการกระทําของตนเอง แตเขา
ตองการ เขาก็ตองสารภาพความผิดบาปตอพระเจา และทูลขอใหพระเยซูคริสตเปนผูไถบาปใหแกเขา
พระเจาก็จะทรงถือวาพระเยซูคริสตไดทรงรับโทษความผิดบาปแทนเขาแลว เพราะโลหิตของพระเยซู
คริสตนั้นไดชําระลางความผิดบาปใหแกเขาจนหมดส้ิน เม่ือเปนเชนนี้ชีวิตของเขาก็จะสะอาดปราศจาก
บาป ดังนั้นเม่ือเขาจากโลกนี้ไปวนัใด เขาก็ไมตองไปรับการพิพากษาโทษอีกตอไป และสามารถที่จะ
ไปอยูในสวรรคกับพระเจาตลอดไปเปนนจินิรันดร... 

3. ผูที่มีสมัพันธภาพกับเจาของสรรคเทาน้ันจึงจะไปอยูสวรรคได 

คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของผูท่ีจะไปอยูสวรรคไดก็คือเขาจะตองมีสัมพันธภาพกับพระเจา
ซ่ึงเปนเจาของสวรรค ถาเชนนั้นมนษุยเราจะมีความสัมพันธกับพระเจาไดอยางไร? ในพระคริสตธรรม
คัมภีรไดบอกอยางชัดเจนวา... “ผูท่ีตอนรับและเช่ือวางใจในพระเยซูคริสตนั้น พระเจาก็จะทรงประทาน
สิทธิในการเปนบุตรของพระองคใหแกเขา”... (พระธรรมยอหน 1:12) นั่นก็หมายความวา ผูท่ีหัน
กลับมาหาพระเจา และเช่ือวางใจในพระเยซูคริสต เขาก็จะไดรับสิทธิในการเปนลูกของพระเจาซ่ึงเปน
เจาของสวรรคทันทีสมมุติวาวันหนึ่งมีคนท่ีผมไมรูจักมาขอนอนท่ีบานของผม ผมก็จะไมมีทางใหเขา
นอนอยางเด็ดขาด แตสําหรับคนท่ีผมรูจักหรือเปนลูกของผมนั้น ผมก็ตองใหเขานอนในบานอยาง
แนนอน เชนเดียวกัน ผูท่ีรูจกัพระเจาและเปนบุตรของพระองค ก็จะมีสิทธ์ิไปอยูสวรรค... 

ผมเคยเจอบางคนท่ีเขาใจผิดเกี่ยวกับพระเจา โดยพวกเขามักจะพดูวา “พระเจาอะไรใจแคบ
เหลือเกิน จะตองเช่ือแตพระเจาเทานั้นจึงจะไดข้ึนสวรรค”... ถาผมไดยิน ผมก็จะตอบวา “ขอโทษ
ครับ!... คุณเขาใจพระเจาผิดแลวครับ พระองคไมไดใจแคบเหมือนอยางท่ีคุณคิดเลย แตพระองคนัน้ใจ
กวางใหคุณมีโอกาสไดข้ึนสวรรคฟรี ๆ ท้ังยังใหคุณไดมีสิทธ์ิเปนลูกของพระองคอีกดวยพระองคทรง
ใจกวางและมพีระคุณตอมนษุยเราเสมอ ข้ึนอยูกับวาเราจะรับพระคุณของพระองคหรือไมเทานั้นเอง”... 

4. ผูที่จะไปสวรรคไดจะตองเปนเหมือนกับเด็กเล็ก ๆ 

มีคร้ังหนึ่งขณะท่ีพระเยซูคริสตกําลังคุยกับประชาชน กไ็ดมีเดก็ ๆ หลายคนวิ่งมาหาพระองค
สาวกของพระองคจึงอยากจะไลเพราะเห็นวาเดก็ ๆ มารบกวนพระองค แลวพระองคก็ตรัสสอน
ประชาชนวา ถาใครอยากจะเขาแผนดินสวรรคนั้น เขาก็จะตองเปนเหมือนเดก็เล็ก ๆ เหลานี้ เพราะเหตุ
ใดพระองคจึงกลาวเชนนี้ นัน่ก็เพราะวา เด็กเล็ก ๆ นั้นมีลักษณะส่ีอยางท่ีผูใหญอยางเราสูไมไดนัน่ก็คือ 

1. เด็กเล็ก ๆ นั้นจะเช่ือพึ่งดวยใจจริงไมสงสัย เหมือนลูกท่ีเช่ือในตัวคุณพอ และรูวาคุณพอจะ
ใหส่ิงท่ีดีใหแกเขาอยางแนนอน 

2. เด็กเล็ก ๆ นัน้ถอมใจดวยใจจริง ไมมีความเยอหยิ่งจองหอง ยโสโอหงั ไมมีทิฐิเหมอืนผูใหญ 
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3. เด็กเล็ก ๆ นัน้ยอมรับผิดงาย แตผูใหญยอมรับผิดยาก 
4. เด็กเล็ก ๆ นัน้ขอโทษงาย แตผูใหญนัน้ขอโทษยาก  
ผูอานที่รัก... ขอใหทานคิดอยูเสมอวา เราอยูในโลกน้ีแคช่ัวคราว ไมนานเราก็ตองจากไป แลว

หลังจากนัน้ จติวิญญาณของเราจะไปอยูท่ีไหน แตถาทานอยากไปสวรรค ทานก็ตองเปนเหมือนเด็กเล็ก 
ๆ อยางท่ีพระเยซูตรัสไว โดยถอมใจยอมรับวาตัวเองเปนคนบาป ยอมขอโทษตอพระองค และเชื่อพึ่ง
ในการทรงชวยเหลือของพระเยซูคริสตดวยใจจริง ถาทําเชนนี้ ทานก็จะมีสิทธ์ิในการเปนบุตรของพระ
เจาอยางแนนอน.... บัดนี้ทานมีทางรอดพนจากโทษบาป และมีโอกาสท่ีจะไดไปสวรรคแลวอยารีรออีก
ตอไปเลยครับ รีบตัดสินใจตอนรับพระเยซูคริสตใหพระองคเปนพระผูชวยทานใหรอดจากบาปเดีย๋วนี้
เถิด... ถาทานตองการตอนรับพระองค กข็อใหทานอธิษฐานทูลตอพระเจาดังนี้... “ขาแตพระเจา... ขา
พระองคยอมรับวาขาพระองคเปนคนบาป ขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองค
ดวยเถิด ขอขอบคุณพระองคท่ีทรงใหพระเยซูคริสตมาเปนผูรับโทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขน 
ขาพระองคปรารถนาท่ีจะไปอยูสวรรคกับพระองคตลอดไป ขอเช่ือพึ่งในพระองคดวยใจจริงอธิษฐาน
ทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”... 

ถาทานไดอธิษฐานทูลตอพระเจาดวยความจริงใจแลว กข็อใหทานม่ันใจเถิดวา วันหนึ่งทานจะ
สามารถไปสวรรคไดอยางแนนอน... ทานสามารถท่ีจะติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดฟรี เพยีงแต
เขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจนลงบนปกหลัง แลวสงไปยังท่ีอยูดานลางนี้ 
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