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วิธีไหนยุติธรรมสําหรับทุกคนในการข้ึน
สวรรค? 

“ใครอยากข้ึนสวรรคยกมือข้ึน?”... เช่ือแนนอนวาหลายคนเม่ือไดยินคําถามนี้ คงจะยกมือกนั
เปนการใหญ คงมีนอยคนท่ีไมยกมือและพูดวา “ฉันอยากไปนรก”... (ซ่ึงการพูดเชนนีก้็เปนแคเพียง
อยากเถียงเพ่ือเอาชนะเทานัน้เอง)... เม่ือพดูถึง “สวรรค” หลายคนอาจสงสัยวา “สวรรคมีจริงไหม?”... 
ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกอยางชัดเจนวา สวรรคนั้นมีจริงและเจาของสวรรคก็คือ พระเจาผูทรง
โลกและสรางมนุษยนั่นเอง... แทจริงแลวพระเจามีพระประสงคใหมนษุยทุกคนไดอยูในแผนดนิสวรรค
ของพระองค แตเพราะสวรรคเปนสถานท่ีท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด ไมมีความบาปเลยแมแตนิดเดยีว ดังนัน้มนุษย
เราจึงไมสามารถที่จะอยูในสวรรคไดเลย เพราะมนษุยเราทุกคนลวนแตเปนคนบาปท้ังส้ิน... พระคัมภีร
ไดบันทึกไววา เม่ือพระเจาทรงสรางมนุษยข้ึนมานั้น พระองคตองการที่จะใหมนษุยเชื่อฟงพระองคและ
ดําเนินชีวิตตามกฏเกณฑท่ีพระองคทรงกําหนดไว ท้ังยังปรารถนาใหมนุษยกระทําแตส่ิงท่ีดีและถูกตอง
เพื่อมนุษยจะมีชีวิตอยูในโลกนี้อยางมีความสุขและไมตาย แตเพราะพระองคทรงใหมนุษยมีอิสระใน
การเลือกหรือตัดสินใจไดเอง ดังนั้นมนษุยจึงสามารถเลือกไดวาจะเช่ือฟงพระองคหรือไม... แตนาเศรา
ใจท่ีมนษุยเราไมเชื่อฟงพระเจาและไดใชอิสระในการตดัสินใจในทางท่ีผิดโดยการหนัไปทําความผิด
ความบาปตาง ๆ นั่นจึงเปนเหตุท่ีทําใหมนุษยเราตองพบกับความตาย และยิ่งกวานัน้ก็คือ หลังจากนั้น
จิตวิญญาณของมนุษยยังตองไปรับการพิพากษาโทษบาปจากพระเจาตามการกระทําของแตละคนอีก
ดวย และในที่สุดก็ตองอยูในนรกช่ัวนิรันดร... แทจริงแลวพระเจาไมอยากใหมนษุยท่ีพระองคทรงรัก
นั้นตองพินาศเลย แตเพราะมนุษยตดัสินใจท่ีจะทําบาปเอง จึงตองรับโทษเชนนัน้ ดังนั้นพระองคจงึทรง
กําหนดวิธีจะชวยมนุษยเราใหรอดจากความผิดบาป เพือ่เขาจะไมตองรับการพิพากษาโทษ และสามารถ
ไปสวรรคได ซ่ึงวิธีท่ีพระองคทรงกําหนดไวนัน้ นับวาเปนวิธีท่ีมีความยุติธรรมสําหรับมนุษยทุกคนใน
การข้ึนสวรรค แลววิธีของพระองคคือวิธีไหนละ? 

สมมุติวาคุณเปนเจาของสวรรค... คุณคิดวาคุณจะใชวิธีไหนจึงจะเปนวิธีท่ียุติธรรมท่ีสุดสําหรับ
มนุษยทุกคนท่ัวโลกในการข้ึนสวรรค... 

1. ทําทาน 1000 บาท ไดขึน้สวรรค... ยติุธรรมไหม? 

ดูเหมือนวางายและยุติธรรมดี ใคร ๆ กค็งทําได... แตถามีขอทานคนหน่ึงพอทราบวาทําทาน 
1000 บาท ก็จะไดข้ึนสวรรค เขาก็เลยรีบขอเปนการใหญเพื่อไปทําทาน แตพอเขาขอไดเพยีง 999 บาท 
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เขากลับถูกรถชนตายไปเสียกอนก็เลยอดข้ึนสวรรค ถาเชนนี้ก็มีแตคนรวยเทานั้นท่ีไดข้ึนสวรรคคนจนก็
ตกนรกหมด!... วิธีนี้จึงไมยุตธิรรมสําหรับคนจน... 

2. รักษาขอบงัคับทางศาสนาได 5 ขอ ก็ไดขึ้นสวรรค... ยุติธรรมไหม? 

ก็ดูเหมือนวายตุิธรรมดี แตใครละจะสามารถรักษาขอบังคับไดท้ังหมด เพราะการรักษา
ขอบังคับนั้นตองข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและสติปญญา ซ่ึงแตละคนก็มีสภาพแวดลอมท่ีตางกัน 
เบ้ืองหลังก็ตางกัน... คนท่ีอยูในท่ีดี ๆ กอ็าจจะรักษาขอบังคับทางศาสนาไดงายกวาคนท่ีอยูในสภาพท่ี
ไมคอยดีและยากจนหรือไรการศึกษา... และอีกอยางหน่ึง จะวากันจริง ๆ แลวก็ไมมีใครสามารถรักษา
ขอบังคับไดครบท้ังหมดเลย ซ่ึงถาไมขาดขอใดก็ตองขาดขอหนึ่ง... พระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกอยาง
ชัดเจน “ถาเราผิดขอบังคับศาสนาเพียงขอเดียว ก็เทากับผิดท้ังหมด”... (พระธรรมยากอบ 2:10) 

เหมือนกับถาเราเอาเรือผูกกับโซท่ีทาเรือ คุณคิดวาโซตองขาดก่ีขอเรือมันถึงจะลอยไป?.. ไม
จําเปนท่ีโซนัน้จะตองขาดทุกขอหรือหรอกครับ ขาดเพียงขอเดียวเรือก็ลอยไปแลว... หรือถาหากเราใส
กระดุมเส้ือผิดเพียงเม็ดเดยีว ก็จะผิดหมดทุกเม็ดใชไหมครับ... บางคนอาจจะแยงวา... “ฉันสามารถ
รักษาขอบังคับทางศาสนาไดครบ 5 ขอนะ” ใช!...อาจจะมีบางคนท่ีสามารถทําได แตหลายคนก็ทําไมได 
ถึงแมจะพยายามอยางสุดกําลัง นั่นทําใหเราเห็นวาวิธีการรักษาขอบังคับทางศาสนาน้ันไมยุตธิรรม
สําหรับมนุษยทุกคนในการขึ้นสวรรคเลย... 

3. ทองบทสวด 10 บทได ก็ไดขึ้นสวรรค... ยุติธรรมไหม? 

ก็เหมือนวายุตธิรรมดี... แตผมก็อดคิดถึงคนใบหรือคนหหูนวกไมได เพราะผมก็มีเพือ่นบางคน
ท่ีเปนใบ หหูนวก... อยางนีก้็ไมยุติธรรมสําหรับคนพิการที่เปนใบ หนหูนวกแนนอน... 

4. ถอดคา XY- 56+3X+4Y = 26X ได...ก็ไดขึ้นสวรรค... ยุติธรรมไหม? 

ก็ดูเหมือนวาจะดี... แตถาใชวิธีนี้จริง ๆ กค็งจะมีแตคนท่ีมีการศึกษาสูง ๆ เทานั้นท่ีเขาสวรรค
ได สวนคนท่ีไมคอยมีการศกึษาก็ตกนรกหมด... เพราะฉะน้ันวิธีนี้ไมยุติธรรมสําหรับทุกคนในการเขา
สวรรคเลย... 

ใครเปนผูกําหนดวิธีในการขึ้นสวรรค? 

จากขางตนนี้เราจะเหน็วา วิธีตาง ๆ ท่ีมนุษยคิดคนข้ึนมานั้น ตางก็ไมสามารถท่ีจะเปนวิธีท่ี
ยุติธรรมสําหรับมนุษยทุกคนในการข้ึนสวรรค... แทจริงแลวมนุษยทุกคนลวนแตอยากไปสวรรคท้ังส้ิน 
แตเขาก็รูวาในชีวิตของเขาน้ันมีความบาปมากมายท่ีซุกซอนอยู ซ่ึงลึก ๆ ในใจของเขาก็รูวา วันหนึ่งเม่ือ
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เขาตองจากโลกนี้ไป เขากจ็ะตองโทษเนือ่งจากความบาปท่ีเขาไดกระทํา ดังนั้นมนุษยจึงพยายามหา
วิธีแกไขหรือทําใหความบาปในชีวิตของเขาหมดไป และยังกําหนดวธีิตาง ๆ ในการไปสวรรคอีกดวย
แตพระเจาทรงทราบดีวา ไมวามนุษยจะหาวิธีใดหรือพยายามชวยเหลือตนเองอยางไร ก็ไมสามารถท่ีจะ
ทําใหตนเองพนจากบาปเพื่อท่ีจะสามารถไปสวรรคไดเลย หรือแมกระท่ังมนุษยเราจะพยายามทําดีมาก
แคไหน กไ็มสามารถไปสวรรคได เพราะถึงอยางไรชวีิตของเขากย็ังมีบาปอยู และตามความเปนจริง
แลวมนษุยไมสามารถเปนผูกําหนดวิธีในการไปสวรรค เพราะมนษุยเราเปนเพยีงผูถูกสรางเทานั้นเอง 
ดังนั้นผูท่ีจะสามารถกําหนดวิธีในการข้ึนสวรรคก็คือพระผูเปนเจาของสรรคและผูสรางมนุษย 
เชนเดยีวกับเม่ือเราจะไปสมคัรงานท่ีบริษัท ใครตองเปนผูกําหนดคุณสมบัติในการทํางาน ตัวเราหรือ
เจาของบริษัท?... แนนอนก็ตองเปนเจาของบริษัทอยูแลว ดังนั้นถาหากมนษุยเราอยากไปสวรรค ก็
จะตองทําตามวิธีของเจาของสวรรคเทานั้น... 

วิธีที่ยุติธรรมท่ีสุดสําหรบัมนุษยทุกคนในการขึ้นสวรรค 

ดังท่ีกลาวมาแลววา เม่ือมนษุยทําบาป เขาก็จะตองรับการพิพากษาโทษบาปจากพระเจา ดังนั้น
พระเจาจึงทรงกําหนดไววา ถาหากมนุษยจะรอดจากการพิพากษานัน้และไปสวรรคไดก็มีวิธีเดยีวนัน่ก็
คือ จะตองมีผูหนึ่งมาตายเพ่ือรับโทษแทนเขา ซ่ึงผูนั้นจะตองเปนผูท่ีไมมีบาปเลย แตพระองคก็ทรงเห็น
วา ในโลกนีไ้มมีมนุษยคนใดท่ีจะสามารถตายเพ่ือรับโทษบาปแทนผูอ่ืนไดนัน่ก็เพราะวามนษุยทุกคน
ลวนแตมีบาป และตองรับโทษของตัวเองอยูแลว ดังนั้นพระองคจงึไดทรงจัดเตรียมรางกายของผูหนึ่ง
ใหมารับโทษบาปแทนมนษุย ผูนั้นก็คือพระเยซูคริสตพระบุตรองคเดยีวของพระองคนั่นเอง... ในพระ
คัมภีรไดบันทกึไววาพระเยซูคริสตไดมาบังเกิดในโลกนี้เม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว ในขณะท่ีพระองค
อยูในโลกนี้ พระองคไมเคยทําบาปเลย ดังนั้นพระองคจึงไมสมควรรับโทษบาป แตการท่ีพระองคทรง
ยอมรับการลงโทษโดยการถูกตรึงจนส้ินพระชนมบนไมกางเขน ก็เพื่อเปนการไถโทษบาปใหแกมวล
มนุษย ดังนัน้หากผูใดท่ีอยากรอดพนจากความผิดบาป และตองการไปสวรรค เขาก็จะตองยอมรับ
วิธีการท่ีมาจากพระเจา นั่นก็คือ เขาตองทูลขอการอภัยโทษบาปจากพระองค และยอมใหพระเยซูคริสต
เปนผูไถโทษบาปใหแกเขาเม่ือเปนเชนนี ้ เขาก็จะไมตองรับการพิพากษาจากพระเจาอีกเลยเพราะพระ
เยซูคริสตไดทรงรับโทษบาปแทนเขาแลว เขาจึงสามารถท่ีจะไดอยูในสรรคกับพระองคตลอดไปเปน
นิจนิรันดร 

ดังนั้นเราจะเหน็วาวิธีท่ีพระเจาวิธีท่ีพระเจาทรงกําหนดใหแกมนุษยในการข้ึนสวรรคนี้ เปนวิธี
ท่ียุติธรรมท่ีสุด เพราะเปนวิธีท่ีไมวาใครก็สามารถทําได (ขอเพียงแตเขาไมใชเด็กทารกหรือพิการทาง
สมอง ซ่ึงพระเจาจะมีพระคุณพิเศษสําหรับคนเหลานี้) ดังนั้นไมวาคนคนนั้นจะเปนคนจน.. คนรวย... มี
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การศึกษา... ไมมีการศึกษา... หรือแมกระท่ังคนพิการตาบอด หูหนวกฯลฯ เพยีงแตเขาเช่ือวางในในพระ
เยซูคริสต ก็สามารถไปสรรคได... 

หลายคนอาจจะคิดวา ทําไมเพียงแคเช่ือพระเยซูเทานั้นกร็อดพนจากบาปได ถึงจะบาปแคไหน 
ก็รอดไดหรือ? สวนคนท่ีพยายามชวยตนเองใหพนบาป แตไมเช่ือ ก็ไมรอดหรือ?... กอนอ่ืนเราตอง
เขาใจวา การท่ีมนุษยทําบาปและตองรับโทษในนรกน้ัน ไมใชเพราะสาเหตุท่ีเขาไมยอมเช่ือพระเยซู แต
การท่ีมนุษยตองรับโทษเชนนั้น กเ็พราะความผิดบาปของเขาเอง... เวลานี้มนุษยเราทุกคนเปนเหมือนกับ
คนปวยดวยโรครายท่ีไมมีทางรักษา บางคนก็พยายามตอสูกับโรครายดวยตัวเอง และพยายามหาวิธีท่ีจะ
รักษาใหได แตบางคนก็ไดแตนอนเฉย ๆ เพราะรูวายังไงก็รักษาไมไดแลว แตพอดีมีคุณหมอคนหน่ึงมา
บอกวา “เรามียาขนานหน่ึง ซ่ึงเปนยาขนานเดยีวท่ีรักษาโรคนี้ไดถาใครตองการหาย ก็เชิญมารับยานี้
ได”... เม่ือคนปวยเหลานัน้ท่ีหมดหวังในการรักษาไดยินถึงขาวดนีี้กรี็บไปรับยาขนานนั้นมากินแลวใน
ท่ีสุดก็ไดหายจากโรค แตสวนคนเหลานัน้ท่ีบอกวา “ฉันไมตองการ ฉันจะหาทางรักษาเอง” ในท่ีสุดเขา
ก็ตองเสียชีวติไมใชเพราะเขาไมเช่ือคุณหมอ แตการท่ีเขาตองตายก็เพราะโรครายของเขา และแทจริง
แลวเขาก็มีโอกาสที่จะไดรับการรักษาโดยยาของหมอคนน้ัน แตเขาก็ปฏิเสธ นาเสียดายท่ีเขาไดท้ิง
โอกาสในการท่ีเขาจะรอดชีวิตไปเสียแลว... 

ผูอานที่รัก... พระเยซูคริสตทรงเปรียบเสมือนคุณหมอทานนั้นท่ีสามารถรักษาโรคบาปใหกับ
มนุษยได ดังนั้นไมวามนุษยจะบาปมากแคไหนก็ตาม ขอเพียงแตเขาสํานึกวาตนเองเปนคนบาป และ
ยอมใหพระองคทรงรักษา โรคบาปของเขาก็จะหายอยางแนนอน... บัดนี้โอกาสที่ทานจะรอดจากบาป
มาถึงทานแลวอยาปลอยใหโอกาสนี้ผานไปเลยครับ รีบทูลขอการอภัยโทษจากพระเจาเดี๋ยวนีเ้ถิด ทาน
สามารถอธิษฐานทูลตอพระองคดังน้ี... 

“ขาแตพระเจา... บัดนี้ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคเปนคนบาป และไมสามารถชวย
ตนเองใหพนจากบาปไดเลย ขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด
ขอบคุณพระองคท่ีทรงใหพระเยซูคริสตมารับโทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขนแลว ขาพระองค
ขอเช่ือพึ่งในพระองคตลอดไป อธิษฐานขอในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน”... 

ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดวยความจริงใจแลวก็ขอใหม่ันใจเถิดวา ความบาปของทาน
ไดรับการอภยัแลว ทานจึงสามารถที่จะไดไปอยูสวรรคอยางแนนอน... ทานสามารถท่ีจะติดตอเพื่อ
ทราบขอมูลเพิ่มเติมไดฟรี เพยีงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจน แลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบตัดสินใจ... 
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สนใจติดตอซ้ือใบปลิว 
จัดทําโดย : ศูนยสงเสริมการประกาศในกลุมคริสตจักร CCMA 23ถ.อํานาตย   

ต.ในเมือ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร.043-228-969 Fax 043-225-861 
ผูเขียน  : นิกร สิทธิจริยาภรณ www.ccmathai.org e-mail:vdo@thaimail.com 
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