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ค าน า 
 

การท่ีเราจดัพิมพห์นงัสือ “ความรอดเป็นส่ิงท่ีแน่นอน” ข้ึนอีก ก็เพราะเห็นวา่เป็นหนงัสือท่ีมี
ประโยชนส์ าหรับคริสเตียนอยา่งมากยิง่เล่มหน่ึง เพราะ “ความรอด” เป็นเร่ืองของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ
อนัลึกซ้ึง นอ้ยคนนกัท่ีจะเขา้ใจไดอ้ยา่งถ่องแท ้ อน่ึงในบรรดาวรรณกรรมคริสเตียนทั้งหลาย ท่ีพิมพ์
ออกเผยแพร่สู่ประชาชน ก็มกัจะจดัเร่ืองน้ีไวเ้ป็นเพียงส่วนประกอบ อนัเป็นบทความสั้น ๆ ไม่อาจให้
ความกระจ่างแก่ผูอ่้านไดต้ามสมควร 

ฉะนั้นการท่ีท่าน อาจารยว์ลิสัน วาง ไดเ้รียบเรียงไว ้ เป็นเอกเทศเช่นน้ี จึงตรงกบัวตัถุประสงค์
ของเรา และเป็นการตอบสนองความตอ้งการของท่านผูอ่้านทั้งหลาย เป็นอยา่งดี 

ขอใหท้่านผูอ่้านทุกท่าน จงไดรั้บพระพรและดวงปัญญาอนัรุ่งโรจน์จากพระเจา้โดยทัว่หนา้กนั 
 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
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1. เราต้องการความรอดเพราะว่า........ 

“คนท้ังปวงได้ท าผิดทุกคน และขาดการถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า” (โรม 3:23) 
“ค่าจ้างของความบาปนั้นคือความตาย” (โรม 6:23) 
พระธรรมสองขอ้น้ีสอนใหเ้รารู้วา่ มนุษยทุ์กคนลว้นแต่เป็นคนบาป ขาดจากถวายเกียรติยศแก่

พระเจา้ จึงท าใหเ้ส่ือมจากพระสง่าราศีของพระองค ์ ไม่เพียงแต่เท่านั้น ผลของการท าบาปท าใหเ้ราตอ้ง
พลดัพรากจากพระองค ์ และตอ้งชดใชผ้ลของการกระท าบาปดว้ยความตายอนันิรันดร์ แมว้า่พระเจา้จะ
ทรงเป่ียมไปดว้ยความเมตตาปรานีสักเพียงใด แต่พระองคก์็จะตอ้งด ารงอยูใ่นความเท่ียงธรรม กล่าวคือ
จะตอ้งลงโทษคนบาปเสมอไปจะบิดเบือนโดยมิชอบไม่ได ้ แมผู้พ้ิพากษาฝ่ายโลกก็ยงัตอ้งรักษาความ
ยติุธรรม อยา่งดีท่ีสุดอยูแ่ลว้ ฉะนั้นในฐานะท่ีทรงเป็นพระเจา้ ทรงเป็นผูพ้ิพากษาโลก จึงจ าตอ้งด ารงอยู่
ในความยติุธรรมยิง่กวา่นั้นอีกมากนกั พระองคท์รงตรัสวา่ “วญิญาณท่ีท าชัว่ตอ้งตาย” ไม่มีใครหนีการ
ลงโทษของพระเจา้ได ้ เราผูป้ระกาศพระกิตติคุณขอเตือนท่านในพระนามของพระเยซูคริสตเ์จา้วา่ ใคร
ท าชัว่ตอ้งพินาศ คือพินาศตลอดกาลในนรก ลองคิดดูซิวา่ เหตุใดพระเยซูจึงตอ้งถูกตรึงท่ีไมก้างเขน ท่ี
เป็นเช่นนั้นก็เพราะวา่ พระเจา้จ  าตอ้งลงโทษคนบาป ซ่ึงตอ้งรับโทษอนัอุกฉกรรจ ์แต่โดยเหตุท่ีพระองค์
ไม่ประสงคท่ี์จะใหม้นุษยต์อ้งรับโทษรุนแรงถึงขนาดนั้น พระองคจึ์งส่งพระเยซูใหเ้สด็จลงมารับโทษ
แทนเรา โดยการส้ินพระชนมอ์ยา่งทรมานท่ีไมก้างเขน 
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2. ทางแห่งความรอด 

ทางแห่งความรอดคือการอภยัในความผดิบาป พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ “ถ้าไม่มีโลหิต
ไหลออกแล้วกจ็ะไม่มีการยกบาป” (ฮีบรู 9:22) สมมุติวา่คนหน่ึงเป็นหน้ีอีกคนหน่ึงมากมายและท าใบ
กูย้มืเงินให ้ ตราบใดท่ียงัไม่ช าระเงินใหค้รบเขาก็ยงัเป็นหน้ีอยูน่ัน่เอง ในท านองเดียวกนั ถา้ไม่มีโลหิต
ไหลออก ก็ไม่มีการยกบาป โมทนาพระคุณพระเยซูคริสตเจา้ ท่ีทรงหลัง่พระโลหิตของพระองคบ์นไม้
กางเขนลบลา้งบาปของเรา น่ีแหละคือวธีิท่ีคนบาปจะไดรั้บความรอด 

การส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตช้ี์ใหเ้ห็นถึง 
1)  ความร้ายแรงของความผิดบาป เพราะท าใหพ้ระบุตรของพระเจา้ตอ้งตาย 
2) ความชอบธรรมของพระเจ้า พระเจา้ทรงใชค้วามชอบธรรมของพระองค์ เป็นมาตรฐานใน

การลงโทษคนบาป การส้ินพระชนมข์องพระเยซูแสดงวา่ พระเจา้ตอ้งลงโทษคนบาปอยา่งแน่นอน 
3) ความรักของพระเจ้า พระเจา้ทรงรักมนุษย ์ไม่ทรงประสงคท่ี์จะใหม้นุษยต์อ้งถูกลงโทษ แต่

พระองคไ์ม่อาจอะลุม้อล่วยใหไ้ด ้ จึงไดท้รงเตรียมทางรอดไวใ้หแ้ก่เรา โดยประทานพระบุตรใหต้าย
แทนเราผูเ้ป็นคนบาป นบัวา่เป็นความรักยิง่ใหญ่เอนกอนนัตโ์ดยแท ้

4) การเสียสละของพระเยซูแทนเรา เป็นการเสียสละดว้ยชีวติ และตอ้งยอมรับความทุกขเวทนา
สุดท่ีจะกล่าวโดยท่ีพระองคมิ์ไดมี้ความผดิอะไรเลย และไม่จ  าตอ้งท าเช่นนั้นแต่เพราะความเสียสละ
อยา่งใหญ่หลวงของพระองคน่ี์แหละจึงท าใหเ้ราเป็นอิสระจากโทษทณัฑข์องพระเจา้ 

มีเร่ืองเล่าวา่ นานมาแลว้มีนกัโทษคนหน่ึงเม่ือถูกน าตวัมาศาล ก็จ  าผูพ้ิพากษาไดว้า่เป็นพี่ชาย
ของตน ระหวา่งการพิจารณาคดี เขาไดข้อร้องใหพ้ี่ชายช่วย แต่พี่ชายปฎิเสธ และถูกตดัสินตามกฎหมาย 
คือตอ้งประหารชีวติในเชา้ตรู่ของวนัรุ่งข้ึนเขารู้สึกเสียใจมาก เพราะพี่ชายเป็นถึงผูพ้ิพากษา แต่ก็ยงั
ช่วยเหลือกนัไมไ่ด ้ ในตอนดึกของคืนนั้น ขณะท่ีเขาก าลงันัง่ครุ่นคิดอยู ่ ก็เห็นชายคนหน่ึงสวมเส้ือครุย
เดินมาหาเขา ชายคนนั้นไดพู้ดวา่ “เม่ือเชา้พี่ไดต้ดัสินประหารชีวิตเจา้ เพราะเวลานั้นพี่เป็นผูพ้ิพากษา จึง
ตอ้งท าตามกฎหมายของบา้นเมือง แต่เด๋ียวน้ีพี่ท  าหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นพี่ จึงมาช่วยนอ้ง นอ้งจงสวมเส้ือ
ครุยของพี่แลว้เดินออกไปเถิด ผูคุ้มเขาไม่สังเกตหรอก นอ้งตอ้งไปใหไ้กลแลว้กลบัตวัใหม่เป็นคนดีนะ 
และพี่ก็จะอยูใ่นคุกแทนนอ้ง” พอรุ่งเชา้พี่ชายก็ถูกพาไปประหาร อีกสองวนัต่อมาข่าวก็ลือไปทัว่เมือง 
วา่ผูพ้ิพากษาไดต้ายแทนนอ้งชาย น่ีเป็นอุทาหรณ์ท่ีแสดงถึงความเสียสละท านองเดียวกบัพระเยซูคริสต ์
ถา้พระเยซูไม่ตายแทนเราแลว้ เรายอ่มไม่มีทางรอดไดเ้ลย 
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3. เรารู้ว่าเราได้รับความรอดแล้ว 

ท่านไดรั้บความรอดแน่แลว้หรือ? น่ีเป็นปัญหาส าคญัยิง่ท่ีบางคนยงัสงสัยอยู ่ แต่พระเยซูทรง
ประสงคจ์ะใหเ้ราแน่ใจในปัญหาน้ี ถา้ยงัไม่แน่ใจก็จงเปิดพระธรรม 1 ยอห์น 5:13 ซ่ึงวา่ “ข้อความ
เหล่านี ้ ข้าพเจ้าได้เขียนฝากมายงัท่านท้ังหลาย เพ่ือท่านท้ังหลายจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตอันจ าเริญเป็นนิตย์ 
คือมายงัท่านท้ังหลายท่ีได้เช่ือในพระนามพระบุตรของพระเจ้า” 

ถา้ท่านยงัไม่ไดรั้บพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อด แน่นอนท่านยอ่มไม่รู้วา่ความรอดคืออะไร 
แต่ถา้ท่านเช่ือตามขอ้ท่ีเขียนไวข้า้งบนและวางใจในพระโลหิตของพระองคว์า่ ช าระบาปของท่านได ้
ท่านก็แน่ใจไดว้า่ท่านรอดแลว้ บางคนเป็นคริสเตียนตั้งนานแลว้ ยงัไม่รู้วา่ตวัเองรอดหรือยงั ทั้งน้ีเพราะ 
เขาไม่ได้อ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซ่ึง “มีฤทธ์ิอาจใหท้่านไดปั้ญญาถึงท่ีรอดโดยความเช่ือในพระเยซู
คริสต”์ นัน่เอง (2 ทิโมธี 3:15) เม่ือเราเห็นคุณค่าของพระคริสตธรรมคมัภีร์ เราก็ควรศึกษาใหรู้้มาก
ยิง่ข้ึน เพราะเป็นประโยชน์แก่ชีวติจิตใจของเรามากมายและตอบปัญหาขอ้น้ีให้เราไดอ้ยา่งจุใจและอยา่ง
แจ่มแจง้ทีเดียว บัดนีเ้รารู้แน่แล้วว่าเรารอดแล้ว เพราะอาจารยเ์ปาโลกล่าววา่ “ขอ้ความเหล่าน้ีเขียนมา 
เพื่อท่านทั้งหลายจะรู้ไดว้า่ ท่านมีชีวติอนัจ าเริญเป็นนิตย”์ 
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4. เราได้รับความรอดเมือ่ใด? 

“เพราะว่าพระองค์ตรัสแล้วว่า เราได้ฟังท่านในเวลาอันชอบและเราได้สงเคราะห์ท่านในวนั
แห่งความรอด น่ีแน่ะ บัดนีเ้ป็นเวลาอันชอบ น่ีแน่ะ บัดนีเ้ป็นวนัแห่งความรอด” (2 โครินธ์ 6:2) 

ปัญหาอีกอยา่งหน่ึงซ่ึงคนเป็นอนัมากไม่สู้จะเขา้ใจนกัคือเราไดรั้บความรอดเม่ือใด? มีหลายคน
เขา้ใจผดิคิดวา่ การท่ีจะรู้วา่เราไดรั้บความรอดหรือไม่นั้น ตอ้งรอจนกวา่จะตายเสียก่อน หากไดข้ึ้น
สวรรคก์็เป็นอนัวา่รอด แต่ถา้ตอ้งลงนรก ก็เป็นอนัวา่ไม่รอด กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ บุคคลเหล่านั้นถือ
อนาคตเป็นเกณฑใ์นการตดัสิน ท านองเดียวกบัโจรท่ีถูกตรึงขา้ง ๆ พระเยซู ซ่ึงไดก้ลบัใจใหม่ และทูล
แก่พระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอพระองคท์รงระลึกถึงขา้พเจา้ เม่ือพระองคเ์สด็จเขา้ในแผน่ดินของ
พระองค”์ (ลูกา 23:42) นัน่เอง 

แต่ถา้เราวเิคราะห์ถึงขอ้พระธรรมขา้งตน้ ซ่ึงวา่ “บดัน้ีเป็นเวลาอนัชอบ บดัน้ีเป็นเวลาแห่งความ
รอด” ประกอบกบัค าตอบท่ีพระเยซูทรงตอบแก่โจรผูน้ั้นวา่ “แทจ้ริง เราบอกเจา้วา่วนัน้ีเจา้จะอยูก่บัเรา
ในแผน่ดินสวรรค”์ แลว้ก็จะเขา้ใจไดว้า่ ความรอดเป็นเร่ืองของปัจจุบนั ไม่ใช่เร่ืองของอนาคต เรารับ
เอาพระเจา้ใหเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเราเม่ือใด ก็รอดเม่ือนั้น 
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5. ความรอดมใิช่ผลของการประพฤติ 

“ด้วยว่าซ่ึงท่านท้ังหลายรอดนั้น กร็อดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ และมิใช่แต่ตัวท่านท้ังหลาย
เอง แต่พระเจ้าประทานให้ ความรอดนั้นเป็นด้วยการประพฤติกห็ามิได้ เพ่ือมิให้คนหน่ึงคนใดอวดได้” 
(เอเฟซัส 2:8, 9) 

หากความรอดเป็นผลของการปฎิบติัแลว้ คงไม่มีใครกลา้พดูวา่เขารอดแลว้ แต่เพราะวา่ “เรา
รอดโดยพระคุณเพราะความเช่ือ” เราจึงรู้วา่เรารอดแลว้ อน่ึงการท่ีกล่าวอา้งวา่รอดโดยพระคุณนั้นไม่ใช่
เป็นการอวดตวั แต่เป็นการยกยอ่งพระเจา้ 

พระเยซูทรงตายบนไมก้างเขนแทนคนบาป น่ีเป็นพระคุณของพระเจา้โดยแท ้ พระเยซูตรัส
ขณะถูกตรึงบนไมก้างเขนวา่ “ส าเร็จแลว้” ทั้งน้ี หมายความวา่พระราชกิจท่ีพระองคท์รงกระท าเพื่อ
ความรอดของมนุษยเ์สร็จส้ินแลว้ ส่วนท่ีเหลือเป็นหนา้ท่ีของเราโดยเฉพาะ ซ่ึงก็มิใช่งานหนกัหนาอะไร
เลย เพียงแต่เช่ือในพระองคเ์ท่านั้น ถา้เราเช่ือและรับเอาพระองคเ์ป็นท่ีพึ่งก็จะไดรั้บความรอด จงเช่ือ
แลว้จะรอด ถา้เช่ือเด๋ียวน้ีก็รอดเด๋ียวน้ี 

บางท่านอาจจะสงสัยวา่ ท าไมจึงรอดกนัง่ายนกัก็ได ้ ขอ้น้ีขอตอบวา่ ไม่มีอะไรง่ายกวา่รับเอา
ความรอดของพระเจา้ แต่ไม่เป็นการง่ายส าหรับพระเยซูเลยท่ีจะประทานความรอดแก่เรา พระบุตรของ
พระเจา้ตอ้งสละความสุขและสง่าราศี มารับความทุกขย์ากล าบากในโลกจนกระทัง่ตายบนไมก้างเขน 
เพื่อใหเ้ราไดรั้บความรอด 

ประธานาธิบดีลินคอลน์แห่งสหรัฐอเมริกา มีความเช่ือวา่พระเจา้สร้างมนุษยทุ์กชาติทุกภาษาให้
มีความเสมอภาคกนั จึงไดห้าทางปลดปล่อยพวกนิโกรในประเทศนั้นใหไ้ดรั้บอิสระ มีคนเห็นชอบดว้ย
ไม่นอ้ย แต่ท่ีขดัขวางก็มาก ลงทา้ยก็เกิดสงครามแต่ลินคอลน์ชนะ จึงประกาศเลิกทาส พวกทาสก็ไดรั้บ
อิสรภาพไปตาม ๆ กนั แต่ก็ยงัมีคนบางส่วนท่ียงัไม่รู้ถึงการเลิกทาสน้ี ยงัไม่ทราบถึงวรีกรรมของบุคคล
เป็นอนัมากท่ียอมหลัง่เลือด ยอมตายเพื่อเขา ขณะเดียวกนัก็มีบางคนทราบดี แต่ก็ยงัคงพอใจในความ
เป็นอยูข่องตน จึงยงัคงเป็นทาสเขาอีกต่อไป เปรียบดงัคนบาปท่ีไม่ยอมรับรู้ถึงการเสียสละของพระ
คริสต ์และไม่ยอมเช่ือพึ่งพระองค ์

ถา้พวกทาสพยายามช่วยตวัเองใหเ้ป็นไท เช่ือวา่จนกระทัง่ป่านน้ีเขาก็ยงัคงท าไม่ส าเร็จ ท านอง
เดียวกนั ถา้เราจะช่วยตงัเองใหร้อดก็ไม่มีหวงัท่ีจะท าใหส้ าเร็จได ้ เพราะไม่มีใครมีคุณงามความดี หรือมี
ความบริสุทธ์ิพอท่ีจะช่วยตนใหร้อดได ้ พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ เราทุกคนเหมือนส่ิงสกปรก 
ความชอบธรรมของเราเหมือนผา้ข้ีร้ิว (ดู อิสยาห์ 64:6) เราจึงจ าเป็นตอ้งพึ่งพิงพระเยซูคริสต ์ ผูซ่ึ้ง
บริสุทธ์ิผดุผอ่งและอยูเ่หนือสรรพส่ิงทั้งปวง แต่พระองคก์็ยอมเสียสละเพื่อเรา ทรงรับเอาความผิดบาป
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ทั้งหลายแทนเรา โดยเหตุน้ีเอง “พระเจา้ไดท้รงกระท าใหพ้ระองคน์ั้นผูไ้ม่มีความผดิเป็นความผดิ เพราะ
เห็นแก่เรา เพื่อเราจะไดเ้ป็นความชอบธรรมของพระเจา้โดยพระองค”์ (2 โครินธ์ 5:21) 

ท่านผูอ่้านท่ีรัก ท่านไวว้างใจในพระราชกิจขององคพ์ระเยซูคริสต ์ ผูซ่ึ้งยอมพลีพระชนมเ์พื่อ
ความรอดของท่านหรือไม่? ถา้ท่านไวใ้จ เหตุใดท่านจึงไม่ทราบวา่ ท่านรอดแลว้? 
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6. พระสัญญาทีเ่กีย่วกบัความรอด 

“โดยความหวงัว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์ ซ่ึงพระเจ้าผู้ตรัสมสุาไม่ได้ ได้ตรัสสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนดึก
ด าบรรพ์” (ทิตัส 1:2) 

เรารู้วา่เรารอดเพราะพระเจา้บอกไว ้ พระเจา้ไม่ทรงมุสาเป็นอนัขาด พระสัญญาของพระองค์
เป็นท่ีไวใ้จได ้ ในพระคมัภีร์มีค าสัญญาเก่ียวกบัความรอดมากมาย ท่ีรู้กนัดีก็คือ ยอห์น 3: 16 ซ่ึงวา่  
“พระเจา้ทรงรักโลกจนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้นจะ
มิไดพ้ินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” 

คร้ังหน่ึงศิษยาภิบาลไดถ้ามหญิงชราผูห้น่ึงซ่ึงเป็นคริสเตียนมานานกวา่ 30 ปีวา่ “คุณแม่ครับ 
คุณแม่รอดแลว้หรือยงัครับ?” หญิงชราผูน้ั้นตอบวา่ “ยงัไมรู้่เลย” 

“คุณแม่อ่านพระธรรมยอห์น 3:16 บา้งหรือเปล่าครับ?” “แน่ซิ” แกตอบ “ฉนัอาจจะพลาดตอน
อ่ืนแต่ไม่ใช่ตอนน้ี เป็นคริสเตียนมากกวา่ 30 ปีแลว้น่ี ฉนัจ าไดดี้ทีเดียว” 

“เอาล่ะ วา่ใหผ้มฟังหน่อยซิครับ” 
“เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลก” แกเร่ิมตน้ดว้ยความแน่ใจ แลว้พดูต่อ “จนไดป้ระทานพระบุตร

องคเ์ดียวของพระองคเ์พื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้น” 
“เด๋ียวก่อนครับ” ศิษยาภิบาลขดัข้ึน “คุณแม่เช่ือแลว้หรือยงัครับ?” 
“เช่ือแลว้หรือยงั? ตายจริง” แกพดู “ก็เช่ือมากวา่ 30 ปีแลว้น่ีนะ” 
ศิษยาภิบาลจึงกล่าวต่อไปวา่ “ท่องต่อไปซิครับ จะไดรู้้วา่คนท่ีเช่ือแลว้ไดรั้บอะไรบา้ง” 
“...จะมิไดพ้ินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” 
พอหญิงชราผูน้ั้นท่องมาถึงค าวา่ “ชีวตินิรันดร์” แกก็ต่ืนตวัทนัที และท่องซ ้ าอีก “ทุกคนท่ี

วางใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” 
“น่ีเป็นพระด ารัสของพระเจา้นะครับ” เขาย  ้า “พระองคไ์ม่ทรงโกหกเป็นอนัขาด” ตั้งแต่นั้นมา

แกก็รู้วา่ไดรั้บชีวตินิรันดร์แลว้ ตลอด 30 กวา่ปีท่ีแลว้ ๆ มา แกไม่รู้สึกดีใจท่ีไดรั้บความรอดเลย เพราะ
ยงัสงสัย และไม่รู้ตวัวา่ไดรั้บความรอดแลว้หรือยงั 

พระสัญญาของพระเจา้เป็นรากฐานแห่งความเช่ือของเรา ถา้ไม่มีพระสัญญาแลว้ ความเช่ือ
ยอ่มจะด ารงอยูไ่ม่ได ้ความรู้สึกของเราไม่แน่นอน คอยหลอกเราบ่อย ๆ พระคริสตธรรมคมัภีร์ท าใหเ้รา
รู้สึกถึงสภาพท่ีแทจ้ริง ท่านผูอ่้านท่ีรัก ถา้ท่านเป็นคริสเตียน จงยดึมัน่ในค าสัญญาของพระเจา้ พระองค์
ทรงซ่ือสัตยแ์ละรักษาค ามัน่สัญญาของพระองคเ์สมอ 
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7. ค าพยานของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

“พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตใจของเราท้ังหลายว่า เราท้ังหลายเป็นบุตรของพระเจ้า” 
(โรม 8:16) 

ผูท่ี้รอดแลว้จะรู้ถึงความเปล่ียนแปลงในชีวติ อนัเป็นผลของพระราชกิจท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
ทรงกระท าเพื่อเขา เช่น 

(1) รู้สึกส านึกในความผิดบาปท่ีได้กระท าไปแล้ว และต้องการผู้ช่วย 
(2) รับสารภาพความผิดนั้นและกลับใจใหม่ 
(3) รับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ ช่วยให้รอด และไว้ใจในพระโลหิตวิเศษของพระองค์ท่ีช าระเขา 
ให้พ้นจากบาป 
(4) มีความสุขท่ีได้รับการยกโทษจากความผิดบาป 
ขั้นแรก พระวญิญาณทรงท าใหเ้ห็นถึงความผดิบาปของตวัเอง และน าเขาให้เห็นถึงความ

จ าเป็นท่ีพระเยซูตอ้งตายแทนเขาและเม่ือเขารับเอาพระองคเ์ป็นท่ีพึ่งแลว้ พระวญิญาณก็ประทาน
ความสุขและความยนิดีแก่เขา 

(5) มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดดุจบุตรกับบิดา “เพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแลว้ 
พระเจา้จึงทรงใชพ้ระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค ์ เขา้มาในใจของท่านทั้งหลายร้องวา่ “อาบา” 
คือ พระบิดา” (กาลาเทีย 4:6) เขาสามารถอธิษฐานติดต่อกบัพระเจา้อยา่งใกลชิ้ด 

(6)พ้นจากความเป็นทาสบาป และปราศจากความกลัว เพราะพระองคท์รงสัญญาวา่ “การปรับ
โทษไมมี่แก่คนทั้งหลายท่ีอยูใ่นพระเยซูคริสต”์ (โรม 8:1) ไม่จ  าตอ้งกลวัวา่ จะตกเป็นนกัโทษประหาร
ของพระเจา้ หากแต่เป็นบุตรท่ีรักของพระองค ์

(7)ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าท่ีพระเยซูทรงช่วยเขา  
ท่านผูอ่้านท่ีรัก เม่ือท่านรอดแลว้ท่านรู้สึกอยา่งไรบา้ง? พระวญิญาณทรงท าอะไรในท่านบา้ง? 

ท่านสงสารหลายคนท่ีเรียกตวัเองวา่คริสเตียน แต่ไม่มีความรู้สึกดงักล่าวมาน้ีเลยหรือไม่? คริสเตียน
เหล่าน้ี มกัเป็นคริสเตียนแต่ในนาม ไม่มีความซาบซ้ึงในเน้ือแทข้องความเป็นคริสเตียนเลย บา้งก็เป็น
เพราะเขา้ใจผิดคิดวา่การเกิดในคริสเตียน พิธีบพัติศมา และศีลมหาสนิทเป็นองคป์ระกอบอนัเพียงพอ
แลว้ท่ีจะใหเ้ขาเป็นคริสเตียน ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่บุคคลเหล่าน้ีไม่แน่ใจในความรอดเลย 
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8. ชีวติใหม่ 

“เราท้ังหลายเป็นกิจการของพระองค์ ท่ีทรงสร้างขึน้ใหม่ในพระเยซูคริสต์ เพ่ือจะให้กระท า
การดีซ่ึงพระเจ้าได้ทรงด าริไว้ก่อน ให้เราประพฤติตามนั้น” (เอเฟซัส 2:10) 

ขอ้น้ีน่าสงเกตจากพระธรรมขอ้น้ีก็คือ “ความรอด” มิใช่ผลของการกระท าความดี แต่เป็นเหตุ
ของการกระท าความดี ทั้งน้ีเพราะความรอดของเราตั้งอยูบ่นรากฐานของพระมหากรุณาธิคุณของพระ
เจา้และความเช่ือ ฉะนั้นเม่ือเราไดรั้บความรอดแลว้ ก็ยอ่มปฎิบติัตามค าสอนของพระองค ์ ซ่ึงลว้นแต่อยู่
ในกรอบข่ายและแบบแผนแห่งความดีทั้งส้ิน ไม่เพิกเฉยเช่นเม่ือก่อนอีก ท่านยากอบกล่าววา่ “ความเช่ือ
ท่ีปราศจากความประพฤติก็ตายแลว้” 

ลกัษณะของผู้ทีไ่ด้รับความรอดแล้ว 

(1) ชอบอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ “ทารกตอ้งการน ้านมฉนัใด คนท่ีบงัเกิดใหม่ก็ตอ้งการนม
ฝ่ายวญิญาญฉนันั้น” พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ “ท่านทั้งหลายจงปรารถนาท่ีจะไดน้ ้านมท่ีสมกบั
ฝ่ายวญิญาณและปราศจากอุบาย เพื่อท่านทั้งหลายจะไดว้ฒันาข้ึนไปสู่ความรอดดว้ยน ้านมนั้น” (1 เป
โตร 2:2) เม่ือเขาอ่านก็จะรู้วา่พระวญิญาณทรงดลใจใหเ้ขาพอจะเขา้ใจบา้ง ส าหรับส่ิงใดท่ีเขาไม่เขา้ใจ 
เขาก็ไม่เยาะเยย้หรือเห็นเป็นเร่ืองขบขนั 

(2) เกลียดชังความผิดบาป แมว้า่เขาจะยงัไม่ชนะความผดิบาปโดยเด็ดขาด แต่เขาก็ตอ้งการ
ความบริสุทธ์ิอยา่งจริงใจ เขาเห็นวา่การท าบาปนั้นเป็นส่ิงท่ีอปัยศ ไม่ใช่เป็นของสนุกแมว้า่บางทีเขาจะ
แพต่้อบาปอยูบ่า้ง แต่เขาก็ไม่มีความภาคภูมิในการกระท านั้น ๆ เลย 

(3) มีความกระตือรือร้นในการเป็นพยานเพ่ือพระเจ้า อยากใหค้นอ่ืนรอดเช่นเดียวกบัตวัเขาเอง 
น่ีคือขอ้พิสูจน์ท่ีแทจ้ริงวา่เขารอดแลว้ 

(4) รักพ่ีน้องในพระคริสต์ และพอใจในการนมสัการร่วมกนั พี่นอ้งทั้งหลาย ชีวติของท่าน
เม่ือก่อนน้ี กบัเม่ือเช่ือพระเยซูแลว้ต่างกนัอยา่งไร? มีอะไรเปล่ียนแปลงใหม่บา้ง? 
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9. ความรอดต่างกบัชัยชนะ 

“พระองค์นั้นทรงช่วยให้เราพ้นจากความตายอันใหญ่หลวงและพระองค์จะทรงช่วยเราอีก เรา
ไว้ใจพระองค์ว่า พระองค์ยงัจะทรงช่วยเราต่อไป” (2 โครินธ์ 1:10) 

ความรอด ช่วยใหพ้น้จากการถูกลงโทษเพราะความผดิบาป 
ชัยชนะ คือการพน้จากอ านาจของความผิดบาป 
หลายคนยงัไม่เขา้ใจ เขาคิดวา่ถา้ตราบใดท่ีไม่อาจเอาชนะความผดิบาปได ้ ตราบนั้นก็จะไม่มี

ทางท่ีจะไดรั้บความรอดเลย ความคิดเห็นผดิ ๆ เช่นน้ี เป็นเหตุให้เกิดความทอ้ถอย 
ในพระธรรมโรม มีสามบทท่ีส าคญัมาก คือบทท่ี 1, 7, 8 ซ่ึงคริสเตียนทุกคนท่ีตอ้งการใหชี้วติ

เจริญกา้วหนา้ ตอ้งท าความเขา้ใจใหดี้ บทท่ี 1 กล่าวถึงสภาพของคนบาป บทท่ี 7 กล่าวถึงสภาพ
ของคริสเตียนท่ีต่อสู้กบัความผดิบาป ส่วนบทท่ี 8 กล่าวถึงชีวติของผูท่ี้ชนะความผดิบาปโดยสมบูรณ์
แลว้ ความผดิบาปในบทท่ี 1 กบับทท่ี 7 นั้นต่างกนั ในบทท่ี 1 คนท่ีท าบาปรู้สึกวา่ การกระท าเช่นนั้น
เป็นการสนุกสนาน (โรม 1: 32) กล่าวคือ ตนเองท าบาปแลว้ก็ยงัดีใจท่ีคนอ่ืนท าดว้ย เป็นการกระท าท่ี
ปราศจากความส านึกผดิ ในใจเขาไม่มีการต่อสู้ระหวา่งความดีกบัความชัว่ ส่วนในบทท่ี 7 ผูท่ี้เช่ือยงัแพ้
อ านาจบาปก็ท าบาปเหมือนกนั แต่เม่ือท าแลว้ ก็รู้ส านึกในการกระท านั้น ดงัขอ้พระธรรมท่ีวา่ “เจตนาดี
ของขา้พเจา้ก็มีอยู ่ แต่ซ่ึงจะท าดีนั้นขา้พเจา้หาไดก้ระท าไม่ ดว้ยวา่การดีนั้นซ่ึงขา้พเจา้ปรารถนาท า 
ขา้พเจา้ไม่ไดก้ระท า แต่การชัว่ซ่ึงขา้พเจา้มิไดป้รารถนาท า ขา้พเจา้ก็ยงัท าอยู ่ โอข้า้พเจา้เป็นคนเข็ญใจ
จริง! ใครหนอจะช่วยขา้พเจา้ใหพ้น้จากความตายน้ี?” (โรม 7:18, 19, 24) ในใจเขายงัพอจะมีมโนธรรม
ท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งความดีกบัความชัว่อยู ่แต่กล่าวโดยสรุปแลว้ ทั้งผูท่ี้ไม่เช่ือในบทท่ี 1 กบั
ผูเ้ช่ือในบทท่ี 7 ต่างก็อยูใ่ตอ้  านาจบาปดว้ยกนัทั้งคู่ แต่สภาพของคนสองประเภทน้ีต่างกนัมาก บุคคล
ประเภทในบทท่ี 1 ควรแสวงหาความรอด ส่วนบุคคลประเภทท่ีอยูใ่นบทท่ี 7 ควรแสวงหาชัยชนะ มี
หลายคนท่ีอยูใ่นประเภทบทท่ี 7 คิดวา่เขายงัมิไดรั้บความรอด แต่แทจ้ริงแลว้เขาไดรั้บความรอดโดย
สมบูรณ์แลว้ เพียงแต่ยงัไม่ไดรั้บชยัชนะเท่านั้น ถา้เรามีสภาพเหมือนอยา่งบทท่ี 7 ก็แสดงวา่รอดแลว้ 
เพราะคนท่ีวิญญาณตายดา้นไปแลว้ ยอ่มไม่มีความส านึกในความผดิบาปของตน แต่คนท่ีบงัเกิดใหม่
เท่านั้นท่ีจะรู้สึกวา่มีการสู้รบระหวา่งความดีกบัความชัว่ สัตวท่ี์ตายแลว้ยอ่มปล่อยให้แมลงวนัตอมอยา่ง
สบาย แต่ท่ีมีชีวติอยูย่อ่มพยายามไล่แมลงวนัจนสุดความสามารถ เร่ืองน้ีเป็นฉนัใดความรอดก็เป็นฉนั
นั้น ถา้เรารู้สึกวา่มีการสู้รบระหวา่งเน้ือหนงักบัวิญญาณ ก็แสดงวา่เราเกิดใหม่ และรอดแลว้ แต่อยา่เพิ่ง
ภูมิใจ หรืออยา่หยดุแค่น้ี จงพยายามเอาชนะต่อบาปใหไ้ด ้ เม่ือพระวิญญาณกบัเน้ือหนงัสู้รบกนั จง
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เขา้ขา้งพระวิญญาณ เพราะพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าววา่ “จงด าเนินตามพระวญิญาณ และท่านจะไม่ได้
ประพฤติตามราคะตณัหาของเน้ือหนงั” (กาลาเทีย 5:16) 

ความรอดน้ีเสร็จเรียบร้อยในทนัที แต่ชีวิตอนัมีชยัมิไดส้ิ้นสุดหรือเกิดผลเพราะการกระท าอนั
จ ากดัเพียงแค่นั้น หากแต่หมายถึงการต่อสู้ตลอดทุกเวลา นาที ตราบท่ียงัมีชีวิตอยูใ่นโลกพระธรรมขอ้
เดียวก็ช่วยใหร้อดได ้บางคนรอดเพราะอ่านพระธรรมยอห์น 3: 16; 5:24 หรือโรม 10:9 เพียงแต่มีความ
เช่ืออยา่งจริงใจก็พอแลว้ แต่กวา่จะบรรลุสู่ชีวติแห่งความมีชยัไดก้็อาจตอ้งอ่านพระคมัภีร์ทั้งเล่ม คือ
ขอ้แนะน าทั้งหมดของพระเจา้ เม่ือท่านรอดพระวิญญาณก็จะเขา้มาในใจของท่านทนัที แต่กวา่จะมีชีวติ
ใหม่หรือชีวติแห่งความมีชยัได ้ ท่านก็ตอ้งเป่ียมไปดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ การรับเอาพระเยซูเป็น 
พระผูช่้วยใหร้อด ท าใหเ้ราไดรั้บความรอด แต่ชีวิตใหม่ไดม้าดว้ยการถวายชีวติของเราใหแ้ก่พระองค ์
และยกยอ่งพระองคใ์หเ้ป็นเจา้ชีวติ ขา้พเจา้เช่ือวา่เราควรเขา้ใจขอ้แตกต่างเหล่าน้ีให้ดี 

จาก 2 โครินธ์ 1: 10 ท าใหเ้รารู้วา่ พระเจา้ช่วยเราสามประการ คือ 
1. “ช่วยให้เราพ้นจากความตายอันใหญ่หลวง” น่ีแหละคือความรอด เป็นการเปล่ียนจากความ

ตายมาสู่ชีวติท่ีพน้โทษส าหรับชาวเมืองโครินธ์ไดรั้บความรอดทนัทีเม่ือเขาเช่ือ ดงันั้นความรอดจึงเป็น
เร่ืองของอดีต 

2. “และพระองค์จะทรงช่วยเราอีก” ตอนน้ีแหละท่ีเราเรียกวา่ “ชีวติใหม่” เป็นการช่วยใหพ้น้
อ านาจบาป เป็นงานท่ีท าทุกวนั ทุกชัว่โมง จึงเป็นเร่ืองในปัจจุบนั 

3. “และยงัจะทรงช่วยเราต่อไป” คือช่วยใหพ้น้บาปเม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมา น่ีเป็นเร่ืองใน
อนาคต 

ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บความรอดแลว้ ยอ่มผา่นพน้ภาวะในขอ้ 1 ไปแลว้ เขาก าลงัอยูใ่นภาวะของขอ้ 2 
และตั้งความหวงัส าหรับขอ้ต่อไป บดัน้ีท่านรู้สึกวา่ไดรั้บการช่วยเหลือในขอ้หน่ึงแลว้หรือยงั? 
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10. ความรอดต่างกบับ าเหน็จ 

“ผูใ้ดจะวางรากชนิดอ่ืนอีกไม่ได ้ นอกจากท่ีวางไวแ้ลว้คือพระเยซูคริสต ์ และเขาจะเอาทองค า 
เงิน หรือเพชรพลอย หรือจะเอาไม ้ หญา้แหง้ หรือฟาง มาก่อข้ึนบนรากนั้น การของทุกคนก็จะได้
ปรากฏแจง้ ดว้ยวา่วนัเวลานั้นจะเห็นไดช้ดัเจน เหตุวา่จะเห็นชดัไดด้ว้ยไฟ และไฟนั้นจะไดท้ดลองดู
การของทุกคนวา่เป็นอยา่งไร ถา้การของผูใ้ดท่ีก่อข้ึนบนรากนั้นทนอยูไ่ด ้ ผูน้ั้นจะไดบ้  าเหน็จ ถา้การ
ของผูใ้ดไหมเ้สีย ผูน้ั้นก็จะขาดบ าเหน็จ แต่ตวัเขาเองจะรอด แต่เหมือนดงัรอดจากไฟ (1 โครินธ์ 3:11-
15) 

พระเยซูคริสตเ์ป็นรากฐานแห่งความรอดของเรา “ในผูอ่ื้นความรอดไม่มีเลย ดว้ยวา่นามอ่ืนซ่ึง
เป็นท่ีรอดแก่เราทั้งหลายไม่ทรงโปรดใหมี้ในท่ามกลางมนุษยท์ัว่ใตฟ้้า” (กิจการ 4:12) ผูท่ี้อยูบ่น
รากฐานน่ี คือผูท่ี้เช่ือพระเยซู ยอ่มไดรั้บความรอดแต่หลงัจากรับความรอดแลว้ เขาก็อาจจะด าเนินชีวติ
ผดิแผกไปเหมือนวตัถุต่าง ๆ ท่ีใชส้ร้างบา้น พระเจา้จะพิพากษาชีวติของผูเ้ช่ือแต่ละคน คลา้ยกบัพิสูจน์
ดูวา่ส่วนต่าง ๆ นั้นสร้างดว้ยอะไร ถา้เราซ่ือสัตย ์ รักพระเจา้ดว้ยสุดใจสุดจิต รักษาตวัใหส้ะอาดบริสุทธ์ิ 
เอาชนะมาร โลก ความผดิบาป และท าตามน ้าพระทยัพระเจา้เสมอ เราจะเหมือนคนท่ีใชเ้งินทองและ
เพชรพลอยในการก่อสร้าง พระองคจ์ะประทานบ าเหน็จใหเ้รา แต่ถา้เราเป็นเพียงผูท่ี้เช่ือแต่ปากเท่านั้น 
ไม่รักพระเจา้จริง หรือไม่ปฏิบติัต่อพระองค ์ เป็นมิตรกบัโลก ท าตามตณัหาของเน้ือหนงั ท าใหพ้ระ
วญิญาณบริสุทธ์ิเสียพระทยั ก็จะเหมือนคนสร้างบา้นดว้ยไมห้ญา้หรือฟาง เขาก็จะขาดบ าเหน็จอยา่ง
แน่นอน พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่าวถึงบุคคลประเภทน้ีวา่ เขาก็ไดรั้บความรอดเช่นกนัแต่ปราศจาก
บ าเหน็จ เปรียบดงัรอดจากไฟ ดงันั้นความรอดกบับ าเหน็จจึงต่างกนั 

พึงจ าไวว้า่ ความรอด เป็นของท่ีพระเจา้ประทานให้เปล่า ๆ เม่ือเราเช่ือในพระเยซูก็รอด ส่วน
บ าเหนจ็นั้น เป็นรางวลัใหต้ามผลงาน หลงัจากท่ีไดรั้บความรอดแลว้ ซ่ึงอาจมากนอ้ยผดิแผกกนัหรือ
บางคนอาจไม่ไดรั้บเลยก็ได ้ เช่นเดียวกบันกัเรียนซ่ึงอาจสอบไดท้ั้งชั้น แต่บางคนไดรั้บรางวลัและ
เกียรติอนัสูงส่ง แต่บางคนไม่ไดอ้ะไรเลย ดงันั้นผูเ้ช่ือทุกคนท่ีรอดแลว้ จึงไม่ควรหวงัท่ีจะไปสวรรค์
อยา่งเดียวเท่านั้น ขอใหเ้ราแข่งขนักนั อุทิศชีวิตเพื่อการงานของพระเจา้ เพื่อรับรางวลัจากพระองค ์อยา่
เป็นผูเ้ช่ือเพียงเพื่อเอาตวัรอดเท่านั้น แต่ตอ้งแสวงหาวิญญาณของผูอ่ื้นถวายพระเจา้ดว้ย 
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11. ความรอดเป็นส่ิงทีย่ัง่ยนืนิรันดร 

“เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น แกะนั้นจะมิได้พินาศเลยเป็นนิตย์ และจะไม่มีผู้ใดชิงแกะนั้นไป
จากมือของเราได้ พระบิดาของเราท่ีประทานแกะนั้นแก่เรา เป็นใหญ่กว่าสารพัดท้ังปวง และไม่มีผู้ใด
อาจชิงแกะนั้นจากพระหัตถ์พระบิดาของเราได้” (ยอห์น 10:28, 29) 

ถา้ความรอดไม่ย ัง่ยนืเป็นนิตยถาวรแลว้ ก็ยอ่มจะไม่มีคุณค่านกั ไม่สมกบัท่ีองคพ์ระเยซูคริสต์
ตอ้งเอาพระชนมชีพเขา้แลก และคริสเตียนทั้งหลายก็คงไม่กลา้กล่าวอา้งไดอ้ยา่งเตม็ท่ีนกัวา่ เขารอด
แลว้ แต่ขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีความรอดของพระองคไ์ม่เป็นอยา่งนั้น พระโลหิตของพระองคล์บลา้ง
ความผดิบาปของเราไดโ้ดยไม่มีท่ีส้ินสุด (ฮีบรู 9: 12) 

พระองคป์ระทานชีวตินิรันดร์ใหแ้ก่เรา ค าวา่ “นิรันดร์” แปลวา่ “สืบ ๆ ไปเป็นนิตย”์ ดงันั้น
ความรอดของเราจึงไม่มีวนัส้ินสุด ทุกคนท่ีมีชีวตินิรันดร์จะไม่พินาศ แต่จะอยูใ่นออ้มพระหตัถข์อง 
พระเยซูและพระบิดาเจา้เสมอ พระองคท์รงรักษาเราไวจ้นถึงวนันั้น (1 เธสะโลนิกา 5:23) พระเยซูจะ
ช่วยทุกคนท่ีมาหาพระเจา้โดยทางพระองค ์ เพราะวา่พระองคท์รงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิตย ์ เพื่อจะไดช่้วย
เสนอความให้แก่คนเหล่านั้น (ฮีบรู 7:25) พระเยซูทรงพระชนมอ์ยูต่ลอดไป พระองคท์รงพระชนมอ์ยู่
เช่นใด เรากมี็ชีวติอยูเ่ช่นนั้น พระเจา้กบัเรามีความสัมพนัธ์กนัดงับิดากบับุตร เป็นความสัมพนัธ์ท่ีแนบ
แน่นเกินกวา่จะตดัจากกนัได ้ การติดต่อระหวา่งพระเจา้กบัเราอาจชะงกัไปบา้งเพราะความผดิบาปของ
เรา แต่ความรอดนั้นมัน่คงมาก เราจึงไม่ตอ้งวิตกวา่เราจะตอ้งพลดัพรากไปจากพระเจา้เลย 
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12. เราได้รับประโยชน์อะไรจากการทีรู้่ว่าได้รับความรอดแล้ว? 

“ข้อความเหล่านี ้ ข้าพเจ้าได้เขียนฝากมายงัท่านท้ังหลาย เพ่ือท่านท้ังหลายจะได้รู้ว่า ท่านมีชีวิต
นิรันดร์ คือมายงัท่านท้ังหลาย ท่ีได้เช่ือในพระนามพระบุตรของพระเจ้า” (1 ยอห์น 5:13) 

ถา้การท่ีเรารู้วา่เรารอดนั้นไม่มีประโยชน์อะไรแลว้ ท่านอคัรสาวกยอห์นจะไม่เขียนไวอ้ยา่งน้ี
เลย 

ประโยชน์ทีเ่ราได้รับจากการทีรู้่ว่า เราได้รับความรอดแล้ว พอจะสรุปได้ดังนี ้

1. ท าให้มีความหวงัใจในชีวิต คนท่ียงัไม่รู้แน่ถึงขอ้น้ีจะตอ้งกลุม้ใจไม่นอ้ย เขาจะสบายใจได้
อยา่งไร เม่ือไม่รู้ถึงทิศทางในอนาคตของตน 

มีเร่ืองเล่าวา่ ชายคนหน่ึงขบัรถมา้ไปพบคนแบกของหนกักลางทาง จึงเชิญใหข้ึ้นรถ แต่เม่ือข้ึน
บนรถแลว้ ชายผูน้ั้นก็ยงัคงแบกของหนกัอยู ่ไม่ยอมวางบนพื้น เจา้ของรถมา้จึงถามวา่ “แบกไวท้  าไมให้
หนกัเปล่า ๆ” ชายคนนั้นตอบวา่ “ล าพงัตวัผมก็หนกัอยูแ่ลว้ จะเอาน ้าหนกัของไปเพิ่มอีกท าไม” เขาไม่
คิดวา่ถึงอยา่งไรรถก็รับน ้าหนกัอยูแ่ลว้ ไม่วา่เขาจะแบกไวเ้องหรือวางไว ้ณ ท่ีใดในรถ ผูเ้ช่ือหลายคนท่ี
ยงัคงอยูใ่นสภาพเดียวกนัน้ี ยงักงัวลอยูก่บัส่ิงท่ีไม่จ  าเป็น กล่าวคือ บุคคลเหล่าน้ี แมจ้ะเช่ือพึ่งในพระเยซู
แลว้ แต่กย็งัเป็นกังวลอยู่ จึงขาดความช่ืนชมยนิดีและความมัน่ใจในความรอด และกลายเป็นคริสเตียน
อ่อนแอ เพราะเขาไม่รู้วา่ “ความโสมนสัยนิดีแห่งพระเยโฮวาห์ เป็นก าลงัของพวกเจา้ทั้งหลาย” (เนหะ
มีย ์8:10) 

(2) ท าให้เพ่ิมความเคารพย าเกรงพระเจ้าย่ิงขึน้ การท่ีรู้จกักนัดีนั้น ตอ้งมีความใกลชิ้ดสนิทสนม
กนั ฉะนั้นเม่ือเราใกลชิ้ดกบัพระเจา้มากเท่าใด เราก็จะรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองคท์รงมีต่อเรา
มากข้ึนเท่านั้น และเม่ือเรารู้ถึงความรัก ความห่วงใย ความอดกลั้นและความเสียสละของพระองค ์เช่นน้ี
แลว้เราก็ยอ่มจะมีความย  าเกรงพระองค ์ ไม่กลา้ฝ่าฝืนน ้าพระทยัของพระองค ์ เป็นผลใหชี้วติของเรา
บริสุทธ์ิผดุผอ่ง 

(3) สามารถเป็นพยานได้ด้วยความมัน่ใจ เพราะเม่ือตนมีความมัน่ใจในความรอดแลว้ ยอ่มเป็น
พยานไดอ้ยา่งเขม้แขง็หนกัแน่น ไม่เคอะเขิน หรือกระดากใจ สามารถช้ีทิศทางให้แก่ผูท่ี้หลงหายให้
บรรลุสู่เป้าหมายไดโ้ดยถูกตอ้ง อาจารยเ์ปาโลกล่าวไวอ้ยา่งหนกัแน่นและชดัแจง้วา่ “จงเช่ือในพระ
เยซูคริสตเจา้แลว้ท่านจะรอดได”้ การท่ีท่านสามารถกล่าวไดเ้ช่นน้ี ก็เพราะท่านมีความเช่ือมัน่ใน
พระองคอ์ยา่งเตม็ท่ีนัน่เอง พระเยซูตรัสกบัคนท่ีพระองคท์รงขบัผอีอกวา่ “จงกลบัไปบา้นของตวั และ
บอกชาวบา้นถึงเร่ืองการใหญ่ซ่ึงพระจา้ไดก้ระท าแก่เจา้” ถา้พระเจา้ไม่สามารถกระท าตามสัญญาของ
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พระองคไ์ดแ้ลว้ คริสเตียนจะกลา้ประกาศแก่ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งไร การท่ีผูเ้ช่ือเป็นอนัมากไม่กลา้เป็นพยาน
เพื่อพระเยซู ก็เพราะไม่แน่ใจวา่ตนเองรอดแลว้หรือยงันัน่เอง ฉะนั้น ถึงกลา้เป็นพยานก็ไม่หนกัแน่น
เท่าท่ีควร 

(4) ท าให้พระเจ้าทรงพอพระทัย เพราะพระเจา้ทรงมีพระประสงคท่ี์จะใหเ้รารู้ และมัน่ใจใน
ความรอดท่ีพระองคป์ระทานใหแ้ก่เราโดยทางพระบุตรของพระองคอ์ยูแ่ลว้ ฉะนั้นการกระท าตามน ้า
พระทยัของพระองคจึ์งไม่เป็นผลเสียแต่อยา่งใด มีแต่จะท าใหชี้วติรุ่งเรืองยิง่ข้ึน 

ขอพระเจา้จงช่วยใหเ้ราเขา้ใจเร่ืองราวเก่ียวกบัความรอดของพระองค ์และมีความมัน่ใจวา่ บดัน้ี
เราไดรั้บความรอดแลว้ 
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“อาชญากรรมของคริสเตียน” 
หนงัสือดีอีกเล่มหน่ึงท่ีควรค่าแก่การอ่านอยา่งยิง่ อาชญากรรมของคริสเตียน เป็นหนงัสือท่ี

ช้ีใหเ้ห็นถึงแง่มุมหน่ึงอีกดา้นหน่ึงของชีวติคริสเตียนวา่ ความเป็นอาชญากรนั้นอาจเกิดข้ึนกบัตวัเราได้
เสมอ ไม่จ  าเป็นจะตอ้งจ ากดัเฉพาะเพียงในตวับทกฎหมายเท่านั้น 

ชีวติฝ่ายจิตวญิญาณ เป็นชีวติท่ีละเอียดอ่อน ความผดิทั้งหลายท่ีเราเพิกเฉยเห็นวา่ไม่ส าคญั อาจ
เป็นความผดิท่ีอุกฉกรรจใ์นสายพระเนตรของพระเจา้ก็ได ้

อาชญากรรมของคริสเตียน มิใช่หนงัสือท่ีมีจุดมุ่งตีแผใ่หเ้ห็นขอ้บกพร่องของคริสเตียนแต่
เพียงดา้นเดียว หากมีจุดมุ่งท่ีจะใหค้ริสเตียน ขจดัขอ้บกพร่องเหล่านั้นใหส้ิ้นไปให้สมกบัเป็นคนของ
พระเจา้โดยแท ้

ราคาเล่มละ 4.00 บาทเท่าน้ัน 
ส่ังซ้ือได้ที ่
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 
28/2 ซอยประชาอุทิศ ถนนปฏิพทัธ ์

นครหลวง ฯ, 4 


