โครงการงายๆของพระเจาสําหรับความรอด
โดย ฟอรด โปรเทอร
แด เพื่ อนที่ รัก ผมขอถามคําถามสักอยางหนึ่ งซึ่ งเปนคําถามสําคัญที่ สุดในชีวิตของท านที่ เดียว
ความสุขนิรันดรของทานหรือความทุกขนิรันดรของทานขึ้นอยูกับปญหาที่ผมจะถามวา "ทานรอดแลว หรือ?"
คําถามนี้ ผมหมายความวา ท านแนใจแลวหรือวา เมื่ อทานตายแลวทานจะไปสวรรค ? หรือท านคิด
วาเปนสมาชิกของคริสตจักรแลวทานจะรอดพนจากโทษบาป? ผมขอบอกวาทานคิดผิดแลว หรือทานจะคิด
วา ทานจะทําดีแลวไดเปนคนดี ทานถึงจะรอดพนจากโทษของความผิดบาป? ผมขอบอกอีกวาทานคิดผิด
อีกเหมือนกัน เพราะวาคนที่ทําดีนั้นก็ดีแลวแตไมหมายความวาคนดีจะรอดพนจากโทษของความผิดบาปไป
ได เพราะมนุษยทุกคนรู แนแลววาโทษของความผิดบาปนั้ นเมื่ อตายไปแลวจะตองตกนรก ฉะนั้ นจึงตั้ งคํา
ถามวา "ทานรอดแลวหรือ?"
ไมมีใครที่สามารถจะรับพระพรจากพระเจาได หรือไมมีใครที่สามารถจะเขาไปในแผนดินสวรรคได
นอกจากเขาจะไดรับความรอดเสียกอน ในพระคัมภีรยอหน 3.7 พระเยซูไดตรัสแกนิโคเดมัสวา "ทานตอง
บังเกิดใหม" พระเจาไดทรงใหมีโครงการอันเดียว ซึ่งมีอยู ในพระคัมภีรเทานั้น สําหรับความรอดพนจาก
โทษของความผิดบาป เปนโครงการงายๆซึ่งทานจะสามารถรอดพนจากโทษของความผิดบาปไดในวันนี้
เพื่อนที่รักของผม สิ่งแรกที่จําเปนคือวา ทานตองรูตัววาทานเปนคนบาป เพราะในพระคัมภีรโรม
3.10,22,23 ไดเขียนไววา "ไมมีผูใดเปนคนชอบธรรมสักคนเดียว ไมมีเลย เพราะวาคนทั้ งหลายไม
ตางกัน เหตุวาทุกคนทําบาป และเสื่อมจากสงาราศีของพระเจา" นอกจากทานจะรูสํานึกตัววาทานเปน
คนบาปแลว จะไมมีโอกาสที่จะรอดพนจากความบาปได ฉะนั้นทานจะตองไดรับโทษ คือ ความตาย เพราะ
ในพระคัมภีรโรม 6.23 บันทึกวา "เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย" และในพระคัมภีรยากอบ
1.15 บันทึกวา "เมื่อบาปเจริญเต็มที่แลว ก็นําไปสูความตาย"
ข อพระคั มภี รทั้ งหมดที่ ไดกล าวมานี้ ก็เพื่ อคนทั้ งปวงไดรู อยางชั ดเจนวา คนบาปตองถู กแยกออก
จากพระเจาผู บริ สุทธิ์ ที่ สุดซึ่ งพระองคสถิตอยู ในสวรรค และคนบาปจะต องไปตกนรกอยู ในบึงไฟในนรก
เสมอไปเปนนิตย นี่เปนการลงโทษที่นากลัวมิใชหรือ? ใชแลว นากลัวจริงๆ เพื่อนเอย ถึงแมจะมีใครเถียง
ก็ตาม ความจริงก็ยังเปนความจริงอยู แตวาเพื่อนที่ รักของผม ขออยาพึ่งตกใจหรืออยาหมดหวังเพราะวา
พระเจายังทรงรักทาน ความรักของพระองคที่มีตอทานก็คือ พระองคไดสงพระบุตรองคเดียวของพระองค
คือพระเยซูคริสตใหเสด็จเขามาในโลก พระเยซูเปนผูที่ไดรับโทษความผิดบาปแทนทานแลว คือพระองคได
ยอมตายแทนทาน
ในพระคัมภีร 2 โครินธ 5.21 กลาววา "เพราะวาพระเจาไดทรงกระทําพระองคผูทรงไมมีบาป
ใหเปนความบาปเพราะเห็นแกเรา เพื่อเราจะไดเปนคนชอบธรรมของพระเจาทางพระองค"
ในพระคัมภีร 2 เปโตร 2.24 กลาววา "พระองคเองไดทรงรับแบกบาปของเราไวในพระกายของ

พระองคที่ตนไมนั้น เพื่อวาเราทั้งหลายซึ่งตายจากบาปแลว จะไดดําเนินชีวิตตามความชอบธรรม ดวย
รอยเฆี่ยนของพระองค ทานทั้งหลายจึงไดรับการรักษาใหหาย"
ในการที่พระเยซูตองสิ้นพระชนม (ตาย) นั้น พระองคจําเปนตองเสียสละพระโลหิตของพระองค
เองใหไหลออกดังที่ระบุไวในพระคัมภีรเลวีนิติ 17.11 วา "เพราะวาชีวิตของเนื้อหนังอยูในเลือด" และ
ในพระคัมภีรฮีบรู 9.22 วาดังนี้ "ถาไมมีโลหิตไหลออกแลว ก็จะไมมีการอภัยบาปเลย"
เราไมสามารถที่ จะเขาใจไดวา พระเยซูคริสตทรงรับแบกความบาปของพวกเราไดอย างไร แตใน
พระดํารัสของพระเจ าไดตรัสมาแลวว า พระเยซู คริสตไดทรงรับแบกความบาปของเราดังนั้ น เพื่ อนที่ รัก
ความบาปของทานไดวางไวอยูบนพระเยซูคริสต และพระองคไดตายแทนทานแลวที่ไมกางเขน เรื่องนี้เปน
ความจริง เพราะวาพระเยซูผูบริสุทธิ์ไมทรงกลาวเท็จเลย
ผูคุมในเรือนจําที่เมืองฟลิปปคนนั้นไดถามอาจารยเปาโลและสิลาสวา "ทานเจาขา ขาพเจาจะตอง
ทําอยางไรจึงจะรอดได เปาโลกับสิลาสจึงกลาววา จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสตเจา และทานจะรอดได
ทั้งครอบครัวของทานดวย" (พระคัมภีรกิจการ 16.30-31)
เปนการงายจริงๆ เชื่อและวางใจในพระเยซูเจาเทานั้น ซึ่งพระองคไดทรงรับความผิดบาปของทาน
ตายแทนทาน เมื่อพระองคไดตายแลวมีคนไดนําเอาพระศพของพระองคไปฝงไว หลังจากนั้นผานไปสาม วัน
พระเยซูไดทรงฟ นคืนพระชนมชีพเปนขึ้ นมาอีก และเดี๋ ยวนี้ พระองคยั งทรงพระชนมชีพอยู เพราะงาน
ที่พระองคไดกระทําเพื่ อไถโทษบาปของทานนั้นสําเร็จ และพระองคกําลังคอยที่จะฟงเสียงของทานที่จะรอง
ออกพระนามของพระองค เพราะพระคัมภีรโรม 10.13 กลาววา "เพราะวา ผูที่จะรองออกพระนามของ
องคพระผูเปนเจาจะรอด"
เมื่อทานรู ตัววาเปนคนบาปและตองการความรอด ทานก็ควรจะอธิษฐานตอพระองค ซึ่ งจะพบคํา
อธิษฐานแบบอยางในพระคัมภีรลูกา 18.13 วาดังนี้ "ขาแตพระเจา ขอทรงโปรดพระเมตตาแกขาพระองคผู เปนคนบาปเถิด" ทานละ เมื่ อทานรู วาทานเองเปนคนบาปคนหนึ่ ง ทานคงเสียใจและมีความกลัว
ดวยใชไหม? เพราะฉะนั้น ไมวาทานจะอยูที่ไหนๆก็ตาม ในขณะนี้เอง ขอใหทานอธิษฐานจากใจจริงของ
ทานตอพระเยซูคริสตเจา ไมจําเปนตองอธิษฐานภาวนานานๆยืดยาว หรือออกเสียงดัง เพราะวาพระเจา
ทรงมีพระกรรณทิพย (หูทิพย) และพระเนตรทิพย (ตาทิพย) ที่จะไดยินและเห็นภายในใจและในความคิด
ของทาน พระองคทรงประสงคอยูแลว และคอยที่จะชวยทานใหรอด ขอเชิญทานอธิษฐานดังตอไปนี้ "โอ
พระเจาขา ขาพเจาเปนคนบาป ขาพเจาเสียใจ ขาพเจาอยากกลับใจใหม ขอพระองคทรงพระเมตตาแก
ขาพเจาและทรงโปรดชวยขาพเจาใหรอด เพราะเห็นแกพระเยซูคริสต" และเดี๋ยวนี้ทานตองเชื่อพระคําของ
พระเจาซึ่งมีเขียนไวในพระคัมภีรโรม 10.13 วา "ผู (รวมทั้งทานดวย) ที่จะรองออกพระนามขององคพระผูเปนเจาจะรอด" ขอใหทานอานอยางตั้งใจและใหเขาใจถูกตอง คือวา "จะรอด" ไมใชหมายความวา
"อาจจะรอด" หรือ "สามารถจะรอดได" แตวา "จะรอด" จริงๆ
โบสถหรือคริสตจักรก็ดี ศาสนจักรก็ดี องคการกุศลใดๆก็ดี หรือจะเปนคุณงามความดีที่ทานสราง
ขึ้ นมาก็ดี สิ่ งเหลานี้ ไมสามารถชวยทานใหรอดได มีพระเยซูคริ สตองคเดียวเทานั้ นที่ มีความสามารถช วย

ใหทานรอดได
นี่ แหละเป นการสรุปในโครงการงายๆของพระเจ าเพื่ อจะให ทานรอดได คือว า ทานเปนคนบาป
และเมื่อเปนเชนนี้ทานก็กําลังพินาศอยูและจะตองตายตกนรก แตพระเยซูคริสตเจาสมัครเปนผูรับโทษบาป
ของทาน และพลีชีวิตของพระองคเอง ตายแทนทานที่ ไมกางเขน พระศพของพระองคถูกฝงไวในอุโมงค
หลังจากนั้นสามวันพระองคทรงฟนคืนพระชนมชีพขึ้นอีกแลว พระองคทรงเปนพระเจาอมตะ (คือไมตาย)
ดั งนั้ นจงเชื่ อวางใจในพระองค จงรองออกพระนามของพระเจา ทูลขอให พระองคทรงเมตตาและช วยให
ทานรอดเพราะเห็นแกพระเยซู จงรองเรียกสิทธิและรับความรอดโดยเชื่อพึ่งพระคําของพระเจา ทานคงคิด
วา การรับและเชื่อพึ่งพระเยซูคริสตจะเพียงพอละหรือที่จะรอดพนบาปได ผมขอบอกวา ไมตองสงสัยเลย
พระเจาทรงมีพระกรุณาและรักทานจริงๆ ขอใหทานเชื่ อและรับเอาดวยความขอบพระคุณพระเจา เทานี้ก็
เปนการเพียงพอแลว มีคนเปนจํานวนมาก หลายชาติหลายภาษาทั่วโลกไดตอนรับเอาพระเยซูเจาโดยโครงการงายๆอยางนี้แลว โครงการนี้มีรากเปนหลักฐานในพระคัมภีร โครงการนี้มาจากพระเจา เพื่อนที่รักของ
ผม จงเชื่อและทําตามที่ไดแนะนําในวันนี้เถิด วันนี้และเดี๋ยวนี้เปนเวลาที่ทานควรรับเอาพระเยซูคริสต
ในพระคัมภีร 2 โครินธ 6.2 พระองคไดตรัสแลววา "ดูเถิด บัดนี้เปนเวลาอันชอบ ดูเถิด บัดนี้
เปนวันแหงความรอด" และในพระคัมภีรสุภาษิต 27.1 "อยาคุยอวดถึงพรุงนี้ เพราะเจาไมทราบวาวัน
หนึ่งๆจะนําอะไรมาใหบาง"
ถาทานยังไมเขาใจ ขอโปรดอยาวางหรือทิ้งใบปลิวนี้ แตขอใหทานอานอยางพิจารณาซ้ําอีกหลายๆ
ครั้ง จนกวาทานจะเขาใจอยางชัดเจนจริงๆ เพราะจิตวิญญาณของทานมีคากวาสิ่งตางๆทั้งหมดในโลกนี้
ในพระคัมภีรมาระโก 8.36-37 วาดังนี้ "เพราะถาผูใดจะไดสิ่งของสิ้นทั้งโลก แตตองสูญเสีย
จิตวิญญาณของตน ผูนั้นจะไดประโยชนอะไร? เพราะวาผูนั้นจะนําอะไรไปแลกเอาจิตวิญญาณของตน
กลับคืนมา?"
ทานตองมีความแนใจในเรื่องความรอดของทาน ทานตองการความรอดมากกวาสิ่งใดๆ ถาจิตวิญญาณของทานพินาศ แนนอนทานจะพลาดจากสวรรคและจากความสุขนิรันดร ขอพระเจาทรงชวยทานใหได
รับความรอดวันนี้
พระองคประสงค จะไถทานออกจากความผิดบาป และพระองคจะปกปกรักษาทานตอไปดวย ใน
พระคัมภีร 1 โครินธ 10.13 ทรงสัญญาวา "ไมมีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับทาน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษยทั้งหลาย แตพระเจาทรงสัตยซื่อ พระองคจะไมทรงใหทานตองถูกทดลองเกิน
กวาที่ทานจะทนได แตเมื่อทานถูกทดลองนั้น พระองคจะทรงโปรดใหทานมีทางที่จะหลีกเลี่ ยงไดดวย
เพื่อทานจะมีกําลังทนได"
ขออยาวางใจในความรู สึกของทานเอง เพราะความรู สึกของมนุษยเรานั้ นจะเปลี่ ยนแปลงไดงายๆ
จงเชื่อพึ่งพระสัญญาของพระเจา เพราะพระสัญญาของพระเจานั้นแนนอนและไมเปลี่ยนแปลง
หลังจากทานไดรับความรอดแลว มีสามสิ่ งที่ทานควรทําเพื่ อความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณของ
ทาน คือ

1)
อธิษฐาน -- ทานพูดกับพระเจา
2)
อานพระคัมภีร -- พระคัมภีรนั้นเปนพระคําของพระเจาที่พูดกับทาน
3)
จงเปนพยาน -- ทานพูดแทนพระเจาคือเลาใหคนอื่นๆฟงถึงเรื่องความรอด
แลวทานควรรับบัพติศมาในน้ํา ตามแบบอยางพระเยซู และทานควรเขารวมประชุมกับคริสตจักรที่
มีความเชื่อในพระคัมภีรเต็มที่
ในพระคัมภีรมัทธิว 10.32 พระเยซูตรัสวา "เหตุดังนั้นทุกคนที่จะรับเราตอหนามนุษย เราจะรับ
ผูนั้นตอพระพักตรพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคดวย"
ถาทานเชื่อวาพระเยซูคริสตตายเพื่ อไถชีวิตของทาน และทานเต็มใจจะรับดวยปากวา ทานเชื่อใน
พระเยซู รับตอหนาพระเจาและตอหนาคนทั้งหลาย ถาทานตัดสินใจอยางนั้นแลว กรุณาชวยกรอกชื่อ ที่อยู
และสงไปใหเรา เพื่อเราจะมีโอกาสชวยทานใหเขาใจมากยิ่งขึ้น
-- ฟอรด โปรเทอร
ถาทานอยากทราบเรื่องมากกวานี้ และตองการหนังสือเพิ่มเติม หรืออยากตอนรับพระเยซูคริสตให
เปนพระเจาและเปนผูชวยไถความบาปใหแกทาน กรุณาขีด x ลงในชองที่ตองการ
[]
อยากทราบเรื่องมากกวานี้ กรุณาสงหนังสือใหขาพเจาเพิ่มเติม
[]
ใหสงบทเรียนทางไปรษณียใหขาพเจาฟรี
[]
อยากตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของขาพเจา
[]
อยากใหไปอธิบายเรื่องพระเจาที่บาน
ชื่อ/นามสกุล
ที่อยู

