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แดเพ่ือนท่ีรัก ผมขอถามคําถามสักอยางหนึ่งซึ่งเปนคําถามสําคัญที่ สุดในชีวิตของทานที่ เดียว
ความสุขนิรันดรของทานหรือความทุกขนิรันดรของทานขึ้นอยูกับปญหาที่ผมจะถามวา "ทานรอดแลว หรือ?"
คําถามนี้ผมหมายความวา ทานแนใจแลวหรือวา เมื่อทานตายแลวทานจะไปสวรรค? หรือทานคิด
วาเปนสมาชิกของคริสตจักรแลวทานจะรอดพนจากโทษบาป? ผมขอบอกวาทานคิดผิดแลว หรือทานจะคิด
วา ทานจะทําดีแลวไดเปนคนดี ทานถึงจะรอดพนจากโทษของความผิดบาป? ผมขอบอกอีกวาทานคิดผิด
อีกเหมือนกัน เพราะวาคนที่ทําดีนั้นก็ดีแลวแตไมหมายความวาคนดีจะรอดพนจากโทษของความผิดบาปไป
ได เพราะมนุษยทุกคนรูแนแลววาโทษของความผิดบาปนั้นเมื่อตายไปแลวจะตองตกนรก ฉะนั้นจึงต้ังคํา
ถามวา "ทานรอดแลวหรือ?"

ไมมีใครที่สามารถจะรับพระพรจากพระเจาได หรือไมมีใครท่ีสามารถจะเขาไปในแผนดินสวรรคได
นอกจากเขาจะไดรับความรอดเสียกอน ในพระคัมภีรยอหน 3.7 พระเยซูไดตรัสแกนิโคเดมัสวา "ทานตอง
บังเกิดใหม" พระเจาไดทรงใหมีโครงการอันเดียว ซึ่งมีอยูในพระคัมภีรเทานั้น สําหรับความรอดพนจาก
โทษของความผิดบาป เปนโครงการงายๆซึ่งทานจะสามารถรอดพนจากโทษของความผิดบาปไดในวันนี้

เพ่ือนท่ีรักของผม ส่ิงแรกที่จําเปนคือวา ทานตองรูตัววาทานเปนคนบาป เพราะในพระคัมภีรโรม
3.10,22,23 ไดเขียนไววา "ไมมีผูใดเปนคนชอบธรรมสักคนเดียว ไมมีเลย เพราะวาคนทั้งหลายไม
ตางกัน เหตุวาทุกคนทําบาป และเสื่อมจากสงาราศีของพระเจา" นอกจากทานจะรูสํานึกตัววาทานเปน
คนบาปแลว จะไมมีโอกาสท่ีจะรอดพนจากความบาปได ฉะนั้นทานจะตองไดรับโทษ คือ ความตาย เพราะ
ในพระคัมภีรโรม 6.23 บันทึกวา "เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย" และในพระคัมภีรยากอบ
1.15 บันทึกวา "เม่ือบาปเจริญเต็มที่แลว ก็นําไปสูความตาย"

ขอพระคัมภีรทั้งหมดที่ไดกลาวมานี้ ก็เพื่อคนท้ังปวงไดรูอยางชัดเจนวา คนบาปตองถูกแยกออก
จากพระเจาผูบริสุทธิ์ที่สุดซึ่งพระองคสถิตอยูในสวรรค และคนบาปจะตองไปตกนรกอยูในบึงไฟในนรก
เสมอไปเปนนิตย นี่เปนการลงโทษท่ีนากลัวมิใชหรือ? ใชแลว นากลัวจริงๆ เพื่อนเอย ถึงแมจะมีใครเถียง
ก็ตาม ความจริงก็ยังเปนความจริงอยู แตวาเพ่ือนท่ีรักของผม ขออยาพ่ึงตกใจหรืออยาหมดหวังเพราะวา
พระเจายังทรงรักทาน ความรักของพระองคที่มีตอทานก็คือ พระองคไดสงพระบุตรองคเดียวของพระองค
คือพระเยซูคริสตใหเสด็จเขามาในโลก พระเยซูเปนผูท่ีไดรับโทษความผิดบาปแทนทานแลว คือพระองคได
ยอมตายแทนทาน

ในพระคัมภีร 2 โครินธ 5.21 กลาววา "เพราะวาพระเจาไดทรงกระทําพระองคผูทรงไมมีบาป
ใหเปนความบาปเพราะเห็นแกเรา เพื่อเราจะไดเปนคนชอบธรรมของพระเจาทางพระองค"

ในพระคัมภีร 2 เปโตร 2.24 กลาววา "พระองคเองไดทรงรับแบกบาปของเราไวในพระกายของ



พระองคที่ตนไมน้ัน เพื่อวาเราทั้งหลายซึ่งตายจากบาปแลว จะไดดําเนินชีวิตตามความชอบธรรม ดวย
รอยเฆี่ยนของพระองค ทานทั้งหลายจึงไดรับการรักษาใหหาย"

ในการที่พระเยซูตองส้ินพระชนม (ตาย) นั้น พระองคจําเปนตองเสียสละพระโลหิตของพระองค
เองใหไหลออกดังที่ระบุไวในพระคัมภีรเลวีนิติ 17.11 วา "เพราะวาชีวิตของเนื้อหนังอยูในเลือด" และ
ในพระคัมภีรฮีบรู 9.22 วาดังนี้ "ถาไมมีโลหิตไหลออกแลว ก็จะไมมีการอภัยบาปเลย"

เราไมสามารถที่จะเขาใจไดวา พระเยซูคริสตทรงรับแบกความบาปของพวกเราไดอยางไร แตใน
พระดํารัสของพระเจาไดตรัสมาแลววา พระเยซูคริสตไดทรงรับแบกความบาปของเราดังนั้น เพ่ือนที่ รัก
ความบาปของทานไดวางไวอยูบนพระเยซูคริสต และพระองคไดตายแทนทานแลวที่ไมกางเขน เร่ืองนี้เปน
ความจริง เพราะวาพระเยซูผูบริสุทธ์ิไมทรงกลาวเท็จเลย

ผูคุมในเรือนจําที่เมืองฟลิปปคนนั้นไดถามอาจารยเปาโลและสิลาสวา "ทานเจาขา ขาพเจาจะตอง
ทําอยางไรจึงจะรอดได เปาโลกับสิลาสจึงกลาววา จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสตเจา และทานจะรอดได
ทั้งครอบครัวของทานดวย" (พระคัมภีรกิจการ 16.30-31)

เปนการงายจริงๆ เชื่อและวางใจในพระเยซูเจาเทานั้น ซึ่งพระองคไดทรงรับความผิดบาปของทาน
ตายแทนทาน เมื่อพระองคไดตายแลวมีคนไดนําเอาพระศพของพระองคไปฝงไว หลังจากนั้นผานไปสาม วัน
พระเยซูไดทรงฟนคืนพระชนมชีพเปนขึ้นมาอีก และเดี๋ยวนี้พระองคยังทรงพระชนมชีพอยู เพราะงาน
ที่พระองคไดกระทําเพ่ือไถโทษบาปของทานนั้นสําเร็จ และพระองคกําลังคอยที่จะฟงเสียงของทานที่จะรอง
ออกพระนามของพระองค เพราะพระคัมภีรโรม 10.13 กลาววา "เพราะวา ผูที่จะรองออกพระนามของ
องคพระผูเปนเจาจะรอด"

เมื่อทานรูตัววาเปนคนบาปและตองการความรอด ทานก็ควรจะอธิษฐานตอพระองค ซึ่งจะพบคํา
อธิษฐานแบบอยางในพระคัมภีรลูกา 18.13 วาดังนี้ "ขาแตพระเจา ขอทรงโปรดพระเมตตาแกขาพระ-
องคผูเปนคนบาปเถิด" ทานละ เมื่อทานรูวาทานเองเปนคนบาปคนหนึ่ง 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" และเดี๋ยวนี้ทานตองเช่ือพระคําของ
พระเจาซึ่งมีเขียนไวในพระคัมภีรโรม 10.13 วา "ผู (รวมทั้งทานดวย) ที่จะรองออกพระนามขององค-
พระผูเปนเจาจะรอด" ขอใหทานอานอยางตั้งใจและใหเขาใจถูกตอง คือวา "จะรอด" ไมใชหมายความวา
"อาจจะรอด" หรือ "สามารถจะรอดได" แตวา "จะรอด" จริงๆ

โบสถหรือคริสตจักรก็ดี ศาสนจักรก็ดี องคการกุศลใดๆก็ดี หรือจะเปนคุณงามความดีที่ทานสราง
ข้ึนมาก็ดี ส่ิงเหลานี้ไมสามารถชวยทานใหรอดได มีพระเยซูคริสตองคเดียวเทานั้นท่ีมีความสามารถชวย



ใหทานรอดได
นี่แหละเปนการสรุปในโครงการงายๆของพระเจาเพื่อจะใหทานรอดได คือวา ทานเปนคนบาป

และเมื่อเปนเชนนี้ทานก็กําลังพินาศอยูและจะตองตายตกนรก แตพระเยซูคริสตเจาสมัครเปนผูรับโทษบาป
ของทาน และพลีชีวิตของพระองคเอง ตายแทนทานที่ไมกางเขน พระศพของพระองคถูกฝงไวในอุโมงค
หลังจากนั้นสามวันพระองคทรงฟนคืนพระชนมชีพข้ึนอีกแลว พระองคทรงเปนพระเจาอมตะ (คือไมตาย)
ดังนั้นจงเชื่อวางใจในพระองค จงรองออกพระนามของพระเจา ทูลขอใหพระองคทรงเมตตาและชวยให
ทานรอดเพราะเห็นแกพระเยซู จงรองเรียกสิทธิและรับความรอดโดยเชื่อพ่ึงพระคําของพระเจา ทานคงคิด
วา การรับและเช่ือพ่ึงพระเยซูคริสตจะเพียงพอละหรือที่จะรอดพนบาปได ผมขอบอกวา ไมตองสงสัยเลย
พระเจาทรงมีพระกรุณาและรักทานจริงๆ ขอใหทานเชื่อและรับเอาดวยความขอบพระคุณพระเจา เทานี้ก็
เปนการเพียงพอแลว มีคนเปนจํานวนมาก หลายชาติหลายภาษาท่ัวโลกไดตอนรับเอาพระเยซูเจาโดยโครง-
การงายๆอยางนี้แลว โครงการนี้มีรากเปนหลักฐานในพระคัมภีร โครงการนี้มาจากพระเจา เพ่ือนท่ีรักของ
ผม จงเชื่อและทําตามที่ไดแนะนําในวันนี้เถิด วันนี้และเดี๋ยวนี้เปนเวลาที่ทานควรรับเอาพระเยซูคริสต

ในพระคัมภีร 2 โครินธ 6.2 พระองคไดตรัสแลววา "ดูเถิด บัดนี้เปนเวลาอันชอบ ดูเถิด บัดน้ี
เปนวันแหงความรอด" และในพระคัมภีรสุภาษิต 27.1  "อยาคุยอวดถึงพรุงน้ี เพราะเจาไมทราบวาวัน
หน่ึงๆจะนําอะไรมาใหบาง"

ถาทานยังไมเขาใจ ขอโปรดอยาวางหรือท้ิงใบปลิวนี้ แตขอใหทานอานอยางพิจารณาซ้ําอีกหลายๆ
ครั้ง จนกวาทานจะเขาใจอยางชัดเจนจริงๆ เพราะจิตวิญญาณของทานมีคากวาส่ิงตางๆทั้งหมดในโลกนี้

ในพระคัมภีรมาระโก 8.36-37 วาดังนี้ "เพราะถาผูใดจะไดส่ิงของสิ้นทั้งโลก แตตองสูญเสีย
จิตวิญญาณของตน ผูน้ันจะไดประโยชนอะไร? เพราะวาผูน้ันจะนําอะไรไปแลกเอาจิตวิญญาณของตน
กลับคืนมา?"

ทานตองมีความแนใจในเรื่องความรอดของทาน ทานตองการความรอดมากกวาสิ่งใดๆ ถาจิตวิญ-
ญาณของทานพินาศ แนนอนทานจะพลาดจากสวรรคและจากความสุขนิรันดร ขอพระเจาทรงชวยทานใหได
รับความรอดวันนี้

พระองคประสงคจะไถทานออกจากความผิดบาป และพระองคจะปกปกรักษาทานตอไปดวย ใน
พระคัมภีร 1 โครินธ 10.13 ทรงสัญญาวา  "ไมมีการทดลองใดๆเกิดข้ึนกับทาน นอกเหนือจากการทด-
ลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษยทั้งหลาย แตพระเจาทรงสัตยซื่อ พระองคจะไมทรงใหทานตองถูกทดลองเกิน
กวาที่ทานจะทนได แตเม่ือทานถูกทดลองนั้น พระองคจะทรงโปรดใหทานมีทางที่จะหลีกเล่ียงไดดวย
เพื่อทานจะมีกําลังทนได"

ขออยาวางใจในความรูสึกของทานเอง เพราะความรูสึกของมนุษยเรานั้นจะเปลี่ยนแปลงไดงายๆ
จงเชื่อพึ่งพระสัญญาของพระเจา เพราะพระสัญญาของพระเจานั้นแนนอนและไมเปลี่ยนแปลง

หลังจากทานไดรับความรอดแลว มีสามสิ่งที่ทานควรทําเพื่อความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณของ
ทาน คือ



1) อธิษฐาน -- ทานพูดกับพระเจา
2) อานพระคัมภีร -- พระคัมภีรนั้นเปนพระคําของพระเจาที่พูดกับทาน
3) จงเปนพยาน -- ทานพูดแทนพระเจาคือเลาใหคนอื่นๆฟงถึงเร่ืองความรอด
แลวทานควรรับบัพติศมาในน้ํา ตามแบบอยางพระเยซู และทานควรเขารวมประชุมกับคริสตจักรท่ี

มีความเชื่อในพระคัมภีรเต็มที่
ในพระคัมภีรมัทธิว 10.32 พระเยซูตรัสวา "เหตุดังน้ันทุกคนที่จะรับเราตอหนามนุษย เราจะรับ

ผูน้ันตอพระพักตรพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคดวย"
ถาทานเชื่อวาพระเยซูคริสตตายเพ่ือไถชีวิตของทาน และทานเต็มใจจะรับดวยปากวา ทานเชื่อใน

พระเยซู รับตอหนาพระเจาและตอหนาคนทั้งหลาย ถาทานตัดสินใจอยางนั้นแลว กรุณาชวยกรอกชื่อ ที่อยู
และสงไปใหเรา เพ่ือเราจะมีโอกาสชวยทานใหเขาใจมากยิ่งข้ึน

-- ฟอรด โปรเทอร
ถาทานอยากทราบเรื่องมากกวานี้ และตองการหนังสือเพิ่มเติม หรืออยากตอนรับพระเยซูคริสตให

เปนพระเจาและเปนผูชวยไถความบาปใหแกทาน  กรุณาขีด x ลงในชองที่ตองการ
[ ] อยากทราบเร่ืองมากกวานี้ กรุณาสงหนังสือใหขาพเจาเพ่ิมเติม
[ ] ใหสงบทเรียนทางไปรษณียใหขาพเจาฟรี
[ ] อยากตอนรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของขาพเจา
[ ] อยากใหไปอธิบายเรื่องพระเจาที่บาน
ชื่อ/นามสกุล
ที่อยู


