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พื้นฐานของความรอด 
 

ทบทวนบทเรียนทีผ่า่นมา         บทที ่4
   

ในบทเรียนชุดกอ่นเราเรียนรูเ้รือ่งการมองดสูิง่ท ัง้หลายอยา่ง
พระเจา้   พระธรรม 1 ซามเูอล 16:7  บอกเราวา่  มนุษย์ดทูีรู่ปรา่ง
ภายนอก  แตพ่ระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรจติใจ  คนมากมายทีก่าํลงั
หาทางไปถงึชีวตินิรนัดร์มกัจะละเลยเรือ่งน้ี  เพราะคดิเอาเองวา่เวลาตาย
แลว้เมือ่ยืนอยูต่อ่พระพกัตร์พระเจา้  เขาจะพูดอยา่งไรก็ไดต้ามความคดิ
ของตวัเอง  แลว้พระเจา้ก็จะโปรดใหเ้ขา้สวรรค์ได ้   แตพ่ระคมัภร์ีบอก
เราวา่เราจะถูกพพิากษาตามความจรงิ  คือตามพระวจนะของพระเจา้
ไมใ่ช ่ ตามใจเรา   พระเจ้าทรงมอบธรรมบญัญตัไิวใ้นพนัธสญัญาเดมิ
เพือ่ใหเ้ราไดเ้ตรียมตวัเองใหพ้รอ้มกอ่นรบัการพพิากษา   ธรรมบญัญตัิ
ชว่ยเราใหรู้ว้า่ความชอบธรรม  ความบรสิทุธิแ์ละการดาํเนินชีวติอยู่
ในทางของพระเจา้คอืสิง่ทีพ่ระเจา้พอพระทยัและทรงเห็นวา่มคีณุคา่  
พระเจา้ทรงใหธ้รรมบญัญตัไิวท้ ัง้หมด  613 ขอ้  แตท่ีเ่ราคุน้เคยกนัสว่น
ใหญม่เีพียง 10 ขอ้ซึง่ถือเป็นสรุปรวบยอดของธรรมบญัญตัทิ ัง้หมดใน
พนัธสญัญาเดมิ  ธรรมบญัญตัทิ ัง้ 10 ขอ้น้ีรวมเรียกวา่  พระบญัญตั ิ 10 
ประการ 

 
พระบญัญตั ิ10 ประการน้ีสรุปตามทีเ่ราเรียนรูค้ือ  เป็นไปไมไ่ด้

ทีค่นจะพูดวา่  “ ฉนัเป็นคนบรสิทุธิป์ราศจากบาป “  ไมว่า่คนนัน้จะเป็น
คนด ี สตัย์ซือ่ เรียนรูพ้ระวจนะของพระเจา้มากมายแคไ่หนก็ตาม  
เพราะเราทุกคนลว้นทาํความผดิ ลว่งละเมดิพระบญัญตักินัท ัง้น ัน้  ไมว่า่
จะเป็นโดยการพูดปดมดเท็จซึง่เราตา่งก็ทาํกนัมามากมายหลายคร ัง้  
การลกัขโมยตอนนัน้บา้งตอนน้ีบา้ง   หรือแมแ้ตก่ารหมิน่ประมาทพระ
เจา้ทีเ่ราทาํแลว้ทาํอกี  พระคมัภร์ีบอกเราวา่ เวลาเรายืนอยูต่อ่พระพกัตร์
พระเจา้  แมว้า่เราจะทาํผดิพระบญัญตัเิพียงแคจุ่ดเดยีว  หรือตลอดชีวติ
ทาํบาปแคค่ร ัง้เดยีวเราก็มโีทษเทา่กบัคนทีท่าํผดิพระบญัญตัทิ ัง้หมด 

 
บทเรียนชุดตอ่มาเราเรียนรูว้า่ พระคมัภร์ีบอกวา่พระเจา้ทรง

มองดูคนเป็นสองพวกคือ  พวกหนึ่งเป็นพวกทีไ่มม่ีความสมัพนัธ์กบั
พระองค์ พวกน้ีเป็นคนทีล่ะเมดิพระบญัญตัแิละพระเจ้าไมท่รงโปรดยก
โทษให ้ สว่นอกีพวกหนึ่งก็เป็นพวกทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์  ความ
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จรงิพวกหลงัน้ีก็ละเมดิพระบญัญตัเิหมอืนกนั แตพ่ระเจา้ทรงโปรดยก
โทษให ้    ทีค่นเหลา่น้ีมคีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้ไดไ้มใ่ชเ่พราะสิง่ทีเ่ขา
ทาํ  ไมใ่ชเ่พราะการกระทาํของตวัเอง ไมใ่ชผ่ลจาการประพฤตตินเป็น
คนชอบธรรม หรือไมใ่ชเ่พราะความดใีด ๆทีเ่ขาทาํท ัง้สิน้   เพราะพระ
เจา้ตรสัวา่สิง่เหลา่น้ีเป็นเหมอืนเศษผา้ขีร้ิว้ในสายพระเนตร  การที่
คนเราจะมคีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้หรือไมข่ึน้อยูก่บัเพียงสิง่เดยีวคอื  
พระเมตตาคณุของพระเจา้เทา่นัน้ 

 
และในบทเรียนเลม่ทา้ยสดุ เราพูดกนัถงึเรือ่งทีพ่ระเจา้ทรง

สบัเปลีย่นเราจากจุดทีเ่ราควรจะยืนอยู่ไปสูอ่กีจุดหนึ่งไดอ้ยา่งไร หรือพูด
อกีอยา่งคอื ทรงทาํใหเ้ราทีไ่มม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์ไปรวมอยูใ่น
กลุม่ของคนทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์ได้
อยา่งไร   พระเจา้ทรงทาํสิง่น้ีไดโ้ดยการให้
พระเยซูทรงตายแทนเราบนกางเขน  อนัที่
จรงิผูท้ีส่มควรตายคือเรา  แตพ่ระเยซูทรง
ตายแทนเรา ทรงรบัโทษทณัฑ์ความผดิบาป
แทนเรา  เพือ่เราจะไดร้บัการทรงโปรดยก
โทษ   บาปกรรมท ัง้มวลของคนท ัง้โลกไดร้บั
การชาํระใหห้มดไปแลว้เมือ่พระเยซูทรงตาย
บนกางเขน 

 
แตแ่มว้า่การทรงตายของพระเยซูเพือ่คนท ัง้ปวงนัน้เป็นความ

จรงิเป็นเรือ่งจรงิ แตไ่มใ่ชว่่าทุกคนจะไดร้บัผลในเรือ่งน้ี ไมใ่ชว่า่ทุกคน
จะมคีวามสมัพนัธ์กบัพระเจ้าได ้ พระคมัภร์ีอธบิายเรือ่งน้ีไวอ้ยา่งชดัเจน  
และในบทเรียนเลม่สีซ่ึง่เป็นเลม่สดุทา้ยของบทเรียนชุดน้ี เราจะมาดกูนั
วา่เราตอ้งทาํอยา่งไรบา้งเพือ่ทีจ่ะเป็นคนหนึ่งทีไ่ดร้บัผลของการทรงตาย
บนกางเขนของพระเยซู  และจะรบัไว้ไดด้ว้ยวธีิไหน  เพือ่พระเจา้จะ
ทรงโปรดละเวน้การลงโทษทณัฑ์และยกโทษผดิบาปใหแ้กเ่รา 

 
องค์ประกอบหลกั 2 ประการของความรอด 

 
มาระโก 1:14 – 15  “คร ัน้ยอห์นถูกขงัไวใ้นคกุแล้ว พระเยซูได้

เสด็จมายงัแควน้กาลลีิ  ทรงประกาศขา่วประเสรฐิแหง่อาณาจกัรของ
พระเจา้  และตรสัวา่ ‘ เวลากาํหนดมาถงึแล้ว ทา่นท ัง้หลายจงกลบัใจเสยี
ใหม ่และเชือ่ขา่วประเสรฐิเถดิ’”  
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จาํทีเ่ราพูดกนัไวด้ว้ยวา่ ขา่วประเสรฐิหรือพระกติตคิุณ คอื 

ความรูท้ีว่า่พระเยซูสิน้พระชนม์  ทรงถูกฝงัและทรงฟ้ืนคนืพระชนม์  
พระเยซูทรงตายเพือ่ชดใชค้วามผดิบาปทีเ่ราม ี  ทรงถกูฝงัและทรงเป็น
ขึน้ในวนัทีส่ามตรงตามทีผู่เ้ผยพระวจนะพยากรณ์ไวใ้นพระคมัภร์ีอยา่ง
ไมผ่ดิเพ้ียนทุกประการ  

 
พูดไดอ้กีอยา่งคอื  พระเยซูไมไ่ดท้รงกาํเนิดมาในโลกน้ีโดยไม่

มสีาเหต ุ  การสิน้พระชนม์ การทรงถูกฝงั และการคนืพระชนม์ลว้นแต่
เกดิขึน้ตามทีพ่ระเจา้ทรงกาํหนดไวก้อ่นแล้ว  พระเจา้ทรงเปิดเผยเรือ่งน้ี
ใหม้นุษย์ทราบต ัง้แตเ่ริม่แรกในพระธรรมปฐมกาลบทที ่ 3  ในนัน้พระ
เจา้ทรงบอกเราวา่พระเยซูจะเสด็จมาบงัเกดิอยา่งไร  ทีไ่หน ตลอดจนจะ
ประทบัทีไ่หน จะทรงถูกใครทรยศ ทรยศอยา่งไร และจะทรงตายเพราะ
อะไรรวมท ัง้จะทรงเป็นขึน้มาอยา่งไรดว้ย  ทุกสิง่ทีเ่กดิขึน้เมือ่พระเยซู
เสด็จมาในโลกน้ีตรงตามทีพ่ระเจา้ทรงบอกไวทุ้กประการ  พระเยซู
ไมไ่ดท้รงเป็นเพียงผูเ้ผยพระวจนะหรืออาจารย์สอนศาสนาอกีคนหนึ่ง  
หากแตท่รงเป็นพระเจา้แทผู้เ้สด็จมารบัสภาพเน้ือหนงัของมนุษย์ 

 
จากพระธรรมมาระโก 1  เราไดเ้ห็นวา่พระเยซูเสด็จมาในโลกน้ี

เพือ่บอกเราถงึพระกติตคิณุหรือขา่วประเสรฐิ  แตค่าํถามมอียูว่า่มนุษย์
จะรบัพระองค์เป็นพระผูเ้ป็นเจา้ของตนไดอ้ยา่งไร  และจะตอ้ง
เตรียมการอยา่งไรเพือ่ใหต้นเองไดร้บัชีวตินิรนัดร์  คาํตอบในเรือ่งน้ีคอื
พระดาํรสัของพระเยซูทีว่า่  “ จงกลบัใจเสยีใหม ่ และเชือ่ขา่วประเสรฐิ” 

 
แตใ่นกรณีทีค่ณุคดิวา่คาํสอนของพระเยซูอาจจะตา่งไปจากคาํ

สอนของผูร้บัใชค้นอืน่ ๆ ในพระคมัภร์ีก็ขอใหเ้ปิดไปด ู พระธรรม
กจิการ 20: 20-21 แลว้คณุจะเห็นวา่อคัรสาวกเปาโลก็พูดไวแ้บบเดยีวกบั
พระเยซูวา่  “ และสิง่หนึ่งสิง่ใดซึง่เป็นคณุประโยชน์แกท่า่นท ัง้หลาย  
ขา้พเจา้มไิดปิ้ดซ่อนไว ้  แตไ่ดช้ี้แจงใหท้า่นเห็นกบัไดส้ ั่งสอนทา่นตอ่
หน้าคนท ัง้ปวงและตามบา้นเรือน  ท ัง้เป็นพยานแกพ่วกยวิ และพวกกรีก
ถงึเรือ่งการกลบัใจใหมเ่ฉพาะพระเจา้  และความเชือ่ในพระเยซูครสิต์
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา ” 

 
มนุษย์จะกลายเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจ้าได้

อยา่งไร  เราตา่งก็รูว้า่ไมม่ใีครเป็นคนชอบธรรมไดด้ว้ยตวัเอง เพราะ
การเป็นคนชอบธรรมน้ีไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัผลงานของตวัเราเองแตข่ึน้อยูก่บั
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สิง่ทีพ่ระเยซูครสิต์ทรงกระทําให ้  แตเ่ราก็ตอ้งไมลื่มดว้ยวา่แมพ้ระเยซู
ครสิต์จะทรงตายเพือ่เราทุกคนก็ไมไ่ดห้มายความวา่ทุกคนจะไดไ้ป
สวรรค์  เพราะยงัมคีนอกีมากทีไ่มย่อมเชือ่ฟงัพระกติตคิณุของพระองค์  
เปาโลบอกวา่การทีเ่ราจะเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจา้นัน้  
ทาํไดโ้ดยการกลบัใจใหม ่  สาํนึกผดิตอ่พระองค์และเชือ่ในพระเยซู
ครสิต์องค์พระผูเ้ป็นเจา้  เหมอืนกบัทีพ่ระเยซูตรสัวา่ จงกลบัใจเสยีใหม่
และเชือ่ขา่วประเสรฐิ  ในตอนน้ีขอใหเ้รามาพจิารณาดูองค์ประกอบของ
ความรอดน้ีใหล้ะเอยีดยิง่ขึน้ดว้ยกนัเลย 

 
การกลบัใจใหม ่
 

เราจะดรูายละเอยีดของเรือ่งน้ีตามพระคมัภีร์กอ่น  สิง่สาํคญัคอื
เราจะดวูา่พระเจา้ทรงมองดเูรือ่งน้ีอยา่งไร  อนัทีจ่รงิพระองค์ไดต้รสั
เรือ่งน้ีไวห้ลายตอนดว้ยกนั  แตใ่นทีน้ี่เราจะยกมาพจิารณาดกูนัเพียงแค่
สองหรือสามตอนเทา่นัน้ 

 
โยบ 42:6 
 

ประการแรก  การกลบัใจใหมท่าํใหค้นรูส้กึเกลียดตนเอง  ใน
พระธรรมโยบ 42:6 โยบกลา่ววา่  “ฉะนัน้ขา้พระองค์จึงเกลียดตนเอง  
และกลบัใจอยู่ในผงคลีและขี้เถ้า”  โยบประสบความทุกข์แสนสาหสัใน
ชีวติ  เขาสรุปสาเหตคุวามทุกข์เอาเองวา่  เป็นความไมยุ่ตธิรรมของพระ
เจา้ แตเ่ขาไมเ่ขา้ใจว่าทาํไมพระเจา้จงึทรงอนุญาตใหเ้รือ่งเลวรา้ย
เหลา่นัน้เกดิขึน้กบัตวัเขา  และในบดัดลนัน้เองพระเจา้ทรงปรากฏ
พระองค์แกเ่ขา  ทรงเริม่ตน้พูดคยุและต ัง้คาํถามเรือ่งเกีย่วกบัชีวติอยา่ง
งา่ย ๆ ใหเ้ขาตอบ   โยบไมส่ามารถหาคาํตอบใหพ้ระองค์ได ้  ในเวลา
นัน้เองทีเ่ขาสาํนึกไดว้า่เมือ่อยูต่อ่พระพกัตร์พระเจา้นัน้  แมแ้ตเ่รือ่งงา่ย
แสนงา่ยเขาก็ยงัไมอ่าจหาถอ้ยคาํมาตอบพระองค์ได ้  ถา้เชน่นัน้จะ
นบัประสาอะไรกบัเรือ่งยุง่ยากซบัซอ้นอยา่งทีเ่กดิขึน้ในชีวติของเขาเลา่  
สาํนึกไดอ้ยา่งนัน้แลว้โยบจงึคกุเขา่ลงตอ่พระพกัตร์พระเจา้และกลบัใจ
ลงในผงคลีและขีเ้ถา้ 

 
เห็นไดว้า่เมือ่ใครสกัคนหนึ่งกลบัใจ เขาเกดิความสาํนึกวา่

ตนเองทาํผดิบาปตอ่พระเจา้ผูท้รงความบรสิทุธิ ์  เขาเห็นวา่ตนเองเป็น
คนช ั่วและเกลียดชงัตนเอง   ขา้ไมช่อบทุกสิง่ทีข่า้เป็นอยู ่  ถา้เป็น
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เมือ่กอ่นขา้คงปิดซ่อนมนัไว้  พยายามทาํเหมอืนวา่ขา้ไมไ่ด้
ทาํอะไรผดิบาปไมไ่ดเ้ป็นอยา่งนัน้  แตเ่ดีย๋วน้ีความสว่างแหง่
พระวจนะของพระเจา้ทาํใหม้องเห็นตวัตนชดัเจน  ทาํใหเ้ห็น
วา่ตวัเองเป็นคนอยา่งไร  และทนไมไ่ดท้ีต่วัเองเป็นอย่างนัน้  
ยิง่มองเห็นความบรสิทุธิข์องพระเจา้ขา้ยิง่มองเห็นความบาป
ของตวัเอง  ขา้เกลียดตวัเองทีเ่ป็นอยา่งนัน้  ทนสภาพอยา่งน้ี
ตอ่ไปไมไ่หวแล้ว  ขา้เกลียดตวัเอง  สิง่ทีโ่ยบตอ้งการจะบอกเราคงจะ
เป็นอะไรทาํนองน้ี 

 
2 โครนิธ์ 7:9-10 
 

ประการทีส่อง  การกลบัใจใหมท่าํใหเ้กดิความรูส้กึเสยีใจอยา่ง
ลกึซึง้ตอ่บาป  ความเสยีใจอยา่งลกึซึง้คอืความเสียใจทีส่ดุของคนที่
ตระหนกัวา่ตนเองทาํผดิบาปตอ่พระเจา้  พระธรรม 2 โครนิธ์ 7:9-10  
กลา่ววา่  “บดัน้ีข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดี มใิช่เพราะท่านเสียใจ  แต่
เพราะความเสียใจนั้นทาํให้ท่านกลบัใจใหม่  เพราะว่าท่านได้รบัความ
เสียใจอย่างที่ชอบพระทยัพระเจ้า  ท่านจึงไม่ได้ผลรา้ยจากเราเลย  
เพราะว่าความเสียใจอย่างที่ชอบพระทยัพระเจ้าย่อมกระทาํให้กลบัใจ
ใหม่ ซึ่งนําไปถึงความรอดและไม่เป็นที่น่าเสียใจ   แต่ความเสียใจ
อย่างโลกนั้นย่อมนําไปถึงความตาย” 

 
เวลานัน้สมาชกิบางคนในครสิตจกัรโครนิธ์ดาํเนินชีวติในทาง

ของคนบาป แตแ่ทนทีส่มาชกิคนอืน่ ๆจะจดัการใหถู้กตอ้ง พวกเขากลบั
ชว่ยกนักลบเกลือ่นเรือ่งเหล่านัน้  เปาโลจงึเขยีน
จดหมายตกัเตอืนพวกเขาอย่างตรงไปตรงมา บอก

ใหรู้ว้า่พวกเขากาํลงัทาํผดิและการกระทาํเชน่นัน้
เป็นความผดิบาปตอ่พระเจา้  จดหมายของเปาโล
เตอืนสตพิวกเขาใหไ้ดส้าํนึก ผดิ  เสยีใจตอ่บาป

และพยายามแกไ้ขสิง่ทีเ่กดิขึน้ใหถู้กตอ้ง  พระธรรมตอนน้ีเป็นขอ้ความ
ในจดหมายอกีฉบบัหนึ่งทีเ่ปาโลเขยีนใหพ้วกเขารูว้า่ทา่นมคีวามสขุมาก
แคไ่หนทีท่ราบวา่พวกเขามีความรูส้กึเสยีใจอยา่งทีพ่ระเจา้ทรงพอ
พระทยัแทนทีจ่ะเสยีใจอยา่งโลก 

 
ความเสยีใจอยา่งโลกคอื การทีใ่ครคนหนึ่งวิง่ไปทีแ่ทน่บชูา

กราบทูลพระเจา้วา่  “ขา้พระองค์อยากไดค้วามรอด  อยากเป็นครสิ
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เตยีน”  แลว้ก็ทาํตวัดไีปสกัพกัหนึ่ง  แลว้จุ ่ๆ วนัหนึ่งก็ตืน่ขึน้มาบอกวา่  
“รุไ้หม  ฉนัวา่ฉนัจะไมไปโบสถ์อกีแล้วนะ  ยิง่ไปก็ยิง่มแีตจ่ะรูส้กึวา่
ตวัเองแย ่ พวกทีโ่บสถ์ชอบบอกใหฉ้นัทาํอะไร ๆ ตามพระคมัภร์ี ฉนัวา่
ฉนัไมช่อบทาํอะไรอยา่งนัน้นะ  ใจจรงิของฉนัคงไมอ่ยากเป็นครสิเตยีน
แน่ ๆ”  อยา่งน้ีแหละทีเ่รียกวา่เสยีใจอยา่งโลก  เสยีใจแบบทีว่นัหนึ่งพูด
วา่  “ฉนัจะเป็นครสิเตยีน”  แลว้พอรุง่ขึน้อกีวนัก็เปลีย่นใจหนัหลงัให้
พระครสิต์  นี่เป็นความเสยีใจแบบโลกไมใ่ชก่ารกลบัใจใหมต่ามพระ
คมัภร์ีแน่นอน  

 
การกลบัใจใหมต่ามพระคมัภร์ีเป็นความ

เสยีใจทีพ่ระเจา้พอพระทยั  และความเสยีใจอยา่งที่
พระเจา้พอพระทยัน้ีคอืความเสยีใจทีนํ่าคนไปถงึจุด
ทีเ่ขาสาํนึกอยา่งแทจ้รงิวา่  “ ฉนัทาํผดิบาปตอ่พระ
เจา้  ขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษดว้ย ”  ไมใ่ชเ่พียง
แคส่าํนึกเพราะถูกจบัไดว้า่ทําผดิ  และไมใ่ชแ่บบที่
เห็นคนอืน่เสยีใจแลว้เกดิอารมณ์รว่มคล้อยตาม 

 
ความเสยีใจแบบทีพ่ระเจา้พอพระทยัน้ี

เกดิขึน้เมือ่ใครคนหนึ่งรูส้กึเสยีใจดว้ยความจรงิใจในความผดิทีต่นเอง
ทาํตอ่พระองค์  ความเสยีใจอยา่งน้ีทาํใหค้นหนัหลงัให้กบัชีวติแบบเดมิ
ของตน  และปรารถนาจะเดนิออกจากจุดนัน้เขา้ไปในทางของพระ
ครสิต์  และไมว่า่เหตกุารณ์รอบตวัจะเป็นอยา่งไรเขาก็จะมอบตนเองไว้
กบัพระองค์และรูว้า่เขาเป็นของพระองค์   จงึพยายามทําทุกอยา่งเพือ่ให้
พระองค์พอพระทยั  และคงจะเป็นเรือ่งเศรา้ถา้คนไมย่อมหนัหลงัใหก้บั
ชีวติเดมิของตน 

 
1 เธสะโลนิกา 1:9-10 
 

ประการทีส่าม  การกลบัใจใหมท่าํใหค้นละทิง้รูปเคารพ   พระ
ธรรม 1 เธสะโลนิกาขอ้น้ีบอกเราวา่  “เพราะคนเหล่านัน้ก็ไดร้ายงาน
เกีย่วกบัเราว่า  ทีเ่ราไดเ้ขา้มาหาท่านท ัง้หลายนัน้เป็นอย่างไร และ
กล่าวถงึการทีท่่านไดล้ะทิง้รูปเคารพและหนัมาหาพระเจ้าเพือ่รบัใช้
พระเจ้าผูท้รงพระชนม์อยู่และเทีย่งแท้  และรอคอยพระบุตรของ
พระองค์จากสวรรค์ซึง่พระองค์ทรงให้เป็นขึน้มาจากความตาย คือพระ
เยซูผูท้รงช่วยให้เราพ้นจากพระอาชญาทีจ่ะมีมาภายหน้านัน้”   การ



 7 

กลบัใจใหมท่ีพ่ระเจา้พอพระทยันัน้ทาํใหเ้ราหนัหลงัใหรู้ปเคารพ
ท ัง้หลาย 

 
มคีนไมน้่อยคดิวา่รูปเคารพหมายถงึรูปทีเ่กดิจากน้ํามอืมนุษย์  

และเป็นสิง่ทีค่นกราบไหวเ้ทา่นัน้  ความจรงิรูปเคารพอาจหมายถงึอะไร
ก็ไดใ้นบา้นทีเ่รารกัใคร่ใหคุ้ณคา่ให้ความสาํคญัมากกว่าองค์พระเยซู 
ครสิตเจา้  อาจเป็นโทรทศัน์  เกมส์คอมพวิเตอร์  ของสะสม  เครือ่งกีฬา 
โทรศพัท์มอืถือ หรือใครสกัคนทีค่ณุรกัเขามากกวา่พระครสิต์  รกัจน
ยอมใหเ้ขาเป็นเหมอืนรูปเคารพในชีวติคณุ 

 
สิง่เลา่น้ีคอืสิง่ทีค่ณุไมอ่ยากสญูเสยี เพราะเป็นทีร่กัของคณุ  เป็น

สิง่ทีค่ณุรกัมากกวา่พระครสิต์   ยงัจาํพระบญัญตัขิอ้แรกทีพ่ระเจา้ตรสัวา่ 
“ อยา่มพีระอืน่ใดนอกเหนือจากเรา “ ไดใ้ชไ่หม    ถา้เรารกัอะไร
มากกวา่พระเจา้ก็เทา่กบัวา่สิง่น ัน้เป็นรูปเคารพทีเ่รากาํลงันมสัการอยู่ 

 
เมือ่ใครคนหนึ่งกลบัใจใหมอ่ยา่งแทจ้รงิ เขาตอ้งเต็มใจหนัหลงั

ใหก้บัสิง่ทีเ่ขาเคยรกัแลว้หนัไปหาองค์พระเยซูครสิตเจา้แทน   คนกลบั
ใจอยา่งทีพ่ระเจา้พอพระทยัคอืคนทีย่อมเลกิผกูพนักบัสิง่ทีเ่ขาเห็นวา่
ขดัขวางความสมัพนัธ์ของเขากบัพระเจา้ผูเ้ป็นองค์พระผูช้ว่ยใหร้อด   
ไมม่ีอะไรมคีณุคา่เทียบไดก้บัพระองค์  และท ัง้หมดน้ีคือทา่ทีความรูส้กึที่
คนกลบัใจใหมจ่ะตอ้งมี 

 
มทัธวิ 3:8 
 

ประการทีส่ี ่   การกลบัใจใหมเ่มือ่เกดิขึน้ในชีวติใคร  ชีวติคน
นัน้ตอ้งเปลีย่นแปลง  ใหเ้ราด ูมทัธวิ 3:8 ดว้ยกนั   ในพระธรรมตอนน้ี
ยอห์นผูใ้หร้บับพัตศิมากาํลงัเทศนาส ั่งสอนอยู ่  มีคนบางพวกมาขอรบั
บพัตศิมาจากยอห์นแตย่อห์นปฏเิสธ และบอกวา่  “เหตฉุะนัน้จงพสิจูน์
การกลบัใจของเจา้ดว้ยผลทีเ่กดิขึน้”  คาํถามคอื ผลทีเ่กดิจากการกลบัใจ
นัน้คอือะไร  คาํตอบทีย่อห์นกาํลงัพูดถงึคือผลทีป่รากฏใหเ้ห็นไดจ้าก
ภายนอก  เป็นสิง่ทีผู่ค้นมองเห็นได ้ และเป็นความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้
ภายนอกซึง่เป็นพยานใหค้นอืน่เห็นไดช้ดัเจนวา่ชีวติของผูท้ีก่ลบัใจใหม่
น ัน้เปลีย่นแปลงไปเพราะกลบัใจใหมอ่ยา่งแทจ้รงิแลว้ 
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ดงันัน้เมือ่คนหนึ่งกลบัใจใหม ่ เราจะเห็นวา่การดาํเนินชีวติของ
เขาเปลีย่นไปจากเดมิ  การพูดจาของเขาจะเปลีย่นไป   ความประพฤติ
ของเขา ทา่ทีความรูส้กึทีแ่สดงออกมาจะตา่งไปจากเดมิ  ชีวติของเขา
เปลีย่นแปลงและมีสิง่ทีม่องเห็นไดเ้ป็นประจกัษ์พยาน  สว่นคนทีย่งัไม่
เปลีย่นแปลงก็คอืคนทีย่งัไมก่ลบัใจใหม ่  นอกจากน้ีถา้ไมม่คีวามรูส้กึ
สาํนึกผดิก็แสดงวา่ยงัไมม่กีารกลบัใจใหมแ่ทจ้รงิดว้ย   พระเจา้ตรสัเรือ่ง
น้ีไวช้ดัทีส่ดุแลว้ 

 
ลูกา 19: 1-10 
    

ประการทีห่า้    เมือ่คนหนึ่งกลบัใจใหมเ่ห็นวา่สิง่ทีต่นกาํลงัทาํ
นัน้ผดิ  และมใีจอยากทาํใหถู้กตอ้ง  ทา่ทีอยา่งน้ีเป็นพยานวา่คนคนนัน้
กลบัใจใหมแ่ล้ว   พระธรรมลูกา 19:1-10   เป็นเรือ่งของคนชือ่ ศกัเคยี
สซึง่กลบัใจใหม ่   พระเจา้ทรงรูว้า่เขากลบัใจใหมจ่ากตรงไหน  ตรง
คาํพูดของเขาทีทู่ลพระองค์ว่า  “ ดเูถดิพระองค์เจา้ขา้  ทรพัย์สิง่ของของ
ขา้พระองค์ ขา้พระองค์ยอมใหค้นอนาถาครึง่หนึ่ง และถา้ขา้พระองค์ได้
ฉ้อโกงของของผูใ้ด ขา้พระองค์ยอมคนืใหเ้ขาสีเ่ทา่ ”  

  
ศกัเคยีสไมเ่พียงแตพู่ด “ขอโทษ” คนทีเ่ขาเคยฉ้อโกง แตย่อม

คนืเงนิใหส้ีเ่ทา่ของจาํนวนทีโ่กงไว ้    ลองคดิดสูวิ่ามนัมากแคไ่หน   
ปญัหาอยา่งหนึ่งของพวกเราก็คอื  เราบอกวา่เราเป็นครสิเตยีนกนังา่ย
เกนิไป  เรามกัจะคดิวา่ “แคพู่ดวา่เสยีใจหรือขอโทษ  แคน้ี่เรือ่งน้ีก็
เรียบรอ้ยแลว้” แตส่าํหรบัคนทีไ่ดร้บัความรอดอยา่งแทจ้รงินัน้พวกเขา
ตอ้งอยากทาํใหทุ้กอยา่งถูกตอ้งจรงิ ๆ  หวัใจของเขาตอ้งรํ่ารอ้งอยาก
ชดใชส้ิง่ผดิพลาดตา่ง ๆ ทีผ่า่นมาดว้ย 

 
2 ทโิมธี 2:25-26 
 

ประการทีห่ก   การกลบัใจใหมท่าํใหค้นยอมรบัความจรงิ  พระ
ธรรม 2 ทโิมธี 22:25-26 กลา่ววา่  “ดว้ยความออ่นสภุาพจงสอนคน
เหลา่นัน้ทีต่อ่สูก้บัตวัเอง  ถา้พระเจา้อาจจะทรงโปรดใหเ้ขากลบัใจเสยี
ใหมม่ารบัความจรงิ และเขาอาจหลุดพน้บว่งของพญามารผูซ้ึง่ดกัจบัเขา
ไวใ้หท้าํตามความประสงค์ของมนั” 
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น่าสงัเกตวา่คนท ัง้หลายท ัง้ชายและหญงิทีย่งัไมร่บัพระผูช้ว่ยให้
รอดมกัจะเป็นคนทีย่ดึตดิอยู่กบัตวัเอง  พวกเขาจะมคีวามคดิ ความเห็น
เป็นของตวัเองรวมท ัง้เชือ่ม ั่นในความคดิเห็นของตน  แตเ่มือ่ใครก็ตาม
ไดร้บัความรอดแลว้เขาจะไมว่างใจความรูส้กึนึกคดิของตวัเองอกีตอ่ไป  
ฉนัคดิเป็นทาํเป็นแตฉ่นัไมไ่วใ้จความคดิความรูส้กึของตวัเอง เวน้ไว้
แตว่า่สิง่ทีค่ดิน ัน้ตรงตามทีพ่ระคมัภีร์บอก 

 
แตฉ่นัก็ไมใ่ชค่นประเภทฉวยเอาพระวจนะของพระเจา้มาใช้

เพือ่พสิจูน์วา่สิง่ทีฉ่นัคดินัน้ถูกตอ้ง หรือเพือ่ปกปิดความจรงิอะไร
บางอยา่ง หรือเพือ่ใหไ้ดส้ิง่ทีต่วัเองตอ้งการจากพระเจา้  ฉนัเรียนรูพ้ระ
คมัภร์ีเพือ่จะไดรู้ว้า่พระเจา้ทรงตอ้งการอะไรและพระองค์ตรสัไว้วา่
อยา่งไรบา้ง  แล้วฉนัก็จะไดเ้ปลีย่นแปลงทศันคตแิละความคดิเห็นของ
ตวัเองใหเ้ป็นไปตามพระวจนะนัน้ 

 
การกลบัใจใหมท่าํใหค้นหนัมารบัความจรงิ   ทาํใหค้นยอมรบั

ความล้มเหลวของตวัเอง  รบัวา่ตวัเองยงัขาดความเขา้ใจในฝ่ายจติ
วญิญาณ  และยอมรบัความจรงิตามพระวจนะของพระเจา้  เมือ่เกดิการ
กลบัใจใหมเ่ชือ่ไดเ้ลยวา่คนทีก่ลบัใจใหมน่ ัน้มกัจะศรีษะลงตอ่พระพกัตร์
พระเจา้และทูลวา่  “ ทุกสิง่ทีพ่ระองค์ตรสัลว้นเป็นความจรงิ  และอะไรก็
ตามทีข่า้พระองค์รูส้กึวา่มนัขดักบัพระวจนะของพระองค์ลว้นผดิพลาด
ไมถู่กตอ้งท ัง้น ัน้ “ และถา้หากวา่จะมใีครสกัคนหนึ่งโตแ้ยง้กบัพระเจา้ 
เชือ่ไดเ้ลยวา่เขาไมรู่จ้กัพระองค์  เพราะการกลบัใจใหมต่อ้งทาํใหค้นหนั
มารบัความจรงิ 

 
เขาจะเป็นคนชอบธรรมตอ่พระเจา้ไดอ้ยา่งไร  เขาตอ้งเขา้ถงึจุด

ทีต่วัเขายอมรบัความจรงิของพระวจนะกอ่น  เขาตอ้งตระหนกัวา่ตวัเขา
เต็มไปดว้ยบาปอยา่งทีพ่ระเจา้ทรงมองเห็น  และตอ้งรูด้ว้ยวา่คนทีม่ี
สภาพอยา่งเขานัน้สมควรจะตกนรกเพราะความผดิบาปทีท่าํตอ่พระเจา้ 

 
วงการศาสนาในยุคน้ีอาจจะหวัเราะเยาะเมือ่พูดถงึความจรงิ

เรือ่งน้ี   แตค่นทีไ่มห่นัมารบัความจรงิขอ้น้ีก็ยงัไมก่ลบัใจใหม ่  และถา้
ยงัไมก่ลบัใจใหมก็่เทา่กบัวา่ยงัไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้ วนัน้ี คณุจะ
ไมเ่ห็นดว้ยก็ได ้  แตว่นัหนึ่งคณุจะตอ้งยืนอยูต่อ่พระพกัตร์พระเจา้และ
วนันัน้ปากของคณุก็จะถูกปิดลง   พระเจา้ไมท่รงตดัสนิอะไรจาก
ภายนอก  แตท่รงพพิากษาตดัสนิตามความจรงิและสิง่ทีอ่ยูภ่ายในใจ  
ทรงมองดคูณุจากภายในออกไปภายนอก 
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ถา้อยา่งนัน้การกลบัใจใหมท่ีแ่ทจ้รงิจะตอ้งประกอบดว้ยหก

ประการตอ่ไปน้ี  ประการแรก อยูใ่นพระธรรมโยบทีว่า่  การกลบัใจใหม่
คอืความเสยีใจอยา่งลกึซึง้ตอ่บาป  ไมใ่ชแ่คพู่ดอะไรทาํนองน้ีวา่  “แหม  
ฉนัไมน่่าทาํอยา่งนัน้เลย” แทนทีจ่ะพูดวา่  “ฉนัทาํผดิตอ่พระเจา้  น่ี
ไมใ่ชเ่รือ่งเล็ก ๆ เลย” 

 
ประการทีส่อง  อยูใ่นพระธรรม 1 โครนิธ์  ทีเ่ราเห็นกนัแลว้วา่

การกลบัใจใหมค่ือความเสยีใจทีไ่มท่าํใหค้นทีเ่สยีใจรูส้กึเสยีใจ   เขาไม่
ตอ้งพูดวา่  “ ฉนัมนัโง ่ทีไ่ปหลงรอ้งหม่รอ้งไหเ้สยีน้ําตา ”     ไมห่ร็อก  
ไมว่า่คณุจะเสยีใจแคไ่หนก็ไมม่ทีางสาสมกบัความผดิทีท่าํตอ่พระเจา้ผู้
ทรงฤทธานุภาพไดเ้ลย  ดงันัน้การกลบัใจใหมก็่คือความเสยีใจทีค่ณุจะ
ไมเ่สยีใจทีค่ณุไดท้าํลงไป 

 
ประการทีส่าม  การกลบัใจใหมท่าํใหค้นหนัหลงัใหก้บัรูปเคารพ

ตา่ง ๆ รวมถงึอะไรตอ่อะไรทีค่ณุรกัมากกวา่พระเจา้ 
 
ประการทีส่ี ่  การกลบัใจใหมเ่มือ่เกดิขึน้ในชีวติของใคร ก็จะทาํ

ใหชี้วติของคนนัน้เปลีย่นแปลงไป  และความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้
น ัน้เองจะเป็นพยานถงึการกลบัใจใหม ่

 
ประการทีห่า้  การกลบัใจใหมจ่ะเป็นพยานวา่เกดิการกลบัใจ

ใหมข่ึน้จรงิ ๆ เมือ่คนคนนัน้ปรารถนาจะแกไ้ขสิง่ผดิใหถู้กตอ้ง 
 
ประการทีห่ก  การกลบัใจใหมเ่ป็นเหตใุหค้นหนัมารบัความจรงิ   

และท ัง้หมดน้ีคอืสิง่เกดิขึน้ร่วมกนัเมือ่มกีารกลบัใจใหม ่ 
 

ความเชือ่ 
 

องค์ประกอบของความรอดประการทีส่องตามทีพ่ระเยซูตรสัไว้
คอื ความเชือ่   การกลบัใจใหมแ่ละความเชือ่ตอ้งอยูคู่ก่นั  แตค่วามเชือ่
ทีว่า่พระเยซูครสิตเจา้ทรงเป็นพระผูช้ว่ยให้รอดของเรานัน้ จะเกดิขึน้
ไมไ่ดจ้นกวา่เราจะกลบัใจเสียกอ่น  ตอนน้ีเราจะมาดกูนัทีพ่ระธรรมยาก
อบ  2:14-24 วา่พระเจา้ตรสัเรือ่งความเชือ่น้ีไวว้า่อยา่งไร   จากบทเรียน
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ตอ่ไปน้ีเราจะเห็นวา่มคีวามเชือ่อยูส่ามแบบ แตม่เีพียงแบบเดยีวเทา่นัน้
ทีเ่ป็นความเชือ่แท ้ 

 
ความเชือ่ตาย (ปลอม) 
 

ในยากอบ 2:14 กลา่ววา่ “พีน้่องของขา้พเจา้ แมผู้ใ้ดจะวา่ตนมี
ความเชือ่  แตไ่มป่ระพฤตติาม จะไดป้ระโยชน์อะไร ความเชือ่จะช่วยผู้
น ัน้ให้รอดไดห้รือ”  ลองพจิารณาคาํถามของยากอบในขอ้น้ีด ู ถา้คนคน
หนึ่งพูดวา่ ตนเองเชือ่พระเยซู แตชี่วติของเขาไมเ่ปลีย่นไปจากเดมิ หรือ
ไมไ่ดท้าํอะไรสกัอยา่งทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่เขาเป็นครสิเตยีน ความเชือ่ทีม่ี
น ัน้จะชว่ยเขาใหร้อดไดห้รือเปลา่ 
 
 คนอยา่งน้ีมีความเชือ่แตข่าดการประพฤตหิรือการกระทาํทีต่อ้ง
มคีวบคูก่บัความเชือ่   พวกเขาไมไ่ดม้ชีีวติอยูเ่พือ่พระเจา้ พวกเขาไม่
สนใจเรือ่งการไปโบสถ์ การอา่นพระวจนะของพระเจา้ หรือการตดิตาม
พระองค์ ท ัง้ทีรู่แ้ลว้วา่ความจรงิเป็นอยา่งไร แตพ่วกเขาก็ไมไ่ด้
เปลีย่นแปลง เขายงัคงดาํเนินชีวติอยา่งทีเ่ขาเป็น  แตป่ากก็บอกวา่เขา
เชือ่ คาํถามตรงน้ีคือ ความเชือ่ของเขาจะชว่ยเขาใหร้อดไดห้รือไม ่
 
 ยากอบ 2:15-16 “ถา้พีน้่องชายหญงิคนใดเปลือยเปลา่และขาก
แคลนอาหารประจาํวนั และมคีนใดในพวกทา่นกลา่วแกเ่ขาวา่ ‘เชญิไป
เป็นสขุเถดิ ขอให้อบอุน่และอิม่เถดิ’ และไมไ่ดใ้หส้ิง่ซึง่จาํเป็นตอ่
ร่างกายแกเ่ขา จะเป็นประโยชน์อะไรเลา่” 
 
 ยากอบตอบคาํถามดว้ยการยกตวัอยา่งทาํนองน้ีคอื สมมตุวิา่คน
รูจ้กัแถวบา้นเรามาเคาะประตบูา้นขอความช่วยเหลือเพราะลูกเตา้กาํลงั
อดอยากผอมโซ ไมม่อีะไรกนิ ฝนตกหนาวส ั่นอยูห่น้าประต ู ท ัง้เปียกท ัง้
หวิ กาํลงัจะอดตายกนัท ัง้ครอบครวั เราจะทาํอยา่งไร มองดพูวกเขาแลว้
ยิม้หวานให ้พรอ้มกบัพูดวา่ “พระเจา้อวยพรนะแล้วจะอธษิฐานเผือ่” วา่
แลว้ก็ปิดประตบูา้น อยา่งนัน้หรือ พวกเขาจะอบอุน่ขึน้หรือเปลา่ จะหาย
หวิ สบายเน้ือสบายตวัขึน้บา้งไหม ไมเ่ลย คาํพูดของคณุไมไ่ดเ้กดิ
ประโยชน์อะไรกบัพวกเขาเลยแมแ้ตน้่อย ประเด็นทีย่ากอบพยายามจะ
ช้ีใหเ้ห็นตรงน้ีคอื ถา้ใครสกัคนบอกวา่ “ฉนัเชือ่พระเยซู” แตชี่วติของ
เขาไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงจากเดมิเลย คนคนนัน้เชือ่จรงิหรือเปลา่ แลว้ความ
เชือ่อยา่งนัน้ของเขาจะช่วยใหเ้ขารอดไดไ้หม 
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 ยากอบ 2:17 “ความเชือ่ก็เชน่เดยีวกนั ถา้ปราศจากการ
ประพฤต ิก็ตายโดยลาํพงัแลว้” หมายความวา่ ถา้ใครคนหนึ่งพูดวา่ “ฉนั
เชือ่” แตค่วามประพฤตไิมเ่ปลีย่นแปลงไปดว้ย หรือยงัคงปล่อยใหชี้วติ
เหมอืนเดมิ ก็หมายความวา่เขามคีวามเชือ่ปลอมหรือตาย มแีตค่วามเชือ่
อยา่งเดยีว เป็นความเชือ่ตายเพราะไมเ่กดิผล 
 
 ยากอบ 2:18 “แตค่งมผีูค้า้นวา่’ทา่นมีความเชือ่  และขา้พเจา้มี
การประพฤต’ิ จงแสดงความเชือ่ของทา่นทีป่ราศจากการประพฤตใิห้
ขา้พเจา้เห็น และขา้พเจา้จะแสดงความเชือ่ของขา้พเจา้โดยการประพฤติ
ของขา้พเจา้”  คณุอยากให้คนอืน่เชือ่วา่คณุเชือ่พระเยซู หรือเปลา่ ถา้อยาก
คณุตอ้งใหค้วามประพฤตขิองคณุเป็นพยานวา่คุณมีความเชือ่ทีแ่ท้จรงิ 
 
 ถา้ชีวติของคนคนหนึ่งทีเ่ชือ่พระเจา้ยงัไมเ่ปลีย่นแปลง ก็ไมม่ี
อะไรจะเป็นเหตผุลใหว้างใจวา่เขาเชือ่พระเจา้ เราจงึต ัง้ขอ้สงสยัไดเ้ลย
วา่ เขาเชือ่แทจ้รงิหรือเปลา่ เหมอืนอยา่งทีย่อห์นปฏเิสธและไมย่อมให้
พวกฟารสิีรบับพัตสิมา พรอ้มท ัง้บอกใหพ้วกเขาพสิจูน์การกลบัใจดว้ย
ผลทีเ่กดิขึน้ ยอห์นอยากเห็นชีวติทีเ่ปลีย่นแปลงกอ่นทีจ่ะทาํบพัตสิมาให้ 
 
ความเชือ่อยา่งปีศาจ 
 
 ยากอบ 2:19 “ทา่นเชือ่วา่มพีระเจา้องค์เดยีว นั่นก็ดีอยูแ่ลว้ แม้
พวกปีศาจก็เชือ่เชน่กนั และกลวัจนตวัส ั่น” ทีผ่า่นมาเราเรียนรู ้ เรือ่ง
ความเชือ่ปลอมหรือความเขือ่อยา่งทีต่ายแล้ว วา่เป็นความเชือ่ของคนที่
พูดวา่เขาเชือ่ แตชี่วติไมเ่ปลีย่นแปลง   ความเชือ่แบบตอ่ไปน้ีคอืความ
เชือ่แบบปีศาจ 
 
 มคีนไมน้่อยทีเ่ชือ่แบบน้ี เป็นความเชือ่แบบพวกผปีีศาจเชือ่ 
พวกผปีีศาจรูว้า่พระเยซูทรงเป็นพระเจา้โดยไมม่ขีอ้สงสยัอะไรเลย พวก
มนัรูว้า่เรือ่งน้ีเป็นจรงิทีส่ดุ มนัเห็นพระเยซูแลว้มนัก็กลวัจนตวัส ั่น 
เพราะพวกมนัรูว้า่วนัหนึ่งมนัจะตอ้งไปหมอบอยูห๋น้าพระทีน่ ั่งของพระ 
องค์และจะถูกพระองค์พพิากษาใหต้กนรกช ั่วนิรนัดร์ 
 
 คนบางพวกเชือ่วา่ พระคมัภร์ีเป็นความจรงิ ไมไ่ดเ้ชือ่แบบ 
ครึง่ๆกลางๆ พวกเขารูถ้งึความจรงิในเรือ่งน้ี เวลาฟงัเทศนาพระคาํของ
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พระเจา้ พวกเขาก็กลวัจนตวัส ั่นเหมอืนกนั เมือ่รูว้า่วนัหนึ่งจะตอ้งไปยืน
เฉพาะพระพกัตร์ของพระเจ้า และรูว้า่ตวัเองยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะรบัการ
พพิากษา พวกเขารูว้า่ในวนันัน้จะตอ้งทูลพระเจา้วา่ทีผ่า่นมาทาํอะไรไป
บา้ง แตพ่วกเขายงัไมไ่ดเ้ตรียมตวัใหพ้รอ้ม ไมรู่ว้า่จะตอบพระองค์วา่
อยา่งไรด ี ไมรู่ว้า่จะทาํอย่างไรด ี  คนเหลา่น้ีรูว้า่เรือ่งเหลา่น้ีจะตอ้ง
เกดิขึน้จรงิ  รูส้กึไมส่บายใจแตท่ีเ่ขาทาํคอืเดนิหนีไปเฉย ๆ หนัหลงัให้
สิง่ทีต่นรู ้  แลว้ถามตวัเองว่า  “เลกิไปโบสถ์สกัพกักอ่นดกีวา่ ไดย้นิพระ
คมัภร์ีสอนวา่อยา่งน้ีแลว้รูส้กึวา่ไมม่ีอะไรดเีลย  รูแ้ลว้น่าวา่วนัหนึ่งตอ้ง
ถูกพพิากษา  แตจ่ะไปคดิถงึมนัใหเ้ซ็งทาํไม” 
 
 เรือ่งอยา่งน้ีก็เหมอืนกบัเรือ่งความตายทีค่นสว่นมากคดิกนั  คน
สว่นมากไมช่อบพูดหรือคดิถงึเรือ่งตาย  ไมม่ใีคร
อยากพูดกบัคนเสนอขายโลงศพเพราะไมอ่ยากคดิถงึ
อะไรทีท่าํใหไ้มส่บายใจ  ท ัง้ ๆทีค่วามตายเป็นเรือ่ง
ธรรมดา ใครก็หนีไมพ่น้  แตค่นสว่นมากก็ยงั
พยายามลืมไมค่ดิ ไมพู่ดถงึทาํเหมอืนไมร่บัรูใ้ด ๆ 
ท ัง้สิน้ 
 
 ยากอบ 2:20  “โอ คนไรค้า่  ทา่นอยากจะรูห้รือวา่ ความเชือ่ที่
ปราศจากการประพฤตก็ิตายแลว้”  ไมว่า่คณุจะมคีวามเชือ่แบบความเชือ่
ตาย หรือแบบปีศาจมนัก็ไมเ่กดิประโยชน์อะไรกบัตวัคณุเลย  เพราะ
ความเชือ่ทีไ่มท่าํใหชี้วติคณุเปลีย่นแปลงเป็นความเชือ่ทีไ่มม่คีณุคา่อะไร
เลย 
  
ความเชือ่ทีเ่ป็นพลงั 
 
 ความเชือ่แบบทีส่ามเป็นความเชือ่ทีเ่ป็นพลงั  เมือ่เชือ่แลว้จะอยู่
เฉยไมไ่ด ้   เราเห็นความเชือ่แบบน้ีชดัเจนในชีวติของอบัราฮมั  พระ
ธรรมยากอบ2:21-24  บอกเราวา่  “เมือ่อบัราฮมับดิาของเราได้
ถวายอศิอคับตุรชายของทา่นบนแทน่บชูา  จงึไดค้วามชอบธรรมโดย
การประพฤตมิใิชห่รือ  ทา่นท ัง้หลายคงเห็นแลว้วา่ความเชือ่ไดก้ระทาํ
กจิรว่มกบัการประพฤตขิองทา่น  และความเชือ่ก็สมบูรณ์ไดโ้ดยการ
ประพฤต ิ  และพระคมัภร์ีก็สาํเร็จทีว่า่ ‘อบัราฮมัไดเ้ชือ่พระเจ้าและ
พระองค์ทรงนบัวา่เป็นความชอบธรรมแกท่า่น’  และทา่นไดชื้อ่วา่เป็น 
‘สหายของพระเจา้’ ทา่นท ัง้หลายก็เห็นแลว้วา่ ผูใ้ดจะเป็นคนชอบธรรม
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ไดก็้เนื่องดว้ยการประพฤต ิ และมใิชด่ว้ยความเชือ่เพียงอยา่งเดยีว”   ที
น้ีเราจะมาดสูิง่ทีย่ากอบพูดกบัเราน้ีในพระธรรมปฐมกาล 12 ดว้ยกนั  
จากพระธรรมปฐมกาลเราเห็นวา่พระเจา้ทรงเรียกอบัราฮมัใหอ้อกเดนิ 
ทางจากแผน่ดนิของตนไปยงัดนิแดนแหง่หนึ่ง  และทรงสญัญาดว้ยวา่
เขาจะมผีูส้ืบเช้ือสายมากกว่าเม็ดทรายในทะเล  อบัราฮมัเชือ่ฟงัพระองค์   
หลายปีต่อมาพระเจ้าตรสักบัอบัราฮมัอีกคร ัง้หนึ่งในปฐมกาลบทที ่ 15   
คร ัง้น้ีทรงสญัญาวา่เขาจะมลูีกซึง่ตอนนัน้เขายงัไมม่เีลย   อยา่งไรก็ตาม
พระเจา้ทรงสญัญากบัเขาอกีคร ัง้หนึ่งวา่เขาจะมลูีกหลานมากมาย  และ
เหนือสิง่อืน่ใดองค์พระผูช้ว่ยใหร้อดหรือพระเมสยิาห์  ผูซ้ึง่จะทรงตาย
เพือ่บาปช ั่วของโลกน้ีจะเกดิมาในพงศ์พนัธ์ุของเขา   และโดยพระองค์น้ี
เองอบัราฮมัจะเป็นพรตอ่ทุกครวัเรือนในโลก  เหตกุารณ์ในบทที ่ 15 น้ี
เกดิขึน้หลงัจากบทที ่12 ประมาณ 13 ปี 
 
 พระธรรมปฐมกาล 15:6  กลา่ววา่ “ทา่นเชือ่ในพระเยโฮวาห์
และพระองค์ทรงนบัวา่เป็นความชอบธรรมแกท่า่น”    คาํวา่ นบัวา่  เป็น

ภาษาทีใ่ชใ้นดา้นการบญัชี  ซึง่เราเคยเห็นแลว้ใน
พระธรรมยากอบ และโรม  ในการทาํบญัชี  นกั

บญัชีจะใสจ่าํนวนเงนิทีเ่ป็นหน้ีลงในชอ่งรายจา่ย  
ซึง่เป็นดา้นลบหรือดา้นทีต่อ้งชดใช ้  สว่นสิง่ทีเ่ป็น
รายไดน้ ัน้ก็จะลงไวใ้นดา้นรายรบั   และทา้ยทีส่ดุก็
จะนํายอดเงนิแต่ละด้านมาหกักลบลบหน้ีกนัเพื่อ

หาส่วนตา่ง 
 
 ตารางบญัชีหน้ีสนิฝ่ายจติวญิญาณของเรานัน้  ดใูหด้จีะเห็นวา่
มนัตดิลบอยู ่  เมือ่เราไปอยู่ตอ่พระพกัตร์พระเจา้  พระองค์จะทรงนบัสิง่
ทีท่รงเห็นวา่เป็นความชอบธรรมใสเ่พิม่ลงในบญัชีดา้นรายรบั  ทาํให้
ยอดรวมบญัชีของเราไมต่ดิลบ  ไมม่หีน้ีสนิใด ๆ คา้งอยู ่  อบัราฮมัก็
เชน่เดยีวกนั   เขาเชือ่ฟงัและวางใจในพระเจา้และพระสญัญาของ
พระองค์   พระเจา้จงึทรงนบัวา่สิง่น้ีเป็นความชอบธรรมใหแ้กเ่ขา  
   
 อะไรคือสิง่ทีอ่บัราฮมัทาํและพระเจา้ทรงนบัวา่เป็นความชอบ-
ธรรม  อะไรทาํใหเ้ขาไดเ้ป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจา้  
เพราะอะไรพระเจา้จงึทรงยกโทษความผดิบาปของเขา  เขามี
ความสมัพนัธ์กบัพระเจา้ไดอ้ยา่งไร   คาํตอบคอื  อบัราฮมัเพียงแตเ่ชือ่
พระเจา้เทา่ น ัน้   เขาเป็นคนชอบธรรมไดไ้มใ่ชเ่พราะการเขา้สหุนตั  
ไมใ่ชเ่พราะเขาเปลีย่นแปลงชีวติ  แตเ่พราะเขาเชือ่ฟงัพระเจา้ตามทีพ่ระ
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วจนะซึง่เป็นความจรงิบอกไว ้  เขาจงึไดร้บัการเปลีย่นแปลงนบัต ัง้แต่
วนัทีเ่ขาเชือ่จนถงึวนัตาย 
 
 41ปีตอ่มานบัแตว่นัทีพ่ระเจ้าทรงนบัวา่อบัราฮมัเป็นผูช้อบธรรม 
ในปฐมกาล 22 พระเจา้ทรงบอกใหอ้บัราฮมัพาอสิอคัไปถวายเป็นเครือ่ง
บชูาทีภ่เูขาโมรยิาห์  ดงัทีเ่ราอา่นผา่นมาในบทเรียนชุดกอ่น  เรารูว้า่
พระเจา้ไมไ่ดท้รงปรารถนาจะฆา่อสิอคั  แตท่รงทาํอยา่งนัน้เพือ่ทดลอง
ความเชือ่ของอรัาฮมัวา่เขารกัพระองค์จรงิหรือไม ่  อบัราฮมัเชือ่ฟงัและ

ทาํตามทีพ่ระเจา้ตรสัส ั่ง  เขายอม
แมก้ระท ั่งพาลูกชายคนเดยีวของ

ตนไปถวายเป็นเครือ่งบชูา   เขา
ยอมเพราะนั่นเป็นคาํส ั่งของพระ

เจา้  ทาํไมถงึยอมขนาดนัน้หรือ
ครบั  เพราะเขาไวใ้จเและวางใจ
สิง่ทีพ่ระเจา้ตรสัน่ะสคิรบั  พระ

เจา้ตรสัส ั่งใหอ้บัราฮมัใชลู้กเป็น
เครือ่งบูชาเขาก็ทาํตามดว้ยความ

เต็มใจ   เมือ่พระเจา้ทรงเห็นแลว้
วา่อบัราฮมัเต็มใจเชือ่ฟงัพระองค์  พระองค์จงึตรสัหา้มเขาไว ้   เห็นได้
ชดัเจนว่าพระองค์ไมไ่ดป้รารถนาจะใหอ้สิอคัตายแตท่รงตอ้งการทดสอบ 
ความเชือ่ของอบัราฮมั 
 
 เราตอ้งเขา้ใจเรือ่งน้ีใหถู้กตอ้ง  การเชือ่ฟงัพระเจา้หมายความ
วา่เชือ่และวางใจสิง่ทีพ่ระเจ้าตรสั  ตอ้งพึง่พระวจนะ แทนทีจ่ะพึง่ความ
รอบรู ้ความเขา้ใจ หรือเหตุผลทีต่นเอง คดิขึน้ 
 
 พระเจา้ตรสัวา่ทางรอดมทีางเดยีวคอื พึง่สิง่ทีพ่ระเยซูครสิต์ทรง
ทาํบนกางเขนทีก่ลโกธา  ทางน้ีเป็นทางเดยีวทีบ่าปของเราจะไดร้บัการ
ชาํระจนหมดสิน้  คนบางคนยอมรบัความจรงิเรือ่งน้ีไมไ่ดเ้พราะฟงัดไูม่
น่าเชือ่สาํหรบัเขา  แตเ่มือ่ไรก็ตามทีค่ณุเชือ่พระเจา้ชีวติคณุก็จะ
เปลีย่นแปลงไปนบัแตว่นันัน้    ตลอดเวลาสีส่บิเอ็ดปีนบัแตว่นัทีอ่บัราฮมั
เชือ่พระเจา้ เขาไดแ้สดงให้เห็นถงึความเชือ่ม ั่นคงทีม่ตีอ่พระองค์   ถา้
คณุเชือ่ม ั่นตอ่สิง่ใดดว้ยความจรงิใจ  คณุเองก็จะทาํตามความเชือ่น ัน้
อยา่งอบัราฮมัเหมอืนกนั 
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 อยา่งเชน่ความเชือ่เรือ่งกฎของแรงโน้มถว่งทีเ่ราเชือ่กนัมาต ัง้ 
แตเ่ด็ก   เราเชือ่กนัวา่อะไรทีอ่ยูสู่งตอ้งตกลงมาสูพ้ื่น ไมใ่ชล่อยขึน้
ขา้งบน  เราเชือ่เรือ่งน้ีโดยไมม่ขีอ้สงสยัเลยใชไ่หมครบั  ความเชือ่อยา่ง
น้ีอยูใ่นสมองในใจของเราตลอดเวลาจนเป็นจติใตส้าํนึก  เราทาํอะไร ๆ
หลายอยา่งโดยมคีวามเชือ่เรือ่งน้ีเป็นพ้ืนฐานโดยไมรู่ต้วั  เชน่เราจะไม่
วางจานชามสวย ๆ ไวห้มิน่เหมเ่รา เพราะกลวัจะตกลงมาแตกใช่ไหม
ครบั   เราดาํเนินชีวติอยา่งทีรู่ว้า่ทุกอยา่งจะตอ้งเป็นไปตามกฎน้ีแน่ ๆ 
 
 แลว้เรือ่งน้ีเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งความเชือ่ในพระครสิต์อยา่งไรหรือ   
นบัแตว่นัทีเ่ราเชือ่วา่พระเยซูครสิต์ทรงตายบนกางเขนทีก่ลโกธาเพือ่เรา  
ชีวติทีห่เลืออยูข่องเราตอ่จากนัน้ก็จะดาํเนินไปบนพ้ืนฐานความเชือ่น้ี   
เราจะดาํเนินชีวติตามความจรงิประการน้ี   เราจะใหค้วามสาํคญักบั
ความจรงิทีว่า่พระองค์ทรงตายแทนเรา   การดาํเนินชีวติของเราตอ่จาก
น้ีไปไมว่า่จะตดัสนิใจทาํอะไรเราจะทาํโดยยดึความจรงิขอ้น้ีเป็นพ้ืนฐาน   
ทา่ทีความคดิของเราจะเป็นไปในทาํนองทีว่า่  “พระเจ้า  พระองค์ทรง
ยอมตายเพือ่ขา้พระองค์  ทรงไถช่าํระขา้พระองค์จากบาปท ัง้ปวง  ขา้
พระองค์เป็นของพระองค์  มอีะไรทีข่า้พระองค์จะทาํเพือ่พระองค์ไดบ้า้ง
พระเจา้ขา้” 
 
 ตอ่แตน้ี่ไปคณุจะมอบการตดัสนิใจทุกอยา่งในชีวติของคณุให้
อยูใ่นดลุยพนิิจหรือพระราชวนิิจฉยัของพระองค์ ผูท้รงรกัคณุมาก
เหลือเกนิ  มากจนถงึขนาดทีท่รงยอมสิน้พระชนม์เพือ่ความผดิบาปของ
คณุ  ทรงกลายเป็นเจา้ของชีวติคณุ  เป็นเจา้นายของคณุ  ทรงเป็นผู้
กาํหนดแตล่ะเทา้กา้วเดนิของคณุ  ทรงบอกใหค้ณุรูว้า่อะไรผดิอะไรถูก  
ใหรู้ด้รูีช้ ั่ว  ทรงเป็นจอมเจ้านายของคณุ  นี่แหละ คอืสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ใน
ชีวติคณุเมือ่คณุเชือ่ 
 
 คนอาจพูดไดง้า่ย ๆ วา่  “ฉนัเชือ่พระเยซูแลว้”  แตชี่วติของเขา
ตา่งหากทีจ่ะพสิจูน์วา่เขาเชือ่แบบ ความเชือ่ตาย  แบบปีศาจหรือแบบที่
เป็นพลงั   คนทีเ่ชือ่แบบความเชือ่ตายหรือแบบปีศาจนัน้ ชีวติของเขาจะ
ดาํเนินไปแบบเห็นแตต่วัเองเป็นใหญ ่   เขามกัจะทาํอะไรตามใจชอบ
ของตวัเอง  ตดัสนิใจตามอาํเภอใจ  ทาํสิง่ทีต่วัเองอยากทาํ  และไมส่นใจ
วา่พระเจา้ตรสัวา่อยา่งไร 
 
 คนอยา่งน้ีชีวติของเขาไมเ่กดิความเปลีย่นแปลง  แคเ่ห็นชีวติ
ของเขาก็รูไ้ดเ้ลยวา่ไมไ่ดเ้ชือ่จรงิ  ปากของเขาพูดวา่เชือ่แตเ่ราบอกได้
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วา่เชือ่ไมจ่รงิเพราะชีวติยงัเหมอืนเดมิ   คนทีเ่ชือ่จรงิจะตอ้งทาํสิง่ทีต่า่ง
ไปจากเดมิ  เราสามารถเห็นถงึความเชือ่จากการดาํเนินชีวติของเขาได ้  
  
โรม 4:1-5 
 “ถ้าเช่นนัน้  เราจะว่าอบัราฮมับรรพบุรุษของเราไดป้ระโยชน์
อะไรตามเน้ือหนงัเล่า เพราะถ้าอบัราฮมัเป็นผูช้อบธรรมโดยการ
ประพฤต ิ ท่านก็มีทางทีจ่ะอวดได ้ แต่มใิช่จาํเพาะพระพกัตร์พระเจ้า  
ดว้ยว่าพระคมัภีร์ว่าอย่างไร  ก็ว่า ‘ อบัราฮมัไดเ้ชือ่พระเจ้า และ
พระองค์ทรงนบัว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน ‘  ดงันัน้คนที่อาศยัการ
ประพฤตก็ิไมถื่อว่าบาํเหน็จที่ไดน้ ัน้ เป็นเพราะพระคุณ  แตถื่อว่า
บาํเหน็จนัน้เป็นคา่แรงของงานทีไ่ดท้าํ   ส่วนคนที่มไิด้อาศยัการ
ประพฤตแิต่ไดเ้ชือ่ในพระองค์ ผูท้รงโปรดให้คนอธรรมเป็นคนชอบ
ธรรมได ้ความเชื่อของคนนัน้ตอ้งนบัว่า เป็นความชอบธรรม”  
 
 ขอ้พระคมัภีร์ตอนน้ีสอนแบบงา่ย ๆ วา่ เรารอดไดด้ว้ยความ
เชือ่ ไมใ่ชด่ว้ยการประพฤต ิ   ถา้เราไปสวรรค์ไดด้ว้ยการรบับพัตศิมา 
การไปโบสถ์ การบรจิาค การอธษิฐาน การเป็นคนด ี ฯลฯ   เมือ่ไปถงึ
สวรรค์เราคงเทีย่วเดนิโออ้วดไปมาวา่เราทาํอะไรบา้งถงึเขา้สวรรค์ได ้ 
แตพ่ระเจา้ตรสัวา่ สิง่เหลา่นัน้ไมใ่ชห่นทางนําเราไปถงึสวรรค์ เพราะเรา
ไมม่ทีางทีจ่ะช่วยตวัเองใหร้อดได ้   สิง่ดที ัง้หลายทีเ่ราทาํ ทีเ่ราประพฤติ
ไมอ่าจชว่ยเราใหไ้ปสวรรค์ได ้แมแ้คเ่ฉียดสวรรค์ก็ยงัไมม่ทีาง   ดงันัน้
เราจงึไมส่ามารถจะอวดอา้งอะไรไดเ้ลย 
 
 ถา้อยา่งนัน้เราจะรอดจากนรกและไปสวรรค์กนัไดอ้ยา่งไร   
ประการแรกคอื เราตอ้งกลบัใจใหม ่   และอยา่ลืมนะครบัวา่ การกลบัใจ
ใหมเ่กดิขึน้เมือ่คนสาํนึกวา่ตนทาํผดิตอ่พระเจา้  และตอ่พระพกัตร์พระ
เจา้เขาเป็นคนทีเ่ต็มไปดว้ยบาป   ความรูส้กึเสยีใจเกดิขึน้อยา่งจรงิใจ   
เขาชงิชงับาปผดิในตวัเอง  อยากจะเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ แตรู่ต้วัวา่
ไมส่ามารถทาํได ้  เขารูว้่าการพึง่พาความสามารถของตวัเองนัน้จะไม่
กอ่ใหเ้กดิผลใด ๆ ท ัง้สิน้  เขาปรารถนาจะไดร้บัการเปลีย่นแปลงและ
เป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจา้  
 
 เมือ่คนสาํนึกไดอ้ยา่งนัน้ เขาก็จะต ัง้ความหวงัไวท้ีพ่ระสญัญา
ของพระเยซูครสิต์ ทีท่รงใหไ้วโ้ดยการสิน้พระชนม์บนกางเขนทีก่ลโกธา  
และเมือ่คนเชือ่ม ั่นในพระสญัญาของพระเจา้  เชือ่วา่พระวจนะของ
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พระองค์จะไมเ่ปลีย่นแปลง  พระองค์จะทรงทาํตามพระสญัญา   เขาก็จะ
ไดร้บัความรอด 
 
 คนทีไ่ดร้บัความรอดแทจ้รงิ จะเต็มลน้ดว้ยความสาํนึกใน
พระคณุของพระเจา้ทีท่รงเมตตาชว่ยกูเ้ขา  เขารูว้า่ตวัเองไมส่มควรจะ
ไดร้บัการชว่ยกูน้ ัน้  สาํนึกน้ีทาํใหเ้ขาตระหนกัถงึพระคณุของพระเจา้  
เขายอมเปลีย่นแปลงชีวติ  และต ัง้ใจดาํเนินชีวติใหมน่บัแตว่นันัน้ ดว้ย
ความสาํนึกในพระคณุ และดว้ยใจกตญั� ู   และนีเ่องคอืเหตผุลสาํคญัที่
อธบิายวา่ทาํไมอบัราฮมั ในปฐมกาลบทที ่22 จงึเต็มใจเชือ่ฟงัพระเจา้ถงึ
ขนาดทีย่อมมอบถวายอศิอคัเป็นเครือ่งบชูา 44 ปีหลงัจากทีเ่ขาเชือ่
พระองค์ใน ปฐมกาลบทที ่ 15  ความเชือ่ฟงัและการยอมทาํตามน้ํา
พระทยัพระเจา้แสดงถงึความสาํนึกในพระคณุ ของอบัราฮมัทีม่ตีอ่
พระองค์ 
 
ความเชือ่เกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 
 
 โรม 10:17  “ฉะนัน้ความเชือ่เกดิขึน้ไดก็้เพราะการไดย้นิ และ
การไดย้นิเกดิขึน้ไดก็้เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจา้” หนทาง
ของพระเจา้ทีก่ลายมาเป็นทางของคณุและผมนัน้ เราตา่งก็ ไดม้าดว้ย
ความเชือ่ทีม่ตีอ่พระเยซูครสิต์   และไมว่า่จะเป็นการไดร้บัการชาํระให้
สะอาดปราศจากบาป การเปลีย่นแปลงสถานภาพจากฝ่ายทีไ่มม่ี
ความสมัพนัธ์กบัพระเจา้มาเป็นฝ่ายทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์  ตา่งก็
มาถงึเราไดจ้ากการทีเ่ราไดย้นิสิง่ทีพ่ระเจา้ตรสักอ่นเป็นประการแรก 
 
 คงยงัไมลื่มกวัา่พระเจา้ไมไ่ดท้รงมองดเูราจากภายนอกแตท่รง
มองลกึลงไปภายในจติใจ  เราจาํเป็นตอ้งรูว้า่พระเจา้ตรสัอะไรบา้ง   
เพราะตวัเรามแีตค่วามคดิของตวัเองเต็มไปหมด  และเราก็ดคูนอืน่ออก
เหมอืนกนัวา่เขาคดิอยา่งไร   แตไ่มว่า่เราจะคดิอะไร อยา่งไร สิง่ทีเ่รา
คดิก็ไมม่ผีลตอ่วนัทีพ่ระจา้เสด็จมาพพิากษาโลก    ตอ่ใหเ้ราทุกคน
ลงคะแนนออกเสยีงร่วมกนัหมด  ไมว่า่จะมกีีเ่สยีงก็ไมม่ปีระโยชน์อะไร  
อาํนาจเด็ดขาดอยูท่ีพ่ระวจนะของพระเจา้   และการไดย้นิพระวจนะ
ของพระเจา้เป็นบอ่เกดิแหง่ความเชือ่ของเรา   ถา้พระเจา้ตรสัวา่อะไร
จรงิ อะไรถูก สิง่น ัน้ก็จะตอ้งจรงิและถูกตามพระวจนะของพระองค์
เทา่นัน้ 
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 สมมตุวิา่มใีครสกัคนหนึ่งเกดิและโตนอกโลกน้ี  ซึง่อยู่
นอกเหนือกฎเรือ่งแรงโน้มถว่ง   เขาเกดิและโตขึน้ในอวกาศซึง่ทุกอยา่ง
ลอยเควง้ควา้งอยูต่ลอดเวลา   แลว้จู ่ ๆ วนัหนึ่งเขาตดัสนิใจจะเขา้มาอยู่

ในโลก  พีน้่องเพือ่นฝูงของเขาพยายาม
อธบิายใหเ้ขา้ใจวา่สถานภาพของเขาตอ้ง
เปลีย่นไป    เขาตอ้งเดนิ ตอ้งยืนอยู่บน
พ้ืนตามกฎของแรงโน้มถว่ง   คณุคดิวา่
เขาจะยอมเชือ่งา่ย ๆ ไหม   เขาคงไม่
ยอมเชือ่งา่ย ๆใช่ไหม  เพราะต ัง้แตเ่กดิ

มายงัไมเ่คยเห็นอะไรทีเ่ป็นอยา่งนัน้   
แตท่นัทีทีเ่ขา้เดนิทางเขา้มาในช ัน้บรรยากาศของโลก  ตวัเขาจะหยุด
ลอยไปมาและถูกแรงดงึดดูใหย้ดึตดิอยูบ่นเกา้อี ้   พอกา้วออกจากยาน 
เขาก็จะตกแอก้ลงมากระทบพ้ืน ตอนนัน้เองทีเ่ขาเริม่สาํนึกวา่กฎ
ดงักลา่วทีใ่ครตอ่ใครบอกเขาไวน้ ัน้เป็นความจรงิ   และฉบัพลนันัน้เอง
เขาก็เรียนรูว้า่ทุกอยา่งทีเ่คยคดิวา่จรงิกอ่นเขา้มาในโลก เวลาน้ีมนั
กลายเป็นความไมจ่รงิไปแล้ว 
 
 ตวัเราเองก็เชน่กนั วนัหนึ่งตอ้งไปยืนอยูต่อ่พระพกัตร์พระเจา้ผู้
ทรงฤทธานุภาพสงูสุด  คณุคดิวา่คณุมพีระเจา้และชีวตินิรนัดร์เพราะตวั
คณุคน้พบและล่วงรูแ้ละหาทางมาไดด้ว้ยปญัญาของตวัเองเอง  แตพ่ระ
เจา้ตรสัวา่  “ ความเชือ่เกดิขึน้ไดเ้พราะการไดย้นิ และการไดย้นิเกดิขึน้
ไดเ้พราะการประกาศพระวจนะของพระเจา้ “   คณุตอ้งรูว้า่เราตอ้งเชือ่
และทาํตามพระวจนะหรือวธีิการของพระเจา้ ไมใ่ช่ตามวธีิของตวัเอง   
พระเจา้ทรงใหธ้รรมบญัญตัเิรือ่งชีวตินิรนัดร์แกเ่ราในพระคมัภีร์ซึง่เป็น
พระวจนะของพระองค์   ทางเลือกของเราคือเชือ่ฟงัธรรมบญัญตั ิ   เพือ่
เตรียมตวัใหพ้รอ้มสาํหรบัชีวตินิรนัดร์  หรือไมก็่เขา้สูส่ภาพความเป็นนิ-
รนัดร์อยา่งคนทีไ่มไ่ดเ้ตรียมตวั และรบัทุกข์ทรมานตลอดจนผลของสิง่ที่
เราเป็นและทาํในเวลาทีผ่า่นมา 
 
ความเชือ่คอืการเชือ่ 
 
 ยอห์น 3:16  “เพราะวา่พระเจา้ทรงรกัโลก จนไดท้รงประทาน
พระบุตรองค์เดยีวของพระองค์ทีบ่งัเกดิมาเพือ่ผูใ้ดทีเ่ชือ่ในพระบตุรนัน้
จะไมพ่นิาศ แตม่ชีีวตินิรนัดร์”   เราจะไดร้บัชีวตินิรนัดร์ไดอ้ยา่งไร   
คาํตอบคือดว้ยความเชือ่  และการทาํตามความเชือ่   สิง่น้ีเป็นความจรงิ
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ทีเ่ห็นไดใ้นพระวจนะตลอดท ัง้เลม่   โดยความเชือ่และการปฏบิตัติาม
ความเชื่อนั่นแหละที่ทาํให้คนได้รบัการช่วยกู้ให้รอดจากความพนิาศ 
จากการตกนรกนิรนัดร์  และไดร้บัการเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นผูม้ี
ความสมัพนัธ์กบัพระเจา้ผูท้ีจ่ะทรงมอบชีวตินิรนัดร์ให ้   และนี่เองคอื
วธีิการชว่ยใหร้อดของพระเจา้ 
 
 คณุไมม่ทีางทีจ่ะยอมเชือ่วา่คณุตอ้งเชือ่ฟงัพระเจา้จนกว่าคณุจะ
ยอมรบัวา่สิง่ตา่ง ๆ ทีค่ณุเคยเชือ่ตามสายตาและความคดิของตวัเองนัน้
ไมถู่กตอ้ง   คนสว่นมากเห็นวา่ตวัเองเป็นคนดใีนระดบัหนึ่ง  หรือไมก็่
ไดพ้ยายามทาํดทีีส่ดุแล้ว  คนเหลา่น้ีคดิวา่เมือ่ไปสวรรค์ เขามทีางทีจ่ะ
เอาตวัรอดและมีขอ้ตอ่รองกบัพระเจา้  แตพ่ระคมัภีร์กลา่วไวใ้นสุภาษิต 
14:12 วา่  “มทีางหนึ่งซึง่คนเราดเูหมอืนถูก แตม่นัสิน้สดุลงทีท่างของ
ความมรณา”   ทางทีด่เูหมอืนถูกในสายตาเราคอื  การพยายามเขา้
สวรรค์โดยการกระทาํความด ี  พยายามประพฤตตินเป็นคนดทีีส่ดุเทา่ที่
จะทาํได ้  และคดิเอาเองว่าทาํดขีนาดน้ีแลว้พระเจา้จะตอ้งทรงมองขา้ม
บาปของตน    แตพ่ระคมัภร์ีกลา่ววา่ทีส่ดุของทางน้ีคอืความตายซึง่
หมายถงึนรกนิรนัดร์   คณุไมอ่าจรบัการช่วยใหร้อดไดจ้นกวา่คณุจะ
ยอมรบัวา่ ทางของตวัคณุเองนัน้เป็นทางผดิ   คณุตอ้งยอมรบัวา่ตวัเอง
เป็นคนบาป  คณุตอ้งการพระผูช้ว่ยใหร้อด  พีน้่องเรามากมาทีม่องขา้ม
ความจรงิเรือ่งการกลบัใจใหมน้ี่  แตค่ณุตอ้ไมร่วมอยูใ่นบรรดาคน
เหลา่นัน้  เพราะคนทีม่คีวามเชือ่แทจ้ะตอ้งไมม่องขา้มความจรงิขอ้น้ี 
 
ความเชือ่นํามาซึง่ความชอบธรรม 
  
     โรม 3: 21-28   “แตบ่ดัน้ีไดป้รากฏแล้ววา่ ความชอบ
ธรรมของพระเจา้นัน้ ปรากฏนอกเหนือพระราชบญัญตัซิึง่พระราช 
บญัญตักิบัพวกศาสดาพยากรณ์เป็นพยานอยู ่   คอืความชอบธรรมของ
พระเจา้ซึง่ทรงประทานโดยความเชือ่ในพระเยซูครสิต์สาํหรบัทุกคนและ
แกทุ่กคนทีเ่ชือ่ เพราะวา่คนท ัง้หลายไมต่า่งกนั   เหตุวา่ทุกคนทาํบาป
และเสือ่มจากสงา่ราศขีองพระเจา้ แตพ่ระเจา้ทรงพระกรุณาใหเ้ราเป็นผู้
ชอบธรรม โดยไมค่ดิมลูคา่   โดยทีพ่ระเยซูครสิต์ทรงไถเ่ราใหพ้น้บาป
แลว้   พระเจา้ไดท้รงต ัง้พระเยซูไวใ้หเ้ป็นทีล่บลา้งพระอาชญา โดย
ความเชือ่ในพระโลหติของพระองค์   เพือ่สาํแดงใหเ้ห็นความชอบธรรม
ของพระองค์ในการทีพ่ระเจา้ไดท้รงอดกล ัน้พระทยั และทรงยกบาปทีไ่ด้
ทาํไปแล้วนัน้   และเพือ่จะสาํแดงความชอบธรรมของพระองค์ใน
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ปจัจุบนัน้ีวา่พระองค์ทรงเป็นผูช้อบธรรมและทรงโปรดใหผู้ท้ีเ่ชือ่ในพระ
เยซูเป็นผูช้อบธรรมดว้ย   เมือ่เป็นเชน่นัน้แล้วเราจะเอาอะไรมาอวดก็
หมดหนทาง   จะอา้งหลกัอะไรวา่หมดหนทาง  อา้งหลกัการประพฤติ
หรือ ไมใ่ช ่  แตต่อ้งอา้งหลกัของความเชือ่   เหตฉุะนัน้เราท ัง้หลายสรุป
ไดว้า่ คนหนึ่งคนใดจะเป็นคนชอบธรรมไดก็้โดยอาศยัความเชือ่ 
นอกเหนือการประพฤตติามพระราชบญัญตั”ิ 
 
 ถา้ใครคนหนึ่งเชือ่อยา่งแทจ้รงิ ความเชือ่น ัน้จะเปลีย่นเขาไดแ้ค่
ไหน   พระคมัภร์ีตอนน้ีตอบเราวา่เขาจะเปลีย่นไปโดยสิน้เชงิ  เพราะ
ตรงน้ีคือสิง่ทีพ่ระเจา้ต ัง้ไวใ้หเ้ป็นจุดเริม่ตน้ของการทุกอยา่ง  พระเจา้
ทรงแสดงใหเ้ราเห็นวา่ความชอบธรรมแทจ้รงิในองค์พระเยซูครสิต์คอื
อะไร  และพระองค์ตรสัว่ามทีางเดยีวเทา่นัน้ทีจ่ะอาศยัไปถงึความรอด
ได ้ คอืความเชือ่ในองค์พระเยซูครสิต์  
 
 พระเจา้ทรงโปรดใหทุ้กคนทีเ่ชือ่พระเยซูครสิต์ไดร้บัความรอด
โดยหนทางเดยีวกนั  คอืโดยความเชือ่เทา่นัน้   ไมเ่กีย่วกบัเรือ่งทีว่า่คณุ
จะเป็นคนดหีรือช ั่วรา้ยขนาดไหน   อกีไมน่านทุกคนจะตอ้งไปอยูต่อ่
พระพกัตร์พระเจา้เหมอืนกนัหมด 
 
 พระเจา้ทรงโปรดใหเ้ราเป็นคนชอบธรรมโดยการทรงไถเ่ราให้
พน้บาป   คาํวา่ไถห่มายความถงึการทรงนําเรากลบัไปเป็นของพระองค์
อกีคร ัง้หนึ่ง   ขอ้ความทีว่า่พระเยซูครสิต์ทรงไถเ่ราใหพ้น้บาปแล้วนัน้
หมายถงึความจรงิทีว่า่พระครสิต์ทรงชาํระคา่บาปท ัง้หลายใหเ้ราแล้ว พระ 
เจา้จงึทรงสามารถซ้ือเราและไถเ่ราจากบาปกลบัคนืเป็นของพระองค์ได ้
 
 เมือ่เรารบัดว้ยความเชือ่ม ั่นวา่การทรงชาํระบาปของพระเยซูนัน้
ทรงทาํเพือ่เรา  พระเจา้ตรสัวา่พระองค์จะทรงโปรดใหเ้ราเป็นผูช้อบ
ธรรม   พระเจา้ทรงมสีทิธอิาํนาจอนัชอบธรรมในการกระทาํเชน่น้ี  
เพราะพระองค์เองตรสัส ั่งไว้วา่ บาปตอ้งไดร้บัการชดใช้ ไมท่างใดก็ทาง
หนึ่ง   กลา่วคอืคณุจะชดใชบ้าปเองดว้ยการตายและตกนรกนิรนัดร์ 
หรือจะเลือกเชือ่พระเยซูครสิต์ผูซ้ึง่พระเจา้ทรงต ัง้ไวใ้หเ้ป็นผูล้บลา้งบาป
ท ัง้ปวงของคณุ    การเลือกพระเยซูครสิต์ หมายความวา่คณุไว้วางใจ
พระองค์และทุกสิง่ทีท่รงทาํเพือ่คณุในเวลาทีผ่า่นมา   ตลอดจนศรทัธา
เชือ่ม ั่นวา่สิง่ทีพ่ระองค์ทรงทํานัน้มคีณุคา่เพียงพอทีจ่ะทาํใหค้ณุ
กลายเป็นคนชอบธรรมตอ่พระเจา้ได ้
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 อะไรคือสิง่ทีพ่ระเยซูไดท้รงทาํเพือ่ใหค้ณุกลายเป็นคนชอบ
ธรรมตอ่พระเจา้    ตาํตอบคอืพระองค์ทรงตายเพือ่ชาํระบาปใหเ้ราบน
กางเขนทีก่ลโกธา   ทรงถูกตรงึตายบนกางเขนทีก่ลโกธาแทนเรา   บาป
ตอ้งไดร้บัการชาํระ   พระเจา้เองทรงเรียกรอ้งใหม้ีการชดใชช้าํระคา่
บาป   มบีาปตอ้งมผีูช้าํระ  และวธีิการชาํระบาปนัน้มทีางเดยีว     คณุ
ตอ้งเลือกเอาวา่จะตายตกนรกนิรนัดร์   หรือรบัเอาการทรงชดใช้ชาํระ
ซึง่พระเยซูทรงทาํใหแ้ลว้บนกางเขนทีก่ลโกธา 
 
 แตต่อ้งไมลื่มวา่  แมว้า่พระเยซูทรงตายเพือ่มนุษย์ทุกคน แต่
ไมใ่ชทุ่กคนจะไดร้บัความรอด   พระเจา้จะยงัไมท่รงนบัวา่การทรงชาํระ
ของพระเยซูนัน้เป็นความชอบธรรมของคณุ จนกวา่คณุพรอ้มทีจ่ะ
ยอมรบัวา่คณุชว่ยตวัองไมไ่ดแ้ละตอ้งการผูห้นึ่งมาชว่ยชดใชช้าํระหน้ี 
สนิใหค้ณุ   คณุตอ้งยอมรบักอ่นวา่บาปของคณุนั่นเองทีเ่ป็นเหตใุหพ้ระ
เยซูทรงตอ้งถูกตรงึบนกางเขนแหง่นัน้ 
 
ยอห์น 3:36 
 
 “ผูท้ีเ่ชือ่ในพระบุตรก็มีชีวตินิรนัดร์   ผูท้ีไ่มเ่ชือ่ในพระบุตรก็จะ
ไมเ่ห็นชีวติ   แตพ่ระพโิรธของพระเจา้ก็ตกอยูก่บัเขา”  พระวจนะขอ้น้ี
สามารถแยกออกไดส้องสว่น  คอืสว่นทีก่ลา่วถงึพระเจา้และสว่นที่
กลา่วถงึมนุษย์ ซึง่เราจะดกูนัทีละสว่น  และตอนน้ีใหเ้รามาดสูว่นแรก
ดว้ยกนักอ่น 
 
สว่นของพระเจา้ 
 
 สว่นทีเ่ป็นพระราชกจิของพระเจา้นัน้อยูต่รงขอ้ความทีว่่า  “มี
ชีวตินิรนัดร์”   สิง่ทีเ่ป็นพระราชกจิของพระเจา้คอืการทรงโปรดใหม้ี
ชีวตินิรนัดร์ หรือชีวติทีไ่มต่าย   คาํวา่ “ม”ี หมายถงึการครอบครองอยู่
ในเวลาน้ี  ถา้คณุมอีะไรอยู ่  หมายความวา่คณุเป็นเจา้ของสิง่น ัน้เดีย๋ว
นัน้  ดงันัน้ถา้ผมเชือ่พระเยซูครสิต์ ผมก็มชีีวตินิรนัดร์อยูต่ ัง้แตเ่ดีย๋วน้ี
เลย   การมชีีวตินิรนัดร์ไมไ่ดห้มายความวา่ผมจะตอ้งรอใหต้ายไปกอ่น
แลว้ถงึจะรูไ้ดว้า่จะมหีรือไมม่ ี  และมนัก็ไมไ่ดห้มายความวา่ผมตอ้งรอ
ไปจนกวา่ผมจะตายแลว้นั่นแหละพระเจา้ถงึจะประทานใหผ้ม    แตม่นั
หมายถงึวา่ทรงใหผ้มไดเ้ป็นเจา้ของชีวตินิรนัดร์น้ีต ัง้แตเ่วลาน้ี และ
เดีย๋วน้ีเลย 
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 ชีวติ    ชีวติไมใ่ชแ่คก่ารเกดิมามมีีตวัตนอยูใ่นโลกเทา่นัน้   แต่
เป็นผลจากการมคีวามสมัพนัธ์  และความสมัพนัธ์นี่เองทีเ่ป็นเหตใุหเ้รา
มชีีวติ   ความสมัพนัธ์ทาํใหชี้วติมคีวามหมายครบถว้นบรบิูรณ์    ชีวติ
ไมใ่ชแ่ค ่ “เอาละ  ฉนัจะอยูต่รงน้ีละ่นะ    ฉนัจะกนิ จะดืม่ จะทาํอะไร ๆ 
อยูใ่นโลกน้ีก็ไมเ่กีย่วกบัใครท ัง้น ัน้”   ชีวติเป็นเหตผุลทีท่าํใหค้นอยากมี
ชีวติอยู ่   เป็นสิง่ทีท่าํใหก้ารเกดิมคีวามหมายบรบิูรณ์  และผูท้ีจ่ะทาํให้
ชีวติมคีวามหมายครบถว้นบรบิรูณ์นัน้ก็คอืตวัของมนุษย์เอง 
 
 พอจะมองออกไหมครบัว่าเราถูกสรา้งให้มีชีวติอยู่อย่างมีจุด 
หมาย   ชีวติเรามมีากกวา่แคก่นิ นอน ทาํงาน แลว้ก็กนิ แลว้ก็นอน 
เวียนวนอยูแ่คน่ ัน้  ไมใ่ชน่ะครบั  ชีวติมีความหมายและมคีวามสาํคญั
มากกวา่นัน้  พระคมัภร์ีท ัง้เลม่เขยีนเกีย่วกบัเรือ่งน้ีนะครบั  อยา่ลืมวา่
พระเยซูเสด็จมาในโลกน้ี เพือ่ใหเ้ราไดร้บัชีวตินิรนัดร์ และรบัไดต้ ัง้แต่
เดีย๋วน้ีเลยดว้ย 
 
 ชีวตินิรนัดร์      ชีวตินิรนัดร์ทีเ่ราไดร้บัจากพระองค์ เป็นชีวติที่
คงทนยืนนาน  นานแคไ่หนหรือครบั   นานตลอดไป  ตลอดนิรนัดร์กาล 
ไมม่ีวนัสิน้สุด   ไมใ่ชน่บัจากวนัน้ีไปสกัพนัปี หมืน่ปี หรือแสนปีแลว้ก็
หมด   นิรนัดร์กาลไมม่ทีีส่ิน้สดุ  ตา่งจากคาํวา่คงทน อยา่งทีใ่ชเ้รือ่ง

คณุภาพของของบางอยา่ง เพราะของทีค่งทนนัน้ยงั
มเีวลาเสือ่มเสยี  อาจจะใชไ้ดน้านแตก็่มเีวลาทีต่อ้ง
เปลีย่นหรือซ้ือหาใหม ่   แตชี่วติทีพ่ระเจา้ประทาน
แกเ่ราเป็นชีวตินิรนัดร์  เป็นชีวติทีจ่ะคงอยู่
ตลอดไป  ยืนยาวและคงทน  ไมม่วีนัสิน้สดุ 
 
 มคีนบางพวกสอนเรือ่งน้ีวา่หลงัจากไดร้บั

ชีวตินิรนัดร์จากพระเจา้แลว้ถา้ใครยงัขนืทาํบาป
ตอ่ไปอกี พระเจา้จะทรงเอาคนื  คาํสอนแบบน้ีเป็นคาํสอนทีม่นุษย์คดิ
ขึน้มาเอง ไมใ่ชพ่ระวจนะของพระเจา้   ทีผ่มมาเป็นลูกของพระเจา้ได้
ไมใ่ชเ่พราะผมทาํตนเป็นคนด ี หรือใชค้วามเพียรพยายามอยา่งสงู หรือ
สะสมผลบญุไวจ้นมากพอ  ผมเป็นลูกของพระองค์หรือไดร้บัความรอด
ได ้ เพราะพระเมตตาของพระเจา้ตา่งหาก   พระเจา้ทรงเป็นผูเ้ดยีว
เทา่นัน้ทีป่ระทานหรือเอาความรอดไปจากเราได ้  แตพ่ระองค์จะไมท่รง
ทาํอยา่งนัน้แน่  เพราะพระองค์ตรสัไวแ้ล้ววา่สิง่น้ีเป็นนิรนัดร์   พระองค์
คอืผูท้ีต่รสัไว้วา่จะไมม่ผีูใ้ดแยง่ชงิสิง่น้ีไปได ้  (ยอห์น10:28-29) 
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 เป็นไปไดว้า่มีบางคนอา่นพระวจนะของพระจา้แลว้ใช้สตปิญัญา
ของตวัตดัสนิเอาเองวา่ไมส่มเหตสุมผล  ก็เลยประดษิฐ์คาํสอนขึน้มา
นอกเหนือจากทีพ่ระคมัภร์ีสอนไว ้  พวกเขาคดิวา่คนทีไ่ดร้บัความรอด
แลว้หากยงัขนืทาํบาป ก็ไมน่่าจะไดร้บัชีวตินิรนัดร์อกีตอ่ไป   ก็เลยสอน
วา่พอคณุทาํบาปไปถงึระดบัหนึ่งพระเจา้จะทรงเอาความรอดคนื   คนที่
สอนแบบน้ีบอกวา่หลกัประกนัทีว่า่ ถา้ไดร้บัชีวตินิรนัดร์แลว้จะไดร้บั
ตลอดไปเลย ดูไมน่่าเป็นไปได ้    บางทีมนัอาจจะฟงัดูอยา่งนัน้สาํหรบั
คณุเหมอืนกนั    แตนี่่เป็นวธีิการของพระเจา้   พระเจา้ทรงทาํสิง่ตา่ง ๆ
ตามทีท่รงเห็นสมควร  และทรงบอกเราไวช้ดัเจนในพระวจนะของ
พระองค์วา่จะทรงทาํอะไรบา้ง   เราเชือ่และวางใจพระองค์ได ้ 
 
สว่นทีเ่กีย่วกบัตวัเรา  
 
 เราเห็นกนัแลว้วา่สว่นทีเ่ป็นงานของพระเจา้คือเรือ่งของ ความ
รอด   แลว้สว่นทีเ่กีย่วกบัเราละ่   สว่นของเราอยูต่รงพระวจนะทีว่า่  “ผูท้ี่
เชือ่ในพระบตุร” ใหเ้รามาดเูรือ่งน้ีกนัสกัหน่อย 
 
 คาํวา่  ผู ้   คาํน้ีหมายถงึใคร  เป็นคาํทีม่คีวามหมายกวา้งมาก  
หมายถงึใครก็ได ้ ไมว่า่จะเป็นผูช้าย ผูห้ญงิ หรือใครก็ตามทีเ่ชือ่   คาํน้ี
ไมไ่ดก้าํหนดวา่ตอ้งนบัถือศาสนาคณะไหน นิกายไหน  ไมไ่ดก้าํหนดวา่
อยูท่ีไ่หน  หรือ ตอ้งอยูต่รงไหนตอนทีร่บัเชือ่พระองค์ดว้ย 
   
 ทีเ่ชือ่   คาํวา่ เชือ่เป็นคาํทีแ่สดงถงึการมอบความไวว้างใจ  
ความศรทัธา  การรูต้วัวา่ตวัเองเป็นคนเดนิทางผดิหลงหาย และสมควร
แกน่รก   เป็นคนทีไ่มช่อบสิง่ทีต่วัเองกาํลงัเป็นอยู ่ และอยาก
เปลีย่นแปลงตวัเอง   คนพวกน้ีรูแ้จง้วา่พระครสิต์ทรงตายบนกางเขน
เพือ่บาปของตน   พวกเขารูแ้ละเขา้ใจดว้ยวา่สิง่เดียวทีพ่ระเจา้ทรง
ยอมรบัเป็นคา่ไถบ่าปของพวกเขาคอืความตายของพระครสิต์  พวกเขา
รูว้า่การยอมรบัพระเยซูคือความหวงัหรือหนทางเดยีวทีจ่ะไปสวรรค์ได ้  
พระเจา้ทรงเชญิชวนผูท้ีจ่ะเชือ่ทุกคนน้ีใหว้างใจในพระบตุรของพระองค์    
และทรงยืน่ชีวตินิรนัดร์ใหแ้กทุ่กคนเหลา่น้ีทีจ่ะหนัมาหาพระองค์ดว้ย 
 
 เมือ่คนคนหนึ่งเชือ่  เขากาํลงัพูดวา่  “ จากน้ีไปฉนัจะหนัหลงัให้
บาปของฉนั   จะหนัหลงัใหก้บัทางทีไ่มถู่กตอ้งท ัง้หลายของฉนั   จะหนั
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ไปหาองค์พระเยซูครสิตเจา้  ต ัง้แตว่นัน้ีไปจะดาํเนินชีวติตามความจรงิที่
รูว้า่ บาปผดิตา่ง ๆ ของฉนัจะไดร้บัการเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นความชอบ
ธรรมตอ่พระเจา้ไดโ้ดยพระเยซูครสิต์ทางเดยีวเทา่นัน้   พระเยซูครสิต์
ทรงตายแทนฉนัแลว้ ”  
 
 ความเชือ่อยา่งน้ีเป็นความเชือ่ทีเ่กดิจากความเชือ่ฟงัและไวว้าง 
ใจอยา่งแทจ้รงิ  และคนอยา่งน้ีจะดาํเนินชีวติดว้ยความเชือ่เชน่น้ีไปจน
วนัตาย   เขากลายเป็นคนใหมท่ีไ่มเ่หมอืนเดมิอกีตอ่ไปแลว้   คร ัง้หนึ่ง
ความโลภ ความเห็นแกต่วั ตณัหาของตวัเองคอืแรงบนัดาลใจในชีวติ
ของเขา  แตบ่ดัน้ีสิง่ทีเ่ป็นแรงขบัเคลือ่นในชีวติกลบักลายเป็นความ
ปรารถนาทีจ่ะทาํใหพ้ระเจา้พอพระทยั   เขาอยากจะรบัใชพ้ระองค์และ
รกัพระองค์นบัแตน่ ัน้ไปจนวนัตาย   แตค่ณุคา่ของการรบัใชพ้ระเจา้นัน้
เทียบกนัไมไ่ดก้บัสิง่ทีพ่ระครสิต์ทรงทาํเพือ่เขาแน่นอน 
 
 ในพระบตุร   ขอ้ความน้ีคอืกุญแจดอกสาํคญัทีสุ่ดสาํหรบัทุก
เรือ่งทีเดยีว    คณุตอ้งเชือ่ในองค์พระเยซูครสิต์ผูเ้ป็นพระบตุร  การที่
คณุจะรอดไดน้ ัน้คณุตอ้งรูว้่าพระองค์เป็นใครและทรงทาํอะไรมาบา้ง   
ถา้คณุยงัไมรู่ไ้มเ่ขา้ใจวา่พระองค์เป็นใคร  และทรงทาํอะไรมาบา้ง ก็จะ
ไมม่คีวามรอดสาํหรบัคณุ   ถา้คณุไมร่บัรูไ้มเ่ขา้ใจวา่พระองค์ทรงตาย
บนกางเขนแลว้และทรงเป็นผูช้าํระบาปทีพ่ระเจา้ทรงมอบให ้ ก็ไมม่ี
ความหวงัอะไรสาํหรบัคณุดว้ย   คณุตอ้งมคีวามเชือ่อยา่งน้ีเป็น
จุดเริม่ตน้ 
 
วาระแหง่ชีวติ 
 
 บนเสน้ทางชีวติของคนเรา  เรามวีาระแหง่การเกดิ    วาระแหง่
การจบการศกึษา   วาระแหง่การเริม่ทาํงาน   วาระแหง่การเริม่
ครอบครวัใหม ่    การแตง่งานของคณุบางคน   บางทีบนเสน้ทางชีวติน้ี
อาจจะมสีกัวนัหนึ่งหรือสกัทีห่นึ่งทีค่ณุไดบ้งัเกดิใหม ่  เป็นวาระทีค่ณุได้
สาํนึกและเขา้ใจวา่คณุทาํผดิบาปตอ่พระเจา้  และพระเยซูครสิต์ทรงตาย
เพือ่คณุแลว้   ทรงเป็นทีพ่ึง่และเป็นความหวงัเดยีวสาํหรบัคณุ  แลว้คณุ
ก็กลบัใจจากบาปและเชือ่วางใจพระองค์   ตอ่จากนัน้ก็ทูลขอพระเจา้ให้
ทรงประทานความรอดแกค่ณุ  โดยพึง่ในสิง่ทีพ่ระครสิต์ทรงทาํเพือ่คณุ
แลว้นัน้ 
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 โรม 10: 9  บอกเราวา่ “ถา้ทา่นจะรบัดว้ยปากของทา่นว่า พระ
เยซูทรงเป็นองค์พระผูเ้ป็นเจ้า และเชือ่ในจติใจของทา่นวา่พระเจ้าได้
ทรงชุบพระองค์ใหเ้ป็นขึน้มาจากความตาย  ทา่นจะรอด”  ตรงน้ีเองคอื
หนทางหรือเกณฑท์ีพ่ระเจา้ทรงกาํหนดไวเ้มือ่จะทรงมอบสิง่ทีพ่ระครสิต์
ทรงทาํบนกางเขนใหแ้กค่ณุ  กลา่วคอืคณุตอ้งยอมรบัวา่พระเยซูทรงเป็น
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงครอบครองชีวติคณุดว้ยปากของคณุเอง   การ
พูดวา่คณุเชือ่พระองค์เทา่นัน้ไมพ่อ   เวลาน้ีเรากาํลงัพูดถงึความเชือ่ใน
แงท่ีท่าํใหเ้ห็นวา่ชีวติคณุเปลีย่นไป   เรากาํลงัพูดถงึการเปลีย่นแปลงที่
เกดิขึน้ในชีวติอยู่ คณุตอ้งมองเห็นวา่ตวัเองเป็นคนผดิบาป   คณุ
ตอ้งกลบัใจและยอมเต็มใจหนัหลงัใหบ้าป  ท ัง้บาปทีม่อียูภ่ายในและ
ภายนอกตวัคณุ   คณุจะตอ้งหนัไปหาพระเยซูครสิต์ ใหพ้ระองค์เป็น
จอมเจา้นายในชีวติคณุ  และตอนนัน้เองทีค่ณุวางจติใจ วางความเชือ่
ท ัง้หมดของคณุไวก้บัพระองค์ พระคมัภร์ีบอกวา่พระองค์จะทรงเปลีย่น
สภาพคณุจากผูท้ีอ่ยูใ่นอาณาจกัรแหง่ความมดืเขา้สูอ่าณาจกัรแหง่ความ
สวา่ง  พระเจา้ทรงยา้ยคณุจากฝ่ายทีไ่มม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์ใหไ้ป
อยูใ่นฝ่ายทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัพระองค์ 
 
 สิง่น้ีเกดิขึน้ในเวลาเพียงแคไ่มถ่งึอดึใจ   เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ใน
เสีย้ววนิาทีหนึ่งในชีวติคณุ  เป็นวนิาทีทีค่ณุจะจดจาํไปจนช ั่วชีวติ  สิง่น้ี
ไมไ่ดใ้ชเ้วลาเนิ่นนาน    ความรอดไมใ่ช่สิง่ทีค่อ่ย ๆ เตบิโตขึน้ในตวัคณุ    
เมือ่พระเยซูครสิต์เสด็จมาประทบัในจติใจและชีวติคณุ มนัเกดิขึน้ใน
วาระทีร่วดเร็ว   และเมือ่คณุไดพ้บกบัพระองค์ผูท้รงฤทธานุภาพเหนือ
โลกและจกัรวาลไมม่ทีางทีค่ณุจะทาํเฉยเมยไมร่บัรูถ้งึการเสด็จมาของ
พระองค์ไดเ้ลย 
 
 คณุเคยไดร้บัการทรงช่วยใหร้อดจากนรกแล้วหรือยงั   พระเจา้
เคยทรงชว่ยกูค้ณุจากทางบาปท ัง้หลายแลว้หรือยงั   ถา้เคยแลว้เรือ่งน้ี
เกดิขึน้เมือ่ไร  จาํเหตกุารณ์ตอนนัน้ไดไ้หม   บางทีคณุอาจจะลืมวนั
เดอืนปีทีม่นัเกดิไปแลว้  แตค่งไมลื่มวา่เกดิอะไรขึน้  หรือตอนนัน้คณุ
อยูท่ีไ่หน ถา้มเีวลาและมีประสบการณ์แลว้ลองถามตวัเองดวูา่ตอนนัน้
เกดิอะไรขึน้บา้ง    คณุกลบัใจจรงิ ๆ หรือเปลา่   มอีะไรเปลีย่นแปลงไป
บา้ง   และคณุเชือ่ม ั่นดว้ยความจรงิใจหรือเปลา่วา่ พระเยซูครสิต์ทรง
เป็นผูเ้ดยีวเทา่นัน้ทีช่ว่ยคณุใหร้อดและนําคณุไปสวรรค์ได ้
 
 ถา้คณุเคยมปีระสบการณ์ความรอดทีแ่ทจ้รงิ จะตอ้งมี
องค์ประกอบทีก่ลา่วมาแลว้อยูด่ว้ย   และถา้ผมขอใหค้ณุเลา่ถงึสิง่เหลา่น้ี
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ทีเ่กดิขึน้กบัคณุ  คณุจะทาํไดไ้หมครบั     สว่นคณุ ๆ ทีย่งัไมเ่คยมี
ประสบการณ์อยา่งน้ีเกดิขึน้ในชีวติ ผมขอเชญิชวนใหคุ้ณเขา้มาถวายตวั
ตอ่องค์พระผูช้ว่ยใหร้อดต ัง้แตเ่วลาน้ีเลย   หนัหลงัใหค้วามบาป  
เกียรตยิศและศกัดิศ์รีของตวัเอง   แลว้รบัองค์พระเยซูครสิต์เป็นจอม
เจา้นาย เป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด และใหพ้ระองค์ทรงเป็นทีพ่ึง่  เป็น
ความหวงัและเป็นหนทางเดยีวทีจ่ะนําคณุไปสวรรค์  เชญิเขา้มาหา
พระองค์สคิรบั 
 
สรุปโครงสรา้งบทเรยีน 
 

เราไดเ้รียนรูก้นัมาแล้ววา่มนุษย์ตอ้งไดร้บัโทษเพราะบาปของ
ตน  แตพ่ระเจา้ทรงใหพ้ระครสิต์สิน้พระชนม์เพือ่เป็นหนทางใหม้นุษย์
ไดร้บัการอภยัโทษ  ในบทเรียนชุดน้ีเราไดพู้ดคยุกนัถงึวธีิการซึง่จะทาํ
ใหเ้ราเป็นผูห้น่ึงทีจ่ะไดร้บัผลของการกระทาํของพระครสิต์ 

 
องค์ประกอบของการไดร้บัความรอดทีต่อ้งคาํนึงถงึ 
มาระโก 1:14-15  กลบัใจใหมแ่ละเชือ่    --   พระเยซู 
กจิการ  20:20-21  กลบัใจใหมแ่ละเชือ่วางใจ   --   เปาโล 
 
11.   การกลบัใจ 
        ก.   โยบ  42:6   เสยีใจอยา่งยิง่ตอ่ความผดิบาปของตน 
        ข.   2โครนิธ์  7:9-11   ความเสยีใจอยา่งทีพ่ระเจา้ชอบ 
     พระทยันําไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 
        ค.   1เธสะโลนิกา 1;9-10   ละทิง้บาปหนัไปหนัไปหาพระเจา้ 
         ง.   มทัธวิ  3:8   เห็นถงึชีวติทีเ่ปลีย่นแปลง 
         จ.   ลูกา 19:1-10   ศกัเคยีสเปลีย่นแปลง ( คนืใหส้ีเ่ทา่ ) 
         ฉ.   2ทโิมธี  2:25-26   มารบัความจรงิ 
 
12. ความเชือ่ 

ก.   ยากอบ 2 :14-18   ไมใ่ชแ่คพู่ดวา่เชือ่ 
ข.   ยากอบ 2 :19-20    ไมใ่ชแ่คเ่ชือ่และไมเ่ปลีย่นแปลง 
ค.   ยากอบ 2:21-26    อบัราฮมัเชือ่ – ปฐมกาล 15:8 ทรง
 นบัเป็นความชอบธรรม; ปฐมกาล 22  ราหบัเชือ่ และ
 พสิจูน์เป็นความเชือ่ฟงัโดยการชว่ยเหลือผูส้อดแนม 
ง.   โรม 4:1-5   โดยความเชือ่ไมใ่ชโ่ดยการประพฤต ิ



 28 

จ.   ยอห์น 3 :16   เชือ่วางใจ-เชือ่ฟงั  และมอบถวายทุกสว่นใน
 ชีวติแดพ่ระครสิต์ 
ฉ.   โรม 321-28   พระเจา้ทรงเป็นผูช้อบธรรมและทรงโปรด
 นบัผูเ้ชือ่ในพระครสิต์เป็นผูช้อบธรรมดว้ย 
 

13.    ยอห์น 3:36 
ก. สว่นทีเ่ป็นของพระเจา้ 
1. มอียู่-- เดีย๋วน้ีเลย 
2. ถาวร—ยืนยงไมใ่ช่ช ั่วคราว 
3. ชีวติ—มคีวามสมัพนัธ์กบัพระเจา้ 
ข. สว่นของเรา 
1. พระองค์—คณุ 
2. ความเชือ่---วางใจ 
3. โรม 10:9-10, 13 
 

14. วาระแห่งชีวติ 
 ก.  เกดิ  ……………………………………………………ตาย 
 ข.  คณุกลบัใจและเชือ่เมือ่ไร 
 ค.  คณุเห็นวา่มอีะไรเปลีย่นไปบา้ง 

 
สรุปสง่ทา้ย 
เมือ่รูแ้ละเขา้ใจความจรงิอย่างน้ีแลว้คณุตอ้งตดัสนิใจ
วา่คณุจะทาํอยา่งไรเรือ่งพระเยซูครสิต์ 
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พ้ืนฐานของความรอด    
คาํถาม บทที ่4 
 

1.   พระเยซูครสิต์ทรงรบัเอาความผดิบาปของเราไป เป็นของ
 พระองค์และทรงตายบนกางเขนเพือ่รบัโทษทณัฑ์แทนเรา    เพือ่ให้
 เราไดร้บัการอภยัโทษความผดิบาปจากพระเจา้     ถูก หรือ ผดิ 
 
2.   ถงึแมว้า่พระเยซูทรงตายเพือ่มนุษย์ทุกคน  แตไ่มใ่ชทุ่กคนจะมี
 ความสมัพนัธ์กบัพระเจา้ไดโ้ดยการทรงตายนัน้ 
 ถูก หรือ ผดิ 
 
3.   ถา้เราตอ้งการใหส้ิง่ทีพ่ระเยซูครสิต์ทรงทาํบนกางเขนนัน้เป็นไป
 เพือ่เราเป็นของเรา  เราตอ้งทาํอยา่งไรบา้ง 

ก. กลบัใจใหมแ่ละเชือ่ในพระเยซู 
ข. เชือ่เทา่นัน้ก็พอแลว้ 
ค. สรา้งบญุ สรา้งกุศล 
ง. เชือ่และทาํตามพระบญัญตัขิองพระเจา้ 
 

4. ขอ้ไหนไมใ่ชผ่ลของการกลบัใจใหม ่
ก. การกลบัใจใหมท่าํใหค้นทีก่ลบัใจเกลียดชงัตนเอง ( บาปของ

ตน ) 
ข. การกลบัใจใหมท่าํใหค้นทีก่ลบัใจพยายามแสวงหาทางไป

สวรรค์ดว้ยตวัเอง 
ค. การกลบัใจใหมท่าํใหค้นทีก่ลบัใจเสยีใจทีส่ดุตอ่บาป 
ง. การกลบัใจใหมท่าํใหค้นทีก่ลบัใจตดัสนิใจหนัหลงัใหรู้ปเคารพ

ท ัง้หลาย 
 

5. ขอ้ไหนทีไ่มใ่ชค่วามเสยีใจอยา่งทีพ่ระเจา้พอพระทยั 
ก. ความเสยีใจของคนทีเ่ขา้เฝ้าพระเจา้ใจสาํนึกผดิอยา่งแท้จรงิ 
ข. ความเสยีใจอยา่งทีท่าํใหค้นตดัสนิใจหนัหลงัใหก้บัชีวติเดมิของ

ตน 
ค. ความเสยีใจอยา่งทีท่าํใหค้นตดัสนิใจดาํเนินชีวติตามใจตวัเอง

เทา่นัน้ 
ง. ความเสยีใจอยา่งทีท่าํใหค้นปรารถนาจะตดิตามพระครสิต์นบั

แตว่นันัน้เป็นตน้ไป 
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6.   รูปเคารพไมไ่ดห้มายถงึวตัถุสิง่ของทีเ่ราต ัง้ไวก้ราบไหวบ้ชูาในบา้น
 เทา่นัน้   แตห่มายรวมถงึคนหรืออะไรก็ตามทีเ่รารกัมากกวา่
 พระครสิต์ ถูก หรือ ผดิ 
 
7.   เมือ่การกลบัใจใหมแ่ทจ้รงิเกดิขึน้ในชีวติใครก็ตาม  ชีวติของคน
  คนนัน้จะตอ้งเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ    ถกู หรือ ผดิ 
 
8. การกลบัใจใหมท่าํใหค้นทีก่ลบัใจนัน้ยอมรบัอะไร 

ก. คนอืน่ ๆ 
ข. ความจรงิ 
ค. ตนเอง 
ง. ศาสนา 
 

9. ความเชือ่แบบไหนเป็นความเชือ่แท ้
ก. ความเชือ่ตาย ( ปลอม ) 
ข. ความเชือ่อยา่งปีศาจ 
ค. ความเชือ่แบบทีม่ใีจปรารถนา 
ง. ความเชือ่ทีเ่ป็นพลงั 
 

10. ขอ้ตอ่ไปน้ีขอ้ไหนไมใ่ชล่กัษณะนิสยัของคนทีม่คีวามเชือ่ตาย 
( ปลอม ) 
ก.   ชีวติของเขาเปลีย่นแปลง   เขาไมใ่ชค่นเดมิอกีตอ่ไป 
ข. เขาไมอ่ยากมชีีวติอยูเ่พือ่พระเจา้ 
ค. เขาไมส่นใจจะไปโบสถ์ 
ง. เขาไมส่นใจจะอา่นพระคาํของพระเจา้ 
 

11. ลกัษณะนิสยัแบบไหนไมใ่ช่ลกัษณะของความเชือ่แบบปีศาจ 
ก. เชือ่เหมอืนกนักบัทีผ่ปีีศาจเชือ่ 
ข. เชือ่แบบทีรู่ว้า่พระเยซูเป็นพระเจา้ 
ค. เชือ่แบบทีก่ลวัจนตวัส ั่นเมือ่ฟงัคาํเทศนาส ั่งสอนพระวจนะของ

พระเจา้ แตไ่มค่ดิจะทาํอะไรตามคาํสอนนัน้ 
ง. เชือ่แบบทีท่าํใหชี้วติเปลีย่นแปลง 
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12. พระเจา้ทรงเห็นวา่อบัราฮมัเป็นคนชอบธรรมไดเ้พราะอะไร 
ก. เขารบับพัตศิมา 
ข. เขาสรา้งบญุสรา้งกุศล 
ค. เขาเขา้สหุนตั 
ง. เขาเชือ่พระเจา้ 
 

13. หลงัจากเราเชือ่ในพระเยซูแลว้  ขอ้ไหนตอ่ไปน้ีจะไมเ่กดิขึน้กบัเรา 
ก. ชีวติเราเป็นของพระเจา้ 
ข. พระเจา้ทรงเป็นผูนํ้าเราทุกยา่งกา้วในการดาํเนินชีวติ 
ค. เรามทีา่ทีความคดิวา่” ฉนัเป็นของพระเจา้  มอีะไรทีฉ่นัจะรบัใช้

พระองค์ไดบ้า้ง “ 
ง. เราจะเป็นเจา้นายของตวัเอง 
 

14. คนทีเ่ชือ่อยา่งแทจ้รงิ  ความเชือ่น ัน้จะทาํใหเ้ขาทาํสิง่ไหนในขอ้
ตอ่ไปน้ี 
ก. เขาจะทาํทุกอยา่งตามทีอ่ยากทาํ  โดยไมส่นใจวา่พระเจ้าจะทรง

สอนอะไร หรืออยา่งไร 
ข. เขาจะเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 
ค. เขาอยากทาํตามใจตวัเอง 
ง. ชีวติเขาไมเ่ปลีย่นแปลง 
 

15. อบัราฮมัแสดงความสาํนึกถงึพระคณุพระเจา้ทีท่รงโปรดชว่ยเขาให้
รอดโดยการเชือ่ฟงัพระองค์                

 ถูก หรือ ผดิ 
 
16. วธีิการแรกทีพ่ระเจา้ทรงนําเราไปถงึความเชือ่ คอื 

ก. การไดย้นิไดฟ้งัพระวจนะของพระเจา้ 
ข. การอธษิฐานตอ่พระเจา้ 
ค. การทาํบญุทาํกุศลถวายพระองค์ 
ง. การไมท่าํบาป 
 

17. พระเจา้ทรงมองดคูนแคภ่ายนอก  ไมท่รงมองดใูนจติใจ                               
 ถูก หรือ ผดิ 
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18. ขอ้ไหนเป็นสิง่ทีค่นสว่นใหญไ่มค่อ่ยคดิถงึ 
ก. คดิวา่ตวัเองไมไ่ดท้าํผดิบาปอะไรนกัหนา 
ข. เชือ่วา่เทา่ทีท่าํมาก็ดพีอควรแลว้ 
ค. คดิวา่จะตอ่รองกบัพระเจา้ได ้
ง. คดิวา่ตวัองเป็นคนบาป ตอ้งการพระผูช้ว่ยให้รอ 
 

19.  ทางไหนทีจ่ะนําเราใหพ้น้นรก 
ก. ประกอบการงานดี 
ข. ทาํดทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้
ค. คดิวา่พระเจา้จะมองขา้มบาปของตน 
ง. ยอมรบัวา่ตนเป็นคนบาปและตอ้งการพระองค์ผูท้รงช่วยใหร้อด 
 

20.  ถา้จะมคีวามเชือ่ทีแ่ทจ้รงิ  ไมจ่าํเป็นตอ้งกลบัใจสาํนึกผดิบาปก็ได ้
 ถูก หรือ ผดิ 
 
21.  ทางรอดนัน้มีอยูท่างเดยีวเทา่นัน้  คอืทางพระเยซูครสิต์   
 ถูก หรือ ผดิ 
 
22. พระเจา้ทรงชว่ยเราใหเ้ป็นคนชอบธรรมโดยการทรงไถ่บาป  คาํวา่

การทรงไถน้ี่หมายความวา่อยา่งไร 
ก.   พระครสิต์ทรงจา่ยชาํระคา่ความผดิบาปใหเ้รา ทรงซ้ือเรา คนื
 จากบาป 
ข. เราจา่ยชาํระคา่ความผดิบาปของตวัเอง ดว้ยตวัเองได ้
ค. เราจา่ยชาํระคา่ความผดิบาปของตวัเองดว้ยการทาํบญุทาํกุศล 
ง. เราไมม่หีน้ีบาปใด ๆ ท ัง้สิน้ เพราะเราไมไ่ดท้าํบาป 
 

23.  หนทางเดยีวทีห่น้ีบาปของเราจะไดร้บัการชดใช้คอื  เราตอ้งตายตก
 นรกตลอดนิรนัดร  หรือไมก็่ยอมรบัการทรงชดใชแ้ทนเราของ
 พระเยซูเมือ่ทรงตายบนกางเขน ถูก หรือ ผดิ 
 
24.  คณุตอ้งเชือ่วางใจในพระเยซูครสิต์ผูท้รงเป็นพระบตุร    
 ถูก หรือ ผดิ 
 
25.  วาระเมือ่พระเยซูครสิต์เสด็จเขา้มาประทบัในชีวติและจติใจของคณุ  
 จะตอ้งเกดิขึน้      ถูก หรือ ผดิ 
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ยนิดดีว้ยนะครบัทีค่ณุเรียน “ พ้ืนฐานของความรอ ” จากวทิยาลยั
มาสเตอร์แบพ๊ทสิต์แหง่เมอืงฟาร์โก รฐันอร์ทดาโกตา สหรฐัอเมรกิา จบ
สมบูรณ์แลว้ ถา้คณุสามารถทาํคะแนนไดต้ ัง้แต ่50 % ขึน้ไปคณุจะ
ไดร้บัประกาศนียบตัรแหง่ความสาํเร็จน้ีจากวทิยาลยัของเรา ขอใหค้ณุ
เขยีนหรือพมิพ์ชือ่และนามสกุลของคณุเป็นภาษาองักฤษ หรือภาษาไทย
ก็ไดต้ามแตค่วามตอ้งการของคณุลงเหนือเสน้บรรทดัขา้งลา่งน้ีเพือ่เรา
จะไดนํ้าไปพมิพ์ลงบนใบประกาศ ฯ ของคณุ 

 ______________________________________________ 

กรุณาตอบคาํถามตอ่ไปน้ี 

1.  กอ่นเรียนบทเรียนชุดน้ี ขอ้ความตอ่ไปน้ีขอ้ไหนตรงกบัตวัคณุมาก     
     ทีส่ดุ 

1. นบัถือศาสนาพุทธ เรียน
บทเรียนชุดน้ีเพือ่เอาใบ
ประกาศ ฯ  

2. นบัถือศาสนาพุทธ แต่
สนใจเรือ่งของครสิเตยีน  

3. นบัถือศาสนาอสิลาม  

4. นบัถือศาสนาครสิต์  

5. เพิง่นบัถือศาสนาครสิต์  

6. ไมแ่น่ใจวา่นบัถือศาสนา
ครสิต์หรือเปลา่  

7. ยงัไมน่บัถือศาสนาครสิต์ 

 

2.  หลงัจากเรียนบทเรียนชุดน้ีแลว้ ขอ้ความตอ่ไปน้ีขอ้ไหนตรงกบัตวัคณุมาก
 ทีส่ดุ  

1. นบัถือศาสนาพุทธ  

2. นบัถือศาสนามุสลมิ  

3. เพิง่นบัถือศาสนาครสิต์  

4. นบัถือศาสนาครสิต์  

5. ไมแ่น่ใจวา่นบัถือศาสนา
ครสิต์หรือเปลา่  

6. ยงัไมน่บัถือศาสนาครสิต์ 
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3.  ขอ้ความตอ่ไปน้ี ขอ้ไหนตรงกบัสิง่ทีค่ณุเป็นอยู ่

1. มโีบสถ์ไปรว่มนมสัการเรียบรอ้ยแลว้  

2. สนใจอยากจะเขา้โบสถ์เดยีวกบัผูใ้หบ้ทเรียน หรืออยากใหห้าโบสถ์ใกล้
บา้นให ้ 

3. ยงัไมค่อ่ยเขา้ใจเรือ่งครสิเตยีนอยากใหม้คีนมาหาทีบ่า้นและพูดคยุให้
หายขอ้งใจ  

4. อยากเรียนบทเรียนพระคมัภร์ีทางไปรษณีย์ตอ่  พ้ืนฐานความรอดตาม
พระคมัภร์ี ( คณุจะไดร้บัประกาศนียบตัรจากอเมรกิาเมือ่เรียนจบ ) 

  
 
  

  
 
ชือ่ และนามสกุล___________________________________ 

อายุ _________ บา้นเลขที_่___________________________ 

ซอย____________ถนน____________________________ 

หมูท่ี_่___________ตาํบล___________________________ 

อาํเภอ______________จงัหวดั________________________ 

รหสัไปรษณีย์_________โทรศพัท์______________________ 

 
 
คอ่ย ๆ ฉีกสว่นน้ีและสง่ไปที:่ 
 
 

ตู ้ปณ. 130 
ทีท่าํการไปรษณีย์เชียงใหม ่

   เชียงใหม ่ 50000 
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