
4. ฉันจะเป็นคริสเตยีนได้อย่างไร? 
ฉนัใหม่กบัเรื-องนี1  

 

ผมไม่ไดโ้ตมาในครอบครัวคริสเตียน ผมเป็นเอทิอิสตห์รือคนไร้ศาสนา (atheist) ตั1งแต่ไหนแต่ไร จนกระทั-งผมไดย้นิข่าวประเสริฐ รับเชื-อ และรับการ

อภยับาปที-พระเจา้มอบใหผ้มอยา่งไม่มีเงื-อนไข เหตุการณ์เปลี-ยนชีวตินี1 เกิดขึ1นตอนผมอายยุี-สิบตน้ๆ ระหวา่งที-ผมเดินทางมาใชเ้วลาที-อเมริกาจาก

องักฤษ ผมพบผูเ้ชื-อในพระคริสตที์-อธิบายเรื-องความรอดในแบบที-ผมสามารถเขา้ใจได ้ ผมเห็นไดว้า่มีบางอยา่งที-แตกต่างไปในผูเ้ชื-อเหล่านี1  มนัเป็น

อะไรที-ผมตามหามาตลอดหลายปี พวกเขาดูมีความรักที-จริงใจ บวกกบัการอุทิศตวัใหก้นัและกนัและพระเจา้ นั1นเป็นครั1 งแรกที-สมัผสัถึงการทรงสถิต

ของพระเจา้ ก่อนหนา้นี1ถา้ใครถามผมวา่ “คริสเตียนคืออะไร?” ผมคงตอบวา่คริสเตียนที-แทจ้ริงคือคนที-รักษาบญัญติัสิบประการ เพราะ ณ ตอนนั1นผม

ไม่มีความเขา้ใจวา่การเป็นคริสเตียนหมายความวา่อยา่งไร แถมยงัไม่รู้วา่อะไรคือหวัใจหลกัของข่าวประเสริฐอีกดว้ย แต่การเป็นคริสเตียนไม่ไดเ้กี-ยว

อะไรกบัสิ-งที-เราทาํเลย ทั1งหมดขึ1นอยูก่บัสิ-งที-พระเจา้ไดท้าํเพื-อเรา ผมเขา้ใจวา่บางคนอาจจะยงัสบัสนอยู ่อธิบายง่ายๆ คือ มนุษยเ์ราไม่มีวนัทาํใหต้วัเอง

ดีพอได ้พระเจา้จึงตอ้งทาํแทนเรา ผมหวงัวา่หลงัจากคุณไดอ่้านบทเรียนสั1นๆนี1แลว้ คุณจะเขา้ใจเรื-องราวข่าวประเสริฐไดก้ระจ่างชดัขึ1น 

 

อยา่งไรกต็ามบทเรียนนี1 ถูกเขียนขึ1นสาํหรับคนที-เติบโตมาในครอบครัวคริสเตียนแต่ไม่มั-นใจในความเชื-อของตวัเองดว้ยเช่นกนั หลายคนประกาศวา่

ตวัเองเป็นคริสเตียน และอาจไปโบสถเ์ป็นประจาํอีกดว้ย แต่กลบัไม่มีความมั-นใจวา่ตนเป็นลูกของพระเจา้และสกัวนัหนึ-งจะไดพ้บพระองคบ์นสวรรค ์ 

ผมอยากช่วยใหคุ้ณเขา้ใจวา่การเป็นคริสเตียนหมายความอยา่งไร เพื-อช่วยใหคุ้ณมีความสมัพนัธ์ที-สนิทสนมกบัพระเจา้ ผมหวงัวา่คุณไดมี้โอกาสอ่าน

บทเรียนเรื-อง พระเยซูคือใคร? และ ทาํไมพระเยซูตอ้งตาย? เรียบร้อยแลว้ หากคุณยงัไม่ไดอ่้านผมขอเสนอใหอ่้านมนัก่อนเริ-มบทเรียนนี1  

 

การเป็นคริสเตียนไม่ใช่การเริ-มตน้ใหม่ในชีวติ แต่คือการไดรั้บชีวติใหม่ พระเจา้ไดม้อบของขวญัแห่งความรอดใหเ้ราเพื-อเราจะรู้แน่วา่เรามีชีวตินิ

รันดร์แลว้ในพระเยซูคริสต ์พระองคล์งมาจากสวรรคเ์มื-อสองพนัปีที-แลว้เพื-อมอบของขวญันี1 ใหก้บัทุกคนที-จะยอมรับพระองค ์ เราจะไม่มีวนัรู้จกัพระ

เจา้หากเราไม่ยอมรับวา่พระองคไ์ดใ้หอ้ภยัเราแลว้ และอา้แขนรับเอาชีวติใหม่ที-พระเยซูมอบให ้ การเป็นคริสเตียนไม่ไดเ้กิดจากการประพฤติตวัใหถึ้ง

มาตรฐานบางอยา่ง ความเขา้ใจเช่นนี1ไกลจากความจริงอยา่งยิ-ง พระเยซูบอกวา่ “เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ ไม่มีใครเห็นอาณาจกัรของพระเจา้ได ้ถา้

เขาไม่บงัเกิดใหม่” (ยอห์น 3:3) หลกัการของชีวติใหม่นี1ไดถู้กส่งผา่นมาถึงเราเมื-อเรากลบัใจใหม่ (การกลบัใจใหม่หมายถึงการเปลี-ยนความคิดและ

ทิศทางของชีวติคุณ) และตอ้นรับพระเยซูเขา้มาเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของคุณ เปาโลอคัรทูตเขียนไวว้า่ “เหตุฉะนั1นถา้ผูใ้ดอยูใ่นพระคริสต ์ การทรง

สร้างใหม่ไดเ้กิดขึ1นแลว้ สิ-งเก่าไดล่้วงไป สิ-งใหม่ไดเ้ขา้มา!” (2 5:17) ตอนทา้ยของบทเรียนนี1  หลงัจากคุณมีความเขา้ใจมากขึ1นแลว้ ผมไดเ้ตรียมคาํ

อธิษฐานหนึ-งไวใ้หคุ้ณอธิษฐานตามเพื-อรับของขวญัจากพระเจา้ มนัสาํคญัมากที-เราตอ้งเขา้ใจบางอยา่งจริงๆก่อนจะอธิษฐาน อนัดบัแรกเลย คือ พระ

เจา้รักคุณมากยิ-งกวา่สิ-งใด 

 

พระเจ้ารักคุณและมขีองขวญัให้คุณ 

พระเจา้มีของขวญัใหก้บัทุกคนบนโลกนี1—เราเพียงแค่ตอ้งยื-นมือออกไปรับมนั ของขวญัไม่ใช่สิ-งที-สามารถแลกมาไดด้ว้ยนํ1าพกันํ1าแรงของเรา มนัเริ-ม

จากหวัใจของผูใ้ห ้ไม่ไดขึ้1นอยูก่บัผูรั้บ มนัไม่สนใจวา่เราไดท้าํหรือไม่ไดท้าํอะไรมาก่อน มนัคือของขวญัแห่งพระคุณ ซึ- งแปลวา่ “ความโปรดปรานที-

ไม่สมควรไดรั้บ” เราไม่สมควรจะไดรั้บของขวญันี1จากพระเจา้ แต่พระองครั์กเราและอยากสาํแดงความเมตตาและพระคุณต่อเรา  

เพราะวา่ท่านทั1งหลายไดรั้บความรอดโดยพระคุณผา่นทางความเชื-อ ความรอดนี1ไม่ไดม้าจากตวัท่านเอง แต่เป็นของประทานจากพระเจา้ 
9 ไม่ใช่ความ

รอดโดยการประพฤติ เพื-อจะไม่มีใครอวดได ้(เอเฟซสั 2:8-9) 

 

พระองคท์รงช่วยเราใหร้อดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที-เราไดท้าํ แต่เพราะพระเมตตาของพระองค ์พระองคท์รงช่วยเราใหร้อดผา่นทางการชาํระ

แห่งการบงัเกิดใหม่ และการทรงสร้างขึ1นใหม่โดยพระวญิญาณบริสุทธิ\  (ทิตสั 3:5) 

 

ปัญหาของความบาป 



มีปัญหาหนึ-งอยูที่-เราจาํเป็นตอ้งเขา้ใจ นั1นกคื็อปัญหาของความบาป พระเจา้สมบูรณ์แบบในความบริสุทธิ\  แต่เราไม่ เราทุกคนต่างเคยทาํสิ-งที-ขดักบั

หลกัศีลธรรม ขดักบัความรู้สึกผดิชอบชั-วดีภายในเรา และที-สาํคญัขดักบักฎบญัญติัของพระเจา้ โดยธรรมชาติมนุษยเ์ราอยูใ่นหว้งแห่งความบาป ซึ- ง

ความบาปนี1 เองแยกเราจากพระเจา้ผูบ้ริสุทธิ\  “พระเนตรของพระองคบ์ริสุทธิ\ เกินกวา่จะมองดูความชั-ว” ฮาบากกุ 1:13) ฉะนั1นเพื-อเราจะไดอ้ยูใ่กลชิ้ด

กบัพระเจา้อยา่งสมบูรณ์ ความบาปที-ขวางกั1นความสมัพนัธ์ระหวา่งเรากบัพระองคต์อ้งถูกกาํจดัทิ1งไป ถา้เราไม่เขา้ใจปัญหา เราจะไม่มีทางเห็นคุณค่า

และนํ1าหนกัของวธีิแกไ้ขปัญหานี1 ซึ- งพระเจา้ไดม้อบใหเ้รา 

เพราะวา่ทุกคนทาํบาปและเสื-อมจากพระเกียรติสิริของพระเจา้ (โรม 3:23) 

 

แต่ความชั-วชา้ของเจา้ต่างหากที-ไดแ้ยกเจา้ออกจากพระเจา้ของเจา้ บาปของเจา้ทาํใหพ้ระองคท์รงซ่อนพระพกัตร์จากเจา้ พระองคจึ์งไม่สดบัฟัง (อิส

ยาห์ 59:2) 

 

ความบาปคืออะไร? 

คาํวา่ “บาป” ในภาษาองักฤษมาจากคาํในภาษากรีกที-มีความหมายวา่ “ตํ-ากวา่มาตรฐานที-กาํหนดไว”้ ในยคุที-พระคมัภีร์ฉบบัพนัธสญัญาถูกเขียนขึ1น คาํ

ภาษากรีกคาํนี1อธิบายถึงนกัธนูที-ยงิเท่าไหร่กไ็ม่เคยถึงเป้าสกัครั1 ง การจะเขา้สวรรคไ์ดพ้ระเจา้เรียกร้องความสมบูรณ์แบบเท่านั1น 

 

เหตุฉะนั1นจงดีพร้อมเหมือนพระบิดาของท่านในสวรรคท์รงดีพร้อม (มทัธิว 5:48) 

 

ปัญหาของเราทุกคนคือไม่วา่จะพยายามเท่าไหร่เรากไ็ปไม่ถึงความสมบูรณ์แบบสกัที เหตุผลเป็นเพราะเราทาํบาปอยูเ่รื-อย ซึ- งความบาปอนัเป็น

ธรรมชาติของมนุษยเ์รานั1นไดถู้กถ่ายทอดมาถึงเราจากบรรพบุรุษของเรา คือ อาดมั ธรรมชาติบาปนี1 เองขวางกั1นเราจากพระเจา้ผูส้ร้างทุกสิ-ง ทาํใหเ้รา

ตกที-นั-งลาํบากทีเดียว เพราะไม่มีวนัไหนที-เราจะดีพอปลดปล่อยตวัเองใหห้ลุดพน้จากหว้งความบาปนี1ได ้ หลายคนจมอยูก่บัความคิดผดิๆวา่พวกเขา

ตอ้งพยายามทาํความสะอาดชีวติตวัเองใหเ้รียบร้อย ก่อนจะหนัหาพระเจา้และขอใหพ้ระองคย์กโทษบาปผดิที-ไดท้าํ พวกเขาคิดวา่พระเจา้ตอ้งไม่

ยอมรับพวกเขาเป็นแน่เพราะความบาปในชีวติของพวกเขา แต่พระองครั์กคุณอยา่งที-คุณเป็น คุณจะไม่มีวนัดีพอ โจรที-กลบัใจขณะถูกตรึงบนกางเขน

ขา้งพระเยซู เขาไม่มีเวลามาทาํความดีอะไรแลว้ แต่เขาถามพระเยซูดว้ยใจถ่อม ขอใหพ้ระองคโ์ปรดใหอ้ภยัเขา คุณรู้ไหมวา่พระเยซูตอบวา่อะไร? “เรา

บอกความจริงแก่ท่านวา่ วนันี1 ท่านจะอยูก่บัเราในเมืองบรมสุขเกษม” [เมืองสวรรค]์ (ลูกา 23:43) มนัจะไม่มีการอวดอา้งถึงความดีของเราที-ทาํใหเ้รามี

ส่วนในแผน่ดินสวรรค ์(เอเฟซสั 2:9) 

 

คุณไม่สามารถช่วยชีวติตัวเองได้ 

ไม่วา่เราจะพยายามแค่ไหน ตวัตนเราแต่แรกเกิดนั1นไม่สมบูรณ์—เราเป็นคนบาปแต่กาํเนิด โดยธรรมชาติแลว้เราทาํบาป ใช่อยูว่า่เราทาํสิ-งดีสิ-งงามดว้ย 

แต่แมก้ระนั1นความดีที-เราทาํกไ็ม่เป็นที-พอใจสาํหรับพระเจา้ “ขา้พระองคท์ั1งปวงกลายเป็นผูมี้มลทิน ความประพฤติอนัชอบธรรมของขา้พระองคท์ั1ง

ปวงเหมือนผา้ขี1 ริ1วโสโครก” (64:6) ถา้แมก้ระทั-งความชอบธรรมของเรานั1นยงัโสโครก แลว้คุณคิดวา่ความบาปของเราจะขนาดไหนในสายตาของพระ

เจา้ผูบ้ริสุทธิ\  ถึงเราจะพยายามใชชี้วติที-สะอาดบริสุทธิ\  แต่จิตวญิญาณของเรายงัแปดเปื1 อนอยูส่าํหรับพระองค ์ แมจ้ะพยายามจนตวัตายกไ็ม่มีทางที-เรา

จะเปลี-ยนตวัเองใหบ้ริสุทธิ\ เพียงพอได ้

ชาวเอธิโอเปียจะเปลี-ยนสีผวิของตนไดห้รือ? เสือดาวจะลบลายของมนัไดห้รือ? พวกเจา้ซึ- งคุน้เคยกบัการทาํชั-ว กไ็ม่สามารถทาํดีได ้(เยรเมีย ์13:23) 

 

กฎบัญญัติตัดสินว่าเรามีความผดิ 

“ท่านอาจารย ์พระบญัญติัขอ้ใดในหนงัสือบทบญัญติัที-สาํคญัที-สุด?” 37 พระเยซูตรัสตอบวา่ “ ‘จงรักองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระเจา้ของท่านอยา่งสุดใจ สุด
จิต และสุดความคิดของท่าน’ 38 นี-เป็นพระบญัญติัขอ้สาํคญัที-สุดและขอ้แรก (มทัธิว 22:36-38) 

 



ผมขออนุญาตถามคุณไดไ้หม คุณคิดวา่คุณรักษาบทบญัญติัขา้งตน้นี1ไดดี้แค่ไหน? แค่ขอ้เดียวเท่านั1นของบญัญติัสิบประการ คุณสามารถบอกผมได้

ไหมวา่คุณรักษามนัไดดี้เลิศ ไม่เคยพลั1งพลาดแมส้กัครั1 งตลอดชีวติที-ผา่นมา? พระเจา้มอบบญัญติัสิบประการใหเ้ราเพื-อเปิดโปงโรคร้ายที-กดักินชีวติเรา

จากภายใน หลายคนพยายามใชชี้วติที-มีศีลธรรมดีงาม เคารพและเชื-อฟังทุกบทบญัญติัของพระเจา้ แต่พระคมัภีร์กลบับอกวา่บทบญัญติัเหล่านี1 มีหนา้ที-

เปิดเผยใหเ้ห็นวา่เราห่างไกลจากมาตรฐานความสมบูรณ์แบบที-พระเจา้กาํหนดไวเ้พียงไร และเพื-อใหเ้ราตระหนกัวา่เราตอ้งการพระผูช่้วยใหร้อด ใคร

สกัคนที-จะสามารถไถ่โทษบาปของเราได ้คาํตอบเดียวของปัญหาบาปนี1  คือ เราตอ้งมาหาพระเยซูและรับการยกโทษจากพระองค ์

ดงันั1นบทบญัญติัไดรั้บมอบหมายหนา้ที-ใหน้าํเรามาถึงพระคริสต์
[h] เพื-อเราจะไดถู้กนบัเป็นผูช้อบธรรมโดยความเชื-อ 25 บดันี1ความเชื-อนั1นมาถึงแลว้ เรา

จึงไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบทบญัญติัอีกต่อไป (กาลาเทีย 3:24-25) 

 

คุณเคยทาํบาปต่อตัวเองไหม ทีDไม่มีใครรู้? 

เพราะผูใ้ดทาํตามบทบญัญติัทั1งหมดแต่พลาดไปจุดเดียวกมี็ความผดิเท่ากบัละเมิดบทบญัญติัทั1งหมด (ยากอบ 2:10) 

 

คุณเคยทาํผดิพลาดบางอยา่งแต่ไม่มีใครรู้ไหม? คุณอาจซ่อนมนัไดจ้ากคนอื-น แต่จากพระเจา้นั1นคุณไม่สามารถกลมอะไรไวใ้ตพ้รมไดเ้ลย พระองครู้์

ทุกสิ-ง เห็นทุกอยา่ง ไม่มีประโยชนอ์ะไรที-จะซ่อน ฉะนั1นแลว้มนัไม่ดีกวา่หรือถา้เราจะเขา้หาพระองคเ์มื-อเราพลั1งพลาดไป? เพื-อสารภาพและ

รับผดิชอบต่อสิ-งที-ทาํ ผมจะลองถามอีกแบบ คุณคิดวา่ก่อนใครสกัคนจะถูกตดัสินวา่เป็นฆาตรกร เขาตอ้งฆ่าคนกี-คน? คาํตอบคือคนเดียว แลว้ตอ้ง

โกหกกี-ครั1 งกนัถึงจะถูกนบัวา่เป็นคนโกหก? หนึ-งครั1 งเท่านั1น เพราะฉะนั1นคุณคิดวา่ตอ้งทาํบาปกี-ครั1 งกนัถึงจะเรียกวา่เป็นคนบาป? ใช่แลว้ คาํตอบคือ

หนึ-งครั1 ง 

 

โทษของบาป 

อยา่เพิ-งรีบหมดหวงักนั ยงัมีข่าวดีรออยู ่ เพื-อเราจะเห็นคุณค่าของทุกสิ-งที-พระเจา้ทาํเพื-อเรานั1น มนัสาํคญัยิ-งที-เราเขา้ใจวา่บาปมีโทษของมนั และโทษ

นั1นเองกคื็อความตาย การถูกพรากจากเจา้แห่งชีวติ คือ พระเจา้ผูส้ร้างทุกสรรพสิ-ง โทษของบาปไม่ใช่แค่การตายทางกายเท่านั1น อาดมัไม่ไดล้ม้ลงตาย

ทนัทีที-เขากินผลไมต้อ้งหา้มในสวนเอเดน โทษของบาปคือการถูกแยกจากพระเจา้ในชีวติหลงัความตาย 

เพราะจิตวญิญาณทุกดวงเป็นของเรา ทั1งของพอ่และของลูกลว้นเป็นของเรา จิตวญิญาณที-ทาํบาปจะตาย (เอเสเคียล 18:4)  

เพราะวา่ค่าตอบแทนที-ไดจ้ากบาปคือความตาย แต่ของขวญัจากพระเจา้คือชีวตินิรันดร์ใน[b]พระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา (โรม 6:23) 

 

ค่าตอบแทนที-ไดจ้ากบาปหมายความวา่อยา่งไรกนั? โดยทั-วไปค่าตอบแทนคือเงินเดือนหรือค่าจา้งที-คุณไดทุ้กเดือนนั1นเอง มนัคือสิ-งเราสมควรไดรั้บ

สาํหรับงานที-เราลงแรงทาํ เช่นเดียวกนันี1  การสนองธรรมชาติบาปของเรากมี็ค่าตอบแทนของมนั คือ การถูกพรากจากพระเจา้ชั-วนิรันดร์ ซึ- งเวน้แต่เรา

จะมาหาพระคริสตแ์ละรับเอาสิ-งที-พระองคท์าํแทนเราบนไมก้างเขน เราจะพินาศอยา่งแน่นอนเมื-อเราตอ้งอยูต่่อหนา้บลัลงักพิ์พากษาของพระคริสต ์

…เพราะพวกเราลว้นตอ้งเขา้เฝ้าต่อหนา้บลัลงักพิ์พากษาของพระคริสต ์(2 โครินธ์ 5:10) 

…เหมือนที-มนุษยถู์กกาํหนดใหต้ายครั1 งเดียว หลงัจากนั1นตอ้งพบกบัการพิพากษา (ฮีบรู 9:27) 

 

พระเยซูคือคาํตอบของบาป 

พระเยซูกล่าววา่ “ขโมยนั1นมาเพียงเพื-อลกั ฆ่า และทาํลาย เราไดม้าเพื-อเขาทั1งหลายจะมีชีวติและมีชีวติอยา่งครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10) คาํกล่าวนี1ตั1ง

คาํถามหนึ-งที-น่าสนใจ ถา้พระเยซูมาเพื-อใหชี้วติเรา แลว้ก่อนพระองคม์าเรามีอะไร? ชีวติที-แทจ้ริง หรือชีวติของพระเจา้นั1น ถูกถ่ายทอดใหก้บัเราเมื-อ

เรากลบัใจใหม่และหนัหาพระเยซูคริสตเ์พื-อรับเอาของขวญัแห่งชีวติจากพระองคเ์ท่านั1น ก่อนหนา้นี1 เราเป็นเพียงแกะที-หลงหายและจมอยูใ่นความตาย

และบาป (เอเฟซสั 2:1, 5) ทางออกเดียวของเราจากความตายและบาปคือตอ้งมีใครสกัคนมารับโทษของการกบฎและความบาปของเราแทนเรา 

วนัต่อมายอห์นเห็นพระเยซูเสดจ็มาทางเขา จึงกล่าววา่ “จงดูพระเมษโปดกของพระเจา้ ผูท้รงรับบาปของโลกไป! (ยอห์น 1:29) 

 



ใครสกัคนนั1นคือพระเยซู พระเจา้ไดก้าํหนดใหพ้ระเยซูเป็นดงัลูกแกะของพระองค ์สงัเวยเป็นเครื-องบูชาลา้งบาปใหเ้ราทุกคน และในเมื-อพระองคเ์ป็น

พระเจา้ในร่างมนุษยแ์ลว้ ทาํใหไ้ม่มีใครอื-นสามารถหรือมีค่ามากพอจะสนองความยติุธรรมนี1และนาํเราทุกคนกลบั “บา้น” ได ้ มีเพียงพระเจา้เท่านั1นที-

จ่ายราคานี1แทนพวกเราทุกคนได ้ ชีวติของพระองคแ์ลกกบัชีวติของเรา เป็นการแลกเปลี-ยนที-พิเศษสุด สิ-งที-เราไดรั้บจากการแลกเปลี-ยนครั1 งนี1 มีค่าและ

สาํคญัเกินกวา่เราจะสามารถเขา้ใจได ้

 

ผมจะลองเปรียบเปรยใหดู้อีกแบบ เราจะตอ้งมีมดสกักี-ตวัถึงจะมีค่ารวมกนัเทียบเท่ากบัแกะหนึ-งตวั? อาจจะสกัลา้นตวั ไม่กสิ็บลา้นตวั หรือตอ้ง

ประชากรมดทั1งโลกดี? แค่นั1นจะพอไหมสาํหรับแกะหนึ-งตวั? แกะเป็นสตัวช์ั1นสูงและนบัวา่มีค่ามากกวา่มดทั1งโลกรวมกนัเสียอีก ทีนี1ลองคิดต่อวา่ 

แลว้แกะกี-ตวัถึงจะมีค่าเท่ามนุษยส์กัคน? สาํหรับพระเจา้ แกะทั1งโลกกเ็ทียบไม่ไดก้บัคุณค่าของมนุษยแ์มค้นเดียวที-ถูกสร้างตามพระฉายของพระองค ์

(ปฐมกาล 1:27) ใหเ้ราลองคิดต่อไปอีกขั1น คุณวา่ราคาของการซื1อมนุษยทุ์กคนบนโลกจากตลาดคา้ทาสของซาตานน่าจะสกัเท่าไหร่กนั? มีพระเจา้ผู ้

ยิ-งใหญ่องคเ์ดียวเท่านั1นที-มีค่ามากพอจะจ่ายราคานั1น และพระเจา้องคนี์1 เองไดเ้ลือกที-จะตายแทนคนทั1งโลก 

 

เรากาํลงัพดูถึงค่าไถ่ในรูปของพระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้ที-ยอมสละชีวติเพื-อแลกกบัชีวติอนัเหลวแหลกของมนุษย ์ นี-คือเหตุที-การตายของพระ

คริสตเ์ท่านั1นสามารถชาํระหนี1บาปของเราได ้ ไม่มีมนุษยห์นา้ไหนสามารถชาํระบาปได ้ แต่พระเจา้ผูเ้ปี- ยมดว้ยพระสิริทาํได ้ พระเจา้ยอมใหพ้ระเยซู

แบกรับความบาปของแกะทั1งโลกที-หลงหาย คือของเราทุกคนนั1นเอง เมื-อเราตอ้นรับพระเยซูเขา้มาในชีวติโดยความเชื-อ เรากไ็ดถู้กสร้างใหม่ หรือเกิด

ใหม่จากเบื1องบน ซึ- งเป็นอะไรที-ตอ้งจ่ายมาดว้ยราคาอนัสูงยิ-ง ดว้ยทุกหยาดเลือดของพระเยซูคริสต ์ แต่ ณ บดันี1 เราเป็นของผูเ้ลี1ยงแกะที-ดีแลว้ ผูย้อม

สละชีวติตวัเองเพื-อแกะของเขา พระเยซูเองบอกเราอยา่งชดัเจนวา่พระองคม์าพลีชีวติเพื-อแกะนั1น (ยอห์น 10:15) 

พระเยซูตรัสตอบวา่ “เราเป็นทางนั1น เป็นความจริง และเป็นชีวติ ไม่มีใครมาถึงพระบิดาไดน้อกจากมาทางเรา (ยอห์น 14:6) 

โดยพระนามของพระเยซูคริสตช์าวนาซาเร็ธ… ในผูอื้-นไม่มีความรอดเลยเพราะไม่ไดป้ระทานนามอื-นที-จะช่วยใหเ้ราทั1งหลายรอดแก่มนุษยท์ั-วใตฟ้้า 

(กิจการ 4:10, 12) 

พระเยซูคริสตเ์สดจ็เขา้มาในโลกเพื-อช่วยคนบาปใหร้อด (1 ทิโมธี 1:15) 

 

พระเยซูชําระโทษของบาปแล้ว 

คุณเคยสงสยัไหมวา่ทาํไมพระเยซูตอ้งถูกกระทาํทารุณโหดร้ายเกินบรรยายก่อนถึงความตายดว้ย? แน่นอนวา่พระเจา้สามารถใหบุ้ตรของพระองคต์าย

อยา่งสบายๆกไ็ด ้ แต่ผมเชื-อวา่คาํตอบ คือ การตายอยา่งทุกขท์รมานแสนสาหสันี1 เปิดโปงความน่าเกลียดของบาปใหเ้ราไดเ้ห็นกนัเตม็ตา นกัเทศนค์น

หนึ-งถามวา่ “คุณวา่พระเยซูจะเปิดโปงความเลวร้ายและน่าสยดสยองของบาปไดแ้ค่ไหน หากพระองคเ์ลือกตายง่ายๆบนเตียง หรือโดยอุบติัเหตุ 

หรือไม่กโ็ดยโรคภยัไขเ้จบ็สกัอยา่ง?” มนัเป็นเรื-องที-น่าเศร้าอยา่งหนึ-งที-มนุษยเ์ราไม่เห็นถึงความโหดร้ายและชั-วชา้ของบาป แผนของพระเจา้คือให้

พระเยซูตายแทนทุกคนที-จะเชื-อในการตายของพระองค ์วา่นั1นคือการตายของตวัพวกเขาเองดว้ย เพื-อใหเ้ห็นความชั-วชา้ของบาปและโทษที-มนัสมควร

ไดรั้บอยา่งยติุธรรม  ดว้ยรักที-พระเจา้มีใหม้นุษย ์ พระองคล์งมาจากสวรรคใ์นร่างของพระบุตร คือ พระเยซูคริสต ์ เพื-อแทนที-เราบนไมก้างเขน และ

สาํแดงพระเมตตาและพระคุณแก่เรา ต่อไปนี1 เป็นอีกหนึ-งตวัอยา่งของกฎการแทนที-ซึ- งเคยปรากฎในอดีต  

 

ในสงครามหนึ-งระหวา่งสหราชอาณาจกัรกบัฝรั-งเศส ผูช้ายฝรั-งเศสถูกเกณฑเ์ขา้กองทพัโดยระบบสุ่มจบัแบบลอตเตอรี-  เมื-อชื-อของใครถูกจบัได ้

เขาคนนั1นตอ้งไปออกรบ มีอยูค่รั1 งหนึ-งเจา้หนา้ที-มาบอกชายคนหนึ-งวา่เขาไดถู้กเลือก แต่ชายคนนั1นกลบัปฏิเสธ กล่าววา่ “ผมถูกยงิตายเมื-อสองปี

ที-แลว้” ทีแรกเจา้หนา้ที-กส็งสยัวา่เขาอาจสติไม่ดี แต่ชายนั1นยนืกรานวา่เขาไดต้ายแลว้จริงๆ เขาอา้งวา่หากตรวจดูเอกสารทางทหารจะพบวา่เขา

เสียชีวติในการปฏิบติัหนา้ที- “มนัจะเป็นไปไดย้งัไง?” พวกเจา้หนา้ที-ถาม “กคุ็ณยงัมีชีวติอยูนี่-เลย” ชายนั1นจึงอธิบายวา่เมื-อนานมาแลว้ชื-อเขาถูก

จบัได ้เพื-อนสนิทของเขาเลยเสนอวา่ “นายมีครอบครัวตอ้งดูแล ลูกเดก็เลก็แดงตั1งหลายคน แต่เรายงัไม่แต่งงาน ไม่ตอ้งเลี1ยงดูใคร เราจะใชชื้-อกบั

ที-อยูน่ายและไปแทนนายเอง” เอกสารที-พบยนืยนัเรื-องนี1  ทาํใหก้รณีพิกลนี1 ถูกส่งไปถึงนโปเลียน โบนาปาร์ต ซึ- งตดัสินวา่ฝรั-งเศสไม่มีสิทธิ\ ทาง

กฎหมายเหนือชายผูนี้1 อีกต่อไป เขาเป็นอิสระแลว้ เพราะเขาไดต้ายแลว้ในร่างของเพื-อนเขา 

 



ในสายตาของพระเจา้นั1น เมื-อพระเยซูสิ1นชีวติบนกางเขน พระองคไ์ดต้ายเป็นตวัแทนของเรา เพื-อปลดปล่อยเราจากพนัธนาการที-ซาตาน ศตัรูของเรา มี

อยูเ่หนือเราผา่นกฎของบาป พระเยซูตายเพื-อคุณ ในฐานะคุณเอง สิ-งที-พระเจา้เห็นคือพระเยซูไดไ้ปแทนเราแลว้ เหมือนที-เพื-อนของชายคนนั1นสละชีวติ

ของตวัเองใหเ้พื-อนที-เขารัก 

ในเมื-อท่านตายกบัพระคริสต์ พน้จากหลกัการพื1นฐานต่างๆ ของโลกนี1  ทาํไมยงัยอมอยูใ่ตก้ฎต่างๆ ราวกบัวา่ท่านยงัเป็นของโลก (โคโลสี 2:20) 

 

ในเมื-อทรงใหท่้านทั1งหลายเป็นขึ1นกบัพระคริสตแ์ลว้ กจ็งใหใ้จของท่านจดจ่อกบัสิ-งที-อยูเ่บื1องบนที-ซึ- งพระคริสตป์ระทบัอยูเ่บื1องขวาพระหตัถ์

ของพระเจา้ 2 จงใหค้วามคิดของท่านจดจ่ออยูก่บัสิ-งเบื1องบน ไม่ใช่สิ-งฝ่ายโลก 3 เพราะท่านตายแล้ว และบดันี1 ชีวติของท่านถูกซ่อนอยูก่บัพระ

คริสตใ์นพระเจา้ 4 เมื-อพระคริสตผ์ูท้รงเป็นชีวติของท่าน[a]ปรากฏ เมื-อนั1นท่านกจ็ะปรากฏพร้อมกบัพระองคใ์นพระเกียรติสิริดว้ย (โคโลสี 3:1-4) 

 

พระเยซูมาเพื-อมอบชีวติพระองคใ์หก้บัเรา ดว้ยการตายบนไมก้างเขนและการเป็นขึ1นใหม่อีกครั1 ง เราไดรั้บชีวติฝ่ายเนื1อหนงัจากบรรพบุรุษของเรา คือ 

อาดมั แต่จากพระเยซูเราไดรั้บชีวติของพระเจา้ คือ ชีวติที-ถ่ายทอดมาถึงเราเมื-อเราเชื-อและวางใจในพระองค ์ เพราะเมื-อใดที-เราเชื-อ ความบาปและ

ความรู้สึกผดิที-ฝังลึกอยูภ่ายในกจ็ะถูกชะลา้งออกไป แทนที-ดว้ยชีวติของพระเจา้ที-ไหลเขา้ท่วมจิตใจเรา ซึ- งบดันี1ไดเ้ป็นหนึ-งกบัพระคริสตแ์ลว้โดย

ความเชื-อ 

 

แต่พระเจา้ทรงสาํแดงความรักของพระองคเ์องแก่เราทั1งหลาย คือขณะที-เรายงัเป็นคนบาปอยูน่ั1น พระคริสตไ์ดสิ้1นพระชนมเ์พื-อเรา (โรม 5:8) 

 

โมเสสยกงูขึ1นในถิ-นกนัดารอยา่งไร บุตรมนุษยก์ต็อ้งถูกยกขึ1น
[f]อยา่งนั1น 15 เพื-อทุกคนทีAเชืAอในพระองค์จะมชีีวตินิรันดร์ 16 “เพราะวา่พระเจา้ทรงรัก

โลกจนไดป้ระทานพระบุต องคเ์ดียวของพระองค ์เพื-อทุกคนทีAเชืAอในพระบุตรนั1นจะไม่พินาศแต่มีชีวตินิรันดร์ 
17 เพราะพระเจา้ไม่ไดท้รงส่งพระบุตร

ของพระองคม์าในโลกเพื-อพิพากษาลงโทษโลก แต่เพืAอช่วยโลกให้รอดโดยทางพระบุตรนั1น 18 ผู้ใดทีAเชืAอในพระองค์กไ็ม่ถูกพพิากษา แต่ผูใ้ดที-ไม่เชื-อก็

ถูกพิพากษาอยูแ่ลว้ เพราะเขาไม่เชื-อในพระนามของพระบุตรองคเ์ดียวของพระเจา้ (ยอห์น 3:14-18) 

 

เพราะพระคริสตสิ์1นพระชนมเ์พื-อลบลา้งบาปเพียงครั1 งเดียวเป็นพอ คือคนชอบธรรมตายเพื-อคนอธรรมเพื-อนาํเราทั1งหลายไปถึงพระเจา้ (1 เปโตร 

3:18) 

 

เราได้รับของขวญัแห่งความรอดเมืDอเรายอมรับพระเยซูคริสต์ 

 

ส่วนคนทั1งปวงที-ยอมรับพระองค ์ผูที้-เชื-อในพระนามของพระองค ์พระองคก์ป็ระทานสิทธิใหเ้ป็นบุตรของพระเจา้ 13 คือเป็นบุตรที-ไม่ไดเ้กิดจาก

การสืบเชื1อสายตามธรรมชาติ
[a] หรือจากการตดัสินใจของมนุษย ์หรือจากเจตจาํนงของสามี แต่เกิดจากพระเจา้ 14 พระวาทะทรงบงัเกิดเป็นมนุษย์

และประทบัอยูท่่ามกลางเรา พระองคท์รงเปี- ยมดว้ยพระคุณและความจริง เราไดเ้ห็นพระเกียรติสิริของพระองค ์ คือพระเกียรติสิริของพระบุตร

องคเ์ดียวผูท้รงมาจากพระบิดา (ยอห์น 1:12-14) 

 

พระเจา้มอบของขวญัแห่งชีวตินิรันดร์ใหก้บัเราเมื-อเราเชื-อ พระองคท์าํใหก้ารรับชีวตินิรันดร์เป็นเรื-องที-ง่ายขนาดเดก็ๆยงัทาํได ้ และของขวญัแห่งชีวติ

นี1กไ็ม่ไดขึ้1นอยูก่บัวา่คุณรู้และเขา้ใจทุกอยา่งมากแค่ไหนดว้ย แต่มนัขึ1นอยูก่บัท่าทีของหวัใจคุณที-พร้อมจาํนนต่อพระคริสตห์รือไม่ ถา้เราไม่ยอมรับ

พระคริสตด์ั-งที-เดก็เลก็ๆทาํ เรากไ็ม่สามารถมีส่วนในชีวตินิรันดร์ได ้ พระเยซูกล่าววา่ “เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ผูใ้ดไม่รับอาณาจกัรของพระเจา้

เหมือนเดก็เลก็ๆ ผูน้ั1นจะไม่มีวนัไดเ้ขา้ในอาณาจกัรของพระเจา้เลย” (มาระโก 10:15)  

 

การยอมรับพระคริสตแ์ละการเกิดใหม่ หรือการเกิดจากพระเจา้นั1น ไม่ไดเ้กิดขึ1นเพียงแค่คุณเดินเขา้โบสถว์นัอาทิตย ์ยอห์นอคัรทูตเสริมวา่การเกิดใน

ครอบครัวคริสเตียนกไ็ม่ไดห้มายความวา่คุณไดรั้บความรอดแลว้ เพราะสิ-งนี1 ไม่ไดม้า “จากการสืบเชื1อสายตามธรรมชาติ” (ยอห์น 1:13) บางคนพดูกนั

วา่พระเจา้ไม่มีหลาน ความหมายคือเราไม่สามารถเขา้แผน่ดินสวรรคไ์ดเ้พราะพอ่แม่เรารู้จกัพระเจา้ หรือเพราะเราแต่งงานกบัคริสเตียน—จาก



เจตจาํนงของสามี (ยอห์น 1:13) แค่มีคู่สมรสคริสเตียนนั1นไม่เพียงพอ การยอมรับพระคริสตเ์รียกร้องใหเ้รายอมจาํนนทั1งสิ1นที-เรามีและทั1งสิ1นที-เราเป็น

ต่อพระองค ์ยอห์นเขียนไวว้า่ผูที้-เชื-อในพระนามของพระองคก์ไ็ดรั้บสิทธิใหเ้ป็นลูกของพระเจา้ (ยอห์น 1:12) 

 

การเชืDอพระเยซูคริสต์หมายความว่าอย่างไร? 

การเชื-อไม่ใช่แค่การรับรู้สิ-งที-พระคริสตท์าํบนไมก้างเขนเพื-อเราเป็นขอ้มูลบางอยา่ง แต่มนัคือการเชื-อและวางใจในพระคริสตผ์ูเ้ดียวเท่านั1น ผมขอ

ยกตวัอยา่งนกัไต่เชือกระดบัตาํนานชาวฝรั-งเศสนามวา่ Blondin ผูเ้ดินขา้มนํ1าตกไนแองการ่ากวา่ 300 ครั1 ง มีอยูค่รั1 งหนึ-งหลงัจากที-ไดไ้ต่เชือกขา้มนํ1าตก

นั1นกลบัไปกลบัมาหลายรอบ Blondin หนัไปถามหมู่ผูช้มวา่มีใครเชื-อไหมวา่เขาสามารถพาหนึ-งในผูช้มขา้มไปได ้ เสียงเฮดงัลั-นขึ1นทนัใดเป็นการเห็น

ดว้ยวา่ตอ้งทาํไดแ้น่นอน แต่เมื-อเสียงเชียร์สงบลง เขากเ็ริ-มถามผูช้มทีละคนวา่พร้อมขี-หลงัเขาและขา้มไปดว้ยกนัไหม ปรากฏวา่ไม่มีใครกลา้สกัคน

เดียว การเชื-อในพระเยซูคริสตคื์อการวางใจในพระองค ์ความเขา้ใจที-อยูแ่ต่ในหวันั1นไม่เพียงพอ เราตอ้งกลา้ตอ้นรับพระองคเ์ขา้มาในชีวติและอนุญาต

ใหพ้ระองคอุ์ม้เราขา้มนํ1าตกจากวนันี1 เป็นตน้ไป ในวนันี1 เราสามารถยอบรับพระองคเ์หมือนดงัที-เดก็เลก็ๆทาํไดห้รือไม่? 

เราอยูที่-นี-แลว้! เรายนืเคาะอยูที่-ประตู ถา้ผูใ้ดไดย้นิเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเขา้ไปรับประทานอาหารกบัผูน้ั1นและเขาจะรับประทานร่วมกบัเรา 

(ววิรณ์ 3:20) 

การสารภาพบาป 

เวลาเราพดูถึงการสารภาพบาป เรากาํลงัพดูถึงการเปิดเผยต่อพระเจา้สิ-งที-เราไดท้าํซึ- งรู้อยูแ่ก่ใจวา่ผดิ คาํวา่สารภาพบาปในภาษากรีกแปลวา่ การกล่าว

สิ+งเดิม รวมทั1งยอมรับและเห็นดว้ยกบัพระเจา้เกี-ยวกบับาปที-ไดท้าํ อยา่พยายามอธิบายดว้ยหลกัเหตุผลวา่ทาํไมคุณทาํสิ-งนั1นสิ-งนี1  หรือทาํไมความบาป

บางอยา่งที-พระเจา้ชี1 ใหคุ้ณเห็นไม่ร้ายแรงเท่าไหร่ในความคิดของคุณ แค่ยอมรับความบาปที-ทาํและรับการยกยกโทษจากพระเจา้ มารมกักระซิบขา้งหู

เราอยูเ่รื-อยวา่ มนัไม่ร้ายแรงเท่าไหร่หรอก เราตอ้งตา้นทานเสียงนี1 ใหไ้ด ้และร้องขอความเมตตาจากพระเจา้ การเขา้หาพระเจา้ส่วนตวัเพื-อสารภาพบาป

ที-พระวญิญาณบริสุทธิ\ ช่วยเราใหต้ระหนกัถึงนั1นนบัเป็นสิ-งที-ฉลาดและควรทาํอยา่งยิ-ง มนัจะช่วยปลดภาระบาปจากเรา เพราะทา้ยที-สุดแลว้พระองครู้์

ทุกอยา่งอยูดี่ เราไม่สามารถซ่อนสิ-งใดจากพระองคไ์ด ้

ผูใ้ดยอมรับเราต่อหนา้มนุษย ์เราจะยอมรับเขาต่อหนา้พระบิดาของเราในสวรรคเ์ช่นกนั  แต่ผูใ้ดไม่ยอมรับเราต่อหนา้มนุษย ์เราจะไม่ยอมรับผูน้ั1นต่อ

หนา้พระบิดาของเราในสวรรค ์(มทัธิว 10:32-33) 

 

…ถา้ท่านยอมรับดว้ยปากของท่านวา่ “พระเยซูทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” และเชื-อในใจของท่านวา่พระเจา้ทรงใหพ้ระองคเ์ป็นขึ1นจากตาย ท่านกจ็ะ

ไดรั้บความรอด  เพราะท่านเชื-อดว้ยใจ จึงทรงใหท่้านเป็นผูช้อบธรรม และเพราะท่านยอมรับดว้ยปาก จึงทรงใหท่้านรอด (โรม 10:9-10) 

 

ความมัDนใจในความรอด 

หลายปีที-แลว้มีหญิงสาวคนหนึ-งมาปรึกษาเหล่าอาจารยข์องโบสถห์นึ-งถึงความตอ้งการอยากมีส่วนร่วมในโบสถน์ั1น คาํถามแรกที-เธอถูกถามคือ “คุณ

ไดต้ระหนกัแลว้หรือยงัวา่คุณเคยเป็นคนบาป?” “ค่ะ” เธอตอบอยา่งไม่ลงัเล คาํถามที-สองที-เธอถูกถามคือ “คุณคิดวา่คุณไดรั้บการเปลี-ยนแปลงแลว้

หรือไม่” “ไดค่้ะ ดิฉนัมั-นใจ” เธอตอบโดยทนัที คาํถามสุดทา้ยตามมาวา่ “แลว้คุณคิดวา่คุณเปลี-ยนไปอยา่งไร?” “เรื-องมนัเป็นอยา่งนี1 ค่ะ ก่อนดิฉนัมา

เป็นคริสเตียน ดิฉนัวิ-งเขา้หาบาป ตอนนี1 ดิฉนัวิ-งหนีมนั” สิ-งนี1 เองคือหลกัฐานของตวัตนที-เปลี-ยนไปเพราะไดผ้า่นการเกิดใหม่แลว้ มนัคือทั1งทศันคติ

และทิศทางที-เปลี-ยนไป 

 

เรามาดูกนัวา่หลกัฐานของผูที้-เกิดใหม่แลว้นั1นประกอบดว้ยอะไรบา้ง แต่ก่อนอื-นเราตอ้งจาํไวว้า่สิ-งเหล่านี1ไม่ใช่สิ-งที-ตวัเราเองจะทาํใหเ้กิดขึ1นได ้แต่มนั

คือผลของการเปลี-ยนแปลงภายใน ซึ- งพระวญิญาณบริสุทธิ\ เป็นผูก้ระทาํ ไม่ใช่เนื1อหนงัของเรา 

 

1) คุณเชื-อในข่าวประเสริฐจริงๆหรือไม่? เราไม่ไดพ้ดูถึงความเขา้ใจและการยอมรับความจริงของข่าวประเสริฐทางความคิด แต่การเชื-อดว้ย

ใจที-ผลกัดนัใหเ้ราใชชี้วติประจาํวนัดว้ยค่านิยมซึ-งมาจากเบื1องบน เพราะทา้ยที-สุดแลว้ชีวติคุณจะเป็นตวับ่งบอกเองวา่คุณเชื-อจริงหรือไม่ 



พระเยซูกล่าววา่ “ท่านจะรู้จกัเขาโดยผลของเขา กอหนามจะออกผลเป็นองุ่นและพุม่หนามจะออกผลเป็นมะเดื-อไดห้รือ?” (มทัธิว 7:16) 

หลกัฐานอนัแสดงถึงผลของพระวญิญาณบริสุทธิ\ ในชีวติคุณนั1นควรเพิ-มพนูขึ1นเรื-อยๆ (กาลาเทีย 5:16-25) 

2) คุณมีหวัใจที-รู้สึกรักและขอบคุณพระเยซูที-ไดต้ายบนไมก้างเขนเพื-อคุณหรือไม่? 

3) คุณมีความหิวกระหายอยากรู้จกัพระคาํของพระเจา้หรือไม่? “แต่ถา้ผูใ้ดเชื-อฟังพระดาํรัสของพระองค ์ความรักของพระเจา้[b] กเ็ตม็บริบูรณ์

อยูใ่นผูน้ั1น ดว้ยวธีินี1 เราจึงรู้วา่เราอยูใ่นพระองคคื์อ” (1 ยอห์น 2:5) 

4) ภายในใจคุณรอคอยการกลบัมาอีกครั1 งของพระเยซูหรือไม่? “เพื-อนที-รัก บดันี1 เราเป็นลูกของพระเจา้ ภายหนา้เราจะเป็นอยา่งไรเรายงัไม่

อาจรู้ได ้แต่เรารู้วา่เมื-อพระองคท์รงปรากฏ เราจะเป็นเหมือนพระองค ์เพราะเราจะเห็นพระองคอ์ยา่งที-พระองคท์รงเป็น 3 ทุกคนทีAมี

ความหวงัในพระองค์เช่นนีLย่อมชําระตนเองให้บริสุทธิOเหมือนที-พระองคท์รงบริสุทธิ\ ” (1 ยอห์น 3:2-3) 

5) คุณโกรธและผดิหวงักบัตวัเองหรือไม่เวลาคุณทาํบาป? ถา้คุณไดเ้ชิญพระเยซูมานั-งบนบลัลงักใ์นชีวติคุณและมอบชีวติคุณใหพ้ระองคแ์ลว้ 

พระวญิญาณจะช่วยทาํใหคุ้ณสาํนึกบาปผดิที-ทาํไป 

6) คุณรักผูอื้-นที-รักพระเจา้ดว้ยเหมือนกนัหรือไม่? คุณมีสนัติสุขเมื-อใชเ้วลากบัคริสเตียนคนอื-นหรือไม่? “เรารู้วา่เราผา่นพน้ความตายเขา้สู่

ชีวติเพราะเรารักพี-นอ้งของเรา ผูใ้ดไม่รักผูน้ั1นยงัคงอยูใ่นความตาย” (1 ยอห์น 3:14) 

7) คุณสามารถรับรู้ไดห้รือไม่ถึงพระวญิญาณบริสุทธิ\ ที-ทาํงานอยูใ่นชีวติคุณ? ถา้ใช่ สิ-งนี1กเ็ป็นอีกหนึ-งหลกัฐานยนืยนัถึงชีวติใหม่ของพระเจา้

ที-สถิตอยูใ่นคุณ “เรารู้วา่เราอยูใ่นพระองคแ์ละพระองคท์รงอยูใ่นเรา เพราะพระองคไ์ดป้ระทานพระวญิญาณของพระองคแ์ก่เรา” (1 

ยอห์น 4:13) 

 
37 คนทั1งปวงที-พระบิดาประทานแก่เราจะมาหาเรา และผูที้-มาหาเรา เรากจ็ะไม่มีวนัขบัไล่เขาไป 38 เพราะเราไดล้งมาจากสวรรคมิ์ใช่เพื-อทาํตามใจของ

เราเองแต่เพื-อทาํตามพระประสงคข์องพระองคผ์ูท้รงส่งเรามา 39 และพระประสงคข์องพระองคผ์ูท้รงส่งเรามาคือ ไม่ใหเ้ราสูญเสียคนทั1งปวงที-พระองค์

ประทานแก่เราไปแมส้กัคนเดียว แต่จะใหค้นเหล่านี1 เป็นขึ1นมาในวนัสุดทา้ย 
40 เพราะพระบิดาของเราทรงประสงคใ์หทุ้กคนที-เห็นและเชื-อในพระบุตร

มีชีวตินิรันดร์ และเราจะใหเ้ขาเป็นขึ1นมาในวนัสุดทา้ย” (ยอห์น 6:37-40) 

 

เหตุฉะนั1นถา้ผูใ้ดอยูใ่นพระคริสต ์การทรงสร้างใหม่ไดเ้กิดขึ1นแลว้ สิ-งเก่าไดล่้วงไป สิ-งใหม่ไดเ้ขา้มา! (2 โครินธ์ 5:17) 

 

ขา้พเจา้ถูกตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ ขา้พเจา้จึงไม่มีชีวติอยูต่่อไป พระคริสตต่์างหากทรงมีชีวติอยูใ่นขา้พเจา้ ชีวติที-ขา้พเจา้ดาํเนินอยูใ่นกายนี1  ขา้พเจา้

ดาํเนินดว้ยความเชื-อในพระบุตรของพระเจา้ผูท้รงรักขา้พเจา้และประทานพระองคเ์องเพื-อขา้พเจา้ (กาลาเทีย 2:20) 

 

“เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ ผูใ้ดฟังคาํของเราและเชื-อพระองคผ์ูท้รงส่งเรามา ผูน้ั1นกมี็ชีวตินิรันดร์และจะไม่ถูกลงโทษ เขาไดผ้า่นพน้ความตายเขา้สู่

ชีวติแลว้ (ยอห์น 5:24) 

 

ขา้พเจา้เขียนขอ้ความเหล่านี1มาถึงท่านทั1งหลายที-เชื-อในพระนามของพระบุตรของพระเจา้ เพื-อท่านจะรู้วา่ท่านมีชีวตินิรันดร์ (1 ยอห์น 5:13) 

 

ความรักเช่นนี1แปลกประหลาดมากสาํหรับสมองอนัเลก็นอ้ยของมนุษยเ์รา มนัแทบจะดีเกินจริงที-พระเจา้แห่งจกัรวาลจะลงมาตายแทนเรา รับการ

ทรมานแสนหฤโหดแทนเรา ทั1งที-เราเองสมควรตอ้งไดรั้บมนัเพราะความบาปที-ทาํ C.T. Studd นกัคริกเกตและมิชชนันารีผูโ้ด่งดงัชาวองักฤษไดก้ล่าว

วา่ “ถา้พระเยซูคริสตคื์อพระเจา้และทรงตายแทนผม ไม่มีการเสียสละใดจะยิ-งใหญ่เกินกวา่ที-ผมจะทาํเพื-อพระองคเ์ป็นแน่” เพราะหากไม่มีทางเลือกใด

อีกแลว้นอกจากที-พระคริสตจ์ะตายแทนเราเพื-อชาํระบาป มนัยนืยนัถึงผลอนัร้ายแรงยิ-งของบาป และชี1ใหเ้ห็นวา่มนัสาํคญัเพียงใดสาํหรับพระเจา้ที-หนี1

บาปตอ้งถูกเปลื1องจากตวัเรา เพื-อใหเ้ราสามารถมีความสมัพนัธ์อยา่งสมบูรณ์กบัพระองคอี์กครั1 ง เราควรทาํทุกสิ-งที-ทาํไดที้-จะทิ1งบาปไวเ้บื1องหลงั และ

กา้วไปขา้งหนา้สู่ชีวติใหม่ พร้อมเชื-อฟังพระเจา้ของเราในทุกเรื-อง 

 



คุณจะตอบสนองอยา่งไรต่อพระคาํของพระเจา้ในตอนนี1? คุณอาจรู้สึกพร้อมแลว้วนันี1 ที-จะอธิษฐานสั1นๆตามผม ดว้ยความเชื-อและความไวใ้จในพระ

คริสตแ์ละสิ-งที-พระองคท์าํใหส้าํเร็จแลว้บนกางเขน ถา้เช่นนั1น ขอใหคุ้ณอธิษฐานตามนี1วา่ 

 

คาํอธิษฐาน: ขา้แต่พระบิดา ลูกเชื-ออยา่งสุดหวัใจวา่พระเยซูมาเพื-อใหชี้วติใหม่กบัลูก วนันี1 ลูกวางใจในพระองคแ์ละเชื-อในสิ-งที-พระองคท์าํสาํเร็จแลว้

บนกางเขนเพื-อลูก ที-ผา่นมาลูกไดท้าํบาปและทาํสิ-งที-ผดิมากมาย ลูกขอหนัจากบาปและหนัหาพระองค ์ ลูกขอบคุณพระองคที์-ส่งบุตรของพระองค์

มายงัโลกนี1 เพื-อช่วยลูกจากบาป ลูกขอเชิญพระเยซูเขา้มาในชีวติและชาํระลูกใหส้ะอาด ลูกตอ้งการพระองคว์นันี1  เอเมน 

ถา้คุณไดอ้ธิษฐานตามคาํอธิษฐานนี1  เราอยากไดย้นิวา่คุณคิดอยา่งไรกบับทเรียนนี1  คุณสามารถส่งอีเมลมาหาเราไดต้ามที-อยูด่า้นล่าง หากคุณสนใจจะ

เรียนรู้เพิ-มเกี-ยวกบัพระเยซู กดลิงคเ์วบ็ไซตด์า้นล่างไดเ้ลยครับ 

 

คีธ โธมสั (Keith Thomas) 

อีเมล: keiththomas@groupbiblestudy.com 

เวบ็ไซต:์ www.groupbiblestudy.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


