
 

ท าดีจะได้ดีจริงหรือ? 
 

7 หลกัการความจริงท่ีทุกคนควรรู้เก่ียวกบัการรอดจากนรก 
 
 

หลกัการที ่๑ 
คนท าดีไม่ได้เป็นคนดีเสมอไป 

 
‚ท าดไีดด้‛ี เป็นค าคตพิจน์ทีค่นไทยรูจ้กัด ี เป็นค าทีทุ่กคนไดฟั้งตัง้แต่เป็นเดก็ ค าพูดนี้จงึเขา้ไปถงึจติใจ
จนเป็นหลกัการและแนวทางชวีติ พอโตแลว้กพ็ดูใหล้กูหลานไดฟั้งเพื่อว่าพวกเขากจ็ะท าตาม ทุกคนก็
อยากไดด้ ี คนส่วนมากจงึพยายามกระท าด ี เพราะกลวัว่าถา้ไม่ท าด ี กจ็ะตอ้งไดร้บัเคราะหร์า้ยเขา้มา 
ดว้ยเหตุนี้ คนหลายคนจะท าด ีไมใ่ช่เพราะเขาเป็นคนด ีแต่เพราะความกลวั ถา้เราเป็นคนดจีรงิๆ เราก็
จะท าดเีพราะว่าเราเป็นคนดอียูแ่ลว้ ไมใ่ช่เพราะการทีเ่รากลวัว่าสิง่ไมด่จีะเกดิขึน้กบัเรา 
 
ถา้ดลูกึลงไปหน่อย เราจะเหน็ว่า คนทีด่จีรงิไมไ่ดเ้ป็นคนที ่ ‚ท าด‛ี เท่านัน้ แต่เป็นคนทีท่ าดเีพราะมี
ความคดิทีด่มีาก่อน หลายคนท าความดเีพราะหวงัค่าตอบแทน เช่น ชื่อเสยีง เสยีงปรบมอื ค าเยนิยอ 
หรอื เงนิทอง และยงัมอีกีหลายคนทีพ่ยายามท าดเีพราะเขาไดท้ าความผดิบาปอะไรบางอย่าง (หรอื 
หลายอยา่ง!) ความรูส้กึผดิจงึกระตุน้ใหพ้วกเขาท าด ี โดยหวงัว่าการท าดจีะลบลา้งความผดินัน้ มองดู
คนนัน้จากภายนอกกด็นู่าชื่นชม แต่มนัเป็นการชื่นชมคนบาปทีก่ าลงัท าความดดีว้ยแรงจงูใจที่ผดิ เรา
จงึสรุปไดว้่า คนทีท่ าด ี ไมใ่ช่คนดเีสมอไป อย่างไรกต็าม บางคนอาจส านึกว่าเขาท าความดเีพราะรูว้่า
ตวัเขาเป็นคนบาป ซึง่การยอมรบัว่าตวัเองเป็นคนบาปเป็นขัน้แรกในการหลุดพน้จากบาปและผลของ
บาป 
 

 
หลกัการที ่๒ 

ความดีของมนุษยไ์ม่มีมาตรฐาน 
 
ถา้ถามคนทัว่ไปว่า ‚คุณคดิว่าคุณเป็นคนด ีหรอืคนเลว‛  บางคนจะบอกว่า ‚ฉนัเป็นคนด"ี บางคนอาจ
กลา้ตอบว่า ‚ฉนัเป็นคนเลว‛ หรอื ‚ฉนัเป็นคนดบีา้ง ไม่ดบีา้ง" ทีม่นัแปลกคอื คนทีต่อบว่า ‚ฉนัเป็นคน
ด"ี อาจคดิว่าเขาเป็นคนดเีพราะเขาไมเ่คยดื่มเหลา้ ไมเ่คยสบูบุหรี ่ หรอืไมเ่คยฆ่าใคร แต่เขายงัชอบ
นินทา โกหก และอจิฉา คนแบบน้ีกช็อบบอกว่า ‚ฉนัไม่เคยท ารา้ยใคร‛ แต่เพราะการทีช่อบนินทาเรือ่ง
ของเพื่อนบา้น เขาอาจเคยท าใหส้ามภีรรยาทะเลาะเบาะแวง้กนั หรอืท าใหค้นๆ หนึ่งตกงาน หรอืท าให้
เขาตอ้งเสยีโอกาสทีจ่ะไดง้านทีด่ ีเป็นตน้ บางคนบอกว่า ถา้กนิอาหารเจทุกปีช่วงเทศกาลเจ  จะไดบุ้ญ



แน่ น่าจะขึน้สวรรคไ์ด ้ แต่คนอื่นจะบอกว่ายงัไมพ่อ ตอ้งกนิเจทุกวนั ซึง่คนพวกนี้จะสูค้นนบัถอืศาสนา 
เจน (Jain) ของอนิเดยีไมไ่ดเ้ลย เพราะศาสนา เจน เครง่เรือ่งนี้มาก มบีางนิกายทีไ่มย่อมกนิแมแ้ต่มนั
ฝรัง่หรอืผกัใดๆ ทีป่ลุกในดนิ เพราะเกรงว่าจะท าลายบา้นของแมลงทีก่ าลงัอาศยัอยูใ่นรากของตน้ผกั
นัน้ๆ ! ในทางตรงขา้มยงัมคีนในโลกนี้ทีเ่ชื่อว่า ถา้ยดึเครือ่งบนิโดยสารและบงัคบัใหพุ้่งชนตกึสงู กจ็ะ
ไดร้บับ าเหน็จเมือ่ถงึสวรรค ์ แค่นี้เรากเ็หน็ว่าแต่ละระบบความเชื่อ (ศาสนา) สอนไมเ่หมอืนกนั และ
ขดัแยง้กนัดว้ย ขอเสรมิอกีนิดหน่ึงว่า ศาสนาเจนยงัมนีิกายหนึ่ง (ชื่อว่า ดกิมับารา) ทีผู่ศ้รทัธาตอ้ง
เปลอืยกาย เพราะเหน็ว่าการอาศยัสิง่ของ รวมถงึเสือ้ผา้ จะก่อใหเ้กดิกิเลส ซึง่ขดัแยง้กบัศาสานา
อสิลามบางนิกายทีบ่งัคบัใหผู้ห้ญงิปิดบงัแมแ้ต่ขอ้เทา้ เพราะเกรงว่าจะก่อใหเ้กดิกเิลสนัน่เอง! 
 
แต่ละศาสนา นิกาย หรอื ลทัธ ิ มกีฎและขอ้บงัคบัทีถู่กตัง้ไวเ้พื่อใหค้นทีศ่รทัธากระท าตามดว้ย
ความหวงัว่า ถา้บรรลุได ้ จะตอ้งไดด้ ี ในทีสุ่ดก็คงจะเขา้สวรรค ์ ในโลกนี้มรีาวๆ เจด็พนัลา้นคนทีม่ ี
มาตรฐานความดทีีไ่มเ่หมอืนกนั และมรีอ้ยแปด (ลา้น) ความคดิว่าจะตอ้งท าอย่างไรถงึจะขึ้นสวรรคไ์ด ้
ค าถามทีส่ าคญัคอื ใครถูก ใครผดิ? มาตรฐานความดทีีแ่ทจ้รงิอยูท่ีไ่หน? 
 
 

หลกัการที ่๓ 
พระเจ้าเท่านัน้ มีมาตรฐานความดีท่ีสมบูรณ์แบบ 

 
พระเจา้ทรงเป็นผูท้รงสถติอยูส่งูสุด และดว้ยฤทธานุภาพของพระองค ์พระเจา้ทรงสรา้งสวรรค ์จกัรวาล 
โลก และธรรมชาตทิุกสิง่ รวมถงึมนุษย ์ คุณอาจเชื่อในทฤษฎขีองนกัวทิยาศาสตรบ์างคนทีส่นันิษฐาน
ว่า จกัรวาลและธรรมชาตก่ิอเกดิจากการบงัเอญิ และมนุษยเ์ราววิฒันาการมาจากสตัวเ์ซลลเ์ดยีว แต่
สามญัส านึกไดบ้อกเราว่า สิง่ใดทีม่รีะบบระเบยีบและความสมบรูณ์แบบไม่มทีางทีก่่อเกดิมาจากความ
วุ่นวาย เช่น ทฤษฎกีารระเบดิครัง้ใหญ่ (Big Bang Theory) ความสวยงามและความสมบรูณ์แบบทีเ่รา
เหน็ในทุกๆ ระบบของธรรมชาตจิ าตอ้งมาจากความอจัฉรยิะและฤทธานุภาพอนัไมจ่ ากดัของพระเจา้ 
ไมใ่ช่จากการบงัเอญิ พระคมัภรีไ์บเบลิ ซึง่เป็นบนัทกึพระค าของพระเจา้ตัง้แต่เมือ่ 3,500 กว่าปีทีแ่ลว้ 
ไดป้ระกาศความจรงินี้ไวต้ัง้แต่ขอ้แรกเลย  
 

‚ในเริม่แรกนัน้พระเจา้ทรงเนรมติสรา้งสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลก‛ (พระธรรมปฐมกาล 1:1) 
 
คุณอาจจะปฏเิสธทีจ่ะเชื่อขอ้นี้ แต่ถา้คุณปฏเิสธพระค าของผูซ้ึง่ทรงสรา้งฟ้าสวรรค ์ และทรงประทาน
ชวีติและจติใจแก่คุณ คุณจะไม่มวีนัทีจ่ะเขา้สวรรคไ์ด ้ เพราะว่าพระองคท์รงมมีาตรฐานทีส่มบรูณ์แบบ
ในทุกประการ มาตราฐานความดขีองพระเจา้นัน้จ าตอ้งปฏเิสธคนบาปไมใ่หเ้ขา้สวรรค ์ สวรรคค์อืที่
ส าหรบัผูท้ีไ่ม่มบีาปเท่านัน้ ความดขีองมนุษยจ์ะไมม่วีนับรรลุมาตรฐานความดขีองพระเจา้ ซึง่พระเจา้



ทรงประกาศแก่เราผ่านผูเ้ผยพระวจนะชื่อ อสิยาห ์ ว่า ‚ขา้พระองคท์ุกคนไดก้ลายสิง่สกปรก และการ
กระท าอนัชอบธรรมของขา้พระองคท์ัง้สิน้เหมอืนผา้เป้ือนเลอืดประจ าเดอืน‛ (พระธรรมอสิยาห ์64:4) 
 
ในอกีเล่มหนึ่งในพระคมัภรีไ์บเบลิ พระเจา้ทรงตรสัว่า ‚ไมม่ผีูใ้ดเป็นคนชอบธรรมสกัคนเดยีว ไมม่เีลย‛ 
(พระธรรมโรม 3:10) และ ‚ทุกคนกระท าบาป และเสื่อมจากสง่าราศขีองพระเจา้‛ (พระธรรมโรม 3:23) 
 
 

หลกัการที ่๔ 
พระเจ้าเท่านัน้ ท่ีจะช่วยให้ขึ้นสวรรคไ์ด้ 

 
‚ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน‛ เป็นค าคตพิจน์อกีค าหนึ่งทีค่นไทยมกัจะไดย้นิตัง้แต่เกดิ ขอ้นี้อาจเป็นจรงิในบาง
เรือ่ง แต่หากคุณอยากขึน้สวรรค ์คุณจ าเป็นตอ้งอาศยัความช่วยเหลอืจากพระเจา้เท่านัน้ เพราะว่าพระ
เจา้ทรงเป็นผูส้รา้งสวรรค ์ และมาตรฐานอนัชอบธรรมของพระเจา้ไมส่ามารถอนุญาตคนบาปใหเ้ขา้
สวรรคไ์ด ้สวรรคเ์ป็นที่ๆ  บรสิุทธิ ์มแีต่ผูบ้รสิุทธิเ์ท่านัน้ทีจ่ะสามารถเขา้ไปได ้
 
 ในยอ่หน้าทีผ่่านมา คุณไดอ่้านว่าพระเจา้ทรงชอบธรรมอยา่งสมบณูณ์แบบ และทรงฤทธานุภาพสงูสุด  
พระคมัภรีข์องพระเจา้ (หรอืทีค่นทัว่โลกมกัจะเรยีกว่า ‚ไบเบลิ‛ ซึง่มาจากภาษากรกีสมยัโบราณ และมี
ความหมายว่า ‚หนงัสอื‛) ไดส้อนผูเ้รยีนถงึพระลกัษณะของพระเจา้อกีหลายอยา่ง อกีหนึ่งในพระ
ลกัษณะของพระเจา้คอื ‚ความรกั‛ 
 

‚พระเจา้ทรงเป็นความรกั‛ (พระธรรม 1 ยอหน์ 4:8ข) 
 
พระเจา้ทรงรกัและห่วงใยมนุษยท์ุกคน พระเจา้ไมท่รงประสงค์ใหม้นุษยค์นใดคนหนึ่งทนทุกขท์รมานใน
บงึไฟนรก 
 

‚[พระเจา้] ไม่ทรงประสงคท์ีจ่ะใหผู้ห้นึ่งผูใ้ดพนิาศเลย‛ (พระธรรม 2 เปโตร 3:9) 
 
พระองคท์รงรกัทุกคน และทรงปรารถนาใหทุ้กคนมชีวีตินิรนัดรก์บัพระองคบ์นสวรรค ์ ดงันัน้ พระองค์
ทรงเปิดหนทางใหเ้ราเขา้สวรรค ์ โดยทรงประทานพระเยซคูรสิต ์ ผูซ้ึง่เป็นพระบุตรของพระเจา้พระบดิา 
ใหเ้ขา้มาในโลกนี้เพื่อไดร้บัการพพิากษาลงโทษบาปแทนมนุษยท์ุกคน  
 
‚พระเจา้ทรงรกัโลก [มนุษยท์ุกคนในประวตัศิาสตร]์ จนไดท้รงประทานพระบุตรของพระองค์ ผูท้รง
บงัเกดิอยา่งม ี เอกลกัษณ์เฉพาะ [ค านี้เลง็ถงึการทีพ่ระเยซคูรสิตท์รงเป็นพระเจา้ และทรงบงัเกดิเป็น



มนุษยจ์ากหญงิพรหมจารยี]์ เพื่อว่า ทุกคนทีเ่ชื่อในพระองค ์ [เชื่อว่าพระเยซคูรสิตท์รงไถ่บาปใหเ้ขา] 
จะไมพ่นิาศ [ในบงึไฟนรก] แต่มชีวีตินิรนัดร ์[บนสวรรค]์‛ (พระธรรมยอหน์ 3:16) 
 
‚พระเจา้ทรงส าแดงความรกัของพระองคแ์ก่เราทัง้หลาย คอืขณะทีเ่รายงัเป็นคนบาปอยูน่ัน้ พระครสิต์
ไดท้รงสิน้พระชนม ์[ทรงรบัการพพิากษาลงโทษทีไ่มก้างเขน] แทนเรา‛ (พระธรรมโรม 5:8) 
 
เมือ่พระเยซคูรสิตไ์ดท้รงพระชนม ์ 33 ปีบนโลก กลุ่มคนทีเ่กลยีดพระเยซไูดก้ล่าวหาว่าพระเยซเูป็นผู้
ทรยศชาต ิ และทรงดหูมิน่ศาสนายดูายของคนยวิเพราะอ้างว่าเป็นบุตรของพระเจา้และเป็นพระเมสสิ
ยาห ์ (กษตัรยีท์ีม่าจากพระเจา้ตามพระสญัญา) พระองคจ์งึถูกตรงึไวท้ีไ่มก้างเขน เป็นวธิกีารประหาร
ชวีติอยา่งทรมานของสมยันัน้ การนี้เป็นซึง่ทีพ่ระเจา้ทรงทราบตัง้แต่อดตีกาล และเป็นไปตามแผนการ
ของพระเจา้ ตัง้แต่ 700 ปีก่อนทีพ่ระเยซเูสดจ็มา อสิยาห ์เขยีนถงึพระเยซวู่า 
 
‚แต่ท่านถูกบาดเจบ็เพราะความละเมดิของเราทัง้หลาย ท่านฟกช ้าเพราะความบาปของเรา การตสีอน
อนัท าใหเ้ราทัง้หลายปลอดภยันัน้ตกแก่ท่าน ทีต่อ้งฟกช ้านัน้กใ็หเ้ราหายด ี เราทุกคนไดเ้จิน่ไปเหมอืน
แกะ เราทุกคนต่างไดห้นัไปตามทางของตนเอง และพระผูเ้ป็นเจา้ [พระเจา้พระบดิา] ทรงวางลงบน
ท่านซึง่ความชัว่ชา้ของเราทุกคน‛ [พระธรรมอสิยาห ์53:5-6] 
 
มสีาวกของพระครสิต ์(ชื่อเปโตร) ไดเ้ขยีนถงึพระครสิตว์่า 

 
‚พระองคเ์อง  ไดท้รงรบัแบกบาปของเราไวใ้นพระกายของพระองคท์ีไ่มก้างเขน‛ 

(พระธรรม1เปโตร 2:24) 
 

และมสีาวกอกีท่านหนึ่ง ไดเ้ขยีนไวว้่า 
 
‚พระองคท์รงเป็นผูล้บลา้งพระอาชญาทีต่กกบัเราทัง้หลายเพราะบาปของเรา และไมใ่ช่แต่บาปของเรา
พวกเดยีว แต่บาปของมนุษยท์ัง้ปวงในโลกดว้ย‛ (1 ยอหน์ 2:2) 
 
 

หลกัการที ่๕ 
คนท่ีวางใจเช่ือพระเจ้าจะรอดจากนรก 

 
ทุกคนมคีวามเชื่อ ความเชื่อนัน้คอื การทีเ่ราเลอืกไวว้างใจสิง่ใด หรอืในผูใ้ด หรอืในการสัง่สอนของ
คนๆ หนึ่ง หลายคนเชื่อในทฤษฎทีีม่นุษยไ์ด้ววิฒันาการมาจากสตัวเ์ซลลเ์ดยีว หรอืในทฤษฎกีาร
ระเบดิครัง้ใหญ่ เพราะเขาไวว้างใจในการสอนของนกัวทิยาศาสตร ์ บางคนอาจเชื่อว่านกัการเมอืงคน



หนึ่งจะน าผลดมีาถงึเขาและสงัคมจงึไดแ้สดงความไวว้างใจในคนนัน้ดว้ยการออกเสยีงโวทเลอืกเขา ใน
เรือ่งการขึน้สวรรค ์เรามกัจะเชื่อคุณพ่อ คุณแม ่คุณคร ูหรอืผูส้อนศาสนา ซึง่ส่วนใหญ่กส็อนตามระบบ
ศาสนาหรอืแนวคดิว่า ‚ท าด ี กจ็ะไดข้ึน้สวรรค‛์ แต่เราควรคดิว่า ถา้หากจะหาทางขึน้สวรรค ์ เราน่าจะ
เลอืกทีจ่ะวางใจเชื่อในค าชีแ้นะของผูท้ีไ่ดม้าจากสวรรคม์ากกว่าคนทีไ่มเ่คยไปมาก่อน 
 

‚ท่านทีล่งมาจากสวรรค ์คอืบุตรมนุษยผ์ูท้รงสถติในสวรรคน์ัน้‛ (ยอหน์ 3:13ข) 
 
‚พระเยซคูรสิตต์รสัแก่เขาว่า ‘เราเป็นทางนัน้ เป็นความจรงิและเป็นชวีติ ไมม่ผีูใ้ดมาถงึพระบดิาได้
นอกจากจะมาทางเรา’ ‛ (ยอหน์ 14:6) 
 
พระคมัภรีไ์บเบลิสอนว่า จะขึน้สวรรคก์ต็อ้งเชื่อวางใจในพระเจา้และพระราชกจิซึง่พระองคท์รงกระท า
ใหเ้รา พระเจา้ทรงประทานความรอดนิรนัดรแ์ก่เราเป็นของขวญั ซึง่เราจะตอ้งรบัดว้ยความเชื่อเท่านัน้ 
ไมใ่ช่ดว้ยความพยายามท าด ีนี่แหละ คอื พระคุณพระเจา้ 
 
‚ดว้ยว่าซึง่ท่านทัง้หลายรอดนัน้กร็อดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ  และมใิช่โดยตวัท่านทัง้หลายกระท า
เอง  แต่พระเจา้ทรงประทานให ้ ความรอดนัน้จะเนื่องดว้ยการกระท ากห็ามไิด ้  เพื่อมใิหค้นหนึ่งคนใด
อวดได‛้ (พระธรรมเอเฟซสั 2:8,9) 
 
พระคมัภรีไ์บเบลิไดบ้อกเราว่า ตัง้แต่เริม่แรกการทรงสรา้งมนุษย ์ (คอื อาดมั และ เอวา) พระเจา้ทรง
ประทานโอกาสแก่มนุษยท์ุกคนใหรู้ค้วามจรงิ ว่าจะมพีระผูช้่วยใหร้อดเสดจ็มาจากพระเจา้เพื่อช่วยให้
พน้จากบาป (นามว่า เยซู แปลว่า ‚ผูช้่วยใหร้อด‛) พระเจา้ไดท้รงประกาศโดยตลอดว่า ใครทีเ่ชื่อใน
พระผูช้่วยใหร้อดจะไดร้บัความชอบธรรมอนัสมบรูณ์แบบจากพระเจา้ การไดร้บัความชอบธรรมจาก
พระเจา้กระท าใหค้นบาปกลายเป็นคนชอบธรรมในสายตาของพระเจา้ในทนัท ี พระคมัภรีไ์ดพ้ดูถงึ
ผูช้ายคนหน่ึง ชื่อ อบัราฮมั ซึง่มชีวีติอยู ่2,000 กว่าปีก่อนทีพ่ระเยซ ูครสิต์จะเสดจ็มาว่า 
 
 ‚ท่าน (อบัราฮมั) เชื่อในพระผูเ้ป็นเจา้ (พระเยซู ครสิต)์ และพระองค ์(พระเจา้พระบดิา) ทรงนบัว่าเป็น
ความชอบธรรมแก่ท่าน‛ (พระธรรมปฐมกาล 15:6, เขยีนประมาณปี 1,440 ก่อนครสิตกาล)  
 
หลงัจากทีพ่ระเยซคูรสิตถ์ูกตรงึทีไ่มก้างเขน ไดร้บัการพพิากษาลงโทษส าหรบับาปของมนุษยท์ุกคน 
ไดส้ิน้พระชนมท์ีไ่มก้างเขนนัน้ ไดท้รงเป็นขึน้จากความตายในวนัที ่ 3 แลว้เสดจ็กลบัสู่สวรรคใ์นวนัที ่
50 หลงัจากเป็นขึน้จากความตาย อคัรสาวกของพระครสิตค์นหนึ่ง ชื่อ เปาโล ไดใ้ชอ้บัราฮมัเป็น
ตวัอยา่งของคนทีไ่ดร้บัความชอบธรรมจากพระเจา้เพราะความเชื่อในพนัธกจิการไถ่บาปของพระเยซู
ครสิตท์ีไ่มก้างเขน 
 



‚ดว้ยว่าพระคมัภรีว์่าอย่างไร กว็่า `อบัราฮมัไดเ้ชื่อพระเจา้ และพระองค ์ [พระเจา้พระบดิา] ทรงนบัว่า
เป็นความชอบธรรมแก่ท่าน‛ (พระธรรมโรม 4:3, เขยีนไมเ่กนิ 30 ปีหลงัจากทีพ่ระครสิตท์รงเสดจ็กลบั
สวรรค)์ 
 

หลกัการที ่๖ 
คณุเป็นคนท่ีตดัสินใจว่าคณุจะขึ้นสวรรค ์หรือจะตกนรก! 

 
 พระเจา้ทรงกระท าทุกสิง่ใหคุ้ณ พระเยซคูรสิตไ์ดร้บัการพพิากษาลงโทษส าหรบับาปทุกประการ
ของคุณเกอืบ 2,000 ปีทีแ่ลว้ ตอนน้ีเหลอืเพยีงเรือ่งเดยีวเพื่อคุณจะเขา้สวรรคห์ลงัจากทีคุ่ณตอ้งไปจาก
โลกนี้ คุณยงัตอ้งท าการตดัสนิใจว่า ‚ฉนัเชื่อเรือ่งนี้หรอืไม่?‛ เช่นเดยีวกบัการมคีนยื่นของขวญัใหคุ้ณ 
คุณกย็งัตอ้งยืน่มอืมารบั มนัมาถงึจะเป็นของคุณได ้ ถา้คุณปฏเิสธของขวญัซึง่พระเจา้ทรงประทานให้
คุณ พระองคไ์มส่ามารถประทานความชอบธรรมอนัสมบรูณ์แบบใหคุ้ณ คอื ‚ความชอบธรรมของพระ
เจา้ซึง่ทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซคูรสิตส์ าหรบัทุกคนและแก่ทุกคนทีเ่ชื่อ‛ (พระธรรมโรม 
3:22) 
 
 ‚ผูท้ีเ่ชื่อในพระบุตรกไ็มต่อ้งถูกพพิากษาลงโทษ แต่ผูท้ีม่ไิดเ้ชื่อกต็อ้งถูกพพิากษาลงโทษอยูแ่ลว้ 
เพราะเขามไิดเ้ชื่อในพระนามพระบุตรองคเ์ดยีวทีบ่งัเกดิจากพระเจา้‛ (พระธรรมยอหน์ 3:18) 
 
ผูท้ีเ่ชื่อในพระบุตรกม็ชีวีตินิรนัดร ์ ผูท้ีไ่มเ่ชื่อในพระบุตรกจ็ะไมเ่หน็ชวีติ แต่พระพโิรธของพระเจา้ตกอยู่
กบัเขา‛ (พระธรรมยอหน์ 3:36) 
 
ขอย า้อกีครัง้ว่า พระเจา้ทรงรกัคุณ และทรงกระท าทุกสิง่เพื่อคุณจะมชีวีตินิรนัดรก์บัพระองคบ์นสวรรค์
ได ้ แค่คุณยอมรบัว่าคุณเป็นคนบาปทีไ่มส่ามารถน าตวัเองเขา้สวรรคไ์ด ้ และยอมรบัว่าพระครสิตท์รง
เป็นพระผูช้่วยใหร้อดของคุณ โดยไดร้บัการพพิากษาลงโทษบาปแทนคุณ คุณไมม่วีนัตกนรกแน่! 
 

‚จงเชื่อในพระเยซ ูแลว้ท่านจะรอด‛ (พระธรรมกจิการ 16:31) 
 
 

หลกัการที ่๗ 
คนท่ีส านึกในพระคณุของพระเจ้า จะไม่ท าดีเพราะหวงัส่ิงท่ีดี แต่เพราะว่าได้ส่ิงท่ีดีมาแล้ว 

 
ถา้หากคุณไดเ้ชื่อในพระเยซคูรสิตแ์ลว้ คุณไดร้บัชวีตินิรนัดร ์ คุณไดพ้น้จากการพพิากษาลงโทษนิ
รนัดรใ์นบงึไฟนรก และคุณเป็นลกูของพระเจา้ตลอดนิรนัดร ์ คุณไดร้บัสิง่เหล่านี้ (และสทิธพิเิศษอกี
หลายอยา่ง) ดว้ยพระคุณเพราะว่าคุณไดต้ดัสนิใจเชื่อในพระเยซคูรสิต ์ ไมใ่ช่เพราะความพยายามทีจ่ะ



เป็นคนด ี ปกตแิลว้ คนทีม่ ัน่ใจว่าตนไดร้อดจากนรกแลว้กจ็ะส านึกในพระคุณ แลว้มคีวามตอ้งการทีจ่ะ
รูจ้กัพระเจา้และแผนการของพระองค ์ 
 
วธิเีดยีวทีคุ่ณจะรูจ้กัพระเจา้ไดค้อืผ่านการศกึษาพระคมัภรีไ์บเบลิ ซึง่เป็นการบนัทกึความคดิของพระ
เจา้ (พระธรรม 1 โครนิธ ์ 2:16) พระเจา้ไดท้รงจดัเตรยีมผูส้อนหลกัค าสอนพระคมัภรีใ์หคุ้ณ และพระ
วญิญาณบรสิุทธิข์องพระเจา้จะทรงช่วยคุณใหเ้ขา้ใจถงึทุกสิง่ทีอ่ยูใ่นพระคมัภรี ์ (พระธรรมยอหน์ 
14:26) เช่น พระเจา้ทรงเป็นใคร? พระเยซคูรสิตเ์ป็นพระเจา้ หรอืเป็นมนุษย์? สวรรคเ์ป็นอย่างไรบาง? 
พระเจา้ตอ้งการใหฉ้ันท าอะไร? และ ฉนัจะมคีวามสุขในโลกทีเ่ลวทรามนี้ไดอ้ยา่งไร? อกีสิง่หนึ่งทีพ่ระ
เจา้ตอ้งการสอนคุณคอื วธิกีารจดัการกบับาปส่วนตวัในชวีติของคุณ ไมใ่ช่เพื่อว่าคุณจะไดร้บัอนุญาตให้
เขา้สวรรค ์ (เพราะคุณจะเขา้ไดอ้ยูแ่ลว้!) แต่เพราะพระเจา้ทรงปรารถนาใหล้กูของพระองคม์ชีวีติที่
บรสิุทธิ ์เหมอืนทีพ่ระองคท์รงบรสิุทธิ ์ 
 
ถา้คุณส านึกในพระคุณ คุณกจ็ะเกดิความสนใจในพระค าของพระองค ์ หากคุณไดเ้รยีนพระคมัภรีไ์บ
เบลิผ่านผูส้อนพระคมัภรีท์ีม่คีุณสมบตั ิ คุณจะไดเ้รยีนรูถ้งึหลกัการของพระเจา้ซึง่จะสอนใหคุ้ณเป็นคน
ด ี ในทีสุ่ด ถา้คุณเดนิตามทางของพระเจา้ คุณกจ็ะกลายเป็นคนด ี ไม่ใช่เพราะหวงัสิง่ทีด่ ี แต่เพราะว่า
คุณไดร้บัสิง่ทีด่ทีีสุ่ดมาแลว้ 
 
 

พระสญัญาจากพระเจ้าซ่ึงให้คณุมัน่ใจได้ว่าความเช่ือในพระคริสตท์ าให้คณุขึ้นสวรรคไ์ด้ 
 
‚ถา้ผูใ้ดฟังค าของเรา (พระเยซคูรสิต)์ และวางใจในพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามา (พระบดิา) ผูน้ัน้มชีวีตินิ
รนัดรแ์ละไมถู่กพพิากษา แต่ไดผ้่านพน้ความตายไปสู่ชวีติแลว้‛ (ยอหน์ 5:24) 
 
‚เราเป็นเหตุใหค้นทัง้ปวงเป็นขึน้และมชีวีติ ผูท้ีว่างใจในเรา (พระเยซกู าลงัตรสั) นัน้ถงึแมว้่าเขาตาย
แลว้กย็งัมชีวีติอกี และทุกคนทีม่ชีวีติและวางใจในเราจะไมต่ายเลย‛ (ยอหน์ 11:25-26ก) 
 

‚เหตุฉะนัน้การลงโทษจงึไม่มแีก่คนทัง้หลายที่อยูใ่นพระเยซคูรสิต์‛ (โรม 8:1ก) 
 

‚เพราะว่า ท่านทัง้หลายเป็นบุตรของพระเจา้โดยความเชื่อในพระครสิต์‛ (พระธรรมกาลาเทยี 3:26) 
 
 ‚พระเยโฮวาห ์ [หมายถงึพระเยซคูรสิต]์ เป็นศลิา ป้อมปราการ และผูช้่วยใหพ้น้ของขา้พระองค ์ เป็น
พระเจา้ของขา้พระองค ์ เป็นก าลงัของขา้พระองค ์ ซึง่ขา้พระองคจ์ะวางใจในพระองค ์ เป็นดัง้ เป็นเขา
แห่งความรอดของขา้พระองค ์เป็นทีก่ าบงัเขม้แขง็ของขา้พระองค์‛ (สดุด ี18:2) 
 



‚ตะวนัออกไกลจากตะวนัตกเท่าใด พระองคท์รงปลดการละเมดิของเราจากเราไปไกลเท่านัน้‛ 
(สดุด ี103:12) 

 
ขอให้พระคณุแห่งพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผู้เป็นเจ้าของเรา จงด ารงอยู่กบัท่านเถิด 

 
เอเมน 

 


