4. ท่านต้องร ับของขว ัญจากพระเจ้าด้วยต ัว
ท่านเอง "คือว่าถ ้าท่านจะรับด ้วยปากของท่านว่า

พระเยซูทรงเป็ นองค์พระผู ้เป็ นเจ ้า และเชือในจิตใจ
ของท่านว่าพระเจ ้าได ้ทรงชุบพระองค์ให ้เป็ นขึนมา
จากความตาย ท่านจะรอด ด ้วยว่าความเชือด ้วยใจก็
่ วามชอบธรรม และการยอมรับด ้วยปากก็
นํ าไปสูค
่ วามรอด เพราะมีข ้อพระคัมภีรว์ า่ `ผู ้ใดที
นํ าไปสูค
เชือในพระองค์นันก็จะไม่ได ้รับความอับอาย' ...
เพราะว่า `ผู ้ใดทีจะร ้องออกพระนามขององค์พระผู ้
เป็ นเจ ้าก็จะรอด' "โรม 10:9-13
เพือนทีรัก เมือพระเยซูพด
ู ว่า “สําเร็จแล้ว”
ความรอดจากนรกก็พร ้อมรอมอบให ้ท่านแล ้ว
เพียงแต่ทา่ นต ้องรับของขวัญจากพระเจ ้าโดยความ
เชือ โปรดขอของขวัญจากพระเจ ้า พระองค์จะช่วย
ท่านกลับใจจากความไม่เชือและความบาปของท่าน
และเชิญพระองค์เข ้าในใจของท่านให ้เป็ นพระ
เจ ้าของท่าน ตังแต่บัดนีไป”
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เมือพระเยซูถก
ู ตรึงทีกางเขน พระองค์ก็พด
ู ว่า
“สําเร็จแล้ว” ประโยคนีได ้บันทึกไว ้ใน พระธรรม
ยอห์น 19:30 "เมือพระเยซูทรงรับนํ าองุน
่ เปรียวแล ้ว

พระองค์ตรัสว่า "สาํ เร็จแล้ว" และทรงก ้มพระเศียร
ลงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป " ความยุตธิ รรม

ของพระเจ ้า ทําให ้เห็นว่า คนบาปทุก ๆ คนต ้องตาย
และตกนรก แต่พระเยซูได ้สินพระชนม์บนไม ้กาน
เขนแทนมนุษย์ พระเจ ้าทรงพอพระทัยสิงนี ความ
รอดจากนรกนันได ้มาโดยการไถ่ของพระเยซู ซึง
พระองค์ทรงประสงค์จะประทานให ้เราทุกคน
ในลูกา 23:39-43 ทําให ้เรารู ้จักกับ ผู ้ร ้ายสองคนที
ถูกตรึงไว ้พร ้อมกับพระเยซู ผู ้ร ้ายคนหนึงบอกว่า
"พระองค์เจ ้าข ้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข ้าพระองค์

เมือพระองค์เสด็จเข ้าในอาณาจักรของพระองค์"
ฝ่ ายพระเยซูทรงตอบเขาว่า "เราบอกความจริงแก่
เจ ้าว่า วันนีเจ ้าจะอยูก
่ บ
ั เราในเมืองบรมสุขเกษม"

จริง ๆ ผู ้ร ้ายคนนีได ้รับความรอดแล ้วในวันนัน เขา
เคยใช ้ชีวต
ิ อย่างบาปช ้า แต่เขาได ้สารภาพบาปนัน
ว่า “...เราก็สมกับโทษนันจริง เพราะเราได ้รับสมกับ
การทีเราได ้กระทํา...” ถ ้าความรอดเกิดขึนเพราะ
การกระทํา หรือทางอืนๆ นอกจากพระคุณของพระ
เจ ้า ผู ้ร ้ายคนนีอาจต ้องตกในบึงไฟนรกเป็ นแน่
"ด ้วยว่าซึงท่านทังหลายรอดนันก็รอดโดยพระคุณ

เพราะความเชือ และมิใช่โดยตัวท่านทังหลายเอง
แต่พระเจ ้าทรงประทานให ้ ความรอดนันจะเนืองด ้วย
การกระทําก็หามิได ้เพือมิให ้คนหนึงคนใดอวดได ้
”เอเฟซัส 2:8-9
พระคัมภีรบ
์ อกชัดเจนว่า พระเจ ้าทรงมองการ
กระทําของมนุษย์เป็ นเหมือนสิงใด “ข ้าพระองค์ทก
ุ

คนได ้กลายเป็ นเหมือนสิงทีไม่สะอาด และการ
กระทําอันชอบธรรมของข ้าพระองค์ทงสิ
ั นเหมือน
เสือผ ้าทีสกปรก” อิสยาห์ 64:6 ความรอดจากนรกอัน
เนืองมาจากความเชือในสิงทีพระเยซูได ้ทรงกระทํา
นัน ได ้สําเร็จแล้ว
สิงทีต้องทําความเข้าใจเป็นอ ันด ับแรกก็ คอ
ื
1. ท่านเป็นคนบาป "เหตุวา่ ทุกคนทําบาป และ
เสือมจากสง่าราศีของพระเจ ้า” โรม 3:23
2. ความบาปนนย่
ั อมมีโทษ "เพราะว่าค่าจ ้างของ
ความบาปคือความตาย…" โรม 6:23 "ชีวต
ิ ทีกระทํา
บาปจะต ้องตาย…" เอเสเคียล 18:20 ความตายนี ได ้
ถูกอธิบายไว ้ในวิวรณ์ 20:14-15 "แล ้วความตายและ

นรกก็ถก
ู ผลักทิงลงไปในบึงไฟ นีแหละเป็ นความ
ื
ตายครังทีสอง และผู ้ใดทีไม่มช
ี อจดไว
้ในหนังสือ
แห่งชีวต
ิ ผู ้นันก็ถก
ู ทิงลงไปในบึงไฟ "

3. พระเยซู ซึงเป็นพระเจ้าองค์เดียว ได้ทรงใช ้
หนีแทนท่าน "แต่พระเจ ้าทรงสําแดงความรักของ

พระองค์แก่เราทังหลาย คือขณะทีเรายังเป็ นคนบาป
อยูน
่ ัน พระคริสต์ได ้ทรงสินพระชนม์เพือเรา" โรม
5:8 "เพราะว่าพระเจ ้าทรงรักโลก จนได ้ทรงประทาน
พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ทบั
ี งเกิดมา เพือผู ้ใด
ทีเชือในพระบุตรนันจะไม่พน
ิ าศ แต่มช
ี วี ต
ิ นิรันดร์ "
ยอห์น 3:16 "…แต่ของประทานของพระเจ ้าคือชีวต
ิ นิ
รันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู ้เป็ นเจ ้าของเรา"
โรม 6:23 "พระองค์เองได ้ทรงรับแบกบาปของเราไว ้
ในพระกายของพระองค์ทต
ี ้นไม ้นัน เพือว่าเรา
ทังหลายซึงตายจากบาปแล ้ว จะได ้ดําเนินชีวต
ิ ตาม
ความชอบธรรม ด ้วยรอยเฆียนของพระองค์ ท่าน
ทังหลายจึงได ้รับการรักษาให ้หาย " 1เปโตร 2:24

