
บัญญัติ 10 ประการ
1. อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา 2. อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน 3. อย่าออกพระนามของพระเจ้าอย่าง
ไม่สมควร 4. จงระลึกถึงวันสะบาโต 5. จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า 6. อย่าฆ่าคน 7. อย่าล่วงประเวณีผัว
เมียเขา 8. อย่าลักทรัพย์ 9. อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน 10. อย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้าน เราจะ
ต้องเผชิญหน้ากับพระเจ้าในวันพิพากษา  พระองค์เห็นว่าการมองด้วยใจกำหนัดคือการล่วงประเวณี "ฝ่ายเรา
บอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดมองหญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้น ผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้น
แล้ว" (มัทธิว 5:28) พระองค์ทรงเห็นความเกลียดชังเป็นการฆาตกรรม "ผู้ใดที่เกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็น
ผู้ฆ่าคน..." (1 ยอห์น 3:15) แล้วเราจะได้ไปสวรรค์ไหม นี่เป็นบททดสอบง่ายๆ เราเคยโกหกไหม เราเคยขโมย
ของไหม เราเคยพูดถึงพระเจ้าในทางที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่า หรือว่าเราเคยมองด้วยใจกำหนัดหรือเปล่า
ยากอบ 2:10 บอกไว้ว่า "เพราะว่าผู้ใดรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมด แต่ผิดอยู่ข้อเดียวผู้นั้นก็เป็นผู้ผิดธรรม
บัญญัติทั้งหมด” เราจะเป็นคนที่ผิดบาปไหม ในวันพิพากษา ถ้าเราได้ทำในสิ่งเหล่านี้ พระเจ้าจะมองว่าเราเป็นผู้
ที่มีจิตใจแห่งการ โกหก การลักขโมย การเล่นชู้ และการดูหมิ่นคนอื่น พระคัมภีร์เตือนเราว่า ถ้าเราทำผิดบาป 
ชีวิตบั้นปลายของเราก็จะลงเอยในนรก พระเจ้าทรงส่งลูกของพระองค์มาเพื่อการทนทุกข์ทรมานและตายบนไม้
กางเขน พระเยซูทรงเอาความผิดทั้งหมดของเราไปไว้ที่พระองค์เพียงผู้เดียว "เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้
ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรัน
ดร์" (ยอห์น 3:16)  จากนั้นพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย และเอาชนะต่อความตาย
ให้เราที่จะกลับใจใหม่ (หันหลังให้กับความบาป) ในวันนี้และเชื่อวางใจในพระเยซู แล้วพระเจ้าจะประทาน
รางวัลให้กับเรา สิ่งนั้นก็คือเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ ให้เราที่จะอ่านพระคัมภีร์ เชื่อฟังและทำตามในสิ่งที่เราได้
อ่านนั้น

พระคำของพระเจ้า 1 
เราต้องได้รับความรอด พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราได้บอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้น
จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” (ยอห์น 3:3) เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทาง
ของตนเอง และพระเจ้าทรงวางลงบนท่าน ซึ่งความผิดบาปของเราทุกคน (อิสยาห์ 53:6) “เราคือพระเจ้าผู้ตรวจ
ค้นดูจิตและทดลองใจ เพื่อให้แก่ทุกคนตามพฤติการณ์ของเขา ตามผลแห่งการกระทำของเขา” (เยเรมีย์ 
17:10) เราบอกท่านทั้งหลายว่า มิใช่ แต่ท่านทั้งหลายมิได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกัน (ลูกา 13:3) 
พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระการุณาชำระให้
เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ทิตัส 3:10) มีทางหนึ่งซึ่งคนเราดู
เหมือนถูก แต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณา (สุภาษิต 14:12) พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็น
ความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา (ยอห์น 14:6) เพราะว่าในสายพระเนตร
ของพระเจ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติได้ เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้น
ทำให้เรารู้จักบาปได้ (โรม3:20) พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ที่ต้นไม้นั้น 
เพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้ และดำเนินชีวิตตามคลองธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ ท่านทั้ง
หลายจึงได้รับการรักษาให้หาย (1 เปโตร 2:24) ซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย เป็น
เรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ 
และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น (1 โครินธ์ 
15:3-4) ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำ
เอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ (เอ
เฟซัส 2:8-9)

พระคำของพระเจ้า 2
เชื่อในพระคำของพระเจ้าและรับความรอด พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “งานของพระเจ้านั้น คือการที่ท่านวางใจใน
ท่านที่พระองค์ทรงใช้มา” (ยอห์น 6:29) เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจ
ในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์ และไม่ถูพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้นไปสู่ชีวิตแล้ว (ยอห์น 5:24) ผู้ที่
มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลาย ที่เชื่อในพระนาม



ของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อท่านทั้งหลายได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์ (1 ยอห์น 5:12-13) เพราะถ้าผู้ใดมีความ
อายเพราะเราและถ้อยคำของเรา บุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้น เมื่อท่านจะมาด้วยพระสิริของท่านเอง 
ของพระบิดา และของเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์ (ลูกา 9:26) คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูเป็น
องค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด ด้วยว่า 
ความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด (โรม 
10:9-10)  ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า แม้ผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามจะได้ประโยชน์อะไร ความ
เชื่อของเขาจะช่วยเขาให้รอดได้หรือ (ยากอบ 2:14) เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่าน ให้
ท่านมีใจปรารถนา ทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยพระองค์ (ฟิลิปปี 2:13) ฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องของ
ตัวเองต่อพระเจ้า (โรม 14:12) และถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปรนนิบัติพระเจ้า ท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่า
ท่านจะปรนนิบัติผู้ใด จะปรนนิบัติพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติอยู่ในท้องฟ้าถิ่นฝากตะวันออกของแม่น้ำยู
เฟรติส หรือของคนอาโมไรต์ในแผ่นดินซึ่งท่าอาศัยอยู่ แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะ
ปรนนิบัติพระเจ้า (โยชูวา 24:15)

แผนการง่ายๆ ของพระเจ้าสำหรับการช่วยให้รอด 1
คำถามที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคือ เราจะไปสวรรค์ไหมเมื่อเราตายไปแล้ว พระเจ้าบอกว่า จะไปสวรรค์ได้ก็
ต่อเมื่อ “…ท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่” (ยอห์น 3:7) ในพระคัมภีร์ พระเจ้าบอกถึงแผนการเรื่องการบังเกิด
ใหม่ให้กับเรา แต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ตัวว่าเราเป็นคนบาป และเราทุกคนจะต้องตาย “เพราะว่าค่าจ้างของความ
บาปคือความตาย...” (โรม 6:23) ยังรวมถึงการที่เราถูกตัดขาดจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์ ในนรก “มีข้อกำหมด
สำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด” (ฮีบรู 9:27) แต่พระเจ้ารัก
เธอมาก พระองค์ทรงส่งลูกชายคนเดียวของพระองค์ คือพระเยซู เพื่อที่จะแบกรับบาปของเธอ และตายแทนที่
เธอ “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้
ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (โรม 5:8) แม้ว่าเราจะไม่เข้าใจว่าเป็นแบบไหนที่พระเจ้าบอกว่าบาปของเราทั้งหมดถูก
วางลงที่พระเยซูและพระองค์ได้ตายแทนเรา “...พระเจ้าได้ตรัสสั่งแก่มนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจ
ใหม่” (กิจการ 17:30) การกลับใจใหม่หมายความว่าหันหลังให้กับความบาปและยอมรับว่าเราเองเป็นคนบาป 
และยอมรับในสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเราบนไม้กางเขน คำถาม: ฉันควรจะทำอย่างไรถึงจะได้รับความรอด (กิจการ 
16:30) คำตอบคือ: เชื่อในพระเยซูผู้ยกโทษความผิดบาปของเรา ตายแทนเรา ถูกฝังไว้ และเป็นผู้ที่พระเจ้าทรง
ทำให้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย การที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้น ทำให้เรามั่นใจได้ว่า เราจะได้รับชีวิตนิ
รันดร์อย่างแน่นอน เมื่อเราต้อนรับเอาพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา “แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับ
พระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า (ยอห์น 1:12)

แผนการง่ายๆ ของพระเจ้าสำหรับการช่วยให้รอด 2
“ผู้ใดที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด”  (โรม  10:13)  ถ้าเราเชื่อเราก็จะรอด ไม่มีโบสถ์ไหน 
หรือความดีอะไรเลยที่จะช่วยเราได้ จงจำไว้พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยเราได้ แผนการอันง่ายของพระเจ้าทำให้เรา
รอดได้   เราทุกคนเป็นคนบาป ถ้าหากเราไม่สำนึกว่าเราเป็นคนบาปและเชื่อว่าพระเยซูตายแทนความบาปของ
เรา เราก็ต้องไปใช้ชีวิตในนรกตลอดไป แต่ถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อเรา   ทรงถูกฝังไว้ 
และทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดที่ฟื้นจากความตายของเรา โดยความเชื่อของเรา เราก็จะได้รับการยกโทษบาป
ทั้งหมดในสิ่งที่เราได้ทำผิดมาและมีชีวิตนิรันดร์หลังจากที่เราตาย ถ้าแผนการของพระเจ้าไม่ชัดเจน ขอให้เรา
อ่านตอนนี้หลายๆ ครั้ง อย่าวางทิ้งไว้หากเรายังไม่เข้าใจ จิตวิญญาณของเรามีค่ามากกว่าโลกใบนี้    ในมะระ
โก 8:36 “เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก แต่ต้องสูญเสียจิตวิญญาณของตน ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร”  จง
มั่นใจว่าเรารอดแล้ว ถ้าเราสูญเสียจิตวิญญาณ เราก็จะไม่ได้ไปสวรรค์และเราก็จะสูญเสียทุกๆ สิ่งด้วย อย่าเพิ่ง
พาความรู้สึกของตนเองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สมารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่จงตั้งมั่นคงอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้า
เพราะว่าพระสัญญาของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง เมื่อเรารู้ว่าเรารอดแล้ว มีสามสิ่งที่ควรจะทำทุกๆ วันเพื่อให้
ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเติบโตขึ้น สิ่งแรกคือการอธิษฐาน เพื่อแสดงว่าเรากำลังคุยกับพระเจ้า สิ่งที่สองคือ
การอ่านพระคัมภีร์จะช่วยเราในการฟังว่าพระเจ้ากำลังพูดอะไรกับเรา สิ่งสุดท้ายคือแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้า
กับคนอื่นๆ ใน  2ทิโมธี  1:8 ได้บอกเราว่าอย่าละอายที่จะบอกเรื่องราวของพระเจ้ากับคนอื่น  และ ใน



มัทธิว  10:32  “เหตุฉะนั้นผู้ใดจะรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะรับผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์ด้วย”  เราควรจะรับบัพติศมาด้วยการเชื่อฟังพระเยซูเพื่อประกาศให้ทุกๆ คนได้ทราบว่าเราได้รับการ
ไถ่บาปแล้ว หลังจากนี้เราก็ต้องไปโบสถ์ที่เชื่อและทำตามสิ่งที่พระคัมภีร์บอก


