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เม่ือพระเจา้ไดท้รงสรา้งโลก ทกุสิ่งอยา่งสมบรูณย์ิ่งและปราศจากบาป อดมัและเอวาไดร้กัซึง่
กนัและกนัและพวกเขาก็รกัพระเจา้ดว้ย ที่นัน้ไมมี่ความเจ็บป่วยหรอืความตาย และน่ีคือ
แนวทางที่พระเจา้ไดป้รารถนาใหโ้ลกควรจะเป็น



ซาตานไดพ้ดูผ่านงใูนสวนนัน้เพ่ือที่จะลอ่ลวงเอวาใหห้ลง แลว้เธอกบัอาดมัไดต้กลงไปใน
การบาปนัน้ เขาไดท้  าบาปดงันัน้ทกุคนในโลกนีต้า่งเจ็บป่วยและตอ้งตายในที่สดุ

มีอะไรบางอยา่งทีเลวรา้ยไดเ้กิดขึน้ในโลกนีเ้น่ืองจากบาปของอดมัและเอวา ท าให้
ความสมัพนัธร์ะหวา่งพระเจา้และมนษุยไ์ดข้าดไปเพราะบาปนัน้ แตพ่ระเจา้ไดมี้แผนการที่
จะฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธน์ัน้



หลายรอ้ยปีผ่านไป พระเจา้ตรสักบัชายคนหนึ่งช่ือ อบัราฮมั พระเจา้ตรสักบัเขาวา่จงออก
จากเมืองของเจา้ และครอบครวัไปยงัดินแดนที่เราจะส าแดงใหเ้จา้. เราจะอวยพรเจา้ และจะ
ท าใหเ้จา้เป็นชนชาติใหญ่  คนทัง้โลกจะไดร้บัพรเพราะเจา้.

แลว้อบัราฮมัก็เช่ือฟังพระเจา้ เขาพาภรรยาของเขาชื่อ ซาราห ์กบัคนใชข้องเขาไปดว้ย . และ
ทกุสิ่งที่เป็นของเขา ออกเดินทางไปยงัดินแดนที่พระเจา้ส  าแดงใหเ้ขา เรยีกว่า ดินแดน คานา
อนั.



หลายปีผ่านไป แต ่อบัราฮมั และซาราห ์ ก็ยงัไมมี่บตุร. พระเจา้ตรสักบัอบัราฮมัและทรงปฎิ
ญาณวา่เจา้จะทรงมีบตุรชายแอละลกูหลานมากมายเหมือนดวงดาวบนทอ้งฟา้. อบัราฮมั
เช่ือค าสญัญาของพระเจา้ 

เม่ืออบัราฮมัอายไุด ้100 ปีและซาราหอ์ายไุด ้90 ปี นางไดค้ลอดลกูชายคนหนึ่งใหก้บัอบัรา
ฮมั และไดต้ัง้ช่ือเขาวา่ อิสอคั อิสอคัเป็นบิดาของยาโคบผูเ้ป็นบิดาของชนชาติอิสราเอล

พระเจา้ไดบ้อกกบัอบัราฮมัวา่"คนทกุชนชาติในแผ่นดินโลกจะไดร้บัพรผ่านเจา้"พระเยซทูรง
เป็นเชือ้สายของอบัราฮมัคนทกุชนชาติไดร้บัพรผ่านพระองคเ์พราะทกุคนที่เชื่อที่เช่ือในพระ
เยซจูะไดร้อดพน้จากบาปและกลายมาเป็นเชือ้สายฝ่ายวิญญาณของอบัราฮมั

และถา้ท่านเป็นของพระครสิตแ์ลว้ ท่านกเ็ป็นผูส้บืเชือ้สายมาจากอบัราฮมั คอืเป็นผูร้บัมรดก
ตามพระสญัญา (กาลาเทยี 3:29)



พระเจา้ใหส้ญัญาแก่ชนชาติอิสราเอ นัน้พระเจา้ทรงเขียนพระบญัญัติ สิบ ประการบนแผ่น
ศิลา สอง แผ่น และมอบแผ่นศิลานัน้ แก่โมเสสพระเจา้มอบกฎอ่ืนๆอีกมากมายและปฏิบตัิ
ตาม ถา้พวกเขาเช่ือฟังกฎเหลา่นัน้ พระเจา้สญัญาจะอวยพรพวกเขาและปกปอ้งพวกเขา แต่
ถา้พวกเขาไมป่ฏิบตัิตาม พระเจา้จะลงโทษพวกเขา

ใครก็ตามที่ท  าผิดกฎของพระเจา้ น าสตัวว์างบนแทน่ขา้งหนา้เตน้ทน์ดัพบเพ่ือเป็นเครือ่งบชูา
ที่พระเจา้ปโุรหิตคนหนึ่ง ฆ่าสตัวเ์สรจ็แลว้เผ่าบนแทน่บชูาแลว้น าเลือดของสตัวน์ัน้ ก็เป็น
เครือ่งบชูาครอบครุมบาปของคนนัน้ และท าใหค้นนัน้ บรสิทุธใ์นสายพระเนตรของผูน้ัน้ 



ตลอดประวตัิศาสตรข์องชนชาติอิสราเอล พระเจา้สั่งผูเ้ผยพระวจนะ. ผูเ้ผยพระวจนะไดย้ิน
ข่าวสารจากพระเจา้ และไดบ้อกข่าวสารจากพระเจา้แก่ชนชาติ.

ผ่านผูเ้ผยพระวจนะเยเรมีย ์พระเจา้ไดส้ญัญาวา่พระองคจ์ะใหพ้นัธสญัญาใหม่ที่ไม่
เหมือนกบัพนัธสญัญาที่พระองคไ์ดใ้หไ้วก้บัชนชาติอิสราเอลที่ภเูขาซีนาย พนัธสญัญาใหมนี่้
พระเจา้ไดเ้ขียนกฎหมายของพระองคไ์วใ้นใจของคนที่เป็นของพระเจา้ คนเหลา่นีจ้ะรูจ้กัพระ
เจา้เป็นการสว่นตวั พวกเขาจะเป็นประชากรของพระองค ์และพระเจา้จะอภยับาปผิด
ทัง้หมดของเขาทัง้หลาย และพระเมสสิยาหจ์ะเป็นผูเ้ริม่ตน้พนัธสญัญาใหมน่ั้น



อิสยาหผ์ูเ้ผยพระวจนะไดก้ลา่วถึงพระเมสสิยาหจ์ะอาศยัอยูใ่นเมืองกาลิลี พระองคจ์ะปลอบ
ประโลมบรรดาทคุคนที่มีใจแตกสลาย และประกาศอิสรภาพใหก้บัผูท้ี่ตกเป็นทาสของความ
บาป เขาไดก้ลา่ววา่พระองคจ์ะรกัษาคนป่วยใหห้าย คนหหูนวกใหไ้ดย้ิน คนใบใ้หพู้ดได ้คนตา
บอดไดม้องเห็น และคนงอ่ยใหเ้ดินได้

อิสยาหผ์ูเ้ผยพระวจนะไดเ้ผยวา่ผูค้นจะปฏิเสธและเกลียดชงัพระเมสสิยาหอ์ยา่งไมมี่เหตผุล ผู้
เผยพระวจนะคนอื่นๆไดก้ลา่วลว่งหนา้วา่คนเหลา่นัน้จะฆ่าพระองคแ์ละจะทอดลกูเตา๋จบั
ฉลากเอาฉลองพระองคแ์ละสหายคนหนึ่งของพระองคจ์ะหกัหลงัพระองคเ์สีย เศคารยิาหผ์ูเ้ผย
พระวจนะไดท้  านายวา่สหายของพระองคค์นหนึ่งจะขายพระองคด์ว้ยเงินเพียง 30 เหรยีญ

ผูเ้ผยะพระวจนะอ่ืนๆไดพ้ดูถึงพระเมสสิยาหว์า่พระองคจ์ะตาย อิสยาหผ์ูเ้ผยพระวจนะได้
กลา่ววา่คนจะถ่มน า้ลาย ทบุตีและเยาะเยย้พระองคเ์สีย พวกเขาจะแทงเขา้ที่สีขา้งของ
พระองคแ์ละพระองคจ์ะตายอยา่งเจ็บปวดและทรมานอยา่งถึงที่สดุถึงแมพ้ระองคจ์ะไมไ่ด้
กระท าผิดก็ตาม



หลายรอ้ยปีผ่านไป มีทตูสวรรคม์าพรอ้มข่าวสารจากพระเจา้ถึงปโุรหิตอาวโุสชื่อ เศคารยิาห์
และภรรยาของเขา เอลิซาเบธ. เอลิซาเบธเป็นคนชอบธรรมแตเ่ป็นหมนัไมส่ามารถมีลกูได.้

ทตูสวรรคก์ลา่วแก่เศคารยิาหว์า่ ภรรยาของทา่นจะมีบตุรชายคนหนึ่งใหท้า่นตัง้ชื่อวา่ 
ยอนห.์ เขาจะเต็มไปดว้ยพระวิณญาณบรสิทุธ์ิและจงเตรยีมประชากรส  าหรบัพระเมสสิยาห์



ยอหน์ลกูของเศคารยิาหก์บัเอลีซาเบธ. เติบโตขึน้ก็เป็นผูเ้ผยพระวจนะเขาอาศยัอยูใ่นถ่ิน
ทรุกนัดาร. กินน า้ผึง้ป่าและตกัแตนเป็นอาหารและสวมเสือ้ผา้ที่ท  ากบัขนอฐู.

คนมากมายออกมาจากถ่ินทรุกนัดารไปหายอหน์. เขาสั่งสอนพวกเขาบอกวา่ "จงกลบัใจ
เพราะวา่แผ่นดินของพระเจา้ใกลม้าแลว้.

คนยิวบางคนถามยอหน์วา่ทา่นเป็นพระเมสิยาห ์ยอหน์ตอบวา่เราไมใ่ชเ่ป็นพระเมสิยาห ์แต่
จะมีผูห้นึ่งจะมาภายหลงัเรา ผูซ้ึง่เป็นผูย้ิ่งใหญ่ เราไมคู่ค่วรแมจ้ะแกส้ายรองเทา้ของทา่น.



วนัรุง่ขึน้พระเยซทูรงรบับพัติศมากบัยอหน์เม่ือยอหน์เห็นพระองคก็์พดูวา่จงดพูระเมษโปดก
ของพระเจา้ผูซ้ึง่จะยกเอาบาปของโลกไปเสีย.

ยอหน์พดูกบัพระเยซวูา่ขา้พเจา้ไมส่มควรที่ใหบ้พัติศมาแก่ทา่น. ทา่นตา่งหากควรจะใหบ้พัติศ
มาแก่ขา้พเจา้แทน แตพ่ระเยซตูรสัวา่ทา่นควรใหบ้พัติศมาแก่เรา เพราะเป็นสิ่งที่ถกูตอ้งที่ทา่น
จะตอ้งท า แลว้ยอหน์ก็ใหบ้พัติศมาแก่พระเยซ.ู แมว้า่พระองคไ์มเ่คยท าบาปก็ตาม.

เม่ือพระเยซเูสด็จขึน้จากน า้หลงัจากรบั บพัติศมาแลว้พระวิญญาณของพระเจา้ปรากฎเหมือน
นกพิราบลงมาบนพระองค.์ ในเวลาเดียวกนันัน้พระสรุเสียงพระเจา้ตรสัวา่ ทา่นเป็นบตุรที่รกั
ของเราเราพอใจทา่นมาก.



จากนัน้พระเยซไูดไ้ปทั่วแถบกาลิลี มีฝงูคนจ านวนมากมาหาพระองค ์พวกเขาไดพ้าคนที่
เจ็บป่วยหรอืพิการ รวมไปถึงคนที่ตามองไมเ่ห็น คนเดินไมไ่ด ้คนที่หหูนวก คนเป็นใบพ้ดูไมไ่ด ้
และพระเยซทูรงรกัษาพวกเขา

พระเยซรููส้กึสงสารพวกเขา ส  าหรบัพระเยซคูนเหลา่นีเ้ป็นเหมือนแกะที่ไมม่ีผูเ้ลีย้ง พระองค์
ไมไ่ดแ้นะน าใหป้ระกอบพิธีสลบัซบัซอ้น หรอืรกัษากฎที่ยากเย็น พระองคเ์พียงสอนเรือ่งความ
รกั 

พระเยซกูลา่ววา่บญัญัติขอ้แรกที่ส  าคญัที่สดุ คือการมีความรกั “รกัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้สดุจิต
สดุใจและสดุความคิดของเจา้” ขอ้ที่สองก็ “เชน่กนั” เกือบเทา่เทียมกนั และเกือบเหมือนกนั 
คือ “รกัเพ่ือนบา้นเหมือนรกัตนเอง” (มทัธิว 22:37-39)



ชาวยิวฉลองพิธีปัสกาทกุๆปี นีเ้ป็นพิธีการฉลองที่พระเจา้ของบรรพบรุุษของพวกเขา. ใดพ้น้
จากการเป็นทาสในอียิปตห์ลายศตวรรษก่อน. หลงัจากพระเยซเูริม่เทศนาและสอนประมาณ 
3 ปี. พระองคบ์อกสาวกของพระองคว์า่เราตอ้งการจะฉลองปัสกานีก้บัพวกเขาในเยรูซาเล็ม 
และพระองคต์อ้งถกูฆ่าตา่ยที่นัน้.



สาวกคนหนึ่งชื่อยดูาส ยดูาสเป็นผูท้ี่รบัผิดชอบถงุเงินของเหลา่สาวก. แตเ่ขารกัเงินและขโมย
เงินออกจากถงุบอ่ยๆ. หลงัจากที่เหลา่พระเยซแูละเหลา่สาวกมาถึงในเมืองเยรูซาเล็ม. ยดูาส
ไปหาผูน้  าชาวยิวและเสนอที่จะทรยศผูน้  าชาวยิวและเสนอที่จะทรยศพระเยซแูละพวกเขา
แลกเปรยีนเงินกนั. เขารูว้า่ผูน้  าชาวยิวไมย่อมรบัวา่พระเยซเูป็น พระเมสสิยาหแ์ละพวกเขาก็
วางแผนที่จะฆ่าพระองค.์

ผูน้  าชาวยิวน าโดยปโุรฮิด จา้งยดูาสเป็นเงิน 30 เหรยีญที่จะทรยศพระองค.์ เหตกุารณนี์้
เกิดขึน้ตามที่ผูเ้ผยพระวจนะพยากรณไ์ว ้ยดูาสตกลงรบัเงิน และเดินจากไป.เขาเริม่มองหา
โอกาสที่จะชว่ยพวกเขาจบักมุ พระเยซู.



พระเยซฉูลองพิธีปัสกากบัสาวกของพระองคใ์นกรุงเยรูซาเล็ม ระหวา่งรว่มพิธีปัสกากบั พระ
เยซ.ู พระเยซเูอาขนมปังชิน้หนึ่งให ้พระองคต์รสัวา่ เอาไปกินเถอะ น่ีเป็นกายของเรา ซึง่เรา
ใหท้า่น ท าอยา่งนีเ้พ่ือเป็นการระลกึถึงเรา. ในพิธีนีพ้ระเยซตูรสัวา่กายของเรายอมสละเพ่ือ
พระเยซ.ู

น่ีเป็นพนัธสญัญาใหม ่ในโลหิดของเรานีเ้ราออกมาเพื่ออภยับาปของทา่นทกุครัง้ที่ทา่นดื่ม
ถว้ยนีเ้ป็นการระลกึถึงเรา.



แลว้พระเยซเูสด็จไปกบัสาวกของพระองค ์ไปยงัสถานที่แหง่หนึ่งเรยีกวา่ เกทเสมณี. พระเยซู
อธิษฐาน " พระบิดาถา้เป็นไปไดโ้ปรดอยา่ใหข้า้พระองคด์ื่มถว้ยแหง่ความทกุขท์รมานนีเ้ถิด. 
แตถ่า้ไมม่ีทางอ่ืนส  าหรบัการอภยับาปของปวงชน. ถา้เป็นความ ปราถนาของพระบิดาขา้
พระองคจ์ะท า" 

ยดูาสมาพรอ้มกบัผูน้  าชาวยิว ทหารและฝงูชนพวกเขาน าเอา ดาบและตะบอง. พอยดูาส
มาถึงตวัพระเยซแูละพดูวา่ "สวสัดีครบัอาจารย"์ และก็จบูพระองค ์นีเ้ป็นสญัลกัษส์  าหรบัผูน้  า
ชาวยิวจะไดรู้ว้า่ผูท้ี่จะจบักมุคือใครแลว้พระเยซตูรสัวา่ หลงัจากพระเยซ ูถกูจบักมุสาวก
ทัง้หมดก็หนีไปหมด.



เชา้มืดในวนัรุง่ขึน้ บรรดาผูน้  าชาวยิวไดน้ าพระเยซไูปหาปิลาตเทศมนตรเีมืองโรมนัอยูน่ัน้ 
พวกเขาไดห้วงัวา่ปิลาตจะเอาผิดกบัพระเยซแูละตดัสนิพระองคถ์ึงแก่ความตาย 

หลงัจากที่พดูกบัพระเยซอูยูน่ัน้ ปิลาตไดเ้ดินออกไปหาฝงูชนและกลา่ววา่"ขา้พเจา้หา
ความผิดในตวัชายผูนี้ไ้ดไ้ม่" แตบ่รรดาผูน้  าชาวยิวและฝงูชนตา่งตะโกนขึน้วา่"ตรงึเขาเสยี"ปิ
ลาตไดต้อบกลบั"เขาไมมี่ความผิดอะไร"แตพ่วกเขาทัง้หลายไดต้ะโกนดงัขึน้อีก ปิลาตไดเ้กรง
กลวับรรดาฝงูชนนัน้วา่เขาจะก่อการจลาจลดงันัน้เขาไดเ้ห็นดว้ยกบัทหารทัง้หลายที่จะตรงึ
พระองคเ์สีย 



ก่อนหนา้ท่ีพระองคจ์ะถกูจบักมุ บรุุษผูนี้ ้คือพระเยซคูรสิต ์กลา่ววา่ "เขาไม่อาจแตะตอ้งเราดว้ยซ า้ หาก
ไม่ไดร้บัอนญุาตจากพระบดิา !" ทวา่พระองคเ์ลือกสละชีวติแทน เพ่ือช่วยคณุและผมใหร้อด ไม่มีใคร
ครา่ชีวติไปจากพระองค ์พระองคย์อมสละให ้พระองคเ์ลือกท่ีจะสละชีวติ เพราะพระองคท์ราบวา่นั่น
เป็นทางเดียวท่ีจะใหเ้ป็นไปตามแผนการเร่ืองความรอดของพระเจา้

เราทกุคนต่างก็เคยท าผดิ เราขาดความรกัและความกรุณาต่อผูอ่ื้น พระคมัภีรก์ลา่วว่า "ทกุคนท าบาป
และเส่ือมจากสง่าราศีของพระเจา้" (โรม 3:23) สิง่เลวรา้ยท่ีสดุเก่ียวกบับาปของเราก็คือท าใหเ้ราถกูตดั
ขาดจากพระเจา้ ผูซ้ึง่ปราศจากบาป และดีพรอ้มทกุประการ ดงันัน้การท่ีจะน าเรามาสู่พระเจา้ได ้พระ
เยซพูระบตุรของพระเจา้ผูซ้ึง่ปราศจากบาป จึงรบับาปของมนษุยชาติทัง้ปวงไวเ้อง พระองคร์บัโทษ
แทนบาปท่ีเราก่อ จากการถกูตรงึบนไมก้างเขน พระองคจึ์งตายเย่ียงคนบาป เพ่ือเราจะไดร้บัการให้
อภยั และเป็นอสิระจากบาป ผา่นการเสียสละของพระองค์



ทวา่ถึงแมพ้ระองคจ์ะสิน้ใจแลว้ ศตัรูผูอิ้จฉารษิยาก็ยงัไมพ่อใจ เขาตอ้งการใหแ้น่ใจวา่
ผูต้ิดตามของพระองคจ์ะไมม่าขโมยรา่ง และเอย่อา้งวา่พระองคฟ้ื์นคืนชีพ เขาจึงเอาหินกอ้น
ใหญ่มาปิดหลมุศพไว ้และใหท้หารโรมนัเฝา้ อยา่งไรก็ตาม แผนการนีพ้ิสจูนว์่าไรผ้ล เพราะ
ยามชดุเดียวกนันีก้ลายเป็นประจกัษพ์ยานถึงมหศัจรรยย์ิ่งใหญ่ที่สดุ สามวันหลงัจากรา่งที่ไร ้
ชีวิตนอนอยูใ่นหลมุศพ พระเยซฟ้ืูนขึน้มาจากความตาย มีชยัชนะเหนือความตายและนรก
ตลอดไป!



ถึงแมว้า่มีบรมจารยห์ลายคนที่บอกกลา่วและสอนถึงความรกัและพระเจา้ ทวา่พระเยซคูือ
ความรกั พระองคค์ือพระเจา้! พระเยซคูือผูเ้ดียวที่ตายเพ่ือบาปของชาวโลก และฟ้ืนคืนชีพ 
พระองคค์ือพระผูช้ว่ยใหร้อดองคเ์ดียว

ถา้คณุยงัไมเ่คยพบพระเยซ ูหรอืรบัการใหอ้ภยั และรบัของก านลั คือชีวิตนิรนัดร ์คณุรบัไวไ้ด้
เดี๋ยวนี ้ โดยกลา่วค าอธิษฐานวา่:

ขอบคณุพระเยซทูี่ชดใชค้วามผิดพลาดของฉัน ฉันจงึไดร้บัการใหอ้ภยั โปรดเขา้มาในใจฉัน 
และมอบของก านลั คือชีวิตนิรนัดรใ์หแ้ก่ฉัน อาเมน
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