แก่นแท้ 1: พระเยซูและความรอด
แก่นแท้ 1
พระเยซู พระเจ้าในร่างมนุ ษย์
พระเจ้าผูย้ ง่ิ ใหญ่และทรงพลังอย่างน่าทึง่ ต้องการอย่างทีส่ ุดทีจ่ ะให้มนุษย์เราเข้าใจในความรักทีพ่ ระองค์มตี ่อเรา ทัง้ เข้าใจว่าพระองค์
ยิง่ ใหญ่ ทรงพลัง และน่าทึง่ เพียงใด พระองค์ทราบว่าวิธีดที ส่ี ุดทีจ่ ะช่วยให้เราเข้าใจพระองค์ ก็คือการส่งพระบุตรของพระองค์ คือ
พระเยซู ลงมาในร่างมนุษย์ การเข้าใจว่าพระเยซูคือใคร ช่วยให้เรามีสว่ นรับรูย้ ง่ิ ขึ้นว่าพระเจ้าคือใคร และพระองค์ตอ้ งการมีบทบาท
อย่างไรในชีวติ เรา
ฝูงห่าน
เคยมีชายผูห้ นึ่งทีไ่ ม่เชื่อในพระเจ้า เขาไม่ลงั เลใจทีจ่ ะให้คนอืน่ ทราบว่าเขารูส้ กึ เช่นไรเรื่องศาสนาและเทศกาลทางศาสนา เช่น
คริสต์มาส อย่างไรก็ตาม ภรรยาของเขามีความเชื่อ เธอเลี้ยงดูลูกๆให้มศี รัทธาในพระเจ้าและพระเยซูเช่นกัน ทัง้ ๆทีเ่ ขากล่าวดูหมิน่
คืนวันก่อนคริสต์มาส มีหมิ ะตก ภรรยาของเขาพาลูกๆไปนมัสการทีโ่ บสถ์ ในชุมชนชาวไร่ชาวนาซึง่ เขาอาศัยอยู่ เธอขอให้เขาไปด้วย
แต่เขาปฏิเสธ
‚เรื่องไร้สาระ!‛ เขากล่าว ‚พระเจ้าจะลดตัวลงมาเป็ นมนุษย์ในโลกทาไมกัน เหลวไหลสิ้นดี!‛ ภรรยาและลูกๆจึงไปโบสถ์ ส่วนเขาอยู่ท่ี
บ้าน
อีกพักหนึ่ง ลมแรงขึ้น กลายเป็ นพายุหมิ ะ เมือ่ ชายผูน้ นั้ มองออกไปนอกหน้าต่าง เขาไม่เห็นอะไรนอกจากหิมะทีต่ กหนัก เขานัง่
พักผ่อนอยู่หน้าเตาผิงทีอ่ บอุ่น
อีกชัว่ ขณะ เขาได้ยนิ เสียงดังปัง มีอะไรมากระแทกหน้าต่าง แล้วก็มเี สียงดังอีก เขามองออกไปข้างนอก แต่มองเห็นไกลแค่ไม่ก่ฟี ตุ
พอพายุค่อยๆซาลง เขาเสีย่ งออกไปข้างนอกเพือ่ ดูวา่ มีอะไรมากระแทกหน้าต่าง ทีล่ านใกล้บา้ น เขาเห็นห่านป่ าฝูงหนึ่ง ปรากฏว่ามัน
กาลังบินไปทางใต้เมือ่ ติดพายุหมิ ะและบินต่อไม่ไหว มันหลงทางและติดอยู่ทไ่ี ร่ของเขา ไม่มอี าหาร หรือทีห่ ลบพายุ มันกระพือปี กบิน
ตา่ ๆ วนไปรอบลานอย่างไร้จดุ หมายและมองไม่เห็นอะไร ดูเหมือนว่ามีสองสามตัวบินไปชนหน้าต่างบ้านของเขา
ชายผูน้ นั้ รูส้ กึ สงสารพวก
ห่านป่ า เขาอยากจะช่วยมัน
โรงนาคงเหมาะทีม่ นั จะไป
หลบอยู่ เขานึก ในนัน้
อบอุ่นและปลอดภัย พวก
มันนอนทีน่ นั ่ ได้คืนนี้ รอ
จนกว่าพายุสงบ เขาจึงเดิน
ไปทีโ่ รงนาและเปิ ดประตู
กว้าง แล้วก็เฝ้ าดูและรอ
คอย โดยหวังว่าพวกห่าน
จะสังเกตเห็นโรงนาเปิ ดอยู่
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และเข้าไป แต่ฝูงห่านกระพือปี กไปรอบๆอย่างไร้จดุ หมาย ดูเหมือนว่ามันไม่เห็นโรงนา หรือตระหนักว่าจะมีความหมายต่อพวกมัน
อย่างไร ชายผูน้ นั้ พยายามเรียกพวกมัน แต่กลับทาให้พวกห่านกลัวและบินห่างออกไปอีก
เขาเข้าไปในบ้านและออกมาพร้อมด้วยขนมปัง เขาฉีกขนมปังเป็ นชิ้นๆ โรยเป็ นทางนาไปสูโ่ รงนา พวกห่านก็ยงั ไม่รูเ้ รื่อง
เขาเริ่มหัวเสีย เขาอ้อมไปข้างหลังและพยายามไล่มนั ไปทางโรงนา แต่ทาให้มนั กลัวมากขึ้น และกระจายไปทุกทิศทุกทาง นอกจาก
ทางเข้าโรงนา เขาทาอะไรไม่ได้เพือ่ ให้มนั เข้าไปในโรงนาซึง่ อบอุ่นและปลอดภัย
‚ทาไมพวกมันไม่ตามฉันมานะ!‛ เขาอุทานขึ้น ‚มันไม่เห็นหรือว่านี่เป็ นทางเดียวทีม่ นั จะรอดพายุไปได้‛
เขานึกชัว่ ครู่และตระหนักว่ามันจะไม่ตามมนุษย์หรอก ‚ถ้าฉันเป็ นห่าน ฉันก็คงช่วยพวกมันได้‛ เขาพูดเสียงดัง
แล ้วเขาก็ได้ความคิด เขาออกไปทีโ่ รงนา อุม้ ห่านตัวหนึ่งของเขาออกมา ขณะทีเ่ ดินอ้อมไปด้านหลังฝูงห่านป่ า เมือ่ เขาปล่อยห่านของ
เขา มันก็บนิ ผ่านฝูงห่านป่ า ตรงเข้าไปในโรงนา ห่านป่ าบินตามไปสูท่ ป่ี ลอดภัย ทีละตัว
ชายผูน้ นั้ ยืนนิ่งเงียบ ขณะทีถ่ อ้ ยคาซึง่ เขาเพิง่ พูดออกมาก้องอยู่ใน
หัวคิด ‚ถ้าฉันเป็ นห่าน ฉันก็คงช่วยพวกมันได้!‛ แล ้วเขาก็นึกถึง
สิง่ ทีเ่ ขากล่าวกับภรรยาตอนหัวคา่ ‚ทาไมพระเจ้าถึงอยากเป็ น
เหมือนเรา เหลวไหลสิ้นดี!‛ ทันใดนัน้ เขาก็สานึกได้ พระเจ้าได้ทา
เช่นนัน้ แหละ เราเหมือนห่านป่ า มองไม่เห็นอะไร หลงทาง สับสน
และจะถึงแก่ความตาย ดังนัน้ พระเจ้าจึงให้พระบุตรมาเป็ นเหมือน
พวกเรา ท่านจะได้ช้ ที างให้เรา และช่วยกอบกูเ้ ราไว้ นัน่ แหละคือ
ความหมายของคริสต์มาส เขาตระหนัก
เมือ่ พายุหมิ ะสงบลง ดวงจิตของเขาก็สงบ เขาไตร่ตรองถึงข้อคิด
แสนวิเศษนี้ ทันใดนัน้ เขาก็เข้าใจจุดมุง่ หมายของคริสต์มาส ว่าเหตุ
ใดพระคริสต์ถงึ ได้มา ความสงสัยและความไม่เชื่อทีม่ มี านานหลาย
ปี อนั ตรธานหายไป ราวกับพายุทพ่ี ดั ผ่าน เขาคุกเข่าลงบนหิมะและ
กล่าวคาอธิษฐานครัง้ แรก ‚ขอบคุณพระเจ้าทีล่ งมาในร่างมนุษย์
เพือ่ ช่วยผมให้รอดพ้นจากพายุ!‛
(ผูป้ ระพันธ์นิรนาม ปรับเปลีย่ นโดย เคียธ ฟิ ลลิปส์ จุดพลัง ชุดที ่
3 ฉบับที ่ 12)
พระเยซูมาสูโ่ ลกในร่างมนุษย์ เพือ่ ให้เราเข้าใจความรักทีพ่ ระเจ้ามีต่อเรา
อย่างไรก็ตาม เมือ่ พระเยซูถอื กาเนิด เป็ นบุตรของนางมารี พระเยซูยงั คงเป็ นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า พระองค์และพระบิดามีสอ่ื สัมพันธ์
แน่นแฟ้ นและใกล ้ชิดเป็ นส่วนตัวในสวรรค์ ถึงแม้วา่ พระเยซูตอ้ งสละความสัมพันธ์ดงั กล่าวชัว่ คราว เมือ่ อยู่บนโลก พระเยซูยงั คงเป็ น
หนึ่งเดียวกับพระเจ้า ทว่าพระองค์เป็ นมนุษย์ดว้ ย
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พระเยซูกลายเป็ นพระเจ้าในร่างมนุษย์ ดังนัน้ เองจากพระเจ้าเป็ นพระเยซู จากพระเยซูเป็ นมนุษย์ เมือ่ มนุษย์ยดึ เหนี่ยวพระเยซู พระ
เยซูจะชี้นามนุษย์ไปสูพ่ ระเจ้า
ทาไมต้องมีพระเยซู
ทาไมเราต้องมีพระผูช้ ่วยด้วยล่ะ การทีจ่ ะค้นหาคาตอบ เราต้องย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น เราทุกคนทราบความเป็ นมาดี นัน่ ก็คือ
อาดัมกับอีฟในสวนเอเดน พระเจ้ากล่าวว่า "เจ้ากินผลจากต้นไม้ได้ทุกต้น นอกจากต้นไม้แห่งความรูด้ รี ูช้ วั ่ ”

จอมปี ศาจเลื้อยเข้ามากล่าวล่อลวงให้เขากินผลจากต้นไม้ “หวงห้าม” นัน่ เองเขาจึงค้นพบการทาชัว่ ในขณะเดียวกันการไม่เชื่อฟังพระ
เจ้าเช่นนี้ก็ทาให้เขาห่างเหินไปจากพระเจ้า เพราะว่าเขาไม่เชื่อฟัง และปล่อยให้ความชัว่ ร้ายแทรกเข้ามา เขาทาให้ตวั เองและทายาท
ของเขา คือพวกเรานัน่ เอง ต้องสูญเสียความสัมพันธ์กบั พระเจ้าทีเ่ คยมีตงั้ แต่ตอนแรก เขาต้องออกไปจากสวนเอเดน และสละความ
ใกล ้ชิดทีเ่ คยมีกบั พระเจ้า ณ ทีแ่ ห่งนัน้
พระเจ้าให้มนุษย์ตดั สินใจเลือกได้อย่างอิสระ และมอบโอกาสให้เขากลับมาสูส่ อ่ื สัมพันธ์กบั พระองค์ แต่พอวันเวลาผ่านไปมนุษย์ก็
เริ่มห่างเหินจากพระเจ้าและความรักของพระองค์ย่งิ ขึ้น เนื่องจากความบาป การไม่เชื่อฟัง และการขัดขืนบัญญัตขิ องพระเจ้า พระเจ้า
ลงมาสูโ่ ลกในร่างของพระเยซู ด้วยความเมตตากรุณา เพือ่ นาเรากลับไปสู ่สอ่ื สัมพันธ์กบั พระองค์
นี่เองเราถึงต้องมีพระเยซู เมือ่ เราเชื่อพระเยซู และรับพระองค์เข้ามาในใจ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด เราจะได้รบั ชีวติ นิรนั ดร์ เมือ่ ชีวติ บน
โลกจบลง เราจะได้อยู่กบั พระเจ้าตลอดไป! นัน่ เติมเต็มให้เราครบถ้วนสมบูรณ์ ตามทีก่ ล่าวไว้วา่ “ผูท้ เ่ี ชื่อในพระบุตรก็มชี วี ติ นิรนั ดร์”
(ยอห์น 3:36)
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สรุปได้วา่ ความบาปของอาดัมกับอีฟส่งผลให้มนุษย์ตอ้ งเหินห่างจากพระเจ้า มีแต่ความดีพร้อมเท่านัน้ ทีช่ ่วยให้เรากลับไปสู ่สอ่ื
สัมพันธ์กบั พระเจ้าได้ แต่แน่นอนว่าไม่มใี ครดีพร้อม ดังนัน้ เราต้องรับชะตากรรมด้วยการหลงทางตลอดไปหรือ เปล่าเลย เมือ่
พระเยซูพลีชพี บนไม้กางเขนเพือ่ รับบาปแทนเรา พระองค์มอบของกานัลยิง่ ใหญ่ทส่ี ุดให้แก่เรา คือความรอด เป็ นการให้อภัยจากบาป
และการได้รบั ชีวติ นิรนั ดร์ เราจะได้ไปสวรรค์ และอยู่กบั พระเจ้าตลอดไป เมือ่ ร่างทางเนื้อหนังของเราสิ้นชีวติ ไม่มผี ูใ้ ดมอบชีวติ
นิรนั ดร์ให้แก่มนุษย์ได้ ถึงแม้วา่ ในประวัตศิ าสตร์จะมีวรี บุรุษวีรสตรีผูท้ น่ี ่าทึง่ อย่างเหลือเชื่อจานวนมากมาย และในปัจจุบนั ก็เช่นกัน
ทว่าพระเยซูผูเ้ ดียวมีพลังอานาจทีจ่ ะมอบความรอดให้แก่เรา มีพระเจ้าผูเ้ ดียวทีน่ าทางเรากลับมาสูพ่ ระองค์ได้
กิจการ 4:12 ในผูอ้ ่นื ความรอดไม่มเี ลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทัง้ หลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มใี นท่ามกลางมนุษย์ทวั ่ ใต้ฟ้า

ความรอดเป็ นของกานัล ไม่มพี วกเราคนใดสมควรได้รบั ความรอด แต่พระเยซูได้มอบความรอดให้เราเป็ นของกานัล คุณเคยได้รบั
ของขวัญจากใคร เพียงเพราะว่าเขาอยากมอบของขวัญให้คุณไหม คุณอาจจะไม่สมควรได้รบั เขามอบให้คุณเปล่าๆ เราไม่เพียงแต่ไม่
สมควรได้รบั ความรอดเป็ นของกานัลเท่านัน้ แต่ความจริงก็คือเราสมควรตายเพือ่ รับโทษจากบาปของเรา
โรม 6:23 เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวติ นิรนั ดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา

แต่สง่ิ ทีน่ ่าทึง่ เกี่ยวกับความรอดก็คือ ไม่มสี ง่ิ ใดทีพ่ วกเราคนใดทาได้เพือ่ หามาเอง นอกจากรับไว้เท่านัน้ โดยยอมรับว่าเป็ นของกานัล
ทีเ่ ราไม่สมควรได้รบั ไม่มพี วกเราคนใดดีพอทีจ่ ะสมควรได้รบั
เอเฟซัส 2:8–9 ท่านรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ มิใช่โดยตัวท่านเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดมาจากการกระทาก็หามิได้ เพือ่ มิให้
คนหนึ่งคนใดอวดได้

กล่าวคือ พระเจ้าเพียบพร้อม สวรรค์ก็เพียบพร้อม ไม่ใช่หรือ การทีจ่ ะอยู่กบั พระเจ้าในสวรรค์ คุณก็ตอ้ งเพียบพร้อมด้วย คุณนึก
ภาพออกไหมว่าใครเคยมีวถิ ชี วี ติ เช่นนัน้
ลองคิดดู เพียบพร้อม ทัง้ วันทัง้ คืน ตลอดเวลา ไม่เคยโกรธ ไม่เคยโกหก ไม่เคยไม่เชื่อฟัง ไม่เคยทาอะไรผิดเลย เห็นได้ชดั ว่าไม่มี
พวกเราคนใดทีใ่ ช้ชวี ติ เช่นนัน้ ได้ตลอดเวลา ทัง้ วันทัง้ คืน
ความรอดชัว่ นิ รนั ดร์
บางคนเชื่อว่าถึงแม้เขาได้รบั ความรอดแล ้ว แต่เขาอาจสูญเสียไปก็ได้ แต่ถา้ เราสูญเสียความรอดไปได้ ก็คงไม่ใช่ชวั ่ นิรนั ดร์ ถึงยังไง
เราก็ไม่สมควรได้รบั อยู่แล ้ว นัน่ เป็ นของกานัลทีเ่ ราได้รบั เมือ่ เราขอให้พระเยซูเข้ามาในใจ
ทนายความของผม
หลังจากดาเนินชีวติ ที่ ‚ดีพอสมควร‛ เวลาของผมในโลกก็ส้นิ สุดลง สิง่ แรกทีผ่ มจาได้ก็คือ ผมนัง่ รออยู่ทม่ี า้ นัง่ ในห้องซึง่ ดูเหมือนศาล
ประตูเปิ ดออกมา ผมถูกเรียกเข้าไปนัง่ ทีโ่ ต๊ะจาเลย
เมือ่ ผมมองไปรอบๆ ผมเห็นฝ่ ายโจทก์ เขาเป็ นบุรุษทีด่ ูดุรา้ ย ผูซ้ ง่ึ คารามใส่ผม ขณะทีจ่ อ้ งมองผม เขาเป็ นบุคคลร้ายกาจทีส่ ุดเท่าที่
ผมเคยเห็นมาอย่างแน่นอน ผมนัง่ ลงและมองไปทางซ้ายมือ ผมเห็นทนายของผม เป็ นบุรุษทีด่ ูอ่อนโยน แปลกทีล่ กั ษณะท่าทางดู
คุน้ ๆ
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ประตูตรงมุมห้องเปิ ดออกมา ผูพ้ พิ ากษาปรากฏตัว ท่านมีทา่ ทางน่ายาเกรง แต่งกายเต็มยศ สวมเสื้อครุยตัวยาว ขณะทีท่ า่ นเดินไป
ยังอีกฟากหนึ่งของห้อง ผมจับตามองท่านโดยไม่อยากละสายตาไป พอนัง่ บนบัลลังก์ ท่านกล่าวว่า ‚เริ่มได้‛
ฝ่ ายโจทก์ลกุ ขึ้นกล่าวว่า ‚ข้าชื่อซาตาน ข้ามาทีน่ ่เี พือ่ ชี้ให้ทา่ นเห็นว่าเหตุใดชายผูน้ ้ สี มควรตกนรก‛ เขาเริ่มเล่าถึงเรื่องโกหกมดเท็จที่
ผมได้บอกกล่าว สิง่ ของทีผ่ มเคยลักขโมย และตอนทีผ่ มหลอกลวงผูอ้ น่ื ซาตานเล่าถึงพฤติกรรมเลวร้ายอืน่ ๆทีผ่ มเคยทาในชีวติ ยิง่
มันกล่าวออกมามากเท่าไหร่ ผมก็ยง่ิ นัง่ ศีรษะหดลงไปเรื่อยๆเท่านัน้
ผมละอายใจเหลือเกิน จน
ไม่อยากจะมองหน้าใคร
แม้แต่ทนายของผมเอง
ขณะทีจ่ อมปี ศาจบอกเล่า
ถึงบาปต่างๆทีผ่ มลืมไป
สนิทด้วยซา้ ผมโมโห
ซาตานทีบ่ อกเล่าเรื่องราว
ทัง้ หมดนี้เกี่ยวกับผม และ
ผมโมโหทนายของผมมาก
พอๆกัน เพราะเขานัง่ เงียบ
โดยไม่แก้ต่างให้ผมแต่
อย่างใด
ผมทราบว่าผมมีความผิด
ในเรื่องเหล่านัน้ แต่ผม
เคยทาคุณความดีมาบ้าง
ในชีวติ อย่างน้อยนัน่ ทดแทนความผิดทีผ่ มเคยทาไม่ได้หรือ ซาตานกล่าวจบด้วยความเดือดดาลว่า ‚ชายผูน้ ้ สี มควรตกนรก เขามี
ความผิดในข้อหาทัง้ หมด ไม่มผี ูใ้ ดพิสูจน์ได้วา่ เขาบริสุทธิ์‛
เมือ่ ถึงตาทนายของผม ก่อนอืน่ เขาขอเดินเข้าไปทีบ่ ลั ลังก์ ผูพ้ พิ ากษาอนุญาต แม้วา่ ซาตานกล่าวคัดค้านอย่างหนัก ท่านเรียกทนาย
ของผมให้กา้ วออกมา ขณะทีท่ นายของผมลุกขึ้นและเริ่มเดินไป ผมเห็นเขาถนัดตาเป็ นครัง้ แรก ในรูปลักษณะทีส่ ง่างามยิ่งนัก ผม
ตระหนักว่าทาไมเขาจึงดูคนุ ้ หน้าเหลือเกิน พระเยซูนนั ่ เองทีเ่ ป็ นทนายแก้ต่างให้ผม องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอดของผม!
ท่านหยุดหน้าบัลลังก์และกระซิบกับผูพ้ พิ ากษาเบาๆว่า ‚สวัสดี พระบิดา‛ แล ้วท่านก็หนั มากล่าวกับศาลว่า ‚ซาตานพูดถูกว่าชายผูน้ ้ ี
ทาบาป ข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธข้อกล่าวหาใดๆเหล่านี้ ใช่แล ้ว เขาควรชดใช้หนี้บาปในนรก ชายผูน้ ้ สี มควรได้รบั โทษ‛
พระเยซูสูดลมหายใจลึก และหันไปหาพระบิดา โดยยืน่ มือออกมาและประกาศว่า ‚อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ายอมตายบนไม้กางเขน เพือ่
ชดใช้หนี้บาปให้ชายผูน้ ้ ี เพือ่ บุคคลผูน้ ้ จี ะได้มชี วี ติ นิรนั ดร์ เขารับข้าพเจ้าไว้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด เขาเป็ นของข้าพเจ้า‛
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พระองค์กล่าวต่อไปว่า ‚ชื่อของเขามีบนั ทึกไว้ในสมุดทะเบียนประจาชีพ ไม่มผี ูใ้ ดแย่งชิงเขาไปจากข้าพเจ้าได้ ซาตานยังไม่เข้าใจ ชาย
ผูน้ ้ ไี ม่ควรถูกตัดสินโทษ ทว่าควรได้รบั ความเมตตา‛
เมือ่ พระเยซูนงั ่ ลง ท่านนิ่งเงียบ มองทีพ่ ระบิดาและกล่าวว่า ‚ไม่จาเป็ นต้องทาอะไรอีก ข้าพเจ้าได้ทาไปหมดแล ้ว‛
ผูพ้ พิ ากษาชูมอื ทรงพลังขึ้นมาทุบค้อน ติดตามด้วยถ้อยคาทีก่ อ้ งไปทัว่ ห้อง ‚ชายผูน้ ้ เี ป็ นอิสระ โทษทัณฑ์ของเขาถูกชดใช้ไปหมดแล ้ว
ยกฟ้ อง‛
ขณะทีพ่ ระองค์พาผมออกไป
ผมได้ยนิ ซาตานส่งเสียง
เอะอะโวยวาย ‚ข้าจะไม่ยอม
แพ้ คราวหน้าข้าจะชนะ‛
เมือ่ พระเยซูแนะนาให้ผมไปที่
ใดต่อ ผมถามว่า ‚ท่านเคย
แพ้คดีหรือเปล่า‛
พระคริสต์ย้มิ ด้วยความรัก
และตอบว่า ‚ทุกคนทีม่ าหา
เรา และขอให้เราแก้ต่าง ก็
ได้รบั การตัดสินเช่นเดียวกับ
เจ้า ‘ชดใช้โทษหมดแล ้ว’‛
(ข้อควรคานึง 160)

ลองจินตนาสักครู่วา่ ชายทีต่ อ้ งขึ้นศาลผูน้ ้ ีเป็ นคุณ จอมปี ศาจหยิบยกความผิดและบาปของคุณขึ้นมากล่าวเป็ นรายการยืดยาว
บางครัง้ เราก็ลมื เสียสนิทว่าเราทาความผิดและทาบาปมากมาย แต่จริงๆแล ้วกล้องวงจรปิ ดนัน้ เปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง คุณต้องขึ้นศาล
ทุกคนจับตามอง
คุณขโมยหมากฝรัง่
คุณนินทาเพือ่ นลับหลัง
คุณปิ ดบังอะไรบางอย่างจากคุณพ่อคุณแม่
คุณเข้าชมเว็บไซต์ทไ่ี ม่เหมาะสม
คุณนึกคิดถึงสิง่ ทีไ่ ม่ค่อยดี
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ไม่มสี ง่ิ ใดทีป่ ิ ดบังไว้ได้!
แม้กระทัง่ บาปลับๆ ทีไ่ ม่มใี ครล่วงรู ้
ก็เปิ ดเผยออกมาอย่างหมดเปลือก
ต่อหน้าผูพ้ พิ ากษา ทุกคนเห็นได้
ชัดว่าคุณมีความผิด ตามทีถ่ กู
กล่าวหา คุณปิ ดบังไว้ไม่ได้
บางคนคิดว่า "จริงอยู่ พระเยซูให้
อภัย เมือ่ ฉันรับพระองค์ไว้ในใจ
แต่บาปทีฉ่ นั ก่อหลังจากนัน้ ล่ะ ฉัน
มีความผิดไม่ใช่หรือ" ลองคิดดู ถ้า
เป็ นเช่นนัน้ คุณจะรอดเมือ่ คุณรับ
พระองค์ แล้วหลงไปอีกครัง้ เมือ่
คุณหัวเสียกับคนทีท่ าให้คุณหกล ้มโดยไม่ได้ตงั้ ใจ จากนัน้ คุณก็ได้ความรอดอีกเมือ่ บอกพระองค์วา่ คุณเสียใจและกลับใจ ต่อมาก็
สูญเสียความรอดไปอีกเมือ่ คุณโกหก โดยโอกาสทีจ่ ะตกนรกพลิกผันกลับไปกลับมา
แต่พระเยซูกล่าวไว้ในยอห์น 6:37 ว่า "ผูท้ ม่ี าหาเราจะไม่ถกู ทอดทิ้งเลย" ก็เท่านัน้ เอง เมือ่ เราหันมาหาพระเยซู พระองค์จะไม่มวี นั
ทอดทิ้งเรา ถึงเราจะยังคงทาผิดและทาบาป พระองค์ยงั กล่าวไว้ในยอห์น 3:36 ว่า "ผูท้ เ่ี ชื่อในพระบุตรก็มชี วี ติ นิรนั ดร์" พระองค์
ไม่ได้กล่าวว่า "ผูน้ นั้ จะมีชวี ติ นิรนั ดร์ตราบใดทีไ่ ม่ทาบาปอีกต่อไป"
พระเยซูทราบว่าเราเป็ นคนบาป เมือ่ พระองค์พลีชพี 2,000 ปี ทแ่ี ล ้ว พระองค์ทราบถึงบาปต่างๆ ทีเ่ ราจะก่อในชัว่ ชีวติ และพระองค์ให้
อภัยทัง้ หมดเลย "โลหิตของพระคริสต์ชาระล ้างเราจากบาปทัง้ สิ้น" (1 ยอห์น 1:7) ไม่วา่ จะเป็ นบาปในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
ดังนัน้ คุณจะหลีกเลีย่ งการ “ชดใช้หนี้บาป” ได้อย่างไร คุณมีความหวังเดียวในความจริงทีว่ า่ บทลงโทษของคุณได้รบั การชดใช้ไป
หมดแล ้ว คุณจะได้รบั ความเมตตา ไม่ใช่ความยุตธิ รรม นี่ควรจะทาให้คุณคิดว่า "ฉันดีใจเหลือเกินทีไ่ ม่ตอ้ งรับสิง่ ทีฉ่ นั สมควร
ได้รบั !"
การบังเกิดใหม่หมายความว่าอย่างไร
คุณควรสงสัยไหมว่า "การบังเกิดใหม่" หมายความว่าอย่างไร พระเยซูบอกกับนิโคเดมัสในยอห์น 3:3 ว่า "ถ้าผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดใหม่
ผูน้ นั้ จะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้" พระองค์กล่าวถึงอะไรหรือ
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ลองนึกดู เมือ่ ทารกอยู่ในครรภ์ เขาเข้าใจอะไรบ้างเกี่ยวกับโลกรอบข้าง เขาเข้าใจน้อยมาก เสียงและแสงสว่างบางส่วนเข้าไปถึงเขา
แต่เขาเข้าใจไหม ไม่หรอก จนกว่าเขาจะเกิดมาแล ้วนัน่ แหละ เขาถึงเริ่มเข้าใจโลกภายนอก พระเยซูบอกว่าในโลกวิญญาณก็
เช่นเดียวกัน เมือ่ คุณรับพระเยซูเข้ามาในชีวติ คุณบังเกิดในโลกวิญญาณ จากนัน้ คุณก็เริ่มเติบโต เด็กทารกรับทุกอย่าง เขาอยากรู ้
อยากเห็นไปหมด และรับข้อมูลจากทุกคนทีอ่ ยู่รอบข้าง แล ้วก็เติบโตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เขาเริ่มเรียนรูเ้ กี่ยวกับสิง่ ทีเ่ รียบง่าย ไม่วา่
จะเป็ นรูปร่าง หรือนมแม่ จากนัน้ ก็เรียนรูส้ ง่ิ ทีท่ า้ ทายยิง่ ขึ้น เช่น การคลาน การพูด การอ่าน และทานอาหารปกติ ผูท้ เ่ี ป็ นคริสเตียน
ใหม่ๆ ก็เช่นเดียวกัน หลังจากการ “บังเกิดใหม่” ก็มหี ลายอย่างทีต่ อ้ งเรียนรู ้ นี่เองเปโตรจึงกล่าวว่า “เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จง
ปรารถนานา้ นมอันบริสุทธิ์แห่งพระวจนะ เพือ่ จะทาให้ทา่ นเติบโตขึ้น” (1 เปโตร 2:2)

แน่นอนว่าสาหรับคนทีไ่ ม่ค่อยทราบเรื่องทางวิญญาณมากนัก ก็ไม่งา่ ยทีจ่ ะเข้าใจแนวคิดนี้ ไม่สาคัญว่าคุณจะ “หัวใส” แค่ไหน คุณ
ต้องมีไหวพริบทางวิญญาณถึงจะเข้าใจเรื่องดังกล่าว
ชีวิต การตาย และการฟื้ นชีพของพระเยซู มีคาพยากรณ์ไว้กอ่ นหน้า
เมือ่ เราทราบแล ้วว่าเหตุใดเราต้องมีพระเยซู และทาไมพระเจ้าจึงส่งพระองค์มายังโลกในร่างมนุษย์ เรื่องราวนี้ยงั มีสาระอีกมาก
ไม่ใช่วา่ จู่ๆพระเจ้าก็ "ปรากฏตัวขึ้น" เพือ่ บอกให้เรารูว้ า่ สิง่ ต่างๆ จะเริ่มดีข้นึ สาหรับเรา เมือ่ ราชวงศ์เสด็จไปทีไ่ หน ก็จะแจ้งให้พสก
นิกรทราบ แลว้ ผูค้ นเตรียมรับเสด็จ พระเจ้าบอกเราว่าพระเยซูจะมาเมือ่ ไร ทีใ่ ด และอย่างไร ถ้าหากคุณคิดว่า "ไม่เป็ นไรนี่ พระเจ้า
แค่สง่ ผูส้ อ่ื ข่าวสารมาล่วงหน้า" ถ้าคุณคิดเช่นนัน้ ขอให้คิดดูอกี ที
ประมาณ 700 ปี ก่อนหน้าทีพ่ ระเยซูจะประสูติ มีคาพยากรณ์ไว้วา่
อิสยาห์ 7:14 ฉะนัน้ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะประทานหมายสาคัญ ดูเถิด หญิงพรหมจารีจะตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชาย เขาจะเรียกนามของท่านว่า
อิมมานู เอล
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สาวพรหมจารีจะตัง้ ครรภ์... เป็ นไปได้อย่างไร ไม่มใี ครทราบ ทว่า
700 ปี ก่อนทีเ่ หตุการณ์จะเกิดขึ้น พระเจ้าบอกให้อสิ ยาห์บนั ทึกไว้
ทุกคนจะได้ทราบ
ขอกล่าวเสริมว่า "อิมมานู เอล" หมายความว่า "พระเจ้าสถิตอยู่กบั
เรา"
ในพันธสัญญาใหม่กล่าวว่า “นางมารีถามทูตสวรรค์วา่ ‘จะเป็ นไป
ได้อย่างไร’ ทูตสวรรค์ตอบว่า ‘พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาบน
เธอ พลังอานาจของพระผูส้ ูงสุดจะห้อมล ้อมเธอ องค์บริสุทธิ์ทจ่ี ะ
บังเกิดมานัน้ จะมีนามว่า พระบุตรของพระเจ้า’” (ลูกา 1:26–35)
ดังนัน้ ชีวติ ของพระเยซูบนโลกนี้กเ็ ป็ นความมหัศจรรย์มาตัง้ แต่ตน้
น่าทึง่ ทีเดียว ใช่ไหมล่ะ แต่เรื่องยังไม่จบเท่านี้
หลังจากคาถามทีว่ า่ "อย่างไร" ก็ตอ้ งถามว่า "ทีใ่ ด" เป็ นเวลาถึง
800 ปี ก่อนทีพ่ ระเยซูประสู ติ ผูพ้ ยากรณ์มคี าห์ทานายถึงหมูบ่ า้ น
ทีพ่ ระเยซูจะประสูติ
มีคาห์ 5:2 เบธเลเฮม เอฟราธาห์ แม้เจ้าเป็ นทาเลเล็กๆ ในทัว่ ยูดาห์ท่ีมอี าณาบริเวณไพศาล ทว่าจะมีผูห้ นึ่งบังเกิดขึ้นเพือ่ เรา เป็ นผูท้ ่จี ะปกครองใน
อิสราเอล ท่านมาจากสมัยโบราณกาล จากชัว่ นิรนั ดร์

คงจะไม่งา่ ยนัก แต่ลองนึกภาพดู 800 ปี ก่อนข้อเท็จจริงดังกล่าว พระเจ้าบอกว่าพระเยซูจะประสู ตใิ นเบธเลเฮม หนึ่งร้อยปี ต่อมา
พระองค์บอกผูพ้ ยากรณ์อสิ ยาห์วา่ หญิงพรหมจารีจะเป็ นมารดาของพระเยซู
พระเจ้าทรงเลือกนางมารี เธอตัง้ ครรภ์อย่างมหัศจรรย์ แต่มารีและโยเซฟอาศัยอยู่ทเ่ี มืองนาซาเร็ธ ซึง่ ห่างจากเมืองเบธเลเฮมราว 100
ไมล์ เนื่องจากว่าในสมัยนัน้ ไม่มกี ารคมนาคมเหมือนกับปัจจุบนั นัน่ จึงเป็ นการเดินทางทีย่ าวไกลอย่างแน่นอน
พระเจ้าทรงจัดแจงสถานการณ์ต่างๆ ให้การประสู ตขิ องพระเยซูเกิดขึ้นตามทีพ่ ยากรณ์ไว้หลายร้อยปี ก่อนหน้านัน้ ซีซาร์ (ซึง่ อยู่ถงึ
กรุงโรม) ออกกฎหมายให้ทกุ คนกลับไปเสียภาษีทบ่ี า้ นเกิด บรรพบุรุษของโยเซฟมาจากเบธเลเฮม เขาจึงออกเดินทางกับภรรยาที่
ตัง้ ครรภ์ เขาไปถึงเมืองเบธเลเฮมทันเวลาคลอดบุตรพอดี
ในคาพยากรณ์เกี่ยวกับสถานทีเ่ กิดของพระมาซีฮา กล่าวว่าพระมาซีฮา "มาจากสมัยโบราณกาล จากชัว่ นิรนั ดร์" กล่าวคือ "พระมาซี
ฮาสถิตอยู่เสมอมา แต่พระองค์จะประสูตทิ เ่ี มืองเบธเลเฮม‛
สมัยทีพ่ ระเยซูอยู่ในโลกนี้ พระองค์กล่าวว่า "ก่อนทีอ่ บั ราฮัมจะมีชวี ติ เราสถิตอยู่แล ้ว" (ยอห์น 8:58) อับราฮัมมีชวี ติ อยู่ก่อนทีพ่ ระ
เยซูประสู ตจิ ากนางมารี ประมาณ 2000 ปี พระเยซูกล่าวถึงการทีพ่ ระองค์สถิตอยู่กบั พระเจ้า ก่อนลงมายังโลกในร่างมนุษย์
ดังนัน้ เราก็มคี าตอบต่อคาถามว่าพระมาซีฮามาสูโ่ ลกนี้ทใ่ี ดและอย่างไร แต่พระเจ้าได้มอบคาพยากรณ์อกี มากมายเกี่ยวกับชีวติ หลาย
แง่หลายมุมของพระเยซูในโลกนี้ มาดูกนั อีกหน่อย
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กษัตริยด์ าวิดได้กล่าวคาพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูไว้กว่า 1000 ปี ก่อนทีพ่ ระเยซูจะประสูติ ในคาพยากรณ์ ดาวิดกล่าวถึงการ
เสียชีวติ อย่างโหดเหี้ยมทารุณ
เพลงสดุดี 22:14-18 ข้าถูกเทออกมาเหมือนนา้ กระดูกทัง้ สิ้นของข้าหลุดจากข้อ จิตใจข้าหลอมละลายเหมือนขี้ผ้งึ ข้าหมดกาลังวังชา ลิ้นของข้าติด
อยู่ท่ขี ากรรไกร พระองค์ปล่อยข้าไว้ในผงคลีมจั จุราช สุนขั ห้อมล้อมข้า คนชัว่ รายล้อมข้า เขาแทงมือแทงเท้าข้า ข้านับกระดูกทัง้ หมดเป็ นชิ้นๆ เขา
จ้องมองและยิ้มเยาะข้า เสื้อคลุมของข้า เขาแบ่งปันกัน ส่วนเสื้อของข้าเขาจับสลากกัน

กษัตริยด์ าวิดเอ่ยถึงใคร แน่นอนว่าไม่ได้กล่าวถึงตัวเอง เพราะกษัตริยด์ าวิดเสียชีวติ อย่างสงบด้วยโรคชรา นี่เป็ นคาพยากรณ์ท่ี
ชัดเจนมากเกี่ยวกับการทีพ่ ระมาซีฮาเสียชีวติ อย่างทารุณ มาดูรายละเอียดบางส่วนในคาพยากรณ์ดงั กล่าว
ข้าถูกเทออกมาเหมือนนา้ ... จิตใจข้าหลอมละลายเหมือนขี้ผ้งึ ในพันธสัญญาใหม่กล่าวว่าหลังจากทีพ่ ระเยซูเสียชีวติ เมือ่ พระองค์ยงั อยู่บน

ไม้กางเขน "ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงทีส่ ขี า้ งของพระองค์ มีโลหิตปนนา้ ไหลออกมา" (ยอห์น 19:34)
วิทยาศาสตร์การแพทย์ยนื ยันว่า เนื่องจากวิธีทพ่ี ระเยซูถูกประหารชีวติ อาจเป็ นเหตุให้มขี องเหลวก่อตัวรอบๆหัวใจ เมือ่ ถูกหอกแทง
นา้ ดังกล่าวจึง "ไหลออกมา"
อีกอย่างหนึ่ง ส่วนทีก่ ล่าวถึงทหารแทงพระองค์ ก็เป็ นคาพยากรณ์เช่นกัน (เศคาริยาห์ 12:10)
กระดูกทัง้ สิ้นของข้าหลุดจากข้อ นัน่ เป็ นหนึ่งในหลายอย่างทีเ่ กิดขึ้นเมือ่ ถูกตรึงบนไม้กางเขน คือกระดูกจะหลุดจากข้อต่อ
สุนขั ห้อมล ้อมข้า คนชัวรายล
่
้อมข้า นี่เป็ นสิง่ ทีน่ ึกภาพได้งา่ ย เมือ่ คานึงว่าฝูงชนทีป่ รักปราให้พระเยซูถูกประหารชีวติ นัน้ รายล ้อมและ
หัวเราะเยาะ ขณะทีพ่ ระองค์ส้นิ ชีวติ
เขาแทงมือแทงเท้าข้า จาได้ไหมว่าใครเป็ นผูก้ ล่าวคาพยากรณ์น้ กี ษัตริยด์ าวิดใช่ไหม แต่ในสมัยของดาวิด ไม่มใี ครถูกประหารชีวติ
แบบนี้ในอิสราเอล ผูค้ นถูกประหารจากการโดนหินขว้างปา ซึง่ เป็ นโทษตามกฎสาหรับผูก้ ระทาผิด แต่คาพยากรณ์น้ กี ล่าวอย่าง
เจาะจงว่ามือและเท้าถูกแทง
เสื้อคลุมของข้า เขาแบ่งปันกัน ส่วนเสื้อของข้าเขาจับสลากกัน นี่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่า มาดูขอ้ พระคัมภีรต์ ่อไปนี้
ยอห์น 19:23-24 ครัน้ พวกทหารตรึงพระเยซูไว้ท่กี างเขนแล ้ว เขาเอาฉลองพระองค์แบ่งออกเป็ นสีส่ ่วน ให้ทหารทุกคนคนละส่วน ฉลองพระองค์
ชัน้ ในนัน้ ไม่มตี ะเข็บ ทอตัง้ แต่บนตลอดล่าง เขาจึงพูดกันว่า "อย่าฉีกแบ่งกันเลย แต่จบั สลากให้รูว้ ่าใครจะได้" ทัง้ นี้เพื่อข้อพระคัมภีรจ์ ะสาเร็จผล
ที่ว่า `เสื้อคลุมของข้า เขาแบ่งปันกัน ส่วนเสื้อของข้านัน้ เขาจับสลากกัน' พวกทหารได้ทาดังนี้

คาพยากรณ์อกี ตอนหนึ่งเกี่ยวกับการทีพ่ ระเยซูเสียชีวติ มอบให้ผ่านเศคาริยาห์ เกือบ 500 ปี ก่อนทีจ่ ะเกิดขึ้น
เศคาริยาห์ 11:12 ข้าพเจ้าจึงพูดกับเขาว่า "ถ้าท่านเห็นควรก็ขอค่าจ้างแก่เรา ถ้าไม่เห็นควรก็ไม่ตอ้ ง" แล้วเขาก็ชงั ่ เงินสามสิบเหรียญให้แก่ขา้ พเจ้า
เป็ นค่าจ้าง

ในพระกิตติคุณกล่าวว่าคืนทีพ่ ระเยซูถกู ศัตรูจบั กุม ยูดาไปหาปุโรหิตใหญ่และกล่าวว่า ‚ถ้าข้าพเจ้าจะมอบพระองค์ไว้แก่ทา่ น ท่านจะ
ให้อะไร‛ แล ้วเขานับเงินให้จานวนสามสิบเหรียญ (มัทธิว 26:14, 15)
น่าทึง่ มากทีเดียวทีว่ า่ ก่อนทีเ่ หตุการณ์จะเกิดขึ้น 500 ปี เศคาริยาห์บนั ทึกจานวนเงินทีเ่ จาะจงไว้ แต่ยงั มีอกี ในพระคัมภีรข์ อ้ ต่อไป
กล่าวว่า
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เศคาริยาห์ 11:13 พระเยโฮวาห์กล่าวกับข้าพเจ้าว่า "จงโยนเงินนัน้ ให้แก่ช่างปัน้ หม ้อ" คือเงินก้อนงามที่เขาจ่ายให้ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้าจึงเอาเงินสามสิบ
เหรียญโยนให้แก่ช่างปัน้ หม้อ ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์

คุณจาได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงิน 30 เหรียญ หลังจากทีย่ ูดาหักหลังพระองค์ ยูดากลับไปหาปุโรหิตและขว้างเงินไว้ในวิหาร ปุโรหิต
เก็บเงินนัน้ ไว้ในคลังไม่ได้ เพราะเป็ นเงินเปื้ อนเลือด เขาสงสัยว่าควรนาเงินไปใช้อย่างไร แล ้วเขาจึงซื้อทุ่งนาจากช่างปัน้ ดินเผา เพือ่ นา
ศพของคนต่างชาติไปฝัง
นัน่ ตรงกับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้น เมือ่ คานึงถึงว่ามีคาพยากรณ์ไว้ก่อนหน้านัน้ 500 ปี คือ “เอาเงินสามสิบเหรียญโยนให้แก่ช่างปัน้ หม้อ
ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์”
ย้อนกลับไปทีข่ อ้ ความในอิสยาห์ ซึง่ เป็ นคาพยากรณ์อกี ตอนหนึ่ง
เกี่ยวกับพระมาซีฮา ในปี 712 ก่อนค.ศ. อิสยาห์ทานายไว้วา่ พระ
บุตรของพระเจ้า “หลุมศพของท่านจัดไว้กบั คนชัว่ ในความตาย
ของท่าน เขาจัดไว้กบั เศรษฐี” (อิสยาห์ 53:9)
พระเยซูตอ้ งโทษในฐานเป็ นอาชญากร เป็ น‚คนชัว่ ‛ เมือ่ พระองค์
เสียชีวติ พระคัมภีรก์ ล่าวว่า ‚ขโมยสองคนถูกตรึงกางเขนกับ
พระองค์‛ (มัทธิว 27:38) ชายมังคั
่ ง่ ผูห้ นึ่งมีนามว่าโยเซฟแห่งอาริ
มาธาย ไปหาปิ ลาตเพือ่ ขอศพพระเยซู เมือ่ โยเซฟได้ศพแล ้ว ก็
นาไปฝังไว้ในสุสานใหม่ของตน (มัทธิว 27:57–60) พระองค์ “ถูก
ฝังกับเศรษฐี!”
ตอนนี้เราจะกล่าวถึงกษัตริยด์ าวิดอีกครัง้ 1000 ปี ก่อนพระเยซู
ประสูติ พระวิญญาณของพระเจ้ากล่าวคาพยากรณ์ผ่านกษัตริยด์ าวิด ว่าพระผูช้ ่วยให้รอดจะฟื้ นคืนชีพจากความตาย
เพลงสดุดี 16:10 เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ้งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในนรก ทัง้ จะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่ อยเน่าไป

กษัตริยด์ าวิดเสียชีวติ และถูกฝังในสุสาน ฉะนัน้ ศพของท่านเน่าเปื่ อย แต่พระเยซูฟ้ ื นคืนชีพ สามวันหลังจากทีพ่ ระองค์ส้นิ ชีวติ !
เมือ่ พิจารณาดูคาพยากรณ์ดงั กล่าว ขอให้ยอ้ นกลับไปดูผลโดยปริยาย เพือ่ ให้แน่ใจว่าทุกคนทราบว่าพระเยซูเป็ นใคร เมือ่ พระองค์
มายังโลกนี้ พระเจ้าจึงมอบคาพยากรณ์ไว้ในพระคัมภีรเ์ ดิมมากมาย เกี่ยวกับสิง่ ทีพ่ ระมาซีฮาจะทา รวมทัง้ คาพยากรณ์ทเ่ี ราได้อ่านไป
เมือ่ สักครู่
สิง่ ทีพ่ ศิ วงจริงๆ ก็คือ ถ้าหากพระเยซูเป็ นเพียง "มนุษย์ปถุ ชุ น" พระองค์เลือกได้อย่างไรว่าจะเกิดทีไ่ หน มนุษย์ธรรมดาผูใ้ ดทาให้
ผูบ้ งั คับบัญชารัฐบาลต่างชาติสงประหารชี
ั่
วติ อย่างทารุณ ใครบ้างทาให้ศตั รูตวั ฉกาจจ่ายเงินก้อนหนึ่งเพือ่ หักหลังตัวเอง และถูก
หัวเราะเยาะ ขณะทีส่ ้นิ ชีวติ คนสามัญธรรมดาคนใดทาให้พวกทหารนาเสื้อผ้าของตนไปพนัน ขณะทีถ่ ูกตรึงบนไม้กางเขน และทาให้
ทหารแทงศพของตนหลังจากทีต่ ายแล ้ว มนุษย์แบบไหนทีจ่ ูงใจให้ชายผูม้ งคั
ั ่ ง่ นาศพตนเองไปฝังในสุสานของเขา เพียงเพราะต้องการ
พิสูจน์วา่ ชีวติ ของเขาเป็ นจริงตามคาพยากรณ์ทจ่ี ารึกไว้หลายร้อยปี ก่อนหน้า
ขอให้ระลึกว่าพระเยซูพสิ ูจน์วา่ พระองค์เป็ นผูใ้ ดจริง ก็ต่อเมือ่ พระองค์ทาให้คาพยากรณ์ทกุ ข้อเป็ นจริง
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นอกจากคาพยากรณ์เหล่านี้แล ้ว ยังมีคาพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูอกี กว่า 300 ข้อ ทีเ่ ป็ นจริงเช่นกัน ซึง่ รวมไปถึงรายละเอียด
นานับประการเกี่ยวกับทีพ่ ระเยซูประสูติ ดาเนินชีวติ ประกาศข่าวสาร เสียชีวติ และฟื้ นคืนชีพ! สรุปได้วา่ มีพระบุตรของพระเจ้า
เพียงผูเ้ ดียว มีทงั้ ชีวติ ทีเ่ ป็ นไปตามคาทานายอย่างเฉพาะเจาะจง
ตลอดประวัตศิ าสตร์มผี ูน้ าทางศาสนาทีย่ ง่ิ ใหญ่มากมาย เช่น โมฮัมหมัด พระพุทธเจ้า ขงจื้อ โมเสส และท่านอืน่ ๆ แต่ไม่มผี ูใ้ ดเคย
อ้างว่าตนเป็ นพระเจ้า หรือพระบุตรของพระเจ้า นัน่ เป็ นข้อเท็จจริงสาคัญมากทีค่ วรระลึกไว้ เพราะเป็ นความแตกต่างใหญ่หลวงทีส่ ุด
ระหว่างพระเยซูและบรมครูอน่ื ๆ ในประวัตศิ าสตร์โดยตลอด
ผูส้ อนหลายท่านเอ่ยถึงความรักและความเข้าใจ ทว่าพระเยซูผูเ้ ดียวมีสทิ ธิ์เอ่ยอ้างว่าพระองค์เป็ นพระเจ้า และพระองค์เป็ นความรัก
ของพระเจ้าทีม่ อบให้แก่ชาวโลก
ตานานรัก
เป็ นเรื่องยากทีจ่ ะเข้าใจว่าพระเยซูมคี วามรักให้เรามหาศาลเพียงใด เป็ นความรักทีเ่ หนือลา้ ความรักของมนุษย์ พระองค์เต็มใจมายัง
โลกในร่างมนุษย์ สัมผัสอารมณ์ความรูส้ กึ ของมนุษย์ ถูกจอมปี ศาจล่อใจถึง 40 วัน เผชิญกับความหิวโหย ความผิดหวัง และการถูก
หักหลัง ไม่เพียงเท่านัน้ พระองค์ยอมถูกโบยตี และเสียชีวติ อย่างทารุณ ทัง้ ยังรูส้ กึ ว่าพระบิดาปล่อยให้พระองค์เสียชีวติ ตามลาพัง
ทัง้ นี้ก็เพราะพระองค์รกั เรา และต้องการให้เรามีความรอด
ในสวนเกธเสมนี พระเยซูกล่าวว่า
"พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอ
พระทัย ขอให้จอกนี้เลือ่ นพ้นไปจากข้า
เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็ นไป
ตามใจข้า แต่ให้เป็ นไปตามพระทัย
ของพระองค์"
พระเยซูไม่ตอ้ งทนทุกข์กบั การตาย
อย่างทรมานเช่นนัน้ เมือ่ พระองค์ถกู
นาตัวไปหาปิ ลาต พระองค์เพียงแต่
ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็ นพระบุตรของพระ
เจ้า เขาอาจจะเฆี่ยนพระองค์บา้ ง แต่
เขาคงไม่จบั พระองค์ตรึงไม้กางเขน
แน่นอน หรือพระองค์อาจดีดนิ้ว แล ้ว
ทูตสวรรค์นบั พันมาปรากฏ และพา
พระองค์ไปสูท่ ป่ี ลอดภัย แต่พระองค์
ไม่ได้ทาเช่นนัน้ พระองค์เลือกทีจ่ ะ
ตายเพือ่ ให้เราทุกคนได้รบั ความรอด
ซี. เอส. ลิวอิส บันฑิตผูช้ าญฉลาด และ
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อดีตศาสตราจารย์ผูเ้ รืองนามแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ กล่าวไว้ดงั นี้ว่า "สิง่ ที่ไร้สาระที่ผูค้ นกล่าวเกี่ยวกับพระองค์บ่อยๆ ว่า "ฉันยินดีท่จี ะนับถือ
ว่าพระเยซูเป็ นบรมครูผูท้ รงศีลธรรมจรรยา แต่ฉนั ไม่ขอรับว่าพระองค์เป็ นพระเจ้า" นัน่ เป็ นสิง่ หนึ่งที่เราไม่ควรกล่าว ถ้าหากคนใดเป็ นมนุษย์
ธรรมดาๆ และกล่าวสิง่ ที่พระเยซูกล่าวไว้ ก็ไม่ถอื ว่าเขาเป็ น "ผูท้ รงศีลธรรมจรรยา" แต่เขาคงเสียสติ และไม่รูเ้ รื่องรูร้ าวอะไรเลย หาไม่แล้วเขาคง
เป็ นปี ศาจจากขุมนรก! คุณต้องเลือก ว่าพระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้าจริง หรือไม่ก็เป็ นคนเสียสติ หรือเลวร้ายกว่านัน้
‚คุณบอกว่าพระองค์เป็ นผูโ้ ง่เขลา ถ่มนา้ ลายเหยียดนามของพระองค์ และหาว่าพระองค์เป็ นปี ศาจก็ได้ หรือคุณจะเลือกน้อมคานับ และนับถือ
พระองค์เป็ นพระเจ้า แต่อย่ากล่าวอะไรที่ไร้สาระว่าพระองค์เป็ นแค่ "บรมครู" พระองค์ไม่ได้ให้ขอ้ นัน้ เป็ นทางเลือก พระองค์ไม่ได้มงุ่ หมายเช่นนัน้
นโปเลียน โบนาปาร์ท ก็ตระหนักถึงเอกลักษณ์สูงสุดของพระเยซู และบ่งบอกไว้ว่า "ข้าพเจ้ารูจ้ กั มนุ ษย์ดี ข้าพเจ้าบอกได้ว่าพระเยซูคริสต์ไม่ใช่
มนุษย์ธรรมดาๆ มนุษย์ทงั้ โลกเทียบไม่ติดกับพระองค์ อเล็กซานเดอร์ ซีซาร์ ชาร์ลมาญ และตัวข้าพเจ้า ได้ก่อร่างสร้างอาณาจักรขึ้นมา แต่เราสร้าง
พื้นฐานความเป็ นอัจฉริยะของเราด้วยสิ่งใด ด้วยการใช้กาลัง ทว่าพระเยซูคริสต์สร้างอาณาจักรของพระองค์ดว้ ยความรัก ณ ตอนนี้มผี ูค้ นนับล ้านที่
ยอมตายเพือ่ พระองค์
(“พระเยซูคือใคร)

ทุกสิง่ ทีเ่ ราเห็นจากการทีพ่ ระองค์ดาเนินชีวติ ก็เป็ นข้อพิสูจน์ ถึงแม้วา่ พระเยซูได้ทามหัศจรรย์มากมาย ตอนทีพ่ ระองค์อยู่บนโลก
เช่น การชุบชีวติ คนตาย ช่วยให้คนตาบอดมองเห็น และอะไรต่ออะไร ทว่าสิง่ ทีเ่ ด่นชัดจริงๆ ก็คือเจตนารมณ์แท้จริงเบื้องหลังทุกสิง่ ที่
พระองค์ได้ทา ความรักแท้ทไ่ี ม่เห็นแก่ตวั อย่างสิ้นเชิง คือสิง่ ทีเ่ ป็ นแรงกระตุน้ พระองค์
คุณคงทราบข้อพระคาทีว่ า่ "ความรักของพระคริสต์ครองใจข้า" แต่คุณเคยคิดไหมว่าอัครสาวกเปาโลกล่าวถึงอะไรจริงๆ ความรัก
ของพระคริสต์จริงแท้แน่นอน! เปาโลกล่าวว่า "เมือ่ ข้าพเจ้านึกถึงสิง่ ทีพ่ ระเยซูได้ทาเพือ่ ข้าพเจ้า ด้วยการพิสูจน์ความรักทีพ่ ระองค์มี
โดยยอมพลีชพี แทนข้าพเจ้า นัน่ แหละผลักดันให้ขา้ พเจ้าทาทุกสิง่ ทีพ่ ระองค์ขอ
และดาเนินชีวติ ตามทีพ่ ระองค์ประสงค์ เพือ่ แสดงถึงความขอบคุณต่อพระองค์”
คุณน่าจะถามตัวเองนะว่า "ความรักของพระคริสต์ผลักดันให้ฉนั ทาอะไร" เรา
แสดงให้พระองค์เห็นบ้างไหมว่าเราสานึกในบุญคุณต่อพระองค์ เป็ นการง่ายที่
จะคุน้ เคยกับเรื่องนี้ แต่ก็สาคัญทีจ่ ะไม่หลงลืมทุกสิง่ ทีพ่ ระเยซูทาเพือ่ เรา และ
ยอมประสบกับอะไรต่างๆนานาเพือ่ พิสูจน์ถงึ ความรักทีพ่ ระองค์มตี ่อเรา โดยให้
เราแต่ละคนมีโอกาสได้ไปอยู่กบั พระองค์ในสวรรค์ เมือ่ เราเสียชีวติ แล ้ว
บ่อยครัง้ เราเคยได้ยนิ เรื่องเล่าหรือชมภาพยนตร์ทพ่ี สกนิกรผูจ้ งรักภักดี ยอม
สละชีวติ เพือ่ ปกป้ องกษัตริยข์ องตน พระเยซูเป็ นจอมราชา ทว่าพระองค์สละ
ชีวติ เพือ่ ให้เรามีชวี ติ ทีด่ ขี ้นึ คือชีวติ นิรนั ดร์
พระองค์ถกู ทอดทิ้ง เราจึงได้รบั การอภัย
พระองค์ถกู ลงโทษ เราจึงเป็ นทีย่ อมรับ
พระองค์ยอมตาย และฟื้ นคืนชีพ เราจึงมีชวี ติ อยู่
ช่างเป็ นความรักทีน่ ่าทึง่ จริงๆ กล่าวได้เพียงว่าเป็ นความรักทีน่ ่าทึง่ จริงๆ!
(ปรับเปลีย่ นจากเพลงของ คริส ทอมลินน์ ชือ่ จอมราชาของข้า)
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