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แกน่แท ้1 

พระเยซู พระเจา้ในร่างมนุษย ์

พระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่และทรงพลงัอย่างน่าทึง่ ตอ้งการอย่างทีสุ่ดทีจ่ะใหม้นุษยเ์ราเขา้ใจในความรกัทีพ่ระองคม์ต่ีอเรา ท ัง้เขา้ใจวา่พระองค์

ยิง่ใหญ่ ทรงพลงั และน่าทึง่เพยีงใด พระองคท์ราบวา่วธิีดทีีสุ่ดทีจ่ะช่วยใหเ้ราเขา้ใจพระองค ์ก็คือการส่งพระบุตรของพระองค ์คือ

พระเยซู ลงมาในร่างมนุษย ์การเขา้ใจวา่พระเยซูคือใคร ช่วยใหเ้รามสีว่นรบัรูย้ิง่ขึ้นวา่พระเจา้คือใคร และพระองคต์อ้งการมบีทบาท

อย่างไรในชวีติเรา 

ฝูงหา่น 

เคยมชีายผูห้นึ่งทีไ่มเ่ชื่อในพระเจา้ เขาไมล่งัเลใจทีจ่ะใหค้นอืน่ทราบว่าเขารูส้กึเช่นไรเรื่องศาสนาและเทศกาลทางศาสนา เช่น

ครสิตม์าส อย่างไรก็ตาม ภรรยาของเขามคีวามเชื่อ เธอเลี้ยงดูลูกๆใหม้ศีรทัธาในพระเจา้และพระเยซูเช่นกนั ท ัง้ๆทีเ่ขากลา่วดูหมิน่ 

คืนวนัก่อนครสิตม์าส มหีมิะตก ภรรยาของเขาพาลูกๆไปนมสัการทีโ่บสถ ์ในชมุชนชาวไร่ชาวนาซึง่เขาอาศยัอยู่ เธอขอใหเ้ขาไปดว้ย 

แต่เขาปฏเิสธ 

‚เรื่องไรส้าระ!‛ เขากลา่ว ‚พระเจา้จะลดตวัลงมาเป็นมนุษยใ์นโลกท าไมกนั เหลวไหลสิ้นด!ี‛ ภรรยาและลูกๆจงึไปโบสถ ์สว่นเขาอยู่ที่

บา้น 

อกีพกัหนึ่ง ลมแรงขึ้น กลายเป็นพายุหมิะ เมือ่ชายผูน้ ัน้มองออกไปนอกหนา้ต่าง เขาไมเ่หน็อะไรนอกจากหมิะทีต่กหนกั เขานัง่

พกัผ่อนอยู่หนา้เตาผงิทีอ่บอุ่น  

อกีช ัว่ขณะ เขาไดย้นิเสยีงดงัปงั มอีะไรมากระแทกหนา้ต่าง แลว้ก็มเีสยีงดงัอกี เขามองออกไปขา้งนอก แต่มองเหน็ไกลแค่ไม่กี่ฟตุ 

พอพายุค่อยๆซาลง เขาเสีย่งออกไปขา้งนอกเพือ่ดูวา่มอีะไรมากระแทกหนา้ต่าง ทีล่านใกลบ้า้น เขาเหน็หา่นป่าฝูงหนึ่ง ปรากฏวา่มนั

ก าลงับนิไปทางใตเ้มือ่ตดิพายุหมิะและบนิต่อไมไ่หว มนัหลงทางและตดิอยู่ทีไ่ร่ของเขา ไมม่อีาหาร หรอืทีห่ลบพายุ มนักระพอืปีกบนิ

ต า่ๆ วนไปรอบลานอย่างไรจ้ดุหมายและมองไมเ่หน็อะไร ดูเหมอืนวา่มสีองสามตวับนิไปชนหนา้ต่างบา้นของเขา 

ชายผูน้ ัน้รูส้กึสงสารพวก

หา่นป่า เขาอยากจะช่วยมนั 

โรงนาคงเหมาะทีม่นัจะไป

หลบอยู่ เขานึก ในนัน้

อบอุ่นและปลอดภยั พวก

มนันอนทีน่ ัน่ไดคื้นน้ี รอ

จนกวา่พายสุงบ เขาจงึเดนิ

ไปทีโ่รงนาและเปิดประตู

กวา้ง แลว้ก็เฝ้าดูและรอ

คอย โดยหวงัวา่พวกหา่น

จะสงัเกตเหน็โรงนาเปิดอยู่

แก่นแท้ 1: พระเยซูและความรอด
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และเขา้ไป แต่ฝูงหา่นกระพอืปีกไปรอบๆอย่างไรจ้ดุหมาย ดูเหมอืนวา่มนัไมเ่หน็โรงนา หรอืตระหนกัวา่จะมคีวามหมายต่อพวกมนั

อย่างไร ชายผูน้ ัน้พยายามเรยีกพวกมนั แต่กลบัท าใหพ้วกหา่นกลวัและบนิหา่งออกไปอกี 

เขาเขา้ไปในบา้นและออกมาพรอ้มดว้ยขนมปงั เขาฉีกขนมปงัเป็นชิ้นๆ โรยเป็นทางน าไปสูโ่รงนา พวกห่านก็ยงัไมรู่เ้รื่อง 

เขาเริ่มหวัเสยี เขาออ้มไปขา้งหลงัและพยายามไลม่นัไปทางโรงนา แต่ท าใหม้นักลวัมากขึ้น และกระจายไปทกุทศิทกุทาง นอกจาก

ทางเขา้โรงนา เขาท าอะไรไมไ่ดเ้พือ่ใหม้นัเขา้ไปในโรงนาซึง่อบอุ่นและปลอดภยั 

‚ท าไมพวกมนัไม่ตามฉนัมานะ!‛ เขาอทุานขึ้น ‚มนัไมเ่หน็หรอืวา่นี่เป็นทางเดยีวทีม่นัจะรอดพายุไปได‛้ 

เขานึกช ัว่ครู่และตระหนกัวา่มนัจะไมต่ามมนุษยห์รอก ‚ถา้ฉนัเป็นหา่น ฉนัก็คงช่วยพวกมนัได‛้ เขาพูดเสยีงดงั 

แลว้เขาก็ไดค้วามคิด เขาออกไปทีโ่รงนา อุม้หา่นตวัหนึ่งของเขาออกมา ขณะทีเ่ดนิออ้มไปดา้นหลงัฝูงหา่นป่า เมือ่เขาปลอ่ยหา่นของ

เขา มนัก็บนิผ่านฝูงหา่นป่า ตรงเขา้ไปในโรงนา หา่นป่าบนิตามไปสูท่ีป่ลอดภยั ทลีะตวั 

ชายผูน้ ัน้ยนืนิ่งเงยีบ ขณะทีถ่อ้ยค าซึง่เขาเพิง่พูดออกมากอ้งอยู่ใน

หวัคิด ‚ถา้ฉนัเป็นหา่น ฉนัก็คงช่วยพวกมนัได!้‛ แลว้เขาก็นึกถงึ

สิง่ทีเ่ขากลา่วกบัภรรยาตอนหวัค า่ ‚ท าไมพระเจา้ถงึอยากเป็น

เหมอืนเรา เหลวไหลสิ้นด!ี‛ ทนัใดนัน้เขาก็ส  านึกได ้พระเจา้ไดท้  า

เช่นนัน้แหละ เราเหมอืนหา่นป่า มองไมเ่หน็อะไร หลงทาง สบัสน 

และจะถงึแก่ความตาย ดงันัน้พระเจา้จงึใหพ้ระบตุรมาเป็นเหมอืน

พวกเรา ทา่นจะไดช้ี้ทางใหเ้รา และช่วยกอบกูเ้ราไว ้นัน่แหละคือ

ความหมายของครสิตม์าส เขาตระหนกั 

เมือ่พายุหมิะสงบลง ดวงจติของเขาก็สงบ เขาไตร่ตรองถงึขอ้คิด

แสนวเิศษนี้ ทนัใดนัน้เขาก็เขา้ใจจดุมุง่หมายของครสิตม์าส วา่เหตุ

ใดพระครสิตถ์งึไดม้า ความสงสยัและความไมเ่ชื่อทีม่มีานานหลาย

ปีอนัตรธานหายไป ราวกบัพายุทีพ่ดัผ่าน เขาคุกเข่าลงบนหมิะและ

กลา่วค าอธิษฐานครัง้แรก ‚ขอบคุณพระเจา้ทีล่งมาในร่างมนุษย์

เพือ่ช่วยผมใหร้อดพน้จากพายุ!‛ 

(ผูป้ระพนัธนิ์รนาม ปรบัเปลีย่นโดย เคียธ ฟิลลปิส ์จุดพลงั ชดุที ่

3 ฉบบัที ่12) 

พระเยซูมาสูโ่ลกในร่างมนุษย ์เพือ่ใหเ้ราเขา้ใจความรกัทีพ่ระเจา้มต่ีอเรา 

อย่างไรก็ตาม เมือ่พระเยซูถอืก าเนิด เป็นบตุรของนางมาร ีพระเยซูยงัคงเป็นหนึ่งเดยีวกบัพระเจา้ พระองคแ์ละพระบดิามสีือ่สมัพนัธ์

แน่นแฟ้นและใกลช้ดิเป็นสว่นตวัในสวรรค ์ถงึแมว้า่พระเยซูตอ้งสละความสมัพนัธด์งักลา่วช ัว่คราว เมือ่อยู่บนโลก พระเยซูยงัคงเป็น

หนึ่งเดยีวกบัพระเจา้ ทวา่พระองคเ์ป็นมนุษยด์ว้ย 
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พระเยซูกลายเป็นพระเจา้ในร่างมนุษย ์ดงันัน้เองจากพระเจา้เป็นพระเยซู จากพระเยซูเป็นมนุษย ์เมือ่มนุษยย์ดึเหนี่ยวพระเยซู พระ

เยซูจะชี้น ามนุษยไ์ปสูพ่ระเจา้  

ท าไมตอ้งมีพระเยซู 

ท าไมเราตอ้งมพีระผูช่้วยดว้ยละ่ การทีจ่ะคน้หาค าตอบ เราตอ้งยอ้นกลบัไปยงัจดุเริ่มตน้ เราทกุคนทราบความเป็นมาด ีนัน่ก็คือ 

อาดมักบัอฟีในสวนเอเดน พระเจา้กลา่ววา่ "เจา้กนิผลจากตน้ไมไ้ดทุ้กตน้ นอกจากตน้ไมแ้ห่งความรูด้รูีช้ ัว่” 

 

จอมปีศาจเลื้อยเขา้มากลา่วลอ่ลวงใหเ้ขากนิผลจากตน้ไม ้“หวงหา้ม” นัน่เองเขาจงึคน้พบการท าช ัว่ ในขณะเดยีวกนัการไมเ่ชื่อฟงัพระ

เจา้เช่นนี้ก็ท  าใหเ้ขาหา่งเหนิไปจากพระเจา้ เพราะวา่เขาไมเ่ชื่อฟงั และปลอ่ยใหค้วามช ัว่รา้ยแทรกเขา้มา เขาท าใหต้วัเองและทายาท

ของเขา คือพวกเรานัน่เอง ตอ้งสูญเสยีความสมัพนัธก์บัพระเจา้ทีเ่คยมตี ัง้แต่ตอนแรก เขาตอ้งออกไปจากสวนเอเดน และสละความ

ใกลช้ดิทีเ่คยมกีบัพระเจา้ ณ ทีแ่ห่งนัน้  

พระเจา้ใหม้นุษยต์ดัสนิใจเลอืกไดอ้ย่างอสิระ และมอบโอกาสใหเ้ขากลบัมาสูส่ือ่สมัพนัธก์บัพระองค ์แต่พอวนัเวลาผ่านไปมนุษยก็์

เริ่มหา่งเหนิจากพระเจา้และความรกัของพระองคย์ิ่งขึ้น เนื่องจากความบาป การไมเ่ชื่อฟงั และการขดัขนืบญัญตัขิองพระเจา้ พระเจา้

ลงมาสูโ่ลกในร่างของพระเยซู ดว้ยความเมตตากรุณา เพือ่น าเรากลบัไปสู่สือ่สมัพนัธก์บัพระองค ์ 

นี่เองเราถงึตอ้งมพีระเยซู เมือ่เราเชื่อพระเยซู และรบัพระองคเ์ขา้มาในใจ เป็นพระผูช่้วยใหร้อด เราจะไดร้บัชวีตินิรนัดร ์เมือ่ชวีติบน

โลกจบลง เราจะไดอ้ยู่กบัพระเจา้ตลอดไป! นัน่เตมิเต็มใหเ้ราครบถว้นสมบูรณ ์ตามทีก่ลา่วไวว้า่ “ผูท้ีเ่ชื่อในพระบตุรก็มชีวีตินิรนัดร”์ 

(ยอหน์ 3:36)  
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สรุปไดว้า่ ความบาปของอาดมักบัอฟีสง่ผลใหม้นุษยต์อ้งเหนิหา่งจากพระเจา้ มแีต่ความดพีรอ้มเทา่นัน้ทีช่่วยใหเ้รากลบัไปสู่สือ่

สมัพนัธก์บัพระเจา้ได ้ แต่แน่นอนวา่ไมม่ใีครดพีรอ้ม  ดงันัน้เราตอ้งรบัชะตากรรมดว้ยการหลงทางตลอดไปหรอื  เปลา่เลย  เมือ่

พระเยซูพลชีพีบนไมก้างเขนเพือ่รบับาปแทนเรา พระองคม์อบของก านลัยิง่ใหญ่ทีสุ่ดใหแ้ก่เรา คือความรอด เป็นการใหอ้ภยัจากบาป 

และการไดร้บัชวีตินิรนัดร ์ เราจะไดไ้ปสวรรค ์ และอยู่กบัพระเจา้ตลอดไป  เมือ่ร่างทางเนื้อหนงัของเราสิ้นชวีติ   ไมม่ผูีใ้ดมอบชวีติ

นิรนัดรใ์หแ้ก่มนุษยไ์ด ้ถงึแมว้า่ในประวตัศิาสตรจ์ะมวีรีบรุุษวรีสตรผูีท้ีน่่าทึง่อย่างเหลอืเชื่อจ านวนมากมาย และในปจัจบุนัก็เช่นกนั 

ทวา่พระเยซูผูเ้ดยีวมพีลงัอ านาจทีจ่ะมอบความรอดใหแ้ก่เรา มพีระเจา้ผูเ้ดยีวทีน่ าทางเรากลบัมาสูพ่ระองคไ์ด ้ 

กจิการ 4:12 ในผูอ้ื่นความรอดไม่มเีลย ดว้ยว่านามอื่นซึ่งใหเ้ราท ัง้หลายรอดได ้ไมท่รงโปรดใหม้ใีนท่ามกลางมนุษยท์ ัว่ใตฟ้้า 

ความรอดเป็นของก านลั ไมม่พีวกเราคนใดสมควรไดร้บัความรอด แต่พระเยซูไดม้อบความรอดใหเ้ราเป็นของก านลั คุณเคยไดร้บั

ของขวญัจากใคร เพยีงเพราะวา่เขาอยากมอบของขวญัใหคุ้ณไหม คุณอาจจะไมส่มควรไดร้บั เขามอบใหคุ้ณเปลา่ๆ เราไมเ่พยีงแต่ไม่

สมควรไดร้บัความรอดเป็นของก านลัเทา่นัน้ แต่ความจรงิก็คือเราสมควรตายเพือ่รบัโทษจากบาปของเรา  

โรม 6:23 เพราะว่าค่าจา้งของความบาปคือความตาย แต่ของประทานของพระเจา้คือชวีตินิรนัดรใ์นพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา 

แต่สิง่ทีน่่าทึง่เกี่ยวกบัความรอดก็คือ ไมม่สีิง่ใดทีพ่วกเราคนใดท าไดเ้พือ่หามาเอง นอกจากรบัไวเ้ทา่นัน้ โดยยอมรบัวา่เป็นของก านลั

ทีเ่ราไมส่มควรไดร้บั ไมม่พีวกเราคนใดดพีอทีจ่ะสมควรไดร้บั 

เอเฟซสั 2:8–9 ท่านรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ มใิช่โดยตวัท่านเอง แต่พระเจา้ทรงประทานให ้ความรอดมาจากการกระท าก็หามไิด ้เพือ่มใิห ้

คนหนึ่งคนใดอวดได ้

กลา่วคือ พระเจา้เพยีบพรอ้ม สวรรคก์็เพยีบพรอ้ม ไมใ่ช่หรอื การทีจ่ะอยู่กบัพระเจา้ในสวรรค ์คุณก็ตอ้งเพยีบพรอ้มดว้ย คุณนึก

ภาพออกไหมวา่ใครเคยมวีถิชีวีติเช่นนัน้ 

ลองคิดดู เพยีบพรอ้ม ท ัง้วนัท ัง้คืน ตลอดเวลา ไมเ่คยโกรธ ไมเ่คยโกหก ไมเ่คยไมเ่ชื่อฟงั ไมเ่คยท าอะไรผดิเลย เหน็ไดช้ดัวา่ไมม่ี

พวกเราคนใดทีใ่ชช้วีติเช่นนัน้ไดต้ลอดเวลา ท ัง้วนัท ัง้คืน 

ความรอดชัว่นิรนัดร ์

บางคนเชื่อวา่ถงึแมเ้ขาไดร้บัความรอดแลว้ แต่เขาอาจสูญเสยีไปก็ได ้แต่ถา้เราสูญเสยีความรอดไปได ้ก็คงไมใ่ช่ช ัว่นิรนัดร ์ถงึยงัไง

เราก็ไมส่มควรไดร้บัอยู่แลว้ นัน่เป็นของก านลัทีเ่ราไดร้บั เมือ่เราขอใหพ้ระเยซูเขา้มาในใจ  

ทนายความของผม 

หลงัจากด าเนินชวีติที ่‚ดพีอสมควร‛ เวลาของผมในโลกก็สิ้นสุดลง สิง่แรกทีผ่มจ าไดก้็คือ ผมนัง่รออยู่ทีม่า้นัง่ในหอ้งซึง่ดูเหมอืนศาล 

ประตูเปิดออกมา ผมถกูเรยีกเขา้ไปนัง่ทีโ่ตะ๊จ าเลย 

เมือ่ผมมองไปรอบๆ ผมเหน็ฝ่ายโจทก ์เขาเป็นบรุุษทีดู่ดุรา้ย ผูซ้ึง่ค ารามใสผ่ม ขณะทีจ่อ้งมองผม เขาเป็นบคุคลรา้ยกาจทีสุ่ดเทา่ที่

ผมเคยเหน็มาอย่างแน่นอน ผมนัง่ลงและมองไปทางซา้ยมอื ผมเหน็ทนายของผม เป็นบรุุษทีดู่อ่อนโยน แปลกทีล่กัษณะทา่ทางดู

คุน้ๆ 
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ประตูตรงมมุหอ้งเปิดออกมา ผูพ้พิากษาปรากฏตวั ทา่นมทีา่ทางน่าย าเกรง แต่งกายเต็มยศ สวมเสื้อครุยตวัยาว ขณะทีท่า่นเดนิไป

ยงัอกีฟากหนึ่งของหอ้ง ผมจบัตามองทา่นโดยไมอ่ยากละสายตาไป พอนัง่บนบลัลงัก ์ทา่นกลา่ววา่ ‚เริ่มได‛้ 

ฝ่ายโจทกล์กุขึ้นกลา่ววา่ ‚ขา้ชื่อซาตาน ขา้มาทีน่ี่เพือ่ชี้ใหท้า่นเหน็วา่เหตใุดชายผูน้ี้สมควรตกนรก‛ เขาเริ่มเลา่ถงึเรื่องโกหกมดเทจ็ที่

ผมไดบ้อกกลา่ว สิง่ของทีผ่มเคยลกัขโมย และตอนทีผ่มหลอกลวงผูอ้ืน่ ซาตานเลา่ถงึพฤตกิรรมเลวรา้ยอืน่ๆทีผ่มเคยท าในชวีติ ยิง่

มนักลา่วออกมามากเทา่ไหร่ ผมก็ยิง่น ัง่ศีรษะหดลงไปเรื่อยๆเทา่นัน้ 

ผมละอายใจเหลอืเกนิ จน

ไมอ่ยากจะมองหนา้ใคร 

แมแ้ต่ทนายของผมเอง 

ขณะทีจ่อมปีศาจบอกเลา่

ถงึบาปต่างๆทีผ่มลมืไป

สนิทดว้ยซ า้ ผมโมโห

ซาตานทีบ่อกเลา่เรื่องราว

ท ัง้หมดนี้เกี่ยวกบัผม และ

ผมโมโหทนายของผมมาก

พอๆกนั เพราะเขานัง่เงยีบ 

โดยไมแ่กต่้างใหผ้มแต่

อย่างใด 

ผมทราบวา่ผมมคีวามผดิ

ในเรื่องเหลา่นัน้ แต่ผม

เคยท าคุณความดมีาบา้ง

ในชวีติ อย่างนอ้ยนัน่ทดแทนความผดิทีผ่มเคยท าไมไ่ดห้รอื ซาตานกลา่วจบดว้ยความเดอืดดาลวา่ ‚ชายผูน้ี้สมควรตกนรก เขามี

ความผดิในขอ้หาท ัง้หมด ไมม่ผูีใ้ดพสูิจนไ์ดว้า่เขาบรสุิทธิ์‛ 

เมือ่ถงึตาทนายของผม ก่อนอืน่เขาขอเดนิเขา้ไปทีบ่ลัลงัก ์ผูพ้พิากษาอนุญาต แมว้า่ซาตานกลา่วคดัคา้นอย่างหนกั ทา่นเรยีกทนาย

ของผมใหก้า้วออกมา ขณะทีท่นายของผมลกุขึ้นและเริ่มเดนิไป ผมเหน็เขาถนดัตาเป็นคร ัง้แรก ในรูปลกัษณะทีส่งา่งามยิ่งนกั ผม

ตระหนกัวา่ท าไมเขาจงึดูคุน้หนา้เหลอืเกนิ พระเยซูนัน่เองทีเ่ป็นทนายแกต่้างใหผ้ม องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช่้วยใหร้อดของผม! 

ทา่นหยุดหนา้บลัลงักแ์ละกระซบิกบัผูพ้พิากษาเบาๆวา่ ‚สวสัด ีพระบดิา‛ แลว้ทา่นก็หนัมากลา่วกบัศาลวา่ ‚ซาตานพูดถูกวา่ชายผูน้ี้

ท  าบาป ขา้พเจา้ไมป่ฏเิสธขอ้กลา่วหาใดๆเหลา่นี้ ใช่แลว้ เขาควรชดใชห้นี้บาปในนรก ชายผูน้ี้สมควรไดร้บัโทษ‛ 

พระเยซูสูดลมหายใจลกึ และหนัไปหาพระบดิา โดยยืน่มอืออกมาและประกาศวา่ ‚อย่างไรก็ตาม ขา้พเจา้ยอมตายบนไมก้างเขน เพือ่

ชดใชห้นี้บาปใหช้ายผูน้ี้ เพือ่บคุคลผูน้ี้จะไดม้ชีวีตินิรนัดร ์เขารบัขา้พเจา้ไวเ้ป็นพระผูช่้วยใหร้อด เขาเป็นของขา้พเจา้‛ 
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พระองคก์ลา่วต่อไปวา่ ‚ชื่อของเขามบีนัทกึไวใ้นสมดุทะเบยีนประจ าชีพ ไมม่ผูีใ้ดแย่งชงิเขาไปจากขา้พเจา้ได ้ซาตานยงัไมเ่ขา้ใจ ชาย

ผูน้ี้ไมค่วรถกูตดัสนิโทษ ทวา่ควรไดร้บัความเมตตา‛ 

เมือ่พระเยซูนัง่ลง ทา่นนิ่งเงยีบ มองทีพ่ระบดิาและกลา่ววา่ ‚ไมจ่  าเป็นตอ้งท าอะไรอกี ขา้พเจา้ไดท้  าไปหมดแลว้‛ 

ผูพ้พิากษาชูมอืทรงพลงัขึ้นมาทบุคอ้น ตดิตามดว้ยถอ้ยค าทีก่อ้งไปท ัว่หอ้ง ‚ชายผูน้ี้ เป็นอสิระ โทษทณัฑข์องเขาถกูชดใชไ้ปหมดแลว้ 

ยกฟ้อง‛ 

ขณะทีพ่ระองคพ์าผมออกไป 

ผมไดย้นิซาตานสง่เสยีง

เอะอะโวยวาย ‚ขา้จะไมย่อม

แพ ้คราวหนา้ขา้จะชนะ‛ 

เมือ่พระเยซูแนะน าใหผ้มไปที่

ใดต่อ ผมถามวา่ ‚ทา่นเคย

แพค้ดหีรอืเปลา่‛ 

พระครสิตย์ิ้มดว้ยความรกั 

และตอบวา่ ‚ทกุคนทีม่าหา

เรา และขอใหเ้ราแกต่้าง ก็

ไดร้บัการตดัสนิเช่นเดยีวกบั

เจา้ ‘ชดใชโ้ทษหมดแลว้’‛ 

(ขอ้ควรค านึง 160) 

 

ลองจนิตนาสกัครู่วา่ชายทีต่อ้งขึ้นศาลผูน้ี้ เป็นคุณ จอมปีศาจหยบิยกความผดิและบาปของคณุขึ้นมากลา่วเป็นรายการยดืยาว 

บางคร ัง้เราก็ลมืเสยีสนิทวา่เราท าความผดิและท าบาปมากมาย แต่จริงๆแลว้กลอ้งวงจรปิดนัน้เปิดตลอด 24 ช ัว่โมง คุณตอ้งขึ้นศาล 

ทกุคนจบัตามอง 

คุณขโมยหมากฝรัง่ 

คุณนินทาเพือ่นลบัหลงั 

คุณปิดบงัอะไรบางอย่างจากคุณพ่อคุณแม่ 

คุณเขา้ชมเวบ็ไซตท์ีไ่มเ่หมาะสม 

คุณนึกคิดถงึสิง่ทีไ่มค่่อยด ี
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ไมม่สีิง่ใดทีปิ่ดบงัไวไ้ด!้ 

แมก้ระท ัง่บาปลบัๆ ทีไ่มม่ใีครลว่งรู ้

ก็เปิดเผยออกมาอย่างหมดเปลอืก 

ต่อหนา้ผูพ้พิากษา ทกุคนเหน็ได ้

ชดัวา่คุณมคีวามผดิ ตามทีถ่กู

กลา่วหา คุณปิดบงัไวไ้มไ่ด ้ 

บางคนคิดวา่ "จรงิอยู่ พระเยซูให ้

อภยั เมือ่ฉนัรบัพระองคไ์วใ้นใจ 

แต่บาปทีฉ่นัก่อหลงัจากนัน้ละ่ ฉนั

มคีวามผดิไมใ่ช่หรอื" ลองคิดดู ถา้

เป็นเช่นนัน้ คุณจะรอดเมือ่คุณรบั

พระองค ์แลว้หลงไปอกีครัง้เมือ่

คุณหวัเสยีกบัคนทีท่  าใหคุ้ณหกลม้โดยไมไ่ดต้ ัง้ใจ จากนัน้คุณก็ไดค้วามรอดอกีเมือ่บอกพระองคว์า่คุณเสยีใจและกลบัใจ ต่อมาก็

สูญเสยีความรอดไปอกีเมือ่คุณโกหก โดยโอกาสทีจ่ะตกนรกพลกิผนักลบัไปกลบัมา 

แต่พระเยซูกลา่วไวใ้นยอหน์ 6:37 วา่ "ผูท้ีม่าหาเราจะไมถ่กูทอดทิ้งเลย" ก็เทา่นัน้เอง เมือ่เราหนัมาหาพระเยซู พระองคจ์ะไมม่วีนั

ทอดทิ้งเรา ถงึเราจะยงัคงท าผดิและท าบาป พระองคย์งักลา่วไวใ้นยอหน์ 3:36 วา่ "ผูท้ีเ่ชื่อในพระบตุรก็มชีวีตินิรนัดร"์ พระองค์

ไมไ่ดก้ลา่ววา่ "ผูน้ ัน้จะมชีวีตินิรนัดรต์ราบใดทีไ่ม่ท  าบาปอกีต่อไป"  

พระเยซูทราบวา่เราเป็นคนบาป เมือ่พระองคพ์ลชีพี 2,000 ปีทีแ่ลว้ พระองคท์ราบถงึบาปต่างๆ ทีเ่ราจะก่อในช ัว่ชวีติ และพระองคใ์ห ้

อภยัท ัง้หมดเลย "โลหติของพระครสิตช์ าระลา้งเราจากบาปทัง้สิ้น" (1 ยอหน์ 1:7) ไมว่า่จะเป็นบาปในอดตี ปจัจบุนั และอนาคต  

ดงันัน้คุณจะหลกีเลีย่งการ “ชดใชห้นี้บาป” ไดอ้ย่างไร คุณมคีวามหวงัเดยีวในความจรงิทีว่า่บทลงโทษของคุณไดร้บัการชดใชไ้ป

หมดแลว้ คุณจะไดร้บัความเมตตา ไมใ่ช่ความยุตธิรรม นี่ควรจะท าใหคุ้ณคิดวา่ "ฉนัดใีจเหลอืเกนิทีไ่ม่ตอ้งรบัสิง่ทีฉ่นัสมควร

ไดร้บั!"  

การบงัเกดิใหม่หมายความว่าอย่างไร 

คุณควรสงสยัไหมวา่ "การบงัเกดิใหม"่ หมายความวา่อย่างไร พระเยซูบอกกบันิโคเดมสัในยอหน์ 3:3 วา่ "ถา้ผูใ้ดไมไ่ดบ้งัเกดิใหม ่

ผูน้ ัน้จะเหน็อาณาจกัรของพระเจา้ไมไ่ด"้ พระองคก์ลา่วถงึอะไรหรอื 
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ลองนึกดู เมือ่ทารกอยู่ในครรภ ์เขาเขา้ใจอะไรบา้งเกี่ยวกบัโลกรอบขา้ง เขาเขา้ใจนอ้ยมาก เสยีงและแสงสวา่งบางสว่นเขา้ไปถงึเขา 

แต่เขาเขา้ใจไหม ไมห่รอก จนกวา่เขาจะเกดิมาแลว้นัน่แหละ เขาถงึเริ่มเขา้ใจโลกภายนอก พระเยซูบอกวา่ในโลกวญิญาณก็

เช่นเดยีวกนั เมือ่คุณรบัพระเยซูเขา้มาในชวีติ คุณบงัเกดิในโลกวญิญาณ จากนัน้คุณก็เริ่มเตบิโต เดก็ทารกรบัทุกอย่าง เขาอยากรู ้

อยากเหน็ไปหมด และรบัขอ้มลูจากทกุคนทีอ่ยู่รอบขา้ง แลว้กเ็ตบิโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป เขาเริ่มเรยีนรูเ้กี่ยวกบัสิง่ทีเ่รยีบงา่ย ไมว่า่

จะเป็นรูปร่าง หรอืนมแม ่จากนัน้ก็เรยีนรูส้ิง่ทีท่า้ทายยิง่ขึ้น เช่น การคลาน การพูด การอ่าน และทานอาหารปกต ิผูท้ีเ่ป็นครสิเตียน

ใหม่ๆ  ก็เช่นเดยีวกนั หลงัจากการ “บงัเกดิใหม่” ก็มหีลายอย่างทีต่อ้งเรยีนรู ้นี่เองเปโตรจงึกลา่ววา่ “เช่นเดยีวกบัทารกแรกเกดิ จง

ปรารถนาน า้นมอนับรสุิทธิ์แหง่พระวจนะ เพือ่จะท าใหท้า่นเตบิโตขึ้น” (1 เปโตร 2:2) 

แน่นอนวา่ส  าหรบัคนทีไ่มค่่อยทราบเรื่องทางวญิญาณมากนกั ก็ไมง่า่ยทีจ่ะเขา้ใจแนวคิดนี้ ไมส่  าคญัวา่คุณจะ “หวัใส” แค่ไหน คุณ

ตอ้งมไีหวพรบิทางวญิญาณถงึจะเขา้ใจเรื่องดงักลา่ว 

ชีวิต การตาย และการฟ้ืนชีพของพระเยซู มีค าพยากรณ์ไวก้อ่นหนา้  

เมือ่เราทราบแลว้วา่เหตใุดเราตอ้งมพีระเยซู และท าไมพระเจา้จงึสง่พระองคม์ายงัโลกในร่างมนุษย ์เรื่องราวนี้ยงัมสีาระอกีมาก  

ไมใ่ช่วา่จู่ๆพระเจา้ก็ "ปรากฏตวัขึ้น" เพือ่บอกใหเ้รารูว้า่สิง่ต่างๆ จะเริ่มดขีึ้นส  าหรบัเรา เมือ่ราชวงศเ์สดจ็ไปทีไ่หน ก็จะแจง้ใหพ้สก

นิกรทราบ แลว้ผูค้นเตรยีมรบัเสดจ็ พระเจา้บอกเราวา่พระเยซูจะมาเมือ่ไร ทีใ่ด และอย่างไร ถา้หากคุณคิดวา่ "ไมเ่ป็นไรนี่ พระเจา้

แค่สง่ผูส้ือ่ข่าวสารมาลว่งหนา้" ถา้คุณคิดเช่นนัน้ ขอใหค้ิดดูอกีท ี 

ประมาณ 700 ปี ก่อนหนา้ทีพ่ระเยซูจะประสูต ิมคี าพยากรณไ์วว้า่  

อสิยาห ์7:14 ฉะนัน้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะประทานหมายส าคญั ดูเถดิ หญงิพรหมจารีจะตัง้ครรภ ์และคลอดบุตรชาย เขาจะเรียกนามของท่านว่า  

อมิมานูเอล 
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สาวพรหมจารจีะตัง้ครรภ.์.. เป็นไปไดอ้ย่างไร ไมม่ใีครทราบ ทวา่ 

700 ปีก่อนทีเ่หตกุารณจ์ะเกดิขึ้น พระเจา้บอกใหอ้สิยาหบ์นัทกึไว ้

ทกุคนจะไดท้ราบ  

ขอกลา่วเสรมิวา่ "อมิมานูเอล" หมายความวา่ "พระเจา้สถติอยู่กบั

เรา"  

ในพนัธสญัญาใหมก่ลา่ววา่ “นางมารถีามทูตสวรรคว์า่ ‘จะเป็นไป

ไดอ้ย่างไร’ ทูตสวรรคต์อบวา่ ‘พระวญิญาณบริสุทธิ์จะเสดจ็มาบน

เธอ พลงัอ านาจของพระผูสู้งสุดจะหอ้มลอ้มเธอ องคบ์รสุิทธิ์ทีจ่ะ

บงัเกดิมานัน้จะมนีามวา่ พระบตุรของพระเจา้’” (ลูกา 1:26–35) 

ดงันัน้ชวีติของพระเยซูบนโลกนี้กเ็ป็นความมหศัจรรยม์าตัง้แต่ตน้ 

น่าทึง่ทเีดยีว ใช่ไหมละ่ แต่เรื่องยงัไมจ่บเทา่นี้  

หลงัจากค าถามทีว่า่ "อย่างไร" ก็ตอ้งถามวา่ "ทีใ่ด" เป็นเวลาถงึ 

800 ปี ก่อนทีพ่ระเยซูประสูต ิผูพ้ยากรณม์คีาหท์  านายถงึหมูบ่า้น

ทีพ่ระเยซูจะประสูต ิ 

มีคาห ์5:2 เบธเลเฮม เอฟราธาห ์แมเ้จา้เป็นท าเลเลก็ๆ ในท ัว่ยูดาหท์ี่มอีาณาบริเวณไพศาล ทว่าจะมผูีห้นึ่งบงัเกิดขึ้นเพือ่เรา เป็นผูท้ี่จะปกครองใน

อสิราเอล ท่านมาจากสมยัโบราณกาล จากช ัว่นิรนัดร ์

คงจะไมง่า่ยนกั แต่ลองนึกภาพดู 800 ปี ก่อนขอ้เทจ็จรงิดงักลา่ว พระเจา้บอกวา่พระเยซูจะประสูตใินเบธเลเฮม หนึ่งรอ้ยปีต่อมา 

พระองคบ์อกผูพ้ยากรณอ์สิยาหว์า่หญงิพรหมจารจีะเป็นมารดาของพระเยซู  

พระเจา้ทรงเลอืกนางมาร ีเธอตัง้ครรภอ์ย่างมหศัจรรย ์แต่มารแีละโยเซฟอาศยัอยู่ทีเ่มอืงนาซาเร็ธ ซึง่หา่งจากเมอืงเบธเลเฮมราว 100 

ไมล ์เนื่องจากวา่ในสมยันัน้ไมม่กีารคมนาคมเหมอืนกบัปจัจบุนั นัน่จงึเป็นการเดนิทางทีย่าวไกลอย่างแน่นอน  

พระเจา้ทรงจดัแจงสถานการณ์ต่างๆ ใหก้ารประสูตขิองพระเยซูเกดิขึ้นตามทีพ่ยากรณไ์วห้ลายรอ้ยปีก่อนหนา้นัน้ ซซีาร ์(ซึง่อยู่ถงึ

กรุงโรม) ออกกฎหมายใหท้กุคนกลบัไปเสยีภาษทีีบ่า้นเกดิ บรรพบรุุษของโยเซฟมาจากเบธเลเฮม เขาจงึออกเดนิทางกบัภรรยาที่

ต ัง้ครรภ ์เขาไปถงึเมอืงเบธเลเฮมทนัเวลาคลอดบตุรพอด ี 

ในค าพยากรณเ์กี่ยวกบัสถานทีเ่กดิของพระมาซฮีา กลา่ววา่พระมาซฮีา "มาจากสมยัโบราณกาล จากช ัว่นิรนัดร"์ กลา่วคือ "พระมาซี

ฮาสถติอยู่เสมอมา แต่พระองคจ์ะประสูตทิีเ่มอืงเบธเลเฮม‛ 

สมยัทีพ่ระเยซูอยู่ในโลกนี้ พระองคก์ลา่ววา่ "ก่อนทีอ่บัราฮมัจะมชีวีติ เราสถติอยู่แลว้" (ยอหน์ 8:58) อบัราฮมัมชีวีติอยู่ก่อนทีพ่ระ

เยซูประสูตจิากนางมาร ีประมาณ 2000 ปี พระเยซูกลา่วถงึการทีพ่ระองคส์ถติอยู่กบัพระเจา้ ก่อนลงมายงัโลกในร่างมนุษย ์  

ดงันัน้เราก็มคี าตอบต่อค าถามวา่พระมาซฮีามาสูโ่ลกนี้ทีใ่ดและอย่างไร แต่พระเจา้ไดม้อบค าพยากรณ์อกีมากมายเกี่ยวกบัชวีติหลาย

แงห่ลายมมุของพระเยซูในโลกนี้ มาดูกนัอกีหน่อย 
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กษตัรยิด์าวดิไดก้ลา่วค าพยากรณเ์กี่ยวกบัพระเยซูไวก้วา่ 1000 ปี ก่อนทีพ่ระเยซูจะประสูต ิในค าพยากรณ ์ดาวดิกลา่วถงึการ

เสยีชวีติอย่างโหดเหี้ยมทารุณ 

เพลงสดุดี 22:14-18 ขา้ถกูเทออกมาเหมอืนน า้ กระดูกท ัง้สิ้นของขา้หลุดจากขอ้ จติใจขา้หลอมละลายเหมอืนขี้ผึ้ง ขา้หมดก าลงัวงัชา ลิ้นของขา้ติด

อยู่ที่ขากรรไกร พระองคป์ลอ่ยขา้ไวใ้นผงคลมีจัจรุาช สุนขัหอ้มลอ้มขา้ คนช ัว่รายลอ้มขา้ เขาแทงมอืแทงเทา้ขา้ ขา้นบักระดูกท ัง้หมดเป็นชิ้นๆ เขา

จอ้งมองและยิ้มเยาะขา้ เสื้อคลุมของขา้ เขาแบ่งปนักนั ส่วนเสื้อของขา้เขาจบัสลากกนั 

กษตัรยิด์าวดิเอ่ยถงึใคร แน่นอนวา่ไมไ่ดก้ลา่วถงึตวัเอง เพราะกษตัริยด์าวดิเสยีชวีติอย่างสงบดว้ยโรคชรา นี่เป็นค าพยากรณท์ี่

ชดัเจนมากเกี่ยวกบัการทีพ่ระมาซฮีาเสยีชวีติอย่างทารุณ มาดูรายละเอยีดบางสว่นในค าพยากรณด์งักลา่ว 

ขา้ถูกเทออกมาเหมอืนน า้ ... จติใจขา้หลอมละลายเหมอืนขี้ผึ้ง ในพนัธสญัญาใหมก่ลา่ววา่หลงัจากทีพ่ระเยซูเสยีชวีติ เมือ่พระองคย์งัอยู่บน

ไมก้างเขน "ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงทีส่ขีา้งของพระองค ์มโีลหติปนน า้ไหลออกมา" (ยอหน์ 19:34) 

วทิยาศาสตรก์ารแพทยย์นืยนัวา่ เนื่องจากวธิีทีพ่ระเยซูถูกประหารชีวติ อาจเป็นเหตใุหม้ขีองเหลวก่อตวัรอบๆหวัใจ เมือ่ถกูหอกแทง 

น า้ดงักลา่วจงึ "ไหลออกมา"  

อกีอย่างหนึ่ง สว่นทีก่ลา่วถงึทหารแทงพระองค ์ก็เป็นค าพยากรณเ์ช่นกนั (เศคารยิาห ์12:10) 

กระดูกทัง้สิ้นของขา้หลดุจากขอ้ นัน่เป็นหนึ่งในหลายอย่างทีเ่กดิขึ้นเมือ่ถกูตรงึบนไมก้างเขน คือกระดูกจะหลดุจากขอ้ต่อ  

สนุขัหอ้มลอ้มขา้ คนช ัว่รายลอ้มขา้ นี่เป็นสิง่ทีน่ึกภาพไดง้า่ย เมือ่ค านึงวา่ฝูงชนทีป่รกัปร าใหพ้ระเยซูถูกประหารชวีตินัน้รายลอ้มและ

หวัเราะเยาะ ขณะทีพ่ระองคส์ิ้นชวีติ 

เขาแทงมอืแทงเทา้ขา้ จ าไดไ้หมวา่ใครเป็นผูก้ลา่วค าพยากรณน์ี้กษตัริยด์าวดิใช่ไหม แต่ในสมยัของดาวดิ ไมม่ใีครถกูประหารชวีติ

แบบนี้ในอสิราเอล ผูค้นถกูประหารจากการโดนหนิขวา้งปา ซึง่เป็นโทษตามกฎส าหรบัผูก้ระท าผดิ แต่ค าพยากรณน์ี้กลา่วอย่าง

เจาะจงวา่มอืและเทา้ถกูแทง  

เสื้อคลมุของขา้ เขาแบง่ปนักนั สว่นเสื้อของขา้เขาจบัสลากกนั นี่เกดิขึ้นจรงิหรอืเปลา่ มาดูขอ้พระคมัภรีต่์อไปนี้  

ยอหน์ 19:23-24 ครัน้พวกทหารตรึงพระเยซูไวท้ี่กางเขนแลว้ เขาเอาฉลองพระองคแ์บ่งออกเป็นสีส่่วน ใหท้หารทุกคนคนละส่วน ฉลองพระองค์

ช ัน้ในนัน้ไม่มตีะเขบ็ ทอตัง้แต่บนตลอดลา่ง เขาจงึพดูกนัว่า "อย่าฉีกแบ่งกนัเลย แต่จบัสลากใหรู้ว้่าใครจะได"้ ทัง้นี้ เพื่อขอ้พระคมัภรีจ์ะส าเร็จผล 

ที่ว่า `เสื้อคลุมของขา้ เขาแบ่งปนักนั ส่วนเสื้อของขา้นัน้ เขาจบัสลากกนั' พวกทหารไดท้ าดงันี้ 

ค าพยากรณอ์กีตอนหนึ่งเกี่ยวกบัการทีพ่ระเยซูเสยีชวีติ มอบใหผ้่านเศคารยิาห ์เกอืบ 500 ปี ก่อนทีจ่ะเกดิขึ้น 

เศคารยิาห ์11:12 ขา้พเจา้จงึพดูกบัเขาว่า "ถา้ท่านเหน็ควรก็ขอค่าจา้งแก่เรา ถา้ไมเ่หน็ควรก็ไมต่อ้ง" แลว้เขาก็ช ัง่เงนิสามสบิเหรียญใหแ้ก่ขา้พเจา้

เป็นค่าจา้ง 

ในพระกติตคิุณกลา่ววา่คืนทีพ่ระเยซูถกูศตัรูจบักมุ ยูดาไปหาปโุรหติใหญ่และกลา่ววา่ ‚ถา้ขา้พเจา้จะมอบพระองคไ์วแ้ก่ทา่น ทา่นจะ

ใหอ้ะไร‛ แลว้เขานบัเงนิใหจ้  านวนสามสบิเหรยีญ (มทัธิว 26:14, 15) 

น่าทึง่มากทเีดยีวทีว่า่ก่อนทีเ่หตกุารณจ์ะเกดิขึ้น 500 ปี เศคารยิาหบ์นัทกึจ านวนเงนิทีเ่จาะจงไว ้แต่ยงัมอีกี ในพระคมัภรีข์อ้ต่อไป

กลา่ววา่  
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เศคารยิาห ์11:13 พระเยโฮวาหก์ลา่วกบัขา้พเจา้ว่า "จงโยนเงนินัน้ใหแ้ก่ช่างปัน้หมอ้" คือเงนิกอ้นงามที่เขาจ่ายใหข้า้พเจา้ ขา้พเจา้จงึเอาเงนิสามสบิ

เหรียญโยนใหแ้ก่ช่างปัน้หมอ้ ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห ์

คุณจ าไดไ้หมวา่เกดิอะไรขึ้นกบัเงนิ 30 เหรยีญ หลงัจากทียู่ดาหกัหลงัพระองค ์ยูดากลบัไปหาปโุรหติและขวา้งเงนิไวใ้นวหิาร ปโุรหติ

เก็บเงนินัน้ไวใ้นคลงัไมไ่ด ้เพราะเป็นเงนิเป้ือนเลอืด เขาสงสยัวา่ควรน าเงนิไปใชอ้ย่างไร แลว้เขาจงึซื้อทุ่งนาจากช่างปัน้ดนิเผา เพือ่น า

ศพของคนต่างชาตไิปฝงั 

นัน่ตรงกบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้น เมือ่ค านึงถงึวา่มคี าพยากรณไ์วก่้อนหนา้นัน้ 500 ปี คือ “เอาเงนิสามสบิเหรยีญโยนใหแ้ก่ช่างปัน้หมอ้ 

ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห”์ 

ยอ้นกลบัไปทีข่อ้ความในอสิยาห ์ซึง่เป็นค าพยากรณอ์กีตอนหนึ่ง

เกี่ยวกบัพระมาซฮีา ในปี 712 ก่อนค.ศ. อสิยาหท์  านายไวว้า่พระ

บตุรของพระเจา้ “หลมุศพของทา่นจดัไวก้บัคนชัว่ ในความตาย

ของทา่น เขาจดัไวก้บัเศรษฐ”ี (อสิยาห ์53:9) 

พระเยซูตอ้งโทษในฐานเป็นอาชญากร เป็น‚คนชัว่‛ เมือ่พระองค์

เสยีชวีติ พระคมัภรีก์ลา่ววา่ ‚ขโมยสองคนถกูตรงึกางเขนกบั

พระองค‛์ (มทัธิว 27:38) ชายม ัง่คัง่ผูห้นึ่งมนีามวา่โยเซฟแห่งอาริ

มาธาย ไปหาปิลาตเพือ่ขอศพพระเยซู เมือ่โยเซฟไดศ้พแลว้ ก็

น าไปฝงัไวใ้นสุสานใหมข่องตน (มทัธิว 27:57–60) พระองค ์“ถกู

ฝงักบัเศรษฐ!ี” 

ตอนนี้เราจะกลา่วถงึกษตัรยิด์าวดิอกีคร ัง้ 1000 ปี ก่อนพระเยซู

ประสูต ิพระวญิญาณของพระเจา้กลา่วค าพยากรณผ์่านกษตัรยิด์าวดิ วา่พระผูช่้วยใหร้อดจะฟ้ืนคืนชพีจากความตาย  

เพลงสดุดี 16:10 เพราะพระองคจ์ะไมท่รงทิ้งจติวญิญาณของขา้พระองคไ์วใ้นนรก ท ัง้จะไมท่รงใหอ้งคบ์ริสุทธิ์ของพระองคเ์ป่ือยเน่าไป 

กษตัรยิด์าวดิเสยีชวีติและถกูฝงัในสุสาน ฉะนัน้ศพของทา่นเน่าเป่ือย แต่พระเยซูฟ้ืนคืนชพี สามวนัหลงัจากทีพ่ระองคส์ิ้นชวีติ! 

เมือ่พจิารณาดูค าพยากรณด์งักลา่ว ขอใหย้อ้นกลบัไปดูผลโดยปรยิาย เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ทกุคนทราบวา่พระเยซูเป็นใคร เมือ่พระองค์

มายงัโลกนี้ พระเจา้จงึมอบค าพยากรณ์ไวใ้นพระคมัภรีเ์ดมิมากมาย เกี่ยวกบัสิง่ทีพ่ระมาซฮีาจะท า รวมท ัง้ค าพยากรณท์ีเ่ราไดอ้่านไป

เมือ่สกัครู่  

สิง่ทีพ่ศิวงจริงๆ ก็คือ ถา้หากพระเยซูเป็นเพยีง "มนุษยป์ถุชุน" พระองคเ์ลอืกไดอ้ย่างไรวา่จะเกดิทีไ่หน มนุษยธ์รรมดาผูใ้ดท าให ้

ผูบ้งัคบับญัชารฐับาลต่างชาตสิ ัง่ประหารชวีติอย่างทารุณ ใครบา้งท าใหศ้ตัรูตวัฉกาจจ่ายเงนิกอ้นหนึ่งเพือ่หกัหลงัตวัเอง และถูก

หวัเราะเยาะ ขณะทีส่ิ้นชวีติ คนสามญัธรรมดาคนใดท าใหพ้วกทหารน าเสื้อผา้ของตนไปพนนั ขณะทีถู่กตรงึบนไมก้างเขน และท าให ้

ทหารแทงศพของตนหลงัจากทีต่ายแลว้ มนุษยแ์บบไหนทีจู่งใจใหช้ายผูม้ ัง่ค ัง่น าศพตนเองไปฝงัในสุสานของเขา เพยีงเพราะตอ้งการ

พสูิจนว์า่ชวีติของเขาเป็นจรงิตามค าพยากรณ์ทีจ่ารกึไวห้ลายรอ้ยปีก่อนหนา้  

ขอใหร้ะลกึวา่พระเยซูพสูิจนว์า่พระองคเ์ป็นผูใ้ดจรงิ ก็ต่อเมือ่พระองคท์  าใหค้ าพยากรณ์ทุกขอ้เป็นจรงิ  
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นอกจากค าพยากรณเ์หลา่นี้แลว้ ยงัมคี าพยากรณ์เกี่ยวกบัพระเยซูอกีกวา่ 300 ขอ้ ทีเ่ป็นจรงิเช่นกนั ซึง่รวมไปถงึรายละเอยีด

นานบัประการเกี่ยวกบัทีพ่ระเยซูประสูต ิด าเนินชวีติ ประกาศข่าวสาร เสยีชวีติ และฟ้ืนคืนชพี! สรุปไดว้า่ มพีระบตุรของพระเจา้

เพยีงผูเ้ดยีว มที ัง้ชวีติทีเ่ป็นไปตามค าท านายอย่างเฉพาะเจาะจง  

ตลอดประวตัศิาสตรม์ผูีน้ าทางศาสนาทีย่ิง่ใหญ่มากมาย เช่น โมฮมัหมดั พระพทุธเจา้ ขงจื้อ โมเสส และทา่นอืน่ๆ แต่ไมม่ผูีใ้ดเคย

อา้งวา่ตนเป็นพระเจา้ หรอืพระบตุรของพระเจา้ นัน่เป็นขอ้เทจ็จรงิส  าคญัมากทีค่วรระลกึไว ้เพราะเป็นความแตกต่างใหญ่หลวงทีสุ่ด 

ระหวา่งพระเยซูและบรมครูอืน่ๆ ในประวตัศิาสตรโ์ดยตลอด 

ผูส้อนหลายทา่นเอ่ยถงึความรกัและความเขา้ใจ ทวา่พระเยซูผูเ้ดยีวมสีทิธิ์เอ่ยอา้งวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้ และพระองคเ์ป็นความรกั

ของพระเจา้ทีม่อบใหแ้ก่ชาวโลก  

ต านานรกั 

เป็นเรื่องยากทีจ่ะเขา้ใจวา่พระเยซูมคีวามรกัใหเ้รามหาศาลเพยีงใด เป็นความรกัทีเ่หนือล  า้ความรกัของมนุษย ์พระองคเ์ต็มใจมายงั

โลกในร่างมนุษย ์สมัผสัอารมณค์วามรูส้กึของมนุษย ์ถกูจอมปีศาจลอ่ใจถงึ 40 วนั เผชญิกบัความหวิโหย ความผดิหวงั และการถูก

หกัหลงั ไมเ่พยีงเทา่นัน้ พระองคย์อมถกูโบยต ีและเสยีชวีติอย่างทารุณ ท ัง้ยงัรูส้กึวา่พระบดิาปลอ่ยใหพ้ระองคเ์สยีชวีติตามล  าพงั 

ท ัง้นี้ ก็เพราะพระองคร์กัเรา และตอ้งการใหเ้รามคีวามรอด  

ในสวนเกธเสมนี พระเยซูกลา่ววา่ 

"พระบดิาเจา้ขา้ ถา้พระองคพ์อ

พระทยั ขอใหจ้อกนี้เลือ่นพน้ไปจากขา้

เถดิ แต่อย่างไรก็ด ีอย่าใหเ้ป็นไป

ตามใจขา้ แต่ใหเ้ป็นไปตามพระทยั

ของพระองค"์ 

พระเยซูไมต่อ้งทนทกุขก์บัการตาย

อย่างทรมานเช่นนัน้ เมือ่พระองคถ์กู

น าตวัไปหาปิลาต พระองคเ์พยีงแต่

ปฏเิสธวา่ไมไ่ดเ้ป็นพระบุตรของพระ

เจา้ เขาอาจจะเฆี่ยนพระองคบ์า้ง แต่

เขาคงไมจ่บัพระองคต์รึงไมก้างเขน

แน่นอน หรอืพระองคอ์าจดดีนิ้ว แลว้

ทูตสวรรคน์บัพนัมาปรากฏ และพา

พระองคไ์ปสูท่ีป่ลอดภยั แต่พระองค์

ไมไ่ดท้  าเช่นนัน้ พระองคเ์ลอืกทีจ่ะ

ตายเพือ่ใหเ้ราทกุคนไดร้บัความรอด 

ซ.ี เอส. ลวิอสิ บนัฑติผูช้าญฉลาด และ
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อดตีศาสตราจารยผู์เ้รืองนามแห่งมหาวทิยาลยัเคมบรดิจ ์กลา่วไวด้งันี้ว่า "สิง่ที่ไรส้าระที่ผูค้นกลา่วเกี่ยวกบัพระองคบ์่อยๆ ว่า "ฉนัยนิดทีี่จะนบัถอื

ว่าพระเยซูเป็นบรมครูผูท้รงศีลธรรมจรรยา แต่ฉนัไมข่อรบัว่าพระองคเ์ป็นพระเจา้" นัน่เป็นสิง่หนึ่งที่เราไมค่วรกลา่ว ถา้หากคนใดเป็นมนุษย์

ธรรมดาๆ และกลา่วสิง่ที่พระเยซูกลา่วไว ้ก็ไมถ่อืว่าเขาเป็น "ผูท้รงศีลธรรมจรรยา" แต่เขาคงเสยีสติ และไมรู่เ้รื่องรูร้าวอะไรเลย หาไมแ่ลว้เขาคง

เป็นปีศาจจากขุมนรก! คุณตอ้งเลอืก ว่าพระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้จริง หรือไมก่็เป็นคนเสยีสติ หรือเลวรา้ยกว่านัน้  

‚คุณบอกว่าพระองคเ์ป็นผูโ้งเ่ขลา ถ่มน า้ลายเหยยีดนามของพระองค ์และหาว่าพระองคเ์ป็นปีศาจก็ได ้หรือคุณจะเลอืกนอ้มค านบั และนบัถอื

พระองคเ์ป็นพระเจา้ แต่อย่ากลา่วอะไรที่ไรส้าระว่าพระองคเ์ป็นแค่ "บรมครู" พระองคไ์ม่ไดใ้หข้อ้นัน้เป็นทางเลอืก พระองคไ์มไ่ดมุ้ง่หมายเช่นนัน้  

นโปเลยีน โบนาปารท์ ก็ตระหนกัถงึเอกลกัษณ์สูงสุดของพระเยซู และบ่งบอกไวว้่า "ขา้พเจา้รูจ้กัมนุษยด์ ีขา้พเจา้บอกไดว้่าพระเยซูคริสตไ์ม่ใช่

มนุษยธ์รรมดาๆ มนุษยท์ ัง้โลกเทยีบไม่ติดกบัพระองค ์อเลก็ซานเดอร ์ซซีาร ์ชารล์มาญ และตวัขา้พเจา้ ไดก่้อร่างสรา้งอาณาจกัรขึ้นมา แต่เราสรา้ง

พื้นฐานความเป็นอจัฉริยะของเราดว้ยสิ่งใด ดว้ยการใชก้ าลงั ทว่าพระเยซูคริสตส์รา้งอาณาจกัรของพระองคด์ว้ยความรกั ณ ตอนนี้มผูีค้นนบัลา้นที่

ยอมตายเพือ่พระองค ์ 

(“พระเยซูคือใคร) 

ทกุสิง่ทีเ่ราเหน็จากการทีพ่ระองคด์ าเนินชวีติ ก็เป็นขอ้พสูิจน ์ถงึแมว้า่พระเยซูไดท้  ามหศัจรรยม์ากมาย ตอนทีพ่ระองคอ์ยู่บนโลก 

เช่น การชบุชวีติคนตาย ช่วยใหค้นตาบอดมองเหน็ และอะไรต่ออะไร ทวา่สิง่ทีเ่ด่นชดัจรงิๆ ก็คือเจตนารมณแ์ทจ้ริงเบื้องหลงัทกุสิง่ที่

พระองคไ์ดท้  า ความรกัแทท้ีไ่มเ่หน็แก่ตวัอย่างสิ้นเชงิ คือสิง่ทีเ่ป็นแรงกระตุน้พระองค ์

คุณคงทราบขอ้พระค าทีว่า่ "ความรกัของพระครสิตค์รองใจขา้" แต่คุณเคยคิดไหมวา่อคัรสาวกเปาโลกลา่วถงึอะไรจรงิๆ ความรกั

ของพระครสิตจ์ริงแทแ้น่นอน! เปาโลกลา่ววา่ "เมือ่ขา้พเจา้นึกถงึสิง่ทีพ่ระเยซูไดท้  าเพือ่ขา้พเจา้ ดว้ยการพสูิจนค์วามรกัทีพ่ระองคม์ ี

โดยยอมพลชีพีแทนขา้พเจา้ นัน่แหละผลกัดนัใหข้า้พเจา้ท าทกุสิง่ทีพ่ระองคข์อ 

และด าเนินชวีติตามทีพ่ระองคป์ระสงค ์เพือ่แสดงถงึความขอบคุณต่อพระองค”์ 

คุณน่าจะถามตวัเองนะวา่ "ความรกัของพระครสิตผ์ลกัดนัใหฉ้นัท าอะไร" เรา

แสดงใหพ้ระองคเ์หน็บา้งไหมวา่เราส านึกในบญุคุณต่อพระองค ์เป็นการงา่ยที่

จะคุน้เคยกบัเรื่องนี้ แต่ก็ส  าคญัทีจ่ะไมห่ลงลมืทกุสิง่ทีพ่ระเยซูท าเพือ่เรา และ

ยอมประสบกบัอะไรต่างๆนานาเพือ่พสูิจนถ์งึความรกัทีพ่ระองคม์ต่ีอเรา โดยให ้

เราแต่ละคนมโีอกาสไดไ้ปอยู่กบัพระองคใ์นสวรรค ์เมือ่เราเสยีชวีติแลว้  

บอ่ยครัง้เราเคยไดย้นิเรื่องเลา่หรอืชมภาพยนตรท์ีพ่สกนิกรผูจ้งรกัภกัด ียอม

สละชวีติเพือ่ปกป้องกษตัรยิข์องตน พระเยซูเป็นจอมราชา ทวา่พระองคส์ละ

ชวีติ เพือ่ใหเ้รามชีวีติทีด่ขีึ้น คือชวีตินิรนัดร ์ 

พระองคถ์กูทอดทิ้ง เราจงึไดร้บัการอภยั 

พระองคถ์กูลงโทษ เราจงึเป็นทีย่อมรบั 

พระองคย์อมตาย และฟ้ืนคืนชพี เราจงึมชีวีติอยู่  

ช่างเป็นความรกัทีน่่าทึง่จริงๆ กลา่วไดเ้พยีงวา่เป็นความรกัทีน่่าทึง่จริงๆ! 

(ปรบัเปลีย่นจากเพลงของ คริส ทอมลนิน ์ชือ่ จอมราชาของขา้) 


