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ราชาแหงความรอด
เมื่อพูดถึงเทศกาลของประเทศตาง ๆ ในโลกนี้ นับวามีหลายเทศกาลดวยกัน แตมีอยู 2 เทศกาล
ที่คนทั่วโลกทําการฉลองพรอมกัน นั่นก็คือ เทศกาลปใหม และเทศกาลคริสตมาส ซึ่งเทศกาลปใหมนั้น
ทุกคนคงรูจักดี แตในทีน่ ี้จะพูดถึงเทศกาลคริสตมาสวามีความหมายอะไร? และเกี่ยวของกับเรา
อยางไร?..
หลายคนเขาใจผิดคิดวาเทศกาลคริสตมาสเปนวันฉลองปใหมของฝรั่งเปนเทศกาลทีส่ นุกสนาน
มีซานตาครอสมีตนคริสตมาส มีการใหของขวัญ มีบทเพลงไพเราะ ฯลฯ แทจริงแลวสิ่งเหลานี้เปน
เหมือนกับกระดาษหอของขวัญที่สวยงามเทานั้น ซึ่งสิ่งที่สําคัญไมไดอยูที่กระดาษหอ แตอยูที่ของขวัญ
ชิ้นนั้นตางหาก ถามีคนหนึง่ ไดรับของขวัญ แลวเอาแตชื่นชมกับกระดาษหอ โดยทีไ่ มยอมแกะกระดาษ
ที่หอออกมาดูวาขางในคืออะไร ก็คงเปนเรื่องที่นาแปลกไมนอย แลวของขวัญที่เปนเนื้อแทของวันคริ
สตมาสคืออะไร? ซึ่งถาเราอยากรูความหมายของวันคริสตมาสวาคืออะไรนั้น เราก็สามารถดูไดจากคํา
วา CHRISTMAS ในภาษาอังกฤษ ซึ่งคํานี้มาจาก 2 คําประสมกัน คือ คําวา CHRIST และคําวา MASS
คําวา CHRIST แปลวา “ผูรับการเจิมใหเปนกษัตริย” สวนคําวา MASS หมายถึง “การประชุม” ดังนั้น
CHRISTMAS จึงแปลวา “การประชุมเพื่อระลึกถึงผูที่ไดรับการเจิมใหเปนกษัตริย” ซึ่งผูที่ไดรับการเจิม
ผูนั้นก็คือ องคพระเยซูคริสต ผูซึ่งเปนเนือ้ แทของขวัญที่แทจริงของวันคริสตมาสนั่นเอง เพราะฉะนั้น
วันคริสตมาสจึงเปนวันที่ระลึกถึงการที่พระเจาทรงใหพระเยซูคริสตมาบังเกิดในโลกนี้

อะไรคือจุดประสงคของพระเยซูคริสตในการเขามาในโลกนี้?
เปนความบังเอิญที่ลงตัว ที่อักษรของไทยที่มาประสมกันเปนคําวา คริสตมาส นั้น ไดบอก
จุดประสงคของการที่พระเยซูคริสตไดมาบังเกิดในโลกอยางชัดเจน คือ
คริสตมาส
ค หมายถึง ความ
ร หมายถึง รอด
ส หมายถึง สง
ต หมายถึง ตรง
ม หมายถึง มา
ส หมายถึง จากสวรรค
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เมื่อนํามารวมกันจึงมีความหมายวา พระเยซูคริสตไดเสด็จมาในโลกก็เพื่อที่จะนําความรอดที่
สงตรงมาจากสวรรคมาใหแกมนุษยนั่นเอง

พระเยซูคริสตเกี่ยวของกับทานอยางไร
บางทีทานอาจมีความสงสัยวา แลวการมาบังเกิดของพระเยซูคริสตนั้นเกี่ยวของกับชีวิตของฉัน
อยางไร
เราก็ตองยอนกลับไปดูถึงที่มาของชีวิตมนุษยเราวามาจากไหนในคริสตธรรมคัมภีรซึ่งเปน
ถอยคําที่เปดเผยความจริงทีม่ าจากพระเจาไดบันทึกไววา มนุษยเรานั้นไมไดเกิดขึ้นเองแตพระเจาเปน
ผูสรางขึ้นมา ซึ่งพระองคไดทรงสรางทุกสิ่งในโลก แตไดทรงสรางมนุษยขึ้นมาอยางพิเศษกวาสิ่งมีชีวิต
ชนิดอื่น ๆ นัน่ ก็คือ ทรงใหมนุษยมจี ิตวิญญาณที่สามารถมีสัมพันธภาพกับพระองคใหมนุษยมีความคิด
มีสติปญญาและมีจิตสํานึกผิดชอบชั่วดี ดังนั้นมนุษยทกุ คนจึงรูดวี าสิ่งไหนควรทําหรือสิ่งไหนไมควร
ทํา ซึ่งพระเจาก็ทรงใหมนุษยมีอิสระในการเลือกหรือตัดสินใจไดเอง แตมนุษยกจ็ ะตองรับผิดชอบตอ
การตัดสินใจของตนเอง แตเราจะเห็นวามนุษยเรามักจะทําในสิ่งที่เรารูดีแกใจวาไมสมควรทําอยูเสมอ
เคยมีการสํารวจพฤติกรรมของคนเรา พบวาคนสวนใหญยอมรับวาเคยลาปวยโดยมิไดปวย และมีคน
จํานวนมากยอมรับวาโกหกเปนประจํา นอกจากนัน้ ก็มคี นอีกจํานวนไมนอยที่เคยเอาของของคนอื่นมา
เปนของตน และถาเราหันกลับมามองดูตัวเราเอง ก็ตองยอมรับวา ตลอดชีวิตของเราที่ผานมานั้น เราได
ทําหลายสิ่งที่ไมดีจนนับครั้งไมถวน ไมวาจะเปนการนินทา ซึ่งเรารูวาเปนสิ่งไมดี แตเราก็ชอบนินทา
เรารูวาโลภไมดี แตเราก็โลภ เรารูวาพูดคําหยาบไมดี แตเราก็พูด เรารูวา ทําใหพอแมเสียใจไมดี แตเราก็
ทําใหทานตองรองไหไมรูกี่ครั้ง และยังมีการกระทําอีกหลายอยางที่เรารูว าไมดี แตเราก็ตัดสินใจที่จะทํา
สิ่งเหลานั้น ซึง่ นี่เปนปรากฏการณที่ทําใหเราเห็นวา มนุษยเราทุกคนลวนเปนคนบาปทั้งสิ้น และหลาย
ครั้งเราก็พยายามที่จะตอสูกบั ความบาปเหลานี้ แตกไ็ มสามารถเอาชนะไดเลย บางครัง้ เมื่อเราทําแลว เรา
ก็รูสึกผิด รูสึกละอายใจ และอยากไดรับการยกโทษ แตเรากลัวคนจะตําหนิ กลัวคนอืน่ จะวาเราใชไมได
ดังนั้นเราจึงเก็บซอนความผิดบาปของเราไวและสะสมความบาปเหลานั้นอยูใ นชีวิตอยางมากมาย และ
ลึก ๆ ในใจของมนุษยตางรูด ีวา หลังจากที่จากโลกนี้ไปแลวก็จะตองรับการลงโทษในความผิดทีต่ นเอง
ไดกระทําลงไปซึ่งก็เปนเชนนั้นจริง ๆ เพราะพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกวา หลังจากที่มนุษยจาก
โลกนี้ไปแลว เขาก็จะตองรับการพิพากษาโทษบาปจากพระเจาตามการกระทําของแตละคน และ
บทลงโทษก็คือ ตองอยูในบึงไฟนรกเปนนิจนิรนั ดร แตพระเจาทรงรักมนุษยที่พระองคไดทรงสราง
ขึ้นมา พระองคทรงเขาใจถึงความออนแอของมนุษยและทรงทราบวามนุษยทกุ คนตางใชอิสระในการ
ตัดสินใจของตนเองในทางที่ผิด จึงตองรับโทษเชนนัน้ แตพระองคไมอยากใหมนุษยเราตกอยูในสภาพ
เชนนี้เลย พระองคอยากชวยมนุษยใหพนโทษ เพื่อจะไมตองทนทุกขในนรกดังนัน้ พระองคจึงไดทรง
จัดเตรียมหนทางในการชวยมนุษยใหรอดจากบาป โดยทรงกําหนดวา ถามนุษยจะรอดจากการพิพากษา
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โทษบาปได ก็จะตองมีผหู นึ่งมารับโทษแทนเขา ซึ่งผูน ั้นจะตองเปนผูที่ไมมีบาปเลย แตพระองคทรง
ทราบวา มนุษยในโลกลวนแตเปนคนบาปทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นทุกคนจะตองรับโทษบาปของตนเอง จึง
ไมสามารถเปนผูรับโทษบาปแทนคนอื่นได ดังนัน้ เมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว พระองคจึงไดสงพระ
เยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคใหมาบังเกิดเพื่อรับสภาพเปนมนุษยในโลกนี้ก็เพือ่ ที่จะ
ใชรางกายของพระองคที่ปราศจากบาปนัน้ มารับการลงโทษแทนมนุษย ในพระคัมภีรไดบันทึกไววา
ขณะที่พระเยซูทรงอยูในโลกนี้ พระองคไมเคยทําบาปแมแตนอยและไมมีใครสามารถเอาผิดพระองค
ไดเลย แตการที่พระองคทรงยอมถูกตรึงจนสิ้นพระชนมบนไมกางเขนนัน้ ก็เพื่อเปนการไถโทษความผิด
บาปใหแกมนุษย ซึ่งหลังจากที่พระองคทรงสิ้นพระชนมแลว ในวันที่ 3 พระองคก็ทรงฟนขึ้นมาจาก
ความตาย และยังทรงพระชนมอยูจนถึงทุกวันนีแ้ ละตลอดไปเปนนิตย…
ผูอานที่รัก แทจริงแลวพระเยซูคริสตไมจาํ เปนจะตองเสด็จเขามาในโลกนี้เลย ถามนุษยเราไม
เคยทําความผิดบาป หรือถามนุษยเรามีกําลังในการตอสูกับความบาปและเอาชนะบาปได พระเยซูคริสต
ก็ไมจําเปนตองมา และที่สําคัญก็คือ ถามนุษยเราสามารถชวยตนเองใหพนจากความผิดบาปได พระเยซู
คริสตก็ไมจําเปนตองมา แตเพราะเหตุทมี่ นุษยเราไมสามารถทําได ดังนั้นพระเยซูคริสตจึงตองมาเปน
ผูชวยเหลือมนุษยใหรอดจากบาปของเขา ซึ่งการที่พระองคทรงยอมรับความเจ็บปวดจนสิ้นพระชนม
บนไมกางเขน ก็เพราะความรักที่พระองคทรงมีตอมนุษยเรานั่นเอง
มาถึงตรงนี้บางคนอาจมีคําถามวา “พระเจาทรงทราบลวงหนาไหมวามนุษยที่พระองคทรง
สรางขึ้นมานั้นจะทําบาป” คําตอบก็คือพระองคทรงทราบอยางแนนอน “ถาอยางนัน้ แลวทําไมพระองค
ยังจะสรางมนุษยขึ้นมาอีกละ?” ถาเราไปถามคนที่กําลังจะเปนคุณแม (ที่กําลังตั้งครรภ) วา “คุณผูหญิง
ครับ! ขอถามหนอยเถิดวา คุณคิดวาเปนไปไดไหมที่ลูกของคุณที่กําลังจะคลอดออกมานั้น ในอนาคต
เขาอาจจะดื้อไมฟงคุณ หรือบางที่อาจจะเถียงคุณ หรือทําใหคุณเสียใจ” “เปนไปไดคะ!” เธอตอบ “ใน
เมื่อคุณรูวาลูกของคุณอาจจะเปนอยางนัน้ แลวทําไมคุณยังจะใหกําเนิดเขาออกมาอีกละครับ?”… “ก็
เพราะวารักและอยากมีเขา ถึงแมรูวาลูกจะตองทําผิด แตดิฉันผูเปนแมก็พรอมที่จะใหอภัยแกลูกเสมอ”...
นี่เปนคําตอบของคุณแมที่เต็มไปดวยความรักที่มีตอลูก...เชนเดียวกันครับ พระเจาทรงทราบลวงหนาวา
มนุษยทพี่ ระองคทรงสรางขึ้นมานั้นจะตองทําบาปอยางแนนอน แตพระองคก็ทรงรักและทรงพรอมที่
จะใหอภัย ถาคนคนนั้นสํานึกผิดและหันกลับมาขอโทษพระองค แตพระองคจะใหอภัยฟรี ๆ ไมได
เพราะความบาปจะตองมีการลงโทษ ดังนั้นพระองคจึงตองใหพระเยซูคริสตมารับโทษแทนผูทยี่ อม
ถอมใจสํานึกวาตนเปนคนบาป และหันมาพึ่งในพระคุณความรอดของพระองค ดังนั้นเราจึงเห็นไดวา
พระเยซูคริสตทรงเปนผูที่นําความรอดที่พระเจาประทานใหมาสูมนุษย พระองคจึงทรงเปนราชาแหง
ความรอดของมวลมนุษยชาติอยางแทจริง
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ผูอานที่รัก ความรอดที่พระเยซูคริสตทรงประทานใหแกมวลมนุษยนนั้ พระองคทรงใหฟรี ๆ
(โดยที่มนุษยเราไมตองทําอะไรเลยเพื่อทีจ่ ะไดรับความรอดจากพระองค) แตถึงแมจะฟรี พระองคกท็ รง
ประทานใหเฉพาะผูที่ทูลขอความชวยเหลือจากพระองคเทานั้น ถาวันนี้ทานเปนคนหนึ่งที่ตองการรับ
การอภัยโทษบาปจากพระเจาผูทรงสรางชีวิตของทาน ก็ขอใหทานเปดใจของทานตอนรับพระเยซูคริสต
ผูเปนราชาแหงความรอดเดีย๋ วนี้เถิดพระองคพรอมแลวทีจ่ ะรับโทษบาปและประทานความรอดใหแก
ทาน ถาทานปรารถนาที่จะไดรับความรอดที่มาจากพระเจา ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้
“ขาแตพระเยซูคริสต ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคเปนคนบาปและไดเก็บซอนความ
บาปไวมากมาย ขาพระองครูดีวาไมสามารถปดซอนบาปเหลานั้นใหพนจากพระองคได ขอพระองค
ทรงโปรดเมตตายกโทษความผิดบาปใหแกพระองคดว ยเถิด ขาพระองคขอเปดใจตอนรับพระเยซูคริสต
ใหเปนพระผูชว ยขาพระองคใหรอดจากบาปตั้งแตบัดนี้ ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา
อาเมน”
ถาทานไดอธิษฐานทูลตอพระองคดวยใจจริงแลวขอใหทา นมั่นใจเถิดวา พระเจาไดทรงอภัย
โทษบาปใหแกทานแลวอยางสิ้นเชิง ทานจึงรอดพนจากการพิพากษาแลวอยางแนนอน และพระองคจะ
ทรงใหทานไดอยูในสวรรคกับพระองคตลอดไปเปนนิจนิรันดร
ทานสามารถติดตอขอทราบขอมูล
เพิ่มเติมไดฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูใหชดั เจน แลวสงไปยังที่อยูดานขางในใบตัดสินใจ
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จัดทําโดย
ผูเขียน

สนใจติดตอซือ้ ใบปลิว
: ศูนยสงเสริมการประกาศในกลุมคริสตจักร CCMA 117/117 ซ.ชาตะผดุง 15
ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร.043-228-969 Fax 043-225-861
: นิกร สิทธิจริยาภรณ www.ccmathai.org e-mail:vdo@thaimail.com
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