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บุคคลมหัศจรรย
ในทามกลางประวัติศาสตรของมนุษยชาติ เราจะเห็นวา มีบุคคลที่ยิ่งใหญและมีอิทธิพลตอโลก
อยูหลายคนแตมีบุคคลหนึ่งที่ยิ่งใหญและมีอิทธิพลเหนือกวาใครในโลก ทานทราบไหมวาบุคคลผูนั้น
คือใคร?...
ในอดีตมีจักรพรรดิองคหนึง่ ของฝรั่งเศสชื่อ นโปเลียนทานเปนบุคคลหนึ่งที่มีอํานาจและมี
อิทธิพลอยางมากในยุคของทาน ขณะเมื่อทานกําลังจะสิ้นพระชนมทานไดกลาววา...”ขาพเจากําลังจะ
จากโลกนี้ไปแลว ขณะที่ขาพเจามีชีวติ อยูน ั้นขาพเจาสั่งคนเปนก็คือเปน สั่งคนตายก็คือตาย ขาพเจามี
ทหารมากมายที่พรอมจะเชื่อฟงและยอมตายเพื่อขาพเจา
แตเวลานี้อํานาจของขาพเจากําลังจะจบลง
พรอมกับชีวิตของขาพเจา เมื่อขาพเจาจากไปแลว จะมีสักคนไหมทีย่ ังยอมเชื่อฟงคําของขาพเจาและ
ยอมตายเพื่อขาพเจา แตขาพเจาขอยอมรับวา มีบุคคลหนึ่งที่ยิ่งใหญกวาขาพเจาและบุคคลอื่น ๆ ผูนั้นก็
คือ พระเยซูคริสต เพราะถึงแมพระองคจะจากโลกนี้ไปแลว ก็ยังมีคนอีกมากมายนับไมถวนที่ยอมเชื่อ
ฟงและยอมตายเพื่อพระองค
ผูอานที่รัก...ไมวาใครก็ตามถาไดศึกษาเรือ่ งราวของพระเยซูคริสตก็จะพบวา ทัง้ ชีวิตและคํา
สอนของพระองคมีลักษณะพิเศษอยางนอย 5 ประการดวยกัน ซึ่งทั้ง 5 ประการนี้ทําใหเราตองยอมรับวา
พระองคทรงเปนบุคคลยิ่งใหญมหัศจรรยอยางแทจริง ใหเรามาดูกนั วาลักษณะทัง้ 5 ประการนี้คือ
อะไร?...

1. พระเยซูคริสตทรงเปนบุคคลเดียวในโลกที่กลาประกาศตนวา พระองคทรงเปน
พระเจา
ในขณะที่พระเยซูคริสตทรงดําเนินชีวิตอยูใ นโลกนี้ พระองคไดตรัสวาพระองคมีเนื้อแทของ
ชีวิตเชนเดียวกับพระเจา ซึ่งการที่พระองคตรัสเชนนี้ก็เทากับพระองคกําลังประกาศตนวา พระองคนั้น
ทรงเปนพระเจาดวย ซึ่งทําใหหลายคนในสมัยนั้นรับไมไดกับคํากลาวเชนนี้ แตเราลองคิดดูซิวา ถามีคน
คนหนึ่งไปยืนกลางตลาดแลวตะโกนวา “ฉันเปนพระเจาผูสรางโลกนี้และสรางมนุษย” คุณคิดวาเขาจะ
โดนดาวาอะไร? ก็คงโดนดาวา “ไอบา” อยางแนนอน เราจะเห็นวาในโลกนี้มีคนเพียง 2 ประเภทเทานั้น
ที่กลาพูดประโยคเชนนี้ ซึ่งก็คือ “คนเสียสติ” กับ “คนที่เขาเปนเชนนั้นจริง ๆ....ซึ่งจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรและจากเรื่องราวชีวิตของพระเยซูคริสตที่บันทึกในพระคริสตธรรมคัมภีรก็ไดพิสูจนให
เห็นวา พระองคไมไดเสียสติเลยเพราะถาพระเยซูคริสตเปนคนเสียสติ เพราะเหตุไรทัว่ โลกจึงใชปคริสต
ศักราชซึ่งเปนปที่มีที่มาจากพระเยซูคริสตมาใชเปนปสากล?....ถาพระองคเปนคนเสียสติ เพราะเหตุไร
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ผูคนจึงเฉลิมฉลองวันคริสตมาสกันทั่วโลก?....ถาพระองคเสียสติเพราะเหตุไรทั่วโลกจึงเอาเครื่องหมาย
ไมกางเขนมาเปนเครื่องหมายชวยชีวิตคนดังที่เราเห็นกันอยูตามโรงพยาบาลหรือสภากาชาด ดังนัน้ การ
ที่พระองคตรัสเชนนี้ จึงเปนการทาทายความคิดของมนุษย และในที่สุดหลายคนก็ตองยอมรับวา
พระองคทรงเปนพระเจาจริง ๆ เพียงแตพระองคทรงยอมมารับสภาพเปนมนุษยในโลกก็เพื่อชวยเหลือ
มนุษยใหพน จากบาปนั่นเอง....

2. พระเยซูคริสตทรงเปนบุคคลเดียวในโลกที่กลาบอกวา พระองคสามารถรับโทษ
บาปแทนมนุษยได
เมื่อเรามองดูสภาพสังคมโลกในปจจุบัน เราก็จะเห็นวามีปญหา มีความวุนวายและความเลวราย
ตาง ๆ เต็มไปหมด ซึ่งเราก็ทราบอยูวาสิง่ เหลานี้เกิดขึน้ จากความบาปของมนุษยนนั่ เอง....ทานเคยคิด
ไหมวาตนกําเนิดของมนุษยเรานั้นมาจากไหน ซึ่งถาเราตองการทราบคําตอบ เราก็สามารถศึกษา
เรื่องราวเหลานี้ไดจากพระคริสตธรรมคัมภีร ซึ่งพระคัมภีรไดบันทึกไววา มนุษยเรานั้นไมไดเกิดขึ้นเอง
แตมาจากการทรงสรางของพระเจา ซึ่งพระองคก็ทรงสรางมนุษยเราขึ้นมาอยางดีเยี่ยม และพระองค
อยากใหมนุษยเชื่อฟงและทําตามกฎเกณฑของพระองค เพื่อมนุษยจะอยูในโลกนี้อยางมีความสุข แตนา
เศราใจที่มนุษยเรากลับปฏิเสธพระเจา ไมอยากใหพระองคเปนผูปกครองดูแลชีวิตของเขา และไมยอม
ดําเนินชีวิตตามกฎเกณฑของพระองคแตอยากทําตามใจปรารถนาของตนเอง เมือ่ เปนเชนนีจ้ ึงทําให
มนุษยตองหลงผิดและทําในสิ่งที่ไมสมควรทําอยูเสมอ ๆ ซึ่งนั่นก็คือ “ความบาป” และเราจะเห็นวา
ตั้งแตไหนแตไรมามนุษยทกุ ยุคทุกสมัยตางก็ตองตอสูกบั ความบาป แตก็ไมมใี ครที่จะสามารถเอาชนะ
บาปไดเลย ดังนั้นมนุษยเราลวนแตมีความบาปมากมายที่ซอนอยูในจิตใจ ซึ่งความบาปนี่แหละทีท่ ําให
มนุษยเราตองพบกับความตาย...แทจริงแลว “ความตาย” นับวาเปนสิ่งที่นากลัวที่สุดสําหรับมนุษย แต
สิ่งที่นากลัวยิ่งกวานัน้ ก็คือ หลังจากที่มนุษยจากโลกนี้ไปแลว จิตวิญญาณของเขาจะตองไปอยูตอหนา
บัลลังพิพากษาของพระเจา และรับการลงโทษบาปตามการกระทําของแตละคนซึง่ พระเจาไมอยากให
มนุษยทพี่ ระองคทรงสรางขึ้นมานั้นตองรับการลงโทษเลย แตพระองคจะทรงถือวาความบาปทีม่ นุษย
ทํานั้นไมมีโทษก็ไมได ในเมื่อมนุษยทําบาป ก็ตองรับโทษ แตพระเจาก็ทรงเปยมไปดวยความรักและ
เมตตาพระองคจึงไดทรงจัดเตรียมหนทางในการรอดจากบาปใหแกมนุษย โดยพระองคทรงกําหนดไว
วา ถามนุษยจะพนโทษบาปไดนั้น ก็จะตองมีผูหนึ่งมารับโทษแทนเขา ซึ่งผูนั้นจะตองเปนผูที่ไมมบี าป
เลย ซึ่งพระเจาทรงเห็นวาไมมีมนุษยคนใดในโลกที่สามารถรับโทษแทนผูอื่นไดเลย ดังนั้นเมื่อประมาณ
2,000 ปที่แลว พระองคจึงทรงใหัพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมาเปนผูร ับโทษ
แทนมนุษยบนไมกางเขนซึ่งพระคริสตธรรมคัมภีรไดบนั ทึกกวา ในขณะที่พระเยซูคริสตดําเนินชีวิตอยู
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ในโลกนี้ พระองคไมไดทําบาปเลยแมแตนอย และพระองคก็ไดตรัสอยางชัดเจนวา การที่พระองคเขา
มาในโลกก็เพราะตองการไถโทษบาปใหกับมนุษยชาติ ดังนั้นหากผูใดที่เชื่อวางใจในคําตรัสของพระ
เยซูคริสต โดยการยอมรับวาตนเองเปนคนบาป และทูลของการทรงชวยเหลือจากพระองค พระองคก็
จะทรงเปนผูรบั โทษบาปแทนเขา และเมือ่ เขาจากโลกนี้ไป เขาก็จะไมตองรับการพิพากษาจากพระเจา
อีกตอไปแตพระองคจะทรงประทานชีวิตนิรันดรใหแกเขา
และใหเขาไดอยูใ นสวรรคกับพระองค
ตลอดไปเปนนิตย....

3. พระเยซูคริสตทรงเปนบุคคลเดียวในโลกที่ทรงฟนขึ้นมาจากความตายและยังทรง
พระชนมอยูเ ปนนิตย
ถาจะถามวาอะไรคือรากฐานที่สําคัญที่สุดของความเชือ่ คริสเตียน นั่นก็คือ การที่พระเยซูทรง
สิ้นพระชนมเพื่อรับโทษบาปแทนมวลมนุษยชาติ และในวันที่ 3 พระองคก็ทรงฟน จากความตายและ
ทรงพระชนมอยูเปนนิจนิรนั ดร ซึ่งถาหากผูใดสามารถหาเหตุผลเพียงขอเดียวมาพิสูจนวาเรื่องการฟน
จากความตายของพระเยซูคริสตเปนเรื่องโกหก เขาก็จะสามารถที่จะลบลางศาสนาคริสเตียนออกจาก
โลกนี้ไดเลย และนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดมีคนเปนจํานวนมากพยายามหาหลักฐานตาง ๆ เพื่อจะ
มาพิสูจนวาเรื่องการฟนจากความของพระเยซูเปนเรื่องไมจริง แตขอมูลและหลักฐานที่พวกเขาคนพบ
นั้นมันกลับสนับสนุนมากยิง่ ขึ้นวาพระเยซูคริสตไดฟนจากความตายแลวจริง ซึ่งนั่นแสดงใหเห็นวา
พระองคทรงมีชัยชนะเหนืออํานาจแหงความบาปและความตาย และการที่พระองคทรงมีชีวิตเปนอยูนิ
รันดรเชนนี้
จึงทําใหเรามั่นใจวาพระองคจะทรงประทานชีวิตนิรันดรใหแกผูที่เชื่อและวางใจใน
พระองคตามทีพ่ ระองคทรงสัญญาไวอยางแนนอน

4. พระเยซูคริสตทรงเปนบุคคลเดียวในโลกที่มีอิทธิพลตอโลกนี้มากที่สุด
นี่เปนเรื่องจริงที่ไมมีใครสามารถจะโตแยงไดเลย จากประวัติศาสตรเราจะเห็นวา พระเยซู
คริสตนั้นทรงเปนจุดศูนยกลางของโลกและมีอิทธิพลตอโลกนี้มากที่สุด พระคริสตธรรมคัมภีรบันทึก
วาพระเยซูคริสตทรงทํางานในโลกเพียงแคสามปครึ่งเทานั้นพระองคไมเคยเขียนหนังสือแมแตเลมเดียว
แตหนังสือและบทเพลงที่เขียนถึงพระองคนั้นกลับมีมากมายจนนับไมถวน.... พระองคไมมีอํานาจทาง
การเมืองหรือการทหาร แตมีคนนับหลายลานคนทั่วโลกยอมสงบและเต็มใจเชื่อฟงพระองค...พระองค
ไมเคยเดินทางไกลไกลเกิน 200 กิโลเมตรจากที่ที่พระองคเกิด แตหลังจากที่พระองคทรงฟนจากความ
ตายขาวเรื่องของพระองคก็แพรกระจายไปทั่วโลก
ไมวาเรื่องของพระองคไปที่ไหนก็จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึน้ ที่นั่น...ปจจุบันโลกที่เราอาศัยอยูนกี้ ็ไดรบั อิทธิพลจากชีวิตของพระองคอยางมากมาย
เชน ปคริสตศักราชก็เปนปทมี่ ีที่มาจากพระองค...โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย เครื่องพิมพดดี เกิดขึ้นไดก็
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เพราะการประกาศเรื่องราวของพระองค....ระบบการเลิกทาสเกิดขึ้นก็เพราะการประกาศเรื่องของ
พระองค...ทั่วโลกหยุดงานกันในวันอาทิตยก็เพราะการประกาศเรื่องของพระองค ซึ่งจากเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรเหลานี้ทําใหไมมีใครปฏิเสธไดเลยวา พระเยซูคริสตทรงมีอิทธิพลตอโลกนี้มากจริง ซึ่ง
เราจะไมเคยเห็นใครเลยที่ทํางานเพียงสามปครึ่ง แตมีอิทธิพลตอโลกมากเหมือนกับพระเยซูคริสต....

5. พระเยซูคริสตทรงเปนบุคคลที่มีคนรักและยอมตายเพื่อพระองคมากที่สุดในโลก
มีผูสํารวจวา ตัง้ แตพระเยซูคริสตทรงฟนขึ้นมาจากความตายจนถึงปจจุบันนี้ มีคริสเตียนกวา 40
ลานคนที่ยอมตายเพราะยืนหยัดในความเชื่อที่มีตอพระเยซูคริสต นี่เปนเรื่องที่มหัศจรรยที่สุดเทาที่เคยมี
มาในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ นัน่ ก็คือ กอนเรื่องราวบนไมกางเขน มีชายคนหนึ่งที่รักคนทัว่ โลก
จนยอมตายเพือ่ พวกเขา แตหลังจากไมกางเขน มีคนจํานวนมากมายทั่วโลกที่รักและยอมตายเพือ่ ชายผู
นั้น และที่นาแปลกใจก็คือ คนเหลานี้ที่รกั และยอมตายเพื่อพระเยซูนนั้ เกือบทั้งหมดไมเคยเห็นพระเยซู
คริสตเลย ทานลองคิดดูซิวาการที่เราจะรักใครสักคนจนกระทั่งยอมมอบถวายชีวิตใหกับคนคนนัน้ ได
อยางนอยเราก็ตองเคยเห็นหนาเขาใชไหม...แตคนเหลานีไ้ มเคยเห็นพระเยซูคริสต แตยังยอมมอบชีวิต
ใหกับพระองค
นั่นแสดงวาพวกเขาเปนคนขาดสติหรือ?...ไมใชเชนนั้นเลย....เพียงแตคนเหลานี้ได
สัมผัสถึงพระคุณความรักของพระเยซูคริสตที่มีตอคนบาปเชนเขา จนกระทั่งยอมตายบนไมกางเขนเพื่อ
รับโทษบาปแทนเขา เพียงเทานี้ก็เพียงพอแลวที่จะทําใหเขารักและยอมมอบถวายชีวิตใหกับพระองค
ผูอานที่รัก...จากขอมูลขางตนนี้คงจะพอทําใหทานเห็นแลววา พระเยซูคริสตทรงเปนบุคคลที่
มหัศจรรยจริง ๆ พระองคทรงเปนผูเดียวที่สามารถนําเราไปถึงพระเจาได บัดนี้ขอใหทานทราบเถิดวา
พระเจาทรงรักทาน พระองคปรารถนาที่จะชวยทานใหพนจากการพิพากษานัน้ เวลานี้โอกาสที่ทานจะ
รอดจากบาปอยูตอหนาทานแลว อยากปลอยใหโอกาสทีส่ ําคัญที่สุดในชีวิตของทานผานไปเลยครับ รีบ
หันหลับมาหาพระเจาเพื่อรับความรอดที่มาจากพระองคเดี๋ยวนี้เถิด....ถาทานปรารถนาที่จะรับการอภัย
โทษบาปจากพระเจา และตองการใหพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยทานใหรอดจากบาปแลว ก็ขอใหทาน
อธิษฐานทูลตอพระรองคดังนี้....
“ขาแตพระเจา....บัดนี้ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคมีความบาปมากมายอยูใ นชีวิต ขอ
พระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด
ขอขอบพระคุณที่ทรงใหพระเยซู
คริสตเปนผูรับโทษแทนขาพระองคบนไมกางเขน ขาพระองคขอเชื่อพึ่งในพระองคตลอดไป ขอ
อธิษฐานกราบทูลในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”....
ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดว ยความจริงใจแลวก็ขอใหมั่นใจเถิดวา ความผิดบาปของทาน
ไดรับการอภัยแลว ทานจึงรอดพนจากการพิพากษาอยางแนนอน...ทานสามารถที่จะติดตอเพื่อขอทราบ
ขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูใ หชัดเจน แลวสงไปยังที่อยูด านขางในใบตัดสินใจ
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