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ราชาผูยากจน Jesus
the poor king
“ราชา” หรือ “กษัตริย” เมื่อเราไดยินถึงคําคํานี้เราก็จะนึกถึงบุคคลที่มีแผนดินที่ครอบครอง มี
อํานาจเหนือกวาใคร มีทรัพยสมบัตินับไมถวน และมีขาราชบริพารที่หอมลอมมากมาย และถาวันไหน
บุคคลผูนั้นตองจากโลกนี้ไป ก็จะมีคนที่จดั พิธีใหอยางยิง่ ใหญ แตถาคนใดที่ไมมแี ผนดินครอบครอง
ไมมีอํานาจในโลก ในกระเปาตังคก็ไมมีเงินแมแตสลึงเดียว ไมมีเพื่อนมิตรสหายคนใดยอมรับเขา ซ้ํายัง
ถูกพิพากษาใหประหารชีวติ และเวลาที่เขาตายก็มีแตคนวิ่งหนีจากเขา ถาเปนเชนนี้เราคงทราบทันทีวา
เขาคงจะไมใชกษัตริยอยางแนนอน และก็คงจะไมมกี ษัตริยองคใดในประวัติศาสตรของโลกที่มีชีวิต
เชนนี้ แตทานทราบไหมวาแทจริงแลว ในประวัติศาสตรของโลกมีกษัตริยองคที่มชี ีวิตแบบนี้จริง ๆ
เพราะวาเวลาที่กษัตริยองคนี้เกิด พระองคก็เกิดต่ํากวาขอทาน เวลาที่พระองคตายก็ถูกประหารชีวิตให
ตายแบบโจรผูร าย เราจะเห็นวาพระองคมีชีวิตมหัศจรรยเกินกวาที่เราจะจินตนาการได กษัตริยองคนี้ไม
เคยเขียนหนังสือแมแตเลมเดียว แตมหี นังสือที่เขียนถึงพระองคนับเปนลาน ๆ เลม... กษัตริยองคนี้ไม
เคยเขียนบทเพลง แตมีผูเขียนบทเพลงยกยองพระองคทานนับเปนลาน ๆ เพลง... กษัตริยองคนี้ไมเคย
สอนงานศิลปะ แตมนี ักวาดที่มีชื่อเสียงของโลกวาดถึงชีวิตของพระองคทานอยางมากมาย... กษัตริย
องคนี้ไมเคยเปดโรงเรียน ไมเคยกอตั้งมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หรือองคการสังคมสงเคราะห แตทาน
ทราบไหมวาตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบันนีพ้ ระองคทานมีลูกศิษยลูกหาที่ไดรับอิทธิพลและไดรับการ
เปลี่ยนแปลง ชีวิตจากพระองคไดทําการเปดโรงเรียนไดกอตั้งมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และหนวยงาน
ตาง ๆ เพื่อชวยเหลือคนในโลกนี้อยางมากมาย ถาจะถามวากษัตริยองคนี้คือผูใด ทานผูนั้นก็คือองคพระ
เยซูคริสตนั่นเอง...
ในพระคริสตธรรมคัมภีรซึ่งเปนหนังสือทีน่ ักประวัติศาสตรไดทําการตรวจสอบแลววาขอมูล
ตาง ๆ ลวนเปนเหตุการณทไี่ ดถูกบันทึกขึน้ ในสมัยของพระเยซูคริสตจริง ๆ ไดบันทึกวา เมื่อประมาณ
2,000 ปที่แลวของคืนวันหนึ่งพระเยซูคริสตไดมาบังเกิดในรางหญาที่คอกสัตวแหงหนึ่งในประเทศ
อิสราเอล ซึ่งทารกนอยผูนไี้ มใชบุคคลธรรมดา แตทรงเปนพระบุตรของพระเจาที่ทรงสงมายังโลก
มนุษย ถาจะถามวาเพราะเหตุใดพระเจาจึงตองสงพระบุตรของพระองคมายังโลกนี้ นั่นก็เพราะหลังจาก
ที่พระเจาทรงสรางโลกนี้แลวพระองคกไ็ ดทรงสรางมนุษยขึ้นมา ซึ่งพระองคปรารถนาใหมนุษยเชือ่ ฟง
และดําเนินชีวติ ตามกฎเกณฑของพระองค แตนาเศราใจที่มนุษยไมยอมเชื่อฟงพระองค ความบาปจึง
เกิดขึ้นและไดทวีแผขยายไปทั่วโลก ดังนั้นพระเจาจึงทรงใชคนของพระองคใหบนั ทึกในพระคริสต
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ธรรมคัมภีรวา โลกนี้ที่เต็มไปดวยความบาปมีวันหนึ่งจะตองถึงคราวอวสาน และหลังจากโลกนี้สิ้นสุด
ลงแลว จิตวิญญาณมนุษยทุกคนจะตองไปยืนตอหนาบัลลังกพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจาผูบ ริสุทธิ์
และรับการลงโทษตามการกระทําของแตละคน แตพระเจาผูเปยมดวยความเมตตา พระองคทรงรักและ
ใหโอกาสมนุษยที่จะรอดจากการลงโทษนัน้ พระองคจึงไดสงพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียว
ของพระองคมารับสภาพเปนมนุษยในโลก พระเยซูคริสตมาก็เพื่อที่จะบอกกับมนุษยเราวา โลกนี้ไม
ถาวร เพราะวันหนึ่งจะตองถึงคราวอวสาน ดังนั้นพระองคจึงตองมาในโลกเพื่อที่จะชวยมนุษยใหเขาสู
อาณาจักรของพระเจาในแผนดินสวรรค แตถามนุษยยังมีบาป เขาก็จะไมสามารถเขาไปไดเลย ดังนั้น
พระองคจึงตองสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพื่อรับโทษความผิดบาปแทนมนุษยเรา ขอเพียงแตคนคนนั้น
ถอมใจ ยอมรับวาตัวเองเปนคนบาปและหันมารับเอาพระคุณความรักที่พระเจาทรงมอบใหกับมนุษย
เขาก็จะสามารถเขาสูอาณาจักรของพระองคเมื่อเขาจากโลกนี้ไป ผูอ านที่รัก...ทานทราบไหมวาตั้งแต
พระเยซูเขามาในโลกจนถึงปจจุบันนี้ มีคนนับหลายพันลานคนทั่วโลกที่ไดเชื่อในคําตรัสของพระเยซู
คริสตตางก็ยอมรับวา พระเยซูคริสตทรงเปนกษัตริยที่พระเจาทรงตั้งไว เพื่อนํามนุษยเขาไปสูอาณาจักร
ที่มั่นคงถาวรในแผนดินสวรรค ดังนั้นพระองคไมใชกษัตริยธรรมดา ๆ แตทรงเปนกษัตริยเหนือกษัตริย
ทั้งปวง ซึ่งในพระคริสตธรรมคัมภีรก็ไดบนั ทึกไวอยางนอย 5 ครั้งวา พระเยซูคริสตทรงถูกเรียกวาเปน
กษัตริย ซึ่งแตละครั้งที่บันทึกนั้นลวนอยูใ นเหตุการณทไี่ มปกติ แตกลับมีความหมายที่ยิ่งใหญตอมนุษย
ทุกคน เราจะมาดูกันวาเหตุการณทั้ง 5 นี้เปนอยางไร?...

ครั้งที่ 1 การถูกเรียกจากนักปราชญ ที่มาจากตะวันออก (พระธรรมมัทธิว 2:2)
กอนที่พระเยซูคริสตจะมาบังเกิดนัน้
มีนักปราชญกลุมหนึ่งที่ไมใชคนยิวซึ่งอยูทางทิศ
ตะวันออก พวกเขาไดศึกษาถึงคําทํานายที่มีรากฐานจากพระคัมภีรซงึ่ บันทึกไวกอนพระเยซูเกิดพันป ที่
กลาวถึงวาจะมีกษัตริยองคหนึ่งที่พระเจาสงมาในโลก ซึ่งเมื่อกษัตริยอ งคนี้เกิดจะมีดาวดวงหนึ่งปรากฏ
ขึ้น จนวันหนึ่งพวกเขาไดเห็นดาวขนาดใหญปรากฏขึ้นเหนือประเทศอิสราเอล จึงไดเดินทางไปที่นั่น
เพื่อนมัสการกษัตริยองคนี้ และเมื่อมาถึง พวกเขามีความคิดที่วากษัตริยก็จะตองเกิดในวัง พวกเขาจึง
เดินทางเขาไปในวัง ซึ่งเวลานั้นประเทศอิสราเอลตกเปนเมืองขึ้นของอาณาจักรโรมัน และโรมันไดตั้งเฮ
โรดที่ไมใชคนยิวใหเปนกษัตริยปกครองยิว (ซึ่งการเปนกษัตริยของเฮโรดนั้นเปนสิ่งที่ชาวยิวรับไมได
แตเฮโรดก็เอาใจคนยิวโดยการสรางพระวิหารที่สวยงามให ชาวยิวเลยชอบใจไมลกุ ฮือตอตาน) เมื่อ
นักปราชญมาถึงก็ถามวากษัตริยที่มาบังเกิดนั้นอยูที่ไหน? กษัตริยเ ฮโรดจึงเรียกผูน ําศาสนายิวทีม่ ีพระ
คัมภีรมาถามวา มีคําทํานายวากุมารที่จะมาเปนกษัตริยข องคนยิวที่พระเจาจะสงมานั้นเกิดที่ไหน? ก็
ไดรับคําตอบวาเกิดที่หมูบานเบธเลเฮ็ม เฮโรดจึงนําคําตอบมาบอกนักปราชญเหลานั้น และบอกวาถา
เจอแลวก็ใหบอกเขาดวยเพื่อเขาจะไปนมัสการพระกุมารนั้น (แตแทจริงแลวเฮโรดตองการรูสถานที่เกิด
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ของพระกุมารนั้นก็เพื่อที่จะตามไปฆานั่นเอง)
หลังจากที่ทราบแลววากุมารเกิดที่หมูบานเบธเลเฮ็ม
นักปราชญเหลานั้นก็เดินทางไป และไดพบกับพระกุมารคือพระเยซูคริสต พวกเขาจึงไดถวายเครื่อง
บรรณาการซึ่งแสดงถึงความเปนกษัตริยใหแกพระกุมารนั้น และเมื่อพวกเขากําลังจะไปบอกกษัตริยเฮ
โรด พระเจาก็ทรงเตือนพวกเขาในความฝน (ไมใชเตือนในความฝนใหแกคนเดียว แตใหหลายคนฝน
เพื่อใหเปนพยานซึ่งกันและกัน) พวกเขาจึงเดินทางกลับเมืองของตนโดยใชเสนทางอื่น สุดทายเฮโรด
โมโหจัดก็เลยสั่งใหฆาเด็กชายเกิดใหมที่อายุต่ํากวา 2 ขวบลงมาใหหมด จนบิดามารดาของพระเยซู
คริสตตองพาพระกุมารหนีไปอียิปต นีจ่ ึงเปนครั้งแรกที่พระเยซูคริสตไดรับการยอมรับจากนักปราชญ
วาพระองคทรงเปนกษัตริย แตนาเศราใจสําหรับกษัตริยเฮโรดที่หยิ่งยโสและคนยิวทีม่ ีพระคัมภีร แตไม
แสวงหากษัตริยที่แทจริงของเขา ตางจากนักปราชญชาวตางชาติที่ถึงแมไมมีพระคัมภีร แตพวกเขากลับ
แสวงหากษัตริยองคนี้ดว ยใจถอม
จึงไดพบกษัตริยท ี่พระเจาสงมาชวยไถความผิดบาปใหแกมนุษย
เชนเดียวกันวันนี้ถาทานแสวงหาพระเยซูคริสตดวยจิตใจที่ถอมลง ทานก็จะสามารถพบกษัตริยองคนี้ได
เชนกัน...

ครั้งที่ 2 การถูกเรียกจากประชาชนชาวยิว (พระธรรมยอหน 12:13)
เมื่อเราดูในพระคริสตธรรมคัมภีรเราจะเห็นวาตอนที่พระเยซูคริสตอายุได 30 พรรษา พระองค
ไดเริ่มประกาศใหคนกลับใจใหม ละทิ้งความบาป และหันกลับมารับทางรอดจากบาปที่มาจากพระเจา
โดยผานทางการสิ้นพระชนมของพระองคที่บนไมกางเขน เมื่อพระองคประกาศได 3 ปกวา พระองคก็
ไดเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็ม เวลานั้นประชาชนชาวยิวจํานวนมากตางโหรองตอนรับและเรียกพระเยซูเปน
กษัตริย
เพราะพวกเขามีความคิดที่วาพระองคจะมาชวยปลดปลอยอิสราเอลจากการเปนทาสของ
อาณาจักรโรมัน ผูอานที่รัก... ทานทราบไหมวาวันนั้นที่พระเยซูคริสตเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็ม เมื่อ
ประชาชน “โหรอง” ไมนานพระเยซูคริสตก็ทรง “รองไห” เพื่อพวกเขา เพราะพระองคทราบดีวา เมื่อ
พวกเขาตองการพระเจาตามความคิดของพวกเขา
ก็จะนําไปสูความพินาศและลมจมของชนชาติ
(สุดทายก็เปนจริง เพราะในคริสตศักราชที่ 70 อิสราเอลถูกทําลายยอยยับดวยกองทัพโรมัน และชาวยิวก็
กระจัดกระจายไปทั่วโลกตั้งแตวนั นั้น) และเมื่อมาถึงวันสุดทายในชีวิตของพระเยซูคริสตที่พระองค
ทรงถูกจับตัวไปยืนอยูตอหนาผูพิพากษาของโรมันในสภาพของนักโทษที่สารรูปดูไมได และไมได
เปนไปตามความคิดของพวกเขา พวกเขาจึงโกรธและตะโกนพรอมกันวาใหฆาพระเยซูคริสตโดยการ
ตรึงกางเขนเสีย พวกเขาไมรูเลยวาพระองคไมไดมาปลดปลอยเขาจากการเปนเมืองขึ้นของโรมัน แต
ทรงมาปลดปลอยพวกเขาใหพนจากการเปนทาสของความบาปและความตายตางหาก...นาเศราใจที่พวก
เขาตองการพระเจาที่ทําตามความคิดของเขา ไมใชตามความคิดของพระเจาวันนัน้ เมื่อพระเยซูเสด็จเขา
กรุงเยรูซาเล็มเขารองวา “โฮซันนา” (เปนภาษาฮีบรูของคนอิสราเอล ซึ่งหมายความวา “ขอชวยใหเรา
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รอดเถิด องคพระผูเปนเจา”) แตวันนี้เขากลับรองวา “โหใหฆา”....ผูอานที่รัก....วันนี้ทานตองการพระ
เจาแบบไหน? พระเจาที่ชว ยตอบสนองความตองการของทาน หรือพระเจาที่ชว ยใหทานพนจากทาส
ของความบาปและความตาย?....

ครั้งที่ 3 การยอมรับจากปากของพระเยซูคริสตเอง (พระธรรมยอหน 18:33-38)
เมื่อมาถึงวันสุดทายในชีวิตของพระเยซูคริสต พระองคทรงถูกผูนําศาสนายิวที่อจิ ฉาพระองค
ใสรายและยืมมือรัฐบาลโรมันในการประหารชีวิตพระองคโดยขอหาทีร่ ุนแรงที่สุดก็คือ “การตั้งตัวเปน
กษัตริยเพื่อกบฏตออาณาจักรโรมัน” เมื่อผูพิพากษาโรมันมาถึง จึงถามพระองควา “ทานเปนกษัตริยใช
ไหม?” พระเยซูคริสตตอบวา “ใช เราเปนกษัตริย” ...เทานั้นแหละผูพ ิพากษางงเปนไกตาแตก เพราะ
กษัตริยอะไรกันไมมีแผนดินในโลกประชาชนของตัวเองก็ไมยอมรับ แตกลับตะโกนใหฆา เมื่อเปน
ดังนั้นขอสรุปของผูพิพากษาโรมันคนนี้ก็คอื เรื่องนี้เปนขอพิพาทในศาสนายิวเทานัน้ เขาจึงประกาศวา
พระเยซูไมมีผดิ อะไร (หมายถึงวาไมไดเปนกบฏตออาณาจักรของซีซาร) พอพวกยิวไดยนิ ดังนัน้ จึงบอก
วาพระเยซูนั้นกบฏเพราะยิวทั้งหมดยกซีซารเปนกษัตริย
แตพระเยซูกลับประกาศวาตัวเปนกษัตริย
ของยิว ซึ่งคนยิวไมยอมรับ พวกเขาจะรับเฉพาะกษัตริยซ ีซารของโรมันเปนกษัตริยข องพวกเขาเทานั้น
(พระธรรมยอหน 19:14-16) สุดทายผูพพิ ากษาเห็นวาเรื่องจะวุน วาย จึงสั่งประหารชีวิตพระเยซูคริสต
โดยการนําไปตรึงกางเขนตามใจพวกเขา...นาเศราใจที่พวกเขาเพียงเพือ่ ตองการจะฆาพระเยซูคริสต ทํา
ใหพวกเขากลับยอมรับซีซารผูที่เขาเกลียดชังวาเปนกษัตริยของพวกเขา ผูอานที่รักวันนี้มีคนมากมายใน
โลกที่รักความบาป โดยปฏิเสธความรอดของพระเยซูคริสต วันนี้ขออยาใหทานเปนเชนนั้นเลย...

ครั้งที่ 4 การถูกหัวเราะเยาะจากทหารที่ทุบตีพระองค (พระธรรมมัทธิว 27:29-31)
กอนที่เขาจะเอาพระเยซูไปตรึงกางเขนนั้น เหลาทหารโรมันตองเอาพระองคไปเฆี่ยนตีกอน
พวกเขาไดเอาหนามมาสานเปนมงกุฎสวมบนศรีษะพระองคใหพระองคถือไมออ แลวคํานับพระองค
เยาะเยยวา “กษัตริยของพวกยิวเจาขา ขอทรงพระเจริญ”....และถมน้ําลายรด แลวเอาไมออตีพระเศียร
พระองค...นาเศราใจในการกระทําของพวกทหาร พวกเขาไมรูเลยวา เขากําลังหัวเราะเยาะบุคคลผูเดียว
ที่สามารถที่จะชวยเขาใหพน จากอํานาจของความบาป พนจากการพิพากษาอันยุตธิ รรมที่นา หวาดกลัว
ของพระเจา และพนจากบึงไฟนรกได ผูอานที่รักเวลานี้ขออยาใหทานหัวเราะเยาะพระองคเหมือน
ทหารเหลานั้นเลย รีบหันกลับมาหาพระองคผูทรงรักทานเถิด...
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ครั้งที่ 5 การยอมรับการเปนกษัตริยจากโจรชั่วคนหนึ่ง (พระธรรมลูกา 23:42)
เมื่อขณะที่พระเยซูถูกตรึงบนไมกางเขนนัน้ พระองคถูกตรึงพรอมกับโจรสองคน ขางขวาคน
หนึ่งและขางซายคนหนึ่ง มีผูนําศาสนายิวและประชาชนไดกลาวคําหยาบชาตอพระองคอยูขางลางเมื่อ
พระเยซูคริสตไดยนิ ดังนัน้ ไมมีคําดาตอบ แตพระองคกลับตรัสวา “พระบิดาเจาขา...โปรดยกโทษใหแก
เขา เพราะพวกเขาไมรูวาเขาทําอะไร” เมื่อพระองคตรัสประโยคนี้แลวดูเหมือนวาคําตรัสของพระองค
จะไรประโยชน มิหนําซ้ําผูค นที่อยูขางลางกลับกัวเราะเยาะหนักกวาเดิม แตใครจะไปรูวาประโยคนี้ที่
พระเยซูไดพูด มันทะลุทะลวงเขาในจิตในของโจรคนหนึ่งที่ถูกตรึงพรอมกับพระเยซูคริสต ดังนั้นเมื่อ
โจรอีกคนดาพระเยซู โจรคนนี้จึงพูดวา.... “อยาพูดเชนนี้เพราะเราสองคนทําบาปชั่วจึงสมควรตาย แต
ชายคนนี้ไมไดทําผิดอะไรเลย” (เพราะเขาดูจากขอหาที่ติดบนกางเขนที่เขียนไววา ผูนี้คือเยซู กษัตริย
ของชาวยิว) หลังจากนัน้ เขาจึงหันมาพูดกับพระเยซูวา ขอใหระลึกถึงเขาเมื่อพระองคเขาไปในแผนดิน
ของพระองค จากคําพูดของเขาทําใหเราเห็นวา โจรคนนีเ้ ขารูวาอาณาจักรของพระเยซูคริสตนั้นไมใชอยู
ในโลกนี้ แตอยูที่สวรรค เขาไดรูแลววาเหตุผลเดียวที่พระเยซูเขามาในโลกก็เพื่อชวยคนบาป นาชื่นใจ
สําหรับโจรคนนี้ที่กลับใจ เขาไมไดขอใหพระเยซูชวยเขาลงมาจากไมกางเขน แตเขาขอสิ่งที่ดีที่สุดคือ
การอภัยโทษบาป เพื่อเขาจะไดอยูในแผนดินสวรรค และเขายอมรับพระเยซูคริสตใหพระองคทรงเปน
กษัตริยครอบครองชีวิตของเขา แตนาเศราใจที่หลายคนในเวลานนั้นกลับปฏิเสธความรอดขององคพระ
เยซูเจาที่มีตอชีวิตของเขา.... “พระบิดาเจาขา...โปรดยกโทษใหแกเขา เพราะเขาไมรูวา เขาทําอะไร” ไม
ทราบคําตรัสใหอภัยของพระเยซูคริสตคํานี้ไดเขาไปในหัวใจของใครบางหนอ?
ผูอานที่รัก...หลังจากที่พระเยซูคริสตสิ้นพระชนมแลวในวันที่ 3 พระองคทรงเปนขึ้นมาจาก
ความตาย
พระองคจึงยังทรงพระชนมอยูตลอดไปเปนนิตย.....ถึงแมในสายตาของมนุษยจะเห็นวา
พระองคทรงเปนกษัตริยที่ไมมีสงาราศี
แตกไ็ มมีกษัตริยองคไหนในโลกที่มีอิทธิพลตอโลกมาก
เหมือนกับพระองค พระองคทรงเปนราชาที่ยากจน แตทรงทําใหหลายคนในโลกรับการอภัยโทษบาป
รับการเปลี่ยนแปลงชีวิต และมีความหวังที่จะไดอยูในอาณาจักรที่มั่นคงบริบูรณในแผนดินสวรรค...
เวลานี้ทานจะตอบสนองตอกษัตริยองคนอี้ ยางไร ถาทานปรารถนาที่จะตองรับพระเยซูคริสตกษัตริย
มหัศจรรยองคนี้ ทานสามารถที่จะอธิษฐานทูลตอพระเจาดังนี้.... “ขาแตพระเจา...บัดนี้ขาพระองคได
ทราบแลววา พระเยซูทรงเปนกษัตริยที่เขามาในโลก เพื่อชวยขาพระองคใหพนจากความบาป และมี
สวนในแผนดินสวรรคของพระองค เวลานี้ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคเปนคนผิดคนบาป ขอ
พระองคทรงยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขาพระองคขอเชื่อพึ่งในพระองคดวยใจจริง
อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน”.....
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ถาทานไดอธิษฐานตามขางลางนี้ดวยความจริงใจแลว ขอใหมั่นใจเถิดวาพระเจาทรงยกโทษ
ความบาปใหทานแลว และพระองคจะทรงดูแลชีวิตของทานตลอดไป....ทานสามารถทที่จะติดตอเพื่อ
ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชือ่ ที่อยูใหชดั เจน แลวสงไปยังที่อยูดานขางในใบตัดสินใจ....
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