กษัตริยทรงบังเกิด
ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน
(มัทธิว 2:1-7 ลูกา 2:1-12)
ปนี้เปนอีกปหนึ่งที่ผมและภริยามีความรูสึกตอวันคริสตมาสผิดกวาทุกป คือ เปนความรูสึกที่
นอยคนจะเขาใจ ที่ครอบครัวไมไดอยูดว ยกันในวันคริสตมาสเราเคยฉลองคริสตมาสรวมกันมาตลอด
ทุกป ทําใหระลึกถึงคืนวันที่ 24 ธันวาคม ที่ลูก ๆ จะเขานอนดวยตา 3 คูมองเราอยางมีความหวัง วา
พรุงนี้จะตองตืน่ ขึ้นมาพบของขวัญใสถุงไวปลายเตียงนอน และถาเขาเดินไปทีห่ องรับแขก จะพบ
ของขวัญที่พอแมเตรียมไวใหคนละชิ้นทุกปไมเคยขาด บางทีเขาสามคนจะสมคบกัน แอบลุกขึน้ ตอน
เชามืด ขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู และยองไปกระซิบกระซาบกันที่ตนคริสตมาสในหองรับแขกวา
ใครจะไดอะไร ดวงตาของแตละคนแวววาวผิดกวาวันอืน่ ๆ ทุกปครอบครัวของเราจะเปดของขวัญกัน
และอานพระคัมภีรกันและอธิษฐานกัน กินขนมกัน คุยกัน และขอบพระคุณพระเจา ดวยกันที่พระองค
สงพระบุตรองคเดียวของพระองคมาเกิดเปนมนุษยและสอนเขาวา พระองคมาเพื่อชวยมนุษยใหพนจาก
บาป เมื่อเขาโตขึ้นเขาสามารถมีประสบการณได ปนผี้ มและภรรยามีความสุขไปอีกแบบที่เรามีพี่นอง
คริสเตียนและลูกๆ ฝายวิญญาณรวมฉลองคริสตมาสกัน

1. พระพรจากเบื้องบน
วันนี้คริสตชนจะไมพดู อะไรนอกจากพระเยซูพระผูชวยโลกใหรอดจากบาป เดือนธันวาคม
ตรงกับวันที่ 25 ของทุกป คริสตชนทั่วโลกฉลองวันคลายวันประสูติของพระเยซูคริสตทั่วพิภพ คนทุก
ชาติ ทุกภาษาทุกเผาพันธุ มีวิธีการของตัวเองที่จะเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพกันตาง ๆ นานา
พวกเขาจะไมพูดถึงความสําเร็จของจรวด ขีปนาวุธ สงคราม ปญหาความขัดแยง อุปสรรคใน
ชีวิต หรือแมแตความเกง ความรวย คริสตชนจะพูดถึงสันติสุขที่เกิดขึ้นบนแผนดินโลก การเสด็จมา
เยือนของพระเจาคนจะใหและรับของขวัญตอกัน มีการรื่นเริงและชืน่ ชมยินดีและลึกถึงความหมายที่
แทจริงของวันคริสตมาสคริสตชนทั่วโลกจะพูดถึงพระเยซูซึ่งเปนแกน และศูนยกลางของวันคริสตมาส
เขาจะพูดถึงแตพระเยซูซึ่งเปนราชาของสันติสุขและความสวางของโลก และพระผูช วยใหรอดพนบาป
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คืนที่เหมือนกับทุกๆ คืนในเบธเลเอ็ม ใหเราลองนึกถึงภาพของเมืองเบธเลเฮ็มในอิสราเอล ซึ่ง
เปนเมืองที่พระเยซูถือกําเนิดเมื่อ 2000 ปมาแลวแมวาคืนวันดังกลาวจะเปนคืนพิเศษของโลกก็ตาม แตก็
ดูเหมือนจะเปนคืนปกติเหมือนคืนทั่ว ๆ ไป
ทิศตะวันตก กลาวคือ ถาใครมองไปทิศตะวันตกของทะเลเมดิเตอรเรเนียน ก็จะเห็นดวงอาทิตย
กําลังคอย ๆ ลับขอบฟาไป ผิวพื้นทะเลก็จะสะทอนประกายเพชร และในที่สุดลูกไฟดวงกลมสีแดง
เหมือนผลตําลึงสุกมหึมาก็คอ ย ๆ ลดระดับลงจมหายไปในทะเลทองฟาก็จะคอย ๆ เปลี่ยนเปนสีเทา
และความมืดก็คอย ๆ ปกคลุมทั่วเมืองเบธเลเฮ็ม
ทิศตะวันออก ในขณะเดียวกันถาเรามองไปทางทิศตะวันออก เราก็จะเห็นเงาทะมึนของภูเขาโม
อับ และดวงจันทรก็จะคอย ๆ โผลขึ้นหลังภูเขาโมอับ นกโกกิลาก็จะบินโหยหวนคืนรัง หินทุกกอนก็จะ
เริ่มเย็นยะเยือกความเงียบก็ปกคลุมเมืองเบธเลเอ็มทําใหนึกถึงโคลงบทหนึ่งที่วา “จันทรกระจางฟา นภา
ประดับดวยดาว ดูเมฆขาวราวเนรมิต ประมวลเมืองแมนลมโชยกลิ่นมากระจายทั่วแดน ไมเหมือนแมน
รําพึงถึงนองนวลจันทร”
กิจกรรมของคนและสัตว คนในเบธเลเฮ็มก็จะเติมน้ํามันมะกอกในตะเกียง ไฟก็จะถูกจุดตาม
บานเรือนและโรมแรม คนทีเ่ ปนแมทั้งหลายก็จะนําลูกของตนเขานอน อูฐทุกตัวก็จะคุกเขาลงในโรงนา
ของโรงแรมเพื่อนอนพัก เพื่อการเดินทางไกลวันพรุงนี้ สวนในทุงนาคนเลี้ยงแกะก็คงจะเฝาแกะของเขา
เมื่อดึกสงัดเขาศิลาทุกกอนก็คงจะเย็นจับใจ และความหนาวเหน็บก็เขามาแทนทีเ่ มื่อดึกเขาไปอีกดาว
ดวงเดิมก็สองแสง ซึ่งก็สองแสงมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ทุกสิ่งทุกอยางในธรรมชาติที่บรรยายมาก็คงจะ
เหมือนกับคืนกอน ๆ
มารียหาที่พักไมไดจึงคลอดบุตรชายชื่อเยซู : พระเจาตั้งชื่อเองและสมนาม สวนในคอกสัตว
ของโรงแรมในเมืองเบธเลเฮ็มนั้นเลาพวกอูฐ ลา วัว ก็คงจะหายใจรวยรินอยูในคอกไฟและใตกค็ งจะ
คอย ๆ ดับไปทีละดวง เพราะน้ํามันหมด ในยามดึกสงัดนั้นเอง หญิงพรหมจารีคนหนึ่งชื่อมารีย ซึ่ง
ประคองครรภแกและโยเซฟสามีก็ไดเดินทางมาถึงเบธเลเฮ็ม และไปขอเชาหองจากเจาของโรงแรมแหง
หนึ่งในคืนนัน้ เพื่อจะใชเปนที่พักและที่คลอดลูกบุตรของตน แตอนิจจาไมมีที่วางในโรงแรม ทั้งคูจึง
เดินไปพํานักที่คอกสัตวซึ่งจัดไวเปนที่พกั สัตวของคนที่มาพักในโรงแรง ซึ่งอาจเปนถ้ําที่ขุนลึกเขาไป
ในภูเขา
เธอคงจะครุนคิดในใจวา พระเจาพระองคจะชวยหาที่วางสักที่ไมมีหรือ เด็กในครรภเปนพระ
บุตรพระเจามิใชหรือและในคืนวันนั้น เธอก็คลอดบุตรชาย เอาผาออมพันบุตรนอยแลววางไวในราง
หญา พระเจาทรงเลือกสงพระบุตรของพระองคลงมาประสูติในสภาพนั้น และพระนามของพระองคชื่อ
เยซู แปลวา ชวยใหรอดจากบาป
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คืนที่ความมืดจะถูกพิชิตดวยความสวาง แตคืนนัน้ กลับกลายเปนคืนทีไ่ มเหมือนคืนใด ๆ ใน
โลก เปนคืนทีส่ ําคัญที่สุดในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ เปนคืนที่ความมืดในใจคนจะถูกพิซิต เพราะ
ความสวางแหงธรรมไดสองเขามาในความมืดในใจคน
เปนคืนที่ผูคนที่นั่งอยูใ นความมืดจะไดเห็น
ความสวาง เพราะคืนนั้นพระเจาไดทรงประทานพระเยซู พระบุตรของพระองคซึ่งเปน “ความสวางของ
โลก” ใหเขามาในโลก สมกับเพลงที่รองเมื่อกี้วา “ในคืนวันนั้น เปนคืนสําคัญทั่วโลกา คืนเปนเวลาที่
พระคริสตไดประสูติ”
คืนนั้นไมเหมือนคืนใด ๆ ในอดีตและจะไมเหมือนคืนใด ๆ ในอนาคตคือพระเจาไดเสด็จมา
เยี่ยมมนุษยในโลกพระเจาไดเสด็จมาอยูก บั มนุษยพระเจาไดกลายเปนมนุษยในวันคริสตมาส พระเจาได
แบงภาคของพระองคมาเกิดเปนมนุษย ชื่อ เยซูเปนทารกนอยนอนในรางหญา และเหมือน กับเด็ก
ทั้งหลายที่คลอดใหม ๆ ทุกประการ
แตไมเหมือนกับเด็กทารกทุกคนอยูขอเดียวคือ พระองคเปนพระเจา 100% เปนมนุษย 100%
มัทธิว 1:23 “ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึง่ จะตั้งครรภและคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนาม
ของทานวาอิมมานูเอล (แปลวาพระเจาทรงอยูกับเรา)”
เปนเรื่องจริง เรื่องพระเจาไดลงมาอยูกับมนุษย ในภาษามนุษยไมมีคําศัพทที่กวางและลึกพอจะ
บรรยายความหมายนี้ สิ่งทีใ่ กลเคียงพอจะเปนอุทาหรณ ตัวอยางทีใ่ กลที่สุดคือกษัตริยไดกลายเปนคน
ธรรมดา
เรื่องพระเจาลงมาเกิดเปนมนุษยอนั นี้ไมใชหลักขอเชื่อในศาสนาเทานัน้ เปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้น
จริง ๆ ในประวัติศาสตร กาลาเทีย 4:4-5 “และเมื่อครบกําหนดแลว พระเจาทรงใชพระบุตรของพระองค
มา ประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกําเนิดใตธรรมบัญญัติเพื่อจะทรงไถคนเหลานั้นที่อยูใตธรรมบัญญัติ
เพื่อใหเราไดรบั ฐานะเปนบุตร”
พระเยซูเสด็จมาก็เพื่อชวยใหมนุษยที่ตกอยูในวัฏฏะสงสาร ในบาปในกรรม ไดหลุดพนจาก
บาปอยางเด็ดขาด พระองคไมใชวิธีอื่น แตใชวิธีแบงภาคลงมาเกิดในโลกเปนมนุษยชื่อพระเยซู

เปนหลักขอเชื่อ
การที่พระเจาไดมาเกิดจากหญิงพรหมจารีเปนมนุษย นอกจากจะเปนเรื่องจริงแลวยังเปนหลัก
ขอเชื่ออันสําคัญของคริสเตียนทุกคน การเกิดนี้ถูกพยากรณไวกอน 700 ป กลาวคือมีคาห 5:2 ไดบันทึก
วา
“โอ เบธเลเฮม เอฟราธาห แตเจาผูเปนหนวยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห จากเจาจะมีผูหนึ่ง
ออกมาเพื่อเรา เปนผูที่จะปกครองในอิสราเอลตั้งเดิมของทานมาจากสมัยเกาจากสมัยโบราณกาล”
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เฮโรดไมยอมเชื่อและคนทุกยุคทุกสมัยไมยอมเชื่อ
แตไมมีใครจะรูได และกษัตริยเฮโรค ซึ่งปกครองอิสราเอลอยูก็ไมมวี ันจะยอมเชื่อไดวา เด็ก
ทารกนอยที่นอนในโรงนาทีเ่ หม็นอับนัน้ คือ พระเจาที่เกิดมาเปนมนุษย แตคําที่โหราจารยถามวา “ผูเปน
พระคริสตจะบังเกิดแหงใด” นั้น ดูจะทําความวุน วายใจแกกษัตริยเฮโรด
เขาจึงสั่งใหเปดดูคําทํานายวามีการทํานายเรื่องนี้หรือไม และพบวามีคําทํานายอยูใ นมีคาห 5:2
นี่เองนอกจากเฮโรดแลวยังมีคนทุกยุคทุกสมัยไมยอมเชื่อ

ความหมายของ incarnation และการที่คนตาง ๆ เชื่อไมได
คําวา “incarnation” ตรงกับคําไทยวา “เปลี่ยนสภาพลงมาเปนมนุษย” รัชกาลที่ 5 ทรงแปลวา
“จากฟากฟาสุราลัยสูแดนดิน” คําที่ใกลเคียงกับคํานี้ คือ “อวตาร” แตรากศัพทจริง ๆ ในภาษาลาตินคือ
“incarnates” แปลวาทําใหเปนเนื้อหนัง หรือทําใหมีสภาพที่เห็นไดจริง ๆ หรือลงมาเปนเหมือนกับการ
ที่พระเจาเสด็จลงมาเกิดเปนมนุษยนั้น เปนความลึกลับในพระคัมภีร

เกิดอะไรขึ้นเมื่อพระองคลงมาเกิดเปนมนุษย
ใหเรานึกถึงกุมารเยซูก็คงจะมีภาพเหมือนเด็กนอย พระหัตถที่ผดุงโลกไว ยอมเกิดมามีมือแบบ
นี้ที่ชวยตัวเองไมได พระบาทที่เคยมีโลกเปนที่รองรับกลายเปนเทาที่เดินไมได พระองคผูทรงอยูเหนือ
กาลเวลายอมอยูภายใตขอจํากัดและเวลา พระองคเคยสถิตอยูในทีท่ ูตสวรรคแซซองสาธุการลงมาเกิด
อยางเดียวดาย ไมมีปนใหญยิงสลุตเวลาเกิด ไมมีโรงพยาบาล และแพทยที่ดี พระองคทรงร่ํารวยที่สุด
ยอมมาเกิดในที่ที่ยากจนที่สุด แมแตคนจนไมอยากจะเกิดแบบนี้ พระองคอาศัยเขาตลอดไมมีอะไรเปน
ของตนเอง ไมมีคนแซซองสนใจ คําตรัสของพระองคที่เคยสรางสรรคสรรพสิ่งดวยคําตรัส บัดนี้ยอมที่
จะพูดไมได พระเนตรที่มนุษยคนใดจะมองไมได พระองคยอมใหมพี ระเนตรที่มองไมเห็นในระยะแรก
พระองคผูซึ่งตรัสวาในสวรรคเรามีที่อยูเปนอันมาก บัดนี้พระองคไมมีที่อยู พระองคซึ่งบริสุทธิ์ยอมมา
อยูกับคนบาป พระเจาไดกลายมาเปนมนุษยในวันคริสตมาส พระองคยอมสละสภาพพระเจาและสวม
สภาพมนุษย คือพระเยซูคริสต ทําไม? เพื่อชวยมนุษยที่พระองคทรงรักใหรอดจากบาป เปาโลเวลาจะ
อธิบายใหคนกรีกและโรมันเขาใจเขาอธิบายไดแคเพียงวา
1 ทิโมธี 3:16 “เราตองยอมรับวาขอล้ําลึกแหงศาสนาของเรานั้นยิ่งใหญมากคือวาพระองคทรง
ปรากฏเปนมนุษย พระวิญญาณไดทรงพิสูจนแลว หมูทูตสวรรคก็เห็น และมีผูประกาศพระองคแก
ประชาชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองคและพระองคเสด็จขึ้นรับพระสิริ”
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พระเยซูองคนี้คือใคร?
ทูตสวรรคไดบอกแกโยเซฟวา “ทานจงเรียกนามของบุตรที่จะเกิดมาวา “เยซู” เพราะเขาจะชวย
คนใหรอด” ชื่อเยซู แปลวา ชวยใหรอด รอดจากอะไรรอดจากบาป
ในอิสยาห 9:6 “ดวยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาใหเรา และการ
ปกครองจะอยูท ี่บาของทานและทานจะเรียกนามของทานวา “ปรึกษามหัศจรรย พระเจาผูทรงมหิธิฤทธิ์
พระบิดานิรันดรองคสันติราช”
พระองคจะพิชิตทุกขโศก ความทอแท หมดหวัง ปญหา และประทานความสุขที่แทจริงแก
มนุษยชื่อของเด็กคนนีไ้ ดทําใหประวัติศาสตรของโลกเปลี่ยนโฉมหนาไป ชื่อนี้เมื่อไดผุดขึ้น ณ ที่ใด
เวลาใดก็จะงดงามยิ่งกวาทุงบัวตองในยามหนารอนหลายพันเทาทวีชื่อนี้เมื่อถูกรองหรือเอยเมื่อใด ก็จะ
ไพเราะยิ่งกวาบทเพลงไพเราะใด ๆ มารวมกัน ชื่อนี้ดูเหมือนจะยิ่งใหญโอฬารตระการตายิ่งกวา
อนุสาวรียในโลกที่ยิ่งใหญ ทั้งหลายมาตั้งรวมกัน อานุภาพของชื่อนี้ยิ่งใหญยิ่งกวาความยิ่งใหญใด ๆ มา
รวมกัน นามนัน้ คือ - เยซูถาใครเอยในใจดวยความเชื่อ การอัศจรรยจะเกิด ซาตานจะกลัว โรคภัยไขเจ็บ
จะหายและบรรเทา ความสุขจะเขามาในใจ บาปจะหลุด
เมื่อเด็กนอยเยซูเติบโตขึ้น เปนชายหนุม พระวริยาวัตรและคําพูดของพระองคตรึงคนใหคิด ให
หยุดและฟงพระองค พระองคอาศัยอยูแตในอิสราเอล ไมเคยเดินทางไกลไปไหนพระองคยากจนจน
บอกวาไมมีทจี่ ะวางศีรษะ : กระเปาสตางคของพระองคคือปากของปลา พระองคขอลาเขาขี่ ขอที่เขาเกิด
ขอที่เขาตาย ขอที่เขาฝง ขอเรือเขานั่งเพื่อใชเดินทางพระองคสละความยิ่งใหญ ความร่ํารวย เกียรติและ
ศักดิ์ศรีหมดสิน้ เพื่อจะเกิดมาเปนมนุษย
พระองคไมเคยเขียนตําราใด ๆ ตําตรัสของพระองคไมไดมีความหนาเทาหนังสือเล็ก ๆ 1 เลม
ถึงกระนั้นนักประพันธและผูคนไดเขียนถึงพระองคเปนหนังสือและขอเขียนที่รวมกันแลวหองสมุด
แหงชาติพนั แหงไมสามารถบรรจุไดหมด
พระองคไมเคยตั้งโรงเรียนวิทยาลัย สถาบันใด ๆ เพื่อเผยแพรคําสอนแตคําสอนของพระองคก็
คงอยูยาวนาน 2000 ป พระองคไมเคยพกพาอาวุธติดดาบ หรือกอตั้งกองทัพบก ทัพเรือ ทัพอากาศ
พระองคไมเคยตั้งหรือสถาปนาอาณาจักรใด ๆ แตกระนัน้ ก็มีคนพรอมสละชีวิตใหพระองคในวันนี้เปน
ลาน
พระองคไมเคยศึกษาแพทยศาสนาศาสตรบัณฑิต แพทยสภาก็จะไมยอมใหใบประกอบโรค
ศิลปแกพระองค
แตพระองคก็ทรงรักษาโรคใหแกคนที่มาหาพระองคนับไมถว นและมักเปนโรคที่
แพทยสมัยนั้นรักษาไมไดโลกไมตอนรับพระองค
เมื่อพระองคทรงประสูติ
แตเมื่อพระองค
สิ้นพระชนม ดวงอาทิตยมืดไป ฟาสวรรคคร่ําครวญ
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ป ค.ศ. 1998 เปนปปฏิทินของโลก โลกมีสิทธิ์นับวันที่จากจุดที่สําคัญของประวัตศิ าสตรได
หลายจุด จุดที่เกิดอาณาจักรโรม จนที่เกิดปฏิวัติประเทศฝรั่งเศส
1. ทําไมไมเอาวันเกิดของคนที่รวยที่สุด เชน โซโลมอน
2. ทําไมไมเอาวันเกิดของคนที่มีอํานาจทีส่ ุด เชน นโปเลียน หรือสตาลิน หรือเล็กซานเดอรมหาราชเปนเกณฑ
3. ทําไมเอาวันเกิดของคนที่ฉลาดที่สุดในโลก เชน ไอสไตน เปนเกณฑ
4. ทําไมไมเอาวันเกิดของนักปรัชญาที่เรืองนามของโลกเปนเกณฑเชน เพลโต โสเครติส
แตโลกทั้งโลกนิยมนับจากจุดที่พระองค ค.ศ. 2006 หมายความวา 2006 ป มาแลวพระเจาได
ทรงบังเกิดเปนมนุษยชื่อ เยซู และพระองคมาเพื่อชวยใหรอดจากบาปและนําความสุขที่แทจริงมาสูชีวิต
ของเรา

2. ปญหาจากเบื้องลาง
ทําไมพระเยซูตองเกิดมาในโลก พระองคเกิดมาเพื่อชวยเราใหรอดจากความบาป

มนุษยเดินเขาซอยมืดตันและหายนะ
มนุษยทกุ คนถารับรูหรือดูขาวในสวนตาง ๆ ของโลก ในทีวี ตองยอมรับวามนุษยขณะนี้กําลัง
เดินไปในความมืดของชีวิต ซึ่งทางเดินเปนซอยตันมนุษยกําลังสรางปญหาทางสังคม สิ่งแวดลอม
สงคราม และศาสนาอยางชนิดที่แกไขใหไดคําตอบเปนรูปธรรมไดยาก สหประชาชาติยังแกไมไดใน
ปญหาขั้นพื้นฐาน คนที่เปนผูนําที่มีความตั้งใจดีทกี่ าวเขามาแกปญหาในระดับประเทศ และระดับโลก
ตางก็ทอใจไปหลายคน เขาคิดวา มนุษยไมใชเดินเขาไปในซอยตันเทานั้นแตเดินเขาในความมืด
ยิ่งกวานั้นยังเดินเขาสูความหายนะอยางชนิดที่หลีกเลีย่ งไมไดและจะเกิดขึ้นกับโลกในไมชา

ความพยายามของมนุษยโลกไมอาศัยพระเจา
มนุษยพยายามอยางดีที่สุดตลอดทุกยุคทุกสมัยที่จะอยูในโลกนี้โดยไมตอ งอาศัยหรือพึง่ พระเจา
มนุษยพยายามผลักไสพระเจาใหออกจากชีวิตและระบบของโลก ออกจากความคิดและออกจากดําเนิน
ชีวิตของตน
มนุษยพยายามสรางศาสนาใหมและลัทธิใหมตาง ๆ ที่ไมตองอาศัยพระเจาอีกตอไป บางคน
สามารถดํารงชีวิตใหเห็นวา เขาสามารถมีความสุขไดโดยไมตองอาศัยพระเจาเลย พระเจาถามีจริงก็คง
เปนสวนเกินของชีวติ เปนแนนอน
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มนุษยพึ่งมนุษยใหเกียรติกันเองบาปแกดวยการศึกษา
เมื่อมนุษยไมตอ งพึ่งพระเจามนุษยก็พึ่งในมนุษยดวยกันเองมนุษยไดประดิษฐความคิดใหม ๆ
และยกยองเชิดชูมนุษยดว ยกันเอง คําขวัญของมนุษย คือ “เกียรติเปนของมนุษยในที่สูงสุด” มนุษยก็
ยอมจะตองมีการยกยองมนุษยเปนธรรมดาโรงเรียนตาง ๆ เริ่มสอนแลววามนุษยไมมีบาป เขาบอกวา
มนุษยเพียงแตเห็นแกตวั มากไปหนอย ใหเวลาสักนิดการศึกษาก็แกไขได มนุษยไมตองการใครมาแกไข
ไถบาปอะไรหรอก ถาใหการศึกษามากขึน้ คนเราจะดีขึ้นเอง
แตความจริงก็คือ คนที่ศึกษาสูงบางคน สามารถคิดอานที่จะทําชัว่ ไดอยางเปนระบบ และลึกซึ้ง
แนบเนียนและซับซอนกวาคนที่ขาดการศึกษา
เดี่ยวนี้ความชัว่ รายมีเครือขายที่เปนระบบ มันยากเพราะมันเปนระบบ เมื่อกอนโสเภณีก็มแี ต
ธุรกิจแคชุมชน เดีย๋ วนี้มีการสงตัว มีเครือขายมีการนําเขา มีขบวนการยาเสพติดเมื่อกอนก็เสพกันแคใน
บาน บนดอย ในโรงสูบฝน เดี๋ยวนี้มีโรงงานผลิต มีการนําเขา มีเสนทาง ลําเลียง มีการขายเปนเครือขาย
เมื่อกอนมลพิษมีแตคนทิ้งของในแมน้ําเพราะคนไทยอยูใ กลน้ํา เดี่ยวนี้มีการเทของเสียทั้งบน
บก ในน้ํา ในอากาศ จากโรงงานทั้งของรัฐและเอกชน

ฉลาดขึ้น เกงขึ้น ตายมากขึ้น
เราพบวาปจจุบัน คนเรามีการศึกษามากขึน้ แตมีปญญานอยลง ความสุขนอยลงมีการฆาตัวตาย
มากขึ้น มีความผิดหวังมากขึ้น มีความกลัวมากขึ้น จนบางครั้งไมอยากจะหวังอะไรในชีวิตอีกตอไป ไม
วาใครจะเปนรัฐบาล ประชาชนดูจะหมดหวังทั้งนั้น
เรารูวามนุษยกา วหนาในดานเทคโนโลยี ในโทรศัพท ในโทรทัศนในสื่อ ในคอมพิวเตอร
ขอมูล ขาวสารไรพรมแดน จรวด อวกาศ ในความเจริญเหลานี้ เรามีปญ
 ญานอยลง คนฆาตัวตายมากขึ้น
มนุษยดูฉลาดเมื่อเขาผลักพระเจาใหออกไปจากชีวิต มนุษยจึงกลายเปนคนขาดความสุขไปโดย
ปริยาย

มนุษยทราบแลวแตเปลี่ยนไมได
มนุษยก็ไดรูถงึ ปญหานี้แลว แตผลประโยชนที่เขาไดรับทําใหระบบชัว่ รายหยุดลงไมได ความ
โงเขลาเบาปญญาในมนุษยมปี ริมาณมากและหยุดไมไดอยางไมนาเชื่อ มนุษยอวดตัวหนักขึ้น คุยโวมาก
ขึ้น จัดสัมมนามากขึ้น โดยเขาไมรูเลยวา คนที่ไมไดรับชีวิตใหมจากพระเจา คนที่ไมขอรับการ
ชวยเหลือจากพระเจา คนที่ไมยอมรับสิทธิอํานาจจากพระเจา จะนําพลโลกไปสูความหายะอยาง
หลีกเลี่ยงไมได เขาจะนําคนไปสูการพิพากษาและขุนนรกในที่สุด
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มนุษยชาติกําลังยืนบนรอยตอของความวิบตั ิของสงครามโลกของสมาคมอมาเกดอนของ
สงครามนิวเคลียร คือที่เพียงครึ่งเดียวของอาวุธชนิดนี้ สามารถทําใหโลกเปนนรกในพริบตา
ทั้งหมดนี้ คือความบาปของมนุษย และพระเยซูมาก็เพื่อชวยมนุษยพนบาปนี้

3. การแกไขของพระเจา : เราจะรับพระพรจากพระเจาไดอยางไร
ในคริสตมาสปนี้ แมสังคมที่เราอาศัยอยูน ี้จะเลวรายเพียงใด แมเศรษฐกิจจะลงอีกเพียงใด แม
การเมือง การศาสนาซึ่งเปนที่พึ่งของคนจะเอาเปรียบเรามากเพียงใด แมชีวิตของเราจะแบกภาระ ปญหา
ความคับของใจเพียงใด แมชีวิตของเราจะสิ้นหวังเพียงใด แมในคริสตมาสนี้ ชีวิตเราอาจจะเจอความ
วาเหวสักเพียงใดในคริสตมาสนี้ พระเยซูทรงประทับยืนอยูที่ประตูใจของเราทุกคนและเคาะเรียกตรัส
วา วิวรณ 3:20 “นี่แนะ เรายืนเคาะอยูท่ปี ระตู ถาผูใดไดยินเสียงของเราและเปดประตู เราจะเขาไปหาผู
นั้น และจะรับประทานอาหารรวมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารรวมกับเรา” พระเยซูอยากจะ
ฉลองคริสตมาสกับเรา

คริสตมาสหมายความวา
คริสตมาสหมายความวา พระเจารักเรา สนใจเราจึงทรงบังเกิดเปนมนุษย ยอมมีเนื้อหนังมังสา
อยางเรา (ยอหน 1:14)
คริสตมาส หมายความวา พระเจาผูจะสถิตกับเรา คือองคอิมมานูเอลไดมาหาเรา คือ “คนที่อยู
ในความมืด จะไดเห็นความสวาง” (อิสยาห 9:2) พระองคจะทรงดําเนินไป กับเรา (มัทธิว 1:23)
คริสตมาส หมายความวา ความผิดหวัง ความลมเหลว ชตากรรมของชีวิตที่เกิดกับเราและเราไม
เขาใจจะถูกลบเลือน ชําระใหพนไป มันจะทําอันตรายเราไมไดอีกตอไป เพราะพระเยซูไดทรงรักแบก
ผลนั้นคือผลของบาปบนพระกายของพระองคบนกางเขนนั้น และเราสามารถเขามาเปนครอบครัวของ
พระองค เปนเผาพันธุของพระองค มาเปนผูรับมรดกที่เปนพรแกชวี ิตของเรา มาเปนพลเมืองของ
พระองคในวันนี้ได
คริสตมาสหมายความวา พระองคเสด็จเขามาในชีวติ ที่ทกุ ขยากของเรา ในที่ชวี ิตที่ทกุ ขโศกและ
ความเศราใจตาง ๆ และพระองคอยากบอกกับเราวา เราจะขออยูก ับเจา เราแบงปนภาระปญหาของเจา
เสมอไป
และประการสุดทาย ที่อยากจะสรุปคือ การที่พระเยซูคริสตไดเกิดเปนมนุษยเมื่อ 2006 ปมาแลว
สามารถพิสูจนโดยการทดลองใหเห็นจริงไดในวันนี้
ขอที่พิสูจนที่วา พระเยซูมชี ีวิตอยูจ ริงในประวัติศาสตรและ ชวยเราใหพนบาปและประทาน
สันติสุขใหยอมดูไดจากการที่พระเยซูทรงมีชีวิตและดํารงชีวิตและประกอบกิจในชีวติ ของคริสเตียนทุก
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คน คริสเตียนที่ไดชีวิตใหม แลวทุกคนสามารถพูดไดวา ฟลิปป 1:12” เพราะวาสําหรับขาพเจานั้น การมี
ชีวิตอยูก ็เพื่อพระคริสตและการตายก็ไดกําไร”
พระองคมิไดแคมีชีวิตอยูเทานั้น แตทรงมีชีวิตอยูเสมอไปนิรันดรกาล ตลอดเวลาของการมารับ
ชีวิตใหมในพระเยซูคริสต ผมไดพบคนจํานวนมากที่มีภาระ ปญหา มีความรูสึกผิด วาเหว ผิดหวัง หรือ
แมแตคนทีไ่ มมีปญหาใด ๆ ของชีวิตมาเชือ่ ความจริงนี้ มาเชื่อพระเยซูคริสต คือพระเจาที่ทรงลงมาเกิด
ในวันคริสตมาส
ผมเห็นหนาของคนจํานวนมากที่มีบาป ที่ทุกข มีภาระ มีปญหา ผมเห็นเขานอมใจเขามารับ
ความจริงนี้สละชีวิต ความคิดเดิมออก นอมใจมาเชื่อในพระเยซู
ในบัดดล ผมเห็นแววตาของเขาเปลี่ยนไป ใบหนายินดี แววตาพนบาป ชีวิตคอยๆ เปลี่ยนไป
โดยฤทธิ์อํานาจของพระเจา เมื่อเราเชื่อพระองค พระองคเสด็จมาในชีวิตของเรา โดยทางพระวิญญาณ
ของพระองคเขามาสถิตในชีวิตของเราทุกยุคทุกสมัย หลายคนคิดวา เขาดูแลชีวิตเขาได จัดการชีวติ ของ
เขาเองได จัดการกับธุรกิจของตนเองไดเศรษฐกิจของตนเองได จัดการดูแลครัวเรือนของตนเองได เขา
คิดวา เขามีความฉลาดรอบรู พอที่ไมตองการใครชวยแนะ เขาคิดวาเขาอยูในสังคมได แตในความรูสึก
ที่วาเขาทําไดเหลานี้ ในจิตใจลึก ๆ เขาก็รูวามีความเหงาวางเปลาอยูในจิตใจของตนเอง
ตลอดทุกยุคทุกสมัย 2000 ป มาแลว ผมเรียนรูวา มีนักปราชญนักวิทยาศาสตร แพทย อาจารย
มหาวิทยาลัย นักการเมือง คนเกง คนมีความสามารถไดพบวา พระเจาทรงบังเกิดเปนมนุษย คือ พระเยซู
คริสตและไดพบคําตอบของชีวิต คนจํานวนมากเหลานีช้ ีวิตเปลี่ยนไป ผมพบวิศวกร แพทย นักธุรกิจ
นักการเมือง นักเขียน นักดนตรี คนงาน กรรมกร แมบา น นักศึกษา ไดพูดเปนเสียงเดียวกันวา (2 โค
รินธ 5:17) “เหตุฉะนัน้ ถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว สิ่งสารพัดที่เกา ๆ ก็
ลวงไป นี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น”
ถาพระเจาทรงทํากับคนเหลานี้ได พระองคก็สามารถเปลี่ยนชีวติ คุณใหดีขึ้นกวาเกาไดเชนกัน
พระองคมิไดมีชีวิตอยูใ นประวัติศาสตร หรือบังเกิดทีห่ มูบานเบธเลเฮ็ม 2000 ป แลวเทานั้น
และเปนความจริงแคประวัตศิ าสตร หรือความจริงของศาสนาคริสต แตพระองคสามารถเกิดใหมใน
ชีวิต คุณอีกครั้งเหมือนเกิดในเบธเลเฮ็มหรือเหมือนเกิดในคนอื่น ๆ ได แมแตในวันนี้เปนวันพิเศษ
พระองคสามารถเกิดในหัวใจคุณได คุณสามารถรับพระองค จัดที่วางใหพระองค 1 หองของ
ชีวิตได อยาใหหวั ใจเราเปนเหมือนโรงแรมที่เบธเลเฮ็ม ไมมีที่วางใหพระองค
เปดรับพระองคแลวพระองคจะบังเกิดในวันนี้ในชีวิตคุณ พระธรรมตอนหนึ่งกลาววา “พระเจา
ทรงตั้งพระทัยที่จะสําแดงใหธรรมิกชนเหลานั้นรูวาในหมูคนตางชาตินนั้ อะไรเปนความมั่งคั่งแหงขอ
ล้ําลึกนี้ คือที่พระคริสตทรงสถิตในทานอันเปนที่หวังแหงศักดิ์ศรี”
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คุณจะเชื่อหรือไมวา พระเจาสามารถสถิตในชีวิตคุณได และไมวาคุณจะเปนใคร ชีวติ ในอดีต
เปนอยางไร เพียงแตคณ
ุ เปดประตูใจใหพระองคหนึ่งหองเทานั้น
คุณอาจจะถามวา เปนไปไดอยางไร พระเจาจะเขามาเติมชีวิตที่วางเปลาของผมและดิฉันใหเต็ม
ไดจริงๆ หรือ...ไดครับคุณบอกพระองคก็ไดวา คุณตองการพระองค คุณมีชีวิตแตหนหลังอยางไร ก็
บอกพระองคไดปรารถนาพระองคอยางไรอยากจะดําเนินชีวิตใหมอยางไรก็บอกได
แลวคุณจะพบวา ในจิตใจของคุณจะมีความสุขอยางประหลาด มีความอบอุนอยางประหลาด
ความปรารถนาใหมกจ็ ะเกิดขึ้น และคุณก็จะเปนคนใหมไดในวันคริสตมาสนี้ถาคุณบอกกับพระองค
ในคืนวันที่ 24 ธันวาคม ในสมัยสงครามเกาหลีนาวิกโยธินอเมริกันคนหนึ่งถูกกระสุนปนและ
กําลังจะเสียชีวติ ในสมรภูมิแนวหนา ศาสนาจารยซึ่งทําหนาที่ในกองทัพ ไดคลานเขาไปใกลทหารคน
นั้นทามกลางหากระสุนปน แลวกระซิบที่หูวา “มีอะไรจะใหชว ยเรงดวนไหม”
ทหารคนนั้นตอบวา “ไมมีปญหาครับ ทุกอยางไมมีปญ
 หา ไปชวยคนอื่นเถิด” ศาสนาจารย
ประทับใจในความกลาหาญอดทนของทหารหนุมนี้เปนอยางไรยิ่ง จึงมองดูที่หนาอกของทหารหนุม
เขาพบพระคัมภีรเลมเล็กๆ และนิว้ ของทหารสอดไวทหี่ นาหนึ่งของพระคัมภีรใหม จิตใจที่สงบในยาม
วิกฤตนั้นเกิดจากคําตอบที่นวิ้ มือของทหารหนุมคนนี้มีคนั่ ไว พระคัมภีรเขียนวา “สันติสุขของเรา เรา
มอบใหแกเจา” (ยอหน 14:27)
สันติสุขชนิดเดียวกันนี้สามารถเปนของคุณได แมวาคุณจะมีปญหาทางเศรษฐกิจรุมเรา ปญหา
สุขภาพปญหาทางความสัมพันธ ปญหาครอบครัว ปญหาลูก ปญหาตาง ๆ สันติสุขนีจ้ ะเปนของคุณ ถา
คุณเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต พระองคเสด็จมาในวันคริสตมาสก็เพื่อมอบชีวิตใหมใหแกเรา ทุก
คนที่เชื่อและวางใจในพระองค
วันคริสตมาสนี้ พระเจามีของขวัญพิเศษใหกับคุณและคุณสามารถยืน่ มือ ยื่นใจออกรับได
เดี๋ยวนี้
1 ยอหน 5:12 “ผูที่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผูที่ไมมีพระบุตร ก็ไมมีชีวิต” นี่แหละคือความหมายที่
แทจริงของวันคริสตมาส คุณจะรับพระเยซูในวันคริสตมาสนี้ไหม
วันคริสตมาสนี้
พระเยซูสามารถเช็ดน้ําตาทุกหยดจากตาของทานพระองคสามารถแบก
รับภาระปญหาและแกไขปญหาที่แกไมไดของทาน
พระองคสามารถยกโทษความบาปผิดที่กัดกินใจของทาน พระองคสามารถเปลี่ยนทานเปนคน
ใหมเพียงแตทา นมาหาพระองค และยอมใหพระองคทรงเปนพระผูชวยใหรอดของทานในวันคริสต
มาส
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ถาในวันคริสตมาสนี้ คุณจะใหของขวัญแกพระเยซูสักสิ่งหนึ่งที่พระองคปรารถนา เรานาจะได
จิตใจจิตวิญญาณและชีวิตของเราเองเปนของขวัญในวันคริสตมาสกับพระองค

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 57 ฉบับที่ 313 พฤศจิกายน – ธันวาคม
2006, หนา 8-15.
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