พระคุณแห่ งวันคริสต์ มาส
อาจารย์ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
อย่างที่ผมพูดบ่อย ๆ ว่าวันคริ สต์มาสนั้นแท้จริ งคือ “วัน (พระ) คริ สต์ (เสด็จ) มา” ! พระองค์
เสด็จมาทาอะไร?
ก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่า...พระองค์เสด็จมา...สาแดงความรักของพระองค์อย่างเป็ นรู ปธรรม
โดยทรง...สละสภาพของพระเจ้าสู งสุ ดหรื อสง่าราศีในสวรรค์เพื่อลงมารับสภาพมนุษย์ที่ต่าต้อยเพื่อช่วย
เรา โดยทาง...สละชีวติ ของพระองค์อย่างทนทุกข์ทรมารบนกางเขนเพื่อเป็ นค่าไถ่ชดใช้หนี้บาปแทน
เรา!
ด้วยเหตุน้ ีในวันคริ สต์มาสพระคริ สต์ผบู ้ ริ บูรณ์ดว้ ยพระคุณ และความจริ ง1 จึงเสด็จเข้ามาใน
โลก เพื่อสาแดงความจริ งพระคุณ และพระเมตตาแก่มวลมนุษย์ชาติ!
“พระเมตตา” หมายถึง “การที่เราไม่ตอ้ งรับโทษที่เราสาสมจะได้รับ”!
และ “พระคุณ” หมายถึง “การที่เราได้รับในสิ่ งที่เราไม่คู่ควรหรื อไม่สมควรจะได้รับ”!
และอะไรคือสิ่ งที่เราไม่คู่ควรจะได้รับ?
สิ่ งนั้นคือ การที่พระเจ้าผูไ้ ม่ทรงมีบาปต้องลงมารับสภาพมนุษย์ เพื่อรับโทษบาปนั้นแทนเรา!
พระเจ้าทรงลงมาในโลกนี้มีพระนามว่า “พระเยซูคริ สต์” เพื่อ “ช่วยเราให้รอดจากความผิดบาปของเรา”
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และเราจะรอดได้ก็โดยการรับพระคุณของพระองค์ โดยความเชื่อเท่านั้น3
คาว่า “ช่วย...ให้รอด” (Sozo) นี้ปรากฏอยูใ่ นพระคัมภีร์ใหม่ราว 106 ครั้ง ส่ วนใหญ่พรรณนาถึง
การที่พระคริ สต์แห่งวันคริ สต์มาสทรงช่วยประชาชนทั้งหลายให้รอดทั้งทางกายภาพ
และทางจิต
วิญญาณ!
คาว่า “ช่วย” ตามพจนานุกรม หมายความว่า “ทาให้ผอู ้ ื่นพ้นภัย เช่น ช่วยชีวติ ...” หรื อ “เสริ มให้
สาเร็ จตามมุ่งหมาย” ส่ งเสริ มเพื่อให้สาเร็ จประโยชน์”4
พระเยซูคริ สต์ทรงมีพระประสงค์หลักในการเสด็จมาก็คือ
“ช่วยให้มนุษย์พน้ ภัยฝ่ ายจิต
วิญญาณ” ที่เป็ นผลมาจากความบาปในชีวติ !
อย่างไรก็ตาม หลายคนที่เชื่ อศรัทธาในพระองค์ และร้องทูลพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้าขอ
พระองค์ทรงโปรดช่วยเถิด!”5 ต่างก็ได้รับการช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากความทุกข์ เจ็บป่ วยทางกายภาพ
และทางจิตใจด้วยเช่นกัน6 แต่น่าเสี ยดายที่บางคนไม่เพียงแต่ไม่เชื่ อและไม่รับการช่วยเหลือจากพระ
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คริ สต์ พวกเขายังกลับเยาะเย้ยถากถางว่า “เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ แต่ช่วยตัวเองไม่ได้...ให้เขาลงมาจาก
กางเขนเดี๋ยวนี้เถิด...เราจะได้เชื่อถือ!”7
นับเป็ นพระคุณอย่างยิง่ ที่พระเยซูคริ สต์มิได้ทรงลงมาจากกางเขนในวันนั้น
มิฉะนั้นวัน
คริ สต์มาสก็จะไร้ความหมายไปในทันที! และมนุษย์ในโลกนี้คงจะไม่มีใครได้รับความรอดหรื อไป
สวรรค์เลยสักคนเดียว!
แต่ขอบคุณ พระเยซูคริ สต์ที่พระองค์ทรงอดกลั้น และอดทนให้เราเห็นเป็ นแบบอย่าง พระองค์
ทรงกล้ ากลืนรับความอัปยศอดสู และความทรมานเจ็บปวดรวดร้าวจนกระบวนการไถ่บาปได้เสร็ จสิ้ น
อย่างสมบูรณ์ เมื่อพระองค์ตรัสประโยคสุ ดท้ายบนกางเขนว่า...”สาเร็ จแล้ว!”8
ลองคิดดูสักนิดว่า “อะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้ หากว่าพระคริ สต์ไม่ได้เสด็จมาในวันคริ สต์มาส?”
อย่างน้อยสิ่ งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ...คริ สตจักรทุกแห่งจะหายไปจากพิภพโลกนี้ในทันทีรวมทั้งคริ สตจักร
ของคุณและผม!
โรงเรี ยน วิทยาลัย หรื อมหาวิทยาลัย จานวนมหาศาลจะหายวับไปกับตา! โรงพยาบาลสถาน
สงเคราะห์ และสถานบริ การสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ จานวนมากมายก็จะไม่เคยปรากฏขึ้น!
....องค์การมิชชัน่ และสถาบันอันทรงคุณค่าต่อมวลมนุษย์ชาติท้ งั หลายทั้งปวง ก็จะไม่อาจดารง
อยูต่ ่อไป!
ดังนั้น การเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูคริ สต์ ในวันคริ สต์มาส จึงนับเป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุณ
อันล้นพ้นที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษยชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อตัวคุณและผม!
ด้วยเหตุน้ ี เราจึงไม่ควรสักแต่รับพระคุณของพระองค์เฉย ๆ9 แต่เราควรจะสนองตอบพระคุณ
ของพระคริ สต์แห่งวันคริ สต์มาสในทางใดทางหนึ่งหรื อหลายทางดังต่อไปนี้
1. เราควรเชื่ ออย่างสุ ดจิต และยอมรับอย่างสุ ดใจว่าพระเยซูทรงเป็ นพระคริ สต์เจ้าผูท้ รงมา
บังเกิดในวันคริ สต์มาส ถูกตรึ งในวันศุกร์ ประเสริ ฐ เป็ นขึ้นในวันอีสเตอร์ และจะเสด็จกลับมาในโมง
ยามที่เราคาดไม่ถึง! (ยอห์น.20:21; กิจการ.5:42; โรม.9:5;14:9,15 ปท.กิจการ.17:3; 26:23; โรม.
5:6,8;6:4)
2. เราควรประกาศข่าวประเสริ ฐเรื่ องพระคริ สต์ให้คนอื่น ๆ รับรู ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในที่ ๆ ยัง
ไม่มีใครไปประกาศพระคริ สต์มาก่อน (กิจการ.8:5;9:22;โรม.10:17;15:19-20;2โคริ นธ์.2:12)
3. เราควรประพฤติปฏิบตั ิตนให้สมกับเป็ นทูตของพระคริ สต์ในการนาโลกกลับมาคืนดีกบั พระ
เจ้า (2โคริ นธ์.5:18-20;2โคริ นธ์.8:23;เอเฟซัส.2:12-13)
4. เราควรนาคนให้มารู้จกั และเชื่อในพระคริ สต์ และให้ซาบซึ้ งในความรักของพระองค์ และ
เจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ถวายตัวแด่พระองค์ (2โคริ นธ์.11:2;เอเฟซัส.3:17-19;โคโลสี .1:28)
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5. เราควรรักและเสริ มสร้างพระกาย (คริ สตจักร) ของพระคริ สต์ให้เจริ ญเติบโตจนถึงความ
ไพบูลย์ (เอเฟซัส.4:11-12,13)
6. เราควรต้อนรับยอมฟัง และปฏิบตั ิต่อกันและกันด้วยความรักอย่างที่พระคริ สต์ทรงบัญชา
และเป็ นแบบอย่าง
7. เราควรดาเนินชีวิตด้วยความศรัทธาในพระคริ สต์ และยอมรับว่าร่ างกายของเราเป็ นของ
พระองค์และให้พระองค์สาแดงพระองค์เองผ่านชีวติ ของเรา (กาลาเทีย.2:16,20;1โคริ นธ์.6:15;12:27)
8. เราควรดาเนินชีวิตในฐานะผูร้ ับใช้และผูร้ ่ วมงานกับพระคริ สต์ และยอมทนทุกข์ยากลาบาก
ร่ วมกันกับพระองค์ (1 โคริ นธ์.4:1;2โคริ นธ์.1:5;6:1;โคโลสี .1:24;ฮีบรู .11:26;1เปโตร.4:13-14ปท.2โค
ริ นธ์.2:17)
9. เราควรดาเนิ นชีวติ ที่ดารงอยูใ่ นพระวาทะและพระโอวาทของพระคริ สต์ในทุกเรื่ องทุกเวลา
(โคโลสี .3:16;2ยอห์น.9)
10. เราควรดาเนินชีวิตในพระคริ สต์ที่สุขใจ เร้าใจและหนุนใจทั้งตัวของเราและผูอ้ ื่น (ฟี ลิปปี .
2:1; โคโลสี .3:15)
11.
เราควรดาเนิ นชีวิตที่เป็ นแบบอย่างตามอย่างพระคริ สต์ให้แก่ผอู ้ ื่นได้เห็นและยกย่อง
สรรเสริ ญพระคริ สต์ (ฟี ลิปปี .1:20-21;1เปโตร.3:15;2โคริ นธ์.2:15;1โคริ นธ์.11:1)
12.เราควรให้ชีวิตของเราได้รับการก่อสร้างขึ้นและการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างคนชอบธรรม
โดยฤทธิ์ เดชของพระคริ สต์อยูเ่ สมอ (2โคริ นธ์.5:17;12:9;กาลาเทีย.2:17;4:19)
ผมเชื่อว่า
...หากคุณสนองพระคุณของพระคริ สต์โดยกระทาตามที่เสนอมาถวายให้เป็ น
“ของขวัญวันคริ สต์มาส” แด่พระองค์ คริ สต์มาสปี นี้ของคุณคงจะมีความหมายมากกว่าที่ผา่ นมาอย่างที่
เปรี ยบเทียบกันไม่ได้เลยจริ งไหม?
1. ยอห์น 1:14,16
2. มัทธิว 1:21
3. เอเฟซัส 2:5-8
4. พจนานุกรม ฉบับมติชนและฉบับราชบัณฑิตยสถาน
5. มัทธิว 8:25 : 14:30 6. มัทธิว 9:22 ; มาระโก 5:34
7. มัทธิว 27:42
8. ยอห์น 19:30
9. 2โคริ นธ์ 6:1 (โรม.15:7;2โคริ นธ์.5:14;เอเฟซัส.5:21)

ที่มา : พระคริ สตธรรมประทีป สหกิจคริ สเตียนแห่งประเทศไทย, ปี ที่ 56 ฉบับที่ 307 พฤศจิกายน – ธันวาคม
2005, หน้า 22-24.
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