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ของขวัญแหงความรัก 
กาลคร้ังหนึ่งนานมาแลว มีตายายคูหนึ่งยากจนมากและท้ังสองก็ไมมีลูกหลาน แตละวันแทบ

จะไมมีอาหารกินขณะท่ีท้ังสองกําลังโอดครวญกับชีวิตอยู ทันใดนั้นทูตสวรรคองคหนึ่งไดมาหาตายาย
ท้ังสอง และบอกวาจะใหของขวัญแกพวกเขา ของขวัญนั้นก็คือ ใหพวกเขาขออะไรก็ได แตขอไดเพียง 
3 อยางเทานัน้...หลังจากทูตสวรรคไปแลว สองตายายกป็รึกษาหารือกนัวาจะขออะไรกันดี เพราะขอได 
3 อยางเทานัน้ พอเร่ิมตนปรึกษาก็เร่ิมมีปากเสียงกนัเกดิข้ึน… ตาอยากขอเปนหนุมอีกคร้ัง ฝายยายก็
โกรธ เพราะคิดวาตาขอเปนหนุมก็เพื่อจะไปหาสาวอ่ืน ยายจึงอยากขอเปนสาวสวย ฝายตาก็โกรธ ตอวา
ยายวาจะนอกใจตา สุดทายตาก็ระงับโทสะไมไหวพูดโพลงไปวา “ขาอยากใหดั้งจมูกเอ็งมีกอนหนิติด
อยูจังเลย!”...ในทันใดน้ัน กอนหินใหญขนาดเทากําปนก็ติดอยูท่ีจมกูของยาย ยายโกรธมากก็เลยพูดวา 
“ขอใหดั้งจมูกเอ็งก็เหมือนกนั!”… แลวก็เกดิกอนหนิขนาดใหญเทากันติดอยูท่ีจมูกของตาเชนกัน...
สุดทายตากับยายก็จองมองหนากันและพูดวา “ไอเราสองคนนี่มันนาสมเพชจริง ๆ ตอนนี้เหลืออยูเพยีง
ขอเดียวแลว เราจะทํายงัไงกันดีละ?”...ในท่ีสุด..ตากบัยายจึงตองจาํใจขอใหกอนหินท่ีติดอยูท่ีดัง้จมูก
ของพวกเขานัน้หายไป..และแลวกอนหินของท้ังสองก็หายไปพรอมกับพรขอสุดทาย...ท้ังสองสูญเสีย
โอกาสอันดีของพวกเขาไปเสียแลว... 

ผูอานที่รัก...ถาหากวันนี้ทานมีโอกาสท่ีจะขอพรอยางหนึ่งเปนของขวญั ทานคิดวาจะขออะไร
ดี?...บางทีทานอาจจะขอเงินทอง...ขอสุขภาพท่ีแข็งแรง...หรือขอครอบครัวท่ีมีความสุข...แตผมอยากจะ
เสนอวาทานควรจะขอชีวิตท่ีเปนอมตะหรือชีวิตนิรันดรดีกวา เพราะอะไรนะหรือ?...นั่นก็เพราะวา ถา
ทานไดเงินทองส้ินท้ังโลกแตไมมีชีวิตที่จะใชมัน จะมีประโยชนอะไร...หรือถาทานมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
แตจะตองเสียชีวิตไป จะมีประโยชนอะไร...หรือถาทานมีครอบครัวท่ีมีความสุข แตไมสามารถมีชีวิตที่
จะอยูรวมกนัไดตลอดไป ก็จะมีประโยชนอะไร...ดังนั้นทานจึงควรขอที่จะมีชีวิตนิรันดรจะดีกวา...
ตอนนี้ทานอาจกําลังมีความคิดท่ีวา “ชีวิตนิรันดรมีอยูจริงหรือ?” ผมอยากจะบอกวา “ชีวิตนิรันดรมีอยู
จริง” และทานก็สามารถที่จะไดรับโดยผานทางของขวัญช้ินหนึ่ง... 

ผูอานที่รัก...ทานคงจะเคยไดรับของขวัญกันมาบางแลวซ่ึง “ของขวัญ” ก็คือ ส่ิงท่ีเราไดรับฟรี ๆ 
โดยไมตองเสียอะไรหรือคาใชจายใด ๆ ท้ังส้ิน เพียงแตยื่นมือออกไปรับเทานั้น พรอมกบัคําวา 
“ขอบคุณ” เมื่อพูดถึง “ของขวัญ” ก็จะตองมีองคประกอบอยู 4 ประการ นั้นก็คือ....1. ผูใหของขวัญ  
2. เหตุผลท่ีให 3. ตัวของขวญั 4. ผูท่ีรับของขวัญ 
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ใครคือผูใหของขวัญแหงความรัก? 

นั่นก็คือพระเจาผูทรงสรางสรรพส่ิงท้ังปวงนั่นเอง บางทานอาจสงสัยวาพระเจามีจริงหรือ? ใน
พระคริสตธรรมคัมภีรไดกลาวอยางชัดเจนวา พระเจาไดทรงสรางมนุษยใหสามารถท่ีจะรูและเช่ือไดวา
พระองคมีอยูจริง เพียงแตมนุษยไมเคยคิดถึงพระองคเทานั้น ถาเรามองดูสรรพส่ิงในโลกรวมท้ัง
จักรวาลที่เราอาศัยอยูนีเ้ราก็จะเหน็วามันชางสวยงามและมีระเบียบแบบแผนจริง ๆ เปนไปไดหรือท่ี
ธรรมชาติเหลานี้จะเกิดข้ึนเองไดโดยไมมีผูสรางหรือออกแบบ..เม่ือเราเห็นเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีสามารถ
ทํางานไดอยางอัศจรรยเรากรู็ไดทันทีวามันจะเกิดข้ึนเองไมได แตตองมีคนคิดคนและประดิษฐข้ึนมา 
ซ่ึงถามีคนพยายามหาเหตุผลมาอธิบายใหเราเช่ือวา เคร่ืองคอมพิวเตอรนี้เกิดข้ึนเอง เราก็คงไมเช่ืออยาง
แนนอน… ดังนั้นเราจะเหน็วาแมแตเคร่ืองคอมพิวเตอรยงัเกิดข้ึนเองไมได แลวมนษุยเราซ่ึงมีสติปญญา
อันลํ้าเลิศท่ีเปนผูประดิษฐคอมพิวเตอรละ จะเกิดข้ึนเองไดอยางไร?... จากจุดนี้ทําใหเราปฏิเสธไมไดเลย
วา จะตองมีผูสรางท่ียิ่งใหญท่ีสรางมนุษยและสรรพส่ิงท้ังปวง ซ่ึงผูนั้นก็คือพระเจานั่นเอง และพระองค
นี่แหละเปนผูใหของขวัญแกมนุษย… 

เพราะเหตุใดพระเจาจึงตองประทานของขวัญใหแกมนุษย? 

เม่ือพระเจาทรงสรางมนุษยข้ึนมาแลว พระองคไดประทานกฎเกณฑในการดําเนินชีวิตใหแก
มนุษย และทรงปรารถนาท่ีจะใหมนุษยทําตามกฎเกณฑท่ีพระองคทรงกําหนดไว เพือ่มนุษยจะไดอยูใน
โลกน้ีอยางมีความสุข แตเพราะพระเจาทรงสรางมนุษยใหมีความคิดและใหมีอิสระในการตัดสินใจได
เอง (เพราะพระองคไมไดสรางมนุษยใหเปนเหมือนหุนยนต) ดังนั้นมนุษยจึงสามารถตัดสินใจเองวาจะ
เช่ือฟงและทําตามกฎเกณฑของพระองคหรือไม แตนาเศราท่ีมนุษยเราทุกคนกลับตัดสินใจที่จะทํา
ตามใจปรารถนาของตนเอง ท้ังยังปฏิเสธพระเจา ไมอยากใหพระองคปกครองชีวติของเขา เม่ือเปน
เชนนี้ ชีวิตของมนุษยจึงตองเดินหลงอยูในทางแหงความผิดบาป นี่จึงเปนเหตุท่ีทําใหมนษุยเราตอง
เผชิญกับปญหาและความทุกขยากตาง ๆ นานา ซ่ึงความบาปน่ีเองท่ีทําใหมนษุยเราตองพบกับความตาย 
ยิ่งกวานั้นก็คือ หลังจากนัน้จิตวิญญาณของมนุษยเรายังจะตองรับการพิพากษาจากพระเจาเพื่อรับโทษ
ตามความผิดบาปท่ีตนเองไดกระทําลงไป และในที่สุดกจ็ะตองรับโทษในนรกเปนนิจนิรันดร...แตพระ
เจาทรงรักมนษุย พระองคไมอยากใหมนษุยตองพบจุดจบเชนนัน้เลย พระองคทรงทราบวา ไมวามนุษย
จะพยายามสักเพียงใดก็ไมสามารถที่จะหาทางออกจากความผิดบาปหรือทําใหตนเองพนจากบาปไดเลย 
ดวยเหตนุี้พระองคจึงไดทรงจัดเตรียมหนทางแหงความรอดจากบาปใหแกมนุษย กคื็อตองใหผูหนึ่งท่ี
ไมมีบาปเลยมารับโทษบาปแทนเขา เขาจึงจะสามารถพนโทษบาปได ซ่ึงนี่เปนทางเดียวท่ีจะทําให
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มนุษยรอดพนจากการพิพากษานั้น และมนษุยไมตองทําอะไรเพ่ือท่ีจะไดรับความรอดนี้เลย ดังนัน้ความ
รอดน้ีจึงเปรียบเสมือนกับของขวัญท่ีพระเจาทรงประทานใหแกมนุษยในวนัคริสตมาสนั่นเอง... 

ของขวัญท่ีพระเจาทรงประทานใหแกมนุษยคืออะไร 

แทจริงแลวของขวัญท่ีพระเจาทรงใหแกมนษุยนัน้ไมใช “อะไร?” แตเปน “ใคร?” ตางหาก แลว
ใครละท่ีเปนของขวัญแหงความรักท่ีพระเจาสงมาเพ่ือชวยมนุษยใหพนบาป? พระคริสตธรรมคัมภีรได
บันทึกวา “เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนท่ี
วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชีวตินิรันดร” (ยอหน 3:16)... เพราะพระเจาทรงทราบวา มนุษย
ทุกคนในโลกนี้ลวนแตมีบาปท้ังส้ิน เพราะฉะนัน้ทุกคนจะตองรับโทษบาปของตนเองจึงไมสามารถรับ
โทษแทนผูอ่ืนได ดังนัน้พระองคทรงเหน็วามีเพยีงผูเดยีวเทานั้นท่ีจะสามารถมาชวยรับโทษบาปแทน
มนุษยไดก็คือพระเยซูคริสต ซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคนัน่เอง...พระเยซูไดมาบังเกิดในวนัค
ริสตมาสเม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว พระองคไดมารับสภาพเปนมนุษยเหมือนอยางเราทุกประการ แต
วาพระองคไมมีความผิดบาปเลยแมแตนอย แตพระองคก็ทรงยอมถูกตรึงจนส้ินพระชนมบนไมกางเขน 
และในวันท่ี 3 พระองคก็ทรงเปนข้ึนจากความตาย และยังทรงพระชนมอยูเปนนิตย 

ผูอานที่รัก...ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา “คาจางของความบาปคือความตาย” (โรม 
6:23) ดังนั้นเม่ือมนุษยเราทําบาป เราจึงสมควรตาย แตพระเยซูคริสตไมไดทําบาป พระองคจงึไม
สมควร ก็เพือ่ท่ีจะใชความตายของพระองคเปนการรับโทษบาปแทนมวลมนุษยชาติ เพื่อมนุษยจะไม
ตองรับการพิพากษาโทษบาปอีกตอไป แตจะไดรับชีวิตนิรันดรท่ีสามารถจะอยูในสวรรคกับพระเจา
ตลอดไป...ดังนั้นเราจึงเห็นไดวา พระเยซูคริสตทรงเปน “ของขวัญแหงความรัก” ท่ีนําความรอดมา
ใหแกมนษุยอยางแทจริง 

ใครเปนผูรับของขวัญ? 

แทจริงแลวพระเจาปรารถนาใหมนษุยทุกคนไดรับของขวัญนี้ ซ่ึงพระองคก็ทรงใหแกมนุษยฟรี 
ๆ โดยไมตองเสียอะไรเลย แตมนุษยก็ตองตัดสินใจเองวาเขาตองการรับหรือไม...มีเพลงจีนบทหนึ่งมี
เนื้อความวา... 

มีของขวัญช้ินหนึ่ง คุณไดรับหรือยัง?...แมนตาจะมองไมเห็น แตใจของคุณสัมผัสได...
ของขวัญช้ินนี ้ รออยูท่ีนอกประตูใจของคณุ เปนของขวัญท่ีเตรียมไวสําหรับคุณคนอื่นไมสามารถรับ
แทนคุณได...ของขวัญช้ินนีถึ้งแมลํ้าคาแตหากคุณไมยืน่มือออกมารับ คุณจะเปนเจาของไดอยางไร?...
เพื่อนท่ีรัก...คุณเคยคิดบางไหม?...ทารกนอยในรางหญามาบังเกิดในโลกก็เพื่อคุณ...เพื่อนท่ีรัก...ส่ิงท่ี
อยากใหคุณทราบในวนันี้กคื็อ ของขวัญท่ีดีท่ีสุดสําหรับชีวิตของคุณก็คือ องคพระเยซูคริสต... ชีวติ
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มนุษยส้ันยิงนกั เวลาก็กําลังผานไป ถาหากคุณไมเห็นคุณคา โอกาสในการรับของขวัญช้ินนีก้็จะผานไป
... 

ผูอานที่รัก...ในชีวิตของคนเราน้ันมีอยางนอย 3 ส่ิงท่ีไมสามารถเรียกกลับคืนมาได นั่นก็คือ 
อายุ โอกาสและเวลา ทานทราบหรือไมวาทานยังเหลือเวลาอยูในโลกนี้อีกนานแคไหน? คนจีนมี
สุภาษิตบทหนึง่ท่ีกลาววา... “เม่ือเราถอดรองเทาเพื่อเขานอนในคืนนี้ ไมรูวาพรุงนี้เราจะมีโอกาสใส
รองเทาคูนั้นอีกไหม?”...ซ่ึงสุภาษิตนีก้ําลังช้ีใหเห็นวา มนุษยเราทุกคนตางไมรูวาเราจะจากโลกนี้ไป
เม่ือไหร?...ซ่ึงเม่ือเราจากโลกนี้ไปแลวเรายังจะตองไปอยูตอหนาบัลลังกพิพากษาของพระเจา...แตบัดนี้
พระองคทรงใหโอกาสแกทานท่ีจะรอดพนจากการพิพากษาแลว อยาพลาดโอกาสท่ีทานจะไดรับ
ของขวัญซ่ึงพระองคอยากจะประทานใหแกทานเลย รีบเปดใจของทานออกเพื่อรับของขวัญจาก
พระองคเดีย๋วนี้เถิด ทานสามารถรับของขวัญนี้ได เพยีงแตทานอธิษฐานสารภาพความผิดบาปของทาน
และทูลตอพระองคดังนี ้

“ขาแตพระเจา...ขาพระองคขอยอมรับวา ขาพระองคไดทําความผิดบาปมากมาย และสมควร
แกการลงโทษ แตขอพระองคทรงอภัยโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขาพระองคขอเปดใจ
ตอนรับพระเยซูคริสตใหเปนพระผูชวยขาพระองคใหรอดจากบาปตั้งแตบัดนี้ ขอขอบคุณสําหรับ
ของขวัญนี้ดวยใจจริง...ขาพระองคขอเช่ือพึ่งในพระองคตลอดไป อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต...อา
เมน” 

ถาหากทานไดอธิษฐานตอพระองคดวยความจริงใจแลว ขอใหทานม่ันใจเถิดวา ความบาปของ
ทานไดรับการอภัยแลวอยางส้ินเชิง และพระเจาจะทรงดูแลชีวิตของทานและประทานชีวิตนิรันดร
ใหแกทานอยางแนนอน... ทานสามารถติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูให
ชัดเจน แลวสงมายังท่ีอยูดานขางในใบตดัสินใจ... 
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