1

ของขวัญแหงความรัก
กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว มีตายายคูห นึ่งยากจนมากและทั้งสองก็ไมมีลูกหลาน แตละวันแทบ
จะไมมีอาหารกินขณะที่ทั้งสองกําลังโอดครวญกับชีวิตอยู ทันใดนั้นทูตสวรรคองคหนึ่งไดมาหาตายาย
ทั้งสอง และบอกวาจะใหของขวัญแกพวกเขา ของขวัญนั้นก็คือ ใหพวกเขาขออะไรก็ได แตขอไดเพียง
3 อยางเทานัน้ ...หลังจากทูตสวรรคไปแลว สองตายายก็ปรึกษาหารือกันวาจะขออะไรกันดี เพราะขอได
3 อยางเทานัน้ พอเริ่มตนปรึกษาก็เริ่มมีปากเสียงกันเกิดขึ้น… ตาอยากขอเปนหนุม อีกครั้ง ฝายยายก็
โกรธ เพราะคิดวาตาขอเปนหนุมก็เพื่อจะไปหาสาวอื่น ยายจึงอยากขอเปนสาวสวย ฝายตาก็โกรธ ตอวา
ยายวาจะนอกใจตา สุดทายตาก็ระงับโทสะไมไหวพูดโพลงไปวา “ขาอยากใหดั้งจมูกเอ็งมีกอนหินติด
อยูจังเลย!”...ในทันใดนั้น กอนหินใหญขนาดเทากําปน ก็ติดอยูที่จมูกของยาย ยายโกรธมากก็เลยพูดวา
“ขอใหดั้งจมูกเอ็งก็เหมือนกัน!”… แลวก็เกิดกอนหินขนาดใหญเทากันติดอยูทจี่ มูกของตาเชนกัน...
สุดทายตากับยายก็จองมองหนากันและพูดวา “ไอเราสองคนนี่มันนาสมเพชจริง ๆ ตอนนี้เหลืออยูเพียง
ขอเดียวแลว เราจะทํายังไงกันดีละ ?”...ในที่สุด..ตากับยายจึงตองจําใจขอใหกอนหินที่ติดอยูที่ดงั้ จมูก
ของพวกเขานัน้ หายไป..และแลวกอนหินของทั้งสองก็หายไปพรอมกับพรขอสุดทาย...ทั้งสองสูญเสีย
โอกาสอันดีของพวกเขาไปเสียแลว...
ผูอานที่รัก...ถาหากวันนี้ทานมีโอกาสที่จะขอพรอยางหนึ่งเปนของขวัญ ทานคิดวาจะขออะไร
ดี?...บางทีทานอาจจะขอเงินทอง...ขอสุขภาพที่แข็งแรง...หรือขอครอบครัวที่มีความสุข...แตผมอยากจะ
เสนอวาทานควรจะขอชีวิตทีเ่ ปนอมตะหรือชีวิตนิรันดรดีกวา เพราะอะไรนะหรือ?...นั่นก็เพราะวา ถา
ทานไดเงินทองสิ้นทั้งโลกแตไมมีชีวิตที่จะใชมัน จะมีประโยชนอะไร...หรือถาทานมีสุขภาพที่แข็งแรง
แตจะตองเสียชีวิตไป จะมีประโยชนอะไร...หรือถาทานมีครอบครัวที่มีความสุข แตไมสามารถมีชีวิตที่
จะอยูรว มกันไดตลอดไป
ก็จะมีประโยชนอะไร...ดังนั้นทานจึงควรขอที่จะมีชีวิตนิรันดรจะดีกวา...
ตอนนี้ทานอาจกําลังมีความคิดที่วา “ชีวิตนิรันดรมีอยูจริงหรือ?” ผมอยากจะบอกวา “ชีวิตนิรนั ดรมีอยู
จริง” และทานก็สามารถที่จะไดรับโดยผานทางของขวัญชิ้นหนึ่ง...
ผูอานที่รัก...ทานคงจะเคยไดรับของขวัญกันมาบางแลวซึง่ “ของขวัญ” ก็คือ สิ่งที่เราไดรับฟรี ๆ
โดยไมตองเสียอะไรหรือคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแตยื่นมือออกไปรับเทานั้น พรอมกับคําวา
“ขอบคุณ” เมื่อพูดถึง “ของขวัญ” ก็จะตองมีองคประกอบอยู 4 ประการ นั้นก็คือ....1. ผูใหของขวัญ
2. เหตุผลที่ให 3. ตัวของขวัญ 4. ผูที่รับของขวัญ
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ใครคือผูใหของขวัญแหงความรัก?
นั่นก็คือพระเจาผูทรงสรางสรรพสิ่งทั้งปวงนั่นเอง บางทานอาจสงสัยวาพระเจามีจริงหรือ? ใน
พระคริสตธรรมคัมภีรไดกลาวอยางชัดเจนวา พระเจาไดทรงสรางมนุษยใหสามารถทีจ่ ะรูและเชื่อไดวา
พระองคมีอยูจริง เพียงแตมนุษยไมเคยคิดถึงพระองคเทานั้น ถาเรามองดูสรรพสิ่งในโลกรวมทั้ง
จักรวาลที่เราอาศัยอยูนเี้ ราก็จะเห็นวามันชางสวยงามและมีระเบียบแบบแผนจริง ๆ เปนไปไดหรือที่
ธรรมชาติเหลานี้จะเกิดขึ้นเองไดโดยไมมผี ูสรางหรือออกแบบ..เมื่อเราเห็นเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถ
ทํางานไดอยางอัศจรรยเราก็รูไดทันทีวามันจะเกิดขึ้นเองไมได แตตองมีคนคิดคนและประดิษฐขึ้นมา
ซึ่งถามีคนพยายามหาเหตุผลมาอธิบายใหเราเชื่อวา เครื่องคอมพิวเตอรนี้เกิดขึ้นเอง เราก็คงไมเชื่ออยาง
แนนอน… ดังนั้นเราจะเห็นวาแมแตเครื่องคอมพิวเตอรยงั เกิดขึ้นเองไมได แลวมนุษยเราซึ่งมีสติปญญา
อันล้ําเลิศที่เปนผูประดิษฐคอมพิวเตอรละ จะเกิดขึน้ เองไดอยางไร?... จากจุดนี้ทําใหเราปฏิเสธไมไดเลย
วา จะตองมีผสู รางที่ยิ่งใหญที่สรางมนุษยและสรรพสิ่งทั้งปวง ซึ่งผูนั้นก็คือพระเจานั่นเอง และพระองค
นี่แหละเปนผูใหของขวัญแกมนุษย…

เพราะเหตุใดพระเจาจึงตองประทานของขวัญใหแกมนุษย?
เมื่อพระเจาทรงสรางมนุษยขนึ้ มาแลว พระองคไดประทานกฎเกณฑในการดําเนินชีวิตใหแก
มนุษย และทรงปรารถนาที่จะใหมนุษยทําตามกฎเกณฑที่พระองคทรงกําหนดไว เพือ่ มนุษยจะไดอยูใน
โลกนี้อยางมีความสุข แตเพราะพระเจาทรงสรางมนุษยใหมีความคิดและใหมีอิสระในการตัดสินใจได
เอง (เพราะพระองคไมไดสรางมนุษยใหเปนเหมือนหุนยนต) ดังนั้นมนุษยจึงสามารถตัดสินใจเองวาจะ
เชื่อฟงและทําตามกฎเกณฑของพระองคหรือไม
แตนาเศราที่มนุษยเราทุกคนกลับตัดสินใจที่จะทํา
ตามใจปรารถนาของตนเอง ทั้งยังปฏิเสธพระเจา ไมอยากใหพระองคปกครองชีวติ ของเขา เมือ่ เปน
เชนนี้ ชีวิตของมนุษยจึงตองเดินหลงอยูในทางแหงความผิดบาป นี่จึงเปนเหตุที่ทําใหมนุษยเราตอง
เผชิญกับปญหาและความทุกขยากตาง ๆ นานา ซึ่งความบาปนี่เองที่ทําใหมนุษยเราตองพบกับความตาย
ยิ่งกวานั้นก็คือ หลังจากนัน้ จิตวิญญาณของมนุษยเรายังจะตองรับการพิพากษาจากพระเจาเพื่อรับโทษ
ตามความผิดบาปที่ตนเองไดกระทําลงไป และในที่สุดก็จะตองรับโทษในนรกเปนนิจนิรันดร...แตพระ
เจาทรงรักมนุษย พระองคไมอยากใหมนุษยตองพบจุดจบเชนนัน้ เลย พระองคทรงทราบวา ไมวามนุษย
จะพยายามสักเพียงใดก็ไมสามารถที่จะหาทางออกจากความผิดบาปหรือทําใหตนเองพนจากบาปไดเลย
ดวยเหตุนี้พระองคจึงไดทรงจัดเตรียมหนทางแหงความรอดจากบาปใหแกมนุษย ก็คอื ตองใหผูหนึ่งที่
ไมมีบาปเลยมารับโทษบาปแทนเขา เขาจึงจะสามารถพนโทษบาปได ซึ่งนี่เปนทางเดียวที่จะทําให
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มนุษยรอดพนจากการพิพากษานั้น และมนุษยไมตองทําอะไรเพื่อที่จะไดรับความรอดนี้เลย ดังนัน้ ความ
รอดนี้จึงเปรียบเสมือนกับของขวัญที่พระเจาทรงประทานใหแกมนุษยในวันคริสตมาสนั่นเอง...

ของขวัญที่พระเจาทรงประทานใหแกมนุษยคืออะไร
แทจริงแลวของขวัญที่พระเจาทรงใหแกมนุษยนนั้ ไมใช “อะไร?” แตเปน “ใคร?” ตางหาก แลว
ใครละที่เปนของขวัญแหงความรักที่พระเจาสงมาเพื่อชวยมนุษยใหพน บาป? พระคริสตธรรมคัมภีรได
บันทึกวา “เพราะวาพระเจาทรงรักโลก จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อทุกคนที่
วางใจในพระบุตรนั้นจะไมพินาศ แตมีชวี ติ นิรันดร” (ยอหน 3:16)... เพราะพระเจาทรงทราบวา มนุษย
ทุกคนในโลกนี้ลวนแตมีบาปทั้งสิ้น เพราะฉะนัน้ ทุกคนจะตองรับโทษบาปของตนเองจึงไมสามารถรับ
โทษแทนผูอื่นได ดังนัน้ พระองคทรงเห็นวามีเพียงผูเดียวเทานั้นที่จะสามารถมาชวยรับโทษบาปแทน
มนุษยไดก็คือพระเยซูคริสต ซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคนนั่ เอง...พระเยซูไดมาบังเกิดในวันค
ริสตมาสเมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว พระองคไดมารับสภาพเปนมนุษยเหมือนอยางเราทุกประการ แต
วาพระองคไมมีความผิดบาปเลยแมแตนอย แตพระองคก็ทรงยอมถูกตรึงจนสิ้นพระชนมบนไมกางเขน
และในวันที่ 3 พระองคก็ทรงเปนขึ้นจากความตาย และยังทรงพระชนมอยูเปนนิตย
ผูอานที่รัก...ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา “คาจางของความบาปคือความตาย” (โรม
6:23) ดังนั้นเมื่อมนุษยเราทําบาป เราจึงสมควรตาย แตพระเยซูคริสตไมไดทําบาป พระองคจงึ ไม
สมควร ก็เพือ่ ที่จะใชความตายของพระองคเปนการรับโทษบาปแทนมวลมนุษยชาติ เพื่อมนุษยจะไม
ตองรับการพิพากษาโทษบาปอีกตอไป แตจะไดรบั ชีวิตนิรันดรที่สามารถจะอยูในสวรรคกับพระเจา
ตลอดไป...ดังนั้นเราจึงเห็นไดวา พระเยซูคริสตทรงเปน “ของขวัญแหงความรัก” ที่นําความรอดมา
ใหแกมนุษยอยางแทจริง

ใครเปนผูรับของขวัญ?
แทจริงแลวพระเจาปรารถนาใหมนุษยทกุ คนไดรับของขวัญนี้ ซึ่งพระองคก็ทรงใหแกมนุษยฟรี
ๆ โดยไมตองเสียอะไรเลย แตมนุษยก็ตอ งตัดสินใจเองวาเขาตองการรับหรือไม...มีเพลงจีนบทหนึ่งมี
เนื้อความวา...
มีของขวัญชิ้นหนึ่ง คุณไดรับหรือยัง?...แมนตาจะมองไมเห็น แตใจของคุณสัมผัสได...
ของขวัญชิ้นนี้ รออยูที่นอกประตูใจของคุณ เปนของขวัญที่เตรียมไวสําหรับคุณคนอื่นไมสามารถรับ
แทนคุณได...ของขวัญชิ้นนีถ้ ึงแมล้ําคาแตหากคุณไมยนื่ มือออกมารับ คุณจะเปนเจาของไดอยางไร?...
เพื่อนที่รัก...คุณเคยคิดบางไหม?...ทารกนอยในรางหญามาบังเกิดในโลกก็เพื่อคุณ...เพื่อนที่รัก...สิ่งที่
อยากใหคุณทราบในวันนี้กค็ ือ ของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของคุณก็คือ องคพระเยซูคริสต... ชีวติ
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มนุษยสั้นยิงนัก เวลาก็กําลังผานไป ถาหากคุณไมเห็นคุณคา โอกาสในการรับของขวัญชิ้นนีก้ ็จะผานไป
...
ผูอานที่รัก...ในชีวิตของคนเรานั้นมีอยางนอย 3 สิ่งที่ไมสามารถเรียกกลับคืนมาได นั่นก็คือ
อายุ โอกาสและเวลา ทานทราบหรือไมวาทานยังเหลือเวลาอยูในโลกนี้อีกนานแคไหน? คนจีนมี
สุภาษิตบทหนึง่ ที่กลาววา... “เมื่อเราถอดรองเทาเพื่อเขานอนในคืนนี้ ไมรูวาพรุงนี้เราจะมีโอกาสใส
รองเทาคูนั้นอีกไหม?”...ซึ่งสุภาษิตนีก้ ําลังชี้ใหเห็นวา มนุษยเราทุกคนตางไมรวู าเราจะจากโลกนี้ไป
เมื่อไหร?...ซึ่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปแลวเรายังจะตองไปอยูตอหนาบัลลังกพิพากษาของพระเจา...แตบัดนี้
พระองคทรงใหโอกาสแกทานที่จะรอดพนจากการพิพากษาแลว
อยาพลาดโอกาสที่ทานจะไดรับ
ของขวัญซึ่งพระองคอยากจะประทานใหแกทานเลย
รีบเปดใจของทานออกเพื่อรับของขวัญจาก
พระองคเดีย๋ วนี้เถิด ทานสามารถรับของขวัญนี้ได เพียงแตทานอธิษฐานสารภาพความผิดบาปของทาน
และทูลตอพระองคดังนี้
“ขาแตพระเจา...ขาพระองคขอยอมรับวา ขาพระองคไดทําความผิดบาปมากมาย และสมควร
แกการลงโทษ แตขอพระองคทรงอภัยโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขาพระองคขอเปดใจ
ตอนรับพระเยซูคริสตใหเปนพระผูชวยขาพระองคใหรอดจากบาปตั้งแตบัดนี้
ขอขอบคุณสําหรับ
ของขวัญนี้ดวยใจจริง...ขาพระองคขอเชื่อพึ่งในพระองคตลอดไป อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต...อา
เมน”
ถาหากทานไดอธิษฐานตอพระองคดวยความจริงใจแลว ขอใหทานมั่นใจเถิดวา ความบาปของ
ทานไดรับการอภัยแลวอยางสิ้นเชิง
และพระเจาจะทรงดูแลชีวิตของทานและประทานชีวิตนิรนั ดร
ใหแกทานอยางแนนอน... ทานสามารถติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูให
ชัดเจน แลวสงมายังที่อยูดานขางในใบตัดสินใจ...
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