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ราชาแหงความรอด 
เม่ือพูดถึงเทศกาลของประเทศตาง ๆ ในโลกน้ี นับวามีหลายเทศกาลดวยกัน แตมีอยู 2 เทศกาล

ท่ีคนท่ัวโลกทําการฉลองพรอมกัน นั่นก็คือ เทศกาลปใหม และเทศกาลคริสตมาส ซ่ึงเทศกาลปใหมนั้น
ทุกคนคงรูจักดี แตในท่ีนี้จะพดูถึงเทศกาลคริสตมาสวามีความหมายอะไร? และเกี่ยวของกบัเรา
อยางไร?.. 

หลายคนเขาใจผิดคิดวาเทศกาลคริสตมาสเปนวนัฉลองปใหมของฝร่ังเปนเทศกาลทีส่นุกสนาน
มีซานตาครอสมีตนคริสตมาส มีการใหของขวัญ มีบทเพลงไพเราะ ฯลฯ แทจริงแลวส่ิงเหลานี้เปน
เหมือนกับกระดาษหอของขวัญท่ีสวยงามเทานั้น ซ่ึงส่ิงท่ีสําคัญไมไดอยูท่ีกระดาษหอ แตอยูท่ีของขวัญ
ช้ินนั้นตางหาก ถามีคนหนึง่ไดรับของขวญั แลวเอาแตช่ืนชมกับกระดาษหอ โดยท่ีไมยอมแกะกระดาษ
ท่ีหอออกมาดวูาขางในคืออะไร ก็คงเปนเร่ืองท่ีนาแปลกไมนอย แลวของขวัญท่ีเปนเนื้อแทของวนัคริ
สตมาสคืออะไร? ซ่ึงถาเราอยากรูความหมายของวันคริสตมาสวาคืออะไรนั้น เรากส็ามารถดูไดจากคํา
วา CHRISTMAS ในภาษาอังกฤษ ซ่ึงคํานี้มาจาก 2 คําประสมกัน คือ คําวา CHRIST และคําวา MASS 
คําวา CHRIST แปลวา “ผูรับการเจิมใหเปนกษัตริย” สวนคําวา MASS หมายถึง “การประชุม” ดังนั้น 
CHRISTMAS จึงแปลวา “การประชุมเพื่อระลึกถึงผูท่ีไดรับการเจิมใหเปนกษัตริย” ซ่ึงผูท่ีไดรับการเจิม
ผูนั้นก็คือ องคพระเยซูคริสต ผูซ่ึงเปนเนือ้แทของขวัญท่ีแทจริงของวนัคริสตมาสนั่นเอง เพราะฉะนั้น
วันคริสตมาสจึงเปนวันท่ีระลึกถึงการท่ีพระเจาทรงใหพระเยซูคริสตมาบังเกิดในโลกนี ้

อะไรคือจุดประสงคของพระเยซูคริสตในการเขามาในโลกน้ี? 

เปนความบังเอิญท่ีลงตัว ท่ีอักษรของไทยท่ีมาประสมกนัเปนคําวา คริสตมาส นั้น ไดบอก
จุดประสงคของการท่ีพระเยซูคริสตไดมาบังเกิดในโลกอยางชัดเจน คือ 

คริสตมาส 
ค หมายถึง ความ 
ร หมายถึง รอด 
ส หมายถึง สง 
ต หมายถึง ตรง 
ม หมายถึง มา 
ส หมายถึง จากสวรรค 
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เม่ือนํามารวมกันจึงมีความหมายวา พระเยซูคริสตไดเสด็จมาในโลกก็เพื่อท่ีจะนําความรอดท่ี
สงตรงมาจากสวรรคมาใหแกมนุษยนั่นเอง 

พระเยซูคริสตเกี่ยวของกับทานอยางไร 

บางทีทานอาจมีความสงสัยวา แลวการมาบังเกิดของพระเยซูคริสตนั้นเกี่ยวของกับชีวิตของฉัน
อยางไร เราก็ตองยอนกลับไปดูถึงท่ีมาของชีวิตมนษุยเราวามาจากไหนในคริสตธรรมคัมภีรซ่ึงเปน
ถอยคําท่ีเปดเผยความจริงท่ีมาจากพระเจาไดบันทึกไววา มนุษยเรานั้นไมไดเกดิข้ึนเองแตพระเจาเปน
ผูสรางขึ้นมา ซ่ึงพระองคไดทรงสรางทุกส่ิงในโลก แตไดทรงสรางมนุษยข้ึนมาอยางพิเศษกวาส่ิงมีชีวิต
ชนิดอ่ืน ๆ นัน่ก็คือ ทรงใหมนุษยมีจิตวิญญาณท่ีสามารถมีสัมพันธภาพกับพระองคใหมนษุยมีความคิด 
มีสติปญญาและมีจิตสํานึกผิดชอบช่ัวด ี ดังนั้นมนษุยทุกคนจึงรูดวีาส่ิงไหนควรทําหรือส่ิงไหนไมควร
ทํา ซ่ึงพระเจาก็ทรงใหมนษุยมีอิสระในการเลือกหรือตัดสินใจไดเอง แตมนุษยกจ็ะตองรับผิดชอบตอ
การตัดสินใจของตนเอง แตเราจะเห็นวามนุษยเรามักจะทําในส่ิงท่ีเรารูดีแกใจวาไมสมควรทําอยูเสมอ 
เคยมีการสํารวจพฤติกรรมของคนเรา พบวาคนสวนใหญยอมรับวาเคยลาปวยโดยมิไดปวย และมีคน
จํานวนมากยอมรับวาโกหกเปนประจํา นอกจากนัน้ก็มีคนอีกจํานวนไมนอยท่ีเคยเอาของของคนอ่ืนมา
เปนของตน และถาเราหันกลับมามองดูตัวเราเอง ก็ตองยอมรับวา ตลอดชีวิตของเราที่ผานมานั้น เราได
ทําหลายส่ิงท่ีไมดีจนนับคร้ังไมถวน ไมวาจะเปนการนินทา ซ่ึงเรารูวาเปนส่ิงไมดี แตเราก็ชอบนินทา 
เรารูวาโลภไมดี แตเราก็โลภ เรารูวาพูดคําหยาบไมดี แตเราก็พูด เรารูวาทําใหพอแมเสียใจไมดี แตเราก็
ทําใหทานตองรองไหไมรูกี่คร้ัง และยังมีการกระทําอีกหลายอยางท่ีเรารูวาไมดี แตเราก็ตัดสินใจท่ีจะทํา
ส่ิงเหลานั้น ซ่ึงนี่เปนปรากฏการณท่ีทําใหเราเห็นวา มนษุยเราทุกคนลวนเปนคนบาปท้ังส้ิน และหลาย
คร้ังเราก็พยายามท่ีจะตอสูกบัความบาปเหลานี้ แตกไ็มสามารถเอาชนะไดเลย บางคร้ังเม่ือเราทําแลว เรา
ก็รูสึกผิด รูสึกละอายใจ และอยากไดรับการยกโทษ แตเรากลัวคนจะตําหนิ กลัวคนอ่ืนจะวาเราใชไมได 
ดังนั้นเราจึงเกบ็ซอนความผิดบาปของเราไวและสะสมความบาปเหลานั้นอยูในชีวิตอยางมากมาย และ
ลึก ๆ ในใจของมนุษยตางรูดีวา หลังจากท่ีจากโลกนี้ไปแลวกจ็ะตองรับการลงโทษในความผิดท่ีตนเอง
ไดกระทําลงไปซ่ึงก็เปนเชนนั้นจริง ๆ เพราะพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกวา หลังจากท่ีมนุษยจาก
โลกน้ีไปแลว เขาก็จะตองรับการพิพากษาโทษบาปจากพระเจาตามการกระทําของแตละคน และ
บทลงโทษก็คือ ตองอยูในบึงไฟนรกเปนนิจนิรันดร แตพระเจาทรงรักมนุษยท่ีพระองคไดทรงสราง
ข้ึนมา พระองคทรงเขาใจถึงความออนแอของมนุษยและทรงทราบวามนุษยทุกคนตางใชอิสระในการ
ตัดสินใจของตนเองในทางท่ีผิด จึงตองรับโทษเชนนัน้ แตพระองคไมอยากใหมนษุยเราตกอยูในสภาพ
เชนนี้เลย พระองคอยากชวยมนุษยใหพนโทษ เพื่อจะไมตองทนทุกขในนรกดังนัน้พระองคจึงไดทรง
จัดเตรียมหนทางในการชวยมนุษยใหรอดจากบาป โดยทรงกําหนดวา ถามนุษยจะรอดจากการพิพากษา

 3 



โทษบาปได ก็จะตองมีผูหนึ่งมารับโทษแทนเขา ซ่ึงผูนั้นจะตองเปนผูท่ีไมมีบาปเลย แตพระองคทรง
ทราบวา มนุษยในโลกลวนแตเปนคนบาปท้ังส้ิน เพราะฉะน้ันทุกคนจะตองรับโทษบาปของตนเอง จึง
ไมสามารถเปนผูรับโทษบาปแทนคนอ่ืนได ดังนัน้เม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว พระองคจึงไดสงพระ
เยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคใหมาบังเกิดเพื่อรับสภาพเปนมนุษยในโลกนี้ก็เพือ่ท่ีจะ
ใชรางกายของพระองคท่ีปราศจากบาปน้ัน มารับการลงโทษแทนมนุษย ในพระคัมภีรไดบันทกึไววา 
ขณะท่ีพระเยซูทรงอยูในโลกนี้ พระองคไมเคยทําบาปแมแตนอยและไมมีใครสามารถเอาผิดพระองค
ไดเลย แตการท่ีพระองคทรงยอมถูกตรึงจนส้ินพระชนมบนไมกางเขนนัน้ก็เพื่อเปนการไถโทษความผิด
บาปใหแกมนษุย ซ่ึงหลังจากท่ีพระองคทรงส้ินพระชนมแลว ในวนัท่ี 3 พระองคก็ทรงฟนข้ึนมาจาก
ความตาย และยังทรงพระชนมอยูจนถึงทุกวันนีแ้ละตลอดไปเปนนิตย… 

ผูอานที่รัก แทจริงแลวพระเยซูคริสตไมจาํเปนจะตองเสด็จเขามาในโลกนี้เลย ถามนษุยเราไม
เคยทําความผิดบาป หรือถามนุษยเรามีกําลังในการตอสูกับความบาปและเอาชนะบาปได พระเยซูคริสต
ก็ไมจําเปนตองมา และท่ีสําคัญก็คือ ถามนุษยเราสามารถชวยตนเองใหพนจากความผิดบาปได พระเยซู
คริสตก็ไมจําเปนตองมา แตเพราะเหตุท่ีมนุษยเราไมสามารถทําได ดังนั้นพระเยซูคริสตจึงตองมาเปน
ผูชวยเหลือมนุษยใหรอดจากบาปของเขา ซ่ึงการท่ีพระองคทรงยอมรับความเจ็บปวดจนส้ินพระชนม
บนไมกางเขน ก็เพราะความรักท่ีพระองคทรงมีตอมนุษยเรานั่นเอง 

มาถึงตรงนี้บางคนอาจมีคําถามวา “พระเจาทรงทราบลวงหนาไหมวามนุษยท่ีพระองคทรง
สรางข้ึนมานั้นจะทําบาป” คําตอบก็คือพระองคทรงทราบอยางแนนอน “ถาอยางนัน้ แลวทําไมพระองค
ยังจะสรางมนุษยข้ึนมาอกีละ?” ถาเราไปถามคนท่ีกําลังจะเปนคุณแม (ท่ีกําลังต้ังครรภ) วา “คุณผูหญิง
ครับ! ขอถามหนอยเถิดวา คุณคิดวาเปนไปไดไหมที่ลูกของคุณท่ีกําลังจะคลอดออกมานั้น ในอนาคต
เขาอาจจะดื้อไมฟงคุณ หรือบางท่ีอาจจะเถียงคุณ หรือทําใหคุณเสียใจ” “เปนไปไดคะ!” เธอตอบ “ใน
เม่ือคุณรูวาลูกของคุณอาจจะเปนอยางนัน้ แลวทําไมคุณยังจะใหกําเนิดเขาออกมาอีกละครับ?”… “ก็
เพราะวารักและอยากมีเขา ถึงแมรูวาลูกจะตองทําผิด แตดิฉันผูเปนแมก็พรอมท่ีจะใหอภยัแกลูกเสมอ”...
นี่เปนคําตอบของคุณแมท่ีเต็มไปดวยความรักท่ีมีตอลูก...เชนเดยีวกันครับ พระเจาทรงทราบลวงหนาวา
มนุษยท่ีพระองคทรงสรางข้ึนมานั้นจะตองทําบาปอยางแนนอน แตพระองคก็ทรงรักและทรงพรอมท่ี
จะใหอภยั ถาคนคนนั้นสํานกึผิดและหันกลับมาขอโทษพระองค แตพระองคจะใหอภัยฟรี ๆ ไมได 
เพราะความบาปจะตองมีการลงโทษ ดงันั้นพระองคจึงตองใหพระเยซูคริสตมารับโทษแทนผูท่ียอม
ถอมใจสํานึกวาตนเปนคนบาป และหันมาพึ่งในพระคุณความรอดของพระองค ดังนั้นเราจึงเห็นไดวา 
พระเยซูคริสตทรงเปนผูท่ีนําความรอดท่ีพระเจาประทานใหมาสูมนษุย พระองคจึงทรงเปนราชาแหง
ความรอดของมวลมนุษยชาติอยางแทจริง 
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ผูอานที่รัก ความรอดท่ีพระเยซูคริสตทรงประทานใหแกมวลมนุษยนัน้ พระองคทรงใหฟรี ๆ 
(โดยท่ีมนษุยเราไมตองทําอะไรเลยเพื่อท่ีจะไดรับความรอดจากพระองค) แตถึงแมจะฟรี พระองคกท็รง
ประทานใหเฉพาะผูท่ีทูลขอความชวยเหลือจากพระองคเทานั้น ถาวนันี้ทานเปนคนหนึ่งท่ีตองการรับ
การอภัยโทษบาปจากพระเจาผูทรงสรางชีวิตของทาน ก็ขอใหทานเปดใจของทานตอนรับพระเยซูคริสต
ผูเปนราชาแหงความรอดเดีย๋วนี้เถิดพระองคพรอมแลวท่ีจะรับโทษบาปและประทานความรอดใหแก
ทาน ถาทานปรารถนาท่ีจะไดรับความรอดท่ีมาจากพระเจา ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้ 

“ขาแตพระเยซูคริสต ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคเปนคนบาปและไดเกบ็ซอนความ
บาปไวมากมาย ขาพระองครูดีวาไมสามารถปดซอนบาปเหลานั้นใหพนจากพระองคได ขอพระองค
ทรงโปรดเมตตายกโทษความผิดบาปใหแกพระองคดวยเถิด ขาพระองคขอเปดใจตอนรับพระเยซูคริสต
ใหเปนพระผูชวยขาพระองคใหรอดจากบาปต้ังแตบัดนี ้ ขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา 
อาเมน” 

ถาทานไดอธิษฐานทูลตอพระองคดวยใจจริงแลวขอใหทานม่ันใจเถิดวา พระเจาไดทรงอภัย
โทษบาปใหแกทานแลวอยางส้ินเชิง ทานจึงรอดพนจากการพิพากษาแลวอยางแนนอน และพระองคจะ
ทรงใหทานไดอยูในสวรรคกับพระองคตลอดไปเปนนิจนิรันดร ทานสามารถติดตอขอทราบขอมูล
เพิ่มเติมไดฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจน แลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบตัดสินใจ 
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สนใจติดตอซ้ือใบปลิว 

จัดทําโดย : ศูนยสงเสริมการประกาศในกลุมคริสตจักร CCMA 117/117 ซ.ชาตะผดุง 15  
  ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร.043-228-969 Fax 043-225-861 

ผูเขียน  : นิกร สิทธิจริยาภรณ www.ccmathai.org e-mail:vdo@thaimail.com 
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