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บุคคลมหศัจรรย 

ในทามกลางประวัติศาสตรของมนุษยชาติ เราจะเห็นวา มีบุคคลท่ียิ่งใหญและมีอิทธิพลตอโลก
อยูหลายคนแตมีบุคคลหน่ึงท่ียิ่งใหญและมีอิทธิพลเหนอืกวาใครในโลก ทานทราบไหมวาบุคคลผูนั้น
คือใคร?... 

ในอดีตมีจักรพรรดิองคหนึง่ของฝร่ังเศสช่ือ นโปเลียนทานเปนบุคคลหน่ึงท่ีมีอํานาจและมี
อิทธิพลอยางมากในยุคของทาน ขณะเม่ือทานกําลังจะส้ินพระชนมทานไดกลาววา...”ขาพเจากําลังจะ
จากโลกนี้ไปแลว ขณะท่ีขาพเจามีชีวติอยูนั้นขาพเจาส่ังคนเปนก็คือเปน ส่ังคนตายก็คือตาย ขาพเจามี
ทหารมากมายท่ีพรอมจะเช่ือฟงและยอมตายเพ่ือขาพเจา แตเวลานี้อํานาจของขาพเจากําลังจะจบลง
พรอมกับชีวิตของขาพเจา เม่ือขาพเจาจากไปแลว จะมีสักคนไหมท่ียังยอมเช่ือฟงคําของขาพเจาและ
ยอมตายเพื่อขาพเจา แตขาพเจาขอยอมรับวา มีบุคคลหนึ่งท่ียิ่งใหญกวาขาพเจาและบุคคลอ่ืน ๆ ผูนั้นก็
คือ พระเยซูคริสต เพราะถึงแมพระองคจะจากโลกนี้ไปแลว ก็ยังมีคนอีกมากมายนบัไมถวนท่ียอมเช่ือ
ฟงและยอมตายเพ่ือพระองค 

ผูอานที่รัก...ไมวาใครก็ตามถาไดศึกษาเรือ่งราวของพระเยซูคริสตก็จะพบวา ท้ังชีวิตและคํา
สอนของพระองคมีลักษณะพิเศษอยางนอย 5 ประการดวยกัน ซ่ึงท้ัง 5 ประการนี้ทําใหเราตองยอมรับวา 
พระองคทรงเปนบุคคลยิ่งใหญมหัศจรรยอยางแทจริง ใหเรามาดกูนัวาลักษณะท้ัง 5 ประการนี้คือ
อะไร?... 

1. พระเยซูคริสตทรงเปนบุคคลเดียวในโลกที่กลาประกาศตนวา พระองคทรงเปน
พระเจา 

ในขณะท่ีพระเยซูคริสตทรงดําเนินชีวิตอยูในโลกน้ี พระองคไดตรัสวาพระองคมีเนื้อแทของ
ชีวิตเชนเดียวกับพระเจา ซ่ึงการท่ีพระองคตรัสเชนนี้ก็เทากับพระองคกําลังประกาศตนวา พระองคนั้น
ทรงเปนพระเจาดวย ซ่ึงทําใหหลายคนในสมัยนั้นรับไมไดกับคํากลาวเชนนี้ แตเราลองคิดดูซิวา ถามีคน
คนหน่ึงไปยืนกลางตลาดแลวตะโกนวา “ฉันเปนพระเจาผูสรางโลกนี้และสรางมนุษย” คุณคิดวาเขาจะ
โดนดาวาอะไร? ก็คงโดนดาวา “ไอบา” อยางแนนอน เราจะเห็นวาในโลกนี้มีคนเพยีง 2 ประเภทเทานั้น
ท่ีกลาพูดประโยคเชนนี้ ซ่ึงก็คือ “คนเสียสติ” กับ “คนท่ีเขาเปนเชนนั้นจริง ๆ....ซ่ึงจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรและจากเร่ืองราวชีวิตของพระเยซูคริสตท่ีบันทึกในพระคริสตธรรมคัมภีรก็ไดพิสูจนให
เห็นวา พระองคไมไดเสียสติเลยเพราะถาพระเยซูคริสตเปนคนเสียสติ เพราะเหตุไรท่ัวโลกจึงใชปคริสต
ศักราชซ่ึงเปนปท่ีมีท่ีมาจากพระเยซูคริสตมาใชเปนปสากล?....ถาพระองคเปนคนเสียสติ เพราะเหตุไร
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ผูคนจึงเฉลิมฉลองวันคริสตมาสกันท่ัวโลก?....ถาพระองคเสียสติเพราะเหตุไรท่ัวโลกจึงเอาเคร่ืองหมาย
ไมกางเขนมาเปนเคร่ืองหมายชวยชีวิตคนดังท่ีเราเห็นกนัอยูตามโรงพยาบาลหรือสภากาชาด ดังนัน้การ
ท่ีพระองคตรัสเชนนี้ จึงเปนการทาทายความคิดของมนุษย และในที่สุดหลายคนก็ตองยอมรับวา
พระองคทรงเปนพระเจาจริง ๆ เพียงแตพระองคทรงยอมมารับสภาพเปนมนษุยในโลกก็เพื่อชวยเหลือ
มนุษยใหพนจากบาปนั่นเอง.... 

2. พระเยซูคริสตทรงเปนบุคคลเดียวในโลกที่กลาบอกวา พระองคสามารถรับโทษ
บาปแทนมนุษยได 

เม่ือเรามองดูสภาพสังคมโลกในปจจุบัน เราก็จะเห็นวามีปญหา มีความวุนวายและความเลวราย
ตาง ๆ เต็มไปหมด ซ่ึงเราก็ทราบอยูวาส่ิงเหลานี้เกดิข้ึนจากความบาปของมนุษยนัน่เอง....ทานเคยคิด
ไหมวาตนกําเนิดของมนุษยเราน้ันมาจากไหน ซ่ึงถาเราตองการทราบคําตอบ เราก็สามารถศึกษา
เร่ืองราวเหลานี้ไดจากพระคริสตธรรมคัมภีร ซ่ึงพระคัมภีรไดบันทกึไววามนุษยเรานั้นไมไดเกดิข้ึนเอง 
แตมาจากการทรงสรางของพระเจา ซ่ึงพระองคก็ทรงสรางมนุษยเราข้ึนมาอยางดีเยี่ยม และพระองค
อยากใหมนษุยเช่ือฟงและทําตามกฎเกณฑของพระองค เพื่อมนุษยจะอยูในโลกนี้อยางมีความสุข แตนา
เศราใจท่ีมนษุยเรากลับปฏิเสธพระเจา ไมอยากใหพระองคเปนผูปกครองดูแลชีวิตของเขา และไมยอม
ดําเนินชีวิตตามกฎเกณฑของพระองคแตอยากทําตามใจปรารถนาของตนเอง เม่ือเปนเชนนีจ้ึงทําให
มนุษยตองหลงผิดและทําในส่ิงท่ีไมสมควรทําอยูเสมอ ๆ ซ่ึงนั่นก็คือ “ความบาป” และเราจะเหน็วา
ตั้งแตไหนแตไรมามนุษยทุกยุคทุกสมัยตางก็ตองตอสูกบัความบาป แตก็ไมมีใครท่ีจะสามารถเอาชนะ
บาปไดเลย ดงันั้นมนษุยเราลวนแตมีความบาปมากมายที่ซอนอยูในจติใจ ซ่ึงความบาปนี่แหละท่ีทําให
มนุษยเราตองพบกับความตาย...แทจริงแลว “ความตาย” นับวาเปนส่ิงท่ีนากลัวท่ีสุดสําหรับมนุษย แต
ส่ิงท่ีนากลัวยิ่งกวานัน้ก็คือ หลังจากท่ีมนษุยจากโลกนี้ไปแลว จิตวิญญาณของเขาจะตองไปอยูตอหนา
บัลลังพิพากษาของพระเจา และรับการลงโทษบาปตามการกระทําของแตละคนซ่ึงพระเจาไมอยากให
มนุษยท่ีพระองคทรงสรางข้ึนมานั้นตองรับการลงโทษเลย แตพระองคจะทรงถือวาความบาปท่ีมนุษย
ทํานั้นไมมีโทษก็ไมได ในเมื่อมนุษยทําบาป ก็ตองรับโทษ แตพระเจาก็ทรงเปยมไปดวยความรักและ
เมตตาพระองคจึงไดทรงจัดเตรียมหนทางในการรอดจากบาปใหแกมนุษย โดยพระองคทรงกําหนดไว
วา ถามนุษยจะพนโทษบาปไดนั้น กจ็ะตองมีผูหนึ่งมารับโทษแทนเขา ซ่ึงผูนั้นจะตองเปนผูท่ีไมมีบาป
เลย ซ่ึงพระเจาทรงเห็นวาไมมีมนุษยคนใดในโลกท่ีสามารถรับโทษแทนผูอ่ืนไดเลย ดังนั้นเม่ือประมาณ 
2,000 ปท่ีแลว พระองคจึงทรงใหัพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมาเปนผูรับโทษ
แทนมนษุยบนไมกางเขนซ่ึงพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกกวา ในขณะท่ีพระเยซูคริสตดําเนินชีวิตอยู
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ในโลกน้ี พระองคไมไดทําบาปเลยแมแตนอย และพระองคก็ไดตรัสอยางชัดเจนวา การท่ีพระองคเขา
มาในโลกก็เพราะตองการไถโทษบาปใหกับมนุษยชาติ ดังนั้นหากผูใดท่ีเช่ือวางใจในคําตรัสของพระ
เยซูคริสต โดยการยอมรับวาตนเองเปนคนบาป และทูลของการทรงชวยเหลือจากพระองค พระองคก็
จะทรงเปนผูรับโทษบาปแทนเขา และเม่ือเขาจากโลกนี้ไป เขาก็จะไมตองรับการพิพากษาจากพระเจา
อีกตอไปแตพระองคจะทรงประทานชีวิตนิรันดรใหแกเขา และใหเขาไดอยูในสวรรคกับพระองค
ตลอดไปเปนนิตย.... 

3. พระเยซูคริสตทรงเปนบุคคลเดียวในโลกที่ทรงฟนขึ้นมาจากความตายและยังทรง
พระชนมอยูเปนนิตย 

ถาจะถามวาอะไรคือรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดของความเช่ือคริสเตียน นั่นก็คือ การท่ีพระเยซูทรง
ส้ินพระชนมเพื่อรับโทษบาปแทนมวลมนุษยชาติ และในวันท่ี 3 พระองคก็ทรงฟนจากความตายและ
ทรงพระชนมอยูเปนนจินิรันดร ซ่ึงถาหากผูใดสามารถหาเหตุผลเพียงขอเดยีวมาพิสูจนวาเร่ืองการฟน
จากความตายของพระเยซูคริสตเปนเร่ืองโกหก เขากจ็ะสามารถท่ีจะลบลางศาสนาคริสเตียนออกจาก
โลกน้ีไดเลย และนับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดมีคนเปนจํานวนมากพยายามหาหลักฐานตาง ๆ เพื่อจะ
มาพิสูจนวาเร่ืองการฟนจากความของพระเยซูเปนเร่ืองไมจริง แตขอมูลและหลักฐานท่ีพวกเขาคนพบ
นั้นมันกลับสนับสนุนมากยิง่ข้ึนวาพระเยซูคริสตไดฟนจากความตายแลวจริง ซ่ึงนั่นแสดงใหเห็นวา
พระองคทรงมีชัยชนะเหนืออํานาจแหงความบาปและความตาย และการท่ีพระองคทรงมีชีวิตเปนอยูนิ
รันดรเชนนี ้ จึงทําใหเราม่ันใจวาพระองคจะทรงประทานชีวิตนิรันดรใหแกผูท่ีเช่ือและวางใจใน
พระองคตามท่ีพระองคทรงสัญญาไวอยางแนนอน 

4. พระเยซูคริสตทรงเปนบุคคลเดียวในโลกที่มีอิทธิพลตอโลกนี้มากท่ีสุด 

นี่เปนเร่ืองจริงท่ีไมมีใครสามารถจะโตแยงไดเลย จากประวัติศาสตรเราจะเห็นวา พระเยซู
คริสตนั้นทรงเปนจุดศูนยกลางของโลกและมีอิทธิพลตอโลกนี้มากท่ีสุด พระคริสตธรรมคัมภีรบันทึก
วาพระเยซูคริสตทรงทํางานในโลกเพยีงแคสามปคร่ึงเทานั้นพระองคไมเคยเขียนหนังสือแมแตเลมเดียว 
แตหนังสือและบทเพลงท่ีเขียนถึงพระองคนั้นกลับมีมากมายจนนับไมถวน.... พระองคไมมีอํานาจทาง
การเมืองหรือการทหาร แตมีคนนับหลายลานคนท่ัวโลกยอมสงบและเต็มใจเช่ือฟงพระองค...พระองค
ไมเคยเดนิทางไกลไกลเกิน 200 กิโลเมตรจากท่ีท่ีพระองคเกิด แตหลังจากท่ีพระองคทรงฟนจากความ
ตายขาวเร่ืองของพระองคก็แพรกระจายไปท่ัวโลก ไมวาเร่ืองของพระองคไปท่ีไหนก็จะเกิดการ
เปล่ียนแปลงข้ึนท่ีนั่น...ปจจบัุนโลกท่ีเราอาศัยอยูนีก้็ไดรับอิทธิพลจากชีวิตของพระองคอยางมากมาย 
เชน ปคริสตศักราชก็เปนปท่ีมีท่ีมาจากพระองค...โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย เคร่ืองพิมพดดี เกิดข้ึนไดก็

 4 



เพราะการประกาศเร่ืองราวของพระองค....ระบบการเลิกทาสเกิดขึ้นกเ็พราะการประกาศเร่ืองของ
พระองค...ท่ัวโลกหยุดงานกนัในวันอาทิตยก็เพราะการประกาศเร่ืองของพระองค ซ่ึงจากเร่ืองราวทาง
ประวัติศาสตรเหลานี้ทําใหไมมีใครปฏิเสธไดเลยวา พระเยซูคริสตทรงมีอิทธิพลตอโลกนี้มากจริง ซ่ึง
เราจะไมเคยเห็นใครเลยท่ีทํางานเพียงสามปคร่ึง แตมีอิทธิพลตอโลกมากเหมือนกับพระเยซูคริสต.... 

5. พระเยซูคริสตทรงเปนบุคคลท่ีมีคนรักและยอมตายเพ่ือพระองคมากท่ีสุดในโลก 

มีผูสํารวจวา ตัง้แตพระเยซูคริสตทรงฟนข้ึนมาจากความตายจนถึงปจจบัุนนี้ มีคริสเตียนกวา 40 
ลานคนท่ียอมตายเพราะยืนหยัดในความเช่ือท่ีมีตอพระเยซูคริสต นี่เปนเร่ืองท่ีมหัศจรรยท่ีสุดเทาท่ีเคยมี
มาในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ นัน่กคื็อ กอนเร่ืองราวบนไมกางเขน มีชายคนหนึ่งท่ีรักคนท่ัวโลก
จนยอมตายเพ่ือพวกเขา แตหลังจากไมกางเขน มีคนจํานวนมากมายท่ัวโลกท่ีรักและยอมตายเพ่ือชายผู
นั้น และท่ีนาแปลกใจก็คือ คนเหลานี้ท่ีรักและยอมตายเพ่ือพระเยซูนัน้เกือบท้ังหมดไมเคยเห็นพระเยซู
คริสตเลย ทานลองคิดดูซิวาการท่ีเราจะรักใครสักคนจนกระท่ังยอมมอบถวายชีวิตใหกับคนคนนัน้ได 
อยางนอยเรากต็องเคยเหน็หนาเขาใชไหม...แตคนเหลานีไ้มเคยเห็นพระเยซูคริสต แตยังยอมมอบชีวิต
ใหกับพระองค นั่นแสดงวาพวกเขาเปนคนขาดสตหิรือ?...ไมใชเชนนั้นเลย....เพียงแตคนเหลานี้ได
สัมผัสถึงพระคุณความรักของพระเยซูคริสตท่ีมีตอคนบาปเชนเขา จนกระท่ังยอมตายบนไมกางเขนเพ่ือ
รับโทษบาปแทนเขา เพียงเทานี้ก็เพยีงพอแลวท่ีจะทําใหเขารักและยอมมอบถวายชีวิตใหกับพระองค  

ผูอานที่รัก...จากขอมูลขางตนนี้คงจะพอทําใหทานเห็นแลววา พระเยซูคริสตทรงเปนบุคคลท่ี
มหัศจรรยจริง ๆ พระองคทรงเปนผูเดียวท่ีสามารถนําเราไปถึงพระเจาได บัดนี้ขอใหทานทราบเถิดวา 
พระเจาทรงรักทาน พระองคปรารถนาท่ีจะชวยทานใหพนจากการพพิากษานัน้ เวลานี้โอกาสท่ีทานจะ
รอดจากบาปอยูตอหนาทานแลว อยากปลอยใหโอกาสทีสํ่าคัญท่ีสุดในชีวิตของทานผานไปเลยครับ รีบ
หันหลับมาหาพระเจาเพื่อรับความรอดท่ีมาจากพระองคเดี๋ยวนี้เถิด....ถาทานปรารถนาท่ีจะรับการอภัย
โทษบาปจากพระเจา และตองการใหพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยทานใหรอดจากบาปแลว ก็ขอใหทาน
อธิษฐานทูลตอพระรองคดังนี้.... 

“ขาแตพระเจา....บัดนี้ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคมีความบาปมากมายอยูในชีวิต ขอ
พระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขอขอบพระคุณท่ีทรงใหพระเยซู
คริสตเปนผูรับโทษแทนขาพระองคบนไมกางเขน ขาพระองคขอเช่ือพึ่งในพระองคตลอดไป ขอ
อธิษฐานกราบทูลในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”.... 

ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดวยความจริงใจแลวก็ขอใหม่ันใจเถิดวา ความผิดบาปของทาน
ไดรับการอภยัแลว ทานจึงรอดพนจากการพิพากษาอยางแนนอน...ทานสามารถท่ีจะติดตอเพ่ือขอทราบ
ขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจน แลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบตดัสินใจ 
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จัดทําโดย : ศูนยสงเสริมการประกาศในกลุมคริสตจักร CCMA 117/117 ซ.ชาตะผดุง 17  

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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