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พระเยซูคริสตคือผูใด
เมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว มีเด็กชายคนหนึ่งเกิดในหมูบานเล็ก ๆ ในประเทศอิสราเอล และ
เติบใหญในหมูบานอีกแหงหนึ่งโดยยึดอาชีพเปนชางไม... ตอมาเมื่ออายุ 30 ป เขาก็เริ่มประกาศตัวเอง
วา เขานั้นเปนพระผูชวยใหรอดของโลกที่พระเจาทรงสงมาเพื่อชวยมนุษยใหพนจากความผิดบาป และ
เมื่อเขาอายุ 33 ป เขาก็ถูกคนที่อิฉจาใสรายและถูกนําตัวไปตรึงบนไมกางเขนจนตาย... แตหลังจากนัน้ 3
วัน เขาก็ไดฟน จากความตายและยังมีชีวติ อยูจนทุกวันนี้...
เมื่อเราอานขอความขางตนนี้ เราอาจจะมีความรูสึกวาเรื่องราวของชายผูน ี้เปนเหมือนนิยายหรือ
นิทานที่คนแตงขึ้นมา แตเมือ่ เราตรวจสอบจากประวัติศาสตรและหลักฐานทางโบราณคดี เราก็ปฏิเสธ
ไมไดเลยวาเรือ่ งราวของชายผูนี้เปนความจริง...
ชายผูนี้ไมเคยเขียนหนังสือแมแตเลมเดียวแตหนังสือที่เขียนเกี่ยวตัวของเขากลับมีมากมายนับ
ไมถวน... ชายผูนี้ไมมีอําจาจทางการเมือง แตมีคนนับหลายลานคนทั่วโลกยอมสยบและเต็มใจเชื่อฟง
เขา...ชายผูนี้ไมเคยเดินทางไกลไกลเกิน 200 กิโลเมตรจากที่ที่เขาเกิด แตหลังจากที่เขาฟนจากความตาย
ขาวเรื่องของเขาก็ไดกระจายไปทั่วโลก... ไมวาเรื่องราวของเขาไปถึงที่ไหน ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นที่นั่น เราจะเห็นวานับตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบัน ทุกสังคมของโลกตางก็ไดรับอิทธิพลจากเรื่องราว
ของเขาอยางมากมาย เชน...
- ปคริสตศักราชที่ใชกันอยูทวั่ โลกนั้น เปนปที่มีที่มาจากเขา
- โรงพยาบาล, มหาวิทยาลัย, เครื่องพิมพ ฯลฯ, เกิดขึ้นไดก็เพราะการประกาศเรื่องราวของเขา
- ผูหญิงมีสิทธิเสรีภาพเทากับผูชาย ก็เพราะการประกาศเรื่องของเขา
- ระบบการเลิกทาสเกิดขึ้นไดก็เพราะการประกาศเรื่องของเขา
- ทั่วโลกหยุดงานกันในวันอาทิตยเพราะการประกาศเรือ่ งของเขา
- คนชัว่ กลับใจใหม, คนสิ้นหวังไดรับพลังใจ, คนกลัวตายกลับกลายเปนคนกลาหาญพรอม
เผชิญความตาย ก็เพราะการประกาศเรื่องของเขา
ชายผูนี้เปนใคร... เขาก็คือ... องคพระเยซูคริสต เราจะมาดูวาเพราะเหตุใดเรื่องราวของชายผูนี้
เกิดขึ้นตั้งแต 2,000 ปที่แลว แตยังมีอิทธิพลตอชีวิตผูคนจนถึงปจจุบันนี้

2

1

พระเยซูคริสตเปนใคร?

พระเยซูคริสตไดประกาศตนวาพระองคเปนพระเจาผูทรงสรางมนุษย และยังไดกลาวอีกวา...
“เราสามารถที่จะยกโทษความผิดบาปใหแกมนุษยได” คุณลองคิดดูซิครับ! ถามีคนหนึ่งไปยืนตะโกน
กลางตลาดวา “ฉันเปนพระเจาผูสรางโลก... ฉันสามารถยกโทษบาปใหแกมนุษยได”... คุณคิดวาเขาจะ
โดนดาวาอยางไร?... “ไอบา!” อยางแนนอน... ผูอานที่รัก.... ถาเราลองวิเคราะหดูกจ็ ะเห็นวามีเพียงคน 2
ประเภทเทานัน้ ที่กลาพูดเชนนี้ นัน่ ก็คือ “คนบา” กับ “คนที่เขาเปนเชนนั้นจริง ๆ” ซึ่งจากความจริงทาง
ประวัติศาสตรและจากชีวิตของพระเยซูคริสตเองก็ไดพิสจู นใหเราเห็นแลววา พระเยซูคริสตไมไดเปน
คนบา ในเมื่อพระองคไมใชคนบา ถาเชนนั้นพระองคเปนใครกันเลา?... แนนอน...นัน่ แสดงวา พระองค
ทรงเปนพระเจาที่มารับสภาพเปนมนุษยในโลก และพระองคทรงสามารถที่จะยกโทษความผิดบาป
ใหแกมนุษยไดตามที่พระองคตรัสอยางนั้นจริง ๆ...

พระเยซูคริสตเขามาในโลกนี้ทําไม?
ถามนุษยเราไมเคยทําผิด พระเยซูคริสตไมจําเปนตองมา... ถามนุษยเรามีกําลังในการตอสูกบั
ความบาปพระเยซูคริสตไมจาํ เปนตองมา... หรือถามนุษยเราสามารถที่จะชวยตัวเองใหพนจากความผิด
บาปได พระเยซูคริสตก็ไมจําเปนตองมา...
แตเพราะเหตุที่มนุษยเราไมสามารถทําได ดังนั้นพระเยซูคริสตจึงตองเสด็จเขามาในโลกเพื่อ
ชวยเหลือมนุษยใหรอดพนจากความผิดบาปของเขา... แทจริงแลวพระเจาไดทรงสรางมนุษยขนึ้ มาอยาง
ดีเยีย่ ม และพระองคไดบอกกับมนุษยวา มนุษยทกุ คนควรจะตองทําตามกฎเกณฑของพระองคและให
พระองคเปนผูน ําทางชีวิต แตพระองคกท็ รงใหมนุษยมีอิสระในการตัดสินใจไดเอง แตนาเสียดายที่
มนุษยเราไมยอมทําตามกฎเกณฑเหลานั้น ทั้งยังปฏิเสธพระเจาผูทรงสรางเขา นั่นจึงทําใหมนุษยเราทํา
หลายสิ่งหลายอยางที่ไมถูกตอง และจมอยูใ นความผิดบาป ซึ่งมนุษยกพ็ ยายามหาทางใหตนเองพนจาก
บาปเหลานั้นแตก็ไมมีทางที่เขาจะชวยตนเองใหพนจากบาปเลย ซึ่งพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไว
วา... พระเจาจะทรงพิพากษาลงโทษบาปของมนุษยตามกาารกระทําของแตละคน... แทจริงแลวพระองค
ไมอยากลงโทษมนุษยที่พระองคทรงสรางเลย เพราะพระองคทรงรักมนุษย แตพระองคก็ทรงความ
ยุติธรรมจึงจําเปนจะตองลงโทษ (เหมือนกับผูพิพากษาคนหนึ่งที่มีความยุติธรรม ถาเขามีลูกชาย และวัน
หนึ่งลูกชายของเขาทําผิดขั้นรายแรง จนถึงขั้นตองประหารชีวิต ในใจของเขาคงไมอยากใหลูกถูก
ประหารแตเพราะความยุติธรรมทําใหถึงแมไมอยากสั่งประหารชีวิตของลูก แตก็ตองทําเชนนั้น) โดย
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เหตุนี้พระเจาจึงไดประทานหนทางในการชวยมนุษย โดยทรงใหพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองค
เดียวเขามารับสภาพเปนมนุษยในโลก เพือ่ ที่จะรับการลงโทษบาปแทนมนุษยบนไมกางเขน ดังนัน้ หาก
ผูใดที่สํานึกวาตนเปนคนบาป และทูลขอความชวยเหลือจากพระองค พระองคก็จะรับโทษความผิดบาป
แทนเขาทันที เขาจึงไมตองรับโทษบาปอีกตอไป เชน..สมุมติวามีคนหนึ่งติดหนี้ 100 ลานบาท ตอมา
เมื่อเจาหนี้มาทวง ถาเขาไมมีให เขาก็ตองติดคุก แตพอดีมีเศรษฐีใจดีคนหนึ่งมาเสนอตัววาจะใชหนี้
แทนใหแกเขา ถาเขายอมใหเศรษฐีคนนัน้ ใชหนี้แทน เขาก็จะหมดหนี้ทนั ที แตถาเขาไมยอมใหเศรษฐี
คนนั้นใชหนีแ้ ทน เขาก็ตองรับผิดชอบเอง

ถาจะถามวา...เพราะเหตุไรพระเจาจึงตองสงพระเยซูคริสตเปนพระบุตรองคเดียวของ
พระองคมารับสภาพเปนมนุษยดวย?
นั่นก็เพราะพระเจาทรงกําหนดไววา... ถามนุษยจะรอดพนจากการพิพากษาไดนั้น ก็จะตองมี
รางกายหนึ่งมารับโทษแทนเขา และรางกายที่จะมารับโทษบาปแทนมนุษยนั้นตองเปนรางกายที่ไมมี
บาปเลย โดยเหตุนี้พระเยซูคริสตจึงตองมารับสภาพเปนมนุษย เพื่อใชรางกายของพระองครับการ
ลงโทษบาปแทนมนุษย ซึ่งในขณะที่พระองคทรงดําเนินชีวิตอยูในโลกนี้ พระองคก็ทรงอยูในกฎเกณฑ
ของความเปนมนุษยทกุ ประการ แตพระองคไมไดกระทําบาปเลยแมแตนอย ดังนั้นพระองคจงึ เปนผู
เดียวในโลกทีส่ ามารถใชรางกายของพระองคในการรับโทษบาปแหงความตายแทนมวลมนุษยได...
แทจริงแลวมนุษยทกุ คนสมควรตาย เพราะเราทําบาป แตพระเยซูคริสตไมไดทําบาป ดังนั้นพระองคจึง
ไมสมควรตายแตพระองคทรงยอมตาย ก็เพื่อที่จะใชการตายของพระองคเปนการรับโทษบาปแทนผูที่
สํานึกวาตนเปนคนผิดบาป และยอมรับการทรงชวยไถบาปจากพระองค....

รากฐานที่สําคัญทีส่ ุดของความเชื่อคริสเตียน
ถาคุณจะถามวา...อะไรคือรากฐานที่สําคัญที่สุดของความเชื่อคริสเตียน? นั่นก็คือ ... หลังจากที่
พระเยซูทรงสิน้ พระชนมบนไมกางเขนแลว ในวันที่ 3 พระองคก็ทรงฟนจากความตาย และยังมีชวี ติ อยู
จนถึงทุกวันนีแ้ ละตลอดไปเปนนิตย...เพียงแตคนคนหนึง่ หาเหตุผลเพียงขอเดียวมาพิสูจนไดวาเรือ่ งการ
ฟนจากตายของพระเยซูคริสตเปนเรื่องโกหก เขาก็สามารถที่จะลบลางศาสนาคริสเตียนออกจากโลกนี้
ไดเลย ซึ่งนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดมีคนเปนจํานวนมากพยายามหาหลักฐานเพื่อที่จะมาลบลาง
ความเชื่อนี้ของคริสเตียน แตขอมูลและหลักฐานที่พวกเขาคนพบนัน้ แทนทีจ่ ะบอกวาเรื่องการฟน จาก
ตายของพระเยซูเปนเรื่องโกหก แตกลับตรงกันขาม เพราะขอมูลและหลักฐานที่พวกเขาคนพบนั้น
กลับสนันสนุนมากยิ่งขึน้ วาพระเยซูคริสตไดฟนจากความตายจริง ๆ และนี่แสดงใหเห็นวาพระองคทรง
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มีชัยชนะเหนืออํานาจแหงความบาปและความตาย ดังนั้นพระองคจงึ เปนผูที่สามารถชวยมนุษยใหรอด
จากบาปไดอยางแทจริง...
ผูอานที่รัก.. เวลานี้ความจริงอยูตอหนาทานแลว... โอกาศที่ทานจะรอดพนจากการพิพากษาก็
อยูตรงหนาทานแลวเชนกัน... พระเจาไมทรงบังคับทาน แตพระองคจะใหอิสระแกทานในการตัดสินใจ
... ถาทานอยากจะหลุดพนจากความผิดบาป เพื่อจะไดรอดพนจากการพิพากษาจากพระเจา และพระองค
จะใหทานไดอยูในสวรรคตลอดไป ทานสามารถอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้...
“ขาแตพระเจา... ขาพระองครูวาขาพระองคเปนคนบาป ขาพระองคไดทําบาปอยางมากมาย ขอ
พระองคทรงโปรดยกโทษใหแกขาพระองคดวยเถิด... ขอขอบคุณพระองคที่ทรงใหพระเยซูคริสตรับ
โทษความผิดบาปแแทนขาพระองคบนไมกางเขน และขอทรงชวยขาพระองคที่จะใชชวี ิตเหลืออยูใน
โลกใหเปนทีพ่ อพระทัยของพระองคดวยขาพระองคขอกราบทูลในนามพระเยซูคริสต อาเมน”...
ถาหากทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดว ยความจริงใจแลว ขอใหทานมั่นใจเถิดวา พระเจาได
ทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกทานตลอดไป... ทานสามารถติดตดเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี
เพียงแตเขียนชื่อที่อยูของทานใหชดั เจนแลวสงไปยังที่อยูด านขางในใบตัดสินใจ..
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