
กษัตริยทรงบังเกิด 
ศจ.ดร.นันทชัย  มีชูธน 

(มัทธิว 2:1-7 ลูกา 2:1-12) 
ปนี้เปนอีกปหนึ่งท่ีผมและภริยามีความรูสึกตอวันคริสตมาสผิดกวาทุกป คือ เปนความรูสึกที่

นอยคนจะเขาใจ ท่ีครอบครัวไมไดอยูดวยกันในวนัคริสตมาสเราเคยฉลองคริสตมาสรวมกันมาตลอด
ทุกป ทําใหระลึกถึงคืนวันท่ี 24 ธันวาคม ท่ีลูก ๆ จะเขานอนดวยตา 3 คูมองเราอยางมีความหวัง วา
พรุงนี้จะตองต่ืนข้ึนมาพบของขวัญใสถุงไวปลายเตียงนอน และถาเขาเดินไปทีห่องรับแขก จะพบ
ของขวัญท่ีพอแมเตรียมไวใหคนละช้ินทุกปไมเคยขาด บางทีเขาสามคนจะสมคบกัน แอบลุกข้ึนตอน
เชามืด ขณะท่ีเรากําลังนอนหลับอยู และยองไปกระซิบกระซาบกนัท่ีตนคริสตมาสในหองรับแขกวา
ใครจะไดอะไร ดวงตาของแตละคนแวววาวผิดกวาวนัอ่ืน ๆ ทุกปครอบครัวของเราจะเปดของขวัญกัน
และอานพระคัมภีรกันและอธิษฐานกัน กนิขนมกัน คุยกัน และขอบพระคุณพระเจา ดวยกันท่ีพระองค
สงพระบุตรองคเดียวของพระองคมาเกิดเปนมนุษยและสอนเขาวา พระองคมาเพื่อชวยมนุษยใหพนจาก
บาป เม่ือเขาโตข้ึนเขาสามารถมีประสบการณได ปนีผ้มและภรรยามีความสุขไปอีกแบบที่เรามีพี่นอง 
คริสเตียนและลูกๆ ฝายวิญญาณรวมฉลองคริสตมาสกัน 

1. พระพรจากเบื้องบน 

วันนี้คริสตชนจะไมพดูอะไรนอกจากพระเยซูพระผูชวยโลกใหรอดจากบาป เดือนธันวาคม 
ตรงกับวันท่ี 25 ของทุกป คริสตชนท่ัวโลกฉลองวันคลายวันประสูติของพระเยซูคริสตท่ัวพิภพ คนทุก
ชาติ ทุกภาษาทุกเผาพันธุ มีวิธีการของตัวเองท่ีจะเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพกันตาง ๆ นานา  

พวกเขาจะไมพูดถึงความสําเร็จของจรวด ขีปนาวุธ สงคราม ปญหาความขัดแยง อุปสรรคใน
ชีวิต หรือแมแตความเกง ความรวย คริสตชนจะพดูถึงสันติสุขท่ีเกิดข้ึนบนแผนดนิโลก การเสด็จมา
เยือนของพระเจาคนจะใหและรับของขวัญตอกัน มีการร่ืนเริงและช่ืนชมยินดีและลึกถึงความหมายท่ี
แทจริงของวันคริสตมาสคริสตชนท่ัวโลกจะพูดถึงพระเยซูซ่ึงเปนแกน และศูนยกลางของวันคริสตมาส 
เขาจะพูดถึงแตพระเยซูซ่ึงเปนราชาของสันติสุขและความสวางของโลก และพระผูชวยใหรอดพนบาป 
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คืนท่ีเหมือนกบัทุกๆ  คืนในเบธเลเอ็ม ใหเราลองนึกถึงภาพของเมืองเบธเลเฮ็มในอิสราเอล ซ่ึง
เปนเมืองท่ีพระเยซูถือกําเนิดเม่ือ 2000 ปมาแลวแมวาคืนวันดังกลาวจะเปนคืนพิเศษของโลกก็ตาม แตก็
ดูเหมือนจะเปนคืนปกติเหมือนคืนท่ัว ๆ ไป 

ทิศตะวันตก กลาวคือ ถาใครมองไปทิศตะวันตกของทะเลเมดิเตอรเรเนยีน ก็จะเห็นดวงอาทิตย
กําลังคอย ๆ ลับขอบฟาไป ผิวพื้นทะเลก็จะสะทอนประกายเพชร และในท่ีสุดลูกไฟดวงกลมสีแดง
เหมือนผลตําลึงสุกมหึมาก็คอย ๆ ลดระดับลงจมหายไปในทะเลทองฟาก็จะคอย ๆ เปล่ียนเปนสีเทา 
และความมดืกค็อย ๆ ปกคลุมท่ัวเมืองเบธเลเฮ็ม 

ทิศตะวันออก ในขณะเดยีวกนัถาเรามองไปทางทิศตะวนัออก เราก็จะเห็นเงาทะมึนของภูเขาโม
อับ และดวงจนัทรก็จะคอย ๆ โผลข้ึนหลังภูเขาโมอับ นกโกกิลาก็จะบินโหยหวนคืนรัง หินทุกกอนก็จะ
เร่ิมเย็นยะเยือกความเงยีบกป็กคลุมเมืองเบธเลเอ็มทําใหนึกถึงโคลงบทหนึ่งท่ีวา “จันทรกระจางฟา นภา
ประดับดวยดาว ดูเมฆขาวราวเนรมิต ประมวลเมืองแมนลมโชยกล่ินมากระจายท่ัวแดน ไมเหมือนแมน
รําพึงถึงนองนวลจันทร” 

กิจกรรมของคนและสัตว คนในเบธเลเฮ็มก็จะเติมน้ํามันมะกอกในตะเกียง ไฟก็จะถูกจุดตาม
บานเรือนและโรมแรม คนท่ีเปนแมท้ังหลายก็จะนําลูกของตนเขานอน อูฐทุกตัวก็จะคุกเขาลงในโรงนา
ของโรงแรมเพ่ือนอนพัก เพื่อการเดินทางไกลวันพรุงนี้ สวนในทุงนาคนเล้ียงแกะก็คงจะเฝาแกะของเขา 
เม่ือดึกสงัดเขาศิลาทุกกอนกค็งจะเย็นจับใจ และความหนาวเหน็บก็เขามาแทนท่ีเม่ือดึกเขาไปอีกดาว
ดวงเดิมก็สองแสง ซ่ึงก็สองแสงมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ทุกส่ิงทุกอยางในธรรมชาติท่ีบรรยายมากค็งจะ
เหมือนกับคืนกอน ๆ  

มารียหาท่ีพักไมไดจึงคลอดบุตรชายชื่อเยซู : พระเจาต้ังช่ือเองและสมนาม สวนในคอกสัตว
ของโรงแรมในเมืองเบธเลเฮ็มนั้นเลาพวกอูฐ ลา วัว ก็คงจะหายใจรวยรินอยูในคอกไฟและใตกค็งจะ
คอย ๆ ดับไปทีละดวง เพราะนํ้ามันหมด ในยามดึกสงัดนั้นเอง หญิงพรหมจารีคนหน่ึงช่ือมารีย ซ่ึง
ประคองครรภแกและโยเซฟสามีก็ไดเดนิทางมาถึงเบธเลเฮ็ม และไปขอเชาหองจากเจาของโรงแรมแหง
หนึ่งในคืนนัน้เพื่อจะใชเปนท่ีพักและที่คลอดลูกบุตรของตน แตอนิจจาไมมีท่ีวางในโรงแรม ท้ังคูจึง
เดินไปพํานักท่ีคอกสัตวซ่ึงจัดไวเปนท่ีพกัสัตวของคนที่มาพักในโรงแรง ซ่ึงอาจเปนถํ้าท่ีขุนลึกเขาไป
ในภเูขา 

เธอคงจะครุนคิดในใจวา พระเจาพระองคจะชวยหาท่ีวางสักท่ีไมมีหรือ เด็กในครรภเปนพระ
บุตรพระเจามิใชหรือและในคืนวันนั้น เธอก็คลอดบุตรชาย เอาผาออมพันบุตรนอยแลววางไวในราง
หญา พระเจาทรงเลือกสงพระบุตรของพระองคลงมาประสูติในสภาพนั้น และพระนามของพระองคช่ือ 
เยซู แปลวา ชวยใหรอดจากบาป 
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คืนท่ีความมืดจะถูกพิชิตดวยความสวาง แตคืนนัน้กลับกลายเปนคืนท่ีไมเหมือนคืนใด ๆ ใน
โลก เปนคืนท่ีสําคัญท่ีสุดในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ เปนคืนท่ีความมืดในใจคนจะถูกพิซิต เพราะ
ความสวางแหงธรรมไดสองเขามาในความมืดในใจคน เปนคืนท่ีผูคนที่นั่งอยูในความมืดจะไดเหน็
ความสวาง เพราะคืนนั้นพระเจาไดทรงประทานพระเยซู พระบุตรของพระองคซ่ึงเปน “ความสวางของ
โลก” ใหเขามาในโลก สมกบัเพลงท่ีรองเม่ือกี้วา “ในคืนวันนั้น เปนคืนสําคัญท่ัวโลกา คืนเปนเวลาท่ี
พระคริสตไดประสูติ”  

คืนนั้นไมเหมือนคืนใด ๆ ในอดีตและจะไมเหมือนคืนใด ๆ ในอนาคตคือพระเจาไดเสด็จมา
เยี่ยมมนุษยในโลกพระเจาไดเสด็จมาอยูกบัมนุษยพระเจาไดกลายเปนมนุษยในวันคริสตมาส พระเจาได
แบงภาคของพระองคมาเกิดเปนมนุษย ช่ือ เยซูเปนทารกนอยนอนในรางหญา และเหมือน กบัเด็ก
ท้ังหลายท่ีคลอดใหม ๆ ทุกประการ 

แตไมเหมือนกับเด็กทารกทุกคนอยูขอเดยีวคือ พระองคเปนพระเจา 100% เปนมนษุย 100% 
มัทธิว 1:23 “ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึง่จะต้ังครรภและคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนาม
ของทานวาอิมมานูเอล (แปลวาพระเจาทรงอยูกับเรา)” 

เปนเร่ืองจริง เร่ืองพระเจาไดลงมาอยูกับมนุษย ในภาษามนุษยไมมีคําศัพทท่ีกวางและลึกพอจะ
บรรยายความหมายน้ี ส่ิงท่ีใกลเคียงพอจะเปนอุทาหรณ ตัวอยางท่ีใกลท่ีสุดคือกษัตริยไดกลายเปนคน
ธรรมดา 

เร่ืองพระเจาลงมาเกิดเปนมนุษยอันนี้ไมใชหลักขอเช่ือในศาสนาเทานัน้ เปนเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึน
จริง ๆ ในประวัติศาสตร กาลาเทีย 4:4-5 “และเมื่อครบกาํหนดแลว พระเจาทรงใชพระบุตรของพระองค
มา ประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกําเนิดใตธรรมบัญญัติเพื่อจะทรงไถคนเหลานั้นที่อยูใตธรรมบัญญัติ
เพื่อใหเราไดรับฐานะเปนบุตร” 

พระเยซูเสดจ็มาก็เพื่อชวยใหมนุษยท่ีตกอยูในวัฏฏะสงสาร ในบาปในกรรม ไดหลุดพนจาก
บาปอยางเดด็ขาด พระองคไมใชวิธีอ่ืน แตใชวิธีแบงภาคลงมาเกิดในโลกเปนมนุษยช่ือพระเยซู 

เปนหลักขอเชื่อ 

การท่ีพระเจาไดมาเกิดจากหญิงพรหมจารีเปนมนุษย นอกจากจะเปนเร่ืองจริงแลวยงัเปนหลัก
ขอเช่ืออันสําคัญของคริสเตียนทุกคน การเกิดนี้ถูกพยากรณไวกอน 700 ป กลาวคือมีคาห 5:2 ไดบันทึก
วา 

“โอ เบธเลเฮม เอฟราธาห แตเจาผูเปนหนวยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห จากเจาจะมีผูหนึ่ง
ออกมาเพื่อเรา เปนผูท่ีจะปกครองในอิสราเอลตั้งเดิมของทานมาจากสมัยเกาจากสมัยโบราณกาล” 
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เฮโรดไมยอมเชื่อและคนทุกยุคทุกสมัยไมยอมเชื่อ 

แตไมมีใครจะรูได และกษตัริยเฮโรค ซ่ึงปกครองอิสราเอลอยูก็ไมมีวันจะยอมเช่ือไดวา เด็ก
ทารกนอยท่ีนอนในโรงนาท่ีเหม็นอับนัน้คือ พระเจาท่ีเกดิมาเปนมนษุย แตคําท่ีโหราจารยถามวา “ผูเปน
พระคริสตจะบังเกิดแหงใด” นั้น ดูจะทําความวุนวายใจแกกษัตริยเฮโรด 

เขาจึงส่ังใหเปดดูคําทํานายวามีการทํานายเรื่องนี้หรือไม และพบวามีคําทํานายอยูในมีคาห 5:2 
นี่เองนอกจากเฮโรดแลวยังมีคนทุกยุคทุกสมัยไมยอมเชื่อ 

ความหมายของ incarnation และการท่ีคนตาง ๆ เชื่อไมได 

คําวา “incarnation” ตรงกับคําไทยวา “เปล่ียนสภาพลงมาเปนมนุษย” รัชกาลท่ี 5 ทรงแปลวา 
“จากฟากฟาสุราลัยสูแดนดนิ” คําท่ีใกลเคียงกับคํานี้ คือ “อวตาร” แตรากศัพทจริง ๆ ในภาษาลาตินคือ 
“incarnates” แปลวาทําใหเปนเนื้อหนัง หรือทําใหมีสภาพที่เห็นไดจริง ๆ หรือลงมาเปนเหมือนกับการ
ท่ีพระเจาเสดจ็ลงมาเกิดเปนมนุษยนั้น เปนความลึกลับในพระคัมภีร 

เกิดอะไรขึ้นเมื่อพระองคลงมาเกิดเปนมนุษย 

ใหเรานกึถึงกมุารเยซูก็คงจะมีภาพเหมือนเด็กนอย พระหัตถท่ีผดุงโลกไว ยอมเกิดมามีมือแบบ
นี้ท่ีชวยตัวเองไมได พระบาทท่ีเคยมีโลกเปนท่ีรองรับกลายเปนเทาท่ีเดินไมได พระองคผูทรงอยูเหนือ
กาลเวลายอมอยูภายใตขอจํากัดและเวลา พระองคเคยสถิตอยูในท่ีทูตสวรรคแซซองสาธุการลงมาเกิด
อยางเดยีวดาย ไมมีปนใหญยิงสลุตเวลาเกดิ ไมมีโรงพยาบาล และแพทยท่ีดี พระองคทรงรํ่ารวยท่ีสุด 
ยอมมาเกดิในที่ท่ียากจนท่ีสุด แมแตคนจนไมอยากจะเกิดแบบนี้ พระองคอาศัยเขาตลอดไมมีอะไรเปน
ของตนเอง ไมมีคนแซซองสนใจ คําตรัสของพระองคท่ีเคยสรางสรรคสรรพส่ิงดวยคําตรัส บัดนี้ยอมท่ี
จะพดูไมได พระเนตรท่ีมนษุยคนใดจะมองไมได พระองคยอมใหมีพระเนตรที่มองไมเห็นในระยะแรก 
พระองคผูซ่ึงตรัสวาในสวรรคเรามีท่ีอยูเปนอันมาก บัดนี้พระองคไมมีท่ีอยู พระองคซ่ึงบริสุทธ์ิยอมมา
อยูกับคนบาป พระเจาไดกลายมาเปนมนษุยในวนัคริสตมาส พระองคยอมสละสภาพพระเจาและสวม
สภาพมนุษย คือพระเยซูคริสต ทําไม? เพื่อชวยมนุษยท่ีพระองคทรงรักใหรอดจากบาป เปาโลเวลาจะ
อธิบายใหคนกรีกและโรมันเขาใจเขาอธิบายไดแคเพยีงวา 

1 ทิโมธี 3:16 “เราตองยอมรับวาขอลํ้าลึกแหงศาสนาของเราน้ันยิ่งใหญมากคือวาพระองคทรง
ปรากฏเปนมนุษย พระวญิญาณไดทรงพิสูจนแลว หมูทูตสวรรคก็เห็น และมีผูประกาศพระองคแก
ประชาชาติ มีชาวโลกเช่ือถือพระองคและพระองคเสด็จข้ึนรับพระสิริ” 
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พระเยซูองคนี้คือใคร? 

ทูตสวรรคไดบอกแกโยเซฟวา “ทานจงเรียกนามของบุตรท่ีจะเกดิมาวา “เยซู” เพราะเขาจะชวย
คนใหรอด” ช่ือเยซู แปลวา ชวยใหรอด รอดจากอะไรรอดจากบาป 

ในอิสยาห 9:6 “ดวยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาใหเรา และการ
ปกครองจะอยูท่ีบาของทานและทานจะเรียกนามของทานวา “ปรึกษามหัศจรรย พระเจาผูทรงมหธิิฤทธ์ิ 
พระบิดานิรันดรองคสันติราช” 

พระองคจะพชิิตทุกขโศก ความทอแท หมดหวัง ปญหา และประทานความสุขท่ีแทจริงแก
มนุษยช่ือของเด็กคนนีไ้ดทําใหประวัติศาสตรของโลกเปล่ียนโฉมหนาไป ช่ือนี้เม่ือไดผุดข้ึน ณ ท่ีใด 
เวลาใดก็จะงดงามยิ่งกวาทุงบัวตองในยามหนารอนหลายพันเทาทวีช่ือนี้เม่ือถูกรองหรือเอยเม่ือใด ก็จะ
ไพเราะยิ่งกวาบทเพลงไพเราะใด ๆ มารวมกัน ช่ือนี้ดูเหมือนจะยิ่งใหญโอฬารตระการตายิ่งกวา
อนุสาวรียในโลกท่ียิ่งใหญ ท้ังหลายมาต้ังรวมกัน อานภุาพของช่ือนี้ยิ่งใหญยิ่งกวาความยิ่งใหญใด ๆ มา
รวมกัน นามนัน้คือ - เยซูถาใครเอยในใจดวยความเช่ือ การอัศจรรยจะเกดิ ซาตานจะกลัว โรคภัยไขเจ็บ
จะหายและบรรเทา ความสุขจะเขามาในใจ บาปจะหลุด 

เม่ือเด็กนอยเยซูเติบโตข้ึน เปนชายหนุม พระวริยาวัตรและคําพูดของพระองคตรึงคนใหคิด ให
หยุดและฟงพระองค พระองคอาศัยอยูแตในอิสราเอล ไมเคยเดินทางไกลไปไหนพระองคยากจนจน
บอกวาไมมีท่ีจะวางศีรษะ : กระเปาสตางคของพระองคคือปากของปลา พระองคขอลาเขาข่ี ขอท่ีเขาเกดิ 
ขอท่ีเขาตาย ขอท่ีเขาฝง ขอเรือเขานั่งเพื่อใชเดินทางพระองคสละความยิ่งใหญ ความรํ่ารวย เกียรติและ
ศักดิ์ศรีหมดส้ินเพื่อจะเกดิมาเปนมนุษย 

พระองคไมเคยเขียนตําราใด ๆ ตําตรัสของพระองคไมไดมีความหนาเทาหนังสือเล็ก ๆ 1 เลม 
ถึงกระนั้นนกัประพันธและผูคนไดเขียนถึงพระองคเปนหนังสือและขอเขียนท่ีรวมกนัแลวหองสมุด
แหงชาติพนัแหงไมสามารถบรรจุไดหมด 

พระองคไมเคยต้ังโรงเรียนวทิยาลัย สถาบันใด ๆ เพื่อเผยแพรคําสอนแตคําสอนของพระองคก็
คงอยูยาวนาน 2000 ป พระองคไมเคยพกพาอาวุธติดดาบ หรือกอต้ังกองทัพบก ทัพเรือ ทัพอากาศ 
พระองคไมเคยต้ังหรือสถาปนาอาณาจกัรใด ๆ แตกระน้ัน ก็มีคนพรอมสละชีวิตใหพระองคในวนันี้เปน
ลาน 

พระองคไมเคยศึกษาแพทยศาสนาศาสตรบัณฑิต แพทยสภากจ็ะไมยอมใหใบประกอบโรค
ศิลปแกพระองค แตพระองคก็ทรงรักษาโรคใหแกคนท่ีมาหาพระองคนับไมถวนและมักเปนโรคท่ี
แพทยสมัยนั้นรักษาไมไดโลกไมตอนรับพระองค เม่ือพระองคทรงประสูติ แตเม่ือพระองค
ส้ินพระชนม ดวงอาทิตยมืดไป ฟาสวรรคครํ่าครวญ 
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ป ค.ศ. 1998 เปนปปฏิทินของโลก โลกมีสิทธ์ินับวันท่ีจากจุดท่ีสําคัญของประวัตศิาสตรได
หลายจุด จุดท่ีเกิดอาณาจักรโรม จนท่ีเกิดปฏิวัติประเทศฝรั่งเศส 

1. ทําไมไมเอาวันเกิดของคนท่ีรวยท่ีสุด เชน โซโลมอน 
2. ทําไมไมเอาวันเกิดของคนท่ีมีอํานาจทีสุ่ด เชน นโปเลียน หรือสตาลิน หรือเล็กซานเดอรม-

หาราชเปนเกณฑ 
3. ทําไมเอาวันเกิดของคนท่ีฉลาดท่ีสุดในโลก เชน ไอสไตน เปนเกณฑ 
4. ทําไมไมเอาวันเกิดของนกัปรัชญาท่ีเรืองนามของโลกเปนเกณฑเชน เพลโต โสเครติส 
แตโลกท้ังโลกนิยมนับจากจดุท่ีพระองค ค.ศ. 2006 หมายความวา 2006 ป มาแลวพระเจาได

ทรงบังเกิดเปนมนุษยช่ือ เยซู และพระองคมาเพื่อชวยใหรอดจากบาปและนําความสุขท่ีแทจริงมาสูชีวิต
ของเรา 

2. ปญหาจากเบื้องลาง 

ทําไมพระเยซูตองเกิดมาในโลก พระองคเกิดมาเพื่อชวยเราใหรอดจากความบาป 

มนุษยเดินเขาซอยมืดตันและหายนะ 

มนุษยทุกคนถารับรูหรือดูขาวในสวนตาง ๆ ของโลก ในทีวี ตองยอมรับวามนุษยขณะนี้กําลัง
เดินไปในความมืดของชีวิต ซ่ึงทางเดินเปนซอยตันมนุษยกําลังสรางปญหาทางสังคม ส่ิงแวดลอม 
สงคราม และศาสนาอยางชนิดท่ีแกไขใหไดคําตอบเปนรูปธรรมไดยาก สหประชาชาติยังแกไมไดใน
ปญหาข้ันพื้นฐาน คนท่ีเปนผูนําท่ีมีความต้ังใจดีท่ีกาวเขามาแกปญหาในระดับประเทศ และระดบัโลก
ตางก็ทอใจไปหลายคน เขาคิดวา มนุษยไมใชเดินเขาไปในซอยตันเทานั้นแตเดินเขาในความมืด 
ยิ่งกวานั้นยังเดินเขาสูความหายนะอยางชนิดท่ีหลีกเล่ียงไมไดและจะเกิดข้ึนกับโลกในไมชา 

ความพยายามของมนษุยโลกไมอาศัยพระเจา 

มนุษยพยายามอยางดีท่ีสุดตลอดทุกยุคทุกสมัยท่ีจะอยูในโลกน้ีโดยไมตองอาศัยหรือพึง่พระเจา
มนุษยพยายามผลักไสพระเจาใหออกจากชีวิตและระบบของโลก ออกจากความคิดและออกจากดําเนิน
ชีวิตของตน 

มนุษยพยายามสรางศาสนาใหมและลัทธิใหมตาง ๆ ท่ีไมตองอาศัยพระเจาอีกตอไป บางคน
สามารถดํารงชีวิตใหเหน็วา เขาสามารถมีความสุขไดโดยไมตองอาศัยพระเจาเลย พระเจาถามีจริงก็คง
เปนสวนเกินของชีวติเปนแนนอน 

 6 



มนุษยพ่ึงมนุษยใหเกียรติกันเองบาปแกดวยการศึกษา 

เม่ือมนุษยไมตองพึ่งพระเจามนุษยก็พึ่งในมนุษยดวยกนัเองมนุษยไดประดิษฐความคดิใหม ๆ 
และยกยองเชิดชูมนุษยดวยกันเอง คําขวญัของมนุษย คือ “เกียรติเปนของมนุษยในท่ีสูงสุด” มนุษยก็
ยอมจะตองมีการยกยองมนุษยเปนธรรมดาโรงเรียนตาง ๆ เร่ิมสอนแลววามนษุยไมมีบาป เขาบอกวา
มนุษยเพยีงแตเห็นแกตวัมากไปหนอย ใหเวลาสักนิดการศึกษากแ็กไขได มนุษยไมตองการใครมาแกไข
ไถบาปอะไรหรอก ถาใหการศึกษามากข้ึน คนเราจะดีข้ึนเอง 

แตความจริงกคื็อ คนท่ีศึกษาสูงบางคน สามารถคิดอานท่ีจะทําช่ัวไดอยางเปนระบบ และลึกซ้ึง
แนบเนยีนและซับซอนกวาคนท่ีขาดการศึกษา 

เดี่ยวนี้ความชัว่รายมีเครือขายท่ีเปนระบบ มันยากเพราะมันเปนระบบ เม่ือกอนโสเภณกี็มีแต
ธุรกิจแคชุมชน เดีย๋วนี้มีการสงตัว มีเครือขายมีการนําเขา มีขบวนการยาเสพติดเม่ือกอนก็เสพกันแคใน
บาน บนดอย ในโรงสูบฝน เดี๋ยวนี้มีโรงงานผลิต มีการนําเขา มีเสนทาง ลําเลียง มีการขายเปนเครือขาย 

เม่ือกอนมลพษิมีแตคนท้ิงของในแมน้ําเพราะคนไทยอยูใกลน้ํา เดี่ยวนี้มีการเทของเสียท้ังบน
บก ในนํ้า ในอากาศ จากโรงงานท้ังของรัฐและเอกชน 

ฉลาดขึ้น เกงขึ้น ตายมากขึ้น 

เราพบวาปจจบัุน คนเรามีการศึกษามากข้ึน แตมีปญญานอยลง ความสุขนอยลงมีการฆาตัวตาย
มากข้ึน มีความผิดหวังมากข้ึน มีความกลัวมากข้ึน จนบางคร้ังไมอยากจะหวังอะไรในชีวิตอีกตอไป ไม
วาใครจะเปนรัฐบาล ประชาชนดูจะหมดหวังท้ังน้ัน 

เรารูวามนุษยกาวหนาในดานเทคโนโลยี ในโทรศัพท ในโทรทัศนในส่ือ ในคอมพิวเตอร 
ขอมูล ขาวสารไรพรมแดน จรวด อวกาศ ในความเจริญเหลานี้ เรามีปญญานอยลง คนฆาตัวตายมากข้ึน 

มนุษยดูฉลาดเมื่อเขาผลักพระเจาใหออกไปจากชีวิต มนษุยจึงกลายเปนคนขาดความสุขไปโดย
ปริยาย 

มนุษยทราบแลวแตเปลี่ยนไมได 

มนุษยก็ไดรูถึงปญหานี้แลว แตผลประโยชนท่ีเขาไดรับทําใหระบบช่ัวรายหยุดลงไมได ความ
โงเขลาเบาปญญาในมนุษยมีปริมาณมากและหยดุไมไดอยางไมนาเช่ือ มนุษยอวดตวัหนักข้ึน คุยโวมาก
ข้ึน จัดสัมมนามากข้ึน โดยเขาไมรูเลยวา คนท่ีไมไดรับชีวิตใหมจากพระเจา คนท่ีไมขอรับการ
ชวยเหลือจากพระเจา คนท่ีไมยอมรับสิทธิอํานาจจากพระเจา จะนําพลโลกไปสูความหายะอยาง
หลีกเล่ียงไมได เขาจะนําคนไปสูการพิพากษาและขุนนรกในท่ีสุด 
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มนุษยชาติกําลังยืนบนรอยตอของความวิบัติของสงครามโลกของสมาคมอมาเกดอนของ
สงครามนิวเคลียร คือท่ีเพียงคร่ึงเดียวของอาวุธชนิดนี้ สามารถทําใหโลกเปนนรกในพริบตา 

ท้ังหมดนี้ คือความบาปของมนุษย และพระเยซูมากเ็พื่อชวยมนุษยพนบาปนี้ 

3. การแกไขของพระเจา : เราจะรับพระพรจากพระเจาไดอยางไร 

ในคริสตมาสปนี้ แมสังคมที่เราอาศัยอยูนี้จะเลวรายเพยีงใด แมเศรษฐกิจจะลงอีกเพียงใด แม
การเมือง การศาสนาซ่ึงเปนท่ีพึ่งของคนจะเอาเปรียบเรามากเพียงใด แมชีวิตของเราจะแบกภาระ ปญหา
ความคับของใจเพียงใด แมชีวิตของเราจะส้ินหวังเพียงใด แมในคริสตมาสนี้ ชีวิตเราอาจจะเจอความ
วาเหวสักเพยีงใดในคริสตมาสนี้ พระเยซูทรงประทับยนือยูท่ีประตูใจของเราทุกคนและเคาะเรียกตรัส
วา ววิรณ 3:20 “นี่แนะ เรายืนเคาะอยูท่ีประตู ถาผูใดไดยินเสียงของเราและเปดประตู เราจะเขาไปหาผู
นั้น และจะรับประทานอาหารรวมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารรวมกับเรา” พระเยซูอยากจะ
ฉลองคริสตมาสกับเรา 

คริสตมาสหมายความวา 

คริสตมาสหมายความวา พระเจารักเรา สนใจเราจงึทรงบังเกิดเปนมนษุย ยอมมีเนื้อหนังมังสา
อยางเรา (ยอหน 1:14) 

คริสตมาส หมายความวา พระเจาผูจะสถิตกับเรา คือองคอิมมานูเอลไดมาหาเรา คือ “คนท่ีอยู
ในความมืด จะไดเห็นความสวาง” (อิสยาห 9:2) พระองคจะทรงดําเนนิไป กับเรา (มัทธิว 1:23) 

คริสตมาส หมายความวา ความผิดหวัง ความลมเหลว ชตากรรมของชีวิตท่ีเกดิกับเราและเราไม
เขาใจจะถูกลบเลือน ชําระใหพนไป มันจะทําอันตรายเราไมไดอีกตอไป เพราะพระเยซูไดทรงรักแบก
ผลนั้นคือผลของบาปบนพระกายของพระองคบนกางเขนนั้น และเราสามารถเขามาเปนครอบครัวของ
พระองค เปนเผาพันธุของพระองค มาเปนผูรับมรดกที่เปนพรแกชีวิตของเรา มาเปนพลเมืองของ
พระองคในวนันี้ได 

คริสตมาสหมายความวา พระองคเสด็จเขามาในชีวติท่ีทุกขยากของเรา ในท่ีชีวิตที่ทุกขโศกและ
ความเศราใจตาง ๆ และพระองคอยากบอกกับเราวา เราจะขออยูกับเจา เราแบงปนภาระปญหาของเจา
เสมอไป 

และประการสุดทาย ท่ีอยากจะสรุปคือ การท่ีพระเยซูคริสตไดเกิดเปนมนุษยเม่ือ 2006 ปมาแลว
สามารถพิสูจนโดยการทดลองใหเห็นจริงไดในวันนี ้

ขอท่ีพิสูจนท่ีวา พระเยซูมีชีวิตอยูจริงในประวัติศาสตรและ ชวยเราใหพนบาปและประทาน
สันติสุขใหยอมดูไดจากการท่ีพระเยซูทรงมีชีวิตและดํารงชีวิตและประกอบกิจในชีวติของคริสเตียนทุก
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คน คริสเตียนท่ีไดชีวิตใหม แลวทุกคนสามารถพูดไดวา ฟลิปป 1:12” เพราะวาสําหรับขาพเจานั้น การมี
ชีวิตอยูก็เพื่อพระคริสตและการตายก็ไดกําไร” 

พระองคมิไดแคมีชีวิตอยูเทานั้น แตทรงมีชีวิตอยูเสมอไปนิรันดรกาล ตลอดเวลาของการมารับ
ชีวิตใหมในพระเยซูคริสต ผมไดพบคนจาํนวนมากท่ีมีภาระ ปญหา มีความรูสึกผิด วาเหว ผิดหวัง หรือ
แมแตคนท่ีไมมีปญหาใด ๆ ของชีวิตมาเช่ือความจริงนี้ มาเช่ือพระเยซูคริสต คือพระเจาท่ีทรงลงมาเกิด
ในวนัคริสตมาส 

ผมเห็นหนาของคนจํานวนมากท่ีมีบาป ท่ีทุกข มีภาระ มีปญหา ผมเห็นเขานอมใจเขามารับ
ความจริงนี้สละชีวิต ความคดิเดิมออก นอมใจมาเช่ือในพระเยซู 

ในบัดดล ผมเห็นแววตาของเขาเปล่ียนไป ใบหนายินดี แววตาพนบาป ชีวิตคอยๆ  เปล่ียนไป
โดยฤทธ์ิอํานาจของพระเจา เม่ือเราเช่ือพระองค พระองคเสด็จมาในชีวิตของเรา โดยทางพระวิญญาณ
ของพระองคเขามาสถิตในชีวิตของเราทุกยุคทุกสมัย หลายคนคิดวา เขาดูแลชีวิตเขาได จดัการชีวติของ
เขาเองได จัดการกับธุรกิจของตนเองไดเศรษฐกิจของตนเองได จดัการดูแลครัวเรือนของตนเองได เขา
คิดวา เขามีความฉลาดรอบรู พอท่ีไมตองการใครชวยแนะ เขาคิดวาเขาอยูในสังคมได แตในความรูสึก
ท่ีวาเขาทําไดเหลานี้ ในจิตใจลึก ๆ เขาก็รูวามีความเหงาวางเปลาอยูในจิตใจของตนเอง 

ตลอดทุกยุคทุกสมัย 2000 ป มาแลว ผมเรียนรูวา มีนักปราชญนักวิทยาศาสตร แพทย อาจารย
มหาวิทยาลัย นักการเมือง คนเกง คนมีความสามารถไดพบวา พระเจาทรงบังเกิดเปนมนุษย คือ พระเยซู
คริสตและไดพบคําตอบของชีวิต คนจํานวนมากเหลานีชี้วิตเปล่ียนไป ผมพบวิศวกร แพทย นักธุรกิจ 
นักการเมือง นักเขียน นกัดนตรี คนงาน กรรมกร แมบาน นักศึกษา ไดพูดเปนเสียงเดียวกันวา (2 โค
รินธ 5:17) “เหตุฉะนัน้ ถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนท่ีถูกสรางใหมแลว ส่ิงสารพัดท่ีเกา ๆ ก็
ลวงไป นี่แนะกลายเปนส่ิงใหมท้ังนั้น” 

ถาพระเจาทรงทํากับคนเหลานี้ได พระองคก็สามารถเปล่ียนชีวติคุณใหดีข้ึนกวาเกาไดเชนกนั 
พระองคมิไดมีชีวิตอยูในประวัติศาสตร หรือบังเกิดทีห่มูบานเบธเลเฮ็ม 2000 ป แลวเทานั้น 

และเปนความจริงแคประวตัศิาสตร หรือความจริงของศาสนาคริสต แตพระองคสามารถเกิดใหมใน
ชีวิต คุณอีกคร้ังเหมือนเกิดในเบธเลเฮ็มหรือเหมือนเกิดในคนอ่ืน ๆ ได แมแตในวนันี้เปนวันพิเศษ 

พระองคสามารถเกิดในหัวใจคุณได คุณสามารถรับพระองค จัดท่ีวางใหพระองค 1 หองของ
ชีวิตได อยาใหหวัใจเราเปนเหมือนโรงแรมท่ีเบธเลเฮ็ม ไมมีท่ีวางใหพระองค 

เปดรับพระองคแลวพระองคจะบังเกิดในวนันี้ในชีวิตคุณ พระธรรมตอนหนึ่งกลาววา “พระเจา
ทรงต้ังพระทัยท่ีจะสําแดงใหธรรมิกชนเหลานั้นรูวาในหมูคนตางชาตินัน้อะไรเปนความม่ังค่ังแหงขอ
ลํ้าลึกนี้ คือท่ีพระคริสตทรงสถิตในทานอันเปนท่ีหวังแหงศักดิ์ศรี” 
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คุณจะเช่ือหรือไมวา พระเจาสามารถสถิตในชีวิตคุณได และไมวาคุณจะเปนใคร ชีวติในอดีต
เปนอยางไร เพียงแตคุณเปดประตูใจใหพระองคหนึ่งหองเทานั้น 

คุณอาจจะถามวา เปนไปไดอยางไร พระเจาจะเขามาเติมชีวิตท่ีวางเปลาของผมและดิฉันใหเต็ม
ไดจริงๆ หรือ...ไดครับคุณบอกพระองคก็ไดวา คุณตองการพระองค คุณมีชีวิตแตหนหลังอยางไร ก็
บอกพระองคไดปรารถนาพระองคอยางไรอยากจะดําเนนิชีวิตใหมอยางไรก็บอกได 

แลวคุณจะพบวา ในจิตใจของคุณจะมีความสุขอยางประหลาด มีความอบอุนอยางประหลาด 
ความปรารถนาใหมกจ็ะเกิดข้ึน และคุณก็จะเปนคนใหมไดในวันคริสตมาสนี้ถาคุณบอกกับพระองค 

ในคืนวันท่ี 24 ธันวาคม ในสมัยสงครามเกาหลีนาวิกโยธินอเมริกันคนหนึ่งถูกกระสุนปนและ
กําลังจะเสียชีวติในสมรภูมิแนวหนา ศาสนาจารยซ่ึงทําหนาท่ีในกองทัพ ไดคลานเขาไปใกลทหารคน
นั้นทามกลางหากระสุนปน แลวกระซิบท่ีหูวา “มีอะไรจะใหชวยเรงดวนไหม” 

ทหารคนนั้นตอบวา “ไมมีปญหาครับ ทุกอยางไมมีปญหา ไปชวยคนอ่ืนเถิด” ศาสนาจารย
ประทับใจในความกลาหาญอดทนของทหารหนุมนี้เปนอยางไรยิ่ง จึงมองดูท่ีหนาอกของทหารหนุม 
เขาพบพระคัมภีรเลมเล็กๆ และน้ิวของทหารสอดไวท่ีหนาหนึ่งของพระคัมภีรใหม จิตใจท่ีสงบในยาม
วิกฤตน้ันเกิดจากคําตอบท่ีนิว้มือของทหารหนุมคนนี้มีค่ันไว พระคัมภีรเขียนวา “สันติสุขของเรา เรา
มอบใหแกเจา” (ยอหน 14:27) 

สันติสุขชนิดเดียวกันนี้สามารถเปนของคุณได แมวาคุณจะมีปญหาทางเศรษฐกิจรุมเรา ปญหา
สุขภาพปญหาทางความสัมพนัธ ปญหาครอบครัว ปญหาลูก ปญหาตาง ๆ สันติสุขนีจ้ะเปนของคุณ ถา
คุณเช่ือและวางใจในพระเยซูคริสต พระองคเสด็จมาในวันคริสตมาสก็เพื่อมอบชีวิตใหมใหแกเรา ทุก
คนท่ีเช่ือและวางใจในพระองค 

วันคริสตมาสนี้ พระเจามีของขวัญพิเศษใหกับคุณและคุณสามารถยืน่มือ ยื่นใจออกรับได
เดี๋ยวนี ้

1 ยอหน 5:12 “ผูท่ีมีพระบุตรก็มีชีวิต ผูท่ีไมมีพระบุตร ก็ไมมีชีวิต” นี่แหละคือความหมายท่ี
แทจริงของวันคริสตมาส คุณจะรับพระเยซูในวนัคริสตมาสนี้ไหม 

วันคริสตมาสนี้ พระเยซูสามารถเช็ดน้ําตาทุกหยดจากตาของทานพระองคสามารถแบก
รับภาระปญหาและแกไขปญหาท่ีแกไมไดของทาน 

พระองคสามารถยกโทษความบาปผิดท่ีกัดกินใจของทาน พระองคสามารถเปล่ียนทานเปนคน
ใหมเพยีงแตทานมาหาพระองค และยอมใหพระองคทรงเปนพระผูชวยใหรอดของทานในวันคริสต
มาส 
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ถาในวันคริสตมาสนี้ คุณจะใหของขวัญแกพระเยซูสักส่ิงหนึ่งท่ีพระองคปรารถนา เรานาจะได
จิตใจจิตวิญญาณและชีวิตของเราเองเปนของขวัญในวนัคริสตมาสกับพระองค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแหงประเทศไทย, ปที่ 57 ฉบับที่ 313 พฤศจิกายน – ธันวาคม 

2006, หนา 8-15. 
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