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ความเป็ นเอกของพระเยซูคริสต์ วิลเลียม อาร์ .ไบรท์
ข้ำพเจ้ำใคร่ ที่จะขอถำมท่ำนผูอ้ ่ำนด้วยคำถำมที่สำคัญยิง่ สักคำถำมหนึ่งว่ำ ท่ำนคิดว่ำใครเป็ นผูท้ ี่
มีบุคลิกดีเยีย่ มที่สุดในประวัติศำสตร์ของโลก?
ข่ำวประเสริ ฐ
ที่ขำ้ พเจ้ำใคร่ จะบอกให้ท่ำนทรำบนี้
มี
ควำมสำคัญอย่ำงยิง่
ข้ำพเจ้ำจึงปรำรถนำที่จะให้ท่ำนผูอ้ ่ำนแต่ละคน
ทรำบเป็ นกำรส่ วนตัว เพื่อมิให้ขอ้ ควำมอันเปี่ ยมไปด้วยคุณประโยชน์
ตอนหนึ่งตอนใดของข่ำวประเสริ ฐนี้ ตกหล่นสู ญหำยไป
หลำยปี มำแล้วได้มีนิสิตแพทย์ผปู ้ รำดเปรื่ อง ชำวต่ำงประเทศ
คนหนึ่งมำหำข้ำพเจ้ำ เขำเป็ นผูท้ ี่มีควำมเคร่ งครัดในกำรปฏิบตั ิตำมหลักคำสอนของศำสนำของเขำ ใน
ประเทศทำงภำคตะวันออกเป็ นอย่ำงยิง่ หลักจำกที่ได้ทำควำมรู ้จกั กันมำเป็ นเวลำแรมเดือน เรำก็ได้
กลำยเป็ นมิตรที่ดีต่อกัน ข้ำพเจ้ำได้ต้ งั ปั ญหำถำมเขำถึงสำมข้อด้วยกันดังนี้วำ่ “คุณจอห์น ในบรรดำผูน้ ำ
ทั้งหลำยของโลกเท่ำที่คุณรู ้จกั นั้น คุณคิดว่ำใครเป็ นผูน้ ำที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด ใครเป็ นผูท้ ี่ทำประโยชน์ให้แก่
มนุษยชำติมำกที่สุด” หลักจำกที่ครุ่ นคิดอยูส่ ักครู่ หนึ่งจอห์นก็ตอบข้ำพเจ้ำว่ำ “ผมเชื่อแน่วำ่ พระเยซู
คริ สต์เป็ นผูท้ ี่ทำประโยชน์ให้แก่มนุษย์ได้มำกกว่ำบุคคลใด ๆ เท่ำที่เคยมีมำ ผมจึงใคร่ ที่จะกล่ำวว่ำ
พระองค์เป็ นผูน้ ำที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของโลก”
ต่อจำกนั้นข้ำพเจ้ำก็ได้ถำมเขำอีกว่ำ “คุณคิดว่ำใครเป็ นบรมครู ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของโลก” ไม่ตอ้ ง
สงสัยเลยว่ำเขำคงคิดย้อนไปถึงบรรดำนักปรำชญ์ ทั้งหลำยในอดีต เช่น โซเครตีส อริ สโตเติล เพลโต
และคนอื่น ๆ อีก รวมทั้งนักปรำชญ์ในยุคปั จจุบนั หรื อบำงทีเขำอำจนึกไปถึงท่ำนขงจื๊อก็ได้ แต่แล้วเขำ
ตอบว่ำ “บรมครู ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดก็คือพระเยซูคริ สต์นนั่ เอง”
ในที่สุด ข้ำพเจ้ำก็ได้ถำมชำยหนุ่มผูม้ ีควำมเคร่ งครัดในกำรปฏิบตั ิคำสอนของศำสนำทำงภำค
ตะวันออกผูน้ ้ ี อีกว่ำ “คุณจอห์น คุณคิดว่ำ ในบรรดำมวลมนุษย์เท่ำที่เคยมีชีวติ อยูใ่ นโลกนี้ ใครเป็ น
บุคคลที่สำมำรถดำรงชีวติ อยูอ่ ย่ำงสะอำดบริ สุทธิ์ ที่สุด” เขำตอบข้ำพเจ้ำอย่ำงฉับพลัน โดยไม่มีกำร
เสี ยเวลำนัง่ คิดเลยว่ำ “พระเยซูคริ สต์” ทั้งนี้เพรำะมนุษย์ต่ำงรู ้ดีแล้วว่ำ ในประวัติศำสตร์ ของมนุษยชำติ
นั้น ไม่เคยมีใครที่มีควำมบริ สุทธิ์ ประเสริ ฐดังเช่นพระองค์ ในทุกวันนี้หำกท่ำนเดินทำงไปยังส่ วนใด ๆ
ของโลก สนทนำและไต่ถำมผูท้ ี่นบั ถือศำสนำต่ำง ๆ เช่นเดียวกับที่ขำ้ พเจ้ำได้ถำมนิสิตแพทย์หนุ่น
ดังกล่ำวแล้ว แม้วำ่ บุคคลเหล่ำนั้นจะเคร่ งครัดต่อคำสอนของศำสนำของเขำมำกเพียงใด แต่ถำ้ หำกว่ำเขำ
ได้รู้ถึงควำมจริ งดังกล่ำวแล้ว เขำก็ยอ่ มจะต้องยอมรับเช่นเดียวกันว่ำ ไม่เคยมีมนุษย์คนใดมีควำมเป็ น
เอกและประเสริ ฐสุ ดดังพระเยซูคริ สต์เลย พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูท้ ี่มีควำมเยีย่ มยอดที่สุดในทุกกำล
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สมัย พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ปลี่ยนแปลงโฉมหน้ำประวัติศำสตร์ ของมนุษยชำติ แม้แต่หนังสื อพิมพ์หรื อ
สื่ อสำรมวลชนก็ยนื ยันในหลักควำมจริ งที่วำ่ พระเยซูคริ สต์เคยมีชีวติ อยูใ่ นโลกนี้ร่วมสองพันปี มำแล้ว
คำว่ำ “ B.C. มีควำมหมำยว่ำ “ก่อนคริ สตศักรำช” ส่ วนคำว่ำ “A.D.” เป็ นตัวย่อมำจำกคำว่ำ “แอนโนโด
มินิ” ในภำษำลำติน หมำยควำมว่ำ “ปี แห่งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำของเรำ”
หำกท่ำนศึกษำย้อนไปถึงพระชนม์ชีพ และอิทธิพล ของพระเยซูคริ สต์ในประวัติศำสตร์แล้ว
จะเห็นได้วำ่
ไม่วำ่ ข่ำวประเสริ ฐอันแท้จริ งของพระองค์เผยแพร่ ไปสู่ ที่ใด
ก็ได้ก่อให้เกิดควำม
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวติ ของประชำชนและประเทศชำติอย่ำงใหญ่หลวงเสมอ เรำอำจได้ยนิ อยูเ่ สมอว่ำคำ
ว่ำ “HISTORY” ซึ่ งแปลว่ำประวัติศำสตร์ น้ นั แท้จริ งแล้ว หมำยถึง “His Story” คือพระรำชประวัติของ
พระองค์นนั่ เอง
เพรำะถ้ำหำกว่ำท่ำนหยิบยกเอำประวัติของพระเยซูออกจำกประวัติศำสตร์ของ
มนุษยชำติแล้ว ประวัติศำสตร์ ก็จะเปลี่ยนแปลงผิดแผกไปกว่ำที่เป็ นอยูม่ ำก
นักเขียนคนหนึ่งได้บรรยำยถึงอิทธิพลของพระเยซูไว้ดงั นี้ “ตลอดเวลำสิ บเก้ำศตวรรษเศษที่
ผ่ำนมำนี้ พระเยซูทรงเป็ นศูนย์กลำงของมวลมนุษยชำติทรงเป็ นผูน้ ำในกำรสร้ำงควำมเจริ ญให้แก่โลก
คงไม่เกินควำมจริ งหำกข้ำพเจ้ำจะกล่ำวว่ำ แสนยำนุภำพใด ๆ ในโลกเท่ำที่เคยมีมำ ไม่วำ่ จะเป็ น
กองทัพบก กองทัพเรื อ หรื อสิ่ งอื่นใด ตลอดจน รัฐสภำ รัฐบำลทุก ๆ รัฐบำลและอีกทั้งพระมหำกษัตริ ย ์
ทุก ๆ องค์ที่โลกเคยมีมำ เมื่อผนึกกำลังกันเข้ำแล้วก็ไม่อำจมีผลต่อชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้เสมอเหมือน
พระเยซูคริ สต์” แม้ท่ำนจะทรำบว่ำ พระเยซูทรงมีอิทธิ พลและผลดีต่อโลกดังกล่ำวแล้วก็ตำม แต่เพื่อ
ควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้และสมบูรณ์ ข้ำพเจ้ำจึงใคร่ ที่จะนำท่ำนย้อนกลับไปพิจำรณำเหตุกำรณ์ ควำม
เป็ นอยูข่ องมนุษย์ในอดีต โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เกี่ยวกับฐำนะของสตรี ที่ปรำศจำกพระคริ สต์วำ่ มีสภำพ
เช่นใด อริ สโตเติล นักปรำชญ์ที่มีชื่อเสี ยงยิง่ คนหนึ่ง ในยุคก่อนคริ สตศักรำชกล่ำวว่ำ “สังคมจะยุง่ เหยิง
ปรำศจำกระเบียบแบบแผน หำกว่ำยอมให้สตรี มีควำมเสมอภำค เท่ำเทียมสำมีหรื อบุรุษเพศ เพรำะกำร
กระทำเช่นนี้ก็ไม่ผดิ อะไรกับกำรให้ทำสมีควำมเสมอภำคกับผูเ้ ป็ นนำยนัน่ เอง” โซเครติส นักปรัชญำ ผู้
มีชื่อเสี ยงคนหนึ่งในอดีตก็เคยกล่ำวว่ำ “ยังจะมีใครอีกหรื อที่ท่ำนสนทนำด้วยน้อยไปกว่ำภรรยำของ
ท่ำน?” เพลโต นักปรัชญำ ที่มีชื่อเสี ยงมำกอีกท่ำนหนึ่ง ได้แนะนำไว้ในหนังสื อ “อุตมะรัฐ” (รัฐแห่ง
อุดมคติ หรื อ “รัฐแห่งควำมฝัน”) ของท่ำนว่ำ สตรี ท้ งั หลำยควรเป็ นสมบัติส่วนรวมของบุรุษ และเป็ น
หน้ำที่ของรัฐที่จะต้องเลี้ยงดูบุตรหลำนของเขำเอง” ไม่เพียงแต่เท่ำนี้ยงั มีคำสอนของศำสนำในประเทศ
ทำงตะวันออกศำสนำหนึ่ง ที่ยดึ มัน่ ในหลักกำรที่วำ่ ไม่ควรให้เกียรติแก่สตรี และตีค่ำของสตรี ต่ำมำก แต่
พระคริ สต์ได้ทรงยุติปัญหำเหล่ำนี้ดงั จะเห็นได้จำกพระคริ สตธรรมใหม่ ซึ่ งสอนว่ำ ในพระคริ สต์ไม่มี
ควำมเป็ นบุรุษเพศหรื อสตรี เพศ ไม่มีควำมเป็ นทำสหรื อควำมเป็ นไท ไม่วำ่ พระกิตติคุณของพระคริ สต์
ได้เข้ำไปสู่ ณ ที่ใด ที่นนั่ ย่อมมีกำรนับถือในกำรสมรสและสิ ทธิของสตรี เพศ ตลอดจนควำมเสมอภำค
7

ในกำรลงมติ ไม่วำ่ ข่ำวประเสริ ฐของพระองค์ได้เข้ำไปสู่ ที่ใด ที่นนั่ จะมีกำรตั้งสถำบันกำรศึกษำชั้นสู ง มี
กำรออกกฏหมำยกำรควบคุมกำรใช้แรงงำนเด็ก
มีกำรล้มเลิกระบบกำรใช้ทำส
ตลอดจนมีกำร
เปลี่ยนแปลง เพื่อผลประโยชน์ของมนุษยชำติในด้ำนอื่น ๆ อีกมำกมำยหลำยอย่ำง
ถึงแม้วำ่ เรื่ องรำวของพระคริ สต์จะตั้งอยูบ่ นรำกฐำนแห่งควำมจริ งในประวัติศำสตร์ ก็ตำม แต่ก็
ยังมีบุคคลบำงคนที่ไม่ยอมเชื่อถือ และมีควำมสงสัยอยูเ่ สมอ รวมทั้งนิสิตนักศึกษำในมหำวิทยำลัยหรื อ
สถำบันขั้นอุดมศึกษำ ทุกปี ข้ำพเจ้ำมีโอกำสไปเยีย่ มเยียนสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ประมำณห้ำสิ บแห่ง
เพื่อกล่ำวคำปรำศรัยกับบรรดำนิสิตนักศึกษำนับจำนวนพัน ๆ คน เกี่ยวกับเรื่ องรำวของพระเยซูคริ สต์
และข้ำพเจ้ำได้พบศำสตรำจำรย์ และนักศึกษำซึ่ งแสดงควำมรู ้สึกเป็ นปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์อยูเ่ สมอ (แม้
บุคคลเหล่ำนี้จะมีจำนวนน้อยก็ตำม) บำงคนก็กล่ำวว่ำ พระเยซูคริ สต์เป็ นแต่เพียงสมมุติเทพฯ บ้ำงว่ำ
พระองค์เป็ นแต่เพียงบุคคลที่มีชื่อเสี ยงมำกคนหนึ่งเท่ำนั้นเอง พวกเขำดูหมิ่นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และ
เย้ยหยันบุคคลที่เคำรพบูชำพระเยซูคริ สต์ ในฐำนะที่เป็ นบุตรของพระเจ้ำ
ในบรรดำผูท้ ี่มีควำมสงสัยในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ดร.ไซรี ส อี. เอ็ม. โจ๊ด นักปรัชญำผูม้ ี
ชื่อเสี ยงยิง่ คนหนึ่งของโลกรวมอยูด่ ว้ ย ท่ำนผูน้ ้ ีเคยเป็ นหัวหน้ำแผนกปรัชญำ ในมหำวิทยำลัยลอนดอน
เป็ นเวลำหลำยปี ดร. โจ๊ด และผูร้ ่ วมงำนของเขำ อันมี จูเลี่ยน ฮักสเลย์ เบอร์ แทรน รัสแซล และ เอช.จี.
แวลส์ ซึ่ งอำจกล่ำวได้วำ่ เป็ นหมู่คณะที่ดำเนิ นกำรบ่อนทำลำยควำมเชื่อถือทำงคริ สเตียนในระดับชนชั้น
วิทยำลัยทัว่ ไป มำกยิง่ กว่ำหมู่คณะอื่นใดในยุคที่ผำ่ นมำนี้ ดร. โจ๊ด เชื่อว่ำ พระเยซูเป็ นเพียงสำมัญชนผู ้
หนึ่งเท่ำนั้น และพระเจ้ำเป็ นเพียงส่ วนหนึ่งของจักรวำล หำกว่ำจักรวำลถูกทำลำยพินำศไป พระเจ้ำก็
อำจถูกทำลำยไปด้วย เขำเห็นด้วยกับหลักปรัชญำของชอว์ ที่วำ่ ด้วยพลังแห่งชีวติ กล่ำวคือ เขำเชื่อว่ำไม่
มีสิ่งที่เรี ยกว่ำบำป และมนุ ษย์เรำจะได้รับภำวะที่ดีในที่สุด เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วก็จะได้รับแต่ควำมสุ ข
ตลอดไป ถ้ำให้เวลำมนุษย์อีกสักเล็กน้อย มนุษย์ก็จะสำมำรถทำให้โลกกลำยเป็ นสวรรค์ข้ ึนมำได้ ดร.
โจ๊ด มีควำมคิดเห็นอันเป็ นปฏิปักษ์ต่อเรื่ องรำวของพระคริ สต์อย่ำงรุ นแรงและเขียนไว้ในหนังสื อต่ำง ๆ
หลำยเล่ม ซึ่ งส่ งผลให้นิสิตนักศึกษำเป็ นอันมำกในยุคที่ผำ่ นมำ มีแนวควำมคิดเห็นในทำงที่ไม่เชื่อว่ำมี
พระเจ้ำ
ต่อมำในปี 1948 ขณะที่ขำ้ พเจ้ำกำลังอ่ำนหนังสื อพิมพ์ “ไทมส์” ของกรุ งลอสแอนเจลลิส
ข้ำพเจ้ำก็ได้พบว่ำด้ำนในฉบับนั้นมีภำพของ ดร.โจ๊ด ผูค้ นแก่เรี ยนผูน้ ้ นั พร้อมกับข้อควำมที่ระบุถึง
ควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงใหญ่หลวง ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขำ เขำกล่ำวว่ำเป็ นปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์มำเป็ น
เวลำหลำยปี โดยที่ครั้งหนึ่งเขำได้ปฏิเสธควำมจริ งในเรื่ องควำมผิดบำป เดี๋ยวนี้ เขำเชื่ อแล้วว่ำบำปนั้นมี
จริ ง สงครำมโลกทั้งสองครั้ง และซึ่ งอำจเกิดขึ้นอีกในไม่ชำ้ นี้ ได้แสดงให้เห็นว่ำ มนุ ษย์เป็ นผูท้ ี่เต็มไป
ด้วยควำมผิดบำป เดี๋ยวนี้เขำเชื่อคำอธิ บำยเกี่ยวกับควำมผิดบำป ที่ปรำกฏในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และ
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เชื่ออีกว่ำวิถีทำงที่จะแก้ไขได้ก็จะพบได้ที่ไม้กำงเขนของพระคริ สต์
เท่ำนั้น เขำเคยปฏิเสธเรื่ องรำวเหล่ำนี้มำตลอดชีวิตของเขำ แต่เดี๋ยวนี้ เขำ
ได้อำ้ อ้อมแขนต้อนรับไว้ดว้ ยควำมยินดีในช่วงระยะก่อนหน้ำที่ ดร. โจ๊ด
จะสิ้ นชีวติ นี้ เขำได้กลำยเป็ นคริ สเตียนที่มีควำมกระตือรื อร้น เพื่อองค์
พระผูช้ ่วยให้รอดอย่ำงยิง่ ผูห้ นึ่ง บนโต๊ะทำงำนของข้ำพเจ้ำมีหนังสื อเล่ม
หนึ่งส่ งมำจำกอังกฤษเมื่อเร็ ว ๆ นี้ อันเป็ นผลงำนของ ดร. โจ๊ด เอง ในหนังสื อเล่มนั้นเขำได้บนั ทึก
เรื่ องรำวในกำรหันมำเชื่อพระคริ สต์ของเขำ
เรื่ องกำรกลับใจหันมำเชื่อในองค์พระคริ สตเจ้ำ ของนักปรำชญ์ผมู ้ ีชื่อเสี ยงทำนองเดียวกันนี้ มี
มำกมำยร้อยเรื่ อง เป็ นต้นว่ำ ลิว วอลเลซ ซึ่ งเป็ นนักวรรณคดีที่ปรำดเปรื่ องมำกผูห้ นึ่ง วอลเลซ และ
เพื่อนรักของเขำคือ อิงเกอร์ โซล ได้ตกลงกันว่ำ จะร่ วมมือกันเขียนหนังสื อเล่มหนึ่งเพื่อจะทำลำยควำม
เชื่อถือของคริ สเตียน
บุคคลทั้งสองมีควำมเห็นว่ำผูท้ ี่เชื่อเป็ นคริ สเตียน
ต้องผูกมัดตัวเองไว้กบั
หลักเกณฑ์ต่ำง ๆ มำกมำย ไม่มีอิสระเสรี ไม่ผดิ อะไรกับทำสของควำมเชื่อ แต่ต่อมำภำยหลัง วอลเลซก็
ได้กลับใจหันมำเชื่อพระเยซู เขำได้เล่ำว่ำ เขำได้ใช้เวลำถึงสองปี เพื่อศึกษำค้นคว้ำจำกห้องสมุดที่มี
ชื่อเสี ยงทั้งในยุปโรปและอเมริ กำเอง
เพื่อหำข้อมูลในอันที่จะเขียนหนังสื อเพื่อจะทำลำยล้ำงควำม
เชื่อถือต่ำง ๆ ของคริ สเตียน แต่ในขณะที่เขำกำลังเขียนบทที่สองของหนังสื อเล่มนั้น ควำมคิดในกำรที่
จะต่อต้ำนพระคริ สต์ ก็ได้เปลี่ยนแปลงไป ในที่สุดเขำก็ได้รู้สึกสำนึกตัว คุกเข่ำลงร้องไห้ และทูลต่อ
พระเยซูวำ่ “ข้ำแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำและพระเจ้ำของข้ำพเจ้ำ” ทั้งนี้เพรำะเขำพบหลักฐำนอย่ำงมำกมำยที่
สนับสนุนควำมจริ งที่วำ่ พระคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้ำ เขำจึงไม่อำจปฏิเสธอีกต่อไปว่ำ พระเยซูคริ สต์
ไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้ำ ในที่สุดพระองค์ผซู ้ ่ ึ ง วอลเลซ พยำยำมหำทำงที่จะพิสูจน์ให้ได้วำ่ เป็ นผูท้ ี่
โกหกมดเท็จหลอกลวงโลก ก็ได้ครอบครองชี วติ จิตใจของเขำ กำลเวลำต่อมำ ลิว วอลเลซ ได้เขียนนว
นิยำยเรื่ องหนึ่งเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในสมัยของพระเยซูคริ สต์ ซึ่ งอำจกล่ำวได้วำ่ เป็ นหนังสื อที่มีชื่อเสี ยง
ยิง่ เล่มหนึ่งของโลกนวนิยำยเล่มนั้นมีชื่อว่ำ “เบน เฮอร์ ” (หนังสื อเล่มนี้แปลเป็ นภำษำไทยแล้ว)
ตัวอย่ำงเกี่ยวกับผูท้ ี่เคยมีควำมสงสัยในเรื่ องรำวของพระคริ สต์อีกคนหนึ่งก็คือ ซี.เอส. เลวิส
ศำตรำจำรย์คนหนึ่งในมหำวิทยำลัย อ๊อกซฟอร์ด เขำเคยมีควำมคิดเห็นเป็ นปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ และ
ไม่ยอมเชื่อว่ำพระคริ สต์คือพระเจ้ำเป็ นเวลำหลำยปี แต่เขำก็ได้กล่ำวเป็ นสำวกของพระคริ สต์ที่มีควำม
เคร่ งครัดอย่ำงมำกยิง่ คนหนึ่ง เขำได้เขียนหนังสื อสนับสนุนควำมเชื่อในองค์พระผูช้ ่วยให้รอดหลำยเล่ม
ซึ่งล้วนแต่เป็ นหนังสื อที่มีชื่อเสี ยง และเขำได้กล่ำวไว้ในหนังสื อ “The Case for Christianity” ตอนหนึ่ง
มีใจควำมว่ำ “บุคคลธรรมดำใด ๆ ก็ตำมที่พดู จำแบบพระเยซูคริ สต์ จะไม่อำจจัดเป็ นปรมำจำรย์ทำง
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ธรรมจริ ยำได้เลย กำรพูดเช่นนั้น ถ้ำหำกคนนั้นไม่เป็ นคนวิกลจริ ตจิตฟั่นเฟื่ อนก็เป็ นพวกมำรร้ำยจำก
นรก
“ทำนองเดียวกัน ท่ำนจะต้องตัดสิ นใจว่ำ พระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง
หรื อมิฉะนั้นก็ตอ้ งเชื่ อว่ำ พระองค์ทรงเป็ นผูท้ ี่เลวร้ำยอย่ำงเหลือขนำด กำรตัดสิ นใจของเรำจะต้องลงเอย
ในรู ปใดรู ปหนึ่ง จะอยูร่ ะหว่ำงครึ่ ง ๆ กลำง ๆ ไม่ได้ ถ้ำเรำไม่ยอมรับว่ำพระองค์คือมำรร้ำย เรำต้อง
กรำบไหว้บูชำพระองค์แทบพระบำท ในฐำนะที่พระองค์ทรงเป็ น
พระเจ้ำ อย่ำยกย่องพระองค์เพียงในฐำนะเป็ นพระปรมำจำรย์ใน
ด้ำนธรรมจริ ยำเท่ำนั้น ทั้งนี้เพรำะพระองค์มิได้ทรงเปิ ดโอกำสให้
เรำตัดสิ นเช่นนั้น”
สำหรับท่ำนผูอ้ ่ำนเล่ำ พระเยซูคริ สต์คือใคร? พระองค์
เป็ นแต่เพียงสมมุติเทพ ในนิยำยปรำปรำ เป็ นเพียงมนุษย์ธรรมดำ หรื อทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ำ
อย่ำงแท้จริ ง? คำตอบของท่ำนต่อปั ญหำนี้ จะส่ งผลต่อชีวติ ของท่ำนตลอดกำล ทั้งในโลกนี้และเมื่อ
สิ้ นชีวติ ไปแล้ว
บำงคนอำจถำมว่ำ “ควำมเชื่อของคริ สเตียนตั้งอยูบ่ นรำกฐำนแห่งควำมจริ งของประวัติศำสตร์
เช่นนั้นหรื อ?” สำหรับปั ญหำนี้ ข้ำพเจ้ำใคร่ ที่จะนำควำมนึ กคิดของ ดร. คลิฟฟอร์ ด เฮอร์ เบิร์ท มูรย์ แห่ง
มหำวิทยำลัยฮำร์ วำด มำอ้ำงไว้ ณ ที่น้ ี เพื่อให้ท่ำนได้รู้ไว้บำ้ งพอสมควร ดร. มูรย์กล่ำวว่ำ “คริ สเตียน
ทั้งหลำยไม่ได้รู้จกั องค์พระเยซูช่วยให้รอด และผูไ้ ถ่ของเขำอย่ำงเช่นเทพเจ้ำในนิยำยปรำปรำ ซึ่ งมีแต่
ควำมหยำบช้ำป่ ำเถื่อน มีควำมประพฤติที่ไม่ดีไม่งำม ควำมเชื่อของคริ สเตียนตั้งอยูบ่ นรำกฐำนแห่ง
ควำมจริ งในประวัติศำสตร์ที่เชื่อถือได้”
นอกจำกบุคคลต่ำง ๆ ดังที่ขำ้ พเจ้ำได้กล่ำวมำนี้แล้ว ยังมีนกั กำรศึกษำนักปรำชญ์ที่มีชื่อเสี ยงอีก
หลำยท่ำน ซึ่ งต่อมำได้กลำยเป็ นสำวกผูย้ อมอุทิศตนเพื่อพระคริ สต์ ตัวอย่ำงเช่น ดร. วิเลียม ไลออน เฟ
ลพส์ ผูซ้ ่ ึงเคยเป็ นศำสตรำจำรย์ ในมหำวิทยำลัยเยล กว่ำ 40 ปี ท่ำนผูน้ ้ ีเป็ นศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำ
ประวัติศำสตร์ และเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงยิง่ ผูห้ นึ่งในสหรัฐอเมริ กำ ดร. เฟลพส์ได้แสดงควำมเชื่อมัน่ ของท่ำน
ในกำรอ้ำงอิงพยำนหลักฐำนต่ำง ๆ ในประวัติศำตร์ เพื่อสนับสนุนให้เห็นว่ำ พระเยซูคริ สต์เจ้ำทรงเป็ น
พระเจ้ำและท่ำนได้เป็ นพยำนแก่บุคคลอื่น ๆ ถึงควำมเชื่อของท่ำนว่ำ พระเยซูคริ สต์คือ พระผูช้ ่วยให้
รอดของท่ำน
เป็ นควำมจริ งที่วำ่ ยังมีผคู ้ นอีกเป็ นจำนวนมำก ที่ไม่เชื่ อว่ำพระคริ สต์ทรงเป็ นพระบุตรของพระ
เจ้ำ และพระผูช้ ่วยให้รอดของเรำ ในบรรดำผูท้ ี่ไม่เชื่ อเหล่ำนี้มีนกั ปรำชญ์ นักกำรศึกษำที่มีชื่อเสี ยงของ
โลกรวมอยูด่ ว้ ย แต่เมื่อข้ำพเจ้ำได้สนทนำปรำศรัยกับบุคคลเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำก็รู้สึกใจหำยและประหลำด
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ใจอย่ำงยิง่ ที่ได้พบว่ำ พวกเขำส่ วนใหญ่มกั ขำดควำมรู ้ในควำมจริ งแห่งพระกิตติคุณ ท่ำนเคยอ่ำน
หนังสื อซึ่ งเขียนโดยกลุ่มนักเขียนเรื องนำมที่มีจิตใจสงสัยไม่เชื่อพระคริ สต์ ดังเช่น อิงเกอร์ โซล โทมำส
เพนย์ และคนอื่น ๆ บ้ำงไหม? ท่ำนจะต้องประหลำดใจที่พบว่ำ ประเด็นต่ำง ๆ ที่บุคคลเหล่ำนี้ยกขึ้นมำ
กล่ำวอ้ำงโจมตีน้ นั ล้วนแต่เป็ นปั ญหำที่เขำไม่เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้แทบทั้งสิ้ นเขำได้สร้ำง “หุ่น” ขึ้น และก็
ดำเนินกำรทำลำยหุ่นนั้นด้วยข้อเขียนของเขำเอง
ข้ำพเจ้ำยังไม่เคยพบบุคคลผูซ้ ่ ึ งเมื่อพิจำรณำถึงหลักฐำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับพระเยซูดว้ ยควำมเที่ยง
ธรรมแล้ว จะไม่ยอมรับว่ำ พระองค์คือพระบุตรของพระเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้พดู ว่ำ เคยพบบุคคลที่ไม่เชื่อ แต่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้สนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับบุคคลเหล่ำนั้นแล้ว พวกเขำก็ได้สำรภำพด้วยควำม
จริ งใจว่ำ “ผมไม่ได้ใช้เวลำให้เพียงพอ ในกำรอ่ำนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ หรื อพิจำรณำไตร่ ตรอง
ข้อเท็จจริ งต่ำง ๆ ในประวัติศำสตร์ อันเกี่ยวข้องกับพระเยซูได้อย่ำงถี่ถว้ น” ควำมไม่พอใจที่บุคคล
เหล่ำนี้มีต่อเรื่ องรำวของพระคริ สต์ เป็ นผลสื บเนื่ องมำจำกประสบกำรณ์ต้ งั แต่วยั เด็กของพวกเขำหรื อ
อำจเนื่องมำจำกกำรดำเนินชีวิต ที่ไม่สอดคล้องกับควำมเชื่อของคริ สเตียนบำงคน หรื ออำจเป็ นเพรำะ
อิทธิ พลแห่งคำสอนของศำสตรำจำรย์ ในสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ตำมเขำเหล่ำนั้นก็ได้ยอมรับ
ว่ำ พวกเขำมิได้พิจำรณำไตร่ ตรองถึงเรื่ องรำวของพระเยซูคริ สต์ ตลอดจนข้อเรี ยกร้องต่ำง ๆ ของ
พระองค์ ที่ทรงมีต่อชี วติ ของพวกเขำอย่ำงซื่ อสัตย์
ต่อไปนี้ เป็ นข้อพระธรรมบำงข้อ ซึ่ งคัดมำจำกพระคริ สตธรรมใหม่ ในส่ วนที่กล่ำวถึงพระเยซู
คริ สต์ พระธรรมโคโลสี 1:15-20 กล่ำวว่ำ “พระองค์เป็ นแบบพระฉำยของพระเจ้ำผูซ้ ่ ึ งไม่ประจักษ์แก่ตำ
นั้น ได้ทรงบังเกิดก่อนสรรพสัตว์ท้ งั ปวง เพรำะว่ำพระองค์ได้ทรง
สร้ำงสรรพสิ่ งในท้องฟ้ ำก็ดี ที่แผ่นดินโลกก็ดี สิ่ งซึ่ งประจักษ์แก่ตำ
และซึ่ งไม่ประจักษ์แก่ตำ ...ด้วยว่ำเป็ นกำรที่ชอบพระทัย (พระ
บิดำ) ให้ควำมบริ บูรณ์ท้ งั สิ้ นมีอยูใ่ นพระองค์ และโดยพระองค์น้ นั
ให้สิ่งสำรพัดกลับคืนดีกบั พระองค์ โดยที่พระองค์ได้ทรงกระทำ
ให้มีมิตรภำพด้วยพระโลหิ ตแห่งกำงเขนของพระองค์แล้ว คือโดย
พระองค์น้ นั แม้เป็ นสิ่ งในแผ่นดินโลกก็ดี หรื อสิ่ งในท้องฟ้ ำก็ดี”
พระธรรมฮีบรู 1:1-2 กล่ำวว่ำ “เมื่อครำวก่อนพระเจ้ำได้ตรัสทำงพวกผูพ้ ยำกรณ์ทีละเล็กทีละน้อย ด้วย
อำกำรหลำยวิธีแก่บรรพบุรุษ แต่ในครำวที่สุดนี้ ได้ตรัสแก่เรำทำงพระบุตร พระบุตรนั้นพระองค์ได้ทรง
ตั้งไว้เป็ นผูร้ ับสิ่ งทั้งปวงเป็ นมรดก และโดยพระบุตรนั้นพระองค์ได้ทรงสร้ำงโลกทั้งหลำย” พระธรรม
โคโลสี 2:3 กล่ำวว่ำ “คลังสติปัญญำ และควำมรู ้ทุกอย่ำง ทรงปิ ดซ่อนไว้ในพระองค์น้ นั ” พระธรรมเอเฟ
ซัส 1:9,10 กล่ำวว่ำ “พระองค์ได้ทรงโปรดให้เรำรู้ควำมลับลึกในพระทัยของพระองค์....ที่พระองค์ทรง
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ดำริ ไว้ ประสงค์เมื่อเวลำกำหนดครบบริ บูรณ์แล้ว พระองค์จะทรงรวบรวมสิ่ งสำรพัดซึ่ งมีอยูใ่ นสวรรค์ก็
ดี และที่แผ่นดินโลกก็ดี ไว้ให้พระคริ สต์เป็ นประมุข”
มีหลำยสิ่ งหลำยอย่ำงที่พระเยซูทรงสำมำรถกระทำเพื่อเรำ โดยที่ไม่มีผอู ้ ื่นใดสำมำรถกระทำ
เช่นนั้นได้ แต่ในบทควำมนี้ ข้ำพเจ้ำใคร่ ที่จะให้เรำพิจำรณำโดยเฉพำะเพียงสี่ อย่ำงเท่ำนั้น ประกำรแรก
พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ดียวเท่ำนั้น ที่สำมำรถ ยกโทษ ควำมผิดบำปให้แก่มวลมนุษย์ได้ ประกำรที่สอง
พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ดียวเท่ำนั้น ที่สำมำรถประทำนให้เรำมี จุดมุ่งหมาย ในชีวติ ประกำรที่สำม พระองค์
ทรงเป็ นผูเ้ ดียวเท่ำนั้น ที่สำมำรถประทำน สันติสุข ให้แก่จิตใจอันปั่ นป่ วนวุน่ วำยของเรำ และประกำร
สุ ดท้ำยพระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ดียวเท่ำนั้น ที่สำมำรถประทำน ฤทธิ์ เดช เพื่อให้เรำดำรงชีวติ อยูอ่ ย่ำงครบ
บริ บูรณ์ได้
พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ พระเจ้ำเป็ น ผู้บริ สุทธิ์ ส่ วนมนุษย์น้ นั เป็ น คนบาป ระหว่ำงเรำ
กับพระเจ้ำ มีหุบเหวกว้ำงใหญ่ขวำงกั้นอยู่ และเรำไม่สำมำรถข้ำมเหวอันนี้ได้ พระคริ สตธรรมคัมภีร์
กล่ำวว่ำ มนุษย์ท้ งั ปวงต่ำงกระทำควำมผิดบำปด้วยกันทุกคน ได้เสื่ อมจำกพระสง่ำรำศีของพระเจ้ำ จึงไม่
สำมำรถถวำยพระเกีรยติแก่พระองค์ได้ ค่ำจ้ำงของควำมผิดบำปนั้นคือควำมตำย ซึ่ งหมำยถึงกำลพลัด
พรำกจำกพระองค์เป็ นนิ จ แต่ของประทำนของพระองค์ก็คือชีวติ นิรันดร์ โดยองค์พระเยซูคริ สตเจ้ำของ
เรำ มนุษย์ไม่สำมำรถข้ำมห้วงเหวแห่งควำมผิดบำปไปสู่ พระเจ้ำได้ ไม่วำ่ เขำจะเป็ นคนดีสักเท่ำใดก็ตำม
พระเจ้ำทรงเชื่อมโยงหุ บเหวแห่งควำมผิดบำปนี้ โดยพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระองค์ พระคริ สต
ธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ “พระเจ้ำทรงรักโลกจนได้ประทำนพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่
วำงใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินำศ แต่มีชีวิตนิ รันดร์ ”
ขอให้เรำหันมำพิจำรณำควำมหมำยของคำต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ดูสักหน่อยว่ำควำมผิดบำปหมำยควำม
ว่ำอะไร? “บำป” ในที่น้ ีจำเป็ นต้องเป็ นควำมผิดเกี่ยวกับกำรโกหกมดเท็จ กำรลักทรัพย์ หรื อกำร
ประพฤติผดิ ทำนองคลองธรรมตำมที่เรำเข้ำใจกันโดยทัว่ ๆ ไป แท้จริ งแล้วบำปคือสภำวะทำงจิตใจของ
มนุษย์ซ่ ึ งดำเนินชีวิตอย่ำงเป็ นอิสระและพึ่งตนเอง จึงขำดควำมสัมพันธ์หรื อสำมัคคีธรรมกับพระเจ้ำ
ท่ำนคงทรำบแล้วว่ำ ในชีวิตท่ำนมีบลั ลังก์อยู่ หำกท่ำนไม่ยอมให้พระเจ้ำครอบครองบัลลังก์น้ นั และพูด
ว่ำ “ข้ำพเจ้ำเป็ นเจ้ำชี วติ ของข้ำพเจ้ำเอง ข้ำพเจ้ำจึงทำทุกสิ่ งทุกอย่ำงตำมที่ขำ้ พเจ้ำพอใจได้” เท่ำนี้ก็
เพียงพอแล้วที่จะทำให้ท่ำนเป็ นคนบำป หำกว่ำพระคริ สต์ทรงครอบครองบัลลังก์ชีวติ ของท่ำน พระองค์
ก็ได้ทรงชำระหนี้แห่งควำมผิดบำปให้ท่ำนซึ่ งผลของบำปทำให้ท่ำนต้องพรำกจำกพระเจ้ำชัว่ นิรันดร์
และโดยกำรที่พระองค์ทรงครอบครองบัลลังก์ชีวติ ของท่ำนนี้
พระองค์ได้ทรงนำท่ำนให้กลับคืนสู่
ควำมสัมพันธ์กบั พระเจ้ำดังเดิม
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ขอให้ท่ำนนึกเปรี ยบเทียบเรื่ องกับโคมไฟฟ้ ำ หำกว่ำเรำดึงปลัก๊ ไฟฟ้ ำออกจำกที่เสี ยบ วงจรของ
กระแสไฟฟ้ ำก็จะขำดลง ซึ่งจะยังผลให้แสงสว่ำงในหลอดต้องดับมืดลงไปด้วย แต่ถำ้ เรำเสี ยบปลัก๊
ไฟฟ้ ำเข้ำไปอีก ไฟฟ้ ำก็จะส่ องแสงสว่ำงต่อไปดังเดิม กระแสไฟฟ้ ำนั้นทำงำนเป็ นปกติอย่ำงสม่ำเสมอ
แต่สิ่งที่ทำให้เกิดภำวะเปลี่ยนแปลงคือปลัก๊ ไฟฟ้ ำ มนุษย์เปรี ยบได้กบั ปลัก๊ ไฟฟ้ ำเพรำะว่ำ หำกเรำไม่มี
สำมัคคีธรรมกับพระเจ้ำ เรำก็ตอ้ งเดินอยูใ่ นทำงแห่งควำมมืดมน เรำได้เลือกเดินตำมวิถีทำงของตนเอง
ดังนั้นเรำจึงเป็ นคนบำป
ขอให้เรำมำพิจำรณำถึงสิ่ งที่พระเจ้ำทรงจัดเตรี ยมไว้ให้แก่เรำ ว่ำมีอะไรบ้ำง พระคัมภีร์เดิม
กล่ำวว่ำ ชนชำติอิสรำเอลต้องนำเครื่ องสักกำรบูชำ เช่น แกะ นกพิรำบหรื อวัวตัวผู ้ ไปให้แก่ปุโรหิ ต
สัตว์เหล่ำนี้จะต้องมีลกั ษณะแข็งแรงสมบูรณ์ครบถ้วน ปรำศจำกควำมพิกำรด่ำงพร้อยหรื อข้อตำหนิใด
ๆ ทั้งสิ้ น ซึ่ งในกำรกระทำเช่นนั้น ควำมผิดบำปของผูท้ ี่ถวำยเครื่ องสักกำระบูชำจะได้ตกอยูแ่ ก่สัตว์
เหล่ำนั้น พวกเขำจะนำสัตว์น้ นั ไปฆ่ำ และพวกปุโรหิ ตจะนำเอำเลือดของสัตว์น้ นั ๆ ประพรมไว้ที่แท่น
บูชำ อันเป็ นเครื่ องหมำยว่ำเลือดของสัตว์ดงั กล่ำว เป็ นเครื่ องปิ ดบังซ่อนเร้นควำมผิดบำปของบุคคลที่
ถวำยเครื่ องบูชำนั้นเป็ นกำรชัว่ ครำว ท่ำนพอจะเข้ำใจบ้ำงไหมถึงเรื่ องกำรถวำยพระเมษโปดก ผูท้ รงเป็ น
ลูกแกะพิเศษของพระเจ้ำ
พระโลหิ ตของพระองค์มิใช่เพียงแต่ปิดบังซ่อนเร้นควำมผิดบำปของเรำ
เพียงชัว่ ครำวเท่ำนั้น หำกแต่สำมำรถชำระล้ำงได้ตลอดไปเป็ นนิ ตย์นิรันดร์ พระเจ้ำได้ทรงส่ งพระบุตร
องค์เดียวของพระองค์ คือพระเมษโปดกซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ปรำศจำกด่ำงพร้อยหรื อมลทินใด ๆ เพื่อให้พลี
พระชนม์ หลัง่ พระโลหิ ตของพระองค์บนไม้กำงเขน เพื่อยกโทษควำมผิดบำปให้แก่เรำ เพรำะพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ “ถ้ำไม่มีโลหิ ตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีกำรยกบำป”
ท่ำนผูอ้ ่ำนบำงคนอำจกล่ำวว่ำ “ผมไม่ชอบคำสอนของศำสนำ ที่เน้นเกี่ยวกับกำรหลัง่ เลือดมำก
นัก เพรำะดู ๆ แล้วเป็ นศำสนำที่ไม่ผดิ อะไรกับกำรปฏิบตั ิของโรงฆ่ำสัตว์” ข้ำพเจ้ำจำได้วำ่ ก่อนหน้ำที่
ข้ำพเจ้ำจะหันมำเชื่อในพระเยซูคริ สต์ ก็ได้เคยยกเอำข้ออ้ำงอันนี้ มำ
เป็ นเครื่ องสนับสนุ นควำมขัดแย้งที่ขำ้ พเจ้ำมีต่อเรื่ องรำวของพระ
คริ สต์มำแล้ว
ครั้งนั้นข้ำพเจ้ำยังฝังใจในควำมรักสวยรักงำมอยู่
ข้ำพเจ้ำจึงเห็นว่ำ กำรหลัง่ เลือดเช่นนี้ ไม่เหมำะกับรสนิยมของ
ข้ำพเจ้ำเป็ นอย่ำงยิง่ แต่บดั นี้ขำ้ พเจ้ำเข้ำใจในหลักควำมจริ งนี้ แล้ว
ข้ำพเจ้ำจึงกล่ำวด้วยควำมจริ งใจว่ำ ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั ไม่
มีควำมจริ งอื่นใด ที่ล้ ำค่ำไปกว่ำควำมจริ งที่วำ่ “บุตรมนุษย์เสด็จมำก็
เพื่อแสวงหำและช่วยผูห้ ลงหำยให้รอด” พระองค์เสด็จมำเพื่อ “ประทำนพระองค์เอง เป็ นค่ำไถ่ของคน
เป็ นอันมำก” และ “ถ้ำไม่มีโลหิ ตไหลออกแล้ว ก็ไม่มีกำรยกบำป”
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หำกเรำศึกษำถึงหลักคำสอนของศำสนำต่ำง ๆ ทัว่ โลก เรำก็จะทรำบว่ำ หำกปรำศจำกไม้
กำงเขนของพระเยซูคริ สต์แล้ว ก็จะไม่มีกำรยกโทษควำมผิดบำปได้เลย ศำสนำส่ วนใหญ่ยดึ มัน่ ในหลัก
ปรัชญำที่วำ่ กำรกระทำคุณงำมควำมดีเป็ นหนทำงนำไปสู่ ควำมรอด มนุษย์เห็นพ้องกับแนวควำมคิด
ที่วำ่ ถ้ำควำมดีของเขำมีมำกกว่ำควำมชัว่ มำกกว่ำควำมชัว่ เขำก็จะได้ไปสวรรค์ แต่ถำ้ หำกว่ำควำมชัว่
ของเขำมีมำกกว่ำควำมดี เขำก็จะต้องตกนรก (ถ้ำนรกมีอยูจ่ ริ ง) แน่ละเขำย่อมจะไม่มีทำงรู ้เลยว่ำ เขำจะ
ได้ไปสวรรค์หรื อลงสู่ นรก จนกว่ำชีวติ ของเขำล่วงพ้นไปเสี ยก่อน ช่ำงน่ำเศร้ำใจเหลือเกินที่มนุษย์มำยึด
มัน่ ในหลักที่หละหลวมและไม่สมบูรณ์เช่นนี้ พระเจ้ำได้ทรงสัญญำแล้วว่ำ เรำสำมำรถรู้จกั พระองค์และ
มีควำมสำมัคคีกบั พระองค์ได้ต้ งั แต่ บัดนี ้ ตลอดไปเป็ นนิ ตย์ ทั้งนี้โดยทำงองค์พระเยซูคริ สต์เจ้ำพระบุตร
ของพระองค์
ข้ำพเจ้ำจำได้วำ่ ครั้งหนึ่งภำยหลังที่ขำ้ พเจ้ำ เสร็ จจำกกำรกล่ำวคำปรำศรัยต่อนิสิตนักศึกษำใน
มหำวิทยำลัยแห่งหนึ่งแล้ว ได้มีนกั ศึกษำกลุ่มหนึ่งสนใจไม่ยอมจำกไป พวกเขำได้หอ้ มล้อมไต่ถำม
ข้ำพเจ้ำถึงวิธีกำรที่จะเป็ นคริ สเตียน ว่ำจะต้องทำอย่ำงไร และใน
บรรดำหนุ่มสำวเหล่ำนั้นมีนกั ศึกษำหนุ่มชำวอินเดียคนหนึ่งนักถือ
ศำสนำฮินดูรวมอยูด่ ว้ ย และระหว่ำงที่ขำ้ พเจ้ำตอบคำถำมของบรรดำ
นักศึกษำเหล่ำนั้น นักศึกษำชำวอินเดียผูน้ ้ ีได้เดินไปมำ ด้วยควำม
หงุดหงิดไม่พอใจและในที่สุดก็ได้ขดั ขึ้นว่ำ “พวกคุณคริ สเตียนถือดี
อย่ำงไรจึงกล่ำวว่ำพระเยซูคริ สต์เป็ นทำงเดียวเท่ำนั้นที่จะนำมนุษย์
ไปถึงพระเจ้ำได้ ผมคิดว่ำเป็ นเพียงวิถีทำงหนึ่งเท่ำนั้น ศำสนำทุก
ศำสนำต่ำงก็เป็ นวิถีทำงที่จะนำไปสู่ พระเจ้ำได้เช่นเดียวกัน” ข้ำพเจ้ำ
จึงได้อำ้ งถึงข้อเขียนของผูน้ ำที่มีชื่อเสี ยงยิง่ คนหนึ่งของศำสนำฮินดู ในนักศึกษำหนุ่มผูน้ ้ นั ฟัง คือ
ข้อเขียนของท่ำนมหำตมะคำนธี ผูซ้ ่ ึ งได้อุทิศทุกสิ่ งทุกอย่ำงในชีวติ เพื่อศำสนำของท่ำนโดยควำมศรัทธำ
ท่ำนได้กล่ำวไว้ตอนหนึ่งในหนังสื ออัตตะชีวิตของท่ำนว่ำ “มันเป็ นสิ่ งที่ทรมำนใจข้ำพเจ้ำตลอดมำที่
ทรำบว่ำ ข้ำพเจ้ำยังคงอยูไ่ กลแสนไกลจำกองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ซึ่ งข้ำพเจ้ำรู ้ดีวำ่ พระองค์ทรงเป็ นชี วติ จิตใจ
ของข้ำพเจ้ำอย่ำงแท้จริ ง ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพรำะว่ำควำมชัว่ ควำมผิดบำปของข้ำพเจ้ำนัน่ เองที่เป็ นอุปสรรค
ขวำงกั้นไม่ให้ขำ้ พเจ้ำไปถึงพระองค์ได้” นักศึกษำหนุ่มชำวอินเดียผูน้ ้ ี นอกจำกจะมีควำมเชื่อมัน่ และ
ศรัทธำในศำสนำอย่ำงแรงกล้ำแล้ว เขำยังมีควำมฉลำดปรำดเปรื่ องอย่ำงยอดเยีย่ มอีกด้วย ต่อมำภำยหลัง
เขำได้สำเร็ จกำรศึกษำ ได้รับปริ ญญำเอกถึงสอนแขนง คือปริ ญญำเอกในสำขำฟิ สิ กส์และปริ ญญำเอกใน
สำขำเคมี
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ภำยหลังจำกที่ได้สนทนำปรำศรัยปรับควำมเข้ำใจกันแล้ว ควำมขุน่ เคืองของนักศึกษำหนุ่มผู ้
นั้นได้ผอ่ นคลำยลง เขำเริ่ มเข้ำใจว่ำกำรมีควำมเชื่ อในพระคริ สต์น้ นั มีควำมแตกต่ำงจำกควำมเชื่อของเขำ
อยูม่ ำก เรื่ องรำวของพระคริ สต์มิใช่เป็ นเพียงหลักปรัชญำ หรื อหลักคำสอนที่มนุษย์สรรสร้ำงขึ้นเอง
หำกแต่เป็ นทำงที่พระเจ้ำได้จดั เตรี ยมไว้เพื่อตอบสนองควำมจำเป็ นของมนุษย์
โดยกำรอภัยโทษ
ควำมผิดบำปให้แก่มนุษย์ ชำยหนุ่มผูซ้ ่ ึ งครั้งหนึ่งเคยเชื่ อว่ำมหำตมะคำนธี คือพระเจ้ำ แต่บดั นี้เขำยอมรับ
ว่ำไม่วำ่ เขำจะเป็ นผูท้ ี่มีควำมเลื่อมใสในศำสนำฮินดูเพียงใดและพยำยำมอ่ำนคัมภีร์และคำสอนที่ถือว่ำ
ศักดิ์สิทธิ์ มำกมำยหลำยเล่ม ทั้งได้อธิ ษฐำนและร่ วมในพิธีต่ำง ๆ ทำงศำสนำของเขำอยูเ่ สมอ แต่เขำก็
ไม่ได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำเลย ข้ำพเจ้ำได้ช้ ีให้เห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงชีวติ ของเขำ กับชีวติ ของเพื่อน
นิสิตนักศึกษำคริ สเตียนเหล่ำนั้น เขำได้ยอมรับว่ำ ชี วติ ของเขำขำดสิ่ งที่เพื่อนคริ สเตียนเหล่ำนั้นมีอยูแ่ ละ
ก็เป็ นที่แน่ชดั ว่ำ สิ่ งที่เขำขำดนั้นก็คือองค์พระผูช้ ่วยให้รอดผูท้ รงพระชนม์อยู่ ซึ่ งสถิตอยูภ่ ำยในคริ ส
เตียนเหล่ำนั้น และได้อภัยโทษในควำมผิดบำปให้แก่เขำแล้วนัน่ เอง ข้ำพเจ้ำได้ใช้เวลำเกือบหนึ่งชัว่ โมง
ในกำรอธิ บำยและชี้ให้นกั ศึกษำชำวอินเดียผูน้ ้ ี เข้ำใจถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงเรื่ องรำวของพระคริ สต์
กับศำสนำอื่น ๆ ของโลก หำกว่ำเรำจะหยิบยกเอำศำสดำออกจำกศำสนำเหล่ำนั้นแล้ว ศำสนำนั้นก็ยงั คง
รู ปอยู่ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงบ้ำงก็เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น ซึ่ งตรงกันข้ำมกับเรื่ องรำวของพระเยซู ถ้ำหำก
ตัดพระเยซูคริ สต์ออกเสี ยแล้ว ก็จะไม่มีอะไรเหลืออยูเ่ ลย ในที่สุดนักศึกษำหนุ่มผูน้ ้ ีก็เห็นแสงสว่ำงและ
เข้ำใจควำมจริ งอันยิง่ ใหญ่ ในกำรอภัยโทษควำมผิดบำปของมนุษยชำติโดยที่องค์พระผูช้ ่วยให้รอดของ
เรำต้องพลีพระชนม์ชีพของพระองค์ เป็ นเครื่ องสักกำระบูชำที่ไม้กำงเขน นักศึกษำหนุ่มผูซ้ ่ ึ งเคยได้
แสวงหำพระเจ้ำอย่ำงสุ ดจิตสุ ดใจผูน้ ้ ี บัดนี้กม้ ศีรษะและอธิ ษฐำนอัญเชิญพระเยซูคริ สต์พระบุตรของ
พระเจ้ำผูซ้ ่ ึ งฟื้ นคืนพระชนม์ และทรงพระชนม์อยูต่ ลอดกำล ให้เสด็จเข้ำมำประทับอยูใ่ นจิตใจของเขำ
และโปรดยกโทษควำมผิดบำปทั้งปวงของเขำ ทั้งยอมรับพระองค์ให้เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำและเป็ นเจ้ำ
ชีวติ ของเขำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ “ในผูอ้ ื่นควำมรอดไม่มีเลย ด้วยว่ำนำมอื่นซึ่ งเป็ นที่รอดแก่
เรำทั้งหลำย ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ำมกลำงมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้ำ” พระเยซูผเู ้ ดียวเท่ำนั้นที่สำมำรถอภัยโทษใน
ควำมผิดบำปของมนุษย์ได้
พระเยซูไม่เพียงแต่มีฤทธำนุภำพเป็ นเอกหำผูท้ ี่เสมอเหมือน
มิได้ โดยที่พระองค์ทรงเป็ นเพียงผูเ้ ดียวที่ยกโทษควำมผิดบำปของ
เรำได้เท่ำนั้น หำกแต่พระองค์ยงั ทรงเป็ นผูเ้ ดียวที่สำมำรถประทำน
จุดมุ่งหมำย สันติสุข และฤทธิ์ เดชให้แก่เรำอีกด้วย ก่อนอื่นขอให้เรำ
พิจำรณำถึงควำมหมำยของกำรมีจุดมุ่งหมำยในชีวติ เสี ยก่อน ท่ำนคง
จะยังจำได้วำ่ ข้อพระธรรมโคโลสี 1:16 กล่ำวว่ำ พระเจ้ำได้ทรงสร้ำง
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จักรวำลและสรรพสิ่ งทั้งปวงโดยพระบุตร
และในที่สุดทุกสิ่ งทุกอย่ำงจะตกเป็ นของพระบุตรของ
พระองค์ เรำจะเห็นได้วำ่ พระองค์ทรงมีจุดมุ่งหมำยในกำรสร้ำงทุกสิ่ งทุกอย่ำงในจักรวำล ฉะนั้นจึงมี
ควำมเป็ นระเบียบ มีระบบ และมีโครงสร้ำงอย่ำงดีเยีย่ ม
พระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์ให้อยูเ่ หนื อสรรพสิ่ งทั้งปวง ในบรรดำสิ่ งเหล่ำนี้ มนุษย์เท่ำนั้นที่
พระองค์ทรงสร้ำงให้มีสติปัญญำอันเลิศให้มีเสรี ภำพมีสิทธิ์ ในกำรเลือกกระทำสิ่ งต่ำง ๆ ได้ตำมที่ตน
เห็นสมควร มนุษย์สำมำรถที่จะรับหรื อปฏิเสธพระเจ้ำได้ และคนส่ วนมำกก็พำกันปฏิเสธพระองค์ดว้ ย
พฤติกำรณ์อนั น่ำเศร้ำเช่นนี้เอง บรรดำผูท้ ี่ปฏิเสธพระองค์จึงไม่อำจทรำบถึงพระประสงค์ของพระเจ้ำที่
มีต่อชีวิตของพวกเขำได้
คงไม่มีผรู ้ ับเหมำก่อสร้ำงคนใดที่คิดจะก่อสร้ำงอำคำรที่สวยงำม ดำเนินกำรก่อสร้ำงโดยไม่
ศึกษำแบบแปลนที่เขียนไว้ หรื อปรึ กษำผูอ้ อกแบบเองเสี ยก่อน เมื่อเป็ นเช่นนี้ เหตุใดเรำจึงยอมเป็ นโง่
เขลำ พยำยำมสร้ำงชีวติ ของเรำขึ้นมำ โดยมิได้ขอปรึ กษำจำกสถำปนิคแห่งชีวติ ผูย้ งิ่ ใหญ่ คือองค์ผซู ้ ่ ึ ง
ทรงสร้ำงเรำขึ้นมำ และสร้ำงขึ้นมำด้วยพระประสงค์อนั อัศจรรย์ของพระองค์ พระคริ สตธรรมคัมภีร์
กล่ำวว่ำ “ฝ่ ำยเรำทั้งหลำยรู ้แล้วว่ำ พระเจ้ำทรงร่ วมมือกับคนทั้งหลำยที่รักพระองค์ คือคนทั้งปวงที่
พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ตำมพระดำริ ของพระองค์”(โรม 8:28) ฉะนั้นถ้ำหำกว่ำท่ำนกระทำตำมพระ
ประสงค์ของพระเจ้ำ โดยไม่ขดั ขืน ไม่วำ่ พระองค์จะส่ งท่ำนไปอยู่ ณ ที่ใด หรื อสั่งห้ำมไม่ให้ทำอะไร
แล้ว ท่ำนก็จะได้รับพระพรอันใหญ่หลวงจำกพระองค์ พระเจ้ำมิได้ทรงปกครองเรำด้วยอำญำสิ ทธิ์ อนั
เด็ดขำดของพระองค์โดยตรง หำกแต่ทรงสร้ำงกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้ ึนมำ เพื่อปกครองสรรพสิ่ งที่
พระองค์ทรงสร้ำงขึ้นมำนั้น ซึ่ งถ้ำหำกว่ำเรำฝ่ ำฝื นกฎเกณฑ์ที่พระองค์ทรงกำหนดขึ้นนี้เรำก็ตอ้ งได้รับ
ผลตอบแทนในบั้นปลำย เช่นเดียวกับที่หำกว่ำเรำฝ่ ำฝื นกฎแห่งควำมโน้มถ่วง เรำก็จะได้รับผลตอบแทน
หำกว่ำเรำฝ่ ำฝื นกฎจรำจรเรำต้องได้รับกำรปรับโทษ
กำรไม่เคำรพต่อกฎจรำจรไม่เพียงแต่จะก่อ
อันตรำยให้แก่ชีวติ ของผูท้ ี่ฝ่ำฝื นเท่ำนั้น หำกยังก่อให้เกิดภัยอันตรำยให้แก่คนอื่นอีกด้วย หากว่ าเราฝ่ า
ฝื นกฎเกณฑ์ ของพระเจ้ า จะเกิดผลเสี ยแก่ เราในที่สุด
ดร. พิทิริม โซโรกิน ผูซ้ ่ ึ งเป็ นศำสตรจำรย์ที่มีชื่อเสี ยงยิง่ ของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดเป็ นเวลำ
หลำยปี ได้แสดงสถิติกำรหย่ำร้ำง ของคู่สมรสชำวอเมริ กนั ว่ำ โดยถัวเฉลี่ยแล้ว คู่สมรสชำวอเมริ กนั ทุก
ๆ ร้อยคู่ จะลงเอยด้วยกำรหย่ำร้ำง ถึง 40 คู่ หรื อ 40% สถิติน้ ีตรงกันข้ำมกับคู่สมรสที่เป็ นคริ สเตียนผูซ้ ่ ึ ง
มีกำรนมัสกำรพระเจ้ำ อ่ำนพระคริ สตธรรมคัมภีร์และอธิ ษฐำนร่ วมกันซึ่ งมีสถิติกำรหย่ำร่ ำงน้อยที่สุด
กล่ำวคือ ในจำนวนคู่สมรส 1015 คู่ จะมีกำรหย่ำร้ำงเพียง 1 คู่เท่ำนั้น ซึ่ งเมื่อคิดตำมอันตรำส่ วนแล้วไม่
ถึง .01% เสี ยด้วยซ้ ำทั้งนี้ก็เพรำะว่ำพระเยซูคริ สต์ทรงทำให้วถิ ีชีวติ ของคู่สมรสคริ สเตียน ผิดแปลกไป
จำกชำวโลกนัน่ เอง พระองค์ทรงทำให้ชีวติ สมรสมีจุดมุ่งหมำยที่แน่นอนอย่ำงแท้จริ ง เมื่อเป็ นเช่นนี้ใคร
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เล่ำจะอำจหำญเอำชีวติ สมรสของตนเป็ นเดิมพันโดยปรำศจำกพระคริ สต์ ท่ำนอำจจะสงสัยว่ำ “ผมไม่
เข้ำใจเลยว่ำ พระคริ สต์ทรงสำมำรถทำให้ชีวติ สมรสของคนเรำ แตกต่ำงกันอย่ำงมำกมำยเช่นนี้ได้
อย่ำงไร?” คำตอบง่ำยมำก ในชีวติ ของท่ำนนั้นมีบลั ลังก์อยู่ ถ้ำหำกว่ำท่ำนเป็ นผูค้ รอบครองบัลลังก์ชีวติ
ด้วยตนเอง โดยควำมยึดมัน่ ถือมัน่ ในตนเองเป็ นใหญ่ เมื่อท่ำนสมรสกับผูท้ ี่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ในตนเอง
เช่นเดียวกับท่ำน ควำมอ่อนน้อมผ่อนปรนต่อกันก็ยอ่ มเกิดขึ้นได้ยำก ในที่สุดก็หลีกเลี่ยงควำมบำดหมำง
ใจและควำมร้ำวฉำนไปไม่พน้ แต่ถำ้ หำกว่ำพระเยซูคริ สต์ประทับอยูบ่ นบัลลังก์ชีวติ จิตใจของทั้งสำมี
และภรรยำแล้ว ควำมบำดหมำงใจกันก็ยอ่ มจะไม่เกิดขึ้นเพรำะว่ำพระองค์ทรงเป็ นผูค้ วบคุมบังคับบัญชำ
ชีวติ ของคนทั้งสอง ผลที่ได้รับก็คือควำมสงบสุ ข ควำมร้ำวฉำนไม่ลงรอยต่อกัน ก็จะกลับกลำยเป็ น
ควำมเข้ำอกเข้ำใจ ควำมเกลียดชังก็จะกลำยเป็ นควำมรัก ข้ำพเจ้ำเคยมีโอกำสร่ วมอธิ ษฐำนกับสำมีภรรยำ
หลำยคู่ ซึ่ งในชีวติ สมรสของเขำเต็มไปด้วยควำมร้ำวฉำน จนถึงขั้นแทบว่ำจะหย่ำร้ำงกัน ชีวติ ควำม
เป็ นอยูแ่ ละบ้ำนเรื อนของคนเหล่ำนั้นเต็มไปด้วยควำมโกลำหลวุน่ วำย เต็มไปด้วยควำมขุ่นข้องหมองใจ
ซึ่งกันและกัน แต่เมื่อเขำเหล่ำนั้นยอมมอบชี วติ จิตใจแก่พระเยซูคริ สต์แล้ว ควำมสมำนฉันท์ ควำมสงบ
สุ ข และควำมรัก ก็เข้ำครอบครองบ้ำนช่องและจิตใจของพวกเขำ แน่ละเรำทุก ๆ คนสำมำรถรับเอำหลัก
ควำมจริ งนี้มำใช้ในชีวติ ของเรำได้เช่นกัน ทั้งนี้เพรำะไม่มีใครที่จะดำรงชี วติ อยูไ่ ด้อย่ำงสงบสุ ขครบถ้วน
บริ บูรณ์โดยปรำศจำกพระคริ สต์
ในปี 1923 ได้มีกำรประชุ มที่สำคัญยิง่ ที่โรงแรม เอ็ดจ์วอเตอร์ บิชในกรุ งชิคำโก ผูท้ ี่เข้ำร่ วม
ประชุมในครั้งนั้นประกอบด้วยผูท้ ี่ประสบควำมสำเร็ จในธุ รกิจด้ำนกำรเงินมำกที่สุด คือประธำนบริ ษทั
เหล็กกล้ำอิสระที่ใหญ่ที่สุด ประธำนบริ ษทั สำธำรณูปโภคที่ใหญ่ที่สุด ประธำนบริ ษทั ผลิตแก๊สที่ใหญ่
ที่สุด นักเก็งกำไรข้ำวสำลีที่ใหญ่ที่สุด ประธำนบริ ษทั แลกเปลี่ยนใบหุ น้ แห่งกรุ งนิวยอร์ค ประธำน
ธนำคำรเพื่อกำรลงทุนระหว่ำงชำติ และรัฐมนตรี ที่สำคัญคนหนึ่งของอเมริ กำ แน่ละเรำจะต้องยอมรับว่ำ
นี่คือกำรชุมนุมของกลุ่มชนที่ได้รับผลสำเร็ จอย่ำงมำกที่สุดในชีวติ เพรำะอย่ำงน้อยที่สุดบุคคลเหล่ำนั้น
ต่ำงก็เป็ นผูท้ ี่ได้คน้ พบ “เคล็ดลับแห่งกำรแสวงหำเงินทอง” ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในโลก
ขอให้เรำพิจำรณำดูต่อไปอีกว่ำ 25 ปี หลังจำกนั้นได้มี
อะไรเกิดขึ้นกับพวกเขำบ้ำง ชำลส์ ชวำบ ประธำนบริ ษทั
เหล็กกล้ำที่ใหญ่ที่สุด ต้องตำยลงในลักษณะบุคคลล้มละลำย
และในชัว่ ระยะเวลำ 5 ปี ก่อนตำยนั้น เขำต้องดำรงชีพอยูด่ ว้ ย
เงินกูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว ซำมูเอล อินชูล ประธำนบริ ษทั
สำธำรณูปโภคที่ใหญ่ที่สุด
ต้องหลบลี้หนีอำญำแผ่นดินไปตำยในต่ำงประเทศในสภำพที่
สิ้ นเนื้อประดำตัว โฮวำร์ ด ฮอบสัน ประธำนบริ ษทั ผลิตแก๊สที่ใหญ่ที่สุด กลำยเป็ นผูว้ ิกลจริ ตไปในที่สุด
17

อำร์ เธอร์ คอตตอล นักเก็งกำไรข้ำวสำลีที่ใหญ่ที่สุด ต้องตำยในต่ำงประเทศในลักษณะที่มีหนี้สินล้นพ้น
ตัว ริ ชำร์ ด วิทนี่ ประธำนบริ ษทั แลกเปลี่ยนใบหุ น้ แห่งกรุ งนิวยอร์ คได้รับกำรปลดปล่อยให้ออกจำกคุก
ซิ งซิ งเพนนิเทนเจียรี่ เมื่อเร็ ว ๆ นี้ แอลเบิร์ด ฟอลล์ รัฐมนตรี คนหนึ่งของสหรัฐอเมริ กำ ได้รับกำรผ่อน
ผันโทษเพื่อจะได้กลับไปตำยในบ้ำนของเขำเอง เจสสี ลิเวอร์มอร์ นกั ธุ รกิจผูย้ งิ่ ใหญ่ที่สุดแห่งย่ำน วอลล์
สตรี ท อีวอร์ ครู เกอร์ ผูผ้ กู ขำดกำรค้ำที่มีอำนำจมำกที่สุดในโลก และลีออนเฟรนเซ่ อร์ ประธำนธนำคำร
เพื่อกำรลงทุนระหว่ำงชำติ ทั้งสำมคนหลังนี้ฆ่ำตัวตำย บุคคลทั้งเก้ำคนนี้ได้เรี ยนรู ้ถึงวิธีกำรทำมำหำ
เลี้ยงชีพอย่ำงดีเยีย่ ม แต่ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่เรี ยนรู้ถึงวิธี การดาเนินชี วติ ทีถ่ ูกต้ อง
ตลอดเวลำหลำยปี ในช่วงชีวติ ของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้พบเห็นและตระหนักในควำมจริ งที่วำ่
บุคคลที่รู้จกั พระเยซูคริ สต์น้ นั ล้วนแต่เป็ นผูท้ ี่มีจุดมุ่งหมำยในชีวติ ส่ วนผูท้ ี่ไม่รู้จกั พระเยซูคริ สต์น้ นั
เปรี ยบเสมือนเรื อซึ่ งล่องลอยไปตำมคลื่นลมในทะเล โดยปรำศจำกหำงเสื อ และปรำศจำกผูถ้ ือท้ำย ไม่มี
จุดมุ่งหมำยที่แน่นอน
สุ ดแท้แต่กระแสน้ ำและคลื่นลมจะพัดพำไปไม่วำ่ ท่ำนจะเป็ นคนฉลำด
ปรำดเปรื่ อง
หรื อเป็ นผูท้ ี่ประสบควำมสำเร็ จในชีวิตฝ่ ำยโลกสักเพียงใดเป็ นต้นว่ำเป็ นนักกีฬำที่มี
ชื่อเสี ยง เป็ นักศึกษำที่เก่งกำจ เป็ นนักธุ รกิจที่ประสบควำมสำเร็ จ หำกว่ำท่ำนไม่รู้จกั องค์พระเยซูคริ สต์
แล้ว ท่ำนก็จะมีจุดมุ่งหมำยอย่ำงแท้จริ งในชีวิตของท่ำนไม่ได้เลย พระเจ้ำได้ทรงสร้ำงเรำขึ้นมำสำหรับ
พระองค์เอง ดังที่เซนต์ ออกู๊สติน ได้กล่ำวไว้ เมื่อหลำยศตวรรษมำแล้วว่ำ “ข้ำแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ
พระองค์ทรงสร้ำงข้ำพเจ้ำทั้งหลำยเพื่อพระองค์เอง และจิตใจของข้ำพเจ้ำทั้งหลำย หำควำมสงบสุ ข
ไม่ได้เลย ตรำบจนกว่ำจะได้พบที่พ่ งึ พิงในพระองค์” เอช.จี.แวลส์ นักประวัติศำสตร์และนักปรัชญำที่มี
ชื่อเสี ยงคนหนึ่ง ได้กล่ำวไว้เมื่อเขำมีอำยุได้ 61 ปี ว่ำดังนี้ “ข้ำพเจ้ำไม่มีควำมสงบสุ ขเลย ข้ำพเจ้ำไม่อำจ
ดิ้นรนให้หลุดพ้นจำกบ่วงหรื อโซ่ตรวนแห่งชีวิตที่ผกู มัดได้เลย” จินตกวีไบรอนกล่ำวว่ำ “วันเวลำใน
ชีวติ ของข้ำพเจ้ำ ช่ำงแห้งแล้งเหลือเกิน เปรี ยบดังต้นไม้ที่ยนื ต้นอยูอ่ ย่ำงอับเฉำ ใบเหี่ ยวแห้ง ปรำศจำก
ดอกและผล เต็มไปด้วยหนอนชอนไช และโรคภัยที่สร้ำงควำมผิดหวังให้ตลอดเวลำสิ่ งที่ยงั เหลือไว้แก่
ข้ำพเจ้ำ ก็คือควำมโศกเศร้ำอำดรู ” โทโร นักวรรณคดีผเู ้ ปรื่ องปรำดผูห้ นึ่งกล่ำวว่ำ “มนุษย์ส่วนมำก
ดำรงชีวิตอยูอ่ ย่ำงหมดหวังโดยไม่รู้สึกตัว” รำล์ฟ บำร์ ทอน นักเขียนกำร์ ตูนชั้นเยีย่ มของสหรัฐอเมริ กำ
ก่อนหน้ำที่เขำจะฆ่ำตัวตำย ได้เขียนข้อควำม และเอำเข็มกลัดติดหมอนไว้ ใจควำมว่ำ “ตลอดชีวติ ของ
ผมไม่ค่อยประสบปั ญหำยุง่ ยำกมำกนัก ผมมีเพื่อนมำกมำย ประสบผลสำเร็ จในวิชำชี พอย่ำงยิง่ ใหญ่ ผม
แต่งงำนและหย่ำร้ำงกับภรรยำคนแล้วคนเล่ำ ย้ำยที่อยูจ่ ำกบ้ำนนี้ไปยังบ้ำนนั้นอยูเ่ สมอ และเดินทำงไป
เยีย่ มเยือนประเทศที่ใหญ่ ๆ ของโลกมำกมำยหลำยแห่ง แต่ผมเอือมระอำต่อชีวิตที่จำเจอยูก่ บั เครื่ องผ่อน
แรงที่ใช้ในกำรดำรงชีวิตอยูต่ ลอด 24 ชัว่ โมง ในแต่ละวัน” ปำสคำล นักปรัชญำและนักฟิ สิ คส์ชำว
ฝรั่งเศสกล่ำวว่ำ “ในจิตใจของมนุษย์ทุกคนมีช่องว่ำง ซึ่ งพระเจ้ำพระองค์เดียวเท่ำนั้น สำมำรถเติมให้
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เต็มได้ โดยทำงพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระองค์” ข้ำพเจ้ำขอพูดอย่ำงตรงไปตรงมำได้ไหมว่ำ ใน
ชีวติ ของท่ำนมีช่องว่ำงนี้อยูเ่ ช่นกัน ข้ำพเจ้ำไม่รู้จกั ท่ำนหรอกและไม่จำเป็ นต้องรู ้จกั ท่ำนด้วย แต่อย่ำงไร
ก็ตำม ขอให้ท่ำนสำรวจจิตใจของท่ำนเองด้วยควำมซื่ อสัตย์ หำกว่ำท่ำนไม่รู้จกั พระเยซูคริ สต์ ท่ำนก็
กำลังพูดในวันนี้วำ่ “ถูกแล้ว ในชีวติ ของข้ำพเจ้ำมีช่องว่ำงอยู่ ข้ำพเจ้ำไม่พอใจกับชีวติ ของข้ำพเจ้ำเลย”
และท่ำนจะไม่พอใจตลอดไปจนกว่ำท่ำนจะทูลเชิ ญให้พระเยซูคริ สต์
สำแดงให้ท่ำนทรำบถึง
จุดประสงค์ของพระองค์ในกำรทรงสร้ำงท่ำนขึ้นมำ เพรำะท่ำนก็ทรำบแล้วว่ำ ไม่มีมนุ ษย์คนใด ศำสนำ
อื่นใดหรื อปรัชญำใดในโลก ที่สำมำรถเผยให้ท่ำนทรำบถึงจุดประสงค์น้ ีได้ พระเยซูคริ สต์ตรัสว่ำ “เรำ
เป็ นทำงนั้น เป็ นควำมจริ ง และเป็ นชีวติ ไม่มีผใู ้ ดมำถึงพระบิดำเว้นไว้มำทำงเรำ” (ยอห์น 14:6) เมื่อท่ำน
ยอมรับพระองค์ พระองค์ก็จะทรงเปิ ดเผยให้ท่ำนทรำบถึงจุดประสงค์ ในกำรที่พระองค์ได้ทรงสร้ำง
ท่ำนขึ้นมำ
พระเยซูผเู ้ ดียวเท่ำนั้นที่สำมำรถยกโทษควำมผิดบำปให้แก่เรำได้
พระเยซูผเู ้ ดียวเท่ำนั้นที่
สำมำรถประทำนจุดมุ่งหมำยในชีวติ ให้แก่ท่ำนได้ และพระเยซูผเู ้ ดียวเท่ำนั้นที่สำมำรถประทำนสันติสุข
ให้แก่ท่ำนได้ เพรำะว่ำพระองค์ทรงเป็ นองค์สันติรำช ดังจะเห็นได้จำกคำกล่ำวซึ่ งว่ำ “มวลมนุษย์
ทั้งหลำยไม่เคยมีใครได้รับสันติสุขที่แท้จริ งเลย ไม่วำ่ จะเป็ นในจิตเอกชนหรื อในที่ประชุมเพื่อควำม
สันติของโลกก็ตำม จนกว่ำองค์สันติรำชจะเป็ นผูค้ รอบครองในจิตใจของมนุษย์ “พระเยซูตรัสไว้ใน
พระธรรมยอห์น 14:27 ว่ำ “เรำมอบควำมสุ ขไว้แก่ท่ำนทั้งหลำย ควำมสุ ขของเรำ เรำให้แก่ท่ำน เรำ
ให้แก่ท่ำนไม่เหมือนโลกให้ อย่ำให้ใจของท่ำนเป็ นทุกข์ อย่ำกลัวเลย” และอีกตอนหนึ่ง พระองค์ได้
ตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิว 11:28 ว่ำ “บรรดำผูล้ ำบำกเหน็ดเหนื่ อยจงมำหำเรำ และเรำจะให้ท่ำน
ทั้งหลำยหำยเหนื่อยเป็ นสุ ข” ท่ำนที่เป็ นนิสิตนักศึกษำ บำงทีขณะนี้ท่ำนอ่ำนหนังสื อเล่มนี้ อำจกำลังรู ้สึก
กลัวและท้อแท้ในกำรศึกษำ ท่ำนอำจมีควำมกังวลใจเกี่ยวกับคะแนน
กำรเรี ยน เกี่ยวกับชีวติ ในสังคม เกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน และปัญหำทำง
บ้ำนของท่ำนก็ได้ ท่ำนอำจกล่ำวว่ำ ”แน่ละใคร ๆ ก็มีปัญหำ
ด้วยกันทั้งสิ้ น” ถูกแล้วแม้คริ สเตียนเองก็ไม่อยูใ่ นข่ำยที่ได้รับ
กำรยกเว้น จำกกำรเผชิ ญกับปั ญหำเหล่ำนี้เช่นเดียวกัน กำรเป็ นค
ริ สเตียนมิได้หมำยควำมว่ำ จะได้รับควำมสุ ขสมบูรณ์เพียบพร้อม
ทุกด้ำนสำหรับชีวิตในโลกนี้ แต่อย่ำงใดไม่ หำกแต่หมำยควำมว่ำ
ท่ำนจะมีพระเยซูคริ สต์ประทับอยูก่ บั ท่ำน ผูซ้ ่ ึ งตรัสว่ำ “จงสงบ
เงียบเถิด เรำจะอยูก่ บั ท่ำนทั้งหลำยเสมอไปเป็ นนิ จกว่ำจะสิ้ นโลก
เรำจะไม่ละท่ำนไว้เลย หรื อเรำจะไม่ทิ้งท่ำนเสี ยเลย ควำมสุ ขของเรำ เรำให้แก่ท่ำน”
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หลำยปี มำแล้ว
ข้ำพเจ้ำได้รับเชิญให้ไปพูดในที่ประชุมของผูน้ ำคริ สเตียนนำนำชำติในกรุ ง
วอชิงตัน ดี.ซี . ในโอกำสนี้ขำ้ พเจ้ำก็ได้รับเชิญให้กล่ำวคำปรำศรัยในกำรประชุมอธิ ษฐำนหลังอำหำรเช้ำ
ซึ่ งท่ำนประธำนำธิ บดีได้จดั ขึ้น ในเวลำนั้นข้ำพเจ้ำได้พบกับผูบ้ งั คับกำรเรื อผูห้ นึ่งซึ่ งร่ วมอยูด่ ว้ ย เขำเป็ น
เพื่อนเก่ำของข้ำพเจ้ำเมื่อครั้งอยูม่ หำวิทยำลัยด้วยกัน เขำบอกว่ำเมื่อเขำเห็นชื่อของข้ำพเจ้ำ เขำก็รีบ ตำม
หำตัวข้ำพเจ้ำ
เมื่อพบกันแล้วเขำได้เล่ำให้ขำ้ พเจ้ำฟังถึงควำมเศร้ำโศกเสี ยใจในกำรที่เขำต้องสู ญเสี ย
บุคคลที่เขำรักมำกที่สุดเมื่อไม่นำนมำนี้ เขำขอร้องให้ขำ้ พเจ้ำไปเยีย่ มเยียนเขำที่บำ้ น เพื่อจะได้พดู คุยกับ
เขำและภรรยำเป็ นกำรส่ วนตัวโดยเฉพำะ ซึ่ งข้ำพเจ้ำก็ยนิ ดีไปเยีย่ มเขำตำมคำเชิ ญนั้น ในระหว่ำงที่เรำ
สนทนำร่ วมกันในเย็นวันนั้น ทั้งเขำและภรรยำต่ำงก็ได้ทูลเชิญพระเยซูคริ สต์ ให้เป็ นองค์พระผูช้ ่วยให้
รอดและพระเจ้ำของเขำ เมื่อพระคริ สต์ได้เสด็จเข้ำมำประทับอยูใ่ นชีวติ ของเขำทั้งสองแล้ว เขำก็ได้รับ
ประสบกำรณ์แห่งสันติสุขอย่ำงน่ำประหลำดในจิตใจของเขำชีวติ ของเขำทั้งสองได้รับกำรเปลี่ยนแปลง
ในปี ต่อมำข้ำพเจ้ำก็ได้รับเชิ ญให้ไปพูดในที่ประชุมคริ สเตียนชั้นผูน้ ำนำนำชำติ ที่กรุ งวอชิงตัน ดี.ซี . นี้
อีกและเพื่อนผูบ้ งั คับกำรเรื อของข้ำพเจ้ำผูน้ ้ ีก็ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ อีกเช่นเดียวกันเขำได้เล่ำให้ขำ้ พเจ้ำ
ฟังถึงควำมเศร้ำโศกที่เกิดขึ้นแก่เขำอีกว่ำ หลังจำกที่ขำ้ พเจ้ำไปเยีย่ มเยียนเขำครั้งนั้นแล้ว บุตรสำวของ
เขำอีกคนหนึ่งก็ได้ลม้ ป่ วยลง ด้วยโรคมะเร็ งในระบบประสำท และในที่สุดก็ตอ้ งตำยลงด้วยโรคร้ำยนี้
เขำกล่ำวว่ำแม้จะได้จดั หำนำยแพทย์ฝีมือดีมำเยียวยำรักษำ แต่ก็ไม่สำมำรถช่วยชีวติ ไว้ได้ เขำรัก
บุตรสำวคนนี้มำก แต่บดั นี้บุตรสำวของเขำก็ได้ล่วงลับไปแล้ว ข้ำพเจ้ำจะไม่มีวนั ลืมบรรยำกำศที่เขำกับ
ข้ำพเจ้ำได้พดู คุยกันในวันนั้นเป็ นอันขำด เขำยิม้ กับข้ำพเจ้ำด้วยควำมเข้ำใจ และกล่ำวว่ำ “แม้วำ่ ผมไม่
เข้ำใจในเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ผมและภรรยำรักบุตรของเรำและไม่พึงปรำรถนำที่จะให้บุตรของเรำ
จำกเรำไป ตลอดเวลำที่บุตรของเรำป่ วยและเมื่อได้ล่วงลับไปแล้ว เรำทั้งสองก็ได้ตระหนักว่ำ พระเยซู
คริ สตเจ้ำทรงสถิตอยูก่ บั เรำอย่ำงแท้จริ ง เรำต่ำงก็ไม่เข้ำใจในเหตุกำรณ์เช่นนี้ แต่อย่ำงไรก็ตำมสิ่ งหนึ่งซึ่ ง
เรำรู ้แน่แก่ใจก็คือตลอดระยะเวลำที่เหตุกำรณ์น้ ี เกิดขึ้น เรำได้รับควำมสงบสุ ข ซึ่ งอยูเ่ หนือควำมเข้ำใจใด
ๆ ทั้งสิ้ น”
ควำมเศร้ำโศกเสี ยใจ และควำมทุกข์ระทมเหล่ำนี้จะเกิดขึ้นกับท่ำน แต่พระคริ สต์องค์สันติรำช
ทรงคอยที่จะให้ท่ำนเชิญพระองค์ให้ประทับบนบัลลังก์ชีวิตจิตใจของท่ำน เพื่ออภัยโทษบำปให้แก่ท่ำน
ประทำนจุดมุ่งหมำยในชีวติ ของท่ำน และประทำนสันติสุขให้แก่ท่ำน ทั้งนี้เพรำะพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ น
ผูเ้ ดียวเท่ำนั้นที่สำมำรถประทำนฤทธิ์ เดชในกำรดำรงชีวิตใหม่แก่ท่ำนได้ มีหลำยคนพูดกับข้ำพเจ้ำว่ำ
“ผมอยำกจะเป็ นคริ สเตียน แต่ถำ้ เป็ นคริ สเตียนแล้ว ผมก็เชื่อแน่วำ่ ไม่สำมำรถจะดำเนิ นชีวติ คริ สเตียนได้
อย่ำงครบถ้วน คุณไม่ทรำบถึงควำมผิดพลำดต่ำง ๆ ที่ผมได้กระทำมำ ตลอดจนควำมขุ่นเคืองใจหลำย
อย่ำงซึ่ งเกำะกินใจผมอยู่ ควำมโน้มเอียง ในกำรที่จะกระทำควำมผิด กำรฝ่ ำฝื่ นศีลธรรม กำรดื่มสุ รำยำ
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เมำอย่ำงหัวรำน้ ำ กล่ำววำจำหยำบคำย และปั ญหำอื่น ๆ อีกมำกมำยนัก ผมไม่เชื่อว่ำผมจะสำมำรถ
ดำเนินชีวติ คริ สเตียนได้อย่ำงถูกต้อง เท่ำที่ควร” มีหลำยคนได้ปรำรภกับข้ำพเจ้ำเกี่ยวกับปั ญหำนี้หรื อ
ปั ญหำคล้ำยคลึงกันนี้ แต่เมื่อเขำได้ยอมมอบชี วติ ให้แก่พระคริ สต์แล้ว เขำก็ได้พบว่ำ ชี วติ คริ สเตียนเป็ น
ชีวติ ที่เหนือธรรมชำติกล่ำวคือ ทั้งท่ำนและข้ำพเจ้ำ ไม่ สามารถที่จะดารงชี วิตนีไ้ ด้ ไม่วำ่ เรำจะเป็ นคนดี
สักเพียงใด แต่พระเยซูคริ สต์ผซู ้ ่ ึ งเสด็จมำประทับอยูใ่ นเรำ ทรงสำมำรถที่จะดำรงชี วติ ของพระองค์ท้ งั
ภายในเรา และ โดยทางเราได้ เมื่อเป็ นเช่นนี้ กำรดำรงชี วติ คริ สเตียนจึงมิใช่ภำระของเรำ แต่เป็ นภำระ
ของพระเยซูคริ สต์ ทั้งนี้ เพรำะพระองค์ทรงเป็ นผูซ้ ่ ึ งประทำนฤทธิ์ เดชให้แก่เรำ เรำเป็ นแต่เพียงสื่ อ หรื อ
เครื่ องมือ ซึ่ งพระองค์ทรงใช้สำแดงฤทธิ์ อำนำจของพระองค์เท่ำนั้น
นี่คือควำมจริ งซึ่งพระเยซูได้สอนนิโกเดโม ผูซ้ ่ ึงเข้ำเฝ้ ำพระองค์ในคืนหนึ่ง (ยอห์น 3:1-21) นิ
โกเดโมเป็ นขุนนำงคนหนึ่งของชนชำติยวิ เขำเป็ นผูท้ ี่เคร่ งครัดในศีลธรรมมำก และเป็ นผูน้ ำทำงศำสนำ
ยิวคนหนึ่ง เขำได้ทูลถำมพระเยซูคริ สต์วำ่ “อำจำรย์เจ้ำข้ำ ข้ำพเจ้ำรู ้อยูว่ ำ่ ท่ำนเป็ นครู มำจำกพระเจ้ำ
เพรำะว่ำไม่มีผใู ้ ดอำจกระทำสิ่ งมหัศจรรย์ซ่ ึ งท่ำนได้กระทำนั้น เว้นแต่พระเจ้ำสถิตอยูด่ ว้ ย” พระเยซูได้
ตรัสตอบนิ โกเดโมว่ำ “เรำบอกท่ำนตำมจริ งว่ำ ถ้ำผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดใหม่แล้ว จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้ำ
ไม่ได้” นิโกเดโมไม่เข้ำใจในพระดำรัสนั้น จึงทูลถำมอีกว่ำ “พระองค์ทรงหมำยควำมว่ำ ข้ำพเจ้ำจะต้อง
เข้ำไปในครรภ์ของมำรดำใหม่ แล้วถือกำเนิดมำอีกเป็ นครั้งที่สองกระนั้นหรื อ?” พระเยซูจึงทรงอธิบำย
ว่ำ “มิใช่เช่นนั้น ท่ำนได้บงั เกิดครั้งหนึ่งแล้วทำงฝ่ ำยเนื้ อหนัง แต่กำรที่จะเข้ำในแผ่นดินของพระเจ้ำนั้น
ท่ำนต้องบังเกิดอีกครั้งหนึ่งโดยพระวิญญำณบริ สุทธิ์ ท่ำนทั้งหลำยคงพอจะเข้ำใจแล้วว่ำ เรำบังเกิดฝ่ ำย
เนื้อหนังก็เพื่อที่จะดำรงชี วติ อยูใ่ นโลกของเนื้อหนังนี้ แต่แผ่นดินของพระเจ้ำนั้นเป็ นแผ่นดินฝ่ ำยจิต
วิญญำณ และพระเจ้ำทรงเป็ นพระวิญญำณ ฉะนั้นถ้ำหำกว่ำเรำต้องกำรที่จะมีควำมสำมัคคีกบั พระองค์
เรำก็จะต้องเป็ นผูท้ ี่บงั เกิดใหม่ฝ่ำยจิตวิญญำณก่อน
ขอให้เรำนึกถึงภำพตัวแก้วซึ่ งเลื้อยคลำนไปบนที่สกปรก จะเห็นได้วำ่ ในระยะนั้นมันเป็ นเพียง
ตัวหนอนที่น่ำเกลียดเต็มไปด้วยขนรุ งรัง ถ้ำหำกว่ำท่ำนสำมำรถพูดคุยกับมันรู ้เรื่ อง และถำมมันว่ำ “เหตุ
ใดเจ้ำจึงคลำนไปในที่สกปรกเช่นนี้เล่ำ? เหตุใดเจ้ำจึงไม่บินไป
ในอำกำศเหมือนกับผีเสื้ อที่สวยงำมเล่ำ? มันก็คงจะตอบท่ำน
ดังนี้วำ่ “ฉันบินไปในอำกำศไม่ได้หรอก เพรำะว่ำฉันเป็ นแต่
เพียงตัวหนอนอยูบ่ นพื้นดิน มีควำมสำมำรถเพียงแค่คลำนไป
ตำมฝุ่ นผงเช่นนี้ เท่ำนั้น” แต่ถำ้ ท่ำนตอบว่ำ “ถ้ำเรำจะทำกำรผ่ำตัด
เจ้ำ ติดปี กผีเสื้ อที่สวยงำมให้แก่เจ้ำเล่ำ จะเป็ นอย่ำงไร?” มันก็คง
จะตอบท่ำนเช่นเดียวกันว่ำ “ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทำเช่นนั้น”
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และท่ำนอำจถำมต่อไปว่ำ “เหตุใดเจ้ำจึงไม่หดั บินบ้ำง?” อย่ำงไรก็ตำมข้อแนะนำเหล่ำนี้ลว้ นแต่ไม่เป็ น
ผลทั้งสิ้ นเช่นเดียวกับบุคคลทั้งหลำยซึ่ งพยำยำมที่จะเป็ นคริ สเตียน โดยอำศัยกำรกระทำคุณงำมควำมดี
กำรประพฤติที่ดี กำรร่ วมประชุม อ่ำนพระคริ สตธรรมคัมภีร์อธิ ษฐำน และอีกหลำยอย่ำง อันไม่ใช่กำร
บังเกิดใหม่ฝ่ำยจิตวิญญำณดังที่พระเยซูตรัสสัง่ ไว้ ต่อมำเจ้ำตัวแก้วนั้นก็ชกั ใยห่อหุ ม้ ตัวของมันเองเป็ น
ดักแด้และเมื่อพ้นภำวะควำมเป็ นดักแด้แล้ว มันก็จะออกมำ กลำยร่ ำงเป็ นผีเสื้ อที่สวยงำม เรำไม่เข้ำใจถึง
ควำมเปลี่ยนแปลงของมันว่ำ เป็ นไปได้อย่ำงไร เรำเพียงแต่รู้วำ่ ตัวแก้วซึ่ งครั้งหนึ่ งเคยคลำยไปตำม
ฝุ่ นผงที่สกปก บัดนี้ได้กลำยเป็ นผีเสื้ อที่สวยงำมและโผบินไปในท้องฟ้ ำ ชีวิตคริ สเตียนก็เช่นเดียวกันนี้
เมื่อพระเยซูคริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอดทรงฟื้ นคืนพระชนม์เสด็จเข้ำมำประทับสถิตอยูภ่ ำยในชีวติ ของท่ำน
แล้ว ท่ำนก็จะบังเกิดใหม่ทำงฝ่ ำยวิญญำจิต ท่ำนคงยังจำคำที่ขำ้ พเจ้ำพูดไว้ในตอนต้น ๆ ว่ำ มีบลั ลังก์อยู่
ในชีวติ ของแต่ละคนหำกท่ำนเป็ นผูค้ รอบครองบัลลังก์น้ นั คือ เป็ นผูว้ นิ ิ จฉัยสั่งกำรทุกสิ่ งทุกอย่ำงใน
ชีวติ ของท่ำนแล้ว อำจเป็ นไปได้วำ่ ท่ำนยังไม่ได้เกิดใหม่เป็ นคริ สเตียน จำกพระธรรมวิวรณ์ 3:20 เรำ
ทรำบแล้วว่ำ พระองค์ทรงยืนที่ประตู (ประตูจิตใจ ประตูควำมคิด และประตูอำรมณ์ของท่ำน) และทรง
เคำะอยู่ พระองค์ตรัสกับท่ำนดังนี้วำ่ “ถ้ำท่ำนจะเปิ ดประตูจิตใจต้อนรับเรำ เรำจะเข้ำไป และมีควำม
สำมัคคีกบั ท่ำน” พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวว่ำ เมื่อเรำรับเอำพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรำแล้ว
พระเจ้ำประทำนฤทธิ์ เดชให้เรำ ทั้งให้เรำมีสิทธิ ที่จะเป็ นบุตรของพระเจ้ำและถ้ำหำกผูห้ นึ่งผูใ้ ดอยูใ่ น
พระคริ สต์ หรื อพระคริ สต์สถิตอยูใ่ นชีวติ ของผูใ้ ดผูน้ ้ นั จะกลำยเป็ นผูท้ ี่ได้รับกำรสร้ำงสรรค์ข้ ึนใหม่ สิ่ ง
ต่ำง ๆ ในชีวติ เก่ำของเขำก็ล่วงพ้นไป และเขำได้รับสิ่ งใหม่ทดแทน กำรมอบกำยถวำยชีวติ จิตใจให้แก่
พระคริ สต์น้ ี รวมถึงกำรยอมมอบสติปัญญำ ควำมรู ้สึก ตลอดจนเจตนำรมณ์ท้ งั หมดของท่ำนให้แก่
พระองค์
เพื่อให้เข้ำใจชัดเจนยิง่ ขึ้น ข้ำพเจ้ำก็ใคร่ ที่จะยกอุทำหรณ์มำอ้ำง คือสมมุติวำ่ ท่ำนได้ยินคำนิยม
ชมชอบของมหำชนต่อหญิงสำว หรื อชำยหนุ่มคนใดคนหนึ่ง ท่ำนก็ใฝ่ ฝันที่จะได้พบเขำอยูต่ ลอดเวลำ
และยิง่ เมื่อมีโอกำสได้พบปะสังสรรค์กบั บุคคลนั้น ท่ำนก็ยงิ่ ตื่นเต้นยินดี ท่ำนอำจมีควำมดื่มด่ำ
ประทับใจ ในควำมเฉลียวฉลำด หรื อรู ปร่ ำงอันมีเสน่ห์งดงำมได้สัดส่ วน ตลอดจนบุคลิกลักษณะและ
คุณสมบัติอื่น ๆ ของคนนั้น ซึ่ งอำจกล่ำวได้วำ่ ท่ำนพึงพอใจทุกสิ่ งทุกอย่ำงที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น แต่ควำม
พึงพอใจ ควำมประทับใจควำมนิยมชมชอบเหล่ำนี้ เพียงพอแล้วหรื อ ที่จะทำให้ท่ำนตัดสิ นใจแต่งงำน
กับบุคคลนั้น? มิได้เลย กำรแต่งงำนมีสิ่งเกี่ยวข้องมำกกว่ำควำมพึงพอใจยกย่องสรรเสริ ญกันเป็ น
ส่ วนตัว เมื่อท่ำนและเขำมีโอกำสได้อยูใ่ กล้ชิดสนิทสนมกันมำกยิง่ ขึ้น ท่ำนก็มีควำมคุน้ เคยกันมำกขึ้น
และท่ำนก็เกิดควำมรักซึ่ งกันและกัน นี่เป็ นกำรแต่งงำนใช่ใหม? ไม่ใช่อีกเช่นกัน เพรำะกำรแต่งงำนนั้น
ยังคงมีสิ่งเกี่ยวข้องมำกกว่ำนี้อีก เมื่อกำลเวลำล่วงเลยมำท่ำนกับเขำก็หมั้นกัน และแล้ววันแต่งงำนก็
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มำถึง ท่ำนย่อมรู ้สึกตื่นเต้นระทึกใจเป็ นอย่ำงยิง่ พูดกันในด้ำนสติปัญญำแล้ว ท่ำนเชื่ อว่ำเขำหรื อหล่อนผู ้
ที่ทำ่ นจะแต่งงำนด้วยนั้น เป็ นผูป้ ระเสริ ฐสุ ดสำหรับท่ำน มำกกว่ำใคร ๆ ในโลก ส่ วนในด้ำนควำมรู ้สึก
และอำรมณ์น้ นั หัวใจของท่ำนจะเต้นถี่เร็ วเป็ นสองเท่ำเมื่อท่ำนได้อยูใ่ กล้ชิดกับเขำหรื อหล่อนผูน้ ้ นั แต่
สิ่ งหนึ่งซึ่ งสำคัญยิง่ กว่ำนั้นกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว คือ ในวำระที่ท่ำนกับคู่สมรสของท่ำนยืนอยูต่ ่อหน้ำ
ศิษยำภิบำล หรื อผูท้ ี่มีอำนำจหน้ำที่จะให้ท่ำนกับคู่สมรสของท่ำนแลกเปลี่ยนคำสัตย์ปฏิญำณกันได้ คือ
ทั้งท่ำนและคู่สมรสของท่ำนจะมอบพลังจิตใจให้กนั และกัน กำรสมรสที่ปรำศจำกกำรมอบทุกสิ่ งทุก
อย่ำงให้แก่กนั และกัน ย่อมมิใช่เป็ นกำรสมรสที่แท้จริ ง เมื่อกำรสมรสได้เสร็ จสิ้ นลงแล้วก็นบั ว่ำ ท่ำน
ได้รับทุกสิ่ งที่มีควำมสัมพันธ์ในชีวติ สมรสตำมควำมปรำรถนำของท่ำน ซึ่ งรวมตลอดถึงกำรได้มีควำม
สมัครสมำนทำงด้ำนจิตใจ ได้รับควำมโอนอ่อนผ่อนปรน กำรแลกเปลี่ยนในด้ำนควำมนึกคิดหรื อ
สติปัญญำ ตลอดจนควำมกลมเกลียวเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในกำรตัดสิ นใจกระทำสิ่ งใด ๆ กำรที่ผู ้
หนึ่งผูใ้ ด จะเป็ นคริ สเตียนก็เช่นเดียวกันนี้ กล่ำวคือ เขำจะต้องยอมมอบชีวติ จิตใจของเขำทั้งหมดให้แก่
พระคริ สต์ ไม่วำ่ จะเป็ นด้ำนสติปัญญำ ควำมสำมำรถ ควำมรู ้สึกหรื อเจตนำรมณ์
ท่ำนผูอ้ ่ำนบำงท่ำนอำจกล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อชำระหนี้แห่งควำมผิดบำปของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำเชื่ อมัน่ เช่นนี้
ตลอดมำ ข้ำพเจ้ำยังมิใช่คริ สเตียนอีกหรื อ?” แน่นอนทีเดียวท่ำนจะไม่มีวนั เป็ นคริ สเตียนเป็ นอันขำด
หำกท่ำนไม่ยอมมอบชีวิตจิตใจหรื อพลังใจของท่ำนให้แก่พระองค์
ท่ำนผูอ้ ่ำนบำงท่ำนอำจกล่ำวว่ำ
“ข้ำพเจ้ำจำได้วำ่ ตอนที่ขำ้ พเจ้ำได้ยนิ คำเทศนำที่คมคำยขณะเข้ำร่ วมประชุมฟื้ นฟูฝ่ำยจิตวิญญำณอยูน่ ้ นั
หรื อขณะเข้ำร่ วมประชุมนมัสกำรที่ในคริ สตจักรของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำมี
ควำมตื่นเต้น และมีประสบกำรณ์ทำงด้ำนอำรมณ์อย่ำงมำกมำยในตอนนั้น
จนข้ำพเจ้ำได้เดินออกไปข้ำงหน้ำที่ประชุมตำมคำเชิญ เพื่อรับคำปรึ กษำ ถึง
ขนำดนั้นยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ขำ้ พเจ้ำเป็ นคริ สเตียนอีกหรื อ? บำงคนอำจ
พูดว่ำ “ข้ำพเจ้ำไปโบสถ์เป็ นประจำ อ่ำนพระคริ สตธรรมคัมภีร์และ
อธิ ษฐำนทุกวัน และพยำยำมดำเนินชี วติ อย่ำงดีที่สุด ข้ำพเจ้ำยังไม่ใช่คริ ส
เตียนอีกหรื อ?” ข้ำพเจ้ำขอบอกท่ำนในที่น้ ีวำ่ ตรำบใดที่ท่ำนยังไม่ได้มอบบัลลังก์ชีวติ หรื อพลังใจของ
ท่ำนให้แก่พระคริ สต์แล้ว ท่ำนก็ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียน กำรมอบบัลลังก์หรื อพลังใจของท่ำนให้แก่พระ
คริ สต์น้ นั เป็ นกุญแจที่จะเปิ ดประตูไปสู่ ควำมเป็ นคริ สเตียน ตลอดจนเคล็ดลับในกำรดำเนินชีวิตคริ ส
เตียน ที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยชัยชนะ
มีชำยหนุ่มผูห้ นึ่งซึ่ งเป็ นทั้งนักกีฬำ และผูน้ ำในสังคมที่มีชื่อเสี ยงมำก เขำปรำรถนำที่จะเป็ น
คริ สเตียน แต่มีควำมรู ้สึกหวัน่ เกรงเช่นเดียวกับบุคคลอื่น อีกเป็ นอันมำก และดำเนิ นชี วติ ตำมน้ ำพระทัย
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ของพระองค์ เขำได้วำงแผนกำรเกี่ยวกับชีวติ ของเขำไว้แล้วอย่ำงรัดกุมแต่รีรอที่จะเป็ นคริ สเตียน ด้วย
เกรงว่ำพระเจ้ำจะทรงเปลี่ยนแผนกำรชีวิตของเขำเสี ย
ขณะที่ขำ้ พเจ้ำและชำยหนุ่มผูน้ ้ นั ได้สนทนำ
ปรำศรัย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่ งกันและกัน ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยให้เขำทรำบว่ำ พระเจ้ำทรงรักเขำมำก
จนกระทัง่ พระองค์ได้ทรงส่ งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมำสิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขน เพื่อแบก
รับเอำควำมผิดบำปของเขำไป และได้อธิ บำยให้เขำทรำบว่ำ พระเจ้ำได้ทรงเตรี ยมแผนกำรอันมหัศจรรย์
ไว้สำหรับชีวติ ของเขำแล้ว ในตอนท้ำยข้ำพเจ้ำได้ถำมเขำว่ำ “คุณไม่คิดหรื อว่ำ คุณสำมำรถที่จะเชื่อพึ่ง
ไว้วำงใจในพระองค์ผทู ้ รงรักคุณอย่ำงมำกถึงเพียงนี้ และผูท้ รงมีพระสติปัญญำอันลึกล้ ำไม่มีขอบเขต
จำกัด เหนื อผูใ้ ดทั้งสิ้ น?”
“ผมไม่เคยคิดเช่นนี้มำก่อนเลย” เขำตอบ “ต่อไปนี้ ผมจะเชื่อพึ่งไว้วำงใจในพระองค์” ขณะที่
ข้ำพเจ้ำและหนุ่มผูน้ ้ นั อธิ ษฐำนร่ วมกันอยู่ เขำได้เปิ ดจิตใจต้อนรับพระเยซูคริ สต์ เป็ นผูช้ ่วยให้รอด และ
เป็ นพระเจ้ำของเขำ
ถูกแล้ว
ชีวติ ของเขำก็ได้เปลี่ยนแปลงไป
เช่นเดียวกับนิสิตนักศึกษำอื่นนับจำนวนหมื่น ๆ คน ท่ำนผูอ้ ่ำนมัน่ ใจ
ได้วำ่ หนุ่มผูน้ ้ ีไม่มีควำมเสี ยใจในกำรตัดสิ นใจของเขำเลย เพรำะว่ำ
เดี๋ยวนี้เขำได้อุทิศเวลำทั้งหมดของเขำ ในกำรนำผูอ้ ื่นให้หนั มำเป็ นคริ ส
เตียนเช่นเดียวกับเขำ ณ บัดนี้หำกท่ำนยังไม่เคยรับพระเยซูคริ สต์เป็ น
พระผูช้ ่วยให้รอดของท่ำนแล้ว โปรดทรำบเถิดว่ำ พระเยซูกำลังเคำะ
อยูท่ ี่ประตูใจของท่ำนแล้ว (ประตูแห่งสติปัญญำ ควำมรู ้สึก พลังใจ
ตลอดจนบุคลิกลักษณะ และทุกสิ่ งทุกอย่ำงในชีวติ ของท่ำน) ขอให้ท่ำนมอบพลังใจของท่ำนให้แก่
พระองค์ จงทูลเชิญพระองค์ให้เสด็จเข้ำมำประทับในชีวติ จิตใจของท่ำน เพื่อว่ำพระองค์จะได้ดำรงพระ
ชนม์ชีพของพระองค์ภำยในท่ำน เพื่อว่ำพระองค์จะได้ ทรงอภัยโทษ ควำมผิดบำปของท่ำนเพื่อที่จะ
ประทำน จุดมุ่งหมาย สันติสุข และฤทธิ์ เดช ให้แก่ชีวติ ของท่ำน
ในโอกำสอันดียงิ่ และศักดิ์สิทธิ์ เช่นนี้ ขอให้คุณตัดสิ นใจน้อมศีรษะอธิษฐำนด้วยคำอธิษฐำน
ดังนี้ “ข้ำแต่องค์พระเยซูคริ สตเจ้ำ เชิ ญเสด็จเข้ำมำประทับในชีวติ ของข้ำพเจ้ำเถิด เพื่ออภัยในควำมผิด
บำปให้แก่ขำ้ พเจ้ำ ข้ำพเจ้ำขอมอบพลังใจ และบัลลังก์ชีวติ ให้แก่พระองค์แล้ว โปรดสำแดงให้ขำ้ พเจ้ำ
ทรำบถึงน้ ำพระทัยของพระองค์ สำหรับชีวติ ของข้ำพเจ้ำ เพื่อว่ำข้ำพเจ้ำจะได้ปฏิบตั ิตำมพระประสงค์
นั้นได้อย่ำงถูกต้อง ขอพระองค์ได้โปรดประทำนสันติสุขและฤทธิ์ เดชให้แก่ขำ้ พเจ้ำ เพื่อว่ำข้ำพเจ้ำจะมี
ชีวติ อันเป็ นที่พอพระทัยพระองค์ และที่จะเทิดทูนพระเกียรติของพระองค์ อำเมน”
พระธรรมยอห์น 1:12 กล่ำวว่ำ “คนทั้งหลำยที่ได้ตอ้ นรับพระองค์พระองค์ทรงโปรดให้มี
อำนำจที่จะเป็ นบุตรของพระเจ้ำได้” เพรำะฉะนั้นเมื่อท่ำนรับเอำพระคริ สต์เป็ นผูช้ ่วยให้รอดของท่ำน
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แล้ว ท่ำนก็เป็ นบุตรของพระเจ้ำ นอกจำกนั้นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ยงั ได้สอนเรำไว้อีกว่ำ “พระเจ้ำได้
ทรงโปรดให้เรำทั้งหลำยมีชีวิตนิรันดร์ และชีวติ นี้มีอยูใ่ นพระบุตรของพระองค์” “ผูท้ ี่มีพระบุตรนั้นก็มี
ชีวติ ” เมื่อท่ำนรับเอำพระเยซู คริ สต์แล้วท่ำนก็ยอ่ มจะได้รับชีวติ นิ รันดร์ทนั ที และตลอดไป
เมื่อท่ำนรับเอำพระคริ สต์เข้ำมำในชีวติ ของท่ำนแล้ว ท่ำนก็เริ่ มมีชีวิตใหม่ที่น่ำตื่นเต้น ซึ่ ง
พระองค์ได้ทรงสร้ำงท่ำนขึ้นเพื่อชีวติ เช่นนั้น เมื่อท่ำนเชื่ อฟังคำสั่งสอนของพระองค์อย่ำงเสมอต้นเสมอ
ปลำย ท่ำนก็จะได้รับชีวติ ครบบริ บูรณ์ ตำมที่พระองค์ได้ทรงสัญญำไว้ ข้ำพเจ้ำใคร่ ที่จะหนุนใจท่ำนให้
หมัน่ ศึกษำพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดว้ ยควำมอุตสำหะ เป็ นคริ สเตียนที่มีควำมกระตือรื นร้น และสมัครเข้ำ
เป็ นสมำชิกคริ สตจักรในท้องถิ่นของท่ำน
หลักสู ตรบันไดสิ บขั้นสู่ ความสมบูรณ์ ในชี วติ คริสเตียนนี้ (ซึ่ งเล่มนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตร
เท่ำนั้น) ได้ช่วยให้นิสิตนักศึกษำ ตลอดจนคนอื่น ๆ มำกมำยให้มีควำมสำมัคคีกบั พระคริ สต์อย่ำงเกิดผล
มำแล้ว ฉะนั้น ถ้ำหำกว่ำท่ำนศึกษำหลักสู ตรนี้อย่ำงจริ งจังทุกวัน ท่ำนก็จะได้รับพระพรในชีวติ ของท่ำน
ด้วย ขอพระเจ้ำทรงอวยพระพรแด่ท่ำน และปกปั กษ์รักษำท่ำน ในกำรร่ วมดำเนินชีวติ กับพระคริ สต์
องค์พระผูช้ ่วยให้รอดของเรำ
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พระเยซู คริสต์ คือใคร พระองค์ ได้ ทรงกระทาสิ่ งใดบ้ าง
“พระคริ สต์ทรงเป็ นแบบพระฉำยที่มองเห็นได้ของพระเจ้ำ ผูซ้ ่ ึ งเรำไม่อำจมองเห็นพระองค์ทรง
ดำรงพระชนม์อยูก่ ่อนวันสร้ำงโลกและสรรพสิ่ ง เพรำะว่ำพระองค์ทรงสร้ำงทุกสิ่ งทุกอย่ำงขึ้นมำ ด้วยฝี
พระหัตถ์ของพระองค์เอง ไม่วำ่ จะเป็ นสิ่ งของฝ่ ำยจิตวิญญำณหรื อฝ่ ำยโลก ไม่วำ่ จะเป็ นสิ่ งที่เรำมองเห็น
ด้วยตำ หรื อไม่สำมำรถมองเห็นด้วยตำก็ตำม ไม่วำ่ จะเป็ นฤทธำนุภำพ ใด ๆ หรื ออำณำจักรใด ๆ ไม่วำ่
จะเป็ นผูค้ รอบครองหรื อผูม้ ีฤทธิ์ ก็ตำม พระองค์ได้ทรงสร้ำงทุกสิ่ งทุกอย่ำงขึ้น และทรงสร้ำงขึ้นเพื่อ
พระองค์เอง พระองค์ทรงเป็ นกฎแรกของจักรวำล และทรงควบคุมทุกสิ่ งทุกอย่ำงที่พระองค์ทรงสร้ำง
ขึ้นนั้น ให้เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ที่ทรงวำงไว้ และแม้ในทุกวันนี้ พระองค์ทรงเป็ นศีรษะของพระกำย คือ
คริ สตจักร
พระองค์ทรงสร้ำงชีวติ ขึ้นจำกควำมว่ำงเปล่ำ และทรงบันดำลให้ชีวติ เป็ นขึ้นมำจำกควำมตำย
โดยที่พระองค์เองก็ทรงฟื้ นขึ้นมำจำกควำมตำยเช่นกัน เพรำะฉะนั้นจึงเป็ นกำรเหมำะสมแล้ว ที่จะเรี ยก
พระองค์วำ่ พระเจ้ำแห่งสำรพัดสิ่ ง ควำมบริ บูรณ์ท้ งั สิ้ นของพระเจ้ำดำรงอยูใ่ นพระองค์ และโดยพระ
คริ สต์น้ ี เอง พระเจ้ำได้ทรงวำงแผนกำรเพื่อจะให้ทุกสิ่ งทุกอย่ำงคืนดีกบั พระองค์ ไม่วำ่ จะเป็ นสิ่ งที่อยูใ่ น
แผ่นดินโลกหรื อในสวรรค์ก็ดี โดยกำรสิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขน อันเป็ นเครื่ องสักกำระบูชำต่อพระ
เจ้ำ
และท่ำนทั้งหลำยซึ่ งเมื่อก่อนนี้ไม่ถูกกันกับพระเจ้ำ และเป็ นศัตรู กบั พระองค์โดยกำรกระทำ
ควำมชัว่ ต่ำง ๆ บัดนี้พระคริ สต์ได้ทรงโปรดให้ท่ำนทั้งหลำยคือดีกบั พระเจ้ำโดยควำมตำยฝ่ ำยเนื้อหนัง
ของพระองค์บนไม้กำงเขน เพื่อว่ำพระองค์จะได้ถวำยท่ำนทั้งหลำยให้แก่พระเจ้ำในฐำนะที่ท่ำนเป็ นผูท้ ี่
บริ สุทธิ์ ปรำศจำกมลทินใด ๆ และปรำศจำกข้อที่จะตำหนิได้ ในกำรคืนดีกบั พระเจ้ำนี้ ท่ำนต้องตั้งมัน่
ในควำมเชื่อ อย่ำเบี่ยงบ่ำยไปจำกควำมหวังในพระกิตติคุณซึ่ งท่ำนได้ยนิ แล้ว และซึ่ งก็ได้ประกำศแล้ว
แก่มนุษย์ทุกคนในโลก...”
ถอดควำมจำก โคโลสี 1:15-23 (ฟิ ลลิปส์)
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พระคริสต์ ผ้ ูพลิกประวัตศิ าสตร์ ของมนุษยชาติ
พระเยซูคริ สต์ประสู ติเมื่อ 1970 ปี เศษล่วงมำแล้ว ก่อนนั้นได้มี
ศำสดำพยำกรณ์ชำวอิสรำเอล ทำนำยถึงกำรเสด็จมำประสู ติของพระองค์
ไว้ล่วงหน้ำ เป็ นเวลำหลำยร้อยปี พระคัมภีร์เดิมซึ่งเขียนโดยบุคคลจำนวน
มำก และใช้เวลำเขียนถึง 1500 ปี มีขอ้ อ้ำงอิงเกี่ยวกับกำรเสด็จมำประสู ติ
ของพระเยซูคริ สต์กว่ำ 300 ข้อ เมื่อพระเยซูทรงมีพระชนมำยุสำมสิ บ
พรรษำ พระองค์ก็ทรงเริ่ มปฏิบตั ิพระรำชกรณี ยกิจของพระองค์ให้ปรำกฏ
แก่สำธำรณชน ข้ำพเจ้ำไม่อำจกล่ำวถึงรำยละเอียด เกี่ยวกับพระรำชกรณี ยกิจ ทั้งหมดในที่น้ ีได้ครบถ้วน
นอกจำกจะขอกล่ำวโดยสรุ ปสั้น ๆ ว่ำ ตลอดเวลำ 3 ปี ที่พระองค์ปฏิบตั ิพระรำชกรณี ยกิจนั้น พระองค์
ได้ประทำนสู ตรหนึ่งแก่มวลมนุษย์ อันเป็ นสู ตรที่จะทำให้มนุษย์ได้รับชีวติ ครบบริ บูรณ์ท้ งั ในชีวิตนี้
และในอนำคตด้วย
กำรดำรงพระชนม์ชีพของพระองค์ สิ่ งอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทำ พระดำรัสของพระองค์
กำรสิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขน กำรฟื้ นคืนพระชนม์และกำรเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ของพระองค์ เหตุกำรณ์
ทั้งหมดเหล่ำนี้ลว้ นแต่ระบุให้เรำรู ้ควำมจริ งที่วำ่ พระองค์มิได้ทรงเป็ นมนุษย์เยีย่ งปุถุชนทั้งหลำยเท่ำนั้น
หำกแต่ทรงเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่ ดังจะเห็นได้จำกข้ออ้ำงของพระองค์ที่วำ่ “เรำกับพระบิดำเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน” (ยอห์น 10:30) “ผูท้ ี่ได้เห็นเรำ ก็ได้เห็นพระบิดำ” (ยอห์น 14:9)
อำร์ โนลด์ ทอยน์บี นักประวัติศำสตร์ ที่มีชื่อเสี ยงยิง่ คนหนึ่งของยุคปั จจุบนั นี้ ได้เขียนเรื่ อง
เกี่ยวกับพระเยซู
โดยบรรจุถอ้ ยคำมำกกว่ำคำที่ใช้ในกำรเขียนเกี่ยวกับบุคคลสำคัญของโลกหกคน
รวมกันเสี ยอีก เช่น โมฮำหมัด ซี ซ่ำร์ นะโปเลียน จ๊อจ วอชิงตัน เป็ นต้น
สำรำนุกรม “เอนไซโคลพิเดีย บริ แทนนิกำ” อันมีชื่อเสี ยงของโลกบรรจุถอ้ ยคำเกี่ยวกับพระเยซู
ไว้ถึง 20,000 คำ ปั ญญำชนทั้งหลำย ทุกประเทศและทุกศำสนำ ผูซ้ ่ ึ งได้มีโอกำสตรวจสอบหลักฐำนแล้ว
ก็เห็นพ้องต้องกันว่ำ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูท้ ี่มีบุคลิกลักษณะยิง่ ใหญ่ที่สุดเท่ำที่โลกเคยมีมำ และเขำ
จะต้องเห็นพ้องต้องกันเช่นเดียวกันว่ำ
พระองค์ทรงเป็ นผูน้ ำที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิ พลต่อกำร
สร้ำงสรรค์ควำมดีงำมให้แก่โลกมำกยิง่ กว่ำคนใด ๆ ทั้งสิ้ น
ข้อที่ควรพิจำรณำก็คือ ข้ออ้ำงของพระเยซูที่วำ่ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำ และทรงเป็ นต้นกำเนิด
ของวิถีทำงใหม่แห่งชีวิต สิ่ งที่น่ำสนใจก็คือว่ำไม่วำ่ ข่ำวประเสริ ฐของพระองค์ แพร่ ออกไปถึงที่ใด ชีวติ
ใหม่ ควำมหวังใหม่และจุดมุ่งหมำยในกำรดำรงชี วติ ใหม่ ย่อมเกิดขึ้นที่นนั่ เสมอ ฉะนั้นเรำจึงต้อง
ตัดสิ นใจเลือกเอำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้แน่นอนว่ำ พระเยซู คริ สต์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ำ และพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของมวลมนุษย์ตำมที่พระองค์ทรงอ้ำงไว้หรื อมิฉะนั้น พระองค์ก็ตอ้ งเป็ นนักหลอกลวงที่
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ยิง่ ใหญ่ที่สุดเท่ำที่โลกเคยมีมำหำกว่ำข้ออ้ำงของพระองค์ไม่เป็ นควำมจริ ง ก็น่ำแปลกที่วำ่ คำหลอกลวง
ของพระองค์น้ นั ก่อให้เกิดผลดีต่อโลก ยิง่ กว่ำผลของควำมจริ งใด ๆ ทั้งปวงที่โลกเคยมีมำ
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บทเรียนทีห่ นึ่ง
1.พระเยซูคริสต์ คอื ใคร?
ท่องจำ : ยอห์น 14:6
พระเยซู คริสต์ กบั คาพยากรณ์ ทเี่ กิดผลสมจริง
มีผกู ้ ล่ำวว่ำ หำกใครมีควำมสำมำรถทำนำยเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นในห้ำนำทีขำ้ งหน้ำให้ถูกต้อง
เสมอ ในชัว่ ระยะเวลำเพียงสองสัปดำห์เท่ำนั้นเขำก็จะสำมำรถปกครองโลกได้ แต่พระคริ สตธรรม
คัมภีร์ได้พยำกรณ์ถึงเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ นับเป็ นร้อยปี ล่วงหน้ำได้อย่ำงถูกต้องและน่ำอัศจรรย์ เหตุกำรณ์
เหล่ำนี้ได้บนั ทึกไว้อย่ำงละเอียดละออ คำพยำกรณ์หลำยข้อได้ทำนำยล่วงหน้ำนับเป็ นร้อย ๆ หรื อพัน ๆ
ปี กว่ำจะเกิดขึ้นสมจริ ง คำพยำกรณ์บำงข้อก็เกี่ยวกับเมืองหรื อประเทศต่ำง เช่น เมืองยะริ โฮ เมืองสะมำ
เรี ย กรุ งเยรู ซำเล็ม ประเทศปำเลศไตน์ แผ่นดินโมอำบ และกรุ งบำบูโลน นอกจำกนั้น ยังมีบำงข้อที่
กล่ำวถึงบุคคลต่ำง ๆ เป็ นส่ วนตัว
พระคัมภีร์เดิมได้พยำกรณ์ถึงพระเยซูคริ สต์ไว้วำ่ 300 ครั้ง และได้พยำกรณ์ถึงกำรเสด็จมำ
ประสู ติของพระองค์ล่วงหน้ำหลำยร้อยปี เป็ นที่น่ำสังเกตว่ำ คำพยำกรณ์ต่ำง ๆ นี้ได้เกิดขึ้นสมจริ งตำมที่
พยำกรณ์ไว้ทุกประกำร ประวัติศำสตร์ เองก็ได้ยนื ยันว่ำ แม้แต่เหตุกำรณ์ที่เป็ นรำยละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ
ที่ได้พยำกรณ์ไว้ ก็ได้เกิดขึ้นสมจริ งเช่นเดียวกัน เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เหล่ำนี้เป็ นเครื่ องยืนยันโดยปรำศจำก
ข้อสงสัยว่ำ พระเยซูทรงเป็ นพระเมซี ยำ พระบุตรของพระเจ้ำ และเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของโลกอย่ำง
แท้จริ ง ข้อพระธรรมที่แสดงไว้ขำ้ งล่ำงนี้เป็ นคำพยำกรณ์เพียงบำงข้อที่กล่ำวถึงพระเยซูคริ สต์ พร้อมกับ
ข้อพระธรรมที่กล่ำวถึงเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นสมจริ งตำมคำพยำกรณ์
กำรประสู ติของพระองค์ : ปฐมกำล 3:15, อิสยำห์ 7:14, มัทธิว 1:18,22,23 สถำนที่ประสู ติของ
พระองค์: มีคำห์ 5:2,ลูกำ 2:4,6,7 ชีวติ ในเยำว์วยั ของพระองค์ในประเทศอียปิ ต์: โฮเชยำห์ 11:1,มัทธิว
2:14,15 พระประสงค์ในกำรสิ้ นพระชนม์ของพระองค์: อิสยำห์ 53:4-6, 2 โคริ นธ์ 5:21, 1 เปโตร 2:24
กำรที่พระองค์ทรงถูกทรยศ: เศคำริ ยำห์ 11:12,13 13:6 มัทธิว 26:14-16 27:3-10 กำรถูกตรึ งของ
พระองค์: สดุดีบทที่ 22, มัทธิ วบทที่ 27 กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ สดุดี 16:9,10,กิจกำร 2:31
พระเยซู ทรงอ้ างถึงพระองค์ เองว่าอย่างไร ?
จงตอบตำมควำมนึกคิดของท่ำนเองว่ำ
อ้ำงไว้ในข้อพระธรรมดังต่อไปนี้

พระเยซูทรงหมำยควำมว่ำอย่ำงไรตำมที่พระองค์ทรง
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1. ยอห์น 10:30-33 ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ในข้อที่ 31-33 บรรดำผูท้ ี่ได้ยินคำตรัสของพระเยซู พำกันคิดว่ำ พระองค์ทรงหมำยควำมว่ำ
อะไร? _____________________________________________________________________
2. ยอห์น 14:8,9 _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. ยอห์น 14:6 _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. มัทธิว 28:19,20 ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. มำระโก 14:61,62 __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
บุคคลต่ อไปนีก้ ล่ าวถึงพระเยซู คริสต์ ว่าอย่ างไร ?
ขอให้ตอบตำมควำมนึกคิดของท่ำนเองว่ำ บุคคลในข้อต่อไปนี้ มีควำมนึกคิดหรื อได้พูด
เกี่ยวกับพระเยซู ว่ำอย่ำงไรบ้ำง?
1. บรรดำศัตรู ของพระองค์ (ยอห์น 5:18) __________________________________________
____________________________________________________________________
2. เปโตร (มัทธิว 16:16,17) _____________________________________________________
พระเยซูคริ สต์ตรัสตอบเปโตรว่ำอย่ำงไร ? _________________________________________
____________________________________________________________________
3. มำธำ (ยอห์น 11:27) ________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. โธมำ (ยอห์น 20:25-28) _____________________________________________________
____________________________________________________________________
พระเยซูคริ สต์ตรัสตอบโธมำว่ำอย่ำงไร ? __________________________________________
ตัวท่านเองเล่า กล่ าวถึงพระเยซู คริสตว่ าอย่ างไร?
1. ตำมข้อพระธรรมข้ำงบนนี้ พระเยซูทรงอ้ำงว่ำ (1) พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำโดยตรง (2) ทรง
อ้ำงถึงพระองค์โดยกำรใช้ถอ้ ยคำ ซึ่ งผูท้ ี่เป็ นพระเจ้ำเท่ำนั้นจะพึงอ้ำงได้ (3) ทั้งมิตรสหำยและ
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ศัตรู ของพระองค์ได้เรี ยกพระองค์วำ่ พระเจ้ำโดยที่มิได้ปฏิเสธในควำมจริ งข้อนี้เลย ไม่เพียงแต่
เท่ำนั้น พระองค์ยงั ได้ทรงยกย่องบรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระองค์ที่มีควำมคิดเช่นนี้อีกด้วย ถ้ำหำกว่ำ
พระเยซูคริ สต์มิใช่พระเจ้ำ และพระองค์ก็ทรงรู ้วำ่ พระองค์มิใช่พระเจ้ำ และข้ออ้ำงทั้งหลำยของ
พระองค์ก็ไม่เป็ นควำมจริ ง เรำจะมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพระองค์อย่ำงไร?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. สมมุติวำ่ พระเยซูทรงยึดมัน่ ในข้ออ้ำงทั้งหลำยของพระองค์ท้ งั ๆ ที่ขอ้ อ้ำงเหล่ำนั้นไม่เป็ น
ควำมจริ งแม้แต่นอ้ ย เรำจะมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพระองค์อย่ำงไร?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. คำตอบทั้งสองข้อข้ำงบนนั้น มีควำมหมำยหรื อไม่? ________________________________
เพรำะเหตุใด?_______________________________________________________________
4.ท่ำนเชื่อว่ำพระเยซูคือใคร? เหตุใดจึงเชื่ อเช่นนั้น? _________________________________
__________________________________________________________________________
บุคคลธรรมดำใด ๆ ก็ตำม ที่อำ้ งถึงตนเองเช่นเดียวกับพระเยซูน้ นั จะมิอำจเป็ นปรมำจำรย์ทำง
ธรรมจริ ยำได้เลย ผูท้ ี่พดู เช่นนั้นถ้ำหำกไม่เป็ นคนวิกลจริ ตจิตฟั่นเฟื่ อนก็ตอ้ งนับเข้ำกับพวกมำร
ร้ำยมำจำกนรก ทำนองเดียวกัน ท่ำนก็จะต้องตัดสิ นใจเลือกเอำว่ำ พระเยซูทรงเป็ นพระบุตร
ของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริ งหรื อมิฉะนั้นก็ตอ้ งเชื่อว่ำ พระองค์เป็ นคนที่เลวร้ำยอย่ำงเหลือขนำด
กำรตัดสิ นใจของเรำจะต้องลงเอยในรู ปใดรู ปหนึ่งอย่ำงแน่ชดั จะอยูร่ ะหว่ำงครึ่ ง ๆ กลำง ๆ
ไม่ได้ เรำก็ตอ้ งกรำบไหว้บูชำพระองค์แทนพระบำทในฐำนะที่พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้ำ หรื อ
เรำต้องยอมรับว่ำพระองค์เป็ นมำรร้ำย อย่ำเพียงยกย่องพระองค์ในฐำนะเป็ นพระปรมำจำรย์ใน
ด้ำนธรรมจริ ยำเท่ำนั้น ทั้งนี้เพรำะพระองค์มิได้ทรงเปิ ดโอกำสให้เรำเลือกตัดสิ นใจเช่นนั้น”

ซี.เอส. ลูวสิ
จากหนังสื อ The Case For Christianity
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บันทึกและคาถาม
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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บทเรียนทีส่ อง
2.สภาพเป็ นมนุษย์ ของพระเยซูคริสต์
ท่องจำ : ยอห์น 1:12
การเสด็จเข้ ามาในโลกของพระเยซู คริสต์
1. ตำมคำตรัสของพระเยซูในพระธรรมยอห์น 17:5 นั้น ก่อน
วำระที่พระเยซูคริ สต์เสด็จเข้ำมำในโลกนี้ พระองค์ทรงประทับอยู่ ณ ที่ใด?
__________________________________________________________________________
2. อ่ำนพระธรรม มัทธิว 1:18-23 แล้วสรุ ปถึงเหตุกำรณ์แวดล้อม เกี่ยวกับกำรประสู ติของพระ
เยซู ด้วยถ้อยคำของท่ำนเอง ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
พระคริ สตธรรมใหม่มิได้ให้รำยละเอียด เกี่ยวกับชีวติ ในเยำว์วยั ของพระเยซูมำกนัก จวบจน
พระองค์มีพระชนม์ได้ 30 พรรษำ เป็ นที่ประจักษ์วำ่ ผูเ้ ขียนพระธรรมกิตติคุณได้มุ่งที่จะเขียนให้เรำ
ทรำบถึงพระลักษณะของพระเยซู มำกกว่ำที่จะมุ่งเน้นถึงลำดับเหตุกำรณ์ในพระชนม์ชีพของพระองค์
พระลักษณะของพระเยซู คริ สต์
ข้อพระธรรมต่อไปนี้ สอนให้ท่ำนทรำบถึงพระลักษณะของพระเยซูอย่ำงไรบ้ำง?
1. มำระโก 1: 40-42 __________________________________________________________
2.ลูกำ 23:33,34 ______________________________________________________________
3. ยอห์น 2:13-16 ____________________________________________________________
4. ยอห์น 13:1-5 _____________________________________________________________
“พระลักษณะของพระเยซู ไม่เพียงแต่จะเป็ นแบบอย่ำง แห่ง
คุณธรรมอันสู งสุ ดเท่ำนั้นหำกยังเป็ นแรงผลักดันที่มีพลังมำกที่สุด ใน
กำรที่จะให้มนุษย์ปฏิบตั ิตำม นอกจำกนั้น ยังมีอิทธิ พลต่อมนุษยชำติ
อย่ำงมำกยิง่ จนอำจกล่ำวได้วำ่ ตลอดระยะเวลำอันสั้นเพียงสำมปี แห่ง
กำรปฏิบตั ิพระรำชกิจของพระองค์ในโลกนี้ พระองค์ได้ทรงทำให้ชีวติ
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มนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีข้ ึน และขัดเกลำจิตใจของมนุษย์ให้อ่อนโยน ยิง่ ไปกว่ำที่นกั ปรัชญำ
ทั้งหลำย หรื อบรรดำปรมำจำรย์ดำ้ นธรรมจริ ยำใด ๆ ที่เคยสั่งสอนกันมำเสี ยอีก”
ดับบลิว. อี. เอช. เลคกี้
จากหนังสื อ History of European Morals
พระเยซู ในฐานะทีท่ รงเป็ นปรมาจารย์
1. ขอให้อ่ำนพระธรรมมัทธิ ว 7:7-11 จำกคำเทศนำบนภูเขำให้ละเอียดถี่ถว้ น ข้อควำมต่อไปนี้
มีปรำกฎอยูใ่ นข้อพระธรรมใดบ้ำง?
ก. คำสอนที่ตรัสซ้ ำ ๆ กันหลำยครั้ง ______________________________________________
ข. คำสอนที่เป็ นอุทำหรณ์ ______________________________________________________
ค. คำสอนที่สำมำรถนำไปปฏิบตั ิในชีวติ ประจำวันได้ ________________________________
ง. คำสรุ ปที่มีควำมหมำยอย่ำงชัดแจ้ง _____________________________________________
2. สิ่ งที่สำคัญยิง่ ไปกว่ำกำรเทศนำสั่งสอนที่สัมฤทธิ์ ผลของพระองค์ คืออะไร (มัทธิ ว 7:29)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. พระองค์ทรงได้รับฤทธิ์ อำนำจนี้มำจำกไหน? (ยอห์น 12:49,50) ______________________
__________________________________________________________________________
4. จงให้เหตุผลสำมประกำรว่ำ เหตุใดท่ำนจึงมีควำมรู ้สึกว่ำ ท่ำนสำมำรถเชื่อพึ่งคำสั่งสอนของ
พระเยซูได้
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
บันทึกและคาถาม
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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บทเรียนทีส่ าม
3.การสิ้นพระชนม์ ของพระเยซูคริสต์
ท่องจำ :โรม 5:8
ความจาเป็ นทีพ่ ระเยซู คริสต์ ต้องสิ้นพระชนม์
1. จงอ่ำนพระธรรม โรม 3:10-12 และ 3:23 อย่ำงละเอียดถี่ถว้ น
ก. ในข้อพระธรรมดังกล่ำวแล้วนี้ผเู ้ ขียนได้ใช้คำว่ำ “ไม่มี” และ “คนทั้งหลำย” หรื อคำอื่น
ทำนองนี้กี่ครั้ง? ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ค. ข้อพระธรรมเหล่ำนี้สอนว่ำอย่ำงไร เกี่ยวกับบุคคลที่มนุ ษย์ยกย่องว่ำน่ำนับถือ มีศีลธรรม
และมีวฒั นธรรมดี ____________________________________________________________
2. ผลของกำรกระทำบำปคืออะไร? (โรม 6:23) ______________________________
ข้ อสั งเกต พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ ควำมตำยมิได้หมำยถึง ควำมสิ้ นสุ ดของชีวติ หำกแต่หมำยถึง
กำรถูกแยก กล่ำวคือ ความตายฝ่ ายเนือ้ หนัง เป็ นกำรแยกวิญญำณ (นำมธรรมซึ่ งไม่อำจเห็นด้วยตำ หรื อ
สภำพที่ยงั่ ยืนเป็ นอมตะ) ออกจำกร่ ำงกำย (รู ปธรรมซึ่ งเป็ นส่ วนของมนุษย์ที่เห็นได้ดว้ ยตำที่จะต้องเน่ำ
เปื่ อย เสื่ อมสลำยไป) ส่ วนความตายฝ่ ายจิตวิญญาณ หมำยถึงกำรแยกมนุษย์ออกจำกพระเจ้ำ ควำมตำย
ทั้งฝ่ ำยเนื้อหนังและฝ่ ำยจิตวิญญำณต่ำงก็เป็ นผลของควำมผิดบำปด้วยกันทั้งสิ้ น
พระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์ข้ ึน เพื่อให้มีสำมัคคีธรรมกับพระองค์ แต่เพรำะเหตุที่มนุษย์มีใจดื้อด้ำน
ชอบตำมใจตนเอง จึงทำให้ควำมสัมพันธ์กบั พระเจ้ำขำดสะบั้นลง เมื่อเรำ
ดึงปลัก๊ ไฟฟ้ ำออกจำกที่เสี ยบ วงจรของกระแสไฟฟ้ ำก็ขำดลง เป็ นเหตุให้
แสงสว่ำงที่หลอดไฟฟ้ ำดับมืดไป พระคริ สตธรรมคัมภีร์อธิ บำยถึงสภำวะ
ที่เกิดขึ้นแก่มนุษย์ในทำนองนี้ ผลของกำรที่มนุษย์ตอ้ งถูกแยกหรื อพลัด
พรำกจำกพระเจ้ำนี้ ไม่เพียงแต่เป็ นเหตุให้เกิดกำรกระทำบำปอย่ำงมหันต์
เช่น ฆำตกรรม กำรฝ่ ำฝื น ศีลธรรม กำรลักทรัพย์ ฯลฯ เท่ำนั้น แต่ยงั เป็ น
เหตุให้มีควำมวิตกกังวลรำคำญใจขำดจุดมุ่งหมำยและควำมสนใจในชีวติ
มีควำมขัดข้องหมองใจ
ปรำรถนำที่จะหนีจำกควำมจริ ง
ตลอดจนมีควำมหวำดกลัวต่อควำมตำย
พฤติกำรณ์เช่นนี้ เป็ น
พยำนหลักฐำนได้อย่ำงเพียงพอว่ำ มนุษย์ได้ถูกตัดขำดจำกพระเจ้ำซึ่ งเป็ นผูเ้ ดียวเท่ำนั้น ที่สำมำรถ
ประทำนฤทธิ์ เดชในกำรดำเนิ นชีวติ ที่ครบบริ บูรณ์ได้
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ผลแห่ งการสิ้นพระชนม์ ของพระคริสต์
1. อ่ำนพระธรรม 2 โคริ นธ์ 5:21 อย่ำงถี่ถว้ น แล้วตอบคำถำมต่อไปนี้
ก. ข้อพระธรรมนี้กล่ำวว่ำ พระเยซูทรงดีประเสริ ฐอย่ำงไร? ___________________________
__________________________________________________________________________
ข. เมื่อพระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์ มีอะไรเกิดขึ้นแก่พระองค์? __________________________
__________________________________________________________________________
ค. กำรที่เป็ นเช่นนี้ ก่อให้เกิดผลต่อมนุษย์อย่ำงไร? ___________________________________
__________________________________________________________________________
2. พระเยซูทรงรู ้สึกอย่ำงไรต่อกำรสิ้ นพระชนม์บนไม้กำงเขน? (ฮีบรู 12:2) _______________
__________________________________________________________________________
3. เหตุใดพระองค์จึงสิ้ นพระชนม์เพื่อเรำ? (1 เปโตร 3:18) ____________________________
__________________________________________________________________________
ผลประโยชน์ แห่ งการสิ้ นพระชนม์ ของพระเยซู คริสต์ ในชี วิตประจาวันของเรา
1.วิธีเดียวเท่ำนั้นที่จะทำให้ กำรสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นประโยชน์ในกำรช่วยให้เรำ
ได้รับควำมรอด คืออะไร? (กิจกำร 16:31) ___________________________________
__________________________________________________________________________
2. เหตุใดเรำจึงรับควำมรอดโดยผลงำนของเรำเองไม่ได้? (เอเฟซัส 2:8,9) ________________
__________________________________________________________________________
3. จงอ่ำนพระกิตติคุณ ยอห์น 3:18 อย่ำงละเอียดถี่ถว้ น แล้วตอบคำถำมต่อไปนี้
ก. มนุษย์ท้ งั สองจำพวกตำม ที่ขอ้ พระธรรมนี้กล่ำวไว้น้ นั มีใครบ้ำง? ___________________
__________________________________________________________________________
ข. เหตุผล เพียงประการเดียว ที่ทำให้มนุษย์จำพวกหนึ่ง ต้องถูกพิพำกษำคืออะไร? __________
__________________________________________________________________________
ค. ตำมที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่ำวไว้น้ นั ท่ำนจะต้องถูกพิพำกษำหรื อไม่? ______________
__________________________________________________________________________
4. ตำมพระกิตติคุณ ยอห์น 5:11,12 ท่ำนได้รับชีวิตนิ รันดร์ หรื อยัง? _____________________
__________________________________________________________________________
ข้ อสั งเกต พึงทรำบว่ำพระธรรม 1 ยอห์น ซึ่ งเป็ นจดหมำยฝำกของอัครสำวกยอห์น และอยู่
ตอนท้ำย ๆ ของพระคริ สตธรรมใหม่ กับ พระกิตติคุณยอห์นนั้น ไม่เหมือนกัน เป็ นคนละเล่ม
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บันทึกและคาถาม
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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บทเรียนทีส่ ี่
4.การพืน้ คืนพระชนม์ ของพระเยซูคริสต์
ท่องจำ :1 โคริ นธ์ 15:3,4
กำรที่พระเยซูคริ สต์ทรงถูกตรึ งบนไม้กำงเขนนั้น ได้กระทำให้ผู ้
ที่ติดตำมพระองค์กระจัดกระจำยไป มีควำมหวำดกลัว และท้อใจมำก
บรรดำศัตรู ของพระเยซูได้เฉลิมฉลองชัยชนะของเขำ แต่ภำยหลังจำกที่พระเยซูทรงถูกตรึ งแล้วสำมวัน
ควำมมหัศจรรย์ที่ยงิ่ ใหญ่ก็ได้เกิดขึ้น นัน่ คือพระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมำจำกควำมตำย ภำยใน
เวลำไม่กี่สัปดำห์
ผูท้ ี่เคยติดตำมพระองค์ซ่ ึ งเคยหวำดกลัวต่อภัยพิบตั ิอนั ตรำยจำกบรรดำศัตรู ของ
พระองค์ ก็ได้กลำยเป็ นผูท้ ี่มีควำมกล้ำหำญ ปรำศจำกควำมหวำดหวัน่ ใด ๆ ทั้งสิ้ น พวกเขำได้ป่ำว
ประกำศให้ประชำชนทัว่ ไป
ทรำบถึงกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ซ่ ึ งเป็ นควำมจริ งที่ได้
เปลี่ยนแปลงโฉมหน้ำประวัติศำสตร์ ของมนุษยชำติท้ งั ปวง ผูท้ ี่ติดตำมพระเยซูคริ สต์เหล่ำนั้น มิได้
ติดตำมในฐำนะที่พระองค์เป็ นเพียงศำสดำ ซึ่ งต้องตำยดุจปุถุชนทัว่ ๆ ไป หำกแต่ติดตำมพระองค์ใน
ฐำนะที่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงแนบแน่นกับพระเจ้ำผูท้ รงพระชนม์อยู่ แม้ในทุกวันนี้ พระเยซูคริ สต์ก็ยงั คง
ดำรงอยูเ่ ช่นเดียวกัน และทรงมีควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำที่จะกระทำพระรำชกิจของพระองค์ ในชีวิต
ของผูท้ ี่เชื่อพึ่งในพระองค์
“ข้อแตกต่ำงที่สำคัญยิง่ ระหว่ำงคริ สเตียนในปั จจุบนั กับคริ สเตียนในสมัยเริ่ มแรก ตำมที่ปรำกฏ
ในจดหมำยฝำกของอำจำรย์เปำโล ก็คือคริ สเตียนในปัจจุบนั มักจะถือว่ำ พระธรรมคำสั่งสอนของพระ
เยซูคริ สต์เป็ นภำระที่เขำจะต้องปฏิบตั ิตำม และถือว่ำเป็ นเพียงกฎแห่งชีวติ ที่จะต้องยึดถือเท่ำนั้น แต่
สำหรับคริ สเตียนในสมัยเริ่ มแรกนั้น เขำได้รับประสบกำรณ์อนั ลึกซึ้ งชีวติ เก่ำของเขำล่วงพ้นไปแล้ว
และมีชีวติ ใหม่เข้ำมำแทนที่ พวกเขำได้อธิ บำยว่ำชีวติ ใหม่ที่เขำได้รับ ก็คือชี วติ ของพระคริ สต์เองผูส้ ถิต
อยูภ่ ำยในเขำลำพังกำรปฏิรูปทำงด้ำนศีลธรรมเพียงอย่ำงเดียว
ย่อมไม่เพียงพอที่จะอธิ บำยถึงกำร
เปลี่ยนแปลงในชีวติ ของบุคคลเหล่ำนี้ และไม่เพียงพอที่จะอธิ บำยถึงควำมรื่ นเริ งแจ่มใสอันมำกล้นใน
ชีวติ จิตใจของพวกเขำ
กำรเปลี่ยนแปลงในชีวติ ของคริ สเตียนในยุคเริ่ มแรกนั้น
ไม่ได้เกิดจำก
แรงผลักดันของโลกเมื่อเป็ นเช่นนี้เรำจึงต้องยอมรับว่ำ กำรที่พวกเขำได้รับกำรเปลี่ยนแปลง และมีชีวติ ที่
ครบถ้วนบริ บูรณ์เช่นนั้น ก็เพรำะว่ำพวกเขำได้เข้ำสนิทในพระเจ้ำโดยทำงองค์พระเยซูคริ สต์นนั่ เอง
“คริ สเตียนหลำยคนปั จจุบนั นี้ มักพำกันพูดถึงควำมทุกข์ยำกลำบำกในกำรดำเนินชีวิตคริ สเตียน
ประหนึ่งว่ำเรำควรจะรอคอย จนกว่ำจะถึงวำระที่กำรเป็ นพยำนจะสะดวกสบำยกว่ำนี้ ขอให้เรำชื่นใจ
เถิด เพรำะเมื่อระลึกถึงกำรบำกบัน่ ของคริ สเตียนในสมัยก่อน ๆ นั้น เรำก็จะทรำบว่ำจำนวนคนที่เชื่อได้
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ทวีคูณอย่ำงน่ำอัศจรรย์ ทั้ง ๆ ที่ตอ้ งต่อสู ้กบั ภำวะที่เลวร้ำย ชีวติ เสี่ ยงต่อภัยอันตรำยตลอดเวลำ คริ สเตียน
ในยุคเริ่ มแรกเหล่ำนั้น มีควำมกระตือรื นร้นในกำรรับใช้พระองค์เป็ นอย่ำงยิง่ ประดุจว่ำภำยในอกของ
พวกเขำนั้นสุ มไว้ดว้ ยกองไฟทีเดียว ทั้งนี้ เพรำะว่ำพวกเขำก็มนั่ ใจว่ำ พระเจ้ำได้รับเขำไว้เป็ นบุตรของ
พระองค์ คริ สเตียนเหล่ำนั้นเป็ นผูบ้ ุกเบิกแผ้วถำงทำงสำหรับผูท้ ี่จะรับชี วติ ใหม่ในอนำคต ตลอดจนเป็ น
ผูป้ ูพ้นื ฐำนสำหรับแผ่นดินของพระเจ้ำในโลกนี้ กำรกระทำของพวกเขำเป็ นแบบอย่ำงที่ดี สำหรับผูเ้ ชือ
ในสมัยนี้ ถ้ำหำกว่ำเรำมีควำมเชื่อมัน่ เช่นเดียวกับพวกเขำ เรำก็จะได้รับผลสำเร็ จดังที่พวกเขำได้รับ
มำแล้วในอดีต”
เจ.บี.ฟิ ลสิ ปส์
คัดจาก Foreword to Letters to Young Churches
ข้ อพิสูจน์ สี่ประการ ทีแ่ สดงว่ า พระเยซู ทรงฟื้ นขึน้ จากความตายอย่ างแท้ จริง
ข้ อพิสูจน์ ประการแรก : พระเยซู คริสต์ พระบุตรของพระเจ้ า ได้ ทรงทานายถึงการฟื้ นคืนพระชนม์ ของ
พระองค์ ไว้ก่อน
1. พระเยซูได้ตรัสแก่อคั รสำวกของพระองค์ในพระธรรม ลูกำ 18:31-33 ว่ำอย่ำงไร?________
__________________________________________________________________________
2. หำกว่ำพระเยซูทรงเน้นไว้อย่ำงชัดแจ้งว่ำ พระองค์จะทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมำจำกควำม
ตำย แต่แล้วพระองค์มิได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ตำมที่ได้ทรงอ้ำงไว้น้ นั ท่ำนจะลงควำมเห็น
เกี่ยวกับพระองค์วำ่
อย่ำงไร?__________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ข้ อพิสูจน์ ประการทีส่ อง : การฟื้ นคืนพระชนม์ ของพระองค์ เป็ นคาอธิบายทีส่ มเหตุสมผลประการเดียว
ว่ า เหตุใดอุโมงค์ ฝังพระศพของพระองค์ จึงว่ างเปล่ า
1. บรรดำมิตรสหำยของพระเยซูได้ทำอย่ำงไร ในกำรที่จะป้ องกันมิให้พระศพของพระองค์ถูก
ลักเอำไป? (มำระโก 15:46) ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. บรรดำศัตรู ของพระเยซูได้จดั กำรอย่ำงไร ในกำรป้ องกันมิให้พระศพของพระองค์ถูก
เคลื่อนย้ำย (มัทธิว 27:62-66 ) ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ข้ อสั งเกต หำกว่ำพระเยซูมิได้สิ้นพระชนม์อย่ำงแท้จริ ง หำกแต่
เป็ นเพียงได้รับควำมเหนื่อยอ่อนและบำดเจ็บอย่ำงสำหัสเนื่องจำกกำรถูก
ตรึ งแล้วไซร้ ก้อนหิ นใหญ่ที่ปิดปำกอุโมงค์ ตลอดจนบรรดำทหำรที่เฝ้ ำ
อุโมงค์น้ นั ก็ยอ่ มจะเป็ นอุปสรรคกีดขวำง มิให้พระองค์หลบหนีออกจำก
อุโมงค์ได้ หำกว่ำบรรดำมิตรสหำยของพระเยซู พยำยำมที่จะลักพำพระศพ
ของพระองค์ไปจำกอุโมงค์น้ นั
หิ นที่ปิดปำกอุโมงค์และทหำรที่เฝ้ ำยำมอยู่ ก็ยอ่ มจะเป็ นอุปสรรค
ขัดขวำงกำรกระทำของเขำเช่นเดียวกัน อนึ่ง เหล่ำศัตรู ของพระเยซูเองย่อมจะไม่ลกั เอำพระศพของ
พระองค์ไป เพรำะว่ำกำรกระทำเช่นนั้นจะเป็ นกำรสนับสนุนให้ประชำชนเชื่ อในกำรฟื้ นคืนพระชนม์
ของพระองค์ เมื่อเป็ นเช่นนี้ กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูเท่ำนั้นที่เป็ นคำตอบในปั ญหำที่วำ่ เหตุใด
อุโมงค์ฝังศพของพระองค์จึงว่ำงเปล่ำ
ข้ อพิสูจน์ ประการทีส่ าม : การฟื้ นคืนพระชนม์ ของพระเยซู เป็ นคาตอบทีส่ มเหตุสมผลเพียงพอ
ประการเดียวเท่ านั้น ในการทีจ่ ะอธิบายถึงการทีพ่ ระเยซู คริสต์ ทรงปรากฎพระกาย แก่บรรดาอัครสาวก
ของพระองค์
1. ตำมที่อคั รสำวกเปำโลบันทึกไว้ในพระธรรม 1 โคริ นธ์ 15:4-8 นั้น พระเยซูได้ทรงสำแดง
พระองค์แก่ผใู ้ ดหรื อหมู่คณะใดบ้ำง?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. หำกว่ำพระเยซูมิได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมำอย่ำงแท้จริ งแล้ว เรำจะลงควำมเห็นว่ำ
เกี่ยวกับบุคคลที่เป็ นประจักษ์พยำนเหล่ำนั้นอย่ำงไร? (1 โคริ นธ์ 15:15) __________________
__________________________________________________________________________
3. เหตุใดคำตอบในข้อสองจึงไม่สมเหตุสมผล? ____________________________________
__________________________________________________________________________
4. หำกว่ำพระเยซูคริ สต์มิได้ทรงฟื้ นขึ้นมำจำกควำมตำยจริ ง กำรที่เรำมีควำมเชื่อในพระองค์จะ
มีควำมหมำยเพียงใด? (1 โคริ นธ์ 15:17)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. เมื่อพระเยซูคริ สต์ได้ทรงสำแดงพระองค์ แก่บรรดำผูท้ ี่ติดตำมพระองค์แล้ว พระองค์ได้ทรง
กระทำสิ่ งใดบ้ำง เพื่อพิสูจน์ให้พวกเขำทรำบว่ำ พระองค์คือพระคริ สต์จริ ง ๆ? (ลูกำ 24:36-43)
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ข้ อพิสูจน์ ประการทีส่ ี่ : การฟื้ นคืนพระชนม์ คือคาอธิบายทีส่ มเหตุสมผลเพียงประการเดียว สาหรับการ
เริ่มต้ นของคริสตจักร
1. หลังจำกที่พระเยซูคริ สต์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ไม่กี่สัปดำห์ อัครสำวกเปโตร ก็ได้เทศนำสั่ง
สอนคนเป็ นอันมำก ในวันเทศกำลเพนเทคศเตซึ่งเป็ นกำรก่อตั้งคริ สตจักรขึ้น หัวข้อสำคัญใน
คำเทศนำสั่งสอนของท่ำนเปโตรในวันนั้น มีใจควำมอย่ำงไรบ้ำง? (กิจกำร 2:29-32)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. หำกว่ำพระศพของพระเยซูยงั คงอยูใ่ นอุโมงค์ฝังศพแล้ว บรรดำผูท้ ี่ฟังคำเทศนำของท่ำนอัคร
สำวกโปโตร น่ำจะมีปฏิกิริยำต่อคำเทศนำของท่ำนอย่ำงไร ? ___________________________
__________________________________________________________________________
3. บรรดำผูท้ ี่ฟังคำเทศนำของอัครสำวกเปโตรตอบสนองคำ
เทศนำของท่ำนอย่ำงไร? (กิจกำร2:37,38,41,42)
_________________________________________________
_________________________________________________
ผลของการพืน้ คืนพระชนม์ ของพระเยซู คริสต์
1. กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ สอนให้เรำทรำบอะไรบ้ำงเกี่ยวกับ
ก. พระเยซูคริ สต์? (โรม 1:4) ___________________________________________________
ฤทธิ์ อำนำจที่พระเจ้ำทรงใช้ในกำรทำงำนพระรำชกิจของพระองค์ในชีวิตของเรำ?
(เอเฟซัส 1:19,20) ___________________________________________________________
ค. สิ่ งที่จะเกิดขึ้นแก่ร่ำงกำยของเรำในที่สุด (ฟิ ลิปปี 3:21) _____________________________
2. หำกเรำเชื่อว่ำพระเยซูคริ สต์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์จริ งแล้ว เป็ นกำรเชื่อที่สมเหตุสมผลหรื อไม่
ที่จะยอมเชื่อว่ำ ควำมมหัศจรรย์ทุกอย่ำงที่พระเยซูทรงกระทำนั้นเป็ นควำมจริ ง?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
โธมำส อำร์ โนลด์ ผูซ้ ่ ึงเคยเป็ นอำจำรย์ใหญ่ที่มีชื่อเสี ยงของวิทยำลัยรักบี้เป็ นเวลำถึง 14 ปี และ
เป็ นผูป้ ระพันธ์หนังสื อชุด ประวัติศาสตร์ ของกรุ งโรม และต่อมำได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็ นหัวหน้ำแผนก
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วิชำ “ประวัติศำสตร์ สมัยใหม่” ที่มหำวิทยำลัยอ๊อกส์ฟอร์ ด เป็ นพยำนถึงกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระ
เยซูคริ สต์วำ่ เป็ นควำมจริ งตำมประวัติศำสตร์ ที่เชื่ อถือและไว้วำงใจได้ดงั นี้
“หลักฐำนเกี่ยวกับพระรำชประวัติของพระเยซูคริ สต์ กำรประสู ติ กำรสิ้ นพระชนม์ ตลอดจน
กำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์น้ นั ได้รับกำรพิสูจน์ตรวจตรำ จนเป็ นที่พอใจของคนทุกยุคทุกสมัย
เสมอมำ ผูค้ นนับพันนับหมื่นได้ทำกำรพิจำรณำตรวจสอบหลักฐำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับเรื่ องนี้ อย่ำงละเอียด
ถี่ถว้ นมำแล้ว พวกเขำได้พินิจพิเครำะห์อย่ำงรอบคอบ ไม่ผดิ อะไรกับกำรพิจำรณำคดีที่สำคัญยิง่ ของศำล
และข้ำพเจ้ำเองก็ได้ตรวจสอบมำแล้วหลำยครั้งเช่นเดียวกัน กำรกระทำของข้ำพเจ้ำมิใช่เป็ นกำรโฆษณำ
ชวนเชื่อ ให้ผหู้ นึ่งผูใ้ ดคล้อยตำมไปด้วย หำกแต่ขำ้ พเจ้ำกระทำเพื่อให้ได้คำตอบที่ชดั แจ้ง สำหรับตัว
ของข้ำพเจ้ำเอง ข้ำพเจ้ำได้ใช้เวลำหลำยปี ในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ ยคุ ต่ำง ๆ และได้ใคร่ ครวญหำ
เหตุผล ชัง่ น้ ำหนักของหลักฐำน ตำมที่มีบุคคลอื่น ๆ ได้เขียนถึงเรื่ องรำวเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำต้องยอมรับว่ำ
ไม่มีเหตุกำรณ์หรื อควำมจริ ง ใด ๆ ในประวัติศำสตร์ ของมนุษยชำติ ที่มีพยำนหลักฐำนอย่ำงท่วมท้น
มำกยิง่ ไปกว่ำเรื่ องรำวกำรสิ้ นพระชนม์ และกำรฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์”
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บทเรียนทีห่ ้ า
5.พระเยซูคริสต์ ทรงดารงพระชนม์ ในคริสเตียน
ท่องจำ : วิวรณ์ 3:20
พระธรรมวิวรณ์ บทที่ 2 และ 3 อันเป็ นจดหมำยฝำกที่ท่ำนยอห์นเขียนไปยังคริ สตจักรต่ำง ๆ
นั้น ได้เน้นถึงหลักควำมจริ งที่วำ่ กำรเป็ นสมำชิกคริ สตจักรมิได้เป็ นหลักประกันอย่ำงเพียงพอ ในอันที่
จะชี้ให้เห็นว่ำ บุคคลนั้น ๆ มีควำมสัมพันธ์กบั พระเยซูคริ สต์อย่ำงแท้จริ ง ขอให้สังเกต พระธรรมวิวรณ์
3:20 ซึ่ งว่ำ “....ถ้ า ผู้ใด ได้ ยินเสี ยงเราและเปิ ดประตู เราจะเข้ าไปหา ผู้นั้น เราจะรั บประทานอาหารกับ
เขา และเขา จะรั บประทานอาหารกับเรา” ได้เน้นในแง่กำรรับเชื่ อเป็ นส่ วนตัว ไม่ใช่หมู่คณะ หรื อ
ส่ วนรวม
เมื่อท่ำนได้อญั เชิ ญให้พระเยซูคริ สต์ เสด็จเข้ำมำประทับในจิตใจของท่ำน ให้เป็ นองค์พระผู้
เป็ นเจ้ำ และพระผูช้ ่วยให้รอดของท่ำน โดยกำรสำรภำพควำมผิดบำปของท่ำน และทูลขอให้พระองค์
อภัยโทษแก่ท่ำนแล้วพระองค์ก็จะตอบคำอธิ ษฐำนของท่ำน โดยกำรเสด็จเข้ำมำประทับในชีวติ จิตใจ
ของท่ำน ทำไมพระองค์จึงทำเช่นนั้น?
เหตุผลประกำรหนึ่ง ที่พระองค์เสด็จเข้ำมำประทับในชีวติ จิตใจของท่ำนก็คือเพื่อว่ำพระองค์จะ
ได้ประทำนฤทธิ์ เดชให้แก่ท่ำน ชีวติ คริ สเตียนนั้นเป็ นชี วติ ที่ยำกและเหลือวิสัยที่มนุษย์จะดำเนินได้ พระ
เยซูคริ สต์เท่ำนั้นที่สำมำรถดำเนินชีวิตคริ สเตียนได้ เมื่อพระองค์ประทับอยูภ่ ำยในท่ำนแล้ว พระองค์ก็
ทรงมีพระประสงค์ที่จะดำรงชีวติ คริ สเตียนภำยในท่ำน
ซึ่ งพระองค์ผเู ้ ดียวเท่ำนั้นสำมำรถกระทำได้
พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะสำแดงควำมนึกคิดของพระองค์โดยอำศัยพลังสมองของท่ำน และทรง
มีพระประสงค์ที่จะสำแดงพระองค์โดยทำงควำมรู้สึกหรื ออำรมณ์
ของท่ำน และทรงมีพระประสงค์ที่จะตรัส โดยอำศัยเสี ยงของท่ำน
แม้วำ่ ท่ำนจะไม่รู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ก็ตำม โดยเหตุน้ ีชีวิตค
ริ สเตียนจึงมิใช่กำรเลียนแบบของพระคริ สต์ หำกแต่พระคริ สต์เป็ นผู ้
ทรงดำเนินชีวิตโดยอำศัยคริ สเตียนเป็ นสื่ อ
ชีวติ คริ สเตียนมิได้
หมำยถึงสิ่ งที่เรำกระทำเพื่อพระคริ สต์ หำกแต่เป็ นสิ่ งที่พระองค์ทรง
กระทำเพื่อท่ำนโดยผ่ำนทำงท่ำน ผูท้ ี่พระคริ สต์บงั คับบัญชำชีวติ
จิตใจของเขำ ผูน้ ้ นั ย่อมเกิดผลของพระวิญญำณตำมที่บนั ทึกไว้ใน พระธรรมกำลำเทีย 5:22,23
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ความจาเป็ นทีค่ ริสเตียนจะต้ องมีพระเยซู คริสต์ ประทับอยู่ด้วย
1. เหตุใดพระเยซูคริ สต์จึงไม่ทรงไว้ใจมนุษย์? (ยอห์น 2:24,25) _______________________
_________________________________________________________________________
2. จิตใจของเรำหมกมุ่นอยูก่ บั อะไรบ้ำง? (มำระโก 7:21,22) ___________________________
__________________________________________________________________________
3. อัครสำวกเปำโล คริ สเตียนที่สำคัญยิง่ คนหนึ่ง ได้ตีคุณค่ำชีวติ ฝ่ ำยเนื้ อหนังของท่ำนไว้
อย่ำงไร? (โรม 7:18) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. ท่ำนคิดว่ำ ชีวิตของท่ำนมีคุณค่ำมำกกว่ำชีวติ ของอัครสำวกเปำโลเพียงใด? _____________
__________________________________________________________________________
5. หำกปรำศจำกพระเยซูคริ สต์เสี ยแล้ว ชีวติ ของเรำเป็ นอย่ำงไร? (ยอห์น 15:4,5) __________
__________________________________________________________________________
ความจริงเกีย่ วกับการทีพ่ ระเยซู คริสต์ ประทับอยู่ภายในคริสเตียน
1. จงถอดข้อควำมในพระธรรม วิวรณ์ 3:20 โดยถ้อยคำของท่ำนเอง
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ข้ อสั งเกต คำที่แปลว่ำ “รับประทำนอำหำร” นี้ หมำยถึง “กำรมีสำมัคคีธรรม” ในควำมหมำย
ดั้งเดิม
2. ข้อพระธรรมเดียวกันนี้ พระเยซูได้ให้หลักประกันอะไรบ้ำง ว่ำพระองค์จะเสด็จมำประทับ
ในชีวติ จิตใจของเรำ? _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. ท่ำนรู ้ได้อย่ำงไรว่ำ พระเยซูได้เสด็จเข้ำมำประทับในชีวติ จิตใจของท่ำนแล้ว? ___________
__________________________________________________________________________
4. ท่ำนรู ้ได้อย่ำงไรว่ำ พระเยซูจะไม่ทรงละทิง้ ท่ำน แม้วำ่ ท่ำนจะหลงกระทำควำมผิดบำปก็
ตำม? (ฮีบรู 13:5) ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. หำกว่ำท่ำนหลงกระทำควำมผิดบำป ท่ำนจะสำมำรถคืนดีมีสำมัคคีกบั พระองค์อีกได้
อย่ำงไร? (1 ยอห์น 1:9) _______________________________________________________
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ข้ อสั งเกต ความรอด แตกต่ำงกับ ความสามัคคี ควำมรอด หมำยถึงกำรอภัยในควำมผิดบำป และกำรรับ
ชีวติ นิ รันดร์ ส่ วนกำรมีสำมัคคีธรรมกับพระเยซูคริ สต์น้ นั หมำยถึงกำร
มีควำมผูกพันหรื อกำรเข้ำสนิ ทกับพระคริ สต์เป็ นประจำวัน ควำมผิด
บำปจะทำให้เรำขำดควำมสำมัคคีกบั พระองค์ได้ เช่นเดียวกับเด็กที่มี
ควำมดื้อรั้นไม่ยอมฟังคำสั่งสอนของบิดำอำจขำดควำมสนิ ทสนมกับ
บิดำชัว่ ครำวแต่เด็กคนนั้นยังคงเป็ นบุตรของบิดำต่อไป (ดู ยอห์น
10:27-29)
ผลประโยชน์ ของการทีพ่ ระเยซู คริสต์ ประทับอยู่ในคริสเตียนเป็ นส่ วนบุคคล
1. เมื่อพระเยซูคริ สต์ประทับอยูใ่ นชีวติ จิตใจของเรำแล้ว พระองค์จะทรงช่วยเรำอย่ำงไรได้บำ้ ง
เมื่อเรำเผชิ ญกับปั ญหำต่อไปนี้
ก. มีควำมหิวกระหำยฝ่ ำยจิตวิญญำณ (ยอห์น 6:35) __________________________________
__________________________________________________________________________
ข. มีควำมวิตกกังวลใจ? (ยอห์น 14:27) ___________________________________________
ค. ขำดควำมยินดีในชีวิต (ยอห์น 15:11) __________________________________________
ง. ขำดฤทธิ์ เดช (ฟิ ลิปปี 4:13) ___________________________________________________
2. เรำจะต้องทำอย่ำงไร พระองค์จึงจะทรงสำมำรถดำเนินชีวติ เช่นนั้นโดยทำงเรำ?
(โรม 6:13,12:1,2) ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. ขอให้อ่ำนไตร่ ตรองและพิจำรณำข้อพระธรรมยอห์น 3:16 ให้ถี่ถว้ นโดยอำศัยหลักของข้อ
พระธรรมข้อนี้ เหตุใดจึงเป็ นกำรสมเหตุสมผลที่เรำจะมอบชีวติ จิตใจของเรำ ให้อยูใ่ นควำม
ควบคุมของพระเจ้ำ?
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
หำกผูท้ ี่ไม่ใช่คริ สเตียนหรื อคริ สเตียนที่กำลังหมกมุ่นอยูก่ บั ฝ่ ำยเนื้อหนังสำรวจดูชีวิตของเขำ ก็
จะพบว่ำชีวติ ของเขำหมกมุ่นอยูก่ บั กิจกำรหลำยสิ่ งหลำยอย่ำง เป็ นต้นว่ำ
กำรศึกษำ กำรหำเงินทอง กำรคบค้ำสมำคมกันควำมเป็ นอยูใ่ นครอบครัว
ธุ รกิจกำรงำน กำรท่องเที่ยว แต่ก็ไม่มีจุดมุ่งหมำยหรื อวัตถุประสงค์ที่
แท้จริ งในชี วติ ของเขำเลย เหตุที่เป็ นเช่นนั้น ก็เพรำะว่ำเขำเหล่ำนั้นควบคุม
บังคับบัญชำชีวติ จิตใจของตนเอง แทนที่จะยอมมอบให้พระเยซูคริ สต์
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มนุษย์ทุก ๆ คนย่อมมีบลั ลังก์อยูภ่ ำยในจิตใจ (ดูแผนภำพที่แสดงไว้น้ ี ) และเรำก็มกั จะปล่อยให้
ควำมยึดมัน่ ถือมัน่ ในตนเอง ครอบครองบัลลังก์น้ นั จนกว่ำเรำจะได้เปิ ดจิตใจต้อนรับพระเยซูให้เสด็จ
เข้ำมำประทับในชีวิตของเรำพระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะครอบครองบัลลังก์น้ นั
ท่ำนจึงต้องสละ
สิ ทธิ ของท่ำนให้แก่พระองค์ ให้พระคริ สต์เป็ นผูค้ วบคุมบังคับบัญชำชีวติ ของท่ำน พระองค์จะเป็ นผูน้ ำ
ในกิจกำรทุก ๆ สิ่ งทุก ๆ อย่ำงในชีวติ ของท่ำน ชีวติ ของท่ำนจึงจะมีจุดมุ่งหมำยสอดคล้องกับน้ ำพระทัย
ของพระองค์ ซึ่ งท่ำนจะเห็นได้จำกแผนภำพที่แสดงไว้น้ ี
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บทเรียนทีห่ ก
6.คริสตจักรของพระเยซูคริสต์
ท่องจำ : ฮีบรู 10:25
คำว่ำ “คริ สตจักร” นั้นพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ให้ควำมหมำยไว้
สองประกำรดังนี้ (1) คริ สตจักรท้องถิ่นซึ่ งหมำยถึง คริ สเตียนในแต่ละกลุ่ม
ที่ชุมนุมกัน เพื่อนมัสกำรพระเจ้ำ อบรม แนะนำ สั่งสอนควำมรู ้เรื่ องพระเจ้ำ
ซึ่ งกันและกัน และเกื้อหนุ นน้ ำใจซึ่ งกันและกัน (2) คริ สตจักรสำกลซึ่ ง
หมำยถึงคริ สเตียนที่แท้จริ งทุกคนทัว่ โลก
คริสตจักรท้องถิ่น
1. สิ่ งที่คริ สเตียน ไม่ ควร ละเว้นคืออะไร? (ฮีบรู 10:25) ______________________________
__________________________________________________________________________
ข้ อสั งเกต คำว่ำ “ประชุมกัน” ตำมข้อพระธรรมข้ำงบนนี้ หมำยถึงกำรร่ วมประชุมอย่ำงสม่ำเสมอใน
คริ สตจักรท้องถิ่นของเรำ พระคริ สตธรรมคัมภีร์ สั่งให้คริ สเตียนทุกคน ร่ วมประชุม นมัสกำรพระเจ้ำ
อย่ำงสม่ำเสมอ
2. ควำมมุ่งหมำยของพิธีศีลมหำสนิท มีอย่ำงไร? (1 โคริ นธ์ 11:23-26) __________________
__________________________________________________________________________
3. ตำมข้อพระธรรม มัทธิว 28:18,19 เหตุไรเรำจึงจำเป็ นต้องรับศีลบัพติศมำ? _____________
_________________________________________________________________________
คริ สตจักรมีระเบียบปฏิบตั ิอยูส่ องอย่ำง ซึ่ งมีควำมหมำยลึกซึ้ งสมบูรณ์นนั่ คือกำรรับศีลบัพติศ
มำ กับกำรถือศีลมหำสนิท เรำรับควำมรอดโดยควำมเชื่อ โดยกำรรับศีล
บัพติศมำนี้เอง ที่คริ สเตียนประกำศถึงควำมเชื่อที่ตนมีอยูต่ ่อสำธำรณะ
ชน ซึ่ งเป็ นกำรเชื่ อฟังทำตำมคำสังสอนของพระเยซู ส่ วนกำรถือศีล
มหำสนิท ก็เพื่อเตือนใจให้คริ สเตียนระลึกถึงควำมทนทุกข์ทรมำนของ
พระคริ สต์ ในกำรสิ้ นพระชนม์เพื่อไถ่ควำมผิดบำปของเขำ และเพื่อ
ระลึกถึงกำรเสด็จกลับมำของพระองค์
4. จงอธิ บำยถึงคริ สตจักรท้องถิ่นในแต่ละข้อต่อไปนี้ โดยใช้คำพูดนั้น ๆ
ก. คริ สตจักรกรุ งเยรู ซำเล็ม (กิจกำร 4:32,33) _______________________________________
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__________________________________________________________________________
ข. คริ สตจักรเมืองเธสะโลนิกำ (1 เธสะโลนิกำ 1:6-10) _______________________________
__________________________________________________________________________
ค. คริ สตจักรเมืองละโอดีไกอะ (วิวรณ์ 3:14-17) ____________________________________
__________________________________________________________________________
ข้อพระธรรมเหล่ำนี้ แสดงว่ำ ในสมัยเริ่ มแรกนั้น คริ สตจักรบำงแห่งรับใช้พระเจ้ำอย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพและเกิดผลเป็ นอันมำก และบำงแห่งก็ไม่มีฤทธิ์ เดชในกำรรับใช้พระเจ้ำเลย คริ สตจักรใน
ปั จจุบนั ก็มีสภำพเช่นเดียวกัน กล่ำวคือ บำงแห่งก็คึกคักมีชีวติ ชีวำ แต่บำงแห่งก็ซบเซำเสื่ อมถอย
คริ สตจักรในนิกำยเดียวกันก็ยงั มีสภำพผิดแผกแตกต่ำงกันมำก ท่ำนควรร่ วมประชุมนมัสกำรพระเจ้ำ
เฉพำะในคริ สตจักรที่เทินทูนพระเกียรติของพระคริ สต์อย่ำงแท้จริ ง สั่งสอนแต่เนื้ อหำจำกพระคริ สต
ธรรมคัมภีร์ สอนให้เข้ำใจควำมหมำยแห่งกำรเป็ นคริ สเตียนอย่ำงแจ่มชัด ตลอดจนวิธีกำรที่จะเป็ นคริ ส
เตียนได้ รวมทั้งมีหลักกำรในกำรสร้ำงสรรค์สำมัคคีธรรม ทั้งนี้ก็เพื่อเป็ นแรงกระตุน้ ให้ชีวติ คริ สเตียน
ของท่ำนเจริ ญเติบโตขึ้น
คริสตจักรสาวก
1. อัครสำวกเปำโลมักจะเปรี ยบเทียบคริ สตจักรว่ำ เป็ นดุจพระกำยของพระคริ สต์ ขอถำมว่ำ
ก. ใครเป็ นศีรษะของคริ สตจักร (เอเฟซัส 5:23) __________________________________
________________________________________________________________________
ข. ใครคืออวัยวะของคริ สตจักร? (1 โคริ นธ์ 12:27) ________________________________
________________________________________________________________________
2. พระคริ สต์ทรงแบ่งคริ สตจักร ออกเป็ นชั้นวรรณะต่ำง ๆ หรื อไม่? (1 โคริ นธ์ 12:12,13)
_________________________________________________________________________
3. สมำชิกคริ สตจักรควรมีควำมรู ้สึกต่อกันอย่ำงไร? (1 โคริ นธ์ 12:25,26) ________________
__________________________________________________________________________
4. ขอให้อ่ำนพระธรรมกิจกำร 1:5-11 อย่ำงละเอียดถี่ถว้ น แล้วตอบคำถำมต่อไปนี้
ก. ตำมควำมหมำยในข้อแปดนั้น ภำรกิจที่ยงิ่ ใหญ่ของคริ สตจักรคืออะไร? _______________
__________________________________________________________________________
ข. เมื่อพระเยซูตรัสแล้ว พระองค์เสด็จไป ณ ที่ใด? __________________________________
ค. ตำมข้อ 11 นั้น พระองค์จะเสด็จกลับมำรับคริ สตจักรในรู ปกำยที่สำมำรถมองเห็นได้หรื อใน
สภำพวิญญำณ? ______________________________________________________________
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ง . เรำรู ้ถึงกำหนดเวลำที่พระองค์จะเสด็จกลับมำนั้นหรื อไม่? (ข้อ 7) (ดู มำระโก 13:32,33)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนว่ำ แม้วำ่ ในทุกวันนี้พระเยซูทรงประทับอยูใ่ นชี วติ จิตใจของเรำใน
ฝ่ ำยวิญญำณ แต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงประทับอยูก่ บั พระบิดำเจ้ำในสวรรค์ดว้ ยเช่นกัน และใน
อนำคต พระองค์จะเสด็จกลับมำพิพำกษำโลก และปกครองชนชำติท้ งั ปวง (มัทธิ ว 25:31,32,24:36)
คริ สตจักร จะต้องเป็ นพยำนเพื่อพระองค์ และนำคนอื่นมำหำพระองค์ ตรำบจนวำระนั้นเป็ นจำนวนมำก
ที่สุดเท่ำที่นำมำได้
5. เมื่อเป็ นเช่นนั้นแล้ว ในขณะที่เรำยังมีชีวติ อยูใ่ นโลกนี้ เรำควรจะมีจุดมุ่งหมำยที่สำคัญยิง่
จุดมุ่งหมำยนั้นคืออะไร? ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
บันทึกและข้ อความ
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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บทนา
“นี่แน่ะ เรำยืนริ มประตูเคำะอยู่ ถ้ำผูใ้ ดจะ
ฟังเสี ยงเรำและเปิ ดประตู เรำจะเข้ำไปหำ
ผูน้ ้ นั และจะรับประทำนอำหำรกับเขำ
และเขำจะรับประทำนอำหำรกับเรำ”
วิวรณ์ 3:20
“ซึ่ งเรำเคยประชุมกันนั้น อย่ำให้หยุด
เหมือนอย่ำงบำงคนเคยกระทำนั้น แต่จง
เตือนสติกนั และให้มำกยิง่ ขึ้น เมื่อท่ำน
ทั้งหลำยเห็นวันเวลำนั้น ใกล้เข้ำมำแล้ว”
ฮีบรู 10:25

พระเยซูตรัสแก่เขำว่ำ “เรำเป็ นทำงนั้น
เป็ นควำมจริ ง และเป็ นชี วติ ไม่มีผใู ้ ด
มำถึงพระบิดำ เว้นไว้มำทำงเรำ
ยอห์น 14:6
“คนทั้งหลำยที่ได้ตอ้ นรับพระองค์
พระองค์ทรงโปรดให้มีอำนำจ ที่จะเป็ น
บุตรของพระเจ้ำได้ คือ คนทั้งหลำยที่ได้
วำงใจในพระนำมของพระองค์
ยอห์น 1:12
“ฝ่ ำยพระเจ้ำได้ทรงสำแดงควำมรักของ
พระองค์แก่เรำทั้งหลำย คือขณะเมื่อเรำ
ทั้งหลำยยังเป็ นคนบำป พระคริ สต์ได้ทรง
ยอมตำยแทนเรำ”
โรม 5:8
“ข้อควำมอันสำคัญที่สุด ซึ่งข้ำพเจ้ำรับไว้
แล้วนั้น ข้ำพเจ้ำได้ประกำศแก่ท่ำน
ทั้งหลำย คือว่ำพระคริ สต์ได้วำยพระชนม์
เพรำะควำมผิดของเรำทั้งหลำย ตำมคัมภีร์
ที่เขียนไว้แล้วนั้น และทรงถูกฝังไว้ แล้ว
วันที่สำม พระองค์ทรงเป็ นขึ้นมำใหม่
ตำมคัมภีร์ที่เขียนไว้แล้วนั้น”
1 โคริ นธ์ 15:3,4
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