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คําปรารภ
คนจํานวนไมนอยเขาใจเรื่อง “พระเยซูคริสต” ผิด ๆ หรือมีความเขาใจอยางผิวเผิน หลายทาน
รูจักพระองคในฐานะไมมากกวาศาสดาธรรมดาคนหนึ่งที่ใหกําเนิดคริสตศาสนาเทานั้น ซ้ํารายกวานั้น
หลายครั้ง ความรูสวนใหญของเราไดรับมาจากผูวิจารณเกี่ยวกับพระองคในแงมุมตาง ๆ ซึ่งบางครั้งตัวผู
วิจารณเองไมเองไมมีความเขาใจเรื่องพระเยซูคริสตโดยถองแท หรือไมเคยศึกษาพระคัมภีรอยางจริงจัง
เลย หนังสือเลมเล็กที่ทานถืออยูนี้มุงชี้แจงภาพพจนที่แทจริงของพระเยซูคริสต ตามหลักคําสอนของ
พระคริสตธรรมคัมภีร โดยพยายามยกเหตุผลและหลักฐานทางประวัตศิ าสตร ในแงของตรรกวิทยาและ
ประสบการณของชีวิตจริงมาประกอบเพื่อยืนยันถึงความเปนพระเจาของพระองค หวังเปนอยางยิ่งวา
หนังสือเลมเล็กนี้ จะเปนคุณประโยชนตอผูอานทุกทานไมมากก็นอย
ดวยความจริงใจ
สมาคมนักเรียนนักศึกษาคริสเตียนไทย
71 ตรอกไวตี สีลม กรุงเทพฯ 10500
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เยซูคือใคร?
บทนํา
พระเยซูคริสตเปนศาสดาคนเดียวของโลกที่อางวา ตนเองคือพระเจา พระองคเปนศูนยกลาง
ของคริสตศาสนาผูซึ่งชาวคริสตทั่วโลกกวาหนึ่งพันลานคน นมัสการวาเปนพระเจา ถาจะพูดวา
“คริสตศานาคือพระเยซูคริสต” ก็ไมผิด เพราะชาวคริสตนมัสการตัวบุคคลที่มีนามวาเยซูคริสต และเชื่อ
วาพระองคเปนพระเจาผูจุตมิ าบังเกิดในสภาพมนุษย
ถาจะถามวา
“ความเปนพระเจาของพระเยซูคริสตมคี วามสําคัญแคไหนตอความเชื่อของ
คริสตศาสนา?” ตอบไดวา สําคัญมาก สําคัญพอ ๆ กับความเปนความตายของคริสตศาสนา เพราะถา
วันนีเ้ ราสามารถพิสูจนไดวา
พระเยซูคริสตไมไดเปนพระเจาตามที่พระองคทรงอางวาพระองคเปน
หรือสามารถยืนยันไดวา
“พระองคไมไดทรงกระทําสิ่งซึ่งพระองคตรัสวาจะกระทําแลวไซร
คริสตศาสนาก็ตั้งอยูไมได เพราะเทากับวาคริสตศาสนาตั้งอยูบนรากฐานของการโกหกพกลมซึ่งเชื่อถือ
ไมได แตขณะเดียวกันถาเราสามารถยืนยัน โดยเหตุผลทั้งทางตรรกวิทยา หลักฐานแหงประวัติศาสตร
และประสบการณจากชีวิตจริงวา พระเยซูคริสตเปนพระเจาในสภาพของมนุษยจริง ๆ ปญหาตาง ๆ ที่
เราคิดวาเปนปญหาก็จะหมดไป เปนตนวา “พระเจามีจริงหรือ?” พระลักษณะของพระเจาเปนอยางไร?
“มนุษยคือใคร?” “อยูเพื่ออะไร” “กําลังจะไปไหน” ฯลฯ เพราะวาพระเยซูคริสตเปนผูสําแดงพระ
ลักษณะของพระเจาใหปรากฏแลวในประวัติศาสตรของมนุษย และยิง่ กวานัน้ พระองคทรงสอนถึงสิ่ง
เหลานี้ และแนนอนที่สุด คําสอนของพระองคตองเปนความจริง ถาพระเยซูคริสตเปนพระเจา ดังที่
พระองคทรงอางจริง ๆ

พระเจาที่สําแดงพระองคเอง
ประวัติศาสตรของมวลมนุษยชาติ ไดบันทึกถึงการเสาะแสวงหาของมนุษย เพื่อเขาสูความจริง
ของชีวิตในรูปของศาสนาตาง ๆ ความหิวกระหายภายใตสวนลึกของจิตใจมนุษย ผลักดันใหมนุษย
ตองการสิ่งหนึง่ สิ่งใดเพื่อการนมัสการ เราจึงแสวงหา.... และแสวงหา ศาสนาตาง ๆ จึงอุบัติขึ้นดวยดวย
ผลเหตุฉะนี้ แตจุดที่ศาสนาคริสตแตกตางจากศาสนาอื่นอยูตรงที่วา แทนที่มนุษยจะเปนผูแสวงหาพระ
เจา แตพระเจาในคริสตศาสนากลับเปนผูแสวงหามนุษย และไดสําแดงพระองคเองใหเปนที่ประจักษแก
สายตามนุษย โดยทางพระเยซูคริสตในสภาพของมนุษยที่สมบูรณ และการสําแดงพระองคเองใน
ประวัติศาสตรของมนุษยเปนเรื่องสมเหตุสมผล
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สมมติวาทานเปนคนรักมด ทานชอบใชเวลาวางเฝาสังเกตการทํางานของมดอยูเปนประจํา วัน
หนึ่งทานเห็นภัยอันตรายกําลังคืบคลานมาสูมดเหลานั้น เพราะชาวไรคนหนึ่งกําลังขุดดินตรงแถบใกล
ๆ นั้น และกําลังจะขุดรังมดนั้นไปดวย ดวยความรักมด ทานตองการเตือนภัยที่จะมาถึงในเวลาอีกไม
นานขางหนา ทานตะโกนก็แลว ใชทาทางก็แลว แตไมไดผล เพราะพวกมดยังทําไมรูไมชี้มัวทํางานของ
ตนเองจนเพลิน เมื่อทานไดใชทุกวิถีทางแลว แตไมไดผล เพราะมันไมรูเรื่องภาษามนุษย ทานจะทํา
อยางไร มีวิธไี หนที่ดีที่สดุ ซึ่งจะทําใหมดเขาใจความประสงคของทาน แนนอนที่สดุ มีทางเดียวเทานั้น
คือใหตัวทานแปลงมาเปนมดอยูกับมด และพูดภาษามด เชนเดียวกัน นี่คือวิธีทพี่ ระเจาไดทรงสําแดง
พระองคเองตอมนุษย เพื่อใหมนุษยเขาใจถึงพระประสงค ความรักและแผนการที่ยิ่งใหญของพระองค
โดยการจุติลงมาในสภาพของมนุษยในรางกายของพระเยซูคริสต

หลักฐานทางประวัติศาสตร
ความจริงแหงการประสูติของพระองคไมใชนวนิยาย หรือเรื่องราวที่มนุษยพยายามแตงขึ้น แต
เปนชีวิตที่มหี ลักฐานทางประวัติศาสตร ชวยยืนยันอยางแนนแฟนคือ เมื่อประมาณ 2,000 ปมาแลวบุรุษ
ผูมีนามวาเยซูคริสต ไดทรงถือกําเนิดในรางหญาที่ต่ําตอย ณ ตําบลเล็ก ๆ แหงหนึ่งชื่อ “เบ็ธเลเฮ็ม”
ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของกรุงเยรูซาเล็มไป ประมาณ 10 กิโลเมตร ในประเทศอิสราเอลปจจุบัน
พระองคเกิดในครอบครัวที่ยากจนบิดามีชอื่ วา โยเซฟ และมารดามีนามวา มาเรียทั้งสองตางสืบเชื้อสาย
จากกษัตริยของชาวยิว คืออยูในพงศพันธุข องกษัตริยดาวิด อาชีพของบิดาพระองคเปนชางไม ชีวติ ใน
วัยเด็กและวัยหนุมจําเริญขึน้ เหมือนคนทัว่ ไป แตไมมีคําบันทึกมากนักจนกระทัง่ เมื่ออายุได 30 ป
พระองคทรงเริ่มพระราชกิจของพระองค จากจุดนี้เองทีป่ ระวัติศาสตรไดบันทึกถึงชีวิตและคําสอนของ
พระองค พระองคทรงกระทําพระราชกิจอยูไดเพียง 3 ป ซึ่งเปนสามปที่ชวยเปลีย่ นโฉมหนา
ประวัติศาสตรโลก เรื่องราวที่ละเอียดกวานี้สามารถหาอานไดจากเอกสารบันทึกชีวประวัติของพระเยซู
คริสตในหนังสือพระคัมภีรที่มีชื่อวามัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน ตลอดจนคําบันทึกและคําอางอิง
ของนักประวัติศาสตรโลกเชน ทาน Flavius Josephus (นักประวัตศิ าสตรในศตวรรษที่ 1 เกิดคริสต
ศักราช 37) ทาน Seutonius (นักประวัติศาสตรชาวโรมัน ค.ศ. 120) และ Plinius Secundus (นักการเมือง
ชาวโรมัน ค.ศ. 122) ฯลฯ แมสารานุกรมซึ่งเปนที่เชื่อถือของคนทั่วโลกฉบับลาสุดที่มีชื่อวา บริทานิคา
(Encyclopaedia Britannica) ก็ไดบรรยายถึงเรื่องราวของชีวิตของพระองคดวยถอยคําถึง 20,000 คํา สิ่ง
นี้ยอมแสดงถึงความสําคัญ และความเปนจริงแหงชีวิตที่นาเชื่อถือของพระเยซูคริสตตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร
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คํายืนยันที่โลกตองตะลึง
ดังไดกลาวไวในบทนําวาพระเยซูคริสตเปนศาสดาคนเดียวของโลกทีอ่ างวาตนเองคือ พระเจา
และอางคํานี้เกีย่ วของโดยตรงกับภารกิจหลักของพระองค ถาจะสรุปสาระสําคัญแหงภารกิจของพระ
เยซูคริสต เราสามารถสรุปเปนความสั้น ๆ วา “พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจาจุติมาเปนมนุษย
เพื่อนํามนุษยใหเขาถึงพระเจา โดยการวายพระชนมบนไมกางเขน” ดังคําตรัสที่ชัดเจนของพระองควา
“เราเปนทางนัน้ เปนความจริงและเปนชีวิต ไมมีผูใดมาถึงพระบิดาเวนไวมาทางเรา” (ยอหน 14:6)
เพราะความสําคัญแหงภารกิจอันนี้ คําถามสําคัญยิ่งคําถามหนึ่งซึ่งพระองคทรงถามสาวกเพื่อใหสาวกได
เขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับตัวพระองคคือ “ทานคิดวาเราคือใคร” เมื่อสาวกคนหนึ่งชื่อ ซีโมนเปโตร
ตอบวา “พระองคเปนพระคริสต บุตรของพระเจาผูทรงพระชนมอยู” แทนที่พระเยซูคริสตจะแสดง
ความตะลึงในคําตอบของสาวกผูนั้น พระองคกลับกลาวชมเชยวา ซีโมนบุตรโยนาเอย ทานก็เปนสุข
เพราะวามนุษยมิไดแจงความนี้แกทาน
แตพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคทรงแจงใหทราบ”
(มัทธิว 16:15-17) ใชแลวพระเยซูคริสตทรงอางวาพระองคเปนพระเจา และเปนคําอางที่โลกตองตะลึง
อยากขอใหพิจารณาคําอางของพระเยซูคริสตซึ่งกลาวถึงตนเองดังตอไปนี้

1. พระเยซูคริสตทรงอางวา “พระองคเปนคนเดียวกับพระเจา”
พระเยซูคริสตทรงตรัสวา “เรากับพระบิดาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน” (ยอหน 10:20) ตามคํา
บันทึกจากเอกสารทางพระคัมภีร หลังจากพระเยซูคริสตทรงตรัสคํานี้แลว พวกยิวซึ่งเครงครัดตอการ
นมัสการพระเจาองคเดียว เขาใจความหมายที่ถองแทของคํากลาวนี้ ตัง้ ใจจะฆาพระเยซูคริสต โดยจะ
หยิบกอนหินขวางพระองค แตพระเยซูคริสตทรงถามกลับไปวา “ดวยการดีประการใดที่เรากระทําจึงทํา
ใหทานทั้งหลายเอากอนหินขวางเราฉะนี”้ พวกยิวตอบวา “เราจะขวางทานมิใชเพราะการกระทําดีแต
เพราะการดูหมิ่นประมาทพระเจา เพราะทานเปนเพียงมนุษยแตตั้งตัวเปนพระเจา” (ยอหน 10:30-33)
อีกตอนหนึ่ง
ขณะทีพ่ ระเยซูคริสตทรงถูกพิพากษาภายใตศาลทางศาสนาของผูนําชาวยิว
พระองคทรงยอมรับความเปนพระเจาของพระองคอยางชัดเจน
ตามคําบันทึกที่ปรากฏในมาระโก
14:61-64 เมื่อมหาปุโรหิตของชาวยิวถามวา พระองคเปนบุคคลผูนั้น (พระเจา) ที่ควรแกการนมัสการใช
หรือไม? พระเยซูคริสตทรงตอบอยางชัดเจนและตรงไปตรงมาวา “เราเปน” และทั้งยังกลาวตอไปอีกวา
คนทั้งหลายจะเห็นพระองคเสด็จกลับมาดวยฤทธานุภาพในเมฆแหงฟาสวรรค ฝายมหาปุโรหิตฟงแลว
จึงฉีกเสื้อของตนแลวกลาววา “เราตองการพยานอะไรอีกเลา ทานทั้งหลายไดยินเขาพูดหมิ่นประมาท
พระเจาแลว ทานทั้งหลายคิดเห็นอยางไร” คนทั้งปวงจึงเห็นพรอมกันวาควรจะมีโทษถึงตาย
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เปนสิ่งที่นาสังเกตวา ชาวยิวเปนผูที่นมัสการพระเจาองคเดียว เหตุฉะนั้นปฎิกิริยาที่ชาวยิว
แสดงออกมาดวยความโกรธหลังจากที่ไดยนิ ไดฟงคําอางของพระเยซูคริสต แสดงถึงความเขาใจอยาง
ชัดเจนของชาวยิวโดยไมผิดพลาดวา “พระเยซูคริสตทรงอางวาตนเองเปนพระเจา”

2. พระเยซูคริสตทรงอางวา “พระองคเปนบอเกิดแหงชีวิต และเปนผูประสาทชีวิต
แมกระทั่งชีวติ หลังความตาย”
พระเยซูคริสตตรัสวา “เราเปนทางนั้น เปนความจริง เปนชีวิต” (ยอหน 14:6) และตรัสอีกวา
“เราไดมาเพื่อเขาทั้งหลายจะไดชีวิต และไดชีวิตนัน้ อยางครบบริบูรณ” (ยอหน 10:10)โปรดสังเกตวา
พระองคไมไดบอกวา “เรารูจักหนทางสูชีวิตแตตรัสวาเราคือชีวิต และ เปนผูนั้นที่สามารถประทานชีวิต
เพราะฉะนั้นถาบุคคลหนึ่งบุคคลใดรูสึกเบื่อชีวิต เขาจะสามารถพบกับความครบบริบูรณในชีวิต คือ
ชีวิตที่มีความหมายในพระองค
ครั้งหนึ่งมีสุภาพสตรีทานหนึ่ง รองหมรองไหเพราะเสียใจในความตายของนอยชายผูมีชื่อวา
ลาซารัส พระเยซูคริสตทรงตรัสคําอมตะในฐานะผูกุมอํานาจแหงความตายวา “เราเปนเหตุใหคนทัง้ ปวง
เปนขึ้นและมีชีวิต ผูที่วางใจในเรานัน้ ถึงแมวาเขาตายแลว ก็ยังจะมีชีวิตอีก และทุกคนที่มีชวี ติ และ
วางใจในเราจะไมตายเลย” ยอหน 11:25-26 บุคคลธรรมดาคนใดหรือที่กลากลาวคําเชนนี้

3. พระเยซูคริสตทรงอางวา “พระองคคือผูพิพากษาของมนุษยในวันสิ้นสุดของโลก”
พระเยซูคริสตทรงตรัสอยางชัดเจนวา การพิพากษาทั้งสิน้ อยูภายใตอํานาจโดยตรงของพระองค
(ยอหน 5:22) และเมื่อถึงวันนั้น บรรดาคนที่ถูกฝงไวในอุโมงคฝงศพจะเปนขึ้นมาเพื่อรับการพิพากษา
จากพระองค และรับผลอันควรสําหรับแตละคนบางคนจะเขาสูชวี ิตนิรันดร แตบางทานจะไดยนิ พระสุ
รเสียงที่นากลัวตรัสสั่งวา “ทานทั้งหลายผูตองถูกสาปแชง จงถอยไปจากเรา เขาไปอยูในไฟซึ่งไหมอยู
เปนนิตย ซึ่งเตรียมไวสําหรับมารรายและสมุนของมัน” (มัทธิว 25:41) และที่สําคัญกวานัน้ คือ เงื่อนไข
แหงการพิพากษาขึ้นอยูก ับทาทีของมนุษยที่มีตอพระองค ดังคําตรัสวา “ทุกคนที่จะรับเราตอหนามนุษย
เราจะรับผูนั้นตอพระพักตรพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรค แตผูใดไมยอมรับเราตอหนามนุษยเรา
จะไมยอมรับผูนั้นตอพระพักตรพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคดว ย” (มัทธิว 10:32-33) อยากให
ผูอานใชความพิจารณาตอคําอางที่เกินมนุษยนี้สักนิดหนึง่ ถาสมมุติวา วันนี้มใี ครสักคนหนึ่งยืนขึ้น
ประกาศตอสาธารณชนวา เขาคือผูที่จะกลับมาในฐานะของผูพิพากษาโลก และชะตากรรมชีวิตของเรา
ขึ้นอยูที่วาเราจะเชื่อฟงเขาหรือไม” ทานจะมีความเห็นตอบุคคลที่กลาวคําพูดนี้อยางไร? ทานคงคิดวา
บุคคลที่วานี้คงเหมาะสมกับโรงพยาบาลบานสมเด็จมากกวา หรืออยางนอยเขาตองการจิตแพทยดี ๆ สัก
ทานหนึ่ง
เราจะพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นเมื่อเราศึกษาถึงบทวิเคราะหคําอางของพระเยซูคริสต
แต
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จุดประสงคในที่นี้เพียงเพื่อตองการยืนยันวา พระองคไดอางถึงการเปนผูพิพากษาของมนุษยโลกจริง ซึ่ง
เปนคําอางที่เราตองใหความสนใจเปนพิเศษ

4. พระเยซูคริสตทรงอางวา “พระองคเปนผูที่มีสิทธิอํานาจในการยกความผิดบาปของ
มนุษยได”
คงไมเกินความจริงไปนักทีจ่ ะกลาววา ไมมีศาสดาใดในโลกนี้ที่กลาใหความมั่นใจ 100% วาจะ
สามารถ ยกความผิดบาปหรือลบลางความผิดบาป ของผูติดตามศาสดานั้น ๆ ทุกคน เรามักไดยินคํา
สอนวา “บาปสวนบาปบุญสวนบุญ” พระเยซูคริสตทรงเปนผูเดียวทีก่ ลากลาววา เราทําได พระคําของ
พระเจากลาววา “ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาป
ของเรา และจะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอหน 1:9)
ครั้งหนึ่งมีคนกลุมหนึ่งนําคนงอยคนหนึ่งเพื่อจะใหพระเยซูคริสตชวยรักษา พระเยซูคริสตทรง
ตรัสกับคนงอยผูนั้นวา “ลูกเอย ความผิดของเจาทรงโปรดยกเสียแลว” (มาระโก 7:5) ฝายพวกผูนํา
ศาสนายิวสมัยนั้นนั่งฟงอยู รูสึกไมพอใจตอคําพูดของพระองคพรอมกับกลาววา “ทําไมคนนี้พดู เชนนี้
หมิ่นประมาทพระเจานี่ ใครจะยกความผิดบาปได เวนแตพระเจาเทานั้น” ถูกแลว เราเห็นดวยกับคํา
กลาวที่วานี้ ใครจะยกความผิดบาปของมนุษยได เวนแตพระเจาเทานั้น พระเยซูคริสตทรงอางวา
พระองคเปนพระเจาที่สามารถลบลางความผิดบาปของมนุษยและของทานไปได

5. พระเยซูคริสตทรงอางวา “ทาทีของมนุษยตอพระองคคือทาทีตอพระเจา” หรืออีกนัย
หนึ่งพระองคตองการใหเหตุผลวา เพราะเราคือพระเจา โปรดสังเกตคําตรัสของพระองค
ตอไปนี้
ผูที่เห็นเราก็เทากับเห็นพระเจา (ยอหน 12:45,14:9)
ผูที่รูจักเราก็รูจกั พระเจา (ยอหน 8:19,14:7)
ผูที่เชื่อเราก็เชื่อพระเจา (ยอหน 12:44)
ผูที่ตอนรับเราก็ตอนรับพระเจา (มาระโก 9:37)
ผูที่เกลียดชังเราก็เกลียดชังพระเจา (ยอหน 15:23)
เพราะพระองคเปนพระเจาในสภาพของมนุษย ผูมีทาทีอยางไรตอพระองค ก็เทากับมีทาทีตอ
พระเจาโดยตรง
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บทวิเคราะหคําอางของพระเยซูคริสต
คําอางที่ยิ่งใหญที่เกินลักษณะธรรมดาของมนุษย เปนคําทาทายสําคัญที่เราทุกคนควรใหความ
สนใจเปนพิเศษ เพราะมันเกี่ยวของโดยตรงกับชีวิตของเราไมทางหนึง่ ก็ทางใด ถาจะวิเคราะหดคู ําอาง
ของพระเยซูคริสตโดยละเอียดแลว เราสามารถสรุปแนวทางที่จะเปนไปไดแหงคําอางนี้อยางนอย 3
ประการ คือ
1. คําอางเปนความเท็จ
2. คําอางเปนตํานานที่เชื่อไมได
3. คําอางเปนความจริง

1. คําอางเปนความเท็จ
บุคคลใดก็ตามที่มีความเห็นวา พระเยซูคริสตทรงสอนหรือตรัสเปนความเท็จ บุคคลผูนั้น
จะตองพยายามหาเหตุผลหรือหลักฐานมายืนยันคํากลาวของเขา แตผูเขียนเห็นวา เขาจะตองพบปญหา
หนัก เพราะยากที่คนหนึง่ คนใดจะหาเหตุผลทํานองนั้นมาสนับสนุนคํากลาวหาของเขาได แตอยางไรก็
ตาม ขอใหเรามาพิจารณาขอเท็จจริงเกีย่ วกับประเด็นนี้โดยละเอียด
สมมุติวาพระเยซูคริสตทรงตรัสเปนความเท็จจริง ๆ ความเปนไปไดของความเท็จนี้ยังมี
ทางเลือกไดอกี 2 ทางคือ
ก. พระองคทรงรูวาพระองคทรงกลาวเท็จ
ข. พระองคไมรูวาพระองคทรงกลาวเท็จ
ก. พระองคทรงรูวาพระองคทรงกลาวเท็จ ถาพระองคทรงกลาวเท็จทั้งที่รูก็แสดงวา พระองค
ตั้งใจโกหก และเปนนักโกหกระดับโลกหรือเราอาจจะประณามพระองคเปนปศาจจอมกะลอนก็ไมผิด
เพราะพระองคหลอกลวงคนทั้งโลก หรือเราจะสรุปวาพระองคเปนคนโงอยางบรม เพราะผลสุดทาย
ผูนําสมัยนั้นไดประหารชีวิตของพระองคเสีย ซึ่งเทากับวาพระองคยอมตาย เพื่อคําโกหกที่ตนเองปน
แตงขึ้น ถาเปนเชนนัน้ จริงใคร ๆ ก็รูวาโงสิ้นดี แตคงมีนอยคนนักที่เห็นดวยวา พระองคเปนบุคคลที่มี
ลักษณะเชนวานี้ เพราะโดยทัว่ ไปแลว แมบคุ คลที่ไมเชื่อวาพระเยซูคริสตเปนพระเจาก็ยังยอมรับและยก
ยองวาพระองคเปนบรมอาจารยตัวอยาง เปนผูสอนศีลธรรมชั้นเยี่ยมทีย่ ากจะหาผูใดเสมอเหมือนได
หรือแมทานผูอ านเองก็อาจจะยอมรับกับพระองคในลักษณะเดียวกัน แตนอยคนตระหนักวาการยอมรับ
เชนที่วานี้ เปนการขัดแยงตนเองโดยไมรตู ัว ถาแมนเขาไมยอมรับความเปนพระเจาของพระเยซูในเวลา
เดียวกัน เพราะพระเยซูจะเปนบรมอาจารยตัวอยางไดอยางไรถาพระองคตั้งใจและจงใจโกหกในสวน
สําคัญที่สุดแหงคําสอนของพระองค นั่นคือ การประกาศวาตนเองคือพระเจาทั้ง ๆ ที่ไมไดเปน
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ทาน ซี.เอส.ลิววิส นักวรรณกรรมผูยิ่งใหญอดีตศาสตราจารยมหาวิทยาลัย เคมบริดจ ประเทศ
อังกฤษใหทรรศนะที่นาฟงเกี่ยวกับเรื่องนีว้ า
“ขาพเจาพยายามจะหามไมใหผูใด พูดเรื่องเหลวไหลเกี่ยวกับทานผูนดี้ งั เชนพูดวา
“ขาพเจายอมรับวา พระเยซูเปนอาจารยสอนศีลธรรมที่สําคัญผูหนึ่ง แตขาพเจาไมยอมฟง
ขออางที่วาทานเปนพระเจา” ขอนี้อยาพูดดีกวา เพราะมนุษยธรรมดาที่พูดอยางพระเยซูตรัส ไมใชบรม
อาจารยหรือผูส อนศีลธรรมสําคัญเลย ทานจะตองเลือกเอาขางหนึ่ง ทานเชื่อวาพระองคเปนบุตรของ
พระเจา หรือเปนคนวิกลจริต ถาทานเชื่อในขอตนทานก็จะตองซบลงกราบที่พระบาทของพระองค และ
ยอมรับวาพระองคเปนพระเจาแตทานเชื่อในขอหลัง ทานก็อาจจะกลาวหาวา พระองคเปนคนอยางใดก็
ได
แตขอทานอยาพูดวาพระองคเปนแตเพียงผูสอนที่สําคัญคนหนึ่งเทานั้นเพราะพระองคไมมีพระ
ประสงคเพียงเทานั้นเลย” 
ข. พระองคไมรูวาพระองคทรงกลาวเท็จ คือ เทากับวาพระเยซูคริสตเปนคนเขาใจตนเองผิด
ถนัดคิดวาตนเองเปนพระเจาทั้ง ๆ ที่ไมไดเปนพระองคเขาขายประเภทคนเสียสติหรือวิกลจริต คลาย ๆ
กับคนเปนโรคจิตในโรงพยาบาลประสาท ซึ่งหลายคนภายในนัน้ ชอบอางวาตนเปนผูยิ่งใหญ หรือผูมี
ชื่อเสียงคนโนนหรือคนนี้ แตถาเราพิจารณาจากชีวิตของพระองคที่บริสุทธิ์ คําสอนอันเปนอมตะซึ่ง
เปยมดวยคุณธรรมสูงสุดและผลงานตลอดจนคุณงามความดีที่พระองคทรงฝากไวกับชาวโลกทุกยุคทุก
สมัยแลว ยอมเปนหลักฐานยืนยันไดวาพระองคไมไดเปนบุคคลเสียสติแตอยางใด ยิ่งถาเราไดศึกษาถึง
ชีวิตของสาวกที่ใกลชิดพระองคดวยแลว ก็ยิ่งทําใหเรามัน่ ใจในขอนี้มากขึ้น เพราะบุคคลที่ติดตามคนบา
จะเปนอืน่ ใดไปไดนอกจากบอกวาบาเหมือนกัน แตชวี ิตของสาวกพระเยซูคริสตสอถึงผูมีคุณธรรมสูง
ซื่อสัตย เสียสละ มีอุดมการณที่แนชดั ยอมเสี่ยงชีวติ เพื่อความจริงที่ตนยึดถือ ซึ่งเราสามารถทราบ
ขอเท็จจริงเหลานี้ไดทั้งจากประวัติศาสตรสากลและประวัติศาสตรคริสตจักร จากเหตุผลดังกลาวเราจึง
ไมสามารถกลาววาพระองคเปนคนในลักษณะวิกลจริต แตในทางตรงกันขามพระเยซูคริสตทรงเปนผูที่
มีสติสัมปชัญญะสูงสุด และรูวาพระองคเสด็จเขามาในโลกดวยวัตถุประสงคอันใด

2. คําอางเปนตํานานที่เชื่อไมได
มีบางทานใหขอ คิดวา คําบันทึกเกีย่ วกับคําอางของพระเยซูคริสตเปนตํานานในลักษณะนิยายที่
เชื่อถือไมได โดยใหเหตุผลวา แทจริงแลวพระเยซูคริสตเองไมเคยอางเลยวา พระองคคือพระเจาแต
สาวกที่สัตยซอื่ จากพระองคในศตวรรษที่ 3 และ 4 ตองการใหเรื่องราวของพระเยซูคริสตเปนที่
นาเชื่อถือยิ่งขึน้ จึงไดพยายามแตงเรื่องเพิ่มเติมใหสมจริงสมจังเพื่อวาเมื่อคนอื่นอานแลวจะไดมคี วาม
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เลื่อมใสศรัทธาในตัวพระองคมากขึ้น ทั้งนี้และทั้งนัน้ ยอมหมายถึงวา ศาสนาคริสตตั้งอยูบนรากฐาน
ของความโกหกพกลมที่หาอะไรเปรียบเทียบมิได
เกี่ยวกับปญหานี้ ผูเขียนขออางทานศาสตราจารย Paul Little ซึ่งเขียนไวในหนังสือ Know Why
You Believe หนา 18 ไวอยางนาฟงวา
“เปนที่ปรากฏอยางแยงมิไดวา เอกสาร 4 ฉบับเรื่องชีวประวัติของพระเยซูคริสตเขียนขึ้น
ภายในระยะเวลาเดียวกับผูรวมสมัยของพระองคศาสตราจารยวิลเลียม เอฟ อัลไบรท นักโบราณคดีเลื่อง
ชื่อของโลก ซึ่งเคยสอนในมหาวิทยาลัย ออฟกินส สหรัฐอเมริกา กลาววาไมมเี หตุผลใดที่จะเชื่อวา
เอกสารดังกลาวฉบับใดถูกเขียนหลัง ค.ศ. 70 และเหลือที่จะเชื่อวาตํานานเรื่องพระเยซูในแบบของ
เอกสารดังกลาวจะเผยแพรออกไป รวมทัง้ มีแรงประทับใจถึงเพียงนั้น โดยปราศจากพื้นฐานแหงความ
จริง เปนไปไมไดที่จะเปนเชนนั้น พอ ๆ กับที่จะมีคนใดในสมัยเดียวกับเรา เขียนชีวประวัตขิ องอดีต
ประธานาธิบดี แฟรงคลิน ดี. รูสเวลต และเขียนลงไปวาทานไดประกาศตนเปนพระเจา ยกความผิดของ
มวลชน และไดฟน ขึ้นจากความตาย เรื่องเชนนัน้ จะไปไมไดสักกี่น้ําเพราะวาคนจํานวนมากที่รูจัก
รูสเวลตก็ยังอยูดังนัน้ ทฤษฎีที่วาเรื่องราวของพระเยซูคริสตในเอกสารดังกลาวเปนเพียงคําตํานาน จึงใช
ไมได
โดยเหตุผลตามที่กลาวมาแลววาตนฉบับของเอกสารดังกลาวเขียนขึ้นในเวลาใกลเคียงกับ

เหตุการณ”
ถาจะยกตัวอยางในประเทศไทยเพื่อความเขาใจที่ดยี ิ่งขึ้น สมมุติวามีผูเลื่อมใสศรัทธาในตัวอดีต
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต จํานวนหนึ่งมาประกาศตอหนาสาธารณชนวาทานจอมพลสฤษดิ์ ขณะยังมีชีวิต
อยูไดอางวาตนคือพระเจา เปนผูสามารถยกความบาปของมนุษย กระทําการอัศจรรยนานัปการและใน
ที่สุดไดเปนขึน้ มาจากความตาย ฯลฯ ทานคิดวาถาสิ่งที่กลาวมาไมไดเกิดขึน้ จริง คําเลาลือนี้สามารถ
กระจายไปไดไกลแคไหน ตอบงาย ๆ วาไปไมไดไกลแน ๆ เพราะคนที่รูจักทานจอมพลสฤษดิ์ใน
ปจจุบันนี้ ก็ยงั มีชีวิตอยู ยอมตองมีผูไมเห็นดวยลุกขึ้นประกาศคัดคานวา สิ่งที่สาวกของจอมพลสฤษดิ์
กลาวมาแลวนัน้ ไมมีมูลความจริง
เพราะเราทั้งหลายรูจักทานจอมพลผูนี้ขณะทีท่ านยังมีชวี ิตอยู
เชนเดียวกัน การที่นักโบราณคดีในยุคปจจุบันยืนยันวา เอกสารบันทึกเกีย่ วกับชีวประวัติของพระเยซู
คริสตทั้ง 4 เลมเขียนขึ้นภายใน ค.ศ. 70 นั้นสําคัญมาก เพราะเอกสารที่วานี้ถูกกระจายออกไปเมือ่ ไหร
ประกอบกับคําประกาศเรื่องพระเยซูคริสตของสาวกที่ออกไปทั่วทุกหนทุกแหงในชวงเวลานั้น พวกที่
ตอตานกลุมชาวคริสต ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากทั้งพวกยิวและพวกชาวโรมันในสมัยนัน้ ยอมไมปด ปาก
เงียบโดยไมพดู อะไร สามัญสํานึกบอกเราวา คนเหลานั้นตองลุกขึ้นยืนยันขอเท็จจริงเพื่อหักลางคํา
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ประกาศของกลุมสาวกเปนแนแท แตความเงียบแสดงถึงการยอมรับและยอมจํานนตอความจริงของ
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง ผูเขียนขออางคําบันทึกของนักประวัติศาสตรที่มีชื่อของโลกคนหนึ่งคือทาน
Flavius Josephus (เกิด ค.ศ. 37) ทานไมใชคริสเตียน แตไดบนั ทึกไวในเอกสารเชิงประวัติศาสตรชื่อ
Antiquities XVIII 33 เกี่ยวกับเรื่องพระเยซูคริสตความวา
ในครั้งนั้นไมนานมานี้ มีเยซู คนเปรือ่ งปราด ซึ่งถาเปนการถูกตองที่เรียกทานวาเปนคน
ธรรมดาคนหนึ่ง เพราะทานเปนผูทําการมหัศจรรย เปนครูของเหลาคนที่รับความจริงดวยความชื่มชม
ทานไดชักนําคนเปนจํานวนมากทั้งพวกยิวและผูไมไดเปนยิวทานเปนพระคริสต
และเมื่อปลาตได
ตัดสินใหทานถูกตรึงกางเขน ตามคํายุยงสงเสริมของคนสําคัญในหมูพ วกเรา (ชาวยิว) เหลาคนที่รกั ทาน
มาแตตนก็มิไดละทิ้งทาน เพราะในวันทีส่ ามทานไดฟน ขึ้น และแสดงใหพวกเขาเห็นวาทานมีชวี ิตอยู
เหมือนดังทีพ่ วกผูพยากรณไดทํานายลวงหนาถึงเรื่องเหลานี้ และถึงการมหัศจรรย นานัปการเกีย่ วกับ
ทาน และคริสตชนซึ่งไดรับเชื่อตามทานก็ยังคงสืบสายอยูจนทุกวันนี”้ 
เหตุผลอีกประการหนึ่งที่เราไมสามารถเชื่อไดวา เรื่องราวของพระเยซูคริสตเปนตํานานที่ถูก
แตงขึ้นโดยสาวก เพราะเราไมเห็นวามีแรงผลักดันหรือแรงจูงใจอะไรในตัวสาวกที่ทําใหเขาตองทํา
เชนนั้นถาเราศึกษาประวัติศาสตรทั่วไป จะพบวาการมาเปนคริสเตียนในระยะตน ๆ ศตวรรษนั้น
หมายถึงอันตรายตอชีวิต
หลายทานคงเคยอานหรือเคยชมภาพยนตรเรื่องราวที่ชาวคริสตไดรับการ
ทรมานอยางเหี้ยมโหดทารุณ โดยจักรพรรดิหลายองคของโรมัน เปนสิ่งที่นาเชือ่ ถือหรือถาจะถามวา
“เปนไปไดไหมถาสาวกของพระเยซูคริสตแตงเรื่องของพระเยซูคริสตขึ้นทั้ง ๆ ที่รูอยูแกใจวาเปนเรื่อง
โกหก แตยอมตายเพื่อความโกหกของตน” ทุกคนยอมตอบไดวาไมมีเหตุผลและไมมีแรงจูงใจเพียงพอ
แตในทางตรงกันขามเหตุผลที่ทําใหสาวกจํานวนมากยอมตายเพื่อพระนามของพระเยซูคริสต เพราะ
เหลาสาวกมั่นใจอยางไมมีขอสงสัย วาพระเยซูคริสตเปนองคพระผูเปนเจาที่ทรงพระชนมอยูทตี่ ัวเขาเอง
รูจักดี ทานอัครทูตยอหนเองไดเขียนไวในจดหมายฝากของทานราวปลายศตวรรษทีห่ นึ่ง ซึ่งเปนการ
ชวยยืนยืนถึงขอเท็จจริงอันนีว้ า “...ซึ่งเราไดเห็นกับตา ซึ่งเราไดพินิจดูและจับตองดวยมือของเรา
เกี่ยวกับพระวาทะแหงชีวิต (พระเยซูคริสต) นั้น... เราก็ไดประกาศใหทานทั้งหลาย...” (1 ยอหน 1:1-3)
ยิ่งกวานี้ ถาเราไดคํานึงถึงมาตรฐานทางศีลธรรม และคุณธรรมที่สูงสงของพวกสาวกดวยแลว ก็ยงิ่ ทํา
ใหเรามั่นใจไดวาขอกลาวหาดังกลาวเกี่ยวกับตัวสาวกเปนไปไมได
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3. คําอางเปนความจริง
ถาหากวาความเปนไปไดในขอ 1 และ 2 (คําอางเปนความเท็จและคําอางเปนตํานานที่เชื่อถือ
ไมได) ไมมเี หตุผลเพียงพอทีเ่ ราจะยอมรับได เรามีทางเลือกอีกทางหนึง่ คือ หรือวา คําตรัสของพระองค
เปนความจริง และเปนความจริงสําคัญที่เราตองตัดสินใจบางสิ่งบางอยางใหกับชีวติ ของเรา นั่นคือเรา
จะตอนรับ หรือปฏิเสธความเปนพระเจาของพระองค ตลอดจนคําสอนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธซึ่ง
พระองคมีตอ ตัวเราทั้งในปจจุบันและอนาคต
ซึ่งหมายความวาเราตองรับผิดชอบตอผลแหงการ
ตัดสินใจของเราไมวาผลนั้นจะดีหรือเลว แตอยางนอยที่สดุ ทานตองตัดสินใจในทางหนึ่งทางใดเกีย่ วกับ
ความเปนพระเจาของพระองค

ชีวิตที่สอดคลองกับคําอาง
ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอางวาเปนใครหรือเปนอะไรก็ได แตขึ้นอยูที่วาชีวิตที่แสดงออกของคน ๆ
นั้นนาเชื่อถือหรือสอดคลองกับคําอางของเขาแคไหน
ในกรณีของพระเยซูคริสตชีวิตของพระองค
สงเสริมหรือเพิ่มน้ําหนักใหแกคําอางของพระองค ขอใหพิจารณาลักษณะพิเศษบางประการจากชีวิต
ของพระองคดงั ตอไปนี้

1. พระดํารัสของพระองคเปนวาทะอมตะ
ถาพระเยซูคริสตเปนพระเจาดังที่อางจริง
เรายอมหวังไดวาพระคําของพระองคจะตองเปน
คําพูดที่ยิ่งใหญที่สุดเทาที่มนุษยเคยกลาวมา พระเยซูคริสตเองตรัสวา “ฟาและดินจะลวงไป แตถอยคํา
ของเราจะสูญหายไปหามิไดเลย” (ลูกา 21:33) หมายความวา คําพูดทุกคําที่พระองคตรัสออกมาจะตอง
เปนความจริงอมตะสําหรับมนุษยทกุ ยุคทุกสมัยและทุกชนชั้นทั่วโลก สังเกตไดวา พระคําของพระองค
ไมเคยลาสมัย และไมเคยเปลีย่ นแปลงตามกาลสมัย ในสมัยของพระองค บุคคลที่ไดยนิ ไดฟงพระวาทะ
ของพระองคตางแปลกประหลาดใจในคําสอนที่ประกอบดวยอํานาจ ถึงกับตองยอมรับวา “ไมมีผูใดพูด
เหมือนคนนี”้ (ลูกา 4:32 ยอหน 7:46) แมปจจุบันพระคําของพระองคก็ยังมีอิทธิพลอยูในชีวิตของคนทั่ว
โลกอยางไมเปลี่ยนแปลง ทุกถอยคําของพระองคที่เปลงออกมาจะเปยมดวยความจริงแหงความมั่นใจ
ถาเราพิจารณาคําพูดของพระเยซูคริสต เราจะไมพบคําวา “คิดวา” “คงจะ” “อาจจะ” หรือ “คาดคะเนวา”
เหมือนนักปรัชญา นักคิดหรือนักวิชาการทั่วไป แตในทางตรงกันขาม พระองคทรงเนนอยูเสมอวา “เรา
กลาวกับทานตามจริงวา...” พระองคทรงสอนดวยความมั่นใจ ชัดเจน และตรงไปตรงมา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคําสอนเกี่ยวกับคําถามพื้นฐานของมนุษยทแี่ สวงหาคําตอบมาทุกยุคทุกสมัย เชน พระเจาคือ
ใคร? พระองคมีความสัมพันธกับเราอยางไร อะไรคือรากปญหาของสังคม เราจะไดรับการยกโทษบาป
13

อยางไรเราอยูใ นโลกนี้ทําไม และตายแลวจะไปไหน? ฯลฯ ซึ่งเปนคําถามซึ่งมนุษยโดยทัว่ ไปจะให
คําตอบที่ถูกตองชัดเจน และดวยความมั่นใจไมไดนอกจากพระเจาทรงประทานให
อนึ่งพระคําของพระองคไมใชเปนเพียงความจริงที่เกี่ยวกับชีวิตเทานัน้ แตยังคงเปนคําพยากรณ
ที่ถูกตองในประวัติศาสตรอกี ดวยเชน พระเยซูคริสตทรงตรัสกับสาวกลวงหนาถึงความตาย และการ
เปนขึ้นมาจากความตายของพระองคกอนที่เหตุการณเหลานั้น จะเกิดขึ้นกับพระองค (มัทธิว 16:21)
พระองคทรงพยากรณถึงการพังพินาศของกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งไดเกิดขึน้ ในป ค.ศ. 70 และ
พระองคพูดถึงการกลับมาสูความเปนเอกราชของอิสราเอล
กอนการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของ
พระองค ซึ่งเปนขอเท็จจริงทีไ่ ดปรากฏตอหนาตอตาเราตั้งแตป ค.ศ. 1948 (มัทธิว 24:32-34)
หรือถาจะพูดถึงสถิติแหงคําพูดของพระเยซูคริสตแลว ก็จะสามารถกลาววาคําสอนและคําพูด
ของพระองคมีคนอานมากทีส่ ุดในโลก อางอิงโดยนักประพันธมากทีส่ ุดในโลก แปลเปนภาษาตาง ๆ
มากที่สุดในโลก ตลอดจนปรากฏในศิลปวรรณกรรมและดนตรีมากที่สุดในโลก นี่ยอมแสดงถึงความ
ยิ่งใหญและอิทธิพลแหงคําพูดอันมีลักษณะผูพูดคือพระเยซูคริสต

2. ชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากบาป
ถาพระเยซูคริสตเปนพระเจา ชีวิตของพระองคจะตองเปนชีวิตที่บริสทุ ธิ์ ปราศจากความดาง
พรอยใด ๆ การแสดงออกของพระองคในทุกอิริยาบถ ทุกความคิด ทุกคําพูด และการกระทํา นับตัง้ แต
วันลืมตาดูโลกจนกระทั่งวันตาย ไมวาขณะอยูคนเดียวหรือปรากฏตอสาธารณชน ชีวิตของพระองค
จะตองแสดงถึงความบริสุทธิ์ผุดผอง แหงความเปนพระเจาของพระองคทุกกระเบียดนิว้ พระเยซูคริสต
เองมีความมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองถึงขนาดกลาทาทายศัตรูของพระองค ใหชี้ถึงความผิดของ
พระองคไมวากรณีใด ๆ “ใครในพวกทานยืนยันไดวาเราไดทําผิด” (ยอหน 8:46) เงียบไมมีเสียงโตตอบ
จากฝายศัตรู
ความรูสึกวาตนเองไมมีความผิด หรือความบกพรองอื่นใดเปนประสบการณที่แปลกประหลาด
สําหรับมนุษยเรา ผูอานหลายทานคงมีโอกาสศึกษาถึงประสบการณสวนตัวของนักบุญหรือนักสอน
ศีลธรรมที่ยิ่งใหญของโลก จะพบวา แตละคนตางยอมรับถึงความบกพรองที่ตนเองมีอยูไมมากก็นอยแต
สิ่งนี้เราไมพบในประสบการณของพระเยซูคริสตพระองคทรงสอนเกี่ยวกับความผิดบาปของมนุษยและ
ทรงเนนใหสาวกอธิษฐานสารภาพความผิดบาปตอพระเจา แตตวั พระองคเอง พระองคไมเคยสารภาพ
บาป เพราะไมมีความผิดบาปที่จะสารภาพเพื่อนที่ใกลชิดที่สุดของพระองค คือสาวกผูติดตามพระเยซู
คริสตไปทุกหนทุกแหง ผูไดมีโอกาสอยูกนิ นอน ปฏิบัติภารกิจดวยกันทุก ๆ วันไดเปนพยานถึงชีวิต
ของพระองควา “พระองคไมไดทรงกระทําบาปเลย และไมไดตรัสคําเท็จ” (1 เปโตร 3:22) ทานอัครทูต
ยอหนเขียนวา “พระองคไดทรงปรากฏเพื่อกําจัดบาปของเราใหหมดไป และพระองคไมทรงมีบาปเลย”
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(ยอหน 3:5) แมแตศัตรูของพระองคเอง คือ ทานปลาต ไดกลาวยืนยันตอฝูงชนวา “เราไมเห็นวาคนนี้มี
ความผิด” (ลูกา 23:4) เหตุผลที่เปนเชนนี้เพราะ ความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสตคือความบริสุทธิ์ของ
พระจา

3. ชีวิตที่สําแดงการมหัศจรรย
เรื่องลึกลับมหัศจรรยไมใชของใหมสําหรับคนไทยเรา เรามักมีเรื่องแปลกประหลาดเลาสูกันฟง
เสมอ แตจะนาเชื่อแคไหนเปนอีกเรื่องหนึ่งที่เราตองพิจารณาโดยรอบคอบ ในกรณีของพระเยซูคริสต
การอัศจรรยทพี่ ระองคทรงกระทําเปนสวนสําคัญมาก ในการยืนยันถึงความเปนพระเจาของพระองค
เพราะถาพระเจามาบังเกิดเปนมนุษยจริง
เราจะตองหวังวาอยางนอยที่สุดการอัศจรรยตองเกิดขึ้น
แนนอน เอกสาร 4 ฉบับเรื่องชีวประวัติพระเยซูคริสตไดบันทึกถึงการอัศจรรยมากมายที่พระองคได
ทรงกระทํา ซึ่งพอสรุปไดวาพระองคสําแดงอํานาจ
ก. เหนือความเจ็บปวย เชน ทรงชวยรักษาคนตาบอด (มาระโก 8:22-25) คน โรคเรื้อน (มัทธิว
3:2-4) คนหูหนวกและคนใบ (มาระโก 7:31-37) คนงอย (ยอหน 5:1-9)
ข. เหนือผีราย – พระเยซูคริสตทรงชวยขับผีที่สิงอยูในตัวมนุษย (มาระโก 1:23-28 9:14-29)
ค. เหนือธรรมชาติ – พระองคทรงหามลมพายุ (มัทธิว 8:23-25) ทรงเปลี่ยนน้ําธรรมดาเปนน้ํา
องุน (ยอหน 2:1-11) ทรงเลี้ยงคนหาพันคนดวยขนมปงหากอนกับปลาสองตัว (มัทธิว
14:5-21)
ง. เหนือความตาย – พระองคทรงเรียกคนตายแลวใหมีชวี ติ ขึ้นมาใหม เชน ลูกสาวของนาย
ธรรมศาลา (มาระโก 5:35-43) บุตรชายของแมมายคนหนึ่ง (ลูกา 7:11-15) และลาซารัส
แหงเบธาเนีย (ยอหน 11:1-14)
สิ่งที่นาสนใจเกี่ยวกับการอัศจรรยของพระเยซูคริสต คือพระองคทรงประกอบการอัศจรรย
สวนมากตอหนามหาชนอยางเปดเผย ซึ่งผูไมเชื่อพระองคสามารถสืบสวนเพื่อหามูลความจริงได ที่
สําคัญไปกวานั้นคือศัตรูของพระองคในสมัยนั้นไมไดปฏิเสธความเปนจริงแหงการอัศจรรยที่พระองค
ทรงกระทํา แตกลับหาหนทางที่จะกําจัดพระองคโดยใหเหตุผลวา “ถาเราปลอยเขาไวอยางนี้ คนทั้งปวง
จะเชื่อเขา” ยอหน (11:48)
นอกจากนี้เอกสารบันทึกเกี่ยวกับชีวประวัติของพระองคที่กลาวถึงเรื่องนี้แลว ยังมีเอกสารนอก
พระคัมภีรที่เปนหลักฐานยืนยันถึงการอัศจรรยที่พระองคไดทรงกระทํา
ดังไดกลาวมาแลวเกี่ยวกับ
เอกสารเชิงประวัติศาสตรชื่อ Antiquiuties ของทาน Flavius Josecphus และแมคัมภีรโกหรานของ
ศาสนาอิสลาม ก็ไดกลาวถึงความสามารถพิเศษในการสําแดงการอัศจรรยของพระเยซูคริสต นี่ยอม
แสดงใหเห็นวาการอัศจรรยของพระเยซูคริสตไมใชเรื่องยกเมฆ แตมีเหตุผลหลักฐานยืนยันโดยแนน
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แฟน ทําใหเราเห็นความจริงขอหนึ่งวา พระเจาเทานั้นที่ทรงสามารถกระทําบางสิ่งบางอยางที่เหนือ
ธรรมชาติซึ่งพระองคไดทรงวางไวโดยไมไดแยงกับกฎนั้น ๆ แตอยางไร

4. ชีวิตที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก
คงไมเกินความจริงมากไปทีจ่ ะพูดวา พระเยซูคริสตเปนบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งของ
โลกของทุกยุคสมัย นี่ไมใชความคิดเห็นของผูเขียนเพียงคนเดียวแตเปนคํากลาวของนักประวัติศาสตร
เรืองนามทานหนึ่งชื่อ Kenneth Scott Latourette ทานเขียนไววา “Jesus is the most influential life ever
lived on this planet that Influence appears to be mounting”  ซึ่งพอจะถอดเปนความไทยวา “พระเยซู
คริสตเปนชีวิตที่ทรงอิทธิพลที่สุดเทาที่เคยปรากฏบนพื้นพิภพ และอิทธิพลของพระองคนับวันจะเพิ่ม
ทวีขึ้นทุก ๆวัน
เปนที่นาสังเกตวาพระเยซูคริสตใชเวลาเพียง 3 ป ในการกระทําพระราชกิจของพระองค แต
เปน 3 ปที่มคี วามหมายสูงสุด เปน 3 ปที่เปลี่ยนโฉมหนาของประวัติศาสตรโลก พระองคมาจาก
เบื้องหลังครอบครัวที่ยากจน พระองคไมมเี งิน ไมมีทรัพยสมบัติอันใดที่สามารถเรียกวาเปนของตนเอง
การศึกษาก็เพียงแตพออานออกเขียนได ตําแหนงอํานาจยิ่งไมตองพูดถึง เพราะพระองคเปนบุคคลที่
ผูนําสมัยนั้นเหยียดหยามชิงชัง แตขอใหผอู านไดพจิ ารณาขอเท็จจริงตอไปนี้
- พระองคไมเคยเขียนหนังสือแมสักเลมเดียว แตมีหนังสือมากมายทวมทนในทุกชาติ ทุกภาษา
ที่ไดเขียนเรื่องเกี่ยวกับพระองค
- พระองคไมเคยกอตั้งมหาวิทยาลัยหรือแมยางกายเขาสูรั้วมหาวิทยาลัยก็ไมเคย แตนกั ศึกษาทัว่
โลกในปจจุบนั รวมกันแลวไมเทาจํานวนศิษยของพระองค (จํานวนคริสตชนในปจจุบันมากกวาหนึ่ง
พันลานคน)
- พระองคไมไดเปนจิตแพทย แตคงไมมีจิตแพทยคนไหนในโลกที่เคยรักษาจิตที่ฟกซ้ําและ
หัวใจที่แตกสลายเทากับพระองค
- พระองคไมเคยมีทหารอยูใ ตบังคับบัญชา แตในประวัติศาสตรไมเคยมีผูนําคนไหนที่มีผูยอม
พลีชีพดวยความจงรักภักดีเทากับพระองค
ใชแลว สามัญชนผูนี้แหละทีช่ นทั่วโลกยินดีมอบชีวิตเพือ่ ติดตามพระองค เคล็ดลับหรือ? เพราะ
พระองคเปนพระเจาที่บังเกิดเปนมนุษย และยังเปนพระเจาที่ทรงพระชนมอยูในปจจุบัน



Latourette, Kenneth Scott, American Historical Review. Liv, January 1949

16

5. ชีวิตที่สามารถสนองความตองการสวนลึกสุดของจิตใจมนุษย
ทุกวันนี้ขณะที่วิทยาการยิ่งกาวหนา ดูเหมือนวามนุษยยิ่งไมมีความสุข มนุษยมีความสามารถ
สารพัดชนะธรรมชาติพิชิตดวงจันทร แตไมสามารถพิชิตตนเอง เพราะปญหาพื้นฐานของมนุษยอยูที่
จิตใจ ภายในจิตใจมนุษยเปนชองวางที่ไมสามารถอุดใหเต็มไดดวยเงินทอง บานที่สวยหรู อํานาจ
ชื่อเสียงหรือกามารมณ เพราะเราแสวงในทางที่ผิดทาน Augustine นักปรัชญาที่ยงิ่ ใหญคนหนึ่งที่เคย
รองทูลตอพระเจาครั้งหนึ่งวา “พระองคเจาคะ พระองคทรงสรางเรามาเพื่อพระองคเอง จิตใจของเราจะ
ไมพบความสงบสุขแท จนกระทั่งเราพบความสงบสุขในพระองค”
ทุกวันนี้มนุษยสวนมากยังดิน้ รนตอสู
แกปญหาทุกวิถีทางดวยความสามารถอันจํากัดของ
มนุษยโดยปราศจากพระเจา แตหลายครั้งเราตองพบกับความผิดหวัง เพราะสังคมมนุษยจมดิ่งสูความชั่ว
มากขึ้นทุกทียงิ่ กวานัน้ ความทุกข ความสิ้นหวังความวาเหว ความวางเปลาและความกลัวไดครอบงํา
จิตใจของมนุษยมากขึน้ ทุกที เราจึงไมแนใจวา เรากําลังมุงหนาไปสูทางไหนกันแน?
ทามกลางความสิ้นหวังของสังคมมนุษย พระเยซูคริสตเปนบุคคลคนหนึ่งที่กาวหนาเขามาสูเวที
มนุษยพรอมกับการขันอาสาที่จะแกปญหาหลักของมนุษยโปรดฟงคําทาทายของพระองคตอไป ดวย
จิตใจที่พนิ ิจพิจารณา “บรรดาผูลําบากเหน็ดเหนื่อยจงมาหาเราและเราจะใหทานทัง้ หลายหายเหนื่อย
เปนสุข” (มัทธิว 11:28) เรามอบสันติสุขไวแกทานทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ใหแกทานนั้น เราใหทาน
ไมเหมือนโลกให อยาใหใจของทานวิตกและอยากลัวเลย” (ยอหน 14:27) “ถาผูใดกระหาย ผูนนั้ จงมา
หาเราและดื่ม” (ยอหน 17:37)
“เราเปนอาหารแหงชีวิต ผูที่มาหาเราจะไมหิว และผูที่วางใจในเราจะไมกระหายอีกเลย”
(ยอหน 6:35 “เรามาเพื่อเขาทัง้ หลายจะไดชวี ิต และไดอยางครบบริบูรณ” (ยอหน 10:10)

ความสรุป
คําตรัสเชิงทาทายใหบุคคลทุกคนมาสัมผัสกับชีวิตของพระองคที่กลาวมานี้ ไมใชเปนเพียง
คําพูดสวยงามที่ปรากฏบนแผนกระดาษเทานั้น แตไดรับการพิสูจนมาแลวดวยชีวิตจริงรวม 2 พันป คน
จํานวนนับไมถวนทั่วโลกในทุกประเทศ ทุกยุค ทุกสมัย ตางยืนยันเปนเสียงเดียวกันวา พระเยซูคริสตซึ่ง
เขาตอนรับเขาสูชีวิตของเขานั้น ไดเปลีย่ นชีวิตของเขาใหม สรางคานิยมใหม มอบสันติสุขใหมและให
ความหวังใหมแกเขาในลักษณะที่เขาไมเคยประสบมากอนเลย ทุกวันนี้พระเยซูคริสตยังทรงเปนพระเจา
ที่ทรงพระชนมอยู ที่เราทุกคนสามารถพบกับพระองคไดในประสบการณชีวติ สวนตัวโดยการยอมมอบ
ความศรัทธาไวกับพระองค แนนอนที่สดุ ประสบการณอยางเดียวยอมพิสูจนอะไรไมไดแตขณะเดียวกัน
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ถาประสบการณของทานตั้งอยูบนพื้นฐานแหงเหตุผล
และหลักฐานที่หนักแนนแหงความเปนพระ
เจาของพระเยซูคริสตแลว ประสบการณนนั้ ก็นาลองและมีคุณคาตอชีวติ ของทานเปนแนแท
ถาทานมีขอของใจหรือใครศึกษาเรื่องนี้มากขึ้น
โปรดติดตอ
สมาคมนักเรียนนักศึกษาคริสเตียนไทย
71 ตรอกไวตี สีลม กท. 5
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โปรดฉีกสวนนี้
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หลังจากอานหนังสือเยซูคือใครนี้แลว ทานอาจจะตองการแสดงความประสงคของทานตาม
หัวขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ (กาเครื่องหมายในวงเล็บหนาเลขหมาย)
(
)
1.ขาพเจายินดีตอนรับพระเยซูคริสตเปนผูนําทางชีวิตและเปนผูช วยใหรอดของ
ขาพเจา (ขอแนะนําใหทานพูดความในใจสั้น ๆ กับพระองควา) “ขาแตพระเยซูเจา ขอขอบพระคุณใน
ความเปนพระเจาของพระองคและขอบพระคุณสําหรับความรักของพระองคที่ไดทรงวายพระชนม เพื่อ
ความบาปของขาพเจาบนไมกางเขน ขณะนี้ขาพเจาสารภาพความผิดบาปของขาพระองค และขอ
ตอนรับพระองคเขามาในจิตใจใหเปนพระผูชวยใหรอด และเปนผูนําทางชีวิตของขาพเจาตอไป.อา
เมน”
(
) 2.ขาพเจามีความสนใจใครศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระองคมากขึ้น โปรดสงหนังสือที่
ทานมีอยูเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม
(
) 3.ขาพเจามีขอของใจอยากถามเพื่อความกระจาง โปรดแนบบัตรนีพ้ รอมทั้งคําถามที่
ทานประสงคจะถามไปยัง
สมาคมนักเรียนนักศึกษาคริสเตียนไทย
71 ตรอกไวตี สีลม กท.5
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พระเยซูคริสตเปนศาสดาคนเดียวของโลกที่อางวาตนคือพระเจา ทานจะตองเลือกเอาขางหนึ่ง
วา คําอางที่พระองคกลาวถึงพระองคเองเปนความจริงแคไหน? ถาเปนความเท็จทานอาจจะกลาววา
พระองคเปนนักโกหกระดับโลก หรือจะประณามวาพระองคเปนปศาจจอมกะลอนก็ไมผิด
แตถาพระองคตรัสความจริง ทานยอมไมมีทางเลือก นอกจากซบกายลงกราบที่พระบาท
พระองคและยอมรับวาพระองคเปนองคพระผูเปนจา

__________________________________________________________________________
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