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พระเยซูคริสต
เกิดจากหญิงพรหมจารีจริงหรือ?
เปนที่ทราบกันดีอยูว า มนุษยทุกคนในโลกนี้ลวนเกิดจากการที่ชายหญิงสองคนที่ความสัมพันธ
กันทั้งสิ้นแตในประวัติศาสตรของมนุษยชาติไดมีการบันทึกเรื่องของชายคนหนึ่งทีไ่ มไดเกิดจากการมี
ความสัมพันธระหวางชายหญิง แตเกิดจากหญิงพรหมจารี ชายผูนั้นก็คอื องคพระเยซูคริสตนั่นเอง....
เรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสตที่เกิดจากนางมารียซึ่งเปนหญิงพรหมจารีที่ไมเคยรวมกับชาย
มากอนนั้น นับวาเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งของความเชื่อคริสเตียน ซึ่งถาหากมีคนคนหนึ่ง
สามารถหาเหตุผลมาโตแยงหรืออธิบายไดวา เรื่องการบังเกิดจากหญิงพรหมจารีของพระเยซูคริสตนั้น
เปนเรื่องไมจริง เขาก็สามารถที่จะลบลางศาสนาคริสเตียนออกจากโลกนี้ไดเลย ซึง่ นับแตอดีตจนถึง
ปจจุบันไดมีพวกปญญาชนหรือผูที่โลกนับวาฉลาดนับหลายรอยหลายพันคนไดพยายามหาเหตุผลตาง
ๆ นา ๆ เพื่อที่จะมาลบลางหลักความจริงนี้ของความเชื่อคริสเตียน แตขอมูลหลักฐานการอธิบายของ
พวกเขานั้น ตางก็ไมสามารถลบลางหลักขอเชื่อความจริงของคริสเตียนในเรื่องนี้ไดเลย....
เพราะเหตุไรศาสนาคริสเตียนจึงสามารถใหความมั่นใจไดอยาง 100 % วา พระเยซูทรงบังเกิด
จากหญิงพรหมจารีจริง ๆ? นั่นก็เพราะวาเรามีเหตุผลเพียงพอที่จะสามารถอธิบายไดวาเรื่องนี้เปนเรื่อง
จริง แตกอนอื่นเราตองเขาใจกอนวา การอธิบายใหเชือ่ วาพระเยซูคริสตทรงเกิดจากหญิงพรหมจารีนั้น
เราไมสามารถที่จะอธิบายไดโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร
และไมสามารถที่จะเอาความคิดเห็นของ
มนุษยคนหนึ่งคนใดมาเปนหลักในการเขาใจไดเลย แตตอ งใชวิธีการอธิบายตามหลักการทางขบวนการ
พิสูจนแบบประวัติศาสตรและตรรกวิทยา
ซึ่งก็คือขอมูลที่สอดคลองกับศักยภาพในความเขาใจที่มี
เหตุผลที่สมเหตุผลที่อยูสมองของมนุษยทกุ คน (ไมใชเฉพาะคนหนึ่งคนใด)....ตอไปนี้คือเหตุผล 5
ประการที่ทําใหเรามั่นใจวาพระเยซูคริสตเกิดจากหญิงพรหมจารีจริง ๆ

1. ในเมื่อพระเจาทรงสรางจักรวาลและโลกไดทําไมจะทรงกระทําใหหญิงพรหมจารี
มีครรภไมได
ในสมัยกอนหากมีคนบอกวาหญิงพรหมจารีสามารถตั้งครรภได ก็คงจะไมมใี ครเชือ่ ? แตใน
ปจจุบันนีด้ วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตรทางการแพทยของมนุษยสามารถที่จะทําไดแลว ดังนั้นในเมื่อ
มนุษยเรายังสามารถทําไดแลว พระเจาผูทรงสรางโลกและทรงสรางมนุษยเราจะทรงกระทําใหหญิง
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พรหมจารีผูหนึ่งที่ไมเคยรวมกับชายใหมคี รรภไมไดเชียวหรือ?....ซึ่งนี่นับวาเปนเหตุผลที่สมเหตุสมผล
ซึ่งสองคลองกับศักยภาพในการเขาใจที่อยูใ นสมองของมนุษยทกุ คน.....

2. ดูจากปฏิกริ ิยาของนางมารียตอพระเยซูคริสตที่บนไมกางเขน
ถาจะถามวาใครเปนผูที่รูดีที่สุดวาพระเยซูคริสตเกิดจากหญิงพรหมจารีจริงหรือไม?....คําตอบก็
คือนางมารียผูซึ่งใหกําเนิดพระเยซูนั่นเอง และในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกวา การที่พระเยซูถูก
ตรึงบนไมกางเขนนั้น ไมใชเพราะพระองคทําผิด แตเพราะพวกผูนาํ ศาสนายิวอิจฉาพระองค และ
ตองการจะกําจัดพระองค จึงใสรายวาพระเยซูอางวาตนเองเปน “พระเจา” ซึ่งพวกเขาถือวาเปนการหมิ่น
ประมาทพระเจา ในที่สุดพระเยซูจึงถูกนําตัวไปตรึงบนไมกางเขน ซึ่งก็เปนไปตามพระประสงคของ
พระเจาที่ตองการใหพระเยซูเปนผูไถความผิดบาปใหกบั มวลมนุษยชาติ โดยการถูกตรึงบนไมกางเขน
ซึ่งในวันทีพ่ ระองคถูกตรึงนัน้ นางมารียกอ็ ยูที่นั่นดวย จึงไดเห็นภาพทีพ่ ระเยซูไดรับความเจ็บปวดอยาง
มาก ซึ่งตามปกติดวยความเปนแมกจ็ ะตองรักลูกและอยากใหลูกพนความทรมาน ถาเราเปนมารียก ค็ งจะ
รองวา “อยาฆาลูกฉันเลย เขาไมใชพระเจาหรอกเขาเปนบา” ก็เพื่อที่จะใหทหารปลอยตัวลูกชายของนาง
แตนางมารียไ มทําเชนนั้นและไมไดพดู สักคํา เพราะอะไรนะหรือ?....นั่นก็เพราะนางรูดีวาพระเยซูคริสต
นั้นทรงเปนพระบุตรของพระเจาผูซึ่งพระเจาใหมาบังเกิดในโลกนี้ เพือ่ เปนผูชวยมนุษยใหรอดจากบาป
นางเปนเพียงผูท ี่พระเจาทรงเลือกใหเปนผูก าํ เนิดพระเยซูคริสตเทานั้นเอง นางจึงไมมสี วนและไมมสี ิทธิ์
ในตัวของพระองคแมแตนอย

3. ดูจากปฏิกริ ิยาของคนเหลานั้นที่ตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต
คุณลองคิดดูซิวา....ถาหากผมกับคุณจะรวมกันกอตั้งศาสนาใหม เราจะเอาเรื่องการเกิดจากหญิง
พรหมจารีมาเปนหลักขอเชือ่ ที่สําคัญของศาสนาที่เราจะกอตั้งกันไหม?...ไมอยางแนนอน!....เราคงจะ
ตัดในเรื่องที่ไมคอยนาเชื่อถือหรือเปนจุดออนออกแน ๆ แตถาเรื่องราวการเกิดการจากหญิงพรหมจารี
ของพระเยซูคริสตถูกตัดออกไป ศาสนาคริสเตียนก็เปนศาสนาที่ไมมีคุณคาเพียงพอ ทั้งยังเปนศาสนาที่
นาสมเพชที่สุด เพราะเรือ่ งการกําเนิดของพระเยซูนเี้ ปนรากฐานทีส่ ําคัญและเกี่ยวของกับการดํารงอยู
ของศาสนาคริตเตียน นัน่ ก็เพราะผูที่จะมาชวยมนุษยใหพนบาปไดนนั้
จะตองไมไดเกิดจากความ
ประสงคของมนุษย แตตองมาจากพระประสงคของพระเจา (ยอหน 1:13) และอีกประการหนึ่ง ถาเรื่อง
นี้เปนเรื่องไมจริง จะมีคนเชื่อถือและยอมตายเพื่อยืนหยัดในความเชือ่ คริสเตียนอยูท ั่วโลกมากมายเชนนี้
หรือ...มีคนเคยคํานวณโดยการศึกษาจากประวัติศาสตร เขาพบวาตั้งแตสมัยที่พระเยซูคริสตไดมาบังเกิด
ในโลกจนถึงปจจุบันนี้ มีคนทั่วโลกที่ยอมตายเพราะความเชื่อในพระเยซูคริสตประมาณ 40 ลานคน
และในปจจุบนั ก็ยังมีผูเชื่อถือในพระองคมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งคนเหลานี้ตางก็เต็มใจที่จะตายเพื่อพระองค
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และคนเหลานีต้ างก็ยอมรับวาเรื่องนี้เปนเรือ่ งจริงทั้งสิ้น.....จากเหตุผลขางตนนี้ทําใหเรายิ่งมั่นใจวา พระ
เยซูคริสตทรงเกิดจากหญิงพรหมจารีจริง ๆ

4. ดูจากปฏิกริ ิยาของชายที่ชื่อเปาโลตอเรื่องนี้
“เปาโล” ชื่อนีค้ นไทยคงคุนเคยเปนอยางดี เชน โรงพยาบาลเปาโลก็มีที่มาจากชื่อของทานมีนัก
ประวัติศาสตรชาวยิวคนหนึง่ ที่เกิดในสมัยพระเยซูคริสต ชื่อโจซีฟส ซึ่งเปนนักประวัติศาสตรทที่ ั่วโลก
ยอมรับก็ไดบนั ทึกเรื่องราวของเปาโล...เปาโลเปนคนที่หัวรุนแรงมาก แตกอนทานเปนผูที่ตอตานพวกค
ริสเตียน ตอมาทานไดกลับใจเชื่อในพระเยซูคริสต ก็เพราะทานมั่นใจวา พระเยซูคริสตทรงเปนผูที่มา
ชวยมนุษยใหรอดจากบาปจริง ๆ ทานจึงไดประกาศเรื่องราวของพระองคไปยังที่ตา ง ๆ ในที่สุดทานก็
ถูกฆาตายเพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต และเรื่องการเกิดจากหญิงพรหมจารีของพระเยซูคริสตนนั้ ก็
ถูกบันทึกโดยลูกาซึ่งเปนเพือ่ นรวมงานของเปาโล ถาเรื่องนี้เปนเรื่องไมจริง เปาโลก็ตองคัดคานอยาง
แนนอน ดังนัน้ เราจึงมั่นใจไดวา พระเยซูคริสตเกิดจากหญิงพรหมจารีจริง ๆ

5. เพราะพระคริสตธรรมคัมภีรเปนหนังสือที่เชื่อถือได
ทานทราบไหมวา ไมเคยมีหนังสือเลมใดในโลกที่ถูกตอตานและถูกจับผิดอยางมาก (ซึ่งก็ไม
พบขอผิดพลาดเลย) แตยังยืนหยัดอยูไดจนถึงทุกวันนี้เหมือนกับพระคริสตธรรมคัมภีร และถาจะถามวา
“ตั้งแตเริ่มมีการผลิตหนังสือออกมา หนังสือเลมใดที่ไดรับการยอมรับและมียอดจําหนายเผยแพรมาก
ที่สุดในโลก?”...คําตอบก็คือ “คัมภีรไบเบิล หรือ พระคริสตธรรมคัมภีร” นั่นเอง....เพราะเหตุไรจึงเปน
เชนนั้น?...นัน่ ก็เปนเพราะวาพระคริสตธรรมคัมภีรเปนหนังสือที่เชื่อถือได ซึ่งเรื่องราวกับบังเกิดจาก
หญิงพรหมจารีของพระเยซูคริสตนี้ไดบันทึกไวในพระคริสตธรรมคัมภีรอยางชัดเจนในพระธรรมลูกา
1:26-38 นี่จึงเปนหลักฐานสําคัญที่ทําใหเราเชื่อวาพระเยซูคริสตทรงบังเกิดจากหญิงพรหมจารีจริง ๆ...
และถาจะถามวา “เพราะเหตุไรพระเจาจึงไดทรงใหพระเยซูคริสตมารับสภาพเปนมนุษยที่ตอง
เกิดจากหญิงพรหมจารีดวยละ?”...
นั่นเปนเพราะวาหลังจากที่พระเจาทรงสรางมนุษยขนึ้ มาแลว
พระองคไดใหกฎเกณฑที่ดีงามแกมนุษยในการดําเนินชีวิต
แตพระองคก็ใหมนุษยมีอิสระในการ
ตัดสินใจ ดังนั้นมนุษยจึงสามารถตัดสินใจไดวาจะทําตามกฎเกณฑของพระองคหรือไมแตนาเศราใจที่
มนุษยกลับเลือกที่จะดําเนินชีวิตตามใจปรารถนาของตนเอง ไมยอมทําตามกฎเกณฑของพระองค ทั้งยัง
ปฏิเสธพระเจา ผูทรงสรางชีวิตของเขาอีกดวย และเมื่อชีวิตของมนุษยไมมีพระเจา เขาจึงไมสามารถ
นําพาชีวิตของมนุษยไมมีพระเจา เขาจึงไมสามารถนําพาชีวิตของตนเองไปในทางที่ถกู ตอง จึงตองเดิน
หลงอยูในทางแหงความผิดบาป และไมสามารถหาทางออกจากความผิดบาปไดเลย ดังนัน้ พระเจาจึง
ตองชวยมนุษยใหพนจากบาป เพราะพระองคทรงทราบวา ถาหากมนุษยไมไดรบั การชวยเหลือแลว
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หลังจากที่มนุษยจากโลกนี้ไปจิตวิญญาณของเขาก็จะตองไปพบกับการพิพากษาโทษจากพระองค และ
ตองรับการลงโทษตามการกระทําของตนเอง ซึ่งในที่สุดก็จะตองทุกขทรมานในนรกเปนนิจนิรันดร แต
พระเจาทรงรักมนุษยทพี่ ระองคทรงสรางพระองคไมปรารถนาใหมนุษยตองรับโทษในนรกเลย
พระองคจึงไดจัดเตรียมผูห นึง่ ที่จะมาเปนผูรับโทษแทนมนุษย เพราะพระองคทรงกําหนดไววา ถา
มนุษยจะรอดพนจากการพิพากษาไดนั้น ก็จะตองมีผหู นึ่งมารับโทษแทนเขา และผูนั้นจะตองเปนผูที่ไม
บาปเลย ซึ่งพระเจาทรงทราบวา ไมมมี นุษยคนใดในโลกที่สามารถเปนผูรับโทษแทนผูอื่นได เพราะ
มนุษยทกุ คนตางก็ทําบาปและตองรับโทษของตนเองอยูแ ลว ดังนัน้ เมือ่ ประมาณ 2,000 ปที่แลว พระเจา
จึงตองใหพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับสภาพเปนมนุษยในโลก โดยให
บังเกิดจากหญิงพรหมจารี เพือ่ ที่จะมีรางกายที่บริสุทธิ์ (เพราะถาพระองคเกิดโดยเชื้อสายของมนุษยแลว
รางกายของพระองคจะไมบริสุทธิ์ แตมีเชื้อสายบาป ซึ่งไมสามารถที่จะไถบาปใหแกมนุษยชาติไดเลย)
และในขณะทีพ่ ระเยซูทรงดําเนินชีวิตอยูใ นโลกนี้
พระองคก็ทรงอยูภายใตกฎเกณฑของความเปน
มนุษยทกุ อยาง แตพระองคก็ไมไดทําความผิดบาปเลยแมแตนอย พระองคจึงเปนผูที่สามารถรับโทษ
บาปแทนมนุษยไดอยางแทจริง ดังนั้นการที่พระเยซูคริสตเขามาในโลกนี้ ก็เพื่อใชรา งกายของพระองค
รับโทษแทนมนุษยบนไมกางเขน แตไมใชเปนการไถบาปแทนมนุษยทุกคน พระองคจะรับโทษบาป
แทนคนเหลานั้นที่ถอมใจยอมรับการชวยเหลือจากพระองคเทานั้น ซึง่ ก็คือผูที่สํานึกวาตนเองเปนคนผิด
บาปและหันมาพึ่งในพระคุณความรอดของพระองค....
ผูอานที่รัก...พระเยซูคริสตทรงเปนผูเดียวในโลกที่สามารถรับโทษบาปแทนทานได หากวันนี้
ทานสํานึกวาตนเองเปนคนบาป ขอเชิญทานหันกลับมาหาพระเจา พระองคพรอมที่จะอภัยโทษใหแก
ทาน เพื่อทานจะไมตองพบกับการพิพากษาโทษ แตพระองคจะใหทานไดอยูในแผนดินสวรรคกับ
พระองคตลอดไป...ถาทานปรารถนาที่จะหันมาพึ่งในพระคุณของพระเยซูคริสตในการรับโทษบาป
แทนทาน ก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระเจาดังนี้....
“ขาแตพระเจา....ขาพระองคขอยอมรับวา ขาพระองคเปนคนบาป ขอพระองคทรงโปรดยก
โทษความผิดบาปใหแกพระองคดวยเถิด ขาพระองคขอเปดใจตอนรับพระเยซูคริสตใหเปนพระผูชวย
ขาพระองคใหรอดจากความผิดบาปอยางแทจริง ขอบคุณสําหรับความรักของพระองคที่ทรงมอบให ขา
พระองคขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”....
ถาทานไดอธิษฐานตอพระองคดวยความจริงใจแลว ก็ขอใหทานมัน่ ใจเถิดวา พระเจาทรงอภัย
โทษความบาปใหแกทานแลว ตอไปนี้พระองคจะทรงคอยดูแลชีวติ ของทานตลอดไป....ทานสามารถที่
จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูใหชดั เจน แลวสงมายังที่อยูดานขางในใบ
ตัดสินใจ
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