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ความเป็นเอกของพระเยซูคริสต์ วลิเลยีม อาร์.ไบรท์ 

ขำ้พเจำ้ใคร่ท่ีจะขอถำมท่ำนผูอ่้ำนดว้ยค ำถำมท่ีส ำคญัยิง่สักค ำถำมหน่ึงวำ่ ท่ำนคิดวำ่ใครเป็นผูท่ี้
มีบุคลิกดีเยีย่มท่ีสุดในประวติัศำสตร์ของโลก? 

ข่ำวประเสริฐ ท่ีขำ้พเจำ้ใคร่จะบอกใหท้่ำนทรำบน้ี มี
ควำมส ำคญัอยำ่งยิง่ ขำ้พเจำ้จึงปรำรถนำท่ีจะใหท้่ำนผูอ่้ำนแต่ละคน
ทรำบเป็นกำรส่วนตวั เพื่อมิใหข้อ้ควำมอนัเป่ียมไปดว้ยคุณประโยชน์ 
ตอนหน่ึงตอนใดของข่ำวประเสริฐน้ี ตกหล่นสูญหำยไป 

หลำยปีมำแลว้ไดมี้นิสิตแพทยผ์ูป้รำดเปร่ือง ชำวต่ำงประเทศ
คนหน่ึงมำหำขำ้พเจำ้ เขำเป็นผูท่ี้มีควำมเคร่งครัดในกำรปฏิบติัตำมหลกัค ำสอนของศำสนำของเขำ ใน
ประเทศทำงภำคตะวนัออกเป็นอยำ่งยิง่ หลกัจำกท่ีไดท้  ำควำมรู้จกักนัมำเป็นเวลำแรมเดือน เรำก็ได้
กลำยเป็นมิตรท่ีดีต่อกนั ขำ้พเจำ้ไดต้ั้งปัญหำถำมเขำถึงสำมขอ้ดว้ยกนัดงัน้ีวำ่ “คุณจอห์น ในบรรดำผูน้ ำ
ทั้งหลำยของโลกเท่ำท่ีคุณรู้จกันั้น คุณคิดวำ่ใครเป็นผูน้ ำท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด ใครเป็นผูท่ี้ท  ำประโยชน์ใหแ้ก่
มนุษยชำติมำกท่ีสุด” หลกัจำกท่ีครุ่นคิดอยูส่ักครู่หน่ึงจอห์นก็ตอบขำ้พเจำ้วำ่ “ผมเช่ือแน่วำ่พระเยซู
คริสตเ์ป็นผูท่ี้ท  ำประโยชน์ใหแ้ก่มนุษยไ์ดม้ำกกวำ่บุคคลใด ๆ เท่ำท่ีเคยมีมำ ผมจึงใคร่ท่ีจะกล่ำววำ่ 
พระองคเ์ป็นผูน้ ำท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของโลก” 

ต่อจำกนั้นขำ้พเจำ้ก็ไดถ้ำมเขำอีกวำ่ “คุณคิดวำ่ใครเป็นบรมครูท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของโลก” ไม่ตอ้ง
สงสัยเลยวำ่เขำคงคิดยอ้นไปถึงบรรดำนกัปรำชญ ์ ทั้งหลำยในอดีต เช่น โซเครตีส อริสโตเติล เพลโต 
และคนอ่ืน ๆ อีก รวมทั้งนกัปรำชญใ์นยคุปัจจุบนั หรือบำงทีเขำอำจนึกไปถึงท่ำนขงจ๊ือก็ได ้แต่แลว้เขำ
ตอบวำ่ “บรมครูท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดก็คือพระเยซูคริสตน์ัน่เอง” 

ในท่ีสุด ขำ้พเจำ้ก็ไดถ้ำมชำยหนุ่มผูมี้ควำมเคร่งครัดในกำรปฏิบติัค ำสอนของศำสนำทำงภำค
ตะวนัออกผูน้ี้อีกวำ่ “คุณจอห์น คุณคิดวำ่ ในบรรดำมวลมนุษยเ์ท่ำท่ีเคยมีชีวติอยูใ่นโลกน้ี ใครเป็น
บุคคลท่ีสำมำรถด ำรงชีวติอยูอ่ยำ่งสะอำดบริสุทธ์ิท่ีสุด” เขำตอบขำ้พเจำ้อยำ่งฉบัพลนั โดยไม่มีกำร
เสียเวลำนัง่คิดเลยวำ่ “พระเยซูคริสต”์ ทั้งน้ีเพรำะมนุษยต่์ำงรู้ดีแลว้วำ่ ในประวติัศำสตร์ของมนุษยชำติ
นั้น ไม่เคยมีใครท่ีมีควำมบริสุทธ์ิประเสริฐดงัเช่นพระองค ์ ในทุกวนัน้ีหำกท่ำนเดินทำงไปยงัส่วนใด ๆ 
ของโลก สนทนำและไต่ถำมผูท่ี้นบัถือศำสนำต่ำง ๆ เช่นเดียวกบัท่ีขำ้พเจำ้ไดถ้ำมนิสิตแพทยห์นุ่น
ดงักล่ำวแลว้ แมว้ำ่บุคคลเหล่ำนั้นจะเคร่งครัดต่อค ำสอนของศำสนำของเขำมำกเพียงใด แต่ถำ้หำกวำ่เขำ
ไดรู้้ถึงควำมจริงดงักล่ำวแลว้ เขำก็ยอ่มจะตอ้งยอมรับเช่นเดียวกนัวำ่ ไม่เคยมีมนุษยค์นใดมีควำมเป็น
เอกและประเสริฐสุดดงัพระเยซูคริสตเ์ลย พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูท่ี้มีควำมเยีย่มยอดท่ีสุดในทุกกำล
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สมยั พระองคท์รงเป็นผูเ้ปล่ียนแปลงโฉมหนำ้ประวติัศำสตร์ของมนุษยชำติ แมแ้ต่หนงัสือพิมพห์รือ
ส่ือสำรมวลชนก็ยนืยนัในหลกัควำมจริงท่ีวำ่ พระเยซูคริสตเ์คยมีชีวติอยูใ่นโลกน้ีร่วมสองพนัปีมำแลว้ 
ค ำวำ่ “ B.C. มีควำมหมำยวำ่ “ก่อนคริสตศกัรำช” ส่วนค ำวำ่ “A.D.” เป็นตวัยอ่มำจำกค ำวำ่ “แอนโนโด
มินิ” ในภำษำลำติน หมำยควำมวำ่ “ปีแห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ของเรำ” 

หำกท่ำนศึกษำยอ้นไปถึงพระชนมชี์พ และอิทธิพล ของพระเยซูคริสตใ์นประวติัศำสตร์แลว้ 
จะเห็นไดว้ำ่ ไม่วำ่ข่ำวประเสริฐอนัแทจ้ริงของพระองคเ์ผยแพร่ไปสู่ท่ีใด ก็ไดก่้อใหเ้กิดควำม
เปล่ียนแปลงในวถีิชีวติของประชำชนและประเทศชำติอยำ่งใหญ่หลวงเสมอ เรำอำจไดย้นิอยูเ่สมอวำ่ค ำ
วำ่ “HISTORY” ซ่ึงแปลวำ่ประวติัศำสตร์นั้น แทจ้ริงแลว้ หมำยถึง “His Story” คือพระรำชประวติัของ
พระองคน์ัน่เอง เพรำะถำ้หำกวำ่ท่ำนหยบิยกเอำประวติัของพระเยซูออกจำกประวติัศำสตร์ของ
มนุษยชำติแลว้ ประวติัศำสตร์ก็จะเปล่ียนแปลงผดิแผกไปกวำ่ท่ีเป็นอยูม่ำก 

นกัเขียนคนหน่ึงไดบ้รรยำยถึงอิทธิพลของพระเยซูไวด้งัน้ี “ตลอดเวลำสิบเกำ้ศตวรรษเศษท่ี
ผำ่นมำน้ี พระเยซูทรงเป็นศูนยก์ลำงของมวลมนุษยชำติทรงเป็นผูน้ ำในกำรสร้ำงควำมเจริญใหแ้ก่โลก 
คงไม่เกินควำมจริงหำกขำ้พเจำ้จะกล่ำววำ่ แสนยำนุภำพใด ๆ ในโลกเท่ำท่ีเคยมีมำ ไม่วำ่จะเป็น
กองทพับก กองทพัเรือ หรือส่ิงอ่ืนใด ตลอดจน รัฐสภำ รัฐบำลทุก ๆ รัฐบำลและอีกทั้งพระมหำกษตัริย์
ทุก ๆ องคท่ี์โลกเคยมีมำ เม่ือผนึกก ำลงักนัเขำ้แลว้ก็ไม่อำจมีผลต่อชีวิตของมนุษยใ์นโลกน้ีเสมอเหมือน
พระเยซูคริสต”์ แมท้่ำนจะทรำบวำ่ พระเยซูทรงมีอิทธิพลและผลดีต่อโลกดงักล่ำวแลว้ก็ตำม แต่เพื่อ
ควำมเขำ้ใจอยำ่งถ่องแทแ้ละสมบูรณ์ ขำ้พเจำ้จึงใคร่ท่ีจะน ำท่ำนยอ้นกลบัไปพิจำรณำเหตุกำรณ์ ควำม
เป็นอยูข่องมนุษยใ์นอดีต โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เก่ียวกบัฐำนะของสตรีท่ีปรำศจำกพระคริสตว์ำ่มีสภำพ
เช่นใด อริสโตเติล นกัปรำชญท่ี์มีช่ือเสียงยิง่คนหน่ึง ในยคุก่อนคริสตศกัรำชกล่ำววำ่ “สังคมจะยุง่เหยงิ
ปรำศจำกระเบียบแบบแผน หำกวำ่ยอมใหส้ตรีมีควำมเสมอภำค เท่ำเทียมสำมีหรือบุรุษเพศ เพรำะกำร
กระท ำเช่นน้ีก็ไมผ่ดิอะไรกบักำรใหท้ำสมีควำมเสมอภำคกบัผูเ้ป็นนำยนัน่เอง” โซเครติส นกัปรัชญำ ผู ้
มีช่ือเสียงคนหน่ึงในอดีตก็เคยกล่ำววำ่ “ยงัจะมีใครอีกหรือท่ีท่ำนสนทนำดว้ยนอ้ยไปกวำ่ภรรยำของ
ท่ำน?” เพลโต นกัปรัชญำ ท่ีมีช่ือเสียงมำกอีกท่ำนหน่ึง ไดแ้นะน ำไวใ้นหนงัสือ “อุตมะรัฐ” (รัฐแห่ง
อุดมคติ หรือ “รัฐแห่งควำมฝัน”) ของท่ำนวำ่ สตรีทั้งหลำยควรเป็นสมบติัส่วนรวมของบุรุษ และเป็น
หนำ้ท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งเล้ียงดูบุตรหลำนของเขำเอง” ไม่เพียงแต่เท่ำน้ียงัมีค ำสอนของศำสนำในประเทศ
ทำงตะวนัออกศำสนำหน่ึง ท่ียดึมัน่ในหลกักำรท่ีวำ่ไม่ควรใหเ้กียรติแก่สตรี และตีค่ำของสตรีต ่ำมำก แต่
พระคริสตไ์ดท้รงยติุปัญหำเหล่ำน้ีดงัจะเห็นไดจ้ำกพระคริสตธรรมใหม่ ซ่ึงสอนวำ่ ในพระคริสตไ์ม่มี
ควำมเป็นบุรุษเพศหรือสตรีเพศ ไม่มีควำมเป็นทำสหรือควำมเป็นไท ไม่วำ่พระกิตติคุณของพระคริสต์
ไดเ้ขำ้ไปสู่ ณ ท่ีใด ท่ีนัน่ยอ่มมีกำรนบัถือในกำรสมรสและสิทธิของสตรีเพศ ตลอดจนควำมเสมอภำค
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ในกำรลงมติ ไม่วำ่ข่ำวประเสริฐของพระองคไ์ดเ้ขำ้ไปสู่ท่ีใด ท่ีนัน่จะมีกำรตั้งสถำบนักำรศึกษำชั้นสูง มี
กำรออกกฏหมำยกำรควบคุมกำรใชแ้รงงำนเด็ก มีกำรลม้เลิกระบบกำรใชท้ำส ตลอดจนมีกำร
เปล่ียนแปลง เพื่อผลประโยชน์ของมนุษยชำติในดำ้นอ่ืน ๆ อีกมำกมำยหลำยอยำ่ง  

ถึงแมว้ำ่เร่ืองรำวของพระคริสตจ์ะตั้งอยูบ่นรำกฐำนแห่งควำมจริงในประวติัศำสตร์ก็ตำม แต่ก็
ยงัมีบุคคลบำงคนท่ีไม่ยอมเช่ือถือ และมีควำมสงสัยอยูเ่สมอ รวมทั้งนิสิตนกัศึกษำในมหำวทิยำลยัหรือ
สถำบนัขั้นอุดมศึกษำ ทุกปีขำ้พเจำ้มีโอกำสไปเยีย่มเยยีนสถำบนักำรศึกษำต่ำง ๆ ประมำณหำ้สิบแห่ง 
เพื่อกล่ำวค ำปรำศรัยกบับรรดำนิสิตนกัศึกษำนบัจ ำนวนพนั ๆ คน  เก่ียวกบัเร่ืองรำวของพระเยซูคริสต ์
และขำ้พเจำ้ไดพ้บศำสตรำจำรย ์และนกัศึกษำซ่ึงแสดงควำมรู้สึกเป็นปฏิปักษต่์อพระคริสตอ์ยูเ่สมอ (แม้
บุคคลเหล่ำน้ีจะมีจ ำนวนนอ้ยก็ตำม) บำงคนก็กล่ำววำ่ พระเยซูคริสตเ์ป็นแต่เพียงสมมุติเทพฯ บำ้งวำ่
พระองคเ์ป็นแต่เพียงบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมำกคนหน่ึงเท่ำนั้นเอง พวกเขำดูหม่ินพระคริสตธรรมคมัภีร์ และ
เยย้หยนับุคคลท่ีเคำรพบูชำพระเยซูคริสต ์ในฐำนะท่ีเป็นบุตรของพระเจำ้ 

ในบรรดำผูท่ี้มีควำมสงสัยในพระคริสตธรรมคมัภีร์ ดร.ไซรีส อี. เอม็. โจด๊ นกัปรัชญำผูมี้
ช่ือเสียงยิง่คนหน่ึงของโลกรวมอยูด่ว้ย ท่ำนผูน้ี้เคยเป็นหวัหนำ้แผนกปรัชญำ ในมหำวทิยำลยัลอนดอน 
เป็นเวลำหลำยปี ดร. โจด๊ และผูร่้วมงำนของเขำ อนัมี จูเล่ียน ฮกัสเลย ์ เบอร์แทรน รัสแซล และ เอช.จี.
แวลส์ ซ่ึงอำจกล่ำวไดว้ำ่ เป็นหมู่คณะท่ีด ำเนินกำรบ่อนท ำลำยควำมเช่ือถือทำงคริสเตียนในระดบัชนชั้น
วทิยำลยัทัว่ไป มำกยิง่กวำ่หมู่คณะอ่ืนใดในยคุท่ีผำ่นมำน้ี ดร. โจด๊ เช่ือวำ่ พระเยซูเป็นเพียงสำมญัชนผู ้
หน่ึงเท่ำนั้น และพระเจำ้เป็นเพียงส่วนหน่ึงของจกัรวำล หำกวำ่จกัรวำลถูกท ำลำยพินำศไป พระเจำ้ก็
อำจถูกท ำลำยไปดว้ย เขำเห็นดว้ยกบัหลกัปรัชญำของชอว ์ ท่ีวำ่ดว้ยพลงัแห่งชีวติ กล่ำวคือ เขำเช่ือวำ่ไม่
มีส่ิงท่ีเรียกวำ่บำป และมนุษยเ์รำจะไดรั้บภำวะท่ีดีในท่ีสุด เม่ือถึงขั้นนั้นแลว้ก็จะไดรั้บแต่ควำมสุข
ตลอดไป ถำ้ใหเ้วลำมนุษยอี์กสักเล็กนอ้ย มนุษยก์็จะสำมำรถท ำใหโ้ลกกลำยเป็นสวรรคข้ึ์นมำได ้ ดร. 
โจด๊ มีควำมคิดเห็นอนัเป็นปฏิปักษต่์อเร่ืองรำวของพระคริสตอ์ยำ่งรุนแรงและเขียนไวใ้นหนงัสือต่ำง ๆ 
หลำยเล่ม ซ่ึงส่งผลใหนิ้สิตนกัศึกษำเป็นอนัมำกในยคุท่ีผำ่นมำ มีแนวควำมคิดเห็นในทำงท่ีไม่เช่ือวำ่มี
พระเจำ้ 

ต่อมำในปี 1948 ขณะท่ีขำ้พเจำ้ก ำลงัอ่ำนหนงัสือพิมพ ์ “ไทมส์” ของกรุงลอสแอนเจลลิส 
ขำ้พเจำ้ก็ไดพ้บวำ่ดำ้นในฉบบันั้นมีภำพของ ดร.โจด๊ ผูค้นแก่เรียนผูน้ั้น พร้อมกบัขอ้ควำมท่ีระบุถึง
ควำมเปล่ียนแปลงอยำ่งใหญ่หลวง ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของเขำ เขำกล่ำววำ่เป็นปฏิปักษต่์อพระคริสตม์ำเป็น
เวลำหลำยปี โดยท่ีคร้ังหน่ึงเขำไดป้ฏิเสธควำมจริงในเร่ืองควำมผดิบำป เด๋ียวน้ีเขำเช่ือแลว้วำ่บำปนั้นมี
จริง สงครำมโลกทั้งสองคร้ัง และซ่ึงอำจเกิดข้ึนอีกในไม่ชำ้น้ี ไดแ้สดงให้เห็นวำ่ มนุษยเ์ป็นผูท่ี้เตม็ไป
ดว้ยควำมผดิบำป เด๋ียวน้ีเขำเช่ือค ำอธิบำยเก่ียวกบัควำมผิดบำป ท่ีปรำกฏในพระคริสตธรรมคมัภีร์ และ



 9 

เช่ืออีกวำ่วถีิทำงท่ีจะแกไ้ขไดก้็จะพบไดท่ี้ไมก้ำงเขนของพระคริสต ์
เท่ำนั้น เขำเคยปฏิเสธเร่ืองรำวเหล่ำน้ีมำตลอดชีวิตของเขำ แต่เด๋ียวน้ีเขำ
ไดอ้ำ้ออ้มแขนตอ้นรับไวด้ว้ยควำมยนิดีในช่วงระยะก่อนหนำ้ท่ี ดร. โจด๊ 
จะส้ินชีวติน้ี เขำไดก้ลำยเป็นคริสเตียนท่ีมีควำมกระตือรือร้น เพื่อองค์
พระผูช่้วยใหร้อดอยำ่งยิง่ผูห้น่ึง บนโตะ๊ท ำงำนของขำ้พเจำ้มีหนงัสือเล่ม
หน่ึงส่งมำจำกองักฤษเม่ือเร็ว ๆ น้ี อนัเป็นผลงำนของ ดร. โจด๊ เอง ในหนงัสือเล่มนั้นเขำไดบ้นัทึก
เร่ืองรำวในกำรหนัมำเช่ือพระคริสตข์องเขำ 

เร่ืองกำรกลบัใจหนัมำเช่ือในองคพ์ระคริสตเจำ้ ของนกัปรำชญผ์ูมี้ช่ือเสียงท ำนองเดียวกนัน้ี มี
มำกมำยร้อยเร่ือง เป็นตน้วำ่ ลิว วอลเลซ ซ่ึงเป็นนกัวรรณคดีท่ีปรำดเปร่ืองมำกผูห้น่ึง วอลเลซ และ
เพื่อนรักของเขำคือ อิงเกอร์โซล ไดต้กลงกนัวำ่ จะร่วมมือกนัเขียนหนงัสือเล่มหน่ึงเพื่อจะท ำลำยควำม
เช่ือถือของคริสเตียน บุคคลทั้งสองมีควำมเห็นวำ่ผูท่ี้เช่ือเป็นคริสเตียน ตอ้งผกูมดัตวัเองไวก้บั
หลกัเกณฑต่์ำง ๆ มำกมำย ไม่มีอิสระเสรี ไม่ผดิอะไรกบัทำสของควำมเช่ือ แต่ต่อมำภำยหลงั วอลเลซก็
ไดก้ลบัใจหนัมำเช่ือพระเยซู เขำไดเ้ล่ำวำ่ เขำไดใ้ชเ้วลำถึงสองปี เพื่อศึกษำคน้ควำ้จำกหอ้งสมุดท่ีมี
ช่ือเสียงทั้งในยปุโรปและอเมริกำเอง เพื่อหำขอ้มูลในอนัท่ีจะเขียนหนงัสือเพื่อจะท ำลำยลำ้งควำม
เช่ือถือต่ำง ๆ ของคริสเตียน แต่ในขณะท่ีเขำก ำลงัเขียนบทท่ีสองของหนงัสือเล่มนั้น ควำมคิดในกำรท่ี
จะต่อตำ้นพระคริสต ์ ก็ไดเ้ปล่ียนแปลงไป ในท่ีสุดเขำก็ไดรู้้สึกส ำนึกตวั คุกเข่ำลงร้องไห ้ และทูลต่อ
พระเยซูวำ่ “ขำ้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้และพระเจำ้ของขำ้พเจำ้” ทั้งน้ีเพรำะเขำพบหลกัฐำนอยำ่งมำกมำยท่ี
สนบัสนุนควำมจริงท่ีวำ่ พระคริสตท์รงเป็นพระเจำ้ เขำจึงไม่อำจปฏิเสธอีกต่อไปวำ่ พระเยซูคริสต์
ไม่ใช่พระบุตรของพระเจำ้ ในท่ีสุดพระองคผ์ูซ่ึ้ง วอลเลซ พยำยำมหำทำงท่ีจะพสูิจน์ใหไ้ดว้ำ่เป็นผูท่ี้
โกหกมดเท็จหลอกลวงโลก ก็ไดค้รอบครองชีวติจิตใจของเขำ กำลเวลำต่อมำ ลิว วอลเลซ ไดเ้ขียนนว
นิยำยเร่ืองหน่ึงเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในสมยัของพระเยซูคริสต ์ ซ่ึงอำจกล่ำวไดว้ำ่ เป็นหนงัสือท่ีมีช่ือเสียง
ยิง่เล่มหน่ึงของโลกนวนิยำยเล่มนั้นมีช่ือวำ่ “เบน เฮอร์” (หนงัสือเล่มน้ีแปลเป็นภำษำไทยแลว้)  

ตวัอยำ่งเก่ียวกบัผูท่ี้เคยมีควำมสงสัยในเร่ืองรำวของพระคริสตอี์กคนหน่ึงก็คือ ซี.เอส. เลวสิ 
ศำตรำจำรยค์นหน่ึงในมหำวิทยำลยั ออ๊กซฟอร์ด เขำเคยมีควำมคิดเห็นเป็นปฏิปักษต่์อพระคริสต ์ และ
ไม่ยอมเช่ือวำ่พระคริสตคื์อพระเจำ้เป็นเวลำหลำยปี แต่เขำก็ไดก้ล่ำวเป็นสำวกของพระคริสตท่ี์มีควำม
เคร่งครัดอยำ่งมำกยิง่คนหน่ึง เขำไดเ้ขียนหนงัสือสนบัสนุนควำมเช่ือในองคพ์ระผูช่้วยใหร้อดหลำยเล่ม 
ซ่ึงลว้นแต่เป็นหนงัสือท่ีมีช่ือเสียง และเขำไดก้ล่ำวไวใ้นหนงัสือ “The Case for Christianity” ตอนหน่ึง
มีใจควำมวำ่ “บุคคลธรรมดำใด ๆ ก็ตำมท่ีพดูจำแบบพระเยซูคริสต ์ จะไม่อำจจดัเป็นปรมำจำรยท์ำง
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ธรรมจริยำไดเ้ลย กำรพดูเช่นนั้น ถำ้หำกคนนั้นไม่เป็นคนวกิลจริตจิตฟ่ันเฟ่ือนก็เป็นพวกมำรร้ำยจำก
นรก 

“ท ำนองเดียวกนั ท่ำนจะตอ้งตดัสินใจวำ่ พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจำ้อยำ่งแทจ้ริง 
หรือมิฉะนั้นก็ตอ้งเช่ือวำ่ พระองคท์รงเป็นผูท่ี้เลวร้ำยอยำ่งเหลือขนำด กำรตดัสินใจของเรำจะตอ้งลงเอย
ในรูปใดรูปหน่ึง จะอยูร่ะหวำ่งคร่ึง ๆ กลำง ๆ ไม่ได ้ ถำ้เรำไม่ยอมรับวำ่พระองคคื์อมำรร้ำย เรำตอ้ง
กรำบไหวบู้ชำพระองคแ์ทบพระบำท ในฐำนะท่ีพระองคท์รงเป็น
พระเจำ้ อยำ่ยกยอ่งพระองคเ์พียงในฐำนะเป็นพระปรมำจำรยใ์น
ดำ้นธรรมจริยำเท่ำนั้น ทั้งน้ีเพรำะพระองคมิ์ไดท้รงเปิดโอกำสให้
เรำตดัสินเช่นนั้น” 

ส ำหรับท่ำนผูอ่้ำนเล่ำ พระเยซูคริสตคื์อใคร? พระองค์
เป็นแต่เพียงสมมุติเทพ ในนิยำยปร ำปรำ เป็นเพียงมนุษยธ์รรมดำ หรือทรงเป็นพระบุตรของพระเจำ้
อยำ่งแทจ้ริง? ค ำตอบของท่ำนต่อปัญหำน้ี จะส่งผลต่อชีวติของท่ำนตลอดกำล ทั้งในโลกน้ีและเม่ือ
ส้ินชีวติไปแลว้ 

บำงคนอำจถำมวำ่ “ควำมเช่ือของคริสเตียนตั้งอยูบ่นรำกฐำนแห่งควำมจริงของประวติัศำสตร์ 
เช่นนั้นหรือ?” ส ำหรับปัญหำน้ี ขำ้พเจำ้ใคร่ท่ีจะน ำควำมนึกคิดของ ดร. คลิฟฟอร์ด เฮอร์เบิร์ท มูรย ์แห่ง
มหำวทิยำลยัฮำร์วำด มำอำ้งไว ้ ณ ท่ีน้ี เพื่อใหท้่ำนไดรู้้ไวบ้ำ้งพอสมควร ดร. มูรยก์ล่ำววำ่ “คริสเตียน
ทั้งหลำยไม่ไดรู้้จกัองคพ์ระเยซูช่วยใหร้อด และผูไ้ถ่ของเขำอยำ่งเช่นเทพเจำ้ในนิยำยปร ำปรำ ซ่ึงมีแต่
ควำมหยำบชำ้ป่ำเถ่ือน มีควำมประพฤติท่ีไม่ดีไม่งำม ควำมเช่ือของคริสเตียนตั้งอยูบ่นรำกฐำนแห่ง
ควำมจริงในประวติัศำสตร์ท่ีเช่ือถือได”้  

นอกจำกบุคคลต่ำง ๆ ดงัท่ีขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวมำน้ีแลว้ ยงัมีนกักำรศึกษำนกัปรำชญท่ี์มีช่ือเสียงอีก
หลำยท่ำน ซ่ึงต่อมำไดก้ลำยเป็นสำวกผูย้อมอุทิศตนเพื่อพระคริสต ์ ตวัอยำ่งเช่น ดร. วเิลียม ไลออน เฟ
ลพส์ ผูซ่ึ้งเคยเป็นศำสตรำจำรย ์ ในมหำวทิยำลยัเยล กวำ่ 40 ปี ท่ำนผูน้ี้เป็นศำสตรำจำรยใ์นสำขำวชิำ
ประวติัศำสตร์ และเป็นผูมี้ช่ือเสียงยิง่ผูห้น่ึงในสหรัฐอเมริกำ ดร. เฟลพส์ไดแ้สดงควำมเช่ือมัน่ของท่ำน 
ในกำรอำ้งอิงพยำนหลกัฐำนต่ำง ๆ ในประวติัศำตร์ เพื่อสนบัสนุนใหเ้ห็นวำ่ พระเยซูคริสตเ์จำ้ทรงเป็น
พระเจำ้และท่ำนไดเ้ป็นพยำนแก่บุคคลอ่ืน ๆ ถึงควำมเช่ือของท่ำนวำ่ พระเยซูคริสตคื์อ พระผูช่้วยให้
รอดของท่ำน 

เป็นควำมจริงท่ีวำ่ ยงัมีผูค้นอีกเป็นจ ำนวนมำก ท่ีไม่เช่ือวำ่พระคริสตท์รงเป็นพระบุตรของพระ
เจำ้ และพระผูช่้วยให้รอดของเรำ ในบรรดำผูท่ี้ไม่เช่ือเหล่ำน้ีมีนกัปรำชญ ์ นกักำรศึกษำท่ีมีช่ือเสียงของ
โลกรวมอยูด่ว้ย แต่เม่ือขำ้พเจำ้ไดส้นทนำปรำศรัยกบับุคคลเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้ก็รู้สึกใจหำยและประหลำด
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ใจอยำ่งยิง่ท่ีไดพ้บวำ่ พวกเขำส่วนใหญ่มกัขำดควำมรู้ในควำมจริงแห่งพระกิตติคุณ ท่ำนเคยอ่ำน
หนงัสือซ่ึงเขียนโดยกลุ่มนกัเขียนเรืองนำมท่ีมีจิตใจสงสัยไม่เช่ือพระคริสต ์ดงัเช่น อิงเกอร์โซล โทมำส
เพนย ์และคนอ่ืน ๆ บำ้งไหม? ท่ำนจะตอ้งประหลำดใจท่ีพบวำ่ ประเด็นต่ำง ๆ ท่ีบุคคลเหล่ำน้ียกข้ึนมำ
กล่ำวอำ้งโจมตีนั้น ลว้นแต่เป็นปัญหำท่ีเขำไม่เขำ้ใจอยำ่งถ่องแทแ้ทบทั้งส้ินเขำไดส้ร้ำง “หุ่น” ข้ึน และก็
ด ำเนินกำรท ำลำยหุ่นนั้นดว้ยขอ้เขียนของเขำเอง 

ขำ้พเจำ้ยงัไม่เคยพบบุคคลผูซ่ึ้งเม่ือพิจำรณำถึงหลกัฐำนต่ำง ๆ เก่ียวกบัพระเยซูดว้ยควำมเท่ียง
ธรรมแลว้ จะไม่ยอมรับวำ่ พระองคคื์อพระบุตรของพระเจำ้ ขำ้พเจำ้ไดพ้ดูวำ่ เคยพบบุคคลท่ีไม่เช่ือ แต่
เม่ือขำ้พเจำ้ไดส้นทนำแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกบับุคคลเหล่ำนั้นแลว้ พวกเขำก็ไดส้ำรภำพดว้ยควำม
จริงใจวำ่ “ผมไม่ไดใ้ชเ้วลำใหเ้พียงพอ ในกำรอ่ำนพระคริสตธรรมคมัภีร์ หรือพิจำรณำไตร่ตรอง
ขอ้เทจ็จริงต่ำง ๆ ในประวติัศำสตร์ อนัเก่ียวขอ้งกบัพระเยซูไดอ้ยำ่งถ่ีถว้น” ควำมไม่พอใจท่ีบุคคล
เหล่ำน้ีมีต่อเร่ืองรำวของพระคริสต ์ เป็นผลสืบเน่ืองมำจำกประสบกำรณ์ตั้งแต่วยัเด็กของพวกเขำหรือ
อำจเน่ืองมำจำกกำรด ำเนินชีวิต ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัควำมเช่ือของคริสเตียนบำงคน หรืออำจเป็นเพรำะ
อิทธิพลแห่งค ำสอนของศำสตรำจำรย ์ ในสถำบนักำรศึกษำต่ำง ๆ อยำ่งไรก็ตำมเขำเหล่ำนั้นก็ไดย้อมรับ
วำ่ พวกเขำมิไดพ้ิจำรณำไตร่ตรองถึงเร่ืองรำวของพระเยซูคริสต ์ ตลอดจนขอ้เรียกร้องต่ำง ๆ ของ
พระองค ์ท่ีทรงมีต่อชีวติของพวกเขำอยำ่งซ่ือสัตย ์

ต่อไปน้ีเป็นขอ้พระธรรมบำงขอ้ ซ่ึงคดัมำจำกพระคริสตธรรมใหม่ ในส่วนท่ีกล่ำวถึงพระเยซู
คริสต ์พระธรรมโคโลสี 1:15-20 กล่ำววำ่ “พระองคเ์ป็นแบบพระฉำยของพระเจำ้ผูซ่ึ้งไม่ประจกัษแ์ก่ตำ
นั้น ไดท้รงบงัเกิดก่อนสรรพสัตวท์ั้งปวง เพรำะวำ่พระองคไ์ดท้รง
สร้ำงสรรพส่ิงในทอ้งฟ้ำก็ดี ท่ีแผน่ดินโลกก็ดี ส่ิงซ่ึงประจกัษแ์ก่ตำ
และซ่ึงไม่ประจกัษแ์ก่ตำ ...ดว้ยวำ่เป็นกำรท่ีชอบพระทยั (พระ
บิดำ) ใหค้วำมบริบูรณ์ทั้งส้ินมีอยูใ่นพระองค ์และโดยพระองคน์ั้น
ใหส่ิ้งสำรพดักลบัคืนดีกบัพระองค ์ โดยท่ีพระองคไ์ดท้รงกระท ำ
ใหมี้มิตรภำพดว้ยพระโลหิตแห่งกำงเขนของพระองคแ์ลว้ คือโดย
พระองคน์ั้น แมเ้ป็นส่ิงในแผน่ดินโลกก็ดี หรือส่ิงในทอ้งฟ้ำก็ดี” 
พระธรรมฮีบรู 1:1-2 กล่ำววำ่ “เม่ือครำวก่อนพระเจำ้ไดต้รัสทำงพวกผูพ้ยำกรณ์ทีละเล็กทีละนอ้ย ดว้ย
อำกำรหลำยวธีิแก่บรรพบุรุษ แต่ในครำวท่ีสุดน้ี ไดต้รัสแก่เรำทำงพระบุตร พระบุตรนั้นพระองคไ์ดท้รง
ตั้งไวเ้ป็นผูรั้บส่ิงทั้งปวงเป็นมรดก และโดยพระบุตรนั้นพระองคไ์ดท้รงสร้ำงโลกทั้งหลำย” พระธรรม
โคโลสี 2:3 กล่ำววำ่ “คลงัสติปัญญำ และควำมรู้ทุกอยำ่ง ทรงปิดซ่อนไวใ้นพระองคน์ั้น” พระธรรมเอเฟ
ซสั 1:9,10 กล่ำววำ่ “พระองคไ์ดท้รงโปรดให้เรำรู้ควำมลบัลึกในพระทยัของพระองค.์...ท่ีพระองคท์รง
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ด ำริไว ้ประสงคเ์ม่ือเวลำก ำหนดครบบริบูรณ์แลว้ พระองคจ์ะทรงรวบรวมส่ิงสำรพดัซ่ึงมีอยูใ่นสวรรคก์็
ดี และท่ีแผน่ดินโลกก็ดี ไวใ้หพ้ระคริสตเ์ป็นประมุข” 

มีหลำยส่ิงหลำยอยำ่งท่ีพระเยซูทรงสำมำรถกระท ำเพื่อเรำ โดยท่ีไม่มีผูอ่ื้นใดสำมำรถกระท ำ
เช่นนั้นได ้ แต่ในบทควำมน้ี ขำ้พเจำ้ใคร่ท่ีจะใหเ้รำพิจำรณำโดยเฉพำะเพียงส่ีอยำ่งเท่ำนั้น ประกำรแรก 
พระองคท์รงเป็นผูเ้ดียวเท่ำนั้น ท่ีสำมำรถ ยกโทษ ควำมผดิบำปใหแ้ก่มวลมนุษยไ์ด ้ ประกำรท่ีสอง 
พระองคท์รงเป็นผูเ้ดียวเท่ำนั้น ท่ีสำมำรถประทำนใหเ้รำมี จุดมุ่งหมาย ในชีวติ ประกำรท่ีสำม พระองค์
ทรงเป็นผูเ้ดียวเท่ำนั้น ท่ีสำมำรถประทำน สันติสุข ใหแ้ก่จิตใจอนัป่ันป่วนวุน่วำยของเรำ และประกำร
สุดทำ้ยพระองคท์รงเป็นผูเ้ดียวเท่ำนั้น ท่ีสำมำรถประทำน ฤทธ์ิเดช เพื่อใหเ้รำด ำรงชีวติอยูอ่ยำ่งครบ
บริบูรณ์ได ้

พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ พระเจำ้เป็น ผู้บริสุทธ์ิ ส่วนมนุษยน์ั้นเป็น คนบาป ระหวำ่งเรำ
กบัพระเจำ้ มีหุบเหวกวำ้งใหญ่ขวำงกั้นอยู ่ และเรำไม่สำมำรถขำ้มเหวอนัน้ีได ้ พระคริสตธรรมคมัภีร์
กล่ำววำ่ มนุษยท์ั้งปวงต่ำงกระท ำควำมผดิบำปดว้ยกนัทุกคน ไดเ้ส่ือมจำกพระสง่ำรำศีของพระเจำ้ จึงไม่
สำมำรถถวำยพระเกีรยติแก่พระองคไ์ด ้ ค่ำจำ้งของควำมผดิบำปนั้นคือควำมตำย ซ่ึงหมำยถึงกำลพลดั
พรำกจำกพระองคเ์ป็นนิจ แต่ของประทำนของพระองคก์็คือชีวตินิรันดร์โดยองคพ์ระเยซูคริสตเจำ้ของ
เรำ มนุษยไ์ม่สำมำรถขำ้มหว้งเหวแห่งควำมผดิบำปไปสู่พระเจำ้ได ้ ไม่วำ่เขำจะเป็นคนดีสักเท่ำใดก็ตำม 
พระเจำ้ทรงเช่ือมโยงหุบเหวแห่งควำมผดิบำปน้ี โดยพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระองค ์ พระคริสต
ธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ “พระเจำ้ทรงรักโลกจนไดป้ระทำนพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ี
วำงใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพ้ินำศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” 

ขอใหเ้รำหนัมำพิจำรณำควำมหมำยของค ำต่ำง ๆ เหล่ำน้ีดูสักหน่อยวำ่ควำมผิดบำปหมำยควำม
วำ่อะไร? “บำป” ในท่ีน้ีจ  ำเป็นตอ้งเป็นควำมผดิเก่ียวกบักำรโกหกมดเทจ็ กำรลกัทรัพย ์ หรือกำร
ประพฤติผดิท ำนองคลองธรรมตำมท่ีเรำเขำ้ใจกนัโดยทัว่ ๆ ไป แทจ้ริงแลว้บำปคือสภำวะทำงจิตใจของ
มนุษยซ่ึ์งด ำเนินชีวิตอยำ่งเป็นอิสระและพึ่งตนเอง จึงขำดควำมสัมพนัธ์หรือสำมคัคีธรรมกบัพระเจำ้ 
ท่ำนคงทรำบแลว้วำ่ ในชีวิตท่ำนมีบลัลงักอ์ยู ่หำกท่ำนไม่ยอมใหพ้ระเจำ้ครอบครองบลัลงักน์ั้น และพดู
วำ่ “ขำ้พเจำ้เป็นเจำ้ชีวติของขำ้พเจำ้เอง ขำ้พเจำ้จึงท ำทุกส่ิงทุกอยำ่งตำมท่ีขำ้พเจำ้พอใจได”้ เท่ำน้ีก็
เพียงพอแลว้ท่ีจะท ำใหท้่ำนเป็นคนบำป หำกวำ่พระคริสตท์รงครอบครองบลัลงักชี์วติของท่ำน พระองค์
ก็ไดท้รงช ำระหน้ีแห่งควำมผิดบำปใหท้่ำนซ่ึงผลของบำปท ำใหท้่ำนตอ้งพรำกจำกพระเจำ้ชัว่นิรันดร์ 
และโดยกำรท่ีพระองคท์รงครอบครองบลัลงักชี์วติของท่ำนน้ี พระองคไ์ดท้รงน ำท่ำนใหก้ลบัคืนสู่
ควำมสัมพนัธ์กบัพระเจำ้ดงัเดิม 
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ขอใหท้่ำนนึกเปรียบเทียบเร่ืองกบัโคมไฟฟ้ำ หำกวำ่เรำดึงปลัก๊ไฟฟ้ำออกจำกท่ีเสียบ วงจรของ
กระแสไฟฟ้ำก็จะขำดลง ซ่ึงจะยงัผลใหแ้สงสวำ่งในหลอดตอ้งดบัมืดลงไปดว้ย แต่ถำ้เรำเสียบปลัก๊
ไฟฟ้ำเขำ้ไปอีก ไฟฟ้ำก็จะส่องแสงสวำ่งต่อไปดงัเดิม กระแสไฟฟ้ำนั้นท ำงำนเป็นปกติอยำ่งสม ่ำเสมอ 
แต่ส่ิงท่ีท ำใหเ้กิดภำวะเปล่ียนแปลงคือปลัก๊ไฟฟ้ำ มนุษยเ์ปรียบไดก้บัปลัก๊ไฟฟ้ำเพรำะวำ่ หำกเรำไม่มี
สำมคัคีธรรมกบัพระเจำ้ เรำก็ตอ้งเดินอยูใ่นทำงแห่งควำมมืดมน เรำไดเ้ลือกเดินตำมวถีิทำงของตนเอง 
ดงันั้นเรำจึงเป็นคนบำป 

ขอใหเ้รำมำพิจำรณำถึงส่ิงท่ีพระเจำ้ทรงจดัเตรียมไวใ้หแ้ก่เรำ วำ่มีอะไรบำ้ง พระคมัภีร์เดิม
กล่ำววำ่ ชนชำติอิสรำเอลตอ้งน ำเคร่ืองสักกำรบูชำ เช่น แกะ นกพิรำบหรือววัตวัผู ้ ไปใหแ้ก่ปุโรหิต 
สัตวเ์หล่ำน้ีจะตอ้งมีลกัษณะแขง็แรงสมบูรณ์ครบถว้น ปรำศจำกควำมพิกำรด่ำงพร้อยหรือขอ้ต ำหนิใด 
ๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงในกำรกระท ำเช่นนั้น ควำมผดิบำปของผูท่ี้ถวำยเคร่ืองสักกำระบูชำจะไดต้กอยูแ่ก่สัตว์
เหล่ำนั้น พวกเขำจะน ำสัตวน์ั้นไปฆ่ำ และพวกปุโรหิตจะน ำเอำเลือดของสัตวน์ั้น ๆ ประพรมไวท่ี้แท่น
บูชำ อนัเป็นเคร่ืองหมำยวำ่เลือดของสัตวด์งักล่ำว เป็นเคร่ืองปิดบงัซ่อนเร้นควำมผดิบำปของบุคคลท่ี
ถวำยเคร่ืองบูชำนั้นเป็นกำรชัว่ครำว ท่ำนพอจะเขำ้ใจบำ้งไหมถึงเร่ืองกำรถวำยพระเมษโปดก ผูท้รงเป็น
ลูกแกะพิเศษของพระเจำ้ พระโลหิตของพระองคมิ์ใช่เพียงแต่ปิดบงัซ่อนเร้นควำมผดิบำปของเรำ
เพียงชัว่ครำวเท่ำนั้น หำกแต่สำมำรถช ำระลำ้งไดต้ลอดไปเป็นนิตยนิ์รันดร์ พระเจำ้ไดท้รงส่งพระบุตร
องคเ์ดียวของพระองค ์คือพระเมษโปดกซ่ึงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิปรำศจำกด่ำงพร้อยหรือมลทินใด ๆ เพื่อใหพ้ลี
พระชนม ์ หลัง่พระโลหิตของพระองคบ์นไมก้ำงเขน เพื่อยกโทษควำมผดิบำปใหแ้ก่เรำ เพรำะพระ
คริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ “ถำ้ไม่มีโลหิตไหลออกแลว้ ก็จะไม่มีกำรยกบำป”  

ท่ำนผูอ่้ำนบำงคนอำจกล่ำววำ่ “ผมไม่ชอบค ำสอนของศำสนำ ท่ีเนน้เก่ียวกบักำรหลัง่เลือดมำก
นกั เพรำะดู ๆ แลว้เป็นศำสนำท่ีไม่ผดิอะไรกบักำรปฏิบติัของโรงฆ่ำสัตว”์ ขำ้พเจำ้จ  ำไดว้ำ่ก่อนหนำ้ท่ี
ขำ้พเจำ้จะหนัมำเช่ือในพระเยซูคริสต ์ก็ไดเ้คยยกเอำขอ้อำ้งอนัน้ี มำ
เป็นเคร่ืองสนบัสนุนควำมขดัแยง้ท่ีขำ้พเจำ้มีต่อเร่ืองรำวของพระ
คริสตม์ำแลว้ คร้ังนั้นขำ้พเจำ้ยงัฝังใจในควำมรักสวยรักงำมอยู ่
ขำ้พเจำ้จึงเห็นวำ่ กำรหลัง่เลือดเช่นน้ี ไม่เหมำะกบัรสนิยมของ
ขำ้พเจำ้เป็นอยำ่งยิง่ แต่บดัน้ีขำ้พเจำ้เขำ้ใจในหลกัควำมจริงน้ีแลว้ 
ขำ้พเจำ้จึงกล่ำวดว้ยควำมจริงใจวำ่ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้นไม่
มีควำมจริงอ่ืนใด ท่ีล ้ำค่ำไปกวำ่ควำมจริงท่ีวำ่ “บุตรมนุษยเ์สด็จมำก็
เพื่อแสวงหำและช่วยผูห้ลงหำยใหร้อด” พระองคเ์สด็จมำเพื่อ “ประทำนพระองคเ์อง เป็นค่ำไถ่ของคน
เป็นอนัมำก” และ “ถำ้ไม่มีโลหิตไหลออกแลว้ ก็ไม่มีกำรยกบำป” 



 14 

หำกเรำศึกษำถึงหลกัค ำสอนของศำสนำต่ำง ๆ ทัว่โลก เรำก็จะทรำบวำ่ หำกปรำศจำกไม้
กำงเขนของพระเยซูคริสตแ์ลว้ ก็จะไม่มีกำรยกโทษควำมผดิบำปไดเ้ลย ศำสนำส่วนใหญ่ยดึมัน่ในหลกั
ปรัชญำท่ีวำ่ กำรกระท ำคุณงำมควำมดีเป็นหนทำงน ำไปสู่ควำมรอด มนุษยเ์ห็นพอ้งกบัแนวควำมคิด
ท่ีวำ่ ถำ้ควำมดีของเขำมีมำกกวำ่ควำมชัว่ มำกกวำ่ควำมชัว่ เขำก็จะไดไ้ปสวรรค ์  แต่ถำ้หำกวำ่ควำมชัว่
ของเขำมีมำกกวำ่ควำมดี เขำก็จะตอ้งตกนรก (ถำ้นรกมีอยูจ่ริง) แน่ละเขำยอ่มจะไม่มีทำงรู้เลยวำ่ เขำจะ
ไดไ้ปสวรรคห์รือลงสู่นรก จนกวำ่ชีวติของเขำล่วงพน้ไปเสียก่อน ช่ำงน่ำเศร้ำใจเหลือเกินท่ีมนุษยม์ำยดึ
มัน่ในหลกัท่ีหละหลวมและไม่สมบูรณ์เช่นน้ี พระเจำ้ไดท้รงสัญญำแลว้วำ่ เรำสำมำรถรู้จกัพระองคแ์ละ
มีควำมสำมคัคีกบัพระองคไ์ดต้ั้งแต่ บัดนี ้ตลอดไปเป็นนิตย ์ทั้งน้ีโดยทำงองคพ์ระเยซูคริสตเ์จำ้พระบุตร
ของพระองค ์

ขำ้พเจำ้จ ำไดว้ำ่ คร้ังหน่ึงภำยหลงัท่ีขำ้พเจำ้ เสร็จจำกกำรกล่ำวค ำปรำศรัยต่อนิสิตนกัศึกษำใน
มหำวทิยำลยัแห่งหน่ึงแลว้ ไดมี้นกัศึกษำกลุ่มหน่ึงสนใจไม่ยอมจำกไป พวกเขำไดห้อ้มลอ้มไต่ถำม
ขำ้พเจำ้ถึงวธีิกำรท่ีจะเป็นคริสเตียน วำ่จะตอ้งท ำอยำ่งไร และใน
บรรดำหนุ่มสำวเหล่ำนั้นมีนกัศึกษำหนุ่มชำวอินเดียคนหน่ึงนกัถือ
ศำสนำฮินดูรวมอยูด่ว้ย และระหวำ่งท่ีขำ้พเจำ้ตอบค ำถำมของบรรดำ
นกัศึกษำเหล่ำนั้น นกัศึกษำชำวอินเดียผูน้ี้ไดเ้ดินไปมำ ดว้ยควำม
หงุดหงิดไม่พอใจและในท่ีสุดก็ไดข้ดัข้ึนวำ่ “พวกคุณคริสเตียนถือดี
อยำ่งไรจึงกล่ำววำ่พระเยซูคริสตเ์ป็นทำงเดียวเท่ำนั้นท่ีจะน ำมนุษย์
ไปถึงพระเจำ้ได ้ ผมคิดวำ่เป็นเพียงวถีิทำงหน่ึงเท่ำนั้น ศำสนำทุก
ศำสนำต่ำงก็เป็นวถีิทำงท่ีจะน ำไปสู่พระเจำ้ไดเ้ช่นเดียวกนั” ขำ้พเจำ้
จึงไดอ้ำ้งถึงขอ้เขียนของผูน้ ำท่ีมีช่ือเสียงยิง่คนหน่ึงของศำสนำฮินดู ในนกัศึกษำหนุ่มผูน้ั้นฟัง คือ
ขอ้เขียนของท่ำนมหำตมะคำนธี ผูซ่ึ้งไดอุ้ทิศทุกส่ิงทุกอยำ่งในชีวติเพื่อศำสนำของท่ำนโดยควำมศรัทธำ 
ท่ำนไดก้ล่ำวไวต้อนหน่ึงในหนงัสืออตัตะชีวิตของท่ำนวำ่ “มนัเป็นส่ิงท่ีทรมำนใจขำ้พเจำ้ตลอดมำท่ี
ทรำบวำ่ ขำ้พเจำ้ยงัคงอยูไ่กลแสนไกลจำกองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ ซ่ึงขำ้พเจำ้รู้ดีวำ่ พระองคท์รงเป็นชีวติจิตใจ
ของขำ้พเจำ้อยำ่งแทจ้ริง ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพรำะวำ่ควำมชัว่ ควำมผดิบำปของขำ้พเจำ้นัน่เองท่ีเป็นอุปสรรค
ขวำงกั้นไม่ใหข้ำ้พเจำ้ไปถึงพระองคไ์ด”้ นกัศึกษำหนุ่มชำวอินเดียผูน้ี้ นอกจำกจะมีควำมเช่ือมัน่และ
ศรัทธำในศำสนำอยำ่งแรงกลำ้แลว้ เขำยงัมีควำมฉลำดปรำดเปร่ืองอยำ่งยอดเยีย่มอีกดว้ย ต่อมำภำยหลงั
เขำไดส้ ำเร็จกำรศึกษำ ไดรั้บปริญญำเอกถึงสอนแขนง คือปริญญำเอกในสำขำฟิสิกส์และปริญญำเอกใน
สำขำเคมี 
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ภำยหลงัจำกท่ีไดส้นทนำปรำศรัยปรับควำมเขำ้ใจกนัแลว้ ควำมขุ่นเคืองของนกัศึกษำหนุ่มผู ้
นั้นไดผ้อ่นคลำยลง เขำเร่ิมเขำ้ใจวำ่กำรมีควำมเช่ือในพระคริสตน์ั้นมีควำมแตกต่ำงจำกควำมเช่ือของเขำ
อยูม่ำก เร่ืองรำวของพระคริสตมิ์ใช่เป็นเพียงหลกัปรัชญำ หรือหลกัค ำสอนท่ีมนุษยส์รรสร้ำงข้ึนเอง 
หำกแต่เป็นทำงท่ีพระเจำ้ไดจ้ดัเตรียมไวเ้พื่อตอบสนองควำมจ ำเป็นของมนุษย ์ โดยกำรอภยัโทษ
ควำมผดิบำปใหแ้ก่มนุษย ์ชำยหนุ่มผูซ่ึ้งคร้ังหน่ึงเคยเช่ือวำ่มหำตมะคำนธีคือพระเจำ้ แต่บดัน้ีเขำยอมรับ
วำ่ไม่วำ่เขำจะเป็นผูท่ี้มีควำมเล่ือมใสในศำสนำฮินดูเพียงใดและพยำยำมอ่ำนคมัภีร์และค ำสอนท่ีถือวำ่
ศกัด์ิสิทธ์ิ มำกมำยหลำยเล่ม ทั้งไดอ้ธิษฐำนและร่วมในพิธีต่ำง ๆ ทำงศำสนำของเขำอยูเ่สมอ แต่เขำก็
ไม่ไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้เลย ขำ้พเจำ้ไดช้ี้ใหเ้ห็นควำมแตกต่ำงระหวำ่งชีวติของเขำ กบัชีวติของเพื่อน
นิสิตนกัศึกษำคริสเตียนเหล่ำนั้น เขำไดย้อมรับวำ่ ชีวติของเขำขำดส่ิงท่ีเพื่อนคริสเตียนเหล่ำนั้นมีอยูแ่ละ
ก็เป็นท่ีแน่ชดัวำ่ ส่ิงท่ีเขำขำดนั้นก็คือองคพ์ระผูช่้วยใหร้อดผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ ซ่ึงสถิตอยูภ่ำยในคริส
เตียนเหล่ำนั้น และไดอ้ภยัโทษในควำมผดิบำปใหแ้ก่เขำแลว้นัน่เอง ขำ้พเจำ้ไดใ้ชเ้วลำเกือบหน่ึงชัว่โมง 
ในกำรอธิบำยและช้ีใหน้กัศึกษำชำวอินเดียผูน้ี้ เขำ้ใจถึงควำมแตกต่ำงระหวำ่งเร่ืองรำวของพระคริสต์
กบัศำสนำอ่ืน ๆ ของโลก หำกวำ่เรำจะหยบิยกเอำศำสดำออกจำกศำสนำเหล่ำนั้นแลว้ ศำสนำนั้นก็ยงัคง
รูปอยู ่ อำจมีกำรเปล่ียนแปลงบำ้งก็เพียงเล็กนอ้ยเท่ำนั้น ซ่ึงตรงกนัขำ้มกบัเร่ืองรำวของพระเยซู ถำ้หำก
ตดัพระเยซูคริสตอ์อกเสียแลว้ ก็จะไม่มีอะไรเหลืออยูเ่ลย ในท่ีสุดนกัศึกษำหนุ่มผูน้ี้ก็เห็นแสงสวำ่งและ
เขำ้ใจควำมจริงอนัยิง่ใหญ่ ในกำรอภยัโทษควำมผดิบำปของมนุษยชำติโดยท่ีองคพ์ระผูช่้วยใหร้อดของ
เรำตอ้งพลีพระชนมชี์พของพระองค ์ เป็นเคร่ืองสักกำระบูชำท่ีไมก้ำงเขน นกัศึกษำหนุ่มผูซ่ึ้งเคยได้
แสวงหำพระเจำ้อยำ่งสุดจิตสุดใจผูน้ี้ บดัน้ีกม้ศีรษะและอธิษฐำนอญัเชิญพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของ
พระเจำ้ผูซ่ึ้งฟ้ืนคืนพระชนม ์ และทรงพระชนมอ์ยูต่ลอดกำล ใหเ้สด็จเขำ้มำประทบัอยูใ่นจิตใจของเขำ 
และโปรดยกโทษควำมผดิบำปทั้งปวงของเขำ ทั้งยอมรับพระองคใ์หเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้และเป็นเจำ้
ชีวติของเขำ พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ “ในผูอ่ื้นควำมรอดไม่มีเลย ดว้ยวำ่นำมอ่ืนซ่ึงเป็นท่ีรอดแก่
เรำทั้งหลำย ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ำมกลำงมนุษยท์ัว่ใตฟ้้ำ” พระเยซูผูเ้ดียวเท่ำนั้นท่ีสำมำรถอภยัโทษใน
ควำมผดิบำปของมนุษยไ์ด ้

พระเยซูไม่เพียงแต่มีฤทธำนุภำพเป็นเอกหำผูท่ี้เสมอเหมือน
มิได ้ โดยท่ีพระองคท์รงเป็นเพียงผูเ้ดียวท่ียกโทษควำมผดิบำปของ
เรำไดเ้ท่ำนั้น หำกแต่พระองคย์งัทรงเป็นผูเ้ดียวท่ีสำมำรถประทำน 
จุดมุ่งหมำย สันติสุข และฤทธ์ิเดชใหแ้ก่เรำอีกดว้ย ก่อนอ่ืนขอใหเ้รำ
พิจำรณำถึงควำมหมำยของกำรมีจุดมุ่งหมำยในชีวติเสียก่อน ท่ำนคง
จะยงัจ ำไดว้ำ่ขอ้พระธรรมโคโลสี 1:16 กล่ำววำ่ พระเจำ้ไดท้รงสร้ำง
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จกัรวำลและสรรพส่ิงทั้งปวงโดยพระบุตร และในท่ีสุดทุกส่ิงทุกอยำ่งจะตกเป็นของพระบุตรของ
พระองค ์ เรำจะเห็นไดว้ำ่ พระองคท์รงมีจุดมุ่งหมำยในกำรสร้ำงทุกส่ิงทุกอยำ่งในจกัรวำล ฉะนั้นจึงมี
ควำมเป็นระเบียบ มีระบบ และมีโครงสร้ำงอยำ่งดีเยีย่ม 

พระเจำ้ทรงสร้ำงมนุษยใ์หอ้ยูเ่หนือสรรพส่ิงทั้งปวง ในบรรดำส่ิงเหล่ำน้ี มนุษยเ์ท่ำนั้นท่ี
พระองคท์รงสร้ำงใหมี้สติปัญญำอนัเลิศใหมี้เสรีภำพมีสิทธ์ิในกำรเลือกกระท ำส่ิงต่ำง ๆ ไดต้ำมท่ีตน
เห็นสมควร มนุษยส์ำมำรถท่ีจะรับหรือปฏิเสธพระเจำ้ได ้ และคนส่วนมำกก็พำกนัปฏิเสธพระองคด์ว้ย
พฤติกำรณ์อนัน่ำเศร้ำเช่นน้ีเอง บรรดำผูท่ี้ปฏิเสธพระองคจึ์งไม่อำจทรำบถึงพระประสงคข์องพระเจำ้ท่ี
มีต่อชีวิตของพวกเขำได ้

คงไม่มีผูรั้บเหมำก่อสร้ำงคนใดท่ีคิดจะก่อสร้ำงอำคำรท่ีสวยงำม ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโดยไม่
ศึกษำแบบแปลนท่ีเขียนไว ้ หรือปรึกษำผูอ้อกแบบเองเสียก่อน เม่ือเป็นเช่นน้ี เหตุใดเรำจึงยอมเป็นโง่
เขลำ พยำยำมสร้ำงชีวติของเรำข้ึนมำ โดยมิไดข้อปรึกษำจำกสถำปนิคแห่งชีวติผูย้ิง่ใหญ่ คือองคผ์ูซ่ึ้ง
ทรงสร้ำงเรำข้ึนมำ และสร้ำงข้ึนมำดว้ยพระประสงคอ์นัอศัจรรยข์องพระองค ์ พระคริสตธรรมคมัภีร์
กล่ำววำ่ “ฝ่ำยเรำทั้งหลำยรู้แลว้วำ่ พระเจำ้ทรงร่วมมือกบัคนทั้งหลำยท่ีรักพระองค ์ คือคนทั้งปวงท่ี
พระองคไ์ดท้รงเลือกไวต้ำมพระด ำริของพระองค์”(โรม 8:28) ฉะนั้นถำ้หำกวำ่ท่ำนกระท ำตำมพระ
ประสงคข์องพระเจำ้ โดยไม่ขดัขืน ไม่วำ่พระองคจ์ะส่งท่ำนไปอยู ่ ณ ท่ีใด หรือสั่งห้ำมไม่ใหท้  ำอะไร
แลว้ ท่ำนก็จะไดรั้บพระพรอนัใหญ่หลวงจำกพระองค ์ พระเจำ้มิไดท้รงปกครองเรำดว้ยอำญำสิทธ์ิอนั
เด็ดขำดของพระองคโ์ดยตรง หำกแต่ทรงสร้ำงกฎเกณฑ์ของพระองคข้ึ์นมำ เพื่อปกครองสรรพส่ิงท่ี
พระองคท์รงสร้ำงข้ึนมำนั้น ซ่ึงถำ้หำกวำ่เรำฝ่ำฝืนกฎเกณฑท่ี์พระองคท์รงก ำหนดข้ึนน้ีเรำก็ตอ้งไดรั้บ
ผลตอบแทนในบั้นปลำย เช่นเดียวกบัท่ีหำกวำ่เรำฝ่ำฝืนกฎแห่งควำมโนม้ถ่วง เรำก็จะไดรั้บผลตอบแทน 
หำกวำ่เรำฝ่ำฝืนกฎจรำจรเรำตอ้งไดรั้บกำรปรับโทษ กำรไม่เคำรพต่อกฎจรำจรไม่เพียงแต่จะก่อ
อนัตรำยใหแ้ก่ชีวติของผูท่ี้ฝ่ำฝืนเท่ำนั้น หำกยงัก่อให้เกิดภยัอนัตรำยใหแ้ก่คนอ่ืนอีกดว้ย หากว่าเราฝ่า
ฝืนกฎเกณฑ์ของพระเจ้า จะเกิดผลเสียแก่เราในท่ีสุด 

ดร. พิทิริม โซโรกิน ผูซ่ึ้งเป็นศำสตรจำรยท่ี์มีช่ือเสียงยิง่ ของมหำวทิยำลยัฮำร์วำร์ดเป็นเวลำ
หลำยปี ไดแ้สดงสถิติกำรหยำ่ร้ำง ของคู่สมรสชำวอเมริกนัวำ่ โดยถวัเฉล่ียแลว้ คู่สมรสชำวอเมริกนัทุก 
ๆ ร้อยคู่ จะลงเอยดว้ยกำรหยำ่ร้ำง ถึง 40 คู่ หรือ 40% สถิติน้ีตรงกนัขำ้มกบัคู่สมรสท่ีเป็นคริสเตียนผูซ่ึ้ง
มีกำรนมสักำรพระเจำ้ อ่ำนพระคริสตธรรมคมัภีร์และอธิษฐำนร่วมกนัซ่ึงมีสถิติกำรหยำ่ร่ำงนอ้ยท่ีสุด 
กล่ำวคือ ในจ ำนวนคู่สมรส 1015 คู่ จะมีกำรหยำ่ร้ำงเพียง 1 คู่เท่ำนั้น ซ่ึงเม่ือคิดตำมอนัตรำส่วนแลว้ไม่
ถึง .01% เสียดว้ยซ ้ ำทั้งน้ีก็เพรำะวำ่พระเยซูคริสตท์รงท ำใหว้ถีิชีวติของคู่สมรสคริสเตียน ผดิแปลกไป
จำกชำวโลกนัน่เอง พระองคท์รงท ำใหชี้วติสมรสมีจุดมุ่งหมำยท่ีแน่นอนอยำ่งแทจ้ริง เม่ือเป็นเช่นน้ีใคร
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เล่ำจะอำจหำญเอำชีวติสมรสของตนเป็นเดิมพนัโดยปรำศจำกพระคริสต ์ ท่ำนอำจจะสงสัยวำ่ “ผมไม่
เขำ้ใจเลยวำ่ พระคริสตท์รงสำมำรถท ำใหชี้วติสมรสของคนเรำ แตกต่ำงกนัอยำ่งมำกมำยเช่นน้ีได้
อยำ่งไร?” ค  ำตอบง่ำยมำก ในชีวติของท่ำนนั้นมีบลัลงักอ์ยู ่ ถำ้หำกวำ่ท่ำนเป็นผูค้รอบครองบลัลงักชี์วติ
ดว้ยตนเอง โดยควำมยดึมัน่ถือมัน่ในตนเองเป็นใหญ่ เม่ือท่ำนสมรสกบัผูท่ี้ยดึมัน่ถือมัน่ในตนเอง
เช่นเดียวกบัท่ำน ควำมอ่อนนอ้มผอ่นปรนต่อกนัก็ยอ่มเกิดข้ึนไดย้ำก ในท่ีสุดก็หลีกเล่ียงควำมบำดหมำง
ใจและควำมร้ำวฉำนไปไม่พน้ แต่ถำ้หำกวำ่พระเยซูคริสตป์ระทบัอยูบ่นบลัลงักชี์วติจิตใจของทั้งสำมี
และภรรยำแลว้ ควำมบำดหมำงใจกนัก็ยอ่มจะไม่เกิดข้ึนเพรำะวำ่พระองคท์รงเป็นผูค้วบคุมบงัคบับญัชำ
ชีวติของคนทั้งสอง ผลท่ีไดรั้บก็คือควำมสงบสุข ควำมร้ำวฉำนไม่ลงรอยต่อกนั ก็จะกลบักลำยเป็น
ควำมเขำ้อกเขำ้ใจ ควำมเกลียดชงัก็จะกลำยเป็นควำมรัก ขำ้พเจำ้เคยมีโอกำสร่วมอธิษฐำนกบัสำมีภรรยำ
หลำยคู่ ซ่ึงในชีวติสมรสของเขำเตม็ไปดว้ยควำมร้ำวฉำน จนถึงขั้นแทบวำ่จะหยำ่ร้ำงกนั ชีวติควำม
เป็นอยูแ่ละบำ้นเรือนของคนเหล่ำนั้นเตม็ไปดว้ยควำมโกลำหลวุน่วำย เตม็ไปดว้ยควำมขุ่นขอ้งหมองใจ
ซ่ึงกนัและกนั แต่เม่ือเขำเหล่ำนั้นยอมมอบชีวติจิตใจแก่พระเยซูคริสตแ์ลว้ ควำมสมำนฉนัท ์ ควำมสงบ
สุข และควำมรัก ก็เขำ้ครอบครองบำ้นช่องและจิตใจของพวกเขำ แน่ละเรำทุก ๆ คนสำมำรถรับเอำหลกั
ควำมจริงน้ีมำใชใ้นชีวติของเรำไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ีเพรำะไม่มีใครท่ีจะด ำรงชีวติอยูไ่ดอ้ยำ่งสงบสุขครบถว้น
บริบูรณ์โดยปรำศจำกพระคริสต ์

ในปี 1923 ไดมี้กำรประชุมท่ีส ำคญัยิง่ท่ีโรงแรม เอด็จว์อเตอร์บิชในกรุงชิคำโก ผูท่ี้เขำ้ร่วม
ประชุมในคร้ังนั้นประกอบดว้ยผูท่ี้ประสบควำมส ำเร็จในธุรกิจดำ้นกำรเงินมำกท่ีสุด คือประธำนบริษทั
เหล็กกลำ้อิสระท่ีใหญ่ท่ีสุด ประธำนบริษทัสำธำรณูปโภคท่ีใหญ่ท่ีสุด ประธำนบริษทัผลิตแก๊สท่ีใหญ่
ท่ีสุด นกัเก็งก ำไรขำ้วสำลีท่ีใหญ่ท่ีสุด ประธำนบริษทัแลกเปล่ียนใบหุน้แห่งกรุงนิวยอร์ค ประธำน
ธนำคำรเพื่อกำรลงทุนระหวำ่งชำติ และรัฐมนตรีท่ีส ำคญัคนหน่ึงของอเมริกำ แน่ละเรำจะตอ้งยอมรับวำ่ 
น่ีคือกำรชุมนุมของกลุ่มชนท่ีไดรั้บผลส ำเร็จอยำ่งมำกท่ีสุดในชีวติ เพรำะอยำ่งนอ้ยท่ีสุดบุคคลเหล่ำนั้น
ต่ำงก็เป็นผูท่ี้ไดค้น้พบ “เคล็ดลบัแห่งกำรแสวงหำเงินทอง” ท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ขอใหเ้รำพิจำรณำดูต่อไปอีกวำ่ 25 ปี หลงัจำกนั้นไดมี้
อะไรเกิดข้ึนกบัพวกเขำบำ้ง ชำลส์ ชวำบ ประธำนบริษทั
เหล็กกลำ้ท่ีใหญ่ท่ีสุด ตอ้งตำยลงในลกัษณะบุคคลลม้ละลำย 
และในชัว่ระยะเวลำ 5 ปีก่อนตำยนั้น เขำตอ้งด ำรงชีพอยูด่ว้ย
เงินกูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั ซำมูเอล อินชูล ประธำนบริษทั
สำธำรณูปโภคท่ีใหญ่ท่ีสุด ตอ้งหลบล้ีหนีอำญำแผน่ดินไปตำยในต่ำงประเทศในสภำพท่ี
ส้ินเน้ือประดำตวั โฮวำร์ด ฮอบสัน ประธำนบริษทัผลิตแก๊สท่ีใหญ่ท่ีสุด กลำยเป็นผูว้ิกลจริตไปในท่ีสุด 
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อำร์เธอร์ คอตตอล นกัเก็งก ำไรขำ้วสำลีท่ีใหญ่ท่ีสุด ตอ้งตำยในต่ำงประเทศในลกัษณะท่ีมีหน้ีสินลน้พน้
ตวั ริชำร์ด วทิน่ี ประธำนบริษทัแลกเปล่ียนใบหุน้แห่งกรุงนิวยอร์คไดรั้บกำรปลดปล่อยใหอ้อกจำกคุก
ซิงซิงเพนนิเทนเจียร่ีเม่ือเร็ว ๆ น้ี แอลเบิร์ด ฟอลล ์ รัฐมนตรีคนหน่ึงของสหรัฐอเมริกำ ไดรั้บกำรผอ่น
ผนัโทษเพื่อจะไดก้ลบัไปตำยในบำ้นของเขำเอง เจสสี ลิเวอร์มอร์นกัธุรกิจผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งยำ่น วอลล์
สตรีท อีวอร์ ครูเกอร์ ผูผ้กูขำดกำรคำ้ท่ีมีอ ำนำจมำกท่ีสุดในโลก และลีออนเฟรนเซ่อร์ ประธำนธนำคำร
เพื่อกำรลงทุนระหวำ่งชำติ ทั้งสำมคนหลงัน้ีฆ่ำตวัตำย บุคคลทั้งเกำ้คนน้ีไดเ้รียนรู้ถึงวธีิกำรท ำมำหำ
เล้ียงชีพอยำ่งดีเยีย่ม แต่ไม่มีใครสักคนหน่ึงท่ีเรียนรู้ถึงวธีิ การด าเนินชีวติทีถู่กต้อง 

ตลอดเวลำหลำยปีในช่วงชีวติของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ไดพ้บเห็นและตระหนกัในควำมจริงท่ีวำ่ 
บุคคลท่ีรู้จกัพระเยซูคริสตน์ั้น ลว้นแต่เป็นผูท่ี้มีจุดมุ่งหมำยในชีวติ ส่วนผูท่ี้ไม่รู้จกัพระเยซูคริสตน์ั้น 
เปรียบเสมือนเรือซ่ึงล่องลอยไปตำมคล่ืนลมในทะเล โดยปรำศจำกหำงเสือ และปรำศจำกผูถื้อทำ้ย ไม่มี
จุดมุ่งหมำยท่ีแน่นอน สุดแทแ้ต่กระแสน ้ำและคล่ืนลมจะพดัพำไปไม่วำ่ท่ำนจะเป็นคนฉลำด
ปรำดเปร่ือง หรือเป็นผูท่ี้ประสบควำมส ำเร็จในชีวิตฝ่ำยโลกสักเพียงใดเป็นตน้วำ่เป็นนกักีฬำท่ีมี
ช่ือเสียง เป็นกัศึกษำท่ีเก่งกำจ เป็นนกัธุรกิจท่ีประสบควำมส ำเร็จ หำกวำ่ท่ำนไม่รู้จกัองคพ์ระเยซูคริสต์
แลว้ ท่ำนก็จะมีจุดมุ่งหมำยอยำ่งแทจ้ริงในชีวิตของท่ำนไม่ไดเ้ลย พระเจำ้ไดท้รงสร้ำงเรำข้ึนมำส ำหรับ
พระองคเ์อง ดงัท่ีเซนต ์ ออกู๊สติน ไดก้ล่ำวไว ้ เม่ือหลำยศตวรรษมำแลว้วำ่ “ขำ้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ 
พระองคท์รงสร้ำงขำ้พเจำ้ทั้งหลำยเพื่อพระองคเ์อง และจิตใจของขำ้พเจำ้ทั้งหลำย หำควำมสงบสุข
ไม่ไดเ้ลย ตรำบจนกวำ่จะไดพ้บท่ีพึ่งพิงในพระองค”์ เอช.จี.แวลส์ นกัประวติัศำสตร์และนกัปรัชญำท่ีมี
ช่ือเสียงคนหน่ึง ไดก้ล่ำวไวเ้ม่ือเขำมีอำยไุด ้ 61 ปีวำ่ดงัน้ี “ขำ้พเจำ้ไม่มีควำมสงบสุขเลย ขำ้พเจำ้ไม่อำจ
ด้ินรนใหห้ลุดพน้จำกบ่วงหรือโซ่ตรวนแห่งชีวิตท่ีผกูมดัไดเ้ลย” จินตกวไีบรอนกล่ำววำ่ “วนัเวลำใน
ชีวติของขำ้พเจำ้ ช่ำงแหง้แลง้เหลือเกิน เปรียบดงัตน้ไมท่ี้ยนืตน้อยูอ่ยำ่งอบัเฉำ ใบเห่ียวแหง้ ปรำศจำก
ดอกและผล เตม็ไปดว้ยหนอนชอนไช และโรคภยัท่ีสร้ำงควำมผดิหวงัให้ตลอดเวลำส่ิงท่ียงัเหลือไวแ้ก่
ขำ้พเจำ้ ก็คือควำมโศกเศร้ำอำดรู” โทโร นกัวรรณคดีผูเ้ปร่ืองปรำดผูห้น่ึงกล่ำววำ่ “มนุษยส่์วนมำก
ด ำรงชีวิตอยูอ่ยำ่งหมดหวงัโดยไม่รู้สึกตวั” รำลฟ์ บำร์ทอน นกัเขียนกำร์ตูนชั้นเยีย่มของสหรัฐอเมริกำ 
ก่อนหนำ้ท่ีเขำจะฆ่ำตวัตำย ไดเ้ขียนขอ้ควำม และเอำเขม็กลดัติดหมอนไว ้ ใจควำมวำ่ “ตลอดชีวติของ
ผมไม่ค่อยประสบปัญหำยุง่ยำกมำกนกั ผมมีเพื่อนมำกมำย ประสบผลส ำเร็จในวชิำชีพอยำ่งยิง่ใหญ่ ผม
แต่งงำนและหยำ่ร้ำงกบัภรรยำคนแลว้คนเล่ำ ยำ้ยท่ีอยูจ่ำกบำ้นน้ีไปยงับำ้นนั้นอยูเ่สมอ และเดินทำงไป
เยีย่มเยอืนประเทศท่ีใหญ่ ๆ ของโลกมำกมำยหลำยแห่ง แต่ผมเอือมระอำต่อชีวิตท่ีจ  ำเจอยูก่บัเคร่ืองผอ่น
แรงท่ีใชใ้นกำรด ำรงชีวิตอยูต่ลอด 24 ชัว่โมง ในแต่ละวนั” ปำสคำล นกัปรัชญำและนกัฟิสิคส์ชำว
ฝร่ังเศสกล่ำววำ่ “ในจิตใจของมนุษยทุ์กคนมีช่องวำ่ง ซ่ึงพระเจำ้พระองคเ์ดียวเท่ำนั้น สำมำรถเติมให้
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เตม็ได ้ โดยทำงพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระองค์” ขำ้พเจำ้ขอพดูอยำ่งตรงไปตรงมำไดไ้หมวำ่ ใน
ชีวติของท่ำนมีช่องวำ่งน้ีอยูเ่ช่นกนั ขำ้พเจำ้ไม่รู้จกัท่ำนหรอกและไม่จ  ำเป็นตอ้งรู้จกัท่ำนดว้ย แต่อยำ่งไร
ก็ตำม ขอใหท้่ำนส ำรวจจิตใจของท่ำนเองดว้ยควำมซ่ือสัตย ์ หำกวำ่ท่ำนไม่รู้จกัพระเยซูคริสต ์ ท่ำนก็
ก ำลงัพดูในวนัน้ีวำ่ “ถูกแลว้ ในชีวติของขำ้พเจำ้มีช่องวำ่งอยู ่ ขำ้พเจำ้ไม่พอใจกบัชีวติของขำ้พเจำ้เลย” 
และท่ำนจะไม่พอใจตลอดไปจนกวำ่ท่ำนจะทูลเชิญใหพ้ระเยซูคริสต ์ ส ำแดงใหท้่ำนทรำบถึง
จุดประสงคข์องพระองคใ์นกำรทรงสร้ำงท่ำนข้ึนมำ เพรำะท่ำนก็ทรำบแลว้วำ่ ไม่มีมนุษยค์นใด ศำสนำ
อ่ืนใดหรือปรัชญำใดในโลก ท่ีสำมำรถเผยใหท้่ำนทรำบถึงจุดประสงคน้ี์ได ้ พระเยซูคริสตต์รัสวำ่ “เรำ
เป็นทำงนั้น เป็นควำมจริง และเป็นชีวติ ไม่มีผูใ้ดมำถึงพระบิดำเวน้ไวม้ำทำงเรำ” (ยอห์น 14:6) เม่ือท่ำน
ยอมรับพระองค ์ พระองคก์็จะทรงเปิดเผยใหท้่ำนทรำบถึงจุดประสงค ์ ในกำรท่ีพระองคไ์ดท้รงสร้ำง
ท่ำนข้ึนมำ 

พระเยซูผูเ้ดียวเท่ำนั้นท่ีสำมำรถยกโทษควำมผดิบำปใหแ้ก่เรำได ้ พระเยซูผูเ้ดียวเท่ำนั้นท่ี
สำมำรถประทำนจุดมุ่งหมำยในชีวติใหแ้ก่ท่ำนได ้และพระเยซูผูเ้ดียวเท่ำนั้นท่ีสำมำรถประทำนสันติสุข
ใหแ้ก่ท่ำนได ้ เพรำะวำ่พระองคท์รงเป็นองคส์ันติรำช ดงัจะเห็นไดจ้ำกค ำกล่ำวซ่ึงวำ่ “มวลมนุษย์
ทั้งหลำยไม่เคยมีใครไดรั้บสันติสุขท่ีแทจ้ริงเลย ไม่วำ่จะเป็นในจิตเอกชนหรือในท่ีประชุมเพื่อควำม
สันติของโลกก็ตำม จนกวำ่องคส์ันติรำชจะเป็นผูค้รอบครองในจิตใจของมนุษย ์ “พระเยซูตรัสไวใ้น
พระธรรมยอห์น 14:27 วำ่ “เรำมอบควำมสุขไวแ้ก่ท่ำนทั้งหลำย ควำมสุขของเรำ เรำใหแ้ก่ท่ำน เรำ
ใหแ้ก่ท่ำนไม่เหมือนโลกให้ อยำ่ใหใ้จของท่ำนเป็นทุกข ์ อยำ่กลวัเลย” และอีกตอนหน่ึง พระองคไ์ด้
ตรัสไวใ้นพระธรรมมทัธิว 11:28 วำ่ “บรรดำผูล้  ำบำกเหน็ดเหน่ือยจงมำหำเรำ และเรำจะใหท้่ำน
ทั้งหลำยหำยเหน่ือยเป็นสุข” ท่ำนท่ีเป็นนิสิตนกัศึกษำ บำงทีขณะน้ีท่ำนอ่ำนหนงัสือเล่มน้ี อำจก ำลงัรู้สึก
กลวัและทอ้แทใ้นกำรศึกษำ ท่ำนอำจมีควำมกงัวลใจเก่ียวกบัคะแนน
กำรเรียน เก่ียวกบัชีวติในสังคม เก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน และปัญหำทำง
บำ้นของท่ำนกไ็ด ้ ท่ำนอำจกล่ำววำ่ ”แน่ละใคร ๆ ก็มีปัญหำ
ดว้ยกนัทั้งส้ิน” ถูกแลว้แมค้ริสเตียนเองก็ไม่อยูใ่นข่ำยท่ีไดรั้บ
กำรยกเวน้ จำกกำรเผชิญกบัปัญหำเหล่ำน้ีเช่นเดียวกนั กำรเป็นค
ริสเตียนมิไดห้มำยควำมวำ่ จะไดรั้บควำมสุขสมบูรณ์เพียบพร้อม
ทุกดำ้นส ำหรับชีวิตในโลกน้ีแต่อยำ่งใดไม่ หำกแต่หมำยควำมวำ่
ท่ำนจะมีพระเยซูคริสตป์ระทบัอยูก่บัท่ำน ผูซ่ึ้งตรัสวำ่ “จงสงบ
เงียบเถิด เรำจะอยูก่บัท่ำนทั้งหลำยเสมอไปเป็นนิจกวำ่จะส้ินโลก 
เรำจะไม่ละท่ำนไวเ้ลย หรือเรำจะไม่ทิ้งท่ำนเสียเลย ควำมสุขของเรำ เรำให้แก่ท่ำน” 
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หลำยปีมำแลว้ ขำ้พเจำ้ไดรั้บเชิญใหไ้ปพดูในท่ีประชุมของผูน้ ำคริสเตียนนำนำชำติในกรุง
วอชิงตนั ดี.ซี. ในโอกำสน้ีขำ้พเจำ้ก็ไดรั้บเชิญใหก้ล่ำวค ำปรำศรัยในกำรประชุมอธิษฐำนหลงัอำหำรเชำ้ 
ซ่ึงท่ำนประธำนำธิบดีไดจ้ดัข้ึน ในเวลำนั้นขำ้พเจำ้ไดพ้บกบัผูบ้งัคบักำรเรือผูห้น่ึงซ่ึงร่วมอยูด่ว้ย เขำเป็น
เพื่อนเก่ำของขำ้พเจำ้เม่ือคร้ังอยูม่หำวทิยำลยัดว้ยกนั เขำบอกวำ่เม่ือเขำเห็นช่ือของขำ้พเจำ้ เขำก็รีบ ตำม
หำตวัขำ้พเจำ้ เม่ือพบกนัแลว้เขำไดเ้ล่ำใหข้ำ้พเจำ้ฟังถึงควำมเศร้ำโศกเสียใจในกำรท่ีเขำตอ้งสูญเสีย
บุคคลท่ีเขำรักมำกท่ีสุดเม่ือไม่นำนมำน้ี เขำขอร้องใหข้ำ้พเจำ้ไปเยีย่มเยยีนเขำท่ีบำ้น เพื่อจะไดพ้ดูคุยกบั
เขำและภรรยำเป็นกำรส่วนตวัโดยเฉพำะ ซ่ึงขำ้พเจำ้ก็ยนิดีไปเยีย่มเขำตำมค ำเชิญนั้น ในระหวำ่งท่ีเรำ
สนทนำร่วมกนัในเยน็วนันั้น ทั้งเขำและภรรยำต่ำงก็ไดทู้ลเชิญพระเยซูคริสต ์ ใหเ้ป็นองคพ์ระผูช่้วยให้
รอดและพระเจำ้ของเขำ เม่ือพระคริสตไ์ดเ้สด็จเขำ้มำประทบัอยูใ่นชีวติของเขำทั้งสองแลว้ เขำก็ไดรั้บ
ประสบกำรณ์แห่งสันติสุขอยำ่งน่ำประหลำดในจิตใจของเขำชีวติของเขำทั้งสองไดรั้บกำรเปล่ียนแปลง 
ในปีต่อมำขำ้พเจำ้ก็ไดรั้บเชิญใหไ้ปพดูในท่ีประชุมคริสเตียนชั้นผูน้ ำนำนำชำติ ท่ีกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. น้ี
อีกและเพื่อนผูบ้งัคบักำรเรือของขำ้พเจำ้ผูน้ี้ก็ไดร่้วมประชุมในคร้ังน้ีอีกเช่นเดียวกนัเขำไดเ้ล่ำใหข้ำ้พเจำ้
ฟังถึงควำมเศร้ำโศกท่ีเกิดข้ึนแก่เขำอีกวำ่ หลงัจำกท่ีขำ้พเจำ้ไปเยีย่มเยยีนเขำคร้ังนั้นแลว้ บุตรสำวของ
เขำอีกคนหน่ึงก็ไดล้ม้ป่วยลง ดว้ยโรคมะเร็งในระบบประสำท และในท่ีสุดก็ตอ้งตำยลงดว้ยโรคร้ำยน้ี
เขำกล่ำววำ่แมจ้ะไดจ้ดัหำนำยแพทยฝี์มือดีมำเยยีวยำรักษำ แต่ก็ไม่สำมำรถช่วยชีวติไวไ้ด ้ เขำรัก
บุตรสำวคนน้ีมำก แต่บดัน้ีบุตรสำวของเขำก็ไดล่้วงลบัไปแลว้ ขำ้พเจำ้จะไม่มีวนัลืมบรรยำกำศท่ีเขำกบั
ขำ้พเจำ้ไดพ้ดูคุยกนัในวนันั้นเป็นอนัขำด เขำยิม้กบัขำ้พเจำ้ดว้ยควำมเขำ้ใจ และกล่ำววำ่ “แมว้ำ่ผมไม่
เขำ้ใจในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนคร้ังน้ี ผมและภรรยำรักบุตรของเรำและไม่พึงปรำรถนำท่ีจะใหบุ้ตรของเรำ
จำกเรำไป ตลอดเวลำท่ีบุตรของเรำป่วยและเม่ือไดล่้วงลบัไปแลว้ เรำทั้งสองก็ไดต้ระหนกัวำ่ พระเยซู 
คริสตเจำ้ทรงสถิตอยูก่บัเรำอยำ่งแทจ้ริง เรำต่ำงก็ไม่เขำ้ใจในเหตุกำรณ์เช่นน้ี แต่อยำ่งไรก็ตำมส่ิงหน่ึงซ่ึง
เรำรู้แน่แก่ใจก็คือตลอดระยะเวลำท่ีเหตุกำรณ์น้ีเกิดข้ึน เรำไดรั้บควำมสงบสุข ซ่ึงอยูเ่หนือควำมเขำ้ใจใด 
ๆ ทั้งส้ิน”  

ควำมเศร้ำโศกเสียใจ และควำมทุกขร์ะทมเหล่ำน้ีจะเกิดข้ึนกบัท่ำน แต่พระคริสตอ์งคส์ันติรำช
ทรงคอยท่ีจะใหท้่ำนเชิญพระองคใ์หป้ระทบับนบลัลงักชี์วิตจิตใจของท่ำน เพื่ออภยัโทษบำปใหแ้ก่ท่ำน 
ประทำนจุดมุ่งหมำยในชีวติของท่ำน และประทำนสันติสุขใหแ้ก่ท่ำน ทั้งน้ีเพรำะพระเยซูคริสตท์รงเป็น
ผูเ้ดียวเท่ำนั้นท่ีสำมำรถประทำนฤทธ์ิเดชในกำรด ำรงชีวิตใหม่แก่ท่ำนได ้ มีหลำยคนพดูกบัขำ้พเจำ้วำ่ 
“ผมอยำกจะเป็นคริสเตียน แต่ถำ้เป็นคริสเตียนแลว้ ผมก็เช่ือแน่วำ่ไม่สำมำรถจะด ำเนินชีวติคริสเตียนได้
อยำ่งครบถว้น คุณไม่ทรำบถึงควำมผดิพลำดต่ำง ๆ ท่ีผมไดก้ระท ำมำ ตลอดจนควำมขุ่นเคืองใจหลำย
อยำ่งซ่ึงเกำะกินใจผมอยู ่ ควำมโนม้เอียง ในกำรท่ีจะกระท ำควำมผดิ กำรฝ่ำฝ่ืนศีลธรรม กำรด่ืมสุรำยำ
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เมำอยำ่งหวัรำน ้ำ กล่ำววำจำหยำบคำย และปัญหำอ่ืน ๆ อีกมำกมำยนกั ผมไม่เช่ือวำ่ผมจะสำมำรถ
ด ำเนินชีวติคริสเตียนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง เท่ำท่ีควร” มีหลำยคนไดป้รำรภกบัขำ้พเจำ้เก่ียวกบัปัญหำน้ีหรือ
ปัญหำคลำ้ยคลึงกนัน้ี แต่เม่ือเขำไดย้อมมอบชีวติใหแ้ก่พระคริสตแ์ลว้ เขำก็ไดพ้บวำ่ ชีวติคริสเตียนเป็น
ชีวติท่ีเหนือธรรมชำติกล่ำวคือ ทั้งท่ำนและขำ้พเจำ้ ไม่สามารถท่ีจะด ารงชีวิตนีไ้ด้ ไม่วำ่เรำจะเป็นคนดี
สักเพียงใด แต่พระเยซูคริสตผ์ูซ่ึ้งเสด็จมำประทบัอยูใ่นเรำ ทรงสำมำรถท่ีจะด ำรงชีวติของพระองคท์ั้ง 
ภายในเรา และ โดยทางเราได้ เม่ือเป็นเช่นน้ี กำรด ำรงชีวติคริสเตียนจึงมิใช่ภำระของเรำ แต่เป็นภำระ
ของพระเยซูคริสต ์ ทั้งน้ีเพรำะพระองคท์รงเป็นผูซ่ึ้งประทำนฤทธ์ิเดชใหแ้ก่เรำ เรำเป็นแต่เพียงส่ือ หรือ
เคร่ืองมือ ซ่ึงพระองคท์รงใชส้ ำแดงฤทธ์ิอ ำนำจของพระองคเ์ท่ำนั้น 

น่ีคือควำมจริงซ่ึงพระเยซูไดส้อนนิโกเดโม ผูซ่ึ้งเขำ้เฝ้ำพระองคใ์นคืนหน่ึง (ยอห์น 3:1-21) นิ
โกเดโมเป็นขนุนำงคนหน่ึงของชนชำติยวิ เขำเป็นผูท่ี้เคร่งครัดในศีลธรรมมำก และเป็นผูน้ ำทำงศำสนำ
ยวิคนหน่ึง เขำไดทู้ลถำมพระเยซูคริสตว์ำ่ “อำจำรยเ์จำ้ขำ้ ขำ้พเจำ้รู้อยูว่ำ่ท่ำนเป็นครูมำจำกพระเจำ้ 
เพรำะวำ่ไม่มีผูใ้ดอำจกระท ำส่ิงมหศัจรรยซ่ึ์งท่ำนไดก้ระท ำนั้น เวน้แต่พระเจำ้สถิตอยูด่ว้ย” พระเยซูได้
ตรัสตอบนิโกเดโมวำ่ “เรำบอกท่ำนตำมจริงวำ่ ถำ้ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่แลว้ จะเห็นแผน่ดินของพระเจำ้
ไม่ได”้ นิโกเดโมไม่เขำ้ใจในพระด ำรัสนั้น จึงทูลถำมอีกวำ่ “พระองคท์รงหมำยควำมวำ่ ขำ้พเจำ้จะตอ้ง
เขำ้ไปในครรภข์องมำรดำใหม่ แลว้ถือก ำเนิดมำอีกเป็นคร้ังท่ีสองกระนั้นหรือ?” พระเยซูจึงทรงอธิบำย
วำ่ “มิใช่เช่นนั้น ท่ำนไดบ้งัเกิดคร้ังหน่ึงแลว้ทำงฝ่ำยเน้ือหนงั แต่กำรท่ีจะเขำ้ในแผน่ดินของพระเจำ้นั้น 
ท่ำนตอ้งบงัเกิดอีกคร้ังหน่ึงโดยพระวญิญำณบริสุทธ์ิ ท่ำนทั้งหลำยคงพอจะเขำ้ใจแลว้วำ่ เรำบงัเกิดฝ่ำย
เน้ือหนงัก็เพื่อท่ีจะด ำรงชีวติอยูใ่นโลกของเน้ือหนงัน้ี แต่แผน่ดินของพระเจำ้นั้นเป็นแผน่ดินฝ่ำยจิต
วญิญำณ และพระเจำ้ทรงเป็นพระวญิญำณ ฉะนั้นถำ้หำกวำ่เรำตอ้งกำรท่ีจะมีควำมสำมคัคีกบัพระองค ์
เรำก็จะตอ้งเป็นผูท่ี้บงัเกิดใหม่ฝ่ำยจิตวญิญำณก่อน 

ขอใหเ้รำนึกถึงภำพตวัแกว้ซ่ึงเล้ือยคลำนไปบนท่ีสกปรก จะเห็นไดว้ำ่ในระยะนั้นมนัเป็นเพียง
ตวัหนอนท่ีน่ำเกลียดเตม็ไปดว้ยขนรุงรัง ถำ้หำกวำ่ท่ำนสำมำรถพดูคุยกบัมนัรู้เร่ือง และถำมมนัวำ่ “เหตุ
ใดเจำ้จึงคลำนไปในท่ีสกปรกเช่นน้ีเล่ำ? เหตุใดเจำ้จึงไม่บินไป
ในอำกำศเหมือนกบัผเีส้ือท่ีสวยงำมเล่ำ?  มนัก็คงจะตอบท่ำน
ดงัน้ีวำ่ “ฉนับินไปในอำกำศไม่ไดห้รอก เพรำะวำ่ฉนัเป็นแต่
เพียงตวัหนอนอยูบ่นพื้นดิน มีควำมสำมำรถเพียงแค่คลำนไป
ตำมฝุ่ นผงเช่นน้ีเท่ำนั้น” แต่ถำ้ท่ำนตอบวำ่ “ถำ้เรำจะท ำกำรผำ่ตดั
เจำ้ ติดปีกผีเส้ือท่ีสวยงำมให้แก่เจำ้เล่ำ จะเป็นอยำ่งไร?” มนัก็คง
จะตอบท่ำนเช่นเดียวกนัวำ่ “ไม่มีประโยชน์อะไรท่ีจะท ำเช่นนั้น” 
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และท่ำนอำจถำมต่อไปวำ่ “เหตุใดเจำ้จึงไม่หดับินบำ้ง?” อยำ่งไรก็ตำมขอ้แนะน ำเหล่ำน้ีลว้นแต่ไม่เป็น
ผลทั้งส้ินเช่นเดียวกบับุคคลทั้งหลำยซ่ึงพยำยำมท่ีจะเป็นคริสเตียน โดยอำศยักำรกระท ำคุณงำมควำมดี 
กำรประพฤติท่ีดี กำรร่วมประชุม อ่ำนพระคริสตธรรมคมัภีร์อธิษฐำน และอีกหลำยอยำ่ง อนัไม่ใช่กำร
บงัเกิดใหม่ฝ่ำยจิตวิญญำณดงัท่ีพระเยซูตรัสสั่งไว ้ ต่อมำเจำ้ตวัแกว้นั้นก็ชกัใยห่อหุม้ตวัของมนัเองเป็น
ดกัแดแ้ละเม่ือพน้ภำวะควำมเป็นดกัแดแ้ลว้ มนัก็จะออกมำ กลำยร่ำงเป็นผเีส้ือท่ีสวยงำม เรำไม่เขำ้ใจถึง
ควำมเปล่ียนแปลงของมนัวำ่ เป็นไปไดอ้ยำ่งไร เรำเพียงแต่รู้วำ่ ตวัแกว้ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยคลำยไปตำม
ฝุ่ นผงท่ีสกปก บดัน้ีไดก้ลำยเป็นผเีส้ือท่ีสวยงำมและโผบินไปในทอ้งฟ้ำ ชีวิตคริสเตียนก็เช่นเดียวกนัน้ี
เม่ือพระเยซูคริสตพ์ระผูช่้วยใหร้อดทรงฟ้ืนคืนพระชนมเ์สด็จเขำ้มำประทบัสถิตอยูภ่ำยในชีวติของท่ำน
แลว้ ท่ำนก็จะบงัเกิดใหม่ทำงฝ่ำยวญิญำจิต ท่ำนคงยงัจ ำค ำท่ีขำ้พเจำ้พดูไวใ้นตอนตน้ ๆ วำ่ มีบลัลงักอ์ยู่
ในชีวติของแต่ละคนหำกท่ำนเป็นผูค้รอบครองบลัลงักน์ั้น คือ เป็นผูว้นิิจฉยัสั่งกำรทุกส่ิงทุกอยำ่งใน
ชีวติของท่ำนแลว้ อำจเป็นไปไดว้ำ่ท่ำนยงัไม่ไดเ้กิดใหม่เป็นคริสเตียน จำกพระธรรมววิรณ์ 3:20 เรำ
ทรำบแลว้วำ่ พระองคท์รงยืนท่ีประตู (ประตูจิตใจ ประตูควำมคิด และประตูอำรมณ์ของท่ำน) และทรง
เคำะอยู ่ พระองคต์รัสกบัท่ำนดงัน้ีวำ่ “ถำ้ท่ำนจะเปิดประตูจิตใจตอ้นรับเรำ เรำจะเขำ้ไป และมีควำม
สำมคัคีกบัท่ำน” พระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำววำ่ เม่ือเรำรับเอำพระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเรำแลว้ 
พระเจำ้ประทำนฤทธ์ิเดชใหเ้รำ ทั้งใหเ้รำมีสิทธิท่ีจะเป็นบุตรของพระเจำ้และถำ้หำกผูห้น่ึงผูใ้ดอยูใ่น
พระคริสต ์ หรือพระคริสตส์ถิตอยูใ่นชีวติของผูใ้ดผูน้ั้นจะกลำยเป็นผูท่ี้ไดรั้บกำรสร้ำงสรรคข้ึ์นใหม่ ส่ิง
ต่ำง ๆ ในชีวติเก่ำของเขำก็ล่วงพน้ไป และเขำไดรั้บส่ิงใหม่ทดแทน กำรมอบกำยถวำยชีวติจิตใจให้แก่
พระคริสตน้ี์ รวมถึงกำรยอมมอบสติปัญญำ ควำมรู้สึก ตลอดจนเจตนำรมณ์ทั้งหมดของท่ำนให้แก่
พระองค ์

เพื่อใหเ้ขำ้ใจชดัเจนยิง่ข้ึน ขำ้พเจำ้ก็ใคร่ท่ีจะยกอุทำหรณ์มำอำ้ง คือสมมุติวำ่ท่ำนไดย้ินค ำนิยม
ชมชอบของมหำชนต่อหญิงสำว หรือชำยหนุ่มคนใดคนหน่ึง ท่ำนก็ใฝ่ฝันท่ีจะไดพ้บเขำอยูต่ลอดเวลำ 
และยิง่เม่ือมีโอกำสไดพ้บปะสังสรรคก์บับุคคลนั้น ท่ำนก็ยิง่ต่ืนเตน้ยนิดี ท่ำนอำจมีควำมด่ืมด ่ำ
ประทบัใจ ในควำมเฉลียวฉลำด หรือรูปร่ำงอนัมีเสน่ห์งดงำมไดส้ัดส่วน ตลอดจนบุคลิกลกัษณะและ
คุณสมบติัอ่ืน ๆ ของคนนั้น ซ่ึงอำจกล่ำวไดว้ำ่ ท่ำนพึงพอใจทุกส่ิงทุกอยำ่งท่ีเก่ียวกบับุคคลนั้น แต่ควำม
พึงพอใจ ควำมประทบัใจควำมนิยมชมชอบเหล่ำน้ีเพียงพอแลว้หรือ ท่ีจะท ำใหท้่ำนตดัสินใจแต่งงำน
กบับุคคลนั้น? มิไดเ้ลย กำรแต่งงำนมีส่ิงเก่ียวขอ้งมำกกวำ่ควำมพึงพอใจยกยอ่งสรรเสริญกนัเป็น
ส่วนตวั เม่ือทำ่นและเขำมีโอกำสไดอ้ยูใ่กลชิ้ดสนิทสนมกนัมำกยิง่ข้ึน ท่ำนก็มีควำมคุน้เคยกนัมำกข้ึน 
และท่ำนก็เกิดควำมรักซ่ึงกนัและกนั น่ีเป็นกำรแต่งงำนใช่ใหม? ไม่ใช่อีกเช่นกนั เพรำะกำรแต่งงำนนั้น
ยงัคงมีส่ิงเก่ียวขอ้งมำกกวำ่น้ีอีก เม่ือกำลเวลำล่วงเลยมำท่ำนกบัเขำก็หมั้นกนั และแลว้วนัแต่งงำนก็



 23 

มำถึง ท่ำนยอ่มรู้สึกต่ืนเตน้ระทึกใจเป็นอยำ่งยิง่ พดูกนัในดำ้นสติปัญญำแลว้ ท่ำนเช่ือวำ่เขำหรือหล่อนผู ้
ท่ีทำ่นจะแต่งงำนดว้ยนั้น เป็นผูป้ระเสริฐสุดส ำหรับท่ำน มำกกวำ่ใคร ๆ ในโลก ส่วนในดำ้นควำมรู้สึก
และอำรมณ์นั้น หวัใจของท่ำนจะเตน้ถ่ีเร็วเป็นสองเท่ำเม่ือท่ำนไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัเขำหรือหล่อนผูน้ั้น แต่
ส่ิงหน่ึงซ่ึงส ำคญัยิง่กวำ่นั้นก ำลงัจะเกิดข้ึนแลว้ คือ ในวำระท่ีท่ำนกบัคู่สมรสของท่ำนยนือยูต่่อหนำ้     
ศิษยำภิบำล หรือผูท่ี้มีอ ำนำจหนำ้ท่ีจะใหท้่ำนกบัคู่สมรสของท่ำนแลกเปล่ียนค ำสัตยป์ฏิญำณกนัได ้ คือ 
ทั้งทำ่นและคู่สมรสของท่ำนจะมอบพลงัจิตใจใหก้นัและกนั กำรสมรสท่ีปรำศจำกกำรมอบทุกส่ิงทุก
อยำ่งใหแ้ก่กนัและกนั ยอ่มมิใช่เป็นกำรสมรสท่ีแทจ้ริง เม่ือกำรสมรสไดเ้สร็จส้ินลงแลว้ก็นบัวำ่ ท่ำน
ไดรั้บทุกส่ิงท่ีมีควำมสัมพนัธ์ในชีวติสมรสตำมควำมปรำรถนำของท่ำน ซ่ึงรวมตลอดถึงกำรไดมี้ควำม
สมคัรสมำนทำงดำ้นจิตใจ ไดรั้บควำมโอนอ่อนผอ่นปรน กำรแลกเปล่ียนในดำ้นควำมนึกคิดหรือ
สติปัญญำ ตลอดจนควำมกลมเกลียวเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ในกำรตดัสินใจกระท ำส่ิงใด ๆ กำรท่ีผู ้
หน่ึงผูใ้ด จะเป็นคริสเตียนก็เช่นเดียวกนัน้ี กล่ำวคือ เขำจะตอ้งยอมมอบชีวติจิตใจของเขำทั้งหมดใหแ้ก่
พระคริสต ์ไม่วำ่จะเป็นดำ้นสติปัญญำ ควำมสำมำรถ ควำมรู้สึกหรือเจตนำรมณ์ 

ท่ำนผูอ่้ำนบำงท่ำนอำจกล่ำววำ่ “ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่ พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระบุตรของพระเจำ้ 
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่พระองคส้ิ์นพระชนมเ์พื่อช ำระหน้ีแห่งควำมผดิบำปของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้เช่ือมัน่เช่นน้ี
ตลอดมำ ขำ้พเจำ้ยงัมิใช่คริสเตียนอีกหรือ?” แน่นอนทีเดียวท่ำนจะไม่มีวนัเป็นคริสเตียนเป็นอนัขำด
หำกท่ำนไม่ยอมมอบชีวิตจิตใจหรือพลงัใจของท่ำนใหแ้ก่พระองค ์ ท่ำนผูอ่้ำนบำงท่ำนอำจกล่ำววำ่ 
“ขำ้พเจำ้จ ำไดว้ำ่ตอนท่ีขำ้พเจำ้ไดย้นิค ำเทศนำท่ีคมคำยขณะเขำ้ร่วมประชุมฟ้ืนฟูฝ่ำยจิตวญิญำณอยูน่ั้น 
หรือขณะเขำ้ร่วมประชุมนมสักำรท่ีในคริสตจกัรของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มี
ควำมต่ืนเตน้ และมีประสบกำรณ์ทำงดำ้นอำรมณ์อยำ่งมำกมำยในตอนนั้น 
จนขำ้พเจำ้ไดเ้ดินออกไปขำ้งหนำ้ท่ีประชุมตำมค ำเชิญ เพื่อรับค ำปรึกษำ ถึง
ขนำดนั้นยงัไม่เพียงพอท่ีจะท ำใหข้ำ้พเจำ้เป็นคริสเตียนอีกหรือ? บำงคนอำจ
พดูวำ่ “ขำ้พเจำ้ไปโบสถเ์ป็นประจ ำ อ่ำนพระคริสตธรรมคมัภีร์และ
อธิษฐำนทุกวนั และพยำยำมด ำเนินชีวติอยำ่งดีท่ีสุด ขำ้พเจำ้ยงัไม่ใช่คริส
เตียนอีกหรือ?” ขำ้พเจำ้ขอบอกท่ำนในท่ีน้ีวำ่ ตรำบใดท่ีท่ำนยงัไม่ไดม้อบบลัลงักชี์วติหรือพลงัใจของ
ท่ำนใหแ้ก่พระคริสตแ์ลว้ ท่ำนก็ยงัไม่เป็นคริสเตียน กำรมอบบลัลงักห์รือพลงัใจของท่ำนใหแ้ก่พระ
คริสตน์ั้น เป็นกุญแจท่ีจะเปิดประตูไปสู่ควำมเป็นคริสเตียน ตลอดจนเคล็ดลบัในกำรด ำเนินชีวิตคริส
เตียน ท่ีเตม็เป่ียมไปดว้ยชยัชนะ 

มีชำยหนุ่มผูห้น่ึงซ่ึงเป็นทั้งนกักีฬำ และผูน้ ำในสังคมท่ีมีช่ือเสียงมำก เขำปรำรถนำท่ีจะเป็น 
คริสเตียน แต่มีควำมรู้สึกหวัน่เกรงเช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน อีกเป็นอนัมำก และด ำเนินชีวติตำมน ้ำพระทยั
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ของพระองค ์ เขำไดว้ำงแผนกำรเก่ียวกบัชีวติของเขำไวแ้ลว้อยำ่งรัดกุมแต่รีรอท่ีจะเป็นคริสเตียน ดว้ย
เกรงวำ่พระเจำ้จะทรงเปล่ียนแผนกำรชีวิตของเขำเสีย ขณะท่ีขำ้พเจำ้และชำยหนุ่มผูน้ั้นไดส้นทนำ
ปรำศรัย แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยใหเ้ขำทรำบวำ่ พระเจำ้ทรงรักเขำมำก 
จนกระทัง่พระองคไ์ดท้รงส่งพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคล์งมำส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขน เพื่อแบก
รับเอำควำมผดิบำปของเขำไป และไดอ้ธิบำยใหเ้ขำทรำบวำ่ พระเจำ้ไดท้รงเตรียมแผนกำรอนัมหศัจรรย์
ไวส้ ำหรับชีวติของเขำแลว้ ในตอนทำ้ยขำ้พเจำ้ไดถ้ำมเขำวำ่ “คุณไม่คิดหรือวำ่ คุณสำมำรถท่ีจะเช่ือพึ่ง
ไวว้ำงใจในพระองคผ์ูท้รงรักคุณอยำ่งมำกถึงเพียงน้ี และผูท้รงมีพระสติปัญญำอนัลึกล ้ำไม่มีขอบเขต
จ ำกดั เหนือผูใ้ดทั้งส้ิน?” 

“ผมไม่เคยคิดเช่นน้ีมำก่อนเลย” เขำตอบ “ต่อไปน้ีผมจะเช่ือพึ่งไวว้ำงใจในพระองค”์ ขณะท่ี
ขำ้พเจำ้และหนุ่มผูน้ั้นอธิษฐำนร่วมกนัอยู ่ เขำไดเ้ปิดจิตใจตอ้นรับพระเยซูคริสต ์ เป็นผูช่้วยใหร้อด และ
เป็นพระเจำ้ของเขำ ถูกแลว้ ชีวติของเขำก็ไดเ้ปล่ียนแปลงไป
เช่นเดียวกบันิสิตนกัศึกษำอ่ืนนบัจ ำนวนหม่ืน ๆ คน ท่ำนผูอ่้ำนมัน่ใจ
ไดว้ำ่ หนุ่มผูน้ี้ไม่มีควำมเสียใจในกำรตดัสินใจของเขำเลย เพรำะวำ่
เด๋ียวน้ีเขำไดอุ้ทิศเวลำทั้งหมดของเขำ ในกำรน ำผูอ่ื้นใหห้นัมำเป็นคริส
เตียนเช่นเดียวกบัเขำ ณ บดัน้ีหำกท่ำนยงัไม่เคยรับพระเยซูคริสตเ์ป็น
พระผูช่้วยใหร้อดของท่ำนแลว้ โปรดทรำบเถิดวำ่ พระเยซูก ำลงัเคำะ
อยูท่ี่ประตูใจของท่ำนแลว้ (ประตูแห่งสติปัญญำ ควำมรู้สึก พลงัใจ 
ตลอดจนบุคลิกลกัษณะ และทุกส่ิงทุกอยำ่งในชีวติของท่ำน) ขอใหท้่ำนมอบพลงัใจของท่ำนใหแ้ก่
พระองค ์ จงทูลเชิญพระองคใ์หเ้สด็จเขำ้มำประทบัในชีวติจิตใจของท่ำน เพื่อวำ่พระองคจ์ะไดด้ ำรงพระ
ชนมชี์พของพระองคภ์ำยในท่ำน เพื่อวำ่พระองคจ์ะได ้ ทรงอภัยโทษ ควำมผิดบำปของท่ำนเพื่อท่ีจะ
ประทำน จุดมุ่งหมาย สันติสุข และฤทธ์ิเดช ใหแ้ก่ชีวติของท่ำน 

ในโอกำสอนัดียิง่และศกัด์ิสิทธ์ิเช่นน้ี ขอใหคุ้ณตดัสินใจนอ้มศีรษะอธิษฐำนดว้ยค ำอธิษฐำน
ดงัน้ี “ขำ้แต่องคพ์ระเยซูคริสตเจำ้ เชิญเสด็จเขำ้มำประทบัในชีวติของขำ้พเจำ้เถิด เพื่ออภยัในควำมผิด
บำปใหแ้ก่ขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ขอมอบพลงัใจ และบลัลงักชี์วติใหแ้ก่พระองคแ์ลว้ โปรดส ำแดงใหข้ำ้พเจำ้
ทรำบถึงน ้ำพระทยัของพระองค ์ ส ำหรับชีวติของขำ้พเจำ้ เพื่อวำ่ขำ้พเจำ้จะไดป้ฏิบติัตำมพระประสงค์
นั้นไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ขอพระองคไ์ดโ้ปรดประทำนสันติสุขและฤทธ์ิเดชใหแ้ก่ขำ้พเจำ้ เพื่อวำ่ขำ้พเจำ้จะมี
ชีวติอนัเป็นท่ีพอพระทยัพระองค ์และท่ีจะเทิดทูนพระเกียรติของพระองค ์อำเมน” 

พระธรรมยอห์น 1:12 กล่ำววำ่ “คนทั้งหลำยท่ีไดต้อ้นรับพระองคพ์ระองคท์รงโปรดใหมี้
อ ำนำจท่ีจะเป็นบุตรของพระเจำ้ได”้ เพรำะฉะนั้นเม่ือท่ำนรับเอำพระคริสตเ์ป็นผูช่้วยใหร้อดของท่ำน
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แลว้ ท่ำนก็เป็นบุตรของพระเจำ้ นอกจำกนั้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ยงัไดส้อนเรำไวอี้กวำ่ “พระเจำ้ได้
ทรงโปรดให้เรำทั้งหลำยมีชีวิตนิรันดร์ และชีวติน้ีมีอยูใ่นพระบุตรของพระองค”์ “ผูท่ี้มีพระบุตรนั้นก็มี
ชีวติ” เม่ือท่ำนรับเอำพระเยซูคริสตแ์ลว้ท่ำนก็ยอ่มจะไดรั้บชีวตินิรันดร์ทนัที และตลอดไป 

เม่ือท่ำนรับเอำพระคริสตเ์ขำ้มำในชีวติของท่ำนแลว้ ท่ำนก็เร่ิมมีชีวิตใหม่ท่ีน่ำต่ืนเตน้ ซ่ึง
พระองคไ์ดท้รงสร้ำงท่ำนข้ึนเพื่อชีวติเช่นนั้น เม่ือท่ำนเช่ือฟังค ำสั่งสอนของพระองคอ์ยำ่งเสมอตน้เสมอ
ปลำย ท่ำนก็จะไดรั้บชีวติครบบริบูรณ์ ตำมท่ีพระองคไ์ดท้รงสัญญำไว ้ ขำ้พเจำ้ใคร่ท่ีจะหนุนใจท่ำนให้
หมัน่ศึกษำพระคริสตธรรมคมัภีร์ดว้ยควำมอุตสำหะ เป็นคริสเตียนท่ีมีควำมกระตือรืนร้น และสมคัรเขำ้
เป็นสมำชิกคริสตจกัรในทอ้งถ่ินของท่ำน 

หลกัสูตรบันไดสิบข้ันสู่ความสมบูรณ์ในชีวติคริสเตียนน้ี (ซ่ึงเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร
เท่ำนั้น) ไดช่้วยให้นิสิตนกัศึกษำ ตลอดจนคนอ่ืน ๆ มำกมำยใหมี้ควำมสำมคัคีกบัพระคริสตอ์ยำ่งเกิดผล
มำแลว้ ฉะนั้น ถำ้หำกวำ่ท่ำนศึกษำหลกัสูตรน้ีอยำ่งจริงจงัทุกวนั ท่ำนก็จะไดรั้บพระพรในชีวติของท่ำน
ดว้ย ขอพระเจำ้ทรงอวยพระพรแด่ท่ำน และปกปักษรั์กษำท่ำน ในกำรร่วมด ำเนินชีวติกบัพระคริสต ์
องคพ์ระผูช่้วยให้รอดของเรำ 
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พระเยซูคริสต์คือใคร พระองค์ได้ทรงกระท าส่ิงใดบ้าง  
“พระคริสตท์รงเป็นแบบพระฉำยท่ีมองเห็นไดข้องพระเจำ้ ผูซ่ึ้งเรำไม่อำจมองเห็นพระองคท์รง

ด ำรงพระชนมอ์ยูก่่อนวนัสร้ำงโลกและสรรพส่ิง เพรำะวำ่พระองคท์รงสร้ำงทุกส่ิงทุกอยำ่งข้ึนมำ ดว้ยฝี
พระหตัถข์องพระองคเ์อง ไม่วำ่จะเป็นส่ิงของฝ่ำยจิตวิญญำณหรือฝ่ำยโลก ไม่วำ่จะเป็นส่ิงท่ีเรำมองเห็น
ดว้ยตำ หรือไม่สำมำรถมองเห็นดว้ยตำก็ตำม ไม่วำ่จะเป็นฤทธำนุภำพ ใด ๆ หรืออำณำจกัรใด ๆ ไม่วำ่
จะเป็นผูค้รอบครองหรือผูมี้ฤทธ์ิก็ตำม พระองคไ์ดท้รงสร้ำงทุกส่ิงทุกอยำ่งข้ึน และทรงสร้ำงข้ึนเพื่อ
พระองคเ์อง พระองคท์รงเป็นกฎแรกของจกัรวำล และทรงควบคุมทุกส่ิงทุกอยำ่งท่ีพระองคท์รงสร้ำง
ข้ึนนั้น ให้เป็นไปตำมกฎเกณฑท่ี์ทรงวำงไว ้และแมใ้นทุกวนัน้ี พระองคท์รงเป็นศีรษะของพระกำย คือ
คริสตจกัร 

พระองคท์รงสร้ำงชีวติข้ึนจำกควำมวำ่งเปล่ำ และทรงบนัดำลใหชี้วติเป็นข้ึนมำจำกควำมตำย 
โดยท่ีพระองคเ์องก็ทรงฟ้ืนข้ึนมำจำกควำมตำยเช่นกนั เพรำะฉะนั้นจึงเป็นกำรเหมำะสมแลว้ ท่ีจะเรียก
พระองคว์ำ่ พระเจำ้แห่งสำรพดัส่ิง ควำมบริบูรณ์ทั้งส้ินของพระเจำ้ด ำรงอยูใ่นพระองค ์ และโดยพระ
คริสตน้ี์เอง พระเจำ้ไดท้รงวำงแผนกำรเพื่อจะใหทุ้กส่ิงทุกอยำ่งคืนดีกบัพระองค ์ไม่วำ่จะเป็นส่ิงท่ีอยูใ่น
แผน่ดินโลกหรือในสวรรคก์็ดี โดยกำรส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขน อนัเป็นเคร่ืองสักกำระบูชำต่อพระ
เจำ้ 

และท่ำนทั้งหลำยซ่ึงเม่ือก่อนน้ีไม่ถูกกนักบัพระเจำ้ และเป็นศตัรูกบัพระองคโ์ดยกำรกระท ำ
ควำมชัว่ต่ำง ๆ บดัน้ีพระคริสตไ์ดท้รงโปรดใหท้่ำนทั้งหลำยคือดีกบัพระเจำ้โดยควำมตำยฝ่ำยเน้ือหนงั
ของพระองคบ์นไมก้ำงเขน เพื่อวำ่พระองคจ์ะไดถ้วำยท่ำนทั้งหลำยใหแ้ก่พระเจำ้ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นผูท่ี้
บริสุทธ์ิ ปรำศจำกมลทินใด ๆ และปรำศจำกขอ้ท่ีจะต ำหนิได ้ ในกำรคืนดีกบัพระเจำ้น้ี ท่ำนตอ้งตั้งมัน่
ในควำมเช่ือ อยำ่เบ่ียงบ่ำยไปจำกควำมหวงัในพระกิตติคุณซ่ึงท่ำนไดย้นิแลว้ และซ่ึงก็ไดป้ระกำศแลว้
แก่มนุษยทุ์กคนในโลก...” 

ถอดควำมจำก โคโลสี 1:15-23 (ฟิลลิปส์) 
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พระคริสต์ผู้พลกิประวัตศิาสตร์ของมนุษยชาติ 
พระเยซูคริสตป์ระสูติเม่ือ 1970 ปีเศษล่วงมำแลว้ ก่อนนั้นไดมี้

ศำสดำพยำกรณ์ชำวอิสรำเอล ท ำนำยถึงกำรเสด็จมำประสูติของพระองค์
ไวล่้วงหนำ้ เป็นเวลำหลำยร้อยปี พระคมัภีร์เดิมซ่ึงเขียนโดยบุคคลจ ำนวน
มำก และใชเ้วลำเขียนถึง 1500 ปี มีขอ้อำ้งอิงเก่ียวกบักำรเสด็จมำประสูติ
ของพระเยซูคริสตก์วำ่ 300 ขอ้ เม่ือพระเยซูทรงมีพระชนมำยสุำมสิบ
พรรษำ พระองคก์็ทรงเร่ิมปฏิบติัพระรำชกรณียกิจของพระองคใ์หป้รำกฏ

แก่สำธำรณชน ขำ้พเจำ้ไม่อำจกล่ำวถึงรำยละเอียด เก่ียวกบัพระรำชกรณียกิจ ทั้งหมดในท่ีน้ีไดค้รบถว้น 
นอกจำกจะขอกล่ำวโดยสรุปสั้น ๆ วำ่ ตลอดเวลำ 3 ปีท่ีพระองคป์ฏิบติัพระรำชกรณียกิจนั้น พระองค์
ไดป้ระทำนสูตรหน่ึงแก่มวลมนุษย ์ อนัเป็นสูตรท่ีจะท ำใหม้นุษยไ์ดรั้บชีวติครบบริบูรณ์ทั้งในชีวิตน้ี 
และในอนำคตดว้ย 

กำรด ำรงพระชนมชี์พของพระองค ์ส่ิงอศัจรรยท่ี์พระองคไ์ดท้รงกระท ำ พระด ำรัสของพระองค ์
กำรส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขน กำรฟ้ืนคืนพระชนมแ์ละกำรเสด็จข้ึนสู่สวรรคข์องพระองค ์ เหตุกำรณ์
ทั้งหมดเหล่ำน้ีลว้นแต่ระบุใหเ้รำรู้ควำมจริงท่ีวำ่ พระองคมิ์ไดท้รงเป็นมนุษยเ์ยีย่งปุถุชนทั้งหลำยเท่ำนั้น 
หำกแต่ทรงเป็นผูย้ิง่ใหญ่ ดงัจะเห็นไดจ้ำกขอ้อำ้งของพระองคท่ี์วำ่ “เรำกบัพระบิดำเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั” (ยอห์น 10:30) “ผูท่ี้ไดเ้ห็นเรำ ก็ไดเ้ห็นพระบิดำ” (ยอห์น 14:9)  

อำร์โนลด ์ ทอยน์บี นกัประวติัศำสตร์ท่ีมีช่ือเสียงยิง่คนหน่ึงของยคุปัจจุบนัน้ี ไดเ้ขียนเร่ือง
เก่ียวกบัพระเยซู โดยบรรจุถอ้ยค ำมำกกวำ่ค ำท่ีใชใ้นกำรเขียนเก่ียวกบับุคคลส ำคญัของโลกหกคน
รวมกนัเสียอีก เช่น โมฮ ำหมดั ซีซ่ำร์ นะโปเลียน จ๊อจ วอชิงตนั เป็นตน้ 

สำรำนุกรม “เอนไซโคลพิเดีย บริแทนนิกำ” อนัมีช่ือเสียงของโลกบรรจุถอ้ยค ำเก่ียวกบัพระเยซู
ไวถึ้ง 20,000 ค ำ ปัญญำชนทั้งหลำย ทุกประเทศและทุกศำสนำ ผูซ่ึ้งไดมี้โอกำสตรวจสอบหลกัฐำนแลว้ 
ก็เห็นพอ้งตอ้งกนัวำ่ พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูท่ี้มีบุคลิกลกัษณะยิง่ใหญ่ท่ีสุดเท่ำท่ีโลกเคยมีมำ และเขำ
จะตอ้งเห็นพอ้งตอ้งกนัเช่นเดียวกนัวำ่ พระองคท์รงเป็นผูน้ ำท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดและมีอิทธิพลต่อกำร
สร้ำงสรรคค์วำมดีงำมใหแ้ก่โลกมำกยิง่กวำ่คนใด ๆ ทั้งส้ิน 

ขอ้ท่ีควรพิจำรณำก็คือ ขอ้อำ้งของพระเยซูท่ีวำ่ พระองคท์รงเป็นพระเจำ้ และทรงเป็นตน้ก ำเนิด
ของวถีิทำงใหม่แห่งชีวิต ส่ิงท่ีน่ำสนใจก็คือวำ่ไม่วำ่ข่ำวประเสริฐของพระองค ์แพร่ออกไปถึงท่ีใด ชีวติ
ใหม่ ควำมหวงัใหม่และจุดมุ่งหมำยในกำรด ำรงชีวติใหม่ ยอ่มเกิดข้ึนท่ีนัน่เสมอ ฉะนั้นเรำจึงตอ้ง
ตดัสินใจเลือกเอำอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดใหแ้น่นอนวำ่ พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระบุตรของพระเจำ้ และพระ
ผูช่้วยใหร้อดของมวลมนุษยต์ำมท่ีพระองคท์รงอำ้งไวห้รือมิฉะนั้น พระองคก์็ตอ้งเป็นนกัหลอกลวงท่ี
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ยิง่ใหญ่ท่ีสุดเท่ำท่ีโลกเคยมีมำหำกวำ่ขอ้อำ้งของพระองคไ์ม่เป็นควำมจริง ก็น่ำแปลกท่ีวำ่ ค  ำหลอกลวง
ของพระองคน์ั้นก่อใหเ้กิดผลดีต่อโลก ยิง่กวำ่ผลของควำมจริงใด ๆ ทั้งปวงท่ีโลกเคยมีมำ 
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บทเรียนทีห่น่ึง 

1.พระเยซูคริสต์คอืใคร? 

ท่องจ ำ : ยอห์น 14:6 

พระเยซูคริสต์กบัค าพยากรณ์ทีเ่กดิผลสมจริง 

มีผูก้ล่ำววำ่ หำกใครมีควำมสำมำรถท ำนำยเหตุกำรณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในหำ้นำทีขำ้งหนำ้ใหถู้กตอ้ง
เสมอ ในชัว่ระยะเวลำเพียงสองสัปดำห์เท่ำนั้นเขำก็จะสำมำรถปกครองโลกได ้ แต่พระคริสตธรรม
คมัภีร์ไดพ้ยำกรณ์ถึงเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ นบัเป็นร้อยปีล่วงหนำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและน่ำอศัจรรย ์ เหตุกำรณ์
เหล่ำน้ีไดบ้นัทึกไวอ้ยำ่งละเอียดละออ ค ำพยำกรณ์หลำยขอ้ไดท้  ำนำยล่วงหนำ้นบัเป็นร้อย ๆ หรือพนั ๆ 
ปี กวำ่จะเกิดข้ึนสมจริง ค ำพยำกรณ์บำงขอ้ก็เก่ียวกบัเมืองหรือประเทศต่ำง เช่น เมืองยะริโฮ เมืองสะมำ
เรีย กรุงเยรูซำเล็ม ประเทศปำเลศไตน์ แผน่ดินโมอำบ และกรุงบำบูโลน นอกจำกนั้น ยงัมีบำงขอ้ท่ี
กล่ำวถึงบุคคลต่ำง ๆ เป็นส่วนตวั 

พระคมัภีร์เดิมไดพ้ยำกรณ์ถึงพระเยซูคริสตไ์วว้ำ่ 300 คร้ัง และไดพ้ยำกรณ์ถึงกำรเสด็จมำ
ประสูติของพระองคล่์วงหนำ้หลำยร้อยปี เป็นท่ีน่ำสังเกตวำ่ ค  ำพยำกรณ์ต่ำง ๆ น้ีไดเ้กิดข้ึนสมจริงตำมท่ี
พยำกรณ์ไวทุ้กประกำร ประวติัศำสตร์เองก็ไดย้นืยนัวำ่ แมแ้ต่เหตุกำรณ์ท่ีเป็นรำยละเอียดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 
ท่ีไดพ้ยำกรณ์ไว ้ ก็ไดเ้กิดข้ึนสมจริงเช่นเดียวกนั เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เหล่ำน้ีเป็นเคร่ืองยืนยนัโดยปรำศจำก
ขอ้สงสัยวำ่ พระเยซูทรงเป็นพระเมซียำ พระบุตรของพระเจำ้ และเป็นพระผูช่้วยให้รอดของโลกอยำ่ง
แทจ้ริง ขอ้พระธรรมท่ีแสดงไวข้ำ้งล่ำงน้ีเป็นค ำพยำกรณ์เพียงบำงขอ้ท่ีกล่ำวถึงพระเยซูคริสต ์ พร้อมกบั
ขอ้พระธรรมท่ีกล่ำวถึงเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนสมจริงตำมค ำพยำกรณ์ 

กำรประสูติของพระองค ์ : ปฐมกำล 3:15, อิสยำห์ 7:14, มทัธิว 1:18,22,23 สถำนท่ีประสูติของ
พระองค:์ มีคำห์ 5:2,ลูกำ 2:4,6,7 ชีวติในเยำวว์ยัของพระองคใ์นประเทศอียปิต์: โฮเชยำห์ 11:1,มทัธิว 
2:14,15 พระประสงคใ์นกำรส้ินพระชนมข์องพระองค:์ อิสยำห์ 53:4-6, 2 โครินธ์ 5:21, 1 เปโตร 2:24 
กำรท่ีพระองคท์รงถูกทรยศ: เศคำริยำห์ 11:12,13 13:6 มทัธิว 26:14-16 27:3-10  กำรถูกตรึงของ
พระองค:์ สดุดีบทท่ี 22, มทัธิวบทท่ี 27 กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์สดุดี 16:9,10,กิจกำร 2:31 

พระเยซูทรงอ้างถึงพระองค์เองว่าอย่างไร ? 

จงตอบตำมควำมนึกคิดของท่ำนเองวำ่ พระเยซูทรงหมำยควำมวำ่อยำ่งไรตำมท่ีพระองคท์รง
อำ้งไวใ้นขอ้พระธรรมดงัต่อไปน้ี 
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1. ยอห์น 10:30-33 ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ในขอ้ท่ี 31-33 บรรดำผูท่ี้ไดย้ินค ำตรัสของพระเยซู พำกนัคิดวำ่ พระองคท์รงหมำยควำมวำ่
อะไร? _____________________________________________________________________ 
2. ยอห์น 14:8,9 _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. ยอห์น 14:6 _______________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
4. มทัธิว 28:19,20 ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5. มำระโก 14:61,62 __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

บุคคลต่อไปนีก้ล่าวถึงพระเยซูคริสต์ว่าอย่างไร ? 

ขอใหต้อบตำมควำมนึกคิดของท่ำนเองวำ่ บุคคลในขอ้ต่อไปน้ี มีควำมนึกคิดหรือไดพู้ด
เก่ียวกบัพระเยซู วำ่อยำ่งไรบำ้ง? 

1. บรรดำศตัรูของพระองค ์(ยอห์น 5:18) __________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2. เปโตร (มทัธิว 16:16,17) _____________________________________________________ 
พระเยซูคริสตต์รัสตอบเปโตรวำ่อยำ่งไร ? _________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
3. มำธำ (ยอห์น 11:27) ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
4. โธมำ (ยอห์น 20:25-28) _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
พระเยซูคริสตต์รัสตอบโธมำวำ่อยำ่งไร ? __________________________________________ 

ตัวท่านเองเล่า กล่าวถึงพระเยซูคริสตว่าอย่างไร?  

1. ตำมขอ้พระธรรมขำ้งบนน้ี พระเยซูทรงอำ้งวำ่ (1) พระองคท์รงเป็นพระเจำ้โดยตรง (2) ทรง
อำ้งถึงพระองคโ์ดยกำรใชถ้อ้ยค ำ ซ่ึงผูท่ี้เป็นพระเจำ้เท่ำนั้นจะพึงอำ้งได ้ (3) ทั้งมิตรสหำยและ
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ศตัรูของพระองคไ์ดเ้รียกพระองคว์ำ่พระเจำ้โดยท่ีมิไดป้ฏิเสธในควำมจริงขอ้น้ีเลย ไม่เพียงแต่
เท่ำนั้น พระองคย์งัไดท้รงยกยอ่งบรรดำผูท่ี้ติดตำมพระองคท่ี์มีควำมคิดเช่นน้ีอีกดว้ย ถำ้หำกวำ่
พระเยซูคริสตมิ์ใช่พระเจำ้ และพระองคก์็ทรงรู้วำ่พระองคมิ์ใช่พระเจำ้ และขอ้อำ้งทั้งหลำยของ
พระองคก์็ไม่เป็นควำมจริง เรำจะมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัพระองคอ์ยำ่งไร? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2. สมมุติวำ่พระเยซูทรงยดึมัน่ ในขอ้อำ้งทั้งหลำยของพระองคท์ั้ง ๆ ท่ีขอ้อำ้งเหล่ำนั้นไม่เป็น
ควำมจริงแมแ้ต่นอ้ย เรำจะมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบัพระองคอ์ยำ่งไร? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. ค  ำตอบทั้งสองขอ้ขำ้งบนนั้น มีควำมหมำยหรือไม่? ________________________________ 
เพรำะเหตุใด?_______________________________________________________________ 
4.ท่ำนเช่ือวำ่พระเยซูคือใคร? เหตุใดจึงเช่ือเช่นนั้น? _________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
บุคคลธรรมดำใด ๆ ก็ตำม ท่ีอำ้งถึงตนเองเช่นเดียวกบัพระเยซูนั้น จะมิอำจเป็นปรมำจำรยท์ำง
ธรรมจริยำไดเ้ลย ผูท่ี้พดูเช่นนั้นถำ้หำกไม่เป็นคนวกิลจริตจิตฟ่ันเฟ่ือนก็ตอ้งนบัเขำ้กบัพวกมำร
ร้ำยมำจำกนรก ท ำนองเดียวกนั ท่ำนก็จะตอ้งตดัสินใจเลือกเอำวำ่ พระเยซูทรงเป็นพระบุตร
ของพระเจำ้อยำ่งแทจ้ริงหรือมิฉะนั้นก็ตอ้งเช่ือวำ่ พระองคเ์ป็นคนท่ีเลวร้ำยอยำ่งเหลือขนำด 
กำรตดัสินใจของเรำจะตอ้งลงเอยในรูปใดรูปหน่ึงอยำ่งแน่ชดั จะอยูร่ะหวำ่งคร่ึง ๆ กลำง ๆ 
ไม่ได ้ เรำก็ตอ้งกรำบไหวบู้ชำพระองคแ์ทนพระบำทในฐำนะท่ีพระองคท์รงเป็นพระเจำ้ หรือ
เรำตอ้งยอมรับวำ่พระองคเ์ป็นมำรร้ำย อยำ่เพียงยกยอ่งพระองคใ์นฐำนะเป็นพระปรมำจำรยใ์น
ดำ้นธรรมจริยำเท่ำนั้น ทั้งน้ีเพรำะพระองคมิ์ไดท้รงเปิดโอกำสใหเ้รำเลือกตดัสินใจเช่นนั้น” 

 
 

ซี.เอส. ลูวสิ 
จากหนังสือ The Case For Christianity 
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บันทกึและค าถาม 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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บทเรียนทีส่อง 

2.สภาพเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ 

ท่องจ ำ : ยอห์น 1:12 

การเสด็จเข้ามาในโลกของพระเยซูคริสต์ 

1. ตำมค ำตรัสของพระเยซูในพระธรรมยอห์น 17:5 นั้น ก่อน
วำระท่ีพระเยซูคริสตเ์สด็จเขำ้มำในโลกน้ี พระองคท์รงประทบัอยู ่ณ ท่ีใด? 
__________________________________________________________________________ 
2. อ่ำนพระธรรม มทัธิว 1:18-23 แลว้สรุปถึงเหตุกำรณ์แวดลอ้ม เก่ียวกบักำรประสูติของพระ
เยซู ดว้ยถอ้ยค ำของท่ำนเอง ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
พระคริสตธรรมใหม่มิไดใ้ห้รำยละเอียด เก่ียวกบัชีวติในเยำวว์ยัของพระเยซูมำกนกั จวบจน

พระองคมี์พระชนมไ์ด ้ 30 พรรษำ เป็นท่ีประจกัษว์ำ่ ผูเ้ขียนพระธรรมกิตติคุณไดมุ้่งท่ีจะเขียนใหเ้รำ
ทรำบถึงพระลกัษณะของพระเยซู มำกกวำ่ท่ีจะมุ่งเนน้ถึงล ำดบัเหตุกำรณ์ในพระชนมชี์พของพระองค์ 

พระลกัษณะของพระเยซูคริสต์ 

ขอ้พระธรรมต่อไปน้ี สอนใหท้่ำนทรำบถึงพระลกัษณะของพระเยซูอยำ่งไรบำ้ง? 
1. มำระโก 1: 40-42 __________________________________________________________ 
2.ลูกำ 23:33,34 ______________________________________________________________ 
3. ยอห์น 2:13-16 ____________________________________________________________ 
4. ยอห์น 13:1-5 _____________________________________________________________ 
“พระลกัษณะของพระเยซู ไม่เพียงแต่จะเป็นแบบอยำ่ง แห่ง

คุณธรรมอนัสูงสุดเท่ำนั้นหำกยงัเป็นแรงผลกัดนัท่ีมีพลงัมำกท่ีสุด ใน
กำรท่ีจะใหม้นุษยป์ฏิบติัตำม นอกจำกนั้น ยงัมีอิทธิพลต่อมนุษยชำติ
อยำ่งมำกยิง่ จนอำจกล่ำวไดว้ำ่ ตลอดระยะเวลำอนัสั้นเพียงสำมปี แห่ง
กำรปฏิบติัพระรำชกิจของพระองคใ์นโลกน้ี พระองคไ์ดท้รงท ำใหชี้วติ
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มนุษยเ์ปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีดีข้ึน และขดัเกลำจิตใจของมนุษยใ์หอ่้อนโยน ยิง่ไปกวำ่ท่ีนกัปรัชญำ
ทั้งหลำย หรือบรรดำปรมำจำรยด์ำ้นธรรมจริยำใด ๆ ท่ีเคยสั่งสอนกนัมำเสียอีก”  

ดับบลวิ. อ.ี เอช. เลคกี ้
จากหนังสือ History of European Morals 

พระเยซูในฐานะทีท่รงเป็นปรมาจารย์ 

1. ขอใหอ่้ำนพระธรรมมทัธิว 7:7-11 จำกค ำเทศนำบนภูเขำใหล้ะเอียดถ่ีถว้น ขอ้ควำมต่อไปน้ี 
มีปรำกฎอยูใ่นขอ้พระธรรมใดบำ้ง?  
ก. ค ำสอนท่ีตรัสซ ้ ำ ๆ กนัหลำยคร้ัง ______________________________________________ 
ข. ค ำสอนท่ีเป็นอุทำหรณ์ ______________________________________________________ 
ค. ค ำสอนท่ีสำมำรถน ำไปปฏิบติัในชีวติประจ ำวนัได ้________________________________ 
ง. ค  ำสรุปท่ีมีควำมหมำยอยำ่งชดัแจง้ _____________________________________________ 
2. ส่ิงท่ีส ำคญัยิง่ไปกวำ่กำรเทศนำสั่งสอนท่ีสัมฤทธ์ิผลของพระองค ์คืออะไร (มทัธิว 7:29) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. พระองคท์รงไดรั้บฤทธ์ิอ ำนำจน้ีมำจำกไหน? (ยอห์น 12:49,50) ______________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. จงใหเ้หตุผลสำมประกำรวำ่ เหตุใดท่ำนจึงมีควำมรู้สึกวำ่ ท่ำนสำมำรถเช่ือพึ่งค  ำสั่งสอนของ
พระเยซูได ้
_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

บันทกึและค าถาม 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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บทเรียนทีส่าม 

3.การส้ินพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 

ท่องจ ำ :โรม 5:8 

ความจ าเป็นทีพ่ระเยซูคริสต์ต้องส้ินพระชนม์ 

1. จงอ่ำนพระธรรม โรม 3:10-12 และ 3:23 อยำ่งละเอียดถ่ีถว้น 
ก. ในขอ้พระธรรมดงักล่ำวแลว้น้ีผูเ้ขียนไดใ้ชค้  ำวำ่ “ไม่มี” และ “คนทั้งหลำย” หรือค ำอ่ืน
ท ำนองน้ีก่ีคร้ัง? ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ค. ขอ้พระธรรมเหล่ำน้ีสอนวำ่อยำ่งไร เก่ียวกบับุคคลท่ีมนุษยย์กยอ่งวำ่น่ำนบัถือ มีศีลธรรม
และมีวฒันธรรมดี ____________________________________________________________ 
2. ผลของกำรกระท ำบำปคืออะไร? (โรม 6:23) ______________________________ 

ข้อสังเกต พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ ควำมตำยมิไดห้มำยถึง ควำมส้ินสุดของชีวติ หำกแต่หมำยถึง
กำรถูกแยก กล่ำวคือ ความตายฝ่ายเนือ้หนัง เป็นกำรแยกวญิญำณ (นำมธรรมซ่ึงไม่อำจเห็นดว้ยตำ หรือ
สภำพท่ีย ัง่ยนืเป็นอมตะ) ออกจำกร่ำงกำย (รูปธรรมซ่ึงเป็นส่วนของมนุษยท่ี์เห็นไดด้ว้ยตำท่ีจะตอ้งเน่ำ
เป่ือย เส่ือมสลำยไป) ส่วนความตายฝ่ายจิตวญิญาณ หมำยถึงกำรแยกมนุษยอ์อกจำกพระเจำ้ ควำมตำย
ทั้งฝ่ำยเน้ือหนงัและฝ่ำยจิตวิญญำณต่ำงก็เป็นผลของควำมผดิบำปดว้ยกนัทั้งส้ิน 

พระเจำ้ทรงสร้ำงมนุษยข้ึ์น เพื่อใหมี้สำมคัคีธรรมกบัพระองค ์แต่เพรำะเหตุท่ีมนุษยมี์ใจด้ือดำ้น
ชอบตำมใจตนเอง จึงท ำใหค้วำมสัมพนัธ์กบัพระเจำ้ขำดสะบั้นลง เม่ือเรำ
ดึงปลัก๊ไฟฟ้ำออกจำกท่ีเสียบ วงจรของกระแสไฟฟ้ำก็ขำดลง เป็นเหตุให้
แสงสวำ่งท่ีหลอดไฟฟ้ำดบัมืดไป พระคริสตธรรมคมัภีร์อธิบำยถึงสภำวะ
ท่ีเกิดข้ึนแก่มนุษยใ์นท ำนองน้ี ผลของกำรท่ีมนุษยต์อ้งถูกแยกหรือพลดั
พรำกจำกพระเจำ้น้ี ไม่เพียงแต่เป็นเหตุใหเ้กิดกำรกระท ำบำปอยำ่งมหนัต ์
เช่น ฆำตกรรม กำรฝ่ำฝืน ศีลธรรม กำรลกัทรัพย ์ฯลฯ เท่ำนั้น แต่ยงัเป็น

เหตุใหมี้ควำมวติกกงัวลร ำคำญใจขำดจุดมุ่งหมำยและควำมสนใจในชีวติ มีควำมขดัขอ้งหมองใจ 
ปรำรถนำท่ีจะหนีจำกควำมจริง ตลอดจนมีควำมหวำดกลวัต่อควำมตำย พฤติกำรณ์เช่นน้ีเป็น
พยำนหลกัฐำนไดอ้ยำ่งเพียงพอวำ่ มนุษยไ์ดถู้กตดัขำดจำกพระเจำ้ซ่ึงเป็นผูเ้ดียวเท่ำนั้น ท่ีสำมำรถ
ประทำนฤทธ์ิเดชในกำรด ำเนินชีวติท่ีครบบริบูรณ์ได ้
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ผลแห่งการส้ินพระชนม์ของพระคริสต์ 

1. อ่ำนพระธรรม 2 โครินธ์ 5:21 อยำ่งถ่ีถว้น แลว้ตอบค ำถำมต่อไปน้ี 
ก. ขอ้พระธรรมน้ีกล่ำววำ่ พระเยซูทรงดีประเสริฐอยำ่งไร? ___________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ข. เม่ือพระองคท์รงส้ินพระชนม ์มีอะไรเกิดข้ึนแก่พระองค?์ __________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ค. กำรท่ีเป็นเช่นน้ี ก่อใหเ้กิดผลต่อมนุษยอ์ยำ่งไร? ___________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. พระเยซูทรงรู้สึกอยำ่งไรต่อกำรส้ินพระชนมบ์นไมก้ำงเขน? (ฮีบรู 12:2) _______________ 
__________________________________________________________________________ 
3. เหตุใดพระองคจึ์งส้ินพระชนมเ์พื่อเรำ? (1 เปโตร 3:18) ____________________________ 
__________________________________________________________________________ 

ผลประโยชน์แห่งการส้ินพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ในชีวิตประจ าวนัของเรา 

1.วธีิเดียวเท่ำนั้นท่ีจะท ำให ้กำรส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์เป็นประโยชน์ในกำรช่วยใหเ้รำ
ไดรั้บควำมรอด คืออะไร? (กิจกำร 16:31) ___________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. เหตุใดเรำจึงรับควำมรอดโดยผลงำนของเรำเองไม่ได?้ (เอเฟซสั 2:8,9) ________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. จงอ่ำนพระกิตติคุณ ยอห์น 3:18 อยำ่งละเอียดถ่ีถว้น แลว้ตอบค ำถำมต่อไปน้ี  
ก. มนุษยท์ั้งสองจ ำพวกตำม ท่ีขอ้พระธรรมน้ีกล่ำวไวน้ั้น มีใครบำ้ง? ___________________ 
__________________________________________________________________________ 
ข. เหตุผล เพียงประการเดียว ท่ีท ำใหม้นุษยจ์  ำพวกหน่ึง ตอ้งถูกพิพำกษำคืออะไร? __________ 
__________________________________________________________________________ 
ค. ตำมท่ีพระคริสตธรรมคมัภีร์กล่ำวไวน้ั้น ท่ำนจะตอ้งถูกพิพำกษำหรือไม่? ______________ 
__________________________________________________________________________ 
4. ตำมพระกิตติคุณ ยอห์น 5:11,12 ท่ำนไดรั้บชีวิตนิรันดร์หรือยงั? _____________________ 
__________________________________________________________________________ 
ข้อสังเกต พึงทรำบวำ่พระธรรม 1 ยอห์น ซ่ึงเป็นจดหมำยฝำกของอคัรสำวกยอห์น และอยู่

ตอนทำ้ย ๆ ของพระคริสตธรรมใหม่ กบั พระกิตติคุณยอห์นนั้น ไม่เหมือนกนั เป็นคนละเล่ม  
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บันทกึและค าถาม 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 



 38 

บทเรียนทีส่ี่ 

4.การพืน้คนืพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 

ท่องจ ำ :1 โครินธ์ 15:3,4 
กำรท่ีพระเยซูคริสตท์รงถูกตรึงบนไมก้ำงเขนนั้น ไดก้ระท ำใหผู้ ้

ท่ีติดตำมพระองคก์ระจดักระจำยไป มีควำมหวำดกลวั และทอ้ใจมำก 
บรรดำศตัรูของพระเยซูไดเ้ฉลิมฉลองชยัชนะของเขำ แต่ภำยหลงัจำกท่ีพระเยซูทรงถูกตรึงแลว้สำมวนั 
ควำมมหศัจรรยท่ี์ยิง่ใหญ่ก็ไดเ้กิดข้ึน นัน่คือพระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมำจำกควำมตำย ภำยใน
เวลำไม่ก่ีสัปดำห์ ผูท่ี้เคยติดตำมพระองคซ่ึ์งเคยหวำดกลวัต่อภยัพิบติัอนัตรำยจำกบรรดำศตัรูของ
พระองค ์ ก็ไดก้ลำยเป็นผูท่ี้มีควำมกลำ้หำญ ปรำศจำกควำมหวำดหวัน่ใด ๆ ทั้งส้ิน พวกเขำไดป่้ำว
ประกำศใหป้ระชำชนทัว่ไป ทรำบถึงกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคซ่ึ์งเป็นควำมจริงท่ีได้
เปล่ียนแปลงโฉมหนำ้ประวติัศำสตร์ของมนุษยชำติทั้งปวง ผูท่ี้ติดตำมพระเยซูคริสตเ์หล่ำนั้น มิได้
ติดตำมในฐำนะท่ีพระองคเ์ป็นเพียงศำสดำ ซ่ึงตอ้งตำยดุจปุถุชนทัว่ ๆ ไป หำกแต่ติดตำมพระองคใ์น
ฐำนะท่ีมีควำมสัมพนัธ์อยำ่งแนบแน่นกบัพระเจำ้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่แมใ้นทุกวนัน้ี พระเยซูคริสตก์็ยงัคง
ด ำรงอยูเ่ช่นเดียวกนั และทรงมีควำมปรำรถนำอยำ่งแรงกลำ้ท่ีจะกระท ำพระรำชกิจของพระองค ์ในชีวิต
ของผูท่ี้เช่ือพึ่งในพระองค ์

“ขอ้แตกต่ำงท่ีส ำคญัยิง่ระหวำ่งคริสเตียนในปัจจุบนั กบัคริสเตียนในสมยัเร่ิมแรก ตำมท่ีปรำกฏ
ในจดหมำยฝำกของอำจำรยเ์ปำโล ก็คือคริสเตียนในปัจจุบนัมกัจะถือวำ่ พระธรรมค ำสั่งสอนของพระ
เยซูคริสตเ์ป็นภำระท่ีเขำจะตอ้งปฏิบติัตำม และถือวำ่เป็นเพียงกฎแห่งชีวติท่ีจะตอ้งยึดถือเท่ำนั้น แต่
ส ำหรับคริสเตียนในสมยัเร่ิมแรกนั้น เขำไดรั้บประสบกำรณ์อนัลึกซ้ึงชีวติเก่ำของเขำล่วงพน้ไปแลว้ 
และมีชีวติใหม่เขำ้มำแทนท่ี พวกเขำไดอ้ธิบำยวำ่ชีวติใหม่ท่ีเขำไดรั้บ ก็คือชีวติของพระคริสตเ์องผูส้ถิต
อยูภ่ำยในเขำล ำพงักำรปฏิรูปทำงดำ้นศีลธรรมเพียงอยำ่งเดียว ยอ่มไม่เพียงพอท่ีจะอธิบำยถึงกำร
เปล่ียนแปลงในชีวติของบุคคลเหล่ำน้ี และไม่เพียงพอท่ีจะอธิบำยถึงควำมร่ืนเริงแจ่มใสอนัมำกลน้ใน
ชีวติจิตใจของพวกเขำ กำรเปล่ียนแปลงในชีวติของคริสเตียนในยคุเร่ิมแรกนั้น ไม่ไดเ้กิดจำก
แรงผลกัดนัของโลกเม่ือเป็นเช่นน้ีเรำจึงตอ้งยอมรับวำ่ กำรท่ีพวกเขำไดรั้บกำรเปล่ียนแปลง และมีชีวติท่ี
ครบถว้นบริบูรณ์เช่นนั้น ก็เพรำะวำ่พวกเขำไดเ้ขำ้สนิทในพระเจำ้โดยทำงองคพ์ระเยซูคริสตน์ัน่เอง 

“คริสเตียนหลำยคนปัจจุบนัน้ี มกัพำกนัพดูถึงควำมทุกขย์ำกล ำบำกในกำรด ำเนินชีวิตคริสเตียน 
ประหน่ึงวำ่เรำควรจะรอคอย จนกวำ่จะถึงวำระท่ีกำรเป็นพยำนจะสะดวกสบำยกวำ่น้ี ขอใหเ้รำช่ืนใจ
เถิด เพรำะเม่ือระลึกถึงกำรบำกบัน่ของคริสเตียนในสมยัก่อน ๆ นั้น เรำก็จะทรำบวำ่จ ำนวนคนท่ีเช่ือได้
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ทวคูีณอยำ่งน่ำอศัจรรย ์ทั้ง ๆ ท่ีตอ้งต่อสู้กบัภำวะท่ีเลวร้ำย ชีวติเส่ียงต่อภยัอนัตรำยตลอดเวลำ คริสเตียน
ในยคุเร่ิมแรกเหล่ำนั้น มีควำมกระตือรืนร้นในกำรรับใชพ้ระองคเ์ป็นอยำ่งยิง่ ประดุจวำ่ภำยในอกของ
พวกเขำนั้นสุมไวด้ว้ยกองไฟทีเดียว ทั้งน้ีเพรำะวำ่พวกเขำก็มัน่ใจวำ่ พระเจำ้ไดรั้บเขำไวเ้ป็นบุตรของ
พระองค ์ คริสเตียนเหล่ำนั้นเป็นผูบุ้กเบิกแผว้ถำงทำงส ำหรับผูท่ี้จะรับชีวติใหม่ในอนำคต ตลอดจนเป็น
ผูปู้พื้นฐำนส ำหรับแผน่ดินของพระเจำ้ในโลกน้ี กำรกระท ำของพวกเขำเป็นแบบอยำ่งท่ีดี ส ำหรับผูเ้ชือ
ในสมยัน้ี ถำ้หำกวำ่เรำมีควำมเช่ือมัน่เช่นเดียวกบัพวกเขำ เรำก็จะไดรั้บผลส ำเร็จดงัท่ีพวกเขำไดรั้บ
มำแลว้ในอดีต” 

เจ.บี.ฟิลสิปส์ 
คัดจาก Foreword to Letters to Young Churches 

ข้อพสูิจน์ส่ีประการ ทีแ่สดงว่า พระเยซูทรงฟ้ืนขึน้จากความตายอย่างแท้จริง 

ข้อพสูิจน์ประการแรก : พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า ได้ทรงท านายถึงการฟ้ืนคืนพระชนม์ของ
พระองค์ไว้ก่อน 

1. พระเยซูไดต้รัสแก่อคัรสำวกของพระองคใ์นพระธรรม ลูกำ 18:31-33 วำ่อยำ่งไร?________ 
__________________________________________________________________________ 
2. หำกวำ่พระเยซูทรงเนน้ไวอ้ยำ่งชดัแจง้วำ่ พระองคจ์ะทรงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมำจำกควำม
ตำย แต่แลว้พระองคมิ์ไดท้รงฟ้ืนคืนพระชนมต์ำมท่ีไดท้รงอำ้งไวน้ั้น ท่ำนจะลงควำมเห็น
เก่ียวกบัพระองคว์ำ่
อยำ่งไร?__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

ข้อพสูิจน์ประการทีส่อง : การฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระองค์ เป็นค าอธิบายทีส่มเหตุสมผลประการเดียว
ว่า เหตุใดอุโมงค์ฝังพระศพของพระองค์จึงว่างเปล่า 

1. บรรดำมิตรสหำยของพระเยซูไดท้  ำอยำ่งไร ในกำรท่ีจะป้องกนัมิใหพ้ระศพของพระองคถู์ก
ลกัเอำไป? (มำระโก 15:46) ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. บรรดำศตัรูของพระเยซูไดจ้ดักำรอยำ่งไร ในกำรป้องกนัมิใหพ้ระศพของพระองคถู์ก
เคล่ือนยำ้ย (มทัธิว 27:62-66 ) ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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ข้อสังเกต หำกวำ่พระเยซูมิไดส้ิ้นพระชนมอ์ยำ่งแทจ้ริง หำกแต่
เป็นเพียงไดรั้บควำมเหน่ือยอ่อนและบำดเจบ็อยำ่งสำหสัเน่ืองจำกกำรถูก
ตรึงแลว้ไซร้ กอ้นหินใหญ่ท่ีปิดปำกอุโมงค ์ ตลอดจนบรรดำทหำรท่ีเฝ้ำ
อุโมงคน์ั้น ก็ยอ่มจะเป็นอุปสรรคกีดขวำง มิใหพ้ระองคห์ลบหนีออกจำก
อุโมงคไ์ด ้ หำกวำ่บรรดำมิตรสหำยของพระเยซู พยำยำมท่ีจะลกัพำพระศพ
ของพระองคไ์ปจำกอุโมงคน์ั้น หินท่ีปิดปำกอุโมงคแ์ละทหำรท่ีเฝ้ำยำมอยู ่ ก็ยอ่มจะเป็นอุปสรรค
ขดัขวำงกำรกระท ำของเขำเช่นเดียวกนั อน่ึง เหล่ำศตัรูของพระเยซูเองยอ่มจะไม่ลกัเอำพระศพของ
พระองคไ์ป เพรำะวำ่กำรกระท ำเช่นนั้นจะเป็นกำรสนบัสนุนใหป้ระชำชนเช่ือในกำรฟ้ืนคืนพระชนม์
ของพระองค ์ เม่ือเป็นเช่นน้ี กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูเท่ำนั้นท่ีเป็นค ำตอบในปัญหำท่ีวำ่ เหตุใด
อุโมงคฝั์งศพของพระองคจึ์งวำ่งเปล่ำ 

ข้อพสูิจน์ประการทีส่าม : การฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระเยซูเป็นค าตอบทีส่มเหตุสมผลเพยีงพอ
ประการเดียวเท่าน้ัน ในการทีจ่ะอธิบายถึงการทีพ่ระเยซูคริสต์ทรงปรากฎพระกาย แก่บรรดาอคัรสาวก
ของพระองค์ 

1. ตำมท่ีอคัรสำวกเปำโลบนัทึกไวใ้นพระธรรม 1 โครินธ์ 15:4-8 นั้น พระเยซูไดท้รงส ำแดง
พระองคแ์ก่ผูใ้ดหรือหมู่คณะใดบำ้ง?  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
2. หำกวำ่พระเยซูมิไดท้รงฟ้ืนคืนพระชนมข้ึ์นมำอยำ่งแทจ้ริงแลว้ เรำจะลงควำมเห็นวำ่ 
เก่ียวกบับุคคลท่ีเป็นประจกัษพ์ยำนเหล่ำนั้นอยำ่งไร? (1 โครินธ์ 15:15) __________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. เหตุใดค ำตอบในขอ้สองจึงไม่สมเหตุสมผล? ____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. หำกวำ่พระเยซูคริสตมิ์ไดท้รงฟ้ืนข้ึนมำจำกควำมตำยจริง กำรท่ีเรำมีควำมเช่ือในพระองคจ์ะ
มีควำมหมำยเพียงใด? (1 โครินธ์ 15:17) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
5. เม่ือพระเยซูคริสตไ์ดท้รงส ำแดงพระองค ์แก่บรรดำผูท่ี้ติดตำมพระองคแ์ลว้ พระองคไ์ดท้รง
กระท ำส่ิงใดบำ้ง เพื่อพิสูจน์ใหพ้วกเขำทรำบวำ่ พระองคคื์อพระคริสตจ์ริง ๆ? (ลูกำ 24:36-43)  
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________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

ข้อพสูิจน์ประการทีส่ี่ : การฟ้ืนคืนพระชนม์คือค าอธิบายทีส่มเหตุสมผลเพยีงประการเดียว ส าหรับการ
เร่ิมต้นของคริสตจักร 

1. หลงัจำกท่ีพระเยซูคริสตท์รงฟ้ืนคืนพระชนมไ์ม่ก่ีสัปดำห์ อคัรสำวกเปโตร ก็ไดเ้ทศนำสั่ง
สอนคนเป็นอนัมำก ในวนัเทศกำลเพนเทคศเตซ่ึงเป็นกำรก่อตั้งคริสตจกัรข้ึน หวัขอ้ส ำคญัใน
ค ำเทศนำสั่งสอนของท่ำนเปโตรในวนันั้น มีใจควำมอยำ่งไรบำ้ง? (กิจกำร 2:29-32) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2. หำกวำ่พระศพของพระเยซูยงัคงอยูใ่นอุโมงคฝั์งศพแลว้ บรรดำผูท่ี้ฟังค ำเทศนำของท่ำนอคัร
สำวกโปโตร น่ำจะมีปฏิกิริยำต่อค ำเทศนำของท่ำนอยำ่งไร ? ___________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. บรรดำผูท่ี้ฟังค ำเทศนำของอคัรสำวกเปโตรตอบสนองค ำ
เทศนำของท่ำนอยำ่งไร? (กิจกำร2:37,38,41,42) 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

ผลของการพืน้คืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 

1. กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์สอนใหเ้รำทรำบอะไรบำ้งเก่ียวกบั  
ก. พระเยซูคริสต?์ (โรม 1:4) ___________________________________________________ 
ฤทธ์ิอ ำนำจท่ีพระเจำ้ทรงใชใ้นกำรท ำงำนพระรำชกิจของพระองคใ์นชีวิตของเรำ? 
 (เอเฟซสั 1:19,20) ___________________________________________________________ 
ค. ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนแก่ร่ำงกำยของเรำในท่ีสุด (ฟิลิปปี 3:21) _____________________________ 
2. หำกเรำเช่ือวำ่พระเยซูคริสตท์รงฟ้ืนคืนพระชนมจ์ริงแลว้ เป็นกำรเช่ือท่ีสมเหตุสมผลหรือไม่ 
ท่ีจะยอมเช่ือวำ่ ควำมมหศัจรรยทุ์กอยำ่งท่ีพระเยซูทรงกระท ำนั้นเป็นควำมจริง? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
โธมำส อำร์โนลด ์ผูซ่ึ้งเคยเป็นอำจำรยใ์หญ่ท่ีมีช่ือเสียงของวทิยำลยัรักบ้ีเป็นเวลำถึง 14 ปี และ

เป็นผูป้ระพนัธ์หนงัสือชุด ประวติัศาสตร์ของกรุงโรม และต่อมำไดรั้บกำรแต่งตั้งใหเ้ป็นหวัหนำ้แผนก
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วชิำ “ประวติัศำสตร์สมยัใหม่” ท่ีมหำวทิยำลยัออ๊กส์ฟอร์ด เป็นพยำนถึงกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระ
เยซูคริสตว์ำ่ เป็นควำมจริงตำมประวติัศำสตร์ ท่ีเช่ือถือและไวว้ำงใจไดด้งัน้ี 

“หลกัฐำนเก่ียวกบัพระรำชประวติัของพระเยซูคริสต ์ กำรประสูติ กำรส้ินพระชนม ์ ตลอดจน
กำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคน์ั้น ไดรั้บกำรพิสูจน์ตรวจตรำ จนเป็นท่ีพอใจของคนทุกยคุทุกสมยั
เสมอมำ ผูค้นนบัพนันบัหม่ืนไดท้  ำกำรพิจำรณำตรวจสอบหลกัฐำนต่ำง ๆ เก่ียวกบัเร่ืองน้ี อยำ่งละเอียด
ถ่ีถว้นมำแลว้ พวกเขำไดพ้ินิจพิเครำะห์อยำ่งรอบคอบ ไม่ผดิอะไรกบักำรพิจำรณำคดีท่ีส ำคญัยิง่ของศำล 
และขำ้พเจำ้เองก็ไดต้รวจสอบมำแลว้หลำยคร้ังเช่นเดียวกนั กำรกระท ำของขำ้พเจำ้มิใช่เป็นกำรโฆษณำ
ชวนเช่ือ ใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดคลอ้ยตำมไปดว้ย หำกแต่ขำ้พเจำ้กระท ำเพื่อใหไ้ดค้  ำตอบท่ีชดัแจง้ ส ำหรับตวั
ของขำ้พเจำ้เอง ขำ้พเจำ้ไดใ้ชเ้วลำหลำยปีในกำรศึกษำประวติัศำสตร์ยคุต่ำง ๆ และไดใ้คร่ครวญหำ
เหตุผล ชัง่น ้ำหนกัของหลกัฐำน ตำมท่ีมีบุคคลอ่ืน ๆ ไดเ้ขียนถึงเร่ืองรำวเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้ตอ้งยอมรับวำ่ 
ไม่มีเหตุกำรณ์หรือควำมจริง ใด ๆ ในประวติัศำสตร์ของมนุษยชำติ ท่ีมีพยำนหลกัฐำนอยำ่งท่วมทน้
มำกยิง่ไปกวำ่เร่ืองรำวกำรส้ินพระชนม ์และกำรฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต”์ 
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บทเรียนทีห้่า 

5.พระเยซูคริสต์ทรงด ารงพระชนม์ในคริสเตียน 

ท่องจ ำ : ววิรณ์ 3:20  
พระธรรมววิรณ์ บทท่ี 2 และ 3 อนัเป็นจดหมำยฝำกท่ีท่ำนยอห์นเขียนไปยงัคริสตจกัรต่ำง ๆ 

นั้น ไดเ้นน้ถึงหลกัควำมจริงท่ีวำ่กำรเป็นสมำชิกคริสตจกัรมิไดเ้ป็นหลกัประกนัอยำ่งเพียงพอ ในอนัท่ี
จะช้ีใหเ้ห็นวำ่ บุคคลนั้น ๆ มีควำมสัมพนัธ์กบัพระเยซูคริสตอ์ยำ่งแทจ้ริง ขอใหส้ังเกต พระธรรมวิวรณ์ 
3:20 ซ่ึงวำ่ “....ถ้า ผู้ใด ได้ยินเสียงเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหา ผู้นั้น เราจะรับประทานอาหารกับ 
เขา และเขา จะรับประทานอาหารกับเรา” ไดเ้นน้ในแง่กำรรับเช่ือเป็นส่วนตวั ไม่ใช่หมู่คณะ หรือ
ส่วนรวม 

เม่ือท่ำนไดอ้ญัเชิญใหพ้ระเยซูคริสต ์ เสด็จเขำ้มำประทบัในจิตใจของท่ำน ให้เป็นองคพ์ระผู ้
เป็นเจำ้ และพระผูช่้วยใหร้อดของท่ำน โดยกำรสำรภำพควำมผดิบำปของท่ำน และทูลขอใหพ้ระองค์
อภยัโทษแก่ท่ำนแลว้พระองคก์็จะตอบค ำอธิษฐำนของท่ำน โดยกำรเสด็จเขำ้มำประทบัในชีวติจิตใจ
ของท่ำน ท ำไมพระองคจึ์งท ำเช่นนั้น? 

เหตุผลประกำรหน่ึง ท่ีพระองคเ์สด็จเขำ้มำประทบัในชีวติจิตใจของท่ำนก็คือเพื่อวำ่พระองคจ์ะ
ไดป้ระทำนฤทธ์ิเดชใหแ้ก่ท่ำน ชีวติคริสเตียนนั้นเป็นชีวติท่ียำกและเหลือวสิัยท่ีมนุษยจ์ะด ำเนินได ้พระ
เยซูคริสตเ์ท่ำนั้นท่ีสำมำรถด ำเนินชีวิตคริสเตียนได ้ เม่ือพระองคป์ระทบัอยูภ่ำยในท่ำนแลว้ พระองคก์็
ทรงมีพระประสงคท่ี์จะด ำรงชีวติคริสเตียนภำยในท่ำน ซ่ึงพระองคผ์ูเ้ดียวเท่ำนั้นสำมำรถกระท ำได ้
พระองคท์รงมีพระประสงคท่ี์จะส ำแดงควำมนึกคิดของพระองคโ์ดยอำศยัพลงัสมองของท่ำน และทรง
มีพระประสงคท่ี์จะส ำแดงพระองคโ์ดยทำงควำมรู้สึกหรืออำรมณ์
ของท่ำน และทรงมีพระประสงคท่ี์จะตรัส โดยอำศยัเสียงของท่ำน 
แมว้ำ่ท่ำนจะไม่รู้ถึงพระประสงคข์องพระองคก์็ตำม โดยเหตุน้ีชีวิตค
ริสเตียนจึงมิใช่กำรเลียนแบบของพระคริสต ์ หำกแต่พระคริสตเ์ป็นผู ้
ทรงด ำเนินชีวิตโดยอำศยัคริสเตียนเป็นส่ือ ชีวติคริสเตียนมิได้
หมำยถึงส่ิงท่ีเรำกระท ำเพื่อพระคริสต ์ หำกแต่เป็นส่ิงท่ีพระองคท์รง
กระท ำเพื่อท่ำนโดยผำ่นทำงท่ำน ผูท่ี้พระคริสตบ์งัคบับญัชำชีวติ
จิตใจของเขำ ผูน้ั้นยอ่มเกิดผลของพระวญิญำณตำมท่ีบนัทึกไวใ้น พระธรรมกำลำเทีย 5:22,23 
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ความจ าเป็นทีค่ริสเตียนจะต้องมีพระเยซูคริสต์ประทบัอยู่ด้วย 

1. เหตุใดพระเยซูคริสตจึ์งไม่ทรงไวใ้จมนุษย?์ (ยอห์น 2:24,25) _______________________ 
_________________________________________________________________________ 
2. จิตใจของเรำหมกมุ่นอยูก่บัอะไรบำ้ง? (มำระโก 7:21,22) ___________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. อคัรสำวกเปำโล คริสเตียนท่ีส ำคญัยิง่คนหน่ึง ไดตี้คุณค่ำชีวติฝ่ำยเน้ือหนงัของท่ำนไว้
อยำ่งไร? (โรม 7:18) _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. ท่ำนคิดวำ่ ชีวิตของท่ำนมีคุณค่ำมำกกวำ่ชีวติของอคัรสำวกเปำโลเพียงใด? _____________ 
__________________________________________________________________________ 
5. หำกปรำศจำกพระเยซูคริสตเ์สียแลว้ ชีวติของเรำเป็นอยำ่งไร? (ยอห์น 15:4,5) __________ 
__________________________________________________________________________ 

ความจริงเกีย่วกบัการทีพ่ระเยซูคริสต์ประทบัอยู่ภายในคริสเตียน 

1. จงถอดขอ้ควำมในพระธรรม ววิรณ์ 3:20 โดยถอ้ยค ำของท่ำนเอง 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
ข้อสังเกต ค  ำท่ีแปลวำ่ “รับประทำนอำหำร” น้ี หมำยถึง “กำรมีสำมคัคีธรรม” ในควำมหมำย

ดั้งเดิม 
2. ขอ้พระธรรมเดียวกนัน้ี พระเยซูไดใ้หห้ลกัประกนัอะไรบำ้ง วำ่พระองคจ์ะเสด็จมำประทบั
ในชีวติจิตใจของเรำ? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. ท่ำนรู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่ พระเยซูไดเ้สด็จเขำ้มำประทบัในชีวติจิตใจของท่ำนแลว้? ___________ 
__________________________________________________________________________ 
4. ท่ำนรู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่ พระเยซูจะไม่ทรงละทิ้งท่ำน แมว้ำ่ท่ำนจะหลงกระท ำควำมผดิบำปก็
ตำม? (ฮีบรู 13:5) ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
5. หำกวำ่ท่ำนหลงกระท ำควำมผดิบำป ท่ำนจะสำมำรถคืนดีมีสำมคัคีกบัพระองคอี์กได้
อยำ่งไร? (1 ยอห์น 1:9) _______________________________________________________ 
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ข้อสังเกต ความรอด แตกต่ำงกบั ความสามคัคี ควำมรอด หมำยถึงกำรอภยัในควำมผดิบำป และกำรรับ
ชีวตินิรันดร์ ส่วนกำรมีสำมคัคีธรรมกบัพระเยซูคริสตน์ั้น หมำยถึงกำร
มีควำมผกูพนัหรือกำรเขำ้สนิทกบัพระคริสตเ์ป็นประจ ำวนั ควำมผดิ
บำปจะท ำใหเ้รำขำดควำมสำมคัคีกบัพระองคไ์ด ้ เช่นเดียวกบัเด็กท่ีมี
ควำมด้ือร้ันไม่ยอมฟังค ำสั่งสอนของบิดำอำจขำดควำมสนิทสนมกบั
บิดำชัว่ครำวแต่เด็กคนนั้นยงัคงเป็นบุตรของบิดำต่อไป (ดู ยอห์น 
10:27-29)  

ผลประโยชน์ของการทีพ่ระเยซูคริสต์ประทบัอยู่ในคริสเตียนเป็นส่วนบุคคล 

1. เม่ือพระเยซูคริสตป์ระทบัอยูใ่นชีวติจิตใจของเรำแลว้ พระองคจ์ะทรงช่วยเรำอยำ่งไรไดบ้ำ้ง 
เม่ือเรำเผชิญกบัปัญหำต่อไปน้ี  
ก. มีควำมหิวกระหำยฝ่ำยจิตวญิญำณ (ยอห์น 6:35) __________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ข. มีควำมวติกกงัวลใจ? (ยอห์น 14:27) ___________________________________________ 
ค. ขำดควำมยนิดีในชีวิต (ยอห์น 15:11) __________________________________________ 
ง. ขำดฤทธ์ิเดช (ฟิลิปปี 4:13) ___________________________________________________ 
2. เรำจะตอ้งท ำอยำ่งไร พระองคจึ์งจะทรงสำมำรถด ำเนินชีวติเช่นนั้นโดยทำงเรำ? 
 (โรม 6:13,12:1,2) ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. ขอใหอ่้ำนไตร่ตรองและพิจำรณำขอ้พระธรรมยอห์น 3:16 ใหถ่ี้ถว้นโดยอำศยัหลกัของขอ้
พระธรรมขอ้น้ี เหตุใดจึงเป็นกำรสมเหตุสมผลท่ีเรำจะมอบชีวติจิตใจของเรำ ให้อยูใ่นควำม
ควบคุมของพระเจำ้? 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
หำกผูท่ี้ไม่ใช่คริสเตียนหรือคริสเตียนท่ีก ำลงัหมกมุ่นอยูก่บัฝ่ำยเน้ือหนงัส ำรวจดูชีวิตของเขำ ก็

จะพบวำ่ชีวติของเขำหมกมุ่นอยูก่บักิจกำรหลำยส่ิงหลำยอยำ่ง เป็นตน้วำ่ 
กำรศึกษำ กำรหำเงินทอง กำรคบคำ้สมำคมกนัควำมเป็นอยูใ่นครอบครัว 
ธุรกิจกำรงำน กำรท่องเท่ียว แต่ก็ไม่มีจุดมุ่งหมำยหรือวตัถุประสงคท่ี์
แทจ้ริงในชีวติของเขำเลย เหตุท่ีเป็นเช่นนั้น ก็เพรำะวำ่เขำเหล่ำนั้นควบคุม
บงัคบับญัชำชีวติจิตใจของตนเอง แทนท่ีจะยอมมอบใหพ้ระเยซูคริสต์ 
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มนุษยทุ์ก ๆ คนยอ่มมีบลัลงักอ์ยูภ่ำยในจิตใจ (ดูแผนภำพท่ีแสดงไวน้ี้ ) และเรำก็มกัจะปล่อยให้
ควำมยดึมัน่ถือมัน่ในตนเอง ครอบครองบลัลงักน์ั้นจนกวำ่เรำจะไดเ้ปิดจิตใจตอ้นรับพระเยซูใหเ้สด็จ
เขำ้มำประทบัในชีวิตของเรำพระองคท์รงมีพระประสงคท่ี์จะครอบครองบลัลงักน์ั้น ท่ำนจึงตอ้งสละ
สิทธิของทำ่นใหแ้ก่พระองค ์ ใหพ้ระคริสตเ์ป็นผูค้วบคุมบงัคบับญัชำชีวติของท่ำน พระองคจ์ะเป็นผูน้ ำ
ในกิจกำรทุก ๆ ส่ิงทุก ๆ อยำ่งในชีวติของท่ำน ชีวติของท่ำนจึงจะมีจุดมุ่งหมำยสอดคลอ้งกบัน ้ำพระทยั
ของพระองค ์ซ่ึงท่ำนจะเห็นไดจ้ำกแผนภำพท่ีแสดงไวน้ี้ 
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บทเรียนทีห่ก 

6.คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ 

ท่องจ ำ : ฮีบรู 10:25  
ค ำวำ่ “คริสตจกัร” นั้นพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดใ้หค้วำมหมำยไว้

สองประกำรดงัน้ี (1) คริสตจกัรทอ้งถ่ินซ่ึงหมำยถึง คริสเตียนในแต่ละกลุ่ม
ท่ีชุมนุมกนั เพื่อนมสักำรพระเจำ้ อบรม แนะน ำ สั่งสอนควำมรู้เร่ืองพระเจำ้
ซ่ึงกนัและกนั และเก้ือหนุนน ้ำใจซ่ึงกนัและกนั (2) คริสตจกัรสำกลซ่ึง
หมำยถึงคริสเตียนท่ีแทจ้ริงทุกคนทัว่โลก 

คริสตจักรท้องถิ่น 

1. ส่ิงท่ีคริสเตียน ไม่ควร ละเวน้คืออะไร? (ฮีบรู 10:25) ______________________________ 
__________________________________________________________________________ 

ข้อสังเกต ค ำวำ่ “ประชุมกนั” ตำมขอ้พระธรรมขำ้งบนน้ี หมำยถึงกำรร่วมประชุมอยำ่งสม ่ำเสมอใน
คริสตจกัรทอ้งถ่ินของเรำ พระคริสตธรรมคมัภีร์ ส่ังใหค้ริสเตียนทุกคน ร่วมประชุม นมสักำรพระเจำ้
อยำ่งสม ่ำเสมอ  

2. ควำมมุ่งหมำยของพิธีศีลมหำสนิท มีอยำ่งไร? (1 โครินธ์ 11:23-26) __________________ 
__________________________________________________________________________ 
3. ตำมขอ้พระธรรม มทัธิว 28:18,19 เหตุไรเรำจึงจ ำเป็นตอ้งรับศีลบพัติศมำ? _____________ 
_________________________________________________________________________ 
คริสตจกัรมีระเบียบปฏิบติัอยูส่องอยำ่ง ซ่ึงมีควำมหมำยลึกซ้ึงสมบูรณ์นัน่คือกำรรับศีลบพัติศ

มำ กบักำรถือศีลมหำสนิท เรำรับควำมรอดโดยควำมเช่ือ โดยกำรรับศีล
บพัติศมำน้ีเอง ท่ีคริสเตียนประกำศถึงควำมเช่ือท่ีตนมีอยูต่่อสำธำรณะ
ชน ซ่ึงเป็นกำรเช่ือฟังท ำตำมค ำสังสอนของพระเยซู ส่วนกำรถือศีล
มหำสนิท ก็เพื่อเตือนใจให้คริสเตียนระลึกถึงควำมทนทุกขท์รมำนของ
พระคริสต ์ ในกำรส้ินพระชนมเ์พื่อไถ่ควำมผดิบำปของเขำ และเพื่อ
ระลึกถึงกำรเสด็จกลบัมำของพระองค ์

4. จงอธิบำยถึงคริสตจกัรทอ้งถ่ินในแต่ละขอ้ต่อไปน้ี โดยใชค้  ำพดูนั้น ๆ  
ก. คริสตจกัรกรุงเยรูซำเล็ม (กิจกำร 4:32,33) _______________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
ข. คริสตจกัรเมืองเธสะโลนิกำ (1 เธสะโลนิกำ 1:6-10) _______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ค. คริสตจกัรเมืองละโอดีไกอะ (ววิรณ์ 3:14-17) ____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ขอ้พระธรรมเหล่ำน้ีแสดงวำ่ ในสมยัเร่ิมแรกนั้น คริสตจกัรบำงแห่งรับใชพ้ระเจำ้อยำ่งมี

ประสิทธิภำพและเกิดผลเป็นอนัมำก และบำงแห่งก็ไม่มีฤทธ์ิเดชในกำรรับใชพ้ระเจำ้เลย คริสตจกัรใน
ปัจจุบนัก็มีสภำพเช่นเดียวกนั กล่ำวคือ บำงแห่งก็คึกคกัมีชีวติชีวำ แต่บำงแห่งก็ซบเซำเส่ือมถอย 
คริสตจกัรในนิกำยเดียวกนัก็ยงัมีสภำพผดิแผกแตกต่ำงกนัมำก ท่ำนควรร่วมประชุมนมสักำรพระเจำ้ 
เฉพำะในคริสตจกัรท่ีเทินทูนพระเกียรติของพระคริสตอ์ยำ่งแทจ้ริง สั่งสอนแต่เน้ือหำจำกพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ สอนให้เขำ้ใจควำมหมำยแห่งกำรเป็นคริสเตียนอยำ่งแจ่มชดั ตลอดจนวธีิกำรท่ีจะเป็นคริส
เตียนได ้ รวมทั้งมีหลกักำรในกำรสร้ำงสรรคส์ำมคัคีธรรม ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นแรงกระตุน้ใหชี้วติคริสเตียน
ของท่ำนเจริญเติบโตข้ึน 

คริสตจักรสาวก 

1. อคัรสำวกเปำโลมกัจะเปรียบเทียบคริสตจกัรวำ่ เป็นดุจพระกำยของพระคริสต ์ขอถำมวำ่  
ก. ใครเป็นศีรษะของคริสตจกัร  (เอเฟซสั 5:23) __________________________________ 
________________________________________________________________________ 
ข. ใครคืออวยัวะของคริสตจกัร? (1 โครินธ์ 12:27) ________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2. พระคริสตท์รงแบ่งคริสตจกัร ออกเป็นชั้นวรรณะต่ำง ๆ หรือไม่? (1 โครินธ์ 12:12,13)  
_________________________________________________________________________ 
3. สมำชิกคริสตจกัรควรมีควำมรู้สึกต่อกนัอยำ่งไร? (1 โครินธ์ 12:25,26) ________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. ขอใหอ่้ำนพระธรรมกิจกำร 1:5-11 อยำ่งละเอียดถ่ีถว้น แลว้ตอบค ำถำมต่อไปน้ี 
ก. ตำมควำมหมำยในขอ้แปดนั้น ภำรกิจท่ียิง่ใหญ่ของคริสตจกัรคืออะไร? _______________ 
__________________________________________________________________________ 
ข. เม่ือพระเยซูตรัสแลว้ พระองคเ์สด็จไป ณ ท่ีใด? __________________________________ 
ค. ตำมขอ้ 11 นั้น พระองคจ์ะเสด็จกลบัมำรับคริสตจกัรในรูปกำยท่ีสำมำรถมองเห็นไดห้รือใน
สภำพวญิญำณ? ______________________________________________________________ 
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ง . เรำรู้ถึงก ำหนดเวลำท่ีพระองคจ์ะเสด็จกลบัมำนั้นหรือไม่? (ขอ้ 7) (ดู มำระโก 13:32,33)  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนวำ่ แมว้ำ่ในทุกวนัน้ีพระเยซูทรงประทบัอยูใ่นชีวติจิตใจของเรำใน

ฝ่ำยวญิญำณ แต่ขณะเดียวกนัพระองคก์็ทรงประทบัอยูก่บัพระบิดำเจำ้ในสวรรคด์ว้ยเช่นกนั และใน
อนำคต พระองคจ์ะเสด็จกลบัมำพิพำกษำโลก และปกครองชนชำติทั้งปวง (มทัธิว 25:31,32,24:36) 
คริสตจกัร จะตอ้งเป็นพยำนเพื่อพระองค ์และน ำคนอ่ืนมำหำพระองค ์ตรำบจนวำระนั้นเป็นจ ำนวนมำก
ท่ีสุดเท่ำท่ีน ำมำได ้

5. เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้ ในขณะท่ีเรำยงัมีชีวติอยูใ่นโลกน้ี เรำควรจะมีจุดมุ่งหมำยท่ีส ำคญัยิง่ 
จุดมุ่งหมำยนั้นคืออะไร? ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

บันทกึและข้อความ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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บทน า 
“น่ีแน่ะ เรำยนืริมประตูเคำะอยู ่ถำ้ผูใ้ดจะ
ฟังเสียงเรำและเปิดประตู เรำจะเขำ้ไปหำ
ผูน้ั้น และจะรับประทำนอำหำรกบัเขำ 
และเขำจะรับประทำนอำหำรกบัเรำ” 
ววิรณ์ 3:20 

พระเยซูตรัสแก่เขำวำ่ “เรำเป็นทำงนั้น
เป็นควำมจริง และเป็นชีวติ ไม่มีผูใ้ด
มำถึงพระบิดำ เวน้ไวม้ำทำงเรำ  
ยอห์น 14:6 

“ซ่ึงเรำเคยประชุมกนันั้น อยำ่ใหห้ยดุ
เหมือนอยำ่งบำงคนเคยกระท ำนั้น แต่จง
เตือนสติกนั และใหม้ำกยิง่ข้ึน เม่ือท่ำน
ทั้งหลำยเห็นวนัเวลำนั้น ใกลเ้ขำ้มำแลว้”  
ฮีบรู 10:25 

“คนทั้งหลำยท่ีไดต้อ้นรับพระองค ์
พระองคท์รงโปรดใหมี้อ ำนำจ ท่ีจะเป็น
บุตรของพระเจำ้ได ้คือ คนทั้งหลำยท่ีได้
วำงใจในพระนำมของพระองค ์ 
ยอห์น 1:12 

 “ฝ่ำยพระเจำ้ไดท้รงส ำแดงควำมรักของ
พระองคแ์ก่เรำทั้งหลำย คือขณะเม่ือเรำ
ทั้งหลำยยงัเป็นคนบำป พระคริสตไ์ดท้รง
ยอมตำยแทนเรำ”  
โรม 5:8 

 “ขอ้ควำมอนัส ำคญัท่ีสุด ซ่ึงขำ้พเจำ้รับไว้
แลว้นั้น ขำ้พเจำ้ไดป้ระกำศแก่ท่ำน
ทั้งหลำย คือวำ่พระคริสตไ์ดว้ำยพระชนม์
เพรำะควำมผดิของเรำทั้งหลำย ตำมคมัภีร์
ท่ีเขียนไวแ้ลว้นั้น และทรงถูกฝังไว ้แลว้
วนัท่ีสำม พระองคท์รงเป็นข้ึนมำใหม่ 
ตำมคมัภีร์ท่ีเขียนไวแ้ลว้นั้น” 
1 โครินธ์ 15:3,4 

 


