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เยซูคือใคร? 
 

โดย 
 

เจตน  หลิน 
 
 

พิมพคร้ังท่ี 1 1976 5,000 เลม 
พิมพคร้ังท่ี 2 1976 2,000 เลม 
พิมพคร้ังท่ี 3 1978 3,000 เลม 
พิมพคร้ังท่ี 4 1980 5,000 เลม 
พิมพคร้ังท่ี 5 1980 5,000 เลม 
พิมพคร้ังท่ี 6 1982 5,000 เลม 
พิมพคร้ังท่ี 7 1983 10,000 เลม 
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คําปรารภ 
คนจํานวนไมนอยเขาใจเร่ือง “พระเยซูคริสต” ผิด ๆ หรือมีความเขาใจอยางผิวเผิน หลายทาน

รูจักพระองคในฐานะไมมากกวาศาสดาธรรมดาคนหน่ึงท่ีใหกําเนิดคริสตศาสนาเทานั้น ซํ้ารายกวานั้น
หลายคร้ัง ความรูสวนใหญของเราไดรับมาจากผูวิจารณเกี่ยวกับพระองคในแงมุมตาง ๆ ซ่ึงบางคร้ังตัวผู
วิจารณเองไมเองไมมีความเขาใจเร่ืองพระเยซูคริสตโดยถองแท หรือไมเคยศึกษาพระคัมภีรอยางจริงจัง
เลย หนังสือเลมเล็กท่ีทานถืออยูนี้มุงช้ีแจงภาพพจนท่ีแทจริงของพระเยซูคริสต ตามหลักคําสอนของ
พระคริสตธรรมคัมภีร โดยพยายามยกเหตุผลและหลักฐานทางประวัตศิาสตร ในแงของตรรกวิทยาและ
ประสบการณของชีวิตจริงมาประกอบเพื่อยืนยนัถึงความเปนพระเจาของพระองค หวังเปนอยางยิ่งวา
หนังสือเลมเล็กนี้ จะเปนคุณประโยชนตอผูอานทุกทานไมมากกน็อย 

ดวยความจริงใจ 
สมาคมนักเรียนนักศึกษาคริสเตียนไทย 

71 ตรอกไวตี สีลม กรุงเทพฯ 10500 
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เยซูคือใคร? 
บทนํา 

พระเยซูคริสตเปนศาสดาคนเดียวของโลกท่ีอางวา ตนเองคือพระเจา พระองคเปนศูนยกลาง
ของคริสตศาสนาผูซ่ึงชาวคริสตท่ัวโลกกวาหนึ่งพันลานคน นมัสการวาเปนพระเจา ถาจะพดูวา 
“คริสตศานาคือพระเยซูคริสต” ก็ไมผิด เพราะชาวคริสตนมัสการตัวบคุคลท่ีมีนามวาเยซูคริสต และเช่ือ
วาพระองคเปนพระเจาผูจุตมิาบังเกิดในสภาพมนษุย 

ถาจะถามวา “ความเปนพระเจาของพระเยซูคริสตมีความสําคัญแคไหนตอความเช่ือของ
คริสตศาสนา?” ตอบไดวา สําคัญมาก สําคัญพอ ๆ กับความเปนความตายของคริสตศาสนา เพราะถา
วันนีเ้ราสามารถพิสูจนไดวา พระเยซูคริสตไมไดเปนพระเจาตามท่ีพระองคทรงอางวาพระองคเปน 
หรือสามารถยืนยันไดวา “พระองคไมไดทรงกระทําส่ิงซ่ึงพระองคตรัสวาจะกระทําแลวไซร 
คริสตศาสนาก็ตั้งอยูไมได เพราะเทากับวาคริสตศาสนาต้ังอยูบนรากฐานของการโกหกพกลมซ่ึงเช่ือถือ
ไมได แตขณะเดยีวกันถาเราสามารถยืนยนั โดยเหตุผลท้ังทางตรรกวทิยา หลักฐานแหงประวัติศาสตร
และประสบการณจากชีวิตจริงวา พระเยซูคริสตเปนพระเจาในสภาพของมนุษยจริง ๆ ปญหาตาง ๆ ท่ี
เราคิดวาเปนปญหาก็จะหมดไป เปนตนวา “พระเจามีจริงหรือ?” พระลักษณะของพระเจาเปนอยางไร? 
“มนุษยคือใคร?” “อยูเพื่ออะไร” “กําลังจะไปไหน” ฯลฯ เพราะวาพระเยซูคริสตเปนผูสําแดงพระ
ลักษณะของพระเจาใหปรากฏแลวในประวตัิศาสตรของมนุษย และยิง่กวานัน้พระองคทรงสอนถึงส่ิง
เหลานี้ และแนนอนท่ีสุด คําสอนของพระองคตองเปนความจริง ถาพระเยซูคริสตเปนพระเจา ดังท่ี
พระองคทรงอางจริง ๆ 

พระเจาท่ีสําแดงพระองคเอง 

ประวัติศาสตรของมวลมนุษยชาติ ไดบันทึกถึงการเสาะแสวงหาของมนุษย เพื่อเขาสูความจริง
ของชีวิตในรูปของศาสนาตาง ๆ ความหิวกระหายภายใตสวนลึกของจิตใจมนุษย ผลักดันใหมนุษย
ตองการส่ิงหนึง่ส่ิงใดเพ่ือการนมัสการ เราจึงแสวงหา.... และแสวงหา ศาสนาตาง ๆ จึงอุบัติข้ึนดวยดวย
ผลเหตุฉะนี้ แตจุดท่ีศาสนาคริสตแตกตางจากศาสนาอ่ืนอยูตรงท่ีวา แทนท่ีมนุษยจะเปนผูแสวงหาพระ
เจา แตพระเจาในคริสตศาสนากลับเปนผูแสวงหามนุษย และไดสําแดงพระองคเองใหเปนท่ีประจกัษแก
สายตามนุษย โดยทางพระเยซูคริสตในสภาพของมนุษยท่ีสมบูรณ และการสําแดงพระองคเองใน
ประวัติศาสตรของมนุษยเปนเร่ืองสมเหตุสมผล 
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สมมติวาทานเปนคนรักมด ทานชอบใชเวลาวางเฝาสังเกตการทํางานของมดอยูเปนประจํา วนั
หนึ่งทานเห็นภัยอันตรายกําลังคืบคลานมาสูมดเหลานั้น เพราะชาวไรคนหน่ึงกําลังขุดดินตรงแถบใกล 
ๆ นั้น และกาํลังจะขุดรังมดน้ันไปดวย ดวยความรักมด ทานตองการเตือนภยัท่ีจะมาถึงในเวลาอีกไม
นานขางหนา ทานตะโกนก็แลว ใชทาทางก็แลว แตไมไดผล เพราะพวกมดยังทําไมรูไมช้ีมัวทํางานของ
ตนเองจนเพลิน เม่ือทานไดใชทุกวิถีทางแลว แตไมไดผล เพราะมันไมรูเร่ืองภาษามนุษย ทานจะทํา
อยางไร มีวิธีไหนท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงจะทําใหมดเขาใจความประสงคของทาน แนนอนท่ีสุดมีทางเดียวเทานั้น 
คือใหตัวทานแปลงมาเปนมดอยูกับมด และพูดภาษามด เชนเดยีวกนั นี่คือวิธีท่ีพระเจาไดทรงสําแดง
พระองคเองตอมนุษย เพื่อใหมนุษยเขาใจถึงพระประสงค ความรักและแผนการท่ียิ่งใหญของพระองค 
โดยการจุติลงมาในสภาพของมนุษยในรางกายของพระเยซูคริสต 

หลักฐานทางประวัติศาสตร 

ความจริงแหงการประสูติของพระองคไมใชนวนยิาย หรือเร่ืองราวท่ีมนุษยพยายามแตงข้ึน แต
เปนชีวิตท่ีมีหลักฐานทางประวัติศาสตร ชวยยืนยันอยางแนนแฟนคือ เม่ือประมาณ 2,000 ปมาแลวบุรุษ
ผูมีนามวาเยซูคริสต ไดทรงถือกําเนิดในรางหญาท่ีต่ําตอย ณ ตําบลเล็ก ๆ แหงหนึ่งช่ือ “เบ็ธเลเฮ็ม” 
ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของกรุงเยรูซาเล็มไป ประมาณ 10 กิโลเมตร ในประเทศอิสราเอลปจจุบัน 
พระองคเกิดในครอบครัวท่ียากจนบิดามีช่ือวา โยเซฟ และมารดามีนามวา มาเรียท้ังสองตางสืบเช้ือสาย
จากกษัตริยของชาวยวิ คืออยูในพงศพันธุของกษัตริยดาวิด อาชีพของบิดาพระองคเปนชางไม ชีวติใน
วัยเด็กและวยัหนุมจําเริญข้ึนเหมือนคนท่ัวไป แตไมมีคําบันทึกมากนักจนกระท่ังเม่ืออายุได 30 ป 
พระองคทรงเร่ิมพระราชกิจของพระองค จากจุดนี้เองท่ีประวัติศาสตรไดบันทึกถึงชีวิตและคําสอนของ
พระองค พระองคทรงกระทําพระราชกจิอยูไดเพียง 3 ป ซ่ึงเปนสามปท่ีชวยเปล่ียนโฉมหนา
ประวัติศาสตรโลก เร่ืองราวท่ีละเอียดกวานี้สามารถหาอานไดจากเอกสารบันทึกชีวประวัติของพระเยซู
คริสตในหนังสือพระคัมภีรท่ีมีช่ือวามัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน ตลอดจนคําบันทึกและคําอางอิง
ของนักประวตัิศาสตรโลกเชน ทาน Flavius Josephus (นกัประวัตศิาสตรในศตวรรษท่ี 1 เกิดคริสต
ศักราช 37) ทาน Seutonius (นักประวัติศาสตรชาวโรมัน ค.ศ. 120) และ Plinius Secundus (นกัการเมือง
ชาวโรมัน ค.ศ. 122) ฯลฯ แมสารานุกรมซ่ึงเปนท่ีเช่ือถือของคนท่ัวโลกฉบับลาสุดท่ีมีช่ือวา บริทานิคา 
(Encyclopaedia Britannica) ก็ไดบรรยายถึงเร่ืองราวของชีวิตของพระองคดวยถอยคําถึง 20,000 คํา ส่ิง
นี้ยอมแสดงถึงความสําคัญ และความเปนจริงแหงชีวิตท่ีนาเช่ือถือของพระเยซูคริสตตามหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร 
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คํายืนยันที่โลกตองตะลึง 

ดังไดกลาวไวในบทนําวาพระเยซูคริสตเปนศาสดาคนเดียวของโลกท่ีอางวาตนเองคือ พระเจา
และอางคํานี้เกีย่วของโดยตรงกับภารกจิหลักของพระองค ถาจะสรุปสาระสําคัญแหงภารกจิของพระ
เยซูคริสต เราสามารถสรุปเปนความส้ัน ๆ วา “พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจาจตุิมาเปนมนุษย 
เพื่อนํามนษุยใหเขาถึงพระเจา โดยการวายพระชนมบนไมกางเขน” ดงัคําตรัสท่ีชัดเจนของพระองควา 
“เราเปนทางน้ัน เปนความจริงและเปนชีวิต ไมมีผูใดมาถึงพระบิดาเวนไวมาทางเรา” (ยอหน 14:6) 
เพราะความสําคัญแหงภารกจิอันนี้ คําถามสําคัญยิ่งคําถามหน่ึงซ่ึงพระองคทรงถามสาวกเพ่ือใหสาวกได
เขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับตัวพระองคคือ “ทานคิดวาเราคือใคร” เม่ือสาวกคนหนึ่งช่ือ ซีโมนเปโตร 
ตอบวา “พระองคเปนพระคริสต บุตรของพระเจาผูทรงพระชนมอยู” แทนท่ีพระเยซูคริสตจะแสดง
ความตะลึงในคําตอบของสาวกผูนั้น พระองคกลับกลาวชมเชยวา ซีโมนบุตรโยนาเอย ทานก็เปนสุข 
เพราะวามนุษยมิไดแจงความน้ีแกทาน แตพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคทรงแจงใหทราบ” 
(มัทธิว 16:15-17) ใชแลวพระเยซูคริสตทรงอางวาพระองคเปนพระเจา และเปนคําอางท่ีโลกตองตะลึง 
อยากขอใหพิจารณาคําอางของพระเยซูคริสตซ่ึงกลาวถึงตนเองดังตอไปนี้ 

1. พระเยซูคริสตทรงอางวา “พระองคเปนคนเดียวกับพระเจา” 

พระเยซูคริสตทรงตรัสวา “เรากับพระบิดาเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั” (ยอหน 10:20) ตามคํา
บันทึกจากเอกสารทางพระคัมภีร หลังจากพระเยซูคริสตทรงตรัสคํานี้แลว พวกยวิซ่ึงเครงครัดตอการ
นมัสการพระเจาองคเดียว เขาใจความหมายที่ถองแทของคํากลาวนี้ ตัง้ใจจะฆาพระเยซูคริสต โดยจะ
หยิบกอนหินขวางพระองค แตพระเยซูคริสตทรงถามกลับไปวา “ดวยการดีประการใดท่ีเรากระทําจึงทํา
ใหทานทั้งหลายเอากอนหินขวางเราฉะน้ี” พวกยวิตอบวา “เราจะขวางทานมิใชเพราะการกระทําดีแต
เพราะการดหูม่ินประมาทพระเจา เพราะทานเปนเพยีงมนุษยแตตั้งตัวเปนพระเจา” (ยอหน 10:30-33) 

อีกตอนหนึ่ง ขณะท่ีพระเยซูคริสตทรงถูกพิพากษาภายใตศาลทางศาสนาของผูนําชาวยวิ 
พระองคทรงยอมรับความเปนพระเจาของพระองคอยางชัดเจน ตามคําบันทึกท่ีปรากฏในมาระโก 
14:61-64 เม่ือมหาปุโรหิตของชาวยิวถามวา พระองคเปนบุคคลผูนั้น (พระเจา) ท่ีควรแกการนมัสการใช
หรือไม? พระเยซูคริสตทรงตอบอยางชัดเจนและตรงไปตรงมาวา “เราเปน” และท้ังยังกลาวตอไปอีกวา
คนท้ังหลายจะเห็นพระองคเสด็จกลับมาดวยฤทธานุภาพในเมฆแหงฟาสวรรค ฝายมหาปุโรหิตฟงแลว
จึงฉีกเส้ือของตนแลวกลาววา “เราตองการพยานอะไรอีกเลา ทานท้ังหลายไดยินเขาพูดหม่ินประมาท
พระเจาแลว ทานท้ังหลายคิดเห็นอยางไร” คนท้ังปวงจึงเห็นพรอมกนัวาควรจะมีโทษถึงตาย 
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เปนส่ิงท่ีนาสังเกตวา ชาวยิวเปนผูท่ีนมัสการพระเจาองคเดียว เหตุฉะนั้นปฎิกิริยาท่ีชาวยิว
แสดงออกมาดวยความโกรธหลังจากท่ีไดยนิไดฟงคําอางของพระเยซูคริสต แสดงถึงความเขาใจอยาง
ชัดเจนของชาวยวิโดยไมผิดพลาดวา “พระเยซูคริสตทรงอางวาตนเองเปนพระเจา” 

2. พระเยซูคริสตทรงอางวา “พระองคเปนบอเกิดแหงชีวิต และเปนผูประสาทชีวิต
แมกระทั่งชีวติหลังความตาย” 

พระเยซูคริสตตรัสวา “เราเปนทางน้ัน เปนความจริง เปนชีวิต” (ยอหน 14:6) และตรัสอีกวา 
“เราไดมาเพื่อเขาท้ังหลายจะไดชีวิต และไดชีวิตนัน้อยางครบบริบูรณ” (ยอหน 10:10)โปรดสังเกตวา 
พระองคไมไดบอกวา “เรารูจักหนทางสูชีวิตแตตรัสวาเราคือชีวิต และ เปนผูนั้นท่ีสามารถประทานชีวิต 
เพราะฉะนั้นถาบุคคลหน่ึงบุคคลใดรูสึกเบ่ือชีวิต เขาจะสามารถพบกับความครบบริบูรณในชีวิต คือ
ชีวิตที่มีความหมายในพระองค 

คร้ังหนึ่งมีสุภาพสตรีทานหนึ่ง รองหมรองไหเพราะเสียใจในความตายของนอยชายผูมีช่ือวา 
ลาซารัส พระเยซูคริสตทรงตรัสคําอมตะในฐานะผูกุมอํานาจแหงความตายวา “เราเปนเหตุใหคนท้ังปวง
เปนข้ึนและมีชีวิต ผูท่ีวางใจในเรานัน้ ถึงแมวาเขาตายแลว ก็ยังจะมีชีวิตอีก และทุกคนท่ีมีชีวติและ
วางใจในเราจะไมตายเลย” ยอหน 11:25-26 บุคคลธรรมดาคนใดหรือท่ีกลากลาวคําเชนนี ้

3. พระเยซูคริสตทรงอางวา “พระองคคือผูพิพากษาของมนุษยในวันสิ้นสุดของโลก” 

พระเยซูคริสตทรงตรัสอยางชัดเจนวา การพิพากษาท้ังส้ินอยูภายใตอํานาจโดยตรงของพระองค 
(ยอหน 5:22) และเม่ือถึงวนันั้น บรรดาคนท่ีถูกฝงไวในอุโมงคฝงศพจะเปนข้ึนมาเพื่อรับการพิพากษา
จากพระองค และรับผลอันควรสําหรับแตละคนบางคนจะเขาสูชีวิตนิรันดร แตบางทานจะไดยนิพระสุ
รเสียงท่ีนากลัวตรัสส่ังวา “ทานท้ังหลายผูตองถูกสาปแชง จงถอยไปจากเรา เขาไปอยูในไฟซ่ึงไหมอยู
เปนนิตย ซ่ึงเตรียมไวสําหรับมารรายและสมุนของมัน” (มัทธิว 25:41) และท่ีสําคัญกวานัน้คือ เง่ือนไข 
แหงการพิพากษาข้ึนอยูกับทาทีของมนุษยท่ีมีตอพระองค ดังคําตรัสวา “ทุกคนท่ีจะรับเราตอหนามนุษย 
เราจะรับผูนั้นตอพระพักตรพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรค แตผูใดไมยอมรับเราตอหนามนษุยเรา
จะไมยอมรับผูนั้นตอพระพักตรพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคดวย” (มัทธิว 10:32-33) อยากให
ผูอานใชความพิจารณาตอคําอางท่ีเกินมนษุยนี้สักนดิหนึง่ ถาสมมุติวา วันนี้มีใครสักคนหนึ่งยนืข้ึน
ประกาศตอสาธารณชนวา เขาคือผูท่ีจะกลับมาในฐานะของผูพิพากษาโลก และชะตากรรมชีวิตของเรา
ข้ึนอยูท่ีวาเราจะเช่ือฟงเขาหรือไม” ทานจะมีความเห็นตอบุคคลท่ีกลาวคําพูดนี้อยางไร? ทานคงคิดวา
บุคคลท่ีวานี้คงเหมาะสมกับโรงพยาบาลบานสมเด็จมากกวา หรืออยางนอยเขาตองการจิตแพทยดี ๆ สัก
ทานหนึ่ง เราจะพูดถึงเร่ืองนี้มากข้ึนเม่ือเราศึกษาถึงบทวิเคราะหคําอางของพระเยซูคริสต แต
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จุดประสงคในท่ีนี้เพียงเพื่อตองการยืนยันวา พระองคไดอางถึงการเปนผูพิพากษาของมนุษยโลกจริง ซ่ึง
เปนคําอางท่ีเราตองใหความสนใจเปนพิเศษ 

4. พระเยซูคริสตทรงอางวา “พระองคเปนผูที่มีสิทธิอํานาจในการยกความผิดบาปของ
มนุษยได” 

คงไมเกินความจริงไปนักท่ีจะกลาววา ไมมีศาสดาใดในโลกน้ีท่ีกลาใหความม่ันใจ 100% วาจะ
สามารถ ยกความผิดบาปหรือลบลางความผิดบาป ของผูติดตามศาสดาน้ัน ๆ ทุกคน เรามักไดยินคํา
สอนวา “บาปสวนบาปบุญสวนบุญ” พระเยซูคริสตทรงเปนผูเดียวท่ีกลากลาววา เราทําได พระคําของ
พระเจากลาววา “ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซ่ือและเท่ียงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาป
ของเรา และจะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมท้ังส้ิน” (1 ยอหน 1:9) 

คร้ังหนึ่งมีคนกลุมหนึ่งนําคนงอยคนหน่ึงเพ่ือจะใหพระเยซูคริสตชวยรักษา พระเยซูคริสตทรง
ตรัสกับคนงอยผูนั้นวา “ลูกเอย ความผดิของเจาทรงโปรดยกเสียแลว” (มาระโก 7:5) ฝายพวกผูนํา
ศาสนายิวสมัยนั้นนั่งฟงอยู รูสึกไมพอใจตอคําพูดของพระองคพรอมกับกลาววา “ทําไมคนน้ีพดูเชนนี ้
หม่ินประมาทพระเจานี่ ใครจะยกความผิดบาปได เวนแตพระเจาเทานั้น” ถูกแลว เราเห็นดวยกับคํา
กลาวท่ีวานี ้ ใครจะยกความผิดบาปของมนุษยได เวนแตพระเจาเทานั้น พระเยซูคริสตทรงอางวา
พระองคเปนพระเจาท่ีสามารถลบลางความผิดบาปของมนุษยและของทานไปได 

5. พระเยซูคริสตทรงอางวา “ทาทีของมนุษยตอพระองคคือทาทีตอพระเจา” หรืออีกนัย
หน่ึงพระองคตองการใหเหตุผลวา เพราะเราคือพระเจา โปรดสังเกตคําตรัสของพระองค
ตอไปน้ี 

ผูท่ีเห็นเราก็เทากับเห็นพระเจา (ยอหน 12:45,14:9) 
ผูท่ีรูจักเราก็รูจกัพระเจา (ยอหน 8:19,14:7) 
ผูท่ีเชื่อเราก็เช่ือพระเจา (ยอหน 12:44) 
ผูท่ีตอนรับเราก็ตอนรับพระเจา (มาระโก 9:37) 
ผูท่ีเกลียดชังเราก็เกลียดชังพระเจา (ยอหน 15:23) 
เพราะพระองคเปนพระเจาในสภาพของมนุษย ผูมีทาทีอยางไรตอพระองค ก็เทากบัมีทาทีตอ

พระเจาโดยตรง 
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บทวิเคราะหคําอางของพระเยซูคริสต 

คําอางท่ียิ่งใหญท่ีเกินลักษณะธรรมดาของมนุษย เปนคําทาทายสําคัญท่ีเราทุกคนควรใหความ
สนใจเปนพิเศษ เพราะมันเกี่ยวของโดยตรงกับชีวิตของเราไมทางหนึง่ก็ทางใด ถาจะวิเคราะหดคํูาอาง
ของพระเยซูคริสตโดยละเอียดแลว เราสามารถสรุปแนวทางที่จะเปนไปไดแหงคําอางนี้อยางนอย 3 
ประการ คือ  

1. คําอางเปนความเท็จ 
2. คําอางเปนตาํนานท่ีเช่ือไมได 
3. คําอางเปนความจริง 

1. คําอางเปนความเท็จ 

บุคคลใดก็ตามท่ีมีความเหน็วา พระเยซูคริสตทรงสอนหรือตรัสเปนความเท็จ บุคคลผูนั้น
จะตองพยายามหาเหตุผลหรือหลักฐานมายนืยันคํากลาวของเขา แตผูเขียนเห็นวา เขาจะตองพบปญหา
หนัก เพราะยากท่ีคนหน่ึงคนใดจะหาเหตุผลทํานองนั้นมาสนับสนุนคํากลาวหาของเขาได แตอยางไรก็
ตาม ขอใหเรามาพิจารณาขอเท็จจริงเกีย่วกบัประเด็นนี้โดยละเอียด 

สมมุติวาพระเยซูคริสตทรงตรัสเปนความเท็จจริง ๆ ความเปนไปไดของความเท็จนี้ยังมี
ทางเลือกไดอีก 2 ทางคือ 

ก. พระองคทรงรูวาพระองคทรงกลาวเท็จ 
ข. พระองคไมรูวาพระองคทรงกลาวเท็จ 
ก. พระองคทรงรูวาพระองคทรงกลาวเท็จ ถาพระองคทรงกลาวเท็จท้ังท่ีรูก็แสดงวา พระองค

ตั้งใจโกหก และเปนนักโกหกระดับโลกหรือเราอาจจะประณามพระองคเปนปศาจจอมกะลอนกไ็มผิด 
เพราะพระองคหลอกลวงคนท้ังโลก หรือเราจะสรุปวาพระองคเปนคนโงอยางบรม เพราะผลสุดทาย
ผูนําสมัยนั้นไดประหารชีวิตของพระองคเสีย ซ่ึงเทากบัวาพระองคยอมตาย เพื่อคําโกหกท่ีตนเองปน
แตงข้ึน ถาเปนเชนนัน้จริงใคร ๆ ก็รูวาโงส้ินดี แตคงมีนอยคนนกัท่ีเห็นดวยวา พระองคเปนบุคคลท่ีมี
ลักษณะเชนวานี้ เพราะโดยท่ัวไปแลว แมบุคคลท่ีไมเช่ือวาพระเยซูคริสตเปนพระเจาก็ยังยอมรับและยก
ยองวาพระองคเปนบรมอาจารยตัวอยาง เปนผูสอนศีลธรรมช้ันเยี่ยมท่ียากจะหาผูใดเสมอเหมือนได 
หรือแมทานผูอานเองก็อาจจะยอมรับกับพระองคในลักษณะเดียวกนั แตนอยคนตระหนักวาการยอมรับ
เชนท่ีวานี้ เปนการขัดแยงตนเองโดยไมรูตัว ถาแมนเขาไมยอมรับความเปนพระเจาของพระเยซูในเวลา
เดียวกัน เพราะพระเยซูจะเปนบรมอาจารยตัวอยางไดอยางไรถาพระองคตั้งใจและจงใจโกหกในสวน
สําคัญท่ีสุดแหงคําสอนของพระองค นั่นคือ การประกาศวาตนเองคือพระเจาท้ัง ๆ ท่ีไมไดเปน 
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ทาน ซี.เอส.ลิววิส นกัวรรณกรรมผูยิ่งใหญอดีตศาสตราจารยมหาวทิยาลัย เคมบริดจ ประเทศ
อังกฤษใหทรรศนะท่ีนาฟงเกี่ยวกับเร่ืองนีว้า 

“ขาพเจาพยายามจะหามไมใหผูใด พดูเร่ืองเหลวไหลเกี่ยวกับทานผูนีด้งัเชนพูดวา 
“ขาพเจายอมรับวา พระเยซูเปนอาจารยสอนศีลธรรมท่ีสําคัญผูหนึ่ง แตขาพเจาไมยอมฟง

ขออางท่ีวาทานเปนพระเจา” ขอนี้อยาพดูดีกวา เพราะมนุษยธรรมดาท่ีพูดอยางพระเยซูตรัส ไมใชบรม
อาจารยหรือผูสอนศีลธรรมสําคัญเลย ทานจะตองเลือกเอาขางหนึ่ง ทานเช่ือวาพระองคเปนบุตรของ
พระเจา หรือเปนคนวกิลจริต ถาทานเช่ือในขอตนทานกจ็ะตองซบลงกราบท่ีพระบาทของพระองค และ
ยอมรับวาพระองคเปนพระเจาแตทานเช่ือในขอหลัง ทานก็อาจจะกลาวหาวา พระองคเปนคนอยางใดก็
ได แตขอทานอยาพูดวาพระองคเปนแตเพยีงผูสอนท่ีสําคัญคนหนึ่งเทานั้นเพราะพระองคไมมีพระ
ประสงคเพียงเทานั้นเลย” 

ข. พระองคไมรูวาพระองคทรงกลาวเท็จ คือ เทากับวาพระเยซูคริสตเปนคนเขาใจตนเองผิด
ถนัดคิดวาตนเองเปนพระเจาท้ัง ๆ ท่ีไมไดเปนพระองคเขาขายประเภทคนเสียสติหรือวิกลจริต คลาย ๆ 
กับคนเปนโรคจิตในโรงพยาบาลประสาท ซ่ึงหลายคนภายในนัน้ชอบอางวาตนเปนผูยิ่งใหญ หรือผูมี
ช่ือเสียงคนโนนหรือคนน้ี แตถาเราพิจารณาจากชีวิตของพระองคท่ีบริสุทธ์ิ คําสอนอันเปนอมตะซ่ึง
เปยมดวยคุณธรรมสูงสุดและผลงานตลอดจนคุณงามความดีท่ีพระองคทรงฝากไวกับชาวโลกทุกยุคทุก
สมัยแลว ยอมเปนหลักฐานยืนยันไดวาพระองคไมไดเปนบุคคลเสียสติแตอยางใด ยิ่งถาเราไดศึกษาถึง
ชีวิตของสาวกท่ีใกลชิดพระองคดวยแลว ก็ยิ่งทําใหเราม่ันใจในขอนี้มากข้ึน เพราะบุคคลท่ีติดตามคนบา
จะเปนอ่ืนใดไปไดนอกจากบอกวาบาเหมือนกัน แตชีวิตของสาวกพระเยซูคริสตสอถึงผูมีคุณธรรมสูง 
ซ่ือสัตย เสียสละ มีอุดมการณท่ีแนชัด ยอมเส่ียงชีวติเพื่อความจริงท่ีตนยึดถือ ซ่ึงเราสามารถทราบ
ขอเท็จจริงเหลานี้ไดท้ังจากประวัติศาสตรสากลและประวตัิศาสตรคริสตจักร จากเหตุผลดังกลาวเราจึง
ไมสามารถกลาววาพระองคเปนคนในลักษณะวิกลจริต แตในทางตรงกันขามพระเยซูคริสตทรงเปนผูท่ี
มีสติสัมปชัญญะสูงสุด และรูวาพระองคเสด็จเขามาในโลกดวยวัตถุประสงคอันใด 

2. คําอางเปนตํานานท่ีเช่ือไมได 

มีบางทานใหขอคิดวา คําบันทึกเกีย่วกับคําอางของพระเยซูคริสตเปนตํานานในลักษณะนิยายท่ี
เช่ือถือไมได โดยใหเหตผุลวา แทจริงแลวพระเยซูคริสตเองไมเคยอางเลยวา พระองคคือพระเจาแต
สาวกท่ีสัตยซ่ือจากพระองคในศตวรรษท่ี 3 และ 4 ตองการใหเร่ืองราวของพระเยซูคริสตเปนท่ี
นาเช่ือถือยิ่งข้ึน จึงไดพยายามแตงเร่ืองเพิ่มเติมใหสมจริงสมจังเพื่อวาเม่ือคนอ่ืนอานแลวจะไดมีความ

                                                        


 ลิววิส ซี.เอส. มนุษยธรรม (กรุงเทพฯ สํานักพิมพ สุริยบรรณ 2518) หนา 43-44 
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เล่ือมใสศรัทธาในตัวพระองคมากข้ึน ท้ังนี้และท้ังนัน้ยอมหมายถึงวา ศาสนาคริสตตั้งอยูบนรากฐาน
ของความโกหกพกลมท่ีหาอะไรเปรียบเทียบมิได 

เกี่ยวกับปญหานี้ ผูเขียนขออางทานศาสตราจารย Paul Little ซ่ึงเขียนไวในหนังสือ Know Why 
You Believe หนา 18 ไวอยางนาฟงวา 

“เปนท่ีปรากฏอยางแยงมิไดวา เอกสาร 4 ฉบับเร่ืองชีวประวัติของพระเยซูคริสตเขียนข้ึน
ภายในระยะเวลาเดียวกับผูรวมสมัยของพระองคศาสตราจารยวิลเลียม เอฟ อัลไบรท นักโบราณคดเีล่ือง
ช่ือของโลก ซ่ึงเคยสอนในมหาวิทยาลัย ออฟกินส สหรัฐอเมริกา กลาววาไมมีเหตุผลใดท่ีจะเช่ือวา 
เอกสารดังกลาวฉบับใดถูกเขียนหลัง ค.ศ. 70 และเหลือท่ีจะเช่ือวาตํานานเร่ืองพระเยซูในแบบของ
เอกสารดังกลาวจะเผยแพรออกไป รวมท้ังมีแรงประทับใจถึงเพียงนั้น โดยปราศจากพ้ืนฐานแหงความ
จริง เปนไปไมไดท่ีจะเปนเชนนั้น พอ ๆ กับท่ีจะมีคนใดในสมัยเดยีวกับเรา เขียนชีวประวัตขิองอดีต
ประธานาธิบด ีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต และเขียนลงไปวาทานไดประกาศตนเปนพระเจา ยกความผิดของ
มวลชน และไดฟนข้ึนจากความตาย เร่ืองเชนนัน้จะไปไมไดสักกี่น้ําเพราะวาคนจํานวนมากท่ีรูจัก
รูสเวลตก็ยังอยูดังนัน้ทฤษฎีท่ีวาเร่ืองราวของพระเยซูคริสตในเอกสารดังกลาวเปนเพียงคําตํานาน จึงใช
ไมได โดยเหตุผลตามท่ีกลาวมาแลววาตนฉบับของเอกสารดังกลาวเขียนข้ึนในเวลาใกลเคียงกับ
เหตุการณ” 

ถาจะยกตัวอยางในประเทศไทยเพ่ือความเขาใจท่ีดยีิ่งข้ึน สมมุติวามีผูเล่ือมใสศรัทธาในตัวอดีต
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต จํานวนหนึ่งมาประกาศตอหนาสาธารณชนวาทานจอมพลสฤษดิ์ ขณะยังมีชีวิต
อยูไดอางวาตนคือพระเจา เปนผูสามารถยกความบาปของมนุษย กระทําการอัศจรรยนานัปการและใน
ท่ีสุดไดเปนข้ึนมาจากความตาย ฯลฯ ทานคิดวาถาส่ิงท่ีกลาวมาไมไดเกิดข้ึนจริง คําเลาลือนี้สามารถ
กระจายไปไดไกลแคไหน ตอบงาย ๆ วาไปไมไดไกลแน ๆ เพราะคนท่ีรูจักทานจอมพลสฤษดิ์ใน
ปจจุบันนี้ ก็ยงัมีชีวิตอยู ยอมตองมีผูไมเหน็ดวยลุกข้ึนประกาศคัดคานวา ส่ิงท่ีสาวกของจอมพลสฤษด์ิ 
กลาวมาแลวนัน้ไมมีมูลความจริง เพราะเราท้ังหลายรูจักทานจอมพลผูนี้ขณะท่ีทานยังมีชีวิตอยู 
เชนเดยีวกัน การท่ีนักโบราณคดีในยุคปจจุบันยนืยันวา เอกสารบันทึกเกีย่วกับชีวประวัติของพระเยซู
คริสตท้ัง 4 เลมเขียนข้ึนภายใน ค.ศ. 70 นั้นสําคัญมาก เพราะเอกสารท่ีวานี้ถูกกระจายออกไปเม่ือไหร 
ประกอบกับคําประกาศเร่ืองพระเยซูคริสตของสาวกท่ีออกไปท่ัวทุกหนทุกแหงในชวงเวลานั้น พวกท่ี
ตอตานกลุมชาวคริสต ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมากท้ังพวกยวิและพวกชาวโรมันในสมัยนัน้ ยอมไมปดปาก
เงียบโดยไมพดูอะไร สามัญสํานึกบอกเราวา คนเหลานั้นตองลุกข้ึนยนืยันขอเท็จจริงเพื่อหกัลางคํา
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ประกาศของกลุมสาวกเปนแนแท แตความเงียบแสดงถึงการยอมรับและยอมจํานนตอความจริงของ
เหตุการณท่ีเกดิข้ึนจริง ผูเขียนขออางคําบันทึกของนักประวัติศาสตรท่ีมีช่ือของโลกคนหนึ่งคือทาน 
Flavius Josephus (เกดิ ค.ศ. 37) ทานไมใชคริสเตียน แตไดบันทึกไวในเอกสารเชิงประวัติศาสตรช่ือ 
Antiquities XVIII 33 เกี่ยวกบัเร่ืองพระเยซูคริสตความวา 

ในครั้งนั้นไมนานมานี้ มีเยซู คนเปร่ืองปราด ซ่ึงถาเปนการถูกตองท่ีเรียกทานวาเปนคน
ธรรมดาคนหน่ึง เพราะทานเปนผูทําการมหัศจรรย เปนครูของเหลาคนท่ีรับความจริงดวยความช่ืมชม 
ทานไดชักนําคนเปนจํานวนมากท้ังพวกยิวและผูไมไดเปนยวิทานเปนพระคริสต และเม่ือปลาตได
ตัดสินใหทานถูกตรึงกางเขน ตามคํายยุงสงเสริมของคนสําคัญในหมูพวกเรา (ชาวยวิ) เหลาคนท่ีรักทาน
มาแตตนกมิ็ไดละท้ิงทาน เพราะในวนัท่ีสามทานไดฟนข้ึน และแสดงใหพวกเขาเห็นวาทานมีชีวิตอยู 
เหมือนดังท่ีพวกผูพยากรณไดทํานายลวงหนาถึงเร่ืองเหลานี้ และถึงการมหัศจรรย นานัปการเกีย่วกับ
ทาน และคริสตชนซ่ึงไดรับเช่ือตามทานกย็ังคงสืบสายอยูจนทุกวนันี”้ 

เหตุผลอีกประการหนึ่งท่ีเราไมสามารถเช่ือไดวา เร่ืองราวของพระเยซูคริสตเปนตํานานท่ีถูก
แตงข้ึนโดยสาวก เพราะเราไมเห็นวามีแรงผลักดันหรือแรงจูงใจอะไรในตัวสาวกท่ีทําใหเขาตองทํา
เชนนั้นถาเราศึกษาประวัติศาสตรท่ัวไป จะพบวาการมาเปนคริสเตียนในระยะตน ๆ ศตวรรษนั้น
หมายถึงอันตรายตอชีวิต หลายทานคงเคยอานหรือเคยชมภาพยนตรเร่ืองราวท่ีชาวคริสตไดรับการ
ทรมานอยางเหี้ยมโหดทารุณ โดยจักรพรรดิหลายองคของโรมัน เปนส่ิงท่ีนาเช่ือถือหรือถาจะถามวา 
“เปนไปไดไหมถาสาวกของพระเยซูคริสตแตงเร่ืองของพระเยซูคริสตข้ึนท้ัง ๆ ท่ีรูอยูแกใจวาเปนเร่ือง
โกหก แตยอมตายเพ่ือความโกหกของตน” ทุกคนยอมตอบไดวาไมมีเหตุผลและไมมีแรงจูงใจเพยีงพอ 
แตในทางตรงกันขามเหตุผลท่ีทําใหสาวกจาํนวนมากยอมตายเพื่อพระนามของพระเยซูคริสต เพราะ
เหลาสาวกม่ันใจอยางไมมีขอสงสัย วาพระเยซูคริสตเปนองคพระผูเปนเจาท่ีทรงพระชนมอยูท่ีตัวเขาเอง
รูจักดี ทานอัครทูตยอหนเองไดเขียนไวในจดหมายฝากของทานราวปลายศตวรรษท่ีหนึ่ง ซ่ึงเปนการ
ชวยยืนยืนถึงขอเท็จจริงอันนีว้า “...ซ่ึงเราไดเห็นกับตา ซ่ึงเราไดพินิจดแูละจับตองดวยมือของเรา
เกี่ยวกับพระวาทะแหงชีวิต (พระเยซูคริสต) นั้น... เรากไ็ดประกาศใหทานทั้งหลาย...” (1 ยอหน 1:1-3) 
ยิ่งกวานี้ ถาเราไดคํานึงถึงมาตรฐานทางศีลธรรม และคุณธรรมท่ีสูงสงของพวกสาวกดวยแลว กย็ิง่ทํา
ใหเราม่ันใจไดวาขอกลาวหาดังกลาวเกี่ยวกับตัวสาวกเปนไปไมได 
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3. คําอางเปนความจริง 

ถาหากวาความเปนไปไดในขอ 1 และ 2 (คําอางเปนความเท็จและคําอางเปนตํานานท่ีเช่ือถือ
ไมได) ไมมีเหตุผลเพียงพอท่ีเราจะยอมรับได เรามีทางเลือกอีกทางหนึง่คือ หรือวา คําตรัสของพระองค
เปนความจริง และเปนความจริงสําคัญท่ีเราตองตัดสินใจบางส่ิงบางอยางใหกับชีวติของเรา นั่นคือเรา
จะตอนรับ หรือปฏิเสธความเปนพระเจาของพระองค ตลอดจนคําสอนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพนัธซ่ึง
พระองคมีตอตัวเราท้ังในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงหมายความวาเราตองรับผิดชอบตอผลแหงการ
ตัดสินใจของเราไมวาผลนั้นจะดีหรือเลว แตอยางนอยท่ีสุดทานตองตัดสินใจในทางหน่ึงทางใดเกีย่วกับ
ความเปนพระเจาของพระองค 

ชีวิตที่สอดคลองกับคําอาง 

ทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะอางวาเปนใครหรือเปนอะไรก็ได แตข้ึนอยูท่ีวาชีวิตท่ีแสดงออกของคน ๆ 
นั้นนาเช่ือถือหรือสอดคลองกับคําอางของเขาแคไหน ในกรณขีองพระเยซูคริสตชีวิตของพระองค
สงเสริมหรือเพ่ิมน้ําหนกัใหแกคําอางของพระองค ขอใหพิจารณาลักษณะพิเศษบางประการจากชีวิต
ของพระองคดงัตอไปนี ้

1. พระดํารัสของพระองคเปนวาทะอมตะ 

ถาพระเยซูคริสตเปนพระเจาดังท่ีอางจริง เรายอมหวังไดวาพระคําของพระองคจะตองเปน
คําพูดท่ียิ่งใหญท่ีสุดเทาท่ีมนุษยเคยกลาวมา พระเยซูคริสตเองตรัสวา “ฟาและดินจะลวงไป แตถอยคํา
ของเราจะสูญหายไปหามิไดเลย” (ลูกา 21:33) หมายความวา คําพูดทุกคําท่ีพระองคตรัสออกมาจะตอง
เปนความจริงอมตะสําหรับมนุษยทุกยุคทุกสมัยและทุกชนช้ันท่ัวโลก สังเกตไดวาพระคําของพระองค
ไมเคยลาสมัย และไมเคยเปล่ียนแปลงตามกาลสมัย ในสมัยของพระองค บุคคลท่ีไดยนิไดฟงพระวาทะ
ของพระองคตางแปลกประหลาดใจในคําสอนท่ีประกอบดวยอํานาจ ถึงกับตองยอมรับวา “ไมมีผูใดพูด
เหมือนคนนี”้ (ลูกา 4:32 ยอหน 7:46) แมปจจุบันพระคาํของพระองคก็ยังมีอิทธิพลอยูในชีวิตของคนท่ัว
โลกอยางไมเปล่ียนแปลง ทุกถอยคําของพระองคท่ีเปลงออกมาจะเปยมดวยความจริงแหงความม่ันใจ 
ถาเราพิจารณาคําพูดของพระเยซูคริสต เราจะไมพบคําวา “คิดวา” “คงจะ” “อาจจะ” หรือ “คาดคะเนวา” 
เหมือนนกัปรัชญา นักคิดหรือนักวิชาการท่ัวไป แตในทางตรงกันขาม พระองคทรงเนนอยูเสมอวา “เรา
กลาวกับทานตามจริงวา...” พระองคทรงสอนดวยความม่ันใจ ชัดเจน และตรงไปตรงมา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคําสอนเก่ียวกับคําถามพ้ืนฐานของมนุษยท่ีแสวงหาคําตอบมาทุกยุคทุกสมัย เชน พระเจาคือ
ใคร? พระองคมีความสัมพันธกับเราอยางไร อะไรคือรากปญหาของสังคม เราจะไดรับการยกโทษบาป
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อยางไรเราอยูในโลกนี้ทําไม และตายแลวจะไปไหน? ฯลฯ ซ่ึงเปนคําถามซ่ึงมนุษยโดยท่ัวไปจะให
คําตอบท่ีถูกตองชัดเจน และดวยความม่ันใจไมไดนอกจากพระเจาทรงประทานให 

อนึ่งพระคําของพระองคไมใชเปนเพยีงความจริงท่ีเกี่ยวกบัชีวิตเทานัน้ แตยังคงเปนคําพยากรณ
ท่ีถูกตองในประวัติศาสตรอีกดวยเชน พระเยซูคริสตทรงตรัสกับสาวกลวงหนาถึงความตาย และการ
เปนข้ึนมาจากความตายของพระองคกอนท่ีเหตุการณเหลานั้น จะเกิดข้ึนกับพระองค (มัทธิว 16:21) 

พระองคทรงพยากรณถึงการพังพินาศของกรุงเยรูซาเล็ม ซ่ึงไดเกิดข้ึนในป ค.ศ. 70 และ
พระองคพูดถึงการกลับมาสูความเปนเอกราชของอิสราเอล กอนการเสด็จกลับมาอีกคร้ังหนึ่งของ
พระองค ซ่ึงเปนขอเท็จจริงท่ีไดปรากฏตอหนาตอตาเราต้ังแตป ค.ศ. 1948 (มัทธิว 24:32-34) 

หรือถาจะพูดถึงสถิติแหงคําพูดของพระเยซูคริสตแลว ก็จะสามารถกลาววาคําสอนและคําพดู
ของพระองคมีคนอานมากท่ีสุดในโลก อางอิงโดยนักประพันธมากท่ีสุดในโลก แปลเปนภาษาตาง ๆ 
มากท่ีสุดในโลก ตลอดจนปรากฏในศิลปวรรณกรรมและดนตรีมากที่สุดในโลก นี่ยอมแสดงถึงความ
ยิ่งใหญและอิทธิพลแหงคําพูดอันมีลักษณะผูพูดคือพระเยซูคริสต 

2. ชีวิตที่บรสิุทธิ์ปราศจากบาป 

ถาพระเยซูคริสตเปนพระเจา ชีวิตของพระองคจะตองเปนชีวิตท่ีบริสุทธ์ิ ปราศจากความดาง
พรอยใด ๆ การแสดงออกของพระองคในทุกอิริยาบถ ทุกความคิด ทุกคําพูด และการกระทํา นับต้ังแต
วันลืมตาดูโลกจนกระท่ังวนัตาย ไมวาขณะอยูคนเดยีวหรือปรากฏตอสาธารณชน ชีวิตของพระองค
จะตองแสดงถึงความบริสุทธ์ิผุดผอง แหงความเปนพระเจาของพระองคทุกกระเบียดนิว้ พระเยซูคริสต
เองมีความม่ันใจในความบริสุทธ์ิของตัวเองถึงขนาดกลาทาทายศัตรูของพระองค ใหช้ีถึงความผิดของ
พระองคไมวากรณีใด ๆ “ใครในพวกทานยืนยนัไดวาเราไดทําผิด” (ยอหน 8:46) เงียบไมมีเสียงโตตอบ
จากฝายศัตรู 

ความรูสึกวาตนเองไมมีความผิด หรือความบกพรองอ่ืนใดเปนประสบการณท่ีแปลกประหลาด
สําหรับมนุษยเรา ผูอานหลายทานคงมีโอกาสศึกษาถึงประสบการณสวนตัวของนักบุญหรือนกัสอน
ศีลธรรมท่ียิ่งใหญของโลก จะพบวา แตละคนตางยอมรับถึงความบกพรองท่ีตนเองมีอยูไมมากก็นอยแต
ส่ิงนี้เราไมพบในประสบการณของพระเยซูคริสตพระองคทรงสอนเก่ียวกับความผิดบาปของมนุษยและ
ทรงเนนใหสาวกอธิษฐานสารภาพความผิดบาปตอพระเจา แตตวัพระองคเอง พระองคไมเคยสารภาพ
บาป เพราะไมมีความผิดบาปท่ีจะสารภาพเพ่ือนท่ีใกลชิดที่สุดของพระองค คือสาวกผูติดตามพระเยซู
คริสตไปทุกหนทุกแหง ผูไดมีโอกาสอยูกนิ นอน ปฏิบัติภารกิจดวยกนัทุก ๆ วันไดเปนพยานถึงชีวิต
ของพระองควา “พระองคไมไดทรงกระทําบาปเลย และไมไดตรัสคําเท็จ” (1 เปโตร 3:22) ทานอัครทูต
ยอหนเขียนวา “พระองคไดทรงปรากฏเพ่ือกําจัดบาปของเราใหหมดไป และพระองคไมทรงมีบาปเลย” 
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(ยอหน 3:5) แมแตศัตรูของพระองคเอง คือ ทานปลาต ไดกลาวยืนยันตอฝูงชนวา “เราไมเห็นวาคนน้ีมี
ความผิด” (ลูกา 23:4) เหตุผลท่ีเปนเชนนี้เพราะ ความบริสุทธ์ิของพระเยซูคริสตคือความบริสุทธ์ิของ
พระจา 

3. ชีวิตที่สําแดงการมหัศจรรย 

เร่ืองลึกลับมหัศจรรยไมใชของใหมสําหรับคนไทยเรา เรามักมีเร่ืองแปลกประหลาดเลาสูกันฟง
เสมอ แตจะนาเช่ือแคไหนเปนอีกเร่ืองหนึ่งท่ีเราตองพจิารณาโดยรอบคอบ ในกรณีของพระเยซูคริสต 
การอัศจรรยท่ีพระองคทรงกระทําเปนสวนสําคัญมาก ในการยืนยนัถึงความเปนพระเจาของพระองค  
เพราะถาพระเจามาบังเกิดเปนมนุษยจริง เราจะตองหวังวาอยางนอยท่ีสุดการอัศจรรยตองเกิดข้ึน
แนนอน เอกสาร 4 ฉบับเร่ืองชีวประวตัิพระเยซูคริสตไดบันทกึถึงการอัศจรรยมากมายท่ีพระองคได
ทรงกระทํา ซ่ึงพอสรุปไดวาพระองคสําแดงอํานาจ 

ก. เหนือความเจ็บปวย เชน ทรงชวยรักษาคนตาบอด (มาระโก 8:22-25) คน โรคเร้ือน (มัทธิว 
3:2-4) คนหูหนวกและคนใบ (มาระโก 7:31-37) คนงอย (ยอหน 5:1-9) 

ข. เหนือผีราย – พระเยซูคริสตทรงชวยขับผีท่ีสิงอยูในตวัมนุษย (มาระโก 1:23-28 9:14-29) 
ค. เหนือธรรมชาติ – พระองคทรงหามลมพายุ (มัทธิว 8:23-25) ทรงเปล่ียนน้ําธรรมดาเปนน้ํา

องุน (ยอหน 2:1-11) ทรงเล้ียงคนหาพนัคนดวยขนมปงหากอนกับปลาสองตัว (มัทธิว 
14:5-21) 

ง. เหนือความตาย – พระองคทรงเรียกคนตายแลวใหมีชีวติข้ึนมาใหม เชน ลูกสาวของนาย
ธรรมศาลา (มาระโก 5:35-43) บุตรชายของแมมายคนหน่ึง (ลูกา 7:11-15) และลาซารัส
แหงเบธาเนยี (ยอหน 11:1-14) 

ส่ิงท่ีนาสนใจเกี่ยวกับการอัศจรรยของพระเยซูคริสต คือพระองคทรงประกอบการอัศจรรย
สวนมากตอหนามหาชนอยางเปดเผย ซ่ึงผูไมเช่ือพระองคสามารถสืบสวนเพื่อหามูลความจริงได ท่ี
สําคัญไปกวานั้นคือศัตรูของพระองคในสมัยนั้นไมไดปฏิเสธความเปนจริงแหงการอัศจรรยท่ีพระองค
ทรงกระทํา แตกลับหาหนทางท่ีจะกําจัดพระองคโดยใหเหตุผลวา “ถาเราปลอยเขาไวอยางนี้ คนท้ังปวง
จะเช่ือเขา” ยอหน (11:48) 

นอกจากนี้เอกสารบันทึกเกี่ยวกับชีวประวตัิของพระองคท่ีกลาวถึงเร่ืองนี้แลว ยังมีเอกสารนอก
พระคัมภีรท่ีเปนหลักฐานยืนยันถึงการอัศจรรยท่ีพระองคไดทรงกระทํา ดังไดกลาวมาแลวเกี่ยวกับ
เอกสารเชิงประวัติศาสตรช่ือ Antiquiuties ของทาน Flavius Josecphus และแมคัมภีรโกหรานของ
ศาสนาอิสลาม ก็ไดกลาวถึงความสามารถพิเศษในการสําแดงการอัศจรรยของพระเยซูคริสต นี่ยอม
แสดงใหเห็นวาการอัศจรรยของพระเยซูคริสตไมใชเร่ืองยกเมฆ แตมีเหตุผลหลักฐานยืนยนัโดยแนน
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แฟน ทําใหเราเห็นความจริงขอหนึ่งวา พระเจาเทานั้นท่ีทรงสามารถกระทําบางส่ิงบางอยางท่ีเหนือ
ธรรมชาติซ่ึงพระองคไดทรงวางไวโดยไมไดแยงกับกฎนั้น ๆ แตอยางไร 

4. ชีวิตที่ทรงอิทธิพลท่ีสุดของโลก 

คงไมเกินความจริงมากไปท่ีจะพดูวา พระเยซูคริสตเปนบุคคลท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดคนหนึ่งของ
โลกของทุกยุคสมัย นี่ไมใชความคิดเหน็ของผูเขียนเพยีงคนเดยีวแตเปนคํากลาวของนักประวัติศาสตร
เรืองนามทานหน่ึงช่ือ Kenneth Scott Latourette ทานเขียนไววา “Jesus is the most influential life ever 
lived on this planet that Influence appears to be mounting” ซ่ึงพอจะถอดเปนความไทยวา “พระเยซู
คริสตเปนชีวิตท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดเทาท่ีเคยปรากฏบนพ้ืนพิภพ และอิทธิพลของพระองคนับวนัจะเพิ่ม
ทวีข้ึนทุก ๆวนั 

เปนท่ีนาสังเกตวาพระเยซูคริสตใชเวลาเพียง 3 ป ในการกระทําพระราชกิจของพระองค แต
เปน 3 ปท่ีมีความหมายสูงสุด เปน 3 ปท่ีเปล่ียนโฉมหนาของประวัติศาสตรโลก พระองคมาจาก
เบ้ืองหลังครอบครัวท่ียากจน พระองคไมมีเงิน ไมมีทรัพยสมบัติอันใดที่สามารถเรียกวาเปนของตนเอง
การศึกษาก็เพยีงแตพออานออกเขียนได ตําแหนงอํานาจยิ่งไมตองพดูถึง เพราะพระองคเปนบุคคลท่ี
ผูนําสมัยนั้นเหยยีดหยามชิงชัง แตขอใหผูอานไดพจิารณาขอเท็จจริงตอไปนี ้

- พระองคไมเคยเขียนหนังสือแมสักเลมเดยีว แตมีหนังสือมากมายทวมทนในทุกชาต ิ ทุกภาษา
ท่ีไดเขียนเร่ืองเก่ียวกับพระองค 

- พระองคไมเคยกอต้ังมหาวทิยาลัยหรือแมยางกายเขาสูร้ัวมหาวิทยาลัยก็ไมเคย แตนกัศึกษาท่ัว
โลกในปจจุบันรวมกนัแลวไมเทาจํานวนศิษยของพระองค (จํานวนคริสตชนในปจจุบันมากกวาหนึ่ง
พันลานคน) 

- พระองคไมไดเปนจิตแพทย แตคงไมมีจิตแพทยคนไหนในโลกที่เคยรักษาจิตท่ีฟกซํ้าและ
หัวใจท่ีแตกสลายเทากับพระองค 

- พระองคไมเคยมีทหารอยูใตบังคับบัญชา แตในประวตัิศาสตรไมเคยมีผูนําคนไหนท่ีมีผูยอม
พลีชีพดวยความจงรักภกัดีเทากับพระองค 

ใชแลว สามัญชนผูนี้แหละท่ีชนท่ัวโลกยนิดีมอบชีวิตเพือ่ติดตามพระองค เคล็ดลับหรือ? เพราะ
พระองคเปนพระเจาท่ีบังเกิดเปนมนุษย และยังเปนพระเจาท่ีทรงพระชนมอยูในปจจบัุน 

                                                        


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

ทุกวันนี้ขณะท่ีวิทยาการยิ่งกาวหนา ดูเหมือนวามนษุยยิ่งไมมีความสุข มนุษยมีความสามารถ
สารพัดชนะธรรมชาติพิชิตดวงจนัทร แตไมสามารถพิชิตตนเอง เพราะปญหาพื้นฐานของมนุษยอยูท่ี
จิตใจ ภายในจิตใจมนุษยเปนชองวางท่ีไมสามารถอุดใหเต็มไดดวยเงนิทอง บานท่ีสวยหรู อํานาจ
ช่ือเสียงหรือกามารมณ เพราะเราแสวงในทางท่ีผิดทาน Augustine นักปรัชญาท่ียิง่ใหญคนหนึ่งท่ีเคย
รองทูลตอพระเจาคร้ังหนึ่งวา “พระองคเจาคะ พระองคทรงสรางเรามาเพ่ือพระองคเอง จิตใจของเราจะ
ไมพบความสงบสุขแท จนกระท่ังเราพบความสงบสุขในพระองค” 

ทุกวันนี้มนษุยสวนมากยังดิน้รนตอสู แกปญหาทุกวิถีทางดวยความสามารถอันจํากัดของ
มนุษยโดยปราศจากพระเจา แตหลายคร้ังเราตองพบกับความผิดหวัง เพราะสังคมมนุษยจมดิ่งสูความช่ัว
มากข้ึนทุกทียิง่กวานัน้ ความทุกข ความส้ินหวังความวาเหว ความวางเปลาและความกลัวไดครอบงํา
จิตใจของมนษุยมากข้ึนทุกที เราจึงไมแนใจวา เรากําลังมุงหนาไปสูทางไหนกันแน? 

ทามกลางความส้ินหวังของสังคมมนุษย พระเยซูคริสตเปนบุคคลคนหน่ึงท่ีกาวหนาเขามาสูเวที
มนุษยพรอมกบัการขันอาสาท่ีจะแกปญหาหลักของมนุษยโปรดฟงคําทาทายของพระองคตอไป ดวย
จิตใจท่ีพนิิจพจิารณา “บรรดาผูลําบากเหน็ดเหน่ือยจงมาหาเราและเราจะใหทานทัง้หลายหายเหนื่อย
เปนสุข” (มัทธิว 11:28) เรามอบสันติสุขไวแกทานท้ังหลาย สันติสุขของเราท่ีใหแกทานนั้น เราใหทาน
ไมเหมือนโลกให อยาใหใจของทานวิตกและอยากลัวเลย” (ยอหน 14:27) “ถาผูใดกระหาย ผูนัน้จงมา
หาเราและดื่ม” (ยอหน 17:37) 

“เราเปนอาหารแหงชีวิต ผูท่ีมาหาเราจะไมหิว และผูท่ีวางใจในเราจะไมกระหายอีกเลย” 
(ยอหน 6:35 “เรามาเพ่ือเขาท้ังหลายจะไดชีวิต และไดอยางครบบริบูรณ” (ยอหน 10:10) 

ความสรุป 

คําตรัสเชิงทาทายใหบุคคลทุกคนมาสัมผัสกับชีวิตของพระองคท่ีกลาวมานี้ ไมใชเปนเพยีง
คําพูดสวยงามท่ีปรากฏบนแผนกระดาษเทานั้น แตไดรับการพิสูจนมาแลวดวยชีวิตจริงรวม 2 พันป คน
จํานวนนับไมถวนท่ัวโลกในทุกประเทศ ทุกยุค ทุกสมัย ตางยืนยันเปนเสียงเดยีวกนัวา พระเยซูคริสตซ่ึง
เขาตอนรับเขาสูชีวิตของเขานั้น ไดเปล่ียนชีวิตของเขาใหม สรางคานิยมใหม มอบสันติสุขใหมและให
ความหวังใหมแกเขาในลักษณะท่ีเขาไมเคยประสบมากอนเลย ทุกวนันี้พระเยซูคริสตยังทรงเปนพระเจา
ท่ีทรงพระชนมอยู ท่ีเราทุกคนสามารถพบกับพระองคไดในประสบการณชีวติสวนตัวโดยการยอมมอบ
ความศรัทธาไวกับพระองค แนนอนท่ีสุดประสบการณอยางเดยีวยอมพิสูจนอะไรไมไดแตขณะเดยีวกัน
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ถาประสบการณของทานต้ังอยูบนพื้นฐานแหงเหตุผล และหลักฐานท่ีหนักแนนแหงความเปนพระ
เจาของพระเยซูคริสตแลว ประสบการณนัน้ก็นาลองและมีคุณคาตอชีวติของทานเปนแนแท 

ถาทานมีขอของใจหรือใครศึกษาเร่ืองนี้มากข้ึน 
โปรดติดตอ 

สมาคมนักเรียนนักศึกษาคริสเตียนไทย 
71 ตรอกไวตี สีลม กท. 5 
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19โปรดฉีกสวนน้ี 

หลังจากอานหนังสือเยซูคือใครนี้แลว ทานอาจจะตองการแสดงความประสงคของทานตาม
หัวขอหนึ่งขอใดดังตอไปนี้ (กาเคร่ืองหมายในวงเล็บหนาเลขหมาย) 

( ) 1.ขาพเจายินดีตอนรับพระเยซูคริสตเปนผูนําทางชีวิตและเปนผูชวยใหรอดของ
ขาพเจา (ขอแนะนําใหทานพูดความในใจส้ัน ๆ กับพระองควา) “ขาแตพระเยซูเจา ขอขอบพระคุณใน
ความเปนพระเจาของพระองคและขอบพระคุณสําหรับความรักของพระองคท่ีไดทรงวายพระชนม เพื่อ
ความบาปของขาพเจาบนไมกางเขน ขณะนี้ขาพเจาสารภาพความผิดบาปของขาพระองค และขอ
ตอนรับพระองคเขามาในจิตใจใหเปนพระผูชวยใหรอด และเปนผูนําทางชีวิตของขาพเจาตอไป.อา
เมน” 

( ) 2.ขาพเจามีความสนใจใครศึกษาเร่ืองราวเกี่ยวกับพระองคมากข้ึน โปรดสงหนังสือท่ี
ทานมีอยูเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม 

( ) 3.ขาพเจามีขอของใจอยากถามเพื่อความกระจาง โปรดแนบบัตรนีพ้รอมท้ังคําถามท่ี
ทานประสงคจะถามไปยัง 

สมาคมนักเรียนนักศึกษาคริสเตียนไทย 
71 ตรอกไวตี สีลม กท.5 
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พระเยซูคริสตเปนศาสดาคนเดียวของโลกท่ีอางวาตนคือพระเจา ทานจะตองเลือกเอาขางหนึ่ง
วา คําอางท่ีพระองคกลาวถึงพระองคเองเปนความจริงแคไหน? ถาเปนความเท็จทานอาจจะกลาววา
พระองคเปนนกัโกหกระดับโลก หรือจะประณามวาพระองคเปนปศาจจอมกะลอนกไ็มผิด 

แตถาพระองคตรัสความจริง ทานยอมไมมีทางเลือก นอกจากซบกายลงกราบท่ีพระบาท
พระองคและยอมรับวาพระองคเปนองคพระผูเปนจา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
พิมพท่ีโรงพิมพ จรัลสนิทวงศ 367/18-19 สามแยกไฟฉาย กทม. 
นายเล็ก ไชยเทอดธรรม ผูพิมพผูโฆษณา 2523 โทร. 4113374 
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