
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 1 



พระเยซคูริสต 

เกิดจากหญิงพรหมจารีจรงิหรือ? 

เปนท่ีทราบกนัดีอยูวา มนุษยทุกคนในโลกนี้ลวนเกิดจากการที่ชายหญิงสองคนท่ีความสัมพันธ
กันท้ังส้ินแตในประวัติศาสตรของมนุษยชาติไดมีการบันทึกเร่ืองของชายคนหนึ่งท่ีไมไดเกิดจากการมี
ความสัมพันธระหวางชายหญิง แตเกิดจากหญิงพรหมจารี ชายผูนั้นก็คือ องคพระเยซูคริสตนั่นเอง.... 

เร่ืองการบังเกดิของพระเยซูคริสตท่ีเกิดจากนางมารียซ่ึงเปนหญิงพรหมจารีท่ีไมเคยรวมกับชาย
มากอนนั้น นับวาเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่งของความเช่ือคริสเตียน ซ่ึงถาหากมีคนคนหน่ึง
สามารถหาเหตุผลมาโตแยงหรืออธิบายไดวา เร่ืองการบังเกิดจากหญิงพรหมจารีของพระเยซูคริสตนั้น
เปนเร่ืองไมจริง เขาก็สามารถท่ีจะลบลางศาสนาคริสเตียนออกจากโลกนี้ไดเลย ซ่ึงนับแตอดีตจนถึง
ปจจุบันไดมีพวกปญญาชนหรือผูท่ีโลกนับวาฉลาดนับหลายรอยหลายพันคนไดพยายามหาเหตุผลตาง 
ๆ นา ๆ เพื่อท่ีจะมาลบลางหลักความจริงนี้ของความเช่ือคริสเตียน แตขอมูลหลักฐานการอธิบายของ
พวกเขานั้น ตางก็ไมสามารถลบลางหลักขอเช่ือความจริงของคริสเตียนในเร่ืองนี้ไดเลย.... 

เพราะเหตุไรศาสนาคริสเตียนจึงสามารถใหความม่ันใจไดอยาง 100 % วา พระเยซูทรงบังเกิด
จากหญิงพรหมจารีจริง ๆ? นั่นกเ็พราะวาเรามีเหตุผลเพียงพอท่ีจะสามารถอธิบายไดวาเร่ืองนี้เปนเร่ือง
จริง แตกอนอ่ืนเราตองเขาใจกอนวา การอธิบายใหเช่ือวาพระเยซูคริสตทรงเกิดจากหญิงพรหมจารีนั้น 
เราไมสามารถท่ีจะอธิบายไดโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร และไมสามารถท่ีจะเอาความคิดเหน็ของ
มนุษยคนหนึ่งคนใดมาเปนหลักในการเขาใจไดเลย แตตองใชวิธีการอธิบายตามหลักการทางขบวนการ
พิสูจนแบบประวัติศาสตรและตรรกวิทยา ซ่ึงก็คือขอมูลที่สอดคลองกับศักยภาพในความเขาใจท่ีมี
เหตุผลท่ีสมเหตุผลที่อยูสมองของมนุษยทุกคน (ไมใชเฉพาะคนหนึ่งคนใด)....ตอไปนี้คือเหตุผล 5 
ประการท่ีทําใหเราม่ันใจวาพระเยซูคริสตเกิดจากหญิงพรหมจารีจริง ๆ  

1. ในเมื่อพระเจาทรงสรางจักรวาลและโลกไดทําไมจะทรงกระทําใหหญิงพรหมจารี
มีครรภไมได 

ในสมัยกอนหากมีคนบอกวาหญิงพรหมจารีสามารถตั้งครรภได ก็คงจะไมมีใครเช่ือ? แตใน
ปจจุบันนีด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตรทางการแพทยของมนุษยสามารถท่ีจะทําไดแลว ดังนั้นในเม่ือ
มนุษยเรายังสามารถทําไดแลว พระเจาผูทรงสรางโลกและทรงสรางมนุษยเราจะทรงกระทําใหหญิง
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พรหมจารีผูหนึ่งท่ีไมเคยรวมกับชายใหมีครรภไมไดเชียวหรือ?....ซ่ึงนี่นับวาเปนเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล
ซ่ึงสองคลองกับศักยภาพในการเขาใจท่ีอยูในสมองของมนุษยทุกคน..... 

2. ดูจากปฏิกริิยาของนางมารียตอพระเยซูคริสตที่บนไมกางเขน 

ถาจะถามวาใครเปนผูท่ีรูดีท่ีสุดวาพระเยซูคริสตเกิดจากหญิงพรหมจารีจริงหรือไม?....คําตอบก็
คือนางมารียผูซ่ึงใหกําเนิดพระเยซูนั่นเอง และในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทกึวา การท่ีพระเยซูถูก
ตรึงบนไมกางเขนนั้น ไมใชเพราะพระองคทําผิด แตเพราะพวกผูนาํศาสนายิวอิจฉาพระองค และ
ตองการจะกําจัดพระองค จงึใสรายวาพระเยซูอางวาตนเองเปน “พระเจา” ซ่ึงพวกเขาถือวาเปนการหม่ิน
ประมาทพระเจา ในท่ีสุดพระเยซูจึงถูกนาํตัวไปตรึงบนไมกางเขน ซ่ึงก็เปนไปตามพระประสงคของ
พระเจาท่ีตองการใหพระเยซูเปนผูไถความผิดบาปใหกบัมวลมนุษยชาติ โดยการถูกตรึงบนไมกางเขน 
ซ่ึงในวันท่ีพระองคถูกตรึงนัน้ นางมารียกอ็ยูท่ีนั่นดวย จงึไดเหน็ภาพท่ีพระเยซูไดรับความเจ็บปวดอยาง
มาก ซ่ึงตามปกติดวยความเปนแมกจ็ะตองรักลูกและอยากใหลูกพนความทรมาน ถาเราเปนมารียกค็งจะ
รองวา “อยาฆาลูกฉันเลย เขาไมใชพระเจาหรอกเขาเปนบา” ก็เพื่อท่ีจะใหทหารปลอยตัวลูกชายของนาง 
แตนางมารียไมทําเชนนั้นและไมไดพดูสักคํา เพราะอะไรนะหรือ?....นั่นก็เพราะนางรูดีวาพระเยซูคริสต
นั้นทรงเปนพระบุตรของพระเจาผูซ่ึงพระเจาใหมาบังเกดิในโลกนี ้ เพือ่เปนผูชวยมนุษยใหรอดจากบาป 
นางเปนเพยีงผูท่ีพระเจาทรงเลือกใหเปนผูกาํเนิดพระเยซูคริสตเทานั้นเอง นางจึงไมมีสวนและไมมีสิทธ์ิ
ในตัวของพระองคแมแตนอย 

3. ดูจากปฏิกริิยาของคนเหลาน้ันที่ตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต 

คุณลองคิดดูซิวา....ถาหากผมกับคุณจะรวมกันกอตั้งศาสนาใหม เราจะเอาเร่ืองการเกิดจากหญิง
พรหมจารีมาเปนหลักขอเช่ือท่ีสําคัญของศาสนาท่ีเราจะกอต้ังกันไหม?...ไมอยางแนนอน!....เราคงจะ
ตัดในเร่ืองท่ีไมคอยนาเช่ือถือหรือเปนจุดออนออกแน ๆ แตถาเร่ืองราวการเกดิการจากหญิงพรหมจารี
ของพระเยซูคริสตถูกตัดออกไป ศาสนาคริสเตียนก็เปนศาสนาท่ีไมมีคุณคาเพียงพอ ท้ังยังเปนศาสนาท่ี
นาสมเพชท่ีสุด เพราะเร่ืองการกําเนดิของพระเยซูนีเ้ปนรากฐานท่ีสําคัญและเกี่ยวของกับการดาํรงอยู
ของศาสนาคริตเตียน นัน่ก็เพราะผูท่ีจะมาชวยมนุษยใหพนบาปไดนัน้ จะตองไมไดเกดิจากความ
ประสงคของมนุษย แตตองมาจากพระประสงคของพระเจา (ยอหน 1:13) และอีกประการหน่ึง ถาเร่ือง
นี้เปนเร่ืองไมจริง จะมีคนเชื่อถือและยอมตายเพ่ือยืนหยัดในความเช่ือคริสเตียนอยูท่ัวโลกมากมายเชนนี้
หรือ...มีคนเคยคํานวณโดยการศึกษาจากประวัติศาสตร เขาพบวาต้ังแตสมัยท่ีพระเยซูคริสตไดมาบังเกิด
ในโลกจนถึงปจจุบันนี้ มีคนท่ัวโลกท่ียอมตายเพราะความเช่ือในพระเยซูคริสตประมาณ 40 ลานคน 
และในปจจุบันก็ยังมีผูเช่ือถือในพระองคมากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงคนเหลานี้ตางก็เต็มใจท่ีจะตายเพื่อพระองค 
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และคนเหลานีต้างก็ยอมรับวาเร่ืองนี้เปนเร่ืองจริงท้ังส้ิน.....จากเหตุผลขางตนนี้ทําใหเรายิ่งม่ันใจวา พระ
เยซูคริสตทรงเกิดจากหญิงพรหมจารีจริง ๆ  

4. ดูจากปฏิกริิยาของชายที่ชื่อเปาโลตอเรื่องน้ี 

“เปาโล” ช่ือนีค้นไทยคงคุนเคยเปนอยางดี เชน โรงพยาบาลเปาโลก็มีท่ีมาจากช่ือของทานมีนัก
ประวัติศาสตรชาวยวิคนหนึง่ท่ีเกิดในสมัยพระเยซูคริสต ช่ือโจซีฟส ซ่ึงเปนนักประวัติศาสตรท่ีท่ัวโลก
ยอมรับก็ไดบันทึกเร่ืองราวของเปาโล...เปาโลเปนคนท่ีหัวรุนแรงมาก แตกอนทานเปนผูท่ีตอตานพวกค
ริสเตียน ตอมาทานไดกลับใจเช่ือในพระเยซูคริสต ก็เพราะทานม่ันใจวา พระเยซูคริสตทรงเปนผูท่ีมา
ชวยมนุษยใหรอดจากบาปจริง ๆ ทานจึงไดประกาศเร่ืองราวของพระองคไปยังท่ีตาง ๆ ในท่ีสุดทานก็
ถูกฆาตายเพราะความเช่ือในพระเยซูคริสต และเร่ืองการเกิดจากหญิงพรหมจารีของพระเยซูคริสตนัน้ ก็
ถูกบันทึกโดยลูกาซ่ึงเปนเพือ่นรวมงานของเปาโล ถาเร่ืองนี้เปนเร่ืองไมจริง เปาโลก็ตองคัดคานอยาง
แนนอน ดังนัน้เราจึงม่ันใจไดวา พระเยซูคริสตเกิดจากหญิงพรหมจารีจริง ๆ  

5. เพราะพระคริสตธรรมคัมภีรเปนหนังสือท่ีเชื่อถือได 

ทานทราบไหมวา ไมเคยมีหนังสือเลมใดในโลกท่ีถูกตอตานและถูกจบัผิดอยางมาก (ซ่ึงก็ไม
พบขอผิดพลาดเลย) แตยังยนืหยดัอยูไดจนถึงทุกวันนี้เหมือนกับพระคริสตธรรมคัมภีร และถาจะถามวา 
“ตั้งแตเร่ิมมีการผลิตหนังสือออกมา หนงัสือเลมใดท่ีไดรับการยอมรับและมียอดจําหนายเผยแพรมาก
ท่ีสุดในโลก?”...คําตอบก็คือ “คัมภีรไบเบิล หรือ พระคริสตธรรมคัมภีร” นั่นเอง....เพราะเหตุไรจงึเปน
เชนนั้น?...นัน่ก็เปนเพราะวาพระคริสตธรรมคัมภีรเปนหนังสือท่ีเชื่อถือได ซ่ึงเร่ืองราวกับบังเกดิจาก
หญิงพรหมจารีของพระเยซูคริสตนี้ไดบันทึกไวในพระคริสตธรรมคัมภีรอยางชัดเจนในพระธรรมลูกา 
1:26-38 นี่จึงเปนหลักฐานสําคัญท่ีทําใหเราเช่ือวาพระเยซูคริสตทรงบังเกิดจากหญิงพรหมจารีจริง ๆ... 

และถาจะถามวา “เพราะเหตุไรพระเจาจึงไดทรงใหพระเยซูคริสตมารับสภาพเปนมนุษยท่ีตอง
เกิดจากหญิงพรหมจารีดวยละ?”... นั่นเปนเพราะวาหลังจากท่ีพระเจาทรงสรางมนุษยข้ึนมาแลว 
พระองคไดใหกฎเกณฑท่ีดีงามแกมนษุยในการดําเนินชีวิต แตพระองคก็ใหมนุษยมีอิสระในการ
ตัดสินใจ ดังนั้นมนุษยจึงสามารถตัดสินใจไดวาจะทําตามกฎเกณฑของพระองคหรือไมแตนาเศราใจท่ี
มนุษยกลับเลือกท่ีจะดําเนนิชีวิตตามใจปรารถนาของตนเอง ไมยอมทาํตามกฎเกณฑของพระองค ท้ังยัง
ปฏิเสธพระเจา ผูทรงสรางชีวิตของเขาอีกดวย และเม่ือชีวิตของมนุษยไมมีพระเจา เขาจึงไมสามารถ
นําพาชีวิตของมนุษยไมมีพระเจา เขาจึงไมสามารถนําพาชีวิตของตนเองไปในทางท่ีถูกตอง จึงตองเดิน
หลงอยูในทางแหงความผิดบาป และไมสามารถหาทางออกจากความผิดบาปไดเลย ดังนัน้พระเจาจึง
ตองชวยมนุษยใหพนจากบาป เพราะพระองคทรงทราบวา ถาหากมนุษยไมไดรับการชวยเหลือแลว 
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หลังจากท่ีมนษุยจากโลกนี้ไปจิตวิญญาณของเขาก็จะตองไปพบกับการพิพากษาโทษจากพระองค และ
ตองรับการลงโทษตามการกระทําของตนเอง ซ่ึงในท่ีสุดก็จะตองทุกขทรมานในนรกเปนนจินิรันดร แต
พระเจาทรงรักมนุษยท่ีพระองคทรงสรางพระองคไมปรารถนาใหมนษุยตองรับโทษในนรกเลย 
พระองคจึงไดจัดเตรียมผูหนึง่ท่ีจะมาเปนผูรับโทษแทนมนุษย เพราะพระองคทรงกาํหนดไววา ถา
มนุษยจะรอดพนจากการพพิากษาไดนั้น ก็จะตองมีผูหน่ึงมารับโทษแทนเขา และผูนั้นจะตองเปนผูท่ีไม
บาปเลย ซ่ึงพระเจาทรงทราบวา ไมมีมนุษยคนใดในโลกที่สามารถเปนผูรับโทษแทนผูอ่ืนได เพราะ
มนุษยทุกคนตางก็ทําบาปและตองรับโทษของตนเองอยูแลว ดังนัน้เม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว พระเจา
จึงตองใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับสภาพเปนมนุษยในโลก โดยให
บังเกิดจากหญิงพรหมจารี เพือ่ท่ีจะมีรางกายท่ีบริสุทธ์ิ (เพราะถาพระองคเกิดโดยเช้ือสายของมนุษยแลว 
รางกายของพระองคจะไมบริสุทธ์ิ แตมีเชื้อสายบาป ซ่ึงไมสามารถท่ีจะไถบาปใหแกมนุษยชาติไดเลย) 
และในขณะท่ีพระเยซูทรงดาํเนินชีวิตอยูในโลกน้ี พระองคก็ทรงอยูภายใตกฎเกณฑของความเปน
มนุษยทุกอยาง แตพระองคก็ไมไดทําความผิดบาปเลยแมแตนอย พระองคจึงเปนผูท่ีสามารถรับโทษ
บาปแทนมนษุยไดอยางแทจริง ดังนั้นการที่พระเยซูคริสตเขามาในโลกนี้ ก็เพื่อใชรางกายของพระองค
รับโทษแทนมนุษยบนไมกางเขน แตไมใชเปนการไถบาปแทนมนษุยทุกคน พระองคจะรับโทษบาป
แทนคนเหลานั้นท่ีถอมใจยอมรับการชวยเหลือจากพระองคเทานั้น ซ่ึงก็คือผูท่ีสํานึกวาตนเองเปนคนผิด
บาปและหนัมาพ่ึงในพระคุณความรอดของพระองค.... 

ผูอานที่รัก...พระเยซูคริสตทรงเปนผูเดียวในโลกท่ีสามารถรับโทษบาปแทนทานได หากวนันี้
ทานสํานึกวาตนเองเปนคนบาป ขอเชิญทานหันกลับมาหาพระเจา พระองคพรอมท่ีจะอภยัโทษใหแก
ทาน เพื่อทานจะไมตองพบกับการพิพากษาโทษ แตพระองคจะใหทานไดอยูในแผนดนิสวรรคกับ
พระองคตลอดไป...ถาทานปรารถนาท่ีจะหันมาพึ่งในพระคุณของพระเยซูคริสตในการรับโทษบาป
แทนทาน ก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระเจาดังนี้.... 

“ขาแตพระเจา....ขาพระองคขอยอมรับวา ขาพระองคเปนคนบาป ขอพระองคทรงโปรดยก
โทษความผิดบาปใหแกพระองคดวยเถิด ขาพระองคขอเปดใจตอนรับพระเยซูคริสตใหเปนพระผูชวย
ขาพระองคใหรอดจากความผิดบาปอยางแทจริง ขอบคุณสําหรับความรักของพระองคท่ีทรงมอบให ขา
พระองคขออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”.... 

ถาทานไดอธิษฐานตอพระองคดวยความจริงใจแลว ก็ขอใหทานม่ันใจเถิดวา พระเจาทรงอภัย
โทษความบาปใหแกทานแลว ตอไปนี้พระองคจะทรงคอยดูแลชีวติของทานตลอดไป....ทานสามารถท่ี
จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพยีงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจน แลวสงมายังท่ีอยูดานขางในใบ
ตัดสินใจ 
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จัดทําโดย : ศูนยสงเสริมการประกาศในกลุมคริสตจักร CCMA 117/117 ซ.ชาตะผดุง 17  

ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร (043) 228-969 Fax: (043) 225-861  
ผูเขียน : นิกร สิทธิจริยาภรณ www.ccmathai.org e-mail: vdo@thaimail.com 
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