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คานา
เมื่อเราพูดถึงเรื่ อง “ความล้ าลึกของพระเจ้า” (Mystery, Secret) มีคริ สเตียนหลายคนไม่ค่อยจะ
รู ้จกั และไม่เข้าใจชัด แท้จริ งคานี้ปรากฏในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ (ในจานวนสิ บเล่ม) มี ๒๗
ครั้ง มาจากภาษากรี กว่า Musterrion โดยทัว่ ไปเข้าใจว่า เป็ นเรื่ องที่ลึกซึ้ งมาก หรื อเร้นลับจนเหลือที่จะ
หยัง่ รู ้ได้ แต่ในความเป็ นจริ งหาได้เป็ นอย่างนั้นไม่

เข้ าใจความลา้ ลึกของพระเจ้ าได้
พระเยซูตรัสว่า “ข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้า ทรงโปรดให้ทา่ นทั้งหลายรู ้ได้ แต่
สาหรับคนอื่นนั้นได้ให้เป็ นคาอุปมา เพื่อเมื่อเขาดูจะไม่เห็น และเมื่อเขาได้ยนิ ก็จะไม่เข้าใจ” (ลูกา.
๑๐.๑๐)
ในเรื่ องเกี่ยวกับความล้ าลึกของพระเจ้านั้นไม่เกี่ยวกับสติปัญญาของมนุษย์ หรื อความพยายาม
ขวนขวายตะเกียกตะกายของมนุษย์ แต่ข้ ึนอยูก่ บั พระองค์เองที่จะพอพระทัยเปิ ดเผย พระเยซูตรัสถึงคา
อุปมาเรื่ องการหว่านพืชลงในดิน เพื่ออธิ บายสาหรับคนที่ไม่เข้าใจในเรื่ องนี้ เมล็ดพืชหว่านลงในดิน
แห่งจิตใจ ๔ ชนิด ด้วยกันคือ
๑) พืชตกลงในจิตใจแบบริ มทางเดิน นก (มารซาตาน) ก็มาฉกฉวยเอาไปเสี ย
๒) พืชตกลงในใจแบบที่เป็ นหิน (ใจแข็ง) รับเอาพระวจนะของพระเจ้าไว้ไม่นานก็เลิกรา
๓) พืชที่ตกลงในจิตใจที่มีหนาม (ความโลภ) และหนามแห่งความปรารถนาก็งอกปกคลุมเสี ย
๔) พืชที่ตกลงในจิตใจแบบดินดี (ใจพร้อมและสุ ภาพอ่อนน้อม) ก็เกิดผลร้อยเท่า
คาถาม : ทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์ หรื อฟังคาเทศนา จิตใจของเราเป็ นดินชนิ ดใด?

1

พระปัญญาของพระเจ้ า
อาจารย์เปาโลกล่าวว่า “แต่เรากล่าวถึงพระปั ญญาของพระเจ้าซึ่ งเป็ นข้อลึกลับ คือพระปั ญญาที่
ซ่อนอยูน่ ้ นั ซึ่ งพระเจ้าได้ทรงกาหนดขึ้นไว้ก่อนปฐมกาล” (๑ โคริ นธ์. ๒.๗) ในสมัยนั้นมีคนเป็ น
จานวนมากที่พยายามจะเข้าใจเรื่ องราวของพระเจ้าด้วยสติปัญญาของตนเอง โดยพยายามศึกษาค้นคว้า
คนสามพวก
- พวกยิว ชอบหานิมิต ความฝัน การอัศจรรย์และหมายสาคัญต่าง ๆ
- พวกกรี ก ชอบใช้สติปัญญา ความสามารถ ความรู ้และความเข้าใจ เพื่อจะพบกับพระเจ้าได้
- พวกคริ สเตียน อาจารย์เปาโลบอกว่า ผูเ้ ชื่ อในพระเยซู ประกาศเรื่ องของพระคริ สต์ คือ “ไม้
กางเขน” ที่คนทัว่ ไปเห็นเป็ นเรื่ องโง่เขลา แต่แท้จริ งเป็ นฤทธานุภาพของพระเจ้า

มนุษย์ สามแบบ
ในพระธรรม ๑ โคริ นธ์. ๒.๑๒-๑๖ อาจารย์เปาโลกล่าวว่า มีใครบ้างที่จะสามารถเข้าใจความล้ า
ลึกของพระเจ้าได้
คนพวกแรก “มนุษย์ธรรมดา” พระคัมภีร์กล่าวว่า “แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่ งเหล่านั้นซึ่ งเป็ น
ของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าเขาเห็นเป็ นสิ่ งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่า
จะเข้าใจสิ่ งเหล่านั้นได้ ก็ตอ้ งสังเกตด้วยวิญญาณ” (ข้อ ๑๔) พระคัมภีร์ เรี ยกคนเหล่านี้วา่ “มนุษย์
ธรรมดา” (psuchikos - ซูคิคอส) หมายถึงคนที่ยงั ไม่ได้เชื่อในพระเจ้า ไม่ได้มีประสบการณ์บงั เกิดใหม่
ฝ่ ายวิญญาณ “จะรับสิ่ งที่เป็ นของพระวิญญาณไม่ได้” (ข้อ ๑๔) คาว่า “รับ” ในที่น้ ีภาษาเดิมเป็ นคาที่ใช้
ในการต้อนรับแขกเข้ามาในบ้าน คนไทยมีสานวนการพูดว่า “เป่ าปี่ ใส่ หูควาย” คือได้ยนิ ได้ฟังแต่ไม่รู้
เรื่ องและไม่เข้าใจความหมาย
คนพวกที่สอง “มนุษย์ฝ่ายเนื้ อหนัง” อาจารย์เปาโลพูดตรงไปตรงมากับคริ สเตียนที่เชื่ อมานาน
แล้วว่า “พี่นอ้ งทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อาจพูดกับท่านเหมือนพูดกับผูท้ ี่อยูฝ่ ่ ายวิญญาณแล้วได้ แต่ตอ้ งพูดกับ
ท่านเหมือนคนที่อยูฝ่ ่ ายเนื้ อหนัง ท่านเป็ นเหมือนทารกในพระคริ สต์” (๑ โคริ นธ์. ๓.๑) “มนุษย์เนื้อ
หนัง” มาจากภาษากรี กว่า sarchikos – ซาร์คิคอส คนประเภทนี้มีชีวติ บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณแล้ว แต่วา่
ไม่เจริ ญเติบโต ดาเนินชี วติ ตามใจของตนเอง พระคัมภีร์เรี ยกเขาว่า “ทารกในพระคริ สต์” คือชอบกิน
น้ านม (อาหารอ่อน ๆ) มากกว่าอาหารแข็ง (ข้อ ๒)
ลักษณะอาการของคนที่อยูฝ่ ่ ายเนื้อหนังคือ ชอบติดอยูก่ บั คนมากกว่าที่จะติดอยูก่ บั พระเจ้า ขี้
อิจฉาตาร้อน แบ่งพรรคแบ่งพวก (๑ โคริ นธ์. ๓.๔-๖) ไม่ค่อยอ่านพระคัมภีร์และอธิ ษฐาน ห่างเหิ นจาก
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การไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ ตาของเขาอยูท่ ี่โลกนี้ มากกว่าอยูท่ ี่สวรรค์ เขาไม่เข้าใจอะไรที่เป็ น
ข้อความล้ าลึกของพระเจ้า
คนพวกที่สาม “มนุษย์ฝ่ายวิญญาณ” อาจารย์ได้อธิ บายว่า “แต่จะเข้าใจสิ่ งเหล่านั้นได้ ก็ตอ้ ง
สังเกตด้วยวิญญาณ แต่มนุษย์ฝ่ายวิญญาณวิจยั สิ่ งสารพัดได้ แต่ไม่มีใครวิจยั ใจคนนั้นได้ เพราะว่าใคร
เล่าจะรู ้จกั พระทัยพระเจ้าเพื่อจะแนะนาสั่งสอนพระองค์ได้ แต่เรามีพระทัยของพระคริ สต์” (๑ โคริ นธ์.
๒.๑๔-๑๖)
มนุษย์ฝ่ายวิญญาณ (pneumatikos - นิวมาติคอส) มีลกั ษณะเป็ นคนที่มีประสบการณ์บงั เกิด
ใหม่ฝ่ายวิญญาณแล้ว พึ่งพาอาศัยการทรงนาของพระเจ้าเสมอ ติดสนิทอยูก่ บั พระองค์ตลอดเวลาด้วย
การอธิ ษฐาน อ่านพระคัมภีร์ ไปโบสถ์นมัสการพระเจ้า ร่ วมสามัคคีธรรมกับพี่นอ้ งคริ สเตียนคนอื่น ๆ
ดาเนินชี วติ ที่บริ สุทธิ์ และสาแดงน้ าใจของพระเยซูคริ สต์ทุก ๆ วัน
คาถาม : คริ สเตียนที่รัก ท่านสามารถใช้พระคัมภีร์ตอนนี้สารวจชีวิตได้ทนั ทีวา่ ท่านเป็ นผูเ้ ชื่ อ
พระเจ้าแบบไหน?

สรุป
ความล้ าลึกของพระเจ้าเป็ นเรื่ องสาคัญยิง่ สาหรับคริ สเตียนทุกคน
ใครก็ตามที่กลับใจบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณแล้ว จะสามารถเข้าใจได้
“พระเจ้าได้ทรงสาแดงสิ่ งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณ
เพราะเรามีพระทัยของพระคริ สต์”.
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