ความลา้ ลึกของพระเจ้ า (๒)
๑ ทิโมธี. ๓.๑๔-๑๖
คานา
ดังที่เราได้กล่าวมาในคาเทศนาตอนที่แล้วว่า “ความล้ าลึกของพระเจ้า” มาจากภาษากรี กว่ามัส
เตอริ ออน (Musterion) นักศาสนศาสตร์ ได้พยายามอธิ บายคานี้วา่ เป็ นความรู ้สึกพิเศษ ซึ่ งมิใช่มาจากเวท
มนต์คาถา ไสยศาสตร์ และไม่ใช่สิ่งลึกลับที่ไม่สามารถเข้าใจได้ แต่มนั เป็ นความลึกลับที่ปิดบังไว้
สาหรับคนที่ไม่เชื่ อในพระเจ้า ทว่ามันถูกเปิ ดเผยแก่คนที่เป็ นคริ สเตียน
ดับบลิว. อี. วาย (W.E. Vine) นักศาสนศาสตร์ ผมู ้ ีชื่อเสี ยงได้กล่าวไว้ในหนังสื ออธิ บายพระ
คัมภีร์ (Commentary) ของท่านว่า ความล้ าลึกของพระเจ้าคือ การที่พระเยซูคริ สต์เสด็จมาในสภาพของ
มนุษย์ นักศาสนศาสตร์ อีกท่านหนึ่งขยายความว่า ประการแรก พระเจ้าทรงยิง่ ใหญ่สูงสุ ด ประการทีส่ อง
ได้เสด็จมาเกิดเป็ นมนุษย์ที่ต่าต้อย และประกาศข่าวประเสริ ฐ ประการทีส่ าม ถูกจับทรมานและถูกตรึ ง
ตายบนไม้กางเขน ประการทีส่ ี่ พระเยซูทรงฟื้ นขึ้นจากความตาย และเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ และประการ
สุ ดท้ าย พระองค์จะเสด็จกลับมาอีกในอนาคต

ข้ อลึกลับแห่ งพระศาสนา
“เราต้องยอมรับว่า ข้อลึกลับแห่งศาสนาของเรานั้นยิง่ ใหญ่มาก” (ข้อ ๑๖)
อาจารย์เปาโลเน้นคาว่า “ข้อลึกลับแห่งพระศาสนาของเรานั้น” ไม่ใช่เรื่ องธรรมดาพื้น ๆ แต่
เป็ นสิ่ งที่ “ยิง่ ใหญ่มาก” จริ ง ๆ คริ สเตียนที่รัก ท่านเคยมีความรู ้สึกเหมือนกับอาจารย์เปาโลไหม?
ในโรม ๑๖.๒๕ อาจารย์เปาโลบอกว่า เรื่ องที่ถูกปิ ดบังไว้ต้ งั แต่ปฐมกาล แต่ได้รับการเปิ ดเผย
ในปั จจุบนั อาจกล่าวได้วา่ พวกเราในทุกวันนี้ ได้เปรี ยบคนสมัยก่อนมาก เพราะสามารถได้ยนิ ข่าวเรื่ อง
ความรอดพ้นบาปได้อย่างง่ายดาย โดยผ่านทางการเปิ ดเผยของพระคัมภีร์ศกั ดิ์สิทธิ์ (ข้อ ๒๖)
ความรอดเป็ นเรื่ องง่าย ๆ จนบางคนได้ยนิ แล้วต้องตกนรก (ข้อความนี้ ผมไม่ได้เขียนผิด) เขา
บอกว่าเชื่อไม่ได้ เพราะมันง่ายดายเกินไป
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ตัวอย่ าง : ชายคนหนึ่งมาหาศิษยาภิบาลที่คริ สตจักรและถามว่า “อาจารย์ครับ ทาอย่างไรผมจึง
จะรอดพ้นบาปได้?” ศิษยาภิบาลตอบว่า “พ่อหนุ่มเอ๋ ย ไม่ตอ้ งทาอะไรทั้งนั้น เพราะพระเยซูคริ สต์ทรง
ทาแทนคุณแล้วที่บนไม้กางเขนแล้ว เพียงแต่ให้คุณเชื่ อและวางใจในพระองค์เท่านั้น คุณก็รอดแล้ว”

ค้ นหาคาพยากรณ์
“บรรดาผูเ้ ผยพระวจนะได้พยากรณ์ถึงพระคุณซึ่ งจะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลาย ก็ได้สืบค้นและ
สอบถามเกี่ยวกับความรอดนี้ เขาได้สืบค้นหาบุคคลและเวลา ซึ่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระคริ สต์ผู ้
ทรงสถิตอยูใ่ นตัวเขาได้บ่งไว้ เมื่อได้ทานายถึงการทนทุกข์ทรมานของพระคริ สต์ และถึงพระสิ ริที่จะมา
ปรากฏภายหลัง” (๑ เปโตร๑.๑๐-๑๑) ในพระคัมภีร์ตอนนี้ อาจารย์เปโตรบอกว่า
ผูเ้ ผยพระวจนะในสมัยก่อนได้พยากรณ์ถึงพระเยซูคริ สต์
สื บค้นหาบุคคลและเวลาในเรื่ องการทุกข์ของการถูกตรึ งบนกางเขนและการฟื้ นคืนพระชนม์
ตลอดจนถึงการเสด็จมากลับมาของพระองค์
พวกเขาได้สืบเสาะหาความรอด

ความลา้ ลึกทีถ่ ูกเปิ ดเผย
“พระองค์ทรงปรากฏเป็ นมนุ ษย์ พระวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้ว หมูท่ ูตสวรรค์กเ็ ห็น และมีผู ้
ประกาศพระองค์แก่ประชาชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์ และพระองค์เสด็จขึ้นรับพระสิ ริ” (๑ ทิโมธี .
๓.๑๖)
พระคัมภีร์ตอนนี้ในภาษาเดิมเป็ นบทเพลงคริ สเตียนที่มีความไพเราะมาก (Christian Hymn) ซึ่ง
เป็ นหัวใจของข่าวประเสริ ฐและเป็ นการสรุ ปเนื้อหาของพระกิตติคุณทั้งหมด

๑) พระเจ้ าทรงปรากฏเป็ นเนือ้ หนัง (มนุษย์ )
นี่เป็ นความจริ งที่อาจเข้าใจยากและเหลือเชื่อ แต่ได้เกิดขึ้นแล้ว พระองค์ประสู ติจากหญิง
พรหมจารี และทรงดาเนินชี วิตอยูใ่ นโลกนี้ เป็ นเวลา ๓๓ ปี ก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์
ในสมัยโบราณมีพวกลัทธินอสติค (สอนเท็จ) บอกว่า “มีชายคนหนึ่งชื่อเยซู เป็ นเพียงมนุษย์
ธรรมดา วันหนึ่งไปรับบัพติสมาที่แม่น้ าจอร์ แดน และได้รับการสวมทับโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จึง
กลายเป็ นพระเยซูเจ้า จนถึงวันที่พระองค์ถูกตรึ งที่บนไม้กางเขน พระเจ้าจึงทรงละทิ้งพระองค์ไป”
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แต่อาจารย์ยอห์นได้ยนื ยันอย่างหนักแน่นว่า “เราได้ยนิ ได้เห็น ได้พินิจดู ได้จบั ต้อง เป็ นพยาน
และประกาศเรื่ องของพระเยซูคริ สต์ สิ่ งสาคัญยิง่ ก็คือ ได้ร่วมสามัคคีธรรม (koinonia) กับพระองค์” (๑
ยอห์น. ๑.๑-๔)

๒) พระวิญญาณได้ พสิ ู จน์
พยานปากแรกคือมนุษย์ พยานปากที่สองคือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (โรม. ๑.๔) และพยานปากที่
สามคือพระเจ้า มัทธิ วบันทึกว่า ก่อนที่จะออกไปปฏิบตั ิพระราชกิจ พระเยซูคริ สต์ได้เสด็จไปที่แม่น้ า
จอร์ แดน ทันทีที่ข้ ึนจากน้ าก็ปรากฏการณ์ ๓ อย่าง คือ ท้องฟ้ าแหวกออก พระวิญญาณเสด็จลงมา
ประทับบนพระองค์ และมีเสี ยงของพระเจ้าตรัสลงมาจากฟ้ าสวรรค์ (มัทธิว. ๓.๑๓-๑๗)

๓) ทูตสวรรค์ กเ็ ห็น
พระคัมภีร์ฉบับอมตธรรมเพื่อชีวติ แปลข้อความตอนนี้วา่
สวรรค์” นัน่ หมายความพวกทูตสวรรค์เป็ นพยานถึงพระเยซูคริ สต์

“พระองค์ทรงปรากฏแก่เหล่าทูต

๔) มีผู้ประกาศ
ในพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์แปลว่า “มีผเู ้ ทศนาแก่คนต่างชาติ” ใครบ้างที่เป็ นผูป้ ระกาศเรื่ องราว
ของพระเยซูคริ สต์? คือ บรรดาอัครสาวก ศาสนาจารย์ ศิษยาภิบาล อาจารย์ ผูน้ าคริ สตจักร ผูป้ ระกาศ
ผูน้ ากลุ่มเซลและคริ สเตียนทุกคน
การประกาศข่าวประเสริ ฐควรเป็ นหัวใจของคริ สเตียนทุกคน ใครก็ตามที่กลับใจบังเกิดใหม่
อย่างแท้จริ งแล้วย่อมทนไม่ได้ที่จะเห็นคนบาปพินาศในบึงไฟนรก เขาจะรี บเร่ งเสาะหาทุกวิถีทางที่จะ
เป็ นพยาน ชักชวนคนมาโบสถ์ เพื่อจะให้คนบาปรับความรอดโดยทางพระเยซูคริ สต์

สรุป
ความลา้ ลึก คือ พระเจ้าของเรานั้นยิง่ ใหญ่มาก พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ดว้ ยจุดประสงค์
เพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้นจากความผิดบาป
แต่มนุษย์จะรอดไปสวรรค์ได้ก็โดยผ่านการประกาศเป็ นพยานของพวกเราคริ สเตียนทุกคน.
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