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คานาผู้จัดพิมพ์
เป็ นการดีอย่างยิง่ ที่เราจะหวนระลึกถึง บรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเรา ในศตวรรษแรก ๆ ถ้า
หากว่าเรามีสายตายาว และมองย้อนกลับไปในปี ค.ศ. 40 และ 50 แล้ว ลองนามาเปรี ยบเทียบกับ
ศตวรรษที่ 20 จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทั้งทางด้านภาษา ประเพณี วัฒนธรรม และ
ศาสนา
แต่ มีสิ่งหนึ่งทีไ่ ม่ เปลี่ยนแปลง
สิ่ งนั้นคือข่ าวประเสริ ฐขององค์ พระเยซู คริสต์
พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง และไม่มีวนั เปลี่ยนแปลงเป็ นอันขาด ไม่วา่ จะเป็ นยุคใดสมัยใดก็
ตาม
เป็ นการดีที่คริ สตชนจะอ่านหนังสื อเล่มนี้ เพื่อเสริ มสร้างและเร่ งเร้าความเชื่ อให้ทวีมากขึ้น เอฟ
เอฟ บรู ซ ผูเ้ ขียนได้บรรยายอย่างละเอียดและกินความลึกเหมือนหนึ่งเราได้เดินอยูบ่ นถนนแห่งความ
หฤโหดในศตวรรษที่ 1 และ 2 ย่านใจกลางกรุ งโรมและเมืองอื่น ๆ ในเอเชียน้อย
ผูเ้ ขียนได้พาเราไปดู ข่าวประเสริ ฐขององค์พระเยซูคริ สต์ ที่ตอ้ งเผชิ ญกับศัตรู ตวั ฉกาจ คือ
พวกยิวคนต่างชาติ จักรวรรดิโรมันและอื่น ๆ และยังได้ช้ ีให้เห็นถึงวิธีการนาวิญญาณของคนแต่ละชาติ
แต่ละภาษาให้เข้ามาถึงร่ มพระคุณแห่งไม้กางเขน
กองคริ สเตียนบรรณศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณโสภณ ชี วธนารั กษ์ ที่ได้ แปลและเรี ยบเรี ยงหนังสื อ
เล่ มนีอ้ อกมาเป็ นภาษาไทย และไม่ ลืมขอบคุณผู้เขียนคือ เอฟ เอฟ บรู ซ และสานักพิมพ์ อินเตอร์ วาซิ ตี้
เพรส ที่ อนุญาตให้ จัดพิมพ์ โดยไม่ คิดค่ าลิขสิ ทธิ์ ใด ๆ ทั้งสิ ้น เราเชื่ อว่ าหนังสื อเล่ มนี จ้ ะเป็ นพระพรแก่
ผู้อ่านทุกท่ าน
กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
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คานา
อัครทูตและสาวก ผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ได้พยายามเรี ยกร้องครั้งแล้วครั้งเล่า
ให้คริ สตชนร่ วมมือกันในการอธิ บายและกล่าวแก้เพื่อข่าวประเสริ ฐ ทั้งนี้ เพราะว่าในขณะนั้นมีกลุ่มชน
หลายฝ่ ายพยายามต่อต้านพระกิตติคุณ กลุ่มชนเหล่านี้ได้แก่พวกนักศาสนาและผูท้ ี่มีอานาจทางการเมือง
นอกจากนี้วฒั นธรรมบางอย่างในสมัยนั้น ก็ขดั แย้งกับหลักความเชื่อของคริ สตชน อาจารย์เปาโลกล่าว
ไว้ในหนังสื อฟี ลิปปี 1:16 ว่า ตัวท่านถูกจาจองอยูใ่ นคุกเพื่อการกล่าวแก้เพื่อข่าวประเสริ ฐ ในเวลาต่อมา
ไม่นานนัก อาจารย์เปโตรได้เขียนจดหมายไปหนุนใจเพื่อนคริ สตชนในตะวันออกกลาง เพราะพวกเขา
กาลังถูกข่มเหงอย่างหนัก
อาจารย์เปโตรจึงสั่งให้พวกเขาอธิ บายพระกิตติคุณอันแท้จริ งให้ได้อย่าง
ถูกต้อง “จงเตรี ยมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า ท่านมีความหวังใจ
เช่นนี้ดว้ ยเหตุผลประการใด แต่จงตอบด้วยใจสุ ภาพและด้วยความนับถือ” (1 เปโตร 3:15) คาที่ท้ งั
เปาโลและเปโตรใช้กล่าวแก้หรื อตอบโต้น้ นั ภาษากรี กใช้คาว่า “Apologia” ปั จจุบนั เราเรี ยกวิชานี้ วา่
“วิชาปกป้องความเชื่อคริสเตียน”
ในคริ สตศตวรรษที่สอง มีบทความมากมายออกมาเพื่ออธิบายหลักความเชื่ออันแท้จริ งของ
คริ สตชน ผูน้ าของคริ สตชนเป็ นจานวนมากได้ตระหนักว่า เขาต้องต่อสู ้กบั นโยบายอันเป็ นปฏิปักษ์ของ
อาณาจักรโรม อาวุธที่เขาจะใช้ในการต่อสู ้น้ นั มิใช่ดาบหรื ออาวุธสงครามอื่นใดแต่เป็ นปากกาและ
กระดาษ ในต้นของคริ สตศตวรรษนั้น นักเขียนที่มีชื่อเสี ยงของคริ สตชนได้แก่เคว็ดดราตัส (Quadratus)
และ อริ สไทเดส (Aristides) ในกลางคริ สตวรรษได้แก่ จัสติน มาร์ทาย์ (Justin Martyr) และในปลาย
คริ สตศตวรรษ นักเขียนที่มีชื่อเสี ยงได้แก่มีนูซีอสั เฟลิคซ์ (Minucius Felix) และ เทอร์ทูเลียน
(Tertullian)
นักเขียนในคริ สตศตวรรษที่สองเหล่านี้ได้พยายามชี้แจงให้เห็นว่า คริ สตศาสนาไม่ได้เสนอให้
คนกระด้างกระเดื่องต่อบ้านเมือง หรื อประพฤติตนให้ผิดศีลธรรมแต่คริ สตชนที่ซื่อสัตย์ และเป็ นผูท้ ี่
เคารพในกฎหมายกาลังถูกกล่าวหาโดยปราศจากมูลเหตุ
พวกเขา ย้าว่าคริ สตศาสนาเป็ นศาสนาที่ถูกต้องเพราะคริ สตศาสนาทาให้ศาสนายิวบรรลุถึง
ความสมบูรณ์และทาให้พวกนอกศาสนารู ้วา่ สิ่ งใดดีสิ่งใดไม่ดี พวกเขาแสดงให้เห็นว่า สิ่ งที่พระเจ้าได้
ทรงสัญญาไว้ในพระคัมภีร์เดิมได้สาเร็ จแล้วในคริ สตศาสนา ยิง่ ไปกว่านั้น คริ สตศาสนายังเป็ นคาตอบ
สาหรับความกระหายของนักปรัชญา และผูท้ ี่เชื่ อถือในศาสนาอื่น พระเจ้าได้ทรงกาหนดคริ สตศาสนา
เป็ นศาสนาสากลสาหรับคนทุกชาติทุกผิว
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ถึงแม้วา่ ผูเ้ ขียนแต่ละคน จะเน้นในสิ่ งต่างกัน แต่ใจความสาคัญของข้อเขียนของพวกเขามีอยูส่ ิ่ ง
เดียว
สิ่ งนั้นคือหลักความเชื่อที่ปรากฏในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
ซึ่ งถูกบันทึกไว้ใน
คริ สตศตวรรษที่หนึ่ง และเราจะศึกษาอย่างละเอียดถึงหลักความเชื่ออันเป็ นหัวใจของคริ สตชนศตวรรษ
แรกในบทต่อ ๆ ไป หวังว่า สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จะเป็ นแนวทางสาหรับเราในการอธิ บายและกล่าวแก้เพื่อพระ
กิตติคุณ แต่เราจาเป็ นต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างคริ สตศตวรรษที่หนึ่งและคริ สตศตวรรษที่ยสี่ ิ บ
ด้วย
คริ สตชนพยายามอธิ บายพระกิตติคุณให้ถูกต้อง เพื่อชาวโลกจะได้รู้ถึงเรื่ องราวของพระเยซู
คริ สต์อย่างแท้จริ ง เราไม่ปรารถนาที่จะเถียงเพื่อชัยชนะ แต่เราปรารถนาให้เขาทราบเรื่ องราวของพระ
เยซูคริ สต์ที่ถูกต้อง การนาคนมารับเชื่ อเป็ นสิ่ งที่มีค่า แต่การเถียงเพื่อที่จะชนะเป็ นสิ่ งที่ไร้ค่า คริ สตชน
ในศตวรรษแรกไม่เคยลืมวัตถุประสงค์อนั นี้ เมื่อเขาพยายามอธิ บายพระกิตติคุณให้ถูกต้อง
ตัวอย่างของคริ สตชนในศตวรรษแรกเตือนเราอยูเ่ สมอถึงท่าทีอนั นี้และยังเตือนเราอีกว่า พระ
เยซูคริ สต์ไม่เคยเปลี่ยนแปลง และพระกิตติคุณของพระองค์จะไม่มีวนั เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ จะอยูใ่ น
ศตวรรษที่หนึ่งหรื อยีส่ ิ บก็ตาม แต่วธิ ี การนาเสนอข่าวประเสริ ฐอาจต้องเปลี่ยนแปลงบ้าง เพราะสังคม
ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงอยูเ่ รื่ อย ๆ คริ สตชนในศตวรรษแรกเป็ นพยานโดยคานึงถึงสถานการณ์แวดล้อม
พระเจ้าทรงต้องการคนแบบนี้ในศตวรรษของเราเช่นกัน
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บทที่ 1 ความหมายของคาว่ า “พระกิตติคุณ” (gospel)
คาว่า “gospel” เป็ นคาที่เพี้ยนมาจากคาภาษาอังกฤษโบราณว่า “godspell” ซึ่งหมายถึง “เรื่องที่
ดี” หรื อ “ข่ าวประเสริฐ” คาคานี้ มีความหมายเหมือนกับคาลาติน “evangelium” ซึ่งมีรากศัพท์มาจาก
ภาษากรี กว่า “euangelion” ในภาษากรี ก “eu-” แปลว่า “ดี” และคากิริยา “angello” แปลว่า “นาข่าวมา
และคานาม “angelos”แปลว่า “ผูส้ ื่ อสาร” (ในพระคัมภีร์ ผูส้ ื่ อสารมักจะเป็ นทูตมาจากสวรรค์ ดังนั้นคา
ว่า“angelos” ในทัศนะของชาวยิวและคริ สตชนจึงแฝงไปด้วยความหมายของทูตสวรรค์ และกลายมา
เป็ นคาภาษาลาตินว่า “angelus” และเป็ นภาษาอังกฤษว่า “angel” ดังนั้นคากรี กว่า“euangelion” ที่ปรากฏ
ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ จึงมีความหมายว่าข่าวประเสริ ฐหรื อข่าวดีคากริ ยา “euangelizo”จึงมี
ความหมายว่า “นาข่ าวดีมา” และคานาม “euangelistes” จึงมีความหมายว่า ผูท้ ี่นาข่าวดีมาเช่นผูป้ ระกาศ
ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ได้ใช้คาดังกล่าวในเรื่ องข่าวของคริ สตชน ไม่วา่ ข่าวนั้นพระ
เยซูคริ สต์เองทรงเป็ นผูป้ ระกาศ หรื อเป็ นข่าวที่สาวกของพระองค์ประกาศออกไป ในพระนามของ
พระองค์ท้ งั ช่วงก่อนการสิ้ นพระชนม์ และหลังจากฟื้ นคืนพระชนม์ ผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ใหม่จงใจที่จะใช้
คาเหล่านี้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ กล่าวคือ คาเหล่านี้ปรากฏในหนังสื ออิสยาห์ฉบับภาษากรี กในหนังสื อ
อิสยาห์ตอนนี้กล่าวถึง “ข่ าวดี” ของชนชาติยวิ เป็ นเรื่ องการปล่อยเชลยชาวยิวให้กลับมาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
เพื่อสร้างกรุ งเยรู ซาเล็มขึ้นมาใหม่ อันเป็ นนโยบายของ “ไซรัส” กษัตริ ยเ์ ปอร์เซีย”หลังจากที่พระองค์ได้
โค่นล้มอาณาจักรบาบิโลน พระคัมภีร์อิสยาห์ 40:9 ในบทเพลง “เมสิ ยาห์” ของเฮนเดลว่า “โอผูน้ าข่าวดี
มายังศิโยนเอ๋ ย” มีความหมายถึงข่าวดีในการที่เชลยชาวยิวได้กลับบ้าน แต่เฮนเดลยังได้ตีความหมายเล็ง
ถึงคาทานายที่พระเยซูคริ สต์จะปล่อยชนชาติของพระองค์ให้เป็ นอิสระ คาทานายนี้สาเร็ จในพระคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาใหม่ พระธรรมอิสยาห์ 52:7 “เท้าของผูน้ าข่าวดีมาก็งามสักเท่าใดที่บนภูเขา” ข้อความนี้
หมายถึงผูน้ าข่าวจาก เมโสโปเตเมีย มายังประเทศยูดาห์ ว่าชาวยิวจะกลับมาสร้างเมืองขึ้นใหม่ ผูส้ ื่ อสาร
นี้คือ ผูก้ ล่าวแก่ศิโยนว่า “พระเจ้าของเจ้าทรงครอบครอง” แต่ในหนังสื อโรม 10:15 อาจารย์เปาโลได้
ชี้ให้เห็นว่า “ผู้นาข่ าวดี” คือผูป้ ระกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ในแง่น้ ียอ่ มเล็งเห็นพระเมสิ ยาห์
ด้วย
พระคัมภีร์ขอ้ ที่สาคัญกว่า 2 ข้อที่กล่าวมาแล้ว คือ อิสยาห์ 61:1 “พระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรง
อยูเ่ หนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ เพื่อนาข่าวดีมายังผูท้ ี่ทุกข์ใจ” อิสยาห์ไม่ได้บอก
เราว่า ใครเป็ นผูพ้ ดู ประโยคนี้ แต่จากประโยคนี้ทาให้เราทราบว่าผูพ้ ดู คือผูท้ ี่รับการเจิม” จากพระเจ้าเพื่อ
พระราชกิจของพระองค์ และในภาษาฮีบรู กริ ยาคาว่า “เจิม” เป็ นรากศัพท์ของคาว่า “เมสิ ยาห์ ” ส่ วนใน
ภาษากรี ก กริ ยาคาว่า “เจิม” เป็ นรากศัพท์ของคาว่า “พระคริ สต์” ดังนั้นผูท้ ี่เป็ นผูพ้ ดู ว่า “พระวิญญาณ
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แห่งพระเจ้าทรงอยูเ่ หนื อข้าพเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้” ก็น่าจะเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้า
คนที่อิสยาห์ได้กล่าวถึงในบทแรก ๆ ในหนังสื อของเขา ผูร้ ับใช้ของพระเจ้าคนนี้ จะเป็ นใครอื่นไม่ได้
นอกจาก “เมสิ ยาห์” ผูท้ ี่พระเจ้าทรงเจิมเอาไว้ เรายังคงจาได้วา่ สาวกของยอห์นบัพติศมา ได้มาถามพระ
เยซูคริ สต์วา่ “พระองค์ทรงเป็ น “ผูท้ ี่จะมานั้นหรื อ?” พระองค์เป็ นผูซ้ ่ ึ งคนเป็ นอันมากกาลังแสวงหาใช่
ไหม?” พระเยซูคริ สต์ตรัสกับบุคคลเหล่านั้นว่า “กลับไปเล่าให้ยอห์นฟังถึงพระราชกิจของพระองค์ ซึ่ ง
ทรงกระทาด้วยพระเมตตาและฤทธานุภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ อย่าลืมบอกยอห์นว่า “ข่าวประเสริ ฐก็
ประกาศแก่คนอนาถา” (ลูกา 7:2 มัทธิว 11:5) ข้อความเหล่านี้แฝงความหมายว่า พระเยซูคริ สต์กาลัง
ทรงกระทาสิ่ งที่พระเจ้าทรงกาหนดให้ทา และแน่นอนพระองค์คือ “ผูน้ ้ นั ที่จะมา”
หลักฐานที่สนับสนุนความคิดเห็นในข้อความข้างบนปรากฏในหนังสื อลูกาซึ่ งบันทึกไว้วา่ เมื่อ
พระเยซูทรงกลับมายังเมืองนาซาเร็ ธหลังจากรับพิธีบพั ติศมา พระองค์ก็เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวัน
สะบาโต ทรงอ่านหนังสื ออิสยาห์ต้ งั แต่เริ่ มต้นบทที่ 61 แล้วทรงอธิ บายว่า “คัมภีร์ตอนนี้ที่ท่านได้ยนิ กับ
หูของท่าน ก็สาเร็ จในวันนี้ แล้ว” (ลูกา 4:16-21) หรื ออีกแง่หนึ่งก็คือ พระเจ้าทรงเจิมพระองค์ดว้ ยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ในพิธีบพั ติศมา (ดูลูกา 3:21 และต่อ ๆ ไป) การเจิมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ ีเป็ นการ
แต่งตั้งพระองค์ “ให้นาข่าวดีมายังคนยากจนและให้ประกาศปี แห่งความโปรดปรานของพระเป็ นเจ้า”
วันแห่งการปล่อยชนชาติของพระเจ้าให้เป็ นอิสระได้ทอแสงรุ่ งอรุ ณแล้ว แล้วนี่ แหละคือข่าวประเสริ ฐ
ในพระคัมภีร์ใหม่คาว่า “พระกิตติคุณ” หรื อ “euangetion” แท้จริ ง ก็คือ “เนื้อหา” ของข่าวการ
ปลดปล่อยชนชาติของพระเจ้าให้เป็ นอิสระ แต่ในบางครั้งคาว่า “พระกิตติคุณ” แฝงความหมายของ
“การประกาศ” ข่าวดีน้ ีดว้ ย บางครั้งคาว่า “พระกิตติคุณ” กินความกว้างกว่านี้ เช่น “พระกิตติคุณเป็ นสิ่ ง
ที่ดาเนินต่อไปจนถึงที่สุด” “พระกิตติคุณเป็ นฤทธานุภาพของพระเจ้า” ซึ่ งสามารถนาความรอดมาสู่ คน
ที่เชื่อ พระกิตติคุณจึงเกือบเป็ นทุกสิ่ งทุกอย่างของชีวติ และความเชื่อของคริ สตชน
อนึ่ง คาว่า “พระกิตติคุณ” ยังมีอีกความหมายหนึ่งที่เราคุน้ เคยกันดี ความหมายอันนี้ไม่ได้อยูใ่ น
พระคัมภีร์ใหม่ แต่เป็ นความหมายที่เกิดขึ้นในภายหลัง “พระกิตติคุณ” ในความหมายนี้ได้แก่ “บันทึก
เรื่องราวของพระเยซู ” ดังนั้นพระกิตติคุณจึงหมายถึงเรื่ องราวของพระเยซูที่บนั ทึกเอาไว้และเรื่ องของ
พระเยซูที่เล่าด้วยคาพูด เราต้องระลึกอยูเ่ สมอว่า พระกิตติคุณมีเพียงเรื่ องเดียวถึงแม้วา่ จะมีหลายคน
เขียนหรื อหลายคนพูด ดังนั้น “พระกิตติคุณของพระเยซู คริ สต์เรี ยบเรี ยงโดยท่านมาระโก” จึงเป็ นพระ
กิตติคุณเดียวกันกับ “กิตติคุณของพระเยซูคริ สต์เรี ยบเรี ยงโดยท่านลูกา” ในคริ สตศตวรรษที่สองเรี ยก
พระกิตติคุณทั้งสี่ เล่มที่บนั ทึกขึ้นในศตวรรษที่หนึ่ง เรี ยกว่าพระกิตติคุณสี่ ภาคจบ แต่ในเวลาต่อมา
กลายเป็ นว่า พระกิตติคุณ 4 เรื่ อง แม้ในปัจจุบนั เราก็ยงั เรี ยกว่าพระกิตติคุณ 4 เรื่ องซึ่ งไม่ถูกต้อง เรา
น่าจะเรี ยกว่า “พระกิตติคุณเรื่องเดียวทีบ่ ันทึกโดยคนสี่ คน”
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บทที่ 2 ข่ าวประเสริฐทีพ่ ระเยซู คริสต์ ทรงเป็ นผู้ประกาศเอง
“คนยากจนได้ รับฟังข่ าวประเสริฐแล้ว” พระเยซูคริ สต์ทรงกล่าวกับคนที่ยอห์นบัพติศโตใช้ให้
มาหาพระองค์ “พระเจ้าได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนาข่าวดีมายังคนยากจน” เป็ นคาเทศนาที่พระเยซู
ทรงกล่าวในธรรมศาลาเมืองนาซาเร็ ธเพื่อชาวยิวจะได้ทราบว่าพระองค์ คือผูท้ ี่อิสยาห์ได้พยากรณ์ไว้ใน
หนังสื ออิสยาห์ 61:1 ข่าวประเสริ ฐที่องค์พระเยซูคริ สต์เองทรงเป็ นผูป้ ระกาศให้แก่คนยากจนนั้นมี
เนื้อหาอะไรบ้าง พระเยซู คริ สต์ทรงอ่านจากหนังสื ออิสยาห์วา่ “พระองค์ได้ทรงใช้ขา้ พเจ้าให้ร้อง
ประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก” ทาให้เราเข้าใจได้วา่ แก่นแท้
ของข่าวประเสริ ฐคือการรักษาทางฝ่ ายจิตวิญญาณ แต่เนื้อหาของข่าวประเสริ ฐน่าจะมีมากกว่านี้ ให้เรา
มาพิจารณาดูวา่ เนื้ อหาของข่าวประเสริ ฐโดยสมบูรณ์น้ นั ยังต้องประกอบด้วยอะไรอีกบ้าง
พระธรรมมาระโกบันทึกไว้วา่ “ครั้นยอห์นถูกอายัดแล้ว พระเยซูได้เสด็จมายังแคว้นกาลิลีทรง
เทศนาประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเจ้าและตรัสว่า “เวลากาหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็
ใกล้แล้ว จงกลับใจเสี ยใหม่ และเชื่อข่าวประเสริ ฐเถิด” (มาระโก 1:14,15) สรุ ปข่าวประเสริ ฐที่พระเยซู
ทรงประกาศนี้ไม่แตกต่างจากพระธรรมลูกา 4:21 “คัมภีร์ตอนนี้ที่ท่านได้ยนิ กับหูของท่าน ก็จะสาเร็ จ
ในวันนี้แล้ว” แต่สะท้อนให้เห็นถึงอีกส่ วนหนึ่งในพระคัมภีร์เดิม กล่าวถึงอาณาจักรของพระเจ้า ความ
เป็ นกษัตริ ยข์ องพระเจ้า พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมได้กล่าวเน้นอยูเ่ สมอว่า พระเจ้าทรงเป็ น
พระมหากษัตริ ย ์ ตัวอย่างเช่น “พระเจ้าประทับเป็ นพระราชาเป็ นนิตย์” (สดุดี 29: 10) “พระเจ้าทรง
สถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในฟ้ าสวรรค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ครองทุกสิ่ งอยู”่ (สดุดี
103:19) บทเพลงสดุดีบางบทที่ชาวยิวใช้ในเทศกาลนมัสการครั้งสาคัญ ๆ มักมีขอ้ ความว่า “พระเจ้าทรง
ครอบครอง” “พระเจ้าทรงเป็ นพระราชา” (เช่นในสดุดี 93:1, 96:10, 99:1) อิสราเอลเป็ นประเทศที่
ยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็ นกษัตริ ยข์ องเขา เพราะเขายอมรับว่า ราชวงศ์ที่ปกครองพวกเขา เป็ นตัวแทน
ของกษัตริ ยอ์ งค์แท้จริ งซึ่ งทรงอยูใ่ นสวรรค์
เมื่อพระเยซูทรงประกาศว่า “แผ่นดินของพระเจ้ ามาใกล้แล้ว” พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้
ชาวยิวทราบอะไร? คาประกาศนี้มีเบื้องหลังซึ่ งได้แก่นิมิตในหนังสื อดาเนียล หนังสื อดาเนียลเขียนขึ้น
ในช่วงเวลาที่ประเทศอิสราเอลตกเป็ นเมืองขึ้นของต่างชาติ และไม่มีกษัตริ ยท์ ี่เป็ นตัวแทนของพระเจ้า
“พระมหากษัตริ ยอ์ งค์เที่ยงแท้” อิสราเอลต้องอยูภ่ ายใต้การปกครองของกษัตริ ยช์ าวต่างชาติ ในนิมิตนั้น
พระเจ้าได้ทรงสาแดงอาณาจักรของชาวต่างชาติที่ยงิ่ ใหญ่ 4 อาณาจักร แต่ในที่สุดอาณาจักรเหล่านี้ก็
เสื่ อมและหมดอานาจไป แล้ว “พระเจ้าแห่งฟ้ าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่งซึ่ งไม่มีวนั
ทาลายเสี ยได้...และราชอาณาจักรนั้นจะตั้งมัน่ อยูเ่ ป็ นนิตย์” (ดาเนียล 2:44) ในพระสุ บินของเนบูคดั เนส
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ซาร์ (ดาเนียล 2:1-45) พระเจ้าทรงสาแดงราชอาณาจักรทั้ง 4 ของชาวต่างชาติโดยแทนด้วย ปฏิมากร
ขนาดใหญ่ซ่ ึ งทาด้วยโลหะ 4 ชนิด ส่ วนอาณาจักรของพระเจ้านั้นแทนด้วย “หิ นก้อนหนึ่งถูกตัดออกมา
มิใช่ดว้ ยมือมนุษย์” หิ นก้อนนี้ลอยมาในอากาศแล้วเข้าชนปฏิมากรจนปฏิมากรแหลกเป็ นผงซึ่งถูกลม
พัดไป และแล้วหิ นนั้น “กลายเป็ นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพ” (ดาเนียล 2:35)
ในอีกนิมิตหนึ่งซึ่ งตัวดาเนียลเองเป็ นผูเ้ ห็น พระเจ้าทรงสาแดงอาณาจักรของชาวต่างชาติโดย
แทนด้วยสัตว์ดุร้าย 4 ตัว แต่ราชอาณาจักรเหล่านี้ก็หมดอานาจไปในที่สุดเพราะพระเจ้าทรงเอาอานาจ
ไปมอบให้ “ท่านผูห้ นึ่งเหมือนบุตรมนุษย์” เป็ นมนุษย์ผหู ้ นึ่งไม่ใช่ลกั ษณะของสัตว์ร้าย “ราชอาณาจักร
ของท่านเป็ นราชอาณาจักรนิ รันดร์ ซ่ ึ งจะไม่สิ้นสุ ดไป
และแผ่นดินของท่านเป็ นแผ่นดินซึ่ งจะไม่ถูก
ทาลายเลย” (ดาเนียล 7:14)
ให้เรามาพิจารณาถึงการตีความหมายของนิมิตอันนี้ ในเมื่อสัตว์ดุร้ายเป็ นตัวแทนของอาณาจักร
หรื อกษัตริ ยข์ องชาวต่างชาติ ดังนั้น “ท่านผูห้ นึ่งเหมือนบุตรมนุษย์” จึงเป็ นกษัตริ ยข์ องอาณาจักรที่มี
ประชากรเป็ น “บรรดาวิสุทธิ ชนแห่งองค์ผสู ้ ู งสุ ด” ผูซ้ ่ ึง “จะรับราชอาณาจักรและถือกรรมสิ ทธิ์
ราชอาณาจักรนั้นสื บ ๆ ไป เป็ นนิตย์ทีเดียว” (ดาเนียล 7:18) ดาเนียลได้อธิ บายว่า พระเจ้าทรงมีพระ
ประสงค์ที่จะสาแดงเหตุการณ์ล่วงหน้าที่สาคัญที่สุดโดยพระคัมภีร์ดาเนียล 7:22 ซึ่ งกล่าวไว้วา่ “สมัย
เมื่อวิสุทธิ ชนจะรับอาณาจักรมาถึง (เวลากาหนดมาถึงแล้วที่วสิ ุ ทธิ ชนจะรับราชอาณาจักร)” เมื่อเราได้
อ่านพระคัมภีร์ขอ้ นี้เราจะไม่แปลกใจเลย เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงกล่าวว่า “เวลากาหนดมาถึงแล้ว และ
แผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว” (มาระโก 1:15) ข้อความนี้แหละคือข่าวดี แต่เป็ นข่าวดีเฉพาะสาหรับ
คนที่เข้าใจความหมายนี้ เราจะพิจารณากันต่อไปว่า ความหมายที่แท้จริ งของมันคืออะไร?
ในสมัยของพระเยซูคริ สต์มีชาวยิวหลายคนป่ าวประกาศว่า แผ่นดินของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว
และพลไพร่ ของพระเจ้าจะเข้าทาการปกครองแทนชาวต่างชาติ ซึ่ งหมายถึงพวกโรมัน พวกเขามี
ความคิดว่าเขาจาเป็ นจะต้องใช้วธิ ี อนั รุ นแรงเพื่อโค่นล้มอานาจของโรมัน และประกาศว่าเป็ นการช่วย
พระเจ้าในการต่อต้านอานาจนั้น ในสมัยที่พระเยซูคริ สต์ยงั ทรงพระเยาว์มีชาวกาลิลีผหู้ นึ่งชื่อยูดาห์เขา
ประกาศลัทธิ ใหม่ลทั ธิ หนึ่ง ซึ่ งโจมตีการเสี ยภาษีให้แก่จกั รพรรดิโรม เขากล่าวว่าการเสี ยภาษีให้แก่
จักรพรรดิโรม เป็ นการทรยศต่อพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์เที่ยงแท้ แต่ในไม่ชา้ ทหาร
โรมันก็กวาดล้างกาจัดเขาอย่างสิ้ นซาก มีหลายคนในสมัยนั้นที่เห็นว่า พระเยซูคริ สต์ได้พยายามกระทา
ในสิ่ งที่ยดู าห์ได้พยายามกระทามาแล้ว กล่าวคือ พวกเขาเห็นว่า พระเยซูคริ สต์ทรงกาลังก่อตั้งระบบการ
ปกครองใหม่เข้าแทนที่จกั รพรรดิโรมัน สิ่ งนี้ เป็ นเหตุให้ผพู ้ ิพากษาชาวโรมันตัดสิ นประหารพระเยซู
คริ สต์ดว้ ยข้อหากบฏต่อจักรพรรดิโรมัน เราทั้งหลายก็ทราบดีวา่ ราชอาณาจักรของพระเจ้าในสายพระ
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เนตรของพระเยซูคริ สต์ ไม่เหมือนกับราชอาณาจักรของพระเจ้าในความคิดของยูดาห์ และวิธีการก่อตั้ง
ราชอาณาจักรของพระองค์ และของยูดาห์ก็แตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง
อาณาจักรของพระเจ้ามีลกั ษณะอย่างไรนั้น ขึ้นอยูก่ บั พระลักษณะของพระเจ้าผูท้ รงครอบครอง
อาณาจักรนั้น ดังนั้นคาสอนของพระเยซูคริ สต์ จึงเน้นอยูท่ ี่วา่ พระเจ้าทรงมีพระลักษณะอย่างไร พระเยซู
คริ สต์ได้ทรงพยายามสาแดงพระลักษณะของพระเจ้าอยูเ่ สมอ และในคาอธิ ษฐานที่พระองค์ทรงสั่งสอน
ให้กบั เหล่าสาวกก็กล่าวถึงพระลักษณะของพระเจ้าอย่างชัดเจน พระองค์ทรงเริ่ มคาอธิ ษฐานว่า “ข้ าแต่
พระบิดา” ชาวยิวเองก็ได้คุน้ เคยกับการเรี ยกพระเจ้าว่าพระบิดา แต่ในภาษายิวมีหลายคาที่มีความหมาย
ว่า บิดาพระเยซูคริ สต์ทรงเลือกคาว่าที่มีความหมายว่า บิดาพระเยซูคริ สต์ทรงเลือกคาว่า “อับบา” คาว่า
“อับบา” เป็ นคาที่เด็กเล็ก ๆ ได้เรี ยกบิดาของตน และใช้เมื่อเขากล่าวถึงบิดาของเขา ในขณะที่เขากาลัง
พูดคุยกับพี่ ๆ น้อง ๆ อย่างสนิทสนมในครอบครัวที่มีความสุ ข พระเยซูคริ สต์ทรงเรี ยกพระเจ้าว่า “อับ
บา” (มาระโก 14:36) และพระองค์ยงั ทรงสอนให้สาวกเลียนแบบพระองค์ในการเรี ยกพระเจ้าว่า “อับ
บา” ในเวลาต่อมา คริ สตชนที่พดู ภาษากรี กก็พากันเรี ยกพระเจ้าว่า “อับบา” (โรม 8:15 กาลาเทีย 4:6)
ถึงแม้วา่ “อับบา” จะเป็ นคาภาษา เซมิติค (“อับบา” ไม่ใช่คาภาษากรี ก) คริ สตชนที่พูดภาษากรี กก็ยงั ใช้
มันอย่างแพร่ หลายจนคาว่า “อับบา” กลายเป็ นภาษาของคริ สตชน ดังนั้น “อับบา” จึงเป็ นคาสาหรับพระ
เยซูคริ สต์และสาวกของพระองค์ ด้วยเหตุน้ ี พระเยซูคริ สต์จึงสอนสาวกของพระองค์เข้าหาพระเจ้าด้วย
ความรักและปราศจากการสงสัย เหมือนกับเด็กเล็ก ๆ เข้าไปหาบิดาของเขา เพื่อขอสิ่ งที่เขาอยากได้
ท่าทีอนั นี้ เป็ นท่าทีที่แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาพระเจ้า และการมอบความหวังไว้กบั พระองค์ผทู ้ ี่จะมี
ศรัทธาในพระเจ้า และผูท้ ี่จะอธิ ษฐานทูลขอต่อพระเจ้า จาเป็ นต้องมีท่าทีน้ ี “เราบอกความจริ งแก่ท่าน
ทั้งหลายว่า ผูใ้ ดมิได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็ก ๆ ผูน้ ้ นั จะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้” (มาระโก
10:15) ในพระคัมภีร์ขอ้ นี้ พระเยซูทรงแฝงความหมายอีกว่าการรับแผ่นดินของพระเจ้า คือการบังเกิด
ใหม่เข้าสู่ ชีวติ ที่แท้จริ ง
การเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า คือการยอมให้พระเจ้าเป็ นผูน้ าในชีวิต ถ้าเราไตร่ ตรองคา
อธิ ษฐานของพระเยซูคริ สต์เราจะพบว่า “ขอให้ พระนามของพระองค์ เป็ นที่ เคารพสักการะ” มี
ความหมายเหมือนกับ “ขอให้ แผ่ นดินของพระองค์ มาตั้งอยู่” ซึ่ งมีความหมายเหมือนกับ “ขอให้ เป็ นไป
ตามพระทัยของพระองค์ ” ทั้งนี้เพราะว่า เมื่อน้ าพระทัยของพระเจ้าสาเร็ จ พระนามของพระองค์จะ
ได้รับการเชิดชู และแผ่นดินของพระองค์จะปรากฏ เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงทาพระราชกิจของพระบิดา
แผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงแล้ว เพราะในลูกา 11:20 กล่าวไว้วา่ “แต่ถา้ เราขับผีออกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของ
พระเจ้า แผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้ว” ท่านผูอ้ ่านอาจสงสัยว่า แล้วทาไมเล่า พระเยซูคริ สต์จึง
สอนให้สาวกอธิ ษฐานว่า “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู”่ เราอาจอธิ บายได้วา่ การขอให้แผ่นดิน
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ของพระเจ้ามาในคาอธิ ษฐานนั้น เป็ นการขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามา “ด้วยฤทธานุภาพ” ซึ่งจะสาเร็ จ
ในอนาคต เพราะพระเยซูคริ สต์ทรงกล่าวไว้ในมาระโก 9:1 ว่า “เรากล่าวความจริ งแก่ท่านทั้งหลายว่า
ในพวกท่านที่อยูท่ ี่นี่ มีบางคนที่ยงั ไม่รู้รสความตาย จนกว่าจะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้ามาด้วยฤทธานุ
ภาพ”
ประชากรในแผ่นดินของพระเจ้า คือผูท้ ี่ยอมรับพระเจ้าว่าเป็ นพระบิดา ดังนั้นเขาควรจะปฏิบตั ิ
ต่อกันเหมือนหนึ่งเป็ นครอบครัวเดียวกัน และมีชีวิตอยูร่ ่ วมกันด้วยความรัก ประชากรในแผ่นดินของ
พระเจ้า ควรปฏิบตั ิต่อผูท้ ี่อยูน่ อกอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนกับที่พระเจ้าทรงปฏิบตั ิต่อเขาเหล่านั้น
กล่าวคือ แสดงควมกรุ ณาต่อเขาโดยไม่ให้เลือกที่รักมักที่ชงั ประชากรของพระเจ้าต้องสาแดงความ
เมตตา และให้อภัยอยูเ่ สมอต่อทุก ๆ คนรวมทั้งผูท้ ี่เกลียดชังและข่มเหงเขา และต้องกระทาการดีตอบ
แทนการชัว่ ต่อผูท้ ี่บีบคั้นและเอารัดเอาเปรี ยบเขา สิ่ งนี้ทาให้คาสอนของพระเยซูคริ สต์แตกต่างจาก คา
สอนของพวกยิวบางคนในสมัยนั้น ซึ่ งปลุกระดมให้มีการต่อต้านจักรพรรดิโรม และให้มีการขจัด
ชาวยิวด้วยกันเองที่ทางานให้กบั จักรพรรดิโรม บุตรของพระเจ้าต้องให้อภัยกับผูอ้ ื่น เหมือนกับพระเจ้า
ทรงให้อภัยกับบุตรของพระองค์ ผูท้ ี่ไม่รู้จกั ให้อภัยจะไม่รู้ซ้ ึ งถึงพระคุณของพระเจ้าผูท้ รงโปรดให้อภัย
เขา และเป็ นที่น่าสงสัยว่าพวกเขาเป็ นบุตรของพระเจ้าจริ งหรื อ พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงมี
ความเมตตากรุ ณาเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านเมตตากรุ ณา” (ลูกา 6:36)
พระเยซูทรงประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้ สาแดงเป็ นตัวอย่างกับสาวกของพระองค์ พระองค์
ทรงสอนสาวกของพระองค์ดว้ ยถ้อยคาที่ตรงไปตรงมา และด้วยถ้อยคาซึ่งเป็ นคาอุปมา พระเยซูคริ สต์
มักสอนสาวกของพระองค์ดว้ ยคาอุปมาเสมอ เช่น คาอุปมาเรื่ องการไม่ยอมให้อภัยคาอุปมาเรื่ องชาว
สะมาเรี ยผูใ้ จดี คาอุปมาเรื่ องบุตรน้อยผูห้ ลงหายไป คาอุปมาที่กล่าวมาแล้วล้วนเป็ นคาอุปมาที่เข้าใจได้
ง่าย แต่ละอุปมา สอนบทเรี ยนหนึ่งอย่าง การสอนด้วยคาอุปมาทาให้ผฟู ้ ังเข้าใจคาสอนได้ดียงิ่ ขึ้น คา
อุปมาบางเรื่ องก็ยากมากจนสาวกของพระองค์ตอ้ งทูลถามพระองค์ถึงความหมายของมัน
คาอุปมา
ประเภทนี้ทาให้เห็นได้ชดั ว่าใครที่ต้ งั ใจและจริ งใจที่จะติดตามพระองค์
พระเยซูคริ สต์ทรงสั่งให้สาวกของพระองค์เฝ้ าระวัง สาหรับเหตุการณ์ที่จะทดสอบความเชื่อ
ของพวกเขาอย่างแสนสาหัส เหตุการณ์อนั นี้จะทาให้พวกเขารู ้จกั ตัวเองมากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้มนั ยังเป็ น
เหตุการณ์ที่ใช้ตดั สิ นพวกเขาว่า ซื่ อสัตย์ต่อพระเยซูคริ สต์มากแค่ไหน ในระหว่างที่พระเยซูคริ สต์ทรง
ดาเนินพระราชกิจของพระองค์ในโลกนี้ เหล่าสาวกไม่แน่ใจว่าการทดลองที่พระเยซู คริ สต์กล่าวถึงนั้น
ได้แก่เหตุการณ์อะไร เราทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เรามักจะไม่รู้วา่ เหตุการณ์ที่จะทดลองความเชื่อของเรา
เหมือนกับที่สาวกถูกทดลองนั้นได้แก่เหตุการณ์อะไรกันแน่ คริ สตชนปั จจุบนั มักจะอธิ ษฐานตามแบบ
คาอธิ ษฐานของพระเยซู เหมือนกับเหล่าสาวกในสมัยนั้นอธิ ษฐานกัน “ขออย่าให้ขา้ พระองค์เข้าไปใน
15

การทดลอง” (มัทธิว 6:13) เรามักจะเข้าใจว่า ที่เราอธิ ษฐานอย่างนี้เพื่อเราจะไม่ตกเข้าในการทดลองใน
ชีวติ ประจาวัน แต่สาหรับเหล่าสาวก พระเยซูคริ สต์กาลังสอนให้พวกเขาสนใจในเหตุการณ์เฉพาะ
อันหนึ่งมากกว่าเหตุการณ์ทวั่ ๆ ไป และในเหตุการณ์อนั นี้ พวกเขาจะถูกทดลองอย่างสาหัสสากรรจ์ เรา
อาจจะตีความหมายของคาอธิ ษฐานนี้วา่ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์อย่าให้พา่ ยแพ้การทดลอง และ
ข้าพเจ้าคิดว่าการตีความหมายแบบนี้ เป็ นการตีความหมายที่ถูกต้องกับภาษาเดิมมากที่สุดพระคัมภีร์
ภาษาอังกฤษฉบับหนึ่ง แปลคาอธิ ษฐานนี้วา่ “ขออย่านาข้าพเจ้าเข้าไปในการทดลอง” ข้าพเจ้าไม่เห็น
ด้วย เพราะการทดลองเป็ นสิ่ งที่คริ สตชนทุกคนต้องได้รับ แต่สิ่งที่เราควรขอจากพระเจ้าคือขอกาลังที่เรา
จะชนะการทดลองได้ การทดลองอันวิกฤตสาหรับเหล่าสาวกมาถึงพวกเขาเมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงถูกจับ
ในสวนเกทเสมนี พระเยซูคริ สต์ทรงเตือนพวกเขา 1-2 ชัว่ โมงก่อนหน้านี้ วา่ “ท่านทั้งหลายจงเฝ้ าระวัง
และอธิ ษฐานเพื่อจะไม่พา่ ยแพ้การทดลอง” (มาระโก 14:38) พระเยซูคริ สต์ทรงทราบถึงกาลัง
ความสามารถของสาวกที่จะทนการทดลองได้มากน้อยแค่ไหน พระองค์จึงทรงตรัสกับเปโตรว่า “แต่เรา
ได้อธิ ษฐานเผื่อตัวท่าน เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาดและเมื่อท่านได้หนั กลับแล้ว จงชูกาลังพี่นอ้ ง
ทั้งหลายของท่าน” (ลูกา 22:32)
และแล้ว พวกเขาก็เข้าในการทดลองอันสาคัญเมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงถูกจับ และถูกประหาร
เมื่อพระพี่เลี้ยงถูกประหาร ฝูงแกะก็เตลิดเปิ ดเปิ งไป พวกเขาคงรู ้สึกว่าถูกทอดทิ้ง และคิดว่าการติดตาม
พระเยซูน้ นั ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลย แต่พระองค์ทรงสัญญากับพวกเขา (เป็ นคาสัญญาซึ่ งสาเร็ จอย่าง
รวดเร็ วจนเหลือเชื่ อ) ว่าพระองค์จะทรงกลับมารวบรวมพวกเขาและนาหน้าพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง (มาระ
โก 14:27)
สาหรับประชาชนทัว่ ไป ๆ ไปในกรุ งเยรู ซาเล็ม คาอธิ ษฐานที่ไม่ให้พา่ ยแพ้ในการทดลองอันนี้
มีความหมายพิเศษอย่างหนึ่งสาหรับพวกเขา เหตุการณ์ที่จะทดลองพวกเขาก็คือ การที่ทหารโรมันบดขยี้
กรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะชาวกรุ งเยรู ซาเล็มทาการกบฏในกรุ งเยรู ซาเล็มขณะนั้น ประชากรเกือบทุกคน
พร้อมที่จะกบฏ จนไม่เข้าใจว่าสันติภาพที่พระเยซูคริ สต์ทรงนามานั้นคืออะไร พวกเขาไม่เข้าใจว่า เมื่อ
พระเยซูทรงประทับบนหลังลานั้น พระองค์กาลังแสดงว่า พระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ถ่อมสุ ภาพ และ
เกลียดชังสงคราม พระองค์ทรงตระหนักดีวา่ ชาวเยรู ซาเล็มไม่สนใจสันติภาพอันแท้จริ ง ดังนั้นพระองค์
จึงทรงเตือนเขาว่า เมืองนี้ จะราบเป็ นหน้ากลอง (ลูกา 19:41-44) เมื่อเราเข้าใจเหตุการณ์น้ ี เราจะเข้าใจ
ยิง่ ขึ้นถึงคาสอนของพระองค์ที่วา่ เราควรปรองดองกับคู่ความที่เหนื อกว่าเรา ก่อนที่ความจะถึงศาล และ
คาสอนที่วา่ เราควรจะคิดให้รอบคอบก่อนที่จะทาสงครามกับเมืองที่มีกาลังพลมากกว่า จริ งอยู่ คาสอน
เหล่านี้สามารถนาไปใช้ได้ในเหตุการณ์ทวั่ ๆ ไป แต่สาหรับชาวเยรู ซาเล็มในสมัยนั้น เหตุการณ์ที่กรุ ง
แตกเข้ากับคาสอนเหล่านี้ได้อย่างดีที่สุด
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ในสายพระเนตรของพระเยซูคริ สต์ แผ่นดินของพระเจ้ามีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ งกับ “บุตร
มนุษย์ ” คาว่า “บุตรมนุษย์” เราไม่ค่อยพบในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูคริ สต์เท่านั้นที่ใช้คานี้ “บุตร
มนุษย์” ก็คือ “ท่ านผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์ ” ในหนังสื อดาเนียล “ท่านผูห้ นึ่งเหมือนบุตรมนุษย์” เป็ นผู้
ที่จะครอบครองจักรวาลและราชอาณาจักรนิรันดร์
เมื่อเราศึกษาถึงพระลักษณะของบุตรมนุษ ย์ใน
หนังสื อพระกิตติคุณ เราจะพบว่า พระเยซูคริ สต์เป็ นผูท้ าให้คาพยากรณ์ที่เล็งถึงท่านผูห้ นึ่งเหมือนบุตร
มนุษย์สาเร็ จ แผ่นดินของพระเจ้าไม่ปรากฏเด่นชัดในสมัยที่พระเยซูคริ สต์ยงั ทรงดาเนิ นพระราชกิจของ
พระองค์บนโลกนี้ แต่รอคอยเวลาที่จะมาด้วยฤทธานุภาพฉันใด อานาจครอบครองของพระเยซูคริ สต์ยงั
ไม่สมบูรณ์ “แต่พระองค์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการ และคนยุคนี้จะไม่ยอมรับพระองค์” (ลูกา
17:25) ฉันนั้น การทนทุกข์ของบุตรมนุษย์และการประทานชีวติ ของพระองค์เองเพื่อเป็ นค่าไถ่ถอนของ
คนจานวนมากเป็ นสิ่ งที่พระคัมภีร์เดิมได้ทานายเอาไว้ แต่ในหนังสื อดาเนียลไม่ได้กล่าวถึงการทนทุกข์
ของบุตรมนุษย์ไว้อย่างเด่นชัด แต่ถา้ เราเอาพระลักษณะของ “ท่านผูห้ นึ่งเหมือนบุตรมนุษย์” มารวมกับ
พระลักษณะของผูร้ ับใช้ของพระเจ้าในหนังสื ออิสยาห์ 52:13-53:12 เราจะเข้าใจพระคัมภีร์ของพระองค์
ที่วา่ “มีคาเขียนไว้อย่างไรถึงบุตรมนุษย์วา่ พระองค์จะต้องทนทุกข์เวทนาหลายประการ และคนจะดู
หมิ่นละทิ้งพระองค์เสี ย” (มาระโก 9:12) บุตรมนุษย์จะเข้าสู่ ศกั ดิ์ศรี ของพระองค์ได้ก็ต่อเมื่อ พระองค์
ทรงดื่มจากถ้วยแห่งความทุกข์ทรมานและความตาย
ในหนังสื อดาเนียล เราไม่ค่อยเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “ท่านผูห้ นึ่งเหมือนบุตรมนุษย์”
กับ “บรรดาวิสุทธิ ชนแห่งองค์ผสู ้ ู งสุ ด” ผูซ้ ่ ึงได้ครอบครองอาณาจักรและเป็ นผูพ้ ิพากษาหลังจากการทน
ต่อการข่มเหง แต่พระเยซูคริ สต์ทรงอธิ บายความสัมพันธ์ดงั กล่าวนี้ให้เราเข้าใจ ถ้าพระเยซูคริ สต์ทรง
เป็ น “ท่านผูห้ นึ่งเหมือนบุตรมนุษย์” บรรดาวิสุทธิ ชนแห่ งองค์ผสู ้ ู งสุ ดก็คือ บรรดาคนที่ติดตามและตก
อยูใ่ นการทดลองเช่นเดียวกับพระองค์ พวกเขาเหมือน “ฝูงแกะเล็กน้อย” ผูจ้ ะได้รับพระราชทาน
แผ่นดินตามชอบพระทัยพระบิดา (ลูกา 12:32,22:28-30) พระเจ้าทรงกาหนดพวกเขาให้มีส่วนใน
ศักดิ์ศรี ของบุตรมนุษย์แต่ก่อนที่จะมีส่วนในศักดิ์ศรี น้ นั พวกเขาต้องดื่มจากถ้วยแห่งความทุกข์ทรมาน
และความตาย เขาไม่จาเป็ นต้องดื่มในเวลาเดียวกันกับพระองค์ แต่เขาจาเป็ นต้องดื่ม (มาระโก 10:35-45)
ราชอาณาจักรของพระองค์จะเป็ นของพวกเขา ถ้าพวกเราดาเนินตามรอยพระบาทของพระองค์กล่าวคือ
เป็ นผูท้ ี่คอยรับใช้ผอู้ ื่น ไม่ใช่คอยใช้ผอู ้ ื่นเป็ นผูท้ ี่ยอมสละชีวติ เพื่อจะได้ชีวิต แต่ระวังอย่าเข้าใจผิด
ราชอาณาจักร อานาจ และศักดิ์ศรี ไม่ใช่ “ค่ าตอบแทน” สาหรับการใช้ผอู ้ ื่นและการเสี ยสละ แต่การรับ
ใช้ผอู้ ื่นและการเสี ยสละ คือ ราชอาณาจักร อานาจ และศักดิ์ศรี ผูท้ ี่ติดตามพระเยซูคริ สต์ คือ ผูท้ ี่มีจิตใจ
เป็ นผูร้ ับใช้ผอู้ ื่น ดาเนินตามรอยพระบาทของกษัตริ ยข์ องพวกเขาผูท้ รงสถาปนาอาณาจักรของพระองค์
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โดยความตายบนกางเขนเขาต้องดาเนินตามกษัตริ ยผ์ ทู้ รงเปลี่ยนความหมายของกางเขนจากความพ่าย
แพ้และความอัปยศไปเป็ นชัยชนะและศักดิ์ศรี นี่แหละคือ ข่ าวประเสริฐทีพ่ ระเยซู คริสต์ ทรงนามา
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บทที่ 3 ข่ าวประเสริฐเผชิญกับพวกยิว
1. การเปลีย่ นมุมในการมองข่ าวประเสริฐ
การสิ้นพระชนม์
และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ไม่ได้ทาให้เนื้ อหาของข่าว
ประเสริ ฐ ที่พระองค์ประกาศเปลี่ยนไป แต่ข่าวประเสริ ฐกลับถูกมองในมุมใหม่ พระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงเคย
เป็ นคนที่กล่าวคาเทศนากลับกลายเป็ นผูท้ ี่คาเทศนากล่าวถึง พระเยซูคริ สต์เคยทรงสาแดงความเมตตา
และฤทธานุภาพในพระราชกิจของพระองค์เพื่อสาวกของพระองค์จะได้เข้าใจว่า ข่าวประเสริ ฐเป็ นเรื่ อง
ของความเมตตาและฤทธานุภาพ แต่มาบัดนี้ ความเมตตาและฤทธานุภาพของพระองค์ได้ปรากฏอย่าง
ชัดเจนที่สุดที่กางเขนและการฟื้ นคืนพระชนม์เมื่อเรามองพระเยซูคริ สต์ในมุมใหม่ เราจะเห็นว่าสิ่ งที่
พระองค์ทรงกระทาคือเนื้อแท้ของข่าวประเสริ ฐ ออรี เจน (Origen) เคยกล่าวไว้วา่ พระเยซูคริ สต์คือ
อาณาจักรของพระเจ้าในรู ปมนุษย์ ทั้งนี้เพราะว่าสิ่ งที่พระองค์ทรงกระทาคือสิ่ งที่แผ่นดินของพระเจ้า
ต้องการ พระองค์เคยตรัสว่า อย่าให้เป็ นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด
(ลูกา 22:42) และพระองค์ก็ทรงดาเนินไปถึงกางเขนด้วยท่าทีอนั นี้
ต่อมาพระองค์ทรงปรากฏพระองค์เองให้แก่เหล่าสาวกให้เห็นหลังการฟื้ นคืนพระชนม์ ทาให้
สาวกของพระองค์รู้วา่ พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งพวกเขาและไม่ทรงทาให้พวกเขาผิดหวัง ดังนั้นพวกเขา
จึงจงรักภักดีต่อพระองค์มากกว่าเก่า มากจนกระทัง่ ไม่มีใครดับมันได้ แม้แต่ความตาย พวกเขาพบว่า
พระเยซูทรงเป็ นหนทางให้พวกเขาคืนดีกบั พระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นหนทางแห่งสันติสุขและชีวติ ที่
แท้จริ ง ก่อนวันศุกร์ ประเสริ ฐและหลังวันอิสเตอร์ เหล่าสาวกรู ้จกั พระองค์โดยการดูชีวติ ของพระเยซู
คริ สต์ และชีวติ แท้เช่นนี้มาถึงพวกเขาโดยผ่านทางพระองค์
เหล่าสาวกเริ่ มเป็ นพยานถึงพระเยซูคริ สต์ซ่ ึ งพวกเขาคุน้ เคย พวกเขาได้เป็ นพยานถึงสิ่ งที่ได้เห็น
มากับตาและได้ยนิ มากับหู
พวกเขามีความหวังในการเป็ นพยานว่าผูท้ ี่ไม่เคยรู ้จกั พระองค์เป็ นการ
ส่ วนตัวจะได้มามีประสบการณ์กบั พระองค์เหมือนที่พวกเขามี แล้วความหวังของเขาก็กลายเป็ นความ
จริ ง
ในพระนามของพระเยซูคริ สต์ และโดยฤทธิ์ เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สาวกของพระองค์ทา
การประกาศข่าวประเสริ ฐแก่พวกยิวก่อน และแก่ชาวต่างชาติในเวลาต่อมา ถึงแม้วา่ ในการประกาศข่าว
ประเสริ ฐครั้งแรกมีคนเป็ นอันมากกลับใจใหม่ แต่ไม่ได้หมายความว่าข่าวประเสริ ฐจะได้รับการต้อนรับ
แบบนี้เสมอไป ทั้งนี้เพราะว่า การที่พระเยซูคริ สต์ถูกตรึ งบนกางเขนเยีย่ งโจรนั้นเป็ นสิ่ งสะดุดทาให้
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หลายคนไม่ยอมต้อนรับข่าวประเสริ ฐในพระคัมภีร์ใหม่ได้บนั ทึกถึงวิธีการที่เหล่าสาวกขจัดสิ่ งสะดุดนี้
เมื่อเขาประกาศข่าวประเสริ ฐกับพวกยิว พวกกรี ก และพวกโรมัน
ก่อนที่พระเยซูคริ สต์จะสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ทรงเป็ นสิ่ งสะดุดสาหรับชาวยิวชน
ชาติของพระเจ้า บางคนได้บรรยายภาพพระเยซูคริ สต์เป็ นบุคคลซึ่ งไม่เคยทาให้คนอื่นเดือดร้อนใจ การ
บรรยายพระเยซูคริ สต์แบบนี้ เป็ นการบรรยายที่ผดิ เพราะถ้าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นเช่นนั้นจริ งแล้ว ใคร
จะจับพระองค์ไปตรึ งที่กางเขนพระเยซูคริ สต์องค์แท้จริ งได้สร้างความเดือดร้อนใจให้แก่คนเป็ นอันมาก
พระองค์ทรงทาลายแผนการอันชัว่ ร้ายของมนุษย์ พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่า บางคนถือศาสนาแต่เปลือก
นอก พระองค์ทรงเรี ยกพระเจ้าอย่างสนิทสนมจนดูเสมือนว่า พระองค์กาลังหมิ่นประมาทพระเจ้า
พระองค์ทรงคบค้าสมาคมกับบุคคลที่สังคมรังเกียจ พระองค์ทรงตั้งพระทัยที่จะเดินไปในทางที่นาความ
พินาศมาสู่ พระองค์เอง ศาลโรมันได้ตดั สิ นประหารชีวิตพระองค์ แต่มหาปุโรหิ ตเป็ นคนนาในการตั้งข้อ
กล่าวหาพระองค์ พระองค์เคยถกเถียงกับผูใ้ หญ่ในธรรมศาลาแคว้นกาลิลีกบั ธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี
ในบริ เวณพระวิหารเกี่ยวกับเรื่ องแผ่นดินของพระเจ้า และพระองค์ทรงตอบมหาปุโรหิ ตด้วยความมัน่ ใจ
อย่างที่สุดว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเมสิ ยาห์ (นี้คือคาอธิ บายที่พวกเขาต้องการ) พวกเขาจะมีโอกาสได้
เห็นพระองค์ประทับข้างขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และเห็นพระองค์เสด็จกลับมาเพื่อการพิพากษาและ
การปลดปล่อยชนชาติของพระเจ้า บรรดาผูน้ าของอิสราเอลถือว่าพระองค์บ่อนทาลายความมัน่ คงของ
อิสราเอลและทาให้พระวิหารเป็ นมลทิน พวกเขาจึงเรี ยกร้องให้มีการกาจัดพระองค์

2. คาเทศนาของอัครทูต
แต่พวกชาวยิวไม่สามารถกาจัดพระเยซูคริ สต์ได้ ในไม่ชา้ พวกเขาต้องเผชิญกับพระองค์ใน
ลักษณะใหม่ซ่ ึ งทาความลาบากใจให้แก่พวกเขาอย่างมาก พวกเขาต้องเผชิญกับเหล่าสาวก พวกผูน้ า
ชาวยิวเดาเอาว่าสาวกของพระเยซูคริ สต์จะหนีกระจัดกระจายกลับไปยังแคว้นกาลิลี (เพราะสาวกของ
พระองค์ตื่นตระหนกและหวาดกลัวมาก เมื่อพระเยซูคริ สต์ถูกจับ) แต่การณ์ไม่เป็ นไปดังคาด สาวกของ
พระเยซูคริ สต์กลับมาในกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ เพื่อประกาศให้แก่สาธารณชนทราบว่า พระเยซูถูกตรึ งนั้น
คือพระเมสิ ยาห์
เหล่าสาวกประกาศว่า พระเยซูคริ สต์คือ พระเมสิ ยาห์ที่ชาวยิวได้รอคอยมาเป็ นเวลานาน พระ
ราชกิจของพระเยซูคริ สต์ การทนทุกข์ของพระองค์ และชัยชนะของพระองค์ ทาให้พระคัมภีร์ที่
พยากรณ์ถึงพระเมสิ ยาห์น้ นั สาเร็ จแล้ว และการอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทาเป็ นหมายสาคัญที่แสดงว่า
พระองค์คือพระเมสิ ยาห์
คริ สตชนในศตวรรษที่หนึ่ ง ศตวรรษที่สอง และในหลายศตวรรษต่อ ๆ มาได้ถือเอาการที่คา
พยากรณ์สาเร็ จและการอัศจรรย์ของพระเยซูคริ สต์เป็ นข้อสนับสนุนที่สาคัญยิง่ ในการเป็ นพยาน ใน
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ปั จจุบนั คริ สตชนบางคนไม่ได้ใช้ขอ้ สนับสนุนนี้ เพราะเขามองพระคัมภีร์เดิมในทัศนะที่ผดิ และการ
มองอัศจรรย์ในทัศนะที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงเป็ นหน้าที่ของเราในการยอมรับว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับ
การดลใจจากพระเจ้า และพระเจ้าทรงฤทธิ์ อาจทาอะไรได้ในโลกนี้ ซึ่ งพระองค์ทรงสร้างขึ้น
อัครทูตประกาศว่า คาพยากรณ์ขอ้ สาคัญที่สุดสาเร็ จแล้ว และการอัศจรรย์ที่อศั จรรย์ที่สุดก็คือ
การฟื้ นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริ สต์ การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์เป็ นหมายสาคัญว่า พระเม
สิ ยาห์ได้มาแล้วเป็ นฤทธานุภาพที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของพระเจ้า และเป็ นการทาให้คาพยากรณ์ถึงพระเมสิ
ยาห์สาเร็ จอย่างบริ บูรณ์ ยิง่ ไปกว่านั้น ยังทาให้สาวกเป็ นพยานได้อย่างเต็มปากว่า “พระเยซูน้ ี พระเจ้า
ทรงบันดาลให้คืนพระชนม์แล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็ นพยานในข้อนี้ ” (กิจการ 2:32)
สาวกย้าแล้วย้าอีกว่า การบันดาลให้พระเยซูคริ สต์ฟ้ื นคืนพระชนม์ เป็ นการที่พระเจ้าทรงรักษา
พันธสัญญาของพระองค์ที่พระองค์ทรงกระทากับดาวิดและพงศ์พนั ธุ์ของดาวิดว่า พระเจ้าจะทรงโปรด
ประทาน “พระพรอันศักดิ์สิทธิ์ และนิรันดร์ ” (อิสยาห์ 55:3, อ้างในกิจการ 13:34) ในพระพรนี้พระเจ้า
ทรงสัญญาว่า พระองค์จะไม่ทรงละพงศ์พนั ธุ์ผหู ้ นึ่งของดาวิดไว้ในแดนคนตายทั้งจะไม่ทรงให้องค์
บริ สุทธิ์ ของพระองค์เปื่ อยเน่า (สดุดี 16:10, อ้างในกิจการ 2:25,กิจการ 13:35) ไม่มีมนุ ษย์ผใู ้ ดฟื้ นคืนจาก
ความตายนอกจากพระเยซูคริ สต์ดงั นั้นพระองค์จึงเป็ นพระเมสิ ยาห์ พระองค์ได้นงั่ ที่พระหัตถ์ขวาของ
พระเจ้าตามคาพยากรณ์ของสดุดี 16:10 (กิจการ 2:34) พระองค์ทรงเป็ นผูร้ ับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า ที่
พระเจ้าทรงเชิดชูและยกขึ้นสู งสุ ดหลังจากที่พระองค์ทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณาที่กางเขน (อิส
ยาห์ 52:13 อ้างในกิจการ 3:13) สาวกได้เรี ยกร้องให้พวกยิวเข้าใจพระเยซูคริ สต์อย่างถูกต้อง และกลับ
ใจใหม่เพื่อความผิดบาปของพวกเขาจะถูกยก และพระพรของพระเมสิ ยาห์จะมาถึงพวกเขา
สิ่ งที่กล่าวมานี้เป็ นสิ่ งที่สาวกประกาศอย่างมัน่ ใจ เมื่อเขาเริ่ มเป็ นพยานฝ่ ายพระเยซูคริ สต์ หลัก
สาคัญก็คือการยืนยันว่า พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าและเป็ นพระเมสิ ยาห์ ซึ่งปุโรหิต
และพวกผูใ้ หญ่ของชาวยิวไม่อาจยอมรับว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเมสิ ยาห์ แต่อคั รทูตของพระองค์
ได้เป็ นพยานถึงข้อนี้ จากประสบการณ์แห่งฤทธิ์ เดชของพระเจ้า
แน่นอนการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์
เป็ นหลักฐานสาคัญในการประกาศข่าว
ประเสริ ฐของบุคคลที่เห็นพระองค์กบั ตา หลังจากการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ และบุคคลที่ได้ยนิ กับหู
เมื่อพระองค์ทรงอธิ บายถึงพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ ถึงอย่างไรก็ตามการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู
คริ สต์ก็ยงั เป็ นหลักฐานที่สาคัญยิง่ ยวดในปั จจุบนั และหลักฐานนี้จะมีน้ าหนัก ถ้าผูอ้ ื่นได้เห็นชีวิตของ
คริ สตชนเปลี่ยนแปลงไปโดยฤทธิ์ อานาจของพระเยซูคริ สต์
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3. กางเขนเป็ นอุปสรรค
ชาวยิวได้รับฟังข่าวประเสริ ฐมักจะพบกับอุสรรค จึงทาให้เขาไม่สามารถเชื่อเรื่ องข่าวประเสริ ฐ
ได้ ทาไมเล่าพระเมสิ ยาห์จึงต้องถูกตรึ งที่กางเขน พวกเขาคิดว่าเป็ นไปไม่ได้ที่พระเมสิ ยาห์ถูกตรึ งที่
กางเขน แต่คริ สตชนไม่เคยลืมข่าวเรื่ องกางเขนเมื่อเขาเป็ นพยาน สาหรับชาวยิวแล้วการตรึ งที่กางเขน
เป็ นอุปสรรค์สาคัญที่ทาให้เขาไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเมสิ ยาห์ ทาไมพระเมสิ ยาห์ผทู้ รงเป็ นทาง
แห่งพระพรจะต้องตายพร้อมกับคาแช่งสาปของพระเจ้า เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้วา่ “ผูท้ ี่ตอ้ งถูกแขวน
ไว้บนต้นไม้ ก็ตอ้ งถูกสาปแช่งโดยพระเจ้า” (เฉลยธรรมบัญญัติ 21:23) ไม่มีใครเถียงว่าพระเยซูคริ สต์
คือ “ผู้ทตี่ ้ องถูกแขวนบนต้ นไม้ ” ชาวยิวคิดว่าสาวกของพระเยซูหมิ่นประมาทพระเจ้าในการประกาศว่า
พระเมสิ ยาห์ของอิสราเอลถูกสาปแช่งโดยพระเจ้า
ตั้งแต่เริ่ มต้นประกาศข่าวประเสริ ฐ อัครทูตทราบดีอยูว่ า่ การตายที่กางเขนเป็ นอุปสรรคสาคัญ
สาหรับชาวยิว แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เมื่อพวกเขากล่าวถึงการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ พวกเขาตั้งใจที่จะ
เลือกคาที่ทาให้ผฟู ้ ังระลึกถึงคาสาปแช่งในธรรมบัญญัติน้ นั
เมื่ออัครทูตถูกจับฐานละเมิดคากาชับ
ของพฤฒสภาอิสราเอลที่สั่งไม่ให้เขาประกาศเรื่ องพระเยซูคริ สต์ อัครทูตกล่าวต่อพฤฒสภาว่า “พระเยซู
ซึ่ งท่านทั้งหลายได้ฆ่าเสี ยโดยแขวนไว้ที่ตน้ ไม้น้ นั พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงบันดาลให้เป็ น
ขึ้นมาใหม่” (กิจการ 5:30) และเมื่อเปโตรเป็ นพยานให้โครเนเลียวและครอบครัวฟัง ท่านกล่าวว่า
“พระองค์น้ นั เขาได้ฆ่าโดยแขวนไว้ที่ตน้ ไม้” (กิจการ10:39) ถึงแม้อคั รทูตจะรู ้ดีวา่ การตรึ งที่กางเขน
เป็ นสิ่ งอัปมงคลในทัศนะของชาวยิว แต่พวกเขาไม่เคยรี รอในการกล่าวว่า “ผูท้ ี่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้”
คือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระเมสิ ยาห์ คือองค์กษัตริ ยแ์ ละพระผูช้ ่วยให้รอด พวกเขากล้ากล่าวแบบนี้
เพราะเขารู ้ดีวา่ พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระเยซูคริ สต์ฟ้ื นคืนพระชนม์แล้ว ไม่วา่ พระองค์จะทรง
สิ้ นพระชนม์ดว้ ยวิธีการแบบไหน สิ่ งที่สาคัญคือว่า พระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์แล้ว
ก่อนหน้าที่เปาโลจะกลับใจ การตรึ งที่กางเขนน่าจะเป็ นอุปสรรคสาคัญที่ทาให้ท่านไม่เชื่อข่าว
ประเสริ ฐเปาโลคงจะคิดว่า พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์ภายใต้การสาปแช่งของพระเจ้า ดังนั้นพระองค์จึง
ไม่น่าเป็ นพระเมสิ ยาห์ ผูท้ ี่กล่าวว่าพระองค์คือพระเมสิ ยาห์ คือผูท้ ี่พิสูจน์ตวั เองแล้วว่าเป็ นผูห้ มิ่น
ประมาทพระเจ้าและเป็ นนักหลอกลวง แต่เมื่อเปาโลได้เห็นพระเยซูคริ สต์ผฟู ้ ้ื นคืนจากความตาย เปาโล
จึงมีเหตุผลที่พอที่จะเชื่ อว่า พระองค์คือพระเมสิ ยาห์พระบุตรของพระเจ้า ความเห็นของเปาโลเกี่ยวกับ
กางเขนจึงเปลี่ยนแปลงไป
การที่พระเมสิ ยาห์ถูกสาปแช่งบนกางเขนทาให้เปาโลได้เห็นข้อลึกลับ
อันหนึ่ง และข้อลึกลับอันนี้ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของพระคัมภีร์เดิม คาสาปแช่งในเฉลยธรรมบัญญัติ 21:23
มีความเลวร้ายเหมือนคาสาปแช่งในหนังสื อเฉลยธรรมบัญญัติ 27:26 “ผูใ้ ดไม่ดารงถ้อยคาแห่งบัญญัติน้ ี
โดยการกระทาตามให้ผนู ้ ้ นั รับคาสาปแช่ง” เปาโลได้ขอ้ คิดใหม่ ท่านจึงกล่าวไว้วา่ “คนทั้งหลายซึ่ งพึ่ง
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การประพฤติตามธรรมบัญญัติก็ถูกแช่งสาป เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้วา่ “ทุกคนที่มิได้ประพฤติดตาม
ข้อความที่เขียนไว้ในหนังสื อธรรมบัญญัติก็ถูกแช่งสาป” พระคริ สต์ทรงไถ่เราให้พน้ ความแช่งสาปเพื่อ
เรา เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้วา่ “ทุกคนที่ตอ้ งถูกแขวนไว้บนต้นไม้ตอ้ งถูกสาปแช่ง” ดังนั้นพระพรที่
พระเจ้าทรงสัญญาไว้กบั อับราฮัมจึงมาถึงชาวต่างชาติผา่ นทางพระเยซูคริ สต์ คือพระพรที่วา่ พวกเราจะ
ได้รับพระวิญญาณ เมื่อมีศรัทธา (กาลาเทีย 3:10,13)
เราอาจจะพูดได้อีกแบบหนึ่งว่า พระคริ สต์ทรงยอมรับคาสาปแช่งในลักษณะหนึ่ง (ถูกแขวนไว้
ที่ตน้ ไม้) เพื่อปลดปล่อยประชากรของพระองค์ให้พน้ คาสาปแช่งอีกลักษณะหนึ่ง (การไม่สามารถรักษา
ธรรมบัญญัติได้ครบทุกข้อ) และเพื่อจะเป็ นประกันว่า คริ สตชนจะได้รับพระพรแห่งข่าวประเสริ ฐ
เปาโลน่าจะพบคาอธิ บายอันนี้ไม่นานนักหลังจากท่านบังเกิดใหม่ ความคิดของท่านจึงเปลี่ยนมายึดที่
หลักใหม่ เราไม่ทราบว่าอัครทูตอื่นจะใช้ความจริ งนี้หกั ล้างการที่กางเขนเป็ นอุปสรรคสาหรับชาวยิว
หรื อไม่
แต่พวกเขาคงจะมีคาอธิ บายเพื่อชี้แจงว่าทาไมพระเจ้าจึงทรงยอมให้ศตั รู ของพระเมสิ ยาห์
สังหารพระองค์ “โดยแขวนพระองค์ ไว้บนต้ นไม้ ”
เปาโลและอัครทูตอื่น ๆ มักสรุ ปคาเทศนาของตัวเองว่า “พระคริ สต์ไว้ทรงวายพระชนม์เพราะ
บาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์” (1 โคริ นธ์ 15:3) คาสรุ ปนี้เปาโลยืนยันอยูเ่ สมอว่าเขา
ได้รับมาจากพระเจ้า
ในขณะที่ทุกคนรู ้อยูว่ า่ พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์แต่คาสรุ ปนี้เน้นว่า
ผูท้ ี่
สิ้ นพระชนม์คือพระคริ สต์ ผูท้ ี่พระเจ้าทรงเจิม คาสรุ ปนี้ยงั กินความถึงว่า พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อ
ความผิดบาปของประชากรของพระองค์และการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ ทาให้พระคัมภีร์ที่พยากรณ์
ไว้สาเร็ จ พระคัมภีร์ตอนไหนที่สาเร็ จ? น่าจะมีหลายตอน แต่ตอนที่เด่นชัดคงจะเป็ นการทนทุกข์และ
การตายของผูร้ ับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า “พระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่ งความบาปผิดของเราทุกคน”
(อิสยาห์ 52:13-53:12)
คาเทศนาของอัครทูต จาเป็ นต้องมีคาอธิ บายเพื่อขจัดอุปสรรคที่เกิดจากกางเขนและคาอธิ บาย
เพื่อแก้อุปสรรคเหล่านี้ อัครทูตมิได้คิดขึ้นเอง แต่ได้รับมาจากพระเจ้า แรกทีเดียวกางเขนก็เป็ นอุปสรรค์
สาหรับพวกเขา จนกระทัง่ พระองค์ทรงปรากฏพระองค์หลังจากการฟื้ นคืนพระชนม์ และถามเหล่า
สาวกว่า “จาเป็ นซึ่งพระคริ สต์จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนั้นแล้วเข้าในพระสิ ริของพระองค์มิใช่หรื อ”
(ลูกา 24:26) มันจาเป็ นจริ ง ๆ เพราะพระคัมภีร์เดิมได้เขียนไว้เช่นนั้น หลังจากนั้นพระองค์จึงทรง
อธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่ มต้นตั้งแต่โมเสส และบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ (ลูกา
24:27) และเปาโลผูซ้ ่ ึ งได้เรี ยนรู ้จากพระเจ้าว่าการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด
ท่านจึงกล่าวแก่กษัตริ ยอ์ ากริ ปปาว่า เมื่อท่านเดินทางไปในที่ต่าง ๆ ท่าน “ไม่พดู เรื่ องอื่น นอกจากเรื่ อง
ซึ่ งบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะกับโมเสสได้กล่าวว่าจะมีข้ ึน คือว่า พระคริ สต์จะต้องทนทุกข์ทรมาน และ
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พระองค์จะทรงแสดง ความสว่างแก่ชนอิสราเอล และแก่คนต่างชาติ โดยที่ทรงเป็ นผูแ้ รกซึ่ งคืนพระ
ชนม์” (กิจการ 26:22)

4. ชนชาติอสิ ราเอลไม่ ยอมเชื่อ
แต่พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเมสิ ยาห์ของอิสราเอลจริ ง และถ้าการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์
เป็ นไปตามคาพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิม แล้วทาไมเล่าชนชาติอิสราเอลส่ วนใหญ่จึงปฏิเสธพระองค์?
สิ่ งนี้เป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นในหมู่ชนชาติยวิ ซึ่งคริ สตชนในสมัยแรกมีความจาเป็ นที่จะอธิบายให้
ได้ แต่เราต้องทราบว่า ปั ญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยของอัครทูต มันเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยของ
พระเยซูคริ สต์หนังสื อพระกิตติคุณทุกเล่มได้กล่าวถึงปั ญหานี้
หนังสื อมาระโกได้บนั ทึกข้อโต้แย้ง
ระหว่างพระเยซูคริ สต์กบั ผูน้ าศาสนายิว เพื่อจะแสดงให้เห็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่ มแรก และ
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว จนในที่สุดพระเยซูคริ สต์จึงถูกนาไปตรึ งที่กางเขน
พระเยซูคริ สต์เองทรงชี้ให้เห็นว่าชาวยิวไม่เชื่อพระดารัสของพระองค์ และพวกเขาไม่เข้าใจ
พระราชกิจของพระองค์ พระองค์ทรงอธิ บายว่ามันไม่แปลกอะไรเลย เพราะประวัติศาสตร์ ยอ่ มซ้ ารอย
ของมันเอง บรรพบุรุษของพวกเขาไม่เคยเชื่อผูเ้ ผยพระวจนะฉันใด พวกเขาจึงไม่เชื่ อพระองค์ฉนั นั้น
อิสยาห์เหมือนกัน พระเจ้าได้ทรงเตือนเขาตั้งแต่เริ่ มเผยพระวจนะว่า ชาวยิวจะปฏิเสธและไม่ยอมรับสิ่ ง
ที่เขาพูด เพราะพวกเขามีตาที่มองไม่เห็นและมีหูซ่ ึ งไม่ได้ยนิ แล้วมันก็เป็ นจริ งดังนั้น (อิสยาห์ 6:9, มาระ
โก 4:12) ในสมัยของอิสยาห์ ชาวยิวเชื่อพระเจ้าแต่ปาก แต่จิตใจเหิ นห่างจากพระองค์ เขาพอใจใน
ความคิดของตนเองมากกว่าพระวจนะของพระเจ้า ในทานองเดียวกัน ผูน้ าศาสนายิวในสมัยของพระ
เยซูคริ สต์ได้ทาให้พระวจนะของพระเจ้าเป็ นหมันไป โดยการนาเอาธรรมเนียมของตนเองมาแทนที่ เขา
พอใจในธรรมเนียมนั้นยิง่ กว่าข่าวดีที่พระเจ้าจะทรงปลดปล่อยชนชาติของพระองค์ (อิสยาห์ 29:13, อ้าง
ในมาระโก 7:6) “ศิลาซึ่ งช่างก่อได้ทอดทิ้งเสี ย” เป็ นสุ ภาษิตที่ชาวยิวได้ใช้กนั เวลานานมาแล้ว ชาวยิวไม่
เคยมีความคิดเลยว่า สุ ภาษิตนี้มีความหมายเหมือนกับคาอุปมาเรื่ องสวนองุ่นและคนเช่า เมื่อเจ้าของสวน
ได้ส่งบุตรชายของเขาไปรับผลผลิตแต่คนเช่าได้ฆ่าบุตรคนนั้นโดยเจตนา (สดุดี 118:22 อ้างในมาระโก
12:10) พระองค์ทรงเปิ ดเผยคาอุปมานี้ให้บางคนได้เข้าใจว่า เจ้าของสวนคือพระเจ้าแห่งอิสราเอล (อิส
ยาห์ 5:7) และพระองค์ทรงตรัสคาอุปมานี้โดยหวังให้ เขารู ้วา่ “พระองค์ได้ตรัสคาอุปมานี้กระทบพวก
เขาเอง” (มาระโก 12:12)
เป็ นสิ่ งที่น่าสังเกตว่า พระคัมภีร์ใหม่มกั ใช้หนังสื ออิสยาห์อธิ บายว่า ทาไมพวกยิวจึงไม่เชื่อและ
พระเยซูคริ สต์ก็ทรงใช้หนังสื อเล่มนี้อธิ บายถึงปั ญหานี้ คาอุปมาเรื่ องสวนองุ่นและคนเช่ามีความหมาย
เหมือนหินสะดุด (สดุดี 118:22 เหมือนกับหิ นสะดุดในอิสยาห์ 8:14) ซึ่งทาให้คนเป็ นอันมากสะดุดหก
ล้ม และถูกทาลายไป หิ นสะดุดอันนี้มีความหมายเหมือน “หิ นก้อนหนึ่งซึ่ งถูกตัดออกมามิใช่ดว้ ยมือ
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มนุษย์” (ดาเนียล 2:34) ซึ่งกระแทกทาลายอาณาจักรของชาวต่างชาติ แล้วแทนอาณาจักรของพระเจ้า (ลู
กา 20:17) เปาโลและเปโตรได้อธิบายความหมายของ “หิน” ให้ชดั เจนยิง่ ขึ้นว่า พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ น
ศิลาซึ่งพระเจ้าทรงวางไว้ในศิโยน (อิสยาห์ 28:16) ซึ่งจะทาให้สะดุด (โรม 9:33, 1 เปโตร 2:6) เพื่อ
ชี้ให้เห็นว่า ทาไมชาวยิวเป็ นอันมากถึงสะดุดข่าวประเสริ ฐมากว่าที่จะยอมรับข่าวประเสริ ฐโดยความ
เชื่อ เปโตรเขียนไว้วา่ “ที่เขาสะดุดนั้น เพราะเขาไม่เชื่ อฟั งพระวจนะของพระเจ้า ตามที่เขาถูกกาหนดให้
กระทาเช่นนั้น” (1 เปโตร 2:8) ถูกกาหนดอย่างไร? พระเจ้าได้ทรงกาหนดไว้ในหนังสื อ อิสยาห์ และ
ในหนังสื อผูเ้ ผยพระวจนะเล่มอื่น

5. คาให้ การของสเทเฟน
ในบทต่อไปนี้ให้เรามาพิจารณาดูตวั อย่างของการอธิ บายว่าทาไมชนชาติยวิ ไม่เชื่อ ตัวอย่างนี้
เป็ นคาให้การของสเทเฟนในกิจการบทที่ 7
สเทเฟนได้กล่าวให้การต่อหน้าศาลในคดีซ่ ึ งมีโทษถึงประหารชีวิต สเทเฟนไม่ได้ให้การเพื่อ
เขาจะได้หลุดจากคดี แต่เขาได้ให้การเพื่อยืนยันและอธิ บายความคิดเห็นของเขา ซึ่ งเขาได้เสนอในธรรม
ศาลาของพวกนิยมกรี กแห่งหนึ่งในกรุ งเยรู ซาเล็ม ที่เขาไปประชุมเป็ นประจา คาแก้ตวั ของสเทเฟนจึง
เป็ นคากล่าวแก้เพื่อข่าวประเสริ ฐไม่ใช่คาแก้ตวั เพื่อให้หลุดคดี คาให้การของสเทเฟนเป็ นตัวอย่างของ
การอธิบายหลักความเชื่อ โดยคริ สตชนที่นิยมกรี กให้ชาวยิวฟัง “นิยมกรี ก” ในที่น้ ี หมายถึงพวกยิวที่
“พูดภาษากรี ก” เราเห็นได้จากกิจการบทที่ 6 ว่า พวกนิยมกรี กเป็ นส่ วนสาคัญส่ วนหนึ่งของคริ สตจักร
ในกรุ งเยรู ซาเล็ม)
สเทเฟนเป็ นผูน้ าคนหนึ่งของคริ สตชนที่นิยมกรี กของคริ สตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม
ในระยะ
เริ่ มแรกของคริ สตจักร เขาเป็ นผูท้ ี่มีของประทานในด้านสติปัญญาที่จะหยัง่ รู ้วา่ ศาสนายิวเกี่ยวข้อง
อย่างไรกับข่าวประเสริ ฐถ้าข่าวประเสริ ฐเป็ นจริ ง ข้อปฏิบตั ิในศาสนายิวก็ไม่จาเป็ นต่อไป ในขณะนี้
อัครทูตยังคงดาเนินชีวิตแบบชาวยิวที่เคร่ งศาสนา และมีชีวติ ที่ชาวยิวโดยทัว่ ไปนับถือ แต่สเทเฟนเห็น
ว่า ข่าวประเสริ ฐทาให้มนุ ษย์ไม่จาเป็ นต้องเข้าเฝ้ าพระเจ้าทางพระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็ม สเทเฟนได้
เสนอความคิดนี้ในธรรมศาลาของพวกนิยมกรี ก ด้วยวาทะศิลป์ อันดีเลิศอันเป็ นเหตุให้ชาวยิวที่นบั ถือ
พระวิหารไม่พอใจเป็ นอย่างมาก สเทเฟนจึงถูกนามายังหน้าพฤฒสภาในข้อหาของการหมิ่นประมาททั้ง
พระเจ้าและโมเสส เขาถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทพระเจ้า เพราะ (ตามคาพูดผูก้ ล่าวหา) เขาสอนว่าพระ
เยซูชาวนาซาเร็ ธจะทาลายพระวิหารนี้
อันเป็ นที่ซ่ ึงพระเจ้าทรงสถิตอยูท่ ่ามกลางประชาชาติของ
พระองค์
เขาถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทโมเสส
เพราะเขาสอนว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ ธจะมา
เปลี่ยนแปลงสิ่ งที่โมเสสได้รับจากพระเจ้าที่ภูเขาซี นายและได้ถ่ายทอดกันมาหลายชัว่ อายุคนแล้ว
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มหาปุโรหิ ตได้เคยพยายามยัดเยียดข้อกล่าวหาการหมิ่นประมาทพระวิหารให้แก่พระเยซูคริ สต์
มาแล้ว แต่ไม่ได้ผล มาถึงคราวนี้การกล่าวหาสเทเฟนมีท่าว่าจะเป็ นผลสาเร็ จ ยิง่ ไปกว่านั้นถ้า
สเทเฟนมีความผิดในข้อกล่าวหานี้จริ ง พวกเขาคงจะได้ชาวกรุ งเยรู ซาเล็มมาเข้าข้างมากมาย อัครทูตมี
ชื่อเสี ยงมากพอที่มหาปุโรหิ ตจะไม่กล้าทาการต่อต้านอย่างรุ นแรง แต่ถา้ อัครทูตและคริ สตจักรได้รับ
ความเสื่ อมเสี ยเพราะคดีของสเทเฟน คริ สตชนคงจะอ่อนกาลังลง
เมื่อสเทเฟนให้การต่อศาล เขาพยายามอ้างถึงพระคัมภีร์เดิม เพื่อทาให้เห็นว่าคาสอนของเขา
ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้า
สเทเฟนกล่าวว่า พระวิหารในเยรู ซาเล็มไม่ใช่สิ่งสาคัญที่สุดของศาสนาที่แท้จริ ง พระเจ้าทรง
ปรากฏพระองค์ภายนอกพรมแดนของดินแดนแห่งพันธสัญญา พระองค์ทรงปรากฏพระองค์ต่ออับ
ราฮัมในเมโสโปตาเมียต่อโยเซฟในอียปิ ต์ ต่อโมเสสที่ภูเขาซี นาย และก่อนที่สถานนมัสการจะถูกสร้าง
ขึ้น อิสราเอลก็สามารถนมัสการพระองค์ได้
เมื่ออิสราเอลเดินทางในถิ่นทุรกันดารเหมือนกับอับราฮัมผูเ้ ดินทางอยูเ่ สมอ และพร้อมที่จะถอน
เสาเต้นท์อยูต่ ลอดเวลา ชาวยิวจึงสร้างพลับพลาขึ้น เพราะเขาต้องเคลื่อนย้ายอยูเ่ สมอ จนกระทัง่ ในสมัย
ของซาโลมอนพระวิหารจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่ ๆ พระเจ้าจะทรงสถิตท่ามกลางชนชาติอิสราเอล แต่
ข้อเสี ยของพระวิหารนี้คือ มันทาให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าพระเจ้าถูกจากัดอยูภ่ ายในสิ่ งที่ก่อสร้างด้วยมือ
มนุษย์ ทาให้พระวิหารกลายเป็ นสถานที่ที่ประชาชนจะเข้าเฝ้ าพระเจ้าเมื่อเขาต้องการ พระเจ้าได้ทรง
เตือนเขา แต่ชาวยิวไม่เข้าใจเพราะหูหนวก ซาโลมอนทรงกล่าวในพิธีมอบถวายพระวิหารว่า “แต่พระ
เจ้าจะทรงประทับที่แผ่นดินโลกหรื อ ดูเถิด ฟ้ าสวรรค์และฟ้ าสวรรค์อนั สู งที่สุดยังรับพระองค์อยูไ่ ม่ได้
พระนิเวศซึ่ งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้น จะรับพระองค์ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด” (1 พงศ์กษัตริ ย ์ 8:27) และ
พระเจ้าได้ทรงสอนชนชาติของพระองค์อีกทางผูเ้ ผยพระวจนะของพระองค์
“สวรรค์ เป็ นบัลลังก์ ของเรา
และแผ่ นดินโลกเป็ นแท่ นวางเท้ าของเรา
นิเวศซึ่ ง เจ้ าจะสร้ างให้ เรานั้นจะอยู่ที่ไหนเล่ า
และที่พานักของเราอยู่ที่ไหน
สิ่ งเหล่ านีม้ ือของเราได้ กระทาทั้งสิ ้น
สิ่ งเหล่ านีจ้ ึงเป็ นขึน้ มา พระเจ้ าตรั สดังนี ”้ (อิสยาห์ 66:1)
แต่ประชาชนส่ วนใหญ่ไม่สนใจคาเตือนของพระเจ้า พระวิหารจึงกลายเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่พวก
เขาไว้วางใจยิง่ กว่าพระเจ้า เยเรมียไ์ ด้เทศนาที่ประตูพระวิหารเพื่อให้พวกเขาหันจากความหลงผิด “อย่า
ไว้วางใจในคาหลอกลวงเหล่านี้ที่วา่ “นี่เป็ นพระวิหารของพระเจ้า พระวิหารของพระเจ้า พระวิหารของ
พระเจ้า” (เยเรมีย ์ 7:4) เยเรมียเ์ ตือนว่า ถ้าพวกเขาไม่หนั จากความหลงผิด พระวิหารในเยรู ซาเล็มจะถูก
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ทาลายเหมือนกับสถานศักดิ์สิทธิ์ ที่ชิโลได้ถูกทาลายมาแล้ว และในขณะนี้ สเทเฟนผูส้ วมจิตใจของ
เยเรมียไ์ ด้กล่าวเตือนชนชาติอิสราเอลไม่ให้ไว้วางใจในพระวิหารหลังที่สอง เหมือนกับบรรพบุรุษของ
เขาที่ไว้วางใจในพระวิหารหลังที่หนึ่ง เขาไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนถึงการที่พระวิหารหลังที่สองจะถูก
ทาลาย แต่เราอาจจะตีความหมายได้จากคาให้การของเขา ถึงอย่างไรก็ตาม มหาปุโรหิ ตและสมาชิก
ของพฤฒสภายังคงจาพระดารัสของพระเยซูคริ สต์ได้เกี่ยวกับเรื่ องพระวิหาร พระเจ้าทรงกาลังเรี ยกให้
ชนชาติของพระองค์ละทิ้งความไว้วางใจในธรรมเนียมเก่า เพื่อที่จะติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่ง
เหมือนอับราฮัมได้เคยติดตามพระองค์ไป
(ลูกาตั้งใจในการเขียนการประกาศข่าวประเสริ ฐให้แก่
ชาวต่างชาติหลังการประหารชีวติ สเทเฟน) แต่ประชาชนต้องการมองอดีตมากกว่าอนาคตเช่นเดียวกับที่
บรรบุรุษของเขาได้กระทาในถิ่นทุรกันดาร ประชาชนที่กล่าวหาสเทเฟนว่าพูดต่อต้านพระเจ้า คือ
ประชาชนที่บรรพบุรุษของเขาได้ทรยศต่อพระองค์ ด้วยการนมัสการลูกวัวทองคาในถิ่นทุรกันดารและ
ด้วยการนมัสการดวงดาวในเวลาต่อมา
คนในชัว่ อายุปัจจุบนั ปฏิเสธพระสุ รเสี ยงของพระเจ้าตาม
แบบอย่างในชัว่ ยุคก่อน ๆ
ประชาชนที่กล่าวหาสเทเฟนว่าพูดต่อต้านโมเสส คือประชาชนที่บรรพบุรุษของเขาปฏิเสธ
สิ ทธิ อานาจของโมเสสเสมอและฆ่าผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้า
และประชาชนเหล่านี้ยงั ทาสิ่ งที่เลว
ทรามกว่าบรรพบุรุษของเขากล่าวคือพวกเขาได้ฆ่าพระเยซูคริ สต์ผซู ้ ่ ึงโมเสส และบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ
ได้ทานายเอาไว้
ทาคาให้การของสเทเฟนจึงเป็ นเหมือนคากล่าวโทษพวกยิว
สเทเฟนไม่ได้พดู คาเหล่านี้กบั
ชาวยิวที่นบั ถือพระเจ้าจากใจจริ ง แต่เขากาลังพูดกับพฤฒสภาผูซ้ ่ ึ งไม่เชื่อพระดารัสของพระเยซูคริ สต์
เมื่อสองสามปี ที่แล้ว ถึงกระนั้นก็ดีสเทเฟนกล้าพูดกับคนประเภทนี้วา่ เขาเหล่านั้นได้ขดั ขวางพระเจ้ายิง่
กว่าบรรพบุรุษของพวกเขาโดยการปฏิเสธพระเยซูคริ สต์
เท่าที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็ นคากล่าวแก้เพื่อข่าวประเสริ ฐที่คริ สตชนยิวที่นิยมกรี กได้อธิ บายให้
ชาวยิวฟัง คากล่าวแก้ในทานองนี้ ยังพบในจดหมายฮีบรู ซ่ ึ งเขียนหลังจากนี้ นอกจากนี้ยงั พบในจดหมาย
ของบารนาบัสหลังจากที่พระวิหารถูกทาลายในปี ค.ศ.70 คริ สตชนฮีบรู ก็กล่าวแก้เพื่อข่าวประเสริ ฐด้วย
เหตุผลของสเทเฟน คริ สตชนฮีบรู เคยนิยมชมชอบในพระวิหารจนกระทัง่ พระเจ้าทรงยอมให้พระวิหาร
ถูกทาลาย พวกเขาจึงเข้าใจได้วา่ การถวายสัตว์บูชาเป็ นเครื่ องบูชา ไม่ใช่เป็ นสิ่ งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย
ที่สุดในขณะนี้ แต่สเทเฟนเข้าใจความจริ งข้อนี้ก่อนที่ยวิ จะกบฏต่อโรมันถึงสามสิ บปี เขารู ้ความจริ งนี้
โดยการใคร่ ครวญเรื่ องพระเยซูมิใช่โดยการเห็นพระวิหารถูกทาลายโดยทหารโรมัน

27

6. การฟื้ นฟูทกี่ าลังจะเกิดขึน้
คาให้การของสเทเฟนไม่ได้กล่าวถึง ความหวังสาหรับบุคคลที่ปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าที่
ผ่านมาทางบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ และบุคคลที่กบฏต่อพระเจ้าด้วยการปฏิเสธพระบุตรของพระองค์ แต่
พระเจ้ามิทรงปล่อยชนชาติยิวไว้อย่างนั้น เพราะว่าถ้าพระองค์ทรงละทิ้งชนชาติยวิ เสี ยแล้ว มนุษย์จะไม่
เข้าใจแนวการกระทาของพระองค์
ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่ อเปาโลเป็ นผูห้ นึ่งที่เห็นชอบกับการประหารสเทเฟน เปาโลก็มีความเห็น
เหมือนกับสเทเฟนว่าระบบพระวิหารกับการนมัสการผ่านทางพระเยซูคริ สต์น้ นั ไปด้วยกันไม่ได้ แต่เขา
ทั้งสองต่างกันที่วา่ ในขณะที่สเทเฟนมีความเห็นว่าของเก่าจะต้องไปเมื่อของใหม่มา เปาโลมีความเห็น
ว่าจะต้องคงของเก่าไว้และทาลายของใหม่ ไม่นานนักหลังจากการตัดสิ นคดีและการประหารสเทเฟน
เปาโลชาวทารโซได้เปลี่ยนแปลงชีวติ ของเขาครั้งยิง่ ใหญ่ จนตัวเอ้ในการข่มเหงคริ สตจักรมาเป็ นผูท้ ี่ทา
ทุกอย่างเพื่อระบบใหม่น้ ี
เปาโลจึงเข้าใจได้วา่ ระบบพระวิหารเป็ นสิ่ งที่พระเจ้าประทานให้ชวั่ คราว
ระบบพระวิหารใช้ได้อยูจ่ นกระทัง่ พระองค์ทรงกระทาพันธสัญญาที่พระองค์ทรงกระทากับอับราฮัมให้
สาเร็ จ คือพันธสัญญาที่พระองค์ทรงกระทาก่อนที่พระองค์ประทานธรรมบัญญัติให้ เปาโลตระหนักดี
เหมือนกับสเทเฟนถึงการที่ชนชาติอิสราเอลไม่ยอมรับพระเยซูคริ สต์วา่ เป็ นเรื่ องที่น่าเศร้าสลด แต่เรื่ อง
เศร้าสลดนี้จะนามาซึ่ งความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ถ้าชนชาติยวิ ต้อนรับพระเยซูในเวลาต่อมา ทั้งนี้เพราะว่า
ชนชาติยวิ เป็ นชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเพื่อจะทรงประทานพระเยซูคริ สต์ เปาโลเขียนไว้วา่ “พวก
เขาเป็ นคนอิสราเอล ได้รับการทรงเลือกให้เป็ นบุตรของพระเจ้า และพระสิ ริของพระเจ้าปรากฏแก่เขา
และเขาได้รับบรรดาพันธสัญญาและการทรงประทานธรรมบัญญัติ และพิธีนมัสการพระเจ้าและพระ
สัญญาทั้งอัครปิ ตาก็เป็ นของเขาด้วย และพระคริ สต์ก็ได้ทรงถือกาเนิดเป็ นมนุษย์ในเชื้อชาติของเขา”
(โรม 9:4-5) อัครปิ ตาได้รับพันธสัญญาซึ่ งจะสาเร็ จในชนรุ่ นต่อ ๆ มา แต่ผสู ้ ื บเชื้ อสายจากอัครปิ ตาได้
ปฏิเสธว่าพันธสัญญาไม่ได้สาเร็ จในชนรุ่ นเขาทั้ง ๆ ที่มนั สาเร็ จแล้ว
แต่การทรยศของชนชาติยวิ ทาให้พระเจ้าทรงเปลี่ยนพระประสงค์ของพระองค์หรื อ? พระองค์
ทรงทอดทิ้งชนชาติของพระองค์แล้วหรื อ? เปล่าเลย ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่า พระคัมภีร์เดิมสอนเรา
เสมอว่า พระเจ้าทรงโปรดเลือกคนบางกลุ่มเพื่อทาให้พระประสงค์ของพระองค์สาเร็ จ และพระเจ้าทรง
โปรดเลือกคนอีกบางกลุ่ม เพื่อรับทอดแผนการของพระองค์ แต่พระคัมภีร์เดิมก็ได้สอนเราถึงความจริ ง
อีกอย่างหนึ่งว่า ชนชาติอิสราเอลเป็ น “ชนชาติทมี่ ักกบฏ” มานานแล้ว (อิสยาห์ 65:2, โรม 10:21) การ
ปฏิเสธพระเยซูคริ สต์จึงไม่ใช่สิ่งแรกที่ชาวยิวทาในการกบฏต่อพระเจ้า
แต่ตลอดประวัติศาสตร์ ชน
ชาติยวิ มีคนซื่ อสัตย์และเชื่อฟังพระเจ้าอยูเ่ สมอ และก็มีคนแบบนี้ในสมัยของเปาโล เปาโลมัน่ ใจว่าพระ
เจ้าทรงมี “พวกที่เหลืออยูต่ ามที่พระเจ้าทรงเลือกไว้โดยพระคุณ” (โรม 11:5) “พวกที่เหลืออยู”่ เป็ น
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พยานหลักฐานว่าพระเจ้าทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์และ “พวกที่เหลืออยู”่ จะกระทาแผนการ
ของพระเจ้าที่กาหนดให้ชาติอิสราเอลทาคือการประกาศพระกิตติคุณให้แก่ชนชาติท้ งั หลาย
แล้วชนชาติอิสราเอลส่ วนใหญ่ที่ปฏิเสธพระเมสิ ยาห์จะเป็ นอย่างไรต่อไป? เรากล้าเรี ยกเขาไหม
ว่า เขาเป็ น “ภาชนะอันสมควรแก่พระอาชญา ซึ่ งเตรี ยมไว้สาหรับความพินาศ?” และเรากล้าตั้งใจปล่อย
ให้เขาพินาศไปไหม? บางคนอาจพอใจที่กระทาอย่างนั้น แต่เปาโลไม่พอใจ การปฏิเสธข่าวประเสริ ฐ
ของชาวยิวในสมัยเปาโลเป็ นการดาเนิ นรอยตามความประพฤติที่ไม่ดีของบรรพบุรุษของเขา และยังเป็ น
การให้คาพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมสาเร็ จ อิสยาห์ได้ทานายถึงความไม่เชื่อของพวกเขาก่อนนี้ หลาย
ศตวรรษ อิสยาห์กล่าวว่า “พระเจ้าได้ทรงประทานใจที่เซื่องซึม ประทานตาที่มองไม่เห็น หูที่ฟังไม่ได้
ยินให้แก่เขาจนทุกวันนี้ ” (อิสยาห์ 29:10, อ้างในโรม 11:8) เปาโลเข้าใจดีถึงสถานการณ์อนั เลวร้ายของ
ชนชาติยวิ เพราะว่าครั้งหนึ่งเขาเคยมีใจที่เซื่ องซึ มจนกระทัง่ ตาของเขาได้มองเห็น และหูของเขาได้ยนิ
บนถนนสู่ ดามัสกัส สถานการณ์อนั เลวร้ายเช่นนี้ จะไม่ดาเนินอยูต่ ลอดไป ความใจแข็งทาให้อิสราเอล
บางส่ วนเท่านั้นถูกทาลายไป ถึงแม้วา่ จะเป็ นส่ วนใหญ่ของอิสราเอลก็ตามและยิง่ ไปกว่านั้น สิ่ งนี้เกิดขึ้น
ชัว่ คราวโดยพระสติปัญญาของพระเจ้า พระองค์ทรงทาให้อิสราเอลบางส่ วนใจแข็งกระด้างไปชัว่ คราว
เพื่อข่าวประเสริ ฐจะถูกประกาศให้แก่คนต่างชาติเป็ นจานวนมากอย่างรวดเร็ ว หลังจากที่พระเจ้าทรง
อวยพระพรชาวต่างชาติ พระองค์จะทรงเชิดชูอิสราเอลขึ้น เพราะพระเจ้าทรงตรัสผ่านทางโมเสสว่า
“เราจะให้เจ้าทั้งหลายอิจฉาผูท้ ี่ไม่ใช่ชนชาติหนึ่ง
เราจะยัว่ โทสะเจ้าด้วยชนชาติที่โง่เขลาชาติหนึ่ง”
(เฉลยธรรมบัญญัติ 32:21, อ้างในโรม 10:19) และความหมายของคาพยากรณ์น้ ีมีวา่ อิสราเอลจะอิจฉา
เมื่อพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรชาวต่างชาติ ในอนาคตอิสราเอลอาจจะพูดว่า “พระพรเหล่านี้ เราเป็ นผู ้
มีสิทธิ์ ได้รับไม่ใช่หรื อ แล้วทาไมเล่าชาวต่างชาติจึงได้รับพระพรในขณะที่เราถูกปิ ดกั้นจากพระพร”
และในที่สุดชาวยิวจะออกจากจิตใจที่เซื่ องซึ ม พวกเขาจะมองเห็นและได้ยนิ และเรี ยกร้องว่าพระเยซู
คริ สต์และข่าวประเสริ ฐเป็ นของพวกเขา เปาโลเขียนถึงชาวต่างชาติ และบรรยายสถานการณ์ของชาวยิว
ว่า “ท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน เมื่อก่อนมิได้เชื่ อฟังพระเจ้า แต่บดั นี้ได้รับพระกรุ ณา เพราะความไม่เชื่อ
ฟังของพวกเหล่านั้นฉันใด บัดนี้เขาเหล่านั้นก็มิได้เชื่อฟั งเพื่อว่าพวกเขาจะได้รับพระกรุ ณาโดยพระคุณ
ที่ได้ประทานแก่ท่านทั้งหลายฉันนั้น เพราะว่าพระเจ้าทรงปล่อยให้คนทุกคนอยูใ่ นฐานะที่ไม่เชื่อฟัง
เพื่อพระองค์จะได้ทรงพระกรุ ณาแก่เขาทั้งหลายทุกคน” (โรม 11:30-32) คากล่าวอันนี้ของเปาโล เป็ น
เหตุผลที่สาคัญที่สุดในการอธิ บายว่า ทาไมชนชาติอิสราเอลจึงไม่เชื่ อ คาอธิ บายของเปาโลทาให้เรา
เข้าใจทุกซอกทุกมุมของข่าวประเสริ ฐ และเปาโลมอบทุกสิ่ งทุกอย่างไว้ภายใต้พระคุณของพระเจ้า
อนึ่ง การประกาศข่าวประเสริ ฐให้แก่ชาวต่างชาติเป็ นคาพยานกรณ์ที่ปรากฏอยูใ่ นพระคัมภีร์
เดิม ดังนั้นในบทต่อไป เราจะพิจารณาถึง การกล่าวแก้เพื่อข่าวประเสริ ฐสาหรับชาวต่างชาติ
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การเป็ นพยานให้แก่ชาวยิวยังคงเป็ นหน้าที่ของคริ สตชนในปั จจุบนั
แต่คริ สตชนในปั จจุบนั
ต้องทาหน้าที่น้ ีดว้ ยความระมัดระวังยิง่ กว่าคริ สตชนในยุคแรก
คริ สตชนในยุคแรกเป็ นพยานให้แก่
ชาวยิวด้วยใจสะอาด คริ สตชนในปั จจุบนั ต้องมีความถ่อมใจ และเปลี่ยนท่าทีเสี ยใหม่โดยการเลิก
ทัศนคติเดิมที่ได้รับถ่ายทอดมาหลายชัว่ อายุ เพราะท่าทีของคริ สตชนเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ ในการเป็ นพยาน
ให้แก่ชาวยิว อาจารย์ชาวยิวผูม้ ีชื่อเสี ยงคนหนึ่งได้กล่าวหาคริ สตชนอย่างมีเหตุผลว่า “คริสตชนได้ ซ่อน
พระพักตร์ พระเยซู คริสต์ จากพวกเรา” ก่อนที่คริ สตชนจะเป็ นพยานให้แก่ชาวยิว พวกเขาต้องทาตัวให้
พร้อมที่จะมีสิทธิ์ ในการเป็ นพยาน
ในปั จจุบนั ชาวยิวได้รับความทุกข์ยากลาบากยิง่ กว่าครั้งใด ๆ ในอดีต เพราะพวกเขาอยูใ่ นสังคม
ที่ต่อต้านคริ สตชน (ยังไม่ใช่ดว้ ยการฆ่า) และต่อต้านชาวยิวความทุกข์ยากอันแสนเข็ญนี้ซ่ ึ งหนักกว่า
ความทุกข์ยากใด ๆ ในหลายศตวรรษที่ผา่ นมา อาจทาให้ชาวยิวยอมรับพระเยซูคริ สต์ง่ายขึ้นว่าพระองค์
ทรงเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้าผูท้ รงทนทุกข์เพื่อเขาทั้งหลาย
พระองค์ทรงเจ็บปวดเมื่อประชากรของ
พระองค์เจ็บปวด พระองค์ ทรงเป็ นความหวังและความรอดของอิสราเอล
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บทที่ 4 ข่ าวประเสริฐเผชิญกับชาวต่ างชาติ
1. แด่ ชาวกรีกด้ วยความโง่
การประกาศว่าพระคริ สต์ถูกตรึ งที่กางเขน
เป็ นการประกาศเรื่ องที่น่าอับอายในสายตาของ
ชาวยิวที่เคร่ งศาสนา พอ ๆ กับเป็ นการประกาศเรื่ องโง่ ๆ ในสายตาของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในสายตาของชาวต่างชาติที่มีวฒั นธรรมของชาวกรี ก กางเขนเป็ นอุปสรรคสาหรับคนเหล่านี้ มิใช่วา่
เพราะความคิดทางศาสนาศาสตร์ ของพวกเขาขัดกับเรื่ องของกางเขน แต่กางเขนเป็ นอุปสรรคสาหรับ
พวกเขา เพราะเขาไม่สามารถยอมรับคนที่ไร้สติปัญญาและคนที่ไม่สามารถช่วยตัวเองจากการถูกตรึ งที่
กางเขนได้ เขาไม่สามารถยอมรับคนเช่นนี้ให้เป็ นผูป้ ลดปล่อยชีวติ ของเขา เป็ นผูน้ าในชีวติ และเป็ นองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขา
คริ สตชนในศตวรรษแรกไม่เคยพยายามจะปกปิ ด เรื่ องกางเขนเพื่อให้คาพยานของพวกเขาเป็ น
ที่น่าฟังสาหรับชาวต่างชาติ ตรงกันข้ามคริ สตชนในยุคดังกล่าวนี้กล่าวถึงกางเขนก่อนเสมอ และยอมรับ
ว่าในมาตรฐานของสติปัญญาและอานาจของโลกนี้ พระคริ สต์ผถู ้ ูกตรึ งที่กางเขนทรงเป็ นผูไ้ ร้สติปัญญา
และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม คริ สตชนประกาศว่าโดยพระเยซูคริ สต์ที่ถูกตรึ งที่กางเขน
นี่แหละ พระเจ้าทรงกระทาให้สาเร็ จในสิ่ งที่สติปัญญาและอานาจของโลกนี้ทาไม่สาเร็ จ กล่าวคือพระ
เจ้าทรงไถ่ชายหญิงผูเ้ คยเป็ นทาสของบาป และสิ่ งนี้เป็ นเครื่ องพิสูจน์ให้เห็นว่ามาตรฐานของพระเจ้า
“คนทั้งหลายที่กาลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่ องกางเขนเป็ นเรื่ องโง่ แต่พวกเราที่กาลังจะรอดเห็นว่าเป็ นฤทธา
นุภาพของพระเจ้า เพราะมีคาเขียนไว้ในพระคัมภีร์วา่ เราจะทาลายสติปัญญาของคนมีปัญญา และจะทา
ให้ความฉลาดของคนฉลาดสู ญสิ้ นไป คนมีปัญญาแห่งยุคนี้อยูท่ ี่ไหน บัณฑิตแห่งยุคนี้ อยูท่ ี่ไหน นักโต้
ปั ญหาแห่งยุคนี้อยูท่ ี่ไหน พระเจ้าได้ทรงกระทาปัญญาของโลกให้โฉดเขลาไปแล้ว เพราะตามที่ทรง
กาหนดไว้ตามพระสติปัญญาของพระเจ้า โลกไม่รู้จกั พระเจ้าได้โดยปั ญญาของตน พระเจ้าจึงทรงโปรด
ช่วยคนที่เชื่อให้รอดโดยคาเทศนาเรื่ องโง่ ๆ พวกยิวขอเห็นนิมิตและพวกกรี กเสาะหาปั ญญา แต่พวกเรา
ประกาศเรื่ องพระคริ สต์ผทู ้ รงถูกตรึ งที่กางเขนนั้น อันเป็ นที่ให้พวกยิวสะดุด และให้พวกต่างชาติถือว่า
เป็ นเรื่ องโง่ แต่สาหรับผูท้ ี่พระเจ้าทรงเรี ยกนั้น ทั้งพวกยิวและพวกกรี กต่างถือว่า พระคริ สต์ทรงเป็ น
ฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า เพราะความเขลาของพระเจ้า ยังมีปัญญายิ่งกว่าปั ญญาของ
มนุษย์ และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยงั เข้มแข็งยิง่ กว่ากาลังของมนุษย์” (1 โคริ นธ์ 1:18-25)
เปาโลเป็ นผู้นาในการกล่ าวแก้ เพื่อข่ าวประเสริ ฐเป็ นที่ ท้าทายสาหรั บปรั ชญาของชาวต่ างชาติ
เหมือนกับเป็ นที่ท้าทายธรรมบัญญัติของศาสนายิว
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2. การโจมตีรูปเคารพ
ถ้าข่าวประเสริ ฐกล้าท้าทายปรัชญากรี กซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่สูงสุ ดในขณะนั้น
ข่าวประเสริ ฐก็ยงิ่ กล้าท้าทายสิ ทธิ การนมัสการรู ปเคารพอันเป็ นที่น่ารังเกียจ สาหรับพวกยิวและคริ สต
ชน ซึ่ งนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว การอธิ บายข่าวประเสริ ฐให้พวกที่นบั ถือรู ปเคารพจึงเป็ นการ
ชี้ให้เห็นความผิดพลาดของลัทธิรูปเคารพ
ศาสนาของชาวต่างชาติเป็ นที่น่ารังเกียจ
เพราะพวกเขานมัสการพระหลายองค์แทนที่จะ
นมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว พระเหล่านี้ เป็ นปี ศาจมากกว่าเป็ นพระ พระเหล่านี้มีรูปเคารพที่
มองเห็นได้และสัมผัสได้เป็ นตัวแทน ศาสนาของชาวต่างชาติมีแก่นสารอยูท่ ี่รูปเคารพ ชาวต่างชาติพวก
ที่มีความคิดลึกซึ้ งมักอธิ บายว่ารู ปเคารพไม่ใช่พระแต่เป็ นเพียงตัวแทนของพระ แต่ชาวต่างชาติส่วน
ใหญ่ที่ไม่มีความคิดลึกซึ้ งมักถือเอารู ปเคารพเป็ นพระและแยกไม่ออกระหว่างรู ปเคารพและพระ พวก
เขาจึงจงใจยกย่องรู ปเคารพเป็ นพระของพวกเขาและนมัสการรู ปเคารพเหล่านี้
ทัศนคติต่อรู ปเคารพในสมัยพระคัมภีร์ใหม่เป็ นสิ่ งที่สืบเนื่องมาจาก แนวความคิดในพระคัมภีร์
เดิม เอลียาห์บนภูเขาคารเมลได้เยาะเย้ยผูเ้ ผยพระวจนะของพระบาอัลที่ร้องเรี ยกให้พระของตนฟังคา
เรี ยกของตน เพราะเอลียาห์ทราบดีวา่ พระของพวกเขาไม่ใช่พระ ผูเ้ ขียนเพลงสดุดีชาวฮีบรู ได้กล่าวถึง
ชาวต่างชาติวา่
“รู ปเคารพของคนเหล่ านั้นเป็ นเงินและทองคา
เป็ นหัตถกรรมของมนุษย์
รู ปเหล่ านั้นมีปาก แต่ พูดไม่ ได้
มีตา แต่ ดูไม่ เห็น
มีหู แต่ ฟังไม่ ได้ ยิน
มีจมูก แต่ ดมไม่ ได้
มีมือ แต่ คลาไม่ ได้
มีเท้ า แต่ เดินไม่ ได้
รู ปเหล่ านั้นทาเสี ยงในคอไม่ ได้
ผู้ที่ทารู ปเหล่ านั้นจะเป็ นเหมือนรู ปเหล่ านั้น
เออ บรรดาผู้ที่วางใจในรู ปเหล่ านั้นก็เช่ นกัน”
(สดุดี 115:4-8, เปรี ยบเทียบกับสดุดี 135:15-18)
และการที่แผ่ลทั ธิ รูปเคารพในสมัยพระคัมภีร์เดิมปรากฏในพระคัมภีร์อิสยาห์ 44:9-20 ซึ่ง
บรรยายถึงชายผูห้ นึ่งซึ่ งเลือกเอาต้นไม้ตน้ ดีแล้วโค่นมันลง เขาใช้มนั บางส่ วนติดไฟสาหรับทาอาหาร
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และให้ความอบอุ่นเมื่อเขาอิ่มและอุ่นแล้ว เขาจึงหวนกลับมาคิดถึงสิ่ งที่สูงขึ้นและใช้ไม้ที่เหลือทาเป็ น
รู ปเคารพ เมื่อทารู ปเคารพเสร็ จแล้วเขาก็กม้ ลงนมัสการและกล่าวว่า “ขอทรงช่ วยข้ า เพราะพระองค์
ทรงเป็ นพระเจ้ าของข้ า”
แนวความคิดอันนี้ยงั ปรากฏในวรรณคดีของชาวยิวที่นิยมกรี ก เช่นใน “The Letter of Aristeas
และ The book of Wisdom แนวความคิดอันนี้ยงั เป็ นที่นิยมในศตวรรษที่สองในการใช้อธิ บายข่าว
ประเสริ ฐ ในพระคัมภีร์ใหม่เราพบความคิดแบบนี้ใน โรม 1:18-32 ซึ่งเปาโลเขียนขึ้นเพื่อเป็ นข้อ
กล่าวหาชาวต่างชาติ เปาโลชี้ให้เห็นว่าลัทธิ รูปเคารพไม่เป็ นเพียงแต่การนมัสการรู ปเคารพที่เป็ นรู ป
แกะสลักหรื อรู ปหลอม ความเลวทรามของลัทธิ รูปเคารพอยูท่ ี่การนมัสการ “สิ่ งทีถ่ ูกสร้ าง” แทนที่จะ
นมัสการ “ผู้ทรงสร้ าง” (“สิ่ งที่ถูกสร้าง” อาจเป็ นจินตนาการในความคิดของเรา แม้แต่จินตนาการที่
เกี่ยวกับ “ผูท้ รงสร้าง”) ผูเ้ ขียน “The book of Wisdom” พยายามเน้นว่า “ความคิดที่จะสร้างรู ปเคารพ
เป็ นจุดเริ่ มต้นของการล่วงประเวณี และการสร้างรู ปเคารพเป็ นการทาลายชีวติ ” (Wisdom 14:12) เปาโล
ก็เช่นเดียวกันท่านกล่าวว่าความเสื่ อมทรามทางศีลธรรม ในสมัยของท่านมีกาเนิดเริ่ มต้นมาตั้งแต่มนุษย์
ได้เอา “พระสิ ริของพระเจ้าผูเ้ ป็ นอมตะมาแลกกับรู ปมนุษย์ที่ตอ้ งตาย หรื อรู ปนก รู ปสัตว์จตุบาท และ
รู ปสัตว์เลื้อยคลาน” (โรม 1:23) (“The book of Wisdom” และสองบทแรกของหนังสื อโรมมีความ
ใกล้เคียงกันมากจนทาให้รอนอลด์ เอ น๊อกซ์ (Ronald A. Knox) เสนอความเห็นว่าเปาโลเป็ นผูเ้ ขียน
“The book of Wisdom” ก่อนที่ท่านจะกลับใจเป็ นคริ สตชน
ยิง่ ไปกว่านั้น เปาโลย้าว่า ชาวต่างชาติไม่มีขอ้ แก้ตวั เมื่อพวกเขาไม่สนใจการรู ้จกั กับพระเจ้า
เพราะพวกเขาสามารถรู ้จกั กับพระองค์โดยอาศัยสรรพสิ่ งที่พระองค์ทรงสร้าง และจิตสานึกผิดชอบใน
ใจของเขา แต่เปาโลมีความคิดลึกซึ้ งยิง่ กว่าคนอื่น ๆ ที่เขียนข้อกล่าวหาลัทธิ รูปเคารพและความเสื่ อม
ทรามทางศีลธรรม เพราะเปาโลเขียนข้อกล่าวหาของเขาครอบคลุมทั้งชาวต่างชาติและชาวยิว ท่านกล่าว
ว่าทั้งสองพวกผิดพอ ๆ กันเมื่อใช้มาตรฐานความชอบธรรมของพระเจ้าวัด และเขาทั้งสองพวกมีสิทธิ
พอ ๆ กันในการรับพระคุณที่จะช่วยให้รอด
ถึงอย่างไรก็ตาม หนังสื อจดหมายโรมเป็ นสิ่ งที่เปาโลเขียนถึงคริ สตชน ในบทแรกของหนังสื อ
เปาโลได้เขียนข้อกล่าวหาชาวต่างชาติให้คริ สเตียนอ่าน มีพระคัมภีร์อยูส่ องตอนในหนังสื อกิจการซึ่ ง
แสดงให้เห็นถึงการที่ข่าวประเสริ ฐเผชิ ญกับชาวต่างชาติ และพระคัมภีร์สองตอนนี้เป็ นแนวทางให้เห็น
คาอธิ บายข่าวประเสริ ฐของคริ สตชนในศตวรรษที่สองที่มีต่อชาวต่างชาติ พระคัมภีร์สองตอนนี้ได้แก่
กิจการ 14:8-18 ซึ่ งกล่าวแสดงถึงการที่เปาโลและบารนาบัสต่อต้านลัทธิรูปเคารพที่เมืองลุศตรา และ
กิจการ 17:16-34 ซึ่ งกล่าวถึงปาฐกถาของเปาโลต่อสภาอาเรโอปากัสที่กรุ งเอเธนส์ ในพระคัมภีร์ตอน
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แรกแสดงให้เห็นว่าข่าวประเสริ ฐกาลังเผชิญกับชาวต่างชาติที่ไม่มีความคิดลึกซึ้ ง
หลังแสดงให้เห็นว่าข่าวประเสริ ฐกาลังเผชิญกับพวกปรัชญาเมธี

แต่พระคัมภีร์ตอน

3. การนมัสการของชาวต่ างชาติทลี่ ศุ ตรา
ในระหว่างการเดินทางไปประกาศข่าวประเสริ ฐที่ไซปรัสและเอเซี ยน้อย
(ซึ่ งได้รับการ
สนับสนุนโดยคริ สตจักรของชาวต่างชาติที่เมืองอันทิโอก) บารนาบัสและเปาโลได้เข้าไปในอาณานิคม
หนึ่งของโรมคือลุศตรา ลุศตราเป็ นเมืองหนึ่งในเขตสคาโอเนีย ในแคว้นกาลาเทีย ที่เมืองนี้ เปาโลได้
รักษาชายผูห้ นึ่งที่เป็ นง่อยมาแต่กาเนิ ดชาวพื้นเมือง (ซึ่ งไม่ใช่คนโรมัน) ของเมืองลุศตราประหลาดใจใน
การรักษาโรคจนทาให้พวกเขาหลงผิดคิดว่าเมืองของเขา เป็ นที่โปรดปรานของพระจนพระมาเยีย่ มเมือง
นี้ ในตานานพื้นเมืองเล่ากันว่า พระซุ ส (พระที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด) และพระเฮอร์ เมส (ผูป้ ่ าวประกาศของ
พระซุส) ได้เคยลงมาเยีย่ มดินแดน Incognito และหลักฐานทางโบราณคดีก็ได้บ่งให้เห็นว่ามีการ
นมัสการพระซุ สและพระเฮอร์ เมสในดินแดนนี้ แม้ในสมัยของคริ สตกาลประชาชนยังเรี ยกบารนาบัสว่า
พระซุส และเรี ยกเปาโลว่าพระเฮอร์ เมส เพราะเปาโลเป็ นคนพูดเก่ง ประชาชนคิดว่าแขกผูม้ ีเกียรติสูงสุ ด
ได้มาเยีย่ มพวกเขา ดังนั้นเขาจึงจัดการต้อนรับอย่างสมเกียรติ และปุโรหิ ตประจารู ปพระซุ ส (วิหารของ
พระซุ สตั้งอยูห่ น้าประตูเมือง) จัดการถวายโคเป็ นเครื่ องบูชา
โคถูกตกแต่งด้วยพวงมาลัยขนสัตว์ก่อนที่จะนาไปถวายบนแท่นบูชา เมื่ออัครทูตทั้งสองเห็น
ดังนั้นท่านจึงเข้าใจว่าอะไรกาลังจะเกิดขึ้น ก่อนหน้านี้ท่านทั้งสองไม่เข้าใจสถานการณ์ เพราะ
ประชาชนร้องเป็ นภาษาลิคาโอเนียซึ่ งอัครทูตฟังไม่เข้าใจ อัครทูตจึงถึงกับวิง่ เข้าไปในกลุ่มชนด้วยความ
ตื่นตระหนกและผิดหวัง ทั้งนี้เพื่อหมายให้พวกเขาหยุดกระทาการที่พวกเขาตั้งใจจะทา อัครทูตแสดง
ความไม่พอใจที่ประชาชนยกท่านทั้งสองเป็ นพระพร้อมกันนี้ ท่านทั้งสองพยายามทาให้สถานการณ์ดี
ขึ้นโดยการพูดชักจูงประชาชนให้หนั จากรู ปเคารพที่ปราศจากเหตุผลแล้วมารู ้จกั กับพระเจ้าผูเ้ ที่ยงแท้
ท่านทั้งสองตะโกนว่า “ดูก่อนท่านทั้งหลาย เหตุไฉนจึงทาการอย่างนี้? เราเป็ นคนธรรมดา
เช่นเดียวกันกับท่านทั้งหลาย และมากล่าวข่าวประเสริ ฐให้ท่านกลับจากสิ่ งไร้ประโยชน์เหล่านี้ ให้ท่าน
มาหาพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์ ผูไ้ ด้ทรงสร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก และทะเลสิ่ งสารพัดซึ่ งมีอยูใ่ นที่
เหล่านี้ ในกาลก่อนพระองค์ได้ทรงยอมให้บรรดาประชาชาติประพฤติ ตามชอบใจ แต่พระองค์มิได้ทรง
ให้ขาดพยาน คือพระองค์ได้ทรงกระทาคุณให้ฝนตกจากฟ้ าและให้มีฤดูเกิดผล ท่านทั้งหลายจึงอิ่มใจ
ยินดีดว้ ยอาหาร”
ชาวเมืองลุศตราหยุดถวายเครื่ องบูชาอย่างไม่เต็มใจ และบางคนถึงกับพยายามตั้งใจฟังคากล่าว
ของอัครทูตเพราะหมายจะรู ้วา่ ท่านกาลังแย้มความจริ งอะไร ถึงแม้วา่ บางคนจะไม่พอใจเมื่อรู ้วา่ อัครทูต
ไม่ได้เป็ นพระจริ ง ๆ
34

เมื่ออัครทูตเผชิ ญกับพวกยิว ท่านจะอ้างคาพยากรณ์และการอัศจรรย์ แต่เมื่อท่านเผชิญกับ
ชาวต่างชาติท่านกล่าวถึงการเปิ ดเผยพระองค์ของพระเจ้าว่า พระองค์เป็ นผูท้ รงสร้างและผูท้ รงค้ าจุน
จักรวาล และกล่าวถึง “พระคุณทีม่ ีต่อมนุษย์ ทุกคน” (นักศาสนศาสตร์ บางคนใช้สานวนนี้) ฝนตกตาม
ฤดูกาลและฤดูเกิดผลนามาซึ่งอาหารที่ทาให้พวกเขาดารงชีวติ อยูไ่ ด้ พร้อมทั้งมีความชื่นชมยินดี สิ่ ง
เหล่านี้เป็ นของประทานจากพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูท่ ี่พวกเขาไม่รู้จกั ทาไมพวกเขาจึงไม่ละทิ้งการ
นมัสการพระที่ไม่ให้ประโยชน์อะไร แล้วกลับมาถวายโมทนาพระคุณพระเจ้าเที่ยงแท้ผปู ้ ระทานชีวิต
และความสุ ข นักศาสนศาสตร์ มกั จะมองเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างคาบันทึกของท่านลูกาที่สรุ ปคา
เทศนาของอัครทูตที่เมืองลุศตรา และคาบันทึกของเปาโลที่บรรยายถึงการกลับใจเป็ นคริ สเตียนของ
ชาวเธสะโลนิกา “ท่านได้ละทิ้งรู ปเคารพและหันมาหาพระเจ้า เพื่อรับใช้พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูแ่ ละ
เที่ยงแท้ และรอคอยพระบุตรของพระเจ้าจากสวรรค์ ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็ นขึ้นจากความตายคือพระเยซู
ผูท้ รงช่วยให้เราพ้นจากพระอาชญาที่จะมีมาภายหน้านั้น” (1 เธสะโลนิกา 1:9-10) เราเห็นได้โดยง่ายว่า
คากล่าวนี้มีเรื่ องของคริ สตชนมากกว่าคาเทศนาที่ลุศตรา
แต่คาเทศนาที่ลุศตราเป็ นขั้นแรกของการ
นาเสนอข่าวประเสริ ฐกับชาวต่างชาติ (ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ไม่จาเป็ นในการนาเสนอข่าวประเสริ ฐให้กบั
ชาวยิว) คาเทศนาที่เมืองลุศตรามีความมุ่งหวังให้พวกเขาหัน “มาหาพระเจ้าโดยละทิ้งรู ปเคารพ เพื่อมา
ปรนนิบตั ิพระเจ้าผูเ้ ที่ยงแท้และทรงพระชนม์อยู”่ เปาโลคงเทศนาต่อไปว่า พระเจ้าผูท้ รงสร้างสรรพสิ่ ง
ทั้งหลายและทรงจัดเตรี ยมทุกสิ่ งสาหรับความต้องการฝ่ ายกาย
พระองค์ยงั ได้ทรงจัดเตรี ยมฝ่ ายจิต
วิญญาณเพื่อไถ่มนุษย์ ประทานพระบุตรของพระองค์จากสวรรค์ดว้ ย
ถึงแม้วา่ เปาโลจะมิได้อา้ งยกข้อพระคัมภีร์จากพระคัมภีร์เดิม แต่คาเทศนาของท่านที่เมืองลุศต
รานั้นเต็มไปด้วยแนวความคิดจากพระคัมภีร์เดิม ท่านได้แนะนาให้ชาวลุศตรารู ้จกั พระเจ้าผูท้ รงพระ
ชนม์อยู่ “ผูไ้ ด้ทรงสร้างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก และทะเลและสิ่ งสารพัดซึ่ งมีอยูใ่ นที่เหล่านั้น”
ความคิดนี้เหมือนกับพระบัญญัติขอ้ ที่สี่ (อพยพ 20:11) การบรรยายให้เห็นว่าพระและการนมัสการของ
ชาวต่างชาติเป็ นสิ่ งที่ “ไร้ ค่า” และ “ไร้ ประโยชน์ ” เป็ นสิ่ งที่พบเสมอในพระคัมภีร์เดิมทั้งในฉบับภาษา
ฮีบรู และฉบับแปลเป็ นกรี ก พระเมตตาของพระเจ้าที่ทรงส่ งฝนมาตามฤดูกาลและทรงให้เกิดฤดูเกิดผลก็
เป็ นแนวความคิดในพระคัมภีร์เดิม และความคิดในเรื่ อง “อาหารและความชื่นชมยินดี” ว่าเป็ นของ
ประทานจากพระเจ้าก็ปรากฏในพระคัมภีร์เดิม
“ในกาลก่อนพระองค์ได้ทรงยอมให้บรรดาประชาชาติประพฤติตามชอบใจ” มีความหมายว่า
พระเจ้าทรงอดกลั้นพระทัยจนถึงสมัยพระกิตติคุณ ความอดกลั้นของพระองค์จึงสิ้ นสุ ดลง แนวความคิด
นี้เปาโลได้บรรยายอย่างละเอียดที่กรุ งเอเธนส์ ท่านกล่าวว่าพระเจ้า “มิได้ทรงถือโทษ” ในเวลาเมื่อ
“มนุษย์ยงั ไร้เดียงสา” แต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าได้ตรัสสั่ง “มนุษย์ท้ งั ปวงทัว่ ทุกแห่งให้กลับใจใหม่” เพราะ
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พระองค์ได้ทรงเปิ ดเผยพระองค์เองทางพระคัมภีร์ (กิจการ 17:30) เราจะหันมาพิจารณาคาเทศนาที่กรุ ง
เอเธนส์ซ่ ึ งมีเนื้ อความที่ชดั เจนกว่า

4. เปาโลต่ อหน้ าสภาอาเรโอปากัส
พระคัมภีร์กิจการ 17:22-31 เป็ นพระคัมภีร์ 10 ข้อ ในพระคัมภีร์ใหม่ซ่ ึ งมีนกั อธิ บายพระคัมภีร์
หลายคนได้เขียนคาอธิ บายไว้มากมายยิง่ กว่าตอนใด ๆ ของเปาโลมีหลายคนที่ไม่ยอมเชื่อว่า ปาฐกถาต่อ
หน้าสภาอาเรโอปากัสเป็ นคาพูดของเปาโล เป็ นที่น่าสังเกตว่า นักศาสนศาสตร์ ที่มีชื่อเสี ยงหลายคนเมื่อ
ได้ศึกษาพระคัมภีร์ตอนนี้ โดยคานึงถึงสถานการณ์ในเวลานั้น ยอมรับด้วยความมัน่ ใจว่า คากล่าวนั้น
เป็ นของเปาโล คนที่เข้าใจเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ตอนนั้นยอมรับเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า อัคร-ทูตเปาโล
เป็ นผูก้ ล่าวปาฐกถาอย่างนั้น ส่ วนใหญ่คงเป็ นเพราะว่า พวกเขาเข้าใจว่า ปาฐกถานี้ขดั กับหลักความเชื่อ
ที่มีอยูใ่ นจดหมายของอาจารย์เปาโล พวกเขาไม่เข้าใจวิธีการประกาศข่าวประเสริ ฐของเปาโลผูก้ ล่าวว่า
“ข้าพเจ้าเป็ นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวงเพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บา้ งโดยทุกวิถีทาง” (1 โคริ นธ์ 9:22)
ให้เราลองวาดภาพดูวา่ ผูเ้ ขียนจดหมายโรม 3 บทแรกได้เดินทางไปกรุ งเอเธนส์ แล้วอย่าลืมว่า
ท่านผูน้ ้ ีมีประสบการณ์มาก เพราะท่านได้เดินทางไปประกาศข่าวประเสริ ฐแก่ชาวต่างชาติมาเป็ นเวลา
หลายปี แล้ว ท่านเข้าใจในปฏิกริ ยาโต้ตอบของผูฟ้ ังดีและรู ้จกั ที่จะเริ่ มพูดให้ถูกจุด เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผูฟ้ ัง มีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องคานึงอยูเ่ สมอก็คือว่า ถึงแม้วา่ ข่าวประเสริ ฐของเขาจะไม่เปลี่ยนแปลง
แต่วธิ ี การนาเสนอข่าวประเสริ ฐของเขาต่อชาวต่างชาติ ที่กรุ งเอเธนส์ยอ่ มแตกต่างจากวิธีการที่เขาใช้ใน
การเขียนจดหมายไปยังคริ สตชนที่กรุ งโรม
ถ้าเราเชิ ญให้ท่านประกาศข่าวประเสริ ฐแก่อารยชนชาว
เอเธนส์ ท่านผูอ้ ่านลองเดาซิ วา่ เปาโลจะพูดอะไรสาหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคิดว่า เปาโลคงไม่พดู สิ่ งอื่น
นอกจากสิ่ งที่ท่านลูกาได้บนั ทึกไว้วา่ ท่านพูด
เปาโลได้โต้ตอบในสถานชุมนุมกับชาวเอเธนส์หลายคนที่สนใจจะโต้แย้งกับท่าน (ในจาพวกนี้
มีปรัชญาเมธีจากสานักที่มีชื่อเสี ยงหลายคน) คาพูดของเปาโลทาให้คู่สนทนาอยากคุยต่อ อัครทูตได้เน้น
ถึงพระเยซูและการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์จนทาให้ผฟู ้ ังบางคนที่ฟังอย่างไม่ต้ งั ใจเข้าใจผิดว่าท่าน
มาแนะนาการนมัสการพระองค์ใหม่สององค์ (คือ “พระแห่งการรักษา” และ “พระแห่งการกลับสู่ สภาพ
เดิม”) แต่ชายผูน้ ้ ีที่นาศาสนาใหม่เข้ามาจาเป็ นต้องไปแถลงให้สภาอาเรโอปากัสได้ทราบ (สภานี้ได้ชื่อ
ว่า “อาเรโอปากัส” เพราะในสมัยเริ่ มก่อตั้งสภานี้ประชุมกันที่อาเรโอปากัสซึ่ งแปลว่าเนิ นเขาของ “พระ
บารส์”) สภานี้ได้รับความนับถือมากในกรุ งเอเธนส์ เพราะเป็ นสภาเก่าแก่และเป็ นสภาที่สนใจในปัญหา
ทางศีลธรรมและทางศาสนา เปาโลถูกนามาต่อหน้าสภานี้ ซ่ ึ งในขณะนี้มาประชุมกันที่สนามชุมนุม ท่าน
ไม่ได้มาให้การแก้คดีของท่าน ท่านไม่ได้ถูกจับแบบอาชญากร แต่ท่านมาแถลงให้สภาทราบเพื่อสภาจะ
ได้ตดั สิ นว่าคาสอนของท่านเป็ นอันตรายต่อความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของประชาชนไหม
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เหมือนคาเทศนาที่ลุศตรา เปาโลไม่ได้ยกข้อพระคัมภีร์เดิมเลย เมื่อท่านกล่าวแก่สภาอาเรโอ
ปากัส เพราะพวกนี้ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟังพระคัมภีร์เดิม แต่สิ่งที่ท่านยกมากล่าวนั้นคือ บทกวีของชาวกรี ก
ท่านไม่ได้ใช้กฏเกณฑ์ของปรัชญากรี กในการอ้างเหตุผล
การตีแผ่ข่าวประเสริ ฐของท่านตั้งอยูบ่ น
รากฐานของพระคัมภีร์และสอดแทรกความคิดของพระคัมภีร์เดิม บางครั้งท่านใช้ภาษาของพระคัมภีร์
เดิม เปาโลเล่าถึงเรื่ องของพระเจ้าตามลาดับก่อนหลังเหมือนพระคัมภีร์เดิม และจบลงที่วา่ พระเจ้าทรง
เป็ นผูพ้ ิพากษาของมวลมนุษย์
เปาโลดึงดูดความสนใจของผูฟ้ ัง โดยการอ้างถึงคาจารึ กที่แท่นบูชาเพื่อชี้ให้เห็นความเคร่ งใน
ศาสนาของชาวเอเธนส์ ซึ่ งเป็ นที่ประทับใจแก่ผมู ้ าเยือนกรุ งเอเธนส์ในเวลานั้น คาจารึ กนี้มีอยูว่ า่ “แด่
พระเจ้ าทีไ่ ม่ ร้ ู จัก” มีหลักฐานที่ทาให้เราเชื่ อได้วา่ ในกรุ งเอเธนส์สมัยนั้นมีแท่นบูชาหลายแท่นสลักว่า
“แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จกั ” และมีนิยายหลายเรื่ องกล่าวถึงตานานการสร้างแท่นเหล่านี้ ตานานหนึ่งเล่าว่าแท่น
เหล่านี้สร้างขึ้นตามคาสั่งของอิพิเมนนี เดส (Epimenides) นักปราชญ์ชาวเครเตหลายศตวรรษก่อนหน้านี้
เหตุน้ ีทาให้เชื่อได้วา่ อิพิเมนนีเดสเป็ นกวีคนหนึ่ง ที่เปาโลได้ยกบทประพันธ์ของเขามาใช้ในการกล่าว
ปาฐกถา เปาโลไม่สนใจคาจารึ กนี้จะมีเบื้องหลังหรื อวัตถุประสงค์อะไร แต่ท่านได้ใช้คาจารึ กนี้เป็ นตะปู
สาหรับแขวนคาปาฐกถาของท่าน ท่านกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายยอมรับว่าท่านไม่รู้จกั พระลักษณะของ
พระเจ้าโดยคาที่จารึ กอยูบ่ นแท่นนั้น เนื่องจากท่านยอมรับว่าท่านไม่ทราบถึงพระลักษณะของพระองค์
ข้าพเจ้าจึงมาเพื่อประกาศพระลักษณะของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลาย
ก.เปาโลจึงเริ่ มแนะนาให้ชาวเอเธนส์ รู้จกั “หลักความเชื่อเกีย่ วกับพระเจ้ า” เริ่ มด้วยความจริ ง
ที่วา่ ประการแรก พระเจ้าทรงเป็ นพระผูส้ ร้างจักรวาลและทุกสิ่ งทุกอย่าง พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าแห่ง
ฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก เปาโลกาลังพูดถึงพระเจ้าในพระคัมภีร์โดยใช้ภาษาของพระคัมภีร์ เปาโล
ไม่ได้สอดแทรกความคิดของชาวต่างชาติที่เชื่อว่าพระเจ้าพระของเขาได้ส่ง “ผู้ควบคุมคนงาน” มา
ดัดแปลงวัตถุบนโลกแทน เพราะพระของเขาบริ สุทธิ์ เกินกว่าที่จะมาแตะต้องกับวัตถุ
ประการทีส่ อง พระเจ้ามิได้ทรงสถิตอยูใ่ นปูชนียสถานที่สร้างด้วยมือมนุษย์ สเทเฟนได้เสนอ
ความจริ งนี้ต่อหน้าพฤฒสภา และปูชนียสถานของเขาหมายถึงพระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็มที่สร้างขึ้น
สาหรับพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ เปาโลจาเป็ นต้องเน้นความจริ งนี้ให้สภาอาเรโอปากัสได้ทราบและปู
ชนียสถานที่เปาโลอ้างถึงก็ได้แก่วหิ ารอะโครโพลิสที่สวยงามแห่งนครเอเธนส์
ซึ่ งสร้างขึ้นสาหรับ
บรรดาพระที่ไม่ใช่พระเจ้า
นักปราชญ์ช้ นั สู งของชาวต่างชาติต่างตระหนักถึงความจริ งที่วา่ ไม่มี
สิ่ งก่อสร้างใดที่เหมาะจะเป็ นที่อยูข่ องพระเจ้า แต่เปาโลกาลังพูดด้วยภาษาของพระคัมภีร์ไม่ใช่ภาษา
ของนักปราชญ์
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ประการทีส่ าม พระเจ้าไม่ตอ้ งการอะไรจากมนุษย์หลักความเชื่อที่เปาโลพูดอันนี้กส็ อดคล้อง
กับวรรณคดีของกรี กโบราณ แต่เปาโลมีจุดยืนอยูบ่ นแนวความคิดของพระคัมภีร์ที่ผพู ้ ยากรณ์ได้กล่าวไว้
ผูพ้ ยากรณ์เห็นถึงความจาเป็ นที่จะต้องแก้ไขความคิดผิด ๆ ของชาวฮีบรู ในสมัยนั้นหลงผิดคิดว่า พระ
เจ้าต้องพึ่งพาอาศัยมนุษย์และของถวายของมนุษย์ แต่ความจริ งมีอยูว่ า่ มนุษย์ตอ้ งพึ่งพาอาศัยพระเจ้า
ในขณะที่พระเจ้าไม่ตอ้ งพึ่งมนุษย์เลย พระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงกล่าวไว้ในบทเพลงสดุดี 50:9-12 ว่า
“เราจะไม่ รับวัวผู้จากเรื อนของเจ้ า
หรื อแพะผู้จากคอกของเจ้ า
เพราะสัตว์ ทุกตัวในป่ าเป็ นของเรา
ทั้งสัตว์ เลีย้ งบนภูเขาตั้งพันยอด
เรารู้ จักบรรดานกแห่ งภูเขาทั้งหลาย
และบรรดาสัตว์ ในป่ าเป็ นของเรา
ถ้ าเราหิ ว เราจะไม่ บอกเจ้ า
เพราะพิภพและสารพัดที่อยู่ในนั้นเป็ นของเรา”
เปาโลกาลังเน้นความคิดนี้ ต่อหน้าสภาอาเรโอปากัส พระเจ้าไม่ตอ้ งการผลตอบแทนจากมือ
มนุษย์ เพราะพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่สร้างแผ่นดินโลกและทุกสิ่ งที่อยูบ่ นแผ่นดิน และพระองค์ทรง
เป็ นพระเจ้าแห่งฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์ไม่เคยต้องการความอุปถัมภ์จากมนุษย์ แต่มนุษย์
ต้องการความอุปถัมภ์จากพระเจ้าในทุก ๆ สิ่ ง เพราะพระองค์เป็ นผูท้ รงประทาน “ลมหายใจและชีวติ
และประทานทุกสิ่ งที่มนุษย์ตอ้ งการ”
ข. พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่ ง และในบรรดาสรรพสิ่ งที่พระองค์ทรงสร้าง มนุษย์เป็ นสิ่ งที่สาคัญ
ที่สุดความจริ งอันนี้ จะทาให้เปาโลกล่าวถึง “หลักความเชื่ อทีเ่ กีย่ วกับมนุษย์ ” หลังจากที่เขาได้กล่าวหลัก
ความเชื่อที่เกี่ยวกับพระเจ้า
ประการแรก มนุษย์ชาติเป็ นอันหนึ่งอันเดียว ชาวกรี กมักจะถือตนว่า ตัวเองมีความสู งส่ งกว่า
อารยชนชาวเอเธนส์มกั จะถือตัวเองว่า
ตนเหนือชาวกรี กทั้งปวงแต่เปาโลประกาศว่ามนุษยชาติมี
จุดเริ่ มต้นอันเดียวกันเพราะทุกคนเป็ นสิ่ งที่พระเจ้าทรงสร้าง และทุกคนสื บเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษคน
เดียวกัน เราทุกคนมีฐานะเท่าเทียมกันต่อเบื้องพระพักตร์ ของพระเจ้า ในปั จจุบนั นี้มนุษย์ทุกคนควรจะ
รับทราบไว้วา่ พระคัมภีร์สอนว่ามนุษย์เท่าเทียมกัน ไม่วา่ มนุษย์คนนั้นจะอยูใ่ นชนชั้นไหน เชื้ อชาติ
อะไร ผิวสี อะไร เพศอะไร
ประการทีส่ อง พระเจ้าทรงกาหนดมนุษย์ให้อยูบ่ นผิวโลก และพระองค์ทรงกาหนดให้มีฤดูกาล
เพื่อประโยชน์ของมนุษย์เอง ความจริ งอันนี้ก็ปรากฏอยูใ่ นพระคัมภีร์ ในปฐมกาลบทที่หนึ่ง แผ่นดิน
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โลกได้ถูกสร้างและตกแต่งให้เป็ นบ้านของมนุษย์ ก่อนที่พระเจ้าจะทรงสร้างมนุษย์ให้เป็ นผูอ้ าศัยใน
บ้านนี้ และส่ วนหนึ่งในการทาให้โลกนี้เหมาะที่มนุษย์จะอาศัยอยูก่ ็คือการกาหนด “เวลา” ซึ่ งน่าจะ
หมายถึงฤดูกาลแห่งการหว่านและการเก็บเกี่ยว (เหมือนกับคาเทศนาที่เมืองลุศตรา มากกว่ากาหนดเวลา
แห่งการรุ่ งเรื องและการตกต่าของบรรดาราชอาณาจักร เหมือนอย่างนิมิตในดาเนียล)
ประการทีส่ าม พระเจ้าทรงจัดทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อมนุษย์จะได้แสวงหาและพบพระองค์ ให้เรา
เปรี ยบเทียบกับหนังสื อโรม 2:4 “พระกรุ ณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งที่จะชักนาท่านให้กลับใจใหม่” เปาโล
ไม่ได้บอกชาวเอเธนส์วา่ ทาไมมนุษย์จึงตกอยูใ่ นฐานะที่เขาต้องแสวงหาเพื่อจะพบพระเจ้า
เราคงรู้
คาตอบดีถา้ เราจาสิ่ งที่เปาโลเขียนในหนังสื อโรมตั้งแต่ 5:12 ถึงเรื่ องความไม่เชื่ อฟั งของมนุษย์ผแู ้ รก
ดังนั้นเปาโลจึงพูดให้ชาวเอเธนส์ทราบในทานองที่วา่
การที่ชาวเอเธนส์และมนุษย์ผอู ้ ื่นไม่รู้จกั พระ
ลักษณะพระเจ้าเป็ นสิ่ งที่สมควรแก่การลงโทษ
ประการทีส่ ี่ พระเจ้ามิทรงปล่อยให้มนุษย์แสวงหาพระองค์โดยเพียงการที่พระเจ้าทรงอยูใ่ กล้
มนุษย์ เมื่อเปาโลอธิ บายความจริ งนี้ ท่านใช้สานวนภาษาของกรี กแต่ถา้ เปาโลพูดกับพวกอื่นท่านคงใช้
สานวนภาษาของพระคัมภีร์ที่วา่ มนุษย์เป็ นสิ่ งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ เปาโล
ได้ยกบทประพันธ์กรี กกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั พระเจ้าเพื่อประกอบคาปาฐกถาของท่าน
บทประพันธ์แรกที่เปาโลยกเป็ นบรรทัดที่สี่ของบทกวีที่แต่งโดยอิพิเมนนีเดส (Epimenides)
ชาวเครเตที่แต่งขึ้นสาหรับเทพซุ สซึ่ งเป็ นบิดาของบรรดาพระและมนุษย์ ดังต่อไปนี้
“พวกเขาได้ แต่ งหลุมฝั งศพสาหรั บพระองค์ โอองค์ ผ้ บู ริ สุทธิ์ และสู งสุ ด
ชาวเครเตเป็ นคนพูดปดเสมอ เป็ นคนชนิดอย่ างสัตว์ ร้าย เป็ นคนเกียจคร้ านกินเติบ
แต่ พระองค์ ไม่ เคยรู้ จักความมรณา พระองค์ ทรงมีชีวิตและสถิตอยู่ตลอดนิรันดร์ กาล
ด้ วยว่ าเรามีชีวิต และไหวพริ บ และเป็ นอยู่ในพระองค์ ”
บทประพันธ์บทที่สองที่เปาโลยกอ้างมาจากบทประพันธ์ซ่ ึง “Natural Phunomena” แต่งโดย
อาราตัส ออฟ ซิลิเซีย (Aratus of Cilicia) บทประพันธ์น้ ีเริ่ มต้นด้วยการกล่าวถึงเทพซุ ส (เทพซุ สเป็ น
พระยิง่ ใหญ่สูงสุ ดในปรัชญากรี ก ซุ สองค์น้ ีคงไม่ใช่ซุสที่เป็ นเทพไร้ศีลธรรมในเทพนิยายกรี ก)
“ก่อนอื่นใดให้เราระลึกถึงซุ ส โอมนุษย์เอ๋ ย ขออย่าลืมกล่าวถึงซุ สเลย บนถนนทุกสายและใน
สถานประชุมทุกแห่งซุ สทรงสถิตอยู่ ในทะเลและที่ท่าเรื อพระองค์ก็ทรงอยูท่ ี่นนั่ ไม่วา่ เราจะทาอะไรเรา
ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทพซุ สเสมอ แท้จริงเราทั้งหลายเป็ นเชื้อสายของพระองค์ ”
เมื่อเปาโลได้ยกบทประพันธ์เหล่านี้ข้ ึนมา ท่านมิได้ต้ งั ใจให้ชาวกรี กเข้าใจผิดคิดว่าพระเจ้าของ
ยิวคือซุสของกรี ก เปาโลได้ยกบทประพันธ์มาเพียงบางคาโดยที่คาบางคาเหล่านี้สามารถสอดคล้องกับ
พระคัมภีร์ได้ ท่านไม่สนใจว่าผูป้ ระพันธ์คาเหล่านั้นมีความตั้งใจอะไรในการเขียนบทประพันธ์น้ นั
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ขึ้นมา ถึงแม้วา่ นักประพันธ์เหล่านั้นจะถือกาเนิ ดมาในวัฒนธรรมของกรี ก แต่เปาโลก็ยงั เชื่อว่าพวกเขา
สามารถเข้าใจพระเจ้าได้ไม่มากก็นอ้ ย นักเทศน์ของคริ สตชนปั จจุบนั อาจจะยกคากล่าวที่มีชื่อเสี ยงของ
นักเขียนหรื อนักพูดบางคนโดยที่นกั เทศน์ผนู ้ ้ นั ไม่ตอ้ งสนใจเบื้องหลังทั้งหมดของความคิดนั้น
มนุษย์เป็ นเชื้ อสายของพระเจ้า และมนุษย์มีชีวติ อยู่ “ในพระเจ้ า” บางคนไม่ยอมรับว่าปาฐกถา
นี้เป็ นของเปาโล เพราะว่าปาฐกถานี้สอนถึง (God- mysticism) ซึ่ งพวกเขาคิดว่าขัดกับ “Christmysticism” ที่ปรากฏอยูใ่ นจดหมายของเปาโล แต่ความจริ งแล้ว คาว่า “mysticism” ไม่เหมาะสมที่จะใช้
ในทั้ง 2 กรณี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ของปาฐกถาสาหรับชาวเอเธนส์ยงิ่ ไปกว่านั้นขณะนี้ยงั ไม่ถึง
เวลาที่จะพูดถึง “การอยู่ในพระคริสต์ ” ให้ชาวเอเธนส์ฟัง เพราะว่าในตอนนี้เปาโลกาลังกล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้าที่ยงั ไม่คืนดีกนั เปาโลได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อนั ใหม่หลังจาก
การคืนดีกบั พระเจ้าซึ่ งมนุษย์สามารถชื่นชมยินดีกบั การ “อยูใ่ นพระคริ สต์” ในฐานะ “บุตรของพระเจ้า
โดยความเชื่อ” (กาลาเทีย 3:16) เปาโลกาลังชี้แจงให้ผฟู ้ ั งเข้าใจว่ามนุษย์มีหน้าที่ในการถวายเกียรติแด่
พระเจ้าเพราะพระองค์สมควรแก่เกียรติน้ นั
และเพราะมนุษย์เป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงระบายลมปราณแห่ง
ชีวติ ให้ (ปฐมกาล 2:17) มนุษย์ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเลย เมื่อเขาเอาพระสิ ริของพระองค์มาแลก
กับรู ปวัตถุดงั ที่หนังสื อโรม 1:21 กล่าวว่า “เขาก็มิได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็ น
พระเจ้า หรื อหาได้ขอบพระคุณไม่” และอีกครั้งหนึ่งที่ช้ ีแจงให้เราเห็นว่าพระเจ้าไม่ใช่เป็ นปฏิมากร
สาเร็ จด้วยศิลปะและความคิดของมนุษย์” (กิจการ 17:29)
ประการทีห่ ้ า เปาโลเรี ยกร้องให้ชาวเอเธนส์กลับใจเสี ยใหม่ ถึงแม้วา่ การที่ชาวเอเธนส์ยอมรับ
ว่าพวกเขาไม่เข้าใจพระลักษณะของพระเจ้านั้นเป็ นการกระทาที่ถูกต้อง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้า
ไม่ตาหนิการไม่รู้เรื่ องของเขา ปาฐกถาของเปาโลมีความหมายไปในทานองเหมือนกับโรม 1:19 (และ
ข้อต่อ ๆ ไป) ว่า ถ้ามนุษย์พินิจพิเคราะห์ดูสรรพสิ่ งที่พระเจ้าทรงสร้าง มนุษย์จะเห็นฤทธานุภาพและ
ความเป็ นพระเจ้าของพระเจ้า
ถึงแม้วา่ การไม่เข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าเป็ นสิ่ งที่สมควรกับการ
ลงโทษ แต่พระเจ้าก็ทรงพร้อมเสมอที่จะให้อภัย “จวบจนบัดนี้ พระองค์ได้ทรงยอมให้บรรดา
ประชาชาติประพฤติตามใจชอบ” (กิจการ 14:16) แนวความคิดอันนี้สอดคล้องกับหนังสื อโรม 3:25 ที่
กล่าวว่าพระเจ้าทรงอดกลั้นพระทัย และทรงยกบาปที่ได้ทาไปแล้วนั้น เราอาจสรุ ปได้วา่ พระคัมภีร์
ตอนต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วการเสด็จมาของพระเยซูคริ สต์เป็ นการเริ่ มต้นของสิ่ งใหม่สิ่งที่สาคัญที่สุดก็
คือว่า พระเจ้าทรงมองข้ามการที่มนุษย์ไม่รู้จกั พระเจ้าในอดีต และพระองค์ทรงเปิ ดเผยพระองค์เองให้
มนุษย์ได้รู้จกั ผ่านทางพระเยซูคริ สต์ พระเจ้าทรงมองข้ามการที่มนุษย์ไม่รู้จกั พระเจ้าในอดีต เพราะ
พระองค์ทรงอดกลั้นพระทัย มิใช่เพราะว่า พระองค์เห็นว่าเขาไม่มีความผิด แต่มาบัดนี้ มนุษย์มีโอกาส
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ได้รู้จกั กับพระเจ้าโดยข่าวประเสริ ฐ ดังนั้นมนุษย์ควรที่จะละทิ้งความไม่ใยดีและความไม่เชื่อฟังพระเจ้า
และหันกลับมาหาพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ผทู้ รงโปรดเข้ามาใกล้มนุษย์ทางพระเยซูคริ สต์
พระเจ้าทรงเป็ นพระผูส้ ร้างสรรพสิ่ งและทรงเป็ นผูพ้ ิพากษามนุษย์ทุกคน
ดังนั้นโดยสิ ทธิ
อานาจของพระองค์ พระองค์ทรงกาหนดวันหนึ่งที่ “พระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรม”
(กิจการ 17:31) ความจริ งอันนี้ เปาโลเอามาจากพระคัมภีร์ คนกรี กมีความยึดมัน่ ในทฤษฎีที่วา่
ประวัติศาสตร์ ของโลกย่อมเปลี่ยนแปลงไปถึงจุดเริ่ มต้นอันเดิม ดังนั้นคนกรี กจึงไม่ได้คิดถึง “วัน
สุ ดท้ าย” นักเขียนชาวกรี กอาจได้เคยวาดภาพมนุษย์บางคนที่มีความยุติธรรมอย่างสู งในชัว่ ชีวติ นี้ เช่น
ไมโนส เอียคัส (Minos Aeacus) และ ราดาแมนธีส (Rhadamanthys)” นักเขียนเหล่านี้คิดว่า บุคคล
เหล่านี้จะเป็ นผูพ้ ิพากษาในดินแดนคนตาย แต่ภาพของการพิพากษาของชาวกรี กนั้นแตกต่างจากการ
พิพากษาโลกอันชอบธรรมที่เปาโลประกาศ และที่นกั เขียนเพลงสดุดีได้พดู เอาไว้ (สดุดี 9:8,96:13,98:9)
ว่า พระเจ้าจะพิพากษาทางพระเยซูคริ สต์ เมื่อถึงเวลาที่พระองค์ทรงกาหนดไว้ เราจึงเห็นได้วา่ การ
พิพากษาโลกที่ชาวเอเธนส์ได้ฟังน่าจะเป็ นคาพูดของเปาโล เพราะมันสอดคล้องกับ โรม 2:16 ซึ่ งกล่าว
ว่า “วันที่พระเจ้าทรงพิพากษาความลับของมนุษย์โดยพระเยซูคริ สต์ ทั้งนี้ ตามข่าวประเสริ ฐที่ขา้ พเจ้าได้
ประกาศนั้น”
“มนุษย์ผนู ้ ้ นั ซึ่ งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้” เพื่อจะได้พิพากษาโลกย่อมเป็ นคนเดียวกับ “ท่านผู้
หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์” ในดาเนียล 7:13 ผูท้ รงได้รับสิ ทธิในการพิพากษามาตั้งแต่โบราณกาล เมื่อ
ยอห์นได้ใช้ “สานวนเซมิติค” เมื่อท่านเขียนพระกิตติคุณไว้ดงั นี้วา่ พระเจ้าทรงประทานให้พระบุตรมี
“สิ ทธิอานาจที่จะพิพากษา พระองค์ทรงเป็ นบุตรมนุษย์” (ยอห์น 5:27) แต่เนื่องจากชาวกรี กไม่เคยได้ยนิ
“สานวนเซมิติค” เปาโลจึงเลี่ยงมาอธิบายด้วยภาษากรี กอย่างง่าย ๆ
เปาโลพูดต่อไปอีกว่า
พระเจ้าทรงทาให้มนุษย์มนั่ ใจว่าพระเยซูทรงเป็ นผูท้ ี่พระองค์ได้ทรง
แต่งตั้งให้พิพากษาโลกด้วยความเที่ยงธรรม โดยการที่พระเจ้าทรงชุบพระองค์ให้เป็ นขึ้นมาจากความ
ตาย ความจริ งอันนี้ปรากฏอยูใ่ นพระคัมภีร์และในผลงานของ ดร.ออสการ์ เคาล์แมนน์ (Dr. Oscar
Cullman) ที่เพิง่ ได้รับความนิ ยม ดร.ออสการ์ เขียนว่า ดีเดย์ (D-day) เป็ นสิ่ งประกันว่าจะมีวเี ดย์ (V-day)
กล่าวคือชัยชนะในการรบที่จุดยุทธศาสตร์ (Decisive battle) ย่อมเป็ นประกันว่าฝ่ ายนั้นจะชนะสงคราม
ครั้งนั้น (Victory) อย่างแน่นอน ทั้งนี้ไม่วา่ เวลาระหว่างการรบที่จุดยุทธศาสตร์ และการสิ้ นสุ ดสงคราม
จะกินเวลานานสักเท่าใด
ปาฐกถาของเปาโลที่กรุ งเอเธนส์เป็ นบทเรี ยนเบื้องต้นที่ดี สาหรับคริ สตชนในการเป็ นพยานให้
ชาวต่างชาติที่มีวฒั นธรรมสู ง เนื้อหาของปาฐกถานี้เริ่ มต้นตั้งแต่ความไม่รู้จกั พระเจ้าของชาวเอเธนส์ที่
ยอมรับว่าตนเองไม่รู้จกั พระเจ้าแล้วมาสิ้ นสุ ดตรงที่
พระเจ้าทรงแต่งตั้งบุคคลหนึ่ งไว้พิพากษาโลก
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ต่อจากนั้นเปาโลก็อธิ บายว่าชายผูน้ ้ ีเป็ นใครและทาไมพระเจ้าถึงชุบชายผูน้ ้ ี ให้เป็ นขึ้นจากความตาย
นอกจากนี้ เปาโลยังอธิ บายถึงความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าอันถูกต้องซึ่ งไม่เป็ นเพียงเรื่ องของสติปัญญาความรู ้
แต่ยงั เกี่ยวกับศีลธรรมและศาสนา
ความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าที่เปาโลได้พูดนั้นเป็ นสิ่ งที่เอามาจากพระ
คัมภีร์เดิม ความรู ้น้ ี เกิดจากความยาเกรงพระเจ้า ความรู ้น้ ีมีค่าเทียบเท่ากับความจริ ง ความดีงามและ
ความรักแห่งพันธสัญญาเพราะว่าถ้ามนุษย์ขาดความรู ้อนั นี้มนุษย์จะพินาศ ความรู ้อนั นี้จะแผ่ขยายไปทัว่
พิภพเมื่อน้ าพระทัยของพระเจ้าสาเร็ จบริ บูรณ์และพันธสัญญานิรันดร์ ของพระองค์สาเร็ จ เมื่อเปาโล
กล่าวถึงความรู ้ของพวกสโตอิก และพวกเอบิคูเรี ยนเช่นการยกบทประพันธ์ของพวกเขา ท่านทาเช่นนั้น
เพื่อดึงดูดความสนใจของผูฟ้ ั ง
แต่เปาโลไม่ได้ยอมรับความคิดทั้งหมดของผูเ้ ขียนบทประพันธ์น้ นั
เปาโลไม่เคยละทิง้ วิธีการของพระคัมภีร์ในการเข้าหาชาวกรี ก ถึงแม้วา่ การเน้นความจริ งในพระคัมภีร์
จะทาให้ผฟู ้ ังไม่ยอมรับความคิดของท่าน
ทั้งนี้เพราะชาวกรี กไม่ยอมรับว่าจะมีการฟื้ นคืนชีวิตทางฝ่ ายกาย เปาโลไม่ได้บิดเบือนการฟื้ น
ชีวติ ทางฝ่ ายกายให้เป็ นการที่จิตวิญญาณเปลี่ยนสภาพเป็ นอมตะซึ่ งเป็ นความเชื่อของกรี ก ถ้าท่านทา
เช่นนั้นชาวกรี กเกือบทั้งหมด (ยกเว้นพวกเอบิคูเรี ยน) จะเห็นด้วยกับท่านทัศนะของชาวกรี กเกี่ยวกับ
การฟื้ นคืนชีวิตอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของคากล่าวของเอ๊กไซลัส (Axschylus) ที่มีต่ออพอลโล (Apollo) ใน
คราวการก่อตั้งสภาอาเรโอปากัสซึ่ งมีดงั นี้ “ถ้ามนุษย์เสี ยชีวติ ลงและแผ่นดินโลกได้ดื่มโลหิ ตของเขา
เขาจะไม่ฟ้ื นคืนชีวิตอีก” (คาว่า “คืนชีวติ ” เป็ นคาที่เปาโลพูดติดปากอยูเ่ สมอ) ดังนั้นเมื่อเปาโลพูดถึง
การฟื้ นคืนชีวิตผูฟ้ ังเป็ นอันมากจึงเลิกสนใจท่าน นอกจากบางคนเท่านั้นที่ต้ งั ใจฟังต่อไป แต่คริ สตชน
จาเป็ นต้องไม่อ่อนตามผูฟ้ ัง หรื อดัดแปลงข่าวประเสริ ฐเพื่อให้รื่นหูของผูท้ ี่เรากาลังชักนาให้มาถึงความ
จริ งของพระคริ สต์
คริ สตเตียนในศตวรรษที่ยสี่ ิ บที่กาลังเป็ นพยานให้ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศทางตะวันตก
มักจาเป็ นต้องชี้แจงฝ่ ายตรงข้ามให้รู้ถึงความคิดที่ผดิ พลาดของพวกเขา เราต้องขจัดอุปสรรค์ทุกอย่าง
ที่มาขวางทางไม่ให้ผอู ้ ื่นยอมรับความจริ ง เช่น การเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าอย่างผิด ๆ เราต้องไม่
บิดเบือนข่าวประเสริ ฐเพื่อให้เข้ากับความเชื่อของผูฟ้ ังหรื อผูอ้ ่าน แต่เราต้องหาวิธีการที่จะทาให้ผอู ้ ื่น
สามารถเข้าใจข่าวประเสริ ฐได้ ถึงอย่างไรก็ตาม เราต้องชาญฉลาดในการดึงดูดความสนใจของผูฟ้ ัง เรา
ต้องใช้ทุกวิถีทางเพื่อจะเร้าความสนใจของผูฟ้ ัง เพราะผูฟ้ ังมักมีปัญหาหรื อความต้องการบางอย่างซึ่ ง
บางครั้งเขาก็ไม่รู้ตวั ว่าเขามี
ข่าวประเสริ ฐเท่านั้นที่สามารถตอบปั ญหาและสนองความต้องการของ
มนุษย์ได้
เหมือนคริ สตชนในศตวรรษแรก คริ สตชนในปัจจุบนั ต้องทาให้เพื่อนมนุษย์เข้าใจความจริ ง
เกี่ยวกับพระเจ้าว่า พระองค์ทรงพระผูส้ ร้าง พระผูจ้ ดั เตรี ยมทุกสิ่ งพระองค์ทรงกาหนดประวัติศาสตร์
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และทรงเป็ นผูพ้ ิพากษามวลมนุษย์ และคาสั่งของพระองค์มีอยูว่ า่ ให้มนุษย์กลับใจเสี ยใหม่ คริ สตชนต้อง
อธิ บายความจริ งเกี่ยวกับมนุษย์ และความล้มเหลวทางด้านศีลธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าและที่
สาคัญเหนื ออื่นใด คริ สตชนต้องประกาศพระเยซูคริ สต์วา่ พระองค์ทรงมีฤทธานุภาพในการฟื้ นขึ้นมา
จากความตาย ทรงมีสิทธิ อานาจในการพิพากษาโลก และทรงอุดมไปด้วยความรักที่ทรงไถ่มนุษย์ท้ งั ชาย
และหญิงออกมาจากการเป็ นอริ และกบฏต่อพระเจ้า และทรงสร้างมนุษย์ข้ ึนใหม่ในความประจักษ์แจ้ง
ถึงพระผูท้ รงสร้าง
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บทที่ 5 ข่ าวประเสริฐเผชิญกับจักรวรรดิโรมัน
1. ภาษีแด่ ซีซาร์
ท่านลูกาได้เขียนบรรยายการประสู ติของพระเยซูไว้วา่
“อยูม่ าคราวนั้นมีรับสั่งจากมหา
จักรพรรดิ์ซีซาร์ ออกัสตัส ให้จดทะเบียนสามะโนครัวทัว่ ทั้งแผ่นดิน” (ลูกา 2:1) ถ้าท่านลูกาตั้งใจจะ
บอกเราถึงวันประสู ติขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยการบ่งถึงเหตุการณ์ของบ้านเมือง ท่านคงทาไม่สาเร็ จนัก
เพราะไม่มีใครพิสูจน์ได้อย่างแน่ชดั ว่าการจดทะเบียนสามะโนครัวครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อไร
แต่บางทีท่านลูกาอาจมีความประสงค์อย่างอื่น นอกเหนือจากการบอกวันประสู ติของพระเยซู
ท่านจงใจที่จะเขียนให้กษัตริ ยท์ ้ งั สองเผชิญซึ่ งกันและกัน ซี ซาร์ ออกัสตัสมีอานาจเหนือจักรวรรดิโรมัน
และโดยอานาจนี้เองที่พระองค์ทรงรับสั่งให้มีการจดทะเบียนสามะโนครัวทัว่ ทั้งแผ่นดิน
และใน
บางส่ วนของจักรวรรดิโรมันมีประเพณี ที่ประชาชนต้องไปยังบ้านเกิดเมืองนอกของตน เพื่อจดทะเบียน
ที่นนั่ เราทราบแน่วา่ ประเพณี เช่นนี้มีในอียปิ ต์และลูกาได้บอกเราว่ายูดาห์ก็มีประเพณี แบบนี้ ดังนั้นเพื่อ
สนองรับสั่งของจักรพรรดิ์ “โยเซฟก็ข้ ึนไปจากเมืองนาซาเร็ ธแคว้นกาลิลีถึงเมืองของดาวิดชื่อเบธเลเฮ็ม
แคว้นยูดาห์ดว้ ย เพราะว่าเขาเป็ นวงศ์วานและเชื้อสายของดาวิดเขาได้ไปกับมาเรี ยที่เขาได้หมั้นไว้แล้ว
เพื่อจะขึ้นทะเบียนและนางมีครรภ์ เมื่อเขาทั้งสองยังอยูท่ ี่นนั่ ก็ถึงเวลาที่มาเรี ยจะประสู ติบุตร” (ลูกา 2:46) และนี่เป็ นสาเหตุให้พระเยซูบงั เกิดที่เบธเลเฮ็มของยูดาห์
แน่นอน ผูท้ ี่อ่านการประสู ติของพระเยซูคริ สต์ในหนังสื อลูกาโดยคานึงถึงสิ่ งที่มทั ธิ วได้เขียน
เอาไว้ ผูอ้ ่านผูน้ ้ นั คงจะทราบถึงเหตุผลอีกอันหนึ่งว่าทาไมพระเยซูจึงบังเกิดที่เบธเลเฮ็มแคว้นยูดาห์ เขา
คงจาได้วา่ ผูน้ าทางศาสนาในเยรู ซาเล็มได้บอกกษัตริ ยเ์ ฮโรดว่า
พระเมสิ ยาห์จะบังเกิดในเบธเลเฮ็ม
แคว้นยูดาห์ เพราะผูเ้ ผยพระวจนะมีคาห์ได้ทานายไว้ดงั นั้น (มัทธิ ว 2:5,6) แต่ซีซาร์ ออกัสตัสไม่ทรง
ทราบเลยว่ารับสั่งของพระองค์ ได้กลายเป็ นเครื่ องมือในการทาให้รับสั่งของพระมหากษัตริ ยท์ ี่ยงิ่ ใหญ่
กว่าพระองค์สาเร็ จ
ออกัสตัสคงไม่ทราบว่ารับสั่งของพระองค์ ได้ก่อความยากลาบากให้แก่ประชากรที่ต่าต้อยสอง
ถึงสามคนในแคว้นที่อยูท่ ี่พรมแดนของจักรวรรดิของพระองค์ ออกัสตัสไม่เคยสนพระทัยเด็กน้อยที่เกิด
ในเมืองเบธเลเฮ็มในระหว่างการจดทะเบียนสามะโนครัว พระเยซูทรงดาเนินชีวิตอย่างไม่โด่งดังและ
จักรพรรดิโรมันหันมาสนพระทัยพระองค์ในภายหลังที่พระองค์ถูกตรึ งที่กางเขน แต่อย่างไรก็ตามพระ
เยซูทรงเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายจักรพรรดิองค์ต่อ ๆ มาของโรมัน เป็ นเวลาถึงสามศตวรรษ และในที่สุด
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จักรพรรดิองค์หนึ่งก็ได้กระทาสิ่ งที่จกั รพรรดิองค์ก่อนหน้านี้ปฏิเสธ
กล่าวคือพระองค์ทรงน้อมลง
ยอมรับพระราชอานาจที่เหนือกว่าของบุตรหัวปี ของมาเรี ย
แน่นอน ลูกาเขียนพระกิตติคุณก่อนหน้ารัชสมัยของคอนสแตนตินเป็ นเวลานาน ท่านเขียนพระ
กิตติคุณหลังการประสู ติของพระเยซูสองถึงสามชัว่ คน ในสมัยที่ท่านเขียนพระกิตติคุณนั้นเรื่ องของ
พระเยซูคริ สต์กาลังเป็ นที่สนใจของซี ซาร์ และลูกาก็ทราบการสนพระทัยของซี ซาร์ ดีเมื่อท่านกาลังเขียน
เล่าถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างรับสั่งของออกัสตัสและการบังเกิดเป็ นมนุษย์ขององค์ผสู ้ ู งสุ ด
นโยบายการจดทะเบียนสามะโนครัวก่อให้เกิดความยุง่ ยากอันหนึ่ง ที่เป็ นที่กล่าวขวัญอย่างมาก
ในอิสราเอลในสมัยที่พระเยซูยงั ทรงเยาว์วยั และในสมัยที่พระองค์ทรงดาเนิ นพระราชกิจของพระองค์
ชาวอิสราเอลสมควรไหม ในการยอมรับสิ ทธิ อานาจของผูป้ กครองชาวต่างชาติ โดยการเสี ยภาษีที่
พระองค์ทรงเรี ยกเก็บหลังจากการจดทะเบียนสามะโนครัว? มีชาวอิสราเอลบางคนไม่เห็นด้วยกับการ
เสี ยภาษีให้ซีซาร์ พระเจ้าเท่านั้นที่เป็ นพระมหากษัตริ ยอ์ งค์แท้จริ งของอิสราเอล และการเสี ยภาษีให้แก่
ราชวงศ์ชาวต่างชาติที่ไม่รู้จกั พระเจ้าเป็ นการไม่จงรักภักดีต่อพระเจ้า
ไม่เป็ นเพียงการทรยศต่อชาติ
อิสราเอล แต่เป็ นการทรยศต่อองค์ผสู ้ ู งสุ ดด้วย กลุ่มที่มีหวั รุ นแรงที่สุดในพวกนี้ได้แก่กลุ่มที่มีชื่อว่า
“กลุ่มร้ อนร้ นในพระศาสนา” เพราะสมาชิกของกลุ่มนี้แสดงตัวว่าตนเองเป็ นผูร้ ้อนรนเพื่อประโยชน์
ของพระเจ้า เหมือนกับพีเนหัสปุโรหิ ตหรื อเอลียาห์ผเู ้ ผยพระวจนะในสมัยเริ่ มก่อตั้งประเทศอิสราเอล
(กันดารวิถี 25:13,1 พงศ์กษัตริ ย ์ 19:10,14) กลุ่มนี้มีอุดมคติและนโยบายตามยูดาห์ชาวกาลิลีผู้ “ได้
ปรากฏขึ้นในคราวจดบัญชีสามะโนครัว” ในค.ศ. 6 ในครั้งนั้นยูดาห์ถูกลดฐานะเป็ นเพียงแคว้นหนึ่ง
ของจักรวรรดิโรมัน และถูกกาหนดให้จ่ายภาษีโดยตรงต่อกรุ งโรม กลุ่มนี้เป็ นตัวการสาคัญในการก่อ
กบฏต่อโรมซึ่ งเกิดขึ้นใน ค.ศ. 66 และนามาซึ่ งการทาลายพระวิหารและนครเยรู ซาเล็มสี่ ปีต่อมา
พวกฟาริ สีและพวกของเฮโรดได้ถามปัญหาข้อหนึ่ง ให้พระเยซูคริ สต์ตอบในบริ เวณพระวิหาร
ในกรุ งเยรู ซาเล็ม ปั ญหานี้ผถู ้ ามไม่ได้ตอ้ งการจะได้ความรู ้จากคาตอบ “การที่จะส่ งส่ วยให้แก่ซีซาร์ น้ นั
ควรหรื อไม่ เราจะส่ งดีหรื อไม่ส่งดี” (มาระโก 12:14,15) ถ้าพระองค์ตรัสตอบว่า “ไม่ควรส่ ง” พระองค์
จะถูกกล่าวหาว่าเป็ นผูค้ ิดการกบฏต่อโรม ถ้าพระองค์ตรัสตอบว่า “ควรส่ ง” พระองค์จะสู ญเสี ยความ
เชื่อถือจากประชาชนเพราะ (เหมือนพวกหัวรุ นแรงทางการเมืองอื่น ๆ ในยุคต่างๆ และในที่ต่างๆ)
“กลุ่มร้อนรนในพระศาสนา” เป็ นพวกที่สามัญชนทัว่ ไปเคารพว่าเป็ นผูร้ ักชาติโดยแท้จริ ง พระเยซูจึง
ตรัสตอบในทานองที่วา่ “เงินเป็ นของซีซาร์เพราะมันมีรูปและคาจารึ กของซีซาร์ ให้ซีซาร์ได้รับคืนใน
สิ่ งที่เป็ นของพระองค์ แต่ท่านอย่าลืมถวายแด่พระเจ้า กษัตริ ยแ์ ห่งฟ้ าสวรรค์ของท่าน ด้วยของของ
พระองค์”

45

เราคงเข้าใจพระดารัสตอบของพระเยซูคริ สต์ถา้ เราเข้าใจอิทธิพลของ “กลุ่มร้อนร้นในพระ
ศาสนา” ที่มีต่อชาวยิวว่ามีมากน้อยเพียงไร แต่ก็เหมือนกับเหตุการณ์อื่น ๆ ที่บนั ทึกในหนังสื อพระกิตติ
คุณ เราต้องเข้าใจเหตุการณ์อนั นี้ โดยพิจารณาถึงเบื้องหลังในสมัยพระชนม์ของพระเยซูและเบื้องหลัง
ในสมัยของการเริ่ มก่อตั้งคริ สตจักร หรื อจะพูดอย่างง่ายได้วา่ อะไรเป็ นสาเหตุที่ทาให้เหตุการณ์น้ ีถูก
จดจาและบันทึกในพระคัมภีร์ เหตุการณ์อนั นี้ น่าจะมีความสาคัญยิง่ ในการกล่าวแก้เพื่อข่าวประเสริ ฐ
ของคริ สตจักรในสมัยเริ่ มแรก เพราะคริ สตชนในสมัยนั้นประกาศว่าความศรัทธาและการนมัสการของ
พวกเขาไม่ใช่การกระด้างกระเดื่องต่อซี ซาร์
คริ สตชนเป็ นผูน้ บั ถือพระจักรพรรดิและเป็ นผูเ้ คารพ
กฎหมายของพระองค์และยอมรับสิ ทธิอนั ชอบธรรมของพระองค์
พระดารัสตอบของพระเยซูที่เกี่ยวกับการส่ งส่ วยนี้ สอดคล้องกับความคิดของเปาโลในหนังสื อ
โรม 13:1-7 ซึ่ งท่านสั่งให้เชื่อฟังผูท้ ี่มีอานาจปกครองของบ้านเมืองผูท้ าหน้าที่รับใช้พระเจ้าในการ
ปกป้ องผูเ้ คารพกฎหมายและลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นกฎหมาย จากนั้นท่านเพิ่มเติมว่า “เพราะเหตุผลอันเดียวกัน
(กล่าวคือ เพื่อเห็นแก่จิตสานึกผิดชอบของเรา) ท่านจึงได้เสี ยส่ วยสาอากรด้วย เพราะว่าผูม้ ีอานาจนั้น
เป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้าและปฏิบตั ิหน้าที่น้ ีท่านให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับ จงเสี ยส่ วยสาอากร
ตามที่ควร เสี ยภาษีตามที่ควร ความยาเกรงควรแก่ผใู ้ ด จงยาเกรงผูน้ ้ นั จงให้เกียรติยศแก่ผทู ้ ี่ควรจะ
ได้รับ” (ข้อ 6,7) เปาโลจาเป็ นต้องเขียนอธิ บายสิ่ งนี้อย่างชัดเจนต่อคริ สตชนในกรุ งโรมเพราะท่านตั้งใจ
จะไปเยีย่ มกรุ งโรมในเมืองอื่น ๆ เปาโลมักถูกกล่าวหาว่าทาการอันเป็ นอันตรายและอันเป็ นการดูหมิ่น
ต่อรับสั่งของซี ซาร์ หรื ออย่างน้อยที่สุดเปาโลก็ถูกกล่าวหาว่า ท่านโฆษณาชวนเชื่ อในสิ่ งที่ไม่ได้รับการ
รับรองโดยกฎหมายของโรมัน การเขียนอันนี้จะทาให้คริ สตชนในกรุ งโรมแน่ใจว่าผูท้ ี่กาลังจะมาเยีย่ ม
พวกเขานั้นไม่ใช่ผทู ้ ี่ก่อกวนความสงบสุ ขในจักรวรรดิ
เปโตรได้เขียนในทานองเดียวกับเปาโลว่า “ท่านทั้งหลายจะยอมฟังการบังคับบัญชาที่มนุษย์ต้ งั
ไว้ทุกอย่างเพราะเห็นแก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ไม่วา่ ผูน้ ้ นั จะเป็ นมหาจักรพรรดิผมู ้ ีอานาจยิ่ง หรื อจะเป็ นเจ้า
เมืองผูท้ ี่รับคาสั่งจากมหาจักรพรรดิ ให้ลงโทษผูก้ ระทาชัว่ และยกย่องคนที่ประพฤติดี....จงให้เกียรติแก่
ทุกคน จงรักบรรดาพี่นอ้ ง จงยาเกรงพระเจ้า และจงถวายเกียรติแด่มหาจักรพรรดิ” (1 เปโตร
2:13,14,17) เปโตรได้เขียนข้อความนี้ในกรุ งโรมประมาณปี ค.ศ. 63 ในขณะที่ท่านกาลังถูกไต่สวน “คดี
ทีถ่ ึงกับชีวติ ” เปโตรมีความประสงค์อย่างยิง่ ที่จะบอกให้ผอู ้ ่านในเอเซี ยตะวันออกกลางได้รับทราบถึง
หน้าที่ของพวกเขาต่อสิ ทธิ อานาจของบ้านเมือง
และผูท้ ี่อ่านจดหมายฉบับนี้ทุกคนจะเข้าใจได้วา่
คริ สตศาสนาไม่ใช่สิ่งที่ยยุ งให้เกิดการกบฏเหมือนกับที่หลายคนกาลังกล่าวหา
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2. คริสตศาสนาและกฎหมายของโรมัน
เราต้องจาไว้เสมอว่าศาสนาคริ สต์มีจุดเริ่ มต้นที่ขดั ต่อสายตาของผูอ้ ยูใ่ ต้กฎหมายโรมัน เมื่อข่าว
ประเสริ ฐเผชิ ญกับศาสนายิวและชาวต่างชาติ การที่พระเยซูถูกตรึ งเป็ นหิ นสะดุดในแง่ของศาสนา และ
ในแง่ของสติปัญญาความรู ้ แต่เมื่อข่าวประเสริ ฐมาเผชิญกับอานาจของบ้านเมือง การที่พระเยซูถูกตรึ ง
กลับกลายเป็ นหิ นสะดุดในแง่ของการเมืองและในแง่ของกฎหมาย
ไม่มีคริ สตชนคนไหนปฏิเสธว่า
ตนเองเป็ นผูต้ ิดตามชายผูห้ นึ่ง ที่ถูกตรึ งที่กางเขนโดยคาตัดสิ นของผูพ้ ิพากษาโรมัน ในข้อหากบฏ
ศาสนาคริ สต์จึงถูกตราว่าเป็ นขบวนการที่ก่อตั้งโดยผูท้ ี่ศาลลงความเห็นว่าเป็ นอาชญากร และสิ้ นชีวติ
เยีย่ งอาชญากร เป็ นขบวนการที่คล้ายคลึงกับขบวนการของยูดาห์ชาวกาลิลีและธุดาผูว้ เิ ศษ เมื่อนัก
ประวัติศาสตร์ชื่อ ทาซีตสั (Tacitus) บันทึกเรื่ องของคริ สตชน (การบันทึกอันนี้ เกี่ยวข้องกับผลของไฟ
ไหม้ครั้งใหญ่ในกรุ งโรมในปี ค.ศ. 64) เขาอธิ บายว่า “คริ สตชนได้ชื่อมาจากพระคริ สต์ผถู้ ูกตัดสิ น
ประหารโดยเจ้าเมืองชื่อ ปอนติอสั ปี ลาต ในครั้งที่ทิเบอเรี ยสเป็ นมหาจักรพรรดิ” ที่มาของคาว่า “คริสต
ชน” แสดงให้เห็นว่าคริ สเตียนเป็ นคนประเภทไหน
ยิง่ ไปกว่านี้ ชื่อของคริ สตชนยิง่ ฉาวโฉ่มากขึ้นเพราะการประกาศศาสนาคริ สต์มกั ก่อให้เกิด
ความวุน่ วายไปทัว่ ทุกแคว้นในจักรวรรดิโรมัน ในหนังสื อกิจการได้บอกเราถึงความวุน่ วายที่เกิดขึ้น
เป็ นผลจากการประกาศข่าวประเสริ ฐของเปาโล ทาซี ตสั (Tacitus) ได้บอกเราถึงทัศนะของชาวต่างชาติ
ที่มีต่อการแพร่ กระจายของข่าวประเสริ ฐ หลังจากที่เขาเล่าถึงการประหารพระคริ สต์แล้ว เขาบันทึก
ต่อไปว่า “ความเชื่อที่ไร้เหตุผลและก่อความวุน่ วายนี้หยุดยั้งอยูช่ วั่ ขณะเมื่อพระองค์ถูกตรึ งที่กางเขนมัน
หยุดอยูช่ วั่ ครู่ เพื่อมันจะได้แพร่ หลายอย่างรวดเร็ ว ทั้งในแคว้นยูดาห์ ที่ที่เรื่ องวุน่ นี้ก่อตัวขึ้น และในกรุ ง
โรมที่ที่เต็มไปด้วยสิ่ งที่น่ากลัวและน่าอับอาย”
เปาโลมักถูกกล่าวหาว่าเป็ นผูก้ ่อความวุน่ วาย เมื่อท่านประกาศข่าวประเสริ ฐในตะวันออกกลาง
มาซิ โดเนีย และกรี ก แต่ไม่มีใครกล่าวหาท่านในการจราจลที่เกิดขึ้นในกรุ งโรมเมื่อปี ค.ศ. 49 ในครั้งที่
คลาวดิอสั เป็ นมหาจักรพรรดิ ซูโทเนียส (Suetonius) บันทึกไว้วา่ การจราจลในครั้งนั้นเกิดจากพวก
คริ สตัส “(Chrestus)” เขาอาจสับสนในการใช้ชื่อนี้ แต่เขาตั้งใจจะบอกว่าการจราจลเกิดจากการนาเอา
คริ สตศาสนาเข้าไปเผยแพร่ ในหมู่ชาวยิวที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งโรม ลูกาได้บนั ทึกผลของการจราจลไว้ใน
หนังสื อกิจการ 18:2 ว่า อาควิลลา และปริ สลิลลา ได้มาอาศัยในเมืองโคริ นธ์ในเวลานั้น “เพราะ
จักรพรรดิคลาวดิอสั มีรับสั่งให้พวกยิวทั้งปวงออกไปจากกรุ งโรม” และมีเหตุผลพอจะเชื่อได้วา่ ข่าว
ประเสริ ฐก่อให้เกิดความวุน่ วายในหมู่ชาวยิวที่เมืองอะเล็กซานเดรี ยในอียปิ ต์ในรัชสมัยของคลาวดิอสั
ความวุน่ วายที่เกิดขึ้นในเมืองต่าง ๆ ทาให้ขอ้ กล่าวหาที่มีต่อเปาโลและพรรคพวกมีน้ าหนักใน
สายตาของเจ้าหน้าที่บา้ นเมืองของเมืองเธสะโลนิกา ข้อกล่าวหานี้พระคัมภีร์ฉบับคิงส์เจมส์ (King
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James Version) แปลไม่เหมาะสมทาให้กล่าวหาไม่ร้ายแรงเท่าฉบับภาษาเดิม “คนเหล่านั้นทีเ่ ป็ นพวก
ควา่ แผ่นดินได้ มาทีน่ ี่ด้วย” (กิจการ 17:6) คริ สเตียนที่ชินต่อพระคาภีร์ขอ้ นี้มกั จะไม่รู้สึกว่าตนเองเป็ น
พวกคว่าแผ่นดิน พระคัมภีร์ฉบับนิวอิงลิชซ์ไบเบิล (New English Bible) แปลได้อย่างเหมาะสมทาให้
เราได้รู้ถึงน้ าหนักของข้อกล่าวหา “พวกทีก่ ่ อความยุ่งยากไปทัว่ โลก ได้ มาถึงทีน่ ี่แล้ ว...บรรดาคนเหล่านี้
ได้ กระทาผิดคาสั่ งของมหาจักรพรรดิ และสอนว่ ามีกษัตริ ย์อกี องค์ หนึ่ง คือพระเยซู ” ถึงแม้วา่ เปาโลจะ
ย้าแล้วย้าอีกว่าคริ สตชนเคารพกฎหมายและคาสั่งของบ้านเมือง
แต่ท่านก็ไม่ปฏิเสธว่าท่านประกาศ
เจ้านายอีกองค์หนึ่งที่ถูกตัดสิ นประหารชีวติ โดยศาลโรมันในข้อหาว่า ตั้งตนเองเป็ นกษัตริ ยข์ องชาวยิว
ยิง่ ไปกว่านั้น “กลุ่มร้อนรนในพระศาสนา” กาลังก่อการอย่างหนักในยูดาห์ในรัชสมัยของคลาวดิอสั
และการก่อการของพวกนี้ ไม่จากัดอยูใ่ นยูดาห์แต่กาลังแพร่ ออกไปในที่ต่าง ๆ พวกนี้ กาลังก่อการในทัว่
ทุกหนแห่งที่มีชาวยิวอยูแ่ ละเจ้าหน้าที่บา้ นเมืองเข้าใจผิดคิดว่าพวกนี้ไม่แตกต่างจากพวกคริ สตชน
คริ สตชนจะกล่าวแก้อย่างไรในข้อหาที่วา่ คริ สตศาสนาผิดกฎหมายตั้งแต่เริ่ มต้น
และข้อ
กล่าวหาที่วา่ คริ สตศาสนาก่อความวุน่ วายและการจราจลในทุกแห่งที่มีการประกาศศาสนานี้
ก่อนอื่นใด คริ สตชนในยุคนั้นบอกว่าการตัดสิ นประหารพระเยซูเป็ นความผิดพลาดในการ
ตัดสิ นความ ถึงแม้วา่ เจ้าเมืองปอนติอสั ปี ลาต เป็ นผูต้ ดั สิ นประหารพระองค์ แต่ท่านเจ้าเมืองไม่เต็มใจ
ในการตัดสิ นเช่นนั้นเพราะท่านมีคาตัดสิ นอื่นที่ดีกว่า ลูกาได้บอกว่าปี ลาตกล่าวว่า “เราไม่ เห็นว่าคนนีม้ ี
ความผิด” แต่ผกู ้ ล่าวหาพระองค์กล่าวแข็งขันว่า “เราได้พบคนนี้ยยุ งชนชาติของเราและห้ามมิให้ส่งส่ วย
ซี ซาร์ และว่าตัวเองเป็ นพระคริ สต์กษัตริ ยอ์ งค์หนึ่ง” (ลูกา 23:2 และข้อต่อ ๆ ไป) ถึงแม้วา่ เขาเหล่านั้น
จะชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างไร ปี ลาตยังคงยืนยันคาตัดสิ นเดิมว่า “เราไม่ เห็นว่าคนนีม้ ีความผิด” และเฮโรด
แอนติพสั ผูค้ รองกาลิลีเห็นด้วยกับคาตัดสิ นว่าพระเยซูไม่มีความผิด ลูกาบอกว่ามหาปุโรหิ ตชาวยิวและ
ฝูงชนที่ถูกปลุกปั่ นโดยมหาปุโรหิ ตได้ทาการบีบปี ลาตจนปี ลาตต้องเปลี่ยนคาตัดสิ น และให้ประหาร
พระเยซู ยิง่ ไปกว่านั้น โจรหนึ่งในสองคนที่ถูกตรึ งพร้อมกับพระเยซูได้บอกโจรอีกคนที่ได้ก่อ
อาชญากรรมร่ วมกันว่า พระเยซูมิได้กระทาความผิดเหมือนเขาทั้งสอง กล่าวคือ พระองค์มิได้เป็ น
สมาชิกขององค์การกบฏเหมือนเขาทั้งสอง และนายร้อยผูบ้ ญั ชาการกองทหารโรมันซึ่ งมีหน้าที่ในการ
ตรึ งพระเยซูได้กล่าวว่า พระองค์ทรงบริ สุทธิ์ จากข้อกล่าวหา เมื่อพระเยซูกาลังสิ้ นพระชนม์
รายละเอียดเหล่านี้ เป็ นคากล่าวแก้
เพื่อข่าวประเสริ ฐที่ดีสาหรับความประทับใจที่ไม่ดีของ
พลเมืองจักรวรรดิโรมันที่ทราบว่าผูก้ ่อตั้งคริ สตศาสนาถูกตัดสิ นประหารชีวิตโดยเจ้าเมืองโรมัน แต่มนั
เป็ นส่ วนหนึ่งของคากล่าวแก้เพื่อพระกิตติคุณที่ลูกาได้เขียนไปถึงผูม้ ีอานาจทางกฎหมาย และคาสั่งของ
บ้านเมือง
ประวัติศาสตร์ ท้ งั สองตอนที่ลูกาเขียนเกี่ยวกับกาเนิดศาสนาคริ สต์มีคากล่าวแก้เพื่อข่าว
ประเสริ ฐ ประวัติศาสตร์ ตอนแรกลูกาได้พยายามพิสูจน์ให้เห็นว่าข้อกล่าวหาที่วา่ พระเยซูเป็ นกบฏต่อ
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โรมเป็ นข้อกล่าวหาที่ไร้มูลความจริ ง
ในประวัติศาสตร์ ตอนที่สองท่านอธิ บายว่าการประกาศพระ
ศาสนาไม่ได้เป็ นตัวก่อให้เกิดความวุน่ วายในที่ต่าง ๆ

3. บันทึกของลูกา
วัตถุประสงค์ของลูกาในการเขียนประวัติศาสตร์ สองตอน
(พระกิตติคุณลูกาและหนังสื อ
กิจการ) ได้แก่การเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับการเริ่ มต้นคริ สตศาสนาให้ธิโอฟี โลได้ทราบอย่างถูกต้องยิง่ กว่า
เรื่ องที่ท่านเคยได้ทราบมาก่อนประวัติศาสตร์ ตอนแรกบรรยายถึงคาพยานของอัครทูตเกี่ยวกับพระ
ดารัสและการกระทาของพระเยซูคริ สต์
การสิ้ นพระชนม์และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์
ประวัติศาสตร์ ตอนที่สองเริ่ มตั้งแต่การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูและสิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสามสิ บปี
หลังจากนั้น นอกจากนั้นยังได้บรรยายถึงการเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐจากเยรู ซาเล็มถึงกรุ งโรม และจบลง
ตอนที่เปาโลประกาศข่าวประเสริ ฐที่นครใจกลางจักรวรรดิโดยที่เจ้าหน้าที่บา้ นเมืองไม่ต่อต้าน
ลูกาได้เขียนบรรยายในพระกิตติคุณว่าพระเยซูไม่ได้รับความยุติธรรมในการถูกตัดสิ นประหาร
ชีวติ สาหรับในหนังสื อกิจการท่านเขียนบรรยายว่าบุคคลที่มีตาแหน่งสู งทั้งชาวต่างชาติและชาวยิวบาง
คนมีความปรารถนาดีต่อเปาโลและมิชชันนารี คนอื่น ๆ หรื ออย่างน้อยที่สุด บุคคลเหล่านี้ไม่ยอมรับว่า
ข้อกล่าวหาที่มีต่อเปาโลนั้นมีมูลความจริ ง ในไซปรัส ผูว้ า่ ราชการเมืองชื่ อ เสอร์จีอสั เปาโลได้รับรอง
เปาโลเป็ นอย่างดี อีกทั้งยังเห็นด้วยกับคาสอนของท่าน (กิจการ 13:7,12) ในฟี ลิปปี ซึ่งเป็ นอาณานิคม
หนึ่งของโรม
เจ้าเมืองได้ขอโทษเปาโลและซี ลาในการที่ท่านทั้งสองถูกเฆี่ยนและถูกจาคุกอย่าง
อยุติธรรม (กิจการ 16:37 และข้อต่อ ๆ ไป) ที่เมือง โคริ นธ์ กิเดโอนผูเ้ ป็ นผูส้ าเร็ จราชการแคว้นอาคายา
ในปี ค.ศ. 51 ถึง 52 ตัดสิ นว่าเรื่ องที่ชาวยิวได้กล่าวหาเปาโลและว่าพวกมาโฆษณาชักชวนให้นมัสการ
พระเจ้าตามทางที่ผดิ กฎหมายนั้นเป็ นเรื่ องของการตีความหมายธรรมบัญญัติที่ชาวยิวต้องตกลงกันเอง
และกิเดโอนประกาศว่าเปาโลและพวกไม่ได้ทาผิดกฎหมายโรมัน (กิจการ 18:12 และข้อต่อ ๆ ไป) ที่
เมืองเอเฟซัสศาสนประธาน
(พลเมืองที่ได้รับความนับถือและมีตาแหน่งหน้าที่รับผิดชอบในแคว้น
เอเซี ย) ได้แสดงความเป็ นมิตรต่อเปาโล และนายอาเภอได้ประกาศในที่สาธารณะว่าเปาโลไม่มีความผิด
ในข้อกล่าวหาที่วา่ ท่านลบหลู่หรื อดูหมิ่นศาสนาของเมืองนั้น (กิจการ 19:31,35 และข้อต่อ ๆ ไป) ในยู
ดาห์ผวู ้ า่ ราชการเมืองเฟลิกซ์และเฟสทัสผูท้ ี่จะรับหน้าที่แทนเฟลิกส์ไม่พบว่าเปาโลมีความผิดตามข้อ
กล่าวหาอันร้ายแรงโดยพฤฒสภายิว
กษัตริ ยย์ วิ อากริ ปปาที่สองและพระน้องนางเบระนิเกก็เห็น
เหมือนกันว่าเปาโลไม่ได้ทาความผิดอันสมควรจะถูกประหารหรื อจาคุก (กิจการ 24:1-26:32) ขณะเมื่อ
เปาโลได้ใช้สิทธิของการเป็ นพลเมืองโรมโดยการถวายฎีกาเพื่อให้จกั รพรรดิโรมตัดสิ นคดีแทนศาล
ประจาแคว้น เขายังดาเนิ นงานประกาศต่อไปอีก 2 ปี ในกรุ งโรมภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ผคู้ วบคุม
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โดยที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นไม่ขดั ขวาง ถ้าคริ สตชนเป็ นขบวนการที่ผดิ กฎหมายจริ งดังคากล่าวลือเจ้าหน้าที่
ผูค้ วบคุมคงจะไม่ยอมให้เปาโลประกาศข่าวประเสริ ฐเมื่อท่านถูกคุมตัวอยู่
แล้วเราจะชี้แจงอย่างไรเกี่ยวกับความวุน่ วาย
และการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นเสมอเมื่อมีการ
ประกาศข่าวประเสริ ฐ ลูกาตอบปั ญหานี้วา่ ความวุน่ วายทั้งหลายเกิดจากความผิดของเจ้าหน้าที่ชาวยิว
มหาปุโรหิ ตแห่งกรุ งเยรู ซาเล็มได้ข่มเหงพระเยซูคริ สต์ต่อหน้าปี ลาตอย่างไร มหาปุโรหิ ตคนต่อมาก็ได้
ข่มเหงเปาโลต่อหน้าเฟลิกซ์ และเฟสทัสอย่างนั้น แต่การข่มเหงเปาโลประสบความสาเร็ จน้อยกว่าการ
ข่มเหงพระเยซูคริ สต์ และความวุน่ วายเกือบทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อข่าวประเสริ ฐถูกประกาศในแต่ละเมือง
ตลอดแว่นแคว้นต่าง ๆ ของโรมันนั้นเกิดจากหมู่ชาวยิวในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็ นผูป้ ฏิเสธข่าวประเสริ ฐและ
รู ้สึกเดือดร้อนเมื่อชาวต่างชาติรับเอาข่าวประเสริ ฐ
เหตุการณ์อะไรที่นาลูกาให้เขียนการบันทึก
เพื่อแก้ความเข้าใจผิดที่วา่ ศาสนาคริ สต์ขดั ต่อ
กฎหมายของโรม ผูเ้ ขียนคิดว่าเหตุการณ์อนั นั้นน่าจะได้แก่สถานการณ์ในกรุ งโรมในปี ค.ศ. 60 เปาโล
ถึงกรุ งโรมในราวต้นปี ค.ศ. 60 และเป็ นพยานประกาศข่าวประเสริ ฐอยูป่ ระมาณสองปี เพราะการ
ดาเนินการเพื่อถวายฎีกาแด่ซีซาร์ กินเวลาสองปี ช่วงเวลานั้นทาให้ผทู้ ี่มีอานาจหลายคนในกรุ งโรมสนใจ
ดูความเคลื่อนไหวของคริ สตชน บุคคลเหล่านี้บางคนอาจจะเคยทราบเรื่ องของคริ สตชนมาก่อน แต่เขา
อาจเข้าใจผิดคิดว่าคริ สตศาสนา
เป็ นลัทธิ ทางศาสนาอย่างหนึ่งของชาวตะวันออกที่น่ารังเกียจซึ่ ง
แพร่ หลายในหมู่ชนชั้นต่า ๆ ของกรุ งโรม และไม่แตกต่างอะไรกับ “Syrian Orontes” ซึ่ งแพร่ หลายใน
Tiber แต่ชายผูม้ ีชื่อว่าเปาโลเป็ นคนสัญชาติโรมและคดีของเขาต้องได้รับการพิจารณาอย่างยุติธรรมและ
ไม่ลาเอียง คานาหน้าชื่อของธิโอฟี โล ที่ลูกาได้ใช้เขียนนั้นทาให้เรารู ้วา่ ธิ โอฟี โลเป็ นผูม้ ีเกียรติคนหนึ่ง
เขาเป็ นคนชั้นอันดับสองในสังคมโรมัน เขาเป็ นผูท้ ี่มีปัญญาคนหนึ่งในหมู่ชนชั้นกลางของกรุ งโรม
และลูกาได้ฉวยโอกาสเขียนอธิ บายอย่างเป็ นระเบียบให้เขา และบุคคลประเภทเดียวกับเขาได้เข้าใจการ
เริ่ มต้นและการเผยแพร่ คริ สตศาสนาได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ท่านยังได้ฉวยโอกาสพิสูจน์วา่ เปาโล
และคริ สตชนอื่น ๆ ไม่ได้ละเมิดกฎหมายโรมัน เราไม่ทราบว่าทาไมลูกาเขียนถึงธิ โอฟี โล บางคนคิด
ว่าธิ โอฟี โลเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมคดีของเปาโลสาหรับมหาจักรพรรดิหรื อผูแ้ ทนพระองค์
บางคนเอาอย่าง
เลื่อนลอยว่าเขาเป็ นทนายความของเปาโล และลูกาเขียนประวัติศาสตร์ สองตอนนี้เพื่อให้ขอ้ มูลแก่เขา
ในการแก้คดี แต่สิ่งที่ลูกาเขียนนั้นไม่เหมาะเลยสาหรับการใช้ในศาล แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรับ
ว่าลูกาเป็ นผูบ้ ุกเบิกในการกล่าวแก้
เพื่อข่าวประเสริ ฐที่มีไปถึงเจ้าหน้าที่บา้ นเมืองเพื่ออธิบายให้เขา
เหล่านั้นเข้าใจว่าคริ สตศาสนาไม่ใช่สิ่งที่ละเมิดกฎหมาย
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4. ฎีกาถวายแด่ ซีซาร์
เราได้เคยเอ่ยถึงการถวายฎีกาของเปาโลถึงซี ซาร์ มาแล้ว ต่อไปนี้เราจะพิจารณาถึงการถวายฎีกา
นี้อย่างละเอียด
คนสัญชาติโรมันมีสิทธิ พิเศษที่จะถวายฎีกาถึงซี ซาร์ ถา้ เขาไม่พอใจคาตัดสิ นของผู้
พิพากษาที่ต่ากว่า หรื อถ้า (อย่างกรณี ของเปาโล) ผูน้ ้ นั ไม่มนั่ ใจว่าจะได้รับความยุติธรรมในศาลชั้นต้น
เมื่อการพิจารณาคดีเพิม่ เริ่ มดาเนินไป เมื่อโรมันยังเป็ นสาธารณรัฐฎีกาต้องยืน่ ให้กลุ่มบุคคลที่มีอานาจ
เด็ดขาด แต่มาในขณะนี้โรมันเป็ นจักรวรรดิ ดังนั้นฎีกาต้องถวายถึงซีซาร์
ทาไมเปาโลจึงถวายฎีกาถึงซีซาร์?
ประการแรก เปาโลหวังว่าท่านคงได้รับความยุติธรรมที่ท่านอาจจะไม่ได้รับในแคว้นยูดาห์
เฟสทัสผูว้ า่ การคนใหม่เป็ นผูท้ ี่ยงั ขาดประสบการณ์
พฤฒสภายิวจึงอาจบีบเขาทาให้เปาโลไม่ได้รับ
ความยุติธรรม ก่อนหน้านี้ท่านได้รับความยุติธรรมจากเจ้าหน้าที่บา้ นเมือง ซึ่ งตัดสิ นคดีโดยไม่เห็นแก่
ชาวยิว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความยุติธรรมที่ท่านได้รับจากกิเดโอนในเมืองโคริ นธ์ เมื่อเจ้าหน้าที่ชาวยิวใน
เมืองโคริ นธ์กล่าวหาเปาโลว่ามาโฆษณาศาสนาซึ่ งไม่ได้รับการรับรองโดยกฎหมายโรมัน
กิเดโอน
ตัดสิ นว่าศาสนาที่เปาโลประกาศเป็ นนิกายหนึ่งของศาสนายิว
และดังนั้นคริ สตศาสนาจึงได้รับการ
รับรองและคุม้ ครองโดยกฎหมายโรมันเหมือนกับที่ศาสนายิวได้รับ พระคัมภีร์บางฉบับเขียนว่า เขา
“มิได้เอาใจใส่ ในเรื่ องเหล่านั้นเลย” (กิจการ 18:17) ทาให้บางคนเข้าใจว่าการกระทาของกิเดโอนเป็ น
สัญญาณเตือนภัยที่กาลังเกิดกับคริ สตศาสนา แต่ตามความจริ งแล้วลูกาตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นว่ากิเด
โอนเป็ นคนยุติธรรม ลูกาไม่ได้ติเตียนเขาว่าเป็ นคนที่ไม่เอาธุ ระอะไรในเรื่ องฝ่ ายจิตวิญญาณ ตาแหน่ง
หน้าที่และวงศาคณาญาติของกิเดโอน
มีอิทธิพลพอที่จะทาให้คาตัดสิ นของเขาเป็ นตัวอย่างสาหรับ
เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ เปาโลคงจะจาคาตัดสิ นที่ยตุ ิธรรมนี้ ได้ตลอดเวลา และความทรงจาอันนี้ทาให้เปา
โลกล้าถวายฎีกาแด่ซีซาร์ ด้วยความหวังว่าท่านจะได้รับความยุติธรรมแบบนี้จากศาลที่มีอานาจยิง่ ของ
จักรวรรดิ
ประการทีส่ อง
เปาโลอาจมีความหวังว่ามหาจักรพรรดิจะทรงยินยอมให้คริ สตศาสนาเป็ น
ศาสนาหนึ่งที่ทางการยอมรับ หรื อทรงยินยอมว่าคริ สตศาสนาคือสิ่ งที่ชาวยิวได้รอคอยมานาน แน่นอน
เปาโลไม่ตอ้ งการให้คริ สตศาสนาได้รับการยอมรับ
เพื่อท่านจะได้รับความปลอดภัยเพียงเท่านั้น
ความก้าวหน้าของข่าวประเสริ ฐเป็ นยอดแห่งความปรารถนาของท่าน และท่านคาดหวังด้วยความมัน่ ใจ
ว่า การถวายฎีกาครั้งนี้จะช่วยให้ข่าวประเสริ ฐแพร่ หลายออกไปได้ดียงิ่ ขึ้น ท่านทราบดีวา่ ในวันที่ท่าน
กลับใจใหม่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้พดู ถึงท่านอย่างไรให้อานาเนียชาวดามัสกัสได้ทราบ
“คนนั้นเป็ น
ภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้ สาหรับจะนานามของเราไปยังประชาชาติ กษัตริ ยแ์ ละพวกอิสราเอล”
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(กิจการ 9:15) การถวายฎีกาอาจเป็ นช่องทางให้ทา่ นได้มีโอกาสเป็ นพยานเรื่ องพระเยซูคริ สต์ให้มหา
จักรพรรดิของโรมันเป็ นสิ่ งที่วเิ ศษสุ ดถ้ามหาจักรพรรดิยอมรับเชื่ อพระเยซูคริ สต์
ประการทีส่ าม ฎีกาถวายถึงซี ซาร์ อาจช่วยทาให้สิ่งที่ตอ้ งสาเร็ จก่อนพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมา
นั้นสาเร็ จเร็ วขึ้น “ข่าวประเสริ ฐจะต้องประกาศทัว่ ประชาชาติท้ งั ปวงก่อน” (มาระโก 13:10) กรุ งโรม
เป็ นเมืองศูนย์กลางของโลก ถนนทุกสายมุ่งสู่ กรุ งโรมและข่าวประเสริ ฐอาจถูกประกาศโดยเส้นทาง
เหล่านี้ออกไปทุกทิศทุกทาง ซึ่ งเป็ นการช่วยเร่ งวันที่คริ สตชนชาวต่างชาติจะครบจานวนอันเป็ นผลให้
อิสราเอลทั้งมวลกลับใจรับเชื่ อพระเยซูคริ สต์
ความหวังของเปาโลสาเร็ จเพียงบางประการเท่านั้น เปาโลอาจได้ยนื ต่อพระพักตร์ ซีซาร์ และ
ได้รับการติดสิ นความอย่างยุติธรรม การที่เปาโลได้อยูใ่ นโรม 2 ปี ช่วยทาให้ฐานะของคริ สตศาสนาใน
กรุ งโรมมัน่ คงยิง่ ขึ้นซึ่ งส่ งผลทาให้คริ สตศาสนาเจริ ญขึ้นในจักรวรรดิโรม การปรากฏตัวของเปาโลต่อ
พระพักตร์ ซีซาร์ ไม่ได้ทาให้คริ สตศาสนาเป็ นสิ่ งที่กฎหมายโรมันยอมรับมากกว่าเดิม ในเวลาอันรวดเร็ ว
หลังจากนี้ได้เกิดความขัดแย้งอย่างรุ นแรงระหว่างคริ สตศาสนาและกฎหมายโรมัน เปาโลได้รับความ
คุม้ ครองโดยกฎหมายโรมันในการออกไปประกาศข่าวประเสริ ฐเพียงชัว่ คราว
และความคุม้ ครองนี้
สิ้ นสุ ดลงในปี ค.ศ. 60 กว่าเล็กน้อย ถ้าคาตัดสิ นของกิเดโอนในปี ค.ศ. 51 เป็ นแบบอย่างสาหรับผู ้
พิพากษาคนอื่น ๆ เป็ นเวลาสิ บกว่าปี ทางการโรมได้ตดั สิ นอย่างตรงกันข้ามกับกิเดโอนในปี ค.ศ. 64 ซึ่ง
เป็ นปี ที่จกั รพรรดิเนโร โยนความผิดให้คริ สตชนชาวโรมว่าเป็ นผูล้ อบวางเพลิงกรุ งโรม

5. การถลุงด้ วยไฟ
ในปี ค.ศ. 50 กว่าถึงปี ค.ศ. 60 กว่า ฐานะของคริ สตศาสนาเลวร้ายลงอย่างมาก เหตุผลหนึ่ง ที่
ก่อให้เกิดความเลวร้ายอันนี้คือ การที่คริ สตศาสนาไม่ได้รับการรับรองร่ วมกับศาสนายิวโดยกฎหมาย
โรมัน ทางการโรมไม่ยอมรับต่อไปว่าคริ สตศาสนาเป็ นนิ กายหนึ่งของศาสนายิว การไม่ยอมรับเช่นนี้
เป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และสมควรที่จะเกิดขึ้น การที่เปาโลประกาศพระกิตติคุณให้แก่ชาวต่างชาติ ยิง่
ทาให้เห็นชัดยิง่ ขึ้นว่าคริ สตศาสนาไม่ใช่ศาสนายิว ชาวยิวพยายามกระทาทุกสิ่ งเพื่อให้โลกทราบว่า พวก
เขาไม่ยอมรับว่าคริ สตศาสนาเป็ นนิกายหนึ่งของศาสนายิว และในระหว่าง ปี ค.ศ. 62 ถึง 65 ชาวยิวมี
เพื่อนที่มีอานาจมากใน Poppaea ผูน้ ้ ีดารงตาแหน่งเป็ นมเหสี ในช่วงปี ดังกล่าว
เหตุผลประการทีส่ อง ที่ทาให้สถานการณ์ของคริ สตชนย่าแย่ลง ได้แก่การที่สังคมถือว่า
คริ สตชนเป็ นพวกต่อต้านสังคม คริ สตชนไม่เข้าร่ วมในกิจกรรมของสังคม เพราะกิจกรรมเหล่านี้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับรู ปเคารพและสิ่ งที่คล้ายรู ปเคารพ สังคมเข้าใจคริ สตชนผิดคิดว่าเป็ นพวกที่มี “ความเกลียด
ชังมนุษย์ชาติ” เมื่อสมาชิกบางคนของครอบครัวได้กลับใจใหม่ในขณะที่สมาชิกอื่น ๆ ยังไม่ยอมรับ
พระเยซูคริ สต์ ครอบครัวนั้นก็เกิดความวุน่ วายซึ่ งเป็ นเหตุให้ความเกลียดชังที่มีต่อคริ สตชนทวีความ
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รุ นแรงยิง่ ขึ้น ทาซิ ตสั (Tacitus) เรี ยกคริ สตชนว่า “กลุ่มชนที่สังคมพึงรังเกียจเพราะเต็มไปด้วยความต่า
ช้า” เขากล่าวต่อไปว่า เมื่อเนโร พยายามให้ความผิดในการลอบวางเพลิงตกอยูก่ บั คริ สตชน คริ สตชน
เป็ นจานวนมากไม่ถูกลงโทษเพราะข้อกล่าวหานี้ ขาดพยานหลักฐาน แต่คริ ตชนเหล่านี้กลับถูกลงโทษ
เพราะเป็ นศัตรู ของมนุษยชาติ เขาพยายามชี้แจงให้เห็นว่า (และความเห็นของคนอื่น ๆ เป็ นจานวนมาก)
ถึงแม้วา่ คริ สตชนไม่ได้วางเพลิงกรุ งโรม
พวกเขาก็สมควรกับการถูกลงโทษเพื่อเป็ นตัวอย่างเพราะ
อุปนิสัยใจคอที่เลวทราม
เปาโลได้เขียนจดหมายถึงชาวโรมในปี ค.ศ. 57 ไม่จาเป็ นต้องพูดอีกว่า ถ้าพวกเขาทาตัวดี ผูม้ ี
อานาจของบ้านเมืองคงยอมรับพวกเขา แต่ในขณะนี้คริ สตชนต้องการคาหนุนใจมากกว่านี้ ในจดหมาย
ฉบับแรกของเปโตรซึ่ งเขียนเมื่อหกปี ต่อมา เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชัดเจน เปโตรสัง่ ผูร้ ับ
จดหมายให้เชื่ อฟังผูป้ กครองบ้านเมืองและถามเขาเหล่านั้นว่า “ถ้าท่านทั้งหลายใฝ่ ใจประพฤติความดี
ผูใ้ ดจะทาร้ายท่าน” (1 เปโตร 3:13) แต่ในทันใดนั้นท่านก็บอกว่าเขาอาจต้องทนความทุกข์ยากลาบาก
เพื่อดารงความชอบธรรม และเตือนเขาเหล่านั้นถึง “การถลุงด้ วยไฟ” ซึ่งเป็ นการทดลองความเชื่ออันจะ
มาในไม่ชา้ ความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสนี้พวกเขาอาจต้องได้รับ เพราะพวกเขาเป็ นคริ สตชน (3:14
และข้อต่อ ๆ ไป, 4:12 และข้อต่อ ๆ ไป)
ในสถานการณ์ขณะนี้คริ สตชนต้องรับความทุกข์ทรมานตามกฎหมายโรมัน ทั้งนี้เพราะเพียงแต่
ว่าเขาเป็ นคริ สตชน คริ สตชนบางคนอธิ บายความจริ งว่าเขาเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ซ่ ึ งไม่ได้ทาความผิดอะไร แต่
ไม่มีใครฟังคาอธิ บายนี้ ในศตวรรษที่สองและที่สาม คริ สตชนผูใ้ ดที่พยายามจะอธิ บายว่าคริ สตชนเป็ นผู ้
บริ สุทธิ์ ต่อข้อกล่าวหาจะได้รับคาท้าให้พิสูจน์ความจงรักภักดีต่อจักรพรรดิดว้ ยการนมัสการบรรดาพระ
ของบ้านเมือง และสิ่ งที่สาคัญที่สุดเขาต้องเผาบูชาเครื่ องหอมแด่รูปปั้ นของจักรพรรดิหรื อสาบาน โดย
อ้างความเป็ นพระเจ้าของจักรพรรดิแน่นอน คริ สตชนที่รู้จกั หน้าที่ของตนไม่อาจทาให้สิ่งเหล่านี้ได้
ความปรารถนาที่จะนับถือจักรพรรดิเป็ นพระเจ้าได้ เริ่ มขึ้นตั้งแต่คริ สตศตวรรษที่ 1 สิ่ งนี้เป็ น
ส่ วนหนึ่งของอุดมการณ์ของจักรพรรดิเป็ นเหตุผลที่สาม และเหตุผลที่สาคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดความเป็ น
ปฏิปักษ์ต่อคริ สตชน และความเป็ นปฏิปักษ์น้ ีรุนแรงขึ้นในครึ่ งหลังของศตวรรษแรก
ตามอุดมการณ์ของจักรพรรดิซีซาร์ เป็ นมากยิง่ กว่าตัวแทนของพระเจ้า ในการลงโทษผูก้ ระทา
ผิดและอานวยสุ ขให้แก่ประชาชนที่เคารพกฎหมายให้สามารถดาเนิ นชีวติ ที่สงบมีสันติสุขโดยปราศจาก
การข่มเหง ซี ซาร์ เป็ นผูท้ ี่มีอานาจสู งสุ ดในจักรวรรดิและยังเป็ นพระเจ้าของจักรวรรดิ ซีซาร์ตอ้ งการให้
ประชาชนทุกคนจงรักภักดีต่อพระองค์ผเู ้ ดียว ดังนั้นเราจึงเห็นการต่อสู ้ทางฝ่ ายจิตวิญญาณของลัทธิ สอง
อย่างซึ่ งแต่ละลัทธิ มีพระเจ้าของตนเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่สูงสุ ด และสมควรแก่การนมัสการ อุดมการณ์ของ
จักรวรรดิยินยอมให้มีการนมัสการในทางศาสนาของแต่ละคน
ขอแต่เพียงให้มีการนมัสการมหา
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จักรพรรดิมากเท่าที่ควร แต่คริ สตศาสนาหาเป็ นเช่นนั้นไม่ คริ สตชนนมัสการพระเจ้าผ่านทางพระเยซู
และไม่ยอมที่จะนมัสการผูอ้ ื่นหรื อสิ่ งอื่นใด คริ สตชนยอมทาทุกสิ่ งเพื่อพระคริ สต์ สิ่ งนั้นทาให้คริ สตชน
ต้องจงรักภักดีต่อมหาจักรพรรดิและอธิ ษฐานเผือ่ พระองค์ แต่คริ สตชนต้องไม่อธิ ษฐานทูลขอต่อมหา
จักรพรรดิ (บัญญัติ 10 ประการ ข้อที่หนึ่งห้ามชาวยิวไม่ให้นมัสการมหาจักรพรรดิ แต่ชาวยิวไม่
เดือดร้อนนักเพราะจักรพรรดิหลายองค์ได้เคยยินยอมยกเว้นชาวยิว)
ศาสตราจารย์ แอทเธียลเบิร์ท (Professor Ethelbert) ได้เขียนหนังสื อชื่อ “พระคริสต์ กบั ซีซาร์ ”
เพื่อชี้ให้เห็นความขัดแย้งอย่างรุ นแรงระหว่างอุดมการณ์ของจักรวรรดิโรมัน
และอุดมการณ์ของ
คริ สตศาสนา เขาสนใจการทาเหรี ยญตราในสมัยนั้นเป็ นพิเศษ เพราะเหรี ยญตราสมัยนั้นใช้เป็ นสื่ อใน
การโฆษณาชวนเชื่อ เหรี ยญตราดังกล่าวถูกประทับรู ปที่แสดงให้เห็นการเสด็จออกของมหาจักรพรรดิ
ต่อหน้าประชาชน
เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีในพระพรที่มหาจักรพรรดิผเู ้ ป็ นเจ้าได้นามาให้โลกนี้
พร้อมกับการเสด็จมาสู่ โลกนี้ ของพระองค์เขาเขียนว่า ตั้งแต่ศตวรรษที่หนึ่ง บทสรรเสริ ญเพื่อต้อนรับ
เสด็จมหาจักรพรรดิบทหนึ่งกล่าวว่า “จงร้องต้อนรับ ชัยชนะ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของโลก ถาวรเป็ นนิตย์
ฤทธานุภาพ สง่าราศี เกียรติยศ สันติสุข ความมัน่ คง ปลอดภัย บริ สุทธิ์ ควรแก่การสรรเสริ ญ ยิง่ ใหญ่ ไม่
มีใครเทียม พระองค์แต่ผเู ้ ดียว พระองค์คู่ควรกับการครอบครองราชอาณาจักร โปรดเสด็จมาโดยเร็ ว
โปรดอย่าชักช้า โปรดเสด็จกลับมาอีก” (หน้า 155) ถ้าใครได้อ่านบทเพลงสดุดีบทที่ 72 ที่เขียนเป็ น
ภาษาลาติน (ภาษาทางการของจักรวรรดิ) จะพบความจริ งว่าบทเพลงสดุดีบทนี้ใช้ภาษาเหมือน ๆ กับคา
ต้อนรับเสด็จมหาจักรพรรดิเมื่อพระองค์เสด็จออกต่อหน้าประชาชน และเหมือนกับสิ่ งที่คริ สตชนเขียน
บนฝาผนังอุโมงค์ที่คุมขังเขาก่อนการประหารชี วติ เพื่อใช้โห่ ร้องยินดีในการเสด็จมาของพระคริ สต์”
(หน้า 251) อุดมการณ์ท้ งั สองไม่มีทางประสานกันได้ ผูไ้ หนเล่าควรแก่บลั ลังก์แห่งจักรวาลนี้และทรง
เป็ นผูก้ าหนดประวัติศาสตร์ ของโลกนี้? ซีซาร์ หรื อ พระคริสต์
โดมีเชียน (Domitian) (ค.ศ. 81-96) ต้องการนับถือพระเป็ นเจ้ากว่าผูอ้ ื่นที่เคยครอบครองบัลลังก์
มาก่อนพระองค์ พระองค์โสมนัสเมื่อประชาชนเรี ยกพระองค์วา่ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระเจ้าของข้า
พระองค์ท้ งั หลาย” แต่เนโรก็ได้รับเกียรติแบบนี้ เหมือนกัน เห็นได้จากการที่กษัตริ ยแ์ ห่งอาร์ เมเนีย ให้
ความนับถือพระองค์วา่ เป็ นเจ้านายของพระเจ้า และเราคงได้ทราบว่าจักรพรรดิไกอัส (Gaius) ใน ค.ศ.
40 ทรงพระพิโรธเพราะชาวยิวไม่ยอมรับว่าพระองค์เป็ นพระ พระองค์รับสั่งให้ประดิษฐานรู ปปั้ นของ
พระองค์ไว้ในวิหารแห่งเยรู ซาเล็ม
ถึงแม้วา่ คาสั่งนี้จะถูกยกเลิกในสิ บเอ็ดชัว่ โมงแต่มนั เป็ นคาสั่งที่
กระทบกระเทือนจิตใจของชาวยิวและคริ สตชนมากที่สุด
การที่คริ สตชนไม่ยอมนมัสการมหาจักรพรรดิ และภาษาที่คริ สตชนใช้ในการถวายเกียรติยศแด่
พระเยซูคริ สต์ท้ งั สองสิ่ งนี้ทาให้ดูเหมือนว่าคริ สตชนก่อกบฏ เราเคยได้พิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เปาโล
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และพรรคพวกโดนฟ้ องต่อผูพ้ ิพากษาประจาเมืองเธสะโลนิกาในปี ค.ศ. 50 ในข้อหาบ่อนทาลายและ
โดยเฉพาะในข้อหาประกาศว่าพระเยซูทรงเป็ นจักรพรรดิอีกองค์หนึ่ง ดีที่ผพู ้ ิพากษาเหล่านี้ไม่ตกใจเมื่อ
ได้รับฟังข้อกล่าวอันมีโทษร้ายแรงเช่นนี้ แต่ดาเนิ นคดีไปด้วยความเที่ยงธรรม
ตอนปลายปี ของปี นั้น เปาโลเขียนจดหมายถึงคริ สตจักรเมืองเธสะโลนิกาที่ท่านก่อตั้งขึ้นใน
คราวที่แวะไปเมืองนั้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ท่านกาชับพวกเขาไม่ให้หลงไป ตามคาล่อลวงที่วา่ วันขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้ามาแล้วท่านบอกว่า ก่อนที่วนั นั้นจะมาเจ้าแห่งความวุน่ วายผูก้ าลังทางานของมันอย่างลับ ๆ
ในโลกนี้จะปรากฎตัวเป็ นมนุษย์ซ่ ึ งได้แก่ “ลูกแห่งความพินาศ ผูก้ ีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู ้อะไร
ๆ ที่ได้ชื่อว่าเป็ นพระหรื ออะไร ๆ ที่เขาไหว้นมัสการนั้น แล้วมันก็นงั่ ในพระวิหารของพระเจ้า ประกาศ
ตัวว่าเป็ นพระเจ้า” ( 2 เธสะโลนิกา 2:3,4) ข้อความตอนนี้ของเปาโลเป็ นสิ่ งที่สอดคล้องกับพระดารัส
ของพระเยซูที่วา่
“สิ่ งอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่ งกระทาให้เกิดความวิบตั ิต้ งั อยูใ่ นที่ซ่ ึ งไม่สมควรจะตั้ง”
(มาระโก 13:14) พระดารัสของพระเยซูน้ ีมีการแปลความว่าหมายถึงความพยายามของไกอัส (Gaius)
ในการทาให้วหิ ารในเยรู ซาเล็มนมัสการพระองค์เป็ นพระเจ้า แต่มาในช่วงเวลานี้ เปาโลเขียนว่า การ
ปรากฏตัวเองของ “คนนอกกฎหมาย” ถูกยับยั้งโดยอานาจหนึ่งซึ่ งจะยับยั้ง “จนออกไปให้พน้ ” (2 เธ
สะโลนิกา 2:7) อานาจหน่วงเหนี่ยวนี้ น่าจะเป็ นอานาจของบ้านเมือง เพราะเปาโลรู ้วา่ มันขัดขวางอานาจ
นอกกฎหมายซึ่ งขวางกั้นความก้าวหน้าของพระราชกิจของพระเจ้า แต่เปาโลคิดว่าเขาควรจะเขียนเป็ น
ภาษาลับเพื่อความปลอดภัย เพราะถ้าจดหมายของเขาตกอยูใ่ นมือของศัตรู ข้อความที่กล่าวอย่างเปิ ดเผย
ว่าอานาจของบ้านเมืองจะหมดสิ้ นไป
จะกลายเป็ นการสนับสนุนข้อกล่าวหาที่วา่ เขาก่อการกบฏที่
เมืองเธสะโลนิกาเมื่อไม่กี่สัปดาห์น้ ี

6. วิวรณ์
แคว้นเอเซี ยเป็ นแคว้นของจักรวรรดิโรมันที่เคร่ งครัด ในการนมัสการมหาจักรพรรดิมากที่สุด
เมืองเประฆาโมอยูใ่ นแคว้นเอเซี ยเป็ นเมืองที่มีศาสนาของกรุ งโรมและของจักรพรรดิออกัสตัสตั้งแต่ปีที่
29 ก่อนคริ สตชนศักราชบางคนคิดว่ายอห์นได้คานึงถึงศาสนานี้ เมื่อท่านเรี ยกเประฆาโมว่าเป็ นสถานที่
“ที่นงั่ ของซาตานอยู่ (วิวรณ์ 2:13) (แต่บางคนอ้างถึงลัทธิ ของ Asklepios ซึ่ งเป็ นพระแห่งการรักษาที่มี
รู ปปั้ นของพระนี้เป็ นงูต้ งั อยูใ่ นเมืองนี้)
คริ สตชนในแคว้นเอเซี ยต้องยืนหยัดขึ้นต่อต้านลัทธิ ของ
ชาวต่างชาติหลายลัทธิ แล้วพวกเขายังต้องไม่ยอมตามศาสนาของกรุ งโรมอีกด้วย คนที่เฉยเมยต่อ
ศาสนาของบ้านเมืองอาจถูกตราหน้าว่าเป็ นพวกไม่รักชาติ
เราคงจาได้วา่ เปาโลมีเพื่อนที่เป็ นศาสนประธานที่เมืองเอเฟซัส ผูไ้ ด้เตือนท่านไม่ให้เข้าไปใน
เวทีมหรสพ เมื่อมีการเดินขบวนและจลาจลของชาวเมืองที่เข้าใจผิดคิดว่ามีการใส่ ร้ายพระแม่เจ้าอารเตมี
แต่ปุโรหิ ตของศาสนากรุ งโรมได้รับการเลือกสรรมาจากศาสนประธาน (ศาสนประธานเป็ นบุคคลที่
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ได้รับการยกย่องในเมืองของแคว้นเอเซี ย) และศาสนประธานก็ยนิ ดีที่จะรับเกียรติเป็ นปุโรหิ ต คริ สตชน
จึงถูกล่อล่วงอย่างหนักให้ประนีประนอม เพื่อไม่ให้เพื่อนบ้านรังเกียจว่าคริ สตชนไม่รู้คุณค่าของความ
สันติสุขและความมัง่ คัง่ ที่ทางการได้นามาสู่ แคว้นนั้น แต่คริ สตชนส่ วนใหญ่ไม่ยอมประนีประนอม เขา
จึงกลายเป็ นศัตรู ของบ้านเมืองที่สมควรถูกประหาร
หนังสื อวิวรณ์ของยอห์น สะท้อนให้เห็นสถานการณ์ของคริ สตจักรในแคว้นเอเซียในรัชกาล
ฟลาเวียน (Flavian) (ค.ศ. 69-92) การข่มเหงคริ สตชนอย่างแสนสาหัสเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 64 ใน
กรุ งโรม (วิวรณ์ 17:6) และในแคว้นเอเซี ยความเป็ นปฏิปักษ์น้ ีเกิดจากซาตาน ซึ่ งแทนด้วยพญานาคใหญ่
สี แดง ซาตานทาสงครามกับวิสุทธิ ชนด้วยเครื่ องมือสองชนิด ซึ่งแทนด้วยสัตว์ร้ายในบทที่ 13 ของ
หนังสื อวิวรณ์ สัตว์ตวั แรกเป็ นสัตว์ร้ายจากทะเล (หรื อนรก) หมายถึงอานาจของบ้านเมือง และสัตว์อีก
ตัวหนึ่งเป็ นสัตว์จากแผ่นดิน (อาจจะเรี ยกว่าผูพ้ ยากรณ์เท็จ) หมายถึงศาสนาของบ้านเมือง อานาจของ
เจ้าหน้าที่บา้ นเมืองที่อา้ งว่าเป็ นผูแ้ ทนจากพระเจ้าซึ่ งเปาโลได้เคยกล่าวไว้ บัดนี้กลับเป็ นอานาจที่ซาตาน
ใช้ในการทาลายประชากรพระเจ้า ซี ซาร์ ได้ละเมิดต่อพระเจ้าโดยการตั้งตนเป็ นพระแล้วมิหนาซ้ ายังมา
รบกวนประชากรของพระเจ้า โดยต้องการมีอานาจเหนือ “สิ่ งที่เป็ นของของพระเจ้า” คริ สตชนไม่อาจ
ตอบสนองความต้องการนี้ได้
แล้วคริ สตชนจะอธิ บายได้อย่างไรว่า ทาไมศัตรู ตวั ดั้งเดิมของพระเจ้า และคนของมันจึง
สามารถใช้อานาจบ้านเมืองและศาสนาของบ้านเมืองในการทาสงครามกับพวกเขา? ยอห์นบอกว่าคริ สต
ชนเป็ นฝ่ ายชนะซาตาน “ด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และเพราะคาพยายของพวกเขาเอง เพราะเขา
มิได้เสี ยดายที่จะพลีชีวติ ของตน” (วิวรณ์ 12:11) เขาดารงมัน่ อยูใ่ นความจงรักภักดีต่อพระเยซูคริ สต์
และไม่ยอมประนีประนอมกับศัตรู ที่ชกั ชวนด้วยวิธีการอันนุ่มนวลและโหดร้าย เขายอมพลีชีวติ และ
โลหิ ตของพวกเขาเป็ นเหมือนเมล็ดที่เกิดผลในชนรุ่ นต่อ ๆ มา ชัยชนะขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขาผู้
เป็ นพยาน “พยานผู้ซื่อสั ตย์ ” เป็ นสิ่ งที่ยอห์นใช้ในการชูใจพวกเขาในการทนทุกข์เป็ นพยานอย่างสัตย์
ซื่ อ เพื่อว่าชัยชนะของพระองค์จะเป็ นของเขา
เมื่อซี ซาร์ ทรงทาสิ่ งที่จกั รพรรดิที่ดีไม่ควรทา (สิ่ งนี้ยงั เป็ นจริ งในที่ต่าง ๆ ของโลกในสมัย
ปัจจุบนั ) คริ สตชนควรอย่างยิง่ ในการสนองความต้องการของซี ซาร์ เฉพาะในส่ วนที่พระองค์มีสิทธิ์
และควรปฏิเสธสิ่ งที่พระองค์ไม่มีสิทธิ์ เพราะคริสตชนถือว่ าพระเยซู คริสต์ ทรงเป็ นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
“กษัตริย์ของกษัตริย์แห่ งแผ่ นดินโลก” และพระองค์ ทรงเป็ นซีซาร์ ของซีซาร์ ด้วย ในพิธีสถาปนา
กษัตริ ยข์ องอังกฤษ กษัตริ ยไ์ ด้รับลูกโลกทองคาที่มีกางเขนตั้งอยูพ่ ร้อมกับคาเหล่านี้ “เมื่อพระองค์ทรง
ทอดพระเนตรเห็นลูกโลกนี้อยูใ่ ต้กางเขน ขอทรงระลึกว่าทั้งโลกนี้อยูภ่ ายใต้อานาจและอาณาจักรของ
พระคริ สต์ผไู ้ ถ่ของเรา” ชาติใดที่มีผปู ้ กครองที่ยอมรับอานาจของพระผูไ้ ถ่ ชาติน้ นั ก็มีความสุ ข
56

และถึงแม้วา่ เรายังไม่เห็นทุกสิ่ งอยูภ่ ายใต้พระบาทพระคริ สต์ เราก็อาจเป็ นพยานได้วา่ พระองค์
ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า “ความอดทนและศรัทธาของวิสุทธิชน” ที่ทาให้คริ สตชนในศตวรรษแรก ๆ
ได้รับชัยชนะจะนามาซึ่ งชัยชนะแก่คริ สตชนในปั จจุบนั เมื่อเผด็จการแบบใหม่และอุดมการณ์แบบใหม่
ตั้งตัวขึ้นเป็ นเจ้าของชีวติ ของผูอ้ ยูใ่ ต้การปกครอง ตามความเป็ นจริ งแล้วชัยชนะเช่นนี้เป็ นของพี่นอ้ ง
ของเราในส่ วนต่าง ๆ ของโลกผูช้ นะโดยพระโลหิตของพระเมษโปดก และด้วยคาพยานของเขาเอง
พวกเขาพร้อมเสมอที่จะเสี ยชี วติ โดยไม่ยอมเสี ยความจงรักภักดีต่อพระคริ สต์ เมื่อโลกนี้ยงั ไม่ขาดผูพ้ ลี
ชีวติ เพื่อพระคริ สต์
คริ สตชนก็ควรจะมัน่ ใจในความหวังสาหรับวันนั้นเมื่ออาณาจักรของโลกจะ
กลายเป็ น “ราชอาณาจักรขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเราและเป็ นของพระคริสต์ ของพระองค์ และ
พระองค์ จะทรงครอบครองตลอดไปเป็ นนิตย์ ” (วิวรณ์ 11:15)
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บทที่ 6 ข่ าวประเสริฐเผชิญกับหลักคาสอนเท็จ
“คริสตศาสนาพันธุ์ทาง” เป็ นชื่อของหนังสื อที่ ดร.ฮอร์ตนั เดวีส่ ์ (Dr. Horton Davies) เป็ น
ผูเ้ ขียนและตีพิมพ์ในปี 1954 ในหนังสื อเล่มนี้เขาได้อธิ บายลัทธิ ศาสนาที่ผดิ จากหลักคาสอนที่สาคัญ ๆ
ของคริ สตศาสนาไม่มากก็นอ้ ย ในบทนี้เราจะพิจารณาลัทธิทางศาสนาที่เป็ น “คริสตศาสนาพันธุ์ทาง”
และเกิดขึ้นในสี่ ศตวรรษแรก เราจะพิจารณาแต่ลทั ธิ ที่ผดิ จากคาสอน ข้อสาคัญอย่างร้ายแรงจนผูบ้ นั ทึก
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่วา่ มันไม่มีสาระสาคัญของข่าวประเสริ ฐเหลืออยูเ่ ลย และดังนั้นคริ สตชน
ควรจะทราบธาตุแท้ของคาสอนเหล่านี้ คาสอนเท็จทั้งสี่ น้ ีได้แก่ ลีเกอลิซึม (Legalism) แอสซิทติค
(Ascetic) นอสติคซิซึม (Gnosticism) แอนไทโนเมียน นอสติคซึซึม (Antinomian Gnosticism) และด๊อก
ซิติซึม (Docetism)

1. ลีเกอลิซึม (Legalism)
“ลีเกอลิซึม” (Legalism) ในที่น้ ีหมายถึงความพยายามในการผสมข่าวประเสริ ฐที่กล่าวว่ามนุษย์
จะรอดโดยการรักษาธรรมบัญญัติของยิว ความพยายามเช่นนี้เกิดมากกว่าหนึ่งครั้งในประวัติศาสตร์ ของ
คริ สตจักรสมัยอัครทูต แต่เราจะพิจารณาเฉพาะครั้งที่ทาให้เปาโลต้องเขียนจดหมายถึงชาวกาลาเทีย
ในปี ค.ศ. 47 และ 48 เปาโลและบารนาบัสขะมักเขม้นในการประกาศข่าวประเสริ ฐในไซปรัส
และบริ เวณภาคกลางของเอเซียตะวันออกกลาง โดยได้รับความสนับสนุนจากคริ สจักรกาลาเทีย ใน
บริ เวณภาคกลางของเอเซี ยตะวันออกกลาง ท่านทั้งสองพบความสาเร็ จอย่างมากที่บางเมืองในตอนใต้
ของแคว้นกาลาเทียและท่านทั้งสองตั้งคริ สตจักรขึ้นหลายแห่ง แต่เมื่อมิชชันนารี ท้ งั สองท่านกลับมาถึง
เมืองอันทิโอกไม่นานนักความยุง่ ยากก็เกิดขึ้นในคริ สตจักรของเมืองนี้
และแพร่ ไปยังคริ สตจักร
ทั้งหลายที่ต้ งั ขึ้นใหม่ในภาคใต้ของแคว้นกาลาเทีย
คริ สตจักรแม่ในกรุ งเยรู ซาเล็มมีสมาชิกชาวยิวเป็ นอันมากที่อาจเรี ยกได้วา่ เป็ น “พวกร้ อนรนใน
ธรรมบัญญัติ” บางคนในพวกนี้มีความสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้ นกับพวกฟาริ สี คนเหล่านี้คิดเห็นว่า
คริ สตจักรเป็ นกลุ่มของคนที่แตกต่างจากชาวยิวทั้งมวลเพียงเล็กน้อย
คริ สตชนเป็ นเพียงกลุ่มคนที่
ยอมรับว่าพระเยซูคริ สต์คือพระเมสิ ยาห์ คนเหล่านี้คิดว่าชาวยิวอื่น ๆ ผิดพลาดที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซู
เป็ นพระเมสิ ยาห์ พวกเขาอาจยอมรับว่าชาวต่างชาติจานวนหนึ่งต้องเข้าเป็ นประชากรของพระเมสิ ยาห์
เพื่อให้ครบโค้วต้าของผูร้ อด ทั้งนี้เพราะชาวยิวเป็ นจานวนมากไม่ยอมรับพระเยซู แต่ชาวต่างชาติพวกนี้
ต้องเข้าเป็ น “โพรสเซลลิท” (Proselytes) (โพรสเซลลิท คือชาวต่างชาติโดยกาเนิ ด แต่ภายหลังหันมา
ถือเอาศาสนายิวอย่างเคร่ งครัด โพรสเซลลิท Proselytes แตกต่างจาก ก๊อด-เฟี ยร์เรอส์ God-Fearers ซึ่ง
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ไม่เคร่ งครัดนักในการนมัสการและดาเนิ นชีวติ แบบชาวยิว) พวกเขาไม่เพียงต้องยอมรับว่าพระเยซูเป็ น
พระเมสิ ยาห์เท่านั้น แต่ตอ้ งรักษาธรรมบัญญัติของโมเสสด้วย อัครทูตแห่งกรุ งเยรู ซาเล็มไม่เห็นด้วยกับ
ความคิดนี้ ทั้งเปาโลและบารนาบัสก็ไม่เห็นด้วย แต่พวก “ร้ อนรนในธรรมบัญญัติ” ต้องการให้หวั หน้า
พวกเขาคิดว่าอัครทูตคงไม่ยอมเป็ นหัวหน้าของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงยกยากอบน้องชายของพระเยซู
เป็ นหัวหน้า พวกเขาเห็นว่ายากอบเป็ นคนฉลาดกว่า และไม่มีหวั รุ นแรงเหมือนคนอื่น)
ตัวแทนของพวกเขาเหล่านี้ได้ไปเยีย่ มคริ สตจักรเมืองอันทิโอก และพยายามเสนอความเห็น
ของพวกเขาให้คริ สตจักรแห่ งนี้ คริ สตจักรแห่งนี้จึงตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่ยากในการแก้อยูส่ ักพักเพราะ
ผูน้ าคริ สตจักรอันทิโอกคิดที่จะยอมตามสักชัว่ คราวเพราะพวกสอนเท็จยืนยันอย่างแข็งขัน แต่เปาโลไม่
ยอมถอยแม้แต่กา้ วเดียว เพราะท่านเชื่อว่าหลักความเชื่อพื้นฐานของข่าวประเสริ ฐต้องไม่สั่นคลอน และ
การยืนยันของท่านได้ช่วยหลายคนที่กาลังไขว้เขว
สถานการณ์ในคริ สตจักรต่าง ๆ ของแคว้นกาลาเทียยิง่ แย่กว่านี้ พวกคริ สตชนนิยมศาสนายิว
ได้มาเยีย่ มคริ สตจักรเหล่านี้ และยืนกรานว่าคริ สตชนชาวกาลาเทียที่บงั เกิดใหม่ตอ้ งเข้าพิธีสุหนัต และ
ถือรักษาธรรมบัญญัติเพื่อพระเจ้าจะยอมรับ และคริ สตจักรในเยรู ซาเล็มจะรับพวกเขาเป็ นพรรคพวก
คริ สตชนชาวกาลาเทียยินดีที่จะทาตามคาพูดของตัวแทนของพวกสอนเท็จ
เพราะพวกเขายังขาด
ประสบการณ์ ตัวแทนพวกสอนเท็จกล่าวว่าเปาโลคงจะไม่เข้าใจหลักความเชื่ ออย่างถ่องแท้ เปาโลเป็ นผู ้
ที่มาเชื่อทีหลังและไม่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูโดยตรงเหมือนอัครทูตในเยรู ซาเล็ม ถ้าเปาโลมีสิทธิ
อานาจสิ ทธิ อานาจนี้ตอ้ งได้รับมอบจากผูน้ าคริ สตจักรในเยรู ซาเล็ม และพวกเขามีสิทธิมาสอนหลัก
ความเชื่อที่แท้จริ งที่ถือกันอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม
ถึงอย่างไรก็ตาม เปาโลคิดเห็นว่าคาสอนที่ให้รับพิธีสุหนัต และถือรักษาธรรมบัญญัติร่วมกับ
การยอมรับว่าพระเยซูเป็ นพระเมสิ ยาห์เพื่อจะรอดนั้น เป็ นการหลงจากความจริ ง มันทาลายหลักความ
จริ งที่วา่ พระเจ้าประทานความรอดโดยพระคุณและมนุษย์รับความรอดโดยความเชื่อ และความจริ งที่วา่
ความรอดนาศักดิ์ศรี มาสู่ มนุ ษย์ที่รอดโดยความรอดที่เป็ นของพระเจ้าแต่ผเู ้ ดียวตามข่าวประเสริ ฐ คา
สอนที่คริ สตชนนิยมศาสนายิวได้สอนเป็ นสิ่ งที่แตกต่างจากข่าวประเสริ ฐที่เปาโล และเพื่อนอัครทูตได้
ประกาศอย่างสิ้ นเชิง ดังนั้นคาสอนนั้นจึงไม่ใช่ข่าวประเสริ ฐ
เมื่อเปาโลทราบว่าอะไรกาลังเกิดขึ้นในคริ สตจักรต่าง ๆ ในแคว้นกาลาเทีย ท่านรี บเขียน
จดหมายฉบับหนึ่งเพื่อเตือนเขาว่า ในเมื่อพวกเขารู ้คุณค่าของความรอดแล้ว ก็จงอย่าละทิง้ ข่าวประเสริ ฐ
แห่งการปลดปล่อยมนุษย์ที่พวกเขาได้ยนิ จากท่าน และอย่ารับเอาคาสอนอันนามาซึ่ งความเป็ นทาสทาง
ฝ่ ายจิตวิญญาณ เปาโลอธิ บายและกล่าวแก้เพื่อข่าวประเสริ ฐในการต่อต้านพวก “ลิเกอลิสท์” (Legalist)
ด้วยเหตุผลต่อไปนี้
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ก. ข่ าวประเสริฐที่เปาโลประกาศคือข่ าวประเสริฐทีท่ ่านได้ รับโดยตรงจากพระคริสต์ เพื่อจะ
สนับสนุนความจริ งนี้ท่านจึงต้องยืนยันความเป็ นอัครทูต และบรรยายถึงชีวติ ของท่านตั้งแต่ท่านกลับใจ
ใหม่ (รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อคริ สตจักรกรุ งเยรู ซาเล็ม) เพื่อพวกเขาจะทราบความจริ งว่าสิ ทธิ
อานาจที่ท่านมีอยูท่ ่านไม่ได้มาจากผูน้ าของคริ สตจักรกรุ งเยรู ซาเล็ม ในการยืนยันความเป็ นอัครทูตซึ่ง
ทาให้เปาโลต้องมีชีวติ แบบนี้ เปาโลได้ใช้สานวนอันหนึ่งซึ่ งเป็ นสานวนในศตวรรษที่หนึ่งใช้ในการ
กล่าวแก้เพื่อข่าวประเสริ ฐ แต่เราจะไม่พิจารณาสานวนอันนี้อย่างละเอียด แต่สาหรับเปาโลแล้วท่านใช้
สานวนนี้เสมอในการกล่าวแก้เพื่อข่าวประเสริ ฐ
ข. ถ้ามนุษย์จาเป็ นต้องถือรักษาธรรมบัญญัติของยิวเพื่อให้พระเจ้ายอมรับเขา เปาโลถามว่า
“พระเยซู คริสต์ ทรงสิ้นพระชนม์ เพือ่ อะไร?” พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์เพื่อนาความรอดมาสู่ ประชากร
ของพระองค์ พระเยซูไม่เห็นจาเป็ นต้องสิ้ นพระชนม์ถา้ มนุษย์อาจได้รับความรอดโดยวิธีของคริ สตชน
นิยมศาสนายิว
ข. ชีวติ คริสตชน ชาวกาลาเทียทราบดีจากประสบการณ์วา่ เป็ นของประทานของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เมื่อพวกเขาได้รับชี วติ นี้ พระวิญญาณทรงเป็ นพยานโดยการสถิตอยูก่ บั พวกเขาและทาพระราช
กิจท่ามกลางพวกเขา ถ้าเขาเริ่ มต้นชีวติ คริ สเตียนด้วยพระวิญญาณแล้ว พวกเขาคงจะบ้าถ้าพวกเขาจะ
ดาเนินชี วติ นี้ ดว้ ยตัวเอง
ง. คริสตชนนิยมศาสนายิว อ้างเหตุผลในการยืนกรานให้มีการเข้าสุ หนัตโดยใช้ตวั อย่างของ
อับราฮัม พิธีสุหนัตเป็ นตราประทับพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทากับอับราฮัม และไม่มีพวกนอก
สุ หนัตคนไหนมีส่วนในพันธสัญญานี้พร้อมทั้งพระพรแห่ งพันธสัญญา เปาโลตอบว่าบุตรที่แท้จริ งของ
อับราฮัมคือผูท้ ี่ชอบธรรมโดยการเชื่อในพระเจ้าเหมือนอับราฮัมได้เชื่อ ผูท้ ี่ เชื่อพระเจ้าเหมือนอับราฮัม
คือผูท้ ี่ได้รับพระพรที่พระเจ้าทรงสัญญาแก่อบั ราฮัม พระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมสาเร็ จแล้ว
ในพระคริ สต์ พระสัญญานี้ไม่ได้สาเร็ จโดยการประทานธรรมบัญญัติ พระพรของพันธสัญญานี้ไม่มาถึง
มนุษย์โดยทางธรรมบัญญัติของโมเสส (ซึ่งพระเจ้าประทาน หลังจากที่พระองค์ประทานพันธสัญญา
และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพันธสัญญาได้) แต่มาถึงมนุ ษย์โดยทางความเชื่อในพระคริ สต์
จ. ธรรมบัญญัติสาปแช่ งผู้ทไี่ ม่ รักษาธรรมบัญญัติครบทุกข้ อ ดังนั้นที่ผหู ้ วังจะรอดโดยการ
รักษาธรรมบัญญัติจึงถูกสาปแช่งโดยธรรมบัญญัติ แต่โดยการสิ้ นพระชนม์ที่กางเขน พระคริ สต์ได้รับ
เอาคาสาปแช่งที่ธรรมบัญญัติมีต่อมนุษย์ไป และพระองค์ทรงปลดปล่อยประชากรของพระองค์ให้พน้
จากคาสาปแช่งนี้ ทาไมพวกเขาจึงต้องหันกลับเพื่อไปอยูใ่ ต้คาสาปแช่งนี้อีก
ฉ. ความชอบธรรม โดยการรักษาธรรมบัญญัติเป็ นหลักคาสอนที่ใช้กนั ในสมัยก่อนที่พระเยซู
เสด็จมาแต่มาบัดนี้พระเยซูได้เสด็จมาแล้ว และผูท้ ี่วางใจในพระองค์เป็ นผูท้ ี่มีจิตวิญญาณควรแก่การเป็ น
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บุตรของพระเจ้าการยอมฟังพวกคริ สตชนนิยมศาสนายิวคือการหมุนนาฬิกาย้อนกลับ และการกลับเป็ น
ทารกอีกนั้นเอง
ช. ธรรมบัญญัติทาให้ มนุษย์ เป็ นทาส แต่ความเชื่ อในพระคริ สต์ทาให้มนุษย์เป็ นไท ทาไม
มนุษย์ผเู ้ ป็ นอิสระแล้วโดยพระคริ สต์ตอ้ งละทิ้งเสรี ภาพและยอมกลับเป็ นทาส “เพื่อเสรี ภาพนั้นเอง พระ
คริ สต์จึงโปรดให้เราเป็ นไท เหตุฉะนั้นจงตั้งมัน่ และอย่าเข้าเทียมแอกเป็ นทาสอีกเลย” (กาลาเทีย 5:1)
ซ. อย่าเข้าใจผิดว่าเสรี ภาพโดยพระคุณจะเป็ นช่องทางให้มนุษย์ประพฤติตนไร้ศีลธรรม ความ
เชื่อในข่าวประเสริ ฐคือความเชื่อที่แสดงออกเป็ นกิจที่ทาด้วยความรัก และส่ งผลให้มีการประพฤติตาม
“พระบัญญัติของพระคริ สต์” (กาลาเทีย 5:6,6:2)

2. เอสเซติก นอสติซิซึม (Ascetic Gnosticism)
“นอสติคซิซึม” (Gnosticism) เป็ นปรัชญาที่พฒั นาขึ้นอย่างเต็มที่ในศตวรรษที่สอง ปรัชญานี้
อธิ บายคริ สตศาสนาในชนชั้นสู งที่มีความรู ้เข้าใจ ปรัชญานี้อา้ งตัวเองว่าเป็ นความรู้ช้ นั สู งซึ่งสามารถ
ปลดปล่อยจิตวิญญาณจากโซ่ ตรวนที่ผกู มัดจิตวิญญาณกับโลกวัตถุ และสามารถนาจิตวิญญาณไปสู่ โลก
แห่งความจริ งและความสว่าง หลายสานักของปรัชญานี้ ดูถูกโลกวัตถุ และแสดงออกโดยการทรมาน
ร่ างกาย
ในจดหมายของชาวโคโลสี เปาโลได้ช้ ีให้เห็นว่าความใช้ไม่ได้ของปรัชญาแห่งลัทธิ น้ ีซ่ ึ งกาลัง
ก่อตัว โคโลสี เป็ นเมืองหนึ่งในหุบเขาไลคัสของแคว้นเอเซี ย เพื่อนร่ วมงานของเปาโลคนหนึ่งได้นาข่าว
ประเสริ ฐไปสู่ เมืองนี้ขณะที่เปาโลกาลังทางานในฐานะอัครทูตในเมืองเอเฟซัสประมาณ 3 ปี (ค.ศ. 5255) 2-3 ปี ต่อมาเมื่อเปาโลถูกคุมตัวในกรุ งโรมเพื่อรอการถวายฎีกาถึงซี ซาร์ ท่านได้ทราบข่าวความ
วุน่ วายที่เกิดขึ้นในคริ สตจักรต่าง ๆ ที่อยูใ่ นหุ บเขาไลคัสโดยเฉพาะอย่างยิง่ คริ สตจักรเมืองโคโลสี หลาย
คนในคริ สตจักรแห่งนี้กาลังหลงไปตามคาสอนที่น่าฟังซึ่ ง (แม้วา่ พวกเขาไม่เคยสงสัยว่ามัน) กาลัง
ทาลายข่าวประเสริ ฐที่ถูกต้องที่พวกเขาได้รับเอาไว้และมันกาลังนาพวกเขาไปสู่ ความเป็ นทาส
คาสอนอันนี้มีแนวความคิดของชาวยิวเป็ นพื้นฐานอยูม่ าก ดังเห็นได้จากคาสั่งตามธรรมบัญญัติ
เช่นพิธีสุหนัต การกินการดื่ม สะบาโต วันต้นเดือน และเรื่ องเทศกาลอื่น ๆ ของชาวยิว มาถึงแค่น้ ีเราคง
เห็นว่าคาสอนเท็จนี้คล้ายคลึงกับ “ลิเกอลิซึม” (Legalism) ซึ่ งเปาโลได้ต่อสู ้ในคริ สตจักรต่าง ๆ ของ
แคว้นกาลาเทียแต่ถึงแม้วา่ คาสอนเท็จนี้จะมีเรื่ องของชาวยิวเป็ นพื้นฐาน แต่ส่วนหลักใหญ่ของมันเป็ น
ปรัชญาซึ่ งไม่ได้มาจากชาวยิว ในเมืองโคโลสี ไม่มีกาแพงกั้นระหว่างชาวยิวและชาวต่างชาติ การคบค้า
สมาคมในสังคมทาให้ศาสนาต่าง ๆ ผสมผสานกัน และ “คาสอนเท็จที่โคโลสี ” (ชื่อนี้เรี ยกกันอย่าง
แพร่ หลาย) อาจจะเรี ยกได้วา่ เป็ นการดัดแปลงข่าวประเสริ ฐ โดยมีโครงร่ างของ “จิววิสฮ์-เฮเลนนิสติค
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ซินคริ ตติซึม” (Jewish-Hellenistic Syncretism) “ซินคริ ตติซึม” (Syncretism) คือการเลือกเอาบางส่ วน
ของศาสนาต่าง ๆ มาผสมผสานและปรับปรุ งขึ้น
คาสอนเท็จนี้สอนว่า
ทูตสวรรค์ที่เป็ นตัวกลางซึ่งพระเจ้าประทานธรรมบัญญัติของยิว
(เปรี ยบเทียบ กิจการ 7:53, กาลาเทีย 3:19, ฮีบรู 2:2) ก็คือเทพเจ็ดองค์แห่งดาวเคราะห์เจ็ดดวง ซึ่ งได้แก่
“เทพผู้ครองศักดิเทพ” ผูท้ ี่มีลกั ษณะบางอย่างของพระเจ้า และเป็ นผูค้ วบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่าง
พระเจ้ากับมนุษย์
มนุษย์จาเป็ นต้องถวายบรรณาการแก่เทพเหล่านี้ดว้ ยการรักษากฎเกณฑ์บางอย่าง
เพราะเทพพวกนี้มีอานาจที่จะขวางมนุษย์ไม่ให้เข้าเฝ้ าพระเจ้าได้
การฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์คือการนาภัย
อันตรายมาสู่ ตวั มนุษย์ เพราะเป็ นการทาให้เทพโกรธ และมนุษย์ตอ้ งดับความโกรธของเทพด้วยการ
ปฏิเสธความต้องการฝ่ ายกายอย่างรุ นแรงและต้องลงโทษตัวเองด้วย ลัทธิ น้ ีสอนถึงพระราชกิจของพระ
คริ สต์ดว้ ยในทานองที่วา่ การเสด็จมาสู่ โลก และการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์ตอ้ งได้รับอนุญาตจาก
เทพเหล่านี้ และการที่พระองค์ตอ้ งทนทุกข์ทรมานและสิ้ นพระชนม์เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์มี
ศักดิ์ศรี ต่ากว่าเทพพวกนี้ ในทานองเดียวกัน ความจงรักภักดีต่อพระคริ สต์ไม่อาจช่วยมนุษย์ให้หลุดจาก
การควบคุมของเทพเหล่านี้ได้ ดังเห็นได้จากกรณี ของเปาโลผูร้ ับใช้ของพระคริ สต์คนหนึ่ง ความทุกข์
ยากลาบากที่เปาโลได้รับใช้พระคริ สต์แสดงว่าท่านไม่มีอานาจเหนือเทพเหล่านี้ผสู ้ ามารถช่วยท่านให้ไม่
ต้องรับความยากลาบากต่าง ๆ
แนวคาสอนนี้ดึงดูดความสนใจของบุคคลบางประเภท เพราะมันอ้างตัวเองว่าเป็ นคาสอนชนิด
ก้าวหน้าสาหรับผูท้ ี่มีจิตวิญญาณสู ง คริ สตชนได้รับเชิญให้แสวงหาปั ญญาชั้นสู งนี้ และเข้าใจความล้ า
ลึก โดยการยอมรับคาแนะนาติดต่อกันหลายครั้งจนบรรลุความบริ บูรณ์ พิธีบพั ติศมาเป็ นคาแนะนาขึ้น
เริ่ มต้นผูท้ ี่ตอ้ งการทราบสัจธรรมมากกว่านี้ ตอ้ งละเว้นโลกวัตถุ
โดยการทรมานกายอย่างสาหัส
จนกระทัง่ เขาถูกนาออกจากโลกแห่งความมืดไปสู่ แดนแห่ งความสว่าง และการไปสู่ ความสว่างนี้แหละ
คือการได้รับการไถ่อย่างบริ บูรณ์
ถึงแม้ปรัชญานี้ จะดึงดูดคนเป็ นอันมากได้ แต่เปาโลกล่าวโทษลัทธิ น้ ีวา่ เป็ นการแสร้งทา มัน
ไม่ได้เป็ นความรู ้สึกซึ้ งกว่าความรู ้แห่งข่าวประเสริ ฐที่อคั รทูตประกาศ ลัทธิ น้ ีขดั แย้งกับข่าวประเสริ ฐ
อย่างสิ้ นเชิงและทาลายหลักความเชื่อหลักฐานของคริ สตศาสนา
มันเป็ นลัทธิ ที่ยกย่องเทพแห่งดาว
เคราะห์และปล่อยชีวติ ตามโชคชะตาแทนที่จะแสวงหาน้ าพระทัยพระเจ้า เป็ นลัทธิ ที่นามนุษย์ไปสู่ ความ
เป็ นทาสของเทพต่าง ๆ ที่กล่าวมา และเป็ นลัทธิ ที่ไม่สนใจพระคุณของพระเจ้า
เปาโลยกเอาเรื่ องของพระคริ สต์ข้ ึนมาเพื่อคัดค้านลัทธิ น้ ีซ่ ึ งท่านเรี ยกว่า “ตานานมนุษย์ ” เทพ
แห่งดาวเคราะห์ไม่มีพระลักษณะของพระเจ้าเลยแม้แต่นอ้ ยแต่พระคริ สต์มีพระลักษณะของพระเจ้า
อย่างครบบริ บูรณ์ในพระคริ สต์มีสติปัญญาและความรู ้ท้ งั ปวง
ในพระคริ สต์มนุ ษย์สามารถเข้าถึง
62

สติปัญญาและความรู ้ท้ งั ปวง สติปัญญาและและความรู ้ในพระคริ สต์มิใช่สิ่งที่มีเฉพาะชนชั้นสู งเท่านั้น
แต่มีไว้สาหรับทุกคน เทพแห่งดาวเคราะห์ไม่ใช่ตวั กลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คนกลางระหว่าง
พระเจ้ากับมนุษย์คือพระคริ สต์ผทู ้ รงสภาพของพระเจ้าและมนุษย์ พระคริ สต์ทรงมีศกั ดิ์ศรี ต่ากว่าเทพเจ้า
ดาวเคราะห์หรื อ ? เปล่าเลย พระองค์ทรงเหนือกว่าพวกมันด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก
วิญญาณเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ พระองค์ทรงสร้างพวกมันและสรรพสิ่ งที่มี
อยู่ ประการทีส่ อง พระองค์ทรงชนะพวกมันเมื่อพวกมันมาต่อสู ้กบั พระองค์ที่ไม้กางเขน และโดยชัย
ชนะนี้พระองค์ก็ทรงปลดปล่อยประชากรของพระองค์จากเงื้อมมือของพวกมันซึ่ งขณะนี้หมดฤทธิ์ แล้ว
เพื่อประชากรของพระองค์จะหลุดจากความเป็ นทาส จาเป็ นหรื อที่ผทู ้ ี่เป็ นอันเดียวกันกับพระคริ สต์ตอ้ ง
ทาบางอย่างเพื่อระงับความโกรธของวิญญาณที่เป็ นสิ่ งที่มีข้ ึนโดยพระคริ สต์ จาเป็ นหรื อที่ผทู ้ ี่ได้ตายและ
ฟื้ นคืนชีวติ ร่ วมกับพระคริ สต์โดยความเชื่ อ
และมีชยั ชนะร่ วมกับพระองค์ตอ้ งถวายบรรณาการแก่
บรรดาเทพที่พา่ ยแพ้พระคริ สต์แล้ว ลัทธิ น้ ีไม่ใช่ความรู ้อนั ลึกซึ้ งหรอก แต่การนมัสการเทพเหล่านี้เป็ น
เรื่ องของคนไร้สติปัญญา มันชักชวนผูท้ ี่เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ในพระคริ สต์ได้กลับไปเป็ นเด็กอีก
ในการอธิ บายข่าวประเสริ ฐเพื่อต่อต้านลัทธิ น้ ี เปาโลได้เป็ นตัวอย่างที่ดีในการพร้อมเสมอที่จะ
เป็ น “คนทุกชนิดต่ อคนทั้งปวง” เพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริ ฐ (1 โคริ นธ์ 9:22) ท่านเผชิ ญกับความรู ้ผิด ๆ
และลัทธิปฏิเสธความต้องการของร่ างกาย ซึ่ งมาล่อลวงคริ สตชนชาวโคโลสี ดว้ ยความรู้ที่ถูกต้องและ
ลัทธิ ปฏิเสธความต้องการของเนื้อหนังของพระคริ สต์ ในการเขียนต่อต้านการสอนเท็จอย่างไม่อ่อนข้อ
ท่านได้ใช้คาศัพท์ของลัทธิ น้ ี และชี้ให้เห็นว่าความจริ งซึ่ งพวกเขาไม่สามารถค้นพบด้วยตัวเองนั้น เป็ น
ความจริ งที่หาได้ในพระคริ สต์ผเู้ ป็ น “ความลา้ ลึก” (หรื อการเปิ ดเผย) ของพระเจ้า
มีบางคนให้ความเห็นไว้วา่ เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ดว้ ยวัตถุประสงค์สองประการพร้อมกัน
คืออธิ บายกล่าวแก้ข่าวประเสริ ฐเพื่อต่อสู ้กบั คนที่มีปัญญาของชาวต่างชาติ และอธิ บายข่าวประเสริ ฐ
สาหรับคริ สตชนในคริ สตจักร เมื่อเปาโลอธิบายให้ชาวต่างชาติ ท่านอธิ บายด้วยความเข้าใจในเบื้องหลัง
ของลัทธิ น้ ีและใช้ภาษาสานวนของลัทธิ น้ ีตามความเข้าใจของคริ สตชน เพื่อแสดงให้เห็นว่าปั ญญาที่
พวกเขาไม่สามารถตอบได้อย่างถูกต้องนั้นมีคาตอบอยูใ่ นพระคริ สต์
การที่เปาโลได้ใช้ศพั ท์แสงของลัทธิ สอนเท็จแห่งโคโลสี โดยไม่แสดงความเชื่ อถือในลัทธิ น้ ี
ทาให้เราเข้าใจได้วา่ ทาไมคาศัพท์ในจดหมายโคโลสี และเอเฟซัสจึงต่างจากคาศัพท์ในจดหมายฉบับอื่น
ๆ การต่อต้านการสอนที่เท็จที่โคโลสี เป็ นเหตุให้เปาโลเปรี ยบสามัคคีธรรมของคริ สตชนเป็ นเหมือน
ร่ างกาย แล้วท่านจึงเปรี ยบคริ สตจักรโคโลสี และเอเฟซัสเป็ นพระกายที่มีพระคริ สต์เป็ นศีรษะ โดย
วิธีการนี้ท่านไม่เพียงแต่แสดงความจริ งว่าสมาชิกของคริ สตจักรต้องพึ่งพาอาศัยกันเท่านั้น แต่ยงั แสดง
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ความจริ งว่าสมาชิกแต่ละคน และสมาชิกทั้งกลุ่มต้องพึ่งพระคริ สต์ในการมีชีวติ และการมีฤทธานุภาพ
และท่านพิสูจน์ให้เห็นจริ งว่าพระคริ สต์ทรงอยูเ่ หนือวิญญาณต่าง ๆ ที่คอยทาลายพระองค์
เมื่อเปาโลโต้แย้งลัทธิ สอนเท็จแห่งโคโลสี ท่านบรรยายถึงความยิง่ ใหญ่ของพระคริ สต์เหนือทุก
สิ่ งในจักรวาลอย่างลึกล้ ายิง่ กว่าที่ท่านเคยเขียนมาก่อน ความจริ งอันนี้ปรากฎอยูบ่ า้ งในจดหมายฉบับอื่น
ที่เขียนก่อนหน้านี้แต่เปาโลบรรยายอย่างละเอียดในจดหมายโคโลสี และเอเฟซัส ถึงแม้ความชอบธรรม
โดยความเชื่ อจะเป็ นรากฐานของข่าวประเสริ ฐที่เปาโลประกาศ แต่ความชอบธรรมโดยความเชื่อไม่ใช่
ทั้งหมดของข่าวประเสริ ฐ ในบางครั้งเปาโลเน้นถึงความชอบธรรมโดยความเชื่ ออย่างมาก เช่นใน
จดหมายกาลาเทียและโรม จนทาให้บางคนเข้าใจผิดว่าเรื่ องของจักรวาลและปั ญหาของคริ สตจักรอย่าง
ในจดหมายโคโลสี และเอเฟซัสไม่ใช่สิ่งที่เปาโลเขียน ตามความจริ งแล้วเปาโลให้ความสนใจในเรื่ องทั้ง
สองและการพูดถึงข่าวประเสริ ฐในปั จจุบนั ต้องอธิ บายทั้งสองเรื่ องนี้ มิฉะนั้นจะเกิดความผิดพลาดขึ้น
ได้
ทั้งนี้เพราะว่ามนุษย์ในปั จจุบนั ควรได้ทราบความจริ ง ที่วา่ พระคริ สต์ทรงอยูเ่ หนือสิ่ งที่มีอานาจ
ต่าง ๆ ในจักรวาล มนุษย์ตกอยูใ่ นภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองให้หลุดจากอานาจอันโหดร้าย ซึ่ ง
เขาไม่อาจเอาชนะหรื อหนีให้พน้ ได้ สิ่ งที่มีอานาจเหล่านี้อาจเป็ นสัตว์ประหลาดของแฟรงเกนสไตน์
(Frankenstein) ที่สร้างด้วยมือมนุษย์ หรื ออาจเป็ นสิ่ งน่ากลัวที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้ไม่วา่ สิ่ งนั้นจะเป็ น
อะไรก็ตามมนุษย์ตกอยูใ่ นความหวาดกลัวว่าเขาจะถูกทาลายโดยอานาจเหล่านั้น ข่าวประเสริ ฐของพระ
คริ สต์ที่เปาโลให้แก่ชาวโคโลสี เป็ นข่าวแห่งความหวัง สาหรับคนในปั จจุบนั ที่ตกอยูใ่ นโลกแห่งความ
วุน่ วายใจและสิ้ นหวัง พระคริ สต์ผถู ้ ูกตรึ งและผูฟ้ ้ื นคืนพระชนม์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของมนุษย์ทุกคน
อานาจในจักรวาลทั้งที่เป็ นมิตรและศัตรู ต่างอยูภ่ ายใต้อานาจของพระคริ สต์ การเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับ
พระคริ สต์ โดยความเชื่อทาให้เราหลุดพ้นจากอานาจของศัตรู เหล่านี้ ทาให้เรายินดีปรี ดาในเสรี ภาพ
และทาให้เราเป็ นผูม้ ีอานาจเหนืออาณาจักรของผี ทั้งนี้เพราะชัยชนะของพระคริ สต์เป็ นของเราแล้ว

3.แอนไทโนเมียน นอสติซิสซึม (Autinomian Gnosticism)
ความคิดที่วา่ วัตถุเป็ นสิ่ งที่ชวั่ ในตัวของมันเอง ทาให้พวก “นอสติค” (Gnostics) ส่ วนใหญ่
ทรมานร่ างกายเพื่อช่วยจิตวิญญาณของมนุษย์ให้รอด แต่มีพวก “นอสติค” (Gnostics) บางพวกที่มี
ความเห็นแตกต่างจากนี้พวกนี้กล่าวว่าเนื่องจากร่ างกายเป็ นส่ วนหนึ่งของโลกวัตถุ ดังนั้นร่ างกายจึงไม่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับศาสนาเลย
การทรมานร่ างกายหรื อการสนองตัณหาของร่ างกายไม่ช่วยทาให้จิต
วิญญาณของผูใ้ ดดีข้ ึนเลย และมีบางสานักถึงกับคิดเห็นว่ามนุษย์ควรทาให้ร่างกายได้รับความละลาย
โดยการทาความชัว่ และความไม่บริ สุทธิ์ ทุกชนิดเท่าที่จะทาได้
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คาสอนของอัครทูตขัดแย้งกับทัศนคติผดิ ๆ ต่อร่ างกายเหล่านี้อย่างสิ้ นเชิง คาสอนของอัครทูตมี
อยูว่ า่ ร่ างกายเป็ นของพระเจ้าเหมือนที่วิญญาณเป็ นของพระเจ้า และมนุษย์ควรถวายร่ างกายของเขาใน
การรับใช้พระองค์พระธรรมเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ใหม่ ซึ่ งเขียนขึ้นต่อต้านโดยตรงต่อลัทธิ ไร้ศีลธรรม
อันนี้ที่ไม่หา้ มการประพฤติชวั่ ได้แก่จดหมายยูดาห์
ยูดาห์คงเขียนจดหมายนี้ข้ ึนในตอนปลายของศตวรรษแรก ท่านเขียนบอกผูอ้ ่านว่าเมื่อท่าน
ตั้งใจจะเขียนเรื่ อง “ความรอดร่ วมกัน” ท่านกลับเห็นความจาเป็ นที่จะเปลี่ยนเป็ นเรื่ องการกล่าวแก้เพื่อ
ข่าวประเสริ ฐ เพื่อต่อสู ้ลทั ธิ สอนเท็จที่คอยทาลายข่าวประเสริ ฐอย่างเงียบ ๆ ยูดาห์ไม่เพียงแต่อธิ บาย
หลักความเชื่อที่ถูกต้องเท่านี้ แต่ท่านรุ กคืบหน้าเข้าไปในลัทธิ เท็จเพื่อโจมตี เปิ ดเผยความผิดพลาดและ
ประจานให้โลกรู ้วา่ คาสอนนี้ เป็ นสิ่ งไร้สาระ
ความเชื่อที่ยดู าห์ปรารถนาให้ผอู ้ ่านมีก็คือ “หลักคาสอนที่เชื่อกันอยูท่ ี่ได้ทรงโปรดมอบไว้แก่
ธรรมิกชนครั้งเดียวเป็ นพอ” “หลักคาสอนที่เชื่อกันอยู”่ ไม่ใช่ความเชื่อแต่เป็ น หลักคาสอนทุกข้อที่
คริ สตชนเชื่อว่าเป็ นความจริ ง หลักคาสอนนี้ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงมอบให้แก่อคั รทูตและอัครทูตได้
มอบต่อให้แก่ประชากรของพระองค์ เพราะว่าพระคริ สต์เป็ นพระวาทะที่สมบูรณ์ของพระเจ้าที่มีต่อ
มนุษย์ พระเจ้าไม่มีอะไรจะตรัสกับมนุษย์เพิ่มเติมจากที่พระองค์ตรัสในพระคริ สต์ ดังนั้นผูใ้ ดก็ตามที่
อ้างตัวมาสอนสิ่ งที่พระเจ้าทรงเปิ ดเผยเพิ่มเติมจากสิ่ งที่พระเจ้าเปิ ดเผยในพระคริ สต์ (การกระทาอันนี้ไม่
เหมือนกับการแปลความสิ่ งที่พระเจ้าทรงเปิ ดเผยในพระคริ สต์) เป็ นผูส้ อนเท็จ ทั้งนี้ไม่วา่ คาสอนนั้นจะ
ออกมาในรู ปแบบของหนังสื อซึ่ งผูน้ ้ นั นามาใช้แทนพระคัมภีร์หรื อใช้เพิ่มเติมพระคัมภีร์ หรื อเป็ นหลัก
ความเชื่ออื่นใดที่ผมู ้ ีอานาจในคริ สตจักรได้ประกาศใช้โดยที่หลักความเชื่อนั้นไม่ปรากฏในพระคัมภีร์
“จอห์น โรบินสัน ออฟ ไลเด้น” (John Robinson of Leiden) ได้กล่าวความจริ งไว้วา่ “องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
ยังมีความจริงทีพ่ ระองค์ จะทรงเปิ ดเผยจากพระวาทะของพระองค์ ”
แต่ความจริ งที่พระองค์จะทรง
เปิ ดเผยอีกต้องมาจากพระวาทะที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้ว พระวาทะนี้ได้บงั เกิดเป็ นมนุษย์คือพระเยซู
คริ สต์ และบันทึกไว้ในพระคัมภีร์สาหรับเรา พระวิญญาณของพระเจ้าผูต้ รัสผ่านผูเ้ ผยพระวจนะและ
อัครทูต ยังคงตรัสกับเราผ่านทางคาพูดของคนเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็ นพยานฝ่ ายพระคริ สต์ ผูท้ ี่พระเจ้า
ทรงเปิ ดเผยทุกสิ่ งครบบริ บูรณ์ในพระองค์
ครู สอนเท็จที่ยดู าห์กาลังเขียนต่อต้านอยูน่ ้ ีไม่ได้เป็ นศัตรู อย่างเปิ ดเผย แต่ได้แทรกซึ มเข้ามาใน
คริ สตจักรเป็ นคริ สตชนที่มีตาแหน่ง พวกเขาประกาศตัวว่ามีความเชื่อในพระคริ สต์,รับบัพติศมาในพระ
นามของพระองค์ เข้าร่ วมสามัคคีธรรมในคริ สตจักร แต่ความประพฤติของเขาทาให้ผอู ้ ื่นรู ้วา่ พวกเขาคือ
สุ นขั ป่ าที่อยูใ่ นคราบของแกะพวกเขาถือเอาการอภัยโทษบาปโดยข่าวประเสริ ฐ และการไถ่บาปของ
พระคริ สต์เป็ นเสมือนใบอนุ ญาตในการทาบาปตามอาเภอใจโดยไม่เกรงกลัวผลของบาป เช่นเดียวกับ
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คนที่เปาโลรู ้จกั และเช่นเดียวกับรัสปูติน (Rasputin) ในศตวรรษนี้ คนเหล่านี้คิดเห็นว่าเขาควรดารงชีวิต
ในบาปเพื่อให้พระคุณมีมากขึ้น ยูดาห์เขียนว่าเมื่อพวกเขากระทาเช่นนั้น พวกเขา “ถือเอาพระคุณของ
พระเจ้าของเราเป็ นเหตุให้กระทาความชัว่ ช้าลามก” ชีวติ ของพวกเขาเป็ นชีวิตที่ไม่เคยรู ้จกั ความหมาย
และฤทธานุภาพของข่าวประเสริ ฐและเป็ นชี วติ ที่ปฏิเสธพระคริ สต์ เมื่อยูดาห์กล่าวว่าพวกเขา “ปฏิเสธ
พระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงเป็ นเจ้านายและองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราแต่องค์เดียว” ท่านอาจกาลังคิดถึงคาสอน
ในเรื่ องศีลธรรมและการกระทาของพวกเขา แต่คาสอนและการกระทาเช่นนี้อาจเป็ นมาร่ วมกับหลัก
ความเชื่อที่ผิดอันเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเยซูคริ สต์และพระราชกิจของพระองค์ ความเชื่อผิด ๆ
แบบนี้พบในปรัชญา “นอสติค” (Gnostic) เสมอไม่เรื่ องใดก็เรื่ องหนึ่ง
ยูดาห์ กล่ าวแก้ เพื่อข่ าวประเสริ ฐอย่ างไรในการต่ อสู้กับคาสอนเท็จของพวกนี ้
ประการแรก ท่านเตือนผูอ้ ่านของท่านให้ระลึกถึงบุคคลในพระคัมภีร์เดิมที่มีการกระทาเป็ น
ต้นฉบับสาหรับครู สอนเท็จเหล่านี้
พระเจ้าจะทรงพิพากษาคนเหล่านี้เหมือนกับที่พระองค์ได้ทรง
พิพากษาชาวอิสราเอลที่กบฏในถิ่นถุรกันดาร เหล่าทูตสวรรค์ที่ขาดการเชื่ อฟัง ชาวเมืองที่อาศัยในพื้นที่
ราบเหมือนกับที่พระองค์ทรงพิพากษามนุษย์แต่ละคน เช่น คายิน บาลาอัม และโคราห์ บุคคลในพระ
คัมภีร์เดิมที่กล่าวมาแล้วล้วนกบฏต่อพระเจ้าและตัวแทนของพระองค์ ดังนั้นพวกเขาจึงได้รับโทษจาก
การกบฏนั้น ๆ ครู สอนเท็จเหล่านี้ก็เช่นเดียวกัน พวกเขาไม่รับฟังผูป้ กครองดูแลคริ สตจักร และบารุ ง
บาเรอตัวเองแทนที่จะเลี้ยงดูผทู ้ ี่หลงติดตามพวกเขา
“พวกปากเสี ย! พวกมันไม่รู้จกั วิธีการถือไม้เท้าของผูเ้ ลี้ยงแกะ พวกมันไม่ทราบแม้แต่สิ่งที่
มีคุณค่าน้อยที่สุด
ที่ผเู ้ ลี้ยงแกะที่ดีควรจะมี”
(จากหนังสื อ ลีซิดาส Lycidas แต่งโดย จอห์น มิลตัน John Milton)
ประการทีส่ อง ยูดาห์ช้ ีให้เห็นว่าผูเ้ ผยพระวจนะในพระคัมภีร์เดิมนับแต่เอโนค (Enoch) ได้รู้
ล่วงหน้าว่าจะมีครู สอนเท็จแบบนี้ อัครทูตของพระคริ สต์ก็ทราบล่วงหน้าเช่นกันและได้เตือนล่วงหน้า
ถึงแผนการอันชาญฉลาดของมัน ตามความจริ งแล้วยูดาห์เข้าใจว่าพวกเหล่านี้ทาให้คาพยากรณ์ถึงคน
นอกกฎหมายสาเร็ จบางส่ วน ท่านได้บรรยายลักษณะของพวกนี้วา่ เป็ นคน “คุยอวดเสี ยงขรม” (ข้อที่
16) โดยใช้ภาษาสานวนที่ดาเนียลได้บรรยายลักษณะของกษัตริ ยผ์ ทู้ าตามชอบพระทัยของตนเองผูจ้ ะ
“พูดสิ่ งที่อศั จรรย์กล่าวต่อสู ้พระเจ้าแห่งพระทั้งหลาย” (ดาเนียล 11:36) ยูดาห์ไม่ใช่คริ สตชนผูเ้ ดียวใน
ช่วงเวลานั้นที่เขียนว่าลัทธิ สอนเท็จเป็ นการปรากฏเริ่ มต้นของวิญญาณที่เป็ นปฏิปักษ์ของพระคริ สต์ จะ
ถูกปล่อยออกมาเมื่อเวลาครบกาหนด ต่อไปเราจะเห็นว่ายอห์นก็เขียนในทานองนี้
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ประการทีส่ าม ยูดาห์หนุนใจให้ผรู้ ับจดหมายของเขายึดหลักความเชื่อที่พระเจ้าทรงประทาน
ครั้งเดียวเป็ นพอไว้เป็ นรากฐานของชีวิต ให้ขะมักเขม้นในการอธิ ษฐานจงมีสามัคคีธรรมร่ วมกันใน
ความรักของพระเจ้า และคอยพระกรุ ณาคุณของพระเยซูในการเสด็จมาของพระองค์ท้ งั นี้เพื่อว่าพวกเขา
จะยังคงอยูใ่ นการไปสู่ ชีวติ นิ รันดร์ ท่านยังหนุนใจให้พวกเขาช่วยเหลือ ผูท้ ี่กาลังจะหลงเชื่อครู สอนเท็จ
แต่อย่าเข้าใกล้คาสอนเท็จอย่างเด็ดขาด
และประการทีส่ ี่ ท่านมอบพวกเขาไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผูท้ รงสามารถรักษาพลไพร่ ของ
พระองค์มิให้ลม้ จนกระทัง่ พระองค์ทรงนาพวกเขามาอยูพ่ ระสิ ริของพระองค์ และประทานความชื่ นชม
ยินดีให้พวกเขาในการเขียนต่อต้านคาสอนเท็จ ยูดาห์ไม่เพียงแต่ประจานความชัว่ ร้ายของคาสอนเท็จ
เท่านั้น แต่ท่านยังหนุ นใจให้คริ สตชนเพิ่มเติมความรักของพระเจ้าและความเชื่ อในพระคริ สต์มากยิง่ ขึ้น
อีกด้วย

4. โดเซทิสซึม (Docetism)
คาสอนของพวก นอสติค (Gnostic) ที่วา่ วัตถุในโลกเป็ นสิ่ งที่ไม่มีอยูจ่ ริ งหรื อเป็ นแก่นแห่ง
ความชัว่ เป็ นคาสอนที่ขดั กับความเชื่อพื้นฐานในพระคัมภีร์ใหม่ มันทาลายหลักความเชื่อเกี่ยวการ
เนรมิตสร้างโลก เพราะพระเจ้าจะสร้างสิ่ งที่ไม่เป็ นจริ งหรื อสิ่ งที่ชวั่ ได้อย่างไรกัน มันทาลายหลักความ
เชื่อเกี่ยวกับการเนรมิตสร้างโลก เพราะพระเจ้าจะสร้างสิ่ งที่ไม่เป็ นจริ งหรื อสิ่ งที่ชวั่ ได้อย่างไรกันมัน
ทาลายหลักความเชื่อเกี่ยวกับการบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระเยซูคริ สต์ เพราะพระเจ้าจะอยูใ่ นร่ างกายได้
อย่างไร ถ้าร่ างกายมนุษย์เป็ นสิ่ งที่ไม่เป็ นจริ งและชัว่ ช้า มีทฤษฏีอยูท่ ฤษฏีหนึ่งที่พยายามผสมผสานคา
สอนเรื่ องวัตถุของพวก “นอสติค” (Gnostic) ให้เข้ากับคาสอนของอัครทูตเกี่ยวกับพระคริ สต์ โดย
อธิ บายว่าพระกายของพระองค์ไม่ใช่ร่างกายของมนุษย์จริ ง ๆ แต่เป็ นภาพลวงตา พระองค์เพียงแต่ดู
เหมือนว่าสถิตอยูใ่ นร่ างกายมนุษย์ พวกที่ยดึ ถือทฤษฏีน้ ีได้รับการขนานนามว่าพวก “โดเซทิส”
(Docetists) เพราะคาภาษากรี ก “โดคีน” (dokein) แปลว่า “ดูเหมือน”
แต่ถา้ พระคริ สต์มิได้ทรงเกิดเป็ นมนุษย์จริ ง ๆ การสิ้ นพระชนม์และการฟื้ นคืนพระชนม์ของ
พระองค์ก็เป็ นของปลอมด้วย ดังนั้นข่าวประเสริ ฐก็เป็ นเรื่ องราวของการโกหกและปราศจากฤทธิ์ อานาจ
คาสอนเท็จที่แพร่ หลายอยูไ่ ด้ไม่นานนี้ (กล่าวคือเข้ามาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ของคริ สตชนได้ไม่
นาน)
ได้ให้มรดกชิ้นหนึ่งแก่มุสลิมที่มกั ก่อความราคาญให้พวกคริ สตชนที่กาลังเป็ นพยานแม้ใน
ปั จจุบนั เพราะคัมภีร์กุรอานเขียนเกี่ยวกับพระเยซูวา่ “พวกเขาไม่ ได้ ฆ่าพระองค์ พวกเขาไม่ ได้ ตรึ ง
พระองค์ ที่กางเขน แต่ พวกเขาเห็นภาพลวงตา” เราอาจสรุ ปได้วา่ พระมูฮมั หมัดเอาความคิดนี้มาจาก
พวก “โดเซทิส” (docetists)
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ในช่วงเวลาใกล้จะสิ้ นศตวรรษแรก เราพบว่าคริ สตชนได้รับคาเตือนเสมอให้ระวังผูท้ ี่ปฏิเสธ
การบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระคริ สต์ กล่าวคือไม่ยอมรับว่าพระคริ สต์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์จริ ง ๆ คน
เหล่านี้อาจอ้างตัวว่าเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ คาพูดของเขาออกมาจากปากโดยปราศจากการใคร่ ครวญก่อน
แล้วเขายังอาจกล่าวว่าคาพูดของเขาได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในขณะที่พดู คริ สตชนได้
รับคาเตือนให้ตรวจสอบเนื้ อหาของคาสอนของคนเหล่านี้ เพื่อจะทราบได้วา่ พวกเขาได้รับการดลใจจาก
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ หรื อจากวิญญาณชัว่ ในตอนต้นของศตวรรษที่สอง “อิคเนทเชียส” (Ignatius) ผู้
เป็ นบิชช้อปของอันทิโอกได้วางหลักเกณฑ์ในการเผยพระวจนะขึ้นในคริ สตจักรต่าง ๆ ถึงแม้วา่ ท่านเอง
จะมีของประทานในการเผยพระวจนะก็ตาม ทั้งนี้เพราะครู สอนเท็จมักดึงดูดความสนใจของผูฟ้ ังด้วย
การทาเป็ นเผยพระวจนะ และก่อนหน้านี้ ยอห์นผูม้ ีฉายาว่า “อัครสาวกขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (เป็ น
ฉายาของท่านในแคว้นเอเซี ย) เห็นความจาเป็ นที่จะต้องเขียนจดหมายถึงคริ สเตียนในแคว้นนั้นว่า “ท่าน
ที่รักทั้งหลาย อย่าเชื่ อวิญญาณเสี ยทุก ๆ วิญญาณ แต่จงพิสูจน์วญ
ิ ญาณนั้น ๆ ว่ามาจากพระเจ้าหรื อไม่
เพราะว่ามีผพู ้ ยากรณ์เท็จเป็ นอันมากจาริ กไปในโลก โดยข้อนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู ้จกั พระวิญญาณของ
พระเจ้า คือว่าวิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับว่าพระเยซูคริ สต์ได้เสด็จมาเป็ นมนุษย์ วิญญาณนั้นก็มาจากพระ
เจ้า และวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่ อพระเยซู (ว่าพระองค์ได้เสด็จมาเป็ นมนุษย์จริ ง ๆ) วิญญาณนั้นก็
ไม่ได้มาจากพระเจ้า” (1 ยอห์น 4:1-3) และท่านเขียนอีกว่า “มีผลู ้ ่อลวงเป็ นอันมากเที่ยวจาริ กไปในโลก
คนไหนไม่รับว่าพระเยซูคริ สต์ได้เสด็จมาเป็ นมนุษย์ คนนั้นแหละเป็ นผูล้ ่อลวงและเป็ นปฏิปักษ์กบั พระ
คริ สต์” (2 ยอห์น 7) การทางานของ “ปฏิปักษ์ของพระคริ สต์หลายคน” เป็ นสัญญาณเตือนว่าถึง “วาระ
สุ ดท้าย” แล้วและในวาระปฏิปักษ์ของพระคริ สต์ตวั เอ้และตัวสุ ดท้าย (Antichrist) จะปรากฏตัว และจะ
ถูกทาลายไป (1 ยอห์น 2:18)
“เซอริ นตัส” (Cerinthus) เป็ นผูน้ าสานักหนึ่งของปรัชญา “โดซิติซึม” (docetism) ซึ่งเป็ น “คน
ล่อลวง” ที่ยอห์นเอาใจใส่ เป็ นพิเศษ (ตามคาบอกเล่าต่อกันมา) “เซอริ นตัส” (Cerinthus) มีความเชื่อว่า
“พระคริสต์ ” (ฤทธานุภาพของพระเจ้า) ได้เสด็จลงมาสวมทับชายคนหนึ่งชื่อเยซูในพิธีบพั ติศมา และ
พระคริ สต์ทรงช่วยเยซูในการทาอัศจรรย์ซ่ ึ งพบเสมอในงานของเยซู แต่พระคริ สต์ทรงละพระเยซูก่อนที่
เยซูจะสิ้ นชีวติ การที่พระคริ สต์ทรงละเยซูไปก่อนที่เขาจะตายนั้นเป็ นความสาคัญในการเขียน “กอดเพ็ล
ออฟ ปี เตอร์ ” (Gospel of Peter) ซึ่ งเป็ นหนังสื อของพวกสอนเท็จพวกนี้ และเขียนขึ้นในตอนปลายของ
ศตวรรษที่สอง ในหนังสื อเล่มนี้กล่าวไว้วา่ เยซูได้ร้องที่กางเขนว่า “ฤทธานุภาพของข้ าพเจ้ า ฤทธานุ
ภาพของข้ าพเจ้ า ทาไมพระองค์ จึงทรงทอดทิง้ ข้ าพเจ้ า?”
ยอห์นพิสูจน์ให้เห็นว่าลัทธิ น้ ี ไม่มีความเป็ นจริ งด้วยข้อเขียน
ในหนังสื อพระกิตติคุณและ
จดหมายของท่าน เมื่อท่านเขียนใน 1 ยอห์น 5:6 ว่า “นี่แหละคือผูท้ ี่ได้มาโดยน้ าและพระโลหิ ต คือ พระ
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เยซูคริ สต์ไม่ใช่ดว้ ยน้ าสิ่ งเดียว แต่ดว้ ยน้ าและพระโลหิ ต” ท่านกาลังคิดถึงผูท้ ี่เชื่อว่าพระคริ สต์มาด้วยน้ า
(ในขณะที่เยซูรับบัพติศมา) แต่ไม่ได้มาด้วยโลหิ ต (เพราะว่าพระคริ สต์ทรงละเยซูก่อนการสิ้ นชีวติ ) ผู ้
อธิ บายพระคัมภีร์บางคนแปลความว่า
น้ าและพระโลหิ ตในที่น้ ีหมายถึงพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ สองอย่างของ
คริ สตศาสนา และพวกเขาอาจแปลความไม่ผดิ แต่สิ่งที่ยอห์นให้ความสนใจมากกว่าก็คือเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ ที่เป็ นเบื้องหลังของพิธีท้ งั สอง ผูท้ ี่รับบัพติศมาคือพระคริ สต์ซ่ ึ งเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
ยอห์นเขียนตอบโต้พวกสอนเท็จเหล่านี้ ดว้ ยการประกาศหลักความเชื่อที่แท้จริ งของพระคริ สต์ดว้ ยความ
มัน่ ใจ
ทานองเดียวกันท่านได้เขียนพระกิตติคุณเกี่ยวกับ
การบังเกิดเป็ นมนุษย์ขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเรา โดยใช้ภาษาตรง ๆ และไม่กากวม ฉะนั้นท่านจึงไม่เปิ ดโอกาสให้พวก “โดซิติสท์” (docetist)
เข้าใจผิดหรื อแปลความผิด ท่านเขียนว่า “พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์” (ยอห์น 1:14) ท่านไม่ได้
เขียนว่า “พระวาทะทรงถือสภาพมนุษย์” หรื อ “พระวาทะทรงรับเอาร่ างกายมนุษย์” ถ้าท่านเขียนเช่นนี้
ท่านก็ยงั คงเขียนความจริ งแต่อาจกากวม เมื่อท่านเขียนว่า “พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์” ท่าน
พยายามเน้นการบังเกิดเป็ นมนุษย์จริ ง ๆ ด้วยคาพูดที่ไม่อาจตีความหมายเป็ นอื่นได้
ในตอนเริ่ มต้นของหนังสื อพระกิตติคุณ ท่านได้เน้นการบังเกิดเป็ นมนุษย์จริ ง ๆ ของพระคริ สต์
และในตอนใกล้จบหนังสื อพระกิตติคุณ ท่านได้เน้นถึงการสิ้ นพระชนม์จริ ง ๆ ของพระคริ สต์ เพื่อ
ต่อต้านพวกที่เชื่ อว่าพระองค์ดูเหมือนสิ้ นพระชนม์หรื อพวกที่เชื่อว่าผูท้ ี่ตายไม่ใช่พระคริ สต์
ในคา
บรรยายเกี่ยวกับการตรึ งที่กางเขน ท่านอธิ บายไว้วา่ หลังจากพระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์แล้ว พระองค์ถูก
ทวนแทงที่สีขา้ ง “และพระโลหิ ตกับน้ าที่ไหลออกมาทันที” (ยอห์น 18:34) แล้วท่านเขียนต่อไปว่า “คน
นั้นที่เห็นที่เป็ นพยานและคาพยานของเขาก็เป็ นความจริ งและเขาก็รู้วา่ เขาพูดความจริ ง เพื่อท่านทั้งหลาย
จะได้เชื่อ” ยอห์นกล่าวยืนยันความมัน่ ใจในคาพยานของเขาเพื่อให้ผอู ้ ่านพระกิตติคุณแน่ใจว่า “(ก) พระ
คริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์จริ ง ๆ (ข) พระเยซูทรงทาให้คาพยากรณ์ในพระคัมภีร์สาเร็ จโดยการ
สิ้ นพระชนม์ (ค) เลือดและน้ าจากสี ขา้ งเป็ นอุปมาที่สอนความจริ งว่าพระองค์เสด็จมา” ไม่ใช่ดว้ ยน้ าสิ่ ง
เดียว แต่ดว้ ยน้ าและพระโลหิ ต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งในประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับพระคริ สต์ เป็ นสิ่ งที่เราจะใช้อา้ งอิงในการ
พิสูจน์วา่ สิ่ งไหนผิดและสิ่ งไหนเราต้องรับเป็ นความจริ ง คาประกาศของคริ สตจักรโดยผูม้ ีอานาจใน
คริ สตจักรไม่ใช่สิ่งที่จะใช้แทนสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งเกี่ยวกับพระคริ สต์ได้ “เรายอมรับสภาพเรายอมรับคา
ประกาศหลักความเชื่ อ แต่ ท้ งั หมดนีต้ ้ องอยู่บนรากฐานแห่ งประวัติศาสตร์ ขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า พระ
เยซู คริสต์ ”
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การอธิ บายข่ าวประเสริ ฐอย่ างถี่ถ้วนและลึกซึ ้งเป็ นการกล่ าวแก้ เพื่อข่ าวประเสริ ฐอย่ างดีที่สุดใน
การต่ อต้ านลัทธิ สอนเท็จ อัครทูตและคริ สตชนในศตวรรษที่หนึ่งได้ ใช้ วิธีการดังกล่ าวนี ้ การพิสูจน์ ว่าคา
สอนเท็จเป็ นสิ่ งที่ผิดและจาเป็ นที่จะต้ องมีการประกาศข่ าวประเสริ ฐอย่ างละเอียดถูกต้ อง
หลักคาสอนเท็จบางอย่างที่พวกเขาเคยพบยังคงอยูจ่ นกระทัง่ ทุกวันนี้ คาสอนเท็จที่ได้รับความ
นิยมอย่างไม่เสื่ อมคลายได้แก่คาสอนที่วา่ เราสามารถเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้ โดยการประพฤติ
ที่ดีของเราเอง หรื อเพียงแต่เรากระทาตัวเป็ นคนอ่อนสุ ภาพ พระเจ้ามิทรงต้องการอะไรมากกว่านี้ ผูเ้ ขียน
เองคิดว่าผูอ้ ่านหนังสื อเล่มนี้ คงจะเคยมีประสบการณ์ในการอธิ บายให้บางคนฟังว่ามนุษย์เป็ นผูช้ อบ
ธรรมได้โดยความเชื่ อ โดยใช้ภาษาที่ฟังเข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่จะทาได้ แต่ในที่สุดเราก็ได้รับคาตอบว่า
“จริ งครับ ผมก็พดู แบบนี้เสมอว่าเราต้องทาดีเท่าที่เราจะทาได้ ทุกวันนี้ เราต้องยืนยันความจริ งต่อไปนี้วา่
มนุษย์เป็ นคนอธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า และมนุษย์เป็ นหนี้พระคุณของพระเจ้าอย่างมหาศาล
และพระคริ สต์ทรงเป็ นคาตอบทุกอย่างของมนุษย์ ความจริ งเหล่านี้ เปาโลได้ยนื ยันในจดหมายถึงชาว
กาลาเทีย แต่ถา้ ผูใ้ ดหลงผิดคิดว่าเสรี ภาพของคริ สตชนที่เราได้รับ คือเสรี ภาพที่ทาให้เราไม่ตอ้ งดาเนิ น
ชีวติ อย่างมีศีลธรรม เราต้องยืนยันกับเขาว่าพระคุณของพระเจ้าสอนเราให้ “ละทิ้งความอธรรมและ
โลกียตัณหา และดาเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะ สัตย์ซื่อสุ จริ ต และตามคลองธรรม” (ทิตสั
2:12) และเมื่อนักปรัชญาหรื อนักดาราศาสตร์ พยายามอธิ บายคริ สตศาสนาจนไม่เป็ นคริ สตศาสนาให้เรา
ระลึกว่าคริ สตชนในศตวรรษที่หนึ่งได้พบกับปั ญหานี้แล้วเรี ยนรู ้ในการแก้ปัญหานี้
ปรัชญาและดาราศาสตร์ มกั จะได้รับความนิยมอยูไ่ ม่นาน ถ้าคริ สตศาสนาเป็ นเหมือนความคิด
ของปรัชญาและดาราศาสตร์ ในศตวรรษแรก คริ สตศาสนาคงสู ญสิ้ นไปจากโลกนี้นานแล้ว พระกิตติคุณ
อยูอ่ ย่างคงทนถาวร เพราะไม่ใช่สิ่งที่คล้อยตามทัศนคติของโลกนี้ ซึ่ งมีวนั แต่จะล้าสมัย พระกิตติคุณ
เป็ นสิ่ งที่ทนั สมัยในทุกยุค ทันสมัยในศตวรรษที่ยสี่ ิ บเท่ากับที่เคยทันในศตวรรษที่หนึ่ ง เพราะพระกิตติ
คุณสนองตามต้องการของมนุษย์ผา่ นทางพระคริ สต์ผเู ้ ป็ นเหมือนเดิมในวานนี้ วันนี้และสื บไปเป็ นนิตย์
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บทที่ 7 พระดารัสสุ ดท้ ายของพระเจ้ าคือข่ าวประเสริฐ
ในเดือนเมษายน 1958 ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสื อพิมพ์ตอนหนึ่งกล่าวว่า ผูป้ ระกาศชาวพื้นเมืองคน
หนึ่งเดินทางร่ วมไปกับคณะมิชชันนารี ชาวเดนมาร์ กในประเทศซูดาน เขาถูกปรับและถูกจาคุก 6 เดือน
เพราะเขากระทาผิดต่อชาวมุสลิมในการเทศนาโดยใช้พระดารัสของพระเยซูคริ สต์ “ไม่ มีผ้ ใู ดมาถึงพระ
บิดาได้ นอกจากจะมาทางเรา” ผูป้ ระกาศคนนั้นยืนยันว่า เขาไม่ได้พดู สิ่ งใดเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเชื่ อของ
อิสลาม และเขาได้ยนื่ อุทธรณ์ ข้าพเจ้าไม่มีหลักฐานพอที่จะทราบว่า รายงานข่าวอันนี้ ถูกต้องแน่นอนแค่
ไหน และข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่า เบื้องหลังของเหตุการณ์น้ นั เป็ นอย่างไร แต่สิ่งที่ขา้ พเจ้าแน่ใจมีอยูว่ า่
เหตุการณ์น้ ีเป็ น “หินสะดุด” (Scandal) ที่สาคัญของความเชื่อของคริ สตชน กล่าวคือมันเป็ นสิ่ งที่ทาให้
ผูอ้ ื่นรังเกียจคริ สตชน (Scandal of Particularity เป็ นคาอ้างของคริ สตชนที่วา่ การเปิ ดเผยของพระเจ้าใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับความรอดได้มาถึงจุดที่สมบูรณ์ ณ เวลาที่เฉพาะเจาะจงเวลาหนึ่ง ณ สถานที่แห่งหนึ่งและ
ที่สาคัญที่สุดก็คือ การเปิ ดเผยนี้ถึงความสมบูรณ์โดยบุคคล ๆ หนึ่ง) ศาสนาคริ สต์ไม่สามารถเข้ากับ
ศาสนาอื่นใดได้ ศาสนาคริ สต์ไม่ยอมรับหลักข้อเชื่ อของศาสนาอื่นโดยการผ่อนปรนข้ออ้างของพระเยซู
คริ สต์ ศาสนาคริ สต์ยงั คงยืนยันตัวเองเหมือนได้ยนื ยันแล้วในศตวรรษที่หนึ่งว่าคริ สตศาสนาเป็ นพระ
ดารัสสุ ดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ คริ สตศาสนาประกาศเหมือนที่ได้ประกาศแล้วในศตวรรษที่หนึ่ง
ว่าพระคริ สต์ทรงเป็ นผูก้ ลางแต่ผเู ้ ดียว ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ผูป้ ระกาศชาวซูดานคนนั้นอาจพูดถูก
เมื่อเขายืนยันว่า เขาไม่ได้พดู อะไรเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเชื่อของศาสนาอิสลามตามที่กฎหมายกาหนด
เอาไว้ แต่เมื่อคานึงถึงในด้านศาสนาแล้ว การประกาศข่าวประเสริ ฐย่อมเป็ นปฏิปักษ์ต่อศาสนาอื่น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานการณ์ดงั กล่าว ศาสนาคริ สต์ปฏิปักษ์ต่อศาสนาที่ยกผูอ้ ื่นเป็ นผูแ้ ทนของพระ
เจ้าเหนือพระเยซูคริ สต์
พระคัมภีร์ได้สอนเราเกี่ยวกับหลักความจริ งของโลกนี้ และหลักคาสอนในพระคัมภีร์ใหม่ก็
ตั้งอยูบ่ นรากฐานแห่งความจริ งที่เกี่ยวกับโลกนี้ เราได้เห็นแล้วว่าเมื่ออัครทูตกล่าวแก้เพื่อข่าวประเสริ ฐ
ในการต่อสู ้กบั ลัทธิ ต่าง ๆ ของชาวต่างชาติในศตวรรษที่หนึ่ง อัครทูตได้บอกเราถึงความจริ งเกี่ยวกับ
โลกนี้ ความจริ งเกี่ยวกับโลกนี้มีอยูว่ า่ พระเจ้าทรงเป็ นผูส้ ร้างโลกนี้ ทรงเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ชีวติ พระเจ้าแห่ง
ประวัติศาสตร์ และผูพ้ ิพากษามนุษย์ทุกคน พระคริ สต์และพระบุตรของพระเจ้าทรงเป็ นจุดศูนย์กลาง
ของความจริ งที่เกี่ยวกับโลกนี้
สรรพสิ่ งถูกสร้างขึ้นผ่านทางพระองค์
ในพระองค์สรรพสิ่ งมี
ความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน
เพราะพระองค์ทรงค้ าจุนสรรพสิ่ งด้วยพระดารัสที่ทรงฤทธานุภาพ
พระองค์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งประวัติศาสตร์ เพราะพระองค์ได้ชนะซาตานแล้ว พระองค์ทรง
เป็ นผูพ้ ิพากษาคนเป็ นและคนตาย พระองค์ทรงปรากฏบนโลกนี้ “เพียงครั้ งเดียวเท่ านั้นในปลายยุคเพื่อ
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กาจัดบาปให้ หมดสิ ้นไปโดยการถวายพระองค์ เองเป็ นเครื่ องบูชา” ฮีบรู 9:26 พระคัมภีร์ขอ้ นี้ไม่ได้
หมายความว่า “ในปลายยุค” เป็ นเวลาที่พระองค์ทรงปรากฏ แต่น่าจะหมายความว่า การปรากฏของ
พระองค์และความสาเร็ จของพระองค์ทาให้เวลาในขณะนั้นกลายเป็ นปลายยุค ถ้าเราคิดในทานองนี้เรา
จะเห็นชัดยิง่ ขึ้นว่า พระเจ้าทรงเปิ ดเผยแผนการของพระองค์ครั้งสุ ดท้ายในพระเยซูคริ สต์
มีหนังสื ออยู่ 2 เล่มในพระคัมภีร์ใหม่ที่กล่าวว่าคริ สตศาสนาเป็ นสิ่ งสุ ดท้ายที่พระเจ้าทรงเปิ ดเผย
แก่มนุษย์ หนังสื อ 2 เล่มนั้นมีวธิ ี การเขียนแตกต่างกัน ถ้าเราให้ความสนใจแก่หนังสื อ 2 เล่มนี้ เราจะ
เข้าใจถึงคาอธิบายของคริ สตชนในศตวรรษที่หนึ่งว่า คริ สตศาสนาเป็ นการเปิ ดเผยแผนการครั้งสุ ดท้าย
ของพระเจ้า หนังสื อ 2 เล่มนี้ ได้แก่พระธรรมฮีบรู และพระกิตติคุณยอห์น

พระธรรมฮีบรู
ในปี ค.ศ. 1899 นักศาสนศาสตร์ ชาวสก๊อต ที่มีชื่อเสี ยงคนหนึ่งชื่อว่าเอบี บรู ซ (A.B. Bruce) ได้
เขียนหนังสื อเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า “พระธรรมฮีบรู : หนังสื อกล่ าวแก้เพือ่ ข่ าวประเสริฐเล่มแรก” (The
Epistle to the Hebrews : The First Apology for Christianity) ถึงแม้วา่ พระธรรมฮีบรู อาจจะไม่ใช่
หนังสื อยกกล่าวแก้เพื่อข่าวประเสริ ฐเล่มแรก แต่ชื่อนี้ก็เป็ นชื่อที่ดี เพราะอธิ บายลักษณะของพระธรรม
ฮีบรู ได้ถูกต้อง บรู ซได้เขียนไว้ในคานาของหนังสื อเขาว่า วัตถุประสงค์ของพระธรรมฮีบรู ได้แก่ “การ
แสดงให้เห็นถึงความเลิศประเสริ ฐของคริ สตศาสนาให้แก่ชุมนุมชนหนึ่งซึ่ งไม่ค่อยมีความเข้าใจ เนื้อแท้
ของศาสนาคริ สต์
เหตุการณ์เบื้องหลังที่ทาให้จาเป็ นต้องเขียนพระธรรมฉบับนี้ข้ ึนมา อาจจะสรุ ปได้จากเนื้อหา
ของพระธรรม มีหลายคนสรุ ปได้จากเหตุการณ์เบื้องหลังที่แตกต่างกัน แต่คาสรุ ปเหตุการณ์เบื้องหลังที่
น่าเชื่อถือที่สุดสาหรับข้าพเจ้าเป็ นคาสรุ ปของวิลเลียม แมนสัน (William Manson) ในหนังสื อ “พระ
ธรรมฮีบรู ” (The Epistle to the Hebrews) (Hodder and Stoughton ๑๙๕๑) เขามีความเห็นว่าพระธรรม
เล่มนี้ (ซึ่ งเขียนในลักษณะเป็ นกันเอง พร้อมทั้งมีเรื่ องส่ วนตัวในตอนท้ายของจดหมาย) เขียนไปถึง
ชุมนุมชนคริ สตชนชาวยิวที่บางทีอาจจะอาศัยอยูใ่ นกรุ งโรม คริ สตชนเหล่านี้มกั จะถอยหลังมากกว่ามุ่ง
ไปข้างหน้า
พวกเขารี รอในการละทิ้งศาสนายิวและลังเลใจในการถวายตัวอย่างเต็มที่เพื่อจะก้าวไป
พร้อมกับประชากรของพระเจ้า สถานการณ์เลวร้ายมากจนบางคนอาจละทิ้งความเชื่อ ซึ่ งครั้งหนึ่งเขามี
ในพระเยซูคริ สต์ เพราะว่าเขาถูกข่มเหงมากและไม่เข้าใจหลักความเชื่อพอ และบางทีอาจเพราะว่าเขา
ถูกล่อลวงโดยคาสอนที่แปลก ๆ หลายคาสอนซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายคาสอนเท็จในคริ สตจักร “โคโลสี บาง
คนมีความเห็นว่าสถานการณ์เบื้องหลังของพระธรรมฮีบรู คล้ายคลึงกับเบื้องหลังของ คูมรัน” (Qumran)
แต่สิ่งที่น่าเชื่ อถือที่สุดมีอยูว่ า่
ชุมนุมชนชาวยิวในกรุ งโรมพวกนี้มีลกั ษณะบางประการเหมือนพวก
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“แบบติสต์ ” (Baptist) ซึ่ งเป็ นชนกลุ่มน้อยในลุ่มแม่น้ าจอร์ แดน และในเขตทะเลตาย ชาวยิวพวกนี้จึงไม่
เหมือนกับชาวยิวทัว่ ๆ ไป คริ สตชนผูร้ ับพระธรรมฉบับนี้กาลังถูกล่อลวงให้เลิกการมีสามัคคีธรรม
แบบคริ สตชน และหนีจากการข่มเหงและพวกเขายังถูกล่อลวงให้กระทาตัวเหมือนกับผูน้ บั ถือศาสนา
ยิว ผูเ้ ขียนพระธรรมฉบับนี้จึงเน้นว่าข่าวประเสริ ฐเป็ นจุดสุ ดยอดของแผนการพระเจ้า ระบบของชาวยิว
จาต้องถูกยกเลิกคริ สตชนที่ละทิ้งความเชื่อจะไม่มีทางกลับมาเป็ นคริ สตชนอีก และพระเจ้าจะทรงทาให้
ความหวังของคริ สตชนสาเร็ จ
รายละเอียดต่าง ๆ ในพระธรรมฮีบรู เป็ นสิ่ งที่เอามาประยุกต์ใช้เป็ นประโยชน์ได้ถา้ คริ สตชนตก
อยูใ่ นสถานการณ์ในขณะนั้น
ด้วยเหตุผลนี้ทาให้บางคนคิดว่าจดหมายฉบับนี้ ไม่เหมาะสาหรับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั นักอธิ บายพระคัมภีร์ในศตวรรษที่ยสี่ ิ บคนหนึ่งกล่าวว่า “พระธรรมทั้งเล่ม
เหมาะสมสาหรับสถานการณ์ในศตวรรษที่หนึ่งซึ่ งแตกต่างจากสถานการณ์ในปั จจุบนั อย่างสิ้ นเชิง” เหตุ
ฉะนั้นเราจึงอาจทราบได้วา่ พระธรรมเล่มนี้มีประโยชน์อะไรสาหรับคริ สตชนในสมัยนั้น โดยการศึกษา
เบื้องหลังประวัติศาสตร์ แต่ในสมัยปั จจุบนั “คริ สตชนไม่สามารถเอาพระธรรมเล่มนี้ มาประยุกต์ใช้ได้
เพราะเหตุการณ์ในขณะนั้นไม่เหมือนกับเหตุการณ์ในขณะนี้” ข้ าพเจ้ าขอตอบนักอธิบายพระคัมภีร์ผ้ ู
นั้นว่าคาสอนหลักในพระธรรมเล่มนี้ มีประโยชน์ และเหมาะสมเมื่อประชากรของพระเจ้ าล่อแหลมทีจ่ ะ
ละทิง้ ความเชื่อและมีชีวติ คริสตชนทีถ่ อยหลังแทนทีจ่ ะก้าวหน้ า
ต่อไปนี้ เป็ นสรุ ปย่อคาสอนของพระธรรมเล่มนี้ “พระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีการต่าง ๆ มากมายแก่
บรรพบุรุษของเราทางพวกผูเ้ ผยพระวจนะแต่มาในบัดนี้พระองค์ได้ตรัสพระวจนะสุ ดท้ายแก่
เราในพระบุตรของพระองค์ผเู้ ป็ นพระฉายาที่สมบูรณ์ของพระองค์ พระบุตรของพระเจ้าทรง
ยิง่ ใหญ่เหนื อกว่าผูเ้ ผยพระวจนะคนใด ๆ และพระองค์ทรงยิง่ ใหญ่เหนื อเหล่าทูตสวรรค์มากนัก
ดังตามที่พระคัมภีร์เดิมได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจน ธรรมบัญญัติของโมเสสผ่านมาทางเหล่าทูต
สวรรค์ และโทษของการละเลยธรรมบัญญัติน้ นั หนักน่าดู โทษของการละเลยข่าวความรอดยิง่
ต้องหนักกว่า เพราะข่าวนี้ไม่ได้ผา่ นมาทางทูตสวรรค์ แต่ผา่ นมาทางพระเยซูพระบุตรของพระ
เจ้า”
“พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าเป็ นผูไ้ ด้รับมอบอานาจครอบครองโลกนี้แล้วสาหรับยุค
ที่กาลังจะมา สดุดีบทที่แปดได้สอนเราว่าพระเจ้าได้มอบทุกสิ่ งไว้ใต้การครอบครองของมนุษย์
และพระบุตรของพระองค์ได้ทรงรับสภาพมนุษย์ (สภาพของเราทุกคน) เพื่อจะนาเอาอานาจ
การปกครองนี้กลับมาโดยพระองค์ทรงเอาชนะซาตานผูแ้ ย่งชิงอานาจนี้ไป และทรงช่วยเหลือผู ้
ที่เป็ นทาสของมัน และเพราะว่าสภาพมนุษย์ของพระเยซูนี่แหละที่ทาให้พระองค์เหมาะสมที่จะ
เป็ นมหาปุโรหิ ตของประชากรของพระองค์ กล่าวคือเหมาะสมที่จะเป็ นผูท้ ูลขอและผูแ้ ทนต่อ
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พระเจ้า ทั้งนี้เพราะว่าพระองค์ทรงมีประสบการณ์กบั การทดลองที่ประชากรของพระองค์กาลัง
ได้รับและดังนั้นพระองค์จึงทรงช่วยพวกเขาได้ทนั เวลา (ขอแต่เพียงให้เราระวังในข้อนี้ ผูท้ ี่
กบฏต่อพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารถูกตัดขาดจากการเข้าพานักในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา แต่มี
การพานักที่ประเสริ ฐกว่าการพานักของอิสราเอลในคานาอันการพานักนี้กาลังรอคอยประชากร
ของพระเจ้า แต่เราต้องระวังตัวมิฉะนั้นเราอาจไม่ได้เข้าในการพานักนี้เพราะกบฏของเราต่อ
พระเจ้าผูไ้ ม่ได้ตรัสผ่านมาโมเสสเหมือนเดิมอีกแล้ว แต่ตรัสทางพระบุตรของพระองค์ผทู้ รง
ยิง่ ใหญ่กว่าโมเสส)
“เหมือนดังที่กล่าวมาแล้ว พระเยซูเป็ นมหาปุโรหิ ตที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของเราผูท้ รงสามารถ
เข้าใจความรู ้สึกของประชากรของพระองค์และทรงช่วยเขาได้
เราได้รับความเข้าใจและ
พระคุณจากผูท้ ี่ทนทุกข์อย่างแสนสาหัสในสวนเกทเสมนี พระเจ้าเอง เป็ นผูย้ กย่องพระองค์ข้ ึน
เป็ นมหาปุโรหิ ต เหมือนดังที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในพระคัมภีร์เดิมอย่างชัดเจนว่า “พระเจ้าได้ทรง
สาบานและพระองค์จะไม่ทรงกลับพระทัย ท่านเป็ นปุโรหิ ตเป็ นนิตย์ ตามแบบอย่างของเมลคี
เซเด็ค” (ข้าพเจ้าอยากอธิ บายเรื่ องนี้ อย่างละเอียด แต่ขา้ พเจ้าไม่อาจทาได้เพราะท่านยังเป็ นทารก
ในพระคริ สต์ ข้าพเจ้าต้องเตือนท่านอย่างจริ งจังว่าผูท้ ี่เคยรับบัพติศมาและลิ้มรสพระพรแห่งยุค
ใหม่ จะไม่มีทางกลับใจและบังเกิดใหม่ ถ้าเขาละทิ้งพระศาสนา ข้าพเจ้าไม่ได้หมายว่าท่านเป็ น
ผูล้ ะทิง้ พระศาสนา แต่ขา้ พเจ้ายังเชื่อว่าท่านไม่เป็ นคนเช่นนั้น ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านก้าวหน้า
ต่อไป และไม่หยุดอยูก่ บั ที่ เพื่อท่านจะได้เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่แทนที่จะหยุดอยูก่ บั ที่หรื อถอยหลัง)
“ดังนั้นพระคริ สต์จึงได้รับการแต่งตั้งโดยพระเจ้า ให้เป็ นมหาปุโรหิตตามระบอบของ
เมลคีเซเด็ค
ท่านทั้งหลายคงจาเรื่ องของเมลคีเซเด็คผูเ้ ป็ นมหาปุโรหิ ตของพระเจ้าสู งสุ ดได้
(ปฐมกาล 14:18 และข้อต่อ ๆ ไป) ท่านปรากฏตัวโดยทันทีทนั ใด บิดามารดาและตระกูลของ
ท่านไม่มีกล่าวไว้ ถึงอย่างไรก็ตามท่านเป็ นมนุษย์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ อับราฮัมบิดาของเราได้ถวายสิ บลด
แก่ท่านและได้รับคาอวยพรจากท่าน ท่านทั้งหลายอาจกล่าวได้วา่ คนเลวีผเู ้ ป็ นบรรพบุรุษของ
ปุโรหิ ตของอิสราเอลได้ถวายสิ บลดแก่เมลคีเซเด็คผ่านทางอับราฮัมต้นตระกูลของอิสราเอล ทา
ให้เราเห็นว่าเมลคีเซเด็คยิง่ ใหญ่กว่าคนเลวี
และปุโรหิ ตตามระบอบของเมลคีเซเด็คดีกว่า
ปุโรหิ ตตามแบบอาโรน และความจริ งก็เป็ นดังนั้นเพราะถ้าปุโรหิ ตตามแบบอาโรนนาความ
บริ บูรณ์มาได้ แล้วทาไมเล่าพระเจ้าต้องแต่งตั้งพระเมสิ ยาห์เป็ นปุโรหิ ตอีกแบบหนึ่ง”
“ตาแหน่งปุโรหิ ตของพระเยซูตามระบอบเมลคีเซเด็ค เหนือกว่าปุโรหิ ตตามแบบอย่าง
อาโรนด้วยประการทั้งปวง พระเยซูทรงสภาพอมตะในขณะที่ปุโรหิ ตตามแบบอย่างอาโรนต้อง
ตาย พระเยซูปราศจากบาปทั้งสิ้ นแต่ปุโรหิ ตตามแบบอย่างอาโรนต้องนาเครื่ องบูชามาถวาย
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สาหรับความผิดของตัวเอง ก่อนถวายสาหรับความผิดของประชาชน การถวายเครื่ องบูชาของ
พวกเขาต้องทาแล้วทาอีก เพราะไม่เกิดผลอย่างแท้จริ ง แต่พระเยซูทรงถวายพระองค์เองเป็ น
เครื่ องบูชาเพียงครั้งเดียวเพื่อไถ่บาปประชากรของพระองค์ได้ตลอดกาล พวกเขาปรนนิบตั ิพระ
เจ้าภายใต้พนั ธสัญญาเก่าที่พระเจ้าประทานให้ภูเขาซี นาย พระเยซูทรงเป็ นผูก้ ลางของพันธ
สัญญาอันใหม่ซ่ ึ งเยเรมียไ์ ด้ทานายไว้ พระเจ้าทรงประทานพันธสัญญาอันใหม่ เพื่อยกเลิกพันธ
สัญญาเก่า พวกเขาปรนนิบตั ิพระเจ้าในสถานศักดิ์สิทธิ์ บนแผ่นดินโลกนี้ตามระบอบเก่าที่มี
ม่านหนากั้นทางเข้าอภิสุทธิ สถาน พระเยซูทรงทาหน้าที่มหาปุโรหิ ตในสถานศักดิ์สิทธิ์ บน
สวรรค์ที่ไม่มีม่านกั้นระหว่างพระเจ้าและผูน้ มัสการพระองค์ และสถานศักดิ์สิทธิ์ บนสวรรค์ที่
เราเข้าเฝ้ าพระเจ้าได้โดยตรงนั้นเป็ นสถานศักดิ์สิทธิ์ อนั แท้จริ ง และสถานศักดิ์สิทธิ์ บนแผ่นดิน
โลกนี้เป็ นเพียงเงาของสถานศักดิ์สิทธิ์ บนสวรรค์ เพราะศาสนาตามพันธสัญญาเก่าเป็ นเพียงเงา
ของคริ สตศาสนา”
“ดังนั้นขอให้เราละทิ้งระบอบเก่าและเข้าเฝ้ าพระเจ้าตามทางใหม่ซ่ ึ งพระเยซูได้เปิ ดทาง
นี้ให้เราด้วยพระชนม์ของพระองค์ ขอให้เรายึดมัน่ ในความหวังและศรัทธาในพระองค์ เมื่อเรา
กระทาอย่างนี้เราจะมีความมัน่ ใจในความหวังที่จะรับสิ่ งถาวรที่ไม่อาจเห็นด้วยตามนุษย์ เราจะ
มองไปข้างหน้าด้วยความมัน่ ใจในการเสด็จกลับมาของพระองค์ วิสุทธิ ชนในยุคพระคัมภีร์เดิม
ได้เป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพราะความเชื่อที่มุ่งไปหาสิ่ งที่อยูข่ า้ งหน้า ขอให้เราดาเนินชีวิต
ตามแบบอย่างของคนเหล่านั้น แต่สิ่งที่ดีกว่านี้ก็คือการดาเนินตามแบบอย่างพระเยซู เพราะ
พระองค์ได้ยดึ ความเชื่อไว้มนั่ ถึงแม้วา่ ต้องได้รับความอับอายนานาประการบนกางเขนนั้น และ
ในขณะนี้พระองค์ได้ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์พระเจ้าอย่าให้จิตใจของเราห่อเหี่ ยว เมื่อเรา
เผชิญกับการทดลอง เพราะการทดลองเหล่านี้เป็ นเครื่ องพิสูจน์วา่ เราเป็ นบุตรของพระเจ้าอย่าง
แท้จริ ง และจงคิดถึงสง่าราศีที่พระเจ้าทรงโปรดมอบให้เราในยุคสุ ดท้ายนี้ สง่าราศีเหล่านี้เป็ น
สิ่ งที่มีค่ายิง่ กว่าสิ่ งที่มนุษย์ในสมัยพระคัมภีร์เดิมได้รับ แล้วทาไมเล่าเราถึงคิดที่จะหันกลับไป
หาแบบของการนมัสการที่ไม่สมบูรณ์และถูกยกเลิกแล้ว”
“เหตุฉะนั้นจงรักษาความเชื่อของท่านไว้ดว้ ยความอดทนและด้วยความหวัง จงมีชีวิต
อยูอ่ ย่างที่คริ สตชนควรจะมี และขอพระเจ้าผูท้ รงชุบพระเยซูทรงโปรดช่วยท่านให้ทาตามน้ า
พระทัยของพระองค์ในทุกสิ่ ง”
สิ่ งที่กล่าวมาแล้วเป็ นข้อคิดของผูเ้ ขียนพระธรรมฮีบรู
และข้าพเจ้ายอมรับว่ารายละเอียด
ปลีกย่อยต่าง ๆ เป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์นอ้ ยสาหรับคริ สตชนในปั จจุบนั แต่ถา้ เรามองข้ามเหตุการณ์
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เบื้องหลังในขณะนั้น และพิจารณาดูใจความสาคัญของพระธรรม เราอาจได้รับประโยชน์จากพระธรรม
นี้ได้
ผูเ้ ขียนพระธรรมนี้ เน้นว่าพระคริ สต์เป็ นพระดารัสสุ ดท้ายของพระเจ้าต่อมนุษย์ ผูท้ ี่ไม่ยอมรับ
หรื อละทิง้ ชีวติ ในพระคริ สต์จะไม่ได้รับพระดารัสของพระเจ้าอีกเลย มนุษย์ไม่มีหนทางรอดอันใหม่
ทางรอดของมนุษย์เป็ นผลจากการที่พระคริ สต์ได้ถวายพระองค์เองครั้งเดียว เพื่อนาการอภัยบาปและ
สันติสุขมาสู่ มนุษย์ คาว่า “ครั้งเดียว” พบได้เสมอในพระธรรมฉบับนี้ “ครั้งเดียว” หมายถึง “พระราช
กิจทีส่ าเร็จแล้วของพระคริสต์ ” ซึ่ งเพียงพอที่จะทาให้มนุ ษย์รอด เมื่อเรามัน่ ใจในข้อนี้ แล้ว จิตสานึกผิด
ชอบของเราจะได้รับการชาระและไม่ฟ้องเรา ไม่มีสิ่งไหนในโลกที่ช่วยเราได้เท่ากับความมัน่ ใจในข้อนี้
ถึงแม้วา่ พระราชกิจของพระองค์สาเร็ จด้วยการสิ้ นพระชนม์เพียงครั้งเดียว แต่พระเยซูทรงพระ
ชนม์อยูต่ ลอดกาล “ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และต่อ ๆ ไปเป็ นนิจกาล” (ฮีบรู
13:8) ทุกสิ่ งทุกอย่างมีอนั เปลี่ยนแปลงไป ศาสนาเกิดขึ้นแล้วสู ญไป บรรดาผูน้ าและบรรดาอาจารย์
สิ้ นชีวติ ไป ฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลกสู ญสิ้ นไป “แต่พระองค์ยงั ทรงเป็ นอย่างเดิมและปี เดือนของ
พระองค์ไม่สิ้นสุ ด”
เป็ นคาพูดของผูเ้ ขียนบทเพลงสดุดีในสมัยโบราณซึ่งผูเ้ ขียนพระธรรมฮีบรู ใช้
บรรยายพระเยซู (ฮีบรู 1:12) ดังนั้นพระเยซูจึงทรงเป็ นรากฐานที่มนั่ คงสาหรับความเชื่ อของเรา
แต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายให้ใจของเราเฉื่ อยชา พระธรรมฉบับนี้ กลับหนุนใจให้ประชากรของพระเจ้า
มุ่งหน้าต่อไป “ให้ เราดาเนินต่ อไป ให้ เรามุ่งหน้ าต่ อไป” “เราจะต้องสนใจในข้อความเหล่านั้นที่เราได้
ยินได้ฟังให้มากขึ้นอีก เพราะมิฉะนั้นเราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้น” (ฮีบรู 2:1) พระเยซูทรง
เปรี ยบเหมือนจุดคงที่จุดหนึ่งบนฝั่งแม่น้ า เวลาเปรี ยบเหมือนกระแสน้ าที่พดั เราให้ลอยผ่านพระองค์ไป
นอกเสี ยจากว่าเราจะมุ่งขึ้นแม่น้ าตลอดเวลา เราต้องพายทวนน้ าเพื่อว่าเราจะได้อยูใ่ กล้พระองค์ เราอาจ
ใช้คาเปรี ยบเทียบแบบเจมส์ รัสเซล ลอวเวลล์ (James Russell Lowell) ได้ดงั นี้
เหตุการณ์ใหม่ ๆ สอนเราให้รู้วธิ ี การใหม่ ๆ
เวลาทาให้สิ่งที่ดีในอดีตเสี ยไป
พวกเขาต้องดั้นด้นขึ้นไปและไปข้างหน้า
เพื่อพวกเขาจะได้อยูเ่ คียงข้างความจริ ง
คริ สตชนเป็ นคริ สตชนได้ เพราะพระราชกิจของพระเจ้าที่พระองค์ทรงกระทาเมื่อครั้งหนึ่งใน
อดีต พระราชกิจของพระเจ้าเหล่านี้เป็ นแรงที่ส่งให้คริ สตชนไปข้างหน้าตลอดเวลา และจะไม่ยอมให้
คริ สตชนจมอยูก่ บั ที่ในโคลนตม หลักความเชื่อที่ประทานแก่ธรรมิกชนครั้งเดียวเป็ นพอไม่ใช่สิ่งที่เรา
อาจจับและทาให้เชื่ องได้ แต่เป็ นสิ่ งที่นาเราให้พงุ่ ไปข้างหน้าเพื่อเผชิ ญการทุกข์ยากต่าง ๆ เพื่อพระ
คริ สต์
ความเชื่ ออันมัน่ คงของอับราฮัมในพระเจ้าผูไ้ ม่ทรงเปลี่ยนแปลงทาให้เขาพร้อมที่จะมุ่งไป
76

ข้างหน้าตามพระบัญชาของพระเจ้า โดยไม่ทราบว่าพระองค์จะทรงนาไปแห่งใด คริ สตชนบางทีถูก
ล่อลวงบางอย่างที่เขาอาจหาทางออกได้ในพระธรรมฮีบรู การล่อลวงแบบนี้ได้แก่ การไม่ยอมทาสิ่ งที่
อาจารย์ในอดีตที่เรานับถือไม่ได้สอนเราเอาไว้เพื่อหวังจะแสดงความจงรักภักดีต่อท่าน หรื อ การ
ดาเนินงานของคริ สตจักรตามวิธีการที่ดีและเหมาะสมกับบรรพบุรุษของเรา สิ่ งที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ทรงเคยกระทาครั้งหนึ่งในอดีต เรากลับมัน่ ใจว่าต้องเกิดขึ้นอีกแน่ ๆ ในสมัยของเรา และสิ่ งที่เราได้ยนิ
จากบิดามารดาด้วยหูของเรานั้นเรากลับยึดเป็ นประเพณี ที่เราต้องดาเนินตามแทนที่เราจะดาเนินตามพระ
เจ้าผูท้ รงพระชนม์และไม่เฉื่ อยชา เมื่อคริ สตชนสารวจดูเหตุการณ์ของโลกปั จจุบนั
เขาก็มองเห็น
แผ่นดินที่พระเยซูทรงเป็ นผูค้ รอบครอง แต่ผทู ้ ี่จะเข้าในแผ่นดินนี้ได้ตอ้ งมีความเชื่ อที่มุ่งไปข้างหน้า
เหมือนกับความเชื่ อที่ผรู ้ ับพระธรรมฮีบรู ตอ้ งมี ผูร้ ับพระธรรมฮีบรู มีชีวิตอยูใ่ นช่วงเวลาที่ระบอบเก่า
กาลังล่วงไป
การยึดมั่นในระบอบเก่า ๆ ไม่ ได้ ช่วยอะไรพวกเขาเลย แต่ การยึดมั่นในพระคริสต์ ผ้ ไู ม่ ทรง
เปลีย่ นแปลงและทรงมุ่งหน้ าเสมอทาให้ พวกเขาก้ าวไปข้ างหน้ า และช่ วยให้ พวกเขาเผชิ ญกับระบอบ
ใหม่ ด้วยความมั่นใจและด้ วยฤทธิ์อานาจ
ปั จจุบนั นี้ เป็ นช่วงเวลาที่ทุกสิ่ งทุกอย่างกาลังเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาต่อหน้าต่อตาเรา ขอให้
เราขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับกรรมสิ ทธิ์ ในแผ่นดินของพระองค์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง แผ่นดินของ
พระองค์ดารงอยูเ่ ป็ นนิ ตย์ในขณะที่ทุกสิ่ งที่มนุษย์หวังจะหายไปโดยไม่เหลือซาก

2.พระกิตติคุณยอห์ น
เมื่อใกล้จะสิ้ นศตวรรษที่หนึ่ง ศาสนาคริ สต์เป็ นความเชื่ อและชีวติ ที่ทวั่ ไปในจักรวรรดิโรมัน
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ คนที่อยูร่ อบชายฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน เห็นว่ามีความแตกต่าง
จากศาสนายิวซึ่ งเคยมีประวัติใกล้ชิดกันเป็ นอย่างยิง่
เหตุการณ์แวดล้อมในสมัยที่เริ่ มมีข่าวประเสริ ฐ
(ปาเลสไตน์เมื่อสี่ สิบปี ก่อนที่เครื อจักรภพยิวที่สองถูกทาลาย) ได้กลายเป็ นอดีตไปแล้ว เครื อจักรภพยิว
ที่สองสู ญสิ้ นไปเพราะทาการกบฏต่อโรมไม่สาเร็ จ วิหารในเยรู ซาเล็มและระบอบการนมัสการของ
วิหารซึ่ งเป็ นหัวใจของชีวติ และศาสนายิวสิ้ นสุ ดลงใน ค.ศ. 70 เพราะว่าคริ สตศาสนาเป็ นศาสนาที่ยดึ มัน่
ในสิ่ งที่เกิดในอดีต ดังนั้นการประกาศคริ สตศาสนาจึงต้องใช้ศพั ท์แสงที่ใช้กนั ในอดีตสมัยเริ่ มมีข่าว
ประเสริ ฐ ความศรัทธาที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งหนึ่งและในช่วงเวลาหนึ่งในอดีตจะเหมาะสมสาหรับคน
ในที่อื่น ๆ และในช่วงเวลาต่อมาไหม?
ยอห์นได้ให้ความสนใจแก่ปัญหาอันนี้ ยอห์นเป็ นสหายสนิทของพระเยซูที่มีชีวติ อยูย่ าวนาน
กว่าผูอ้ ื่น ท่านจะไม่ละเลยสถานการณ์แวดล้อมของข่าวประเสริ ฐ (สถานที่และช่วงเวลาที่พระเยซูได้ไถ่
มนุษย์ให้รอด) แต่ท่านจะบันทึกเหตุการณ์เหล่านั้นในพระกิตติคุณเล่มที่สี่ (ยอห์น) ด้วยรู ปแบบที่เป็ นที่
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เข้าใจสาหรับคนทุกสมัย ท่านอ้างว่าท่านเป็ นพยานคนแรกและพยานคนสาคัญในสิ่ งที่ท่านและพรรค
พวกของท่านได้เห็นและได้ยินในปาเลศไตน์ประมาณปี ค.ศ. 30 แต่ท่านบันทึกคาพยานของท่านด้วย
วิธีการที่คนรู ้ภาษากรี ก ที่อาศัยอยูใ่ นประมาณปี ค.ศ. 100 (ทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติ) จะได้เข้าใจ
ประสบการณ์ที่ท่านและเพื่อนของท่านได้เห็นสง่าราศีของพระเจ้าฉายในชีวิตของ “พระเยซูชาวนาซา
เร็ ธบุตรชายของโยเซฟ” และตามความจริ งแล้วยอห์นได้บรรลุเป้ าหมายของท่านมากจนคนอื่น ๆ
นอกจากประชากรของจักรวรรดิโรมันในปลายศตวรรดิ ที่หนึ่งสามารถเข้าใจพระกิตติคุณได้ โลกใน
ศตวรรษที่ยสี่ ิ บยังต้องสยบอยูท่ ี่แทบเท้าของท่านเมื่อท่านพรรณนาชีวติ ของผูท้ ี่เป็ นแสงสว่างของมนุษย์
และโลกในศตวรรษนี้ได้รู้จกั พระคริ สต์โดยพระกิตติคุณที่ท่านเขียน
พระกิตติคุณของยอห์นมีคากล่าวแก้เพื่อแก้ข่าวประเสริ ฐอยูม่ ากมาย เราได้พิจารณาถึงคากล่าว
แก้เพื่อต่อต้านพวก “ดูเหมือน” (Docetists) ต่อต้านข้อโต้แย้งของศาสนายิว และอาจต่อต้านความเห็น
ของผูท้ ี่คิดว่ายอห์นบัพติศมาเป็ นอาจารย์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าทรงส่ งมา และไม่เป็ นเพียงผูท้ ี่พระเจ้า
ทรงใช้มาล่วงหน้าผูท้ ี่ยงิ่ ใหญ่กว่าเขา ยอห์นไม่เพียงกล่าวแก้เพื่อขจัดข้อเข้าใจผิดเท่านั้นแต่ท่านยังให้
ความเห็นบุกฝ่ ายตรงข้าม ท่านไม่เคยประนีประนอมความเชื่อกับฝ่ ายตรงข้าม และผูท้ ี่ไม่ยอมต้อนรับ
เจ้านายของท่านเป็ นผูท้ ี่มีตราหมายหัวเอาไว้ ไม่วา่ ผูน้ ้ นั จะเป็ นศัตรู อย่างเปิ ดเผยหรื อเป็ นผูท้ ี่ไม่ยอมเป็ น
สาวกของพระองค์ เพราะกลัวเจ้าหน้าที่และต้องการคาสรรเสริ ญจากมนุษย์มากกว่าจากพระเจ้า
แต่คากล่าวแก้และความเห็นเหล่านี้ มีวตั ถุประสงค์ในการนาคนมารับเชื่ อ กล่าวคือเพื่อเป็ น
พยานว่าพระคริ สต์ได้บงั เกิดเป็ นมนุษย์เพื่อเป็ นพระดารัสถาวรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นมนุษย์ที่
สาแดงพระลักษณะพระเจ้าผูท้ ี่มีชีวติ อยูจ่ ริ งในประวัติศาสตร์ ของโลกนี้ พระวจนะของพระเจ้ามาถึง
มนุษย์ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ ในอดีตที่ผา่ นมา แต่มาบัดนี้พระวจนะของพระเจ้าเป็ นมนุษย์ คือ “พระเยซู ”
พระวจนะของพระเจ้าในรู ปของมนุษย์ท่ามกลางมนุษย์ทาให้มนุษย์ได้รับความเข้าใจมากที่สุด ดังนั้น
การเปิ ดเผยของพระเจ้าจึงสมบูรณ์แล้วโดยการเสด็จมาของพระเยซู
ยอห์นกล่าวว่า “พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์และทรงอยูท่ ่ามกลางเรา และเราได้เห็นสง่า
ราศีของพระองค์” ใจความสาคัญของพระกิตติคุณนี้ คือสง่าราศีของพระเจ้าปรากฏในพระเยซู ยอห์น
เขียนบันทึกการอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่พระเยซูทรงกระทา ท่านเรี ยกการอัศจรรย์เหล่านี้ วา่ หมายสาคัญ หมาย
สาคัญแห่งสง่าราศีของพระเจ้าที่ปรากฏในพระองค์ พระเยซูทรงสาแดงสง่าราศีของพระเจ้าให้แก่ผทู ้ ี่มี
ตาที่มองเห็น ได้มองเห็นที่งานสมรสในหมู่บา้ นคานาและที่หลุมฝังศพของลาซารัสที่ริมฝั่งทะเลสาบกา
ลิลี และบริ เวณวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็ม และสง่าราศีที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดด้วยการสิ้ นพระชนม์บนกางเขนและ
การฟื้ นคืนพระชนม์
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หมายสาคัญเหล่านี้บนั ทึกไว้ทีละอัน ๆ เพื่อเป็ นสัญลักษณ์สอนบทเรี ยนให้แก่ผอู ้ า่ น พระเยซู
ทรงเป็ นผูค้ ้ าจุนชีวิตของมนุษย์
กล่าวคือพระองค์เป็ นแสงสว่างแห่งชีวติ และเป็ นอาหารแห่งชีวิต
พระองค์เป็ นบ่อน้ าแห่งชีวิต ระบบการนมัสการแบบเก่าถูกยกเลิกไปเพราะพระองค์ได้นาระบบใหม่มา
โดยระบบนี้มนุษย์สามารถนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริ ง โดยที่เวลาและสถานที่ไม่อาจ
จากัดเขาได้ ถ้าระบบเก่าเปรี ยบเเหมือนน้ า ระบบใหม่ก็เปรี ยบเทียบเหมือนเหล้าองุ่นที่พระองค์ทรง
เปลี่ยนมาจากน้ า ระบบการนมัสการแบบเก่าและเทศกาลตลอดปี พร้อมทั้งเหตุการณ์เบื้องหลังของมัน
เป็ นสิ่ งที่เตือนให้ประชาชนของพระเจ้าระลึกถึงสิ่ งที่พระองค์ทรงกระทา เพื่อบรรพบุรุษของเขาในอดีต
พระเจ้าทรงสาแดงสิ่ งเหล่านี้ ใหม่ในพระคริ สต์
สิ่ งที่พระเจ้าทรงสาแดงในพระคริ สต์ ทาให้เราทราบว่าชาวต่างชาติที่มีความเชื่อในพระคริ สต์
นั้น มีสิทธิ์ มีส่วนอย่างเต็มที่ในพระพรทั้งหมดของพระองค์เช่นเดียวกับพวกยิว การแบ่งแยกระหว่าง
อิสราเอลและชาวต่างชาติสูญสิ้ นไปพร้อมระบบเก่า ก่อนการตรึ งที่กางเขนสองสามวัน ชาวกรี กบางคน
ที่มาร่ วมพิธีปัสกาในกรุ งเยรู ซาเล็มปรารถนาที่จะพบพระเยซู พระดารัสของพระองค์แสดงให้เห็นว่าใน
เวลาอันใกล้พวกเขาจะเข้าพบพระองค์ได้เหมือนกับชายหญิงของชนชาติของพระองค์ “เมื่อเราถูกยกขึ้น
จากแผ่นดินโลกแล้ว เราจะชักนาคนเป็ นอันมากให้มาหาเรา” (ยอห์น 12:32) คนเป็ นอันมากทั้งชาวยิว
และชาวต่างชาติ บางครั้งนักอธิ บายพระคัมภีร์บางคนพยายามถกเถียงกันว่า พระกิตติคุณยอห์นเขียนขึ้น
ให้ชาวยิวหรื อชาวต่างชาติอ่าน ยอห์นเขียนขึ้นเพื่อทั้งสองพวก เพื่อทั้งชาวยิว และชาวต่างชาติจะได้เชื่อ
ว่าพระเยซูคือพระคริ สต์พระบุตรของเจ้า
และเมื่อมีความเชื่อแล้วก็มีชีวิตโดยพระนามของพระองค์
(ยอห์น 20:31)
ยอห์นได้บนั ทึกว่าพระดารัสสุ ดท้ายของพระเยซูได้แก่ “สาเร็จแล้ว” (ยอห์น 19:30) พระดารัสนี้
เป็ นค่าสรุ ปสิ่ งที่ยอห์นเน้นตลอดพระกิตติคุณ น้ าพระทัยของพระเจ้าสาเร็ จในพระเยซู การเปิ ดเผย
ทั้งหมดหรื อพระสัญญาทั้งหมดของพระเจ้าสาเร็ จแล้วในพระเยซู
พระเจ้าได้ตรัสพระวจนะของ
พระองค์หลายครั้งในอดีต แต่สิ่งที่พระองค์ได้ตรัสมาทั้งหมดสรุ ปอยูใ่ นและสาเร็ จอยูใ่ นสง่าราศีของ
พระคริ สต์ ในความทุกข์ทรมานและชัยชนะของพระองค์ ยอห์นเรี ยกการตรึ งที่กางเขนว่าเป็ น “การถูก
ยกขึน้ ” ซึ่ งมีความหมายได้สองอย่างในเวลาเดียวกัน มันหมายถึงการถูกยกขึ้นตรึ งที่กางเขนและการถูก
ยกเชิดชูข้ ึนโดยพระเจ้า
ตามความจริ งแล้ว ยอห์นเขียนสิ่ งที่ผเู ้ ขียนพระธรรมฮีบรู ได้เขียน แต่เขียนด้วยลักษณะที่ต่างกัน
พระคัมภีร์สามข้อแรกของพระธรรมฮีบรู เป็ นเหมือนคาสรุ ปพระกิตติคุณโดยยอห์น สิ่ งที่พระเจ้าตรัส
กับบรรพบุรุษผ่านทางผูเ้ ผยพระวจนะ ถึงความสมบูรณ์ โดยพระวจนะสุ ดท้ายในพระบุตรของพระองค์
แต่ในขณะที่ผเู ้ ขียนพระธรรมฮีบรู เขียนในทานองเป็ นกันเอง กล่าวคือเป็ น “คาเตือนสติ” (ฮีบรู 13:22)
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ยอห์นเขียนในทานองเป็ นคาบรรยาย คาบรรยายของท่านน่าจะเป็ นคาเทศนาของอัครทูต ซึ่ งเขียนขึ้นใน
ทานองให้คนทุกยุคทุกสมัยได้เข้าใจ ท่านกล่าวว่าการเปิ ดเผยแผนการของพระเจ้าอันยาวนานได้มาถึง
ความสมบูรณ์ ณ สถานที่แห่ งหนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง และภายใต้สถานการณ์แวดล้อมอันหนึ่ง
ปี ลาตชาวโรมันผูค้ รอบครองแคว้นยูดาห์ในช่วง ค.ศ. 26 ถึง 36 ผูม้ อบพระเยซูให้ถูกตรึ งที่
กางเขน “เขียนป้ ายติดไว้บนกางเขน อ่านว่า “เยซูชาวนาซาเร็ ธกษัตริ ยข์ องพวกยิว....และป้ ายนั้นเขียนไว้
เป็ นภาษาฮีบรู ภาษาลาติน และภาษากรี ก” (ยอห์น 19:19-20) เมื่อมหาปุโรหิ ตของชาวยิวคัดค้านคาเขียน
บนป้ ายนั้น เขาตอบว่า “สิ่ งใดที่เราเขียนแล้วก็แล้วไป” (ยอห์น 19:22) และในการบันทึกคาตอบของปี
ลาต ยอห์นอาจตั้งใจให้ผอู ้ ่านพระกิตติคุณได้ตระหนักว่าคาเขียนบนป้ ายนั้นเป็ นสิ่ งที่คงทนถาวรยิง่ กว่า
ที่ปีลาตจะนึกคิดได้
ผูอ้ ่านพระกิตติคุณที่ใช้ภาษากรี ก ซึ่ งมีชีวติ อยูใ่ นปลายศตวรรษแรกจะได้รับประโยชน์อะไร
จากการทราบว่าใครเป็ นกษัตริ ยข์ องชาวยิวใน ค.ศ. 30 ถ้าสิ่ งที่เขียนบนป้ ายนั้นเป็ นเพียงข้อกล่าวหาที่
พระเยซูได้รับโทษถึงตาย? การสิ้ นพระชนม์ของพระองค์จะมีความสาคัญอะไรสาหรับพวกเขา? ยอห์น
เล็งเห็นปั ญหานี้ และได้เตรี ยมคาตอบสาหรับผูอ้ ่านพระกิตติคุณ เมื่อท่านบันทึกเหตุการณ์ตอนที่ปีลา
ตสอบสวนพระเยซู ท่านได้บนั ทึกบางอย่างที่พระกิตติคุณเล่มอื่นไม่ได้บนั ทึกไว้ คือคาสนทนาระหว่าง
ผูพ้ ิพากษากับจาเลย มหาปุโรหิ ตกล่าวหาพระเยซูต่อหน้าปี ลาตว่าพระองค์อา้ งตนเป็ นกษัตริ ยข์ องชาวยิว
ปี ลาตกล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้นท่านก็เป็ นกษัตริ ยน์ ะซิ ”
พระเยซูตรัสว่า “เราเป็ นกษัตริ ยแ์ ต่ไม่ใช่กษัตริ ยแ์ บบที่ท่านรู ้จกั ถ้าเราเป็ นกษัตริ ยแ์ บบที่คน
ทัว่ ไปรู ้จกั กษัตริ ยข์ องอาณาจักรบนแผ่นดินโลกนี้ ผูต้ ิดตามเราคงต่อสู ้เพื่อป้ องกันเรา แต่อาณาจักรของ
เราคืออาณาจักรแห่งสัจจะ” ไม่น่าสงสัยเลยที่ปีลาตขัดจังหวะขึ้นมา “สั จจะคืออะไร?” แล้วหยุดการ
ซักถาม
แต่ถา้ การทราบว่าใครเป็ นกษัตริ ยข์ องชาวยิวใน ค.ศ. 30 ไม่ใช่สิ่งสาคัญสาหรับผูอ้ ่านพระกิตติ
คุณที่ใช้ภาษากรี ก การทราบว่าความจริ งของพระเจ้าคืออะไรต้องเป็ นสิ่ งที่สาคัญสาหรับพวกเขาแน่ ๆ มี
หลายคนที่ถามว่า “ความจริงคืออะไร?” อย่างใจกว้างขวางและพยายามค้นหาคาตอบแต่ไม่ทุ่มทั้งชีวติ
ในการหาคาตอบนั้น มีอีกหลายคนที่เอาจริ งเอาจังในการหาความจริ ง และทุ่มเททั้งชี วติ และจิตใจเพื่อ
ค้นหาความจริ ง คนประเภทหลังนี่แหละที่พระเยซูทรงสัญญาว่า “จงหาแล้วจะพบ” เพราะพระองค์เสด็จ
มาหาพวกเขาในสภาพมนุษย์ เพื่อมาบอกพวกเขาด้วยความมัน่ ใจว่าความจริ งของพระเจ้าอยูใ่ นพระองค์
และนี่แหละคือสิ่ งที่เหมาะสมสาหรับชายและหญิงในทุก ๆ ประเทศ ความจริ งของพระเจ้าได้มาถึง
มนุษย์ เพราะพระวาทะได้บงั เกิดเป็ นมนุษย์ ทรงทนทุกข์ทรมานภายใต้อานาจของปอนติอสั และปี ลาต
เพื่อมนุษย์และเพื่อความรอดของเราและทรงมีชีวิตอยูต่ ลอดนิจนิ รันดร์ พระเจ้าเสด็จมาหาเราโดยทาง
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พระองค์ เรามาถึงพระเจ้าได้โดยทางพระองค์ พระวจนะทุกคาของพระเจ้าที่ได้มาถึงมนุษย์ได้มาผ่าน
ทางพระองค์ (ไม่วา่ มนุษย์จะตระหนักหรื อไม่ก็ตาม) คาอธิษฐานของมนุษย์ที่ไปถึงพระทัยของพระเจ้า
ต้องผ่านทางพระองค์ (ไม่วา่ มนุษย์จะตระหนักหรื อไม่ก็ตาม) ไม่วา่ คริ สตชนจะกล่าวแก้เพื่อข่าว
ประเสริ ฐอย่างไร เขาต้องกล่าวแก้โดยไม่ทาให้ใจความสาคัญของข่าวประเสริ ฐเสี ยไป และต้องระลึกอยู่
เสมอว่าพระผูช้ ่วยให้รอดของเราคือพระวาทะของพระเจ้า เช่นเดียวกับคริ สตชนในศตวรรษแรก คริ สต
ชนในปั จจุบนั ต้องพูดตามอย่างพระเยซูวา่ พระองค์ “เป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ นชี วิต ไม่ มีผ้ ใู ด
มาถึงพระบิดาได้ นอกจากจะมาทางพระองค์ ” (ยอห์น 14:6) ผูท้ ี่กล้าอ้างคาพูดดังกล่าวคือพระวาทะผู ้
บังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อเปิ ดเผยความจริ งของพระเจ้าที่มนุษย์เคยได้เป็ น
หรื อเพียงเห็นอย่างมัว ๆ และเพื่อเป็ นพยานถึงความประเสริ ฐและพระเมตตาที่พระเจ้าประทานให้แก่
โลก พระองค์ทรงเป็ นพระวาทะที่รวบรวมพระดารัสซึ่งพระเจ้าเคยตรัส พระองค์ทรงเป็ นพระวาทะผู้
ทรงทาให้พระดารัสที่พระเจ้าเคยตรัสได้ถึงความสาเร็ จ พระเจ้าเสด็จมาหามนุษย์ในสภาพมนุษย์ผเู้ ป็ น
ความรัก และมนุษย์เข้าเฝ้ าพระเจ้าได้โดยมนุษย์ผนู ้ ้ นั ผูซ้ ่ ึ งเป็ นความรัก
__________________
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เหมือนหนึ่งได้ เดินอยู่บนถนนแห่ งความหฤโหดในศตวรรษที่ 1 และที่ 2......
เอฟ เอฟ บรู ซ จะพาเราไปดูข่าวประเสริ ฐขององค์ พระเยซู คริสต์
ทีต่ ้ องเผชิญกับศัตรู ตัวฉกาจ คนยิว คนต่ างชาติ จักรวรรดิโรมัน...........
ยังชี้ให้ เห็นวิธีการนาวิญญาณของคนแต่ ละชาติ
ให้ เข้ ามาถึงร่ มไม้ กางเขน
เกือบ 2,000 ปี ทุกสิ่ งทุกอย่ างเปลีย่ นแปลง
แต่ มีสิ่งหนึ่งทีไ่ ม่ เปลี่ยนแปลง นั่นคือ...............
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