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ค าน าผู้จัดพมิพ์ 
เป็นการดีอยา่งยิง่ท่ีเราจะหวนระลึกถึง บรรพบุรุษแห่งความเช่ือของเรา ในศตวรรษแรก ๆ ถา้

หากวา่เรามีสายตายาว และมองยอ้นกลบัไปในปี ค.ศ. 40 และ 50 แลว้ ลองน ามาเปรียบเทียบกบั
ศตวรรษท่ี 20 จะเห็นวา่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากมาย ทั้งทางดา้นภาษา ประเพณี วฒันธรรม และ
ศาสนา 

แต่มีส่ิงหน่ึงทีไ่ม่เปลี่ยนแปลง 
ส่ิงน้ันคือข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ 
พระองคไ์ม่เคยเปล่ียนแปลง และไม่มีวนัเปล่ียนแปลงเป็นอนัขาด ไม่วา่จะเป็นยคุใดสมยัใดก็

ตาม 
เป็นการดีท่ีคริสตชนจะอ่านหนงัสือเล่มน้ี เพื่อเสริมสร้างและเร่งเร้าความเช่ือใหท้วมีากข้ึน เอฟ 

เอฟ บรูซ ผูเ้ขียนไดบ้รรยายอยา่งละเอียดและกินความลึกเหมือนหน่ึงเราไดเ้ดินอยูบ่นถนนแห่งความ
หฤโหดในศตวรรษท่ี 1 และ 2 ยา่นใจกลางกรุงโรมและเมืองอ่ืน ๆ ในเอเชียนอ้ย 

ผูเ้ขียนไดพ้าเราไปดู ข่าวประเสริฐขององคพ์ระเยซูคริสต ์ ท่ีตอ้งเผชิญกบัศตัรูตวัฉกาจ คือ 
พวกยวิคนต่างชาติ จกัรวรรดิโรมนัและอ่ืน ๆ และยงัไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงวธีิการน าวญิญาณของคนแต่ละชาติ
แต่ละภาษาใหเ้ขา้มาถึงร่มพระคุณแห่งไมก้างเขน 

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ขอขอบคุณ คุณโสภณ ชีวธนารักษ์ ท่ีได้แปลและเรียบเรียงหนังสือ
เล่มนีอ้อกมาเป็นภาษาไทย และไม่ลืมขอบคุณผู้เขียนคือ เอฟ เอฟ บรูซ และส านักพิมพ์อินเตอร์วาซิตี้
เพรส ท่ีอนุญาตให้จัดพิมพ์โดยไม่คิดค่าลิขสิทธ์ิใด ๆ ท้ังส้ิน เราเช่ือว่าหนังสือเล่มนีจ้ะเป็นพระพรแก่
ผู้อ่านทุกท่าน  

กองคริสเตียนบรรณศาสตร์ 



 7 

ค าน า 
อคัรทูตและสาวก ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ ไดพ้ยายามเรียกร้องคร้ังแลว้คร้ังเล่า 

ใหค้ริสตชนร่วมมือกนัในการอธิบายและกล่าวแกเ้พื่อข่าวประเสริฐ ทั้งน้ีเพราะวา่ในขณะนั้นมีกลุ่มชน
หลายฝ่ายพยายามต่อตา้นพระกิตติคุณ กลุ่มชนเหล่าน้ีไดแ้ก่พวกนกัศาสนาและผูท่ี้มีอ านาจทางการเมือง 
นอกจากน้ีวฒันธรรมบางอยา่งในสมยันั้น ก็ขดัแยง้กบัหลกัความเช่ือของคริสตชน อาจารยเ์ปาโลกล่าว
ไวใ้นหนงัสือฟีลิปปี 1:16 วา่ ตวัท่านถูกจ าจองอยูใ่นคุกเพื่อการกล่าวแกเ้พื่อข่าวประเสริฐ ในเวลาต่อมา
ไม่นานนกั อาจารยเ์ปโตรไดเ้ขียนจดหมายไปหนุนใจเพื่อนคริสตชนในตะวนัออกกลาง เพราะพวกเขา
ก าลงัถูกข่มเหงอยา่งหนกั อาจารยเ์ปโตรจึงสั่งให้พวกเขาอธิบายพระกิตติคุณอนัแทจ้ริงใหไ้ดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง “จงเตรียมตวัไวใ้หพ้ร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนท่ีถามท่านวา่ ท่านมีความหวงัใจ
เช่นน้ีดว้ยเหตุผลประการใด แต่จงตอบดว้ยใจสุภาพและดว้ยความนบัถือ” (1 เปโตร 3:15) ค  าท่ีทั้ง
เปาโลและเปโตรใชก้ล่าวแกห้รือตอบโตน้ั้น ภาษากรีกใชค้  าวา่ “Apologia” ปัจจุบนัเราเรียกวชิาน้ีวา่ 
“วชิาปกป้องความเช่ือคริสเตียน” 

ในคริสตศตวรรษท่ีสอง มีบทความมากมายออกมาเพื่ออธิบายหลกัความเช่ืออนัแทจ้ริงของ
คริสตชน ผูน้ าของคริสตชนเป็นจ านวนมากไดต้ระหนกัวา่ เขาตอ้งต่อสู้กบันโยบายอนัเป็นปฏิปักษข์อง
อาณาจกัรโรม อาวธุท่ีเขาจะใชใ้นการต่อสู้นั้น มิใช่ดาบหรืออาวธุสงครามอ่ืนใดแต่เป็นปากกาและ
กระดาษ ในตน้ของคริสตศตวรรษนั้น นกัเขียนท่ีมีช่ือเสียงของคริสตชนไดแ้ก่เควด็ดราตสั (Quadratus) 
และ อริสไทเดส (Aristides) ในกลางคริสตวรรษไดแ้ก่ จสัติน มาร์ทาย ์ (Justin Martyr) และในปลาย
คริสตศตวรรษ นกัเขียนท่ีมีช่ือเสียงไดแ้ก่มีนูซีอสั เฟลิคซ์ (Minucius Felix) และ เทอร์ทูเลียน 
(Tertullian) 

นกัเขียนในคริสตศตวรรษท่ีสองเหล่าน้ีไดพ้ยายามช้ีแจงใหเ้ห็นวา่ คริสตศาสนาไม่ไดเ้สนอให้
คนกระดา้งกระเด่ืองต่อบา้นเมือง หรือประพฤติตนใหผ้ิดศีลธรรมแต่คริสตชนท่ีซ่ือสัตย ์ และเป็นผูท่ี้
เคารพในกฎหมายก าลงัถูกกล่าวหาโดยปราศจากมูลเหตุ 

พวกเขา ย  ้าวา่คริสตศาสนาเป็นศาสนาท่ีถูกตอ้งเพราะคริสตศาสนาท าใหศ้าสนายวิบรรลุถึง
ความสมบูรณ์และท าใหพ้วกนอกศาสนารู้วา่ส่ิงใดดีส่ิงใดไม่ดี พวกเขาแสดงให้เห็นวา่ ส่ิงท่ีพระเจา้ได้
ทรงสัญญาไวใ้นพระคมัภีร์เดิมไดส้ าเร็จแลว้ในคริสตศาสนา ยิง่ไปกวา่นั้น คริสตศาสนายงัเป็นค าตอบ
ส าหรับความกระหายของนกัปรัชญา และผูท่ี้เช่ือถือในศาสนาอ่ืน พระเจา้ไดท้รงก าหนดคริสตศาสนา
เป็นศาสนาสากลส าหรับคนทุกชาติทุกผวิ 
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ถึงแมว้า่ผูเ้ขียนแต่ละคน จะเนน้ในส่ิงต่างกนั แต่ใจความส าคญัของขอ้เขียนของพวกเขามีอยูส่ิ่ง
เดียว ส่ิงนั้นคือหลกัความเช่ือท่ีปรากฏในพระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ ซ่ึงถูกบนัทึกไวใ้น
คริสตศตวรรษท่ีหน่ึง และเราจะศึกษาอยา่งละเอียดถึงหลกัความเช่ืออนัเป็นหวัใจของคริสตชนศตวรรษ
แรกในบทต่อ ๆ ไป หวงัวา่ ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จะเป็นแนวทางส าหรับเราในการอธิบายและกล่าวแกเ้พื่อพระ
กิตติคุณ แต่เราจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งคริสตศตวรรษท่ีหน่ึงและคริสตศตวรรษท่ียีสิ่บ
ดว้ย 

คริสตชนพยายามอธิบายพระกิตติคุณใหถู้กตอ้ง เพื่อชาวโลกจะไดรู้้ถึงเร่ืองราวของพระเยซู
คริสตอ์ยา่งแทจ้ริง เราไม่ปรารถนาท่ีจะเถียงเพื่อชยัชนะ แต่เราปรารถนาใหเ้ขาทราบเร่ืองราวของพระ
เยซูคริสตท่ี์ถูกตอ้ง การน าคนมารับเช่ือเป็นส่ิงท่ีมีค่า แต่การเถียงเพื่อท่ีจะชนะเป็นส่ิงท่ีไร้ค่า คริสตชน
ในศตวรรษแรกไม่เคยลืมวตัถุประสงคอ์นัน้ี เม่ือเขาพยายามอธิบายพระกิตติคุณใหถู้กตอ้ง 

ตวัอยา่งของคริสตชนในศตวรรษแรกเตือนเราอยูเ่สมอถึงท่าทีอนัน้ีและยงัเตือนเราอีกวา่ พระ
เยซูคริสตไ์ม่เคยเปล่ียนแปลง และพระกิตติคุณของพระองคจ์ะไม่มีวนัเปล่ียนแปลง ไม่วา่จะอยูใ่น
ศตวรรษท่ีหน่ึงหรือยีสิ่บก็ตาม แต่วธีิการน าเสนอข่าวประเสริฐอาจตอ้งเปล่ียนแปลงบา้ง เพราะสังคม
ของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงอยูเ่ร่ือย ๆ คริสตชนในศตวรรษแรกเป็นพยานโดยค านึงถึงสถานการณ์แวดลอ้ม 
พระเจา้ทรงตอ้งการคนแบบน้ีในศตวรรษของเราเช่นกนั 
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บทที ่1 ความหมายของค าว่า “พระกติติคุณ” (gospel) 

ค าวา่ “gospel” เป็นค าท่ีเพี้ยนมาจากค าภาษาองักฤษโบราณวา่ “godspell” ซ่ึงหมายถึง “เร่ืองที่
ดี” หรือ “ข่าวประเสริฐ” ค  าค าน้ี มีความหมายเหมือนกบัค าลาติน “evangelium” ซ่ึงมีรากศพัทม์าจาก
ภาษากรีกวา่ “euangelion” ในภาษากรีก “eu-” แปลวา่ “ดี” และค ากิริยา “angello” แปลวา่ “น าข่าวมา 
และค านาม “angelos”แปลวา่ “ผูส่ื้อสาร” (ในพระคมัภีร์ ผูส่ื้อสารมกัจะเป็นทูตมาจากสวรรค ์ดงันั้นค า
วา่“angelos” ในทศันะของชาวยวิและคริสตชนจึงแฝงไปดว้ยความหมายของทูตสวรรค ์ และกลายมา
เป็นค าภาษาลาตินวา่ “angelus” และเป็นภาษาองักฤษวา่ “angel” ดงันั้นค ากรีกวา่“euangelion” ท่ีปรากฏ
ในพระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ จึงมีความหมายวา่ข่าวประเสริฐหรือข่าวดีค ากริยา “euangelizo”จึงมี
ความหมายวา่ “น าข่าวดีมา” และค านาม “euangelistes” จึงมีความหมายวา่ ผูท่ี้น าข่าวดีมาเช่นผูป้ระกาศ 

ในพระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่ ไดใ้ชค้  าดงักล่าวในเร่ืองข่าวของคริสตชน ไม่วา่ข่าวนั้นพระ
เยซูคริสตเ์องทรงเป็นผูป้ระกาศ หรือเป็นข่าวท่ีสาวกของพระองคป์ระกาศออกไป ในพระนามของ
พระองคท์ั้งช่วงก่อนการส้ินพระชนม ์ และหลงัจากฟ้ืนคืนพระชนม ์ ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ใหม่จงใจท่ีจะใช้
ค  าเหล่าน้ี ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี กล่าวคือ ค าเหล่าน้ีปรากฏในหนงัสืออิสยาห์ฉบบัภาษากรีกในหนงัสือ
อิสยาห์ตอนน้ีกล่าวถึง “ข่าวดี” ของชนชาติยวิเป็นเร่ืองการปล่อยเชลยชาวยวิใหก้ลบัมาท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 
เพื่อสร้างกรุงเยรูซาเล็มข้ึนมาใหม่ อนัเป็นนโยบายของ “ไซรัส” กษตัริยเ์ปอร์เซีย”หลงัจากท่ีพระองคไ์ด้
โค่นลม้อาณาจกัรบาบิโลน พระคมัภีร์อิสยาห์ 40:9 ในบทเพลง “เมสิยาห์” ของเฮนเดลวา่ “โอผูน้ าข่าวดี
มายงัศิโยนเอ๋ย” มีความหมายถึงข่าวดีในการท่ีเชลยชาวยวิไดก้ลบับา้น แต่เฮนเดลยงัไดตี้ความหมายเล็ง
ถึงค าท านายท่ีพระเยซูคริสตจ์ะปล่อยชนชาติของพระองคใ์หเ้ป็นอิสระ ค าท านายน้ีส าเร็จในพระคมัภีร์
ภาคพนัธสัญญาใหม่ พระธรรมอิสยาห์ 52:7 “เทา้ของผูน้ าข่าวดีมาก็งามสักเท่าใดท่ีบนภูเขา” ขอ้ความน้ี
หมายถึงผูน้ าข่าวจาก เมโสโปเตเมีย มายงัประเทศยดูาห์ วา่ชาวยวิจะกลบัมาสร้างเมืองข้ึนใหม่ ผูส่ื้อสาร
น้ีคือ ผูก้ล่าวแก่ศิโยนวา่ “พระเจา้ของเจา้ทรงครอบครอง” แต่ในหนงัสือโรม 10:15 อาจารยเ์ปาโลได้
ช้ีใหเ้ห็นวา่ “ผู้น าข่าวดี” คือผูป้ระกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตใ์นแง่น้ียอ่มเล็งเห็นพระเมสิยาห์
ดว้ย 

พระคมัภีร์ขอ้ท่ีส าคญักวา่ 2 ขอ้ท่ีกล่าวมาแลว้ คือ อิสยาห์ 61:1 “พระวญิญาณแห่งพระเจา้ทรง
อยูเ่หนือขา้พเจา้ เพราะวา่พระเจา้ไดท้รงเจิมขา้พเจา้ไว ้ เพื่อน าข่าวดีมายงัผูท่ี้ทุกขใ์จ” อิสยาห์ไม่ไดบ้อก
เราวา่ ใครเป็นผูพ้ดูประโยคน้ี แต่จากประโยคน้ีท าใหเ้ราทราบวา่ผูพ้ดูคือผูท่ี้รับการเจิม” จากพระเจา้เพื่อ
พระราชกิจของพระองค ์และในภาษาฮีบรู กริยาค าวา่ “เจิม” เป็นรากศพัทข์องค าวา่ “เมสิยาห์” ส่วนใน
ภาษากรีก กริยาค าวา่ “เจิม” เป็นรากศพัทข์องค าวา่ “พระคริสต”์ ดงันั้นผูท่ี้เป็นผูพ้ดูวา่ “พระวญิญาณ
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แห่งพระเจา้ทรงอยูเ่หนือขา้พเจา้ เพราะวา่พระเจา้ไดท้รงเจิมขา้พเจา้ไว”้ ก็น่าจะเป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้ 
คนท่ีอิสยาห์ไดก้ล่าวถึงในบทแรก ๆ ในหนงัสือของเขา ผูรั้บใชข้องพระเจา้คนน้ี จะเป็นใครอ่ืนไม่ได้
นอกจาก “เมสิยาห์” ผูท่ี้พระเจา้ทรงเจิมเอาไว ้เรายงัคงจ าไดว้า่ สาวกของยอห์นบพัติศมา ไดม้าถามพระ
เยซูคริสตว์า่ “พระองคท์รงเป็น “ผูท่ี้จะมานั้นหรือ?” พระองคเ์ป็นผูซ่ึ้งคนเป็นอนัมากก าลงัแสวงหาใช่
ไหม?” พระเยซูคริสตต์รัสกบับุคคลเหล่านั้นวา่ “กลบัไปเล่าใหย้อห์นฟังถึงพระราชกิจของพระองค ์ ซ่ึง
ทรงกระท าดว้ยพระเมตตาและฤทธานุภาพ และโดยเฉพาะอยา่งยิง่อยา่ลืมบอกยอห์นวา่ “ข่าวประเสริฐก็
ประกาศแก่คนอนาถา” (ลูกา 7:2 มทัธิว 11:5) ขอ้ความเหล่าน้ีแฝงความหมายวา่ พระเยซูคริสตก์ าลงั
ทรงกระท าส่ิงท่ีพระเจา้ทรงก าหนดใหท้ า และแน่นอนพระองคคื์อ “ผูน้ั้นท่ีจะมา” 

หลกัฐานท่ีสนบัสนุนความคิดเห็นในขอ้ความขา้งบนปรากฏในหนงัสือลูกาซ่ึงบนัทึกไวว้า่ เม่ือ
พระเยซูทรงกลบัมายงัเมืองนาซาเร็ธหลงัจากรับพิธีบพัติศมา พระองคก์็เสด็จเขา้ไปในธรรมศาลาในวนั
สะบาโต ทรงอ่านหนงัสืออิสยาห์ตั้งแต่เร่ิมตน้บทท่ี 61 แลว้ทรงอธิบายวา่ “คมัภีร์ตอนน้ีท่ีท่านไดย้นิกบั
หูของท่าน ก็ส าเร็จในวนัน้ีแลว้” (ลูกา 4:16-21) หรืออีกแง่หน่ึงก็คือ พระเจา้ทรงเจิมพระองคด์ว้ยพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิในพิธีบพัติศมา (ดูลูกา 3:21 และต่อ ๆ ไป) การเจิมดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิน้ีเป็นการ
แต่งตั้งพระองค ์ “ใหน้ าข่าวดีมายงัคนยากจนและใหป้ระกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจา้” 
วนัแห่งการปล่อยชนชาติของพระเจา้ใหเ้ป็นอิสระไดท้อแสงรุ่งอรุณแลว้ แลว้น่ีแหละคือข่าวประเสริฐ 

ในพระคมัภีร์ใหม่ค  าวา่ “พระกติติคุณ” หรือ “euangetion” แทจ้ริง ก็คือ “เน้ือหา” ของข่าวการ
ปลดปล่อยชนชาติของพระเจา้ใหเ้ป็นอิสระ แต่ในบางคร้ังค าวา่ “พระกิตติคุณ” แฝงความหมายของ 
“การประกาศ” ข่าวดีน้ีดว้ย บางคร้ังค าวา่ “พระกิตติคุณ” กินความกวา้งกวา่น้ี เช่น “พระกิตติคุณเป็นส่ิง
ท่ีด าเนินต่อไปจนถึงท่ีสุด” “พระกิตติคุณเป็นฤทธานุภาพของพระเจา้” ซ่ึงสามารถน าความรอดมาสู่คน
ท่ีเช่ือ พระกิตติคุณจึงเกือบเป็นทุกส่ิงทุกอยา่งของชีวติและความเช่ือของคริสตชน 

อน่ึง ค าวา่ “พระกิตติคุณ” ยงัมีอีกความหมายหน่ึงท่ีเราคุน้เคยกนัดี ความหมายอนัน้ีไม่ไดอ้ยูใ่น
พระคมัภีร์ใหม่ แต่เป็นความหมายท่ีเกิดข้ึนในภายหลงั “พระกิตติคุณ” ในความหมายน้ีไดแ้ก่ “บันทกึ
เร่ืองราวของพระเยซู” ดงันั้นพระกิตติคุณจึงหมายถึงเร่ืองราวของพระเยซูท่ีบนัทึกเอาไวแ้ละเร่ืองของ
พระเยซูท่ีเล่าดว้ยค าพดู เราตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่ พระกิตติคุณมีเพียงเร่ืองเดียวถึงแมว้า่จะมีหลายคน
เขียนหรือหลายคนพดู ดงันั้น “พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตเ์รียบเรียงโดยท่านมาระโก” จึงเป็นพระ
กิตติคุณเดียวกนักบั “กิตติคุณของพระเยซูคริสตเ์รียบเรียงโดยท่านลูกา” ในคริสตศตวรรษท่ีสองเรียก
พระกิตติคุณทั้งส่ีเล่มท่ีบนัทึกข้ึนในศตวรรษท่ีหน่ึง เรียกวา่พระกิตติคุณส่ีภาคจบ แต่ในเวลาต่อมา
กลายเป็นวา่ พระกิตติคุณ 4 เร่ือง แมใ้นปัจจุบนัเราก็ยงัเรียกวา่พระกิตติคุณ 4 เร่ืองซ่ึงไม่ถูกตอ้ง เรา
น่าจะเรียกวา่ “พระกติติคุณเร่ืองเดียวทีบ่ันทกึโดยคนส่ีคน” 
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บทที ่2 ข่าวประเสริฐทีพ่ระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ประกาศเอง 

“คนยากจนได้รับฟังข่าวประเสริฐแล้ว” พระเยซูคริสตท์รงกล่าวกบัคนท่ียอห์นบพัติศโตใชใ้ห้
มาหาพระองค ์ “พระเจา้ไดท้รงเจิมตั้งขา้พเจา้ไวเ้พื่อน าข่าวดีมายงัคนยากจน” เป็นค าเทศนาท่ีพระเยซู
ทรงกล่าวในธรรมศาลาเมืองนาซาเร็ธเพื่อชาวยวิจะไดท้ราบวา่พระองค ์ คือผูท่ี้อิสยาห์ไดพ้ยากรณ์ไวใ้น
หนงัสืออิสยาห์ 61:1 ข่าวประเสริฐท่ีองคพ์ระเยซูคริสตเ์องทรงเป็นผูป้ระกาศใหแ้ก่คนยากจนนั้นมี
เน้ือหาอะไรบา้ง พระเยซูคริสตท์รงอ่านจากหนงัสืออิสยาห์วา่ “พระองคไ์ดท้รงใชข้า้พเจา้ใหร้้อง
ประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย ใหป้ระกาศแก่คนตาบอดวา่จะไดเ้ห็นอีก” ท าใหเ้ราเขา้ใจไดว้า่แก่นแท้
ของข่าวประเสริฐคือการรักษาทางฝ่ายจิตวญิญาณ แต่เน้ือหาของข่าวประเสริฐน่าจะมีมากกวา่น้ี ใหเ้รา
มาพิจารณาดูวา่เน้ือหาของข่าวประเสริฐโดยสมบูรณ์นั้นยงัตอ้งประกอบดว้ยอะไรอีกบา้ง 

พระธรรมมาระโกบนัทึกไวว้า่ “คร้ันยอห์นถูกอายดัแลว้ พระเยซูไดเ้สด็จมายงัแควน้กาลิลีทรง
เทศนาประกาศข่าวประเสริฐของพระเจา้และตรัสวา่ “เวลาก าหนดมาถึงแลว้และแผน่ดินของพระเจา้ก็
ใกลแ้ลว้ จงกลบัใจเสียใหม่ และเช่ือข่าวประเสริฐเถิด” (มาระโก 1:14,15) สรุปข่าวประเสริฐท่ีพระเยซู
ทรงประกาศน้ีไม่แตกต่างจากพระธรรมลูกา 4:21 “คมัภีร์ตอนน้ีท่ีท่านไดย้นิกบัหูของท่าน ก็จะส าเร็จ
ในวนัน้ีแลว้” แต่สะทอ้นให้เห็นถึงอีกส่วนหน่ึงในพระคมัภีร์เดิม กล่าวถึงอาณาจกัรของพระเจา้ ความ
เป็นกษตัริยข์องพระเจา้ พระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิมไดก้ล่าวเนน้อยูเ่สมอวา่ พระเจา้ทรงเป็น
พระมหากษตัริย ์ ตวัอยา่งเช่น “พระเจา้ประทบัเป็นพระราชาเป็นนิตย”์ (สดุดี 29: 10) “พระเจา้ทรง
สถาปนาบลัลงักข์องพระองคไ์วใ้นฟ้าสวรรค ์ และราชอาณาจกัรของพระองคค์รองทุกส่ิงอยู”่ (สดุดี 
103:19) บทเพลงสดุดีบางบทท่ีชาวยวิใชใ้นเทศกาลนมสัการคร้ังส าคญั ๆ มกัมีขอ้ความวา่ “พระเจา้ทรง
ครอบครอง” “พระเจา้ทรงเป็นพระราชา” (เช่นในสดุดี 93:1, 96:10, 99:1) อิสราเอลเป็นประเทศท่ี
ยอมรับวา่พระเจา้ทรงเป็นกษตัริยข์องเขา เพราะเขายอมรับวา่ ราชวงศท่ี์ปกครองพวกเขา เป็นตวัแทน
ของกษตัริยอ์งคแ์ทจ้ริงซ่ึงทรงอยูใ่นสวรรค ์

เม่ือพระเยซูทรงประกาศวา่ “แผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว” พระองคท์รงมีพระประสงคใ์ห้
ชาวยวิทราบอะไร? ค าประกาศน้ีมีเบ้ืองหลงัซ่ึงไดแ้ก่นิมิตในหนงัสือดาเนียล หนงัสือดาเนียลเขียนข้ึน
ในช่วงเวลาท่ีประเทศอิสราเอลตกเป็นเมืองข้ึนของต่างชาติ และไม่มีกษตัริยท่ี์เป็นตวัแทนของพระเจา้ 
“พระมหากษตัริยอ์งคเ์ท่ียงแท”้ อิสราเอลตอ้งอยูภ่ายใตก้ารปกครองของกษตัริยช์าวต่างชาติ ในนิมิตนั้น
พระเจา้ไดท้รงส าแดงอาณาจกัรของชาวต่างชาติท่ียิง่ใหญ่ 4 อาณาจกัร แต่ในท่ีสุดอาณาจกัรเหล่าน้ีก็
เส่ือมและหมดอ านาจไป แลว้ “พระเจา้แห่งฟ้าสวรรคจ์ะทรงสถาปนาราชอาณาจกัรหน่ึงซ่ึงไม่มีวนั
ท าลายเสียได.้..และราชอาณาจกัรนั้นจะตั้งมัน่อยูเ่ป็นนิตย”์ (ดาเนียล 2:44) ในพระสุบินของเนบูคดัเนส
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ซาร์ (ดาเนียล 2:1-45) พระเจา้ทรงส าแดงราชอาณาจกัรทั้ง 4 ของชาวต่างชาติโดยแทนดว้ย ปฏิมากร
ขนาดใหญ่ซ่ึงท าดว้ยโลหะ 4 ชนิด ส่วนอาณาจกัรของพระเจา้นั้นแทนดว้ย “หินกอ้นหน่ึงถูกตดัออกมา
มิใช่ดว้ยมือมนุษย”์ หินกอ้นน้ีลอยมาในอากาศแลว้เขา้ชนปฏิมากรจนปฏิมากรแหลกเป็นผงซ่ึงถูกลม
พดัไป และแลว้หินนั้น “กลายเป็นภูเขาใหญ่จนเตม็พิภพ” (ดาเนียล 2:35) 

ในอีกนิมิตหน่ึงซ่ึงตวัดาเนียลเองเป็นผูเ้ห็น พระเจา้ทรงส าแดงอาณาจกัรของชาวต่างชาติโดย
แทนดว้ยสัตวดุ์ร้าย 4 ตวั แต่ราชอาณาจกัรเหล่าน้ีก็หมดอ านาจไปในท่ีสุดเพราะพระเจา้ทรงเอาอ านาจ
ไปมอบให ้ “ท่านผูห้น่ึงเหมือนบุตรมนุษย”์ เป็นมนุษยผ์ูห้น่ึงไม่ใช่ลกัษณะของสัตวร้์าย “ราชอาณาจกัร
ของท่านเป็นราชอาณาจกัรนิรันดร์ซ่ึงจะไม่ส้ินสุดไป และแผน่ดินของท่านเป็นแผน่ดินซ่ึงจะไม่ถูก
ท าลายเลย” (ดาเนียล 7:14) 

ใหเ้รามาพิจารณาถึงการตีความหมายของนิมิตอนัน้ี ในเม่ือสัตวดุ์ร้ายเป็นตวัแทนของอาณาจกัร
หรือกษตัริยข์องชาวต่างชาติ ดงันั้น “ท่านผูห้น่ึงเหมือนบุตรมนุษย”์ จึงเป็นกษตัริยข์องอาณาจกัรท่ีมี
ประชากรเป็น “บรรดาวสุิทธิชนแห่งองคผ์ูสู้งสุด” ผูซ่ึ้ง “จะรับราชอาณาจกัรและถือกรรมสิทธ์ิ
ราชอาณาจกัรนั้นสืบ ๆ ไป เป็นนิตยที์เดียว” (ดาเนียล 7:18) ดาเนียลไดอ้ธิบายวา่ พระเจา้ทรงมีพระ
ประสงคท่ี์จะส าแดงเหตุการณ์ล่วงหนา้ท่ีส าคญัท่ีสุดโดยพระคมัภีร์ดาเนียล 7:22 ซ่ึงกล่าวไวว้า่ “สมยั
เม่ือวสุิทธิชนจะรับอาณาจกัรมาถึง (เวลาก าหนดมาถึงแลว้ท่ีวสุิทธิชนจะรับราชอาณาจกัร)” เม่ือเราได้
อ่านพระคมัภีร์ขอ้น้ีเราจะไม่แปลกใจเลย เม่ือพระเยซูคริสตท์รงกล่าววา่ “เวลาก าหนดมาถึงแลว้ และ
แผน่ดินของพระเจา้ก็มาใกลแ้ลว้” (มาระโก 1:15) ขอ้ความน้ีแหละคือข่าวดี แต่เป็นข่าวดีเฉพาะส าหรับ
คนท่ีเขา้ใจความหมายน้ี เราจะพิจารณากนัต่อไปวา่ ความหมายท่ีแทจ้ริงของมนัคืออะไร? 

ในสมยัของพระเยซูคริสตมี์ชาวยวิหลายคนป่าวประกาศวา่ แผน่ดินของพระเจา้ใกลเ้ขา้มาแลว้ 
และพลไพร่ของพระเจา้จะเขา้ท าการปกครองแทนชาวต่างชาติ ซ่ึงหมายถึงพวกโรมนั พวกเขามี
ความคิดวา่เขาจ าเป็นจะตอ้งใชว้ธีิอนัรุนแรงเพื่อโค่นลม้อ านาจของโรมนั และประกาศวา่เป็นการช่วย
พระเจา้ในการต่อตา้นอ านาจนั้น ในสมยัท่ีพระเยซูคริสตย์งัทรงพระเยาวมี์ชาวกาลิลีผูห้น่ึงช่ือยดูาห์เขา
ประกาศลทัธิใหม่ลทัธิหน่ึง ซ่ึงโจมตีการเสียภาษีใหแ้ก่จกัรพรรดิโรม เขากล่าววา่การเสียภาษีใหแ้ก่
จกัรพรรดิโรม เป็นการทรยศต่อพระเจา้ เพราะพระองคท์รงเป็นกษตัริยอ์งคเ์ท่ียงแท ้ แต่ในไม่ชา้ ทหาร
โรมนัก็กวาดลา้งก าจดัเขาอยา่งส้ินซาก มีหลายคนในสมยันั้นท่ีเห็นวา่ พระเยซูคริสตไ์ดพ้ยายามกระท า
ในส่ิงท่ียดูาห์ไดพ้ยายามกระท ามาแลว้ กล่าวคือ พวกเขาเห็นวา่ พระเยซูคริสตท์รงก าลงัก่อตั้งระบบการ
ปกครองใหม่เขา้แทนท่ีจกัรพรรดิโรมนั ส่ิงน้ีเป็นเหตุใหผู้พ้ิพากษาชาวโรมนัตดัสินประหารพระเยซู
คริสตด์ว้ยขอ้หากบฏต่อจกัรพรรดิโรมนั เราทั้งหลายก็ทราบดีวา่ราชอาณาจกัรของพระเจา้ในสายพระ
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เนตรของพระเยซูคริสต ์ ไม่เหมือนกบัราชอาณาจกัรของพระเจา้ในความคิดของยดูาห์ และวธีิการก่อตั้ง
ราชอาณาจกัรของพระองค ์และของยดูาห์ก็แตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง 

อาณาจกัรของพระเจา้มีลกัษณะอยา่งไรนั้น ข้ึนอยูก่บัพระลกัษณะของพระเจา้ผูท้รงครอบครอง
อาณาจกัรนั้น ดงันั้นค าสอนของพระเยซูคริสต ์จึงเนน้อยูท่ี่วา่พระเจา้ทรงมีพระลกัษณะอยา่งไร พระเยซู
คริสตไ์ดท้รงพยายามส าแดงพระลกัษณะของพระเจา้อยูเ่สมอ และในค าอธิษฐานท่ีพระองคท์รงสั่งสอน
ใหก้บัเหล่าสาวกก็กล่าวถึงพระลกัษณะของพระเจา้อยา่งชดัเจน พระองคท์รงเร่ิมค าอธิษฐานวา่ “ข้าแต่
พระบิดา” ชาวยวิเองก็ไดคุ้น้เคยกบัการเรียกพระเจา้วา่พระบิดา แต่ในภาษายวิมีหลายค าท่ีมีความหมาย
วา่ บิดาพระเยซูคริสตท์รงเลือกค าวา่ท่ีมีความหมายวา่ บิดาพระเยซูคริสตท์รงเลือกค าวา่ “อบับา” ค  าวา่ 
“อบับา” เป็นค าท่ีเด็กเล็ก ๆ ไดเ้รียกบิดาของตน และใชเ้ม่ือเขากล่าวถึงบิดาของเขา ในขณะท่ีเขาก าลงั
พดูคุยกบัพี่ ๆ นอ้ง ๆ อยา่งสนิทสนมในครอบครัวท่ีมีความสุข พระเยซูคริสตท์รงเรียกพระเจา้วา่ “อบั
บา” (มาระโก 14:36) และพระองคย์งัทรงสอนใหส้าวกเลียนแบบพระองคใ์นการเรียกพระเจา้วา่ “อบั
บา” ในเวลาต่อมา คริสตชนท่ีพดูภาษากรีกก็พากนัเรียกพระเจา้วา่ “อบับา” (โรม 8:15 กาลาเทีย 4:6) 
ถึงแมว้า่ “อบับา” จะเป็นค าภาษา เซมิติค (“อบับา” ไม่ใช่ค าภาษากรีก) คริสตชนท่ีพูดภาษากรีกก็ยงัใช้
มนัอยา่งแพร่หลายจนค าวา่ “อบับา” กลายเป็นภาษาของคริสตชน ดงันั้น “อบับา” จึงเป็นค าส าหรับพระ
เยซูคริสตแ์ละสาวกของพระองค ์ ดว้ยเหตุน้ี พระเยซูคริสตจึ์งสอนสาวกของพระองคเ์ขา้หาพระเจา้ดว้ย
ความรักและปราศจากการสงสัย เหมือนกบัเด็กเล็ก ๆ เขา้ไปหาบิดาของเขา เพื่อขอส่ิงท่ีเขาอยากได ้
ท่าทีอนัน้ีเป็นท่าทีท่ีแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาพระเจา้ และการมอบความหวงัไวก้บัพระองคผ์ูท่ี้จะมี
ศรัทธาในพระเจา้ และผูท่ี้จะอธิษฐานทูลขอต่อพระเจา้ จ  าเป็นตอ้งมีท่าทีน้ี “เราบอกความจริงแก่ท่าน
ทั้งหลายวา่ ผูใ้ดมิไดรั้บแผน่ดินของพระเจา้เหมือนเด็กเล็ก ๆ ผูน้ั้นจะเขา้ในแผน่ดินนั้นไม่ได”้ (มาระโก 
10:15) ในพระคมัภีร์ขอ้น้ี พระเยซูทรงแฝงความหมายอีกวา่การรับแผน่ดินของพระเจา้ คือการบงัเกิด
ใหม่เขา้สู่ชีวติท่ีแทจ้ริง 

การเขา้ในแผน่ดินของพระเจา้ คือการยอมใหพ้ระเจา้เป็นผูน้ าในชีวิต ถา้เราไตร่ตรองค า
อธิษฐานของพระเยซูคริสตเ์ราจะพบวา่ “ขอให้พระนามของพระองค์เป็นท่ีเคารพสักการะ” มี
ความหมายเหมือนกบั “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่” ซ่ึงมีความหมายเหมือนกบั “ขอให้เป็นไป
ตามพระทัยของพระองค์” ทั้งน้ีเพราะวา่ เม่ือน ้าพระทยัของพระเจา้ส าเร็จ พระนามของพระองคจ์ะ
ไดรั้บการเชิดชู และแผน่ดินของพระองคจ์ะปรากฏ เม่ือพระเยซูคริสตท์รงท าพระราชกิจของพระบิดา
แผน่ดินของพระเจา้ก็มาถึงแลว้ เพราะในลูกา 11:20 กล่าวไวว้า่ “แต่ถา้เราขบัผีออกดว้ยน้ิวพระหตัถข์อง
พระเจา้ แผน่ดินของพระเจา้ก็มาถึงท่านแลว้” ท่านผูอ่้านอาจสงสัยวา่ แลว้ท าไมเล่า พระเยซูคริสตจึ์ง
สอนใหส้าวกอธิษฐานวา่ “ขอใหแ้ผน่ดินของพระองคม์าตั้งอยู”่ เราอาจอธิบายไดว้า่ การขอใหแ้ผน่ดิน
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ของพระเจา้มาในค าอธิษฐานนั้น เป็นการขอให้แผน่ดินของพระเจา้มา “ดว้ยฤทธานุภาพ” ซ่ึงจะส าเร็จ
ในอนาคต เพราะพระเยซูคริสตท์รงกล่าวไวใ้นมาระโก 9:1 วา่ “เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายวา่ 
ในพวกท่านท่ีอยูท่ี่น่ี มีบางคนท่ียงัไม่รู้รสความตาย จนกวา่จะไดเ้ห็นแผน่ดินของพระเจา้มาดว้ยฤทธานุ
ภาพ” 

ประชากรในแผน่ดินของพระเจา้ คือผูท่ี้ยอมรับพระเจา้วา่เป็นพระบิดา ดงันั้นเขาควรจะปฏิบติั
ต่อกนัเหมือนหน่ึงเป็นครอบครัวเดียวกนั และมีชีวิตอยูร่่วมกนัดว้ยความรัก ประชากรในแผน่ดินของ
พระเจา้ ควรปฏิบติัต่อผูท่ี้อยูน่อกอาณาจกัรของพระเจา้เหมือนกบัท่ีพระเจา้ทรงปฏิบติัต่อเขาเหล่านั้น 
กล่าวคือ แสดงควมกรุณาต่อเขาโดยไม่ใหเ้ลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ประชากรของพระเจา้ตอ้งส าแดงความ
เมตตา และให้อภยัอยูเ่สมอต่อทุก ๆ คนรวมทั้งผูท่ี้เกลียดชงัและข่มเหงเขา และตอ้งกระท าการดีตอบ
แทนการชัว่ต่อผูท่ี้บีบคั้นและเอารัดเอาเปรียบเขา ส่ิงน้ีท าใหค้  าสอนของพระเยซูคริสตแ์ตกต่างจาก ค า
สอนของพวกยวิบางคนในสมยันั้น ซ่ึงปลุกระดมใหมี้การต่อตา้นจกัรพรรดิโรม และใหมี้การขจดั
ชาวยวิดว้ยกนัเองท่ีท างานให้กบัจกัรพรรดิโรม บุตรของพระเจา้ตอ้งให้อภยักบัผูอ่ื้น เหมือนกบัพระเจา้
ทรงใหอ้ภยักบับุตรของพระองค ์ ผูท่ี้ไม่รู้จกัให้อภยัจะไม่รู้ซ้ึงถึงพระคุณของพระเจา้ผูท้รงโปรดให้อภยั
เขา และเป็นท่ีน่าสงสัยวา่พวกเขาเป็นบุตรของพระเจา้จริงหรือ พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “ท่านทั้งหลายจงมี
ความเมตตากรุณาเหมือนอยา่งท่ีพระบิดาของท่านเมตตากรุณา” (ลูกา 6:36) 

พระเยซูทรงประกอบดว้ยคุณธรรมเหล่าน้ี ส าแดงเป็นตวัอยา่งกบัสาวกของพระองค ์ พระองค์
ทรงสอนสาวกของพระองคด์ว้ยถอ้ยค าท่ีตรงไปตรงมา และดว้ยถอ้ยค าซ่ึงเป็นค าอุปมา พระเยซูคริสต์
มกัสอนสาวกของพระองคด์ว้ยค าอุปมาเสมอ เช่น ค าอุปมาเร่ืองการไม่ยอมใหอ้ภยัค าอุปมาเร่ืองชาว
สะมาเรียผูใ้จดี ค  าอุปมาเร่ืองบุตรนอ้ยผูห้ลงหายไป ค าอุปมาท่ีกล่าวมาแลว้ลว้นเป็นค าอุปมาท่ีเขา้ใจได้
ง่าย แต่ละอุปมา สอนบทเรียนหน่ึงอยา่ง การสอนดว้ยค าอุปมาท าใหผู้ฟั้งเขา้ใจค าสอนไดดี้ยิง่ข้ึน ค า
อุปมาบางเร่ืองก็ยากมากจนสาวกของพระองคต์อ้งทูลถามพระองคถึ์งความหมายของมนั ค าอุปมา
ประเภทน้ีท าให้เห็นไดช้ดัวา่ใครท่ีตั้งใจและจริงใจท่ีจะติดตามพระองค ์

พระเยซูคริสตท์รงสั่งใหส้าวกของพระองคเ์ฝ้าระวงั ส าหรับเหตุการณ์ท่ีจะทดสอบความเช่ือ
ของพวกเขาอยา่งแสนสาหสั เหตุการณ์อนัน้ีจะท าใหพ้วกเขารู้จกัตวัเองมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ีมนัยงัเป็น
เหตุการณ์ท่ีใชต้ดัสินพวกเขาวา่ ซ่ือสัตยต่์อพระเยซูคริสตม์ากแค่ไหน ในระหวา่งท่ีพระเยซูคริสตท์รง
ด าเนินพระราชกิจของพระองคใ์นโลกน้ี เหล่าสาวกไม่แน่ใจวา่การทดลองท่ีพระเยซูคริสตก์ล่าวถึงนั้น
ไดแ้ก่เหตุการณ์อะไร เราทั้งหลายก็เช่นเดียวกนั เรามกัจะไม่รู้วา่ เหตุการณ์ท่ีจะทดลองความเช่ือของเรา
เหมือนกบัท่ีสาวกถูกทดลองนั้นไดแ้ก่เหตุการณ์อะไรกนัแน่ คริสตชนปัจจุบนัมกัจะอธิษฐานตามแบบ
ค าอธิษฐานของพระเยซู เหมือนกบัเหล่าสาวกในสมยันั้นอธิษฐานกนั “ขออยา่ใหข้า้พระองคเ์ขา้ไปใน
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การทดลอง” (มทัธิว 6:13) เรามกัจะเขา้ใจวา่ ท่ีเราอธิษฐานอยา่งน้ีเพื่อเราจะไม่ตกเขา้ในการทดลองใน
ชีวติประจ าวนั แต่ส าหรับเหล่าสาวก พระเยซูคริสตก์ าลงัสอนใหพ้วกเขาสนใจในเหตุการณ์เฉพาะ
อนัหน่ึงมากกวา่เหตุการณ์ทัว่ ๆ ไป และในเหตุการณ์อนัน้ี พวกเขาจะถูกทดลองอยา่งสาหสัสากรรจ ์เรา
อาจจะตีความหมายของค าอธิษฐานน้ีวา่ ขอทรงโปรดช่วยขา้พระองคอ์ยา่ใหพ้า่ยแพก้ารทดลอง และ
ขา้พเจา้คิดวา่การตีความหมายแบบน้ี เป็นการตีความหมายท่ีถูกตอ้งกบัภาษาเดิมมากท่ีสุดพระคมัภีร์
ภาษาองักฤษฉบบัหน่ึง แปลค าอธิษฐานน้ีวา่ “ขออยา่น าขา้พเจา้เขา้ไปในการทดลอง” ขา้พเจา้ไม่เห็น
ดว้ย เพราะการทดลองเป็นส่ิงท่ีคริสตชนทุกคนตอ้งไดรั้บ แต่ส่ิงท่ีเราควรขอจากพระเจา้คือขอก าลงัท่ีเรา
จะชนะการทดลองได ้ การทดลองอนัวกิฤตส าหรับเหล่าสาวกมาถึงพวกเขาเม่ือพระเยซูคริสตท์รงถูกจบั
ในสวนเกทเสมนี พระเยซูคริสตท์รงเตือนพวกเขา 1-2 ชัว่โมงก่อนหนา้น้ีวา่ “ทา่นทั้งหลายจงเฝ้าระวงั
และอธิษฐานเพื่อจะไม่พา่ยแพก้ารทดลอง” (มาระโก 14:38) พระเยซูคริสตท์รงทราบถึงก าลงั
ความสามารถของสาวกท่ีจะทนการทดลองไดม้ากนอ้ยแค่ไหน พระองคจึ์งทรงตรัสกบัเปโตรวา่ “แต่เรา
ไดอ้ธิษฐานเผื่อตวัท่าน เพื่อความเช่ือของท่านจะไม่ไดข้าดและเม่ือท่านไดห้นักลบัแลว้ จงชูก าลงัพี่นอ้ง
ทั้งหลายของท่าน” (ลูกา 22:32) 

และแลว้ พวกเขาก็เขา้ในการทดลองอนัส าคญัเม่ือพระเยซูคริสตท์รงถูกจบั และถูกประหาร 
เม่ือพระพี่เล้ียงถูกประหาร ฝงูแกะก็เตลิดเปิดเปิงไป พวกเขาคงรู้สึกวา่ถูกทอดทิ้ง และคิดวา่การติดตาม
พระเยซูนั้นไม่ไดใ้หป้ระโยชน์อะไรเลย แต่พระองคท์รงสัญญากบัพวกเขา (เป็นค าสัญญาซ่ึงส าเร็จอยา่ง
รวดเร็วจนเหลือเช่ือ) วา่พระองคจ์ะทรงกลบัมารวบรวมพวกเขาและน าหนา้พวกเขาอีกคร้ังหน่ึง (มาระ
โก 14:27) 

ส าหรับประชาชนทัว่ไป ๆ ไปในกรุงเยรูซาเล็ม ค าอธิษฐานท่ีไม่ใหพ้า่ยแพใ้นการทดลองอนัน้ี 
มีความหมายพิเศษอยา่งหน่ึงส าหรับพวกเขา เหตุการณ์ท่ีจะทดลองพวกเขาก็คือ การท่ีทหารโรมนับดขยี้
กรุงเยรูซาเล็ม เพราะชาวกรุงเยรูซาเล็มท าการกบฏในกรุงเยรูซาเล็มขณะนั้น ประชากรเกือบทุกคน
พร้อมท่ีจะกบฏ จนไม่เขา้ใจวา่สันติภาพท่ีพระเยซูคริสตท์รงน ามานั้นคืออะไร พวกเขาไม่เขา้ใจวา่ เม่ือ
พระเยซูทรงประทบับนหลงัลานั้น พระองคก์ าลงัแสดงวา่ พระองคท์รงเป็นกษตัริยท่ี์ถ่อมสุภาพ และ
เกลียดชงัสงคราม พระองคท์รงตระหนกัดีวา่ ชาวเยรูซาเล็มไม่สนใจสันติภาพอนัแทจ้ริง ดงันั้นพระองค์
จึงทรงเตือนเขาวา่ เมืองน้ีจะราบเป็นหนา้กลอง (ลูกา 19:41-44) เม่ือเราเขา้ใจเหตุการณ์น้ี เราจะเขา้ใจ
ยิง่ข้ึนถึงค าสอนของพระองคท่ี์วา่ เราควรปรองดองกบัคู่ความท่ีเหนือกวา่เรา ก่อนท่ีความจะถึงศาล และ
ค าสอนท่ีวา่ เราควรจะคิดให้รอบคอบก่อนท่ีจะท าสงครามกบัเมืองท่ีมีก าลงัพลมากกวา่ จริงอยู ่ ค  าสอน
เหล่าน้ีสามารถน าไปใชไ้ดใ้นเหตุการณ์ทัว่ ๆ ไป แต่ส าหรับชาวเยรูซาเล็มในสมยันั้น เหตุการณ์ท่ีกรุง
แตกเขา้กบัค าสอนเหล่าน้ีไดอ้ยา่งดีท่ีสุด 
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ในสายพระเนตรของพระเยซูคริสต ์ แผน่ดินของพระเจา้มีความสัมพนัธ์อยา่งลึกซ้ึงกบั “บุตร
มนุษย์” ค าวา่ “บุตรมนุษย”์ เราไม่ค่อยพบในพระคมัภีร์ใหม่พระเยซูคริสตเ์ท่านั้นท่ีใชค้  าน้ี “บุตร
มนุษย”์ ก็คือ “ท่านผู้หน่ึงเหมือนบุตรมนุษย์” ในหนงัสือดาเนียล “ท่านผูห้น่ึงเหมือนบุตรมนุษย”์ เป็นผู ้
ท่ีจะครอบครองจกัรวาลและราชอาณาจกัรนิรันดร์ เม่ือเราศึกษาถึงพระลกัษณะของบุตรมนุษยใ์น
หนงัสือพระกิตติคุณ เราจะพบวา่ พระเยซูคริสตเ์ป็นผูท้  าใหค้  าพยากรณ์ท่ีเล็งถึงท่านผูห้น่ึงเหมือนบุตร
มนุษยส์ าเร็จ แผน่ดินของพระเจา้ไม่ปรากฏเด่นชดัในสมยัท่ีพระเยซูคริสตย์งัทรงด าเนินพระราชกิจของ
พระองคบ์นโลกน้ี แต่รอคอยเวลาท่ีจะมาดว้ยฤทธานุภาพฉนัใด อ านาจครอบครองของพระเยซูคริสตย์งั
ไม่สมบูรณ์ “แต่พระองคจ์ะตอ้งทนทุกขท์รมานหลายประการ และคนยคุน้ีจะไม่ยอมรับพระองค”์ (ลูกา 
17:25) ฉนันั้น การทนทุกขข์องบุตรมนุษยแ์ละการประทานชีวติของพระองคเ์องเพื่อเป็นค่าไถ่ถอนของ
คนจ านวนมากเป็นส่ิงท่ีพระคมัภีร์เดิมไดท้  านายเอาไว ้ แต่ในหนงัสือดาเนียลไม่ไดก้ล่าวถึงการทนทุกข์
ของบุตรมนุษยไ์วอ้ยา่งเด่นชดั แต่ถา้เราเอาพระลกัษณะของ “ท่านผูห้น่ึงเหมือนบุตรมนุษย”์ มารวมกบั
พระลกัษณะของผูรั้บใชข้องพระเจา้ในหนงัสืออิสยาห์ 52:13-53:12 เราจะเขา้ใจพระคมัภีร์ของพระองค์
ท่ีวา่ “มีค  าเขียนไวอ้ยา่งไรถึงบุตรมนุษยว์า่ พระองคจ์ะตอ้งทนทุกขเ์วทนาหลายประการ และคนจะดู
หม่ินละทิ้งพระองคเ์สีย” (มาระโก 9:12) บุตรมนุษยจ์ะเขา้สู่ศกัด์ิศรีของพระองคไ์ดก้็ต่อเม่ือ พระองค์
ทรงด่ืมจากถว้ยแห่งความทุกขท์รมานและความตาย 

ในหนงัสือดาเนียล เราไม่ค่อยเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง “ท่านผูห้น่ึงเหมือนบุตรมนุษย”์ 
กบั “บรรดาวสุิทธิชนแห่งองคผ์ูสู้งสุด” ผูซ่ึ้งไดค้รอบครองอาณาจกัรและเป็นผูพ้ิพากษาหลงัจากการทน
ต่อการข่มเหง แต่พระเยซูคริสตท์รงอธิบายความสัมพนัธ์ดงักล่าวน้ีใหเ้ราเขา้ใจ ถา้พระเยซูคริสตท์รง
เป็น “ท่านผูห้น่ึงเหมือนบุตรมนุษย”์ บรรดาวสุิทธิชนแห่งองคผ์ูสู้งสุดก็คือ บรรดาคนท่ีติดตามและตก
อยูใ่นการทดลองเช่นเดียวกบัพระองค ์ พวกเขาเหมือน “ฝงูแกะเล็กนอ้ย” ผูจ้ะไดรั้บพระราชทาน
แผน่ดินตามชอบพระทยัพระบิดา (ลูกา 12:32,22:28-30) พระเจา้ทรงก าหนดพวกเขาใหมี้ส่วนใน
ศกัด์ิศรีของบุตรมนุษยแ์ต่ก่อนท่ีจะมีส่วนในศกัด์ิศรีนั้น พวกเขาตอ้งด่ืมจากถว้ยแห่งความทุกขท์รมาน
และความตาย เขาไม่จ  าเป็นตอ้งด่ืมในเวลาเดียวกนักบัพระองค ์แต่เขาจ าเป็นตอ้งด่ืม (มาระโก 10:35-45) 
ราชอาณาจกัรของพระองคจ์ะเป็นของพวกเขา ถา้พวกเราด าเนินตามรอยพระบาทของพระองคก์ล่าวคือ 
เป็นผูท่ี้คอยรับใชผู้อ่ื้น ไม่ใช่คอยใชผู้อ่ื้นเป็นผูท่ี้ยอมสละชีวติเพื่อจะไดชี้วิต แต่ระวงัอยา่เขา้ใจผดิ
ราชอาณาจกัร อ านาจ และศกัด์ิศรีไม่ใช่ “ค่าตอบแทน” ส าหรับการใชผู้อ่ื้นและการเสียสละ แต่การรับ
ใชผู้อ่ื้นและการเสียสละ คือ ราชอาณาจกัร อ านาจ และศกัด์ิศรี ผูท่ี้ติดตามพระเยซูคริสต ์คือ ผูท่ี้มีจิตใจ
เป็นผูรั้บใชผู้อ่ื้น ด าเนินตามรอยพระบาทของกษตัริยข์องพวกเขาผูท้รงสถาปนาอาณาจกัรของพระองค ์
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โดยความตายบนกางเขนเขาตอ้งด าเนินตามกษตัริยผ์ูท้รงเปล่ียนความหมายของกางเขนจากความพา่ย
แพแ้ละความอปัยศไปเป็นชยัชนะและศกัด์ิศรี น่ีแหละคือ ข่าวประเสริฐทีพ่ระเยซูคริสต์ทรงน ามา 
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บทที ่3 ข่าวประเสริฐเผชิญกบัพวกยวิ 

1. การเปลีย่นมุมในการมองข่าวประเสริฐ 

การส้ินพระชนม์ และการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตไ์ม่ไดท้  าใหเ้น้ือหาของข่าว
ประเสริฐ ท่ีพระองคป์ระกาศเปล่ียนไป แต่ข่าวประเสริฐกลบัถูกมองในมุมใหม่ พระเยซูคริสตผ์ูท้รงเคย
เป็นคนท่ีกล่าวค าเทศนากลบักลายเป็นผูท่ี้ค  าเทศนากล่าวถึง พระเยซูคริสตเ์คยทรงส าแดงความเมตตา
และฤทธานุภาพในพระราชกิจของพระองคเ์พื่อสาวกของพระองคจ์ะไดเ้ขา้ใจวา่ ข่าวประเสริฐเป็นเร่ือง
ของความเมตตาและฤทธานุภาพ แต่มาบดัน้ี ความเมตตาและฤทธานุภาพของพระองคไ์ดป้รากฏอยา่ง
ชดัเจนท่ีสุดท่ีกางเขนและการฟ้ืนคืนพระชนมเ์ม่ือเรามองพระเยซูคริสตใ์นมุมใหม่ เราจะเห็นวา่ส่ิงท่ี
พระองคท์รงกระท าคือเน้ือแทข้องข่าวประเสริฐ ออรีเจน (Origen) เคยกล่าวไวว้า่ พระเยซูคริสตคื์อ
อาณาจกัรของพระเจา้ในรูปมนุษย ์ ทั้งน้ีเพราะวา่ส่ิงท่ีพระองคท์รงกระท าคือส่ิงท่ีแผน่ดินของพระเจา้
ตอ้งการ พระองคเ์คยตรัสวา่ อยา่ใหเ้ป็นไปตามใจขา้พระองค ์แต่ใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองคเ์ถิด 
(ลูกา 22:42) และพระองคก์็ทรงด าเนินไปถึงกางเขนดว้ยท่าทีอนัน้ี 

ต่อมาพระองคท์รงปรากฏพระองคเ์องให้แก่เหล่าสาวกใหเ้ห็นหลงัการฟ้ืนคืนพระชนม ์ ท าให้
สาวกของพระองครู้์วา่พระองคไ์ม่ทรงทอดทิ้งพวกเขาและไม่ทรงท าใหพ้วกเขาผดิหวงั ดงันั้นพวกเขา
จึงจงรักภกัดีต่อพระองคม์ากกวา่เก่า มากจนกระทัง่ไม่มีใครดบัมนัได ้ แมแ้ต่ความตาย พวกเขาพบวา่
พระเยซูทรงเป็นหนทางใหพ้วกเขาคืนดีกบัพระเจา้ พระองคท์รงเป็นหนทางแห่งสันติสุขและชีวติท่ี
แทจ้ริง ก่อนวนัศุกร์ประเสริฐและหลงัวนัอิสเตอร์ เหล่าสาวกรู้จกัพระองคโ์ดยการดูชีวติของพระเยซู
คริสต ์และชีวติแทเ้ช่นน้ีมาถึงพวกเขาโดยผา่นทางพระองค ์

เหล่าสาวกเร่ิมเป็นพยานถึงพระเยซูคริสตซ่ึ์งพวกเขาคุน้เคย พวกเขาไดเ้ป็นพยานถึงส่ิงท่ีไดเ้ห็น
มากบัตาและไดย้นิมากบัหู พวกเขามีความหวงัในการเป็นพยานวา่ผูท่ี้ไม่เคยรู้จกัพระองคเ์ป็นการ
ส่วนตวัจะไดม้ามีประสบการณ์กบัพระองคเ์หมือนท่ีพวกเขามี แลว้ความหวงัของเขาก็กลายเป็นความ
จริง 

ในพระนามของพระเยซูคริสต ์ และโดยฤทธ์ิเดชของพระวญิญาณบริสุทธ์ิสาวกของพระองคท์  า
การประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกยวิก่อน และแก่ชาวต่างชาติในเวลาต่อมา ถึงแมว้า่ในการประกาศข่าว
ประเสริฐคร้ังแรกมีคนเป็นอนัมากกลบัใจใหม่ แต่ไม่ไดห้มายความวา่ข่าวประเสริฐจะไดรั้บการตอ้นรับ
แบบน้ีเสมอไป ทั้งน้ีเพราะวา่ การท่ีพระเยซูคริสตถู์กตรึงบนกางเขนเยีย่งโจรนั้นเป็นส่ิงสะดุดท าให้
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หลายคนไม่ยอมตอ้นรับข่าวประเสริฐในพระคมัภีร์ใหม่ไดบ้นัทึกถึงวธีิการท่ีเหล่าสาวกขจดัส่ิงสะดุดน้ี 
เม่ือเขาประกาศข่าวประเสริฐกบัพวกยวิ พวกกรีก และพวกโรมนั 

ก่อนท่ีพระเยซูคริสตจ์ะส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน พระองคท์รงเป็นส่ิงสะดุดส าหรับชาวยวิชน
ชาติของพระเจา้ บางคนไดบ้รรยายภาพพระเยซูคริสตเ์ป็นบุคคลซ่ึงไม่เคยท าใหค้นอ่ืนเดือดร้อนใจ การ
บรรยายพระเยซูคริสตแ์บบน้ีเป็นการบรรยายท่ีผดิ เพราะถา้พระเยซูคริสตท์รงเป็นเช่นนั้นจริงแลว้ ใคร
จะจบัพระองคไ์ปตรึงท่ีกางเขนพระเยซูคริสตอ์งคแ์ทจ้ริงไดส้ร้างความเดือดร้อนใจใหแ้ก่คนเป็นอนัมาก 
พระองคท์รงท าลายแผนการอนัชัว่ร้ายของมนุษย ์ พระองคท์รงช้ีใหเ้ห็นวา่ บางคนถือศาสนาแต่เปลือก
นอก พระองคท์รงเรียกพระเจา้อยา่งสนิทสนมจนดูเสมือนวา่ พระองคก์ าลงัหม่ินประมาทพระเจา้ 
พระองคท์รงคบคา้สมาคมกบับุคคลท่ีสังคมรังเกียจ พระองคท์รงตั้งพระทยัท่ีจะเดินไปในทางท่ีน าความ
พินาศมาสู่พระองคเ์อง ศาลโรมนัไดต้ดัสินประหารชีวิตพระองค ์แต่มหาปุโรหิตเป็นคนน าในการตั้งขอ้
กล่าวหาพระองค ์ พระองคเ์คยถกเถียงกบัผูใ้หญ่ในธรรมศาลาแควน้กาลิลีกบัธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสี
ในบริเวณพระวหิารเก่ียวกบัเร่ืองแผน่ดินของพระเจา้ และพระองคท์รงตอบมหาปุโรหิตดว้ยความมัน่ใจ
อยา่งท่ีสุดวา่ พระองคท์รงเป็นพระเมสิยาห์ (น้ีคือค าอธิบายท่ีพวกเขาตอ้งการ) พวกเขาจะมีโอกาสได้
เห็นพระองคป์ระทบัขา้งขวาพระหตัถข์องพระเจา้ และเห็นพระองคเ์สด็จกลบัมาเพื่อการพิพากษาและ
การปลดปล่อยชนชาติของพระเจา้ บรรดาผูน้ าของอิสราเอลถือวา่พระองคบ์่อนท าลายความมัน่คงของ
อิสราเอลและท าใหพ้ระวหิารเป็นมลทิน พวกเขาจึงเรียกร้องใหมี้การก าจดัพระองค ์

2. ค าเทศนาของอคัรทูต 

แต่พวกชาวยวิไม่สามารถก าจดัพระเยซูคริสตไ์ด ้ ในไม่ชา้พวกเขาตอ้งเผชิญกบัพระองคใ์น
ลกัษณะใหม่ซ่ึงท าความล าบากใจใหแ้ก่พวกเขาอยา่งมาก พวกเขาตอ้งเผชิญกบัเหล่าสาวก พวกผูน้ า
ชาวยวิเดาเอาวา่สาวกของพระเยซูคริสตจ์ะหนีกระจดักระจายกลบัไปยงัแควน้กาลิลี (เพราะสาวกของ
พระองคต่ื์นตระหนกและหวาดกลวัมาก เม่ือพระเยซูคริสตถู์กจบั) แต่การณ์ไม่เป็นไปดงัคาด สาวกของ
พระเยซูคริสตก์ลบัมาในกรุงเยรูซาเล็มใหม่ เพื่อประกาศใหแ้ก่สาธารณชนทราบวา่ พระเยซูถูกตรึงนั้น
คือพระเมสิยาห์ 

เหล่าสาวกประกาศวา่ พระเยซูคริสตคื์อ พระเมสิยาห์ท่ีชาวยวิไดร้อคอยมาเป็นเวลานาน พระ
ราชกิจของพระเยซูคริสต ์ การทนทุกขข์องพระองค ์ และชยัชนะของพระองค ์ ท าใหพ้ระคมัภีร์ท่ี
พยากรณ์ถึงพระเมสิยาห์นั้นส าเร็จแลว้ และการอศัจรรยท่ี์พระองคท์รงกระท าเป็นหมายส าคญัท่ีแสดงวา่ 
พระองคคื์อพระเมสิยาห์ 

คริสตชนในศตวรรษท่ีหน่ึง ศตวรรษท่ีสอง และในหลายศตวรรษต่อ ๆ มาไดถื้อเอาการท่ีค า
พยากรณ์ส าเร็จและการอศัจรรยข์องพระเยซูคริสตเ์ป็นขอ้สนบัสนุนท่ีส าคญัยิง่ในการเป็นพยาน ใน
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ปัจจุบนัคริสตชนบางคนไม่ไดใ้ชข้อ้สนบัสนุนน้ี เพราะเขามองพระคมัภีร์เดิมในทศันะท่ีผดิ และการ
มองอศัจรรยใ์นทศันะท่ีไม่ถูกตอ้ง ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของเราในการยอมรับวา่พระคมัภีร์ทุกตอนไดรั้บ
การดลใจจากพระเจา้ และพระเจา้ทรงฤทธ์ิอาจท าอะไรไดใ้นโลกน้ี ซ่ึงพระองคท์รงสร้างข้ึน 

อคัรทูตประกาศวา่ ค  าพยากรณ์ขอ้ส าคญัท่ีสุดส าเร็จแลว้ และการอศัจรรยท่ี์อศัจรรยท่ี์สุดก็คือ 
การฟ้ืนคืนพระชนมข์ององคพ์ระเยซูคริสต ์ การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคเ์ป็นหมายส าคญัวา่ พระเม
สิยาห์ไดม้าแลว้เป็นฤทธานุภาพท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของพระเจา้ และเป็นการท าใหค้  าพยากรณ์ถึงพระเมสิ
ยาห์ส าเร็จอยา่งบริบูรณ์ ยิง่ไปกวา่นั้น ยงัท าใหส้าวกเป็นพยานไดอ้ยา่งเตม็ปากวา่ “พระเยซูน้ี พระเจา้
ทรงบนัดาลใหคื้นพระชนมแ์ลว้ ขา้พเจา้ทั้งหลายเป็นพยานในขอ้น้ี” (กิจการ 2:32) 

สาวกย  ้าแลว้ย  ้าอีกวา่ การบนัดาลใหพ้ระเยซูคริสตฟ้ื์นคืนพระชนม ์ เป็นการท่ีพระเจา้ทรงรักษา
พนัธสัญญาของพระองคท่ี์พระองคท์รงกระท ากบัดาวดิและพงศพ์นัธ์ุของดาวดิวา่ พระเจา้จะทรงโปรด
ประทาน “พระพรอนัศกัด์ิสิทธ์ิและนิรันดร์” (อิสยาห์ 55:3, อา้งในกิจการ 13:34) ในพระพรน้ีพระเจา้
ทรงสัญญาวา่ พระองคจ์ะไม่ทรงละพงศพ์นัธ์ุผูห้น่ึงของดาวดิไวใ้นแดนคนตายทั้งจะไม่ทรงใหอ้งค์
บริสุทธ์ิของพระองคเ์ป่ือยเน่า (สดุดี 16:10, อา้งในกิจการ 2:25,กิจการ 13:35) ไม่มีมนุษยผ์ูใ้ดฟ้ืนคืนจาก
ความตายนอกจากพระเยซูคริสตด์งันั้นพระองคจึ์งเป็นพระเมสิยาห์ พระองคไ์ดน้ัง่ท่ีพระหตัถข์วาของ
พระเจา้ตามค าพยากรณ์ของสดุดี 16:10 (กิจการ 2:34) พระองคท์รงเป็นผูรั้บใชท่ี้ซ่ือสัตยข์องพระเจา้ ท่ี
พระเจา้ทรงเชิดชูและยกข้ึนสูงสุดหลงัจากท่ีพระองคท์รงยอมเช่ือฟังจนถึงความมรณาท่ีกางเขน (อิส
ยาห์ 52:13 อา้งในกิจการ 3:13) สาวกไดเ้รียกร้องใหพ้วกยวิเขา้ใจพระเยซูคริสตอ์ยา่งถูกตอ้ง และกลบั
ใจใหมเ่พื่อความผิดบาปของพวกเขาจะถูกยก และพระพรของพระเมสิยาห์จะมาถึงพวกเขา 

ส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีเป็นส่ิงท่ีสาวกประกาศอยา่งมัน่ใจ เม่ือเขาเร่ิมเป็นพยานฝ่ายพระเยซูคริสต ์ หลกั
ส าคญัก็คือการยนืยนัวา่ พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้และเป็นพระเมสิยาห์ ซ่ึงปุโรหิต
และพวกผูใ้หญ่ของชาวยวิไม่อาจยอมรับวา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเมสิยาห์ แต่อคัรทูตของพระองค์
ไดเ้ป็นพยานถึงขอ้น้ีจากประสบการณ์แห่งฤทธ์ิเดชของพระเจา้ 

แน่นอนการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ เป็นหลกัฐานส าคญัในการประกาศข่าว
ประเสริฐของบุคคลท่ีเห็นพระองคก์บัตา หลงัจากการส้ินพระชนมข์องพระองค ์และบุคคลท่ีไดย้นิกบัหู 
เม่ือพระองคท์รงอธิบายถึงพระคมัภีร์ท่ีเล็งถึงพระองค ์ ถึงอยา่งไรก็ตามการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซู
คริสตก์็ยงัเป็นหลกัฐานท่ีส าคญัยิง่ยวดในปัจจุบนั และหลกัฐานน้ีจะมีน ้าหนกั ถา้ผูอ่ื้นไดเ้ห็นชีวิตของ
คริสตชนเปล่ียนแปลงไปโดยฤทธ์ิอ านาจของพระเยซูคริสต ์
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3. กางเขนเป็นอปุสรรค 

ชาวยวิไดรั้บฟังข่าวประเสริฐมกัจะพบกบัอุสรรค จึงท าใหเ้ขาไม่สามารถเช่ือเร่ืองข่าวประเสริฐ
ได ้ ท าไมเล่าพระเมสิยาห์จึงตอ้งถูกตรึงท่ีกางเขน พวกเขาคิดวา่เป็นไปไม่ไดท่ี้พระเมสิยาห์ถูกตรึงท่ี
กางเขน แต่คริสตชนไม่เคยลืมข่าวเร่ืองกางเขนเม่ือเขาเป็นพยาน ส าหรับชาวยวิแลว้การตรึงท่ีกางเขน
เป็นอุปสรรคส์ าคญัท่ีท าใหเ้ขาไม่เช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสิยาห์ ท าไมพระเมสิยาห์ผูท้รงเป็นทาง
แห่งพระพรจะตอ้งตายพร้อมกบัค าแช่งสาปของพระเจา้ เพราะพระคมัภีร์มีเขียนไวว้า่ “ผูท่ี้ตอ้งถูกแขวน
ไวบ้นตน้ไม ้ ก็ตอ้งถูกสาปแช่งโดยพระเจา้” (เฉลยธรรมบญัญติั 21:23) ไม่มีใครเถียงวา่พระเยซูคริสต์
คือ “ผู้ทีต้่องถูกแขวนบนต้นไม้” ชาวยวิคิดวา่สาวกของพระเยซูหม่ินประมาทพระเจา้ในการประกาศวา่ 
พระเมสิยาห์ของอิสราเอลถูกสาปแช่งโดยพระเจา้ 

ตั้งแต่เร่ิมตน้ประกาศข่าวประเสริฐ อคัรทูตทราบดีอยูว่า่ การตายท่ีกางเขนเป็นอุปสรรคส าคญั
ส าหรับชาวยวิ แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม เม่ือพวกเขากล่าวถึงการส้ินพระชนมข์องพระองค ์พวกเขาตั้งใจท่ีจะ
เลือกค าท่ีท าใหผู้ฟั้งระลึกถึงค าสาปแช่งในธรรมบญัญติันั้น เม่ืออคัรทูตถูกจบัฐานละเมิดค าก าชบั
ของพฤฒสภาอิสราเอลท่ีสั่งไม่ใหเ้ขาประกาศเร่ืองพระเยซูคริสต ์อคัรทูตกล่าวต่อพฤฒสภาวา่ “พระเยซู
ซ่ึงท่านทั้งหลายไดฆ่้าเสียโดยแขวนไวท่ี้ตน้ไมน้ั้น พระเจา้แห่งบรรพบุรุษของเราไดท้รงบนัดาลใหเ้ป็น
ข้ึนมาใหม”่ (กิจการ 5:30) และเม่ือเปโตรเป็นพยานใหโ้ครเนเลียวและครอบครัวฟัง ท่านกล่าววา่ 
“พระองคน์ั้นเขาไดฆ่้าโดยแขวนไวท่ี้ตน้ไม”้ (กิจการ10:39) ถึงแมอ้คัรทูตจะรู้ดีวา่ การตรึงท่ีกางเขน
เป็นส่ิงอปัมงคลในทศันะของชาวยวิ แต่พวกเขาไม่เคยรีรอในการกล่าววา่ “ผูท่ี้ถูกแขวนไวบ้นตน้ไม”้ 
คือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระเมสิยาห์ คือองคก์ษตัริยแ์ละพระผูช่้วยใหร้อด พวกเขากลา้กล่าวแบบน้ี 
เพราะเขารู้ดีวา่ พระเจา้ไดท้รงบนัดาลใหพ้ระเยซูคริสตฟ้ื์นคืนพระชนมแ์ลว้ ไม่วา่พระองคจ์ะทรง
ส้ินพระชนมด์ว้ยวธีิการแบบไหน ส่ิงท่ีส าคญัคือวา่ พระองคท์รงฟ้ืนคืนพระชนมแ์ลว้ 

ก่อนหนา้ท่ีเปาโลจะกลบัใจ การตรึงท่ีกางเขนน่าจะเป็นอุปสรรคส าคญัท่ีท าใหท้่านไม่เช่ือข่าว
ประเสริฐเปาโลคงจะคิดวา่ พระเยซูทรงส้ินพระชนมภ์ายใตก้ารสาปแช่งของพระเจา้ ดงันั้นพระองคจึ์ง
ไม่น่าเป็นพระเมสิยาห์ ผูท่ี้กล่าววา่พระองคคื์อพระเมสิยาห์ คือผูท่ี้พิสูจน์ตวัเองแลว้วา่เป็นผูห้ม่ิน
ประมาทพระเจา้และเป็นนกัหลอกลวง แต่เม่ือเปาโลไดเ้ห็นพระเยซูคริสตผ์ูฟ้ื้นคืนจากความตาย เปาโล
จึงมีเหตุผลท่ีพอท่ีจะเช่ือวา่ พระองคคื์อพระเมสิยาห์พระบุตรของพระเจา้ ความเห็นของเปาโลเก่ียวกบั
กางเขนจึงเปล่ียนแปลงไป การท่ีพระเมสิยาห์ถูกสาปแช่งบนกางเขนท าใหเ้ปาโลไดเ้ห็นขอ้ลึกลบั
อนัหน่ึง และขอ้ลึกลบัอนัน้ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของพระคมัภีร์เดิม ค าสาปแช่งในเฉลยธรรมบญัญติั 21:23 
มีความเลวร้ายเหมือนค าสาปแช่งในหนงัสือเฉลยธรรมบญัญติั 27:26 “ผูใ้ดไม่ด ารงถอ้ยค าแห่งบญัญติัน้ี
โดยการกระท าตามใหผู้น้ั้นรับค าสาปแช่ง” เปาโลไดข้อ้คิดใหม่ ท่านจึงกล่าวไวว้า่ “คนทั้งหลายซ่ึงพึ่ง
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การประพฤติตามธรรมบญัญติัก็ถูกแช่งสาป เพราะพระคมัภีร์เขียนไวว้า่ “ทุกคนท่ีมิไดป้ระพฤติดตาม
ขอ้ความท่ีเขียนไวใ้นหนงัสือธรรมบญัญติัก็ถูกแช่งสาป” พระคริสตท์รงไถ่เราใหพ้น้ความแช่งสาปเพื่อ
เรา เพราะพระคมัภีร์เขียนไวว้า่ “ทุกคนท่ีตอ้งถูกแขวนไวบ้นตน้ไมต้อ้งถูกสาปแช่ง” ดงันั้นพระพรท่ี
พระเจา้ทรงสัญญาไวก้บัอบัราฮมัจึงมาถึงชาวต่างชาติผา่นทางพระเยซูคริสต ์ คือพระพรท่ีวา่ พวกเราจะ
ไดรั้บพระวิญญาณ เม่ือมีศรัทธา (กาลาเทีย 3:10,13) 

เราอาจจะพดูไดอี้กแบบหน่ึงวา่ พระคริสตท์รงยอมรับค าสาปแช่งในลกัษณะหน่ึง (ถูกแขวนไว้
ท่ีตน้ไม)้ เพื่อปลดปล่อยประชากรของพระองคใ์หพ้น้ค าสาปแช่งอีกลกัษณะหน่ึง (การไม่สามารถรักษา
ธรรมบญัญติัไดค้รบทุกขอ้) และเพื่อจะเป็นประกนัวา่ คริสตชนจะไดรั้บพระพรแห่งข่าวประเสริฐ 
เปาโลน่าจะพบค าอธิบายอนัน้ีไม่นานนกัหลงัจากท่านบงัเกิดใหม่ ความคิดของท่านจึงเปล่ียนมายดึท่ี
หลกัใหม่ เราไม่ทราบวา่อคัรทูตอ่ืนจะใชค้วามจริงน้ีหกัลา้งการท่ีกางเขนเป็นอุปสรรคส าหรับชาวยวิ
หรือไม่ แต่พวกเขาคงจะมีค าอธิบายเพื่อช้ีแจงวา่ท าไมพระเจา้จึงทรงยอมใหศ้ตัรูของพระเมสิยาห์
สังหารพระองค ์“โดยแขวนพระองค์ไว้บนต้นไม้” 

เปาโลและอคัรทูตอ่ืน ๆ มกัสรุปค าเทศนาของตวัเองวา่ “พระคริสตไ์วท้รงวายพระชนมเ์พราะ
บาปของเราทั้งหลายตามท่ีเขียนไวใ้นพระคมัภีร์” (1 โครินธ์ 15:3) ค  าสรุปน้ีเปาโลยนืยนัอยูเ่สมอวา่เขา
ไดรั้บมาจากพระเจา้ ในขณะท่ีทุกคนรู้อยูว่า่พระเยซูทรงส้ินพระชนมแ์ต่ค าสรุปน้ีเนน้วา่ ผูท่ี้
ส้ินพระชนมคื์อพระคริสต ์ ผูท่ี้พระเจา้ทรงเจิม ค าสรุปน้ียงักินความถึงวา่ พระองคท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อ
ความผดิบาปของประชากรของพระองคแ์ละการส้ินพระชนมข์องพระองค ์ ท าใหพ้ระคมัภีร์ท่ีพยากรณ์
ไวส้ าเร็จ พระคมัภีร์ตอนไหนท่ีส าเร็จ? น่าจะมีหลายตอน แต่ตอนท่ีเด่นชดัคงจะเป็นการทนทุกขแ์ละ
การตายของผูรั้บใชท่ี้ซ่ือสัตยข์องพระเจา้ “พระเจา้ทรงวางลงบนท่านซ่ึงความบาปผิดของเราทุกคน” 
(อิสยาห์ 52:13-53:12) 

ค าเทศนาของอคัรทูต จ าเป็นตอ้งมีค าอธิบายเพื่อขจดัอุปสรรคท่ีเกิดจากกางเขนและค าอธิบาย
เพื่อแกอุ้ปสรรคเหล่าน้ี อคัรทูตมิไดคิ้ดข้ึนเอง แต่ไดรั้บมาจากพระเจา้ แรกทีเดียวกางเขนก็เป็นอุปสรรค์
ส าหรับพวกเขา จนกระทัง่พระองคท์รงปรากฏพระองคห์ลงัจากการฟ้ืนคืนพระชนม ์ และถามเหล่า  
สาวกวา่ “จ าเป็นซ่ึงพระคริสตจ์ะตอ้งทนทุกขท์รมานอยา่งนั้นแลว้เขา้ในพระสิริของพระองคมิ์ใช่หรือ” 
(ลูกา 24:26) มนัจ าเป็นจริง ๆ เพราะพระคมัภีร์เดิมไดเ้ขียนไวเ้ช่นนั้น หลงัจากนั้นพระองคจึ์งทรง
อธิบายพระคมัภีร์ท่ีเล็งถึงพระองคทุ์กขอ้ใหเ้ขาฟังเร่ิมตน้ตั้งแต่โมเสส และบรรดาผูเ้ผยพระวจนะ (ลูกา 
24:27) และเปาโลผูซ่ึ้งไดเ้รียนรู้จากพระเจา้วา่การส้ินพระชนมข์องพระเยซูคริสตเ์ป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด 
ท่านจึงกล่าวแก่กษตัริยอ์ากริปปาวา่ เม่ือท่านเดินทางไปในท่ีต่าง ๆ ท่าน “ไม่พดูเร่ืองอ่ืน นอกจากเร่ือง
ซ่ึงบรรดาผูเ้ผยพระวจนะกบัโมเสสไดก้ล่าววา่จะมีข้ึน คือวา่ พระคริสตจ์ะตอ้งทนทุกขท์รมาน และ
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พระองคจ์ะทรงแสดง ความสวา่งแก่ชนอิสราเอล และแก่คนต่างชาติ โดยท่ีทรงเป็นผูแ้รกซ่ึงคืนพระ
ชนม”์ (กิจการ 26:22) 

4. ชนชาติอสิราเอลไม่ยอมเช่ือ 

แต่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเมสิยาห์ของอิสราเอลจริง และถา้การส้ินพระชนมข์องพระองค์
เป็นไปตามค าพยากรณ์ในพระคมัภีร์เดิม แลว้ท าไมเล่าชนชาติอิสราเอลส่วนใหญ่จึงปฏิเสธพระองค?์ 

ส่ิงน้ีเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหมู่ชนชาติยวิ ซ่ึงคริสตชนในสมยัแรกมีความจ าเป็นท่ีจะอธิบายให้
ได ้ แต่เราตอ้งทราบวา่ ปัญหาน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนคร้ังแรกในสมยัของอคัรทูต มนัเกิดข้ึนตั้งแต่ในสมยัของ
พระเยซูคริสตห์นงัสือพระกิตติคุณทุกเล่มไดก้ล่าวถึงปัญหาน้ี หนงัสือมาระโกไดบ้นัทึกขอ้โตแ้ยง้
ระหวา่งพระเยซูคริสตก์บัผูน้ าศาสนายวิ เพื่อจะแสดงให้เห็นความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่เร่ิมแรก และ
เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว จนในท่ีสุดพระเยซูคริสตจึ์งถูกน าไปตรึงท่ีกางเขน 

พระเยซูคริสตเ์องทรงช้ีให้เห็นวา่ชาวยวิไม่เช่ือพระด ารัสของพระองค ์ และพวกเขาไม่เขา้ใจ
พระราชกิจของพระองค ์ พระองคท์รงอธิบายวา่มนัไม่แปลกอะไรเลย เพราะประวติัศาสตร์ยอ่มซ ้ ารอย
ของมนัเอง บรรพบุรุษของพวกเขาไม่เคยเช่ือผูเ้ผยพระวจนะฉนัใด พวกเขาจึงไม่เช่ือพระองคฉ์นันั้น  
อิสยาห์เหมือนกนั พระเจา้ไดท้รงเตือนเขาตั้งแต่เร่ิมเผยพระวจนะวา่ ชาวยวิจะปฏิเสธและไม่ยอมรับส่ิง
ท่ีเขาพดู เพราะพวกเขามีตาท่ีมองไม่เห็นและมีหูซ่ึงไม่ไดย้นิ แลว้มนัก็เป็นจริงดงันั้น (อิสยาห์ 6:9, มาระ
โก 4:12) ในสมยัของอิสยาห์ ชาวยวิเช่ือพระเจา้แต่ปาก แต่จิตใจเหินห่างจากพระองค ์ เขาพอใจใน
ความคิดของตนเองมากกวา่พระวจนะของพระเจา้ ในท านองเดียวกนั ผูน้ าศาสนายิวในสมยัของพระ
เยซูคริสตไ์ดท้  าใหพ้ระวจนะของพระเจา้เป็นหมนัไป โดยการน าเอาธรรมเนียมของตนเองมาแทนท่ี เขา
พอใจในธรรมเนียมนั้นยิง่กวา่ข่าวดีท่ีพระเจา้จะทรงปลดปล่อยชนชาติของพระองค ์(อิสยาห์ 29:13, อา้ง
ในมาระโก 7:6) “ศิลาซ่ึงช่างก่อไดท้อดทิ้งเสีย” เป็นสุภาษิตท่ีชาวยวิไดใ้ชก้นัเวลานานมาแลว้ ชาวยวิไม่
เคยมีความคิดเลยวา่ สุภาษิตน้ีมีความหมายเหมือนกบัค าอุปมาเร่ืองสวนองุ่นและคนเช่า เม่ือเจา้ของสวน
ไดส่้งบุตรชายของเขาไปรับผลผลิตแต่คนเช่าไดฆ่้าบุตรคนนั้นโดยเจตนา (สดุดี 118:22 อา้งในมาระโก 
12:10) พระองคท์รงเปิดเผยค าอุปมาน้ีใหบ้างคนไดเ้ขา้ใจวา่ เจา้ของสวนคือพระเจา้แห่งอิสราเอล (อิส
ยาห์ 5:7) และพระองคท์รงตรัสค าอุปมาน้ีโดยหวงัให ้ เขารู้วา่ “พระองคไ์ดต้รัสค าอุปมาน้ีกระทบพวก
เขาเอง” (มาระโก 12:12) 

เป็นส่ิงท่ีน่าสังเกตวา่ พระคมัภีร์ใหม่มกัใชห้นงัสืออิสยาห์อธิบายวา่ ท าไมพวกยวิจึงไม่เช่ือและ
พระเยซูคริสตก์็ทรงใชห้นงัสือเล่มน้ีอธิบายถึงปัญหาน้ี ค  าอุปมาเร่ืองสวนองุ่นและคนเช่ามีความหมาย
เหมือนหินสะดุด (สดุดี 118:22 เหมือนกบัหินสะดุดในอิสยาห์ 8:14) ซ่ึงท าใหค้นเป็นอนัมากสะดุดหก
ลม้ และถูกท าลายไป หินสะดุดอนัน้ีมีความหมายเหมือน “หินกอ้นหน่ึงซ่ึงถูกตดัออกมามิใช่ดว้ยมือ
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มนุษย”์ (ดาเนียล 2:34) ซ่ึงกระแทกท าลายอาณาจกัรของชาวต่างชาติ แลว้แทนอาณาจกัรของพระเจา้ (ลู
กา 20:17) เปาโลและเปโตรไดอ้ธิบายความหมายของ “หิน” ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนวา่ พระเยซูคริสตท์รงเป็น
ศิลาซ่ึงพระเจา้ทรงวางไวใ้นศิโยน (อิสยาห์ 28:16) ซ่ึงจะท าใหส้ะดุด (โรม 9:33, 1 เปโตร 2:6) เพื่อ
ช้ีใหเ้ห็นวา่ ท าไมชาวยวิเป็นอนัมากถึงสะดุดข่าวประเสริฐมากวา่ท่ีจะยอมรับข่าวประเสริฐโดยความ
เช่ือ เปโตรเขียนไวว้า่ “ท่ีเขาสะดุดนั้น เพราะเขาไม่เช่ือฟังพระวจนะของพระเจา้ ตามท่ีเขาถูกก าหนดให้
กระท าเช่นนั้น” (1 เปโตร 2:8) ถูกก าหนดอยา่งไร? พระเจา้ไดท้รงก าหนดไวใ้นหนงัสือ  อิสยาห์ และ
ในหนงัสือผูเ้ผยพระวจนะเล่มอ่ืน 

5. ค าให้การของสเทเฟน 

ในบทต่อไปน้ีให้เรามาพิจารณาดูตวัอยา่งของการอธิบายวา่ท าไมชนชาติยวิไม่เช่ือ ตวัอยา่งน้ี
เป็นค าใหก้ารของสเทเฟนในกิจการบทท่ี 7 

สเทเฟนไดก้ล่าวใหก้ารต่อหนา้ศาลในคดีซ่ึงมีโทษถึงประหารชีวิต สเทเฟนไม่ไดใ้ห้การเพื่อ
เขาจะไดห้ลุดจากคดี แต่เขาไดใ้หก้ารเพื่อยนืยนัและอธิบายความคิดเห็นของเขา ซ่ึงเขาไดเ้สนอในธรรม
ศาลาของพวกนิยมกรีกแห่งหน่ึงในกรุงเยรูซาเล็ม ท่ีเขาไปประชุมเป็นประจ า ค  าแกต้วัของสเทเฟนจึง
เป็นค ากล่าวแกเ้พื่อข่าวประเสริฐไม่ใช่ค าแกต้วัเพื่อใหห้ลุดคดี ค าใหก้ารของสเทเฟนเป็นตวัอยา่งของ
การอธิบายหลกัความเช่ือ โดยคริสตชนท่ีนิยมกรีกใหช้าวยวิฟัง “นิยมกรีก” ในท่ีน้ีหมายถึงพวกยวิท่ี 
“พดูภาษากรีก” เราเห็นไดจ้ากกิจการบทท่ี 6 วา่ พวกนิยมกรีกเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงของคริสตจกัร
ในกรุงเยรูซาเล็ม) 

สเทเฟนเป็นผูน้ าคนหน่ึงของคริสตชนท่ีนิยมกรีกของคริสตจกัรในกรุงเยรูซาเล็ม ในระยะ
เร่ิมแรกของคริสตจกัร เขาเป็นผูท่ี้มีของประทานในดา้นสติปัญญาท่ีจะหยัง่รู้วา่ ศาสนายวิเก่ียวขอ้ง
อยา่งไรกบัข่าวประเสริฐถา้ข่าวประเสริฐเป็นจริง ขอ้ปฏิบติัในศาสนายวิก็ไม่จ  าเป็นต่อไป ในขณะน้ี 
อคัรทูตยงัคงด าเนินชีวิตแบบชาวยวิท่ีเคร่งศาสนา และมีชีวติท่ีชาวยวิโดยทัว่ไปนบัถือ แต่สเทเฟนเห็น
วา่ ข่าวประเสริฐท าใหม้นุษยไ์ม่จ  าเป็นตอ้งเขา้เฝ้าพระเจา้ทางพระวหิารในกรุงเยรูซาเล็ม สเทเฟนได้
เสนอความคิดน้ีในธรรมศาลาของพวกนิยมกรีก ดว้ยวาทะศิลป์อนัดีเลิศอนัเป็นเหตุใหช้าวยวิท่ีนบัถือ
พระวหิารไม่พอใจเป็นอยา่งมาก สเทเฟนจึงถูกน ามายงัหนา้พฤฒสภาในขอ้หาของการหม่ินประมาททั้ง
พระเจา้และโมเสส เขาถูกกล่าวหาวา่หม่ินประมาทพระเจา้ เพราะ (ตามค าพดูผูก้ล่าวหา) เขาสอนวา่พระ
เยซูชาวนาซาเร็ธจะท าลายพระวหิารน้ี อนัเป็นท่ีซ่ึงพระเจา้ทรงสถิตอยูท่่ามกลางประชาชาติของ
พระองค ์ เขาถูกกล่าวหาวา่หม่ินประมาทโมเสส เพราะเขาสอนวา่พระเยซูชาวนาซาเร็ธจะมา
เปล่ียนแปลงส่ิงท่ีโมเสสไดรั้บจากพระเจา้ท่ีภูเขาซีนายและไดถ่้ายทอดกนัมาหลายชัว่อายคุนแลว้ 
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มหาปุโรหิตไดเ้คยพยายามยดัเยยีดขอ้กล่าวหาการหม่ินประมาทพระวหิารใหแ้ก่พระเยซูคริสต์
มาแลว้ แต่ไม่ไดผ้ล มาถึงคราวน้ีการกล่าวหาสเทเฟนมีท่าวา่จะเป็นผลส าเร็จ ยิง่ไปกวา่นั้นถา้            
สเทเฟนมีความผดิในขอ้กล่าวหาน้ีจริง พวกเขาคงจะไดช้าวกรุงเยรูซาเล็มมาเขา้ขา้งมากมาย อคัรทูตมี
ช่ือเสียงมากพอท่ีมหาปุโรหิตจะไม่กลา้ท าการต่อตา้นอยา่งรุนแรง แต่ถา้อคัรทูตและคริสตจกัรไดรั้บ
ความเส่ือมเสียเพราะคดีของสเทเฟน คริสตชนคงจะอ่อนก าลงัลง 

เม่ือสเทเฟนใหก้ารต่อศาล เขาพยายามอา้งถึงพระคมัภีร์เดิม เพื่อท าให้เห็นวา่ค าสอนของเขา
ถูกตอ้งตามพระวจนะของพระเจา้ 

สเทเฟนกล่าววา่ พระวหิารในเยรูซาเล็มไม่ใช่ส่ิงส าคญัท่ีสุดของศาสนาท่ีแทจ้ริง พระเจา้ทรง
ปรากฏพระองคภ์ายนอกพรมแดนของดินแดนแห่งพนัธสัญญา พระองคท์รงปรากฏพระองคต่์ออบั
ราฮมัในเมโสโปตาเมียต่อโยเซฟในอียปิต ์ ต่อโมเสสท่ีภูเขาซีนาย และก่อนท่ีสถานนมสัการจะถูกสร้าง
ข้ึน อิสราเอลก็สามารถนมสัการพระองคไ์ด ้

เม่ืออิสราเอลเดินทางในถ่ินทุรกนัดารเหมือนกบัอบัราฮมัผูเ้ดินทางอยูเ่สมอ และพร้อมท่ีจะถอน
เสาเตน้ทอ์ยูต่ลอดเวลา ชาวยิวจึงสร้างพลบัพลาข้ึน เพราะเขาตอ้งเคล่ือนยา้ยอยูเ่สมอ จนกระทัง่ในสมยั
ของซาโลมอนพระวหิารจึงถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ี ๆ พระเจา้จะทรงสถิตท่ามกลางชนชาติอิสราเอล แต่
ขอ้เสียของพระวหิารน้ีคือ มนัท าใหป้ระชาชนเขา้ใจผดิวา่พระเจา้ถูกจ ากดัอยูภ่ายในส่ิงท่ีก่อสร้างดว้ยมือ
มนุษย ์ ท าใหพ้ระวหิารกลายเป็นสถานท่ีท่ีประชาชนจะเขา้เฝ้าพระเจา้เม่ือเขาตอ้งการ พระเจา้ไดท้รง
เตือนเขา แต่ชาวยวิไม่เขา้ใจเพราะหูหนวก ซาโลมอนทรงกล่าวในพิธีมอบถวายพระวหิารวา่ “แต่พระ
เจา้จะทรงประทบัท่ีแผน่ดินโลกหรือ ดูเถิด ฟ้าสวรรคแ์ละฟ้าสวรรคอ์นัสูงท่ีสุดยงัรับพระองคอ์ยูไ่ม่ได ้
พระนิเวศซ่ึงขา้พระองคไ์ดส้ร้างข้ึน จะรับพระองคไ์ม่ไดย้ิ่งกวา่นั้นสักเท่าใด” (1 พงศก์ษตัริย ์8:27) และ
พระเจา้ไดท้รงสอนชนชาติของพระองคอี์กทางผูเ้ผยพระวจนะของพระองค์ 

“สวรรค์เป็นบัลลังก์ของเรา 
และแผ่นดินโลกเป็นแท่นวางเท้าของเรา 

นิเวศซ่ึง เจ้าจะสร้างให้เรานั้นจะอยู่ ท่ีไหนเล่า 
และท่ีพ านักของเราอยู่ ท่ีไหน 

ส่ิงเหล่านีมื้อของเราได้กระท าท้ังส้ิน 
ส่ิงเหล่านีจึ้งเป็นขึน้มา พระเจ้าตรัสดังนี”้ (อิสยาห์ 66:1) 

แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สนใจค าเตือนของพระเจา้ พระวหิารจึงกลายเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพวก
เขาไวว้างใจยิง่กวา่พระเจา้ เยเรมียไ์ดเ้ทศนาท่ีประตูพระวิหารเพื่อใหพ้วกเขาหนัจากความหลงผดิ “อยา่
ไวว้างใจในค าหลอกลวงเหล่าน้ีท่ีวา่ “น่ีเป็นพระวิหารของพระเจา้ พระวหิารของพระเจา้ พระวหิารของ
พระเจา้” (เยเรมีย ์ 7:4) เยเรมียเ์ตือนวา่ ถา้พวกเขาไม่หนัจากความหลงผดิ พระวหิารในเยรูซาเล็มจะถูก
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ท าลายเหมือนกบัสถานศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชิโลไดถู้กท าลายมาแลว้ และในขณะน้ี สเทเฟนผูส้วมจิตใจของ   
เยเรมียไ์ดก้ล่าวเตือนชนชาติอิสราเอลไม่ใหไ้วว้างใจในพระวหิารหลงัท่ีสอง เหมือนกบับรรพบุรุษของ
เขาท่ีไวว้างใจในพระวิหารหลงัท่ีหน่ึง เขาไม่ไดก้ล่าวอยา่งชดัเจนถึงการท่ีพระวหิารหลงัท่ีสองจะถูก
ท าลาย แต่เราอาจจะตีความหมายไดจ้ากค าใหก้ารของเขา ถึงอยา่งไรก็ตาม มหาปุโรหิตและสมาชิก
ของพฤฒสภายงัคงจ าพระด ารัสของพระเยซูคริสตไ์ดเ้ก่ียวกบัเร่ืองพระวหิาร พระเจา้ทรงก าลงัเรียกให้
ชนชาติของพระองคล์ะทิ้งความไวว้างใจในธรรมเนียมเก่า เพื่อท่ีจะติดตามพระองคไ์ปทุกหนทุกแห่ง
เหมือนอบัราฮมัไดเ้คยติดตามพระองคไ์ป (ลูกาตั้งใจในการเขียนการประกาศข่าวประเสริฐใหแ้ก่
ชาวต่างชาติหลงัการประหารชีวติสเทเฟน) แต่ประชาชนตอ้งการมองอดีตมากกวา่อนาคตเช่นเดียวกบัท่ี
บรรบุรุษของเขาไดก้ระท าในถ่ินทุรกนัดาร ประชาชนท่ีกล่าวหาสเทเฟนวา่พดูต่อตา้นพระเจา้ คือ
ประชาชนท่ีบรรพบุรุษของเขาไดท้รยศต่อพระองค ์ ดว้ยการนมสัการลูกววัทองค าในถ่ินทุรกนัดารและ
ดว้ยการนมสัการดวงดาวในเวลาต่อมา คนในชัว่อายปัุจจุบนัปฏิเสธพระสุรเสียงของพระเจา้ตาม
แบบอยา่งในชัว่ยคุก่อน ๆ 

ประชาชนท่ีกล่าวหาสเทเฟนวา่พดูต่อตา้นโมเสส คือประชาชนท่ีบรรพบุรุษของเขาปฏิเสธ
สิทธิอ านาจของโมเสสเสมอและฆ่าผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้ และประชาชนเหล่าน้ียงัท าส่ิงท่ีเลว
ทรามกวา่บรรพบุรุษของเขากล่าวคือพวกเขาไดฆ่้าพระเยซูคริสตผ์ูซ่ึ้งโมเสส และบรรดาผูเ้ผยพระวจนะ
ไดท้ านายเอาไว ้

ท าค าใหก้ารของสเทเฟนจึงเป็นเหมือนค ากล่าวโทษพวกยวิ สเทเฟนไม่ไดพ้ดูค าเหล่าน้ีกบั
ชาวยวิท่ีนบัถือพระเจา้จากใจจริง แต่เขาก าลงัพดูกบัพฤฒสภาผูซ่ึ้งไม่เช่ือพระด ารัสของพระเยซูคริสต์
เม่ือสองสามปีท่ีแลว้ ถึงกระนั้นก็ดีสเทเฟนกลา้พดูกบัคนประเภทน้ีวา่เขาเหล่านั้นไดข้ดัขวางพระเจา้ยิง่
กวา่บรรพบุรุษของพวกเขาโดยการปฏิเสธพระเยซูคริสต ์

เท่าท่ีกล่าวมาแลว้นั้น เป็นค ากล่าวแกเ้พื่อข่าวประเสริฐท่ีคริสตชนยวิท่ีนิยมกรีกไดอ้ธิบายให้
ชาวยวิฟัง ค ากล่าวแกใ้นท านองน้ี ยงัพบในจดหมายฮีบรูซ่ึงเขียนหลงัจากน้ี นอกจากน้ียงัพบในจดหมาย
ของบารนาบสัหลงัจากท่ีพระวหิารถูกท าลายในปี ค.ศ.70 คริสตชนฮีบรูก็กล่าวแกเ้พื่อข่าวประเสริฐดว้ย
เหตุผลของสเทเฟน คริสตชนฮีบรูเคยนิยมชมชอบในพระวหิารจนกระทัง่พระเจา้ทรงยอมใหพ้ระวหิาร
ถูกท าลาย พวกเขาจึงเขา้ใจไดว้า่การถวายสัตวบ์ูชาเป็นเคร่ืองบูชา ไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงพอพระทยั
ท่ีสุดในขณะน้ี แต่สเทเฟนเขา้ใจความจริงขอ้น้ีก่อนท่ียวิจะกบฏต่อโรมนัถึงสามสิบปีเขารู้ความจริงน้ี
โดยการใคร่ครวญเร่ืองพระเยซูมิใช่โดยการเห็นพระวหิารถูกท าลายโดยทหารโรมนั 
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6. การฟ้ืนฟูทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ 

ค าใหก้ารของสเทเฟนไม่ไดก้ล่าวถึง ความหวงัส าหรับบุคคลท่ีปฏิเสธพระวจนะของพระเจา้ท่ี
ผา่นมาทางบรรดาผูเ้ผยพระวจนะ และบุคคลท่ีกบฏต่อพระเจา้ดว้ยการปฏิเสธพระบุตรของพระองค ์ แต่
พระเจา้มิทรงปล่อยชนชาติยิวไวอ้ยา่งนั้น เพราะวา่ถา้พระองคท์รงละทิ้งชนชาติยวิเสียแลว้ มนุษยจ์ะไม่
เขา้ใจแนวการกระท าของพระองค ์

ชายหนุ่มคนหน่ึงช่ือเปาโลเป็นผูห้น่ึงท่ีเห็นชอบกบัการประหารสเทเฟน เปาโลก็มีความเห็น
เหมือนกบัสเทเฟนวา่ระบบพระวหิารกบัการนมสัการผา่นทางพระเยซูคริสตน์ั้นไปดว้ยกนัไม่ได ้ แต่เขา
ทั้งสองต่างกนัท่ีวา่ ในขณะท่ีสเทเฟนมีความเห็นวา่ของเก่าจะตอ้งไปเม่ือของใหม่มา เปาโลมีความเห็น
วา่จะตอ้งคงของเก่าไวแ้ละท าลายของใหม่ ไม่นานนกัหลงัจากการตดัสินคดีและการประหารสเทเฟน 
เปาโลชาวทารโซไดเ้ปล่ียนแปลงชีวติของเขาคร้ังยิง่ใหญ่ จนตวัเอใ้นการข่มเหงคริสตจกัรมาเป็นผูท่ี้ท  า
ทุกอยา่งเพื่อระบบใหม่น้ี เปาโลจึงเขา้ใจไดว้า่ระบบพระวหิารเป็นส่ิงท่ีพระเจา้ประทานใหช้ัว่คราว 
ระบบพระวหิารใชไ้ดอ้ยูจ่นกระทัง่พระองคท์รงกระท าพนัธสัญญาท่ีพระองคท์รงกระท ากบัอบัราฮมัให้
ส าเร็จ คือพนัธสัญญาท่ีพระองคท์รงกระท าก่อนท่ีพระองคป์ระทานธรรมบญัญติัให ้ เปาโลตระหนกัดี
เหมือนกบัสเทเฟนถึงการท่ีชนชาติอิสราเอลไม่ยอมรับพระเยซูคริสตว์า่เป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้าสลด แต่เร่ือง
เศร้าสลดน้ีจะน ามาซ่ึงความยินดีเป็นอยา่งยิง่ถา้ชนชาติยวิตอ้นรับพระเยซูในเวลาต่อมา ทั้งน้ีเพราะวา่
ชนชาติยวิเป็นชนชาติท่ีพระเจา้ทรงเลือกสรรเพื่อจะทรงประทานพระเยซูคริสต ์ เปาโลเขียนไวว้า่ “พวก
เขาเป็นคนอิสราเอล ไดรั้บการทรงเลือกใหเ้ป็นบุตรของพระเจา้ และพระสิริของพระเจา้ปรากฏแก่เขา 
และเขาไดรั้บบรรดาพนัธสัญญาและการทรงประทานธรรมบญัญติั และพิธีนมสัการพระเจา้และพระ
สัญญาทั้งอคัรปิตาก็เป็นของเขาดว้ย และพระคริสตก์็ไดท้รงถือก าเนิดเป็นมนุษยใ์นเช้ือชาติของเขา” 
(โรม 9:4-5) อคัรปิตาไดรั้บพนัธสัญญาซ่ึงจะส าเร็จในชนรุ่นต่อ ๆ มา แต่ผูสื้บเช้ือสายจากอคัรปิตาได้
ปฏิเสธวา่พนัธสัญญาไม่ไดส้ าเร็จในชนรุ่นเขาทั้ง ๆ ท่ีมนัส าเร็จแลว้ 

แต่การทรยศของชนชาติยวิท าใหพ้ระเจา้ทรงเปล่ียนพระประสงคข์องพระองคห์รือ? พระองค์
ทรงทอดทิ้งชนชาติของพระองคแ์ลว้หรือ? เปล่าเลย ก่อนอ่ืนเราตอ้งเขา้ใจวา่ พระคมัภีร์เดิมสอนเรา
เสมอวา่ พระเจา้ทรงโปรดเลือกคนบางกลุ่มเพื่อท าใหพ้ระประสงคข์องพระองคส์ าเร็จ และพระเจา้ทรง
โปรดเลือกคนอีกบางกลุ่ม เพื่อรับทอดแผนการของพระองค ์ แต่พระคมัภีร์เดิมก็ไดส้อนเราถึงความจริง
อีกอยา่งหน่ึงวา่ ชนชาติอิสราเอลเป็น “ชนชาติทีม่ักกบฏ” มานานแลว้ (อิสยาห์ 65:2, โรม 10:21) การ
ปฏิเสธพระเยซูคริสตจึ์งไม่ใช่ส่ิงแรกท่ีชาวยวิท าในการกบฏต่อพระเจา้ แต่ตลอดประวติัศาสตร์ชน
ชาติยวิ มีคนซ่ือสัตยแ์ละเช่ือฟังพระเจา้อยูเ่สมอ และก็มีคนแบบน้ีในสมยัของเปาโล เปาโลมัน่ใจวา่พระ
เจา้ทรงมี “พวกท่ีเหลืออยูต่ามท่ีพระเจา้ทรงเลือกไวโ้ดยพระคุณ” (โรม 11:5) “พวกท่ีเหลืออยู”่ เป็น
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พยานหลกัฐานวา่พระเจา้ทรงรักษาพนัธสัญญาของพระองคแ์ละ “พวกท่ีเหลืออยู”่ จะกระท าแผนการ
ของพระเจา้ท่ีก าหนดใหช้าติอิสราเอลท าคือการประกาศพระกิตติคุณให้แก่ชนชาติทั้งหลาย 

แลว้ชนชาติอิสราเอลส่วนใหญ่ท่ีปฏิเสธพระเมสิยาห์จะเป็นอยา่งไรต่อไป? เรากลา้เรียกเขาไหม
วา่ เขาเป็น “ภาชนะอนัสมควรแก่พระอาชญา ซ่ึงเตรียมไวส้ าหรับความพินาศ?” และเรากลา้ตั้งใจปล่อย
ใหเ้ขาพินาศไปไหม? บางคนอาจพอใจท่ีกระท าอยา่งนั้น แต่เปาโลไม่พอใจ การปฏิเสธข่าวประเสริฐ
ของชาวยวิในสมยัเปาโลเป็นการด าเนินรอยตามความประพฤติท่ีไม่ดีของบรรพบุรุษของเขา และยงัเป็น
การใหค้  าพยากรณ์ในพระคมัภีร์เดิมส าเร็จ อิสยาห์ไดท้  านายถึงความไม่เช่ือของพวกเขาก่อนน้ีหลาย
ศตวรรษ อิสยาห์กล่าววา่ “พระเจา้ไดท้รงประทานใจท่ีเซ่ืองซึม ประทานตาท่ีมองไม่เห็น หูท่ีฟังไม่ได้
ยนิใหแ้ก่เขาจนทุกวนัน้ี” (อิสยาห์ 29:10, อา้งในโรม 11:8) เปาโลเขา้ใจดีถึงสถานการณ์อนัเลวร้ายของ
ชนชาติยวิ เพราะวา่คร้ังหน่ึงเขาเคยมีใจท่ีเซ่ืองซึมจนกระทัง่ตาของเขาไดม้องเห็น และหูของเขาไดย้นิ
บนถนนสู่ดามสักสั สถานการณ์อนัเลวร้ายเช่นน้ีจะไม่ด าเนินอยูต่ลอดไป ความใจแข็งท าใหอิ้สราเอล
บางส่วนเท่านั้นถูกท าลายไป ถึงแมว้า่จะเป็นส่วนใหญ่ของอิสราเอลก็ตามและยิง่ไปกวา่นั้น ส่ิงน้ีเกิดข้ึน
ชัว่คราวโดยพระสติปัญญาของพระเจา้ พระองคท์รงท าใหอิ้สราเอลบางส่วนใจแขง็กระดา้งไปชัว่คราว 
เพื่อข่าวประเสริฐจะถูกประกาศใหแ้ก่คนต่างชาติเป็นจ านวนมากอยา่งรวดเร็ว หลงัจากท่ีพระเจา้ทรง
อวยพระพรชาวต่างชาติ พระองคจ์ะทรงเชิดชูอิสราเอลข้ึน เพราะพระเจา้ทรงตรัสผา่นทางโมเสสวา่ 
“เราจะให้เจา้ทั้งหลายอิจฉาผูท่ี้ไม่ใช่ชนชาติหน่ึง เราจะย ัว่โทสะเจา้ดว้ยชนชาติท่ีโง่เขลาชาติหน่ึง” 
(เฉลยธรรมบญัญติั 32:21, อา้งในโรม 10:19) และความหมายของค าพยากรณ์น้ีมีวา่ อิสราเอลจะอิจฉา
เม่ือพระเจา้ทรงโปรดอวยพระพรชาวต่างชาติ ในอนาคตอิสราเอลอาจจะพดูวา่ “พระพรเหล่าน้ี เราเป็นผู ้
มีสิทธ์ิไดรั้บไม่ใช่หรือ แลว้ท าไมเล่าชาวต่างชาติจึงไดรั้บพระพรในขณะท่ีเราถูกปิดกั้นจากพระพร” 
และในท่ีสุดชาวยวิจะออกจากจิตใจท่ีเซ่ืองซึม พวกเขาจะมองเห็นและไดย้นิและเรียกร้องวา่พระเยซู
คริสตแ์ละข่าวประเสริฐเป็นของพวกเขา เปาโลเขียนถึงชาวต่างชาติ และบรรยายสถานการณ์ของชาวยวิ
วา่ “ท่านทั้งหลายก็เหมือนกนั เม่ือก่อนมิไดเ้ช่ือฟังพระเจา้ แต่บดัน้ีไดรั้บพระกรุณา เพราะความไม่เช่ือ
ฟังของพวกเหล่านั้นฉนัใด บดัน้ีเขาเหล่านั้นก็มิไดเ้ช่ือฟังเพื่อวา่พวกเขาจะไดรั้บพระกรุณาโดยพระคุณ
ท่ีไดป้ระทานแก่ท่านทั้งหลายฉนันั้น เพราะวา่พระเจา้ทรงปล่อยใหค้นทุกคนอยูใ่นฐานะท่ีไม่เช่ือฟัง 
เพื่อพระองคจ์ะไดท้รงพระกรุณาแก่เขาทั้งหลายทุกคน” (โรม 11:30-32) ค ากล่าวอนัน้ีของเปาโล เป็น
เหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดในการอธิบายวา่ ท าไมชนชาติอิสราเอลจึงไม่เช่ือ ค าอธิบายของเปาโลท าใหเ้รา
เขา้ใจทุกซอกทุกมุมของข่าวประเสริฐ และเปาโลมอบทุกส่ิงทุกอยา่งไวภ้ายใตพ้ระคุณของพระเจา้ 

อน่ึง การประกาศข่าวประเสริฐใหแ้ก่ชาวต่างชาติเป็นค าพยานกรณ์ท่ีปรากฏอยูใ่นพระคมัภีร์
เดิม ดงันั้นในบทต่อไป เราจะพิจารณาถึง การกล่าวแกเ้พื่อข่าวประเสริฐส าหรับชาวต่างชาติ 
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การเป็นพยานใหแ้ก่ชาวยวิยงัคงเป็นหนา้ท่ีของคริสตชนในปัจจุบนั แต่คริสตชนในปัจจุบนั
ตอ้งท าหนา้ท่ีน้ีดว้ยความระมดัระวงัยิง่กวา่คริสตชนในยคุแรก คริสตชนในยคุแรกเป็นพยานใหแ้ก่
ชาวยวิดว้ยใจสะอาด คริสตชนในปัจจุบนัตอ้งมีความถ่อมใจ และเปล่ียนท่าทีเสียใหม่โดยการเลิก
ทศันคติเดิมท่ีไดรั้บถ่ายทอดมาหลายชัว่อาย ุ เพราะท่าทีของคริสตชนเป็นส่ิงส าคญัยิ่งในการเป็นพยาน
ใหแ้ก่ชาวยวิ อาจารยช์าวยวิผูมี้ช่ือเสียงคนหน่ึงไดก้ล่าวหาคริสตชนอยา่งมีเหตุผลวา่ “คริสตชนได้ซ่อน
พระพกัตร์พระเยซูคริสต์จากพวกเรา” ก่อนท่ีคริสตชนจะเป็นพยานใหแ้ก่ชาวยวิ พวกเขาตอ้งท าตวัให้
พร้อมท่ีจะมีสิทธ์ิในการเป็นพยาน 

ในปัจจุบนัชาวยวิไดรั้บความทุกขย์ากล าบากยิง่กวา่คร้ังใด ๆ ในอดีต เพราะพวกเขาอยูใ่นสังคม
ท่ีต่อตา้นคริสตชน (ยงัไม่ใช่ดว้ยการฆ่า) และต่อตา้นชาวยวิความทุกขย์ากอนัแสนเขญ็น้ีซ่ึงหนกักวา่
ความทุกขย์ากใด ๆ ในหลายศตวรรษท่ีผา่นมา อาจท าให้ชาวยวิยอมรับพระเยซูคริสตง่์ายข้ึนวา่พระองค์
ทรงเป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้ผูท้รงทนทุกขเ์พื่อเขาทั้งหลาย พระองคท์รงเจบ็ปวดเม่ือประชากรของ
พระองคเ์จบ็ปวด พระองค์ทรงเป็นความหวงัและความรอดของอิสราเอล 
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บทที ่4 ข่าวประเสริฐเผชิญกบัชาวต่างชาติ 

1. แด่ชาวกรีกด้วยความโง่ 

การประกาศวา่พระคริสตถู์กตรึงท่ีกางเขน เป็นการประกาศเร่ืองท่ีน่าอบัอายในสายตาของ
ชาวยวิท่ีเคร่งศาสนา พอ ๆ กบัเป็นการประกาศเร่ืองโง่ ๆ ในสายตาของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในสายตาของชาวต่างชาติท่ีมีวฒันธรรมของชาวกรีก กางเขนเป็นอุปสรรคส าหรับคนเหล่าน้ี มิใช่วา่
เพราะความคิดทางศาสนาศาสตร์ของพวกเขาขดักบัเร่ืองของกางเขน แต่กางเขนเป็นอุปสรรคส าหรับ
พวกเขา เพราะเขาไม่สามารถยอมรับคนท่ีไร้สติปัญญาและคนท่ีไม่สามารถช่วยตวัเองจากการถูกตรึงท่ี
กางเขนได ้ เขาไม่สามารถยอมรับคนเช่นน้ีให้เป็นผูป้ลดปล่อยชีวติของเขา เป็นผูน้ าในชีวติและเป็นองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ของเขา 

คริสตชนในศตวรรษแรกไม่เคยพยายามจะปกปิด เร่ืองกางเขนเพื่อใหค้  าพยานของพวกเขาเป็น
ท่ีน่าฟังส าหรับชาวต่างชาติ ตรงกนัขา้มคริสตชนในยคุดงักล่าวน้ีกล่าวถึงกางเขนก่อนเสมอ และยอมรับ
วา่ในมาตรฐานของสติปัญญาและอ านาจของโลกน้ี พระคริสตผ์ูถู้กตรึงท่ีกางเขนทรงเป็นผูไ้ร้สติปัญญา
และช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม คริสตชนประกาศวา่โดยพระเยซูคริสตท่ี์ถูกตรึงท่ีกางเขน
น่ีแหละ พระเจา้ทรงกระท าใหส้ าเร็จในส่ิงท่ีสติปัญญาและอ านาจของโลกน้ีท าไม่ส าเร็จ กล่าวคือพระ
เจา้ทรงไถ่ชายหญิงผูเ้คยเป็นทาสของบาป และส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองพิสูจน์ให้เห็นวา่มาตรฐานของพระเจา้ 
“คนทั้งหลายท่ีก าลงัจะพินาศก็เห็นวา่เร่ืองกางเขนเป็นเร่ืองโง่ แต่พวกเราท่ีก าลงัจะรอดเห็นวา่เป็นฤทธา
นุภาพของพระเจา้ เพราะมีค าเขียนไวใ้นพระคมัภีร์วา่ เราจะท าลายสติปัญญาของคนมีปัญญา และจะท า
ใหค้วามฉลาดของคนฉลาดสูญส้ินไป คนมีปัญญาแห่งยคุน้ีอยูท่ี่ไหน บณัฑิตแห่งยคุน้ีอยูท่ี่ไหน นกัโต้
ปัญหาแห่งยคุน้ีอยูท่ี่ไหน พระเจา้ไดท้รงกระท าปัญญาของโลกใหโ้ฉดเขลาไปแลว้ เพราะตามท่ีทรง
ก าหนดไวต้ามพระสติปัญญาของพระเจา้ โลกไม่รู้จกัพระเจา้ไดโ้ดยปัญญาของตน พระเจา้จึงทรงโปรด
ช่วยคนท่ีเช่ือให้รอดโดยค าเทศนาเร่ืองโง่ ๆ พวกยวิขอเห็นนิมิตและพวกกรีกเสาะหาปัญญา แต่พวกเรา
ประกาศเร่ืองพระคริสตผ์ูท้รงถูกตรึงท่ีกางเขนนั้น อนัเป็นท่ีใหพ้วกยวิสะดุด และใหพ้วกต่างชาติถือวา่
เป็นเร่ืองโง่ แต่ส าหรับผูท่ี้พระเจา้ทรงเรียกนั้น ทั้งพวกยวิและพวกกรีกต่างถือวา่ พระคริสตท์รงเป็น
ฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจา้ เพราะความเขลาของพระเจา้ ยงัมีปัญญายิ่งกวา่ปัญญาของ
มนุษย ์และความอ่อนแอของพระเจา้ก็ยงัเขม้แขง็ยิง่กวา่ก าลงัของมนุษย”์ (1 โครินธ์ 1:18-25) 

เปาโลเป็นผู้น าในการกล่าวแก้ เพ่ือข่าวประเสริฐเป็นท่ีท้าทายส าหรับปรัชญาของชาวต่างชาติ
เหมือนกับเป็นท่ีท้าทายธรรมบัญญัติของศาสนายิว 
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2. การโจมตีรูปเคารพ 

ถา้ข่าวประเสริฐกลา้ทา้ทายปรัชญากรีกซ่ึงเป็นวฒันธรรมของชาวต่างชาติท่ีสูงสุดในขณะนั้น 
ข่าวประเสริฐก็ยิง่กลา้ทา้ทายสิทธิการนมสัการรูปเคารพอนัเป็นท่ีน่ารังเกียจ ส าหรับพวกยวิและคริสต
ชน ซ่ึงนมสัการพระเจา้เท่ียงแทอ้งคเ์ดียว การอธิบายข่าวประเสริฐใหพ้วกท่ีนบัถือรูปเคารพจึงเป็นการ
ช้ีใหเ้ห็นความผิดพลาดของลทัธิรูปเคารพ 

ศาสนาของชาวต่างชาติเป็นท่ีน่ารังเกียจ เพราะพวกเขานมสัการพระหลายองคแ์ทนท่ีจะ
นมสัการพระเจา้เท่ียงแทอ้งคเ์ดียว พระเหล่าน้ีเป็นปีศาจมากกวา่เป็นพระ พระเหล่าน้ีมีรูปเคารพท่ี
มองเห็นไดแ้ละสัมผสัไดเ้ป็นตวัแทน ศาสนาของชาวต่างชาติมีแก่นสารอยูท่ี่รูปเคารพ ชาวต่างชาติพวก
ท่ีมีความคิดลึกซ้ึงมกัอธิบายวา่รูปเคารพไม่ใช่พระแต่เป็นเพียงตวัแทนของพระ แต่ชาวต่างชาติส่วน
ใหญ่ท่ีไม่มีความคิดลึกซ้ึงมกัถือเอารูปเคารพเป็นพระและแยกไม่ออกระหวา่งรูปเคารพและพระ พวก
เขาจึงจงใจยกยอ่งรูปเคารพเป็นพระของพวกเขาและนมสัการรูปเคารพเหล่าน้ี 

ทศันคติต่อรูปเคารพในสมยัพระคมัภีร์ใหม่เป็นส่ิงท่ีสืบเน่ืองมาจาก แนวความคิดในพระคมัภีร์
เดิม เอลียาห์บนภูเขาคารเมลไดเ้ยาะเยย้ผูเ้ผยพระวจนะของพระบาอลัท่ีร้องเรียกให้พระของตนฟังค า
เรียกของตน เพราะเอลียาห์ทราบดีวา่พระของพวกเขาไม่ใช่พระ ผูเ้ขียนเพลงสดุดีชาวฮีบรูไดก้ล่าวถึง
ชาวต่างชาติวา่ 

“รูปเคารพของคนเหล่านั้นเป็นเงินและทองค า 
เป็นหัตถกรรมของมนุษย์ 

รูปเหล่านั้นมีปาก แต่พูดไม่ได้ 
มีตา แต่ดูไม่เห็น 

มีหู แต่ฟังไม่ได้ยิน 
มีจมกู แต่ดมไม่ได้ 

มีมือ แต่คล าไม่ได้ 
มีเท้า แต่เดินไม่ได้ 

รูปเหล่านั้นท าเสียงในคอไม่ได้ 
ผู้ท่ีท ารูปเหล่านั้นจะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้น 

เออ บรรดาผู้ ท่ีวางใจในรูปเหล่านั้นกเ็ช่นกัน” 
(สดุดี 115:4-8, เปรียบเทียบกบัสดุดี 135:15-18) 
และการท่ีแผล่ทัธิรูปเคารพในสมยัพระคมัภีร์เดิมปรากฏในพระคมัภีร์อิสยาห์ 44:9-20 ซ่ึง

บรรยายถึงชายผูห้น่ึงซ่ึงเลือกเอาตน้ไมต้น้ดีแลว้โค่นมนัลง เขาใชม้นับางส่วนติดไฟส าหรับท าอาหาร
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และใหค้วามอบอุ่นเม่ือเขาอ่ิมและอุ่นแลว้ เขาจึงหวนกลบัมาคิดถึงส่ิงท่ีสูงข้ึนและใชไ้มท่ี้เหลือท าเป็น
รูปเคารพ เม่ือท ารูปเคารพเสร็จแลว้เขาก็กม้ลงนมสัการและกล่าววา่ “ขอทรงช่วยข้า เพราะพระองค์
ทรงเป็นพระเจ้าของข้า” 

แนวความคิดอนัน้ียงัปรากฏในวรรณคดีของชาวยวิท่ีนิยมกรีก เช่นใน “The Letter of Aristeas 
และ The book of Wisdom แนวความคิดอนัน้ียงัเป็นท่ีนิยมในศตวรรษท่ีสองในการใชอ้ธิบายข่าว
ประเสริฐ ในพระคมัภีร์ใหม่เราพบความคิดแบบน้ีใน โรม 1:18-32 ซ่ึงเปาโลเขียนข้ึนเพื่อเป็นขอ้
กล่าวหาชาวต่างชาติ เปาโลช้ีใหเ้ห็นวา่ลทัธิรูปเคารพไม่เป็นเพียงแต่การนมสัการรูปเคารพท่ีเป็นรูป
แกะสลกัหรือรูปหลอม ความเลวทรามของลทัธิรูปเคารพอยูท่ี่การนมสัการ “ส่ิงทีถู่กสร้าง” แทนท่ีจะ
นมสัการ “ผู้ทรงสร้าง” (“ส่ิงท่ีถูกสร้าง” อาจเป็นจินตนาการในความคิดของเรา แมแ้ต่จินตนาการท่ี
เก่ียวกบั “ผูท้รงสร้าง”) ผูเ้ขียน “The book of Wisdom” พยายามเนน้วา่ “ความคิดท่ีจะสร้างรูปเคารพ
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการล่วงประเวณี และการสร้างรูปเคารพเป็นการท าลายชีวติ” (Wisdom 14:12) เปาโล
ก็เช่นเดียวกนัท่านกล่าววา่ความเส่ือมทรามทางศีลธรรม ในสมยัของท่านมีก าเนิดเร่ิมตน้มาตั้งแต่มนุษย์
ไดเ้อา “พระสิริของพระเจา้ผูเ้ป็นอมตะมาแลกกบัรูปมนุษยท่ี์ตอ้งตาย หรือรูปนก รูปสัตวจ์ตุบาท และ
รูปสัตวเ์ล้ือยคลาน” (โรม 1:23) (“The book of Wisdom” และสองบทแรกของหนงัสือโรมมีความ
ใกลเ้คียงกนัมากจนท าใหร้อนอลด ์ เอ น๊อกซ์ (Ronald A. Knox) เสนอความเห็นวา่เปาโลเป็นผูเ้ขียน 
“The book of Wisdom” ก่อนท่ีท่านจะกลบัใจเป็นคริสตชน 

ยิง่ไปกวา่นั้น เปาโลย  ้าวา่ ชาวต่างชาติไม่มีขอ้แกต้วั เม่ือพวกเขาไม่สนใจการรู้จกักบัพระเจา้ 
เพราะพวกเขาสามารถรู้จกักบัพระองคโ์ดยอาศยัสรรพส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้าง และจิตส านึกผดิชอบใน
ใจของเขา แต่เปาโลมีความคิดลึกซ้ึงยิง่กวา่คนอ่ืน ๆ ท่ีเขียนขอ้กล่าวหาลทัธิรูปเคารพและความเส่ือม
ทรามทางศีลธรรม เพราะเปาโลเขียนขอ้กล่าวหาของเขาครอบคลุมทั้งชาวต่างชาติและชาวยวิ ท่านกล่าว
วา่ทั้งสองพวกผดิพอ ๆ กนัเม่ือใชม้าตรฐานความชอบธรรมของพระเจา้วดั และเขาทั้งสองพวกมีสิทธิ
พอ ๆ กนัในการรับพระคุณท่ีจะช่วยใหร้อด 

ถึงอยา่งไรก็ตาม หนงัสือจดหมายโรมเป็นส่ิงท่ีเปาโลเขียนถึงคริสตชน ในบทแรกของหนงัสือ
เปาโลไดเ้ขียนขอ้กล่าวหาชาวต่างชาติใหค้ริสเตียนอ่าน มีพระคมัภีร์อยูส่องตอนในหนงัสือกิจการซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นถึงการท่ีข่าวประเสริฐเผชิญกบัชาวต่างชาติ และพระคมัภีร์สองตอนน้ีเป็นแนวทางให้เห็น
ค าอธิบายข่าวประเสริฐของคริสตชนในศตวรรษท่ีสองท่ีมีต่อชาวต่างชาติ พระคมัภีร์สองตอนน้ีไดแ้ก่ 
กิจการ 14:8-18 ซ่ึงกล่าวแสดงถึงการท่ีเปาโลและบารนาบสัต่อตา้นลทัธิรูปเคารพท่ีเมืองลุศตรา และ 
กิจการ 17:16-34 ซ่ึงกล่าวถึงปาฐกถาของเปาโลต่อสภาอาเรโอปากสัท่ีกรุงเอเธนส์ ในพระคมัภีร์ตอน
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แรกแสดงใหเ้ห็นวา่ข่าวประเสริฐก าลงัเผชิญกบัชาวต่างชาติท่ีไม่มีความคิดลึกซ้ึง แต่พระคมัภีร์ตอน
หลงัแสดงใหเ้ห็นวา่ข่าวประเสริฐก าลงัเผชิญกบัพวกปรัชญาเมธี 

3. การนมสัการของชาวต่างชาติทีล่ศุตรา 

ในระหวา่งการเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐท่ีไซปรัสและเอเซียนอ้ย (ซ่ึงไดรั้บการ
สนบัสนุนโดยคริสตจกัรของชาวต่างชาติท่ีเมืองอนัทิโอก) บารนาบสัและเปาโลไดเ้ขา้ไปในอาณานิคม
หน่ึงของโรมคือลุศตรา ลุศตราเป็นเมืองหน่ึงในเขตสคาโอเนีย ในแควน้กาลาเทีย ท่ีเมืองน้ีเปาโลได้
รักษาชายผูห้น่ึงท่ีเป็นง่อยมาแต่ก าเนิดชาวพื้นเมือง (ซ่ึงไม่ใช่คนโรมนั) ของเมืองลุศตราประหลาดใจใน
การรักษาโรคจนท าใหพ้วกเขาหลงผดิคิดวา่เมืองของเขา เป็นท่ีโปรดปรานของพระจนพระมาเยีย่มเมือง
น้ี ในต านานพื้นเมืองเล่ากนัวา่ พระซุส (พระท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุด) และพระเฮอร์เมส (ผูป่้าวประกาศของ
พระซุส) ไดเ้คยลงมาเยีย่มดินแดน Incognito และหลกัฐานทางโบราณคดีก็ไดบ้่งใหเ้ห็นวา่มีการ
นมสัการพระซุสและพระเฮอร์เมสในดินแดนน้ี แมใ้นสมยัของคริสตกาลประชาชนยงัเรียกบารนาบสัวา่
พระซุส และเรียกเปาโลวา่พระเฮอร์เมส เพราะเปาโลเป็นคนพดูเก่ง ประชาชนคิดวา่แขกผูมี้เกียรติสูงสุด
ไดม้าเยีย่มพวกเขา ดงันั้นเขาจึงจดัการตอ้นรับอยา่งสมเกียรติ และปุโรหิตประจ ารูปพระซุส (วหิารของ
พระซุสตั้งอยูห่นา้ประตูเมือง) จดัการถวายโคเป็นเคร่ืองบูชา 

โคถูกตกแต่งดว้ยพวงมาลยัขนสัตวก่์อนท่ีจะน าไปถวายบนแท่นบูชา เม่ืออคัรทูตทั้งสองเห็น
ดงันั้นท่านจึงเขา้ใจวา่อะไรก าลงัจะเกิดข้ึน ก่อนหนา้น้ีท่านทั้งสองไม่เขา้ใจสถานการณ์ เพราะ
ประชาชนร้องเป็นภาษาลิคาโอเนียซ่ึงอคัรทูตฟังไม่เขา้ใจ อคัรทูตจึงถึงกบัวิง่เขา้ไปในกลุ่มชนดว้ยความ
ต่ืนตระหนกและผดิหวงั ทั้งน้ีเพื่อหมายใหพ้วกเขาหยดุกระท าการท่ีพวกเขาตั้งใจจะท า อคัรทูตแสดง
ความไม่พอใจท่ีประชาชนยกท่านทั้งสองเป็นพระพร้อมกนัน้ี ท่านทั้งสองพยายามท าใหส้ถานการณ์ดี
ข้ึนโดยการพูดชกัจูงประชาชนใหห้นัจากรูปเคารพท่ีปราศจากเหตุผลแลว้มารู้จกักบัพระเจา้ผูเ้ท่ียงแท ้

ท่านทั้งสองตะโกนวา่ “ดูก่อนท่านทั้งหลาย เหตุไฉนจึงท าการอยา่งน้ี? เราเป็นคนธรรมดา
เช่นเดียวกนักบัท่านทั้งหลาย และมากล่าวข่าวประเสริฐใหท้่านกลบัจากส่ิงไร้ประโยชน์เหล่าน้ี ใหท้่าน
มาหาพระเจา้ผูท้รงพระชนม ์ ผูไ้ดท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก และทะเลส่ิงสารพดัซ่ึงมีอยูใ่นท่ี
เหล่าน้ี ในกาลก่อนพระองคไ์ดท้รงยอมใหบ้รรดาประชาชาติประพฤติ ตามชอบใจ แต่พระองคมิ์ไดท้รง
ใหข้าดพยาน คือพระองคไ์ดท้รงกระท าคุณให้ฝนตกจากฟ้าและใหมี้ฤดูเกิดผล ท่านทั้งหลายจึงอ่ิมใจ
ยนิดีดว้ยอาหาร” 

ชาวเมืองลุศตราหยดุถวายเคร่ืองบูชาอยา่งไม่เตม็ใจ และบางคนถึงกบัพยายามตั้งใจฟังค ากล่าว
ของอคัรทูตเพราะหมายจะรู้วา่ท่านก าลงัแยม้ความจริงอะไร ถึงแมว้า่บางคนจะไม่พอใจเม่ือรู้วา่อคัรทูต
ไม่ไดเ้ป็นพระจริง ๆ 
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เม่ืออคัรทูตเผชิญกบัพวกยวิ ท่านจะอา้งค าพยากรณ์และการอศัจรรย ์ แต่เม่ือท่านเผชิญกบั
ชาวต่างชาติท่านกล่าวถึงการเปิดเผยพระองคข์องพระเจา้วา่ พระองคเ์ป็นผูท้รงสร้างและผูท้รงค ้าจุน
จกัรวาล และกล่าวถึง “พระคุณทีม่ีต่อมนุษย์ทุกคน” (นกัศาสนศาสตร์บางคนใชส้ านวนน้ี) ฝนตกตาม
ฤดูกาลและฤดูเกิดผลน ามาซ่ึงอาหารท่ีท าใหพ้วกเขาด ารงชีวติอยูไ่ด ้ พร้อมทั้งมีความช่ืนชมยนิดี ส่ิง
เหล่าน้ีเป็นของประทานจากพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูท่ี่พวกเขาไม่รู้จกั ท าไมพวกเขาจึงไม่ละทิ้งการ
นมสัการพระท่ีไม่ใหป้ระโยชน์อะไร แลว้กลบัมาถวายโมทนาพระคุณพระเจา้เท่ียงแทผู้ป้ระทานชีวิต
และความสุข นกัศาสนศาสตร์มกัจะมองเห็นความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งค าบนัทึกของท่านลูกาท่ีสรุปค า
เทศนาของอคัรทูตท่ีเมืองลุศตรา และค าบนัทึกของเปาโลท่ีบรรยายถึงการกลบัใจเป็นคริสเตียนของ
ชาวเธสะโลนิกา “ท่านไดล้ะทิ้งรูปเคารพและหนัมาหาพระเจา้ เพื่อรับใชพ้ระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูแ่ละ
เท่ียงแท ้ และรอคอยพระบุตรของพระเจา้จากสวรรค ์ ซ่ึงพระเจา้ทรงใหเ้ป็นข้ึนจากความตายคือพระเยซู
ผูท้รงช่วยใหเ้ราพน้จากพระอาชญาท่ีจะมีมาภายหนา้นั้น” (1 เธสะโลนิกา 1:9-10) เราเห็นไดโ้ดยง่ายวา่
ค ากล่าวน้ีมีเร่ืองของคริสตชนมากกวา่ค าเทศนาท่ีลุศตรา แต่ค าเทศนาท่ีลุศตราเป็นขั้นแรกของการ
น าเสนอข่าวประเสริฐกบัชาวต่างชาติ (ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีไม่จ  าเป็นในการน าเสนอข่าวประเสริฐใหก้บั
ชาวยวิ) ค  าเทศนาท่ีเมืองลุศตรามีความมุ่งหวงัใหพ้วกเขาหนั “มาหาพระเจา้โดยละทิ้งรูปเคารพ เพื่อมา
ปรนนิบติัพระเจา้ผูเ้ท่ียงแทแ้ละทรงพระชนมอ์ยู”่ เปาโลคงเทศนาต่อไปวา่ พระเจา้ผูท้รงสร้างสรรพส่ิง
ทั้งหลายและทรงจดัเตรียมทุกส่ิงส าหรับความตอ้งการฝ่ายกาย พระองคย์งัไดท้รงจดัเตรียมฝ่ายจิต
วญิญาณเพื่อไถ่มนุษย ์ประทานพระบุตรของพระองคจ์ากสวรรคด์ว้ย 

ถึงแมว้า่เปาโลจะมิไดอ้า้งยกขอ้พระคมัภีร์จากพระคมัภีร์เดิม แต่ค าเทศนาของท่านท่ีเมืองลุศต
รานั้นเตม็ไปดว้ยแนวความคิดจากพระคมัภีร์เดิม ท่านไดแ้นะน าใหช้าวลุศตรารู้จกัพระเจา้ผูท้รงพระ
ชนมอ์ยู ่ “ผูไ้ดท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก และทะเลและส่ิงสารพดัซ่ึงมีอยูใ่นท่ีเหล่านั้น” 
ความคิดน้ีเหมือนกบัพระบญัญติัขอ้ท่ีส่ี (อพยพ 20:11) การบรรยายใหเ้ห็นวา่พระและการนมสัการของ
ชาวต่างชาติเป็นส่ิงท่ี “ไร้ค่า” และ “ไร้ประโยชน์” เป็นส่ิงท่ีพบเสมอในพระคมัภีร์เดิมทั้งในฉบบัภาษา
ฮีบรูและฉบบัแปลเป็นกรีก พระเมตตาของพระเจา้ท่ีทรงส่งฝนมาตามฤดูกาลและทรงใหเ้กิดฤดูเกิดผลก็
เป็นแนวความคิดในพระคมัภีร์เดิม และความคิดในเร่ือง “อาหารและความช่ืนชมยนิดี” วา่เป็นของ
ประทานจากพระเจา้ก็ปรากฏในพระคมัภีร์เดิม 

“ในกาลก่อนพระองคไ์ดท้รงยอมใหบ้รรดาประชาชาติประพฤติตามชอบใจ” มีความหมายวา่
พระเจา้ทรงอดกลั้นพระทยัจนถึงสมยัพระกิตติคุณ ความอดกลั้นของพระองคจึ์งส้ินสุดลง แนวความคิด
น้ีเปาโลไดบ้รรยายอยา่งละเอียดท่ีกรุงเอเธนส์ ท่านกล่าววา่พระเจา้ “มิไดท้รงถือโทษ” ในเวลาเม่ือ 
“มนุษยย์งัไร้เดียงสา” แต่เด๋ียวน้ีพระเจา้ไดต้รัสสั่ง “มนุษยท์ั้งปวงทัว่ทุกแห่งใหก้ลบัใจใหม่” เพราะ
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พระองคไ์ดท้รงเปิดเผยพระองคเ์องทางพระคมัภีร์ (กิจการ 17:30) เราจะหนัมาพิจารณาค าเทศนาท่ีกรุง
เอเธนส์ซ่ึงมีเน้ือความท่ีชดัเจนกวา่ 

4. เปาโลต่อหน้าสภาอาเรโอปากสั 

พระคมัภีร์กิจการ 17:22-31 เป็นพระคมัภีร์ 10 ขอ้ ในพระคมัภีร์ใหม่ซ่ึงมีนกัอธิบายพระคมัภีร์
หลายคนไดเ้ขียนค าอธิบายไวม้ากมายยิง่กวา่ตอนใด ๆ ของเปาโลมีหลายคนท่ีไม่ยอมเช่ือวา่ ปาฐกถาต่อ
หนา้สภาอาเรโอปากสัเป็นค าพดูของเปาโล เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ นกัศาสนศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงหลายคนเม่ือ
ไดศึ้กษาพระคมัภีร์ตอนน้ี โดยค านึงถึงสถานการณ์ในเวลานั้น ยอมรับดว้ยความมัน่ใจวา่ ค  ากล่าวนั้น
เป็นของเปาโล คนท่ีเขา้ใจเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ตอนนั้นยอมรับเป็นเสียงเดียวกนัวา่ อคัร-ทูตเปาโล
เป็นผูก้ล่าวปาฐกถาอยา่งนั้น ส่วนใหญ่คงเป็นเพราะวา่ พวกเขาเขา้ใจวา่ ปาฐกถาน้ีขดักบัหลกัความเช่ือ
ท่ีมีอยูใ่นจดหมายของอาจารยเ์ปาโล พวกเขาไม่เขา้ใจวธีิการประกาศข่าวประเสริฐของเปาโลผูก้ล่าววา่ 
“ขา้พเจา้เป็นคนทุกชนิดต่อคนทั้งปวงเพื่อจะช่วยเขาใหร้อดไดบ้า้งโดยทุกวถีิทาง” (1 โครินธ์ 9:22) 

ใหเ้ราลองวาดภาพดูวา่ ผูเ้ขียนจดหมายโรม 3 บทแรกไดเ้ดินทางไปกรุงเอเธนส์ แลว้อยา่ลืมวา่
ท่านผูน้ี้มีประสบการณ์มาก เพราะท่านไดเ้ดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวต่างชาติมาเป็นเวลา
หลายปีแลว้ ท่านเขา้ใจในปฏิกริยาโตต้อบของผูฟั้งดีและรู้จกัท่ีจะเร่ิมพดูใหถู้กจุด เพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผูฟั้ง มีอีกอยา่งหน่ึงท่ีเราตอ้งค านึงอยูเ่สมอก็คือวา่ ถึงแมว้า่ข่าวประเสริฐของเขาจะไม่เปล่ียนแปลง 
แต่วธีิการน าเสนอข่าวประเสริฐของเขาต่อชาวต่างชาติ ท่ีกรุงเอเธนส์ยอ่มแตกต่างจากวธีิการท่ีเขาใชใ้น
การเขียนจดหมายไปยงัคริสตชนท่ีกรุงโรม ถา้เราเชิญใหท้่านประกาศข่าวประเสริฐแก่อารยชนชาว
เอเธนส์ ท่านผูอ่้านลองเดาซิวา่ เปาโลจะพดูอะไรส าหรับขา้พเจา้ ขา้พเจา้คิดวา่ เปาโลคงไม่พดูส่ิงอ่ืน
นอกจากส่ิงท่ีท่านลูกาไดบ้นัทึกไวว้า่ท่านพดู 

เปาโลไดโ้ตต้อบในสถานชุมนุมกบัชาวเอเธนส์หลายคนท่ีสนใจจะโตแ้ยง้กบัท่าน (ในจ าพวกน้ี
มีปรัชญาเมธีจากส านกัท่ีมีช่ือเสียงหลายคน) ค าพดูของเปาโลท าใหคู้่สนทนาอยากคุยต่อ อคัรทูตไดเ้นน้
ถึงพระเยซูและการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองคจ์นท าให้ผูฟั้งบางคนท่ีฟังอยา่งไม่ตั้งใจเขา้ใจผดิวา่ท่าน
มาแนะน าการนมสัการพระองคใ์หม่สององค ์(คือ “พระแห่งการรักษา” และ “พระแห่งการกลบัสู่สภาพ
เดิม”) แต่ชายผูน้ี้ท่ีน าศาสนาใหม่เขา้มาจ าเป็นตอ้งไปแถลงใหส้ภาอาเรโอปากสัไดท้ราบ (สภาน้ีไดช่ื้อ
วา่ “อาเรโอปากสั” เพราะในสมยัเร่ิมก่อตั้งสภาน้ีประชุมกนัท่ีอาเรโอปากสัซ่ึงแปลวา่เนินเขาของ “พระ
บารส์”) สภาน้ีไดรั้บความนบัถือมากในกรุงเอเธนส์ เพราะเป็นสภาเก่าแก่และเป็นสภาท่ีสนใจในปัญหา
ทางศีลธรรมและทางศาสนา เปาโลถูกน ามาต่อหนา้สภาน้ีซ่ึงในขณะน้ีมาประชุมกนัท่ีสนามชุมนุม ท่าน
ไม่ไดม้าใหก้ารแกค้ดีของท่าน ท่านไม่ไดถู้กจบัแบบอาชญากร แต่ท่านมาแถลงใหส้ภาทราบเพื่อสภาจะ
ไดต้ดัสินวา่ค าสอนของท่านเป็นอนัตรายต่อความอยูเ่ยน็เป็นสุขของประชาชนไหม 
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เหมือนค าเทศนาท่ีลุศตรา เปาโลไม่ไดย้กขอ้พระคมัภีร์เดิมเลย เม่ือท่านกล่าวแก่สภาอาเรโอ
ปากสั เพราะพวกน้ีไม่เคยไดย้นิไดฟั้งพระคมัภีร์เดิม แต่ส่ิงท่ีท่านยกมากล่าวนั้นคือ บทกวขีองชาวกรีก 
ท่านไม่ไดใ้ชก้ฏเกณฑข์องปรัชญากรีกในการอา้งเหตุผล การตีแผข่่าวประเสริฐของท่านตั้งอยูบ่น
รากฐานของพระคมัภีร์และสอดแทรกความคิดของพระคมัภีร์เดิม บางคร้ังท่านใชภ้าษาของพระคมัภีร์
เดิม เปาโลเล่าถึงเร่ืองของพระเจา้ตามล าดบัก่อนหลงัเหมือนพระคมัภีร์เดิม และจบลงท่ีวา่พระเจา้ทรง
เป็นผูพ้ิพากษาของมวลมนุษย ์

เปาโลดึงดูดความสนใจของผูฟั้ง โดยการอา้งถึงค าจารึกท่ีแท่นบูชาเพื่อช้ีให้เห็นความเคร่งใน
ศาสนาของชาวเอเธนส์ ซ่ึงเป็นท่ีประทบัใจแก่ผูม้าเยือนกรุงเอเธนส์ในเวลานั้น ค าจารึกน้ีมีอยูว่า่ “แด่
พระเจ้าทีไ่ม่รู้จัก” มีหลกัฐานท่ีท าใหเ้ราเช่ือไดว้า่ในกรุงเอเธนส์สมยันั้นมีแท่นบูชาหลายแท่นสลกัวา่ 
“แด่พระเจา้ท่ีไม่รู้จกั” และมีนิยายหลายเร่ืองกล่าวถึงต านานการสร้างแท่นเหล่าน้ีต านานหน่ึงเล่าวา่แท่น
เหล่าน้ีสร้างข้ึนตามค าสั่งของอิพิเมนนีเดส (Epimenides) นกัปราชญช์าวเครเตหลายศตวรรษก่อนหนา้น้ี 
เหตุน้ีท าใหเ้ช่ือไดว้า่อิพิเมนนีเดสเป็นกวีคนหน่ึง ท่ีเปาโลไดย้กบทประพนัธ์ของเขามาใชใ้นการกล่าว
ปาฐกถา เปาโลไม่สนใจค าจารึกน้ีจะมีเบ้ืองหลงัหรือวตัถุประสงคอ์ะไร แต่ท่านไดใ้ชค้  าจารึกน้ีเป็นตะปู
ส าหรับแขวนค าปาฐกถาของท่าน ท่านกล่าววา่ “ท่านทั้งหลายยอมรับวา่ท่านไม่รู้จกัพระลกัษณะของ
พระเจา้โดยค าท่ีจารึกอยูบ่นแท่นนั้น เน่ืองจากท่านยอมรับวา่ท่านไม่ทราบถึงพระลกัษณะของพระองค ์
ขา้พเจา้จึงมาเพื่อประกาศพระลกัษณะของพระเจา้แก่ท่านทั้งหลาย 

ก.เปาโลจึงเร่ิมแนะน าใหช้าวเอเธนส์รู้จกั “หลกัความเช่ือเกีย่วกบัพระเจ้า” เร่ิมดว้ยความจริง
ท่ีวา่ ประการแรก พระเจา้ทรงเป็นพระผูส้ร้างจกัรวาลและทุกส่ิงทุกอยา่ง พระองคท์รงเป็นพระเจา้แห่ง
ฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก เปาโลก าลงัพดูถึงพระเจา้ในพระคมัภีร์โดยใชภ้าษาของพระคมัภีร์ เปาโล
ไม่ไดส้อดแทรกความคิดของชาวต่างชาติท่ีเช่ือวา่พระเจา้พระของเขาไดส่้ง “ผู้ควบคุมคนงาน” มา
ดดัแปลงวตัถุบนโลกแทน เพราะพระของเขาบริสุทธ์ิเกินกวา่ท่ีจะมาแตะตอ้งกบัวตัถุ 

ประการทีส่อง พระเจา้มิไดท้รงสถิตอยูใ่นปูชนียสถานท่ีสร้างดว้ยมือมนุษย ์ สเทเฟนไดเ้สนอ
ความจริงน้ีต่อหนา้พฤฒสภา และปูชนียสถานของเขาหมายถึงพระวหิารในกรุงเยรูซาเล็มท่ีสร้างข้ึน
ส าหรับพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่ เปาโลจ าเป็นตอ้งเนน้ความจริงน้ีใหส้ภาอาเรโอปากสัไดท้ราบและปู
ชนียสถานท่ีเปาโลอา้งถึงก็ไดแ้ก่วหิารอะโครโพลิสท่ีสวยงามแห่งนครเอเธนส์ ซ่ึงสร้างข้ึนส าหรับ
บรรดาพระท่ีไม่ใช่พระเจา้ นกัปราชญช์ั้นสูงของชาวต่างชาติต่างตระหนกัถึงความจริงท่ีวา่ไม่มี
ส่ิงก่อสร้างใดท่ีเหมาะจะเป็นท่ีอยูข่องพระเจา้ แต่เปาโลก าลงัพดูดว้ยภาษาของพระคมัภีร์ไม่ใช่ภาษา
ของนกัปราชญ ์
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ประการทีส่าม พระเจา้ไม่ตอ้งการอะไรจากมนุษยห์ลกัความเช่ือท่ีเปาโลพดูอนัน้ีก็สอดคลอ้ง
กบัวรรณคดีของกรีกโบราณ แต่เปาโลมีจุดยนือยูบ่นแนวความคิดของพระคมัภีร์ท่ีผูพ้ยากรณ์ไดก้ล่าวไว ้
ผูพ้ยากรณ์เห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งแกไ้ขความคิดผิด ๆ ของชาวฮีบรูในสมยันั้นหลงผดิคิดวา่ พระ
เจา้ตอ้งพึ่งพาอาศยัมนุษยแ์ละของถวายของมนุษย ์ แต่ความจริงมีอยูว่า่ มนุษยต์อ้งพึ่งพาอาศยัพระเจา้ 
ในขณะท่ีพระเจา้ไม่ตอ้งพึ่งมนุษยเ์ลย พระเจา้แห่งอิสราเอลจึงกล่าวไวใ้นบทเพลงสดุดี 50:9-12 วา่ 

“เราจะไม่รับววัผู้จากเรือนของเจ้า 
หรือแพะผู้จากคอกของเจ้า 

เพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเรา 
ท้ังสัตว์เลีย้งบนภูเขาตั้งพันยอด 

เรารู้จักบรรดานกแห่งภูเขาท้ังหลาย 
และบรรดาสัตว์ในป่าเป็นของเรา 

ถ้าเราหิว เราจะไม่บอกเจ้า 
เพราะพิภพและสารพัดท่ีอยู่ในนั้นเป็นของเรา” 

เปาโลก าลงัเนน้ความคิดน้ีต่อหนา้สภาอาเรโอปากสั พระเจา้ไม่ตอ้งการผลตอบแทนจากมือ
มนุษย ์ เพราะพระองคท์รงเป็นพระเจา้ท่ีสร้างแผน่ดินโลกและทุกส่ิงท่ีอยูบ่นแผน่ดิน และพระองคท์รง
เป็นพระเจา้แห่งฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก พระองคไ์ม่เคยตอ้งการความอุปถมัภจ์ากมนุษย ์ แต่มนุษย์
ตอ้งการความอุปถมัภจ์ากพระเจา้ในทุก ๆ ส่ิง เพราะพระองคเ์ป็นผูท้รงประทาน “ลมหายใจและชีวติ 
และประทานทุกส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการ” 

ข. พระเจา้ทรงสร้างสรรพส่ิง และในบรรดาสรรพส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้าง มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีส าคญั
ท่ีสุดความจริงอนัน้ีจะท าใหเ้ปาโลกล่าวถึง “หลกัความเช่ือทีเ่กีย่วกบัมนุษย์” หลงัจากท่ีเขาไดก้ล่าวหลกั
ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัพระเจา้ 

ประการแรก มนุษยช์าติเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว ชาวกรีกมกัจะถือตนวา่ ตวัเองมีความสูงส่งกวา่
อารยชนชาวเอเธนส์มกัจะถือตวัเองวา่ ตนเหนือชาวกรีกทั้งปวงแต่เปาโลประกาศวา่มนุษยชาติมี
จุดเร่ิมตน้อนัเดียวกนัเพราะทุกคนเป็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสร้าง และทุกคนสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษคน
เดียวกนั เราทุกคนมีฐานะเท่าเทียมกนัต่อเบ้ืองพระพกัตร์ของพระเจา้ ในปัจจุบนัน้ีมนุษยทุ์กคนควรจะ
รับทราบไวว้า่ พระคมัภีร์สอนวา่มนุษยเ์ท่าเทียมกนั ไม่วา่มนุษยค์นนั้นจะอยูใ่นชนชั้นไหน เช้ือชาติ
อะไร ผวิสีอะไร เพศอะไร 

ประการทีส่อง พระเจา้ทรงก าหนดมนุษยใ์หอ้ยูบ่นผวิโลก และพระองคท์รงก าหนดให้มีฤดูกาล
เพื่อประโยชน์ของมนุษยเ์อง ความจริงอนัน้ีก็ปรากฏอยูใ่นพระคมัภีร์ ในปฐมกาลบทท่ีหน่ึง แผน่ดิน
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โลกไดถู้กสร้างและตกแต่งใหเ้ป็นบา้นของมนุษย ์ ก่อนท่ีพระเจา้จะทรงสร้างมนุษยใ์หเ้ป็นผูอ้าศยัใน
บา้นน้ี และส่วนหน่ึงในการท าใหโ้ลกน้ีเหมาะท่ีมนุษยจ์ะอาศยัอยูก่็คือการก าหนด “เวลา” ซ่ึงน่าจะ
หมายถึงฤดูกาลแห่งการหวา่นและการเก็บเก่ียว (เหมือนกบัค าเทศนาท่ีเมืองลุศตรา มากกวา่ก าหนดเวลา
แห่งการรุ่งเรืองและการตกต ่าของบรรดาราชอาณาจกัร เหมือนอยา่งนิมิตในดาเนียล) 

ประการทีส่าม พระเจา้ทรงจดัทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อมนุษยจ์ะไดแ้สวงหาและพบพระองค ์ ใหเ้รา
เปรียบเทียบกบัหนงัสือโรม 2:4 “พระกรุณาคุณของพระเจา้นั้นมุ่งท่ีจะชกัน าท่านใหก้ลบัใจใหม่” เปาโล
ไม่ไดบ้อกชาวเอเธนส์วา่ท าไมมนุษยจึ์งตกอยูใ่นฐานะท่ีเขาตอ้งแสวงหาเพื่อจะพบพระเจา้ เราคงรู้
ค าตอบดีถา้เราจ าส่ิงท่ีเปาโลเขียนในหนงัสือโรมตั้งแต่ 5:12 ถึงเร่ืองความไม่เช่ือฟังของมนุษยผ์ูแ้รก 
ดงันั้นเปาโลจึงพดูใหช้าวเอเธนส์ทราบในท านองท่ีวา่ การท่ีชาวเอเธนส์และมนุษยผ์ูอ่ื้นไม่รู้จกัพระ
ลกัษณะพระเจา้เป็นส่ิงท่ีสมควรแก่การลงโทษ 

ประการทีส่ี่ พระเจา้มิทรงปล่อยใหม้นุษยแ์สวงหาพระองคโ์ดยเพียงการท่ีพระเจา้ทรงอยูใ่กล้
มนุษย ์ เม่ือเปาโลอธิบายความจริงน้ี ท่านใชส้ านวนภาษาของกรีกแต่ถา้เปาโลพดูกบัพวกอ่ืนท่านคงใช้
ส านวนภาษาของพระคมัภีร์ท่ีวา่มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสร้างข้ึนตามพระฉายาของพระองค ์ เปาโล
ไดย้กบทประพนัธ์กรีกกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัพระเจา้เพื่อประกอบค าปาฐกถาของท่าน 

บทประพนัธ์แรกท่ีเปาโลยกเป็นบรรทดัท่ีส่ีของบทกวท่ีีแต่งโดยอิพิเมนนีเดส (Epimenides) 
ชาวเครเตท่ีแต่งข้ึนส าหรับเทพซุสซ่ึงเป็นบิดาของบรรดาพระและมนุษย ์ดงัต่อไปน้ี 

“พวกเขาได้แต่งหลุมฝังศพส าหรับพระองค์ โอองค์ผู้บริสุทธ์ิและสูงสุด 
ชาวเครเตเป็นคนพูดปดเสมอ เป็นคนชนิดอย่างสัตว์ร้าย เป็นคนเกียจคร้านกินเติบ 

แต่พระองค์ไม่เคยรู้จักความมรณา พระองค์ทรงมีชีวิตและสถิตอยู่ตลอดนิรันดร์กาล 
ด้วยว่าเรามีชีวิต และไหวพริบ และเป็นอยู่ในพระองค์” 

บทประพนัธ์บทท่ีสองท่ีเปาโลยกอา้งมาจากบทประพนัธ์ซ่ึง “Natural Phunomena” แต่งโดย  
อาราตสั ออฟ ซิลิเซีย (Aratus of Cilicia) บทประพนัธ์น้ีเร่ิมตน้ดว้ยการกล่าวถึงเทพซุส (เทพซุสเป็น
พระยิง่ใหญ่สูงสุดในปรัชญากรีก ซุสองคน้ี์คงไม่ใช่ซุสท่ีเป็นเทพไร้ศีลธรรมในเทพนิยายกรีก) 

“ก่อนอ่ืนใดใหเ้ราระลึกถึงซุส โอมนุษยเ์อ๋ย ขออยา่ลืมกล่าวถึงซุสเลย บนถนนทุกสายและใน
สถานประชุมทุกแห่งซุสทรงสถิตอยู ่ในทะเลและท่ีท่าเรือพระองคก์็ทรงอยูท่ี่นัน่ ไม่วา่เราจะท าอะไรเรา
ตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเทพซุสเสมอ แท้จริงเราทั้งหลายเป็นเช้ือสายของพระองค์” 

เม่ือเปาโลไดย้กบทประพนัธ์เหล่าน้ีข้ึนมา ท่านมิไดต้ั้งใจใหช้าวกรีกเขา้ใจผิดคิดวา่พระเจา้ของ
ยวิคือซุสของกรีก เปาโลไดย้กบทประพนัธ์มาเพียงบางค าโดยท่ีค าบางค าเหล่าน้ีสามารถสอดคลอ้งกบั
พระคมัภีร์ได ้ ท่านไม่สนใจวา่ผูป้ระพนัธ์ค าเหล่านั้นมีความตั้งใจอะไรในการเขียนบทประพนัธ์นั้น
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ข้ึนมา ถึงแมว้า่นกัประพนัธ์เหล่านั้นจะถือก าเนิดมาในวฒันธรรมของกรีก แต่เปาโลก็ยงัเช่ือวา่พวกเขา
สามารถเขา้ใจพระเจา้ไดไ้ม่มากก็นอ้ย นกัเทศน์ของคริสตชนปัจจุบนัอาจจะยกค ากล่าวท่ีมีช่ือเสียงของ
นกัเขียนหรือนกัพดูบางคนโดยท่ีนกัเทศน์ผูน้ั้นไม่ตอ้งสนใจเบ้ืองหลงัทั้งหมดของความคิดนั้น 

มนุษยเ์ป็นเช้ือสายของพระเจา้ และมนุษยมี์ชีวติอยู ่ “ในพระเจ้า” บางคนไม่ยอมรับวา่ปาฐกถา
น้ีเป็นของเปาโล เพราะวา่ปาฐกถาน้ีสอนถึง (God- mysticism) ซ่ึงพวกเขาคิดวา่ขดักบั “Christ-
mysticism” ท่ีปรากฏอยูใ่นจดหมายของเปาโล แต่ความจริงแลว้ ค าวา่ “mysticism” ไม่เหมาะสมท่ีจะใช้
ในทั้ง 2 กรณี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีของปาฐกถาส าหรับชาวเอเธนส์ยิง่ไปกวา่นั้นขณะน้ียงัไม่ถึง
เวลาท่ีจะพดูถึง “การอยู่ในพระคริสต์” ใหช้าวเอเธนส์ฟัง เพราะวา่ในตอนน้ีเปาโลก าลงักล่าวถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัพระเจา้ท่ียงัไม่คืนดีกนั เปาโลไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์อนัใหม่หลงัจาก
การคืนดีกบัพระเจา้ซ่ึงมนุษยส์ามารถช่ืนชมยนิดีกบัการ “อยูใ่นพระคริสต”์ ในฐานะ “บุตรของพระเจา้
โดยความเช่ือ” (กาลาเทีย 3:16) เปาโลก าลงัช้ีแจงใหผู้ฟั้งเขา้ใจวา่มนุษยมี์หนา้ท่ีในการถวายเกียรติแด่
พระเจา้เพราะพระองคส์มควรแก่เกียรตินั้น และเพราะมนุษยเ์ป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงระบายลมปราณแห่ง
ชีวติให ้ (ปฐมกาล 2:17) มนุษยไ์ม่ไดถ้วายเกียรติแด่พระเจา้เลย เม่ือเขาเอาพระสิริของพระองคม์าแลก
กบัรูปวตัถุดงัท่ีหนงัสือโรม 1:21 กล่าววา่ “เขาก็มิไดถ้วายพระเกียรติแด่พระองคใ์ห้สมกบัท่ีทรงเป็น
พระเจา้ หรือหาไดข้อบพระคุณไม่” และอีกคร้ังหน่ึงท่ีช้ีแจงใหเ้ราเห็นวา่พระเจา้ไม่ใช่เป็นปฏิมากร
ส าเร็จดว้ยศิลปะและความคิดของมนุษย”์ (กิจการ 17:29) 

ประการทีห้่า เปาโลเรียกร้องใหช้าวเอเธนส์กลบัใจเสียใหม่ ถึงแมว้า่การท่ีชาวเอเธนส์ยอมรับ
วา่พวกเขาไม่เขา้ใจพระลกัษณะของพระเจา้นั้นเป็นการกระท าท่ีถูกตอ้ง แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่พระเจา้
ไม่ต าหนิการไม่รู้เร่ืองของเขา ปาฐกถาของเปาโลมีความหมายไปในท านองเหมือนกบัโรม 1:19 (และ
ขอ้ต่อ ๆ ไป) วา่ ถา้มนุษยพ์ินิจพิเคราะห์ดูสรรพส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสร้าง มนุษยจ์ะเห็นฤทธานุภาพและ
ความเป็นพระเจา้ของพระเจา้ ถึงแมว้า่การไม่เขา้ใจพระลกัษณะของพระเจา้เป็นส่ิงท่ีสมควรกบัการ
ลงโทษ แต่พระเจา้ก็ทรงพร้อมเสมอท่ีจะใหอ้ภยั “จวบจนบดัน้ี พระองคไ์ดท้รงยอมใหบ้รรดา
ประชาชาติประพฤติตามใจชอบ” (กิจการ 14:16) แนวความคิดอนัน้ีสอดคลอ้งกบัหนงัสือโรม 3:25 ท่ี
กล่าววา่พระเจา้ทรงอดกลั้นพระทยั และทรงยกบาปท่ีไดท้  าไปแลว้นั้น เราอาจสรุปไดว้า่ พระคมัภีร์
ตอนต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้การเสด็จมาของพระเยซูคริสตเ์ป็นการเร่ิมตน้ของส่ิงใหม่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็
คือวา่ พระเจา้ทรงมองขา้มการท่ีมนุษยไ์ม่รู้จกัพระเจา้ในอดีต และพระองคท์รงเปิดเผยพระองคเ์องให้
มนุษยไ์ดรู้้จกัผา่นทางพระเยซูคริสต ์ พระเจา้ทรงมองขา้มการท่ีมนุษยไ์ม่รู้จกัพระเจา้ในอดีต เพราะ
พระองคท์รงอดกลั้นพระทยั มิใช่เพราะวา่ พระองคเ์ห็นวา่เขาไม่มีความผดิ แต่มาบดัน้ี มนุษยมี์โอกาส
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ไดรู้้จกักบัพระเจา้โดยข่าวประเสริฐ ดงันั้นมนุษยค์วรท่ีจะละทิ้งความไม่ใยดีและความไม่เช่ือฟังพระเจา้ 
และหนักลบัมาหาพระเจา้องคเ์ท่ียงแทผู้ท้รงโปรดเขา้มาใกลม้นุษยท์างพระเยซูคริสต์ 

พระเจา้ทรงเป็นพระผูส้ร้างสรรพส่ิงและทรงเป็นผูพ้ิพากษามนุษยทุ์กคน ดงันั้นโดยสิทธิ
อ านาจของพระองค ์พระองคท์รงก าหนดวนัหน่ึงท่ี “พระองคจ์ะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรม” 
(กิจการ 17:31) ความจริงอนัน้ีเปาโลเอามาจากพระคมัภีร์ คนกรีกมีความยึดมัน่ในทฤษฎีท่ีวา่ 
ประวติัศาสตร์ของโลกยอ่มเปล่ียนแปลงไปถึงจุดเร่ิมตน้อนัเดิม ดงันั้นคนกรีกจึงไม่ไดคิ้ดถึง “วนั
สุดท้าย” นกัเขียนชาวกรีกอาจไดเ้คยวาดภาพมนุษยบ์างคนท่ีมีความยติุธรรมอยา่งสูงในชัว่ชีวติน้ี เช่น 
ไมโนส เอียคสั (Minos Aeacus) และ ราดาแมนธีส (Rhadamanthys)” นกัเขียนเหล่าน้ีคิดวา่ บุคคล
เหล่าน้ีจะเป็นผูพ้ิพากษาในดินแดนคนตาย แต่ภาพของการพิพากษาของชาวกรีกนั้นแตกต่างจากการ
พิพากษาโลกอนัชอบธรรมท่ีเปาโลประกาศ และท่ีนกัเขียนเพลงสดุดีไดพ้ดูเอาไว ้(สดุดี 9:8,96:13,98:9)
วา่ พระเจา้จะพิพากษาทางพระเยซูคริสต ์ เม่ือถึงเวลาท่ีพระองคท์รงก าหนดไว ้ เราจึงเห็นไดว้า่การ
พิพากษาโลกท่ีชาวเอเธนส์ไดฟั้งน่าจะเป็นค าพูดของเปาโล เพราะมนัสอดคลอ้งกบั โรม 2:16 ซ่ึงกล่าว
วา่ “วนัท่ีพระเจา้ทรงพิพากษาความลบัของมนุษยโ์ดยพระเยซูคริสต ์ ทั้งน้ีตามข่าวประเสริฐท่ีขา้พเจา้ได้
ประกาศนั้น” 

“มนุษยผ์ูน้ั้นซ่ึงพระองคไ์ดท้รงเลือกไว”้ เพื่อจะไดพ้ิพากษาโลกยอ่มเป็นคนเดียวกบั “ท่านผู ้
หน่ึงเหมือนบุตรมนุษย”์ ในดาเนียล 7:13 ผูท้รงไดรั้บสิทธิในการพิพากษามาตั้งแต่โบราณกาล เม่ือ
ยอห์นไดใ้ช ้ “ส านวนเซมิติค” เม่ือท่านเขียนพระกิตติคุณไวด้งัน้ีวา่ พระเจา้ทรงประทานใหพ้ระบุตรมี 
“สิทธิอ านาจท่ีจะพิพากษา พระองคท์รงเป็นบุตรมนุษย”์ (ยอห์น 5:27) แต่เน่ืองจากชาวกรีกไม่เคยไดย้นิ 
“ส านวนเซมิติค” เปาโลจึงเล่ียงมาอธิบายดว้ยภาษากรีกอยา่งง่าย ๆ 

เปาโลพดูต่อไปอีกวา่ พระเจา้ทรงท าใหม้นุษยม์ัน่ใจวา่พระเยซูทรงเป็นผูท่ี้พระองคไ์ดท้รง
แต่งตั้งใหพ้ิพากษาโลกดว้ยความเท่ียงธรรม โดยการท่ีพระเจา้ทรงชุบพระองคใ์ห้เป็นข้ึนมาจากความ
ตาย ความจริงอนัน้ีปรากฏอยูใ่นพระคมัภีร์และในผลงานของ ดร.ออสการ์ เคาลแ์มนน์ (Dr. Oscar 
Cullman) ท่ีเพิ่งไดรั้บความนิยม ดร.ออสการ์ เขียนวา่ ดีเดย ์(D-day) เป็นส่ิงประกนัวา่จะมีวเีดย ์(V-day) 
กล่าวคือชยัชนะในการรบท่ีจุดยทุธศาสตร์ (Decisive battle) ยอ่มเป็นประกนัวา่ฝ่ายนั้นจะชนะสงคราม
คร้ังนั้น (Victory) อยา่งแน่นอน ทั้งน้ีไม่วา่เวลาระหวา่งการรบท่ีจุดยทุธศาสตร์ และการส้ินสุดสงคราม
จะกินเวลานานสักเท่าใด 

ปาฐกถาของเปาโลท่ีกรุงเอเธนส์เป็นบทเรียนเบ้ืองตน้ท่ีดี ส าหรับคริสตชนในการเป็นพยานให้
ชาวต่างชาติท่ีมีวฒันธรรมสูง เน้ือหาของปาฐกถาน้ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ความไม่รู้จกัพระเจา้ของชาวเอเธนส์ท่ี
ยอมรับวา่ตนเองไม่รู้จกัพระเจา้แลว้มาส้ินสุดตรงท่ี พระเจา้ทรงแต่งตั้งบุคคลหน่ึงไวพ้ิพากษาโลก 
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ต่อจากนั้นเปาโลก็อธิบายวา่ชายผูน้ี้เป็นใครและท าไมพระเจา้ถึงชุบชายผูน้ี้ ใหเ้ป็นข้ึนจากความตาย
นอกจากน้ีเปาโลยงัอธิบายถึงความรู้เก่ียวกบัพระเจา้อนัถูกตอ้งซ่ึงไม่เป็นเพียงเร่ืองของสติปัญญาความรู้ 
แต่ยงัเก่ียวกบัศีลธรรมและศาสนา ความรู้เก่ียวกบัพระเจา้ท่ีเปาโลไดพู้ดนั้นเป็นส่ิงท่ีเอามาจากพระ
คมัภีร์เดิม ความรู้น้ีเกิดจากความย  าเกรงพระเจา้ ความรู้น้ีมีค่าเทียบเท่ากบัความจริง ความดีงามและ
ความรักแห่งพนัธสัญญาเพราะวา่ถา้มนุษยข์าดความรู้อนัน้ีมนุษยจ์ะพินาศ ความรู้อนัน้ีจะแผข่ยายไปทัว่
พิภพเม่ือน ้าพระทยัของพระเจา้ส าเร็จบริบูรณ์และพนัธสัญญานิรันดร์ของพระองคส์ าเร็จ เม่ือเปาโล 
กล่าวถึงความรู้ของพวกสโตอิก และพวกเอบิคูเรียนเช่นการยกบทประพนัธ์ของพวกเขา ท่านท าเช่นนั้น
เพื่อดึงดูดความสนใจของผูฟั้ง แต่เปาโลไม่ไดย้อมรับความคิดทั้งหมดของผูเ้ขียนบทประพนัธ์นั้น 
เปาโลไม่เคยละทิ้งวธีิการของพระคมัภีร์ในการเขา้หาชาวกรีก ถึงแมว้า่การเนน้ความจริงในพระคมัภีร์
จะท าใหผู้ฟั้งไม่ยอมรับความคิดของท่าน 

ทั้งน้ีเพราะชาวกรีกไม่ยอมรับวา่จะมีการฟ้ืนคืนชีวิตทางฝ่ายกาย เปาโลไม่ไดบิ้ดเบือนการฟ้ืน
ชีวติทางฝ่ายกายใหเ้ป็นการท่ีจิตวิญญาณเปล่ียนสภาพเป็นอมตะซ่ึงเป็นความเช่ือของกรีก ถา้ท่านท า
เช่นนั้นชาวกรีกเกือบทั้งหมด (ยกเวน้พวกเอบิคูเรียน) จะเห็นดว้ยกบัท่านทศันะของชาวกรีกเก่ียวกบั
การฟ้ืนคืนชีวิตอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของค ากล่าวของเอก๊ไซลสั (Axschylus) ท่ีมีต่ออพอลโล (Apollo) ใน
คราวการก่อตั้งสภาอาเรโอปากสัซ่ึงมีดงัน้ี “ถา้มนุษยเ์สียชีวติลงและแผน่ดินโลกไดด่ื้มโลหิตของเขา 
เขาจะไม่ฟ้ืนคืนชีวิตอีก” (ค  าวา่ “คืนชีวติ” เป็นค าท่ีเปาโลพดูติดปากอยูเ่สมอ) ดงันั้นเม่ือเปาโลพดูถึง
การฟ้ืนคืนชีวิตผูฟั้งเป็นอนัมากจึงเลิกสนใจท่าน นอกจากบางคนเท่านั้นท่ีตั้งใจฟังต่อไป แต่คริสตชน
จ าเป็นตอ้งไม่อ่อนตามผูฟั้ง หรือดดัแปลงข่าวประเสริฐเพื่อใหร่ื้นหูของผูท่ี้เราก าลงัชกัน าใหม้าถึงความ
จริงของพระคริสต ์

คริสตเตียนในศตวรรษท่ียีสิ่บท่ีก าลงัเป็นพยานใหช้าวต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศทางตะวนัตก
มกัจ าเป็นตอ้งช้ีแจงฝ่ายตรงขา้มใหรู้้ถึงความคิดท่ีผดิพลาดของพวกเขา เราตอ้งขจดัอุปสรรคทุ์กอยา่ง
ท่ีมาขวางทางไม่ใหผู้อ่ื้นยอมรับความจริง เช่น การเขา้ใจพระลกัษณะของพระเจา้อยา่งผดิ ๆ เราตอ้งไม่
บิดเบือนข่าวประเสริฐเพื่อให้เขา้กบัความเช่ือของผูฟั้งหรือผูอ่้าน แต่เราตอ้งหาวธีิการท่ีจะท าใหผู้อ่ื้น
สามารถเขา้ใจข่าวประเสริฐได ้ ถึงอยา่งไรก็ตาม เราตอ้งชาญฉลาดในการดึงดูดความสนใจของผูฟั้ง เรา
ตอ้งใชทุ้กวถีิทางเพื่อจะเร้าความสนใจของผูฟั้ง เพราะผูฟั้งมกัมีปัญหาหรือความตอ้งการบางอยา่งซ่ึง
บางคร้ังเขาก็ไม่รู้ตวัวา่เขามี ข่าวประเสริฐเท่านั้นท่ีสามารถตอบปัญหาและสนองความตอ้งการของ
มนุษยไ์ด ้

เหมือนคริสตชนในศตวรรษแรก คริสตชนในปัจจุบนัตอ้งท าใหเ้พื่อนมนุษยเ์ขา้ใจความจริง
เก่ียวกบัพระเจา้วา่ พระองคท์รงพระผูส้ร้าง พระผูจ้ดัเตรียมทุกส่ิงพระองคท์รงก าหนดประวติัศาสตร์ 
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และทรงเป็นผูพ้ิพากษามวลมนุษย ์และค าสั่งของพระองคมี์อยูว่า่ใหม้นุษยก์ลบัใจเสียใหม่ คริสตชนตอ้ง
อธิบายความจริงเก่ียวกบัมนุษย ์ และความลม้เหลวทางดา้นศีลธรรมในสายพระเนตรของพระเจา้และท่ี
ส าคญัเหนืออ่ืนใด คริสตชนตอ้งประกาศพระเยซูคริสตว์า่พระองคท์รงมีฤทธานุภาพในการฟ้ืนข้ึนมา
จากความตาย ทรงมีสิทธิอ านาจในการพิพากษาโลก และทรงอุดมไปดว้ยความรักท่ีทรงไถ่มนุษยท์ั้งชาย
และหญิงออกมาจากการเป็นอริและกบฏต่อพระเจา้ และทรงสร้างมนุษยข้ึ์นใหม่ในความประจกัษแ์จง้
ถึงพระผูท้รงสร้าง 
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บทที ่5 ข่าวประเสริฐเผชิญกบัจักรวรรดโิรมนั 

1. ภาษแีด่ซีซาร์ 

ท่านลูกาไดเ้ขียนบรรยายการประสูติของพระเยซูไวว้า่ “อยูม่าคราวนั้นมีรับสั่งจากมหา
จกัรพรรด์ิซีซาร์ออกสัตสั ใหจ้ดทะเบียนส ามะโนครัวทัว่ทั้งแผน่ดิน” (ลูกา 2:1) ถา้ท่านลูกาตั้งใจจะ
บอกเราถึงวนัประสูติขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้โดยการบ่งถึงเหตุการณ์ของบา้นเมือง ท่านคงท าไม่ส าเร็จนกั 
เพราะไม่มีใครพิสูจน์ไดอ้ยา่งแน่ชดัวา่การจดทะเบียนส ามะโนครัวคร้ังนั้นเกิดข้ึนเม่ือไร 

แต่บางทีท่านลูกาอาจมีความประสงคอ์ยา่งอ่ืน นอกเหนือจากการบอกวนัประสูติของพระเยซู 
ท่านจงใจท่ีจะเขียนใหก้ษตัริยท์ ั้งสองเผชิญซ่ึงกนัและกนั ซีซาร์ออกสัตสัมีอ านาจเหนือจกัรวรรดิโรมนั 
และโดยอ านาจน้ีเองท่ีพระองคท์รงรับสั่งใหมี้การจดทะเบียนส ามะโนครัวทัว่ทั้งแผน่ดิน และใน
บางส่วนของจกัรวรรดิโรมนัมีประเพณีท่ีประชาชนตอ้งไปยงับา้นเกิดเมืองนอกของตน เพื่อจดทะเบียน
ท่ีนัน่ เราทราบแน่วา่ประเพณีเช่นน้ีมีในอียปิตแ์ละลูกาไดบ้อกเราวา่ยดูาห์ก็มีประเพณีแบบน้ี ดงันั้นเพื่อ
สนองรับสั่งของจกัรพรรด์ิ “โยเซฟก็ข้ึนไปจากเมืองนาซาเร็ธแควน้กาลิลีถึงเมืองของดาวดิช่ือเบธเลเฮม็
แควน้ยดูาห์ดว้ย เพราะวา่เขาเป็นวงศว์านและเช้ือสายของดาวดิเขาไดไ้ปกบัมาเรียท่ีเขาไดห้มั้นไวแ้ลว้ 
เพื่อจะข้ึนทะเบียนและนางมีครรภ ์ เม่ือเขาทั้งสองยงัอยูท่ี่นัน่ก็ถึงเวลาท่ีมาเรียจะประสูติบุตร” (ลูกา 2:4-
6) และน่ีเป็นสาเหตุใหพ้ระเยซูบงัเกิดท่ีเบธเลเฮม็ของยดูาห์ 

แน่นอน ผูท่ี้อ่านการประสูติของพระเยซูคริสตใ์นหนงัสือลูกาโดยค านึงถึงส่ิงท่ีมทัธิวไดเ้ขียน
เอาไว ้ ผูอ่้านผูน้ั้นคงจะทราบถึงเหตุผลอีกอนัหน่ึงวา่ท าไมพระเยซูจึงบงัเกิดท่ีเบธเลเฮ็มแควน้ยดูาห์ เขา
คงจ าไดว้า่ผูน้  าทางศาสนาในเยรูซาเล็มไดบ้อกกษตัริยเ์ฮโรดวา่ พระเมสิยาห์จะบงัเกิดในเบธเลเฮม็
แควน้ยดูาห์ เพราะผูเ้ผยพระวจนะมีคาห์ไดท้  านายไวด้งันั้น (มทัธิว 2:5,6) แต่ซีซาร์ออกสัตสัไม่ทรง
ทราบเลยวา่รับสั่งของพระองค ์ ไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือในการท าใหรั้บสั่งของพระมหากษตัริยท่ี์ยิง่ใหญ่
กวา่พระองคส์ าเร็จ 

ออกสัตสัคงไม่ทราบวา่รับสั่งของพระองค ์ ไดก่้อความยากล าบากใหแ้ก่ประชากรท่ีต ่าตอ้ยสอง
ถึงสามคนในแควน้ท่ีอยูท่ี่พรมแดนของจกัรวรรดิของพระองค ์ออกสัตสัไม่เคยสนพระทยัเด็กนอ้ยท่ีเกิด
ในเมืองเบธเลเฮม็ในระหวา่งการจดทะเบียนส ามะโนครัว พระเยซูทรงด าเนินชีวิตอยา่งไม่โด่งดงัและ
จกัรพรรดิโรมนัหนัมาสนพระทยัพระองคใ์นภายหลงัท่ีพระองคถู์กตรึงท่ีกางเขน แต่อยา่งไรก็ตามพระ
เยซูทรงเป็นส่ิงท่ีทา้ทายจกัรพรรดิองคต่์อ ๆ มาของโรมนั เป็นเวลาถึงสามศตวรรษ และในท่ีสุด
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จกัรพรรดิองคห์น่ึงก็ไดก้ระท าส่ิงท่ีจกัรพรรดิองคก่์อนหนา้น้ีปฏิเสธ กล่าวคือพระองคท์รงนอ้มลง
ยอมรับพระราชอ านาจท่ีเหนือกวา่ของบุตรหวัปีของมาเรีย 

แน่นอน ลูกาเขียนพระกิตติคุณก่อนหนา้รัชสมยัของคอนสแตนตินเป็นเวลานาน ท่านเขียนพระ
กิตติคุณหลงัการประสูติของพระเยซูสองถึงสามชัว่คน ในสมยัท่ีท่านเขียนพระกิตติคุณนั้นเร่ืองของ
พระเยซูคริสตก์ าลงัเป็นท่ีสนใจของซีซาร์ และลูกาก็ทราบการสนพระทยัของซีซาร์ดีเม่ือท่านก าลงัเขียน
เล่าถึงความเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งรับสั่งของออกสัตสัและการบงัเกิดเป็นมนุษยข์ององคผ์ูสู้งสุด 

นโยบายการจดทะเบียนส ามะโนครัวก่อใหเ้กิดความยุง่ยากอนัหน่ึง ท่ีเป็นท่ีกล่าวขวญัอยา่งมาก
ในอิสราเอลในสมยัท่ีพระเยซูยงัทรงเยาวว์ยั และในสมยัท่ีพระองคท์รงด าเนินพระราชกิจของพระองค ์
ชาวอิสราเอลสมควรไหม ในการยอมรับสิทธิอ านาจของผูป้กครองชาวต่างชาติ โดยการเสียภาษีท่ี
พระองคท์รงเรียกเก็บหลงัจากการจดทะเบียนส ามะโนครัว? มีชาวอิสราเอลบางคนไม่เห็นดว้ยกบัการ
เสียภาษีใหซี้ซาร์ พระเจา้เท่านั้นท่ีเป็นพระมหากษตัริยอ์งคแ์ทจ้ริงของอิสราเอล และการเสียภาษีใหแ้ก่
ราชวงศช์าวต่างชาติท่ีไม่รู้จกัพระเจา้เป็นการไม่จงรักภกัดีต่อพระเจา้ ไม่เป็นเพียงการทรยศต่อชาติ
อิสราเอล แต่เป็นการทรยศต่อองคผ์ูสู้งสุดดว้ย กลุ่มท่ีมีหวัรุนแรงท่ีสุดในพวกน้ีไดแ้ก่กลุ่มท่ีมีช่ือวา่ 
“กลุ่มร้อนร้นในพระศาสนา” เพราะสมาชิกของกลุ่มน้ีแสดงตวัวา่ตนเองเป็นผูร้้อนรนเพื่อประโยชน์
ของพระเจา้ เหมือนกบัพีเนหสัปุโรหิตหรือเอลียาห์ผูเ้ผยพระวจนะในสมยัเร่ิมก่อตั้งประเทศอิสราเอล 
(กนัดารวถีิ 25:13,1 พงศก์ษตัริย ์ 19:10,14) กลุ่มน้ีมีอุดมคติและนโยบายตามยดูาห์ชาวกาลิลีผู ้ “ได้
ปรากฏข้ึนในคราวจดบญัชีส ามะโนครัว” ในค.ศ. 6 ในคร้ังนั้นยดูาห์ถูกลดฐานะเป็นเพียงแควน้หน่ึง
ของจกัรวรรดิโรมนั และถูกก าหนดใหจ่้ายภาษีโดยตรงต่อกรุงโรม กลุ่มน้ีเป็นตวัการส าคญัในการก่อ
กบฏต่อโรมซ่ึงเกิดข้ึนใน ค.ศ. 66 และน ามาซ่ึงการท าลายพระวหิารและนครเยรูซาเล็มส่ีปีต่อมา 

พวกฟาริสีและพวกของเฮโรดไดถ้ามปัญหาขอ้หน่ึง ใหพ้ระเยซูคริสตต์อบในบริเวณพระวหิาร
ในกรุงเยรูซาเล็ม ปัญหาน้ีผูถ้ามไม่ไดต้อ้งการจะไดค้วามรู้จากค าตอบ “การท่ีจะส่งส่วยใหแ้ก่ซีซาร์นั้น
ควรหรือไม่ เราจะส่งดีหรือไม่ส่งดี” (มาระโก 12:14,15) ถา้พระองคต์รัสตอบวา่ “ไม่ควรส่ง” พระองค์
จะถูกกล่าวหาวา่เป็นผูคิ้ดการกบฏต่อโรม ถา้พระองคต์รัสตอบวา่ “ควรส่ง” พระองคจ์ะสูญเสียความ
เช่ือถือจากประชาชนเพราะ (เหมือนพวกหวัรุนแรงทางการเมืองอ่ืน ๆ ในยคุต่างๆ และในท่ีต่างๆ) 
“กลุ่มร้อนรนในพระศาสนา” เป็นพวกท่ีสามญัชนทัว่ไปเคารพวา่เป็นผูรั้กชาติโดยแทจ้ริง พระเยซูจึง
ตรัสตอบในท านองท่ีวา่ “เงินเป็นของซีซาร์เพราะมนัมีรูปและค าจารึกของซีซาร์ ให้ซีซาร์ไดรั้บคืนใน
ส่ิงท่ีเป็นของพระองค ์ แต่ท่านอยา่ลืมถวายแด่พระเจา้ กษตัริยแ์ห่งฟ้าสวรรคข์องท่าน ดว้ยของของ
พระองค”์ 
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เราคงเขา้ใจพระด ารัสตอบของพระเยซูคริสตถ์า้เราเขา้ใจอิทธิพลของ “กลุ่มร้อนร้นในพระ
ศาสนา” ท่ีมีต่อชาวยวิวา่มีมากนอ้ยเพียงไร แต่ก็เหมือนกบัเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีบนัทึกในหนงัสือพระกิตติ
คุณ เราตอ้งเขา้ใจเหตุการณ์อนัน้ีโดยพิจารณาถึงเบ้ืองหลงัในสมยัพระชนมข์องพระเยซูและเบ้ืองหลงั
ในสมยัของการเร่ิมก่อตั้งคริสตจกัร หรือจะพดูอยา่งง่ายไดว้า่ อะไรเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้หตุการณ์น้ีถูก
จดจ าและบนัทึกในพระคมัภีร์ เหตุการณ์อนัน้ีน่าจะมีความส าคญัยิง่ในการกล่าวแกเ้พื่อข่าวประเสริฐ
ของคริสตจกัรในสมยัเร่ิมแรก เพราะคริสตชนในสมยันั้นประกาศวา่ความศรัทธาและการนมสัการของ
พวกเขาไม่ใช่การกระดา้งกระเด่ืองต่อซีซาร์ คริสตชนเป็นผูน้บัถือพระจกัรพรรดิและเป็นผูเ้คารพ
กฎหมายของพระองคแ์ละยอมรับสิทธิอนัชอบธรรมของพระองค์ 

พระด ารัสตอบของพระเยซูท่ีเก่ียวกบัการส่งส่วยน้ี สอดคลอ้งกบัความคิดของเปาโลในหนงัสือ
โรม 13:1-7 ซ่ึงท่านสั่งใหเ้ช่ือฟังผูท่ี้มีอ านาจปกครองของบา้นเมืองผูท้  าหนา้ท่ีรับใชพ้ระเจา้ในการ
ปกป้องผูเ้คารพกฎหมายและลงโทษผูฝ่้าฝืนกฎหมาย จากนั้นท่านเพิ่มเติมวา่ “เพราะเหตุผลอนัเดียวกนั 
(กล่าวคือ เพื่อเห็นแก่จิตส านึกผดิชอบของเรา) ท่านจึงไดเ้สียส่วยสาอากรดว้ย เพราะวา่ผูมี้อ  านาจนั้น
เป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้และปฏิบติัหนา้ท่ีน้ีท่านให้แก่ทุกคนตามท่ีเขาควรจะไดรั้บ จงเสียส่วยสาอากร
ตามท่ีควร เสียภาษีตามท่ีควร ความย  าเกรงควรแก่ผูใ้ด จงย  าเกรงผูน้ั้น จงใหเ้กียรติยศแก่ผูท่ี้ควรจะ
ไดรั้บ” (ขอ้ 6,7) เปาโลจ าเป็นตอ้งเขียนอธิบายส่ิงน้ีอยา่งชดัเจนต่อคริสตชนในกรุงโรมเพราะท่านตั้งใจ
จะไปเยีย่มกรุงโรมในเมืองอ่ืน ๆ เปาโลมกัถูกกล่าวหาวา่ท าการอนัเป็นอนัตรายและอนัเป็นการดูหม่ิน
ต่อรับสั่งของซีซาร์ หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุดเปาโลก็ถูกกล่าวหาวา่ ท่านโฆษณาชวนเช่ือในส่ิงท่ีไม่ไดรั้บการ
รับรองโดยกฎหมายของโรมนั การเขียนอนัน้ีจะท าใหค้ริสตชนในกรุงโรมแน่ใจวา่ผูท่ี้ก  าลงัจะมาเยีย่ม
พวกเขานั้นไม่ใช่ผูท่ี้ก่อกวนความสงบสุขในจกัรวรรดิ 

เปโตรไดเ้ขียนในท านองเดียวกบัเปาโลวา่ “ท่านทั้งหลายจะยอมฟังการบงัคบับญัชาท่ีมนุษยต์ั้ง
ไวทุ้กอยา่งเพราะเห็นแก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ไม่วา่ผูน้ั้นจะเป็นมหาจกัรพรรดิผูมี้อ  านาจยิ่ง หรือจะเป็นเจา้
เมืองผูท่ี้รับค าสั่งจากมหาจกัรพรรดิ ใหล้งโทษผูก้ระท าชัว่และยกยอ่งคนท่ีประพฤติดี....จงใหเ้กียรติแก่
ทุกคน จงรักบรรดาพี่นอ้ง จงย  าเกรงพระเจา้ และจงถวายเกียรติแด่มหาจกัรพรรดิ” (1 เปโตร 
2:13,14,17) เปโตรไดเ้ขียนขอ้ความน้ีในกรุงโรมประมาณปี ค.ศ. 63 ในขณะท่ีท่านก าลงัถูกไต่สวน “คดี
ทีถ่ึงกบัชีวติ” เปโตรมีความประสงคอ์ยา่งยิง่ท่ีจะบอกใหผู้อ่้านในเอเซียตะวนัออกกลางไดรั้บทราบถึง
หนา้ท่ีของพวกเขาต่อสิทธิอ านาจของบา้นเมือง และผูท่ี้อ่านจดหมายฉบบัน้ีทุกคนจะเขา้ใจไดว้า่ 
คริสตศาสนาไม่ใช่ส่ิงท่ียยุงใหเ้กิดการกบฏเหมือนกบัท่ีหลายคนก าลงักล่าวหา 
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2. คริสตศาสนาและกฎหมายของโรมนั 

เราตอ้งจ าไวเ้สมอวา่ศาสนาคริสตมี์จุดเร่ิมตน้ท่ีขดัต่อสายตาของผูอ้ยูใ่ตก้ฎหมายโรมนั เม่ือข่าว
ประเสริฐเผชิญกบัศาสนายวิและชาวต่างชาติ การท่ีพระเยซูถูกตรึงเป็นหินสะดุดในแง่ของศาสนา และ
ในแง่ของสติปัญญาความรู้ แต่เม่ือข่าวประเสริฐมาเผชิญกบัอ านาจของบา้นเมือง การท่ีพระเยซูถูกตรึง
กลบักลายเป็นหินสะดุดในแง่ของการเมืองและในแง่ของกฎหมาย ไม่มีคริสตชนคนไหนปฏิเสธวา่
ตนเองเป็นผูติ้ดตามชายผูห้น่ึง ท่ีถูกตรึงท่ีกางเขนโดยค าตดัสินของผูพ้ิพากษาโรมนั ในขอ้หากบฏ 
ศาสนาคริสตจึ์งถูกตราวา่เป็นขบวนการท่ีก่อตั้งโดยผูท่ี้ศาลลงความเห็นวา่เป็นอาชญากร และส้ินชีวติ
เยีย่งอาชญากร เป็นขบวนการท่ีคลา้ยคลึงกบัขบวนการของยดูาห์ชาวกาลิลีและธุดาผูว้เิศษ เม่ือนกั
ประวติัศาสตร์ช่ือ ทาซีตสั (Tacitus) บนัทึกเร่ืองของคริสตชน (การบนัทึกอนัน้ีเก่ียวขอ้งกบัผลของไฟ
ไหมค้ร้ังใหญ่ในกรุงโรมในปี ค.ศ. 64) เขาอธิบายวา่ “คริสตชนไดช่ื้อมาจากพระคริสตผ์ูถู้กตดัสิน
ประหารโดยเจา้เมืองช่ือ ปอนติอสัปีลาต ในคร้ังท่ีทิเบอเรียสเป็นมหาจกัรพรรดิ” ท่ีมาของค าวา่ “คริสต
ชน” แสดงใหเ้ห็นวา่คริสเตียนเป็นคนประเภทไหน 

ยิง่ไปกวา่น้ี ช่ือของคริสตชนยิง่ฉาวโฉ่มากข้ึนเพราะการประกาศศาสนาคริสตม์กัก่อใหเ้กิด
ความวุน่วายไปทัว่ทุกแควน้ในจกัรวรรดิโรมนั ในหนงัสือกิจการไดบ้อกเราถึงความวุน่วายท่ีเกิดข้ึน
เป็นผลจากการประกาศข่าวประเสริฐของเปาโล ทาซีตสั (Tacitus) ไดบ้อกเราถึงทศันะของชาวต่างชาติ
ท่ีมีต่อการแพร่กระจายของข่าวประเสริฐ หลงัจากท่ีเขาเล่าถึงการประหารพระคริสตแ์ลว้ เขาบนัทึก
ต่อไปวา่ “ความเช่ือท่ีไร้เหตุผลและก่อความวุน่วายน้ีหยดุย ั้งอยูช่ัว่ขณะเม่ือพระองคถู์กตรึงท่ีกางเขนมนั
หยดุอยูช่ัว่ครู่เพื่อมนัจะไดแ้พร่หลายอยา่งรวดเร็ว ทั้งในแควน้ยดูาห์ ท่ีท่ีเร่ืองวุน่น้ีก่อตวัข้ึน และในกรุง
โรมท่ีท่ีเตม็ไปดว้ยส่ิงท่ีน่ากลวัและน่าอบัอาย” 

เปาโลมกัถูกกล่าวหาวา่เป็นผูก่้อความวุน่วาย เม่ือท่านประกาศข่าวประเสริฐในตะวนัออกกลาง 
มาซิโดเนีย และกรีก แต่ไม่มีใครกล่าวหาท่านในการจราจลท่ีเกิดข้ึนในกรุงโรมเม่ือปี ค.ศ. 49 ในคร้ังท่ี 
คลาวดิอสั เป็นมหาจกัรพรรดิ ซูโทเนียส (Suetonius) บนัทึกไวว้า่การจราจลในคร้ังนั้นเกิดจากพวก 
คริสตสั “(Chrestus)” เขาอาจสับสนในการใชช่ื้อน้ี แต่เขาตั้งใจจะบอกวา่การจราจลเกิดจากการน าเอา
คริสตศาสนาเขา้ไปเผยแพร่ในหมู่ชาวยวิท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงโรม ลูกาไดบ้นัทึกผลของการจราจลไวใ้น
หนงัสือกิจการ 18:2 วา่ อาควลิลา และปริสลิลลา ไดม้าอาศยัในเมืองโครินธ์ในเวลานั้น “เพราะ
จกัรพรรดิคลาวดิอสัมีรับสั่งใหพ้วกยวิทั้งปวงออกไปจากกรุงโรม” และมีเหตุผลพอจะเช่ือไดว้า่ข่าว
ประเสริฐก่อใหเ้กิดความวุน่วายในหมู่ชาวยวิท่ีเมืองอะเล็กซานเดรียในอียปิตใ์นรัชสมยัของคลาวดิอสั 

ความวุน่วายท่ีเกิดข้ึนในเมืองต่าง ๆ ท าใหข้อ้กล่าวหาท่ีมีต่อเปาโลและพรรคพวกมีน ้าหนกัใน
สายตาของเจา้หนา้ท่ีบา้นเมืองของเมืองเธสะโลนิกา ขอ้กล่าวหาน้ีพระคมัภีร์ฉบบัคิงส์เจมส์ (King 
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James Version) แปลไม่เหมาะสมท าใหก้ล่าวหาไม่ร้ายแรงเท่าฉบบัภาษาเดิม “คนเหล่าน้ันทีเ่ป็นพวก
คว า่แผ่นดินได้มาทีน่ี่ด้วย” (กิจการ 17:6) คริสเตียนท่ีชินต่อพระค าภีร์ขอ้น้ีมกัจะไม่รู้สึกวา่ตนเองเป็น
พวกคว  ่าแผน่ดิน พระคมัภีร์ฉบบันิวอิงลิชซ์ไบเบิล (New English Bible) แปลไดอ้ยา่งเหมาะสมท าให้
เราไดรู้้ถึงน ้าหนกัของขอ้กล่าวหา “พวกทีก่่อความยุ่งยากไปทัว่โลก ได้มาถึงทีน่ี่แล้ว...บรรดาคนเหล่านี้
ได้กระท าผดิค าส่ังของมหาจักรพรรดิ และสอนว่ามีกษัตริย์อกีองค์หน่ึง คือพระเยซู” ถึงแมว้า่เปาโลจะ
ย  ้าแลว้ย  ้าอีกวา่คริสตชนเคารพกฎหมายและค าสั่งของบา้นเมือง แต่ท่านก็ไม่ปฏิเสธวา่ท่านประกาศ
เจา้นายอีกองคห์น่ึงท่ีถูกตดัสินประหารชีวติโดยศาลโรมนัในขอ้หาวา่ ตั้งตนเองเป็นกษตัริยข์องชาวยวิ 
ยิง่ไปกวา่นั้น “กลุ่มร้อนรนในพระศาสนา” ก าลงัก่อการอยา่งหนกัในยดูาห์ในรัชสมยัของคลาวดิอสั 
และการก่อการของพวกน้ี ไม่จ  ากดัอยูใ่นยดูาห์แต่ก าลงัแพร่ออกไปในท่ีต่าง ๆ พวกน้ีก าลงัก่อการในทัว่
ทุกหนแห่งท่ีมีชาวยวิอยูแ่ละเจา้หนา้ท่ีบา้นเมืองเขา้ใจผดิคิดวา่พวกน้ีไม่แตกต่างจากพวกคริสตชน 

คริสตชนจะกล่าวแกอ้ยา่งไรในขอ้หาท่ีวา่คริสตศาสนาผดิกฎหมายตั้งแต่เร่ิมตน้ และขอ้
กล่าวหาท่ีวา่คริสตศาสนาก่อความวุน่วายและการจราจลในทุกแห่งท่ีมีการประกาศศาสนาน้ี 

ก่อนอ่ืนใด คริสตชนในยคุนั้นบอกวา่การตดัสินประหารพระเยซูเป็นความผดิพลาดในการ
ตดัสินความ ถึงแมว้า่เจา้เมืองปอนติอสั ปีลาต เป็นผูต้ดัสินประหารพระองค ์ แต่ท่านเจา้เมืองไม่เตม็ใจ
ในการตดัสินเช่นนั้นเพราะท่านมีค าตดัสินอ่ืนท่ีดีกวา่ ลูกาไดบ้อกวา่ปีลาตกล่าววา่ “เราไม่เห็นว่าคนนีม้ี
ความผดิ” แต่ผูก้ล่าวหาพระองคก์ล่าวแขง็ขนัวา่ “เราไดพ้บคนน้ียยุงชนชาติของเราและหา้มมิใหส่้งส่วย
ซีซาร์ และวา่ตวัเองเป็นพระคริสตก์ษตัริยอ์งคห์น่ึง” (ลูกา 23:2 และขอ้ต่อ ๆ ไป) ถึงแมว้า่เขาเหล่านั้น
จะช้ีแจงขอ้กล่าวหาอยา่งไร ปีลาตยงัคงยนืยนัค าตดัสินเดิมวา่ “เราไม่เห็นว่าคนนีม้ีความผดิ” และเฮโรด 
แอนติพสั ผูค้รองกาลิลีเห็นดว้ยกบัค าตดัสินวา่พระเยซูไม่มีความผดิ ลูกาบอกวา่มหาปุโรหิตชาวยวิและ
ฝงูชนท่ีถูกปลุกป่ันโดยมหาปุโรหิตไดท้  าการบีบปีลาตจนปีลาตตอ้งเปล่ียนค าตดัสิน และใหป้ระหาร
พระเยซู ยิง่ไปกวา่นั้น โจรหน่ึงในสองคนท่ีถูกตรึงพร้อมกบัพระเยซูไดบ้อกโจรอีกคนท่ีไดก่้อ
อาชญากรรมร่วมกนัวา่ พระเยซูมิไดก้ระท าความผดิเหมือนเขาทั้งสอง กล่าวคือ พระองคมิ์ไดเ้ป็น
สมาชิกขององคก์ารกบฏเหมือนเขาทั้งสอง และนายร้อยผูบ้ญัชาการกองทหารโรมนัซ่ึงมีหนา้ท่ีในการ
ตรึงพระเยซูไดก้ล่าววา่ พระองคท์รงบริสุทธ์ิจากขอ้กล่าวหา เม่ือพระเยซูก าลงัส้ินพระชนม ์

รายละเอียดเหล่าน้ีเป็นค ากล่าวแก ้ เพื่อข่าวประเสริฐท่ีดีส าหรับความประทบัใจท่ีไม่ดีของ
พลเมืองจกัรวรรดิโรมนัท่ีทราบวา่ผูก่้อตั้งคริสตศาสนาถูกตดัสินประหารชีวิตโดยเจา้เมืองโรมนั แต่มนั
เป็นส่วนหน่ึงของค ากล่าวแกเ้พื่อพระกิตติคุณท่ีลูกาไดเ้ขียนไปถึงผูมี้อ านาจทางกฎหมาย และค าสั่งของ
บา้นเมือง ประวติัศาสตร์ทั้งสองตอนท่ีลูกาเขียนเก่ียวกบัก าเนิดศาสนาคริสตมี์ค ากล่าวแกเ้พื่อข่าว
ประเสริฐ ประวติัศาสตร์ตอนแรกลูกาไดพ้ยายามพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่ขอ้กล่าวหาท่ีวา่พระเยซูเป็นกบฏต่อ
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โรมเป็นขอ้กล่าวหาท่ีไร้มูลความจริง ในประวติัศาสตร์ตอนท่ีสองท่านอธิบายวา่การประกาศพระ
ศาสนาไม่ไดเ้ป็นตวัก่อใหเ้กิดความวุน่วายในท่ีต่าง ๆ 

3. บันทกึของลูกา 

วตัถุประสงคข์องลูกาในการเขียนประวติัศาสตร์สองตอน (พระกิตติคุณลูกาและหนงัสือ
กิจการ) ไดแ้ก่การเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัการเร่ิมตน้คริสตศาสนาใหธิ้โอฟีโลไดท้ราบอยา่งถูกตอ้งยิง่กวา่
เร่ืองท่ีท่านเคยไดท้ราบมาก่อนประวติัศาสตร์ ตอนแรกบรรยายถึงค าพยานของอคัรทูตเก่ียวกบัพระ
ด ารัสและการกระท าของพระเยซูคริสต ์ การส้ินพระชนมแ์ละการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค ์
ประวติัศาสตร์ตอนท่ีสองเร่ิมตั้งแต่การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซูและส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสามสิบปี
หลงัจากนั้น นอกจากนั้นยงัไดบ้รรยายถึงการเผยแพร่ข่าวประเสริฐจากเยรูซาเล็มถึงกรุงโรม และจบลง
ตอนท่ีเปาโลประกาศข่าวประเสริฐท่ีนครใจกลางจกัรวรรดิโดยท่ีเจา้หนา้ท่ีบา้นเมืองไม่ต่อตา้น 

ลูกาไดเ้ขียนบรรยายในพระกิตติคุณวา่พระเยซูไม่ไดรั้บความยติุธรรมในการถูกตดัสินประหาร
ชีวติ ส าหรับในหนงัสือกิจการท่านเขียนบรรยายวา่บุคคลท่ีมีต าแหน่งสูงทั้งชาวต่างชาติและชาวยวิบาง
คนมีความปรารถนาดีต่อเปาโลและมิชชนันารีคนอ่ืน ๆ หรืออยา่งนอ้ยท่ีสุด บุคคลเหล่าน้ีไม่ยอมรับวา่
ขอ้กล่าวหาท่ีมีต่อเปาโลนั้นมีมูลความจริง ในไซปรัส ผูว้า่ราชการเมืองช่ือ เสอร์จีอสัเปาโลไดรั้บรอง
เปาโลเป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัเห็นดว้ยกบัค าสอนของท่าน (กิจการ 13:7,12) ในฟีลิปปีซ่ึงเป็นอาณานิคม
หน่ึงของโรม เจา้เมืองไดข้อโทษเปาโลและซีลาในการท่ีท่านทั้งสองถูกเฆ่ียนและถูกจ าคุกอยา่ง 
อยติุธรรม (กิจการ 16:37 และขอ้ต่อ ๆ ไป) ท่ีเมือง โครินธ์ กิเดโอนผูเ้ป็นผูส้ าเร็จราชการแควน้อาคายา
ในปี ค.ศ. 51 ถึง 52 ตดัสินวา่เร่ืองท่ีชาวยวิไดก้ล่าวหาเปาโลและวา่พวกมาโฆษณาชกัชวนใหน้มสัการ
พระเจา้ตามทางท่ีผดิกฎหมายนั้นเป็นเร่ืองของการตีความหมายธรรมบญัญติัท่ีชาวยวิตอ้งตกลงกนัเอง 
และกิเดโอนประกาศวา่เปาโลและพวกไม่ไดท้  าผดิกฎหมายโรมนั (กิจการ 18:12 และขอ้ต่อ ๆ ไป) ท่ี
เมืองเอเฟซสัศาสนประธาน (พลเมืองท่ีไดรั้บความนบัถือและมีต าแหน่งหนา้ท่ีรับผดิชอบในแควน้
เอเซีย) ไดแ้สดงความเป็นมิตรต่อเปาโล และนายอ าเภอไดป้ระกาศในท่ีสาธารณะวา่เปาโลไม่มีความผดิ
ในขอ้กล่าวหาท่ีวา่ท่านลบหลู่หรือดูหม่ินศาสนาของเมืองนั้น (กิจการ 19:31,35 และขอ้ต่อ ๆ ไป) ในยู
ดาห์ผูว้า่ราชการเมืองเฟลิกซ์และเฟสทสัผูท่ี้จะรับหนา้ท่ีแทนเฟลิกส์ไม่พบวา่เปาโลมีความผดิตามขอ้
กล่าวหาอนัร้ายแรงโดยพฤฒสภายวิ กษตัริยย์วิอากริปปาท่ีสองและพระนอ้งนางเบระนิเกก็เห็น
เหมือนกนัวา่เปาโลไม่ไดท้  าความผดิอนัสมควรจะถูกประหารหรือจ าคุก (กิจการ 24:1-26:32) ขณะเม่ือ
เปาโลไดใ้ชสิ้ทธิของการเป็นพลเมืองโรมโดยการถวายฎีกาเพื่อใหจ้กัรพรรดิโรมตดัสินคดีแทนศาล
ประจ าแควน้ เขายงัด าเนินงานประกาศต่อไปอีก 2 ปีในกรุงโรมภายใตก้ารดูแลของเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุม
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โดยท่ีเจา้หนา้ท่ีเหล่านั้นไม่ขดัขวาง ถา้คริสตชนเป็นขบวนการท่ีผดิกฎหมายจริงดงัค ากล่าวลือเจา้หนา้ท่ี
ผูค้วบคุมคงจะไม่ยอมใหเ้ปาโลประกาศข่าวประเสริฐเม่ือท่านถูกคุมตวัอยู ่

แลว้เราจะช้ีแจงอยา่งไรเก่ียวกบัความวุน่วาย และการทะเลาะววิาทท่ีเกิดข้ึนเสมอเม่ือมีการ
ประกาศข่าวประเสริฐ ลูกาตอบปัญหาน้ีวา่ ความวุน่วายทั้งหลายเกิดจากความผดิของเจา้หนา้ท่ีชาวยวิ 
มหาปุโรหิตแห่งกรุงเยรูซาเล็มไดข้่มเหงพระเยซูคริสตต่์อหนา้ปีลาตอยา่งไร มหาปุโรหิตคนต่อมาก็ได้
ข่มเหงเปาโลต่อหนา้เฟลิกซ์ และเฟสทสัอยา่งนั้น แต่การข่มเหงเปาโลประสบความส าเร็จนอ้ยกวา่การ
ข่มเหงพระเยซูคริสต ์ และความวุน่วายเกือบทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเพื่อข่าวประเสริฐถูกประกาศในแต่ละเมือง 
ตลอดแวน่แควน้ต่าง ๆ ของโรมนันั้นเกิดจากหมู่ชาวยวิในทอ้งถ่ินนั้น ๆ เป็นผูป้ฏิเสธข่าวประเสริฐและ
รู้สึกเดือดร้อนเม่ือชาวต่างชาติรับเอาข่าวประเสริฐ 

เหตุการณ์อะไรท่ีน าลูกาใหเ้ขียนการบนัทึก เพื่อแกค้วามเขา้ใจผดิท่ีวา่ศาสนาคริสตข์ดัต่อ
กฎหมายของโรม ผูเ้ขียนคิดวา่เหตุการณ์อนันั้นน่าจะไดแ้ก่สถานการณ์ในกรุงโรมในปี ค.ศ. 60 เปาโล
ถึงกรุงโรมในราวตน้ปี ค.ศ. 60 และเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐอยูป่ระมาณสองปีเพราะการ
ด าเนินการเพื่อถวายฎีกาแด่ซีซาร์กินเวลาสองปี ช่วงเวลานั้นท าใหผู้ท่ี้มีอ านาจหลายคนในกรุงโรมสนใจ
ดูความเคล่ือนไหวของคริสตชน บุคคลเหล่าน้ีบางคนอาจจะเคยทราบเร่ืองของคริสตชนมาก่อน แต่เขา
อาจเขา้ใจผดิคิดวา่คริสตศาสนา เป็นลทัธิทางศาสนาอยา่งหน่ึงของชาวตะวนัออกท่ีน่ารังเกียจซ่ึง
แพร่หลายในหมู่ชนชั้นต ่า ๆ ของกรุงโรม และไม่แตกต่างอะไรกบั “Syrian Orontes” ซ่ึงแพร่หลายใน 
Tiber แต่ชายผูมี้ช่ือวา่เปาโลเป็นคนสัญชาติโรมและคดีของเขาตอ้งไดรั้บการพิจารณาอยา่งยติุธรรมและ
ไม่ล าเอียง ค าน าหนา้ช่ือของธิโอฟีโล ท่ีลูกาไดใ้ชเ้ขียนนั้นท าใหเ้รารู้วา่ ธิโอฟีโลเป็นผูมี้เกียรติคนหน่ึง 
เขาเป็นคนชั้นอนัดบัสองในสังคมโรมนั เขาเป็นผูท่ี้มีปัญญาคนหน่ึงในหมู่ชนชั้นกลางของกรุงโรม 
และลูกาไดฉ้วยโอกาสเขียนอธิบายอยา่งเป็นระเบียบใหเ้ขา และบุคคลประเภทเดียวกบัเขาไดเ้ขา้ใจการ
เร่ิมตน้และการเผยแพร่คริสตศาสนาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ีท่านยงัไดฉ้วยโอกาสพิสูจน์วา่เปาโล
และคริสตชนอ่ืน ๆ ไม่ไดล้ะเมิดกฎหมายโรมนั เราไม่ทราบวา่ท าไมลูกาเขียนถึงธิโอฟีโล บางคนคิด
วา่ธิโอฟีโลเป็นผูจ้ดัเตรียมคดีของเปาโลส าหรับมหาจกัรพรรดิหรือผูแ้ทนพระองค ์ บางคนเอาอยา่ง
เล่ือนลอยวา่เขาเป็นทนายความของเปาโล และลูกาเขียนประวติัศาสตร์สองตอนน้ีเพื่อใหข้อ้มูลแก่เขา
ในการแกค้ดี แต่ส่ิงท่ีลูกาเขียนนั้นไม่เหมาะเลยส าหรับการใชใ้นศาล แต่ถึงอยา่งไรก็ตาม เราตอ้งยอมรับ
วา่ลูกาเป็นผูบุ้กเบิกในการกล่าวแก ้ เพื่อข่าวประเสริฐท่ีมีไปถึงเจา้หนา้ท่ีบา้นเมืองเพื่ออธิบายใหเ้ขา
เหล่านั้นเขา้ใจวา่คริสตศาสนาไม่ใช่ส่ิงท่ีละเมิดกฎหมาย 
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4. ฎกีาถวายแด่ซีซาร์ 

เราไดเ้คยเอ่ยถึงการถวายฎีกาของเปาโลถึงซีซาร์มาแลว้ ต่อไปน้ีเราจะพิจารณาถึงการถวายฎีกา
น้ีอยา่งละเอียด คนสัญชาติโรมนัมีสิทธิพิเศษท่ีจะถวายฎีกาถึงซีซาร์ถา้เขาไม่พอใจค าตดัสินของผู ้
พิพากษาท่ีต ่ากวา่ หรือถา้ (อยา่งกรณีของเปาโล) ผูน้ั้นไม่มัน่ใจวา่จะไดรั้บความยติุธรรมในศาลชั้นตน้ 
เม่ือการพิจารณาคดีเพิ่มเร่ิมด าเนินไป เม่ือโรมนัยงัเป็นสาธารณรัฐฎีกาตอ้งยืน่ใหก้ลุ่มบุคคลท่ีมีอ านาจ
เด็ดขาด แต่มาในขณะน้ีโรมนัเป็นจกัรวรรดิ ดงันั้นฎีกาตอ้งถวายถึงซีซาร์ 

ท าไมเปาโลจึงถวายฎีกาถึงซีซาร์? 
ประการแรก เปาโลหวงัวา่ท่านคงไดรั้บความยติุธรรมท่ีท่านอาจจะไม่ไดรั้บในแควน้ยดูาห์ 

เฟสทสัผูว้า่การคนใหม่เป็นผูท่ี้ยงัขาดประสบการณ์ พฤฒสภายวิจึงอาจบีบเขาท าใหเ้ปาโลไม่ไดรั้บ
ความยติุธรรม ก่อนหนา้น้ีท่านไดรั้บความยุติธรรมจากเจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง ซ่ึงตดัสินคดีโดยไม่เห็นแก่
ชาวยวิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความยติุธรรมท่ีท่านไดรั้บจากกิเดโอนในเมืองโครินธ์ เม่ือเจา้หนา้ท่ีชาวยวิใน
เมืองโครินธ์กล่าวหาเปาโลวา่มาโฆษณาศาสนาซ่ึงไม่ไดรั้บการรับรองโดยกฎหมายโรมนั กิเดโอน
ตดัสินวา่ศาสนาท่ีเปาโลประกาศเป็นนิกายหน่ึงของศาสนายวิ และดงันั้นคริสตศาสนาจึงไดรั้บการ
รับรองและคุม้ครองโดยกฎหมายโรมนัเหมือนกบัท่ีศาสนายวิไดรั้บ พระคมัภีร์บางฉบบัเขียนวา่ เขา 
“มิไดเ้อาใจใส่ในเร่ืองเหล่านั้นเลย” (กิจการ 18:17) ท าใหบ้างคนเขา้ใจวา่การกระท าของกิเดโอนเป็น
สัญญาณเตือนภยัท่ีก าลงัเกิดกบัคริสตศาสนา แต่ตามความจริงแลว้ลูกาตั้งใจท่ีจะแสดงใหเ้ห็นวา่กิเด
โอนเป็นคนยติุธรรม ลูกาไม่ไดติ้เตียนเขาวา่เป็นคนท่ีไม่เอาธุระอะไรในเร่ืองฝ่ายจิตวิญญาณ ต าแหน่ง
หนา้ท่ีและวงศาคณาญาติของกิเดโอน มีอิทธิพลพอท่ีจะท าใหค้  าตดัสินของเขาเป็นตวัอยา่งส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีคนอ่ืน ๆ เปาโลคงจะจ าค าตดัสินท่ียติุธรรมน้ีไดต้ลอดเวลา และความทรงจ าอนัน้ีท าใหเ้ปา
โลกลา้ถวายฎีกาแด่ซีซาร์ ดว้ยความหวงัวา่ท่านจะไดรั้บความยติุธรรมแบบน้ีจากศาลท่ีมีอ านาจยิง่ของ
จกัรวรรดิ 

ประการทีส่อง เปาโลอาจมีความหวงัวา่มหาจกัรพรรดิจะทรงยนิยอมใหค้ริสตศาสนาเป็น
ศาสนาหน่ึงท่ีทางการยอมรับ หรือทรงยนิยอมวา่คริสตศาสนาคือส่ิงท่ีชาวยวิไดร้อคอยมานาน แน่นอน
เปาโลไม่ตอ้งการใหค้ริสตศาสนาไดรั้บการยอมรับ เพื่อท่านจะไดรั้บความปลอดภยัเพียงเท่านั้น 
ความกา้วหนา้ของข่าวประเสริฐเป็นยอดแห่งความปรารถนาของท่าน และท่านคาดหวงัดว้ยความมัน่ใจ
วา่ การถวายฎีกาคร้ังน้ีจะช่วยใหข้่าวประเสริฐแพร่หลายออกไปไดดี้ยิง่ข้ึน ท่านทราบดีวา่ในวนัท่ีท่าน
กลบัใจใหม่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดพ้ดูถึงท่านอยา่งไรให้อานาเนียชาวดามสักสัไดท้ราบ “คนนั้นเป็น
ภาชนะท่ีเราไดเ้ลือกสรรไว ้ ส าหรับจะน านามของเราไปยงัประชาชาติ กษตัริยแ์ละพวกอิสราเอล” 
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(กิจการ 9:15) การถวายฎีกาอาจเป็นช่องทางใหท้่านไดมี้โอกาสเป็นพยานเร่ืองพระเยซูคริสตใ์หม้หา
จกัรพรรดิของโรมนัเป็นส่ิงท่ีวเิศษสุดถา้มหาจกัรพรรดิยอมรับเช่ือพระเยซูคริสต ์

ประการทีส่าม ฎีกาถวายถึงซีซาร์อาจช่วยท าใหส่ิ้งท่ีตอ้งส าเร็จก่อนพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมา
นั้นส าเร็จเร็วข้ึน “ข่าวประเสริฐจะตอ้งประกาศทัว่ประชาชาติทั้งปวงก่อน” (มาระโก 13:10) กรุงโรม
เป็นเมืองศูนยก์ลางของโลก ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมและข่าวประเสริฐอาจถูกประกาศโดยเส้นทาง
เหล่าน้ีออกไปทุกทิศทุกทาง ซ่ึงเป็นการช่วยเร่งวนัท่ีคริสตชนชาวต่างชาติจะครบจ านวนอนัเป็นผลให้
อิสราเอลทั้งมวลกลบัใจรับเช่ือพระเยซูคริสต ์

ความหวงัของเปาโลส าเร็จเพียงบางประการเท่านั้น เปาโลอาจไดย้นืต่อพระพกัตร์ซีซาร์ และ
ไดรั้บการติดสินความอยา่งยติุธรรม การท่ีเปาโลไดอ้ยูใ่นโรม 2 ปี ช่วยท าใหฐ้านะของคริสตศาสนาใน
กรุงโรมมัน่คงยิง่ข้ึนซ่ึงส่งผลท าใหค้ริสตศาสนาเจริญข้ึนในจกัรวรรดิโรม การปรากฏตวัของเปาโลต่อ
พระพกัตร์ซีซาร์ไม่ไดท้  าให้คริสตศาสนาเป็นส่ิงท่ีกฎหมายโรมนัยอมรับมากกวา่เดิม ในเวลาอนัรวดเร็ว
หลงัจากน้ีไดเ้กิดความขดัแยง้อยา่งรุนแรงระหวา่งคริสตศาสนาและกฎหมายโรมนั เปาโลไดรั้บความ
คุม้ครองโดยกฎหมายโรมนัในการออกไปประกาศข่าวประเสริฐเพียงชัว่คราว และความคุม้ครองน้ี
ส้ินสุดลงในปี ค.ศ. 60 กวา่เล็กนอ้ย ถา้ค าตดัสินของกิเดโอนในปี ค.ศ. 51 เป็นแบบอยา่งส าหรับผู ้
พิพากษาคนอ่ืน ๆ เป็นเวลาสิบกวา่ปี ทางการโรมไดต้ดัสินอยา่งตรงกนัขา้มกบักิเดโอนในปี ค.ศ. 64 ซ่ึง
เป็นปีท่ีจกัรพรรดิเนโร โยนความผดิใหค้ริสตชนชาวโรมวา่เป็นผูล้อบวางเพลิงกรุงโรม 

5. การถลงุด้วยไฟ 

ในปี ค.ศ. 50 กวา่ถึงปี ค.ศ. 60 กวา่ ฐานะของคริสตศาสนาเลวร้ายลงอยา่งมาก เหตุผลหน่ึง ท่ี
ก่อใหเ้กิดความเลวร้ายอนัน้ีคือ การท่ีคริสตศาสนาไม่ไดรั้บการรับรองร่วมกบัศาสนายวิโดยกฎหมาย
โรมนั ทางการโรมไม่ยอมรับต่อไปวา่คริสตศาสนาเป็นนิกายหน่ึงของศาสนายวิ การไม่ยอมรับเช่นน้ี
เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดแ้ละสมควรท่ีจะเกิดข้ึน การท่ีเปาโลประกาศพระกิตติคุณใหแ้ก่ชาวต่างชาติ ยิง่
ท  าใหเ้ห็นชดัยิง่ข้ึนวา่คริสตศาสนาไม่ใช่ศาสนายวิ ชาวยวิพยายามกระท าทุกส่ิงเพื่อใหโ้ลกทราบวา่ พวก
เขาไม่ยอมรับวา่คริสตศาสนาเป็นนิกายหน่ึงของศาสนายวิ และในระหวา่ง ปี ค.ศ. 62 ถึง 65 ชาวยวิมี
เพื่อนท่ีมีอ านาจมากใน Poppaea ผูน้ี้ด ารงต าแหน่งเป็นมเหสีในช่วงปีดงักล่าว 

เหตุผลประการทีส่อง ท่ีท าใหส้ถานการณ์ของคริสตชนย  ่าแยล่ง ไดแ้ก่การท่ีสังคมถือวา่    
คริสตชนเป็นพวกต่อตา้นสังคม คริสตชนไม่เขา้ร่วมในกิจกรรมของสังคม เพราะกิจกรรมเหล่าน้ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัรูปเคารพและส่ิงท่ีคลา้ยรูปเคารพ สังคมเขา้ใจคริสตชนผดิคิดวา่เป็นพวกท่ีมี “ความเกลียด
ชงัมนุษยช์าติ” เม่ือสมาชิกบางคนของครอบครัวไดก้ลบัใจใหม่ในขณะท่ีสมาชิกอ่ืน ๆ ยงัไม่ยอมรับ 
พระเยซูคริสต ์ ครอบครัวนั้นก็เกิดความวุน่วายซ่ึงเป็นเหตุใหค้วามเกลียดชงัท่ีมีต่อคริสตชนทวคีวาม
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รุนแรงยิง่ข้ึน ทาซิตสั (Tacitus) เรียกคริสตชนวา่ “กลุ่มชนท่ีสังคมพึงรังเกียจเพราะเต็มไปดว้ยความต ่า
ชา้” เขากล่าวต่อไปวา่ เม่ือเนโร พยายามใหค้วามผดิในการลอบวางเพลิงตกอยูก่บัคริสตชน คริสตชน
เป็นจ านวนมากไม่ถูกลงโทษเพราะขอ้กล่าวหาน้ีขาดพยานหลกัฐาน แต่คริตชนเหล่าน้ีกลบัถูกลงโทษ
เพราะเป็นศตัรูของมนุษยชาติ เขาพยายามช้ีแจงใหเ้ห็นวา่ (และความเห็นของคนอ่ืน ๆ เป็นจ านวนมาก) 
ถึงแมว้า่คริสตชนไม่ไดว้างเพลิงกรุงโรม พวกเขาก็สมควรกบัการถูกลงโทษเพื่อเป็นตวัอยา่งเพราะ
อุปนิสัยใจคอท่ีเลวทราม 

เปาโลไดเ้ขียนจดหมายถึงชาวโรมในปี ค.ศ. 57 ไม่จ  าเป็นตอ้งพูดอีกวา่ ถา้พวกเขาท าตวัดี ผูมี้
อ  านาจของบา้นเมืองคงยอมรับพวกเขา แต่ในขณะน้ีคริสตชนตอ้งการค าหนุนใจมากกวา่น้ี ในจดหมาย
ฉบบัแรกของเปโตรซ่ึงเขียนเม่ือหกปีต่อมา เราเห็นการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนชดัเจน เปโตรสั่งผูรั้บ
จดหมายใหเ้ช่ือฟังผูป้กครองบา้นเมืองและถามเขาเหล่านั้นวา่ “ถา้ท่านทั้งหลายใฝ่ใจประพฤติความดี 
ผูใ้ดจะท าร้ายท่าน” (1 เปโตร 3:13) แต่ในทนัใดนั้นท่านก็บอกวา่เขาอาจตอ้งทนความทุกขย์ากล าบาก
เพื่อด ารงความชอบธรรม และเตือนเขาเหล่านั้นถึง “การถลุงด้วยไฟ” ซ่ึงเป็นการทดลองความเช่ืออนัจะ
มาในไม่ชา้ ความทุกขย์ากอยา่งแสนสาหสัน้ีพวกเขาอาจตอ้งไดรั้บ เพราะพวกเขาเป็นคริสตชน (3:14 
และขอ้ต่อ ๆ ไป, 4:12 และขอ้ต่อ ๆ ไป) 

ในสถานการณ์ขณะน้ีคริสตชนตอ้งรับความทุกขท์รมานตามกฎหมายโรมนั ทั้งน้ีเพราะเพียงแต่
วา่เขาเป็นคริสตชน คริสตชนบางคนอธิบายความจริงวา่เขาเป็นผูบ้ริสุทธ์ิซ่ึงไม่ไดท้  าความผดิอะไร แต่
ไม่มีใครฟังค าอธิบายน้ี ในศตวรรษท่ีสองและท่ีสาม คริสตชนผูใ้ดท่ีพยายามจะอธิบายวา่คริสตชนเป็นผู ้
บริสุทธ์ิต่อขอ้กล่าวหาจะไดรั้บค าทา้ใหพ้ิสูจน์ความจงรักภกัดีต่อจกัรพรรดิดว้ยการนมสัการบรรดาพระ
ของบา้นเมือง และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดเขาตอ้งเผาบูชาเคร่ืองหอมแด่รูปป้ันของจกัรพรรดิหรือสาบาน โดย
อา้งความเป็นพระเจา้ของจกัรพรรดิแน่นอน คริสตชนท่ีรู้จกัหนา้ท่ีของตนไม่อาจท าใหส่ิ้งเหล่าน้ีได ้

ความปรารถนาท่ีจะนบัถือจกัรพรรดิเป็นพระเจา้ได ้ เร่ิมข้ึนตั้งแต่คริสตศตวรรษท่ี 1 ส่ิงน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของอุดมการณ์ของจกัรพรรดิเป็นเหตุผลท่ีสาม และเหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีก่อใหเ้กิดความเป็น
ปฏิปักษต่์อคริสตชน และความเป็นปฏิปักษน้ี์รุนแรงข้ึนในคร่ึงหลงัของศตวรรษแรก 

ตามอุดมการณ์ของจกัรพรรดิซีซาร์เป็นมากยิง่กวา่ตวัแทนของพระเจา้ ในการลงโทษผูก้ระท า
ผดิและอ านวยสุขใหแ้ก่ประชาชนท่ีเคารพกฎหมายใหส้ามารถด าเนินชีวติท่ีสงบมีสันติสุขโดยปราศจาก
การข่มเหง ซีซาร์เป็นผูท่ี้มีอ านาจสูงสุดในจกัรวรรดิและยงัเป็นพระเจา้ของจกัรวรรดิ ซีซาร์ตอ้งการให้
ประชาชนทุกคนจงรักภกัดีต่อพระองคผ์ูเ้ดียว ดงันั้นเราจึงเห็นการต่อสู้ทางฝ่ายจิตวิญญาณของลทัธิสอง
อยา่งซ่ึงแต่ละลทัธิมีพระเจา้ของตนเป็นผูย้ิง่ใหญ่สูงสุด และสมควรแก่การนมสัการ อุดมการณ์ของ
จกัรวรรดิยินยอมให้มีการนมสัการในทางศาสนาของแต่ละคน ขอแต่เพียงใหมี้การนมสัการมหา



 54 

จกัรพรรดิมากเท่าท่ีควร แต่คริสตศาสนาหาเป็นเช่นนั้นไม่ คริสตชนนมสัการพระเจา้ผา่นทางพระเยซู
และไม่ยอมท่ีจะนมสัการผูอ่ื้นหรือส่ิงอ่ืนใด คริสตชนยอมท าทุกส่ิงเพื่อพระคริสต ์ส่ิงนั้นท าใหค้ริสตชน
ตอ้งจงรักภกัดีต่อมหาจกัรพรรดิและอธิษฐานเผือ่พระองค ์ แต่คริสตชนตอ้งไม่อธิษฐานทูลขอต่อมหา
จกัรพรรดิ (บญัญติั 10 ประการ ขอ้ท่ีหน่ึงหา้มชาวยวิไม่ใหน้มสัการมหาจกัรพรรดิ แต่ชาวยวิไม่
เดือดร้อนนกัเพราะจกัรพรรดิหลายองคไ์ดเ้คยยนิยอมยกเวน้ชาวยวิ) 

ศาสตราจารย ์แอทเธียลเบิร์ท (Professor Ethelbert) ไดเ้ขียนหนงัสือช่ือ “พระคริสต์กบัซีซาร์” 
เพื่อช้ีใหเ้ห็นความขดัแยง้อยา่งรุนแรงระหวา่งอุดมการณ์ของจกัรวรรดิโรมนั และอุดมการณ์ของ
คริสตศาสนา เขาสนใจการท าเหรียญตราในสมยันั้นเป็นพิเศษ เพราะเหรียญตราสมยันั้นใชเ้ป็นส่ือใน
การโฆษณาชวนเช่ือ เหรียญตราดงักล่าวถูกประทบัรูปท่ีแสดงใหเ้ห็นการเสด็จออกของมหาจกัรพรรดิ
ต่อหนา้ประชาชน เพื่อแสดงความช่ืนชมยนิดีในพระพรท่ีมหาจกัรพรรดิผูเ้ป็นเจา้ไดน้ ามาใหโ้ลกน้ี
พร้อมกบัการเสด็จมาสู่โลกน้ีของพระองคเ์ขาเขียนวา่ ตั้งแต่ศตวรรษท่ีหน่ึง บทสรรเสริญเพื่อตอ้นรับ
เสด็จมหาจกัรพรรดิบทหน่ึงกล่าววา่ “จงร้องตอ้นรับ ชยัชนะ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของโลก ถาวรเป็นนิตย์
ฤทธานุภาพ สง่าราศี เกียรติยศ สันติสุข ความมัน่คง ปลอดภยั บริสุทธ์ิ ควรแก่การสรรเสริญ ยิง่ใหญ่ ไม่
มีใครเทียม พระองคแ์ต่ผูเ้ดียว พระองคคู์่ควรกบัการครอบครองราชอาณาจกัร โปรดเสด็จมาโดยเร็ว 
โปรดอยา่ชกัชา้ โปรดเสด็จกลบัมาอีก” (หนา้ 155) ถา้ใครไดอ่้านบทเพลงสดุดีบทท่ี 72 ท่ีเขียนเป็น
ภาษาลาติน (ภาษาทางการของจกัรวรรดิ) จะพบความจริงวา่บทเพลงสดุดีบทน้ีใชภ้าษาเหมือน ๆ กบัค า
ตอ้นรับเสด็จมหาจกัรพรรดิเม่ือพระองคเ์สด็จออกต่อหนา้ประชาชน และเหมือนกบัส่ิงท่ีคริสตชนเขียน
บนฝาผนงัอุโมงคท่ี์คุมขงัเขาก่อนการประหารชีวติ เพื่อใชโ้ห่ร้องยนิดีในการเสด็จมาของพระคริสต”์ 
(หนา้ 251) อุดมการณ์ทั้งสองไม่มีทางประสานกนัได ้ ผูไ้หนเล่าควรแก่บลัลงักแ์ห่งจกัรวาลน้ีและทรง
เป็นผูก้  าหนดประวติัศาสตร์ของโลกน้ี? ซีซาร์ หรือ พระคริสต์ 

โดมีเชียน (Domitian) (ค.ศ. 81-96) ตอ้งการนบัถือพระเป็นเจา้กวา่ผูอ่ื้นท่ีเคยครอบครองบลัลงัก์
มาก่อนพระองค ์ พระองคโ์สมนสัเม่ือประชาชนเรียกพระองคว์า่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระเจา้ของขา้
พระองคท์ั้งหลาย” แต่เนโรก็ไดรั้บเกียรติแบบน้ีเหมือนกนั เห็นไดจ้ากการท่ีกษตัริยแ์ห่งอาร์เมเนีย ให้
ความนบัถือพระองคว์า่เป็นเจา้นายของพระเจา้ และเราคงไดท้ราบวา่จกัรพรรดิไกอสั (Gaius) ใน ค.ศ. 
40 ทรงพระพิโรธเพราะชาวยวิไม่ยอมรับวา่พระองคเ์ป็นพระ พระองครั์บสั่งใหป้ระดิษฐานรูปป้ันของ
พระองคไ์วใ้นวิหารแห่งเยรูซาเล็ม ถึงแมว้า่ค  าสั่งน้ีจะถูกยกเลิกในสิบเอด็ชัว่โมงแต่มนัเป็นค าสั่งท่ี
กระทบกระเทือนจิตใจของชาวยวิและคริสตชนมากท่ีสุด 

การท่ีคริสตชนไม่ยอมนมสัการมหาจกัรพรรดิ และภาษาท่ีคริสตชนใชใ้นการถวายเกียรติยศแด่
พระเยซูคริสตท์ั้งสองส่ิงน้ีท าใหดู้เหมือนวา่คริสตชนก่อกบฏ เราเคยไดพ้ิจารณาถึงเหตุการณ์ท่ีเปาโล
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และพรรคพวกโดนฟ้องต่อผูพ้ิพากษาประจ าเมืองเธสะโลนิกาในปี ค.ศ. 50 ในขอ้หาบ่อนท าลายและ
โดยเฉพาะในขอ้หาประกาศวา่พระเยซูทรงเป็นจกัรพรรดิอีกองคห์น่ึง ดีท่ีผูพ้ิพากษาเหล่าน้ีไม่ตกใจเม่ือ
ไดรั้บฟังขอ้กล่าวอนัมีโทษร้ายแรงเช่นน้ี แต่ด าเนินคดีไปดว้ยความเท่ียงธรรม 

ตอนปลายปีของปีนั้น เปาโลเขียนจดหมายถึงคริสตจกัรเมืองเธสะโลนิกาท่ีท่านก่อตั้งข้ึนใน
คราวท่ีแวะไปเมืองนั้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ท่านก าชบัพวกเขาไม่ใหห้ลงไป ตามค าล่อลวงท่ีวา่วนัขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้มาแลว้ท่านบอกวา่ ก่อนท่ีวนันั้นจะมาเจา้แห่งความวุน่วายผูก้  าลงัท างานของมนัอยา่งลบั ๆ 
ในโลกน้ีจะปรากฎตวัเป็นมนุษยซ่ึ์งไดแ้ก่ “ลูกแห่งความพินาศ ผูกี้ดกั้นขดัขวางและยกตวัข้ึนต่อสู้อะไร 
ๆ ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นพระหรืออะไร ๆ ท่ีเขาไหวน้มสัการนั้น แลว้มนัก็นัง่ในพระวหิารของพระเจา้ ประกาศ
ตวัวา่เป็นพระเจา้” ( 2 เธสะโลนิกา 2:3,4) ขอ้ความตอนน้ีของเปาโลเป็นส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัพระด ารัส
ของพระเยซูท่ีวา่ “ส่ิงอนัน่าสะอิดสะเอียนซ่ึงกระท าใหเ้กิดความวบิติัตั้งอยูใ่นท่ีซ่ึงไม่สมควรจะตั้ง” 
(มาระโก 13:14) พระด ารัสของพระเยซูน้ีมีการแปลความวา่หมายถึงความพยายามของไกอสั (Gaius)  
ในการท าใหว้หิารในเยรูซาเล็มนมสัการพระองคเ์ป็นพระเจา้ แต่มาในช่วงเวลาน้ี เปาโลเขียนวา่ การ
ปรากฏตวัเองของ “คนนอกกฎหมาย” ถูกยบัย ั้งโดยอ านาจหน่ึงซ่ึงจะยบัย ั้ง “จนออกไปใหพ้น้” (2 เธ
สะโลนิกา 2:7) อ านาจหน่วงเหน่ียวน้ีน่าจะเป็นอ านาจของบา้นเมือง เพราะเปาโลรู้วา่มนัขดัขวางอ านาจ
นอกกฎหมายซ่ึงขวางกั้นความกา้วหนา้ของพระราชกิจของพระเจา้ แต่เปาโลคิดวา่เขาควรจะเขียนเป็น
ภาษาลบัเพื่อความปลอดภยั เพราะถา้จดหมายของเขาตกอยูใ่นมือของศตัรู ขอ้ความท่ีกล่าวอยา่งเปิดเผย
วา่อ านาจของบา้นเมืองจะหมดส้ินไป จะกลายเป็นการสนบัสนุนขอ้กล่าวหาท่ีวา่เขาก่อการกบฏท่ี
เมืองเธสะโลนิกาเม่ือไม่ก่ีสัปดาห์น้ี 

6. ววิรณ์ 

แควน้เอเซียเป็นแควน้ของจกัรวรรดิโรมนัท่ีเคร่งครัด ในการนมสัการมหาจกัรพรรดิมากท่ีสุด 
เมืองเประฆาโมอยูใ่นแควน้เอเซียเป็นเมืองท่ีมีศาสนาของกรุงโรมและของจกัรพรรดิออกสัตสัตั้งแต่ปีท่ี 
29 ก่อนคริสตชนศกัราชบางคนคิดวา่ยอห์นไดค้  านึงถึงศาสนาน้ี เม่ือท่านเรียกเประฆาโมวา่เป็นสถานท่ี 
“ท่ีนัง่ของซาตานอยู ่ (ววิรณ์ 2:13) (แต่บางคนอา้งถึงลทัธิของ Asklepios ซ่ึงเป็นพระแห่งการรักษาท่ีมี
รูปป้ันของพระน้ีเป็นงูตั้งอยูใ่นเมืองน้ี) คริสตชนในแควน้เอเซียตอ้งยนืหยดัข้ึนต่อตา้นลทัธิของ
ชาวต่างชาติหลายลทัธิ แลว้พวกเขายงัตอ้งไม่ยอมตามศาสนาของกรุงโรมอีกดว้ย คนท่ีเฉยเมยต่อ
ศาสนาของบา้นเมืองอาจถูกตราหนา้วา่เป็นพวกไม่รักชาติ 

เราคงจ าไดว้า่เปาโลมีเพื่อนท่ีเป็นศาสนประธานท่ีเมืองเอเฟซสั ผูไ้ดเ้ตือนท่านไม่ใหเ้ขา้ไปใน
เวทีมหรสพ เม่ือมีการเดินขบวนและจลาจลของชาวเมืองท่ีเขา้ใจผดิคิดวา่มีการใส่ร้ายพระแม่เจา้อารเตมี 
แต่ปุโรหิตของศาสนากรุงโรมไดรั้บการเลือกสรรมาจากศาสนประธาน (ศาสนประธานเป็นบุคคลท่ี
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ไดรั้บการยกยอ่งในเมืองของแควน้เอเซีย) และศาสนประธานก็ยนิดีท่ีจะรับเกียรติเป็นปุโรหิต คริสตชน
จึงถูกล่อล่วงอยา่งหนกัใหป้ระนีประนอม เพื่อไม่ใหเ้พื่อนบา้นรังเกียจวา่คริสตชนไม่รู้คุณค่าของความ
สันติสุขและความมัง่คัง่ท่ีทางการไดน้ ามาสู่แควน้นั้น แต่คริสตชนส่วนใหญ่ไม่ยอมประนีประนอม เขา
จึงกลายเป็นศตัรูของบา้นเมืองท่ีสมควรถูกประหาร 

หนงัสือววิรณ์ของยอห์น สะทอ้นใหเ้ห็นสถานการณ์ของคริสตจกัรในแควน้เอเซียในรัชกาล 
ฟลาเวยีน (Flavian) (ค.ศ. 69-92) การข่มเหงคริสตชนอยา่งแสนสาหสัเกิดข้ึนแลว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 64 ใน
กรุงโรม (ววิรณ์ 17:6) และในแควน้เอเซียความเป็นปฏิปักษน้ี์เกิดจากซาตาน ซ่ึงแทนดว้ยพญานาคใหญ่
สีแดง ซาตานท าสงครามกบัวสุิทธิชนดว้ยเคร่ืองมือสองชนิด ซ่ึงแทนดว้ยสัตวร้์ายในบทท่ี 13 ของ
หนงัสือววิรณ์ สัตวต์วัแรกเป็นสัตวร้์ายจากทะเล (หรือนรก) หมายถึงอ านาจของบา้นเมือง และสัตวอี์ก
ตวัหน่ึงเป็นสัตวจ์ากแผน่ดิน (อาจจะเรียกวา่ผูพ้ยากรณ์เท็จ) หมายถึงศาสนาของบา้นเมือง อ านาจของ
เจา้หนา้ท่ีบา้นเมืองท่ีอา้งวา่เป็นผูแ้ทนจากพระเจา้ซ่ึงเปาโลไดเ้คยกล่าวไว ้ บดัน้ีกลบัเป็นอ านาจท่ีซาตาน
ใชใ้นการท าลายประชากรพระเจา้ ซีซาร์ไดล้ะเมิดต่อพระเจา้โดยการตั้งตนเป็นพระแลว้มิหน าซ ้ ายงัมา
รบกวนประชากรของพระเจา้ โดยตอ้งการมีอ านาจเหนือ “ส่ิงท่ีเป็นของของพระเจา้” คริสตชนไม่อาจ
ตอบสนองความตอ้งการน้ีได ้

แลว้คริสตชนจะอธิบายไดอ้ยา่งไรวา่ ท าไมศตัรูตวัดั้งเดิมของพระเจา้ และคนของมนัจึง
สามารถใชอ้ านาจบา้นเมืองและศาสนาของบา้นเมืองในการท าสงครามกบัพวกเขา? ยอห์นบอกวา่คริสต
ชนเป็นฝ่ายชนะซาตาน “ดว้ยพระโลหิตของพระเมษโปดก และเพราะค าพยายของพวกเขาเอง เพราะเขา
มิไดเ้สียดายท่ีจะพลีชีวติของตน” (ววิรณ์ 12:11) เขาด ารงมัน่อยูใ่นความจงรักภกัดีต่อพระเยซูคริสต ์
และไม่ยอมประนีประนอมกบัศตัรูท่ีชกัชวนดว้ยวธีิการอนันุ่มนวลและโหดร้าย เขายอมพลีชีวติและ
โลหิตของพวกเขาเป็นเหมือนเมล็ดท่ีเกิดผลในชนรุ่นต่อ ๆ มา ชยัชนะขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขาผู ้
เป็นพยาน “พยานผู้ซ่ือสัตย์” เป็นส่ิงท่ียอห์นใชใ้นการชูใจพวกเขาในการทนทุกขเ์ป็นพยานอยา่งสัตย์
ซ่ือ เพื่อวา่ชยัชนะของพระองคจ์ะเป็นของเขา 

เม่ือซีซาร์ทรงท าส่ิงท่ีจกัรพรรดิท่ีดีไม่ควรท า (ส่ิงน้ียงัเป็นจริงในท่ีต่าง ๆ ของโลกในสมยั
ปัจจุบนั) คริสตชนควรอยา่งยิง่ในการสนองความตอ้งการของซีซาร์เฉพาะในส่วนท่ีพระองคมี์สิทธ์ิ 
และควรปฏิเสธส่ิงท่ีพระองคไ์ม่มีสิทธ์ิ เพราะคริสตชนถือว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า 
“กษัตริย์ของกษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก” และพระองค์ทรงเป็นซีซาร์ของซีซาร์ด้วย ในพิธีสถาปนา
กษตัริยข์ององักฤษ กษตัริยไ์ดรั้บลูกโลกทองค าท่ีมีกางเขนตั้งอยูพ่ร้อมกบัค าเหล่าน้ี “เม่ือพระองคท์รง
ทอดพระเนตรเห็นลูกโลกน้ีอยูใ่ตก้างเขน ขอทรงระลึกวา่ทั้งโลกน้ีอยูภ่ายใตอ้  านาจและอาณาจกัรของ
พระคริสตผ์ูไ้ถ่ของเรา” ชาติใดท่ีมีผูป้กครองท่ียอมรับอ านาจของพระผูไ้ถ่ ชาตินั้นก็มีความสุข 
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และถึงแมว้า่เรายงัไม่เห็นทุกส่ิงอยูภ่ายใตพ้ระบาทพระคริสต ์ เราก็อาจเป็นพยานไดว้า่พระองค์
ทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ “ความอดทนและศรัทธาของวิสุทธิชน” ท่ีท าใหค้ริสตชนในศตวรรษแรก ๆ 
ไดรั้บชยัชนะจะน ามาซ่ึงชยัชนะแก่คริสตชนในปัจจุบนั เม่ือเผด็จการแบบใหม่และอุดมการณ์แบบใหม่
ตั้งตวัข้ึนเป็นเจา้ของชีวติของผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครอง ตามความเป็นจริงแลว้ชยัชนะเช่นน้ีเป็นของพี่นอ้ง
ของเราในส่วนต่าง ๆ ของโลกผูช้นะโดยพระโลหิตของพระเมษโปดก และดว้ยค าพยานของเขาเอง 
พวกเขาพร้อมเสมอท่ีจะเสียชีวติโดยไม่ยอมเสียความจงรักภกัดีต่อพระคริสต ์ เม่ือโลกน้ียงัไม่ขาดผูพ้ลี
ชีวติเพื่อพระคริสต ์ คริสตชนก็ควรจะมัน่ใจในความหวงัส าหรับวนันั้นเม่ืออาณาจกัรของโลกจะ
กลายเป็น “ราชอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและเป็นของพระคริสต์ของพระองค์ และ
พระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์” (ววิรณ์ 11:15) 
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บทที ่6 ข่าวประเสริฐเผชิญกบัหลกัค าสอนเทจ็ 

“คริสตศาสนาพนัธ์ุทาง” เป็นช่ือของหนงัสือท่ี ดร.ฮอร์ตนั เดวีส์่ (Dr. Horton Davies) เป็น
ผูเ้ขียนและตีพิมพใ์นปี 1954 ในหนงัสือเล่มน้ีเขาไดอ้ธิบายลทัธิศาสนาท่ีผดิจากหลกัค าสอนท่ีส าคญั ๆ 
ของคริสตศาสนาไม่มากก็นอ้ย ในบทน้ีเราจะพิจารณาลทัธิทางศาสนาท่ีเป็น “คริสตศาสนาพนัธ์ุทาง” 
และเกิดข้ึนในส่ีศตวรรษแรก เราจะพิจารณาแต่ลทัธิท่ีผดิจากค าสอน ขอ้ส าคญัอยา่งร้ายแรงจนผูบ้นัทึก
พระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาใหม่วา่มนัไม่มีสาระส าคญัของข่าวประเสริฐเหลืออยูเ่ลย และดงันั้นคริสตชน
ควรจะทราบธาตุแทข้องค าสอนเหล่าน้ี ค  าสอนเทจ็ทั้งส่ีน้ีไดแ้ก่ ลีเกอลิซึม (Legalism) แอสซิทติค 
(Ascetic) นอสติคซิซึม (Gnosticism) แอนไทโนเมียน นอสติคซึซึม (Antinomian Gnosticism) และด๊อก
ซิติซึม (Docetism) 

1. ลเีกอลซึิม (Legalism) 

“ลเีกอลซึิม” (Legalism) ในท่ีน้ีหมายถึงความพยายามในการผสมข่าวประเสริฐท่ีกล่าววา่มนุษย์
จะรอดโดยการรักษาธรรมบญัญติัของยวิ ความพยายามเช่นน้ีเกิดมากกวา่หน่ึงคร้ังในประวติัศาสตร์ของ
คริสตจกัรสมยัอคัรทูต แต่เราจะพิจารณาเฉพาะคร้ังท่ีท าใหเ้ปาโลตอ้งเขียนจดหมายถึงชาวกาลาเทีย 

ในปี ค.ศ. 47 และ 48 เปาโลและบารนาบสัขะมกัเขมน้ในการประกาศข่าวประเสริฐในไซปรัส
และบริเวณภาคกลางของเอเซียตะวนัออกกลาง โดยไดรั้บความสนบัสนุนจากคริสจกัรกาลาเทีย ใน
บริเวณภาคกลางของเอเซียตะวนัออกกลาง ท่านทั้งสองพบความส าเร็จอยา่งมากท่ีบางเมืองในตอนใต้
ของแควน้กาลาเทียและท่านทั้งสองตั้งคริสตจกัรข้ึนหลายแห่ง แต่เม่ือมิชชนันารีทั้งสองท่านกลบัมาถึง
เมืองอนัทิโอกไม่นานนกัความยุง่ยากก็เกิดข้ึนในคริสตจกัรของเมืองน้ี และแพร่ไปยงัคริสตจกัร
ทั้งหลายท่ีตั้งข้ึนใหม่ในภาคใตข้องแควน้กาลาเทีย 

คริสตจกัรแม่ในกรุงเยรูซาเล็มมีสมาชิกชาวยวิเป็นอนัมากท่ีอาจเรียกไดว้า่เป็น “พวกร้อนรนใน
ธรรมบัญญตัิ” บางคนในพวกน้ีมีความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นกบัพวกฟาริสี คนเหล่าน้ีคิดเห็นวา่
คริสตจกัรเป็นกลุ่มของคนท่ีแตกต่างจากชาวยวิทั้งมวลเพียงเล็กนอ้ย คริสตชนเป็นเพียงกลุ่มคนท่ี
ยอมรับวา่พระเยซูคริสตคื์อพระเมสิยาห์ คนเหล่าน้ีคิดวา่ชาวยวิอ่ืน ๆ ผดิพลาดท่ีไม่ยอมรับวา่พระเยซู
เป็นพระเมสิยาห์ พวกเขาอาจยอมรับวา่ชาวต่างชาติจ านวนหน่ึงตอ้งเขา้เป็นประชากรของพระเมสิยาห์
เพื่อใหค้รบโคว้ตา้ของผูร้อด ทั้งน้ีเพราะชาวยวิเป็นจ านวนมากไม่ยอมรับพระเยซู แต่ชาวต่างชาติพวกน้ี
ตอ้งเขา้เป็น “โพรสเซลลิท” (Proselytes) (โพรสเซลลิท คือชาวต่างชาติโดยก าเนิด แต่ภายหลงัหนัมา
ถือเอาศาสนายวิอยา่งเคร่งครัด โพรสเซลลิท Proselytes แตกต่างจาก ก๊อด-เฟียร์เรอส์ God-Fearers ซ่ึง
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ไม่เคร่งครัดนกัในการนมสัการและด าเนินชีวติแบบชาวยิว) พวกเขาไม่เพียงตอ้งยอมรับวา่พระเยซูเป็น
พระเมสิยาห์เท่านั้น แต่ตอ้งรักษาธรรมบญัญติัของโมเสสดว้ย อคัรทูตแห่งกรุงเยรูซาเล็มไม่เห็นดว้ยกบั
ความคิดน้ี ทั้งเปาโลและบารนาบสัก็ไม่เห็นดว้ย แต่พวก “ร้อนรนในธรรมบัญญตัิ” ตอ้งการใหห้วัหนา้
พวกเขาคิดวา่อคัรทูตคงไม่ยอมเป็นหวัหนา้ของพวกเขา ดงันั้นพวกเขาจึงยกยากอบนอ้งชายของพระเยซู
เป็นหวัหนา้ พวกเขาเห็นวา่ยากอบเป็นคนฉลาดกวา่ และไม่มีหวัรุนแรงเหมือนคนอ่ืน) 

ตวัแทนของพวกเขาเหล่าน้ีไดไ้ปเยีย่มคริสตจกัรเมืองอนัทิโอก และพยายามเสนอความเห็น
ของพวกเขาใหค้ริสตจกัรแห่งน้ี คริสตจกัรแห่งน้ีจึงตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ียากในการแกอ้ยูส่ักพกัเพราะ
ผูน้ าคริสตจกัรอนัทิโอกคิดท่ีจะยอมตามสักชัว่คราวเพราะพวกสอนเทจ็ยนืยนัอยา่งแขง็ขนั แต่เปาโลไม่
ยอมถอยแมแ้ต่กา้วเดียว เพราะท่านเช่ือวา่หลกัความเช่ือพื้นฐานของข่าวประเสริฐตอ้งไม่สั่นคลอน และ
การยนืยนัของท่านไดช่้วยหลายคนท่ีก าลงัไขวเ้ขว 

สถานการณ์ในคริสตจกัรต่าง ๆ ของแควน้กาลาเทียยิง่แยก่วา่น้ี พวกคริสตชนนิยมศาสนายวิ
ไดม้าเยีย่มคริสตจกัรเหล่าน้ีและยนืกรานวา่คริสตชนชาวกาลาเทียท่ีบงัเกิดใหม่ตอ้งเขา้พิธีสุหนตั และ
ถือรักษาธรรมบญัญติัเพื่อพระเจา้จะยอมรับ และคริสตจกัรในเยรูซาเล็มจะรับพวกเขาเป็นพรรคพวก 
คริสตชนชาวกาลาเทียยนิดีท่ีจะท าตามค าพดูของตวัแทนของพวกสอนเท็จ เพราะพวกเขายงัขาด
ประสบการณ์ ตวัแทนพวกสอนเท็จกล่าววา่เปาโลคงจะไม่เขา้ใจหลกัความเช่ืออยา่งถ่องแท ้เปาโลเป็นผู ้
ท่ีมาเช่ือทีหลงัและไม่ไดรั้บมอบหมายจากพระเยซูโดยตรงเหมือนอคัรทูตในเยรูซาเล็ม ถา้เปาโลมีสิทธิ
อ านาจสิทธิอ านาจน้ีตอ้งไดรั้บมอบจากผูน้ าคริสตจกัรในเยรูซาเล็ม และพวกเขามีสิทธิมาสอนหลกั
ความเช่ือท่ีแทจ้ริงท่ีถือกนัอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม 

ถึงอยา่งไรก็ตาม เปาโลคิดเห็นวา่ค าสอนท่ีให้รับพิธีสุหนตั และถือรักษาธรรมบญัญติัร่วมกบั
การยอมรับวา่พระเยซูเป็นพระเมสิยาห์เพื่อจะรอดนั้น เป็นการหลงจากความจริง มนัท าลายหลกัความ
จริงท่ีวา่พระเจา้ประทานความรอดโดยพระคุณและมนุษยรั์บความรอดโดยความเช่ือ และความจริงท่ีวา่
ความรอดน าศกัด์ิศรีมาสู่มนุษยท่ี์รอดโดยความรอดท่ีเป็นของพระเจา้แต่ผูเ้ดียวตามข่าวประเสริฐ ค า
สอนท่ีคริสตชนนิยมศาสนายวิไดส้อนเป็นส่ิงท่ีแตกต่างจากข่าวประเสริฐท่ีเปาโล และเพื่อนอคัรทูตได้
ประกาศอยา่งส้ินเชิง ดงันั้นค าสอนนั้นจึงไม่ใช่ข่าวประเสริฐ 

เม่ือเปาโลทราบวา่อะไรก าลงัเกิดข้ึนในคริสตจกัรต่าง ๆ ในแควน้กาลาเทีย ท่านรีบเขียน
จดหมายฉบบัหน่ึงเพื่อเตือนเขาวา่ ในเม่ือพวกเขารู้คุณค่าของความรอดแลว้ ก็จงอยา่ละทิ้งข่าวประเสริฐ
แห่งการปลดปล่อยมนุษยท่ี์พวกเขาไดย้นิจากท่าน และอยา่รับเอาค าสอนอนัน ามาซ่ึงความเป็นทาสทาง
ฝ่ายจิตวญิญาณ เปาโลอธิบายและกล่าวแกเ้พื่อข่าวประเสริฐในการต่อตา้นพวก “ลิเกอลิสท”์ (Legalist) 
ดว้ยเหตุผลต่อไปน้ี 
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ก. ข่าวประเสริฐที่เปาโลประกาศคือข่าวประเสริฐทีท่่านได้รับโดยตรงจากพระคริสต์ เพื่อจะ
สนบัสนุนความจริงน้ีท่านจึงตอ้งยนืยนัความเป็นอคัรทูต และบรรยายถึงชีวติของท่านตั้งแต่ท่านกลบัใจ
ใหม่ (รวมทั้งความสัมพนัธ์ท่ีท่านมีต่อคริสตจกัรกรุงเยรูซาเล็ม) เพื่อพวกเขาจะทราบความจริงวา่สิทธิ
อ านาจท่ีท่านมีอยูท่่านไม่ไดม้าจากผูน้ าของคริสตจกัรกรุงเยรูซาเล็ม ในการยนืยนัความเป็นอคัรทูตซ่ึง
ท าใหเ้ปาโลตอ้งมีชีวติแบบน้ี เปาโลไดใ้ชส้ านวนอนัหน่ึงซ่ึงเป็นส านวนในศตวรรษท่ีหน่ึงใชใ้นการ
กล่าวแกเ้พื่อข่าวประเสริฐ แต่เราจะไม่พิจารณาส านวนอนัน้ีอยา่งละเอียด แต่ส าหรับเปาโลแลว้ท่านใช้
ส านวนน้ีเสมอในการกล่าวแกเ้พื่อข่าวประเสริฐ 

ข. ถา้มนุษยจ์  าเป็นตอ้งถือรักษาธรรมบญัญติัของยวิเพื่อใหพ้ระเจา้ยอมรับเขา เปาโลถามวา่ 
“พระเยซูคริสต์ทรงส้ินพระชนม์เพือ่อะไร?” พระองคท์รงส้ินพระชนมเ์พื่อน าความรอดมาสู่ประชากร
ของพระองค ์ พระเยซูไม่เห็นจ าเป็นตอ้งส้ินพระชนมถ์า้มนุษยอ์าจไดรั้บความรอดโดยวธีิของคริสตชน
นิยมศาสนายวิ 

ข. ชีวติคริสตชน ชาวกาลาเทียทราบดีจากประสบการณ์วา่ เป็นของประทานของพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ เม่ือพวกเขาไดรั้บชีวติน้ี พระวิญญาณทรงเป็นพยานโดยการสถิตอยูก่บัพวกเขาและท าพระราช
กิจท่ามกลางพวกเขา ถา้เขาเร่ิมตน้ชีวติคริสเตียนดว้ยพระวญิญาณแลว้ พวกเขาคงจะบา้ถา้พวกเขาจะ
ด าเนินชีวติน้ีดว้ยตวัเอง 

ง. คริสตชนนิยมศาสนายวิ อา้งเหตุผลในการยนืกรานใหมี้การเขา้สุหนตัโดยใชต้วัอยา่งของ 
อบัราฮมั พิธีสุหนตัเป็นตราประทบัพนัธสัญญาท่ีพระเจา้ทรงกระท ากบัอบัราฮมั และไม่มีพวกนอก
สุหนตัคนไหนมีส่วนในพนัธสัญญาน้ีพร้อมทั้งพระพรแห่งพนัธสัญญา เปาโลตอบวา่บุตรท่ีแทจ้ริงของ
อบัราฮมัคือผูท่ี้ชอบธรรมโดยการเช่ือในพระเจา้เหมือนอบัราฮมัไดเ้ช่ือ ผูท่ี้เช่ือพระเจา้เหมือนอบัราฮมั
คือผูท่ี้ไดรั้บพระพรท่ีพระเจา้ทรงสัญญาแก่อบัราฮมั พระสัญญาของพระเจา้ท่ีมีต่ออบัราฮมัส าเร็จแลว้
ในพระคริสต ์พระสัญญาน้ีไม่ไดส้ าเร็จโดยการประทานธรรมบญัญติั พระพรของพนัธสัญญาน้ีไม่มาถึง
มนุษยโ์ดยทางธรรมบญัญติัของโมเสส (ซ่ึงพระเจา้ประทาน หลงัจากท่ีพระองคป์ระทานพนัธสัญญา
และไม่สามารถเปล่ียนแปลงพนัธสัญญาได)้ แต่มาถึงมนุษยโ์ดยทางความเช่ือในพระคริสต ์

จ. ธรรมบัญญตัิสาปแช่งผู้ทีไ่ม่รักษาธรรมบัญญตัิครบทุกข้อ ดงันั้นท่ีผูห้วงัจะรอดโดยการ
รักษาธรรมบญัญติัจึงถูกสาปแช่งโดยธรรมบญัญติั แต่โดยการส้ินพระชนมท่ี์กางเขน พระคริสตไ์ดรั้บ
เอาค าสาปแช่งท่ีธรรมบญัญติัมีต่อมนุษยไ์ป และพระองคท์รงปลดปล่อยประชากรของพระองคใ์หพ้น้
จากค าสาปแช่งน้ี ท าไมพวกเขาจึงตอ้งหนักลบัเพื่อไปอยูใ่ตค้  าสาปแช่งน้ีอีก 

ฉ. ความชอบธรรม โดยการรักษาธรรมบญัญติัเป็นหลกัค าสอนท่ีใชก้นัในสมยัก่อนท่ีพระเยซู
เสด็จมาแต่มาบดัน้ีพระเยซูไดเ้สด็จมาแลว้ และผูท่ี้วางใจในพระองคเ์ป็นผูท่ี้มีจิตวิญญาณควรแก่การเป็น
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บุตรของพระเจา้การยอมฟังพวกคริสตชนนิยมศาสนายวิคือการหมุนนาฬิกายอ้นกลบั และการกลบัเป็น
ทารกอีกนั้นเอง 

ช. ธรรมบัญญตัิท าให้มนุษย์เป็นทาส แต่ความเช่ือในพระคริสตท์  าใหม้นุษยเ์ป็นไท ท าไม
มนุษยผ์ูเ้ป็นอิสระแลว้โดยพระคริสตต์อ้งละทิ้งเสรีภาพและยอมกลบัเป็นทาส “เพื่อเสรีภาพนั้นเอง พระ
คริสตจึ์งโปรดใหเ้ราเป็นไท เหตุฉะนั้นจงตั้งมัน่และอยา่เขา้เทียมแอกเป็นทาสอีกเลย” (กาลาเทีย 5:1) 

ซ. อยา่เขา้ใจผดิวา่เสรีภาพโดยพระคุณจะเป็นช่องทางให้มนุษยป์ระพฤติตนไร้ศีลธรรม ความ
เช่ือในข่าวประเสริฐคือความเช่ือท่ีแสดงออกเป็นกิจท่ีท าดว้ยความรัก และส่งผลใหมี้การประพฤติตาม 
“พระบญัญติัของพระคริสต์” (กาลาเทีย 5:6,6:2) 

2. เอสเซติก นอสติซิซึม (Ascetic Gnosticism) 

“นอสติคซิซึม” (Gnosticism) เป็นปรัชญาท่ีพฒันาข้ึนอยา่งเตม็ท่ีในศตวรรษท่ีสอง ปรัชญาน้ี
อธิบายคริสตศาสนาในชนชั้นสูงท่ีมีความรู้เขา้ใจ ปรัชญาน้ีอา้งตวัเองวา่เป็นความรู้ชั้นสูงซ่ึงสามารถ
ปลดปล่อยจิตวิญญาณจากโซ่ตรวนท่ีผกูมดัจิตวญิญาณกบัโลกวตัถุ และสามารถน าจิตวญิญาณไปสู่โลก
แห่งความจริงและความสวา่ง หลายส านกัของปรัชญาน้ีดูถูกโลกวตัถุ และแสดงออกโดยการทรมาน
ร่างกาย 

ในจดหมายของชาวโคโลสี เปาโลไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ความใชไ้ม่ไดข้องปรัชญาแห่งลทัธิน้ีซ่ึงก าลงั
ก่อตวั โคโลสีเป็นเมืองหน่ึงในหุบเขาไลคสัของแควน้เอเซีย เพื่อนร่วมงานของเปาโลคนหน่ึงไดน้ าข่าว
ประเสริฐไปสู่เมืองน้ีขณะท่ีเปาโลก าลงัท างานในฐานะอคัรทูตในเมืองเอเฟซสัประมาณ 3 ปี (ค.ศ. 52-
55) 2-3 ปีต่อมาเม่ือเปาโลถูกคุมตวัในกรุงโรมเพื่อรอการถวายฎีกาถึงซีซาร์ ท่านไดท้ราบข่าวความ
วุน่วายท่ีเกิดข้ึนในคริสตจกัรต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นหุบเขาไลคสัโดยเฉพาะอยา่งยิง่คริสตจกัรเมืองโคโลสี หลาย
คนในคริสตจกัรแห่งน้ีก าลงัหลงไปตามค าสอนท่ีน่าฟังซ่ึง (แมว้า่พวกเขาไม่เคยสงสัยวา่มนั) ก าลงั
ท าลายข่าวประเสริฐท่ีถูกตอ้งท่ีพวกเขาไดรั้บเอาไวแ้ละมนัก าลงัน าพวกเขาไปสู่ความเป็นทาส 

ค าสอนอนัน้ีมีแนวความคิดของชาวยวิเป็นพื้นฐานอยูม่าก ดงัเห็นไดจ้ากค าสั่งตามธรรมบญัญติั 
เช่นพิธีสุหนตั การกินการด่ืม สะบาโต วนัตน้เดือน และเร่ืองเทศกาลอ่ืน ๆ ของชาวยวิ มาถึงแค่น้ีเราคง
เห็นวา่ค าสอนเท็จน้ีคลา้ยคลึงกบั “ลิเกอลิซึม” (Legalism) ซ่ึงเปาโลไดต่้อสู้ในคริสตจกัรต่าง ๆ ของ
แควน้กาลาเทียแต่ถึงแมว้า่ค  าสอนเทจ็น้ีจะมีเร่ืองของชาวยิวเป็นพื้นฐาน แต่ส่วนหลกัใหญ่ของมนัเป็น
ปรัชญาซ่ึงไม่ไดม้าจากชาวยิว ในเมืองโคโลสีไม่มีก าแพงกั้นระหวา่งชาวยวิและชาวต่างชาติ การคบคา้
สมาคมในสังคมท าใหศ้าสนาต่าง ๆ ผสมผสานกนั และ “ค าสอนเทจ็ที่โคโลสี” (ช่ือน้ีเรียกกนัอยา่ง
แพร่หลาย) อาจจะเรียกไดว้า่เป็นการดดัแปลงข่าวประเสริฐ โดยมีโครงร่างของ “จิววสิฮ-์เฮเลนนิสติค  
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ซินคริตติซึม” (Jewish-Hellenistic Syncretism) “ซินคริตติซึม” (Syncretism) คือการเลือกเอาบางส่วน
ของศาสนาต่าง ๆ มาผสมผสานและปรับปรุงข้ึน 

ค าสอนเทจ็น้ีสอนวา่ ทูตสวรรคท่ี์เป็นตวักลางซ่ึงพระเจา้ประทานธรรมบญัญติัของยวิ 
(เปรียบเทียบ กิจการ 7:53, กาลาเทีย 3:19, ฮีบรู 2:2) ก็คือเทพเจด็องคแ์ห่งดาวเคราะห์เจด็ดวง ซ่ึงไดแ้ก่ 
“เทพผู้ครองศักดิเทพ” ผูท่ี้มีลกัษณะบางอยา่งของพระเจา้ และเป็นผูค้วบคุมเส้นทางการติดต่อระหวา่ง
พระเจา้กบัมนุษย ์ มนุษยจ์  าเป็นตอ้งถวายบรรณาการแก่เทพเหล่าน้ีดว้ยการรักษากฎเกณฑบ์างอยา่ง
เพราะเทพพวกน้ีมีอ านาจท่ีจะขวางมนุษยไ์ม่ใหเ้ขา้เฝ้าพระเจา้ได ้ การฝ่าฝืนกฎเกณฑคื์อการน าภยั
อนัตรายมาสู่ตวัมนุษย ์ เพราะเป็นการท าใหเ้ทพโกรธ และมนุษยต์อ้งดบัความโกรธของเทพดว้ยการ
ปฏิเสธความตอ้งการฝ่ายกายอยา่งรุนแรงและตอ้งลงโทษตวัเองดว้ย ลทัธิน้ีสอนถึงพระราชกิจของพระ
คริสตด์ว้ยในท านองท่ีวา่การเสด็จมาสู่โลก และการเสด็จสู่สวรรคข์องพระองคต์อ้งไดรั้บอนุญาตจาก
เทพเหล่าน้ี และการท่ีพระองคต์อ้งทนทุกขท์รมานและส้ินพระชนมเ์ป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่พระองคมี์
ศกัด์ิศรีต ่ากวา่เทพพวกน้ี ในท านองเดียวกนั ความจงรักภกัดีต่อพระคริสตไ์ม่อาจช่วยมนุษยใ์หห้ลุดจาก
การควบคุมของเทพเหล่าน้ีได ้ ดงัเห็นไดจ้ากกรณีของเปาโลผูรั้บใชข้องพระคริสตค์นหน่ึง ความทุกข์
ยากล าบากท่ีเปาโลไดรั้บใชพ้ระคริสตแ์สดงวา่ท่านไม่มีอ านาจเหนือเทพเหล่าน้ีผูส้ามารถช่วยท่านใหไ้ม่
ตอ้งรับความยากล าบากต่าง ๆ 

แนวค าสอนน้ีดึงดูดความสนใจของบุคคลบางประเภท เพราะมนัอา้งตวัเองวา่เป็นค าสอนชนิด
กา้วหนา้ส าหรับผูท่ี้มีจิตวิญญาณสูง คริสตชนไดรั้บเชิญใหแ้สวงหาปัญญาชั้นสูงน้ี และเขา้ใจความล ้า
ลึก โดยการยอมรับค าแนะน าติดต่อกนัหลายคร้ังจนบรรลุความบริบูรณ์ พิธีบพัติศมาเป็นค าแนะน าข้ึน
เร่ิมตน้ผูท่ี้ตอ้งการทราบสัจธรรมมากกวา่น้ีตอ้งละเวน้โลกวตัถุ โดยการทรมานกายอยา่งสาหสั
จนกระทัง่เขาถูกน าออกจากโลกแห่งความมืดไปสู่แดนแห่งความสวา่ง และการไปสู่ความสวา่งน้ีแหละ
คือการไดรั้บการไถ่อยา่งบริบูรณ์ 

ถึงแมป้รัชญาน้ีจะดึงดูดคนเป็นอนัมากได ้ แต่เปาโลกล่าวโทษลทัธิน้ีวา่เป็นการแสร้งท า มนั
ไม่ไดเ้ป็นความรู้สึกซ้ึงกวา่ความรู้แห่งข่าวประเสริฐท่ีอคัรทูตประกาศ ลทัธิน้ีขดัแยง้กบัข่าวประเสริฐ
อยา่งส้ินเชิงและท าลายหลกัความเช่ือหลกัฐานของคริสตศาสนา มนัเป็นลทัธิท่ียกยอ่งเทพแห่งดาว
เคราะห์และปล่อยชีวติตามโชคชะตาแทนท่ีจะแสวงหาน ้ าพระทยัพระเจา้ เป็นลทัธิท่ีน ามนุษยไ์ปสู่ความ
เป็นทาสของเทพต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา และเป็นลทัธิท่ีไม่สนใจพระคุณของพระเจา้ 

เปาโลยกเอาเร่ืองของพระคริสตข้ึ์นมาเพื่อคดัคา้นลทัธิน้ีซ่ึงท่านเรียกวา่ “ต านานมนุษย์” เทพ
แห่งดาวเคราะห์ไม่มีพระลกัษณะของพระเจา้เลยแมแ้ต่นอ้ยแต่พระคริสตมี์พระลกัษณะของพระเจา้
อยา่งครบบริบูรณ์ในพระคริสตมี์สติปัญญาและความรู้ทั้งปวง ในพระคริสตม์นุษยส์ามารถเขา้ถึง
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สติปัญญาและความรู้ทั้งปวง สติปัญญาและและความรู้ในพระคริสตมิ์ใช่ส่ิงท่ีมีเฉพาะชนชั้นสูงเท่านั้น 
แต่มีไวส้ าหรับทุกคน เทพแห่งดาวเคราะห์ไม่ใช่ตวักลางระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์ คนกลางระหวา่ง 
พระเจา้กบัมนุษยคื์อพระคริสตผ์ูท้รงสภาพของพระเจา้และมนุษย ์พระคริสตท์รงมีศกัด์ิศรีต ่ากวา่เทพเจา้
ดาวเคราะห์หรือ ? เปล่าเลย พระองคท์รงเหนือกวา่พวกมนัดว้ยเหตุผลสองประการ ประการแรก 
วญิญาณเหล่าน้ีถูกสร้างข้ึนมาโดยพระองคแ์ละเพื่อพระองค ์ พระองคท์รงสร้างพวกมนัและสรรพส่ิงท่ีมี
อยู ่ ประการทีส่อง พระองคท์รงชนะพวกมนัเม่ือพวกมนัมาต่อสู้กบัพระองคท่ี์ไมก้างเขน และโดยชยั
ชนะน้ีพระองคก์็ทรงปลดปล่อยประชากรของพระองคจ์ากเง้ือมมือของพวกมนัซ่ึงขณะน้ีหมดฤทธ์ิแลว้ 
เพื่อประชากรของพระองคจ์ะหลุดจากความเป็นทาส จ าเป็นหรือท่ีผูท่ี้เป็นอนัเดียวกนักบัพระคริสตต์อ้ง
ท าบางอยา่งเพื่อระงบัความโกรธของวญิญาณท่ีเป็นส่ิงท่ีมีข้ึนโดยพระคริสต ์จ าเป็นหรือท่ีผูท่ี้ไดต้ายและ
ฟ้ืนคืนชีวติร่วมกบัพระคริสตโ์ดยความเช่ือ และมีชยัชนะร่วมกบัพระองคต์อ้งถวายบรรณาการแก่
บรรดาเทพท่ีพา่ยแพพ้ระคริสตแ์ลว้ ลทัธิน้ีไม่ใช่ความรู้อนัลึกซ้ึงหรอก แต่การนมสัการเทพเหล่าน้ีเป็น
เร่ืองของคนไร้สติปัญญา มนัชกัชวนผูท่ี้เติบโตเป็นผูใ้หญ่ในพระคริสตไ์ดก้ลบัไปเป็นเด็กอีก 

ในการอธิบายข่าวประเสริฐเพื่อต่อตา้นลทัธิน้ี เปาโลไดเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดีในการพร้อมเสมอท่ีจะ
เป็น “คนทุกชนิดต่อคนทั้งปวง” เพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐ (1 โครินธ์ 9:22) ท่านเผชิญกบัความรู้ผิด ๆ 
และลทัธิปฏิเสธความตอ้งการของร่างกาย ซ่ึงมาล่อลวงคริสตชนชาวโคโลสีดว้ยความรู้ท่ีถูกตอ้งและ
ลทัธิปฏิเสธความตอ้งการของเน้ือหนงัของพระคริสต ์ ในการเขียนต่อตา้นการสอนเทจ็อยา่งไม่อ่อนขอ้ 
ท่านไดใ้ชค้  าศพัทข์องลทัธิน้ีและช้ีใหเ้ห็นวา่ความจริงซ่ึงพวกเขาไม่สามารถคน้พบดว้ยตวัเองนั้น เป็น
ความจริงท่ีหาไดใ้นพระคริสตผ์ูเ้ป็น “ความล า้ลกึ” (หรือการเปิดเผย) ของพระเจา้ 

มีบางคนใหค้วามเห็นไวว้า่ เปาโลเขียนจดหมายฉบบัน้ีดว้ยวตัถุประสงคส์องประการพร้อมกนั 
คืออธิบายกล่าวแกข้่าวประเสริฐเพื่อต่อสู้กบัคนท่ีมีปัญญาของชาวต่างชาติ และอธิบายข่าวประเสริฐ
ส าหรับคริสตชนในคริสตจกัร เม่ือเปาโลอธิบายใหช้าวต่างชาติ ท่านอธิบายดว้ยความเขา้ใจในเบ้ืองหลงั
ของลทัธิน้ีและใชภ้าษาส านวนของลทัธิน้ีตามความเขา้ใจของคริสตชน เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ปัญญาท่ี
พวกเขาไม่สามารถตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้งนั้นมีค าตอบอยูใ่นพระคริสต ์

การท่ีเปาโลไดใ้ชศ้พัทแ์สงของลทัธิสอนเทจ็แห่งโคโลสี โดยไม่แสดงความเช่ือถือในลทัธิน้ี 
ท าใหเ้ราเขา้ใจไดว้า่ ท าไมค าศพัทใ์นจดหมายโคโลสีและเอเฟซสัจึงต่างจากค าศพัทใ์นจดหมายฉบบัอ่ืน 
ๆ การต่อตา้นการสอนท่ีเทจ็ท่ีโคโลสีเป็นเหตุใหเ้ปาโลเปรียบสามคัคีธรรมของคริสตชนเป็นเหมือน
ร่างกาย แลว้ท่านจึงเปรียบคริสตจกัรโคโลสีและเอเฟซสัเป็นพระกายท่ีมีพระคริสตเ์ป็นศีรษะ โดย
วธีิการน้ีท่านไม่เพียงแต่แสดงความจริงวา่สมาชิกของคริสตจกัรตอ้งพึ่งพาอาศยักนัเท่านั้น แต่ยงัแสดง
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ความจริงวา่สมาชิกแต่ละคน และสมาชิกทั้งกลุ่มตอ้งพึ่งพระคริสตใ์นการมีชีวติและการมีฤทธานุภาพ 
และท่านพิสูจน์ใหเ้ห็นจริงวา่พระคริสตท์รงอยูเ่หนือวญิญาณต่าง ๆ ท่ีคอยท าลายพระองค ์

เม่ือเปาโลโตแ้ยง้ลทัธิสอนเท็จแห่งโคโลสี ท่านบรรยายถึงความยิง่ใหญ่ของพระคริสตเ์หนือทุก
ส่ิงในจกัรวาลอยา่งลึกล ้ายิง่กวา่ท่ีท่านเคยเขียนมาก่อน ความจริงอนัน้ีปรากฎอยูบ่า้งในจดหมายฉบบัอ่ืน
ท่ีเขียนก่อนหนา้น้ีแต่เปาโลบรรยายอยา่งละเอียดในจดหมายโคโลสีและเอเฟซสั ถึงแมค้วามชอบธรรม
โดยความเช่ือจะเป็นรากฐานของข่าวประเสริฐท่ีเปาโลประกาศ แต่ความชอบธรรมโดยความเช่ือไม่ใช่
ทั้งหมดของข่าวประเสริฐ ในบางคร้ังเปาโลเนน้ถึงความชอบธรรมโดยความเช่ืออยา่งมาก เช่นใน
จดหมายกาลาเทียและโรม จนท าใหบ้างคนเขา้ใจผดิวา่เร่ืองของจกัรวาลและปัญหาของคริสตจกัรอยา่ง
ในจดหมายโคโลสีและเอเฟซสัไม่ใช่ส่ิงท่ีเปาโลเขียน ตามความจริงแลว้เปาโลใหค้วามสนใจในเร่ืองทั้ง
สองและการพดูถึงข่าวประเสริฐในปัจจุบนัตอ้งอธิบายทั้งสองเร่ืองน้ี มิฉะนั้นจะเกิดความผดิพลาดข้ึน
ได ้

ทั้งน้ีเพราะวา่มนุษยใ์นปัจจุบนัควรไดท้ราบความจริง ท่ีวา่พระคริสตท์รงอยูเ่หนือส่ิงท่ีมีอ านาจ
ต่าง ๆ ในจกัรวาล มนุษยต์กอยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองใหห้ลุดจากอ านาจอนัโหดร้าย ซ่ึง
เขาไม่อาจเอาชนะหรือหนีให้พน้ได ้ ส่ิงท่ีมีอ านาจเหล่าน้ีอาจเป็นสัตวป์ระหลาดของแฟรงเกนสไตน์
(Frankenstein) ท่ีสร้างดว้ยมือมนุษย ์ หรืออาจเป็นส่ิงน่ากลวัท่ีมนุษยค์วบคุมไม่ไดไ้ม่วา่ส่ิงนั้นจะเป็น
อะไรก็ตามมนุษยต์กอยูใ่นความหวาดกลวัวา่เขาจะถูกท าลายโดยอ านาจเหล่านั้น ข่าวประเสริฐของพระ
คริสตท่ี์เปาโลใหแ้ก่ชาวโคโลสีเป็นข่าวแห่งความหวงั ส าหรับคนในปัจจุบนัท่ีตกอยูใ่นโลกแห่งความ
วุน่วายใจและส้ินหวงั พระคริสตผ์ูถู้กตรึงและผูฟ้ื้นคืนพระชนมเ์ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของมนุษยทุ์กคน 
อ านาจในจกัรวาลทั้งท่ีเป็นมิตรและศตัรู ต่างอยูภ่ายใตอ้  านาจของพระคริสต ์การเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบั
พระคริสต ์ โดยความเช่ือท าใหเ้ราหลุดพน้จากอ านาจของศตัรูเหล่าน้ี ท าให้เรายนิดีปรีดาในเสรีภาพ 
และท าใหเ้ราเป็นผูมี้อ  านาจเหนืออาณาจกัรของผ ีทั้งน้ีเพราะชยัชนะของพระคริสตเ์ป็นของเราแลว้ 

3.แอนไทโนเมยีน นอสตซิิสซึม (Autinomian Gnosticism) 

ความคิดท่ีวา่วตัถุเป็นส่ิงท่ีชัว่ในตวัของมนัเอง ท าใหพ้วก “นอสติค” (Gnostics) ส่วนใหญ่
ทรมานร่างกายเพื่อช่วยจิตวิญญาณของมนุษยใ์ห้รอด แต่มีพวก “นอสติค” (Gnostics) บางพวกท่ีมี
ความเห็นแตกต่างจากน้ีพวกน้ีกล่าววา่เน่ืองจากร่างกายเป็นส่วนหน่ึงของโลกวตัถุ ดงันั้นร่างกายจึงไม่มี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัศาสนาเลย การทรมานร่างกายหรือการสนองตณัหาของร่างกายไม่ช่วยท าใหจิ้ต
วญิญาณของผูใ้ดดีข้ึนเลย และมีบางส านกัถึงกบัคิดเห็นวา่มนุษยค์วรท าให้ร่างกายไดรั้บความละลาย
โดยการท าความชัว่และความไม่บริสุทธ์ิทุกชนิดเท่าท่ีจะท าได ้
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ค าสอนของอคัรทูตขดัแยง้กบัทศันคติผดิ ๆ ต่อร่างกายเหล่าน้ีอยา่งส้ินเชิง ค าสอนของอคัรทูตมี
อยูว่า่ร่างกายเป็นของพระเจา้เหมือนท่ีวิญญาณเป็นของพระเจา้ และมนุษยค์วรถวายร่างกายของเขาใน
การรับใชพ้ระองคพ์ระธรรมเล่มหน่ึงในพระคมัภีร์ใหม่ ซ่ึงเขียนข้ึนต่อตา้นโดยตรงต่อลทัธิไร้ศีลธรรม
อนัน้ีท่ีไม่หา้มการประพฤติชัว่ไดแ้ก่จดหมายยดูาห์ 

ยดูาห์คงเขียนจดหมายน้ีข้ึนในตอนปลายของศตวรรษแรก ท่านเขียนบอกผูอ่้านวา่เม่ือท่าน
ตั้งใจจะเขียนเร่ือง “ความรอดร่วมกนั” ท่านกลบัเห็นความจ าเป็นท่ีจะเปล่ียนเป็นเร่ืองการกล่าวแกเ้พื่อ
ข่าวประเสริฐ เพื่อต่อสู้ลทัธิสอนเทจ็ท่ีคอยท าลายข่าวประเสริฐอยา่งเงียบ ๆ ยดูาห์ไม่เพียงแต่อธิบาย
หลกัความเช่ือท่ีถูกตอ้งเท่าน้ี แต่ท่านรุกคืบหนา้เขา้ไปในลทัธิเทจ็เพื่อโจมตี เปิดเผยความผดิพลาดและ
ประจานให้โลกรู้วา่ค าสอนน้ีเป็นส่ิงไร้สาระ 

ความเช่ือท่ียดูาห์ปรารถนาใหผู้อ่้านมีก็คือ “หลกัค าสอนท่ีเช่ือกนัอยูท่ี่ไดท้รงโปรดมอบไวแ้ก่
ธรรมิกชนคร้ังเดียวเป็นพอ” “หลกัค าสอนท่ีเช่ือกนัอยู”่ ไม่ใช่ความเช่ือแต่เป็น หลกัค าสอนทุกขอ้ท่ี 
คริสตชนเช่ือวา่เป็นความจริง หลกัค าสอนน้ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงมอบให้แก่อคัรทูตและอคัรทูตได้
มอบต่อใหแ้ก่ประชากรของพระองค ์ เพราะวา่พระคริสตเ์ป็นพระวาทะท่ีสมบูรณ์ของพระเจา้ท่ีมีต่อ
มนุษย ์ พระเจา้ไม่มีอะไรจะตรัสกบัมนุษยเ์พิ่มเติมจากท่ีพระองคต์รัสในพระคริสต ์ ดงันั้นผูใ้ดก็ตามท่ี
อา้งตวัมาสอนส่ิงท่ีพระเจา้ทรงเปิดเผยเพิ่มเติมจากส่ิงท่ีพระเจา้เปิดเผยในพระคริสต ์(การกระท าอนัน้ีไม่
เหมือนกบัการแปลความส่ิงท่ีพระเจา้ทรงเปิดเผยในพระคริสต)์ เป็นผูส้อนเทจ็ ทั้งน้ีไม่วา่ค  าสอนนั้นจะ
ออกมาในรูปแบบของหนงัสือซ่ึงผูน้ั้นน ามาใชแ้ทนพระคมัภีร์หรือใชเ้พิ่มเติมพระคมัภีร์ หรือเป็นหลกั
ความเช่ืออ่ืนใดท่ีผูมี้อ  านาจในคริสตจกัรไดป้ระกาศใชโ้ดยท่ีหลกัความเช่ือนั้นไม่ปรากฏในพระคมัภีร์ 
“จอห์น โรบินสัน ออฟ ไลเดน้” (John Robinson of Leiden) ไดก้ล่าวความจริงไวว้า่ “องค์พระผู้เป็นเจ้า
ยงัมีความจริงทีพ่ระองค์จะทรงเปิดเผยจากพระวาทะของพระองค์” แต่ความจริงท่ีพระองคจ์ะทรง
เปิดเผยอีกตอ้งมาจากพระวาทะท่ีพระองคไ์ดต้รัสไวแ้ลว้ พระวาทะน้ีไดบ้งัเกิดเป็นมนุษยคื์อพระเยซู
คริสต ์ และบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์ส าหรับเรา พระวิญญาณของพระเจา้ผูต้รัสผา่นผูเ้ผยพระวจนะและ
อคัรทูต ยงัคงตรัสกบัเราผา่นทางค าพดูของคนเหล่านั้น ทั้งน้ีเพื่อเป็นพยานฝ่ายพระคริสต ์ ผูท่ี้พระเจา้
ทรงเปิดเผยทุกส่ิงครบบริบูรณ์ในพระองค ์

ครูสอนเทจ็ท่ียดูาห์ก าลงัเขียนต่อตา้นอยูน้ี่ไม่ไดเ้ป็นศตัรูอยา่งเปิดเผย แต่ไดแ้ทรกซึมเขา้มาใน
คริสตจกัรเป็นคริสตชนท่ีมีต าแหน่ง พวกเขาประกาศตวัวา่มีความเช่ือในพระคริสต,์รับบพัติศมาในพระ
นามของพระองค ์เขา้ร่วมสามคัคีธรรมในคริสตจกัร แต่ความประพฤติของเขาท าใหผู้อ่ื้นรู้วา่พวกเขาคือ
สุนขัป่าท่ีอยูใ่นคราบของแกะพวกเขาถือเอาการอภยัโทษบาปโดยข่าวประเสริฐ และการไถ่บาปของ
พระคริสตเ์ป็นเสมือนใบอนุญาตในการท าบาปตามอ าเภอใจโดยไม่เกรงกลวัผลของบาป เช่นเดียวกบั
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คนท่ีเปาโลรู้จกัและเช่นเดียวกบัรัสปูติน (Rasputin) ในศตวรรษน้ี คนเหล่าน้ีคิดเห็นวา่เขาควรด ารงชีวิต
ในบาปเพื่อใหพ้ระคุณมีมากข้ึน ยดูาห์เขียนวา่เม่ือพวกเขากระท าเช่นนั้น พวกเขา “ถือเอาพระคุณของ
พระเจา้ของเราเป็นเหตุใหก้ระท าความชัว่ชา้ลามก” ชีวติของพวกเขาเป็นชีวิตท่ีไม่เคยรู้จกัความหมาย
และฤทธานุภาพของข่าวประเสริฐและเป็นชีวติท่ีปฏิเสธพระคริสต ์ เม่ือยดูาห์กล่าววา่พวกเขา “ปฏิเสธ
พระเยซูคริสตผ์ูท้รงเป็นเจา้นายและองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราแต่องคเ์ดียว” ท่านอาจก าลงัคิดถึงค าสอน
ในเร่ืองศีลธรรมและการกระท าของพวกเขา แต่ค าสอนและการกระท าเช่นน้ีอาจเป็นมาร่วมกบัหลกั
ความเช่ือท่ีผิดอนัเก่ียวกบัพระลกัษณะของพระเยซูคริสตแ์ละพระราชกิจของพระองค ์ ความเช่ือผิด ๆ 
แบบน้ีพบในปรัชญา “นอสติค” (Gnostic) เสมอไม่เร่ืองใดก็เร่ืองหน่ึง 

ยดูาห์กล่าวแก้เพ่ือข่าวประเสริฐอย่างไรในการต่อสู้กับค าสอนเทจ็ของพวกนี้ 
ประการแรก ท่านเตือนผูอ่้านของท่านใหร้ะลึกถึงบุคคลในพระคมัภีร์เดิมท่ีมีการกระท าเป็น

ตน้ฉบบัส าหรับครูสอนเทจ็เหล่าน้ี พระเจา้จะทรงพิพากษาคนเหล่าน้ีเหมือนกบัท่ีพระองคไ์ดท้รง
พิพากษาชาวอิสราเอลท่ีกบฏในถ่ินถุรกนัดาร เหล่าทูตสวรรคท่ี์ขาดการเช่ือฟัง ชาวเมืองท่ีอาศยัในพื้นท่ี
ราบเหมือนกบัท่ีพระองคท์รงพิพากษามนุษยแ์ต่ละคน เช่น คายนิ บาลาอมั และโคราห์ บุคคลในพระ
คมัภีร์เดิมท่ีกล่าวมาแลว้ลว้นกบฏต่อพระเจา้และตวัแทนของพระองค ์ ดงันั้นพวกเขาจึงไดรั้บโทษจาก
การกบฏนั้น ๆ ครูสอนเทจ็เหล่าน้ีก็เช่นเดียวกนั พวกเขาไม่รับฟังผูป้กครองดูแลคริสตจกัร และบ ารุง
บ าเรอตวัเองแทนท่ีจะเล้ียงดูผูท่ี้หลงติดตามพวกเขา 

“พวกปากเสีย! พวกมนัไมรู้่จกัวธีิการถือไมเ้ทา้ของผูเ้ล้ียงแกะ พวกมนัไม่ทราบแมแ้ต่ส่ิงท่ี 
มีคุณค่านอ้ยท่ีสุด 
ท่ีผูเ้ล้ียงแกะท่ีดีควรจะมี” 

(จากหนงัสือ ลีซิดาส Lycidas แต่งโดย จอห์น มิลตนั John Milton) 
ประการทีส่อง ยดูาห์ช้ีใหเ้ห็นวา่ผูเ้ผยพระวจนะในพระคมัภีร์เดิมนบัแต่เอโนค (Enoch) ไดรู้้

ล่วงหนา้วา่จะมีครูสอนเท็จแบบน้ี อคัรทูตของพระคริสตก์็ทราบล่วงหนา้เช่นกนัและไดเ้ตือนล่วงหนา้
ถึงแผนการอนัชาญฉลาดของมนั ตามความจริงแลว้ยดูาห์เขา้ใจวา่พวกเหล่าน้ีท าใหค้  าพยากรณ์ถึงคน
นอกกฎหมายส าเร็จบางส่วน ท่านไดบ้รรยายลกัษณะของพวกน้ีวา่ เป็นคน “คุยอวดเสียงขรม” (ขอ้ท่ี 
16) โดยใชภ้าษาส านวนท่ีดาเนียลไดบ้รรยายลกัษณะของกษตัริยผ์ูท้  าตามชอบพระทยัของตนเองผูจ้ะ 
“พดูส่ิงท่ีอศัจรรยก์ล่าวต่อสู้พระเจา้แห่งพระทั้งหลาย” (ดาเนียล 11:36) ยดูาห์ไม่ใช่คริสตชนผูเ้ดียวใน
ช่วงเวลานั้นท่ีเขียนวา่ลทัธิสอนเท็จเป็นการปรากฏเร่ิมตน้ของวญิญาณท่ีเป็นปฏิปักษข์องพระคริสต ์ จะ
ถูกปล่อยออกมาเม่ือเวลาครบก าหนด ต่อไปเราจะเห็นวา่ยอห์นก็เขียนในท านองน้ี 
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ประการทีส่าม ยดูาห์หนุนใจใหผู้รั้บจดหมายของเขายดึหลกัความเช่ือท่ีพระเจา้ทรงประทาน
คร้ังเดียวเป็นพอไวเ้ป็นรากฐานของชีวิต ใหข้ะมกัเขมน้ในการอธิษฐานจงมีสามคัคีธรรมร่วมกนัใน
ความรักของพระเจา้ และคอยพระกรุณาคุณของพระเยซูในการเสด็จมาของพระองคท์ั้งน้ีเพื่อวา่พวกเขา
จะยงัคงอยูใ่นการไปสู่ชีวตินิรันดร์ท่านยงัหนุนใจใหพ้วกเขาช่วยเหลือ ผูท่ี้ก  าลงัจะหลงเช่ือครูสอนเทจ็ 
แต่อยา่เขา้ใกลค้  าสอนเทจ็อยา่งเด็ดขาด 

และประการทีส่ี่ ท่านมอบพวกเขาไวใ้นพระหตัถข์องพระเจา้ผูท้รงสามารถรักษาพลไพร่ของ
พระองคมิ์ใหล้ม้จนกระทัง่พระองคท์รงน าพวกเขามาอยูพ่ระสิริของพระองค ์ และประทานความช่ืนชม
ยนิดีใหพ้วกเขาในการเขียนต่อตา้นค าสอนเท็จ ยดูาห์ไม่เพียงแต่ประจานความชัว่ร้ายของค าสอนเท็จ
เท่านั้น แต่ท่านยงัหนุนใจให้คริสตชนเพิ่มเติมความรักของพระเจา้และความเช่ือในพระคริสตม์ากยิง่ข้ึน
อีกดว้ย 

4. โดเซทสิซึม (Docetism) 

ค าสอนของพวก นอสติค (Gnostic) ท่ีวา่วตัถุในโลกเป็นส่ิงท่ีไม่มีอยูจ่ริงหรือเป็นแก่นแห่ง
ความชัว่ เป็นค าสอนท่ีขดักบัความเช่ือพื้นฐานในพระคมัภีร์ใหม่ มนัท าลายหลกัความเช่ือเก่ียวการ
เนรมิตสร้างโลก เพราะพระเจา้จะสร้างส่ิงท่ีไม่เป็นจริงหรือส่ิงท่ีชัว่ไดอ้ยา่งไรกนั มนัท าลายหลกัความ
เช่ือเก่ียวกบัการเนรมิตสร้างโลก เพราะพระเจา้จะสร้างส่ิงท่ีไม่เป็นจริงหรือส่ิงท่ีชัว่ไดอ้ยา่งไรกนัมนั
ท าลายหลกัความเช่ือเก่ียวกบัการบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระเยซูคริสต ์ เพราะพระเจา้จะอยูใ่นร่างกายได้
อยา่งไร ถา้ร่างกายมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีไม่เป็นจริงและชัว่ชา้ มีทฤษฏีอยูท่ฤษฏีหน่ึงท่ีพยายามผสมผสานค า
สอนเร่ืองวตัถุของพวก “นอสติค” (Gnostic) ใหเ้ขา้กบัค าสอนของอคัรทูตเก่ียวกบัพระคริสต ์ โดย
อธิบายวา่พระกายของพระองคไ์ม่ใช่ร่างกายของมนุษยจ์ริง ๆ แต่เป็นภาพลวงตา พระองคเ์พียงแต่ดู
เหมือนวา่สถิตอยูใ่นร่างกายมนุษย ์ พวกท่ียดึถือทฤษฏีน้ีไดรั้บการขนานนามวา่พวก “โดเซทสิ” 
(Docetists) เพราะค าภาษากรีก “โดคีน” (dokein) แปลวา่ “ดูเหมือน” 

แต่ถา้พระคริสตมิ์ไดท้รงเกิดเป็นมนุษยจ์ริง ๆ การส้ินพระชนมแ์ละการฟ้ืนคืนพระชนมข์อง
พระองคก์็เป็นของปลอมดว้ย ดงันั้นข่าวประเสริฐก็เป็นเร่ืองราวของการโกหกและปราศจากฤทธ์ิอ านาจ
ค าสอนเทจ็ท่ีแพร่หลายอยูไ่ดไ้ม่นานน้ี (กล่าวคือเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ของคริสตชนไดไ้ม่
นาน) ไดใ้หม้รดกช้ินหน่ึงแก่มุสลิมท่ีมกัก่อความร าคาญใหพ้วกคริสตชนท่ีก าลงัเป็นพยานแมใ้น
ปัจจุบนั เพราะคมัภีร์กุรอานเขียนเก่ียวกบัพระเยซูวา่ “พวกเขาไม่ได้ฆ่าพระองค์ พวกเขาไม่ได้ตรึง
พระองค์ท่ีกางเขน แต่พวกเขาเห็นภาพลวงตา” เราอาจสรุปไดว้า่ พระมูฮมัหมดัเอาความคิดน้ีมาจาก
พวก “โดเซทิส” (docetists) 
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ในช่วงเวลาใกลจ้ะส้ินศตวรรษแรก เราพบวา่คริสตชนไดรั้บค าเตือนเสมอให้ระวงัผูท่ี้ปฏิเสธ
การบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระคริสต ์ กล่าวคือไม่ยอมรับวา่พระคริสตท์รงบงัเกิดเป็นมนุษยจ์ริง ๆ คน
เหล่าน้ีอาจอา้งตวัวา่เป็นผูเ้ผยพระวจนะ ค าพดูของเขาออกมาจากปากโดยปราศจากการใคร่ครวญก่อน 
แลว้เขายงัอาจกล่าววา่ค าพดูของเขาไดรั้บการดลใจจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิในขณะท่ีพดู คริสตชนได้
รับค าเตือนให้ตรวจสอบเน้ือหาของค าสอนของคนเหล่าน้ี เพื่อจะทราบไดว้า่พวกเขาไดรั้บการดลใจจาก
พระวญิญาณบริสุทธ์ิหรือจากวญิญาณชัว่ ในตอนตน้ของศตวรรษท่ีสอง “อิคเนทเชียส” (Ignatius) ผู้
เป็นบิชชอ้ปของอนัทิโอกไดว้างหลกัเกณฑใ์นการเผยพระวจนะข้ึนในคริสตจกัรต่าง ๆ ถึงแมว้า่ท่านเอง
จะมีของประทานในการเผยพระวจนะก็ตาม ทั้งน้ีเพราะครูสอนเท็จมกัดึงดูดความสนใจของผูฟั้งดว้ย
การท าเป็นเผยพระวจนะ และก่อนหนา้น้ี ยอห์นผูมี้ฉายาวา่ “อคัรสาวกขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” (เป็น
ฉายาของท่านในแควน้เอเซีย) เห็นความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขียนจดหมายถึงคริสเตียนในแควน้นั้นวา่ “ท่าน
ท่ีรักทั้งหลาย อยา่เช่ือวิญญาณเสียทุก ๆ วญิญาณ แต่จงพิสูจน์วญิญาณนั้น ๆ วา่มาจากพระเจา้หรือไม่ 
เพราะวา่มีผูพ้ยากรณ์เทจ็เป็นอนัมากจาริกไปในโลก โดยขอ้น้ีท่านทั้งหลายก็จะรู้จกัพระวญิญาณของ
พระเจา้ คือวา่วิญญาณทั้งปวงท่ียอมรับวา่พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จมาเป็นมนุษย ์ วิญญาณนั้นก็มาจากพระ
เจา้ และวญิญาณทั้งปวงท่ีไม่ยอมรับเช่ือพระเยซู (วา่พระองคไ์ดเ้สด็จมาเป็นมนุษยจ์ริง ๆ) วญิญาณนั้นก็
ไม่ไดม้าจากพระเจา้” (1 ยอห์น 4:1-3) และท่านเขียนอีกวา่ “มีผูล่้อลวงเป็นอนัมากเท่ียวจาริกไปในโลก 
คนไหนไม่รับวา่พระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จมาเป็นมนุษย ์ คนนั้นแหละเป็นผูล่้อลวงและเป็นปฏิปักษก์บัพระ
คริสต”์ (2 ยอห์น 7) การท างานของ “ปฏิปักษข์องพระคริสตห์ลายคน” เป็นสัญญาณเตือนวา่ถึง “วาระ
สุดทา้ย” แลว้และในวาระปฏิปักษข์องพระคริสตต์วัเอแ้ละตวัสุดทา้ย (Antichrist) จะปรากฏตวั และจะ
ถูกท าลายไป (1 ยอห์น 2:18) 

“เซอรินตสั” (Cerinthus) เป็นผูน้ าส านกัหน่ึงของปรัชญา “โดซิติซึม” (docetism) ซ่ึงเป็น “คน
ล่อลวง” ท่ียอห์นเอาใจใส่เป็นพิเศษ (ตามค าบอกเล่าต่อกนัมา) “เซอรินตสั” (Cerinthus) มีความเช่ือวา่ 
“พระคริสต์” (ฤทธานุภาพของพระเจา้) ไดเ้สด็จลงมาสวมทบัชายคนหน่ึงช่ือเยซูในพิธีบพัติศมา และ
พระคริสตท์รงช่วยเยซูในการท าอศัจรรยซ่ึ์งพบเสมอในงานของเยซู แต่พระคริสตท์รงละพระเยซูก่อนท่ี
เยซูจะส้ินชีวติ การท่ีพระคริสตท์รงละเยซูไปก่อนท่ีเขาจะตายนั้นเป็นความส าคญัในการเขียน “กอดเพล็ 
ออฟ ปีเตอร์” (Gospel of Peter) ซ่ึงเป็นหนงัสือของพวกสอนเทจ็พวกน้ีและเขียนข้ึนในตอนปลายของ
ศตวรรษท่ีสอง ในหนงัสือเล่มน้ีกล่าวไวว้า่ เยซูไดร้้องท่ีกางเขนวา่ “ฤทธานุภาพของข้าพเจ้า ฤทธานุ
ภาพของข้าพเจ้า ท าไมพระองค์จึงทรงทอดทิง้ข้าพเจ้า?” 

ยอห์นพิสูจน์ให้เห็นวา่ลทัธิน้ีไม่มีความเป็นจริงดว้ยขอ้เขียน ในหนงัสือพระกิตติคุณและ
จดหมายของท่าน เม่ือท่านเขียนใน 1 ยอห์น 5:6 วา่ “น่ีแหละคือผูท่ี้ไดม้าโดยน ้าและพระโลหิต คือ พระ
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เยซูคริสตไ์ม่ใช่ดว้ยน ้าส่ิงเดียว แต่ดว้ยน ้าและพระโลหิต” ท่านก าลงัคิดถึงผูท่ี้เช่ือวา่พระคริสตม์าดว้ยน ้า 
(ในขณะท่ีเยซูรับบพัติศมา) แต่ไม่ไดม้าดว้ยโลหิต (เพราะวา่พระคริสตท์รงละเยซูก่อนการส้ินชีวติ) ผู ้
อธิบายพระคมัภีร์บางคนแปลความวา่ น ้าและพระโลหิตในท่ีน้ีหมายถึงพิธีศกัด์ิสิทธ์ิสองอยา่งของ
คริสตศาสนา และพวกเขาอาจแปลความไม่ผดิแต่ส่ิงท่ียอห์นใหค้วามสนใจมากกวา่ก็คือเหตุการณ์ใน
ประวติัศาสตร์ท่ีเป็นเบ้ืองหลงัของพิธีทั้งสอง ผูท่ี้รับบพัติศมาคือพระคริสตซ่ึ์งเป็นพระบุตรของพระเจา้ 
ยอห์นเขียนตอบโตพ้วกสอนเทจ็เหล่าน้ีดว้ยการประกาศหลกัความเช่ือท่ีแทจ้ริงของพระคริสตด์ว้ยความ
มัน่ใจ 

ท านองเดียวกนัท่านไดเ้ขียนพระกิตติคุณเก่ียวกบั การบงัเกิดเป็นมนุษยข์ององคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ของเรา โดยใชภ้าษาตรง ๆ และไม่ก ากวม ฉะนั้นท่านจึงไม่เปิดโอกาสใหพ้วก “โดซิติสท”์ (docetist) 
เขา้ใจผดิหรือแปลความผดิ ท่านเขียนวา่ “พระวาทะไดท้รงบงัเกิดเป็นมนุษย”์ (ยอห์น 1:14) ท่านไม่ได้
เขียนวา่ “พระวาทะทรงถือสภาพมนุษย”์ หรือ “พระวาทะทรงรับเอาร่างกายมนุษย”์ ถา้ท่านเขียนเช่นน้ี
ท่านก็ยงัคงเขียนความจริงแต่อาจก ากวม เม่ือท่านเขียนวา่ “พระวาทะไดท้รงบงัเกิดเป็นมนุษย”์ ท่าน
พยายามเนน้การบงัเกิดเป็นมนุษยจ์ริง ๆ ดว้ยค าพดูท่ีไม่อาจตีความหมายเป็นอ่ืนได ้

ในตอนเร่ิมตน้ของหนงัสือพระกิตติคุณ ท่านไดเ้นน้การบงัเกิดเป็นมนุษยจ์ริง ๆ ของพระคริสต ์
และในตอนใกลจ้บหนงัสือพระกิตติคุณ ท่านไดเ้นน้ถึงการส้ินพระชนมจ์ริง ๆ ของพระคริสต ์ เพื่อ
ต่อตา้นพวกท่ีเช่ือวา่พระองคดู์เหมือนส้ินพระชนมห์รือพวกท่ีเช่ือวา่ผูท่ี้ตายไม่ใช่พระคริสต ์ ในค า
บรรยายเก่ียวกบัการตรึงท่ีกางเขน ท่านอธิบายไวว้า่หลงัจากพระเยซูทรงส้ินพระชนมแ์ลว้ พระองคถู์ก
ทวนแทงท่ีสีขา้ง “และพระโลหิตกบัน ้าท่ีไหลออกมาทนัที” (ยอห์น 18:34) แลว้ท่านเขียนต่อไปวา่ “คน
นั้นท่ีเห็นท่ีเป็นพยานและค าพยานของเขาก็เป็นความจริงและเขาก็รู้วา่เขาพดูความจริง เพื่อท่านทั้งหลาย
จะไดเ้ช่ือ” ยอห์นกล่าวยนืยนัความมัน่ใจในค าพยานของเขาเพื่อใหผู้อ่้านพระกิตติคุณแน่ใจวา่ “(ก) พระ
คริสตท์รงส้ินพระชนมจ์ริง ๆ (ข) พระเยซูทรงท าใหค้  าพยากรณ์ในพระคมัภีร์ส าเร็จโดยการ
ส้ินพระชนม ์ (ค) เลือดและน ้าจากสีขา้งเป็นอุปมาท่ีสอนความจริงวา่พระองคเ์สด็จมา” ไม่ใช่ดว้ยน ้าส่ิง
เดียว แต่ดว้ยน ้าและพระโลหิต 

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในประวติัศาสตร์เก่ียวกบัพระคริสต ์ เป็นส่ิงท่ีเราจะใชอ้า้งอิงในการ
พิสูจน์วา่ส่ิงไหนผดิและส่ิงไหนเราตอ้งรับเป็นความจริง ค าประกาศของคริสตจกัรโดยผูมี้อ านาจใน
คริสตจกัรไม่ใช่ส่ิงท่ีจะใชแ้ทนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงเก่ียวกบัพระคริสตไ์ด ้ “เรายอมรับสภาพเรายอมรับค า
ประกาศหลกัความเช่ือ แต่ทั้งหมดนีต้้องอยู่บนรากฐานแห่งประวตัิศาสตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระ
เยซูคริสต์” 
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การอธิบายข่าวประเสริฐอย่างถ่ีถ้วนและลึกซ้ึงเป็นการกล่าวแก้เพ่ือข่าวประเสริฐอย่างดีท่ีสุดใน
การต่อต้านลัทธิสอนเท็จ อัครทูตและคริสตชนในศตวรรษท่ีหน่ึงได้ใช้วิธีการดังกล่าวนี ้การพิสูจน์ว่าค า
สอนเทจ็เป็นส่ิงท่ีผิดและจ าเป็นท่ีจะต้องมีการประกาศข่าวประเสริฐอย่างละเอียดถกูต้อง 

หลกัค าสอนเทจ็บางอยา่งท่ีพวกเขาเคยพบยงัคงอยูจ่นกระทัง่ทุกวนัน้ี ค  าสอนเท็จท่ีไดรั้บความ
นิยมอยา่งไม่เส่ือมคลายไดแ้ก่ค าสอนท่ีวา่เราสามารถเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้ได ้ โดยการประพฤติ
ท่ีดีของเราเอง หรือเพียงแต่เรากระท าตวัเป็นคนอ่อนสุภาพ พระเจา้มิทรงตอ้งการอะไรมากกวา่น้ี ผูเ้ขียน
เองคิดวา่ผูอ่้านหนงัสือเล่มน้ี คงจะเคยมีประสบการณ์ในการอธิบายใหบ้างคนฟังวา่มนุษยเ์ป็นผูช้อบ
ธรรมไดโ้ดยความเช่ือ โดยใชภ้าษาท่ีฟังเขา้ใจง่ายท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ แต่ในท่ีสุดเราก็ไดรั้บค าตอบวา่ 
“จริงครับ ผมก็พดูแบบน้ีเสมอวา่เราตอ้งท าดีเท่าท่ีเราจะท าได ้ ทุกวนัน้ีเราตอ้งยนืยนัความจริงต่อไปน้ีวา่ 
มนุษยเ์ป็นคนอธรรมในสายพระเนตรของพระเจา้ และมนุษยเ์ป็นหน้ีพระคุณของพระเจา้อยา่งมหาศาล 
และพระคริสตท์รงเป็นค าตอบทุกอยา่งของมนุษย ์ความจริงเหล่าน้ีเปาโลไดย้นืยนัในจดหมายถึงชาว 
กาลาเทีย แต่ถา้ผูใ้ดหลงผดิคิดวา่เสรีภาพของคริสตชนท่ีเราไดรั้บ คือเสรีภาพท่ีท าใหเ้ราไม่ตอ้งด าเนิน
ชีวติอยา่งมีศีลธรรม เราตอ้งยนืยนักบัเขาวา่พระคุณของพระเจา้สอนเราให ้ “ละทิ้งความอธรรมและ
โลกียตณัหา และด าเนินชีวิตในยคุน้ีอยา่งมีสติสัมปชญัญะ สัตยซ่ื์อสุจริต และตามคลองธรรม” (ทิตสั 
2:12) และเม่ือนกัปรัชญาหรือนกัดาราศาสตร์พยายามอธิบายคริสตศาสนาจนไม่เป็นคริสตศาสนาใหเ้รา
ระลึกวา่คริสตชนในศตวรรษท่ีหน่ึงไดพ้บกบัปัญหาน้ีแลว้เรียนรู้ในการแกปั้ญหาน้ี 

ปรัชญาและดาราศาสตร์มกัจะไดรั้บความนิยมอยูไ่ม่นาน ถา้คริสตศาสนาเป็นเหมือนความคิด
ของปรัชญาและดาราศาสตร์ในศตวรรษแรก คริสตศาสนาคงสูญส้ินไปจากโลกน้ีนานแลว้ พระกิตติคุณ
อยูอ่ยา่งคงทนถาวร เพราะไม่ใช่ส่ิงท่ีคลอ้ยตามทศันคติของโลกน้ี ซ่ึงมีวนัแต่จะลา้สมยั พระกิตติคุณ
เป็นส่ิงท่ีทนัสมยัในทุกยคุ ทนัสมยัในศตวรรษท่ียีสิ่บเท่ากบัท่ีเคยทนัในศตวรรษท่ีหน่ึง เพราะพระกิตติ
คุณสนองตามตอ้งการของมนุษยผ์า่นทางพระคริสตผ์ูเ้ป็นเหมือนเดิมในวานน้ี วนัน้ีและสืบไปเป็นนิตย ์
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บทที ่7 พระด ารัสสุดท้ายของพระเจ้าคอืข่าวประเสริฐ 

ในเดือนเมษายน 1958 ขา้พเจา้ไดอ่้านหนงัสือพิมพต์อนหน่ึงกล่าววา่ ผูป้ระกาศชาวพื้นเมืองคน
หน่ึงเดินทางร่วมไปกบัคณะมิชชนันารีชาวเดนมาร์กในประเทศซูดาน เขาถูกปรับและถูกจ าคุก 6 เดือน 
เพราะเขากระท าผิดต่อชาวมุสลิมในการเทศนาโดยใชพ้ระด ารัสของพระเยซูคริสต ์ “ไม่มีผู้ใดมาถึงพระ
บิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” ผูป้ระกาศคนนั้นยนืยนัวา่ เขาไม่ไดพ้ดูส่ิงใดเป็นปฏิปักษต่์อความเช่ือของ
อิสลาม และเขาไดย้ืน่อุทธรณ์ ขา้พเจา้ไม่มีหลกัฐานพอท่ีจะทราบวา่ รายงานข่าวอนัน้ีถูกตอ้งแน่นอนแค่
ไหน และขา้พเจา้ก็ไม่ทราบวา่ เบ้ืองหลงัของเหตุการณ์นั้นเป็นอยา่งไร แต่ส่ิงท่ีขา้พเจา้แน่ใจมีอยูว่า่ 
เหตุการณ์น้ีเป็น “หินสะดุด” (Scandal) ท่ีส าคญัของความเช่ือของคริสตชน กล่าวคือมนัเป็นส่ิงท่ีท าให้
ผูอ่ื้นรังเกียจคริสตชน (Scandal of Particularity เป็นค าอา้งของคริสตชนท่ีวา่ การเปิดเผยของพระเจา้ใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัความรอดไดม้าถึงจุดท่ีสมบูรณ์ ณ เวลาท่ีเฉพาะเจาะจงเวลาหน่ึง ณ สถานท่ีแห่งหน่ึงและ
ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือ การเปิดเผยน้ีถึงความสมบูรณ์โดยบุคคล ๆ หน่ึง) ศาสนาคริสตไ์ม่สามารถเขา้กบั
ศาสนาอ่ืนใดได ้ศาสนาคริสตไ์ม่ยอมรับหลกัขอ้เช่ือของศาสนาอ่ืนโดยการผอ่นปรนขอ้อา้งของพระเยซู
คริสต ์ ศาสนาคริสตย์งัคงยนืยนัตวัเองเหมือนไดย้นืยนัแลว้ในศตวรรษท่ีหน่ึงวา่คริสตศาสนาเป็นพระ
ด ารัสสุดทา้ยของพระเจา้ท่ีมีต่อมนุษย ์ คริสตศาสนาประกาศเหมือนท่ีไดป้ระกาศแลว้ในศตวรรษท่ีหน่ึง
วา่พระคริสตท์รงเป็นผูก้ลางแต่ผูเ้ดียว ระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์ ผูป้ระกาศชาวซูดานคนนั้นอาจพดูถูก 
เม่ือเขายนืยนัวา่ เขาไม่ไดพ้ดูอะไรเป็นปฏิปักษต่์อความเช่ือของศาสนาอิสลามตามท่ีกฎหมายก าหนด
เอาไว ้ แต่เม่ือค านึงถึงในดา้นศาสนาแลว้ การประกาศข่าวประเสริฐยอ่มเป็นปฏิปักษต่์อศาสนาอ่ืน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานการณ์ดงักล่าว ศาสนาคริสตป์ฏิปักษต่์อศาสนาท่ียกผูอ่ื้นเป็นผูแ้ทนของพระ
เจา้เหนือพระเยซูคริสต์ 

พระคมัภีร์ไดส้อนเราเก่ียวกบัหลกัความจริงของโลกน้ี และหลกัค าสอนในพระคมัภีร์ใหม่ก็
ตั้งอยูบ่นรากฐานแห่งความจริงท่ีเก่ียวกบัโลกน้ี เราไดเ้ห็นแลว้วา่เม่ืออคัรทูตกล่าวแกเ้พื่อข่าวประเสริฐ
ในการต่อสู้กบัลทัธิต่าง ๆ ของชาวต่างชาติในศตวรรษท่ีหน่ึง อคัรทูตไดบ้อกเราถึงความจริงเก่ียวกบั
โลกน้ี ความจริงเก่ียวกบัโลกน้ีมีอยูว่า่ พระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้างโลกน้ี ทรงเป็นผูอุ้ปถมัภชี์วติ พระเจา้แห่ง
ประวติัศาสตร์ และผูพ้ิพากษามนุษยทุ์กคน พระคริสตแ์ละพระบุตรของพระเจา้ทรงเป็นจุดศูนยก์ลาง
ของความจริงท่ีเก่ียวกบัโลกน้ี สรรพส่ิงถูกสร้างข้ึนผา่นทางพระองค ์ ในพระองคส์รรพส่ิงมี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั เพราะพระองคท์รงค ้าจุนสรรพส่ิงดว้ยพระด ารัสท่ีทรงฤทธานุภาพ 
พระองคท์รงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แห่งประวติัศาสตร์ เพราะพระองคไ์ดช้นะซาตานแลว้ พระองคท์รง
เป็นผูพ้ิพากษาคนเป็นและคนตาย พระองคท์รงปรากฏบนโลกน้ี “เพียงคร้ังเดียวเท่านั้นในปลายยคุเพ่ือ
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ก าจัดบาปให้หมดส้ินไปโดยการถวายพระองค์เองเป็นเคร่ืองบูชา” ฮีบรู 9:26 พระคมัภีร์ขอ้น้ีไม่ได้
หมายความวา่ “ในปลายยคุ” เป็นเวลาท่ีพระองคท์รงปรากฏ แต่น่าจะหมายความวา่ การปรากฏของ
พระองคแ์ละความส าเร็จของพระองคท์  าใหเ้วลาในขณะนั้นกลายเป็นปลายยคุ ถา้เราคิดในท านองน้ีเรา
จะเห็นชดัยิง่ข้ึนวา่ พระเจา้ทรงเปิดเผยแผนการของพระองคค์ร้ังสุดทา้ยในพระเยซูคริสต ์

มีหนงัสืออยู ่2 เล่มในพระคมัภีร์ใหม่ท่ีกล่าววา่คริสตศาสนาเป็นส่ิงสุดทา้ยท่ีพระเจา้ทรงเปิดเผย
แก่มนุษย ์ หนงัสือ 2 เล่มนั้นมีวธีิการเขียนแตกต่างกนั ถา้เราใหค้วามสนใจแก่หนงัสือ 2 เล่มน้ี เราจะ
เขา้ใจถึงค าอธิบายของคริสตชนในศตวรรษท่ีหน่ึงวา่ คริสตศาสนาเป็นการเปิดเผยแผนการคร้ังสุดทา้ย
ของพระเจา้ หนงัสือ 2 เล่มน้ีไดแ้ก่พระธรรมฮีบรู และพระกิตติคุณยอห์น 

พระธรรมฮีบรู 

ในปี ค.ศ. 1899 นกัศาสนศาสตร์ชาวสก๊อต ท่ีมีช่ือเสียงคนหน่ึงช่ือวา่เอบี บรูซ (A.B. Bruce) ได้
เขียนหนงัสือเล่มหน่ึงท่ีมีช่ือวา่ “พระธรรมฮีบรู : หนังสือกล่าวแก้เพือ่ข่าวประเสริฐเล่มแรก” (The 
Epistle to the Hebrews : The First Apology for Christianity) ถึงแมว้า่พระธรรมฮีบรูอาจจะไม่ใช่
หนงัสือยกกล่าวแกเ้พื่อข่าวประเสริฐเล่มแรก แต่ช่ือน้ีก็เป็นช่ือท่ีดี เพราะอธิบายลกัษณะของพระธรรม
ฮีบรูไดถู้กตอ้ง บรูซไดเ้ขียนไวใ้นค าน าของหนงัสือเขาวา่ วตัถุประสงคข์องพระธรรมฮีบรูไดแ้ก่ “การ
แสดงใหเ้ห็นถึงความเลิศประเสริฐของคริสตศาสนาให้แก่ชุมนุมชนหน่ึงซ่ึงไม่ค่อยมีความเขา้ใจ เน้ือแท้
ของศาสนาคริสต ์

เหตุการณ์เบ้ืองหลงัท่ีท าใหจ้  าเป็นตอ้งเขียนพระธรรมฉบบัน้ีข้ึนมา อาจจะสรุปไดจ้ากเน้ือหา
ของพระธรรม มีหลายคนสรุปไดจ้ากเหตุการณ์เบ้ืองหลงัท่ีแตกต่างกนั แต่ค าสรุปเหตุการณ์เบ้ืองหลงัท่ี
น่าเช่ือถือท่ีสุดส าหรับขา้พเจา้เป็นค าสรุปของวลิเลียม แมนสัน (William Manson) ในหนงัสือ “พระ
ธรรมฮีบรู” (The Epistle to the Hebrews) (Hodder and Stoughton ๑๙๕๑) เขามีความเห็นวา่พระธรรม
เล่มน้ี (ซ่ึงเขียนในลกัษณะเป็นกนัเอง พร้อมทั้งมีเร่ืองส่วนตวัในตอนทา้ยของจดหมาย) เขียนไปถึง
ชุมนุมชนคริสตชนชาวยวิท่ีบางทีอาจจะอาศยัอยูใ่นกรุงโรม คริสตชนเหล่าน้ีมกัจะถอยหลงัมากกวา่มุ่ง
ไปขา้งหนา้ พวกเขารีรอในการละทิ้งศาสนายวิและลงัเลใจในการถวายตวัอยา่งเตม็ท่ีเพื่อจะกา้วไป
พร้อมกบัประชากรของพระเจา้ สถานการณ์เลวร้ายมากจนบางคนอาจละทิ้งความเช่ือ ซ่ึงคร้ังหน่ึงเขามี
ในพระเยซูคริสต ์ เพราะวา่เขาถูกข่มเหงมากและไม่เขา้ใจหลกัความเช่ือพอ และบางทีอาจเพราะวา่เขา
ถูกล่อลวงโดยค าสอนท่ีแปลก ๆ หลายค าสอนซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยค าสอนเทจ็ในคริสตจกัร “โคโลสี บาง
คนมีความเห็นวา่สถานการณ์เบ้ืองหลงัของพระธรรมฮีบรูคลา้ยคลึงกบัเบ้ืองหลงัของ คูมรัน” (Qumran) 
แต่ส่ิงท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุดมีอยูว่า่ ชุมนุมชนชาวยวิในกรุงโรมพวกน้ีมีลกัษณะบางประการเหมือนพวก 
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“แบบติสต์” (Baptist) ซ่ึงเป็นชนกลุ่มนอ้ยในลุ่มแม่น ้าจอร์แดน และในเขตทะเลตาย ชาวยวิพวกน้ีจึงไม่
เหมือนกบัชาวยวิทัว่ ๆ ไป คริสตชนผูรั้บพระธรรมฉบบัน้ีก าลงัถูกล่อลวงใหเ้ลิกการมีสามคัคีธรรม
แบบคริสตชน และหนีจากการข่มเหงและพวกเขายงัถูกล่อลวงใหก้ระท าตวัเหมือนกบัผูน้บัถือศาสนา
ยวิ ผูเ้ขียนพระธรรมฉบบัน้ีจึงเนน้วา่ข่าวประเสริฐเป็นจุดสุดยอดของแผนการพระเจา้ ระบบของชาวยวิ 
จ  าตอ้งถูกยกเลิกคริสตชนท่ีละทิ้งความเช่ือจะไม่มีทางกลบัมาเป็นคริสตชนอีก และพระเจา้จะทรงท าให้
ความหวงัของคริสตชนส าเร็จ 

รายละเอียดต่าง ๆ ในพระธรรมฮีบรูเป็นส่ิงท่ีเอามาประยกุตใ์ชเ้ป็นประโยชน์ไดถ้า้คริสตชนตก
อยูใ่นสถานการณ์ในขณะนั้น ดว้ยเหตุผลน้ีท าให้บางคนคิดวา่จดหมายฉบบัน้ีไม่เหมาะส าหรับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั นกัอธิบายพระคมัภีร์ในศตวรรษท่ียีสิ่บคนหน่ึงกล่าววา่ “พระธรรมทั้งเล่ม
เหมาะสมส าหรับสถานการณ์ในศตวรรษท่ีหน่ึงซ่ึงแตกต่างจากสถานการณ์ในปัจจุบนัอยา่งส้ินเชิง” เหตุ
ฉะนั้นเราจึงอาจทราบไดว้า่พระธรรมเล่มน้ีมีประโยชน์อะไรส าหรับคริสตชนในสมยันั้น โดยการศึกษา
เบ้ืองหลงัประวติัศาสตร์ แต่ในสมยัปัจจุบนั “คริสตชนไม่สามารถเอาพระธรรมเล่มน้ีมาประยกุตใ์ชไ้ด้
เพราะเหตุการณ์ในขณะนั้นไม่เหมือนกบัเหตุการณ์ในขณะน้ี” ข้าพเจ้าขอตอบนักอธิบายพระคัมภีร์ผู้
น้ันว่าค าสอนหลกัในพระธรรมเล่มนี ้ มีประโยชน์และเหมาะสมเมื่อประชากรของพระเจ้าล่อแหลมทีจ่ะ
ละทิง้ความเช่ือและมีชีวติคริสตชนทีถ่อยหลงัแทนทีจ่ะก้าวหน้า 

ต่อไปน้ีเป็นสรุปยอ่ค าสอนของพระธรรมเล่มน้ี “พระเจา้ไดต้รัสดว้ยวธีิการต่าง ๆ มากมายแก่
บรรพบุรุษของเราทางพวกผูเ้ผยพระวจนะแต่มาในบดัน้ีพระองคไ์ดต้รัสพระวจนะสุดทา้ยแก่
เราในพระบุตรของพระองคผ์ูเ้ป็นพระฉายาท่ีสมบูรณ์ของพระองค ์ พระบุตรของพระเจา้ทรง
ยิง่ใหญ่เหนือกวา่ผูเ้ผยพระวจนะคนใด ๆ และพระองคท์รงยิง่ใหญ่เหนือเหล่าทูตสวรรคม์ากนกั
ดงัตามท่ีพระคมัภีร์เดิมไดเ้ขียนเอาไวอ้ยา่งชดัเจน ธรรมบญัญติัของโมเสสผา่นมาทางเหล่าทูต
สวรรค ์ และโทษของการละเลยธรรมบญัญติันั้นหนกัน่าดู โทษของการละเลยข่าวความรอดยิง่
ตอ้งหนกักวา่ เพราะข่าวน้ีไม่ไดผ้า่นมาทางทูตสวรรค ์ แต่ผา่นมาทางพระเยซูพระบุตรของพระ
เจา้” 

“พระเยซูพระบุตรของพระเจา้เป็นผูไ้ดรั้บมอบอ านาจครอบครองโลกน้ีแลว้ส าหรับยคุ
ท่ีก าลงัจะมา สดุดีบทท่ีแปดไดส้อนเราวา่พระเจา้ไดม้อบทุกส่ิงไวใ้ตก้ารครอบครองของมนุษย์
และพระบุตรของพระองคไ์ดท้รงรับสภาพมนุษย ์ (สภาพของเราทุกคน) เพื่อจะน าเอาอ านาจ
การปกครองน้ีกลบัมาโดยพระองคท์รงเอาชนะซาตานผูแ้ยง่ชิงอ านาจน้ีไป และทรงช่วยเหลือผู ้
ท่ีเป็นทาสของมนั และเพราะวา่สภาพมนุษยข์องพระเยซูน่ีแหละท่ีท าใหพ้ระองคเ์หมาะสมท่ีจะ
เป็นมหาปุโรหิตของประชากรของพระองค ์ กล่าวคือเหมาะสมท่ีจะเป็นผูทู้ลขอและผูแ้ทนต่อ
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พระเจา้ ทั้งน้ีเพราะวา่พระองคท์รงมีประสบการณ์กบัการทดลองท่ีประชากรของพระองคก์ าลงั
ไดรั้บและดงันั้นพระองคจึ์งทรงช่วยพวกเขาไดท้นัเวลา (ขอแต่เพียงใหเ้ราระวงัในขอ้น้ี ผูท่ี้
กบฏต่อพระเจา้ในถ่ินทุรกนัดารถูกตดัขาดจากการเขา้พ  านกัในแผน่ดินแห่งพนัธสัญญา แต่มี
การพ านกัท่ีประเสริฐกวา่การพ านกัของอิสราเอลในคานาอนัการพ านกัน้ีก าลงัรอคอยประชากร
ของพระเจา้ แต่เราตอ้งระวงัตวัมิฉะนั้นเราอาจไม่ไดเ้ขา้ในการพ านกัน้ีเพราะกบฏของเราต่อ
พระเจา้ผูไ้ม่ไดต้รัสผา่นมาโมเสสเหมือนเดิมอีกแลว้ แต่ตรัสทางพระบุตรของพระองคผ์ูท้รง
ยิง่ใหญ่กวา่โมเสส) 

“เหมือนดงัท่ีกล่าวมาแลว้ พระเยซูเป็นมหาปุโรหิตท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของเราผูท้รงสามารถ
เขา้ใจความรู้สึกของประชากรของพระองคแ์ละทรงช่วยเขาได ้ เราไดรั้บความเขา้ใจและ
พระคุณจากผูท่ี้ทนทุกขอ์ยา่งแสนสาหสัในสวนเกทเสมนีพระเจา้เอง เป็นผูย้กยอ่งพระองคข้ึ์น
เป็นมหาปุโรหิต เหมือนดงัท่ีพระเจา้ไดต้รัสไวใ้นพระคมัภีร์เดิมอยา่งชดัเจนวา่ “พระเจา้ไดท้รง
สาบานและพระองคจ์ะไม่ทรงกลบัพระทยั ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิตย ์ ตามแบบอยา่งของเมลคี
เซเด็ค” (ขา้พเจา้อยากอธิบายเร่ืองน้ีอยา่งละเอียด แต่ขา้พเจา้ไม่อาจท าไดเ้พราะท่านยงัเป็นทารก
ในพระคริสต ์ ขา้พเจา้ตอ้งเตือนท่านอยา่งจริงจงัวา่ผูท่ี้เคยรับบพัติศมาและล้ิมรสพระพรแห่งยคุ
ใหม่ จะไม่มีทางกลบัใจและบงัเกิดใหม่ ถา้เขาละทิ้งพระศาสนา ขา้พเจา้ไม่ไดห้มายวา่ท่านเป็น
ผูล้ะทิ้งพระศาสนา แต่ขา้พเจา้ยงัเช่ือวา่ท่านไม่เป็นคนเช่นนั้น ขา้พเจา้ตอ้งการใหท้่านกา้วหนา้
ต่อไป และไม่หยดุอยูก่บัท่ี เพื่อท่านจะไดเ้ติบโตเป็นผูใ้หญ่แทนท่ีจะหยดุอยูก่บัท่ีหรือถอยหลงั) 

“ดงันั้นพระคริสตจึ์งไดรั้บการแต่งตั้งโดยพระเจา้ ให้เป็นมหาปุโรหิตตามระบอบของ
เมลคีเซเด็ค ท่านทั้งหลายคงจ าเร่ืองของเมลคีเซเด็คผูเ้ป็นมหาปุโรหิตของพระเจา้สูงสุดได ้
(ปฐมกาล 14:18 และขอ้ต่อ ๆ ไป) ท่านปรากฏตวัโดยทนัทีทนัใด บิดามารดาและตระกลูของ
ท่านไม่มีกล่าวไว ้ ถึงอยา่งไรก็ตามท่านเป็นมนุษยผ์ูย้ิง่ใหญ่ อบัราฮมับิดาของเราไดถ้วายสิบลด
แก่ท่านและไดรั้บค าอวยพรจากท่าน ท่านทั้งหลายอาจกล่าวไดว้า่คนเลวผีูเ้ป็นบรรพบุรุษของ
ปุโรหิตของอิสราเอลไดถ้วายสิบลดแก่เมลคีเซเด็คผา่นทางอบัราฮมัตน้ตระกลูของอิสราเอล ท า
ใหเ้ราเห็นวา่เมลคีเซเด็คยิง่ใหญ่กวา่คนเลว ี และปุโรหิตตามระบอบของเมลคีเซเด็คดีกวา่
ปุโรหิตตามแบบอาโรน และความจริงก็เป็นดงันั้นเพราะถา้ปุโรหิตตามแบบอาโรนน าความ
บริบูรณ์มาได ้แลว้ท าไมเล่าพระเจา้ตอ้งแต่งตั้งพระเมสิยาห์เป็นปุโรหิตอีกแบบหน่ึง” 

“ต าแหน่งปุโรหิตของพระเยซูตามระบอบเมลคีเซเด็ค เหนือกวา่ปุโรหิตตามแบบอยา่ง
อาโรนดว้ยประการทั้งปวง พระเยซูทรงสภาพอมตะในขณะท่ีปุโรหิตตามแบบอยา่งอาโรนตอ้ง
ตาย พระเยซูปราศจากบาปทั้งส้ินแต่ปุโรหิตตามแบบอยา่งอาโรนตอ้งน าเคร่ืองบูชามาถวาย
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ส าหรับความผดิของตวัเอง ก่อนถวายส าหรับความผิดของประชาชน การถวายเคร่ืองบูชาของ
พวกเขาตอ้งท าแลว้ท าอีก เพราะไม่เกิดผลอยา่งแทจ้ริง แต่พระเยซูทรงถวายพระองคเ์องเป็น
เคร่ืองบูชาเพียงคร้ังเดียวเพื่อไถ่บาปประชากรของพระองคไ์ดต้ลอดกาล พวกเขาปรนนิบติัพระ
เจา้ภายใตพ้นัธสัญญาเก่าท่ีพระเจา้ประทานใหภู้เขาซีนาย พระเยซูทรงเป็นผูก้ลางของพนัธ
สัญญาอนัใหม่ซ่ึงเยเรมียไ์ดท้  านายไว ้ พระเจา้ทรงประทานพนัธสัญญาอนัใหม่ เพื่อยกเลิกพนัธ
สัญญาเก่า พวกเขาปรนนิบติัพระเจา้ในสถานศกัด์ิสิทธ์ิบนแผน่ดินโลกน้ีตามระบอบเก่าท่ีมี
ม่านหนากั้นทางเขา้อภิสุทธิสถาน พระเยซูทรงท าหนา้ท่ีมหาปุโรหิตในสถานศกัด์ิสิทธ์ิบน
สวรรคท่ี์ไม่มีม่านกั้นระหวา่งพระเจา้และผูน้มสัการพระองค ์ และสถานศกัด์ิสิทธ์ิบนสวรรคท่ี์
เราเขา้เฝ้าพระเจา้ไดโ้ดยตรงนั้นเป็นสถานศกัด์ิสิทธ์ิอนัแทจ้ริง และสถานศกัด์ิสิทธ์ิบนแผน่ดิน
โลกน้ีเป็นเพียงเงาของสถานศกัด์ิสิทธ์ิบนสวรรค ์ เพราะศาสนาตามพนัธสัญญาเก่าเป็นเพียงเงา
ของคริสตศาสนา” 

“ดงันั้นขอใหเ้ราละทิ้งระบอบเก่าและเขา้เฝ้าพระเจา้ตามทางใหม่ซ่ึงพระเยซูไดเ้ปิดทาง
น้ีใหเ้ราดว้ยพระชนมข์องพระองค ์ ขอให้เรายึดมัน่ในความหวงัและศรัทธาในพระองค ์ เม่ือเรา
กระท าอยา่งน้ีเราจะมีความมัน่ใจในความหวงัท่ีจะรับส่ิงถาวรท่ีไม่อาจเห็นดว้ยตามนุษย ์ เราจะ
มองไปขา้งหนา้ดว้ยความมัน่ใจในการเสด็จกลบัมาของพระองค ์ วสุิทธิชนในยคุพระคมัภีร์เดิม
ไดเ้ป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้เพราะความเช่ือท่ีมุ่งไปหาส่ิงท่ีอยูข่า้งหนา้ ขอให้เราด าเนินชีวิต
ตามแบบอยา่งของคนเหล่านั้น แต่ส่ิงท่ีดีกวา่น้ีก็คือการด าเนินตามแบบอยา่งพระเยซู เพราะ
พระองคไ์ดย้ดึความเช่ือไวม้ัน่ถึงแมว้า่ตอ้งไดรั้บความอบัอายนานาประการบนกางเขนนั้น และ
ในขณะน้ีพระองคไ์ดป้ระทบัท่ีเบ้ืองขวาพระหตัถพ์ระเจา้อยา่ใหจิ้ตใจของเราห่อเห่ียว เม่ือเรา
เผชิญกบัการทดลอง เพราะการทดลองเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองพิสูจน์วา่เราเป็นบุตรของพระเจา้อยา่ง
แทจ้ริง และจงคิดถึงสง่าราศีท่ีพระเจา้ทรงโปรดมอบใหเ้ราในยคุสุดทา้ยน้ี สง่าราศีเหล่าน้ีเป็น
ส่ิงท่ีมีค่ายิง่กวา่ส่ิงท่ีมนุษยใ์นสมยัพระคมัภีร์เดิมไดรั้บ แลว้ท าไมเล่าเราถึงคิดท่ีจะหนักลบัไป
หาแบบของการนมสัการท่ีไม่สมบูรณ์และถูกยกเลิกแลว้” 

“เหตุฉะนั้นจงรักษาความเช่ือของท่านไวด้ว้ยความอดทนและดว้ยความหวงั จงมีชีวิต
อยูอ่ยา่งท่ีคริสตชนควรจะมี และขอพระเจา้ผูท้รงชุบพระเยซูทรงโปรดช่วยท่านให้ท าตามน ้า
พระทยัของพระองคใ์นทุกส่ิง” 
ส่ิงท่ีกล่าวมาแลว้เป็นขอ้คิดของผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรู และขา้พเจา้ยอมรับวา่รายละเอียด

ปลีกยอ่ยต่าง ๆ เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์นอ้ยส าหรับคริสตชนในปัจจุบนั แต่ถา้เรามองขา้มเหตุการณ์
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เบ้ืองหลงัในขณะนั้น และพิจารณาดูใจความส าคญัของพระธรรม เราอาจไดรั้บประโยชน์จากพระธรรม
น้ีได ้

ผูเ้ขียนพระธรรมน้ีเนน้วา่พระคริสตเ์ป็นพระด ารัสสุดทา้ยของพระเจา้ต่อมนุษย ์ ผูท่ี้ไม่ยอมรับ
หรือละทิ้งชีวติในพระคริสตจ์ะไม่ไดรั้บพระด ารัสของพระเจา้อีกเลย มนุษยไ์ม่มีหนทางรอดอนัใหม่ 
ทางรอดของมนุษยเ์ป็นผลจากการท่ีพระคริสตไ์ดถ้วายพระองคเ์องคร้ังเดียว เพื่อน าการอภยับาปและ
สันติสุขมาสู่มนุษย ์  ค  าวา่ “คร้ังเดียว” พบไดเ้สมอในพระธรรมฉบบัน้ี “คร้ังเดียว” หมายถึง “พระราช
กจิทีส่ าเร็จแล้วของพระคริสต์” ซ่ึงเพียงพอท่ีจะท าใหม้นุษยร์อด เม่ือเรามัน่ใจในขอ้น้ีแลว้ จิตส านึกผิด
ชอบของเราจะไดรั้บการช าระและไม่ฟ้องเรา ไม่มีส่ิงไหนในโลกท่ีช่วยเราไดเ้ท่ากบัความมัน่ใจในขอ้น้ี 

ถึงแมว้า่พระราชกิจของพระองคส์ าเร็จดว้ยการส้ินพระชนมเ์พียงคร้ังเดียว แต่พระเยซูทรงพระ
ชนมอ์ยูต่ลอดกาล “ยงัทรงเหมือนเดิมในเวลาวานน้ี และเวลาวนัน้ี และต่อ ๆ ไปเป็นนิจกาล” (ฮีบรู 
13:8) ทุกส่ิงทุกอยา่งมีอนัเปล่ียนแปลงไป ศาสนาเกิดข้ึนแลว้สูญไป บรรดาผูน้ าและบรรดาอาจารย์
ส้ินชีวติไป ฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลกสูญส้ินไป “แต่พระองคย์งัทรงเป็นอยา่งเดิมและปีเดือนของ
พระองคไ์ม่ส้ินสุด” เป็นค าพดูของผูเ้ขียนบทเพลงสดุดีในสมยัโบราณซ่ึงผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูใช้
บรรยายพระเยซู (ฮีบรู 1:12) ดงันั้นพระเยซูจึงทรงเป็นรากฐานท่ีมัน่คงส าหรับความเช่ือของเรา 

แต่ส่ิงน้ีไม่ไดห้มายใหใ้จของเราเฉ่ือยชา พระธรรมฉบบัน้ีกลบัหนุนใจใหป้ระชากรของพระเจา้
มุ่งหนา้ต่อไป “ให้เราด าเนินต่อไป ให้เรามุ่งหน้าต่อไป” “เราจะตอ้งสนใจในขอ้ความเหล่านั้นท่ีเราได้
ยนิไดฟั้งใหม้ากข้ึนอีก เพราะมิฉะนั้นเราจะห่างไกลไปจากขอ้ความเหล่านั้น” (ฮีบรู 2:1) พระเยซูทรง
เปรียบเหมือนจุดคงท่ีจุดหน่ึงบนฝ่ังแม่น ้า เวลาเปรียบเหมือนกระแสน ้าท่ีพดัเราใหล้อยผา่นพระองคไ์ป 
นอกเสียจากวา่เราจะมุ่งข้ึนแม่น ้าตลอดเวลา เราตอ้งพายทวนน ้าเพื่อวา่เราจะไดอ้ยูใ่กลพ้ระองค ์ เราอาจ
ใชค้  าเปรียบเทียบแบบเจมส์ รัสเซล ลอวเวลล ์(James Russell Lowell) ไดด้งัน้ี 

เหตุการณ์ใหม่ ๆ สอนเราให้รู้วธีิการใหม่ ๆ 
เวลาท าใหส่ิ้งท่ีดีในอดีตเสียไป 
พวกเขาตอ้งดั้นดน้ข้ึนไปและไปขา้งหนา้ 
เพื่อพวกเขาจะไดอ้ยูเ่คียงขา้งความจริง 
คริสตชนเป็นคริสตชนได ้ เพราะพระราชกิจของพระเจา้ท่ีพระองคท์รงกระท าเม่ือคร้ังหน่ึงใน

อดีต พระราชกิจของพระเจา้เหล่าน้ีเป็นแรงท่ีส่งใหค้ริสตชนไปขา้งหนา้ตลอดเวลา และจะไม่ยอมให ้
คริสตชนจมอยูก่บัท่ีในโคลนตม หลกัความเช่ือท่ีประทานแก่ธรรมิกชนคร้ังเดียวเป็นพอไม่ใช่ส่ิงท่ีเรา
อาจจบัและท าใหเ้ช่ืองได ้ แต่เป็นส่ิงท่ีน าเราใหพุ้ง่ไปขา้งหนา้เพื่อเผชิญการทุกขย์ากต่าง ๆ เพื่อพระ
คริสต ์ ความเช่ืออนัมัน่คงของอบัราฮมัในพระเจา้ผูไ้ม่ทรงเปล่ียนแปลงท าใหเ้ขาพร้อมท่ีจะมุ่งไป
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ขา้งหนา้ตามพระบญัชาของพระเจา้ โดยไม่ทราบวา่พระองคจ์ะทรงน าไปแห่งใด คริสตชนบางทีถูก
ล่อลวงบางอยา่งท่ีเขาอาจหาทางออกไดใ้นพระธรรมฮีบรู การล่อลวงแบบน้ีไดแ้ก่ การไม่ยอมท าส่ิงท่ี
อาจารยใ์นอดีตท่ีเรานบัถือไม่ไดส้อนเราเอาไวเ้พื่อหวงัจะแสดงความจงรักภกัดีต่อท่าน หรือ การ
ด าเนินงานของคริสตจกัรตามวธีิการท่ีดีและเหมาะสมกบับรรพบุรุษของเรา ส่ิงท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ทรงเคยกระท าคร้ังหน่ึงในอดีต เรากลบัมัน่ใจวา่ตอ้งเกิดข้ึนอีกแน่ ๆ ในสมยัของเรา และส่ิงท่ีเราไดย้นิ
จากบิดามารดาดว้ยหูของเรานั้นเรากลบัยดึเป็นประเพณีท่ีเราตอ้งด าเนินตามแทนท่ีเราจะด าเนินตามพระ
เจา้ผูท้รงพระชนมแ์ละไม่เฉ่ือยชา เม่ือคริสตชนส ารวจดูเหตุการณ์ของโลกปัจจุบนั เขาก็มองเห็น
แผน่ดินท่ีพระเยซูทรงเป็นผูค้รอบครอง แต่ผูท่ี้จะเขา้ในแผน่ดินน้ีไดต้อ้งมีความเช่ือท่ีมุ่งไปขา้งหนา้
เหมือนกบัความเช่ือท่ีผูรั้บพระธรรมฮีบรูตอ้งมี ผูรั้บพระธรรมฮีบรูมีชีวิตอยูใ่นช่วงเวลาท่ีระบอบเก่า
ก าลงัล่วงไป 

การยดึมั่นในระบอบเก่า ๆ ไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขาเลย แต่การยดึมั่นในพระคริสต์ผู้ไม่ทรง
เปลีย่นแปลงและทรงมุ่งหน้าเสมอท าให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้า และช่วยให้พวกเขาเผชิญกบัระบอบ
ใหม่ด้วยความมั่นใจและด้วยฤทธ์ิอ านาจ 

ปัจจุบนัน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีทุกส่ิงทุกอยา่งก าลงัเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาต่อหนา้ต่อตาเรา ขอให้
เราขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับกรรมสิทธ์ิในแผน่ดินของพระองคท่ี์ไม่เคยเปล่ียนแปลง แผน่ดินของ
พระองคด์ ารงอยูเ่ป็นนิตยใ์นขณะท่ีทุกส่ิงท่ีมนุษยห์วงัจะหายไปโดยไม่เหลือซาก 

2.พระกติติคุณยอห์น 

เม่ือใกลจ้ะส้ินศตวรรษท่ีหน่ึง ศาสนาคริสตเ์ป็นความเช่ือและชีวติท่ีทัว่ไปในจกัรวรรดิโรมนั 
และโดยเฉพาะอยา่งยิง่คนท่ีอยูร่อบชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เห็นวา่มีความแตกต่าง
จากศาสนายวิซ่ึงเคยมีประวติัใกลชิ้ดกนัเป็นอยา่งยิง่ เหตุการณ์แวดลอ้มในสมยัท่ีเร่ิมมีข่าวประเสริฐ 
(ปาเลสไตน์เม่ือส่ีสิบปีก่อนท่ีเครือจกัรภพยวิท่ีสองถูกท าลาย) ไดก้ลายเป็นอดีตไปแลว้ เครือจกัรภพยวิ
ท่ีสองสูญส้ินไปเพราะท าการกบฏต่อโรมไม่ส าเร็จ วิหารในเยรูซาเล็มและระบอบการนมสัการของ
วหิารซ่ึงเป็นหวัใจของชีวติและศาสนายวิส้ินสุดลงใน ค.ศ. 70 เพราะวา่คริสตศาสนาเป็นศาสนาท่ียดึมัน่
ในส่ิงท่ีเกิดในอดีต ดงันั้นการประกาศคริสตศาสนาจึงตอ้งใชศ้พัทแ์สงท่ีใชก้นัในอดีตสมยัเร่ิมมีข่าว
ประเสริฐ ความศรัทธาท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีแห่งหน่ึงและในช่วงเวลาหน่ึงในอดีตจะเหมาะสมส าหรับคน
ในท่ีอ่ืน ๆ และในช่วงเวลาต่อมาไหม? 

ยอห์นไดใ้หค้วามสนใจแก่ปัญหาอนัน้ี ยอห์นเป็นสหายสนิทของพระเยซูท่ีมีชีวติอยูย่าวนาน
กวา่ผูอ่ื้น ท่านจะไม่ละเลยสถานการณ์แวดลอ้มของข่าวประเสริฐ (สถานท่ีและช่วงเวลาท่ีพระเยซูไดไ้ถ่
มนุษยใ์หร้อด) แต่ท่านจะบนัทึกเหตุการณ์เหล่านั้นในพระกิตติคุณเล่มท่ีส่ี (ยอห์น) ดว้ยรูปแบบท่ีเป็นท่ี
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เขา้ใจส าหรับคนทุกสมยั ท่านอา้งวา่ท่านเป็นพยานคนแรกและพยานคนส าคญัในส่ิงท่ีท่านและพรรค
พวกของท่านไดเ้ห็นและไดย้ินในปาเลศไตน์ประมาณปี ค.ศ. 30 แต่ท่านบนัทึกค าพยานของท่านดว้ย
วธีิการท่ีคนรู้ภาษากรีก ท่ีอาศยัอยูใ่นประมาณปี ค.ศ. 100 (ทั้งชาวยวิและชาวต่างชาติ) จะไดเ้ขา้ใจ
ประสบการณ์ท่ีท่านและเพื่อนของท่านไดเ้ห็นสง่าราศีของพระเจา้ฉายในชีวิตของ “พระเยซูชาวนาซา
เร็ธบุตรชายของโยเซฟ” และตามความจริงแลว้ยอห์นไดบ้รรลุเป้าหมายของท่านมากจนคนอ่ืน ๆ 
นอกจากประชากรของจกัรวรรดิโรมนัในปลายศตวรรดิท่ีหน่ึงสามารถเขา้ใจพระกิตติคุณได ้ โลกใน
ศตวรรษท่ียีสิ่บยงัตอ้งสยบอยูท่ี่แทบเทา้ของท่านเม่ือท่านพรรณนาชีวติของผูท่ี้เป็นแสงสวา่งของมนุษย์
และโลกในศตวรรษน้ีไดรู้้จกัพระคริสตโ์ดยพระกิตติคุณท่ีท่านเขียน 

พระกิตติคุณของยอห์นมีค ากล่าวแกเ้พื่อแกข้่าวประเสริฐอยูม่ากมาย เราไดพ้ิจารณาถึงค ากล่าว
แกเ้พื่อต่อตา้นพวก “ดูเหมือน” (Docetists) ต่อตา้นขอ้โตแ้ยง้ของศาสนายวิ และอาจต่อตา้นความเห็น
ของผูท่ี้คิดวา่ยอห์นบพัติศมาเป็นอาจารยท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดท่ีพระเจา้ทรงส่งมา และไม่เป็นเพียงผูท่ี้พระเจา้
ทรงใชม้าล่วงหนา้ผูท่ี้ยิง่ใหญ่กวา่เขา ยอห์นไม่เพียงกล่าวแกเ้พื่อขจดัขอ้เขา้ใจผดิเท่านั้นแต่ท่านยงัให้
ความเห็นบุกฝ่ายตรงขา้ม ท่านไม่เคยประนีประนอมความเช่ือกบัฝ่ายตรงขา้ม และผูท่ี้ไม่ยอมตอ้นรับ
เจา้นายของท่านเป็นผูท่ี้มีตราหมายหวัเอาไว ้ ไม่วา่ผูน้ั้นจะเป็นศตัรูอยา่งเปิดเผยหรือเป็นผูท่ี้ไม่ยอมเป็น
สาวกของพระองค ์เพราะกลวัเจา้หนา้ท่ีและตอ้งการค าสรรเสริญจากมนุษยม์ากกวา่จากพระเจา้ 

แต่ค ากล่าวแกแ้ละความเห็นเหล่าน้ี มีวตัถุประสงคใ์นการน าคนมารับเช่ือ กล่าวคือเพื่อเป็น
พยานวา่พระคริสตไ์ดบ้งัเกิดเป็นมนุษยเ์พื่อเป็นพระด ารัสถาวรของพระเจา้ พระองคท์รงเป็นมนุษยท่ี์
ส าแดงพระลกัษณะพระเจา้ผูท่ี้มีชีวติอยูจ่ริงในประวติัศาสตร์ของโลกน้ี พระวจนะของพระเจา้มาถึง
มนุษยด์ว้ยวธีิการต่าง ๆ ในอดีตท่ีผา่นมา แต่มาบดัน้ีพระวจนะของพระเจา้เป็นมนุษย ์ คือ “พระเยซู” 
พระวจนะของพระเจา้ในรูปของมนุษยท์่ามกลางมนุษยท์  าใหม้นุษยไ์ดรั้บความเขา้ใจมากท่ีสุด ดงันั้น
การเปิดเผยของพระเจา้จึงสมบูรณ์แลว้โดยการเสด็จมาของพระเยซู 

ยอห์นกล่าววา่ “พระวาทะไดท้รงบงัเกิดเป็นมนุษยแ์ละทรงอยูท่่ามกลางเรา และเราไดเ้ห็นสง่า
ราศีของพระองค”์ ใจความส าคญัของพระกิตติคุณน้ีคือสง่าราศีของพระเจา้ปรากฏในพระเยซู ยอห์น
เขียนบนัทึกการอศัจรรยต่์าง ๆ ท่ีพระเยซูทรงกระท า ท่านเรียกการอศัจรรยเ์หล่าน้ีวา่หมายส าคญั หมาย
ส าคญัแห่งสง่าราศีของพระเจา้ท่ีปรากฏในพระองค ์ พระเยซูทรงส าแดงสง่าราศีของพระเจา้ใหแ้ก่ผูท่ี้มี
ตาท่ีมองเห็น ไดม้องเห็นท่ีงานสมรสในหมู่บา้นคานาและท่ีหลุมฝังศพของลาซารัสท่ีริมฝ่ังทะเลสาบกา
ลิลี และบริเวณวหิารในกรุงเยรูซาเล็ม และสง่าราศีท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดดว้ยการส้ินพระชนมบ์นกางเขนและ
การฟ้ืนคืนพระชนม ์
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หมายส าคญัเหล่าน้ีบนัทึกไวที้ละอนั ๆ เพื่อเป็นสัญลกัษณ์สอนบทเรียนใหแ้ก่ผูอ่้าน พระเยซู
ทรงเป็นผูค้  ้าจุนชีวิตของมนุษย ์ กล่าวคือพระองคเ์ป็นแสงสวา่งแห่งชีวติและเป็นอาหารแห่งชีวิต 
พระองคเ์ป็นบ่อน ้าแห่งชีวิต ระบบการนมสัการแบบเก่าถูกยกเลิกไปเพราะพระองคไ์ดน้ าระบบใหม่มา 
โดยระบบน้ีมนุษยส์ามารถนมสัการพระเจา้ดว้ยจิตวิญญาณและความจริง โดยท่ีเวลาและสถานท่ีไม่อาจ
จ ากดัเขาได ้ ถา้ระบบเก่าเปรียบเเหมือนน ้า ระบบใหม่ก็เปรียบเทียบเหมือนเหลา้องุ่นท่ีพระองคท์รง
เปล่ียนมาจากน ้า ระบบการนมสัการแบบเก่าและเทศกาลตลอดปีพร้อมทั้งเหตุการณ์เบ้ืองหลงัของมนั
เป็นส่ิงท่ีเตือนใหป้ระชาชนของพระเจา้ระลึกถึงส่ิงท่ีพระองคท์รงกระท า เพื่อบรรพบุรุษของเขาในอดีต 
พระเจา้ทรงส าแดงส่ิงเหล่าน้ีใหม่ในพระคริสต ์

ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงส าแดงในพระคริสต ์ ท าใหเ้ราทราบวา่ชาวต่างชาติท่ีมีความเช่ือในพระคริสต์
นั้น มีสิทธ์ิมีส่วนอยา่งเตม็ท่ีในพระพรทั้งหมดของพระองคเ์ช่นเดียวกบัพวกยวิ การแบ่งแยกระหวา่ง
อิสราเอลและชาวต่างชาติสูญส้ินไปพร้อมระบบเก่า ก่อนการตรึงท่ีกางเขนสองสามวนั ชาวกรีกบางคน
ท่ีมาร่วมพิธีปัสกาในกรุงเยรูซาเล็มปรารถนาท่ีจะพบพระเยซู พระด ารัสของพระองคแ์สดงใหเ้ห็นวา่ใน
เวลาอนัใกลพ้วกเขาจะเขา้พบพระองคไ์ดเ้หมือนกบัชายหญิงของชนชาติของพระองค ์ “เม่ือเราถูกยกข้ึน
จากแผน่ดินโลกแลว้ เราจะชกัน าคนเป็นอนัมากใหม้าหาเรา” (ยอห์น 12:32) คนเป็นอนัมากทั้งชาวยวิ
และชาวต่างชาติ บางคร้ังนกัอธิบายพระคมัภีร์บางคนพยายามถกเถียงกนัวา่ พระกิตติคุณยอห์นเขียนข้ึน
ใหช้าวยวิหรือชาวต่างชาติอ่าน ยอห์นเขียนข้ึนเพื่อทั้งสองพวก เพื่อทั้งชาวยวิ และชาวต่างชาติจะไดเ้ช่ือ
วา่พระเยซูคือพระคริสตพ์ระบุตรของเจา้ และเม่ือมีความเช่ือแลว้ก็มีชีวิตโดยพระนามของพระองค ์
(ยอห์น 20:31) 

ยอห์นไดบ้นัทึกวา่พระด ารัสสุดทา้ยของพระเยซูไดแ้ก่ “ส าเร็จแล้ว” (ยอห์น 19:30) พระด ารัสน้ี
เป็นค่าสรุปส่ิงท่ียอห์นเนน้ตลอดพระกิตติคุณ น ้าพระทยัของพระเจา้ส าเร็จในพระเยซู การเปิดเผย
ทั้งหมดหรือพระสัญญาทั้งหมดของพระเจา้ส าเร็จแลว้ในพระเยซู พระเจา้ไดต้รัสพระวจนะของ
พระองคห์ลายคร้ังในอดีต แต่ส่ิงท่ีพระองคไ์ดต้รัสมาทั้งหมดสรุปอยูใ่นและส าเร็จอยูใ่นสง่าราศีของ
พระคริสต ์ ในความทุกขท์รมานและชยัชนะของพระองค ์ ยอห์นเรียกการตรึงท่ีกางเขนวา่เป็น “การถกู
ยกขึน้” ซ่ึงมีความหมายไดส้องอยา่งในเวลาเดียวกนั มนัหมายถึงการถูกยกข้ึนตรึงท่ีกางเขนและการถูก
ยกเชิดชูข้ึนโดยพระเจา้ 

ตามความจริงแลว้ ยอห์นเขียนส่ิงท่ีผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูไดเ้ขียน แต่เขียนดว้ยลกัษณะท่ีต่างกนั
พระคมัภีร์สามขอ้แรกของพระธรรมฮีบรู เป็นเหมือนค าสรุปพระกิตติคุณโดยยอห์น ส่ิงท่ีพระเจา้ตรัส
กบับรรพบุรุษผา่นทางผูเ้ผยพระวจนะ ถึงความสมบูรณ์ โดยพระวจนะสุดทา้ยในพระบุตรของพระองค ์
แต่ในขณะท่ีผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูเขียนในท านองเป็นกนัเอง กล่าวคือเป็น “ค าเตือนสติ” (ฮีบรู 13:22) 
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ยอห์นเขียนในท านองเป็นค าบรรยาย ค าบรรยายของท่านน่าจะเป็นค าเทศนาของอคัรทูต ซ่ึงเขียนข้ึนใน
ท านองใหค้นทุกยคุทุกสมยัไดเ้ขา้ใจ ท่านกล่าววา่การเปิดเผยแผนการของพระเจา้อนัยาวนานไดม้าถึง
ความสมบูรณ์ ณ สถานท่ีแห่งหน่ึง ในช่วงเวลาหน่ึง และภายใตส้ถานการณ์แวดลอ้มอนัหน่ึง 

ปีลาตชาวโรมนัผูค้รอบครองแควน้ยดูาห์ในช่วง ค.ศ. 26 ถึง 36 ผูม้อบพระเยซูใหถู้กตรึงท่ี
กางเขน “เขียนป้ายติดไวบ้นกางเขน อ่านวา่ “เยซูชาวนาซาเร็ธกษตัริยข์องพวกยวิ....และป้ายนั้นเขียนไว้
เป็นภาษาฮีบรู ภาษาลาติน และภาษากรีก” (ยอห์น 19:19-20) เม่ือมหาปุโรหิตของชาวยวิคดัคา้นค าเขียน
บนป้ายนั้น เขาตอบวา่ “ส่ิงใดท่ีเราเขียนแลว้ก็แลว้ไป” (ยอห์น 19:22) และในการบนัทึกค าตอบของปี
ลาต ยอห์นอาจตั้งใจใหผู้อ่้านพระกิตติคุณไดต้ระหนกัวา่ค าเขียนบนป้ายนั้นเป็นส่ิงท่ีคงทนถาวรยิง่กวา่
ท่ีปีลาตจะนึกคิดได ้

ผูอ่้านพระกิตติคุณท่ีใชภ้าษากรีก ซ่ึงมีชีวติอยูใ่นปลายศตวรรษแรกจะไดรั้บประโยชน์อะไร
จากการทราบวา่ใครเป็นกษตัริยข์องชาวยวิใน ค.ศ. 30 ถา้ส่ิงท่ีเขียนบนป้ายนั้นเป็นเพียงขอ้กล่าวหาท่ี
พระเยซูไดรั้บโทษถึงตาย? การส้ินพระชนมข์องพระองคจ์ะมีความส าคญัอะไรส าหรับพวกเขา? ยอห์น
เล็งเห็นปัญหาน้ีและไดเ้ตรียมค าตอบส าหรับผูอ่้านพระกิตติคุณ เม่ือท่านบนัทึกเหตุการณ์ตอนท่ีปีลา
ตสอบสวนพระเยซู ท่านไดบ้นัทึกบางอยา่งท่ีพระกิตติคุณเล่มอ่ืนไม่ไดบ้นัทึกไว ้ คือค าสนทนาระหวา่ง
ผูพ้ิพากษากบัจ าเลย มหาปุโรหิตกล่าวหาพระเยซูต่อหนา้ปีลาตวา่พระองคอ์า้งตนเป็นกษตัริยข์องชาวยวิ 
ปีลาตกล่าววา่ “ถา้เช่นนั้นท่านก็เป็นกษตัริยน์ะซิ” 

พระเยซูตรัสวา่ “เราเป็นกษตัริยแ์ต่ไม่ใช่กษตัริยแ์บบท่ีท่านรู้จกั ถา้เราเป็นกษตัริยแ์บบท่ีคน
ทัว่ไปรู้จกั กษตัริยข์องอาณาจกัรบนแผน่ดินโลกน้ี ผูติ้ดตามเราคงต่อสู้เพื่อป้องกนัเรา แต่อาณาจกัรของ
เราคืออาณาจกัรแห่งสัจจะ” ไม่น่าสงสัยเลยท่ีปีลาตขดัจงัหวะข้ึนมา “สัจจะคืออะไร?” แลว้หยดุการ
ซกัถาม 

แต่ถา้การทราบวา่ใครเป็นกษตัริยข์องชาวยวิใน ค.ศ. 30 ไม่ใช่ส่ิงส าคญัส าหรับผูอ่้านพระกิตติ
คุณท่ีใชภ้าษากรีก การทราบวา่ความจริงของพระเจา้คืออะไรตอ้งเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับพวกเขาแน่ ๆ มี
หลายคนท่ีถามวา่ “ความจริงคืออะไร?” อยา่งใจกวา้งขวางและพยายามคน้หาค าตอบแต่ไม่ทุ่มทั้งชีวติ
ในการหาค าตอบนั้น มีอีกหลายคนท่ีเอาจริงเอาจงัในการหาความจริง และทุ่มเททั้งชีวติและจิตใจเพื่อ
คน้หาความจริง คนประเภทหลงัน่ีแหละท่ีพระเยซูทรงสัญญาวา่ “จงหาแลว้จะพบ” เพราะพระองคเ์สด็จ
มาหาพวกเขาในสภาพมนุษย ์ เพื่อมาบอกพวกเขาดว้ยความมัน่ใจวา่ความจริงของพระเจา้อยูใ่นพระองค์
และน่ีแหละคือส่ิงท่ีเหมาะสมส าหรับชายและหญิงในทุก ๆ ประเทศ ความจริงของพระเจา้ไดม้าถึง
มนุษย ์ เพราะพระวาทะไดบ้งัเกิดเป็นมนุษย ์ ทรงทนทุกขท์รมานภายใตอ้  านาจของปอนติอสัและปีลาต 
เพื่อมนุษยแ์ละเพื่อความรอดของเราและทรงมีชีวิตอยูต่ลอดนิจนิรันดร์ พระเจา้เสด็จมาหาเราโดยทาง
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พระองค ์ เรามาถึงพระเจา้ไดโ้ดยทางพระองค ์ พระวจนะทุกค าของพระเจา้ท่ีไดม้าถึงมนุษยไ์ดม้าผา่น
ทางพระองค ์ (ไม่วา่มนุษยจ์ะตระหนกัหรือไม่ก็ตาม) ค าอธิษฐานของมนุษยท่ี์ไปถึงพระทยัของพระเจา้
ตอ้งผา่นทางพระองค ์ (ไม่วา่มนุษยจ์ะตระหนกัหรือไม่ก็ตาม) ไม่วา่คริสตชนจะกล่าวแกเ้พื่อข่าว
ประเสริฐอยา่งไร เขาตอ้งกล่าวแกโ้ดยไม่ท าใหใ้จความส าคญัของข่าวประเสริฐเสียไป และตอ้งระลึกอยู่
เสมอวา่พระผูช่้วยให้รอดของเราคือพระวาทะของพระเจา้ เช่นเดียวกบัคริสตชนในศตวรรษแรก คริสต
ชนในปัจจุบนัตอ้งพูดตามอยา่งพระเยซูวา่พระองค ์ “เป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใด
มาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางพระองค์” (ยอห์น 14:6) ผูท่ี้กลา้อา้งค าพดูดงักล่าวคือพระวาทะผู ้
บงัเกิดเป็นมนุษย ์ พระองคท์รงบงัเกิดเป็นมนุษยเ์พื่อเปิดเผยความจริงของพระเจา้ท่ีมนุษยเ์คยไดเ้ป็น
หรือเพียงเห็นอยา่งมวั ๆ และเพื่อเป็นพยานถึงความประเสริฐและพระเมตตาท่ีพระเจา้ประทานใหแ้ก่
โลก พระองคท์รงเป็นพระวาทะท่ีรวบรวมพระด ารัสซ่ึงพระเจา้เคยตรัส พระองคท์รงเป็นพระวาทะผู ้
ทรงท าใหพ้ระด ารัสท่ีพระเจา้เคยตรัสไดถึ้งความส าเร็จ พระเจา้เสด็จมาหามนุษยใ์นสภาพมนุษยผ์ูเ้ป็น
ความรัก และมนุษยเ์ขา้เฝ้าพระเจา้ไดโ้ดยมนุษยผ์ูน้ั้นผูซ่ึ้งเป็นความรัก 
 

__________________ 
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เหมือนหน่ึงได้เดินอยู่บนถนนแห่งความหฤโหดในศตวรรษที ่1 และที ่2...... 
เอฟ เอฟ บรูซ จะพาเราไปดูข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ 
ทีต้่องเผชิญกบัศัตรูตัวฉกาจ คนยวิ คนต่างชาติ จักรวรรดิโรมัน........... 

ยงัช้ีให้เห็นวธีิการน าวญิญาณของคนแต่ละชาติ 
ให้เข้ามาถึงร่มไม้กางเขน 
เกอืบ 2,000 ปี ทุกส่ิงทุกอย่างเปลีย่นแปลง 
แต่มีส่ิงหน่ึงทีไ่ม่เปลี่ยนแปลง น่ันคือ............... 


