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เราอาศัยอยู่ในโลกทีมี่ระบบความเชือ่ทางศาสนาตา่งๆ กัน ไม่ว่าคุณจะเรยีกระบบ

น้ันวา่ ศาสนา, ความเชือ่, หรือลัทธิใดๆ ส่ิงใดๆ ท่ีคนเราเชือ่น้ันเปน็ส่ิงท่ีเราไมอ่าจมองขา้ม
ประวติัศาสตรแ์ตกออกเปน็เส่ียงๆ ไปเพราะสงครามและความขดัแยง้เร่ืองศาสนา ในอดตี
สงครามเหล่านี้อยู่ในระดับท้องถิ่น แต่ทุกวันนี้ เมื่อโลกกลายเป็นชุมชนโลกาภิวัฒน์
ผู้คนต่างลัทธิความเชื่อกำลังถูกกดดันให้เผชิญหน้ากัน มีโอกาสมากที่ความขัดแย้งเหล่านี้
จะลุกลามใหญ่โต

เป็นเร่ืองสำคัญย่ิงท่ีเราต้องรู้ว่าเพ่ือนบ้านของเราเช่ือในเร่ืองใดและทำไม ถึงแม้เรา
อาจไมเ่ห็นดว้ยกบัความเชือ่ของเขา แต่เม่ือเรารูว่้าเขาเชือ่ในส่ิงใด เรายงัสามารถเหน็ตา่งได้
โดยไมต้่องขัดแยง้กัน

หนังสือ "ความจริงท่ีโลกต้องรู้" เป็นเร่ืองเก่ียวกับ "พระคริสตธรรมคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิ"
ถ้าคุณเป็นคนหน่ึงท่ีอยากเข้าใจถึงแก่นสารคำสอนของพระคมัภีร์ไบเบิลอย่างจริงจังแล้วละก็
นีค่อืหนงัสือสำหรบัคณุ

ผมพยายามสื่อสารถึงแก่นสารคำสอนของพระคัมภีร์แบบตรงไปตรงมา ซึ่งไม่ใช่
เรือ่งทีง่่ายเลย โดยเนือ้แทแ้ล้ว พระคมัภรีเ์รยีกรอ้งผูอ่้านตอ้งตอบสนอง แตผ่มกพ็ยายาม
อย่างยิ่งที่อธิบายพระคัมภีร์ให้ชัดเจน เพื่อให้พระคัมภีร์พูดกับผู้อ่านโดยตรง และผู้อ่าน
จะสามารถสรุปความหมายของพระคัมภีร์ได้เอง ส่วนคุณจะเชื่อหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับ
ตัวคณุเอง

บางคนอาจตำหนิว่าผมไม่เป็นกลาง เพราะผมนำเสนอว่าเน้ือหาของพระคัมภีร์เป็น
เรื่องจริงไปแล้ว ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ผมต้องยอมเสี่ยง เพราะว่าพระคัมภีร์ได้นำเสนอตัวเอง
แบบนั้นอยู่แล้ว การที่จะพลิกเปลี่ยนไปนำเสนอเป็นอย่างอื่นย่อมไม่สอดคล้องกับเนื้อหา
พระคัมภีร์กล่าวกับเราอย่างตรงไปตรงมาอยูแ่ล้ว ผมจึงต้ังใจอย่างย่ิงท่ีจะหลีกเล่ียงการทำให้
เน้ือหาของพระคมัภีร์อ่อนลง หรือกลายเปน็เรือ่งคลุมเครอืไป

ขอให้คุณอ่านดูต่อไป การที่พระคัมภีร์เป็นหนังสือยอดนิยมตลอดกาลนั้น
ไม่ใช่เร่ืองท่ีไร้เหตุผล พระคัมภีร์เป็นเร่ืองราวท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ เป็นเร่ืองราวท่ีคุณจะต้องค้นหา
ด้วยตวัของคณุเอง



.



..."เชิญมาเถิด" และให้ผู ้ที ่กระหายเข้ามา...ผู ้ใดมีใจปรารถนา
ก็ให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย

วิวรณ์ 22:17

พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวว่า
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 ⌫⌫
ประชากรเกินคร่ึงของโลกอ้างว่าเป็นผู้เช่ือถือ และประพฤติตามคำสอนของหนงัสือ

ที่มียอดจำหน่ายสูงที่สุด และเป็นหนังสือที่มีการโต้แย้งกันรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์
หนังสือเล่มน้ีเรียกว่าพระครสิตธรรมคมัภีร์ คนอีกส่วนหน่ึงยอมรบัว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือ
ท่ีดี มีคำสอนท่ีดีหลายอย่าง น่ีเป็นสถิติท่ีน่าประทับใจ แต่มีน้อยคนในกลุ่มน้ีท่ีสามารถอธิบาย
ถึงแนวคดิ ซ่ึงมีอยู่ในพระคมัภร์ีได้ แม้จะเปน็แนวคดิทีเ่ป็นพืน้ฐานทีสุ่ดก็ตาม

ผูรู้ต้า่งก็เห็นดว้ยวา่พระคมัภรีเ์ปน็หนงัสือขายดมีาหลายศตวรรษแลว้ พระคมัภรี์
เป็น...หนังสือท่ีถูกอ้างถึงมากท่ีสุด มียอดจัดพิมพ์สูงสุด มีการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากท่ีสุด
และเป็นหนังสือท่ีทรงอิทธิพลสูงสุดในประวติัศาสตร์มนุษยชาต ิแต่ถึงแม้จะมีลักษณะพิเศษ
มากขนาดนัน้ พระคัมภีร์ก็ยังคงเป็นหนังสือท่ีถูกละเลยมากท่ีสุด แม้กระท่ังในท่ามกลางกลุ่ม
นักวิชาการและนักศึกษาทางด้านวรรณกรรม เป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดแต่ไม่ค่อยมีคนอ่าน
หรอื? ฟังดูแล้วไมค่่อยมเีหตุผลเทา่ไหร่

แล้วทำไมต้องอ่านพระคัมภีร์ด้วยล่ะ? คำถามนี้มีคำตอบหลายข้อ แต่มีสี่ข้อ
ทีส่ำคญัเปน็พเิศษ

1.ประการแรก พระคัมภีร์กล่าวถึงบ่อเกิดแห่งความยินดีและความโศกเศร้า
พระคัมภีร์ให้คำแนะนำเก่ียวกับความสัมพันธ์เร่ืองการสมรส การเป็นพ่อแม่ ลูก และนายจ้าง/
ลูกจ้าง พระคมัภีร์สอนถึงเร่ืองการใชเ้งิน พรสวรรคแ์ละเวลาอยา่งฉลาด และกล่าวถึงความ
เป็นอิสระจากความรูสึ้กผิด ความกลวั และความละอาย พระคมัภีร์เป็นเหมอืงทองคำแหง่
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตโดยทั่วไป คำแนะนำส่วนใหญ่แฝงอยู่ในรูปของเรื่องราวที่น่าสนใจ
ซ่ึงสรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้ก่หนงัสือและภาพยนตรม์ากมายจนนบัไมถ้่วน

2.ประการท่ีสอง พระคัมภีร์สอนไว้มากมายถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีเราตายไปแล้ว
สิ่งที่ทำให้ข้อมูลในเรื่องนี้มีความสำคัญยิ่งก็คือ พระคัมภีร์กล่าวว่า ชีวิตของเราในโลกนี้
จะส่งผลไปถึงชีวิตในโลกหน้า ซึ่งเราจะรอจนถึงวันตายค่อยรับรู้ข้อมูลนั้นไม่ได้ เพราะนั่น
จะสายเกนิไป

แต่ผมก็รู้ว่า มีบางคนทีจ่ะบอกวา่ "ฉันเช่ือว่า ถ้าฉันตาย ชีวิตของฉันก็จบ ไม่มีอะไร
มากกว่านั้นอีก" แต่การคิดแบบนั้น ก็เท่ากับทารกที่อยู่ในครรภ์พูดว่า "ฉันไม่เชื่อว่า
มีชีวิตอยู่จริงหลังการเกิด ชีวิตมีอยู่ก็แค่ท่ีน่ี ตอนน้ี ในครรภ์อันมืดมิด แต่แสนอบอุ่นน้ีเท่าน้ัน"

ต้องเป็นเรื่องเขลาแน่ถ้าทารกจะพูดแบบนั้น ถ้าเราเห็นด้วยอย่างนี้ ก็ดูเป็นการ
ฉลาดดีที่จะลองศึกษาค้นคว้าหนังสือเล่มหนึ่งที่สอนถึงเรื่อง "ชีวิตในโลกหน้า" ดูสักหน่อย



12  บทที่ หนึ่ง

ดูว่าหนงัสือเล่มนัน้บอกไวอ้ย่างไรบา้ง จะดหีรือร้ายกต็ามที
3.ประการทีส่าม ประมาณรอ้ยละ 27 ของพระคมัภีร์เป็นคำทำนาย ซ่ึงส่วนใหญ่

ได้บังเกิดเป็นจริงไปแล้ว คำทำนายที่เกิดขึ้นจริงแล้วนั้น สอดแทรกอยู่ในบทตอนต่างๆ
ทำให้ข้อความทัง้หมดนัน้มคีวามนา่เช่ือถือ ซ่ึงเป็นเรือ่งท่ีน่าอัศจรรยใ์จจรงิๆ

พระคัมภีร์กล่าวว่า เหตุที่บันทึกคำทำนายเหล่านี้ไว้ก็เพื่อสร้างความอัศจรรย์ใจ
ให้แก่เรามากพอจนเราเกิดความสนใจต่อคำสอนของพระคัมภีร์ในเร่ืองเก่ียวกับส่ิงท่ีเรามองไม่เห็น
และส่ิงท่ีเรามองเหน็ เป็นเรือ่งทีเ่ก่ียวขอ้งกับชวิีต ความตาย และชวิีตหลงัความตาย

4.เหตุผลประการท่ีส่ีมีความสำคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน พระคัมภีร์กล่าวถึงสงคราม
ท่ีกำลังเกิดข้ึนในจักรวาล การต่อสู้กันระหว่างความดีกับความช่ัว เร่ืองน้ีมีความสำคัญก็เพราะ
เรากำลังรบอยูใ่นแนวหนา้ เป็นสงครามทีเ่ราไมอ่าจหลบเลีย่งได ้ถึงแม้การสูร้บสว่นใหญจ่ะ
เป็นส่ิงท่ีเรามองไม่เห็น แต่มันก็ส่งผลกระทบต่อเราในทุกด้าน น่ีคือเหตุผลท่ีว่าทำไมส่ิงเลวร้าย
จึงเกิดข้ึนกับคนดี ถ้าการสงครามน้ีมีจริงก็จำเป็นท่ีเราจะต้องรู้ว่าเราอยู่ในตำแหน่งใดในเร่ืองน้ี

เพียงแค่สี่เรื่องนี้ก็เป็นเหตุผลเพียงพอแล้วที่เราจะหันมาศึกษาหาความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกบัหนงัสือเล่มนี ้ซ่ึงเรยีกวา่ พระครสิตธรรมคมัภีร์ศักด์ิสิทธ์ิ

 ⌦
ก่อนที่เราจะเริ่มศึกษาดูภาพรวม เราจำเป็นต้องวางแนวทางในการศึกษาด้วยกัน

เสียก่อน ผมอยากจะเร่ิมโดยการเหมาเอาว่าคุณยังไม่ค่อยรู้จักมักคุ้นกับพระคริสตธรรมคัมภีร์
มากนัก และบางทีอาจจะไม่รู้เก่ียวกับเร่ืองของพระคัมภีร์เอาเสียเลย ซ่ึงผมอยากให้กำลังใจว่า
เม่ือคุณอ่านหนังสือเล่มน้ีจบแล้ว พระคัมภีร์จะมีความหมายมากข้ึนเป็นพิเศษ แต่ก็อยากจะขอ
ให้คุณอ่านดูแต่ละบทด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษ ขอให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเน้ือหาเป็นอย่างดี
แล้วคอ่ยอา่นตอ่ในตอนถดัไป

หลายคร้ัง ผมจะอ้างถึงข้อพระคัมภีร์โดยตรง ซ่ึงถ้าผมหยิบยกข้อพระคัมภีร์มาให้ดู
มันจะมีลักษณะเป็นตัวเอนอยู่ในย่อหน้าต่างหาก และในตอนท้ายของข้อพระคัมภีร์จะมี
ข้อความบ่งบอกรายละเอียดของข้อไว้คล้ายกับเป็นที่อยู่ของข้อนั้นๆ เพื่อบอกให้รู้ว่ามัน
มาจากสว่นไหนของหนงัสือพระคมัภีร์ ตัวอยา่งเช่น

เพราะทุกส่ิงท่ีเขียนไว้ในอดีตก็เขียนข้ึนเพ่ือสอนเรา เพ่ือว่าเราจะไดมี้
ความหวงั โดยความทรหดอดทนและการใหก้ำลังใจจากพระคมัภีร์  โรม 15.4
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อยากให้เราเริ่มศึกษาถึงเรื่องนี้โดยการมองภาพหนังสือพระคัมภีร์เป็นเหมือน
ภาพต่อปริศนาขนาดใหญ่ ซึ่งแต่ละชิ้นส่วนวางกระจัดกระจายกันอยู่ต่อหน้าเรา และเรา
กำลังจะเอาชิ้นส่วนเหล่านั้นต่อเข้าด้วยกันทีละชิ้นๆ เพื่อให้เราจัดวางภาพต่อพระคัมภีร์ได้
อย่างถูกต้อง เราจะใช้หลักสากลในการเรียนรู้ 4 ประการ ซ่ึงใช้กันเป็นประจำทุกวันในช้ันเรียน
ตามโรงเรยีนและมหาวทิยาลยัตา่งๆ มาเปน็แนวทาง

  (The Priority Principle)
หลักการขอ้ทีห่นึง่กล่าววา่ เมือ่เราศกึษาวชิาใหม่ๆ  ขอใหเ้ราเรยีนรูข้อ้มลูทีส่ำคญั

ท่ีสุดก่อน ยกตัวอย่าง ถ้าช่างก่อสร้างต้องการสอนใครคนหนึง่ให้รู้จักวิธีการสร้างบ้าน เขาก็จะ
เน้นถึงความสำคญัของการวางรากฐานทีม่ั่นคงก่อน จากนัน้ก็สร้างผนงัท่ีแข็งแกร่ง แล้วค่อย
มุงหลังคา ส่วนการเลอืกเครือ่งใช้ไม้สอยในบา้นหรอืสีทาบา้นนัน้สามารถทำทหีลังได้

ในทำนองเดียวกัน พระคริสตธรรมคัมภีร์มีหัวข้อครอบคลุมเร่ืองต่างๆ หลากหลาย
มากมาย แต่ไม่ใช่ทุกเร่ืองท่ีมีความสำคัญเท่ากัน ในหนังสือเล่มน้ี เราจะเน้นท่ีหัวเร่ืองท่ีสำคัญ
ท่ีสุดของพระคมัภีร์เท่าน้ัน เม่ือคุณเข้าใจเรือ่งเหล่าน้ีดีแล้ว พระคัมภีร์จะกลายเปน็หนังสือท่ี
ดมูเีหตมุผีลหนกัแนน่ แตก็่เขา้ใจงา่ย

  (The Storytelling Principle)
หลักการข้อที่สองเป็นเรื่องของสัญชาตญาน เมื่อเราอ่านเรื่องเล่าใดๆ เราย่อม

ไม่เร่ิมอ่านต้ังแต่บทท่ีสิบ แล้วข้ามไปอ่านบทท่ีหก อ่านบทท่ีสองเสร็จแล้วข้ามไปอ่านบทท่ีเก้า
อะไรแบบนั้น เราทุกคนรู้ดีว่า การที่จะอ่านเรื่องราวนั้นให้เข้าใจดี เราต้องเริ่มอ่านตั้งแต่
บทแรก เป็นข้ันเป็นตอนไปจนจบบทสุดท้าย เร่ืองน้ีฟังดูก็น่าจะเข้าใจกันดีอยู่แล้ว แต่หลายคน
กลับชอบอ่านพระคัมภีร์แบบตรงโน้นนิด ตรงนี้หน่อย สุดท้ายก็ทำให้ตัวเองสับสนงุนงง
เน่ืองจากเน้ือหาส่วนใหญข่องพระคมัภีร์เป็นเร่ืองเล่า เราก็จะดำเนนิตามลำดบัเร่ืองราวปกติ
ต่อเน่ืองกันไปเร่ือยๆ ในขณะเดียวกัน เราก็จะนำเอาหลักการเร่ืองการจัดลำดับความสำคัญมา
ประยุกต์ใช้ด้วย เพ่ือให้ครอบคลุมถึงเร่ืองราวท่ีมีความสำคัญมากท่ีสุดก่อน จากน้ันก็ร้อยเรียง
เร่ืองราวท้ังหมดเข้าด้วยกัน และเน่ืองจากหนังสือเล่มน้ีจะเป็นการเล่าเร่ืองราวให้คุณเห็นภาพ
แบบกวา้งๆ เท่าน้ัน จึงย่อมมกีารเวน้ขา้มเรือ่งราวบางตอนไปบา้ง เร่ืองราวทีข่าดหายไปนัน้
เราจะเพิม่เตมิให้ภายหลงั หลังจากทีคุ่ณได้มองเห็นภาพรวมเรยีบรอ้ยแล้ว
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  (The Mathematical Principle)
หลักการข้อท่ีสามเป็นการขยายความตอ่จากข้ันตอนข้างต้น แล้วเพ่ิมมิติใหม่เข้าไป

ในการเรยีนรูน้ั้น เราต้องเร่ิมจากเนือ้หาง่ายๆ ไปสู่เน้ือหาท่ีซับซ้อน ยกตัวอย่างเช่น เราจะไม่
สอนให้เด็กเรียนวิชาพีชคณิตต้ังแต่ช้ันอนุบาล แต่จะให้เขาเรียนเลขคณิตไปก่อน พวกสมการ
ง่ายๆ เช่น แอปเปิล้หน่ึงผล บวกกบัแอปเปิล้อีกหนึง่ผล = แอปเปิล้สองผล เม่ือเวลาผา่นไป
ถึงค่อย เรียนคณิตศาสตร์ท่ีมีความสลับซับซ้อนมากข้ึน เช่น E=Mc2 เป็นต้น ถ้าสอนพีชคณิต
ให้เขาตั้งแต่ชั้นอนุบาลก็รังแต่จะทำให้เด็กเกิดความสับสน ซึ่งก็เป็นทำนองเดียวกันกับ
พระคริสตธรรมคัมภีร์ ถ้าคุณข้ามขั้นตอนพื้นฐานไป ความเข้าใจในพระคัมภีร์ของคุณ
ก็จะเป็นแนวคิดท่ีแปลกๆ มีแต่จะทำให้มึนงงไปกับเร่ืองราวต่างๆ เพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงปัญหาน้ี
เราจะดำเนนิเรือ่งต่อเน่ืองจากเรือ่งในบทกอ่นๆ ซ่ึงเราไดเ้รียนรูไ้ปแล้วนัน้

  (The Clarity Principle)
หลักการขอ้ท่ีส่ีเก่ียวขอ้งกับสองประเดน็ ประการแรกเกีย่วขอ้งกับความหมายของ

คำบางคำ เม่ือเวลาผ่านไปหลายศตวรรษ ความหมายของคำบางคำกเ็ปล่ียนไป แต่พระคัมภีร์
มีระบบล็อคความหมายของคำไว้ให้คงเดิม พระคัมภีร์ใช้วิธีเล่าเรื่องเพื่อเป็นการบ่งบอก
ความหมายของคำทีใ่ช้จากเรือ่งท่ีเล่าน้ัน ทำให้เราเขา้ใจถึงความหมายทีแ่ท้จรงิของคำนัน้ๆ
ในแง่มุมนี้ หลักการเรื่องความชัดเจนบ่งบอกเราว่า เราต้องปล่อยให้พระคัมภีร์อธิบาย
ความหมายของคำทีใ่ชเ้อง

ประการทีส่อง เก่ียวกบัการศกึษาเปน็หัวขอ้เร่ือง ยกตวัอยา่งตามปกตแิล้ว เราจะ
ศึกษาวทิยาศาสตรเ์ป็นรายวชิาไป เช่น ดาราศาสตร ์เคมวิีทยาหรอืชีววทิยา โดยไมป่ะปนกนั
สำหรับผูเ้รียนใหมน้ั่น การนัง่ฟังบรรยายเนือ้หาเก่ียวกบัระบบสริุยจกัรวาล ไปพรอ้มๆ กับ
โครงสร้างของเซลล์ย่อมทำให้เกิดความคิดสับสน เมื่อเนื้อหาใดๆ เป็นเรื่องใหม่หรือยัง
ไม่คุ้นเคย หลักการเร่ืองความชัดเจนทำให้อาจารย์ผู้สอนตัดสินใจ สอนไปทีละวิชา ซ่ึงเราจะทำ
เช่นเดยีวกนัดว้ย

เมื่อเรานำหลักการทั้งสี่ข้อนี้มาประยุกต์ใช้ เราก็จะเกิดความเข้าใจเนื้อหาคำสอน
ของพระคมัภีร์ไดอ้ย่างชัดเจน เราจะสามารถตอ่ภาพปรศินาเขา้ด้วยกนัไดอ้ย่างถูกต้อง
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 ⌫  
แล้วพระคมัภีร์มาจากทีไ่หน และเราไดพ้ระคมัภีร์มาอยา่งไร?
พระคัมภีร์เขียนขึ้นโดยคนประมาณ 40 คน คนเหล่านี้มีภูมิหลังแตกต่างกันไป

หลากหลาย มีท้ังกษัตริย์, นายพลของกองทัพ, รัฐบุรุษ, นักวิชาการ, ชาวไร่ชาวนา, นักปรัชญา,
คนเลีย้งแกะ, กวี, ชาวประมง, นายกรฐัมนตร,ี แพทย,์ คนเกบ็ภาษ,ี เป็นตน้ พ้ืนทีใ่นการ
เขียนนัน้ครอบคลมุสามทวปี คือเอเชีย, แอฟรกิาและยโุรป ส่วนสถานทีเ่ขียนกแ็ตกตา่งกัน
มากมาย ทั้งเขียนในราชวัง, ในคุก, ในทะเลทราย, และในเมืองใหญ่ ทั้งในช่วงเวลาที่มี
สงครามและในยามสงบ บางครัง้เขยีนในขณะทีเ่ขาเปน็ทกุขโ์ศกเศรา้ บางครัง้เขยีนในยาม
ปิติยินดี ภาษาที่ใช้มีสามภาษาคือ ฮีบรู, อาราเมกและกรีก สองภาษามาจากตะวันออก
ส่วนอีกภาษาหน่ึงมาจากตะวันตก โดยสรุปแล้ว ผู้เขียนเหล่าน้ีได้ใช้เวลารวมกันกว่า 1,500 ปี
เพื่อเขียนหนังสือขึ ้นมา รวม 66 เล่ม ซึ่งรวมกันเป็นหนังสือเล่มใหญ่หนึ่งเล่ม คือ
พระครสิตธรรมคมัภรี์

ถึงแม้ผู้เขียนทั้ง 40 คนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่รู้จักกันเลย เขาเข้าใจเพียงว่า
เนื้อหาที่ตนเองเขียนนั้น คงเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นประเด็นโต้เถียงกันไม่น่าเกิน 100
หัวเรื่อง แต่โดยรวมเนื้อหาที่พวกเขาบันทึกไว้กลับคล้องจองต่อเนื่อง เป็นเรื่องราว
เดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบ

ตรงนี้เป็นจุดเด่นอย่างยิ่ง ลองคิดถึงเรื่องนี้สักครู่หนึ่ง เอาแค่ว่าเรามีนักเขียน
อยู่ด้วยกนัเพียงสิบคน ทุกคนยงัมีชีวิตอยูใ่นปจัจบัุนนี ้เป็นคนรุน่เดยีวกนั ทำงานในอาชพีที่
เก่ียวข้องกัน อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกัน และทุกคนพูดภาษาเดียวกันหมด โอกาสท่ีคนเหล่าน้ี
จะเขียนหนังสือได้สอดคล้องเป็นแนวทางเดยีวกันหมดจะมสัีกแค่ไหน ถ้ากำหนดให้พวกเขา
เขียนเร่ืองท่ีเป็นประเด็นถกเถียงกันเพียงหัวเร่ืองเดียว แต่ห้ามไม่ให้ปรึกษาหรือพูดคุยกันเลย
แน่นอน แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย แต่น่ันคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนในกรณีของการเขียนหนังสือพระคัมภีร์
ซ่ึงไม่ใช่คนเขียนแค่เพียงสิบคน แต่มากถึง 40 คน และเน้ือหาก็เก่ียวข้องกับประเด็นมากมาย
หลายหัวเร่ือง น่ีเป็นส่ิงท่ีโดดเด่นอย่างแท้จริง เป็นจุดหน่ึงท่ีทำให้หนังสือพระคัมภีร์มีลักษณะ
พิเศษ ไมเ่หมอืนหนงัสืออ่ืนใด หรอืเปน็หนงัสือท่ีศักด์ิสิทธิน่ั์นเอง

⌫
สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหรือ? พูดง่ายๆ ก็คือ ไม่มีผู้เขียนคนใดเลยที่กล่าวอ้างว่า

ตนเองคือแหล่งข้อมูลในการเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมา แต่ทุกคนกล่าวอ้างแบบเดียวกันว่า
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มีผู้หนึ่งที่ให้ความคิดแก่พวกเขาในการเขียน ซึ่งเป็นแหล่งที่เปรียบดังเสียงเดียวกัน
ท่ีพูดกับผูเ้ขียนทกุคน

การทีจ่ะเขา้ไปทำความรูจั้กกับแหลง่แห่งข้อมลูดังกล่าวน้ีได้ เราจะพจิารณาดู
ข้อพระคัมภีร์โดยเร่ิมต้นท่ีชายคนแรกซ่ึงเป็นผู้เขียนหนังสือ 5 เล่มแรก เขามีช่ือว่าโมเสส
เราจะย้อนไปสู่ช่วงเวลาเมื่อประมาณ 3,500 ปีก่อน ในตอนที่โมเสสเล่าเรื่องเหตุการณ์
ในชว่งทีเ่ขาถอืกำเนดิขึน้มา

⌫
โมเสสอยู่ในกลุ่มทาสที่เรียกว่า ชาวอิสราเอลหรือชาวฮีบรู นับจำนวนรวมกันได้

ประมาณสองล้านห้าแสนคน คนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในอียิปต์เป็นเวลาประมาณ 350 ปีแล้ว
กษัตริย์แห่งอียิปต์หรือฟาโรห์รู้สึกกังวลพระทัยท่ีจำนวนประชากรอิสราเอลทวีข้ึนอย่างรวดเร็ว

เรือ่งราวดำเนนิตอ่ไปจนถงึตอนทีฟ่าโรหก์ล่าววา่

"…ดูสิ ชนอิสราเอลพวกนี ้มีจำนวนมากเกินไปสำหรับเราแล้ว
เราตอ้งจดัการกบัพวกเขาอยา่งแยบยล มิฉะน้ันพวกเขาจะยิง่มีจำนวนมากขึน้
และถ้าเกิดสงคราม พวกนี้จะสมคบกับศัตรูหันมารบกับเรา แล้วหนีออกนอก
ประเทศ"

ดังนั้น ชาวอียิปต์จึงบีบบังคับพวกอิสราเอลให้เป็นทาส และตั้ง
นายงานคอยควบคุมพวกเขาให้ทำงานหนัก... แต่ยิ ่งชนอิสราเอลถูกกดขี่
ข่มเหงมากเทา่ไร พวกเขากย่ิ็งเพิม่จำนวนและแพรข่ยายมากขึน้เทา่น้ัน ดังนัน้
ชาวอียิปต์จึงหวั่นเกรงชนอิสราเอลและเคี่ยวเข็ญพวกเขาอย่างทารุณ

   อพยพ 1:9-13

แต่เมื่อถูกบังคับให้ทำงานแล้ว จำนวนคนอิสราเอลก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด
ฟาโรหจึ์งทบทวนแผนการควบคมุจำนวนประชากรเสยีใหม่

กษัตริย์อียิปต์ตรัสกับนางผดุงครรภ์ชาวฮีบรู...ว่า "เมื่อเจ้าทำคลอด
ให้หญิงชาวฮีบรูและดูแลหญิงนั้นขณะคลอด ถ้าทารกเป็นผู้ชายให้ฆ่าทิ้ง
ถ้าเป็นผู้หญิงให้ไว้ชีวิต"
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คำบัญชาของฟาโรห์น้ันเป็นส่ิงท่ีน่าหวาดหว่ันพร่ันพรึงย่ิงนัก แต่ถึงแม้จะมีการกดข่ี
เบียดเบียนหนักขนาดนั้น ชีวิตของคนอิสราเอลก็ยังคงดำเนินกันต่อไป พระคัมภีร์กล่าวว่า
มีชายหนุม่ชาวฮบีรคูนหนึง่รับหญงิคนหนึง่มาเปน็ภรรยา และ...

…ฝ่ายภรรยาตัง้ครรภแ์ละใหก้ำเนดิบุตรชายคนหนึง่...   อพยพ 2:2

…เมื่อนางเห็นว่าบุตรของตน
น่ารักจึงซ่อนตัวเขาไว้เป็นเวลาสามเดือน
แต่เมื ่อนางไม่อาจซ่อนเด็กไว้ได้ต่อไป
นางจ ึงนำต ้นกกมาสานเป ็นตะกร ้า
ยาด้วยชันและยางมะตอย แล้ววางเด็ก
ลงในตะกร้า ปล่อยให้ลอยอยู่กลางกอ
ปรอืรมิแมน่ำ้ไนล์

พี่สาวของทารกนั้น จับตาดู
อยู ่ห่างๆ คอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ
น้องชาย เม่ือพระธดิาของฟาโรห ์ เสด็จ
มาสรงน้ำที่แม่น้ำไนล์ และบรรดานางกำนัลกำลังเดินเลียบตลิ่ง พระนาง
ทรงสังเกตเห็นตะกร้าในกอปรือจึงรับสั่งให้ทาสสาวไปนำมา เมื่อทรงเปิดดู
ก็เหน็ทารกเพศชายกำลงัรอ้งไห ้พระนางจงึรู้สึกสงสารและตรสัว่า "น่ีต้องเปน็
ทารกชาวฮีบรูแน่ๆ"     อพยพ 2:2-6

เป็นไปได้อย่างยิ่งที่ธิดาของฟาโรห์ประสงค์จะมีบุตร เพราะนาง
เป็นหมัน เมื่อเห็นเด็กทารกลอยมาตามน้ำเช่นนั้น ก็เท่ากับปัญหาของนาง
ได้รับการแกไ้ขไปในทนัท ีพ่ีสาวของโมเสสกำลงัยืนเฝา้ดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆ
เม่ือธิดาของฟาโรห์เปิดตะกร้าน้ันออกดู พ่ีสาวของโมเสสจึงรีบ ออกจากท่ีซ่อน
แล้วเขา้ไปเฝา้ธิดาของฟาโรห์

ฝ่ายฟาโรห์จึงรับส่ังแก่ราษฎรท้ังปวงว่า "บุตรชายฮีบรูทุกคน ท่ีเกิดมา
ใหเ้อาไปทิง้เสยีในแมน้่ำไนล ์แต่บุตรหญงิทุกคนใหร้อดชวิีตอยู่ได้"

อพยพ 1:15-16, 22

คำบัญชาของฟาโรห์น้ันเข้มงวดย่ิงนัก เด็กทารกเพศชายทีค่ลอดมาจะต้องถูกนำไป
ทิง้เสียในแมน่ำ้ไนล ์แต.่..
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พี่สาวของทารกนั้นจึงทูลถามพระธิดาว่า "ให้หม่อมฉันไปหาแม่นม
ชาวฮบีรมูาเลีย้งเดก็ใหไ้หม?"                                          อพยพ 2:7

พ่ีสาวของโมเสสเสนอตวัชว่ยจดัหาทาสเพือ่มาเล้ียงดเูด็กน้ัน

พระนางรบัส่ังวา่  "ตกลง ไปหามาเถดิ" เด็กหญงินัน้จงึกลบับ้านไป
ตามมารดาของทารกนัน้มา

พระธิดาของฟาโรห์ตรัสกับนางว่า "เอาเด็กคนน้ีไปเล้ียงดูแทนฉันด้วย
แล้วฉันจะใหค่้าจา้ง" ดังนัน้นางจงึอุม้ทารกกลบัไปเลีย้งด ู       อพยพ 2:8-9

แมข่องโมเสสไดรั้บคา่จา้งเพ่ือให้เล้ียงดบูตุรของตนเอง!

 ⌦
พระครสิตธรรมคมัภรีก์ล่าววา่

…ดังน้ันนางจงึอุ้มทารกกลบัไปเล้ียงดู ต่อมาเม่ือเด็กคนน้ัน เติบโตข้ึน
นางกน็ำกลบัมาเข้าเฝา้พระธดิาของฟาโรห ์พระนางทรงรบัเล้ียงเขาเปน็โอรส
และประทานนามว่าโมเสส...              อพยพ 2:9-10

ดังน้ัน โมเสสจงึได้เติบโตขึน้มาในพระราชวงัของกษตัรย์ิฟาโรห์

โมเสสไดรั้บการศกึษาในวชิาความรูท้ั้งปวงของอยิีปต์   กิจการ 7:22

เพียงแค่เราเดินผ่านซากปรักหักพังของอาณาจักรอียิปต์โบราณช่วงสั้นๆ ก็พอ
จะเห็นได้ว่า โมเสสนั้นได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางเพียงใด ตั้งแต่ด้านสถาปัตยกรรม
ไปจนถงึดาราศาสตร ์และส่ิงท่ีแทรกซึมอยู่ในทุกส่วนของการเรยีนน้ันก็คือศาสนาของอียิปต์
ซ่ึงสูงส่งเหนือทุกส่ิง

⌫
ถึงแม้อียิปต์โบราณจะมีระบบความเช่ือท่ีพัฒนามาเป็นอย่างดี แต่ก็เป็นการยากท่ีจะ

บ่งช้ีลงไปอย่างชัดเจนว่าแก่นแท้ของศาสนาของอียิปต์น้ันคือเร่ืองใด เพราะอียิปต์ไม่มีหนังสือ
คัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิหรือตำราใดๆ ไม่ได้ยึดถือสัจธรรมคำสอนของศาสดาคนหนึง่คนใดเปน็การ
เฉพาะ ในแต่ละเมืองก็จะมีการนมัสการเทพเจ้าต่างๆ กันออกไป แม้แต่เทพท่ีถือว่าเป็นองค์ท่ี
สูงส่ง ก็ยังเปล่ียนแปลงไปไดเ้ร่ือยๆ ตามยคุสมยั
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⌫⌫ 
ประเด็นท่ีว่า ชาวอียิปต์นมัสการเทพเจ้าสูงสุดองค์เดียว ซ่ึงแบ่งภาคเป็นเทพเจ้าอีก

หลายองค์ หรือว่าจริงๆ แล้วพวกเขานมัสการเทพเจ้าหลายองค์อยู่แล้วน้ัน ยังเป็นท่ีถกเถียงกัน
อยู่2 ซ่ึงมันอาจเป็นจริงได้ท้ังสองกรณี ไม่ต้องสงสัยเลยว่าชาวอียิปต์น้ันมีความคิดกว้างไกลมาก
พวกเขาเปิดใจยอมรับเอาเทพเจ้าใหม่ๆ เข้ามาเสริมกับเทพเจ้าท่ีมีอยู่แล้วน้ัน และเอาลักษณะ
ของเทพเจ้าแต่ละองค์ผสมปนเปกันไปได้เรื่อยๆ โดยยึดถือเทพนิยายต่างๆ เป็นตำนาน
ศักด์ิสิทธิ ์ ถึงแมแ้ตล่ะเรือ่งจะขดัแยง้กันเองก็ตามแตท่กุคนกเ็ห็นพอ้งต้องกันวา่ มหาวหิาร
แห่งเทพเจา้ของเขานัน้เปน็ส่ิงศักด์ิสิทธิ ์โมเสสเองกค็งรูจั้กกับบรรดาเทพเจา้หลักๆ เหล่านี้
เป็นอยา่งดี และอาจรูจั้กกับเทพเจา้องค์รองๆ เหล่าน้ีด้วย


ชาวอียิปต์โบราณนมัสการสุริยเทพนามว่า "รา"

(Ra) เป็นเทพเจา้องค์สูงสุด พวกเขาเชือ่ว่า รา เนรมติสรา้ง
ตนเองขึน้มาจากนัน้ก็ได้สร้างเทพและเทพอีงค์อ่ืนๆ รวมทัง้
มนุษย์และสัตว์ต่างๆ ด้วย บางครั้งพวกเขาเรียก รา ว่า
องค์บิดาแห่งเทพเจ้าทั้งหลาย หรือ เทพแห่งเทพทั้งปวง
รูปปั้นของเทพองค์นี้เป็นเหยี่ยวที่มีร่างกายเป็นคน และมี
แผ่นทองคำเปน็รปูดวงอาทติยอ์ยู่บนเศยีร


ถึงแม้ชาวอียิปต์จะนับถือเทพเจ้าของตนเป็นอย่างมาก แต่พวกเขาก็อาจจะตั้ง

ข้อเรียกร้องต่อบรรดาเทพเจ้าของตนอยู่หลายครั้งหลายคราว แต่ทั้งนี้พวกเขาไม่ได้ละเลย
ต่อเหล่าเทพเจา้ ศาสนาไดแ้ทรกซมึไปสูทุ่กอณูของชวิีต มีการทำเสนห์่, ใช้คาถาอาคม, และ
ไสยศาสตรล้ี์ลับใน พิธีเฉลิมฉลอง และวันหยดุทางศาสนา แม้แต่สถาปัตยกรรมตา่งๆ ก็ยัง
ไดร้บัอทิธพิลมาจากความเชือ่ในเทพเจา้

⌫⌫
เป็นเวลาส่ีพันปีมาแล้วท่ีวิถีการดำเนนิชีวิตของชาวอยิีปต์ได้รับการยกยอ่งอย่างสูง

ความเชื่อของชาวอียิปต์ได้รับการถือว่าเป็นศาสนาที่ทรงเกียรติ ในโลกที่เต็มไปด้วย
แนวคิดแบบอียิปต์โบราณเช่นนี้เองที่โมเสสได้รับการศึกษาขั้นสูง แต่โมเสสยังได้เรียนรู้ถึง
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วฒันธรรมแบบฮบีรดูว้ย แมแ่ท้ๆ  ของทา่นไดร้บัการวา่จา้งให้เล้ียงดทูา่นในวยัเดก็
ซ่ึงแม่ของทา่นคงไดอ้บรมทา่นในเรือ่งความเชือ่ของชาวยวิอยา่งไม่ต้องสงสัย ระบบ
ความเชื่อของทั้งสองศาสนาขัดแย้งกัน แต่นั่นไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับชาวอียิปต์
เพราะพวกเขาไม่ได้ให้ความสนใจใดๆ ต่อพระเจ้าของชาวฮีบรู ถึงอย่างไรพระเจ้าของ
ชนช้ันทาสย่อมต้องอ่อนแอมาก ดูเหมือนจะไม่มีใครรู้จักพระนามของพระเจ้าองค์น้ัน
ดว้ยซำ้!

 
ไม่ว่าโมเสสจะถูกเล้ียงดูและส่ังสอนตามแบบของชาวอียิปต์อย่างครอบคลุม

รอบด้านเพียงใดกต็าม แต่ท่านก็ไม่เคยลมืรากเหงา้ของตน

เมื่อโมเสสเติบโตเป็นหนุ่มแล้ว วันหนึ่งเขาไปหาคนชนชาติเดียวกัน
กับเขา เห็นพวกเขาต้องตรากตรำทำงานหนักและได้เห็นชาวอียิปต์คนหนึ่ง
ทุบตีชาวฮีบรูชนชาติเดียวกันกับตน โมเสสเหลียวซ้ายแลขวาเห็นว่าไม่มีใคร
จึงฆ่าชาวอียิปต์คนนั้นแล้วหมกไว้ในทราย

ขณะทีโ่มเสสกำลงัเลีย้งฝงูแกะของเยโธร ผูเ้ป็นพ่อตาซ่ึงเปน็ปโุรหติ
แหง่มีเดียน เขาต้อนฝงูแกะไปยงัอกีด้านหนึง่ของถิน่กนัดาร...     อพยพ 3:1

วันหนึ่ง โมเสสสังเกตเห็นสิ่งแปลกอย่างหนึ่งเกิดขึ้น มีพุ่มไม้ที่มี
เปลวไฟลุกอยู่ แต่โมเสสสังเกตเห็นว่ามันไม่ได้ถูกเผาไหม้ ซึ่งเป็นเรื่องที่
ประหลาดมาก!

เมื่อฟาโรห์ทรงทราบเรื่องก็พยายาม
จะประหารโมเสส แต่โมเสสหนีฟาโรห์ไปอาศัย
อยู่ในดนิแดนมเีดียน        อพยพ 2:11-12,15

เมื่อโมเสสต้องหนีเอาชีวิตรอดนั้น ท่านต้อง
ปิดบงัฐานะของตนไว ้และไดแ้ต่งงานกับหญงิชาวบา้น
คนหนึ่ง ท่านค่อยๆ เรียนรู้วิธีการเลี้ยงแกะและได้
กลายเปน็คนเลีย้งแกะไป
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ดังน้ันโมเสสจึงคิดว่า "เราจะเข้าไปดูส่ิงประหลาดน้ี ว่าทำไมพุ่มไม้น้ัน
จงึไมม่อดไหม"้                                                    อพยพ 3:3

เม่ือโมเสสเขา้ไปใกลพุ่้มไมน้ั้น ก็มีเสียงดงัลอดออกมาจากเปลวไฟนัน้วา่

"เราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้า พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้า
ของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ"        อพยพ 3:6


คำว่า พระเจา้ เป็นคำกวา้งๆ ท่ัวไป มีความหมายวา่ ผู้เข้มแขง็, ผู้นำทีท่รงพลงั,

เทพ ซึ่งสามารถใช้เพื่อหมายถึงเทพองค์ใดๆ ก็ได้ มันเป็นศัพท์กว้างๆ แต่พระเจ้าองค์นี้
กลับอ้างถึงพระองค์เองว่าเป็นพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของโมเสส และพระองค์ก็ตรัสถึง
ชื่อสามชื่อคือ อับราฮัม, อิสอัคและยาโคบ ซึ่งท่านเหล่านี้เป็นญาติของโมเสสที่ล่วงหลับ
ไปนานแล้ว และเป็นต้นตระกูลของชนชาตอิิสราเอล ซ่ึงเป็นเผ่าพันธ์ุท่ีเป็นทาสอยู่ในขณะน้ัน
เห็นได้ชัดว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกทาสซึ่งตรัสออกมาจากพุ่มไม้ที่ลุกเป็นไฟนั้น
ไม่ใช่เทพ รา หรือพระอืน่ใดของชาวอยิีปตแ์น่นอน

โมเสสเคยได้ยินได้ฟังแม่ของท่านเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับพระเจ้าซึ่งสนทนา
กับอับราฮัม, อิสอัคและยาโคบ แต่น่ันเป็นเร่ืองท่ีผ่านมานานแล้ว บางคนสงสัยว่าเร่ืองเหล่าน้ัน
เป็นเรือ่งจรงิหรือเปล่า นอกจากนี ้นักวิชาการชาวอยิีปตก็์คงสอนกนัวา่ ไม่มีเทพเจา้องค์ใด
หรอกท่ีจะมาน่ังสนทนากับมนุษย์เรา เทพเหล่าน้ันอยู่ห่างไกลและเงียบอยู่ตลอด หรือไม่ก็จะ
พูดผ่านทางปุโรหิตในวิหารเท่านั้นแต่ตอนนี้พระเจ้าของเหล่าทาสกำลังตรัสกับโมเสส
ผ่านทางพุ่มไม้ที่มีไฟลุกอยู่เหมือนคนนั่งสนทนากัน พระเจ้าองค์นี้มีลักษณะพิเศษจริงๆ

              "โมเสส! โมเสส!"        อพยพ 3:4

คุณคงนึกออกว่า โมเสสจะรู้สึกตระหนกตกใจเพียงใด ใครหนอที่เปล่งเสียง
ออกมาจากพุม่ไมท่ี้มีไฟลุกอยู่น้ี? น่ีเป็นเทพเจา้หรือเทพีองค์ใดหรอืเปล่า?

โมเสสทูลว่า "ข้าพระองค์อยู่ท่ีน่ี" พระเจ้าตรัสว่า "อย่าเข้ามาใกล้กว่าน้ี
จงถอดรองเท้าออกเพราะเจ้ากำลังยืนอยู่บนที่บริสุทธิ์"     อพยพ 3:4-5

โมเสสคงเกดิอาการงนุงงมาก ทำไมพืน้ทีน้ั่นถึงกลายเปน็ทีศั่กด์ิสิทธ์ิ เป็นสถานที่
พิเศษไม่เหมือนที่อื่นใดขึ้นมาได้? ถ้าเสียงนั้นเป็นของเทพเจ้า นั่นจะเป็นเสียงของเทพ
องค์ใดละ่? ก่อนทีโ่มเสสจะพดูถ้อยคำใดออกมาได ้เสียงลกึลับนัน้ก็พูดออกมาอกีครัง้
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พระคมัภรีก์ล่าววา่

โมเสสจงึปดิหนา้ตนเอง เพราะเขากลวัท่ีจะมองดพูระเจา้ อพยพ 3:6

เราได้เห็นความทุกข์เข็ญของประชากรของเราในอียิปต์แล้ว
เราได้ยินเสียงร่ำร้องเนื่องจากนายงานอำมหิตของพวกเขา และเราห่วงใยใน
ความทุกข์ทรมานของพวกเขา ดังนั้นเราจึงลงมาเพื่อช่วยพวกเขาให้พ้นจาก
เง้ือมมือชาวอียิปต์ และนำพวกเขาออกไปยงัดินแดนกวา้งใหญ.่..

บัดนีจ้งไปเถดิ เราจะสง่เจา้ไปหาฟาโรหเ์พือ่นำอสิราเอล ประชากร
ของเราออกจากอียิปต์" อพยพ  3:7-8,10


เราไม่รู้ถึงเหตุผลที่แท้จริงที่โมเสสถามถึงชื่อของพระเจ้า คำตอบที่เป็นไปได้

ประการหน่ึงเก่ียวข้องกับความเช่ือของชาวอียิปต์เก่ียวกับแหล่งแห่งพลังท้ังมวล ตามความคิด
ของคนอียิปต์น้ัน เทพแต่ละองค์มีระดับของฤทธ์ิเดชต่างกันออกไป ข้ึนอยู่กับนามล้ีลับของเทพ
แต่ละองค์ ถ้าเรารูจั้กนามของเทพเปน็ส่วนตวั เราก็จะไดค้รอบครองพลงัและความสามารถ
ของเทพองคน้ั์นด้วย

เน่ืองจากโมเสสไดรั้บการสัง่สอนมาแบบนีต้ามเทพนยิายของชาวอยิีปต ์บางทเีขา
อาจจะคิดว่าคงจะเป็นแบบเดียวกันด้วยสำหรับพระเจ้าของทาสชาวฮีบรู อาจเป็นไปได้ว่า
โมเสสคิดว่าถ้าเขาได้รู้จักพระนามของพระเจ้าของชาวฮีบรู จะทำให้เขาสามารถมีพลังพอ

พระเจา้ตรสัอีกวา่

โมเสสตกใจกลัวจนตัวสั่น เขาหลบหนีคดีความมาเป็นเวลาสี่สิบปีแล้ว การที่เขา
เดินทางกลบัไปอยิีปตอ์าจเปน็เรือ่งพอรบัได ้แต่น่าสงสัยอยูว่่าฟาโรหจ์ะดใีจหรอืเปลา่ท่ีเห็น
เขาปรากฏตัวอีกครั้ง การที่เขาจะไปยืนเผชิญหน้ากับบุรุษที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกและ
เรียกร้องให้ปล่อยพวกทาสไปนั้นจะเป็นไปได้อย่างไร? แล้วบรรดาเพื่อนร่วมชาติชาวฮีบรู
จะยอมรบัใหเ้ขาเปน็ตวัแทนในการเจรจาของพวกเขาหรอืเปลา่?

โมเสสทูลพระเจ้าว่า "หากข้าพระองค์ไปบอกชนอิสราเอลว่า
'พระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกท่านได้ส่งข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน' และ
พวกเขาจะย้อนถามว่า 'พระเจ้าทรงพระนามว่าอะไร?' ข้าพระองค์จะตอบ
เขาว่าอย่างไร?"      อพยพ 3:13
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ท่ีจะเผชิญหน้ากับฟาโรห์ผู้เข้มแข็งได้ แต่ประเด็นท่ีสำคัญคือโมเสสรู้ว่า ชาวอียิปต์ทุกคนเช่ือว่า
ไม่มีเทพองค์ใดเลยที่จะเปิดเผยนามลึกลับให้ใครได้รู้ แต่สำหรับพระเจ้าของชาวฮีบรูอาจ
แตกต่างไปก็ได้ ส่ิงท่ีทำให้โมเสสเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะถามพระนามพระเจา้จริงๆ น้ันเราไม่รู้
แต่คำตอบนัน้ชดัเจนอยา่งย่ิง


ในภาษาเดมินัน้ วลีท่ีว่า เราเป็น และพระนามยาหเ์วห ์มีความหมายแบบเดยีวกนั

ท้ังสองคำน้ีมีความหมายว่า เราเป็นผู้ท่ีเป็นอยู่ เช่นกัน หรือ เราเป็นผู้ท่ีดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง
จากพระนามน้ี พระเจ้าของพวกทาสกำลังอ้างว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ได้โดยฤทธ์ิเดช

ของพระองคเ์อง ในขณะทีม่นษุยเ์ราตอ้งการอาหาร น้ำ อากาศ การนอนหลบั ความสวา่ง
และที่พักอาศัย รวมทั้งปัจจัยจำเป็นอีกหลายอย่างเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ แต่พระเจ้าองค์นี้
ตรัสว่า พระองค์ไม่ต้องอาศัยปัจจัยใดๆ เลย นี่เป็นความหมายที่แฝงชัดอยู่ในพระนามนี้
พระองคท์รงเปน็ผูท่ี้ดำรงอยูไ่ด้ด้วยพระองคเ์อง องค์ผู้เป็น-ยาหเ์วห์ ไม่มีเทพเจา้หรอืเทพี
องค์ใดของอยิีปตท่ี์อ้างแบบนีเ้ลย


ชาวอิสราเอลโบราณนั้นเกรงกลัวองค์ยาห์เวห์อย่างหนัก ตลอดอีกหลายศตวรรษ

ต่อมาพวกเขาไม่ยอมออกนามของพระองคเ์ลย เม่ือต้องอ่านออกเสียงพระธรรมมาถงึตอนท่ี
มีคำว่า ยาห์เวห์ นั้น พวกเขาจะเลี่ยงไปเป็นคำว่า "พระผู้เป็นเจ้า" หรือ "พระนาม" แทน
และทุกคนก็เข้าใจดีว่านั่นหมายถึงคำว่า ยาห์เวห์ นั่นเอง จนถึงทุกวันนี้ เมื่อใดที่อ่านคำ
ท่ีพระเจา้ตรสัตอบโมเสส ก็จะมกีารใชค้ำวา่ องค์พระผูเ้ป็นเจา้ แทนคำวา่ ยาหเ์วห์

พระเจา้ตรสักบัโมเสสดว้ยว่า "จงบอกชนอสิราเอลวา่ 'พระยาหเ์วห ์
พระเจา้ของบรรพบรุษุของทา่น พระเจา้ของอบัราฮมั พระเจา้ของอสิอคัและ

พระเจ้าตรัสตอบโมเสสว่า "เราเป็นผู้ที่เราเป็น เจ้าจงบอกชาว
อิสราเอลวา่ เราผูเ้ป็น ไดส่้งข้าพเจา้มาหาพวกทา่น"

พระเจา้ตรสักบัโมเสสดว้ยว่า "จงบอกชนอสิราเอลวา่ 'พระยาหเ์วห ์
พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่าน พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค
และพระเจ้าของยาโคบ ได้ส่งข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน' "นี่เป็นนามของเรา
ช่ัวนรินัดร.์.."  อพยพ 3:14-15
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พระเจ้าของยาโคบ ได้ส่งข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน' "น่ีเป็นนามของเราช่ัวนิรันดร์..."
     อพยพ 3:15

ข้าแต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ไมมี่ผูใ้ดเสมอเหมอืนพระองค ์พระองคท์รง
ย่ิงใหญ ่และพระนามของพระองคเ์ป่ียมด้วยฤทธิอ์ำนาจ         เยเรมย์ี 10:6


1. ช่ือสามัญคำว่า พระเจ้า หมายถึง ผู้เข้มแข็ง, ผู้นำท่ีทรงพลัง, ผู้เป็นเจ้า มีช่ือเทพเจ้าและ

เทพหีลายองคท์ีก่ล่าวถงึในพระคมัภรี์
2. ยาห์เวห์ มักจะถูกใช้ในความหมายพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ซึ่งหมายถึงความมีเอกลักษณ์

เฉพาะ, ความแตกตา่ง, ไม่มีผู้ใดเหมอืน
3. หลายศตวรรษต่อมาหลังสมัยของโมเสส คนอิสราเอลเลี่ยงไม่เอ่ยพระนามยาห์เวห์

เพื ่อแสดงความยำเกรงต่อพระเจ้า แม้แต่เมื ่อต้องเขียนก็จะเลี ่ยงไปเป็นคำว่า
พระผูเ้ป็นเจา้แทน

4. วลี เราเป็น และพระนามว่า ยาห์เวห์ มีความหมายเหมือนกัน ทั้งสองคำนี้แปลว่า
เราเป็นผู้ซ่ึงดำรงอยูไ่ด้ด้วยตนเอง

⌫
เรือ่งราวนีไ้มไ่ดป้รากฏอยูใ่นพระคมัภรี ์แต่มาจากเรือ่งปรมัปราของชาวอยิีปต์

ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ราเหน็ถงึวธิกีารคดิของคนในสมยัของโมเสส

เรื่องของฤทธิ์เดชนั้นมีศูนย์กลางอยู่ที ่เทพแห่ง
อาทิตย์ของชาวอียิปต์คือ รา และหลานสาวของเขา ช่ือ ไอซิส
เทพีผู้ซึ่งปรารถนาจะครอบครองสวรรค์และโลก ไอซิสเกิด
ความอิจฉาในฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่ของ รา จึงได้ถามถึง
พระนามลบัของ รา ซ่ึง รา ย่อมไม่ยอมเปิดเผยอยา่งแน่นอน
แตเ่ร่ืองก็ไมไ่ดจ้บลงเพยีงเทา่น้ัน ไอซิส ได้ลอบเนรมติงูพิษ
ข้ึนมาตวัหนึง่ แล้วนำไปปลอ่ยดกัไว้ในเส้นทางของ รา เม่ือ
รา ดำเนนิไปตามเสน้ทางปกตปิระจำวนั ก็ไปเหยยีบโดนงพิูษเขา้และถูกกัดบาดเจบ็
สาหัส ขณะที่ รา ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดนั้น เทพและเทพีองค์อื่นก็เสนอ
วิธีที่จะช่วยเหลือเข้ามา แต่ก็ไม่มีใครที่จะช่วยปลดเปลื้องความเจ็บปวดของเขาได้
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สุดทา้ย ไอซิส ก็ปรากฏตวัออกมาพรอ้มกับขอ้เสนอ
ท่ีจะรกัษา รา ให้หาย ด้วยเงือ่นไขวา่ รา ตอ้งบอก
พระนามลับของตนให้นางได้ทราบ ซ่ึง รา ก็ไม่ค่อยจะ
เต็มใจนกัและพยายามขดัขืน แต่ในท้ายท่ีสุดก็ฝืนใจ
บอกพระนามต่างๆ ให้ไอซิสได้รู้ แต่ไอซิสยังไม่พอใจ
เพราะนางรู้ว่า รา พยายามทำให้นางสับสนโดย
ช่ือปลอมตา่งๆ ไอซิส รอแล้วรอเลา่ จนกระทัง่เม่ือ
รา เจ็บปวดอยา่งท่ีสุด จนทนไมไ่หวแล้ว จึงได้ยอม
บอกนามลับให้แก่ไอซิสและได้รับการรักษาให้หาย

เร่ืองดำเนินต่อไปว่า ไอซิส ก็ได้กลายเป็นเทพีผู้ทรงฤทธ์ิเดชเทียบเท่ากับ รา บ่อยคร้ัง
จะถูกเรียกขานนามว่า ราชินีแห่งฟ้าสวรรค์ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวกรีก
และโรมนั รวมทัง้ผู้คนอกีหลายชาตแิละถือว่าพระนางคอืมารดาแหง่เทพทัง้ปวง

ข้อแตกต่างท่ีสำคัญระหว่าง รา และยาห์เวห์ ก็คือ พระผู้เป็นเจ้ายาห์เวห์น้ัน
ไม่ได้พยายามปกปิดพระนามของพระองคไ์ว้ แต่ได้ตรัสส่ังให้โมเสสเปิดเผยพระนาม
ของพระองค์ให้ชาวโลกได้รับรู้ ซึ่งโมเสสก็ได้ทำเช่นนั้น เมื่อท่านได้บันทึกหนังสือ
ห้าเล่มแรกของพระครสิตธรรมคมัภรี์

 
การทีโ่มเสสไปเผชญิหนา้กับพระเจา้ยาหเ์วห์บรเิวณพุม่ไมท่ี้ลุกเป็นไฟนัน้ ถือเป็น

ประสบการณ์หนึ่งในอีกหลายๆ ประสบการณ์ที่เกิดตามมาภายหลัง โมเสสเป็นคนแรก
ในบรรดาส่ีสิบคนท่ีบันทึกพระคัมภีร์ 66 เล่มเข้าไว้ด้วยกัน ทุกคนเหล่าน้ันต่างก็เป็นอิสราเอล
ท้ังส้ิน ยกเวน้เพียงคนเดยีว และเปน็พระยาหเ์วห์น่ันเองทีท่รงตรสัถ้อยคำออกมาเปน็เสียง
เดียวกัน ทรงเป็นแหล่งแห่งการดลใจให้คนทั้งสี่สิบคนได้บันทึกพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่อง
เป็นเน้ือหาเดียวกัน


พระเจ้าไม่ได้บอกข้อความให้โมเสสบันทึกเป็นพระคัมภีร์ทีละคำ เหมือนกับเจ้านาย

ส่ังให้เลขานกุารบนัทกึ แต่กระบวนการดลใจเปน็ไปในทำนองเดยีวกนักับการหายใจ
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        พระคมัภีรทุ์กตอน ไดร้บัการดลใจจากพระเจา้...          2 ทิโมธ ี3:16

แนวคิดท้ังหมดเร่ืองการท่ีพระเจ้าทรงดลใจให้เขียนพระคัมภีร์น้ี ต้องแยกไปศึกษา
ต่างหาก แต่เช่นเดียวกับการหายใจออกของเรา ลมหายใจน้ันออกมาจากส่วนลึกภายในตัวเรา
จึงถือว่าพระคมัภีร์ทุกตอนเปน็มาโดยตรงจากพระเจา้ยาห์เวห์เอง พระเจา้กับพระวจนะของ
พระองค์ถือเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ออก จึงเป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่เราเรียกพระคัมภีร์ว่า
พระวจนะของพระเจา้

⌫
ในบทต่อๆ ไป เรื่องต่างๆ จะเผยให้เราเห็นข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดว่า พระผู้เป็นเจ้า

เป็นผู้ทรงถ่ายทอดพระวจนะของพระองค์ให้แก่ผู้เขียนทั้งสี่สิบคน คุณจะสามารถตัดสิน
ด้วยตนเองได้ว่า ระบบนี้สามารถป้องกันไม่ให้มีคนแอบเขียนข้อความของตนเองขึ้นมา
แล้วอ้างว่าเป็นพระวจนะของพระเจา้ได้หรือไม่สำหรับข้ันน้ี เร่ืองสำคัญท่ีเราต้องเข้าใจไว้ก่อน
ก็คือผู้เขียนทัง้ส่ีสิบคนนัน้ไดรั้บการทรงนำและดลใจจากพระเจา้องค์เดียวกนั

⌫
พระวจนะของพระเจา้น้ัน ตอนแรกไดเ้ขียนบนัทกึไว้บนหนงัสือม้วน ซ่ึงมักจะเปน็

หนังสัตวท่ี์เรียกวา่ กระดาษหนงั หรือไม่ก็เป็นกระดาษทีท่ำมาจากพชืชนดิหนึง่ช่ือว่า ปาปรัิส
หนังสือม้วนตน้ฉบบันัน้เรยีกวา่ ชุดตน้ฉบบั (autographs)

แต่เน่ืองจากชดุตน้ฉบบัมอีายุจำกัด จึงมีการทำสำเนาหนงัสือม้วนเกบ็ไว ้แน่นอน
ทั้งหมดนี้ต้องคัดลอกด้วยมือ ผู้เขียนตระหนักดีว่าสิ่งที่ถูกบันทึกไว้นั้นเป็นพระวจนะของ
พระเจ้าเอง จึงส่งผลให้เกิดการทำซ้ำท่ีน่าท่ึงท่ีสุดเท่าท่ีเคยทำมา ในการเขียนฉบับภาษาฮีบรูน้ัน

"พวกเขาใช้วิธีป้องกันที่แน่นหนาที่สุดเท่าที่จะคิดได้ ไม่ว่าจะต้องยุ่งยาก หรือใช้
ความพยายามมากแค่ไหน เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการคัดลอกข้อความนั้นเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง จึงมีการนบัจำนวนตวัอักษรในพระธรรมแตล่ะเล่มไว ้และกำหนดตวัอักษรกึง่กลาง
ของแตล่ะคำ และกำหนดคำกึง่กลางของพระธรรมแตล่ะเล่มไวด้้วย"

ขั้นตอนนี้ต้องกระทำทั้งต้นฉบับและตัวสำเนา เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองชุดนั้น
เหมือนกันอย่างส้ินเชงิ

พวกธรรมาจารยท่ี์ทำหน้าท่ีคัดลอกพระคัมภีร์น้ี มีความถูกต้องแม่นยำในการเขียน
เป็นอย่างย่ิง จนเม่ือมีการค้นพบหนงัสือม้วนทะเลตาย (the Dead Sea Scrolls) เขียนข้ึนเม่ือ

...พระวจนะของพระองคค์งอยูต่ลอดไป ม่ันคง...      สดุดี 119:89
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ปี กคศ.100 แล้วนำมาเปรียบเทียบกับสำเนาต้นฉบับอ่ืนๆ ท่ีถูกคัดลอกในช่วงหน่ึงพันปีต่อมา
(ค.ศ. 900) แทบจะไมพ่บขอ้แตกตา่งท่ีสำคัญใดๆ ในเนือ้ความเลย

โจเซฟัส พงศ์พันธุ ์ทาสชาวฮีบรูคนหนึ่งและเป็นนักประวัติศาสตร์ ในช่วง
คริสต์ศตวรรษแรกไดก้ล่าวสรุปไว้ให้ชาวยิวฟังว่า "...เราให้ความเช่ือถือแก่หนังสือพระธรรม
ซ่ึงเป็นส่ิงประจำชาติของเราหนักแน่นเพียงใด ก็ดูได้จากส่ิงท่ีเรากระทำ เพราะตลอดหลายยุค
หลายสมัยท่ีผ่านไปน้ัน ไม่มีใครอาจหาญลุกข้ึนมาเพ่ิมเติมข้อความใดๆ ในหนังสือพระธรรม
เหล่าน้ัน หรือตัดทอนขอ้ความใดๆ ออกไป หรือทำการเปลีย่นแปลงใดๆ ในน้ันเลย แต่เป็น
เร่ืองธรรมชาติมากท่ีคนอิสราเอลทุกคนจะเคารพยำเกรงหนังสือพระธรรมเหล่าน้ันเป็นมาจาก
พระเจา้..."

ผู้คนเหล่านี้ต่างก็เชื่ออย่างสุดใจว่า การพยายามเข้าไปแก้ไขข้อความพระคัมภีร์ก็
เท่ากับกำลังเข้าไปยุ่งกับพระผู้เป็นเจ้าน่ันเอง เรามีเหตุผลหนักแน่นท่ีจะแน่ใจได้ว่าพระคัมภีร์
ท่ีเรามอียู่ในทกุวันนีมี้ใจความเดยีวกบัส่ิงท่ีผู้เขียนทัง้ส่ีสิบคนไดบั้นทกึไว้แต่เดิมนั่นเอง


ทั้งต้นฉบับและสำเนาเริ่มแรกนั้นถูกบันทึกเป็นภาษาฮีบรู, อาราเมค, และกรีก

แต่เนื ่องจากพวกเราส่วนใหญ่ไม่รู ้ภาษาเหล่านี้เลย จึงมีการแปลพระคัมภีร์ออกเป็น
ภาษาตา่งๆ อีกหลายภาษา โดยทำการแปลจากสำเนาด้ังเดิมในอดีต มีคนกล่าวว่าพระคัมภีร์
อาจถูกปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อความหลายตอนเพื่อให้บรรดาคำพยากรณ์ที่เผยไว้ได้ปรากฏ
เหมือนนจรงิ แต่จากการคน้พบหนงัสือม้วนทะเลตาย และการศึกษาคน้ควา้ ย้อนไปในอดตี
เพ่ือตรวจสอบข้อความด้ังเดิม ทำให้นักวิชาการท่ีน่าเช่ือถือหลายท่านแน่ใจว่าไม่ได้มีการแก้ไข
ข้อความในพระคัมภีร์แต่อย่างใด เป็นท่ีน่าสนใจว่าผู้เขียนพระคัมภีร์ท่ีเก่าแก่ได้บันทึกคำตรัส
ของพระผูเ้ป็นเจา้ไวว่้า

ต้นหญ้าเหี่ยวเฉาและดอกไม้ร่วงโรยไป แต่พระวจนะของพระเจ้า
ของเรายนืยงนรินัดร ์                                               อิสยาห ์ 40:8
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... ตราบจนฟ้าและดินสูญส้ินไป แม้อักษรท่ีเล็กท่ีสุดสักตัวหน่ึง หรือขีดๆ
หนึ่งก็จะไม่มีทางสูญหายจากหนังสือบทบัญญัติจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จ
ครบถ้วน       มัทธวิ 5:18

⌫⌫
เราไม่ทราบแน่ชัดว่าเมื่อใดหรือที่ไหนที่โมเสสได้ทำการบันทึกข้อความทั้งสิ้นที่

พระเจ้ายาห์เวห์ได้ทรงบัญชาแก่ท่าน แต่เราทราบว่าท่านเขียนขึ้นในช่วงสี่สิบปีสุดท้ายของ
ชีวิตท่าน เราจะศึกษาดูประสบการณ์บางส่วนในชีวิตของโมเสสในบทต่อๆ ไป ในขณะที่
คุณอ่าน โปรดระลึกไว้ว่า พระคัมภีร์อ้างไว้เองว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้า ตลอดทั้งเล่ม
พระคมัภีร์ได้บอกเราวา่เราสามารถเขา้มารูจั้กสนิทสนมกบัองคย์าห์เวห์ได้ พระเจา้ตรสัว่า

⌦
ขณะที่ทำการค้นคว้าดูหนังสือทั ้งหกสิบหกเล่มที ่มีอยู ่ในพระคัมภีร์

เราควรจะรูว่้าหนังสือแต่ละเล่มจะถูกแบ่งออกเป็นบทต่างๆ และแต่ละบทก็แบ่งออก
เป็นข้อๆ พระคัมภีร์หลายฉบับมีคำแนะนำภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ มีเชิงอรรถ
ข้อความอ้างอิง แผนท่ีและศัพท์สัมพันธ์ไว้ให้เราศึกษาด้วย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
แต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ส่วนประกอบพิเศษเหล่านี้ไม่ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
พระครสิตธรรมคมัภีร์ท่ีผู้เขียนทัง้ส่ีสิบคนไดบั้นทกึไว้ แต่มีคนพยายามอรรถาธบิาย
เน้ือหาในพระคัมภีร์เพ่ือเสริมเข้าไป และเราควรเข้าใจด้วยว่าพระคัมภีร์แบ่งออกเป็น
สองภาคใหญ่ๆ คือภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ ในเชิงประวัติศาสตร์
น้ันพันธสัญญาเดมิแบง่ออกเป็นสามประเภท ได้แก่
1. พระบัญญัติของโมเสส: บางครั้งก็เรียกพระคัมภีร์ส่วนนี้ว่า โทราห์, หนังสือ

ของโมเสส, หรือพระบญัญติั
2. ข้อเขียน: บางทก็ีเรียกวา่ บทสดดีุ
3. ผู้เผยพระวจนะ

"...เจา้จะแสวงหาเราและพบเรา เม่ือเจา้แสวงหาเราดว้ยสุดใจ
ของเจ้า" เยเรมย์ี  29:13
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ในพระคมัภีร์ วลีท่ีว่า "พระบญัญติัและผูเ้ผยพระวจนะ" ถือเป็นวธีิหน่ึงท่ี
ใช้เรียกพระคมัภีร์ภาคพันธสัญญาเดมิทัง้หมด ซ่ึงมีเน้ือหาประมาณสองในสามของ
พระคมัภีร์ท้ังเล่ม ส่วนทีเ่หลืออีกหน่ึงในสามนัน้ เรียกวา่ พันธสัญญาใหม่
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⌫ 
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ขณะที่โมเสสเขียนหนังสือห้าเล่มแรกของพระคัมภีร์นั้น ท่านคงจะรู้สึกเหมือน

ได้ย้อนกลับไปเขา้โรงเรยีนใหมอี่กครัง้เป็นแน ่แน่นอนทา่นคงไดเ้รียนรูไ้ปพรอ้มๆ กันดว้ย
คนอิสราเอลในสมยัน้ันรู้เร่ืองพระเจ้าของพวกเขานอ้ยมาก ความรูเ้ก่ียวกับพระเจา้ส่วนใหญ่
ถือเป็นเร่ืองใหม่ท้ังน้ัน


หนังสือเล่มแรกนัน้เรยีกวา่ ปฐมกาล ซ่ึงหมายถงึ การเริม่ตน้ พระธรรมปฐมกาล

เร่ิมตน้ดว้ยคำทีห่นักแน่นสามคำ (ตามภาษาไทย)

ในปฐมกาล...     ปฐมกาล 1:1

พระคัมภีร์ไม่ได้เริ ่มต้นด้วยการโต้แย้งเรื ่องการดำรงอยู ่ของพระยาห์เวห์
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงดำรงอยูท่ี่น่ันอยูแ่ล้ว พระองคท์รงดำรงอยูเ่สมอมา

น่ีต้องเป็นข่าวท่ีน่าพิศวงสำหรับชาวอียิปต์และชาวอิสราเอลเป็นแน่ แม้แต่ รา ยังต้อง
มีต้นกำเนิด --เรื่องเล่าโบราณมีอยู่ว่า รา เนรมิตสร้างตนเองขึ้นมา! แต่ยาห์เวห์ตรัสว่า
พระองคท์รงดำรงอยูต่ลอดเวลาทีผ่่านมา พระองคท์รงดำรงอยูเ่สมอ ก่อนพืช สัตวแ์ละผู้คน
นับแตก่่อนโลกและจกัรวาลเสยีดว้ยซำ้ โมเสสเขยีนไวว่้า

…พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั ้งแต่นิร ันดร์กาล (อดีต) ตลอด
ช่ัวนรินัดรก์าล (อนาคต)                                                สดุดี 90:2

พระท้ังหลายของชาวอียิปต์น้ันมีกำเนิดและแก่ชราไปพร้อมกับกาลเวลา แต่พระคัมภีร์
กล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงดำรงอยู่มาต้ังแต่นิรันดร์กาลในอดีตและจะดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์

เน่ืองจากร่างกายของเรามีข้อจำกัด และจะดำรงอยู่บนโลกได้เพียงช่ัวระยะเวลาส้ันๆ
เท่าน้ัน แนวคิดเร่ืองพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์น้ันจึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะเข้าใจได้ แต่มีตัวอย่าง
ท่ีจะช่วยให้เราเข้าใจถึงเร่ืองน้ีได้ เช่น เราอาจเปรยีบเทียบนิรันดร์กาลเป็นเหมือนกับจักรวาล

พวกเราส่วนใหญ่สามารถนึกภาพระบบสุริยะได้
มีดวงอาทิตย์ท่ีล้อมรอบไปด้วยบรรดาดาวนพเคราะห์ท้ังหลาย
ท่ีหมุนอยู่รอบๆ เรารู้ว่ามันเป็นส่ิงท่ีใหญ่มาก แต่การสืบค้นดู
จกัรวาลทำใหเ้ราดเูหมอืนจะสามารถไปจนถงึขอบฟา้ทีไ่กล
ที่สุดได้
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แต่ลองก้าวไปอีกข้ันหน่ึงเพ่ือวัดดูระยะของจักรวาล ถ้าเราได้เข้าไปน่ังในยานอวกาศ
แล้วเดินทางไปด้วยความเรว็ของแสง เราจะสามารถเดนิทางรอบโลกไดเ้จ็ดรอบในระยะเวลา
เพียงหนึ่งวินาทีเท่านั้น เมื่อมุ่งหน้าออกสู่อวกาศในอัตราความเร็วเดียวกัน เราจะสามารถ
เดินทางผ่านดวงจันทร์ได้ในเวลาแค่สองวินาที ผ่านดาวอังคารได้ในเวลาสี่นาที ดาวพลูโต
ในเวลาหา้ชัว่โมง จากจดุนัน้เรากจ็ะเขา้ไปสูแ่กแล็กซ่ีทางชา้งเผอืก

ใช่แล้ว การคิดถึงนิรันดร์กาลนั้นถือเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจได้ แต่ก็เช่นเดียวกับ
ความกว้างใหญ่ไพศาลของจักรวาลน่ันแหละ ท้ังสองอย่างน้ีย่ิงใหญ่เกินความคิด แต่ก็เป็นส่ิงท่ี
มีอยู่จริง และเม่ือมาคิดถึงความเป็นนิรันดร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงพระคัมภีร์กล่าวเน้นถึง
จุดนีอ้ย่างหนกัแน่น พระคมัภีร์กล่าววา่พระองคท์รงเปน็นรัินดร ์และการทีพ่ระองคด์ำรงอยู่
นิรันดร์กาลน้ันถือเป็นพระลักษณะประจำตัวของพระองค์ จนนำมาเรียกขานเป็นพระนามของ
พระองคเ์ลยทเีดียว

...พระนามองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้องคนิ์รนัดร.์..  ปฐมกาล 21.33

 
ครั้งหนึ่ง ผมนั่งถกเรื่องพระคัมภีร์กับหนุ่มสาวคู่หนึ่ง จู่ๆ คนที่เป็นสามีก็ตัดบท

ขึ้นมาและพูดด้วยเสียงที่ประหลาดใจว่า "คุณกำลังพูดถึงพระเจ้าราวกับว่าท่านเป็นบุคคล
ง้ันแหละ"

ผมตอบวา่ "ใช่ ถูกต้องแล้วครบั" แล้วผมกถ็ามเขาวา่ เขากำลังคิดอะไรอยู ่"ก็..."
เขาบอก "ผมไมเ่คยคดิถึงพระเจา้ในแง่น้ันมากอ่นเลยนะ ผมวา่ผมคดิวา่พระเจา้เป็นแบบ..
เป็นพลังอะไรสักอย่างน่ะครบั"

ผมยืนยันกับเขาว่าพระคัมภีร์ได้นิยามว่าพระผู้เป็นเจ้ายาห์เวห์นั้นทรงเป็นบุคคล
มีบุคลิกลักษณะและความเปน็บุคคล พระองค์ไม่ใช่พลังจักรวาลหรือนามธรรมทีล่อยล่องอยู่
เบ้ืองบน

⌫ ⌫
วิธีการหนึ่งที่พระคัมภีร์สำแดงให้เรารู้ถึง พระลักษณะของพระเจ้า ก็คือโดยทาง

พระนามต่างๆ ของพระองค์ เราอาจกล่าวได้ว่า พระเจ้าทรงมีพระนามเฉพาะบุคคลเพียง
นามเดยีว แตม่พีระนามอืน่ๆ อีกหลายนามซึง่เปน็เหมอืนกบัตำแหนง่ตา่งๆ ของพระองค์
แต่ละพระนามต่างก็บ่งบอกถึงพระลักษณะบางด้านของพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น ยาห์เวห์
ถูกเรียกบอ่ยๆ ว่า เปน็องคสู์งสุด
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ใหพ้วกเขารูว่้าพระองคผ์ูท้รงพระนามวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระองค์
แต่ผู้เดียวที่ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดเหนือมวลพิภพ                 สดดีุ 83:18

พระนามวา่ องคผ์ูสู้งสุด น้ัน เน้นถึงบทบาทของพระผูเ้ป็นเจา้ว่าพระองคท์รงเปน็
ผูค้รอบครองสงูสุด เชน่เดยีวกบัอาณาจกัรอยีปิตโ์บราณทีม่ผีูม้อีำนาจครอบครองเบด็เสรจ็
พระเจ้ายาห์เวห์ก็ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล เรารู้ว่าอาณาจักรอียิปต์โบราณน้ันนับถือ
เทพเจ้า รา เป็นเทพช้ันหัวหน้า และเป็นผู้เนรมิตสร้างเทพกับเทพีองค์อ่ืนๆ ท้ังส้ิน แต่พระเจ้า
ยาห์เวห์ทรงเปน็เทพเจา้ช้ันหัวหนา้ ในตระกลูเดียวกนักับเทพอืน่ๆ ด้วยหรอืไม่? พระองค์
มเีทพและเทพอ่ืีนๆ อยูภ่ายใตพ้ระองคห์รอืไม?่ พระนามยาหเ์วหน์ัน้เปน็อกีนามหนึง่ของ
เทพเจา้รา ใช่หรือไม่?

ก่อนอ่ืนจำเปน็ตอ้งเข้าใจวา่ ยาห์เวห์ ไม่ใช่อีกนามหนึง่ของเทพเจา้รา หรือเทพเจา้
อื่นใดทั้งสิ้น ประการที่สอง พระคัมภีร์กล่าวถึงเทพและเทพีอื่นๆ แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่
พระเล็กๆ แล้วมียาห์เวห์เป็นพระเจ้าท่ีปกครองอยู่เบ้ืองบน เม่ือเราศึกษาดูต่อไปเราจะพบว่า
เทพเจา้เหล่าน้ันมบีทบาทตรงไหนอยา่งไร แต่ในตอนนีส่ิ้งท่ีเราจำเปน็ตอ้งรู้ก็คือ...

...พระผูเ้ป็นเจา้... ผู้ทรงพระชนมอ์ยู่ จอมราชนัตลอดนรัินดรก์าล .
   เยเรมย์ี 10:10

แนวคิดเร่ืองพระยาห์เวห์เป็นพระมหากษตัริย์น้ันอาจทำให้เรานึกภาพของชายชรา
ผู้หนึง่ท่ีน่ังประทบัอยูบ่นบลัลังก์ทองคำซึง่ลอยลอ่งอยูใ่นชัน้บรรยากาศทีไ่หนสกัแห่ง ถึงแม้
พระคัมภีร์ไม่เคยเอ่ยถึงพระเจ้าในฐานะที่เป็นชายชราเลย แต่มีการกล่าวถึงพระบัลลังก์
ของพระองค ์ว่าไมไ่ด้ต้ังอยู่บนกอ้นเมฆ แต่สถาปนาอยูใ่นสถานทีอั่นสมบรูณแ์บบแหง่หน่ึง
ท่ีเรียกวา่ สวรรค์

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ประทบับนบลัลังกแ์หง่สวรรค์         สดุดี11:4

พระคัมภีร์บอกเราว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงปกครองจากสวรรค์ เราไม่ทราบรายละเอียด
มากนักเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ แต่เท่าที่เราทราบเพียงเล็กน้อยนั้นก็คือสวรรค์เป็นที่งดงาม
น่าอยู่ เราจะถกถงึเร่ืองของสวรรคใ์ห้ละเอียดมากขึน้ในบทตอ่ๆ ไป


พระคมัภีร์อ้างถึงพระผูเ้ป็นเจา้ในฐานะทีเ่ป็นเพศชาย เช่น ในสรรพนาม พระองค์

(ชาย) ซึ่งไม่ได้หมายถึงพระองค์ทรงมีลักษณะทางเพศเช่นเดียวกับมนุษย์เรา ยาห์เวห์
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ไม่ได้เป็นเช่นเดียวกับ เทพเจ้ารา หรือเทพองค์อ่ืนใดของอียิปต์ พระเจ้าไม่ได้มีพระมเหสีหรือ
พระโอรส พระคมัภีร์บอกเราวา่

พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ...       ยอหน์ 4:24

คนในยุคโบราณมักจะถ่ายทอดลักษณะเทพเจ้าของพวกเขาเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์
แต่นั่นไม่ใช่ภาพขององค์ยาห์เวห์เลย เพราะพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณ เราจึงไม่อาจ
มองเห็นพระองคไ์ด้ พระองคไ์ม่ได้มีร่างกายทีเ่ป็นเนือ้หนัง

ลองนึกภาพงานศพของเพื่อนคนหนึ่งที่พึ่งเสียชีวิตไป หากเปิดดูภายในโลงศพ
เราจะมองเห็นร่างของเขานอนอยู่ แต่เพื่อนของเราจริงๆ อยู่ที่ไหนล่ะ? เขาจากไปแล้ว
วิญญาณของเพื่อนไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว เมื่อเรามองดูใครบางคน เราเห็นเรือนกายคือร่าง
ภายนอกของเขา แต่เราไม่ได้เห็นตัวตนท่ีแท้จริงของเขาคือวิญญาณน้ันเลย ในทำนองเดียวกัน
เราไม่อาจมองเห็นยาห์เวห์ได้ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณ แต่ยังทรงไว้ซ่ึงลักษณะของ
บุคคลอยา่งครบถว้น พระองคท์รงไวซ่ึ้งบุคลิกลักษณะและความเปน็บคุคล


เราพึ่งจะเริ่มเกริ่นถึงเนื้อหาบทเรียนของเราเท่านั้น แต่ก็ได้เรียนรู้ถึงเรื่องของ

พระผูเ้ป็นเจา้ยาหเ์วห์ไปมากทเีดียว
พระองคท์รงเปน็พระเจา้นิรันดร ์ไม่ใช่พลังอำนาจทีไ่ม่มีตัวตน
พระองคท์รงเปน็พระวญิญาณ ไม่มีร่างกายทีแ่ตะตอ้งสัมผสัได้
พระองคท์รงเปน็องคผู้์สูงสุด เป็นผูท้รงครอบครองเหนอืทุกสรรพสิง่

และน่ันคอืส่ิงท่ีเป็นมา --ในปฐมกาล...

 
ตอนนีเ้ราจะมาอา่นอีกคำหนึง่ท่ีต่อจากสามคำแรกซึง่โมเสสไดเ้ขียนไว้

ในปฐมกาล พระเจา้ทรงสรา้ง...     ปฐมกาล 1:1

การเนรมิตสร้างเริ่มแรกของพระเจ้านั้นปรากฏอยู่ทั่วไปในหนังสือพระคัมภีร์
เราสามารถรวบรวมขอ้มูลได้มากพอท่ีจะตอบคำถามเบือ้งต้นได้ แต่พระคัมภีร์ก็หยุดไว้เพียง
เท่านั้น พระคัมภีร์ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นอันไม่มีที่สิ้นสุด
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ของมนุษย์ พระคัมภีร์ให้ข้อมูลพ้ืนฐานของเหตุการณ์บางเร่ือง แต่ก็ไม่ได้พูดต่อถึงรายละเอียด
ท่ีมากกวา่น้ันอีก น่ีก็เป็นกรณเีดียวกนักับเรือ่งของเหลา่วิญญาณตา่งๆ


พระคัมภีร์เรียกวิญญาณด้วยชื่อต่างๆ กัน บ่อยครั้งเราเรียกวิญญาณเหล่านี้ว่า

ทูตสวรรค์ แต่พระคัมภีร์ใช้ศัพท์หลายคำเพ่ือนิยามถึงวิญญาณเหล่าน้ี เช่น เครูบ, ทูตสวรรค์,
อัครเทวทูต, ดาวประจำรุ่งและอ่ืนๆ อีกมากมาย ถ้าจะกล่าวโดยรวม
เราเรียกทูตเหล่านี้ว่า เหล่าบริวาร, พลโยธา, หรือ ดวงดาว*
วิญญาณเหล่านี้ไม่ใช่พลังงานที่เป็นนามธรรมอย่างที่เราเห็นกัน
ในภาพยนตร์ แต่เป็นบุคคลหรือส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถคิดหรือรู้สึกได ้

* อย่านำไปปะปน
กับดวงดาว
ในทอ้งฟ้า

...และชาวสวรรค์นมัสการพระองค์(ยาห์เวห์)      เนหะมย์ี 9:6

ทูตสวรรค์เหล่านี้อาจมีชื่อเฉพาะตัว แต่มีเพียงไม่กี่องค์เท่านั้นที่ถูกกล่าวถึง เช่น
กาเบรยีลและมีคาเอล

 ⌫
วิญญาณเหล่าน้ีก็เช่นเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้า คือไม่มีร่างกายท่ีเป็นเน้ือหนังและ

เลือดเหมือนเรา แต่ถึงแม้เราอาจมองไม่เห็นทูตสวรรค์ แต่เช่ือว่ามีทูตสวรรค์อยู่ท่ัวไปทุกแห่งหน
สำนวนท่ีบรรยายถงึทูตสวรรคเ์ฉพาะกลุ่มท่ีรายล้อมพระท่ีน่ังของพระเจ้าน้ัน ทำให้เราเห็นว่า
มีจำนวนมากมายจนนบัไมถ้่วน

แล้วข้าพเจ้ามองดูและได้ย ินเสียงทูตสวรรค์นับแสนนับล้าน
มากมายนบัไมถ้่วน ซ่ึงรายลอ้มพระทีน่ั่ง...       วิวรณ ์5:11

ข้อความนี้นำเราไปสู่คำถามข้อหนึ่ง เมื่อเราเห็นว่าพระที่นั่งของพระเจ้าตั้งอยู่
ในสวรรค ์แสดงวา่สวรรคคื์อท่ีสถิตของบรรดาทตูสวรรคใ์ช่หรือไม่?

คำถามท่ีว่าทูตสวรรคจ์ำเป็นต้องมีท่ีพักอาศัยหรือไม่น้ันยังเป็นเร่ืองท่ีโต้แย้งกันอยู่
แต่เมื่อดูภาพรวมของพระคัมภีร์แล้ว ดูเหมือนว่าทูตสวรรค์มีฐานปฏิบัติการอยู่ที่สวรรค์
แตส่ามารถเดนิทางไปทีใ่ดกไ็ดใ้นจกัรวาล

พระคัมภีร์กล่าวไว้ชัดเจนว่าทูตสวรรค์เป็นวิญญาณ จึงไม่ต้องอาศัยอยู่ในวิหาร,
ในบา้น, ตามกอ้นหิน, ต้นไม ้หรือแม่น้ำ



38  บทที ่สอง


มาถงึจดุนีค้งเปน็เรือ่งสมเหตสุมผลทีจ่ะถามตวัเองวา่ "ในเมือ่พระคมัภรีก์ล่าวถงึ

เทพตา่งๆ ไว้มากมาย ทูตสวรรคเ์หล่าน้ีคือเทพเจา้หรือเทพี ใช่หรือไม่?"
ตอบได้ง่ายว่าไม่ใช่ ทูตสวรรค์ไม่ใช่เทพหรือเทพี แต่เป็นวิญญาณที่ถูกสร้างขึ้น

เพ่ือให้ปรนนบัิติรับใชอ้งค์พระผูเ้ป็นเจา้ยาหเ์วห์ และกระทำตามชอบพระทยัของพระองค์

ทูตสวรรคท้ั์งปวงคอืวิญญาณผูป้รนนบัิติ... มิใชห่รอื?     ฮีบรู 1:14

  คำว่า ทูตสวรรค์ นั้นแปลงมาจากภาษากรีกซึ่งมีความหมายว่า ผู้สื่อสาร หรือคนรับใช้
เพราะเหตท่ีุพระเจา้ยาห์เวห์ทรงสรา้งทูตสวรรคข้ึ์นมา พวกเขาจงึเป็นคนรบัใชข้องพระองค์
และจะกระทำการตา่งๆ ตามทีพ่ระองคท์รงใชใ้ห้ทำ


แนวคิดเรื่องพระผู้สร้างซึ่งเป็นเจ้าของชีวิตเราด้วยนั้นไม่ได้มีพลังเข้มแข็งอีกแล้ว

ในยุคท่ีเศรษฐกิจขับเคล่ือนด้วยเงินดังเช่นทุกวันน้ี ผมยังจำตอนท่ีเดินไปในหมู่บ้านของชนเผ่า
หนึ่งที่ปาปัว นิวกินี ของทุกชิ้นที่ผมถามถึง เช่น "ฝีพายนี่เป็นของใคร?" "เรือแคนูนี่เป็น
ของใคร?" ก็จะมีคำตอบตามมาที่บ่งบอกถึงผู้เป็นเจ้าของ เมื่อผมถามว่าเขารู้ได้อย่างไรว่า
ใครเป็นเจ้าของ เขาจะหันมามองหน้าผมอย่างไม่เช่ือหูตัวเอง เห็นได้ชัดว่าผมกำลังถามอะไรท่ี
ฟังดูโง่สำหรบัพวกเขา สำหรบัคนเหลา่น้ันมนัชดัเจนดอียู่แล้ววา่ "เจ้าของก็คือคนทีส่ร้างมัน
ข้ึนมานัน่ไง" ผูส้ร้างกับผูเ้ปน็เจา้ของนัน้เก่ียวพนักันอยา่งเหนยีวแนน่

เพราะพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างทูตสวรรค์ขึ้นมา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะถือว่า
ทูตสวรรค์เป็นสมบัติของพระเจ้า และเพราะพวกเขาเป็นของพระเจ้า จึงต้องทำหน้าท่ีปรนนิบัติ
ในฐานะผูรั้บใชแ้ละผูส่ื้อสารของพระองค ์น่ีไม่ใช่ระบบทาสแบบสมยัโบราณ และไมเ่หมือน
กันกับทาสทีถู่กใช้กำลังบังคับ ทูตสวรรคค์งไมอ่าจหาผูส้ร้างและเจา้ของทีดี่กว่าน้ีได้อีกแล้ว

⌫
เพ่ือให้กำหนดการของพระเจ้าดำเนินไปได้ พระองค์จึงได้ทรงเนรมิตสร้างทูตสวรรค์

ขึ้นมาให้ประกอบด้วยสติปัญญาและฤทธิ์เดชอย่างมากมาย ทูตสวรรค์ถูกสร้างขึ้นมาให้
สมบูรณ์แบบปราศจากความชั่วร้าย แต่พวกเขาไม่ใช่หุ่นยนต์ จึงมีเจตนาเป็นของตนเอง
และสามารถทีจ่ะเลอืกได้ ข้อน้ีสำคญัอยา่งย่ิง
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พระคัมภีร์กล่าวถึงทูตสวรรค์ท่ีร้องสรรเสริญพระเจ้าขณะท่ีกำลังออกไปปฏิบัติภารกิจ
คำว่าสรรเสริญ หมายถึง การกล่าวยกย่องความล้ำเลิศของบุคคลใดบุคคลหน่ึง เป็นการแสดง
ความยกยอ่งเทิดทูน

จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด ทูตสวรรค์ของพระองค์เอ๋ย
ท่านผู้มีฤทธิ์ซึ่งปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ ผู้เชื่อฟังพระวจนะของ
พระองค์ จงสรรเสรญิองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด ชาวสวรรค์ท้ังมวลเอ๋ย ท่านผู้รับใช้
ของพระองค ์ผูท้ำตามพระประสงคข์องพระองค์  สดุดี103:20-21

แต่การสรรเสริญจะเป็นสิ่งที่ไร้ความหมาย หากต้องกระทำเพราะฝืนใจ ขอยก
ตัวอยา่งจากการแสดงออกแบบตา่งๆ ของมนษุยเ์รา เช่น การเห็นอกเห็นใจ ผมเคยใชเ้วลา
ช่วงหน่ึงอยู่ท่ีประเทศหน่ึงซ่ึงหลายคนมีอาชีพรับจ้างร้องไห้หน้างานศพ ถ้าเราไปร่วมงานศพ
จะสงัเกตเหน็คนกลุม่นีอ้ยู่ต่างหาก ทำหนา้ท่ีร้องไห้ครำ่ครวญอยา่งจรงิจัง ถ้ามองดเูขาแลว้
จะรู้สึกน่าเวทนาอย่างย่ิง แต่คนเหล่าน้ีสามารถหยุดร้องได้ทันที โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าเขาคิดว่า
ได้ค่าจ้างน้อยเกินไป ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจที่คนเหล่านี้แสดงออกดูแล้วเหมือนจริงมาก
แต่มันเปน็ของปลอมซึง่ไม่ได้มีความหมายใดๆ

ถ้าเหล่าทูตสวรรค์ถูกออกแบบให้ทำการสรรเสริญพระเจ้าเหมือนพวกหุ่นยนต์
มันก็คงไม่มีความหมาย เช่นเดียวกับพวกที่รับจ้างร้องไห้หน้าศพ แต่เพราะทูตสวรรค์
ถูกสร้างมาด้วยใจที่เป็นอิสระ การแสดงออกถึงความยินดี ความรัก หรือความประทับใจ
ย่อมเป็นไปด้วยความจริงใจ ในพระคัมภีร์นั้นการสรรเสริญพระยาห์เวห์จะเกี่ยวโยงกับ
แนวคดิเรือ่งการนมสัการอยูเ่สมอ

พระองคป์ระทานชวิีตแกทุ่กสิง่ และชาวสวรรคน์มัสการพระองค์
     เนหะมย์ี 9:6


คำว่า นมัสการ ประกอบด้วยแนวคิดเร่ืองการแสดงออกซ่ึงความรักและการเทิดทูน

ใครบางคนอย่างลึกซึ้ง เพราะคนๆ นั้นสมควรรับการเคารพยกย่อง นั่นเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการสรรเสริญ ในกรณีนี้ทูตสวรรค์ทำการนมัสการพระเจ้า นี่เป็นสิ่งที่สมควรกระทำ
เพราะพระผู้เป็นเจ้าเป็นจอมกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจสูงสุด จึงทรงสมควรได้รับการยกย่อง
เทิดทนูอยา่งสูง แต่ในทางกลบักัน ถ้าผมอวดอา้งถึงความดขีองเพ่ือนคนหนึง่ บางคนกอ็าจ
ตั้งคำถามว่าเพื่อนผมสมควรได้รับการยกย่องชมเชยมากขนาดนั้นหรือไม่ แต่พระคัมภีร์
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กล่าววา่ พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสมควรทีจ่ะไดรั้บเกียรตอิย่างแท้จรงิ ทูตสวรรคจึ์งกระทำในสิง่ท่ี
ชอบแลว้ในการสรรเสรญิพระเจา้ยาห์เวห์ คือนมสัการพระองคแ์ต่เพียงผูเ้ดียวเทา่น้ัน

"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของเรา พระองค์ทรงสมควร
ท่ีจะรบัพระสริิ พระเกยีรตแิละเดชานภุาพ เพราะพระองคไ์ด้ทรงสรา้งสรรพสิง่
และโดยพระดำรขิองพระองค ์ ส่ิงเหลา่นีไ้ดถู้กสรา้งขึน้และเปน็อยู"่

      วิวรณ ์4:11

⌦
เป็นท่ีน่าสังเกตว่าทูตสวรรคมี์ลักษณะบางอยา่งท่ีคล้ายคลึงกับมนษุย์ ถึงแม้มนุษย์

จะไมมี่ฤทธ์ิเดชและสตปัิญญาเทยีบเทา่ทูตสวรรคก็์ตาม พระคมัภีร์กล่าววา่พระเจา้ยาหเ์วห์
ทรงสรา้งมนษุยข้ึ์นมา...

      … ใหต่้ำกวา่ชาวสวรรคเ์พียงเลก็นอ้ย          สดุดี 8:5

ถึงแม้จะคล้ายคลึงกันแต่ทูตสวรรค์ก็แตกต่างจากมนุษย์ ทูตสวรรค์ไม่มีวันตาย
ทตูสวรรคไ์มม่กีารแตง่งานและไมม่กีารสบืพนัธุ ์ตามปกตทิตูสวรรคจ์ะไมป่รากฏตวั แตใ่น
ภารกิจพิเศษทตูสวรรคก็์อาจสำแดงตวัได ้เม่ือทูตสวรรคส์นทนากบัมนษุยน้ั์น พวกเขาจะใช้
ภาษาที่ผู้ฟังเข้าใจได้ เพราะเหตุที่ทูตสวรรค์มักจะคลุกคลีและสนทนากับผู้คนอยู่ตลอด
พระคัมภีร์จึงกล่าวไว้ว่า มีบางคร้ังท่ีคนมักจะสับสนว่าวิญญาณเหล่าน้ีเป็นพระเจ้าหรือเทพเจ้า
แต่อย่างที่เราได้เห็นไปแล้วว่า พระเจ้ายาห์เวห์ได้สร้างทูตสวรรค์ขึ้นมา และทูตสวรรค์ก็
แตกต่างจากพระองค์ พวกเขาไม่ใช่เทพเจ้าและไม่เหมือนกับพระเจ้า เรือแคนูกับฝีพาย
ไม่ใชผู้่สร้างฉันใด ทูตสวรรคก็์ไมใ่ชพ่ระเจา้ฉันนัน้ ท้ังสองแตกตา่งกันอยา่งส้ินเชงิ ฝ่ายหนึง่
เป็นพระผูส้ร้าง อีกฝ่ายหนึง่เป็นผูถู้กสร้าง

บทบาทหนา้ที่ คุณลักษณะ ชือ่เฉพาะ
พระผูส้รา้ง พระเจา้ ยาหเ์วห์
ผูถู้กสรา้ง วิญญาณ (ทูตสวรรค)์ กาเบรยีล, มิคาเอล



บทที่ สอง  41


วิญญาณท่ีมีฤทธ์ิเดชมากท่ีสุด มีสติปัญญาและความงามมากทีสุ่ดเท่าท่ีเคยสร้างมา

ก็คือเครูบ พระคัมภีร์บางฉบับแปลชื่อของเครูบผู้นี้ตรงจากภาษาละตินว่า ลูซิเฟอร์ แต่
รากศัพท์ในภาษาฮบีรแูปลวา่ ผู้ส่องสว่างหรือดาวประจำรุง่

     โอ ดาวประจำรุง่ โอรสแหง่รุง่อรณุ!    อิสยาห ์14:12

ผู้ส่องสว่างนั้นถูกเรียกเป็นเครูบผู้รับการเจิม ความหมายของคำว่า รับการเจิม
มีรากมาจากพธีิกรรมการเทนำ้มันเพ่ือเจิมบางคนหรอืบางส่ิงเพ่ือแยกไว้ปฏิบัติภารกิจพิเศษ
การเจมิเปน็เรือ่งท่ีถือว่าศักด์ิสิทธ์ิ จะทำเปน็เล่นๆ ไม่ได้

เจา้ไดร้บัการเจมิต้ังใหเ้ป็นเครบูผูพิ้ทักษ.์.. ต้ังแตวั่นทีเ่จา้ถกูสรา้งขึน้
ความประพฤติของเจ้าก็ปราศจากที่ติ...       เอเสเคยีล 28:14-15

ลักษณะงานของผู้ส่องสว่างทำให้เขาต้องอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าตลอดเวลา เราจะ
เรียนรูถึ้งเร่ืองของเครบูผูรั้บการเจมิเพ่ิมขึน้ในบทตอ่ๆ ไป


เมื่อทรงเนรมิตสร้างเหล่าวิญญาณทั้งหลายแล้ว พระราชกิจแห่งการเนรมิตสร้าง

ของพระเจ้าก็เริ่มขึ้น ตอนนี้เหล่าทูตสวรรค์กำลังเฝ้าดูและชื่นชมยินดีที่เห็นองค์ผู้สูงสุด
ทรงเริม่ตน้พระราชกจิยิง่ใหญ่อันใหมข่องพระองค ์น่ันคอืการเนรมติสรา้งจักรวาลทัง้มวล

"เจ้าอยู่ท่ีไหนเมือ่เราวางฐานรากของโลก? หากเจา้เข้าใจ จงบอกเรา
มาเถดิ ใครทีก่ำหนดขนาดใหโ้ลก? เจา้ยอ่มรูแ้นน่อน! ใครหนอเปน็ผูข้งึเชอืก
วัดรอบโลก? อะไรที่ค้ำจุนฐานรากของมันไว้ และใครเป็นผู้วางศิลามุมเอก
ของมัน ขณะท่ีเหล่าดวงดาวแห่งรุ่งอรุณขับขานบทเพลงด้วยกัน และ ทูตสวรรค์
ทั้งมวลโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดี?      โยบ 38:4-7
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 ⌫
ในสิบสองบทแรกของหนงัสือปฐมกาลประกอบดว้ยข้อมูลสำคัญท่ีช่วยให้เราเข้าใจ

พระคัมภีร์อย่างครบถ้วนทุกด้าน ถ้าพระคัมภีร์เป็นคู่มือแนะนำสำหรับภาพต่อปริศนาท่ีเราได้
พูดไปแลว้ก่อนหนา้น้ี พระธรรมแตล่ะตอนกย่็อมตอ้งจัดรวมอยูกั่บหนงัสือพิเศษอ่ืนๆ ท่ีเรา
ต้องอ่านดดู้วยความระมดัระวงั

เมื ่อเราบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชี้แนะให้โมเสสเขียนเกี่ยวกับปฐมกาล
เราหมายความตามตัวอักษรเช่นนั้นจริงๆ พระเจ้าทรงให้โมเสสบันทึกสิ่งที่ปรากฏขึ้นใน
วันแรกทีโ่ลกอุบัติข้ึน

⌫⌦
ในปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และโลก... และ

พระเจ้าตรัสว่า "จงเกิดความสว่าง" ความสว่างก็เกิดขึ้น พระเจ้าทรงเห็นว่า
ความสว่างนัน้ดี... พระเจา้ทรงเรยีกความสวา่งวา่ "วัน" และเรยีกความมดืว่า
"คืน" เวลาเยน็และเวลาเชา้ผา่นไป นีเ่ป็นวนัทีห่นึง่        ปฐมกาล 1:1, 3-5

โปรดสังเกตถึงวิธีท่ีพระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง ข้อพระคัมภีร์กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า
ตรัส ความสว่างก็เกิดข้ึน พระองค์ไม่ได้ทรงใช้พระหัตถ์หรือเคร่ืองมือใดๆ เพ่ือจะสร้างความ
สว่างข้ึน ย่ิงกว่าน้ันพระคมัภีร์กล่าววา่

...จักรวาลมีขึ้นโดยพระบัญชาของพระเจ้า...        ฮีบร ู11:3

องค์ผู้ย่ิงใหญ่ พระผูท้รงดำรงอยูผู้่ย่ิงใหญ่ - พระยาหเ์วห์ - ได้ทรงเนรมติสรา้ง
ทุกอย่างท่ีเรามองเหน็และมองไมเ่ห็นไดด้้วยตาเพยีงแคต่รสัเท่าน้ัน!

และโปรดสังเกตด้วยว่า พระองค์ทรงเนรมิตสร้างทุกส่ิงจากความว่างเปล่า เราซ่ึงเป็น
มนุษย์สร้างสิ่งต่างๆ จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว เราวาดภาพโดยใช้สีน้ำมันและผ้าใบ เราสร้างบ้าน
จากไม ้อิฐ และปูน แต่เม่ือองค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเนรมติสรา้ง พระองคไ์ม่ได้ทรงใชส่ิ้งใดเลย
พระองคเ์พียงแคต่รสัเท่าน้ัน!

"จงเกดิความสวา่ง... "     ปฐมกาล 1:3

...ความสวา่งก็เกิดขึน้ แล้ววนันัน้กส้ิ็นสดุ
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⌫
เม่ือส้ินสุดวันท่ีหน่ึงโลกท่ีถูกสร้างข้ึนมาน้ันถูกปกคลุมไปด้วยน้ำ พอมาถึงวันท่ีสอง

และพระเจ้าตรัสว่า "จงเกิดแผ่นฟ้าในระหว่างน้ำ แยกน้ำออก
จากกัน...  พระเจ้าทรงเรียกแผ่นฟ้าน้ันว่า "ท้องฟ้า" เวลาเย็นและเวลาเช้า ผ่านไป
นี่เป็นวันที่สอง   ปฐมกาล 1:6-8

คำว่า ภาคพื้น น่าจะเป็นคำที่มีความหมายแบบเดียวกันกับสิ่งที่เราเรียกว่า
บรรยากาศ บรรยากาศของโลกกบัน้ำเป็นแค่สองในองค์ประกอบอ่ืนๆ อีกหลายอย่างท่ีทำให้
ชวีติดำรงอยูบ่นพืน้โลกนีไ้ด้

ในวันที่สอง เราเห็นสิ่งบ่งชี้ประการแรกที่แสดงให้เห็นว่า สภาพของโลกเมื่อแรก
สร้างนั้นแตกต่างไปจากสภาพของโลกในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าชั้นบรรยากาศที่เป็นอยู่
ในขณะนั้นแตกต่างและร้อนกว่าชั้นบรรยากาศที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ลำดับต่อไปเราจะได้อ่าน
พบถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆ ท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมให้เป็นอยู่ในสภาพดังปัจจุบัน

⌫
เมื่อเริ่มต้นวันที่สาม น้ำซึ่งอยู่ภายใต้ภาคพื้นยังคงรวมกันอยู่ในมหาสมุทรอัน

กว้างใหญไ่พศาลเพียงแห่งเดียว ไม่มีแผ่นดนิแห้งปรากฏ

และพระเจา้ตรสัว่า "ใหน้้ำใตท้้องฟา้รวมเขา้ในทีเ่ดียวกนั และท่ีแหง้
จงปรากฏขึ้น" ก็เป็นไปตามนั้น... พระเจ้าทรงเห็นว่าดี แล้วพระเจ้าตรัสว่า
"จงเกดิพืชพันธุบ์นแผน่ดิน เช่น พืชท่ีใหเ้มล็ด และต้นไมท่ี้มีเมล็ดในผลของมนั
ตามชนิดต่างๆ ของมัน"... และพระเจ้าทรงเห็นว่าดี เวลาเย็น และเวลาเช้า
ผ่านไป น่ีเป็นวนัทีส่าม            ปฐมกาล 1:9-13

เราสามารถแบง่วันท่ีสามออกเป็นสองส่วน ในส่วนแรกเราเหน็แผ่นดินแห้งปรากฏ
เห็นได้ชัดว่าขณะที่ก้นมหาสมุทรจมลงและก่อตัวเป็นอ่างขนาดใหญ่เพื่อรองรับน้ำนั้น
แผ่นดินแห้งก็โผล่ข้ึนมาจากก้นมหาสมุทร ในส่วนท่ีสองเราเห็นการเนรมิตสร้างพันธ์ุพืช น่ันคือ
ผัก หญ้า กับตน้ไมท่ี้ออกผลและเมลด็เรยีบรอ้ยแล้ว พระคมัภีร์กล่าววา่พระเจา้เนรมติสรา้ง
ทุกส่ิงในสภาพทีส่มบรูณ์และทำหนา้ท่ีต่างๆ ของมนัอยา่งเต็มที่

ผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยอภิปรายเรื่องนี้กับเด็กๆ กลุ่มหนึ่ง ผมบอกให้พวกเขา
รวบรวมเมล็ดชนิดต่างๆ มาให้ได้มากท่ีสุดภายในห้านาที พวกเขาว่ิงกลับมาพร้อมกับเมล็ดพืช
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สารพัดชนิดเมล็ดที่มีเงี ่ยง เมล็ดที่มีปีกเพื่อให้บินไปตามลม เมล็ดที่แตกออกจากฝัก
เวลาท่ีสัมผัสอากาศร้อน บางเมล็ดก็เล็กเท่ากับจุดเล็กๆ ส่วนบางเมล็ดก็ใหญ่มาก ผมอธิบาย
ให้พวกเขาฟงัว่า เมล็ดเล็กๆ เหล่าน้ีบรรจสุารานกุรมขนาดใหญท่ี่รวบรวมขอ้มูลคำส่ังต่างๆ
ท่ีกำหนดวา่เมล็ดควรจะเตบิโตอยา่งไร ใบของมนัควรจะกวา้งหรือแคบ มีสีเขียวหรอื สีแดง
ลำต้นของมนัควรจะเปราะเหมอืนกับเถาไอวี ่หรือจะแขง็แรงเหมอืนกับตน้ไมใ้หญ่ มันควร
เตบิโตเมือ่ไหร ่ เรว็ขนาดไหน สูงแคไ่หน และขอ้มลูอ่ืนๆ เมลด็เหลา่นีย้งัฝังขอ้มลูคำสัง่ถึง
วิธีผลิตเมล็ดขึ้นมาอีก เมื่อคุณพิจารณาถึงเรื่องนี้ก็จะพบว่ากระบวนการนี้ช่างน่าเหลือเชื่อ
และเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจจะลอกเลียนได้เลย กระนั้นพระคัมภีร์ก็กล่าวว่าพระยาห์เวห์ทรง
เนรมิตสร้างผัก หญ้ากับต้นไม้ท่ีเติบโตเต็มท่ีและมีข้อมูลทางพันธุกรรมเพียบพร้อม เพียงแค่
พระองคต์รสัเท่าน้ัน ช่างน่าท่ึงเสียจรงิๆ!

พระราชกิจขององค์พระผู ้เป็นเจ้ายิ ่งใหญ่ ทุกคนที ่ปีติยินดีใน
พระราชกิจเหล่านั้นก็คิดใคร่ครวญถึง      สดุดี 111:2

การเนรมิตสร้างนั้นเป็นเรื่องของพระองค์เพียงผู้เดียว ไม่มีเทพหรือพระอื่นใด
มาเก่ียวขอ้ง

เพราะองค์พระผู ้เป็นเจ้าตรัสว่าพระองค์ผู ้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ผู้ทรงป้ันแต่งและสร้างโลกทรงสถาปนามนัไว้
มิใช่ให้เป็นท่ีเว้ิงว้างว่างเปล่าแต่ทรงสรา้งโลกใหเ้ป็นท่ีอยู่อาศัย พระองค์ตรัสว่า
"เราคอืองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และไมมี่พระเจา้อ่ืนใดอกี"

   อิสยาห ์45:18

มีเพียงองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถเนรมิตสร้างทั้งสิ่งที่เรามองเห็น
และมองไมเ่ห็นดว้ยตา

 
เราไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านยานอวกาศถึงจะรู้ว่าผู้ที่สร้างจักรวาล

อันกว้างใหญ่ไพศาลน้ีจะต้องเป็นผู้ท่ีทรงมีฤทธ์ิอำนาจอย่างเหลือล้น อันท่ีจริงแล้วข้อพระธรรม
ยังได้กล่าวมากกวา่น้ันอีก โดยบอกเราวา่องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ทรงไวซ่ึ้งฤทธานภุาพทัง้ส้ิน
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องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานี้ทรงยิ่งใหญ่นัก และทรงฤทธานุภาพ
เกรียงไกร...      สดุดี 147:5

องค์พระยาห์เวห์ไม่เพียงแค่ทรงไว้ซึ่งฤทธานุภาพทั้งสิ้นเท่านั้น พระองค์ยังทรง
สัพพัญญูอีกด้วย คุณอาจเห็นแง่มุมต่างๆ ของความรู้เรื่องนี้ได้จากความสลับซับซ้อนของ
บรรดาสรรพสิง่ท่ีพระองคท์รงเนรมติสรา้งข้ึนมานัน้ พระคมัภีร์กล่าววา่

ความเข้าใจของพระองค์ไร้ขีดจำกัด…       สดุดี 147:5

ยิ่งกว่านั้นเมื่อเรามองดูความยิ่งใหญ่ไพศาลของสิ่งที่พระองค์ทรงเนรมิตสร้าง
ก็ย่อมตอ้งสรุปวา่ พระผูส้ร้างจะตอ้งมีความสามารถในการทอ่งไปไดก้ว้างไกลเพ่ือไปยงัท่ีๆ
พระองคท์รงเนรมติสรา้งได้ทุกเม่ือท่ีทรงปรารถนา นับเปน็อีกครัง้หน่ึงท่ีพระคมัภีร์กล่าวถึง
ส่ิงท่ีเกินความสามารถในการสงัเกตการณ์ของเรา โดยได้บอกแก่เราว่าพระยาห์เวห์องค์พระผู้
เป็นเจา้ทรงประทบัอยูทุ่กหนทกุแห่งในเวลาเดยีวกนั

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ประกาศวา่ "เราเปน็พระเจา้ผูอ้ยู่แต่เพียงใกล้ๆ  แค่
น้ันหรือ?... "มีใครสามารถหลบซอ่นในทีลั่บจนเรามองไมเ่ห็นหรอื?" องคพ์ระผู้
เปน็เจา้ ประกาศว่า "เราอยู่ท่ัวฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกไม่ใช่หรือ?"

เยเรมีย์ 23:23-24

มีเพียงพระยาห์เวห์เท่านั้นที่ทรงมีพระลักษณะทั้งสามประการได้แก่ ทรงไว้ซึ่ง
ฤทธานุภาพทั้งสิ้น ทรงสัพพัญญู และทรงประทับอยู่ทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกันและ
ด้วยการผสมผสานอย่างไร้ท่ีติเท่าน้ันจึงจะสามารถสร้างอาณาจักรอันซับซ้อนซ่ึงเราอาศัยอยู่ได้

พระองค์ทรงสร้างโลกโดยฤทธานุภาพ ทรงสถาปนาพิภพไว้ด้วย
พระปรชีาญาณ และทรงคลีฟ้่าสวรรคอ์อกดว้ยความเขา้ใจ

   เยเรมย์ี 51:15

ในข้อพระคัมภีร์ไม่มีเทพหรือเทพีองค์ใดประกอบดว้ยคุณลักษณะเหล่าน้ี แม้เหล่า
ทูตสวรรค์จะมีฤทธิ์อำนาจและเฉลียวฉลาดเป็นที่สุดแต่ก็ยังไม่มีคุณลักษณะเหล่านี้เช่นกัน
แล้วเรานะ่หรือ? พวกเราหา่งไกลจากความสามารถดงักล่าวนีม้ากมายนกั

สำหรบัเราแลว้การจะสรา้งส่ิงธรรมดาๆ พ้ืนๆ ทีสุ่ดกย็งัตอ้งอาศัยความพยายาม
มากมายหลายด้าน ตัวอย่างเช่น ถ้าเราตัดสินใจจะต่อเก้าอ้ีสักตัวหน่ึงแบบท่ีเห็นในห้องประชุม
ของโรงเรยีน
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เร่ิมแรกนัน้เราตอ้งการโลหะ แต่คุณจะเอาโลหะมาจากไหน?
ในก้อนหิน แต่ใครจะรูไ้ด้ว่าหินก้อนไหนมโีลหะทีเ่ราตอ้งการ?
เราตอ้งการนกัธรณวีทิยาและนกัสำรวจทีรู่ด้วีา่จะหากอ้นหนิทีม่เีหล็กไดจ้ากทีใ่ด
และสมมติุว่าเราพบกอ้นหินทีใ่ช่แล้ว ขัน้ตอนตอ่ไปคอือะไร?
เราต้องการรู้วิธีที่จะผลิตระเบิดไดนาไมท์และเครื่องมือขุดเจาะแร่อีกหลายชนิด

เราตอ้งการชา่งขดุแรซ่ึ่งมคีวามชำนาญในการแยกสนิแรจ่ากผนืดนิ
แต่คุณก็ไม่อาจต่อเก้าอี้จากก้อนสินแร่เหล็ก เราจำเป็นต้องหลอมสินแร่เหล่านี้

เสียก่อน แล้วคณุตอ้งก่อไฟให้ร้อนสักเท่าไหรถึ่งจะพอหลอมกอ้นหินได?้
เราต้องการคนที่รู้เกี่ยวกับกระบวนการถลุงแร่และทำโลหะผสม เมื่อเราหาคนมา

ถลุงแร่ได้แล้ว เราจะตอ้งทำอะไรตอ่?
ก็ให้พวกเขาเทโลหะให้เรา มาถึงข้ันน้ีเราคงยอมน่ังบนก้อนโลหะเม่ือมันเย็นลงแล้ว

แตถ้่าจะทำใหม้นัเปน็เกา้อ้ี เรากต็อ้งไปเสาะหาคนทีรู่จ้กัวธีิรดีโลหะใหก้ลายเปน็แผน่บางๆ
เพื่อม้วนเป็นแท่งแล้วก็ทำการเชื่อม... เชื่อมโลหะหรือ? ฟังดูเหมือนว่าเราต้องการคนที่มี
ความรูเ้รือ่งไฟฟา้และรูว้ธีิผลติไฟฟา้

มาถึงข้ันตอนน้ี เราจะเห็นว่าการประกอบเก้าอ้ีเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อน น่ียังไม่นับ
ส่วนที่เป็นพลาสติกเลยด้วยซ้ำ พลาสติก? อืมม์ นี่เรากำลังเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลยีมหรอืเปล่า? ขอผมคดิก่อน การขดุเจาะนำ้มันตอ้งใชอ้ะไรบา้ง

ก็แค่เราอยากจะทำเก้าอี้ตัวเดียว การสร้างสิ่งที่ธรรมดาๆ ที่สุดยังต้องอาศัยผู้คน
นับร้อยๆ คนซึ่งมีความรู้หลายด้านร่วมกัน และมีทักษะจากแหล่งเดียวกัน ไม่มีใครที่จะ
สามารถรอบรูไ้ปหมดทกุเรือ่งหรอก

ไม่มีมนุษย์ เทพ ทูตสวรรค์ หรือวิญญาณใดจะสามารถเทียบเทียมองค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้เลยแม้แต่น้อย พระเจ้าพระผู้สร้างผู้ทรงล่วงรู้ในทุกๆ สิ่ง ทั้งทรงมีฤทธิ์อำนาจทั้งสิ้น
ในการเนรมิตสร้างจากความว่างเปล่า และทรงประทับอยู่ในทุกที่ทุกแห่งในเวลาเดียวกัน
เพ่ือว่าพระองค์จะทรงสามารถนำสิง่ท่ีพระองค์เนรมิตสร้างไปวางอยู่ ณ ท่ีใดก็ตามท่ีพระองค์
ทรงเลอืกไว้ มีพระเจา้องค์น้ีองค์เดียวเทา่น้ันทีส่ามารถทำเชน่นีไ้ด้

ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตพระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และ
แผ่นดินโลก ด้วยฤทธานภุาพอันย่ิงใหญแ่ละด้วยพระกรทีเ่หยียดออก ไม่มีส่ิงใด
ยากเกินไปสำหรับพระองค์    เยเรมย์ี 32:17
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ข้าพระองค์จะไปที ่ไหนให้พ้นจากพระวิญญาณของพระองค์ได้?
ข้าพระองค์จะหนีไปที่ไหนให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์?

หากข้าพระองค์ขึ ้นไปยังสวรรค์ พระองค์ประทับอยู่ที ่นั ่น หาก
ข้าพระองคน์อนลงในแดนมรณา พระองคก็์ประทบัท่ีน่ัน หากขา้พระองคบิ์นไป
ด้วยปีกแห่งรุ่งอรุณ หากข้าพระองค์ไปอยู่ที่มหาสมุทรสุดไกลโพ้น แม้แต่ที่นั่น
พระหัตถ์ของพระองค์ก็จะทรงนำข้าพระองค์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็จะ
ยึดข้าพระองค์ไว้มั่น หากข้าพระองค์กล่าวว่า "แน่นอน ความมืดจะบังเราไว้
และความสว่างจะกลายเป็นค่ำคืนรอบตัวเรา" สำหรับพระองค์แม้ความมืด
ก็ไม่มืด กลางคืนก็สว่างดั่งกลางวัน เพราะสำหรับพระองค์ความมืดก็เป็นดั่ง
ความสว่าง   สดุดี 139:7-12


พระลักษณะของพระเจ้าในแต่ละด้าน ไม่ใช่ส่ิงท่ีเราจะเข้าใจได้ง่ายๆ เหมือนกันหมด

บางทีการที่จะเข้าใจว่าพระเจ้าทรงไว้ซึ่งฤทธานุภาพทั้งสิ้นและทรงสัพพัญญูอาจง่ายกว่า
การเข้าใจเรื่องพระองค์ทรงประทับอยู่ทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกัน พระคัมภีร์สอนเราว่า
พระเจา้พระผูส้ร้างทรงประทบัทกุแห่ง

ในศตวรรษที่10 ก่อนคริสตศักราช ผู้นำคนหนึ่งของอิสราเอลได้เขียนข้อความ
ตามการทรงนำของพระเจา้ไวดั้งน้ีว่า

ความจริงที่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับอยู่ทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกันนั้น
แตกตา่งกันกับความเชือ่ของลัทธินับถือเทพยดาฟา้ดิน (Pantheism)

คุณคงเคยได้ยินใช่ไหมท่ีบางกลุ่มสอนว่าธรรมชาตแิละจักรวาลท้ังส้ินเป็นส่วนหน่ึง
ของพระเจ้า ซึ่งเท่ากับเป็นพระเจ้านั้นเอง ลัทธินี้สอนว่าจักรวาลมีวิญญาณ ความคิด
หรือจิตสำนึก ซึ่งคนเราสามารถก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับจักรวาลได้ คนกลุ่มนี้
อธิบายว่าพระเจ้าเป็นพลังซ่ึงแฝงอยู่ในทุกสรรพส่ิง ความเช่ือแบบน้ีแหละเรียกว่า ลัทธินับถือ
เทพยดาฟ้าดิน ถึงแม้จะเป็นท่ียอมรับกันอย่างแพร่หลาย แต่ก็ไม่ตรงกับแนวคิดเร่ืองพระเจ้า
ตามคำสอนของพระคมัภีร์

โมเสสคงรับรู้ถึงแนวคิดของลัทธินับถือเทพยดาฟ้าดินอยู่แล้ว คนอียิปต์โบราณ
เช่ือว่าเส้นแบ่งระหว่างเทพ มนุษย์ สัตว์ นก แมลง ไม้และน้ำน้ัน ค่อนข้างจะไม่ชัดเจนตายตวั
เทพหลายๆ องค์ของพวกเขามร่ีางกายเป็นมนุษย์แต่มีศีรษะของสัตว์ นกหรือแมลง พวกเขา
เช่ือว่าวัตถุส่ิงของสามารถพูดได้ ซ่ึงทำให้สรรพส่ิงเหล่าน้ันมีรูปลักษณ์บางอย่างของความเป็น
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พระเจ้า ทุกส่ิงถือว่ามีพลังชีวิตบางอย่างอยู่ในตัว ดังน้ันเม่ือชาวนาเก็บข้าวโพด และนำมาบด
เป็นแป้ง ก็เท่ากับว่าเขากำลังตัดร่างกายของเทพข้าวโพดและเหยียบย่ำมันเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย
บนลานนวดนัน่เอง


ในทางตรงขา้ม พระคมัภีร์สอนว่าองค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเปน็บคุคล หรือพระผูท้รง

ดำรงอยู่และแตกต่างอย่างเด่นชัดจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ชายชนเผ่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
ไม้พายเรอืแคนฉัูนใด องค์พระผูเ้ป็นเจา้ก็ไม่ใชส่่วนหนึง่ของสิง่ท่ีพระองคท์รงสรา้งฉันนัน้

อันที่จริงไม้พายเรือที่ชายชนเผ่าคนนั้นสร้างขึ้นมาอาจได้รับความเสียหายหรือถูก
ทำลายได้ ซึ่งก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อตัวเขาเลยแม้แต่น้อย เพราะมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในกายของเขา

ในทำนองเดียวกัน พระคัมภีร์บอกเราว่าพระยาห์เวห์ได้ทรงเนรมิตสร้างจักรวาล
และทุกสิ่งที่อยู่ในจักรวาลนั้น แต่จักรวาลก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้า และองค์พระผู้
เป็นเจ้าก็ไม่ได้ทรงเปน็ส่วนหน่ึงของจักรวาล องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทบัอยู่ทุกหนทุกแห่ง
แต่พระองค์ไม่ได้ทรงอยู ่ในหรือเป็นส่วนหนึ่งของทุกสิ่งทุกอย่าง พระองค์ทรงอยู่เหนือ
ส่ิงทรงสรา้งท้ังปวงและทรงครอบครองมนัอยู ่พระคมัภร์ีบอกวา่พระผูส้รา้งแตกตา่งจากสิง่
พระองคท์รงสรา้งไว้อย่างชัดเจน เป็นความแตกตา่งท่ีไม่มีทางเลือนลางไดเ้ลย

คำสอนของพระคมัภีร์ คำสอนของลทัธนัิบถอืเทพยดาฟา้ดนิ
พระยาหเ์วห์ทรงเปน็บคุคล พระเจา้ไมใ่ชบ่คุคล ไม่ใชส่ิ่งมีชีวิต

พระยาหเ์วหไ์มใ่ชส่่วนหนึง่ ทกุส่ิงในธรรมชาตเิปน็พระเจา้
ของส่ิงท่ีพระองคท์รงสรา้ง หรอืทรงสภาพของพระเจา้

พระยาหเ์วห์ทรงสถติอยูทุ่กแห่งหน พระเจา้คอืพลังทีแ่ฝงอยู่
ในฐานะผูค้รอบครอง ในสากลจกัรวาล

 ⌫
ดูเหมือนว่าทุกชนชาติจะมีเรื่องราวของตนเองเกี่ยวกับจุดกำเนิดของโลก โมเสส

คงจะรูว่้าคนอยิีปตมี์เร่ืองราวเกีย่วกบัการกำเนดิของโลกอยูส่ี่เร่ือง ถึงแมว่้าแตล่ะเรือ่งจะไม่
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สอดคล้องกันเลย ความสับสนแบบนี้เป็นเรื่องปกติ เมื่อถึงตรงนี้ก็เหมือนกับว่าองค์พระผู้
เป็นเจ้ากำลังตรัสว่า "ในเมื่อไม่มีใครในพวกเจ้าอยู่ในครั้งปฐมกาล เราจะบอกเจ้าเองว่า
โลกกำเนดิขึน้มาอยา่งไร เพ่ือเจา้จะไดห้ยดุคาดเดากนัเสยีท"ี

โดยพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า ฟ้าสวรรค์ก็อุบัติขึ้น ดวงดาว
ทั้งปวงมีขึ้นโดยลมพระโอษฐ์ของพระองค์... ให้ทั้งโลกเกรงกลัวองค์พระผู้
เป็นเจ้า ให้คนทั้งโลกยำเกรงพระองค์ เพราะพระองค์ตรัส โลกก็อุบัติขึ้น
พระองค์ทรงบัญชามันก็คงอยู่   สดุดี 33:6, 8-9

เม่ือคิดถึงเร่ืองน้ีอย่างละเอียดแลว้ น่ีคือฤทธ์ิเดชชนดิทีเ่ราสามารถคาดหวงัได้จาก
พระเจา้ผูท้รงฤทธานภุาพทัง้ส้ิน

⌫⌫
ในวันแรกแห่งการเนรมิตสร้าง องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงรวบม่านแห่งความมืดเอาไว้

โดยพระองคต์รัสส่ังให้เกิดความสวา่งข้ึน ในวันท่ีส่ีพระองค์ทรงเนรมติสร้างส่ิงท่ีให้แสงสว่าง
ข้ึนมา โมเสสไดเ้ขียนเอาไวว่้า

เราไดเ้รียนรูแ้ล้ววา่ คนอยิีปตโ์บราณ
บูชาราผู้เป็นสุริยเทพ พวกเขาก็บูชาจันทรเทพ*
นามว่าธร็อธด้วย คนในสมัยน้ันไม่มีทางรู้ได้เลยว่า
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นเพียงวัตถุซึ ่ง
ประกอบด้วยก๊าซหรือหิน แต่จากที่องค์พระผู้
เป็นเจ้าทรงให้โมเสสบันทึกไว้ ก็สามารถรับรู้ได้

*ถึงแม้ว่าธร็อธจะเป็น
จันทรเทพแต่จาก
ภาพวาดแสดงให้เห็นว่า
มีรา่งกายแบบมนษุย์
และมีศีรษะเปน็นกไอบสิ

และพระเจา้ตรสัว่า "จงเกดิดวงสวา่งตา่งๆ ข้ึนในแผน่ฟา้ เพ่ือแยก
กลางวันจากกลางคืน ให้เป็นเครื่องหมายบอกฤดู บอกวัน บอกปี และให้
ดวงสวา่งเหลา่นัน้อยูบ่นแผน่ฟา้เพ่ือใหแ้สงสวา่งแกโ่ลก" กเ็ป็นไปตามนัน้

ฉะนั ้นพระเจ้าทรงสร้างดวงสว่างขนาดใหญ่สองดวง ให้ดวงที ่
ใหญ่กว่าครอบครองกลางวัน และดวงที่เล็กกว่าครอบครองกลางคืน ทั้งทรง
สร้างดวงดาวตา่งๆ มากมาย...

และพระเจา้ทรงเหน็ว่าดี  เวลาเย็นและเวลาเชา้ ผ่านไป น่ีเป็นวันท่ีส่ี
 ปฐมกาล 1:14-16, 18-19
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ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไม่ควรได้รับความชื่นชมและยกย่องราวกับเป็นบุคคล
ท้ังสองส่ิงไม่มีสติปัญญาหรือความรู้สึกใดๆ ท้ังส้ิน ไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าก๊าซหรือก้อนหิน
ซ่ึงจัดอยูใ่นหมวดหมูเ่ดียวกนักับแมน้่ำและภูเขา

ในทางตรงกันข้าม องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ทรงพระชนม์อยู่ ซึ่งต่างจาก
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อย่างส้ินเชิง เราไม่ควรเข้าใจผิดว่า องค์พระผู้สร้างเป็นส่วนหน่ึงของ
ส่ิงท่ีพระองคท์รงสรา้งข้ึนมา

ว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไม่ใช่เทพ แต่ท้ังสองน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่มีชีวิตซ่ึงถูกสร้างข้ึนมาต่างจาก
องค์พระผูส้ร้าง องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตรสักับโมเสสวา่

และเมื่อท่านเงยหน้าดูท้องฟ้าและเห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และ
ดวงดาวอนัเปน็วตัถุในทอ้งฟา้ท้ังปวง อย่าปล่อยใจไปกราบไหวส่ิ้งเหลา่น้ัน...

   เฉลยธรรมบญัญัติ 4:19

เราคือพระยาห์เวห์ ผู้สร้างสรรพส่ิงท้ังปวง เราแต่ผู้เดียวคล่ีฟ้าสวรรค์
ออกมา...    อิสยาห ์44:24

⌫
พระคัมภีร์กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเนรมิตสร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์

ไม่เพียงเพื่อให้แสงสว่างและความร้อนเท่านั้น แต่ให้เป็นเหมือนกับนาฬิกาขนาดใหญ่
บนทอ้งฟ้าซ่ึงกำหนดวนั ฤดูกาลและปอีีกด้วย

คนโบราณรู้ว่าจักรวาลทำงานด้วยความแม่นยำอย่างน่าท่ึง พวกเขาสามารถมองเห็น
ได้ง่ายดายว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นระเบียบ และพระองค์ทรงมี
ระเบยีบและกฎเพือ่ให้จักรวาลดำเนนิไปอยา่งเหมาะสม

วันนี้เราศึกษากฎทางกายภาพเหล่านั้นผ่านวิทยาศาสตร์หลายแขนง เช่น ดารา
ศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเคมีวิทยา เราไม่ได้เห็นถึงคุณค่าของกฎเหล่านั้นเลย จนลืม
พิจารณาไปว่าโลกน้ีจะเป็นอย่างไรถ้าหากไม่มีกฎเหล่าน้ัน ลองจินตนาการดูสักสองสามนาทีว่า
จะเกิดอะไรขึ้นหากโลกนี้ไม่มีกฎแห่งแรงโน้มถ่วง โลกก็คงมีแต่ความตายและความสับสน
อลหม่านอยู่ทุกหัวระแหงไป กฎแห่งแรงโน้มถ่วงและกฎอ่ืนๆ เกิดข้ึนอย่างมีจุดประสงค์เพ่ือ
ช่วยใหส่ิ้งต่างๆ บนโลกนีด้ำเนนิตามวถีิของมนัอยา่งปลอดภยั

ดวงจนัทรช้ี์บ่งฤดกูาล และดวงอาทติย์กร็ูเ้วลาลบัฟ้า  สดุดี 104:19
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ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งและในพระองค์ทุกสิ่งประสานเข้าด้วยกัน
     โคโลส ี1:17

ตามสัญชาตญานนั้นเราปฏิบัติต่อกฎแห่งแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างเคร่งครัด
ยกตัวอย่างเช่น เราเดินไปตามขอบหนา้ผาด้วยความระมดัระวัง เพราะรู้ว่าการท้าทายกฎแห่ง
แรงโน้มถ่วงของโลกนัน้อาจส่งผลร้ายต่อเราอย่างรุนแรง เหตุผลในเรือ่งน้ีก็คือเม่ือใดท่ีมีกฎ
ก็ย่อมจะมีผลลัพธ์ตามมาเสมอ กฎเป็นสิ่งที่กำหนดขอบเขตอันเคร่งครัดว่าสิ่งต่างๆ ต้อง
ดำเนินไปอย่างไร ตราบใดที่คุณอยู่ในกรอบนั้นคุณก็จะปลอดภัย แต่ถ้าคุณออกจากกรอบ
เมือ่ใดคณุก็อาจเจบ็ตวัได้

วันและคืนล้วนเป็นของพระองค์ พระองค์ทรงตั้งดวงอาทิตย์และ
ดวงจนัทร ์พระองคน่ี์แหละคอืผูท่ี้กำหนดพรมแดนตา่งๆ ของโลก...

  สดุดี 74:16-17

กฎเหล่านี้โครงสร้างและความเป็นระเบียบเช่นนี้ปรากฏอยู่ในพระลักษณะของ
พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นระเบียบ เป็นพระเจ้าผู้ทรงมี
ข้อระเบยีบ ไม่ไร้กฎเกณฑ์ มนษุยส์ามารถวางใจในความคงเสน้คงวาและความสตัยซ่ื์อของ
พระองคไ์ด้

⌫
ในวันท่ีห้า พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างสัตว์ทะเลและนกนานาชนิด แต่ละชนิดก็มีรูปร่าง

และสีสันแตกตา่งกันออกไป

และพระเจ้าตรัสว่า "จงให้น้ำเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆ และนก
นานาชนิดบินไปมาในท้องฟ้า"   ปฐมกาล 1:20

ความหลากหลายที่ปรากฏอยู่ในท้องฟ้าและท้องทะเลก็เป็นประจักษ์พยานถึง
ความสามารถในการสรา้งสรรคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ได้อย่างดี และเชน่เดยีวกบัทีพ่ระองค์
ได้ทรงเนรมติสร้างพันธ์ุพืชต่างๆ พระองค์ก็ทรงเนรมติสร้างสัตว์ท่ีเจริญวัยเต็มท่ี สัตว์แต่ละ
ชนิดก็มีห้องสมุดทางพันธุกรรมบรรจอุยู่ภายในตัวเพ่ือกำหนดว่าพวกมันจะเจริญเติบโตและ
สืบพนัธุอ์ยา่งไร
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ฉะนั้นพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
ที่คลาคล่ำอยู่ในน้ำ ตามชนิดของมัน และนกต่างๆ ที่บินได้ตามชนิดของมัน
และพระเจา้ทรงเหน็วา่ดี เวลาเยน็และเวลาเชา้ผา่นไป น่ีเป็นวนัทีห่า้

        ปฐมกาล 1:21, 23

  
ขณะท่ีโมเสสบันทึกเร่ืองราวอยู่น้ัน ท่านคงได้สังเกตเห็นว่า พระยาห์เวห์ทรงเสร็จส้ิน

การเนรมติสรา้งในแตล่ะวนัดว้ยถอ้ยคำทีว่่า

...และพระเจ้าทรงเห็นว่าดี    ปฐมกาล 1:25

ส่ิงน้ีเป็นไปได ้เพราะวา่ในพระลกัษณะทัง้ส้ินของพระองคน้ั์นพระองคท์รงเปน็ผูท้ี่
สมบรูณ์แบบ พระองคท์รงประเสรฐิ

สำหรบัพระเจา้ วิถีของพระองคน้ั์นดีพรอ้ม...      สดุดี 18:30

โมเสสน่าจะรู้ดีว่าบรรดาเทพของคนอยิีปต์โบราณมีความเป็นมนุษย์มาก ท้ังในด้าน
ความคดิ ความรูสึ้กและการกระทำ เทพเหลา่น้ีมีมเหสีและบุตร มีพันธมติรและศตัร ูดำเนนิ
ชีวิตแบบผดิลกูผดิเมยีผูอ่ื้น สมคบคดิวางแผน ฉ้อฉล ต่อสู้เพ่ืออำนาจ ฆ่ากันอยา่งโหดรา้ย
ในทีสุ่ดเทพเหลา่น้ีควบคมุเทพอืน่ๆ ด้วยการปัน่หัวและดว้ยการใชเ้วทยม์นต์

แต่พระยาห์เวห์ทรงแตกต่าง พระลักษณะของพระองค์น้ันไร้ตำหนิทรงสมบูรณ์แบบ
คำวา่ชอบธรรมเปน็หนึง่ในบรรดาถอ้ยคำมากมาย คำทีใ่ชอ้ธิบายถงึความสมบรูณแ์บบของ
พระองค ์คำๆ น้ีมีความหมายวา่ เท่ียงตรง สุจรติ มีเกียรติ

พระราชกิจของพระองค์สูงส่งและทรงเกียรติ ความชอบธรรมของ
พระองค์ดำรงนิรันดร์       สดุดี 111:3

ความบริสุทธิ ์ขององค์พระผู ้เป็นเจ้า ความชอบธรรมของพระองค์นั ้นเป็น
พระลกัษณะเฉพาะอนัหาทีเ่ปรยีบมไิด้

...และพระเจ้าผู ้บริสุทธิ ์จะสำแดงพระองค์ว่าบริสุทธิ ์โดยความ
ชอบธรรมของพระองค์     อิสยาห ์5:16

ดังท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้นว่า คำว่าบริสุทธ์ิหมายถึงมีลักษณะเฉพาะหน่ึงเดียว แยกออก
ข้อพระธรรมกอ่นหนา้น้ีอาจอ่านอีกนัยหนึง่ได้ว่า
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...พระเจ้าหนึ่งเดียวจะทรงสำแดงพระองค์ด้วยพระลักษณะเฉพาะ ในความสูงส่ง
สุจริตและทรงเกียรติ     อิสยาห ์5:16


ถึงแมว่้าพระคมัภรีจ์ะไมใ่ชต่ำราทางวทิยาศาสตร ์แตก็่มคีวามถกูตอ้งเมือ่

พูดถึงจักรวาลทางกายภาพ พระธรรมท้ังหมดถูกเขียนข้ึนภายใต้หัวข้อน้ี แต่จะหยิบยก
มาเฉพาะบางเรือ่งทีอ่ยู่ในความสนใจของเรา

เม่ือหลายศตวรรษท่ีผ่านมา คนท่ัวไปเช่ือว่าโลกแบน ความคิดน้ีไม่ได้มาจาก
พระคัมภีร์ ข้อพระธรรมใช้คำท่ีบ่งถึงรูปร่างทรงกลมของโลกอย่างอ้อมๆ เม่ือกล่าวว่า

พระองคป์ระทับบนบัลลังก์เหนือเส้นรอบวงของโลก... อิสยาห์ 40:22
คนโบราณบางคนคาดเดาวา่โลกต้ังอยู่บนรากฐานอันม่ันคง หรือมีเทพคอย

พยุงเอาไว้ พระคมัภีร์กล่าววา่ องค์พระผูเ้ป็นเจา้...
...ทรงแขวนโลกไวเ้หนอืท่ีเว้ิงวา้ง     โยบ 26:7

ในศตวรรษที่ 2 ปโตเลมีได้ทำบัญชีรายชื่อดวงดาวจำนวน 1,022 ดวง
ซ่ึงถือว่าเปน็จำนวนทีเ่ช่ือถือได้ จนกระทัง่กาลิเลโอได้ประดษิฐก์ล้องส่องทางไกลขึน้
ในศตวรรษที ่17 ถึงแม้ว่าจะมดีวงดาวเพยีง 5,000 ดวงทีส่ามารถมองเหน็ไดด้้วย
ตาเปลา่ แต่พระคมัภีร์ในหนา้แรกๆ ได้บรรยายถงึจำนวนของดวงดาววา่

ขณะทีเ่ราดำเนนิผา่นการทรงสรา้งในแต่ละวันไปนัน้ เราก็ได้เรียนรูว่้าพระยาหเ์วห์
เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวอย่างแท้จริง ตอนนี้ผมอยากจะขยายคำจำกัดความของคำว่าบริสุทธิ์
เพิ่มเติมโดยเชื่อมโยงเข้ากับพระลักษณะอันชอบธรรมของพระเจ้า คำว่าบริสุทธิ์กับคำว่า
ชอบธรรมนั้นเกือบใช้แทนกันได้โดยสมบูรณ์ในเชิงความหมาย คำทั้งสองคำนี้พูดถึงความ
สมบรูณแ์บบทางศลีธรรมจรรยาของพระองค์

ไม่มีทางท่ีเราจะเน้นความชอบธรรมของพระเจา้มากจนเกินเลย ขอให้ระลึกถึงเร่ืองน้ี
ตลอดเวลาท่ีคุณอ่านหนังสือเล่มน้ี น่ีเป็นช้ินส่วนของปริศนาท่ีเราไม่อาจมองข้าม เพราะว่าองค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงสมบูรณ์แบบ พระองค์จึงทรงเนรมิตสร้างสิ่งที่สมบูรณ์แบบเท่านั้น สิ่งที่
พระองค์ทรงสร้างได้เปล่ียนไป ดังท่ีเราจะได้เห็นต่อไปภายหลัง แต่ในปฐมกาลนัน้ส่ิงสารพัด
ท่ีพระเจ้าทรงสร้างน้ันถูกต้องและดี พระเจ้าตรัสว่า "มันเป็นส่ิงท่ีดี" มันเป็นส่ิงท่ีสมบูรณ์แบบ
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…หุบเขาในทอ้งทะเลกเ็ผยออก รากฐานของโลกกป็รากฏ
          2 ซามูเอล 22:16

หมูน่กในอากาศ ปลา และส่ิงมชีีวิตท้ังปวงในทะเล         สดุดี 8:8

 
⌫

วันท่ีหกเป็นส่ิงสุดยอดแห่งการสร้างสรรค์ของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าเร่ิมต้นวัน
ด้วยการเนรมติสรา้งสัตวบ์ก

….ข้าพระองค์จมลงมายังรากภูเขา  แผ่นดินเบ้ืองล่างขังข้าพระองค์ไว้
เป็นนติย์ ท่ีรากแหง่ภเูขาท้ังหลาย       โยนาห ์2:6

...เหมือนเม็ดทรายที่ชายทะเล  ปฐมกาล 22:17
เป็นท่ีเช่ือกันว่าก้นทะเลมีรูปร่างคล้ายกับถ้วยขนาดใหญ่ จนกระท่ังศตวรรษ

ท่ีแล้ว ในขณะทีพ่ระคมัภีร์พูดถึงก้นทะเลวา่มีท้ังภูเขาและหบุผา

ในช่วงกลางปี 1800 แมทธิว มอรี ได้วาดภาพกระแสนำ้ในมหาสมทุรและ
กระแสลม เขาไดรั้บแรงบนัดาลใจจากขอ้พระธรรมทีก่ล่าววา่

ลมพัดไปทางใตแ้ล้วมาทางเหนอื มันพัดวนไปเวยีนมาเปน็วัฏจักร
ปัญญาจารย ์1:6

อนุสาวรีย์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านได้แสดงภาพของท่าน ที่มือ
ข้างหนึ่งถือแผนที่ทางทะเล มืออีกข้างหนึ่งถือพระคัมภีร์ มีข้อความจารึกเอาไว้ว่า
"แมทธิว ฟองเตน มอรี ผู้ค้นพบเส้นทางแห่งท้องทะเล อัจฉริยะผู้ชิงความลบัแห่งกฎ
ของมหาสมุทร และบรรยากาศจากพวกมันมาได้ แรงบันดาลใจของท่านคือ... ข้อเขียน
ศักด์ิสิทธ์ิ.. สดุดี 8:8, ปัญญาจารย ์1:6"

และพระเจา้ตรัสว่า "จงเกดิสัตว์ข้ึนบนแผน่ดินตามชนดิของมันไดแ้ก่
สัตว์ใชง้าน สัตว์ท่ีเล้ือยคลาน และสัตว์ป่า ตามชนดิของมนั" กเ็ป็นไปตามนัน้

ฉะนั้นพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าตามชนิดของมัน สัตว์ใช้งานตาม
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ในวันท่ีสาม วันท่ีห้า และวันท่ีหก ข้อพระธรรมไดก้ล่าวเรียงลำดับเอาไว้ว่า พืชพันธ์ุ

สัตวท์ะเล นก และสัตวต้์องแพร่พันธ์ุ "ตามชนดิของมนั" เม่ือพระคมัภีร์กล่าววา่ "ตามชนดิ
ของมัน" นั้น ข้อความนี้มีความหมายว่าอย่างไร? พูดง่ายๆ ก็คือ แมวออกลูกเป็นแมว
ม้าออกลูกเป็นม้า และช้างออกลูกเป็นช้าง และเราไม่จำเป็นจะต้องกังวลว่าเม่ือเราปลูกมันฝร่ัง
จะไดต้้นปาลม์งอกขึน้มา

ส่ิงทรงสร้างสามารถพัฒนาสายพันธ์ุท่ีแตกต่างกันออกไปเป็นจำนวนมากได้ด้วยการ
แพร่พันธ์ุ แต่พวกมนัก็ยังคงเปน็ชนดิเดยีวกนั ต้นกำเนดิของสนัุขทีพ่ระเจา้ทรงเนรมติสรา้ง
มีข้อมูลพันธุกรรมจำนวนมากซึง่ไม่อาจจะปรบัปรงุหรือเพ่ิมเติมเข้าไปได้อีก มีสุนัขสายพันธ์ุ
ต่างๆ มาจากการที่เราลดข้อมูลทางพันธุกรรมของสุนัขแต่ละสายพันธุ์อย่างจำเพาะเจาะจง
ไม่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้สุนัขวูล์ฟฮาวด์ หรือพันธุ์ชิวาวา แต่สุนัขพันธุ์ใหม่ที่ได้ก็มาจาก
ข้ันตอนการลดทอน ข้อมูลทางพันธุกรรมเสมอ และไม่ว่าจะเปน็สุนัขสายพนัธ์ุไหนสุนัขก็ยัง
เป็นสุนัขอยู่ดี มันยังคงเป็นชนิดเดียวกัน เพราะว่าชนิดของมันแน่นอนตายตัว ชาวนาจึงไม่ต้อง
เป็นกังวลเร่ืองแม่วัวของเพ่ือนบ้านจะมาผสมขา้มพันธ์ุกับม้าตัวเก่งของเขา เพราะอะไรหรือ?
ก็เพราะว่าองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ฝังกฎทางกายภาพเอาไว้ในระบบเพ่ือรักษาความเป็นระเบียบ
เอาไว้ เราเชือ่ถือกฎเหล่าน้ีได้ มันทำใหเ้รามคีวามมัน่คงในชวิีต


องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้จำกัดพันธุ์พืชที่พระองค์ทรงเนรมิตสร้างไว้เพียงไม่กี่ชนิด

แทนท่ีจะทรงทำเช่นน้ันพระองค์ทรงเนรมิตสร้างชนิดสายพันธ์ุพืชมากมายมหาศาล พระคัมภีร์
กล่าววา่

พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งให้เราอย่างบริบูรณ์เพื่อความเบิกบาน
ใจของเรา…     1 ทิโมธ ี6:17

พระเจ้าผู้ทรงเนรมิตสร้างโลกที่ให้ความสุข ความสะดวกสบายเป็นพระเจ้าที่ทรง
ห่วงใยเรา การแสดงความหว่งใยเปน็การแสดงออกถงึความรกัอย่างหน่ึง

องค์พระผู้เป็นเจ้าสามารถทำให้พืชพันธ์ุและสัตว์ทุกชนิดมีสีฟ้าก็ได้ แต่แทนท่ีจะเป็น
อย่างนั้นพระองค์ทรงเนรมิตสร้างให้ทุกสิ่งมีเฉดสีสันอันหลากหลายไม่รู้จบ ไม่เพียงแต่

ชนิดของมนั และสัตว์ท่ีเล้ือยคลานตามชนดิของมนั และพระเจา้ทรงเหน็วา่ดี
         ปฐมกาล 1:24-25
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พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์สีสันขึ้นมาเท่านั้น พระองค์ยังทรงสร้างสรรค์ดวงตาเพื่อให้เรา
มองเห็นสีสันเหล่าน้ันอีกด้วย

องค์พระผู้สร้างจะทำให้อาหารทุกชนิดมีรสขมก็ได้ แต่พระองค์ไม่ได้ทำเช่นนั้น
พระยาห์เวห์ทรงเนรมิตสร้างรสชาติสารพัดอย่าง และพระองค์ยังทรงให้เรามีปุ่มรับรสเพ่ือให้
เราเพลดิเพลนิกบัรสชาตอัินประณตีจากสไตลก์ารปรงุรสแบบตา่งๆ

พร้อมกับสรรพสิง่อ่ืนๆ พระองคไ์ด้ทรงประทานกลิน่หอมใหกั้บดอกไม ้และทรง
เนรมิตสร้างจมูกให้มีความสามารถในการชื่นชมกลิ่นหอมที่มีอยู่อย่างมากมายหลากหลาย
ถ้าจะทำใหท้กุส่ิงส่งกล่ินเหมอืนไขเ่นา่ก็ได ้แตพ่ระเจา้ไมไ่ดอ้อกแบบใหเ้ปน็เชน่นัน้

... แผน่ดินโลกเตม็ไปดว้ยความรกัม่ันคงของพระองค ์    สดุดี 33:5

ความรกัเป็นคุณลักษณะของพระยาหเ์วห์องค์พระผูเ้ป็นเจ้า ความรกัเป็นส่วนหนึง่
ของวถีิท่ีพระองคเ์ป็นอยู ่ธรรมชาตขิองพระองคคื์อความรกั

...ความรักมั ่นคงของพระองค์คงอยู ่ต ั ้งแต่นิร ันดร์กาลจวบจน
นิรันดร์กาล     สดุดี 103:17


ผมเคยเดินทางไปพบกับคนบางกลุ่มท่ีมีวัฒนธรรมกำหนดใหว่้าท่ีเจ้าบ่าวต้องสร้าง

เรือนหอให้กับว่าท่ีเจ้าสาวของเขาเสียก่อนถึงจะมีการจัดงานแต่งงานกันได้ น่ีเป็นกระบวนการ
ท่ีน่าสนใจชวนใหเ้ฝ้าดูเป็นอย่างย่ิง เรือนหอมักถูกสร้างข้ึนด้วยความใสใ่จอย่างเต็มท่ี เห็นได้
ชัดวา่ว่าท่ีเจ้าบ่าวมคีนสำคญัอยูใ่นใจของเขา ในทำนองเดยีวกนัพระคมัภีร์บอกกับเราวา่...

...องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
พระองคผู้์ทรงป้ันแต่งและสรา้งโลก ทรงสถาปนามนัไว้ พระองคไ์ม่ได้ทรงสรา้ง
ให้เป็นที่เวิ้งว้างว่างเปล่าแต่ทรงสร้างโลกให้เป็นที่อยู่อาศัย    อิสยาห ์45:18

จากบรรยากาศอันพิเศษเฉพาะไปจนถึงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล จากนาฬิกา
บนท้องฟ้าซึ่งกำหนดเวลาให้แก่บรรดาสรรพสัตว์และพืชพันธุ์ จากกฎที่วางไว้เพื่อทำให้สิ่ง
ต่างๆ ได้รับความปลอดภยัไปจนถงึอาหารเลิศรส ส่ิงน้อยใหญล้่วนถกูสร้างข้ึนโดยพระเจา้
ผูท้รงเมตตาและทรงหว่งใยเพือ่จดัเตรยีมใหม้นษุยไ์ดอ้าศัยอยูใ่นโลกนี้

องค์พระผู ้เป็นเจ้าทรงชอบธรรมในทุกด้านและทรงเปี ่ยมด้วย
ความรักต่อสรรพสิ่งที่ทรงสร้างขึ้น     สดุดี 145:17
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พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าใช้เวลาหกวัน เพ่ือจัดเตรียมโลกให้พรักพร้อมสำหรับ
บางคนทีจ่ะเปน็สหายคนพเิศษของพระองค์

 
⌫ 

แล้วพระเจา้ตรัสว่า "ให้เราสรา้งมนุษย์ข้ึนตามแบบเรา ตามอย่างเรา
เพื่อให้เขาครอบครองปลาในทะเล นกในอากาศ สัตว์ใช้งาน สัตว์ป่าทั้งปวง
และสัตว์ท่ีเล้ือยคลาน" ดังน้ันพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์
ตามพระฉายของพระเจ้าน้ัน พระองค์ทรงสร้างพวกเขาข้ึน พระองค์ทรงสร้างท้ัง
ผู้ชายและผู้หญิง ปฐมกาล 1:26-27


มนุษย์ถูกสร้างข้ึนตามอย่างพระฉายาของพระเจ้า หมายความว่าอย่างไร? คนอียิปต์

โบราณเชื่อว่าฟาโรห์เป็นเทพหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นกึ่งเทพ หมายความว่ามนุษย์อาจจะ
เปน็เทพไดห้รอื?

ประการแรก เห็นได้ชัดว่า เราไม่ใช่สำเนาถูกต้องท่ีถอดแบบมาจากองค์พระผู้ เป็นเจ้า
ไม่มีใครในพวกเราทีสั่พพัญญู และประกอบไปดว้ยฤทธานภุาพท้ังส้ิน หรืออยู่ทุกหนทุกแห่ง
ในเวลาเดียวกัน ย่ิงไปกว่าน้ันมนุษย์เป็นเหมือนกับกระจกท่ีสะท้อนภาพของวัตถุ แต่ไม่ได้เป็น
วัตถุน้ัน ในทำนองเดยีวกนั เม่ือเรามองดมูนษุยเ์ราก็เห็นหลายสิง่ท่ีคล้ายคลงึกับพระเจา้

เพราะวา่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเปน็บคุคล พระเจา้ทรงเนรมติสรา้งเราขึน้ส่ิงมีชีวิต
ท่ีดำรงอยู่ น่ันคือเป็นบุคคลตามแบบของเรา มีบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยต่างๆ เป็นของตัวเอง
ในฐานะผูท่ี้องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสามารถมคีวามสมัพันธ์และเปน็มติรสหายดว้ยได้

พระเจ้ายังทรงประทานส่วนท่ีเป็นสภาพอันนิรันดร์ของพระองค์ให้มนุษย์ด้วย น่ันคือ
วญิญาณซึง่จะดำรงอยูต่ลอดไป พระยาหเ์วหต์อ้งการมติรภาพทีจ่ะยัง่ยนืตลอดไปไมส้ิ่นสดุ
พระคมัภรีก์ล่าววา่

...พระองค์ทรงตั้งนิรันดร์กาลไว้ในจิตใจมนุษย์... ปัญญาจารย์ 3:11

เนื่องจากองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสมบูรณ์แบบในด้านศีลธรรมจรรยา มนุษย์จึงถูก
สร้างข้ึนให้อยู่ในสภาพท่ีไร้เดียงสาต่อการทำความผดิบาปทุกอย่าง แต่สภาพน้ันได้เปล่ียนไป
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แล้ว ดังท่ีเราจะไดเ้ห็นตอ่ไป แต่แรกเริม่นัน้มนษุยมี์ธรรมชาตใินตวัทีป่ราศจากบาป
เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างท่ีย่ิงใหญ่ พระองค์ทรงกระทำให้มนุษย์มีความ

สามารถในการสร้างสรรค์ ในลักษณะที่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานส่วนเสี้ยวแห่ง
พระปัญญาของพระองค์แก่มนุษย์ เพราะว่าพระเจ้าทรงประทานความคดิให้แก่มนุษย์ มนุษย์
จึงสามารถค้นคว้าและมีความเข้าใจ ซ่ึงเป็นความสามารถของพระเจา้ เป็นความสามารถท่ีเป็น
ส่วนประกอบสำคญัของการเปน็บุคคล มนุษย์สามารถตดิต่อกับพระเจา้ได้ในฐานะทีเ่ป็นผู้มี
ความคดิและสตปิญัญา

เพราะว่าพระเจ้าทรงมีความรู้สึก พระองค์จึงทรงเนรมิตสร้างให้มนุษย์มีอารมณ์
ความรู้สึกด้วย ไม่เพียงแค่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประสงค์ให้มนุษยชาติได้สามารถสัมผัสถึง
ความปราณีของพระองค์เท่าน้ัน พระองค์ยังทรงประสงค์ให้มนุษย์เราสามารถแสดงความรูสึ้ก
ซาบซึง้ชืน่ชมออกมาจากใจไดอี้กดว้ย

การมีความรู้สึกเป็นลักษณะท่ีสำคัญมากท่ีทำให้เรามีความเป็นบุคคล หากปราศจาก
ความรู้สึกแล้วเราก็คงตอบสนองต่อคนอื่นเหมือนหุ่นยนต์ มีแต่ความเย็นชาและคำนวณ
ไดแ้ตต่วัเลข

พระเจ้ายังทรงเนรมิตสร้างให้มนุษย์มีเจตจำนง อันเป็นความสามารถในการ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ซึ่งหลายครั้งเป็นสิ่งที่เรามักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญ แต่การมี
ความสามารถท่ีจะตัดสินใจเลือกและแสดงความชอบส่ิงหน่ึงส่ิงใด ทำให้เรามีความเป็นบุคคล
ไม่ใช่หุ่นยนต ์มนุษย์เรามีเจตจำนงเพือ่ท่ีจะสามารถตอบสนองตอ่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่าง
อิสระไมใ่ช่แบบเครือ่งจักรกล แต่เป็นแบบมติรสหายกนัอยา่งแท้จรงิ

ความสามารถเหล่านี้เป็นภาพสะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้า ซึ่งบางครั้งอาจ
เรียกว่าพระสิริของพระเจ้า เม่ือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของ
พระองคน้ั์น พระองคท์รงเนรมติสรา้งให้มนษุยส์ะท้อนพระลกัษณะของพระเจา้ออกมาบา้ง

พระองค์ทรงสร้างพวกเขาให้ต่ำกว่าชาวสวรรค์เพียงเล็กน้อย และทรง
สวมมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติให้พวกเขา         สดดีุ 8:5

เพราะว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามอย่างพระฉายาของพระเจ้า เราจึงแตกต่างจาก
ส่ิงอ่ืนๆ ท่ีทรงสร้างข้ึนมา มนุษย์ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในประเภทเดยีวกันกับ "พระเจ้า" และก็ไม่ได้
จัดอยู่ในประเภทเดียวกับ "สัตว์" เช่นกัน เราแต่ละคนแตกต่างกันออกไป มีเพียงมนุษย์เท่าน้ัน
ที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาตามอย่างของพระเจ้า มีเพียงมนุษย์ชายและหญิงเท่านั้นที่องค์
พระผูเ้ป็นเจา้จะสถาปนามติรภาพอนัยัง่ยืนดว้ย
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บทบาท ประเภท ชื่อ
พระผูส้รา้ง พระเจา้ พระยาหเ์วห์

ถูกสรา้ง วิญญาณ กาเบรยีล มิคาเอล ลูซิเฟอร์

ถูกสรา้ง มนษุย์ สำราญ สมชาย สดศร ีเรณูฯลฯ

ถูกสรา้ง สัตว ์นก มา้ไทย นกแก้ว
พืช แมลง ฯลฯ ปลาดกุ แมลงทบัฯลฯ

⌫
พระคมัภรีก์ล่าววา่

ต่าง
จาก
ต่าง
จาก
ต่าง
จาก

แล้วพระเจ้าพระยาห์เวห์ทรงปั้นมนุษย์ จากธุลีดินและทรงระบาย
ลมหายใจ แห่งชีวิตเข้าไปทางจมกูของเขา มนุษย์จึงมีชีวิต     ปฐมกาล 2:7

วลีที่ว่า ลมปราณแห่งชีวิต มักเกี่ยวข้องกับวิญญาณหรือส่วนที่ไม่ใช่กายภาพของ
มนุษย์ นี่เป็นการสะท้อนถึงพระฉายาของพระเจ้าที่เพิ่มเติมเข้ามา เพราะว่าพระยาห์เวห์
ทรงเป็นพระวิญญาณ ดังที่เราได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าเราไม่สามารถมองเห็นวิญญาณได้
เน่ืองจากวญิญาณไมมี่ร่างกาย อย่างไรก็ตามในกรณขีองมนษุย ์นอกจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
จะสร้างเขาตามอย่างพระฉายาของพระเจ้าแล้ว พระองค์ยังทรงเลือกที่จะประทานบ้าน
ทางกายภาพอนัประกอบดว้ยเนือ้และกระดกูเพ่ือให้วิญญาณไดอ้าศัย ซ่ึงเป็นบา้นทีถู่กสรา้ง
ข้ึนจากผงคลดิีน เม่ือร่างกายนีถู้กสร้างเสร็จแล้ว เขาก็ยังนอนแนน่ิ่งปราศจากชวิีตจนกระทัง่
พระเจา้ได้ทรงระบายลมปราณเขา้ไปในมนษุย ์ร่างกายนัน้จงึมีชีวิตขึน้มา มีเพียงองคพ์ระผู้
เป็นเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถบรรจุชีวิตเข้าไปในมนุษย์ได้ ไม่มีบุคคลใด ทูตสวรรค์องค์ใด
หรือเทพ เทพีใดๆ ทำเชน่นัน้ได้


ชายคนแรกและคนเดียวที่พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมีชื่อว่า อาดัม ชื่อของอาดัม

มีความหมายวา่ "ผู้ชาย" จากนัน้พระเจา้จึงทรงเนรมติสรา้งผู้หญิงข้ึน

ยังมีแง่มุมอ่ืนๆ ของพระฉายาพระเจา้ท่ีเราสามารถพจิารณาดไูด้ แต่สำหรับตอนนี้
ให้เรากลบัมาเขา้เรือ่งกันตอ่
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พระเจ้าพระยาห์เวห์จึงทรงบันดาลให้ชายน้ันหลับสนิท จากน้ันทรงชัก
กระดูกซี ่โครงของเขาออกมาซี ่หนึ ่ง และทรงปิดเนื ้อให้สนิทเข้าดังเดิม
แล้วพระเจา้ทรงสรา้งผูห้ญงิขึน้จากกระดกูซีโ่ครงทีพ่ระองคท์รงนำออกมาจาก
ชายนัน้ และพานางมาหาเขา

ชายนัน้กบัภรรยาตา่งเปลอืยกายอยู ่และพวกเขาไมรู้่สึกละอายเลย
      ปฐมกาล 2:21-22,25

ข้อพระธรรมไมก่ี่ข้อเหล่าน้ีก่อให้เกิดการโตเ้ถียงกันอย่างเผ็ดร้อน บางคนเขา้ใจว่า
เมื่อพระเจ้าสร้างผู้หญิงนั้น พระองค์ทรงกระทำให้เธอเป็นพลเมืองชั้นสอง นี่ไม่สอดคล้อง
กับคำสอนของพระคมัภีร์ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำหญงิออกมาจากสีข้างของชายเพือ่ให้เธอ
เป็นคู่อุปถัมภ์ของเขา พระองค์ไม่ได้นำเธอออกมาจากส้นเท้าของชายเพ่ือให้เป็นทาส  พระเจ้า
ทรงตอ้งการให้ท้ังคู่เป็นเพ่ือนเปน็คูคิ่ดของกนัและกัน

อาดัมตัง้ช่ือให้กับภรรยาของตนวา่ เอวา ซ่ึงหมายถงึ ผูใ้ห้ชวีติ

⌫
พระเจ้าพระยาห์เวห์ได้ทรงสร้างสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนทางทิศ

ตะวันออก และใหช้ายท่ีทรงสรา้งขึน้อาศยัอยู่ในสวนนัน้     ปฐมกาล 2:8

ในพระคัมภีร์สวนเอเดนถูกกล่าวถึงในฐานะที่เป็นเมืองบรมสุขเกษมอันสมบูรณ์
แบบเป็นสถานที่ที่แน่นขนัดไปด้วยแมกไม้พฤษานานาพันธุ์ และฝูงปลาคับคั่งในธารน้ำใส
พรอ้มสรรพสตัวน์อ้ยใหญห่ลากชนดิอยา่งเหลอืเชือ่ ชา่งงดงามเกนิคำพรรณนา! ดเูหมอืน
สภาพอากาศในตอนนัน้จะตา่งไปจากปจัจบุนัดว้ย

แล้วพระเจา้พระยาหเ์วห์ตรัสว่า "ไม่ควรใหช้ายผู้น้ีอยู่คนเดียว เราจะ
สร้างผู้อุปถัมภ์ที่เหมาะสมเท่าเทียมกับเขา"    ปฐมกาล 2:18
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จงรู้เถิดว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์น่ีแหละท่ีทรงสร้างเรา
และเราเปน็ของพระองค ์ เราเปน็ประชากรของพระองค.์..       สดุดี 100:3

  
เม่ือเราใครค่รวญถงึความยิง่ใหญ่ไพศาลของจกัรวาล รายละเอยีดอันสลับซับซ้อน

ของบรรดาสิง่ท่ีพระองคท์รงสรา้ง ตลอดจนโครงสรา้งของกฎเกณฑ์ต่างๆ ของพระองคแ์ล้ว
ความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะ "พระผู้ทรงชีวิตอยู่" ย่อมจะทำให้เราตื่นตะลึง
อย่างแน่แท้

⌦
อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับ

พระยาหเ์วห์ก็ยังคงจำกดั ยังมีอีกมากนกัท่ีซ่อนเรน้อยู่

 องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยิ่งใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญเป็นที่สุด
ความย่ิงใหญข่องพระองคน้ั์น ไมมี่ผู้ใดหยัง่คะเนได้       สดุดี 145:3

ท่านไมเ่คยรู้หรอื? ท่านไมเ่คยได้ยินหรอกหรอื? พระยาหเ์วห์ทรงเปน็
พระเจ้านิรันดร์ พระผู้สร้างทุกสิ่งในโลก... ความเข้าใจของพระองค์ไม่มีผู้ใด
หยั่งถึงได้    อิสยาห ์40:28

⌦
แต่สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพระยาห์เวห์ก็น่าพิศวงยิ่ง และถึงแม้ว่าพระเจ้าจะยิ่งใหญ่

เพียงไหน แต่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ก็ไม่ได้ทรงอยูห่่างไกล หรอืไม่อาจตดิตอ่ส่ือสารได้

องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ตรัสว่า... เราไม่ได้พูดแบบลับๆ จากท่ีหน่ึง
ท่ีใดในดนิแดนแหง่ความมดื... เรา พระยาหเ์วหพู์ดความจรงิ เราประกาศสิง่ท่ี
ถูกต้อง อิสยาห์ 45:18-19

ถึงแมว้า่เราจะรูเ้ก่ียวกบัสภาพสวนเอเดนไมม่ากนกั แตเ่ห็นไดช้ดัวา่พระเจา้ไมไ่ด้
เนรมิตสร้างสวนที่อาดัมกับเอวาต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอด แต่มันเป็นสวนที่อุดมสมบูรณ์และ
องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงจัดเตรียมทุกส่ิงท่ีพวกเขาต้องการไว้ครบถ้วน น่ีเป็นโลกอันสมบูรณ์แบบ
เหมาะแกก่ารใชชี้วิตและอาศยัอยู ่ เป็นการแสดงออกถงึความรกัและมติรภาพของพระองค์
ท่ีมีต่อมนษุย์
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เพราะพระองคผ์ูสู้งเดน่ซึง่ดำรงอยูนิ่รนัดร ์ผูท้รงพระนามวา่บรสุิทธิ์
ตรัสว่า "เราอาศัยอยู่ในที่สูงส่งและบริสุทธิ์ แต่ก็สถิตกับคนที่สำนึกผิดและ
ถ่อมใจลง เพ่ือฟ้ืนจติวิญญาณของคนทีถ่่อมใจ และฟ้ืนใจคนทีส่ำนกึผดิ

   อิสยาห ์57:15

ใช่แล้ว พระเจ้าหนึ่งเดียวพระองค์นี้ทรงประทับอยู่ในสวรรค์ แต่พระองค์ก็ทรง
ดำเนนิทา่มกลางเรา พระองคท์รงสรา้งเราขึน้มา

พระองค์ทรงอยู่ใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ ที่ร้องทูลพระองค์ด้วย
ความสัตย์จริง     สดุดี 145:18


เช่นเดียวกับที่เหล่าทูตสวรรค์เป็นของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเนรมิตสร้าง

พวกเขา อาดัมกับเอวาก็เป็นของพระเจ้าเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างเขาท้ังคู่
(ยังจำตัวอย่างเรื่องชายชนเผ่าได้หรือไม่? เขาสร้างไม้พายแล้วก็เป็นเจ้าของไม้พายนั้น)
พระคมัภรีก์ล่าววา่

แผ่นดินโลกและทุกสิ่งในโลกเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า โลกและ
ทุกชีวิตในโลกเป็นของพระองค์        สดุดี 24:1

ข้าแต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ความย่ิงใหญ ่ฤทธานภุาพ เกยีรตสิิร ิบารมี
และเดชานุภาพ เป็นของพระองค์ ทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และพิภพโลกเป็นของ
พระองค์        1 พงศาวดาร 29:11

เหล่าทูตสวรรคไ์ด้รับตำแหนง่เป็นวิญญาณผูป้รนนบัิติรับใช้พระเจา้ ส่วนอาดมักับ
เอวาและพงศ์พันธุ์ของเขาที่จะเกิดตามมานั้น พระยาห์เวห์ได้ประทานหน้าที่รับผิดชอบ
ให้ดูแลโลกใบนี้

พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาและตรัสว่า "จงมีลูกเต็มบ้าน มีหลาน
เต็มเมืองและทวีจำนวนขึ ้นจนเต็มโลก และจงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน
จงครอบครองปลาในทะเล นกในอากาศ และสัตว์ท่ีเล้ือยคลาน"

   ปฐมกาล 1:28

พระองคต์รสักับเรา ใช่แล้ว!! พระองคต์รสักับเราซึง่เป็นมนษุยท่ี์ต่ำต้อย
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ข้อพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงตอบสนองต่อความจำเป็นทุกอย่างของอาดัม

กับเอวา

แล้วพระเจ้าตรัสว่า "เราให้พืชท้ังปวงท่ีให้เมล็ดซ่ึงมีอยู่ท่ัวแผ่นดินและ
ต้นไม้ทั้งปวงที่มีเมล็ดในผลของมันเป็นอาหารของเจ้า ส่วนสัตว์ทั้งปวงบนโลก
นกในอากาศ สัตว์ที่เลื้อยคลาน คือทุกสิ่งที่มีชีวิต เราให้พืชสีเขียวทุกชนิด
เป็นอาหาร" ก็เป็นไปตามนัน้          ปฐมกาล 1:29-30

อาจจะเป็นไปได้ว่าพระเจ้าทรงปรากฏเป็นมนุษย์ให้อาดัมกับเอวาได้เห็นดังที่
พระคัมภีร์บันทึกไว้ในหลายเหตุการณ์ท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏในรูปสัณฐานของมนุษย์
เพื่อให้คนมองเห็นพระองค์ได้ พระคัมภีร์กล่าวถึงพระยาห์เวห์ทรงเสด็จมาในเวลาเย็น
เพ่ือดำเนนิกับอาดมัและเอวา ในทำนองเดยีวกนักับเพือ่นซึง่เดนิเลน่กับเพือ่น

การได้เดินเล่นในสวนกับองค์พระผู้สร้างคงเป็นประสบการณ์ท่ีน่าจดจำไม่น้อยเลย
ทีเดียว! บางทีพระเจ้าอาจจะทรงใช้เวลาอธิบายโดยละเอียดว่าพระองค์ทรงเนรมิตสร้าง
ส่ิงตา่งๆ ขึน้มาอยา่งไร ทรงใหค้วามรูอั้นลกึซ้ึงเก่ียวกบัดอกไมท้ีส่ลับซบัซอ้น ทรงเรยีกให้
บรรดานกทีเ่กาะอยู่บนยอดไมบิ้นลงมาหา และทรงรว่มอภปิรายเกีย่วกบัมวลหมูสั่ตวท่ี์มีอยู่
อย่างหลากหลาย บางทีพระองค์อาจจะทรงอธิบายถึงกฎที่ช่วยให้สิ่งต่างๆ ดำเนินไปอย่าง
ถูกต้อง ช่างเป็นการศึกษาท่ีน่าพิศวง และช่างเป็นพระผู้สร้างท่ีมหัศจรรย์เสียจริงๆ คงไม่มีใคร
ให้คำแนะนำหรอืวิธีการดแูลสวนแกค่นทัง้สองไดด้ไีปกวา่นีอี้กแล้ว

เพราะอาดัมกับเอวาเป็นคนไร้เดียงสาไม่รู้จักความชั่วร้ายหรือความผิดในทุก
รูปแบบ ทั้งคู่จึงมีความสมบูรณ์แบบที่ทำให้พวกเขาสามารถเป็นสหายของพระเจ้าได้
พระคมัภรีก์ล่าววา่มเีพียงผูท้ีด่รีอบคอบเทา่นัน้ทีส่ามารถดำรง
อยูต่อ่พระพกัตรข์องพระเจา้ผูส้มบรูณแ์บบได้

ณ ช่วงเวลานีใ้นประวติัศาสตรไ์ด้เกิด
สะพานแหง่มติรภาพระหวา่งพระเจา้กับมนษุยข์ึน้
โลกเปน็สถานทีอ่ยูอ่าศัยอนัสมบรูณแ์บบ
พระเจา้ทรงเนรมติสรา้งส่ิงตา่งๆ ข้ึนมาอยา่งน้ี

พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงกำหนดให้มนุษย์อยู่ในสวนที่เอเดน
ให้เขาทำงานและดูแลรักษาสวนแห่งนั้น              ปฐมกาล 2:15



บทที่ สาม  65


พระเจ้าทอดพระเนตรทุกสิ ่งที ่ทรงสร้างขึ ้น ทรงเห็นว่าดียิ ่งนัก

เวลาเยน็และเวลาเชา้ผา่นไป น่ีเป็นวนัทีห่ก    ปฐมกาล 1:31

การเนรมิตสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว บ่อยครั้งที่ผู้คนเริ่มต้นทำโครงการต่างๆ ด้วย
ความร้อนรน แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ค่อยๆ คลายความสนใจลง แต่พระเจ้าทรงต่างออกไป
พระองคท์รงกระทำสิง่ท่ีได้ต้ังพระทยัไวจ้นสำเรจ็เสมอ

แต่แผนการขององค์พระผู ้เป็นเจ้ายั ่งยืนนิรันดร์ พระดำริของ
พระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุ       สดุดี 33:11

บางคนกลา่วไวว่้าการเนรมติสรา้งเป็นกระบวนการทีต้่องดำเนนิตอ่ไปเรือ่ยๆ และ
เหล่าเทพกท็ำส่ิงต่างๆ กับโลกนีอ้ย่างลวกๆ อยู่เร่ือยๆ แต่พระคมัภีร์กล่าววา่

เพราะในหกวัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างฟ้าและโลก ทะเลและ
สรรพสิง่ในนัน้ แต่ทรงหยดุพักในวนัท่ีเจ็ด...     อพยพ 20:11

⌫
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพักหรือหยุดงานในวันที่เจ็ด ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ทรง

เหน็ดเหน่ือย แต่เพราะว่าการเนรมิตสร้างของพระองค์เสร็จสมบูรณ์แล้ว บางทีพระองค์อาจจะ
อยากใชเ้วลาในวนันัน้กับอาดมัและเอวา น่ีเป็นส่ิงท่ีเราไมอ่าจรูไ้ด้ ส่ิงท่ีเรารูก็้คือพระคมัภีร์
บอกว่าการเนรมิตสร้างเป็นงานของพระเจ้าเพียงผู้เดียว พระเจ้าซ่ึงทรงพระนามว่าพระยาห์เวห์
องค์พระผูเ้ป็นเจา้


ดังที่เราได้อ่านจาก หนังสือปฐมกาล แล้ว เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเจ้า

ผูม้พีระลกัษณะพเิศษเฉพาะนีว้า่
องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นพระวิญญาณนิรันดร์ - เป็นพระวิญญาณองค์เดียวท่ีบริสุทธ์ิ
องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นบุคคล หรือผู้มีชีวิตดำรงอยู่ ไม่ใช่พลังงานอย่างหน่ึงอย่างใด
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ ทรงสัพพญัญู ทรงไวซ่ึ้งฤทธานภุาพท้ังส้ิน และทรงประทบัทกุหน

ทุกแห่งในเวลาเดยีวกนั



66  บทที่ สาม

องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ ทรงเปน็พระเจา้แห่งระเบยีบ พระองคท์รงตัง้กฎซ่ึงดำรงอยูเ่ปน็
อยา่งดี

องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านศีลธรรมจรรยา
ความบรสุิทธ์ิ และความชอบธรรม

องค์พระผูเ้ป็นเจา้ ทรงเปน็พระเจา้ผู้ทรงห่วงใย พระองคท์รงแสดงออกถงึความรกั
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงย่ิงใหญอ่ย่างย่ิง แต่พระองคท์รงติดตอ่สือ่สารกับมนษุย์
พระลักษณะเหล่านี้ของพระเจ้าถือเป็นส่วนหนึ่งของพระสิริของพระองค์ การผสม

ผสานพระลักษณะอันพิเศษเฉพาะของพระเจ้าเหล่านี้เองที่ทำให้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่
พิเศษเฉพาะ พระคมัภีร์กล่าววา่

ไม่มีผู ้ใดบริสุทธิ ์สูงส่งเสมอเหมือนองค์พระผู ้เป็นเจ้า ไม่มีผู ้ใด
นอกเหนอืพระองค.์..  1 ซามูเอล 2:2

 
 ⌫

พระคมัภรีไ์มไ่ดก้ล่าวถงึเรือ่งของววัิฒนาการ พระคมัภรีไ์มไ่ดถู้กเขยีนขึน้
เพ่ือนำเสนอในเรือ่งน้ี แต่ต่อไปนีเ้ป็นขอ้มูลท่ีน่าคิดบางประการ

ไม่ใช่สิ่งถูกต้องที่จะกำหนดให้ทฤษฎีวิวัฒนาการเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์
และการเนรมติสร้างเป็นเร่ืองศาสนาอยา่งท่ีบางคนพยายามทำอยู ่เพราะอะไรหรอื?

ไม่มีข้อเท็จจริงสนับสนุนซึ่งอธิบายถึงจุดกำเนิดของมนุษย์ นับตั้งแต่ที่ชาร์ลส์
ดาร์วิน ได้ตีพิมพ์ทฤษฎีของเขาในปี 1859 ลัทธิดาร์วินด้ังเดิมก็ถูกทดแทนด้วย
ลัทธิดาร์วินใหม่ และทฤษฏีจุดสมดุลชะงักงัน (Punctuated Equilibrium)
ซ่ึงแตล่ะทฤษฎก็ีแตกตา่งจากกนัโดยสิน้เชงิ
นักวิชาการจำนวนมากชีว่้าทฤษฏีเหล่าน้ีไม่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ท่ัวไป
ท่ีรู้จักกันดอียูแ่ล้ว ตัวอยา่งเชน่ ทฤษฎเีหล่านีบ้อกเราวา่

หลกัวิวัฒนาการจกัรวาลขดักบักฎของฟสิกิส ์ ซ่ึงเป็นทีรู้่จักกันดอียู่แล้ว
ตัวอย่างเช่น เราได้รับการสอนว่า เม่ือเวลาผ่านไป จักรวาลจะค่อยๆ เคล่ือน
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จากจุดเร่ิมต้นอันโกลาหลไปสู่ความมีระเบียบ ปัจจุบันน้ีเรารู้จักกฎข้อท่ีสอง
ของเทอรโ์มไดนามกิส์ ซ่ึงกล่าวไวส้วนทาง น่ันคอื เม่ือเวลาผา่นไประบบ
ท่ีโดดเดีย่วจะคอ่ยๆ ไร้ระเบยีบแบบแผนมากขึน้เรือ่ยๆ
หลักวิวัฒนาการนั้นไม่อาจรองรับได้ด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์
ตัวอย่างนั ้นมีอยู ่มากมาย แต่ตัวอย่างหนึ่งที ่ขนานกับหลักการทาง
คณิตศาสตร์ ได้รับการเสนอข้ึนโดยท่านเซอร์เฟรด ฮอยล์ นักดาราฟิสิกส์
และนักคณิตศาสตร์ผู้มีชื ่อเสียง ซึ่งได้ใช้เวลาตลอดชีวิตทำงานอยู่ที ่
มหาวทิยาลยัเคมบรดิจ ์ท่านเปรยีบเทยีบไวว่้าการทีเ่ซลล์ธรรมดาๆ ท่ีสุด
จะเกิดขึน้ไดเ้องตามธรรมชาตน้ัิน มีโอกาสเปน็ไปไดเ้ท่ากับการทีล่มพายุ
ทอร์นาโดพัดผ่านลานทิ้งขยะแล้วหอบเอาเศษวัสดุต่างๆ ประกอบเข้า
ด้วยกันจนกลายเป็นเครื่องบินโบอิ้ง747 ขึ้นมาเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีทาง
เกิดขึน้ไดเ้ลย
หลักวิวัฒนาการไมส่ามารถยดึถือไดท้างชวีวิทยา ตัวอยา่งเชน่ ดารวิ์น
ได้ยกตัวอย่างของสุนัขหลายสายพันธ์ุว่าเป็นข้อพิสูจน์เร่ืองการวิวัฒนาการ
ซ่ึงในทางพันธุกรรมแล้วจะส่งผลในทางตรงกันข้ามมากกว่า น่ันคือ "สุนัข"
หลายสายพันธุ์เกิดขึ้นมาได้เพราะการลดข้อมูลทางพันธุกรรม นี่จึงเป็น
อววิฒันาการมากกวา่จะเปน็ววิฒันาการ

บรรดานักวิวัฒนาการสุดข้ัวมักเร่ิมต้นด้วยข้อเสนอท่ีสนับสนุนข้อสมมติฐานของ
ตนวา่ไมม่อีงคพ์ระผูส้รา้ง พวกเขาเชือ่วา่เมือ่เวลาผา่นไปนานพอ ววิฒันาการ
ก็จะอุบัติขึ้น นี่เป็นแนวทางเลือกของการคิดที่อาศัยความศรัทธาเป็นพื้นฐาน
ซ่ึงมลัีกษณะเปน็ศาสนามากกวา่วทิยาศาสตร์

ในทางตรงกันข้าม การให้เร่ืองการเนรมิตสร้างเป็นเร่ืองของศาสนาท้ังหมด
ก็ไมถู่กต้องเชน่เดยีวกนั เพราะอะไร?
 กลุ่มนกัวิทยาศาสตรค์นสำคญัไดส้รุปรว่มกนัวา่จักรวาลทีซั่บซ้อนเชน่นีส้ามารถ

ดำรงอยู่ได้ก็เพราะว่ามีผู้ออกแบบ (เช่นพระเจ้า) หรือทีมผู้ออกแบบ พวกเขาใช้
วธีิการทางวทิยาศาสตรล้์วนๆ เพ่ือชีใ้ห้เห็นวา่โลกนีม้คีวามสลบัซบัซอ้นชนดิที่
ไม่อาจจะลดทอนลงได้แม้ในระดับท่ีเล็กท่ีสุด พวกเขาสาธิตว่าความสลับซับซ้อน
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ของจักรวาลและความเป็นระเบียบเช่นน้ีจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือมีการวางแผนต้ังแต่
ระดับพ้ืนฐานข้ึนไป มันไม่อาจวิวัฒน์ข้ึนได้โดยการสุ่มเส่ียงเอา ความสลับซับซ้อน
จำเปน็ตอ้งอาศัยผูอ้อกแบบจงึจะเกิดขึน้ได้

หลังจากกลางทศวรรษที่หกสิบเป็นต้นมาได้มีงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้
เกิดขึน้มากมาย งานเขยีนจำนวนมากเปน็งานเขยีนเพือ่ความบนัเทงิสำหรบัผูอ่้านที่
ไมไ่ดร้บัการศกึษาทางวทิยาศาสตรช์ัน้สงู

เมื่อพูดถึงไดโนเสาร์ บางคนอาจนึกสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการเนรมิตสร้าง
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากมุมมองทางพระคัมภีร์แล้วจะพบว่า มีเหตุผลท่ีน่าเช่ือว่า
พระเจา้ทรงเนรมติสร้างพวกมันข้ึนมาพรอ้มกับบรรดาสตัว์อ่ืนๆ ท้ังหมด มีหลักฐาน
บ่งช้ีว่าไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่ในยุคเดียวกับมนุษย์ ภายหลังเราจะได้พบว่าส่ิงใดน่าจะเป็น
สาเหตขุองการดบัสญูของพวกมนั

บางคนก็อาจนึกสงสัยเกี่ยวอายุของโลก บางคนเห็นว่าโลกนี้น่าจะมีอายุ
มากแล้ว เป็นความจริงท่ีว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาวิธีการหลากหลายเพ่ือวัด
อายุของจักรวาล แต่แม้ว่าพวกเขาจะใช้การคำนวณอย่างมีเหตุผลอายุที่ได้จากการ
คำนวณก็ทำให้พวกเขาต้องเกาศีรษะ เพราะว่ามีตั้งแต่ไม่กี่พันปีไปจนถึงหลายร้อย
ล้านปี ซึ่งก็ขึ ้นอยู่กับว่าจะใช้วิธีการแบบไหน ดาร์วินได้เสนอทฤษฎีว่าขั้นตอน
วิวัฒนาการทางชีววิทยานั้นต้องใช้เวลา 400 ล้านปี วันนี้การประมาณอายุของโลก
โดยทัว่ไปจะอยูท่ี่ 4.6 พันล้านป ีนาฬิกาของใครถกูต้องกันแน?่

มีคำตอบที ่ม ีเหตุผลสอดคล้องกับเรื ่องราวในพระคัมภีร ์หรือไม่?
ถ้าพิจารณาตามข้อพระคัมภีร์โดยเคร่งครัดแล้ว เรารู้ว่าพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างโลก
ที่เจริญครบถ้วนแล้วนับแต่วันแห่งการเนรมิตสร้างนั้น อาดัมอาจเดินเล่นไปตาม
แมกไม้ที่สูงตระหง่าน พร้อมพินิจดูสรรพสัตว์จำนวนมหาศาล และเพ่งมองไปยัง
หมู่ดาวบนท้องฟ้า บางทีเขาอาจคิดว่า "ว้าว! ส่ิงเหล่าน้ีมีมาต้ังนานแล้ว" อย่างไรก็ตาม
พระเจ้าก็อาจจะทรงบอกกับเขาว่าอายุของมันอย่างมากสุดก็เพียง 6 วันเท่านั้น
พระองค์ทรงเนรมิตสร้างจักรวาลทั้งหมดให้อยู่ในสภาวะที่สามารถทำหน้าที่ต่างๆ
ได้อย่างเต็มที ่หากมองยอ้นกลับไปแลว้ นักวิทยาศาสตรก็์พยายามจะอธบิายถงึส่ิงท่ี
ได้เคยเป็นมาจากสิ่งที่พวกเขาสังเกตเห็นในลักษณะเดียวกับอาดัม อย่างไรก็ตาม
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พระคัมภีร์ได้บันทึกจุดกำเนิดของโลกนี้ จากมุมมองของผู้ที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งก็คือ
พระเจ้าน่ันเอง

ดังนั้นเมื่อพระยาห์เวห์ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เนรมิตสร้างจักรวาลนั้น
พระองคท์รงหมายความเชน่นัน้จรงิหรือ? เราเปน็ใครกนัเล่าจึงไม่เช่ือ? ถ้อยคำของ
ผูใ้ดทีส่มควรจะไดร้บัการเชือ่ถือ?

เมื่อหลายศตวรรษก่อน มีพระราชาองค์หนึ่งได้ทรงครุ่นคิดถึงสถานะของ
พระองคใ์นโลกนี้

เมื่อข้าพระองค์เพ่งพินิจฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์
ดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลาย ที่พระองค์ทรงตั้งไว้ มนุษย์ที่ต้องตายเป็น
ใครหนอ พระองคจึ์งทรงพะวงถงึ? บุตรของมนษุยเ์ป็นผูใ้ด

พระองคจึ์งทรงหว่งใยพวกเขา? พระองคท์รงสรา้งพวกเขาใหต่้ำกว่า
ชาวสวรรค์เพียงเล็กน้อย

และทรงสวมมงกฎุแห่งศักด์ิศรีและเกียรติให้พวกเขา พระองค์ทรงต้ัง
พวกเขาให้ปกครองสิ่งสารพัดที่ทรงสร้างขึ้น พระองค์ทรงวางทุกสิ่งไว้ใต้เท้า
ของพวกเขา ฝูงแพะแกะและฝูงวัวท้ังส้ิน และสัตว์ป่าท้ังหลายในทุ่งกว้าง หมู่นก
ในอากาศและปลาในทะเล ทุกสิ่งที่ว่ายไปมาในท้องทะเล ข้าแต่พระยาห์เวห์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระนามของพระองค์เกริกไกร
ทั่วแผ่นดินโลกจริงๆ!       สดุดี 8:3-9
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 ⌫
ขณะที่โมเสสบันทึกบทแรกของพระธรรมปฐมกาลนั้น ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะ

จนิตนาการวา่เขากำลงัคดิใครค่รวญถอ้ยคำตอ่ไปนี้

พระเจ้าทอดพระเนตรทุกสิ่งที่ทรงสร้างขึ้นทรงเห็นว่าดียิ่งนัก…
   ปฐมกาล 1:31

เห็นได้ชัดว่าการเนรมิตสร้างจบลงด้วยการประทับตราเห็นชอบของพระเจ้า
เราสามารถเห็นได้อย่างกระจ่างชัดจากสิ่งที่โมเสสได้เขียนนั้นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรง
เนรมิตสร้างโลกนี้โดยปราศจากความเจ็บปวดและโรคภัยไข้เจ็บ ปราศจากความบาดหมาง
และความตาย แต่เดิมนั้นมีความสัมพันธ์เพียงหนึ่งเดียวคือการสามัคคีธรรมและมิตรภาพ
ระหวา่งพระยาหเ์วห์กับมนษุยชาต ิสวนเอเดนเปน็สถานทีอั่นสมบรูณ์แบบเพือ่การอยูอ่าศัย
อย่างในเวลานัน้ดีนัก

แต่ส่ิงต่างๆ ท้ังหมดกเ็ปล่ียนแปลงไปและโมเสสกรู้็ดีว่าการเปลีย่นแปลงนัน้ส่งผล
กระทบต่อทุกคน ตัวเขาเองก็เคยอยู่กับความมั่งคั่งในราชสำนักของฟาโรห์ ภายหลังกลับ
ตกเป็นผู้หลบหนีซึ่งเป็นที่ต้องการตัว ความมั่งมีหรือยากจนก็ไม่ได้ยกเว้นให้ผู้หนึ่งผู้ใด
ไม่ต้องประสบกบัความละอาย ความหวาดกลวั ความรูสึ้กผิด ความทกุข์ทรมาน และความ
ตายเลย ส่ิงต่างๆ ไม่ได้ดีอีกต่อไปแลว้ เกิดอะไรขึน้? เราตอ้งกลับไปยงัเรือ่งของวญิญาณ
อีกครัง้เพ่ือจะพบกบัคำตอบในเรือ่งน้ี


ดูเหมือนว่าในปฐมกาลนั้นองค์พระผู ้เป็นเจ้าได้ทรงประทานช่วงระยะเวลา

การทดสอบให้กับบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ อันเป็นเวลาที่พวกเขาสามารถตัดสินใจ
เลือกท่ีจะติดตามพระผูส้ร้างผู้ทรงเป็นเจ้าของหรือจะปฏิเสธพระองค์ว่าทรงเป็นจอมกษตัริย์
ได้อย่างเสรี พระเจ้าไม่ได้ทรงต้องการการเชื่อฟังแบบหุ่นยนต์ พระองค์ทรงปรารถนาให้
บรรดาทูตสวรรค์ทั้งสิ้นรับใช้พระองค์โดยเสรีเพราะว่าพวกเขาต้องการเช่นนั้น ไม่ใช่เพราะ
พวกเขาต้องทำเช่นนั้น1 ดูเหมือนว่าช่วงระยะเวลาการทดสอบนั้นได้ผ่านไป และบรรดา
ทูตสวรรค์ก็ถูกผนึกแน่นเข้ากับส่ิงท่ีพวกเขาได้ตัดสินใจเลือก ไม่ว่าการตัดสินใจน้ันจะเป็นการ
ตัดสินใจในทางท่ีดีหรือไม่ก็ตาม เรารู้ว่าทูตสวรรค์จำนวนมากมายนับไม่ถ้วน อาทิ กาเบรียลกับ
มีคาเอลได้เลือกท่ีจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความช่ืนชมยินดี อย่างไรก็ตามก็มีทูตสวรรค์
อ่ืนๆ ทีไ่มไ่ดตั้ดสนิใจเลอืกเชน่นัน้ ดังกรณขีองลูซิเฟอรห์รอืโอรสแหง่รุง่อรณุ
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เรากลับมาเข้าเรื่องที่ค้างเอาไว้ นั่นก็คือในสวนเอเดน พระคัมภีร์พูดถึงลูซิเฟอร์

เอาไวว้า่

เจ้าอยู่ในเอเดนในอุทยานของพระเจ้า มีอัญมณีล้ำค่าประดับประดา...
เอเสเคยีล 28:13

ลูซิเฟอร์เป็นวิญญาณทีมี่ฤทธ์ิเดชสูงสุดท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้าเคยทรงเนรมติสร้างข้ึน
อยู่ในกลุ่มทูตสวรรค์ที่เรียกว่าเครูบและได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้าให้รับผิดชอบใน
เรือ่งพิเศษ

เจ้าได้รับการเจิมต้ังให้เป็นเครูบผู้พิทักษ์... เจ้าอยู่บนภูเขาศักด์ิสิทธ์ิของ
พระเจา้... เอเสเคยีล 28:14


แต่ในเวลานั้นลูซิเฟอร์ก็ได้กำหนดทางเลือกของตนเองขึ้น ซึ่งได้ถูกบันทึกเอาไว้

ดงัตอ่ไปนี้

โอ ดาวประจำรุ่ง โอรสแห่งรุ่งอรุณ... เจ้ารำพึงว่า "เราจะข้ึนไปสวรรค์
เราจะยกบัลลังก์ของเราข้ึนเหนือดวงดาราท้ังปวงของพระเจ้า  เราจะครอบครอง
เหนือภูเขาแห่งการชุมนุม บนยอดสูงสุดของภูเขาศักด์ิสิทธ์ิ เราจะข้ึนไปเหนือเมฆ
เราจะตีเสมอองค์ผู้สูงสุด" อิสยาห์ 14:12-14

ลูซิเฟอรน์ัน้สมบรูณแ์บบทัง้ในดา้นความงดงามและสตปิญัญา

"ตั้งแต่วันที่เจ้าถูกสร้างขึ้นความประพฤติของเจ้าก็ปราศจากที่ติ.."
เอเสเคยีล 28:15

"เจ้าเป็นแบบฉบับของความสมบูรณ์เปี ่ยมด้วยสติปัญญาและ
ความงามเพียบพร้อม" เอเสเคยีล 28:12

ไม่เพียงแต่เขาต้องการครอบครองสวรรคเ์ท่าน้ัน ลูซิเฟอร์ยังต้ังใจท่ีจะข้ึนมาแทนที่
องค์พระผูสู้งสุดอีกด้วย หัวใจกบฏของเขาเตม็ไปดว้ยความเหมิเกรมิ พระเจา้ทรงเรยีกทา่ที
ของ ลูซิเฟอร ์ว่า ความบาป
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บางคนเทียบความบาปไว้เท่ากับอาชญากรรม อาทิ ฆาตกรรมหรือลักขโมย

แต่พระคัมภีร์ให้นิยามแก่ความบาปในความหมายกวา้งกว่าน้ัน พระคัมภีร์กล่าวว่าความบาป
ก็คือทุกอย่างท่ีผิด น่ันก็คือส่ิงท่ีตรงข้ามกับความถูกต้อง บ่อยคร้ังในพระคัมภีร์จะแปลคำน้ีว่า
ความไมช่อบธรรม พระคมัภีร์กล่าวถึงลูซิเฟอร์ว่า

ต้ังแตวั่นท่ีเจา้ถกูสรา้งขึน้ ความประพฤตขิองเจา้ก็ปราศจากทีต่ำหนิ
จนกระทั่งพบความชั่วร้ายในตัวเจ้า เอเสเคยีล 28:15

ภายหลังเราจะได้เห็นว่าพระคัมภีร์นิยามคำว่า "ถูกต้อง" กับคำว่า "ผิด" เอาไว้
อย่างไร ตอนนีส่ิ้งท่ีเราจำเปน็จะตอ้งรู้ก็คือ ลูซิเฟอรไ์ด้เลือกตัดสินใจผดิ น่ีคือการตดัสินใจ
ท่ีไม่ถูกต้อง มันคอืความบาป

⌫
พระคัมภีร์ยังกล่าวอีกด้วยว่า ความบาปก็เหมือนกับสิ่งดีที่เน่าเสียไป พระคัมภีร์

ใช้คำวา่ เส่ือมทราม ซ่ึงมีความหมายตามตวัอักษรวา่เน่าเสียหรอืถูกทำลายลง ข้อพระธรรม
กล่าวถงึลูซิเฟอรว์า่

"...เจ้าได้ทำบาป... และเจ้าได้ทำให้สติปัญญาของตนเสื่อมทรามไป
เพราะความโออ่า่ตระการของตน..."       เอเสเคยีล 28:16-17

ลูซิเฟอร์ได้กลายเปน็ทตูสวรรคท่ี์ไม่ดี กลายเปน็ผูท่ี้เต็มไปดว้ยความบาป


เพราะว่าพระเจ้าน้ันทรงสมบูรณ์แบบ พระองค์ไม่อาจทรงเพิกเฉยต่อความบาปของ

ลูซิเฟอร ์หรือทำเหมอืนไมมี่อะไรเกดิขึน้ได ้การตอบสนองขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้น้ันเปน็ไป
อย่างฉับพลัน พระองคท์รงเนรเทศลซิูเฟอร์ออกจากตำแหนง่ในสวรรค์

"...เจ้าได้ทำบาป ฉะนั้นเราจึงขับไล่เจ้าไปจากภูเขาของพระเจ้า
ด้วยความอดส ูเครบูผู้พิทักษเ์อ๋ย... เราจงึไลเ่จา้ไปยงัแผน่ดินโลก..."

      เอเสเคยีล 28:16-17
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มันไม่ได้จากไปโดยมิได้ต่อสู้ ลูซิเฟอร์ยังคงมีฤทธิ์เดชและทูตสวรรค์จำนวนมาก
ติดตามมนัไป พระคัมภีร์ให้รายละเอยีดถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเอาไว้อย่างชัดเจน เพ่ือจะช่วย
ให้ทา่นไดเ้ข้าใจดยีิง่ข้ึน ผมจงึเชือ่มโยงขอ้ความหลกัเข้าด้วยกนัดงัน้ี

จากน้ันมีหมายสำคัญอีกอย่างหน่ึงเกิดข้ึนในสวรรค์คือ พญานาค ใหญ่
สีแดงตวัหนึง่... หางของมนั ตวัดหนึง่ในสามของ ดวงดาว ในทอ้งฟา้ ท้ิงลงมา
บนโลก...

และเกดิสงครามขึน้ในสวรรค ์ มีคาเอลกบัทูตสวรรคข์องเขาสูร้บกบั
พญานาค และ สมุนของมัน ฝ่ายของ พญานาค พ่ายแพ้ ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์

พญานาค ใหญ่ถูกเหว่ียงลงมา พญานาคน้ีคือ งูดึกดำบรรพท่ี์เรียกกัน
ว่า มาร หรอื ซาตาน ผู้ล่อลวงคนทัง้โลกใหห้ลงผดิ มันถกูเหวีย่งลงมาบนโลก
พร้อมกับ ทูตสวรรค ์ของมัน         วิวรณ ์12:3-4, 7-9

  ⌫
เน้ือความชีใ้ห้เห็นว่าทูตสวรรคห์น่ึงในสามติดตามลูซิเฟอร์ เรารู้จักทูตสวรรคก์บฏ

เหล่าน้ันในนามของผร้ีายหรือวิญญาณช่ัว เวลาน้ีลูซิเฟอร์ถูกเรียกว่ามารหรือซาตาน ดังเช่นท่ี
พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เปิดเผยถึงคุณลักษณะของพระองค์ ชื่อของลูซิเฟอร์ก็
เปิดเผยถึงลักษณะของมันเช่นกัน ซาตานหมายถึงปรปักษ์หรือศัตรู มารหมายถึงผู้กล่าว
โทษเทจ็หรอืผูก้ล่าวรา้ยปา้ยสี

วิญญาณท่ีเต็มไปด้วยฤทธ์ิเดชตนน้ีเป็นรากเหง้าของทุกสรรพส่ิงท่ีช่ัวร้าย ทุกอย่างท่ี
โหดร้ายทารุณ ทุกอย่างท่ีเป็นส่ิงผิดบาป เรามักจะเรียกลูซิเฟอร์ว่าเป็นผู้ปกครองหรือเจ้าแห่ง
ผีร้ายท่ีปกครองเหล่าวิญญาณช่ัวท่ีติดตามมันไป บางคนก็ยังคงเรียกมันด้วยช่ือในภาษาละติน
วา่ลูซิเฟอร์

เมื่ออ่านมาถึงจุดนี้ เราคงมีคำถามว่า "แล้วพระคัมภีร์ระบุว่าซาตานเป็นเทพเจ้า
หรือไม่?" คำตอบกคื็อ "ใช"่ พระคมัภีร์บางตอนเรยีกวา่..

พระของยคุนี.้..     2 โครนิธ ์4:4

ต้ังแต่แรกเร่ิมมาจนถงึจุดน้ี ส่ิงเนรมติสร้างทุกอย่างสมบูรณ์แบบ น่ันคือปราศจาก
ความบาป
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...ฟ้าสวรรคใ์หมแ่ละโลกใหม ่ ซ่ึงเป็นท่ีพำนักของความชอบธรรม
   2 เปโตร 3:13

แต่ช่วงเวลาซ่ึงอยู่ตรงกลางระหวา่งการเนรมติสร้างอันสมบูรณ์แบบในอดตีกับโลก
อันสมบูรณ์แบบท่ีจะมาถึงในอนาคตเป็นเวลาท่ีซาตานเป็นเทพเจ้า น่ีไม่ได้หมายถึงว่าลูซิเฟอร์
มีคุณลักษณะใดๆ ท่ีใกล้เคียงกับพระยาหเ์วห์ มารไมไ่ด้สัพพัญญูหรือมีฤทธ์ิเดชทัง้มวลหรอื
อยู่ทุกหนทกุแห่งในเวลาเดยีวกนัได ้ มันไมไ่ด้ปราศจากตำหน ิ มันไมมี่ความรกั มีแต่ความ
เกลียดชัง กระน้ัน พระคัมภีร์ก็เรียกมันว่าเป็นเทพ (หรือ god ในภาษาอังกฤษ ซ่ึงสะกดด้วยตัว
"g" เล็ก)

⌦
เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงขับไล่มารกับเหล่าผีร้ายออกจากสวรรค์ นั่นเป็นเพียง

ข้ันตอนแรกของการพพิากษาวิญญาณกบฏเหล่าน้ัน พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงมีสถานท่ี
สำหรบัการลงทณัฑ์ครัง้สุดทา้ยวา่เปน็

" ..ไฟนรัินดรท่ี์เตรียมไว้สำหรบัมารรา้ยกับสมุนของมนั"     มัทธวิ 25:41

สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นทีรู้่จักกันในชือ่ เกเฮนนา หรือท่ีเรียกกันโดยทัว่ไปวา่ นรก หรือ
บึงไฟ ช่ือเกเฮนนาน้ันได้มาจากช่ือหุบเขาฮินโนม ซ่ึงเป็นหุบเหวลึกและแคบ ต้ังอยู่ในบริเวณ
ด้านทิศใต้ของกรุงเยรูซาเล็ม หุบเหวแห่งน้ีเป็นสถานท่ีท่ีถูกสาปแช่ง เน่ืองจากเป็นท่ีๆ เก่ียวข้อง
กับการบชูาเทพของคนโบราณโดยการเผาทารกทัง้เป็น เม่ือเวลาผา่นไปสถานทีแ่ห่งน้ีกลาย
เป็นทีท้ิ่งขยะรองรบัรา่งไร้ชีวิตของเหลา่อาชญากร ซากสัตวแ์ละขยะสารพดัชนดิ หุบเหวลกึ
ซึ่งคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นเหม็น เพลิงและควันไฟ กลายเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่จริงอีกที่
หนึ่งคือทัณฑสถานที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นสำหรับซาตานโดยเฉพาะ พระยาห์เวห์ได้ทรง
ใช้คำว่าเกเฮนนา เพื่อตรัสถึงกองขยะในอนาคต ซึ่งเป็นถังขยะแห่งจักรวาลเป็นสถานที่
ทีม่ารและเหลา่ผรีา้ยจะถกูจำจองอยูช่ัว่นรินัดร

พระคมัภรีย์งัไดบ้อกเราใหรู้ว้า่ในอนาคตนัน้จะมี
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บ่อยครั้งที่ผู้วาดภาพในหนังสือการ์ตูนมักจะวาดภาพของซาตานกับเหล่าผีร้ายที่
กำลังสมรู้ร่วมคิดวางแผนช่ัวร้ายอยู่ในกองเพลิงสูงเท่าเอว อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์บอกกับเรา
ว่าซาตานยงัไม่ได้อยู่ท่ีน่ัน มันถูกขับออกจากสวรรค ์แต่ก็ยังไม่ได้เข้าไปในเกเฮนนา แต่ใน
อนาคตซาตานจะถูกจองจำอยู่ในทัณฑสถานแห่งน้ีช่ัวนิรันดร หลังจากท่ีได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ
ซ่ึงมันกับเหล่าผีร้ายมส่ีวนเกีย่วขอ้งอยู่เบ้ืองหลัง

พระคมัภรีพู์ดถงึอนาคตในเรือ่งนีเ้อาไวว่้า

และพญามารท่ีล่อลวงพวกเขาก็ถูกโยนลงในบงึไฟกำมะถันท่ีลุกโชน...
พวกมันจะทนทุกข์ทรมานท้ังกลางวันกลางคืนสืบๆ ไปเป็นนิตย์     วิวรณ์ 20:10

⌫
เมื่อซาตานกบฏต่อพระเจ้านั้น ช่วงระยะเวลาแห่งการทดสอบได้ผ่านพ้นไปแล้ว

บรรดาทตูสวรรคไ์ดต้ดัสนิใจกำหนดทางเลอืกให้กับตนเอง
1. วิถีของเหล่าทูตสวรรค์ อาทิ กาเบรียล กับ มีคาเอล เลือกรับใช้พระเจ้าต่อไปและ

ทำหนา้ทีเ่ป็นผูส่้งข่าวของพระองค ์และ...
2. วิถีของลูซิเฟอร์ คือ ทูตสวรรค์ที่กลายเป็นมารกับเหล่าผีร้ายและเป็นศัตรูของ

องคพ์ระเจา้ผูใ้หญย่ิง่สูงสุด
มีเพียงแคส่องทางนีเ้ท่าน้ัน
ถึงแม้ว่าพระยาห์เวห์ได้ขับซาตานกับเหล่าผีร้ายออกจากสวรรค์ พวกมันก็ยังคง

มีฤทธ์ิเดชและสตปัิญญาลำ้เลิศ สงครามทีจ่ะเกดิขึน้นัน้จะเปน็สงครามทีต่่อสู้กันทกุรูปแบบ
ซาตานจะใช้วิธีสกปรก มันจะต่อต้านกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรง
วางแผนจะกระทำ เหย่ือของมนันะหรอื? คือสุดยอดแหง่การเนรมติทรงสรา้งของพระเจา้...
เหลา่มนษุยชาตน่ัินเอง

 
เม่ือพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ พระองค์ไม่ได้ทรงแค่วางเขาไว้บนพ้ืนโลก แล้วก็

ทรงเสดจ็จากไป พระคมัภีร์บอกวา่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเยีย่มเยยีนอาดมักับเอวาทีใ่นสวน
ด้วยวิธีการเล่าเรื่องแบบไม่มีพิธีรีตองเช่นนี้ ผู้อ่านอาจคาดคะเนได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
อยู่เป็นประจำ พระผู้สร้างทรงเป็นสหายใกล้ชิดกับอาดัมและเอวา ท้ังยังทรงคอยเป็นห่วงและ
ดแูลวา่อาดมักบัเอวาขาดเหลอืหรอืตอ้งการอะไรเพิม่เตมิอกีดว้ย
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ถึงแม้ว่าพระเจ้าทรงเป็นสหายของท้ังคู่ พระคัมภีร์บอกว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้
ทดสอบอาดมักับเอวา เราจะอภิปรายตอ่ไปภายหลังว่าเหตุใดพระองคจึ์งทรงทำเชน่น้ี แต่ใน
เวลานีใ้ห้เรามาพจิารณาดวูา่การทดสอบนีเ้ก่ียวขอ้งกับเรือ่งใดบา้ง

...ท่ีกลางสวนนั้นมีต้นไมแ้ห่งชีวิตและต้นไมแ้ห่งการรูดี้ รู้ช่ัว
                                                                 ปฐมกาล 2:9

ต้นไม้ต้นแรกยังไม่มีการระบุอะไรเพิ่มเติม แต่ต้นไม้ต้นที่สองมาพร้อมกับ
คำเตอืนวา่ ...

และพระเจ้าพระยาห์เวห์ทรงบัญชาเขาไว้ว่า "เจ้ามีอิสระที่จะกินผล
จากต้นใดๆ ในสวนก็ได้ แต่เจ้าต้องไม่กินผลจากต้นแห่งการรู้ดีรู้ช่ัว เพราะถ้าเจ้า
กินผลของมนัเม่ือใด เจ้าจะตายแนน่อน"          ปฐมกาล 2:16-17

อาดมักับเอวารูจั้กความด ีแต่ความชัว่นัน้เปน็อีกเร่ืองหนึง่
ท้ังคู่ถูกเนรมิตสร้างข้ึนมาให้เป็นผู้ท่ีปราศจากความบาปและไรเ้ดียงสาต่อความผิด

ท้ังปวง ประสบการณ์ของท้ังคู่จำกัดอยู่เฉพาะแต่ในด้านความประเสริฐของพระเจ้า พระคัมภีร์
บอกว่าถ้าพวกเขากินผลของต้นไม้น้ี พวกเขาไม่เพียงแต่จะรู้จักส่ิงท่ีเป็นความดเีท่าน้ัน แต่ยัง
จะไดรู้จ้กัส่ิงทีเ่ปน็ความชัว่อกีดว้ย

ในตอนต้นเราได้เห็นแล้วว่า การท้าทายเป็นปฏิปักษ์ต่อกฎทางกายภาพของพระเจ้า
อาทิ กฎแห่งแรงโน้มถ่วงของโลกน้ันมีผลท่ีสะท้อนกลับมา หลักการท่ีพูดถึงว่าการละเมิดกฎ
จะมีผลติดตามมาเสมอนั้นใช้ได้กับกฎของพระเจ้าทุกกฎ ในกรณีนี้พระเจ้าได้ทรงประทาน
กฎง่ายๆ ให้แก่มนุษย์เพียงข้อเดียว "อย่ากินผลจากต้นไม้น้ัน" ผลท่ีติดตามมาของการฝา่ฝืน
พระบัญชาน้ันชัดเจนคอื มนุษย์จะต้องตาย เราจะอภิปรายเก่ียวกับความตายโดยละเอยีดกัน
ในภายหลัง

การทดสอบนีไ้ม่ใชเ่รือ่งยากลำบากสำหรบัอาดมักบัเอวา

...พระเจ้าพระยาห์เวห์ทรงให้ต้นไม้ทุกชนิดทั้งที่งดงามน่าดูและที่
เหมาะเป็นอาหารงอกขึ้นในสวน...     ปฐมกาล 2:9

เห็นไดชั้ดวา่มผีลไมใ้ห้กินอยา่งเหลือเฟือ การห้ามกินผลของตน้ไมต้้องห้ามเพยีง
ตน้เดยีวจงึเป็นเรือ่งทีส่ามารถเชือ่ฟังพระเจา้ไดอ้ย่างง่ายดาย
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แต่หลังจากน้ันซาตานก็ลอบเข้ามาในสวน มันไม่ได้เข้ามาพร้อมกับเสียงแตรดังก้อง

ซ่ึงประกาศให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นใครและเขา้มาเพ่ืออะไร ซาตานมีวิธีท่ีแยบยลกวา่น้ันมากนัก
พระคัมภีร์บอกกับเราว่าซาตานเป็นจอมล่อลวงเป็นมารร้าย มันไม่อาจพูดความจริงที่
ปราศจากความเสือ่มทรามไดเ้ลย

...มารเป็นผู้ฆ่าคนมาตั้งแต่แรก มันไม่ได้ยึดมั่นในความจริงเพราะ
ไม่มีความจริงอยู่ในมาร เม่ือพูดโกหกมนัก็พูดตามสันดานของมันเพราะมารเปน็
ผู้มุสาและเป็นบิดาแห่งคำมุสา      ยอหน์ 8:44

คำว่ามุสาในรากฐานของภาษากรกีน้ันใช้คำว่าซูโดส (pseudos) ซ่ึงมีความหมายวา่
ความจอมปลอมโดยตัง้ใจ เราใช้คำน้ีด้วยตัวเอง คำๆ น้ีมีความหมายแฝงนัยว่า การเลียนแบบ

หลายปก่ีอนผมไดอ่้านบทความเกีย่วกบัซาตานในนติยสารขา่วยอดนยิมฉบบัหนึง่
มีภาพประกอบของซาตานว่าเป็นคนที่มีเนื้อตัวสีแดง มีเขาบนศีรษะ มีหางแหลม ถือส้อม
เสียบอยู่ ภาพโดยรวมดนู่าเกลียด แต่เม่ือพิจารณาจากพระคมัภีร์แล้วจะพบวา่ภาพประกอบ
น้ันผดิเพ้ียนไปอยา่งส้ินเชงิ พระคมัภีร์กล่าววา่

...ซาตานเอง ยังปลอมตวัเป็นทูตแห่งความสวา่งได้
                                                               2 โครนิธ ์11:14

ซาตานยังคงเป็นโอรสแห่งรุ่งอรุณ มันมาปรากฏตัวในสภาพอันงดงามอลังการ
จับตา พยายามจะเลยีนแบบพระยาหเ์วห์ให้ใกล้เคียงท่ีสุดเท่าท่ีมันจะทำได ้ภาพของมารรา้ย
ทีน่า่จะใกลเ้คยีงกบัความจรงิมากกวา่ก็คอื สุภาพบรุษุสงูวยัซึง่ดเูฉลียวฉลาดแตง่กายในชดุ
เสื ้อคลุมประกอบพิธีทางศาสนาด้วยเนื้อผ้าที ่ดีที ่สุด ซาตานกับเหล่าผีร้ายรักศาสนา
พวกมนัเลียนแบบ ความจรงิ แต่พวกมนัไมน่่าไว้ใจ เพราะโดยสนัดานแลว้พวกมนัคอืจอม
หลอกลวง พวกเลียนแบบ ผู้จงใจกลา่วคำหลอกลวง มันเอาคำมสุาปะปนกบัความจรงิเสมอ
พวกมนัเปน็พ่อแห่งการล่อลวง

ผมได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่ฝันหรือเห็นนิมิตว่ามีวิญญาณที่ส่องสว่างเจิดจ้า
มาพูดคุยกับพวกเขา พระคัมภีร์บอกว่านี่อาจเป็นเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที ่เป็น
อันตรายได้ เพราะว่าทูตแห่งความสว่างน้ันอาจเป็นมารร้ายหรือสมุนของมันก็ได้ เราจะเรียนรู้
ภายหลงัถึงวิธีการทีจ่ะแยกแยะระหวา่งทตูสวรรคกั์บผรีา้ย
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ดังนั้นซาตานจึงมาถึงสวนเอเดนอย่างแยบยลที่สุดเท่าที่มันจะทำได้ ไม่มีเสียงปี่

ไม่มีเสียงเป่าแตรใดๆ ท้ังส้ิน มันเข้ามาในร่างของงูซ่ึงเป็นสัตว์เล้ือยคลานท่ีมักถูกสะท้อนภาพ
และเชือ่มโยงเขา้กับมารรา้ยอยูบ่อ่ยๆ พระคมัภรีบ์นัทกึหลายเหตกุารณท์ีว่ญิญาณชัว่สงิอยู่
ภายในคนและสัตว์ พูดผ่านส่ิงท่ีมันสิงอยู่ และทำให้คนหรือสัตว์น้ันแสดงกิริยาท่ีผิดปกติต่างๆ
สำหรบักรณนีีซ้าตานพดูผา่นสตัวเ์ล้ือยคลาน

มันถามเอวา ว่า..

"พระเจ้าตรัสจริงๆ หรือว่า 'เจ้าต้องไม่กินผลจากตน้ใดๆ ในสวนนี'้?"
    ปฐมกาล 3:1

การที่งูพูดได้นั้นดูจะไม่ทำให้เอวาเกิดความสงสัยสักเท่าใดนัก ความจริงแล้ว
เธออาจจะเจอสิง่ท่ีน่าสนใจจากสิง่ท่ีพระเจา้เนรมติสร้างอยู่ทุกวัน หรือบางทเีธออาจจะคดิว่า
น่ีก็เป็นอีกหน่ึง ในบรรดาสิง่ทรงสรา้งใหม่ๆ  เหล่าน้ันก็เป็นได้


พระคัมภีร์บอกว่ามารเข้าหาเอวาพร้อมกับคำถามเกี่ยวกับองค์พระผู้เป็นเจ้า

มนัหวา่นความคดิเกีย่วกบัสิง่ทีเ่ธอไมเ่คยพจิารณามากอ่นลงในจติใจของเธอ ความคดิทีว่า่
สิ่งเนรมิตสร้างสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับพระผู้สร้างได้ คำถามนั้นถูกหยิบยกขึ้นมาด้วย
น้ำเสียงท่ีฟังดูนอบน้อมและเป็นมิตร "พระเจ้าตรัสว่า... จริงๆ หรือ? ไม่จริงหรอกม้ัง น่ีพระเจ้า
ตรสัอยา่งนัน้จรงิหรอื?"

ด้วยกลวิธีถามยั่วยุให้ฉุกสงสัย ซาตานกำลังบอกเป็นนัยว่ามนุษย์ช่างไร้เดียงสา
เสียเหลอืเกินทีย่อมรบัและเชือ่ฟังถ้อยคำขององค์พระผูเ้ป็นเจา้แบบงา่ยดายเชน่นี้

"บางทีพระยาห์เวห์อาจจะทรงสงวนสิ่งที่ดีบางอย่างจากเจ้าไว้ก็ได้นะ เจ้าจะรู้ได้
อย่างไรล่ะ บางทีองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเป็นสหายท่ีดีอย่างท่ีทรงสำแดงให้เจ้าเห็นก็ได้นะ"
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มันหมายความวา่พระเจ้าอาจจะมีลับลมคมในแฝงอยูใ่นคำพูดน้ัน ซาตานพยายาม
แสดงออกให้รู้ว่ามันใส่ใจและเป็นห่วงมนุษย์ในฐานะเพื่อนแท้ มารร้ายลอกเลียนความ
ประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้า ยิ่งไปกว่านั้นมันยังได้กล่าวเกินจริงอย่างน่ารังเกียจต่อการ
ส่ังห้ามของพระเจา้ มันได้ปนคำมสุาเข้าไปในความจรงิ องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงห้ามท้ังคู่
ไม่ให้กินผลจากตน้ไมทุ้กต้น พระองคห์มายถงึต้นไมเ้พียงตน้เดยีวเทา่น้ัน

หญิงนัน้ตอบงวู่า "พวกเรากนิผลของทกุต้นในสวนไดแ้ต่พระเจา้ตรัส
จรงิๆ ว่า 'เจา้ต้องไมกิ่นผลของตน้ไมท่ี้อยู่กลางสวน และเจา้ต้องไมแ่ตะต้องมัน
มิฉะนั้นเจ้าจะตาย'"

งูบอกหญงินัน้ว่า "เจา้จะไมต่ายแนน่อน
เพราะพระเจา้ทรงทราบวา่เม่ือใดท่ีเจ้ากินผลไม้น้ัน เจ้าจะตาสว่างข้ึน

และจะเปน็เหมอืนพระเจา้ คือรูผิ้ดชอบช่ัวดี"   ปฐมกาล 3:2-5


ประการแรก ซาตานถามถงึพระดำรสัของพระเจา้ "พระเจ้าตรัสว่า... จริงๆ หรือ?"

จากน้ันมันก็ปฏิเสธพระดำรัสของพระเจ้า "เจ้าจะไม่ตายจริงดอก" ในท้ายสุด มันก็ได้ใส่คำมุสา
เข้าไป "เจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้า" พระคัมภีร์กล่าวว่ามารร้ายล่อลวงอาดัมกับเอวาในข้อ
แก้ต่างซ่ึงระบวุ่าผลนัน้

...จะช่วยให้เกิดปัญญา...     ปฐมกาล 3:6

ภาษาฮีบรูแปลความหมายของคำว่าสติปัญญาโดยรวมเอาความคิดเกี ่ยวกับ
การได้รับความเข้าใจ หรือความรู้แจ้งเห็นจริงไว้ในความหมายของคำๆ น้ันเอาไว้ด้วย บางคร้ัง
เราใช้คำต่างๆ เหล่าน้ี อาทิ การตระหนักรู้ถึงตนเองหรือการประจักษ์ตนเอง ซาตานได้ล่อลวง
อาดมักบัเอวาดว้ยความคดิทีว่า่พวกเขาอาจจะกลายเปน็ผูท้ีรู่แ้จง้เห็นจรงิได้


เวลานีอ้าดัมกับเอวากำลงัเผชญิหนา้กับทางเลอืก 2 ทาง คือ
1.พวกเขาควรจะเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้ตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนว่า
ถ้าพวกเขากนิผลไมต้อ้งห้ามพวกเขาจะตาย

2.พวกเขาควรจะเชือ่มารรา้ย ซาตานบอกวา่ถ้าพวกเขากนิผลไม ้พวกเขาจะมชีีวิต
และจะเปน็เหมอืนพระเจา้ เป็นผูท่ี้รู้แจ้งเห็นจรงิ



บทท่ี ส่ี  81

อาดัมกับเอวาเช่ือฟังคำพูดของใคร? พวกเขาควรวางใจใคร? ใครคือเพ่ือนแท้ของ
พวกเขา?

 
เราได้เห็นในตอนต้นแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานช่วงระยะเวลาแห่ง

การทดสอบแก่บรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์เพื่อให้พวกเขาเลือกได้อย่างเสรีว่าจะติดตาม
พระองค์หรือไม่ ในทำนองเดียวกันพระเจ้าได้ทรงประทานทางเลือกในการทดสอบให้แก่
มนุษยชาติ องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงบังคับให้อาดัมกับเอวาเป็นสหายของพระองค์ พระองค์
ให้ท้ังคู่ตัดสินใจเลอืกด้วยตนเอง

เราอาจจะนึกสงสัยว่าเหตุใดพระเจ้าต้องประทานทางเลือก ทำไมพระเจ้าถึงไม่
เนรมิตให้พวกเขารักองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่มีเง่ือนไขและไม่ต้องทำการทดสอบ พระคัมภีร์
ไม่มีคำตอบโดยละเอยีดสำหรบัคำถามนี ้แต่ขอใหเ้ราพจิารณาปจัจัยตา่งๆ ดังต่อไปนี้

สมมุติว่าหญิงสาวคนหนึ่งพบกับชายหนุ่มคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนที่ดีและน่ารัก
ท่ีสุดในโลก เขาแสดงความรกัอย่างแท้จรงิต่อเธอ ทำส่ิงพิเศษตา่งๆ เพ่ือเธอ
ปลอบใจเธอเม่ือเจ็บช้ำ ทำให้เธอหัวเราะได้ด้วยอารมณ์ขันของเขา บอกกับเธอว่า
เขารกัเธอ แต่วันหนึง่เธอก็พบวา่ชายคนนีไ้ม่มีทางเลือกอ่ืนจรงิๆ แล้วเขาเปน็
หุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมมาให้รักเธอเท่านั้น ช่างเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่าง
รุนแรงเสยีจรงิๆ มันชา่งดูจอมปลอม ไร้แก่นสาร และมันก็เป็นอยา่งน้ันจรงิๆ

พระเจ้าไม่ต้องการหุ่นยนต์ท่ีคอยพูดแบบไม่มีชีวิตจิตใจอยู่ซ้ำๆ ว่า "ข้ารัก
พระเจ้า!" น่ันเป็นส่ิงท่ีไร้ความหมาย พระเจ้าทรงประทานทางเลือกง่ายๆ ให้กับ
มนุษย์ แต่ทางเลือกนี้ก็สร้างความแตกต่างอันใหญ่หลวง มันทำให้มนุษย์มี
ความเปน็มนษุยค์อืสามารถสำแดงถงึมติรภาพทีแ่ทจ้รงิได้
พวกเราหลายคนคงรู้ดีว่า จะมีเพื่อนบางคนที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์
แตสุ่ดทา้ยแลว้ คนๆ น้ันเปน็เพยีงแคเ่พ่ือนกนิ น่ันคอืพ่ึงไดใ้นยามสขุเทา่นัน้
เราทุกคนล้วนรู้ดีว่ามิตรภาพที่แท้จริงนั้นเป็นมิตรภาพที่ผ่านการทดสอบ
ครัง้แล้วครัง้เล่า

ด้วยเหตุน้ีพระเจ้าจึงทดสอบความสมัพันธ์ของพระองค์กับอาดัมกับเอวา พระองค์
ทรงประทานทางเลอืกท่ีแท้จรงิให้กับทัง้คู่ การทีซ่าตานเขา้มาในสวนเอเดนกท็ำใหท้างเลือก
น้ันมีมิติท่ีต่างไปจากเดิม พระเจ้าตรัสส่ิงหน่ึงแต่ซาตานกลับพูดอีกส่ิงหน่ึง อาดัมกับเอวาต้อง
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เลือกว่าจะไว ้วางใจพระยาหเ์วห์หรือซาตาน ใครกนัทีพู่ดความจรงิ? ใครกนัทีพ่วกเขาควร
เช่ือ? ใครเปน็เพ่ือนแทข้องพวกเขา?

เมื่อหญิงนั้นเห็นว่าผลนั้นดี เหมาะเป็นอาหาร และยังงามน่าดู
ทั้งน่าพึงปรารถนาเพราะจะช่วยให้เกิดปัญญา นางจึงนำผลไม้มากิน และ
ใหส้ามีท่ีอยู่กับนาง และเขากกิ็น     ปฐมกาล 3:6

ซาตานประสบความสำเรจ็ อาดัมกับเอวาเช่ือมัน ท้ังคู่กินผลไม้ต้องห้ามเพราะคิดว่า
พวกเขาจะได้เป็นเหมือนพระเจ้า คุณจะได้ยินเสียงหัวเราะอย่างสะใจของมันกึกก้องไปท่ัวสวน
บ่อยคร้ังท่ีมารร้ายมาปรากฏตัวในฐานะเพ่ือนช้ันเย่ียม เพ่ือนท่ีให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
แต่มันก็เป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราว และบ่อยครั้งที่สิ่งเหล่านั้นว่างเปล่า ไร้แก่นสารในความ
เป็นจริงก็คือซาตานไม่เคยหยิบยื่นสิ่งดีให้ ถ้ามันจะให้อะไรแล้วละก็ สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่
สร้างความเจบ็ปวดรวดรา้วอยา่งท่ีสุด มันเปน็เพ่ือนเล่นเจา้เล่ห์ เป็นสหายทีโ่หดรา้ย

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา หลายคนโทษผู้หญิงว่าเป็นต้นเหตุของการไม่เชื่อฟัง
พระบัญชาของพระเจา้ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าอาดัมก็อยู่กับเอวาตลอดเวลาทีเ่ธอสนทนา
กับซาตาน จริงๆ แล้ว อาดัมสามารถหา้มไม่ให้ภรรยาของเขากนิผลไมไ้ด้ และตัวเขาเองก็ไม่
จำเปน็จะตอ้งกินผลไมต้้องห้ามดว้ยเชน่กัน แตท้ั่งคู่ก็กินมนัเขา้ไป


เราสามารถเปรียบเทียบเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ได้กับการที่เด็กๆ วิ่งเล่นอยู่บริเวณ

ท้องถนนที่มีรถพลุกพล่านโดยไม่สนใจคำสั่งของแม่ ถ้าแม่บอกว่า "อย่าลงไปเล่นในถนน
เด๋ียวจะโดนรถบรรทกุชนตายนะ!" แต่พวกเด็กๆ ก็คิดว่าตัวเองรู้ดีกว่าแม่ว่าส่ิงไหนสนุกกว่า
พวกเขาก็เลยพากันลงไปเล่นบริเวณถนนท่ีมีรถว่ิงไปมา พวกเขากำลังแสดงให้เห็นว่า พวกเขา
ไม่ได้ไว้วางใจความรูเ้ร่ืองความปลอดภยัทีแ่ม่บอก และเพิกเฉยตอ่สิทธิอำนาจทีเ่ต็มไปดว้ย
ความรกัของแม ่ในทำนองเดยีวกันอาดมักับเอวากท็ำบาปโดยคดิว่าตนเองรูดี้กว่าพระเจา้ว่า
ส่ิงไหนเป็นส่ิงดี การตัดสินใจเลือกของพวกเขาประกาศจดุยืนว่าเขาไม่ได้ไว้วางใจพระผู้สร้าง
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และไม่แน่ใจว่าส่ิงท่ีพระยาหเ์วห์บอกป็นความจรงิหรือไม่  พวกเขามองวา่ซาตานนา่ไว้วางใจ
มากกว่า และเป็นเพ่ือนท่ีดีกว่า โดยการตัดสินใจเลือกทางน้ี  แสดงให้เห็นว่าท้ังคู่เข้าข้างซาตาน
ในการตอ่ตา้นองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้

เขาเอาความจริงของพระเจ้ามาแลกกับความเท็จ นมัสการและ
ปรนนิบัติสิ่งที่ทรงสร้างแทนพระเจ้าผู้ทรงสร้าง..         โรม 1:25

และทางท่ีอาดัมกับเอวาเลือกน้ีก็มีผลลัพธ์ท่ีติดตามมา ในตอนต้นเราได้เห็นแล้วว่า
พระเจา้ทรงเปน็พระเจา้แห่งระเบยีบ พระองคท์รงกำหนดกฎตา่งๆ ในจักรวาลขึน้เพ่ือความ
ปลอดภัยของมนุษยชาติ เม่ือใดก็ตามท่ีมีกฎ จะมีผลลัพธ์ท่ีติดตามกฎต่างๆ มาเช่นกัน พระเจ้า
ได้ทรงประทานกฎเพียงข้อเดียวให้อาดัมกับเอวาปฏิบัติตาม นั่นคือ อย่ากินผลจากต้นไม้
ต้นนัน้ เวลานีท้ั้งคู่ไดฝ่้าฝืนกฎนัน้ไปแลว้ ผลลพัธ์ท่ีติดตามมาจะเปน็อยา่งไรกนั?

 ⌫
เปน็เรือ่งสำคญัมากทีเ่ราจะตอ้งเขา้ใจวา่ การทีอ่าดมักบัเอวาเลอืกทีจ่ะทำบาปนัน้

ไม่ได้เป็นเพราะพวกเขาถูกตั้งโปรแกรมไว้ให้ทำ และไม่ใช่เคราะห์หรือกรรมใดๆ ทั้งสิ้น
แต่พวกเขาเตม็ใจเลอืกท่ีจะไวว้างใจซาตานดว้ยตนเอง ดังน้ันพวกเขาจงึกินผลไมน้ั้น

⌦ ⌦ ⌦
ทันใดนัน้เอง พวกเขากรู้็สึกได้ว่ามีหลายๆ อย่างผิดปกต ิ เป็นความรูสึ้กท่ีชวนให้

ไม่สบายใจเสยีทัง้น้ัน พวกเขารูสึ้กหวาดกลวั รู้สึกผิด และรูสึ้กละอาย พระคมัภีร์กล่าววา่

...แล้วเขาทัง้สองกต็าสว่าง และตระหนกัวา่ตนเองเปลอืยกายอยู.่..
    ปฐมกาล 3:7

แล้วเขาจงึกวาดสายตามองไปรอบๆ เพ่ือหาทางออก

...จึงเอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดร่างกาย
    ปฐมกาล 3:7

บางทีท้ังคู่อาจจะคดิว่า ถ้าพวกเขาจดัการแก้ไขรูปลักษณ์ภายนอกเสีย พระเจ้าก็คง
จะไม่ทรงสังเกตเห็นว่าภายในของพวกเขาได้เปล่ียนแปลงไปเสียแล้ว พวกเขาจึงฉาบส่ิงต่างๆ
ภายนอกและเสแสรง้ว่าทกุๆ อย่างยงัปกตดีิอยู่
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แต่ว่าการนำใบมะเดื ่อมาใช้เป็นทางออกมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งคือมันไม่ได้ผล
การมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดีไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นจริงภายในแม้แต่น้อย
ความรู้สึกหวาดกลัว ความรูสึ้กผิด และความรูสึ้กละอายยังคงเดือดพล่านอยู่ในจิตใจของเขา
ท้ังสอง  พระคมัภีร์กล่าววา่  เม่ือ...

...เขาทั้งสองได้ยินเสียงพระเจ้าพระยาห์เวห์ทรงดำเนินอยู่ในสวน
จึงหลบซอ่นตัวอยู่ ในพุม่ไม้ใหพ้้นจากพระองค์     ปฐมกาล 3:8

คุณคงพอนกึภาพออกว่าหัวใจของทัง้คู่เต้นไมเ่ป็นส่ำ ฝ่ามือช้ืนเหง่ือ ปากแห้งผาก
ขณะที่หมอบตัวอยู่ใต้ต้นไม้ในสวนให้พ้นจากสายพระเนตร และฟังเสียงของพระยาห์เวห์
ซ่ึงกำลังทรงเสดจ็เขา้มาใกล้ๆ พระผูส้ร้างพระผูเ้ป็นเจา้ของสรรพสิง่จะตรสัว่ากระไรหรอื?

พระเจา้พระยาหเ์วหต์รัสเรยีกหาชายนัน้ว่า "เจา้อยู่ท่ีไหน?"
    ปฐมกาล 3:9

คำถามน้ันน่าจะช่วยให้อาดัมกับเอวารู้สึกโล่งอกเป็นท่ีสุด เห็นได้ชัดว่าพระยาห์เวห์
ยังไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดข้ึน พระองค์ไม่รู้แม้กระท่ังว่าพวกเขาอยู่ท่ีไหน ท้ังคู่ตีสีหน้าไร้เดียงสาขณะท่ี
โผล่ศีรษะออกมาจากพุ่มไม้ "พระองค์กำลังทรงมองหาเราอยู่หรือ?" อาดัมถามแทนพวกเขาท้ังคู่

"ข้าพระองค์ได้ยินเสียงของพระองค์อยู่ในสวนก็กลัว เพราะข้าพระองค์
เปลือยกายอยู ่จงึหลบซอ่นตวัเสีย"    ปฐมกาล 3:10

เขาพูด แต่เขาทำพลาดเหมือนกับเด็กน้อยเล่นซนที่โรงเรียนจากนั้นก็มาลงมือ
เขียนจดหมายลาครูพร้อมกับลงช่ือว่า "จากแม่ของผม" อาดัมมองข้ามข้อเท็จจริงท่ีว่าเขาไม่เคย
รู้สึกหวาดกลัวหรือไม่เคยรู้สึกรำคาญใจท่ีร่างกายเปลือยเปล่ามาก่อน องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

"ใครบอกว่าเจ้าเปลือยกายอยู่? เจ้ากินผลจากต้นที่เราห้ามเจ้าไว้
แลว้หรอื?"    ปฐมกาล 3:11
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เหตุใดพระยาห์เวห์จึงได้ตั้งคำถามเหล่านี้ พระเจ้าผู้ทรงสัพพัญญูไม่ทรงรู้หรือว่า

อาดัมกับเอวาซ่อนตัวอยู่ที่ไหน พระองค์จะไม่ทรงล่วงรู้เลยหรือว่าเหตุใดพวกเขาจึงรู้สึกว่า
ตนเองกำลังเปลือยเปล่าอยู่ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงถูกจำกัดเสียจนทรงต้องถามจำเลยว่า
ได้กินผลไม้ต้องห้ามหรือเปล่าอย่างน้ันหรือ ความจรงิก็คือพระเจ้าทรงล่วงรู้ดีว่าเกิดอะไรข้ึน
แต่พระองค์ทรงตั้งคำถามเพื่อช่วยให้อาดัมกับเอวาเรียบเรียงความคิดของพวกเขาได้ว่า
เกิดอะไรขึน้ พวกเขาไดท้รยศตอ่เพ่ือนเสียแล้ว


คำถามขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ให้โอกาสอาดัมกับเอวาที่จะขอคืนดีกับพระองค์

แต่แทนทีจ่ะทำเชน่นัน้อาดมัก็กลับตำหนเิอวาและพระเจา้

ชายนั้นทูลว่า "หญิงที่พระองค์ให้อยู่กับข้าพระองค์นั่นแหละยื่นผล
จากตน้ไมน้ั้นใหแ้กข้่าพระองค ์ ข้าพระองคจึ์งกนิ"    ปฐมกาล 3:12

อาดัมรู้สึกว่าตัวเขากำลังตกเป็นเหยื่อ

แล้วพระเจ้าพระยาห์เวห์ตรัสถามหญิงนั้นว่า "เจ้าทำอะไรลงไป?"
หญงินัน้ทลูว่า "งน้ัูนลอ่ลวงขา้พระองค ์ข้าพระองคจ์งึกนิ"   ปฐมกาล 3:13

ทัง้อาดมัและเอวาไมไ่ดค้ดิวา่พวกเขาควรถกูตำหนิ
ความจริงก็คือไม่มีใครบังคับทั้งคู่ไม่ให้เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาเต็มใจ

เลือกที่จะติดตามซาตานด้วยการเข้าข้างมัน เวลานี้พระยาห์เวห์ได้ทรงประทานโอกาสให้
พวกเขาทีจ่ะยอมรบัความบาปของตนเอง แต่พวกเขากลบัปฏเิสธ


ความบาปแรกมผีลร้ายแรงตกทอดสูม่นุษยชาตท้ัิงหมด ดังท่ีเราจะไดเ้ห็นต่อไปว่า

อาดัมกับเอวาเปน็ตัวแทนของมนษุย์ทุกคน ถึงแม้ว่าท้ังคู่จะไม่ผ่านการทดสอบ แต่พระเจ้าก็
ไม่ทรงทอดทิง้พวกเขา

เพราะความรกัใหญห่ลวงขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   เพราะพระเมตตา
ของพระองค์ไม่เคยยั้งหยุด   บทเพลงครำ่ครวญ 3:22

พระเจา้ทรงกระทำพระสญัญาขึน้เนือ่งจากความรกัอันยิง่ใหญ่ของพระองค์
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...พระเจ้าพระยาห์เวห์จึงตรัสแก่งูนั้นว่า "เพราะเจ้าได้ทำเช่นนี้...
เราจะให้เจ้ากับหญิงนั ้นเป็นศัตรูกันทั ้งเผ่าพันธุ ์ของเจ้ากับของนางด้วย
เขาจะฟาดศรีษะของเจา้ และเจา้จะฉกสน้เทา้ของเขา" ปฐมกาล 3:14-15

ข้อความเหล่าน้ีสมควรได้รับการพิจารณาอย่างใกล้ชิด ให้เราพิจารณาถึงส่ิงท่ีโมเสส
ได้เขียนเอาไวอี้กครัง้หน่ึง พระสัญญานัน้มสีองแง่มุม

องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังทรงตรสัว่าวันหน่ึงพระองค์จะทรงชว่ยเหลือมนุษยชาตจิาก
ซาตาน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาว่าชายคนหนึง่จะเสด็จมา เขาจะเกิดจากหญิงคนหน่ึง
และจะบดขยีศี้รษะของมารรา้ย  น่ันคอืเขาจะทำใหม้ารรา้ยไดรั้บบาดแผลถงึตาย จรงิอยู่ว่า
วันหน่ึงซาตานจะทำร้ายชายคนน้ี แต่มันก็ได้แต่ทุบตีส้นเท้าของเขาเท่าน้ัน น่ันคือมันทำให้เขา
ไดร้บับาดเจบ็เพยีงชัว่คราวซึ่งเขาจะฟืน้ตวัและหายดไีดใ้นทีสุ่ด

นี่เป็นพระสัญญาแรกในบรรดาพระสัญญาหลายประการที่เกี่ยวกับพงศ์พันธุ์
ของเอวาซ่ึงจะเกิดมาในภายหลัง ชายคนน้ีจะเป็นท่ีรู้จักในฐานะผู้ท่ีถูกเจิมเน่ืองจากภารกิจท่ีได้
รับมอบหมายพเิศษจากพระเจา้ ภารกิจทีอ่งค์พระผูเ้ป็นเจา้มอบหมายใหแ้ก่ผู้ท่ีถูกเจิมก็คือ
การช่วยกู้หรือไถ่มนุษยชาติจากผลของความบาป ด้วยเหตุนี้เองเขาจึงเป็นที่รู้จักในฐานะ
พระผู้ไถ่ซึ่งได้ทรงสัญญาไว้

พระผูไ้ถ่ซ่ึงไดท้รงสญัญาไว้จะเปน็
1. พงศ์พันธ์ุของหญงิ

2. เพศชาย
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พระสัญญาเก่ียวกับพระผู้ไถ่น้ี ได้เพ่ิมพระนามของพระเจ้าอีกพระนามหน่ึงลงไปใน
รายการของคำทีเ่ปิดเผยถงึพระลักษณะของพระองค ์คนจะรูจั้กพระองคใ์นฐานะพระผูช่้วย
หรือพระผู้ช่วยให้รอด พระคัมภีร์กล่าวว่ามีเพียงพระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่าน้ันท่ีทรงมี
คุณสมบัติท่ีจะสามารถช่วยมนุษยชาติให้รอดได้ ไม่มีเทพหรือเทพีอ่ืนใดมีคุณสมบัติเช่นน้ีเลย
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ไดบ้อกกับเราวา่

พระเจา้ผู้ชอบธรรมและผูช่้วยใหร้อด ไม่มีใครอืน่นอกจากเรา
   อิสยาห ์45:21


ดังที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าการฝ่าฝืนกฎของพระเจ้ามีผลติดตามมาภายหลัง

มันเป็นเช่นนี้เสมอ เช่นเดียวกับการท้าทายเป็นปฏิปักษ์กับกฎแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก
ก็ทำให้กระดูกหักได้ ดังน้ันการฝ่าฝืนพระดำรสัของพระเจ้าจึงมีผลลัพธ์ ความบาปอยา่งหน่ึง
นำไปสูค่วามบาปมากขึน้กวา่เดิม โลกและสรรพสิง่ต่างๆ ในโลกนีก็้ทุกข์ทรมานเนือ่งเพราะ
คำสาปแชง่ สรรพสตัว ์ทะเล ฝูงนก แม้กระทัง่พ้ืนดนิก็ได้รับผลกระทบ ส่ิงเนรมติสรา้งไม่ได้
สมบรูณ์แบบอกีต่อไป อันเปน็ผลจากคำสาปแชง่ พระคมัภีร์กล่าววา่

...สรรพสิง่ กำลงัครำ่ครวญราวกบัเจบ็ท้องจะคลอดบตุร...
        โรม 8:22

ทุกสิ่งจะเสื่อมทรามลง แตกสลาย โรยราไป ชีวิตในโลกนี้จะเต็มไปด้วยความ
อยุติธรรม ความเหน่ือยอ่อน ความทุกข์ระทม นับต้ังแต่สรรพสัตว์ไปจนถึงมนุษยชาติ ชีวิตจะมี
แต่ความยากลำบากอย่างไม่หยุดหย่อน โลกไม่ได้เป็นสถานที่ที่ดีงามอีกต่อไป ความรู้สึก
หวาดกลัว ความรู้สึกผิด ความรู้สึกละอายจะกลายเป็นเครื่องหมายของโลกที่ถูกสาปแช่ง
เน่ืองจากความบาป เม่ือผมทอ่งไปในโลก ผมสงัเกตเห็นวา่วัฒนธรรมของซกีโลกตะวนัออก
น้ันถูกครอบคลมุด้วยความรูสึ้กละอาย ในขณะท่ีวัฒนธรรมของซกีโลกตะวันตกน้ันก็ประสบ
ปัญหากับความรูสึ้กผิด ในขณะทีวั่ฒนธรรมของชาวเผา่ก็ลุ่มหลงไปกบัความรูสึ้กหวาดกลวั
ความเปน็จรงิก็คือผู้คนทกุหนแห่งต่างมีปัญหาเหมอืนกัน เพราะวา่ความรูสึ้กเหล่าน้ีเป็นผล
โดยตรงจากความบาป เราไม่ชอบความรู้สึกละอาย เราเกลียดความรู้สึกผิด และเราชิงชัง
ความรูสึ้กหวาดกลวั แตส่ิ่งทีเ่ราหวาดกลวัมากทีสุ่ดกค็อืส่ิงทีพ่ระยาหเ์วหอ์งคพ์ระผูเ้ปน็เจา้
ได้เตือนมนษุยชาตเิอาไว ้ส่ิงน้ันเรยีกวา่ความตาย
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เม่ืออาดัมกับเอวาเลือกท่ีจะท้าทายเป็นปฏิปักษ์ต่อคำเตือนของพระเจ้า พวกเขาได้

ทดสอบองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์จะทรงรักษาพระดำรัสของพระองค์หรือไม่ พระเจ้าทรง
หมายความตามที่ทรงตรัสหรือ? มนุษย์จะตายจริงๆ อย่างนั้นหรือ? หรือพระเจ้าก็เพียง
ตรสัไปอยา่งน้ันเอง เพียงแคขู่่ลมๆ แล้งๆ เหมือนกับคำพดูของคนโวทีป่ราศจากเขีย้วเลบ็?
คำตอบของขอ้พระธรรมกไ็ด้เน้นหนกัว่า

...ฟ้าและดินจะหายไป ยังง่ายกว่าสักจุดหนึ่งในหนังสือบทบัญญัติ
จะตกไป       ลูกา 16:17

เราไม่ชอบพูดถึงเรื่องความตาย มันเป็นหัวข้อต้องห้าม ในการเดินทางของผม
ผมได้ไปเยี่ยมเยียนกลุ่มคนที่อาศัยห่างไกลออกไปที่สุดบางกลุ่ม ผมยังไม่เคยพบว่ามี
สังคมไหนชื่นชมความตายเลยสักแห่งเดียว ผมเคยยืนอยู่ที่หลุมศพที่เปิดออกหลายที่และ
สุสานหลายแหง่ หลุมศพบางหลมุสุสานบางแห่งอยู่ในป่า แต่ไม่ว่าหลุมศพหรือสุสานเหล่าน้ี
จะอยู่ท่ีไหนต่างก็มีส่ิงหน่ึงเหมือนกัน น่ันคือความเศร้าโศก ส่ิงน้ีเผาไหม้อยู่ในจิตใจของมนุษย์
ท้ังยังได้สภาพความเป็นจริงท่ีร่วมประทับตราเอาไว้อย่างแน่นหนาถาวรว่า ความตายหมายถึง
เพียงส่ิงเดียวนัน่คือการพรากจากกนั บุคคลอันเป็นท่ีรักต้องพลัดไปจากการดำรงอยูข่องเรา
น้ันและจะไม่มีวันได้กลับมาอีก ความรู้สึกสูญเสียและพลัดพรากจากกันท่ีเรารู้สึกอยู่ในเวลาน้ัน
นำเราเข้ามาใกล้กับความหมายของ "ความตาย" ดังท่ีได้ให้ความหมายเอาไวใ้นข้อพระธรรม
ในพระคมัภีรค์วามตายมคีวามหมายแฝงนยัถงึการแยกออกจากกนัในบางลกัษณะ

พระคัมภีร์พูดถึงความตายว่าเป็นผลจากความบาปเป็นบำเหน็จ ค่าจ้างหรือ
การลงทณัฑ์จากการกระทำผดิ เช่นเดยีวกบัทีค่นไดรั้บคา่จ้างจากการทำงาน ดังน้ัน

...ค่าตอบแทนที่ได้จากบาปคือความตาย...         โรม 6:23

พระคมัภีร์พูดถึงความตายในหลายลกัษณะ เราจะพจิารณาความตายสามลกัษณะ
1. ความตายตอ่มติรภาพ (การทีม่นษุยแ์ยกออกจากพระเจา้)

เราไดเ้ห็นวา่อาดมักับเอวา...

...เขาทั้งสองได้ยินเสียงพระเจ้าพระยาห์เวห์ทรงดำเนินอยู่ในสวน
จึงหลบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ให้พ้นจากพระองค์...     ปฐมกาล 3:8

เกิดอะไรข้ึนเหตุการณ์ตอนน้ี ไม่มีใครซ่อนตัวจากเพ่ือนกันหรอก น่ันเป็น เร่ืองจริง
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แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ ความไว้วางใจเป็นรากฐานของทุกความสัมพันธ์ เมื่อความ
ไว้วางใจถกูทำลายลงไป ธุรกิจตา่งๆ ก็ล่ม สมาคมตา่งๆ ก็ล้มไป เพ่ือนฝูงก็แตกแยกไปกนั
คนละทาง ชีวิตสมรสจบลงดว้ยการหย่าร้าง ถ้าคุณไม่ไว้วางใจบางคนกห็มายความวา่คุณไม่มี
ความศรัทธาในคนนั้น คุณไม่เชื่อเขา คุณไม่ฟังคำพูดของเขา เมื่ออาดัมกับเอวาเอาความ
ศรัทธาของพวกเขาไปไว้ท่ีคำพูดของซาตาน โดยแก่นแท้แล้วพวกเขาได้พูดว่าพระยาห์เวห์ทรง
มุสากับพวกเขาก่อน มิตรภาพของพวกเขาที่มีกับพระเจ้าได้แตกสลายลง ดังนั้นพวกเขา
จึงซ่อนตัว แต่ผลท่ีติดตามมาภายหลงัส่งผลไปไกลกวา่น้ัน ลูกของอาดัมกับเอวาตลอดไปถงึ
บรรดาลกูๆ ของลูกๆ ของเขาทัง้คู่ อันทีจ่รงิก็คือมนษุยชาตทุิกคนทีเ่กิดมาในโลกนี…้

...แยกขาดจากพระเจ้า...      โคโลส ี1:21

แต่ก็ยังมีแรงผลักดันอีกด้านหน่ึงท่ีเราไม่ควรมองข้ามโดยเด็ดขาด ผมจะขออธิบาย
ประกอบดงัน้ี

ผมได้ใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศแถบป่าร้อนชื้น ช่วงหนึ่งผมกับภรรยา
อาศัยอยู่ในบ้านใต้ถุนต่ำ ครั้งหนึ่งมีหนูตัวอ้วนคลานเข้ามาตายอยู่ที่ใต้ถุน โชคไม่ดีที่หนู
เจ้ากรรมตัวน้ันมาตายตรงทีต่ำแหน่งใต้ห้องนอนเล็กๆ ของเรา ซากสัตว์ซ่ึงเน่าเป่ือยในสภาพ
อากาศร้อนชื้นส่งกลิ่นที่น่าตะลึงงันโชยเข้ามาในห้องนอนของเรา ประสบการณ์นี้ได้ให้
ความหมายอันชัดแจ้งแก่คำว่าเหม็นเน่าอย่างร้ายกาจ กล่ินของมันเหม็นรุนแรงเสียจนเรานอน
ไม่หลับและตอ้งหลบไปอยูท่ี่ส่วนอืน่ของบา้นแทน

เช้าวันถัดมา แอนดรูว์ลูกชายของผมได้อาสาท่ีจะจัดการกับเร่ืองน้ี เขาสอดไม้ยาวๆ
เข้าไปท่ีใต้ถุน ค่อยๆ เข่ียซากหนูตายออกมา ขณะท่ีซากหนูตายเกือบจะออกมาจากใต้ถุนแล้ว
น้ัน เขาก็ผงะออกมาด้วยสีหน้าบูดเบ้ียว บอกว่า "พ่อครับ เจ้าสัตว์ตัวน้ีมีหนอนเต็มไปหมดเลย"
โอ ช่างน่าขยะแขยงเสียจริงๆ แอนดรูว์สวมถุงพลาสติกแล้วสอดมือเข้าไปท่ีใต้ถุน เขาจับหางหนู
เจ้ากรรมตวันัน้แล้วดงึเอาซากทีมี่แต่หนอนออกมา เขาวิง่เข้าไปในปา่ท่ีนอกเขตบา้นของเรา
พร้อมกับพยายามถือซากหนูตายให้ห่างจากตัวมากท่ีสุด จากน้ันก็เหว่ียงมันไปให้ไกลจากเขา

ถ้าหากหนูตัวนั้นสามารถอ่านความคิดของแอนดรูว์ออกขณะที่มันกำลังถูกเหวี่ยง
เข้าไปในป่า มันก็คงจะได้ยินเขาพูดว่า "ออกไปให้พ้นนะ" และถ้าหากหนูตัวเดิมพูดได้และพูด
ออกมาวา่ "นานแคไ่หนหรอื" แอนดรว์ูก็คงจะตอบวา่ "ตลอดไปเลย"

ตัวอย่างเร่ืองหนูตายแสดงให้เห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้สึกต่อความบาปสองแบบ
แบบแรก เช่นเดียวกับที่หนูตัวนั้นขับผมกับภรรยาให้ไปนอนที่ห้องอื่นและ
เชน่เดยีวกบัทีแ่อนดรวูโ์ยนซากหนตูายไปใหไ้กลตวัเขา



90  บทท่ี ส่ี

…ความชั่วช้าของเจ้าต่างหากที่ได้แยกเจ้าออกจากพระเจ้าของเจ้า
บาปของเจ้าทำให้พระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์จากเจ้า…     อิสยาห ์59:2

คุณคงจำได้ว่าเราได้กล่าวว่าพระคัมภีร์เปรียบเทียบความบาปกับสิ่งที่เน่าเสียไป
ความบาปสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เทียบได้กับหนูเน่าสำหรับเรา เช่นเดียวกับการ
นอนหลับอยู่ใกล้กับกล่ินเหม็นอย่างร้ายกาจจากซากสัตว์ไม่ใช่เร่ืองท่ีปกติ ธรรมดาสำหรับเรา
มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ปกติธรรมดาสำหรับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ที่จะยอมให้มี ความบาปปรากฏอยู่
ในการประทบัอยูข่องพระองค์

...พระเนตรของพระองค์บริสุทธิ์เกินกว่าจะมองดูความชั่ว พระองค์
ไม่ทรงสามารถทนต่อความผิดได้    ฮะบากกุ 1:13

เน่ืองจากความบาปไดท้ำให้ชีวิตของมนษุยทุ์กคนดา่งพร้อยเปน็มลทนิ พระเจา้จึง
ต้องทรงถอยหา่งออกมาจากเรา น่ีเป็นผลลพัธ์ของความบาป

ตัวอย่างเร่ืองหนูตายยังนำเราไปสู่ประเด็นท่ีสอง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้สึกว่าเรา
ควรจะแยกหา่งจากพระองคอ์ยู่นานเทา่ใด คำตอบนัน้ค่อนข้างชัดเจนตลอดไป
ความบาปนั้นมีผลที่ไม่จำกัดและเป็นนิรันดร เช่นเดียวกับที่เราไม่อยากมีชีวิต
อยู่ร่วมกับหนูตายทั้งสัปดาห์หรือเวลาไหนก็ตาม พระเจ้าก็จะไม่ยินยอมให้มี
ความบาปอยูใ่นที่ๆ  พระองคท์รงประทบัอยู่

ดังนั ้นความบาปได้ทำลายมิตรภาพ
บัดน้ีได้มีม่านหรือช่องว่างระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
แล้วมนษุย์...

2. ความตายฝา่ยรา่งกาย (วิญญาณของมนษุยแ์ยกออกจากรา่งกาย)
มนุษย์ต้องเข้ามาสู่โลกนี้ผ่านอาการเจ็บท้องขณะคลอดบุตร และต้องจากโลกนี้

ไปดว้ยความทกุขโ์ศกจากความตายเพราะผลของความบาปและคำสาปแชง่ พระเจา้ไดท้รง
บอกกบัอาดมัวา่

เจ้าจะทำมาหากินอาบเหง่ือต่างน้ำตราบจนเจ้ากลับคืนสู่ดิน เพราะเรา
นำเจา้มาจากดนิ เพราะเจา้เป็นธลีุดินและเจา้จะกลบัคืนสูธ่ลีุดิน"

   ปฐมกาล 3:19

...ตายแล้วในการล่วงละเมิดและ
ในบาปทั้งหลาย เอเฟซสั 2:1
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...ตายและกลับสู่ธุลีดิน     สดุดี 104:29

คุณอาจจะเคยไดยิ้นสำนวนทีก่ล่าววา่ "ทันทท่ีีคุณหมดลมหายใจ คุณก็ตาย" น่ันมี
ความหมายว่าทันทีที่ร่างกายของคุณตายลงวิญญาณของคุณก็ดับสูญไป แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่
พระคมัภีร์สอน เป็นความจรงิท่ีว่า...

การตายฝา่ยรา่งกายไมไ่ด้เป็นเรือ่งท่ียากเกนิกวา่เราจะเขา้ใจ แต่เราจำเปน็จะตอ้ง
เข้าใจบางสิง่มากยิง่ข้ึนเนือ่งจากวา่ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกับอาดมักับเอวา

เมื่อคุณตัดกิ่งไม้ออกจากลำต้น ใบไม้จะยังไม่เหี่ยวหรือแห้งตายไปในทันใด
ในทำนองเดียวกันเมื่อพระเจ้าทรงบอกกับอาดัมว่า "เมื่อเจ้ากินเจ้าจะตายแน่" พระเจ้า
ไม่ได้ทรงหมายความว่าอาดัมจะล้มลงกับพ้ืนขาดใจตายทันทีท่ีเขากินผลไม้ องค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงหมายความว่าอาดัมจะถูกตัดออกจากแหล่งชีวิต และจากนั้นก็เหมือนกับกิ่งไม้กิ่งนั้น
ร่างกายของเขาจะโรยราไปและหยดุทำงานในทีสุ่ด ร่างกายจะ...

...ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณตายแล้ว...     ยากอบ 2:26

…แต่พระคัมภีร์กล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อจิตวิญญาณมนุษย์ถือกำเนิดขึ้น
มาแล้วก็จะดำรงอยูช่ั่วนรัินดร แม้ว่าจะไมไ่ด้อยู่ในรา่งกายแล้วก็ตาม ไม่มีพระคมัภีร์ตอนใด
ทีส่อนในเรือ่งดวงวญิญาณดบัสญูหรอืถูกทำลายลา้ง

พระคัมภีร์ก็ไม่ได้สอนเก่ียวกับการกลายไปเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงอ่ืน ซ่ึงเป็นความคิด
ท่ีว่าเม่ือบุคคลคนหนึง่ตายลงเขาจะถกูซึมซับเขา้เป็นส่วนหนึง่ของธรรมชาติ

แต่พระคัมภีร์สอนว่าหลังจากความตายวิญญาณของมนุษย์จะยังคงดำรงอยู่ต่อไป
ในฐานะผูท้ีม่คีวามรูสึ้กนกึคดิแตป่ราศจากรา่งกาย

ถึงแมว้า่การถกูทำลายลา้งหรอืการกลายเปน็สว่นหนึง่ของสิง่อ่ืนเปน็แนวความคดิ
ทีม่มีาแตเ่ดมิหรอืพ่ึงเกิดขึน้ใหม ่พระคมัภรีก็์ไมไ่ดส้อนในทัง้สองเรือ่งนี ้ เชน่เดยีวกบัเรือ่ง
การเวยีนวา่ยตายเกดิ ซ่ึงมีความคดิวา่หลังจากความตายวญิญาณสามารถกลบัมามชีีวิตใหม่
ในร่างท่ีต่างไปจากเดิม ไม่มีพระคัมภีร์ตอนใดท่ีโมเสสหรือผู้เขียนคนใดในส่ีสิบคนท่ีได้บันทึก
เก่ียวกบั "วัฏจักรชวิีต" ซ่ึงไดแ้ก่การทีวิ่ญญาณเกดิ ตาย เกิดใหม ่แล้วก็ตายอกี ไมเ่พียงแตท่ี่
พระคัมภีร์ไม่ได้สอนเก่ียวกับการเวียนว่ายตายเกิด พระคัมภีร์ยังได้สอนอย่างชัดเจนในเร่ืองท่ี
ตรงกนัขา้มกบัการเวยีนวา่ยตายเกดิอีกด้วย น่ันคอืแต่ละคนมเีพียงหนึง่ชีวิตเทา่น้ัน
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...เหมือนที่มนุษย์ถูกกำหนดให้ตายครั้งเดียว หลังจากนั้นต้องพบกับ
การพิพากษา        ฮีบร ู9:27

เหมือนเมฆสลายตัวและลับหายไป คนที่ลงไปยังหลุมฝังศพก็ไม่หวน
คืนมาอกี เขาจะไมมี่วันไดก้ลบับ้านอกีเลย เขาจะไมเ่ป็นท่ีรู้จักในแถบนัน้อีก

      โยบ 7:9-10

มาถึงตรงน้ีแล้ว ก็เป็นการสมเหตุสมผลท่ีเราจะถามว่า "ถ้าคนเรามีแค่หน่ึงชีวิตและ
เม่ือร่างกายตายลงแตวิ่ญญาณยงัคงดำรงอยูต่่อไปเปน็เรือ่งจรงิแล้ว วิญญาณจะไปอาศยัอยู่
ท่ีไหน? เวลาน้ีบรรพบรุุษของเรามชีีวิตอยู่ท่ีไหน? พระคัมภีร์พูดไว้อย่างไร?" คำถามเหล่าน้ี
เป็นคำถามท่ีดี ซ่ึงเราจะได้หยิบยกคำถามเหล่าน้ีมาพูดถึงในบทต่อๆ ไป สำหรับตอนน้ี ให้เรา
พิจารณาความตายอกีลักษณะหนึง่ทีพ่ระคมัภรีไ์ดอ้ธิบายเอาไว้

3. ความตายตอ่ความชืน่ชมยินดีในอนาคต - ความตายครัง้ท่ีสอง
(การทีว่ญิญาณของมนษุยแ์ยกออกจากพระเจา้ชัว่นรินัดร)

บางคนพูดว่า "ถ้ามีคนถามคุณว่า 'เวลาท่ีคุณตายไปแล้ว คุณจะไปท่ีไหน?' ก็ให้คุณ
เงียบเสีย" คำพูดนี้ฟังดูลึกซึ้งแต่ก็หลีกเลี่ยงประเด็น ในทางตรงกันข้ามพระคัมภีร์พูดถึง
เร่ืองน้ีตรงๆ

พระคัมภีร์บอกกับเราว่าพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมบ้านอันพิเศษยิ่งสำหรับมนุษย์
หลังจากท่ีเขาได้ตายไปแล้ว บ้านน้ันเรียกว่าสวรรค์ สวรรค์เป็นสถานท่ีล้ำเลิศอย่างเหลือเช่ือซ่ึง
พระยาห์เวห์ได้ทรงออกแบบไวเ้พ่ือให้มนุษย์ได้ช่ืนชมยนิดีช่ัวนิรันดร เพียงแค่ได้เป็นไทจาก
ความบาป ความทกุข์ยากลำบาก และความตายกแ็สนวเิศษแล้ว

แต่เมื่อมีชีวิตนิรันดรก็มีความตายนิรันดรเช่นกัน ความตายนี้ถูกเรียกว่าเป็น
ความตายครั้งที่สองเช่นกัน อาจจะเป็นเพราะว่าความตายชนิดนี้เกิดขึ้นหลังจากความตาย
ฝ่ายรา่งกาย ความตายครัง้ทีส่องนีถู้กสงวนไวส้ำหรบัคนทีจ่ะไมไ่ดม้ชีวีติอาศยัอยูใ่นโลกอนั
สมบูรณ์แบบที่จะมาถึงในอนาคต พระคัมภีร์กล่าวว่าพวกเขาจะถูกส่งไปยังบึงไฟ ซึ่งเป็น
สถานท่ีอันน่ากลัว พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างไว้เพ่ือลงทัณฑ์ซาตานและเหล่าผีร้ายโดยเฉพาะ

บึงไฟนี่แหละคือความตายครั้งที่สอง     วิวรณ ์20:14

เม่ือมนษุยล์ะท้ิงมิตรภาพทีมี่กับพระเจา้ เขาก็เข้าอยู่ในขา่ยพวกทีเ่ป็นกบฏตอ่ต้าน
       พระเจา้ เขาก็ไดเ้ข้ารว่มกบัซาตาน ซ่ึงเป็น...

พระของยคุนี.้..     2 โครนิธ ์4:4
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...เจา้โลกนี.้..     ยอหน์ 12:33

พระคมัภรีก์ล่าววา่...

..ไฟนรัินดรท่ี์เตรยีมไวส้ำหรบัมารรา้ยกบัสมุนของมนั  มัทธวิ 25:41

...ผู้ใดเลอืกทีจ่ะเปน็มิตรกบัโลกกเ็ป็นศัตรตู่อพระเจา้     ยากอบ 4:4

วันหน่ึงเหล่าศัตรูของพระเจา้ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือวิญญาณก็จะต้องเข้าไปอยู่ใน

พระคัมภีร์พูดถึงการถูก กโยนเข้าไปในบึงไฟที่ไหม้ด้วย
กำมะถันท้ังท่ียังมีชีวิตอยู่ และการ ขต้องทนทุกข์ทรมาน ท้ังกลางวันและ
กลางคืนอยู่ช่ัวนิรันดร สถานท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีแห่ง คความทุกข์ระทม
การไร้ซ่ึงความสุข ข้อพระธรรมพูดถึงงหนอน (ความหมายตามตวัก็คือ
ตัวอ่อนของแมลงที่ไร้ขา) จความมืดสนิท ผู้คนที่ร่ำให้คร่ำครวญและ
ขบเขี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความทุกข์ คอแห้งผากด้วยฉความกระหายน้ำ
จดจำถึงชีวิตน้ีได้และนึกปรารถนาทีจ่ะไม่ให้มีใครมาอยูท่ี่น่ีกับพวกเขา
นรกเป็นสถานที ่ที ่ผู ้ต้องโทษทัณฑ์ประสบกับความทุกข์ทรมาน
ตามลำพัง หาใช่สถานท่ีท่ีมีการเฉลิมฉลองด้วยการปลอ่ยเน้ือปล่อยตัว
มัว่โลกยีข์องสหายกบัสหายแตอ่ยา่งใดไม่

แต่คนขลาด คนไมเ่ช่ือ คนทีน่่าเกลยีดน่าชัง คนทีฆ่่ามนุษย ์คนล่วง
ประเวณ ีคนใชเ้วทย์มนต์ คนไหวรู้ปเคารพ  และคนทัง้ปวงทีพู่ดมุสาน้ัน มรดก
ของเขาอยูท่ี่บึงไฟและกำมะถนัทีก่ำลงัไหมอ้ยู่น้ัน น่ันคือความตายครัง้ทีส่อง

      วิวรณ ์2:18

ในบทตอ่ๆ ไป เราจะพบวา่วิธีการตดัสินวา่ใครจะมชีีวิตอยูใ่นนรกหรอืสวรรคน้ั์น
เป็นอยา่งไร

⌫
เมื่ออาดัมกับเอวาทำบาป พวกเขาก็ทำให้พระฉายาของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรง

เนรมิตสร้างแก่พวกเขาเส่ือมโทรมไป พวกเขาทำให้พระสิริท่ีพระเจ้าได้ทรงหล่อหลอมให้แก่
พวกเขาต้องมัวหมองไป เราอาจยังเห็นถึงพระฉายาน้ันในแง่มุมต่างๆ พระสิริของพระเจ้ายังคง
อยู่ในตัวมนุษย์ในระดับหน่ึง แต่พระสิริน้ันก็เป็นมลทินไปจนหมดสิน้ ผลกระทบทีก่่อให้เกิด
ความเสือ่มโทรมนัน้ก็เป็นเหมอืนโรครา้ยแรงถงึตายทีแ่พร่กระจายไปทัว่ทกุด้านของมนษุย์

ก วิวรณ ์19.20
  แม้ว่าร่างกาย
  จะตายแตว่่า
  วิญญาณจะ
  ยังมีชีวิตอยู่
ข วิวรณ ์20.10
ค สดุดี 116.3
ง มาระโก 9.48
จ มัทธวิ 8.12,
  22.13, 25.30
ฉ ลูกา 16.24
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ตัวอย่างเช่น นานมาแล้วแพทย์สันนิษฐานว่าเพื่อนของผมคนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็ง
แรกทีเดียวไม่มีใครในพวกเราสามารถบอกได้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น แต่เราทุกคนรู้ว่าเขา
มีปัญหาน้ี เราทุกคนรู้ว่าเขาตกอยู่ในสภาวะน้ี เขาเร่ิมพูดไม่ชัด ผิวของเขาเริม่เหลือง เขาไม่มี
พละกำลังอย่างที่เขาเคยมี เราทุกคนรู้ว่าขึ้นอยู่กับเวลาว่าเมื่อไหร่มะเร็งจะคร่าชีวิตของเขา
ในลักษณะเดยีวกนัเราอาจกลา่วไดว่้ามนษุยชาตติกอยูใ่นสภาพทีร้่ายแรงถงึตาย พระคมัภีร์
เรียกสภาวะน้ันว่าธรรมชาติบาปหรือธรรมชาติของอาดัม วันหน่ึงสภาวะบาปท่ีเป็นเหมือนกับ
มะเรง็รา้ยจะครา่ชวีติไป

เหมือนกับผลแอปเปิล้ท่ีภายนอกสวยงามหมดจดแตเ่น้ือในเนา่เสีย บ่อยครัง้ผู้คน
มักปกปิดสภาวะบาปของตนเองได้มิดชิดดี แต่เราก็จะมองเห็นอาการเน่าเสียของมันได้
เป็นครัง้คราว เพราะวา่ธรรมชาตบิาปจะเปดิเผยตวัของมนัทกุครัง้ท่ีใครกต็ามทำความผดิ


ในประเทศศรีลังกามีภูเขาช่ือว่ายอดของอาดัม บางคนอ้างว่าท่ียอดเขาน้ันมีรอยเท้า

ขนาดยักษ์ของอาดัมประทับอยู่ เราจะเห็นว่าโลกที่อาดัมกับเอวาอาศัยอยู่นั้นได้ถูกทำลาย
ลงเสียแลว้ ดังน้ันรอยเทา้ใดๆ ท่ีเคยทิง้ร่องรอยเอาไวก็้น่าจะถกูลบเลอืนไปจนหมดสิน้แล้ว
แต่พระคัมภีร์พูดถึงสิ่งหนึ่งเอาไว้อย่างชัดเจน นั่นคือนับตั้งแต่ยุคสมัยของอาดัมเป็นต้นมา
มนษุยชาตก็ิได ้"เดินตามรอย" เขามาตลอด

เนื่องจากความบาปของอาดัม ธรรมชาติบาปจึงถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานของเขา
และเพราะวา่อาดมัตาย ลูกหลานของเขาทกุคนจงึตายดว้ย

ฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปเข้ามาในโลกเพราะมนุษย์คนเดียวและ
บาปนำความตายมา และโดยทางน้ีเองความตายจึงมาถึงมวลมนุษย์เพราะทุกคน
ได้ทำบาป         โรม 5:12


หากการพูดถึงความบาปและความตายเป็นเรื่องที่น่ากลัว นั่นก็น่าจะเป็นเครื่อง

เตือนใจเราว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงกระทำให้เรื่องที่ไม่น่าชื่นชูใจกลายเป็นเรื่องที่สวยงามเลย
พระองค์ทรงบอกกับเราในส่ิงท่ีเราจำเป็นต้องรู้อย่างสหายท่ีดีพึงกระทำ ตรงกันข้ามกับความ
ซ่ือตรงขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระคมัภีร์กล่าววา่

พระของยุคน้ีคือมาร ทำให้จิตใจของผู้ไม่เช่ือมืดบอดไป.. 2 โครินธ์ 4:4
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ซาตานพูดมุสา มันทำให้จิตใจของผู้คนมืดบอดไปด้วยความจริงเพียงครึ่งเดียว
มันหลอกลวงผูค้นอยา่งแยบยลอยา่งท่ีได้เคยทำกบัอาดมักับเอวามาแลว้ ซาตานไมใ่ช่สหาย
พระคมัภรีก์ล่าววา่...

...มารผู้เป็นศัตรูของท่านวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำราม เที่ยวหา
เหยื่อเพื่อขย้ำกิน     1 เปโตร 5:8

เร่ืองราวท้ังหมดน้ีชวนให้หมดกำลังใจอย่างย่ิง แต่ขอให้คุณอ่านต่อไป เพราะว่าข่าวดี
กำลังจะมาถงึ


"มันทำให้เราตระหนักได้แม้ว่าร่างกายภายนอกจะแตกต่างกันออกไป

แต่มนุษย์ทุกคนก็ล้วนเป็นสมาชิกของแก่นแท้เพียงหน่ึงเดียวซ่ึงอุบัติข้ึนมาเม่ือไม่นาน
มานี้ในสถานที่แห่งเดียวกัน มีความเกี่ยวข้องเป็นน้องพี่ทางชีววิทยาอย่างลึกซึ้ง
กว่าที่เราได้เคยตระหนักมาก่อน" สตีเฟน เจย์ กูล์ด นักชีวโบราณวิทยาแห่ง
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดและนักเขียนผู้ล่วงลับได้กล่าวเอาไว้เช่นนั้นในบทความเรื่อง
"การคน้หาอาดมั กับเอวา" ซ่ึงเป็นเร่ืองเด่นประจำปกนติยสารนวิส์วีค ปี 1988

บทความนั้นได้กล่าวว่า กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ "...ซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านชีว
โมเลกลุ...ได้พิจารณายนีส์อันหลากหลายจากนานาประชาชาต ิและตดิตามรอยของ
ดีเอ็นเอ ซึ่งได้นำพวกเขาไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเราทุกคน"
..."ไมม่คีวามแตกตา่งระหวา่งเชือ้ชาตปิรากฏอยูเ่ลยแมแ้ตน่อ้ย"

พระคมัภรีก์ล่าววา่

...อาดัมต้ังช่ือภรรยาของตนว่าเอวา เพราะนางเป็นมารดาของผู้มีชีวิต
ทั้งปวง    ปฐมกาล 3:20

จากนัน้ในป ี 1995 นติยสารไทมส ์ ไดน้ำเสนอบทความสัน้ๆ ซ่ึงกล่าววา่
มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีแสดงให้เห็นว่า "...มี 'อาดัม' ในบรรพกาล ซ่ึงโครโมโซม
ของเขานัน้มลัีกษณะคลา้ยคลงึกับโครโมโซมของทกุๆ คนทีมี่ชีวิตอยูใ่นโลกขณะนี"้
พระคมัภรีก์ล่าววา่
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จากมนุษย์เพียงคนเดียวพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติให้อาศัย
ท่ัวพิภพ  ...    กจิการ 17:26

การศกึษาเกีย่วกบัดเีอน็เอเหล่านี ้สรปุวา่เราทกุคนมบีรรพบรุษุชายหญงิ
หน่ึงคู่ นักวิทยาศาสตร์บางคนเห็นด้วยกับข้อสรุปน้ี ในขณะท่ีนักวิทยาศาสตร์บางคนก็
ไม่เห็นด้วย กระทั่งคนที่เห็นด้วยกับข้อสรุปดังกล่าวก็ระบุว่าบรรพบุรุษชายหญิง
ที่พูดถึงอาจจะไม่ใช่อาดัมกับเอวาในพระคัมภีร์ก็เป็นได้ ไม่ว่านักวิทยาศาสตร์จะมี
ความเห็นแบบใดก็ตาม ส่ิงท่ีน่าสนใจก็คือการค้นพบเหล่าน้ันสอดคล้องกับพระคัมภีร์
การค้นพบทางด้านชีวโมเลกุลสมัยใหม่ในเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆ ยืนยันถึงสิ่งที่
ข้อพระธรรมได้บ่งช้ีมานานนับพันๆ ปี น่ันคือเราทุกคนล้วนเก่ียวข้องกันอย่างใกล้ชิด

  

ในปฐมกาลพระยาห์เวหแ์ละมนุษย์
เป็นสหายสนิทดำเนินชีวิตร่วมกันด้วยความ
ปรองดองอยู่ในโลกอันสมบูรณ์แบบ คนที่
สมบูรณ์แบบเท่านั้นจึงจะดำเนินชีวิตร่วมกับ
พระเจา้ผูท้รงสมบรูณแ์บบได้

สะพานแห่งความสัมพันธ์พังทลาย
ลง เมื่ออาดัมกับเอวาเชื่อคำพูดของซาตาน
มากกว่าพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าและ
ฝ่าฝืนคำสั่งอันชัดแจ้งของพระเจ้า ทั้งโลก
เปล่ียนแปลงไป กลายเป็นสถานท่ีท่ีเต็มไปด้วย
ความรูสึ้กหวาดกลวั ความรูสึ้กผิด ความรูสึ้ก
ละอาย ความโศกเศรา้และความตาย
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1. ความไม่ชอบธรรม คือความคิดและการกระทำที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่

ไมถู่กตอ้ง
2. ความเน่าเสีย ความเส่ือมโทรม เม่ือความดีสูญไปเน่ืองจากผลกระทบซ่ึงทำให้ส่ิงต่าง

เสื่อมโทรมไปเนื่องจากความบาป เมื่อความถ่อมใจถูกทดแทนด้วยความอหังการ
และการเอาตนเองเปน็ศูนยก์ลาง

3. การไม่เช่ือฟัง การกบฏ คือการเพิกเฉยละเลยคำส่ังเพราะเราคิดว่าเรารู้ดีกว่าพระเจ้า
4. โรคภยัไข้เจ็บ สภาวะหรือความเจบ็ปว่ยของจติวญิญาณทีร้่ายแรงถงึชีวิต ธรรมชาติ

บาปทีเ่ปน็เหมอืนกบัมะเรง็รา้ยซึง่ส่งผลตอ่ความตายชัว่นรินัดร การกระทำทีเ่ตม็ไป
ด้วยความบาปเปน็อาการของสภาวะภายใน
มักเช่ือกันวา่เด็กๆ ท่ีเกิดมาในโลกนีเ้ป็นทารกทีส่มบรูณ์แบบ ปราศจากความบาป

แต่ข้อพระธรรมสอนเอาไวว่้าอย่างไร เราเกิดมาพร้อมกับธรรมชาตท่ีิปราศจากความบาปจรงิ
หรอืไม่

เม่ือพิจารณาตามความเหน็ของกษัตริย์ดาวิดซ่ึงเป็นหน่ึงในผู้เผยพระวจนะสีสิ่บคน
ทีไ่ดเ้ขยีนพระคมัภรีส์ำคญัหลายตอน

หลังจากท่ีอาดัมกับเอวาได้ทำบาป ท้ังคู่พยายามปกปิด
ความบาปของตนด้วยการแก้ไขรูปลักษณ์ภายนอก
แต่ใบมะเด่ือใช้ไม่ได้ผล หุบเหวระหว่างมนุษย์กับ
พระเจ้ายังคงอยู่ ความบาปและความตายอยู่ใน
สายเลือดของอาดัม ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่ง
ไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ต้นแบบอย่างไรก็ให้ผล
อย่างนั้น เช่นเดียวกับที่ต้นแอปเปิ้ลออกผลเป็น
ลูกแอปเปิล้ แมวออกลกูเป็นแมว คนบาปกใ็ห้กำเนิดคนบาป

เมื่อเราดำเนินเรื่องราวต่อไป เราจะพบว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะปฏิเสธว่า
ตนเองเต็มไปด้วยความบาป เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะหาหนทางกลับไปหาพระเจ้า
และเปน็ธรรมชาตขิองมนษุยท่ี์จะแสวงหาหนทางกลบัไปสูโ่ลกอันสมบรูณ์แบบอกีครัง้หน่ึง

แน่ทีเดียว ข้าพระองคก็์บาปมาต้ังแต่เกิด  บาปต้ังแต่วินาทท่ีีมารดา
ได้ตั้งครรภ์ข้าพระองค์        สดุดี 51:5
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ไม่จรงิ เม่ือพิจารณาตามเหน็ของโยบ ซ่ึงเขียนหนงัสือเล่มหนึง่ในพระคมัภีร์

ใครเลา่สามารถเอาความบรสุิทธิอ์อกจากสิง่ทีไ่ม่บรสุิทธิ ์ ไม่มีสักคน
        โยบ 14:4

ไม่จรงิ เม่ือพิจารณาจากประสบการณชี์วิตของเราเอง

อะไรคือต้นเหตุของการต่อสู้ และการทะเลาะวิวาท
ในหมู่พวกท่าน? สิ่งเหล่านี้มาจากตัณหาซึ่งขับเคี่ยวกัน
ภายในทา่นไมใ่ชห่รอื?        ยากอบ 4:1

เราต้องต้ังคำถามยากๆ กับตนเอง พ่อแม่ของเรา
ต้องสอนให้เราโกหก ไม่เช่ือฟัง เห็นแก่ตัว ทะเลาะเบาะแว้ง
กันหรอืไม่ ไม่ต้องสอนเลย เราไมต้่องสอน ธรรมชาตขิอง
มนุษย์ว่าต้องทำบาปอย่างไรบ้าง เราทำส่ิงต่างๆ เหล่าน้ันได้
เองอย่างเป็นธรรมชาติ

ความบาปเป็นเหมือนกับโรคระบาด ข้อพระธรรม
กล่าววา่ธรรมชาตบิาปของอาดมั (พร้อมๆ กับอาการและ
ผลทั้งหมดของธรรมชาติบาป) แพร่กระจายมาถึงเรา
ทุกคน อาดัมทำบาป ธรรมชาติบาปของอาดัมก็ถ่ายทอด
สู่ลูกหลานของอาดมัทกุคน
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ในบทต้นๆ เราได้เรียนรู้เล็กน้อยเก่ียวกับพระลักษณะของพระยาห์เวห์ เม่ือเราศึกษา

ไปเร่ือยๆ เราก็จะเรียนรู้มากข้ึน แต่สำหรับตอนน้ีเราจำเป็นจะต้องหยุดช่ัวขณะและปูรากฐาน
ของเราให้แข็งแรงดีเสียก่อน จากนั้นจึงค่อยใส่ชิ้นส่วนปริศนาของพระคัมภีร์ชิ ้นอื่นๆ
เข้าไปในภาพทีเ่ราไดเ้ร่ิมตน้ประกอบเปน็รปูเปน็รา่งขึน้

ถ้าเราเข้าใจว่าเม่ือพระยาห์เวห์ได้ทรงตัง้กฎฝ่ายกายภาพเพือ่ควบคมุดูแลจักรวาล
พระองค์ก็ได้ทรงตั้งกฎฝ่ายวิญญาณเพื่อให้ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับมนุษย์
เช่นกัน เราก็จะเข้าใจในเรื่องอื่นได้ดียิ่งขึ้น ดังเช่นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟิสิกส์และเคมี
ช่วยให้เราเข้าใจส่ิงต่างๆ ของโลกรอบตัวเราได้ดีย่ิงข้ึนอย่างไร ความรู้เก่ียวกับกฎฝ่ายจิตวิญญาณ
ก็ช่วยให้เราเข้าใจส่ิงต่างๆ เก่ียวกับความเป็นความตายได้ดีย่ิงข้ึนอย่างน้ัน กฎฝ่ายจิตวิญญาณ
ไม่ยากเกินความเขา้ใจ เราจะเริม่ตน้พิจารณาสถานการณข์องมนษุยกั์นก่อน


เนื่องจากการตัดสินใจเลือกของอาดัมกับเอวา มนุษยชาติจึงต้องเผชิญหน้ากับ

สถานการณ์ที่มีทางเลือกสองทาง ซึ่งแต่ละทางเลือกนั้นก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเลย ปัญหาซึ่ง
ประกอบดว้ยสองดา้นเหมอืนกับสองดา้นของเหรยีญเดยีวกนั

เรามบีางสิง่ท่ีเราไมอ่ยากได ้- ทัณฑ์บาป และ...
เราจำเปน็ตอ้งมีบางส่ิงท่ีเราไมมี่ - ความสมบรูณแ์บบ

ผมจะอธบิายใหล้ะเอียดมากขึน้

การเปรียบเทียบเชิงการตัดสินคดีความ ในกรณีนี้การประพฤติผิด
ถูกพิจารณาว่าเป็นหนี้ต่อสังคมซึ่งจะต้องมีการชำระด้วยการลงโทษอย่างเหมาะสม
เราสามารถพบตน้ตอของแนวคดิลักษณะนีไ้ด้ในยคุโรมนัโบราณ ในยคุน้ันผู้ท่ีฝ่าฝืน
กฎหมายจะยังไม่อาจถูกนำตัวไปรับการพิจารณาคดีจนกว่าจะมีการฟ้องร้องอย่าง
เป็นทางการ พร้อมกับแสดงเอกสารใบแจ้งหน้ีลงรายละเอียดการกระทำผดิกฎหมาย
อย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร ถ้าผู้ถูกกล่าวหามคีวามผดิจรงิ ผู้พิพากษาจะบนัทกึโทษ

 ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ เราทุกคนรู้ว่าในเกมส์กีฬาเมื่อนักกีฬาฝ่าฝืนกฎ เขาต้องถูกทำโทษ
แต่ว่าทัณฑ์บาปคืออะไรและวิธีการชดใช้ทัณฑ์บาปคืออะไร พระคัมภีร์เปรียบเทียบธรรมเนียม
การตัดสินคดีความในยุคโบราณกับธรรมเนียมทางการเงินเพ่ือตอบคำถามเหล่าน้ี ธรรมเนียม
ท้ังคู่ใชแ้นวคดิเก่ียวกบัใบแจง้หนี้
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ลงบนเอกสารดังกล่าว ( เช่น จำคุก 5 ปี) เอกสารซ่ึงลงรายละเอียดเก่ียวกับการกระทำ
ผิดกฎหมาย และวิธีการชดใช้ความผิดจะถูกตอกติดไว้ท่ีประตูห้องขังอยู่เช่นน้ัน จนกว่า
บุคคลนั้นจะชดใช้ความผิดจนครบถ้วน เมื่อนั้นเอกสารฉบับนี้ก็จะถูกปลดออก
จากประตูและนำข้ึนเสนอต่อบรรดาเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงจะเขียนข้อความว่า "ยกเลิก" หรือ "ชำระ
ครบถ้วนแล้ว" ไขว้บนหน้าเอกสารฟ้อง จากน้ันนักโทษก็จะได้รับการปล่อยตัวให้เป็นอิสระ

ในทำนองเดยีวกนั พระคมัภรีส์อนวา่มนษุยท์กุคนตอ้งเผชญิหนา้กับการฟอ้งรอ้ง
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ใบแจ้งหนี้ซึ ่งจะระบุถึงความบาปของบุคคลแต่ละคนไม่ว่า
ความบาปน้ันจะใหญ่หรือเล็ก ให้เรานึกภาพมนุษย์ยืนอยู่ในห้องพิจารณาคดี และถูกตัดสินว่า
ได้กระทำผดิตอ่พระเจา้ผูท้รงบรสุิทธ์ิ ผู้พิพากษาอ่านคำตดัสินชีข้าดตาม...

...กฎแห่งบาปและความตาย...          โรม 8:2

พระเจ้าได้ทรงเตือนแก่อาดัมกับเอวาถึงกฎน้ี เม่ือพระองค์ทรงบอกท้ังคู่ว่าพวกเขา
จะตอ้งตายถา้หากไมเ่ชือ่ฟังพระดำรสัของพระองค์

การเปรยีบเทยีบทางการเงนิ ในแถบประเทศตะวนัออกกลางเมือ่หลายศตวรรษ
ท่ีผ่านมา เม่ือมีใครกู้หน้ียืมสินก็จะมีการร่าง "เอกสารทางการแสดงว่าได้ติดค้างหน้ีสิน"
ข้ึน "เอกสารแสดงวา่ไดต้ดิคา้งหนีสิ้น" น้ันเรยีกวา่เป็นใบแจง้หน้ีเช่นกัน ในเอกสาร
จะระบเุง่ือนไขการกูยื้มและขัน้ตอนการชำระจนครบจำนวน
ในทำนองเดยีวกนั พระคมัภีร์สอนวา่ ในบญัชแียกประเภทดา้นศีลธรรมจรรยานัน้

บาปของเราก่อให้เกิดหนี้ซึ่งมีราคาที่เราต้องจ่าย ลองคิดภาพถึงมนุษย์ยืนต่อหน้าเจ้าหน้า
ทีกู้่ยมื ซ่ึงถือใบแจง้หนีซ่ึ้งครบกำหนดตอ้งชำระใบแจง้หนีร้ะบวุ่า...

ค่าตอบแทนที่ได้จากบาปคือความตาย โรม 6:23

โทษทัณฑ์ที่ได้รับคือความตาย

...ผู้ใดที่ทำบาปผู้นั้นจะต้องตาย เอเสเคยีล 18:20
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ไม่ว่าจะมองในแง่ทัณฑ์บาปหรือหน้ีบาป ผลลัพธ์ของความบาปก็เหมือนๆ กัน
น่ันคอืความตายในความหมายทัง้สามดา้น

จึงเหลือคำถามว่า มนุษย์สามารถจ่ายหนี้นั้นได้หรือไม่? คำตอบก็คือ ได้
แต่เน่ืองจากความตายคร้ังท่ีสองน้ันดำรงอยู่ช่ัวนิรันดร จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะนับว่าเป็นการ
ชำระ เน่ืองจากใบแจ้งหน้ีท่ีตอกติดไว้ท่ีประตูนรกน้ัน มีข้อความเขียนเอาไว้ว่า "ความตาย
ชัว่นรัินดร" มนษุยท่ี์เต็มไปดว้ยความบาปจงึต้องถูกจำจองชัว่นรัินดร เขาไมมี่ทางหยดุ
ชำระหนีไ้ดเ้ลย

น่ีเป็นขา่วรา้ย มนษุยชาตติกอยูใ่นสถานการณท่ี์มีทางเลือกสองทาง ซ่ึงแต่ละ
ทางเลอืกก็ไมไ่ดดี้ไปกวา่กันเลย

 ⌫ เน่ืองจากผูท่ี้สมบรูณ์แบบเทา่น้ันจงึจะดำรงชวิีตอยู่
ร่วมกับพระเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์แบบในสวรรค์อันสมบูรณ์แบบได้ เราจำเป็นต้องมีส่ิงท่ีอาดัมกับ
เอวาได้ทำสูญหายไปที่ในสวนเอเดน นั่นคือ เราจำเป็นจะต้องถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาซึ่ง
ปราศจากมลทนิของพระเจา้ใหม่อีกครัง้หน่ึง ข้อพระธรรมกลา่ววา่

แต่น่ีเป็นเพียงดา้นหนึง่ของปญัหา ยังมีอีกด้านหนึง่ของเหรยีญทีเ่ราจำเปน็จะตอ้ง
พิจารณา น่ันคือถึงแม้ว่าหน้ีบาปของเราจะถกู "ลบ" หรือ "ชำระจนครบถว้น" แล้ว แต่เราก็ยัง
ไม่อาจดำรงชวิีตอยูร่่วมกบัพระเจา้ในสวรรคไ์ด้ เพราะวา่เราจำเปน็ตอ้งมีบางส่ิงท่ีเราไมมี่

... ปราศจากความบริสุทธ์ิแล้วก็ไม่มีใครจะได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย
     ฮีบร ู 12:14

คุณความดีนี้หรือความชอบธรรมนี้ต้องเท่าเทียมกับความชอบธรรมขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้ เน่ืองจากไมมี่ใครใกลเ้คียงความสมบรูณ์ดังกล่าว เราจงึมีปัญหาอยู่


มนุษยชาติถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับคำถามสองด้านจากสถานการณ์เดียวกัน น่ันคือ

เราจะกำจัดทัณฑ์บาปได้อย่างไร และทำอย่างไรเราถึงจะมีความชอบธรรมเทา่เทียมกับความ
ชอบธรรมขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เพื่อเราจะได้เป็นที่ยอมรับให้อยู่ในการทรงสถิตของ
พระเจา้
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เมื่อเราเข้าใจถึงสถานการณ์ของมนุษย์แล้ว เวลานี้ให้เราหันความสนใจกลับมาที่
พระยาหเ์วหแ์ละพิจารณาวา่ส่ิงนีส่้งผลกระทบตอ่พระองคอ์ยา่งไรบา้ง


เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงสถานการณ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างซาบซ้ึง เราจำเป็น

จะตอ้งเข้าใจคณุลักษณะสองประการซึง่เป็นส่วนหนึง่ของพระลกัษณะของพระองค ์
   เราชอบความยติุธรรม เรารูสึ้กไม่ชอบใจเวลาทีมี่
อันธพาลเอาเปรียบคนท่ีอ่อนแอกว่า แม้แต่ขณะท่ียังเป็นเด็กอยู่ เราก็รู้ว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่ยุติธรรม
หากมีใครทำสิง่ท่ีไม่ดีกับคนอืน่แล้วไมต้่องถูกทำโทษ แม้วา่ความรูสึ้กในเรือ่งความยติุธรรม
ของเราอาจจะบดิเบอืนไป แต่ก็ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อวิถีท่ีพระยาหเ์วห์ทรงพนิิจส่ิงต่างๆ

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชอบธรรม พระองค์ทรงรักความยุติธรรม
       สดุดี 11:7

เน่ืองจากพระยาห์เวห์ทรงปราศจากความบาป พระองค์จึงทรงซ่ือตรงและยุติธรรม
เมือ่ทรงจดัการกบับรรดาผูท่ี้พระองคไ์ด้ทรงเนรมติสรา้งข้ึน

พระองค์ทรงเป็นพระศิลา พระราชกิจของพระองค์สมบูรณ์พร้อม
และวิถีทางของพระองคล้์วนยุติธรรม ทรงเปน็พระเจา้ผู้ซ่ือสัตย์ ผู้ไม่ทำส่ิงท่ีผิด
ใดๆเลย พระองคท์รงชอบธรรมและยติุธรรม     เฉลยธรรมบญัญัติ 32:4

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาตัดสินในอุดมคติ เพราะว่าพระองค์ทรงกระทำ
ต่อทุกคนแบบเดยีวกนั

            เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือพระ
ท้ังปวง ทรงเปน็จอมเจา้นายเหนอืเจา้นายทัง้หลาย ทรงเปน็พระเจา้ผูย่ิ้งใหญ่
ทรงฤทธิแ์ละนา่เกรงขาม ผู้ทรงปราศจากอคตแิละไมท่รงเหน็แกอ่ามิสสินจา้ง
                                                      เฉลยธรรมบญัญติั10:17

ไม่ว่าจะทรงจัดการกับเจ้าชายหรือขอทาน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิบัติ
ตามกฎอยา่งเท่าเทียมกนัในโลกนี ้บางคนอาจจะซอ่นความผดิของตน โกหกเก่ียวกบั
ความผิดนั้นๆ ติดสินบนผู้พิพากษา หรือไม่ถูกจับ แต่กับพระเจ้าแล้วไม่มีคนทำชั่ว
คนไหนทำบาปแลว้จะไมต้่องถูกลงโทษ
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เพราะพระเจ้าจะทรงพิพากษาการกระทำทุกอย่าง รวมถึงทุกสิ่งที่
ปกปิดไว ้ไม่ว่าดีหรอืช่ัว         ปัญญาจารย ์12:14

ความชอบธรรมและความยุติธรรมคือฐานแห่งราชบัลลังก์ของ
พระองค ์ความรกัและความซือ่สัตย์นำเสดจ็พระองค์       สดุดี 89:14

เม่ืออาดัมกับเอวาทำบาป พระเจ้าไม่ทรงอาจตรัสว่า "โอ ลืมมันเสียเถิด" หรือ "เราจะ
ทำเป็นว่าเร่ืองน้ีไม่เคยเกิดข้ึนเลย" หรือ "มันเป็นแค่บาปเล็กน้อยเท่าน้ันเอง" พระองค์ไม่ทรง
ทำเช่นน้ัน เพราะว่าน่ันจะเป็นการขัดต่อพระลักษณะอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ องค์พระผู้
เป็นเจา้ทรงตอ้งกระทำบางสิง่กับความบาปของมนษุย ์พระองคท์รงตอ้งจัดการกบัมนั ส่ิงท่ี
บ่งช้ีว่าพระองค์ทรงพินิจเร่ืองความบาปอยา่งจริงจังเพียงไหนก็คือโทษทัณฑ์ท่ีทรงได้กำหนด
ข้ึนสำหรบัเรือ่งน้ี ความตายในความหมายทัง้สามดา้น อีกครัง้หน่ึง เร่ืองน้ีไม่ใช่ข่าวดเีลย แต่
ขอบพระคุณพระเจ้าท่ีเราจำเป็นจะต้องจดจำถึงพระลักษณะอีกด้านหน่ึงของพระองค์ไว้เช่นกัน

   พระเจ้าไม่เพียงยุติธรรมเท่าน้ัน
แต่โดยพระธรรมชาติของพระองค์แล้ว พระองค์ทรงรัก เราได้เห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้ทรงสำแดงความรักเม่ือทรงเนรมิตสร้างโลกน้ีข้ึน เป็นท่ีประจักษ์แจ้งว่าความรักของพระองค์
ทรงสำแดงผา่นความหว่งใยทีท่รงมต่ีอส่ิงท่ีพระองคท์รงเนรมติสรา้งและพระองคท์รง...

...จัดเตรียมทุกสิ่งให้เราอย่างบริบูรณ์เพื่อความเบิกบานใจของเรา
   1 ทิโมธ ี6:17

อาดัมกับเอวาเป็นผู้ที่ทำลายมิตรภาพกับพระเจ้า แต่พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง
พระยาหเ์วห์ยังทรงรกัท้ังสองคนอยู ่ส่ิงท่ีพระองคไ์ม่ได้ทรงรกัก็คือความบาปของพวกเขา

จงขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงเหนือพระทั้งปวง ความรักมั่นคงของ
พระองค์ดำรงนิรันดร์ จงขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือพระท้ังปวง ความรัก
มั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์    สดุดี 136:2-3

⌫
ความยุติธรรมและธรรมชาติอันประกอบด้วยความรักของพระเจ้าสร้างสองสิ่ง

ท่ีขัดแยง้กัน เม่ือคุณพิจารณารว่มกบัสถานการณท่ี์มนษุยก์ำลังเผชญิอยู ่ น่ันคอื ความบาป
เท่ากับความตาย พระเจ้าต้องทรงใช้กฎของพระองค์โดยปราศจากข้อยกเว้นเพื่อให้
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ยุติธรรมโดยสมบรูณ์ น่ันหมายถึงว่าเราทุกคนต้องใช้หน้ีบาป เราทุกคนต้องตาย แต่เพราะว่า
พระเจ้าทรงประกอบด้วยความรัก พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะลงโทษเรา พระองค์ทรง
ตอ้งการใหเ้รามชีวีติอยูร่ว่มกบัพระองคช์ัว่นรินัดรในฐานะสหายของพระองค์

คุณสมบัติทั้งสองประการของพระองค์เท่าเทียมกัน พระเจ้าไม่ได้ทรงประกอบ
ไปด้วยความรักมากกว่าความยุติธรรม เน่ืองจากพระยาห์เวห์ทรงกระทำทุกอย่างท่ีสอดคล้อง
กับพระลักษณะอันสมบูรณ์แบบของพระองค์ พระองค์จะทรงแสดงออกถึงคุณลักษณะทั้ง
สองด้านของพระองค์อย่างเท่าเทียมกันเสมอ คำถามก็คือ "องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประกอบ
ดว้ยความรกัและความยตุธิรรมเชน่นัน้ไดอ้ยา่งไร?"


พระคมัภีร์พูดอยา่งชัดเจนวา่พระเจา้ทรงลงโทษทกุคนทียั่งมีชีวิตอยูใ่นโลกนี ้และ

ทุกคนทีต่ายไปแลว้ ไม่มีทางหนพ้ีน น่ีเป็นเรือ่งแน่นอน พระคมัภีร์กล่าววา่...

คนเราล้วนต้องตายไปเหมือนน้ำหกรดแผ่นดิน จะรวบรวมคืนมาอีก
ไมไ่ด.้..          2 ซามูเอล 14:14ก

แต่ข้อพระธรรมไม่ได้จบลงเพียงเท่าน้ัน เพราะว่าพระเจ้าทรงประกอบด้วยความรัก
เช่นกัน

...แต่ทรงคิดหาหนทางไม่ให้คนที่ถูกเนรเทศไปต้องถูกตัดขาดจาก
พระองค์          2 ซามูเอล 14:14ข

ถึงแม้พระเจ้าจะทรงยินยอมให้ร่างกายของเราตายได้ แต่พระองค์ทรงหาวิธีที่จะ
ช่วยให้วิญญาณของเรารอดพน้จากบงึไฟ พระองค์ทรงทำใหเ้รามีโอกาสท่ีจะมีชีวิตอยู่ในการ
ทรงสถติของพระองคอี์กครัง้หน่ึงในฐานะสหายของพระองค์

เพราะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้... ยังจะทรงสำแดงความเมตตาสงสารตาม
ความรักมั่นคงอันใหญ่หลวงของพระองค์...   เพลงครำ่ครวญ 3:31-32

ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพากษาความบาปและช่วยกู้เราในเวลาเดียวกัน
ได้อย่างไร พระเจ้าทรงลงโทษความบาปโดยไมไ่ด้ทรงลงโทษไดอ้ย่างไร เราจะพบกับคำตอบ
ได้ในโอกาสต่อไป
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สิ่งสุดท้ายก่อนที่เราจะข้ามไปพูดกันถึงเรื่องอื่น พระคัมภีร์กล่าวว่าความเย่อหยิ่ง

คือสิ่งที่ทำให้ซาตานกบฏ เรามักมองว่าความเย่อหยิ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่พระคัมภีร์กล่าวว่า
ความเย่อหยิ่งเป็นสิ่งที่หยุดยั้งเราไม่ให้มาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า บ่อยครั้งที่เรา
หย่ิงเกินกว่าท่ีจะถ่อมตัวลงและพูดออกมาว่าเราต้องการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระคัมภีร์เตือนเรา
เอาไวว่้า...

"พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ท่ีหย่ิงจองหอง แต่ประทานพระคุณแก่คนท่ีถ่อมใจ"
    1 เปโตร 5:5

ผมมาจากประเทศทีกี่ฬาฮ็อกก้ีนำ้แขง็เปน็กฬีายอดนยิม เวลาทีน่กักีฬา
ฝ่าฝืนกฎจะถูกทำโทษ คนท่ีทำผิดจะต้องน่ังอยู่ในกล่องพิเศษท่ีนอกสนามนานเท่าท่ี
กำหนด กล่องน้ีเรียกกันอยา่ง เป็นทางการวา่เป็น "กล่องทำโทษ" แต่บางครัง้ก็ถูก
เรียกว่า "กล่องความบาป"

ในทำนองเดียวกัน มนุษย์เราฝ่าฝืนกฎของพระเจ้า เราจะต้องน่ังอยู่ในกล่อง
ทำโทษแห่งนรก ไม่ใช่น่ังอยู่นานเท่าท่ีกำหนด แต่อยู่เช่นน้ันช่ัวนิรันดร เม่ือคุณหยุดคิด
ก็จะพบวา่น่ันเปน็อนาคตอนัเลวรา้ย อย่างไรก็ตามขา่วดก็ีกำลังจะมาถงึ!

 
ให้เราหันกลับไปพิจารณาเหตกุารณ์อ่ืนท่ีได้ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือปฐมกาลกนั

อีกคร้ังหน่ึง

แทนที่จะยอมให้ความเย่อหยิ่งควบคุมตัวของเรา และเอาแต่กังวลว่าคนอื่นๆ
จะนกึถึงเราในแงไ่หน องค์พระผูเ้ป็นเจา้ตรสัว่า..."

คนฉลาดอยา่โออ้วดสติปัญญาของตน คนแขง็แรง อย่าโออ้วดพละ
กำลังของตน คนรวยกอ็ย่าโออ้วดทรพัย์สมบัติของตน

แต่ให้ผู ้ที ่อวดจงอวดเรื ่องนี้ คือที่เขามีความเข้าใจและรู้จักเรา
รู้ว่าเราเป็นพระยาห์เวห์ผู้ผดุงความเมตตากรุณา ความยุติธรรมและความ
ชอบธรรมในโลกนี้ เพราะเราปิติยินดีในสิ่งเหล่านี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศ
ดังนัน้ เยเรมย์ี 9:23-24
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...องค์พระผูเ้ป็นเจ้าไม่ได้มองอย่างท่ีมนุษย์มอง มนุษย์มองรูปลักษณ์
ภายนอก แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มองดูจิตใจ"  1 ซามูเอล 16:7

อาดัมกับเอวาปรับปรุงแก้ไขรูปลักษณ์ภายนอกของตนด้วยใบมะเด่ือ แต่องค์พระผู้
เป็นเจา้มองดท่ีูจิตใจและเห็นตวัตนทีแ่ท้จรงิของเขา ท่ีไม่เช่ือฟัง หลอกลวง และเตม็ไปดว้ย
ความบาป


พระเจ้าไม่ได้ทรงโต้เถียงกับอาดัมกับเอวาว่าพวกเขาจำเป็นต้องมีสิ่งคลุมกาย

หรือไม่ แต่พระองคไ์ด้ทรงปฏเิสธเครือ่งคลุมกายของพวกเขาซึง่ทำขึน้จากใบมะเดือ่ แทนที่
พระองคจ์ะทรงปลอ่ยเขาใหค้ลุมกายเชน่นัน้...

พระเจ้าพระยาห์เวห์ทรงทำเครื่องนุ่งห่มจากหนังสัตว์ให้อาดัมกับ
ภรรยาสวม    ปฐมกาล 3:21

พระเจา้ทรงทำเชน่นีเ้พราะเหตใุด ข้อพระธรรมไมไ่ด้ให้รายละเอยีดแกเ่รามากนกั
ในจดุนี ้แต่เม่ือพิจารณาพระวจนะของพระเจา้ท้ังหมดแลว้เรากจ็ะพบวา่น่ีเป็นสัญญาณแรก
ของแนวคดิเรือ่งการไถถ่อนชดเชยความผดิ

คำว่าการไถ่ถอนชดเชยความผิดน้ันกินความแนวความคิดหลายลักษณะ แต่แนวคิด
พื้นฐานที่สุดนั้นเป็นเรื่องของสิ่งคลุมกาย ในลักษณะของการมีเครื่องนุ่งห่มที่ถูกต้องให้กับ
หัวใจ ในข้อพระธรรมได้วาดภาพของคนบาปแตง่กายด้วยเส้ือผ้าสกปรกโสโครก ตรงกันข้าม
กับคนชอบธรรมซึง่นุ่งห่มดว้ยอาภรณไ์ร้ตำหน ิน่ีไม่ใช่เส้ือผ้าตามตวัอักษร แต่เป็นภาพทีใ่ช้
อธิบายประกอบเพื่อช่วยให้เราเข้าใจถึงความจริงในฝ่ายวิญญาณ ในพระคัมภีร์มีสิ ่ง
ปกคลมุใจเพยีงสองชนดิเทา่น้ัน

âÁàÊÊä é́à¢ÕÂ¹àÍÒäÇéÇèÒ ËÅÑ§¨Ò¡·Õèä é́¡Ô¹¼ÅäÁé ÊÔè§áÃ¡·ÕèÍÒ Ñ́Á¡ÑºàÍÇÒ·Ó¡ç¤×ÍàÍÒãº
ÁÐà ×́èÍÁÒ¤ÅØÁ¡ÒÂ áÁéÇèÒ¨ÐÁÕÊÔè§»¡¤ÅØÁÍÂÙè áµèÍÒ Ñ́Á¡çºÍ¡¡ÑºÍ§¤ì¾ÃÐ¼Ùéà»ç¹à é̈ÒÇèÒà¢ÒÂÑ§ÃÙéÊÖ¡
à»Å×ÍÂà»ÅèÒ ÃÙéÊÖ¡¶Ù¡à»Ố â»§ÍÂÙè ÁÕàËµØ¼ÅÊÓËÃÑºàÃ×èÍ§¹Õé ¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃìºÍ¡á¡èàÃÒÇèÒ
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เสื้อผ้าสกปรกโสโครก อาภรณ์ไร้ตำหนิ

นำเสนอภาพของมนษุยชาติ นำเสนอภาพของมนษุยชาติ
นุ่งห่มดว้ยความบาปของตน นุง่ห่มดว้ยความชอบธรรมของพระเจา้

ไม่มีส่ิงปกคลมุหรอืการไถถ่อน มกีารไถถ่อนชดเชยความผดิ
ชดเชยความผดิ

มนุษย์ทุกคนมี พระเจา้เปน็ผูจ้ดัเตรยีม

พระเจ้าได้ทรงปฏิเสธส่ิงคลุมกายของอาดัมกับเอวาซ่ึงทำข้ึนจากใบมะเด่ือ เพราะน่ัน
เป็นความพยายามของคนบาปท่ีจะทำให้ตนเองดีเพียงพอสำหรับพระเจ้า ความพยายามดังกล่าว
จัดได้ว่าเป็นเส้ือผ้าสกปรกโสโครก พวกเขาจะถูกยอมรับให้กลับคืนสู่การทรงสถิตของพระองค์
ได้ก็ต่อเม่ือพระยาหเ์วห์ได้ทรงประทานสิง่ปกคลมุของพระองคใ์ห้แก่พวกเขาเทา่น้ัน

สิ่งคลุมกายที่ทำจากใบมะเดื่อ สิ่งคลุมกายที่ทำด้วยหนังสัตว์
ผลงานของคนบาปทีพ่ยายาม ผลงานของพระเจา้เอง
ให้ได้รับการยอมรับจากพระเจ้า เพ่ือเปิดวถีิแห่งการยอมรบัขึน้

พระเจา้ทรงปฏเิสธ พระเจา้ทรงยอมรบั

แล้วพระเจ้าพระยาห์เวห์ตรัสว่า "บัดน้ี มนุษย์ได้กลายเป็นเหมือนหน่ึง
ในพวกเราแลว้ คือรูผ้ดิชอบชัว่ด ี ดังนัน้ตอ้งไมป่ล่อยใหเ้ขาเกบ็ผลไมแ้หง่ชวีติ
มากิน แล้วมีชีวิตอยู่ตลอดไป" พระเจ้าพระยาห์เวห์จึงทรงขับไล่เขาออกจากสวน
เอเดน...      ปฐมกาล 3:22-23

น่ันเป็นการกระทำท่ีเมตตา พระเจ้ามิได้ทรงต้องการให้มนุษย์มีชีวิตตกอยู่ในกับดัก
ของความบาปไปชั่วนิรันดร คิดดูว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรถ้าเหล่าคนชั่วทุกยุคทุกสมัยยังคง
มีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันน้ี ด้วยการขบัอาดัมกับเอวาออกไปนอกสวน พระเจ้าได้ทรงยินยอม ให้
ผลของความบาปได้รับค่าจ้างสุดท้ายคือความตายด้านร่างกาย พระเจ้าทรงดำริไปไกลกว่า
หลุมฝังศพ พระองคท์รงดำรถึิงแผนการทีจ่ะชว่ยกูม้นษุยจ์ากความตายครัง้ทีส่อง

โมเสสไดเ้ขียนเอาไวว่้า
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อาเบลเลีย้งสตัว ์ สว่นคาอนิทำไรไ่ถนาเมือ่ถงึฤดเูกบ็เกีย่ว คาอนินำ
พืชผลจากไรน่ามาถวายองคพ์ระผู้เป็นเจ้า ส่วนอาเบลนำไขมนัของลูกสัตว์หัวปี
ที่ดีที่สุดในฝูงสัตว์ของเขามาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า...   ปฐมกาล 4:2-4


เครือ่งถวายบชูาทัง้สองส่ิงมีความสำคญัมาก ส่ิงหน่ึงประกอบดว้ยสตัว ์อีกส่ิงหน่ึง

ประกอบด้วยพืช คาอินกับอาเบลนำเครื่องถวายบูชามาถวายไม่ใช่เพราะพระเจ้าทรงหิว
แต่เป็นเพราะข้อกำหนดอย่างจำเพาะเจาะจงท่ีพระยาห์เวห์ได้ทรงมอบให้แก่พวกเขา ณ จุดน้ี
ข้อกำหนดได้ถูกกล่าวถึงอย่างเป็นนัย แต่เราจะได้ทราบถึงข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียด
ในภายหลงั สำหรบัเวลานีข้อเพียงรูว่้า...

...องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดปรานอาเบลและเครื่องถวายของเขา
แต่ไม่ได้ทรงโปรดปรานคาอินและเครื่องถวายของเขา   ปฐมกาล 4:4-5

กเ็พียงพอแลว้ เพราะเหตใุดจงึเปน็เชน่นัน้?


พระคมัภรีบ์อกวา่อาเบลไวว้างใจองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้

น่ันเปน็ส่ิงท่ีคุณคาดหวงัว่าจะมใีนมติรภาพ

โดยความเชื่อ อาเบลถวายเครื่องบูชาซึ่ง
ดีกวา่ของคาอนิแดพ่ระเจา้ โดยความเชือ่ อาเบลไดรั้บ
การยกย่องว่าเป็นผู้ชอบธรรม...     ฮีบร ู11:4

อาดัมได้ร่วมหลบันอนกบัเอวา นางกต้ั็งครรภแ์ละคลอดบตุรชายชือ่
คาอิน นางกล่าวว่า "ฉันได้ลูกชายคนนี้มาโดยความช่วยเหลือขององค์พระผู้
เป็นเจา้" ภายหลงันางใหก้ำเนดิน้องชายของเขาคอือาเบล    ปฐมกาล 4:1-2


ท้ังคาอินกับอาเบลเกิดมานอกสวนเอเดน เน่ืองจากท้ังคู่ปฏิสนธิข้ึนจากการท่ีอาดัม

ได้สมสู่อยู่กับเอวา พวกเขาจึงมีปัญหาเรื่องความบาปของอาดัม นั่นคือพวกเขาห่างเหินไป
จากพระเจ้า และเช่นเดียวกับอาดัมกับเอวา ท้ังคาอินกับอาเบลต้องตัดสินใจว่า จะไว้วางใจผู้ใด
จะไวว้างใจองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้หรอืผูอ่ื้น?
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สำหรับคาอินแล้ว เคร่ืองถวายบูชาของเขาน้ันมีลักษณะ

คล้ายคลึงกับใบมะเด่ือ ความพยายามของเขาน้ันเป็นเหมือนกับ
เส้ือผ้าสกปรกโสโครก และเช่นเดียวกับพ่อแม่ของเขา เขาไม่รู้
ว่าตัวเขาสามารถไวว้างใจพระเจา้ได้หรือไม่ แต่คาอิน
รู้จักคนๆ หน่ึงท่ีเขาสามารถไว้วางใจได้อย่างเต็มท่ี
น่ันคอืตัวเขาเอง

คาอินสามารถมีความเชื ่อศรัทธาใน
ตัวเอง คาอนิยกตวัของเขาใหอ้ยู่ในระดบัเดยีวกบัพระเจา้ ราวกบัวา่เขารูส่ิ้งตา่งๆ มากกวา่
พระยาห์เวห์ พระคัมภีร์กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเห็นด้วยกับท่าทีและทัศนคติของ
คาอนิ ผลกคื็อ

เคร่ืองถวายบชูาของอาเบลมบีางส่ิงท่ีคล้ายคลึงกับเครือ่งนุ่งห่มซ่ึงทำด้วยหนงัสัตว์
ท่ีพระเจ้าได้ทรงทำข้ึนให้กับอาดัมกับเอวา มันเก่ียวข้องกับแนวคิดเร่ืองการลบบาป คือการท่ี
พระเจ้าผู้บรสุิทธ์ิทรงประทานอาภรณไ์ร้ตำหนิให้แก่คนบาป เพ่ือให้มนุษยชาตเิป็นท่ียอมรบั
ของพระเจา้

พระเจ้าทรงพอพระทัยท่ีอาเบลมีความเช่ือศรัทธาในพระองค์ เพราะว่าอาเบลไว้วางใจ
ในพระยาหเ์วห ์ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จึงทรงยอมรบัอาเบลเหมอืนเพือ่นยอมรบัเพ่ือน

...คาอินจึงโกรธนักและชักสีหน้า    ปฐมกาล 4:5

คาอินรู้สึกขุ่นเคืองใจ พระเจ้าไม่ทรงทราบหรืออย่างไรว่าเขาได้ทำส่ิงย่ิงใหญ่อะไรมา
แล้วบ้าง เขาได้นำเอาเครื่องบูชาที่ต้องลงทุนลงแรงอย่างหนัก ขณะที่อาเบลนั่งอยู่ใต้ร่มไม้
และเฝ้าดูฝูงสัตว์เติบโตขณะที่กินหญ้า แต่งานทำสวนต้องออกแรงเสียหลังแทบหัก
อยู่กลางแดด พระเจ้าทรงปฏิเสธเครื่องถวายบูชาของเขาราวกับว่ามันเป็นของที่ไม่มีค่าเลย
ได้อย่างไรกนั ช่างนา่อดส ูเขารูสึ้กละอายใจ

จริงๆ แล้ว เราไม่รู้หรอกว่าคาอินคิดอะไรอยู่ แต่เรารู้ว่าพระยาห์เวห์ไม่เคยบอกเขา
ให้ทำงานหนกัเพ่ือให้ตัวเขาเปน็ทีย่อมรบั องค์พระผูเ้ป็นเจา้ต้องการเพยีงใหค้าอินไวว้างใจ
พระองคเ์หมือนกับไวใ้จเพ่ือนสนทิ แต่คาอินพลาดประเดน็สำคญัไป
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ฝ่ายคาอินชวนอาเบลน้องชายของเขาว่า "เราไปที่ทุ่งนากันเถอะ"
ขณะอยูด้่วยกนัทีน่ั่น คาอินกท็ำรา้ยและฆ่าอาเบลนอ้งชายของเขา องคพ์ระผู้
เป็นเจา้ตรสัถามคาอนิว่า "อาเบลนอ้งชายของเจา้อยู่ท่ีไหน?"...

  ปฐมกาล 4:8-9

ดังเช่นที่พระเจ้าได้ทรงถามอาดัมกับเอวา พระองค์ได้ทรงให้คาอินมีโอกาสที่จะ
ยอมรบัความบาปของเขา แต่คาอินก็โกหก เขากล่าววา่

เขาตอบว่า "ข้าพระองค์ไม่ทราบ ข้าพระองค์เป็นผู้ดูแลน้องชายหรือ?"
    ปฐมกาล 4:9

เช่นเดียวกับอาดัมและเอวา คาอินหลีกเล่ียงท่ีจะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง
พระเจา้ทรงตรสัวา่

"เจา้ทำอะไรลงไป! ฟังใหดี้ โลหติของนอ้งชายเจา้รอ้งขึน้จากแผน่ดิน
มาถึงเรา    ปฐมกาล 4:10

พระเจ้าทรงช้ีมายังคาอิน "เจ้าฆ่าน้องชายของเจ้า" ไม่มีบันทึกว่าคาอินได้แสดงความ
โศกเศร้าเสียใจต่อการกระทำของตนเอง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถทำลายเขาได้ แต่
เน่ืองจากพระกรุณาของพระองค์ พระเจ้าได้ทรงย้ายเขาไปยังอีกแคว้นหน่ึง เช้ือสายมนุษย์ได้
เริม่ตน้ดว้ยความอปัยศอดสู

แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับคาอินว่า "เจ้าโกรธทำไม? เจ้าชักสีหน้า
ทำไม? หากเจ้าทำส่ิงท่ีถูกท่ีควร เจ้าก็จะเป็นท่ียอมรับไม่ใช่หรือ? แต่หากเจ้าไม่ทำ
ส่ิงท่ีถูกต้อง บาปก็หมอบอยู่ท่ีประตูคอยเล่นงานเจ้า แต่เจ้าจะต้องชนะบาปให้ได้"

  ปฐมกาล 4:6-7

พระเจ้าได้ทรงพยายามจะสำแดงอย่างละมุนละม่อมให้คาอินเห็นว่าเขากำลังมุ่งหน้า
เข้าไปสู่ปัญหา พระองคท์รงชีใ้ห้คาอินเห็นวา่ตัวเขาเองกจ็ะเปน็ทีย่อมรบัเชน่กัน ถ้าหากเขา
เข้ามาในลกัษณะเดยีวกบัอาเบล เวลานีค้าอินมทีางเลอืก 2 ทาง คือ

1. เขาอาจจะถ่อมตัวลงและไว้วางใจองค์พระผู้เป็นเจ้าและนำเครื่องถวาย
บูชาเดมิมาถวายเหมอืนกับอาเบล หรือ

2. เขาจะยังคงเช่ือศรัทธา(ยึดม่ัน) ในตัวเอง ในวิถีคิดอ่านและเหตุผลของตนเอง
คาอนิตดัสนิใจเลอืกทางของตนเอง เขาไดเ้พิกเฉยตอ่เสียงพระยาหเ์วห์
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ถึงแม้ว่าเสทจะเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติบาป แต่เขาไว้วางใจในพระเจ้าเช่นเดียวกับ
อาเบล พระเจ้าจะทรงส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาบังเกิดผ่านทางเสทและเชือ้สายของเขา พระเจ้า
ทรงรกัษาพระสญัญาของพระองค์


ตอนน้ีได้เวลาท่ีเราจะจากอาดมัแล้ว พระคัมภีร์กล่าวว่าเขามีครอบครวัใหญ่ และมี

อายุยืนนานจนแกห่ง่อม



หลงัจากเสทเกดิ อาดัมมีชีวิตต่อไปอกี 800 ปี และมีบุตรชายหญงิ
อีกหลายคน     ปฐมกาล 5:4

บรรดานักวิทยาศาสตร์เช่ือกันมากข้ึนเร่ือยๆ ว่า ความยืนยาวของอายุน้ันถูกกำหนด
โดยพันธุกรรม เมื่อแรกเริ่มนั้น พันธุกรรมน่าจะได้กำหนดความยืนยาวของอายุมากกว่านี้
ในลำดบัตอ่ไปเราจะไดเ้ห็นวา่ส่ิงใดนา่จะกอ่ให้เกิดการเปลีย่นแปลงขึน้ ไมว่่าจะดว้ยเหตผุล
ใดก็ตาม พระดำรสัของพระเจา้ก็เป็นจรงิสำหรบัอาดมั โมเสสไดส้รุปเอาไวดั้งน้ี

อาดัมมีชีวิตอยู่รวมทัง้สิน้ 930 ปี แล้วเขากต็าย     ปฐมกาล 5:5


จากเรือ่งนีเ้ราจะเหน็วา่มวีธีิการเขา้ถึงพระเจา้ไดส้องวิธี

วิธีของคาอนิ วิธีของอาเบล
ถวายผกัจากสวนของเขา ถวายสตัวจ์ากฝงูสัตวข์องเขา

พ่ึงพาความคดิของตนเอง เชือ่วา่พระเจา้ทรงทราบดี
ว่าส่ิงไหนเปน็ส่ิงท่ีดีท่ีสุด

พระเจา้ทรงปฏเิสธ พระเจา้ทรงยอมรบั

อาดัมร่วมหลับนอนกบัภรรยาของเขาอกี และนางใหก้ำเนดิบุตรชาย
อีกคนหน่ึง จึงต้ังช่ือเขาว่าเสท นางกล่าวว่า "พระเจ้าประทานลูกชายอีกคนหน่ึง
แทนอาเบลเพราะคาอนิไดฆ่้าเขา" เสทก็มีบุตรชายคนหนึง่ช่ือว่าเอโนช ในเวลา
น้ันมนษุย์เริม่นมัสการโดยออกพระนามพระยาหเ์วห ์      ปฐมกาล 4:25-26
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อย่าเป็นอย่างคาอินผู้เป็นฝ่ายมารและฆ่าน้องชายของตน ...การ
กระทำของตนชั่วร้ายและการกระทำของน้องชอบธรรม    1 ยอหน์ 3:12

⌦⌫⌫
ถึงแม้ว่าพระคัมภีร์จะไม่ได้กล่าวอย่างชัดแจ้งว่า วิญญาณของอาเบลไปไหน

เม่ือเขาถูกฆ่า แต่เราก็รู้ได้จากข้อพระธรรมตอนอ่ืนๆ ว่า บรรดาผู้ท่ีไว้วางใจในพระเจ้า
ได้ไปยังสถานซ่ึงเรียกว่าเมืองบรมสุขเกษม อันเป็นสถานท่ีท่ีพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียม
ไว้สำหรับชายหญิงที่เชื่อในพระองค์ นักวิชาการพระคัมภีร์บางคนจะแยกความ
แตกต่างระหว่างเมืองบรมสุขเกษมกับสวรรค์ในช่วงเวลานี้ของประวัติศาสตร์
แต่นักวิชาการพระคัมภีร์คนอื่นๆ เชื่อว่าเวลานี้ทั้งเมืองบรมสุขเกษมกับสวรรค์
ได้หลอมรวมเปน็สถานทีแ่ห่งเดียวกนั

พระคมัภรีไ์มไ่ดบ้อกเรือ่งเก่ียวกบัสรวงสวรรคแ์ก่เรามากนกั เปน็ไปไดว้า่
เร่ืองน้ีเกินกว่าท่ีสมองอันฝ้าฟางของมนุษย์จะรับรู้เข้าใจได้ เม่ือหน่ึงในบรรดาผูเ้ขียน

เราได้เห็นว่าคาอินได้ทำความบาปแบบเดียวกับที่อาดัมกับเอวาได้เคยทำมาแล้ว
นั่นคือไว้วางใจคนอื่นแทนที่จะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ทั้งคาอินและอาดัมกับเอวาก็ไม่อาจ
สรา้งสะพานเชือ่มความสมัพนัธท์ีพั่งทลายลงไปได้

คาอินพึ่งพาตนเองและความคิดของเขาก็ทำให้เขาโกรธเคือง โกหก และลงมือ
สังหารในทีสุ่ด พระคมัภีร์กล่าววา่
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ส่ิงใดๆ ท่ีเป็นมลทนิ หรอืผูท้ำส่ิงทีน่่าละอายหรอืโปป้ดมุสาจะไมมี่วัน
ได้เข้าในนครนั้นเลย เฉพาะผู้มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดก
เท่านั้นจึงจะเข้าได้     วิวรณ ์21:27

มนุษย์จะนุ่งห่มด้วยความชอบธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงยอมรับโดย
สมบรูณ์ เม่ือคิดถึงการไดเ้ห็นพระพกัตรข์องพระยาหเ์วห์องค์พระผูเ้ป็นเจา้ ผู้เขียน
พระคมัภีร์ท่านหนึง่ ได้เขียนเอาไวว่้า

และข้าพระองค์จะได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์ในความชอบธรรม ...
ข้าพระองค์จะอิ่มเอิบใจที่ได้เห็นพระลักษณะของพระองค์       สดุดี 17:15

ความสมัพนัธห์นึง่เดยีวของมนษุยท์ีม่กัีบพระเจา้จะไดร้บัการรือ้ฟ้ืน

"...พระองคจ์ะทรงสถติกับพวกเขา เขาท้ังหลายจะเปน็ประชากรของ
พระองค ์และพระเจา้เองจะทรงอยูก่บัพวกเขาและเปน็พระเจา้ของพวกเขา"

      วิวรณ ์21:3

ทุกส่ิงทุกอย่างซ่ึงเก่ียวขอ้งกับชวิีตจะเปน็ส่ิงท่ีสมบรูณ์แบบทัง้ส้ิน

พระองค์จะทรงซับน้ำตาทุกๆ หยดของพวกเขา จะไม่มีความตาย
หรอืการครำ่ครวญ หรอืการรำ่ไห ้หรอืความเจบ็ปวดรวดรา้วอีกต่อไป เพราะ
ระบบเกา่ได้ผ่านพ้นไปแล้ว" พระองคผู้์ประทับบนพระทีน่ั่งน้ันตรัสว่า "เรากำลงั
สร้างสรรพสิ่งขึ้นใหม่!"...    วิวรณ ์21:4-5

จะไมมี่งานศพหรอืความสมัพันธ์ท่ีพังทลาย ไม่มีหลุมฝังศพหรอืการกล่าว
คำอำลาจากหัวใจท่ีแตกสลาย ไม่มีโรงพยาบาลหรือการไร้บ้าน ไม่มีร่างกายพิการหรือ

พระคัมภีร์สี่สิบท่านได้รับอนุญาตให้เห็นเสี้ยวหนึ่งของสถานที่แห่งนั้นแล้ว ก็จนใจ
ท่ีจะหาถ้อยคำมาบรรยายภาพต่างๆ เพ่ือนำเสนอส่ิงท่ีท่านต้องการจะถ่ายทอดออกมา
ได้อย่างกระจ่างแจ้ง พระคัมภีร์บอกว่าสรวงสวรรค์เป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงซึ่งผู้คน
มีอยู่จริงอาศัยอยู่ที่นั่น สวรรค์จะเป็นเหมือนกับสวนเอเดน แต่ดีกว่าอย่างชนิดที่
ไมอ่าจจะเปรยีบเทยีบกนัได้

ธรรมชาตบิาปของมนษุย ์- เส้ือผ้าสกปรกโสโครก - จะหายไป
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ความออ่นแอเจบ็ไข ้ไม่มีเครือ่งช่วยเดนิหรอืไม้เท้าอีกต่อไป แต่สวรรคจ์ะเปน็สถาน
ท่ีแห่งความชืน่ชมยนิดแีละความเปรมปรด์ิีอันมรู้ิสูญส้ิน

ร่างกายของเราจะไม่จำกัดอยู่กับเวลาหรือสถานท่ีอีกต่อไป ดูเหมือนว่าเราจะ
สามารถเคล่ือนไปยังท่ีต่างๆได้ทันที เราจะจดจำคนท่ีเรารู้จักหรือเคยได้ยินถึงในโลกน้ี
ได้อย่างไม่ต้องสงสัย เราจะคิด รู้สึกและเป็นผู้ที่มีเหตุผลดำรงอยู่ในร่างกายพิเศษ
ซ่ึงถูกเนรมติสรา้งขึน้สำหรบัชวีติในสวรรค์

ส่วนที่เล็กที่สุดของสรวงสวรรค์จะปกคลุมไปด้วยเมืองขนาดใหญ่ มีผู้
คำนวณวา่พ้ืนทีข่องเมอืงจะถกูใช้เพียง 25% เท่าน้ัน และคนจำนวนสองพนัล้านคน
สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างสบายๆ อีกทั้งยังมีที่ว่างเหลืออยู่อย่างเหลือเฟือ เมืองนี้
มีช่ือว่า กรุงเยรซูาเล็มใหม ่

นี่จะไม่เหมือนกับเมืองใดๆ ที่เรารู้จักมาก่อน ไม่มีมลภาวะ ไม่มีสนิม
ไม่มีการผุกร่อน ไม่มีขโมย ไม่มีอาชญากรรม ไม่มีความหวาดกลัว รายละเอียดทุกอย่าง
ล้วนสมบรูณ์แบบ ทุกคนทีอ่าศัยอยูใ่นสวรรคจ์ะอาศยัอยูท่ี่น่ันไปตลอดชัว่นรัินดร

..พระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีต่อหน้า
พระองค ์ มีความช่ืนบานอยูท่ี่เบ้ืองขวาพระหตัถข์องพระองคเ์ป็นนติย์

      สดุดี 16:11

...ทูตน้ัน... สำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นนครบรสุิทธ์ิ คือเยรูซาเล็ม... นครน้ัน
เปล่งประกายด้วยพระเกียรติสิริของพระเจ้าส่องแสงเจิดจ้าด่ังแสงอัญมณีล้ำค่า
เช่นโมราใสกระจา่งด่ังแกว้ นครนัน้มีกำแพงสงูใหญมี่สิบสองประต ูแต่ละประตู
มีทูตสวรรค์หนึ่งองค์ประจำอยู่..." วิวรณ ์21:10-12

ประตนูครไมเ่คยปิดเลยสักวนั เพราะทีน่ั่นไมมี่กลางคนื
    วิวรณ ์21:25

ถนนในเมืองทำด้วยทองคำเนื้อดีสุกปลั่งดั่งแก้วใส      วิวรณ ์21:21

แล้วทูตนั้นสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิต ใสดั่งแก้ว
ไหลจากพระที่นั่งของพระเจ้า...       วิวรณ ์22:1
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เขาทั้งหลายไม่ต้องการแสงตะเกียงหรือแสงแดดเพราะพระเจ้า
ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานความสว่างแก่พวกเขา      วิวรณ ์22:5

บางทีเราน่าจะจบเน้ือหาส่วนน้ีด้วยข้อพระธรรมซ่ึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ให้
ขอบเขตของส่ิงต่างๆ ในอาณาจักรฝ่ายสวรรค์ไว้อย่างชัดเจน แต่ก็พอจะช่วยให้เรา
เข้าใจและพอมองเห็นภาพว่าพระยาห์เวห์ได้ทรงจัดเตรียมส่ิงใดไว้ในสวรรคบ้์าง

 ⌫
สวรรค์เป็นสถานที่อัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะอาศัยอยู่ที่นั่น

หลังจากทีพ่วกเขาตายไปแลว้ พระคมัภีร์กล่าววา่จะมกีารพิพากษา ฉากห้องพิจารณาคดจีะ
เปิดเผยว่าใครจะได้เข้าหรือไม่ได้เข้าสู่สวรรค์ เม่ือพิจารณากันอย่างกว้างๆ แนวคิดน้ีไม่ได้มีแต่
ในพระคมัภรีเ์ทา่นัน้

⌫
ตัวอย่างเช่น คนอียิปต์โบราณเชื่อว่า หลังจากที่ได้ตายแล้ว ผู้ตายจะต้องเข้าไป

ในห้องพิจารณาคดีและเผชิญหน้ากับเทพเจ้า 42 องค์ ซึ่งจะเป็นผู้ไต่สวนคดี เป็นเรื่อง
สำคัญมากทีจ่ะตอ้งกล่าวคำถวายพระพรแกเ่ทพเจา้เหล่าน้ีอย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือจะให้
จดจำข้อกำหนดของข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง คนอียิปต์ที่มั่งคั่งจะจ้างอาลักษณ์เขียน
ต้นฉบบัซ่ึงประกอบดว้ย

1. ชือ่อียปิตข์องเจา้ตวัแทรกไวใ้นเนือ้ความ
2. ภาพวาดซึง่แสดงถงึส่ิงต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้ในชวิีตหลงัความตาย
3. บทรา่ยมนตส์ำหรบัควบคมุเทพเจา้เหล่านีใ้นชวีติหลงัความตาย
เม่ือคนอียิปต์ตายลง ครอบครัวของเขาจะเอาหนังสือคู่มือใส่ไว้ในโลง หนังสือคู่มือน้ี

รู้จักกันดีในชื่อ "หนังสือแห่งความตาย" หนังสือซึ่งทำขึ้นจากแผ่นปาปิรัสนี้อาจกำหนดให้
ส้ันยาวไดต้ามตอ้งการ

..."ไม่เคยมีใครไดเ้ห็น  ไม่เคยมีใครไดยิ้น ไม่เคยมีจิตใจใดหยัง่รูส่ิ้งท่ี
พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้บรรดาผู้ที่รักพระองค์"     1 โครนิธ ์2:9
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หนา้หนึง่จากหนงัสอืผูต้ายซึง่ถกูเขยีนขึน้สำหรบั ฮนูเิฟอร ์เจา้หนา้ทีช่าวอยิีปต์

สำหรับคนอียิปต์โบราณแล้ว การมีชื่อเขียนไว้ในหนังสือแห่งความตายเป็นเรื่อง
สำคัญอยา่งย่ิง มีแต่คนโงเ่ท่าน้ันทีจ่ะตายโดยไมไ่ด้จัดเตรยีมสิง่ต่างๆ เอาไว้สำหรับชวิีตหลัง
ความตาย ศาสนาอืน่ๆ ของคนอยิีปตก็์มีเร่ืองราวทีค่ล้ายคลงึกัน

แตพ่ระคมัภรีพู์ดเอาไวอ้ยา่งไรเลา่?

⌫⌫
พระคัมภีร์กล่าวถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นยุคที่ถูกสาปแช่ง

เพราะเหตคุวามบาป ก่อนทีจั่กรวาลอนัสมบรูณ์แบบจะไดรั้บการฟืน้สภาพขึน้มาใหม่

แล้วข้าพเจ้าเห็นพระที ่นั ่งใหญ่สีขาว พร้อมทั ้งผู ้ที ่ประทับบน
พระที่นั่งนั้น...     วิวรณ ์20:11

หลายคนในบรรดาผูเ้ขียนพระคมัภีร์ 40 คน ได้เขียนถึงการพิพากษาคร้ังสุดท้ายท่ี
กำลังจะมาถงึ มีผู้หน่ึงเขียนเอาไวว่้า
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ทุกคนตั้งแต่พระราชาเรื่อยมาจนถึงขอทานจะต้องปรากฏตัวอยู่ที่การพิพากษานี้
แต่ละคนจะตอ้งรายงานถงึชีวิตในอดตีของตน มีกรณียกเว้นสำหรับผู้ท่ีมีรายชือ่บันทึกอยู่ใน
หนังสือแห่งชีวิตเท่าน้ันท่ีไม่ต้องทำเช่นน้ี ตามท่ีพระคัมภีร์กล่าวก็คือการมีรายช่ืออยู่ในหนังสือ
แห่งชีวิตเปน็ส่ิงท่ีมีความหมาย ไม่ใช่การถกูบันทกึเอาไวใ้นหนงัสือแห่งความตาย

แทนท่ีจะมีผู้พิพากษา 42 องค์ดังท่ีได้มีการเขียนภาพเอาไว้ในหนังสือแห่งความตาย
ของคนอียิปต์โบราณ พระคัมภีร์กล่าวว่าจะมีพระที่นั่งอยู่เพียงที่เดียวและผู้พิพากษาเพียง
ผู้เดียวเทา่น้ันคอืพระยาหเ์วห์องค์พระผูเ้ป็นเจา้ และในเรือ่งของการรา่ยเวทยม์นตค์าถานัน้
พระคมัภีร์ไม่ได้กล่าวถึงเลย เพราะวา่พระยาหเ์วห์ทรงเทีย่งธรรม ไม่มีใครสามารถควบคมุ
พระองคไ์ด้

และข้าพเจ้าเห็นบรรดาผู้ตายทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่ง
หนังสือเล่มต่างๆ เปิดออก หนังสืออีกเล่มหน่ึงก็เปิดออกด้วย คือหนังสือแห่งชีวิต
และผู้ที่ตายแล้วทั้งหมดก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนตามที่บันทึกไว้ใน
หนังสือเหล่านั้น     วิวรณ ์20:12

ถ้าผู้ใดไม่ได้มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตผู้นั้นต้องถูกทิ้งลงในบึงไฟ
    วิวรณ ์20:15


พระคัมภีร์กล่าวว่าหลังจากความตายแล้ว มีสถานที่เพียงสองแห่งเท่านั้น

ซ่ึงจะเปน็ทีพ่ำนกัของวญิญาณมนษุย์
1. ผู้ท่ีนุ่งห่มความชอบธรรมจะไดอ้ยู่กับองคพ์ระยาหเ์วห์ในสวรรค์

2. คนซึ่งยังนุ่มห่มด้วยเสื้อผ้าสกปรกโสโครกแห่งความบาปจะอยู่ร่วมกับ
ซาตานในนรก ดังท่ีเราได้เห็นแล้วว่า เกเฮนนา เป็น "หลุมท้ิงขยะ" ท่ีน่าสยดสยองย่ิงนัก
ส่ิงช่ัวรา้ยทกุอย่างจะตอ้งถูกท้ิงลงท่ีน่ันตลอดชัว่นรัินดร

ในการพพิากษาครัง้สุดทา้ย ผู้ท่ีไม่มีช่ือถูกบันทกึเอาไวใ้นหนงัสือแห่งชีวิต
จะได้ยินถ้อยคำท่ีคล้ายคลึงกับข้อความดังน้ี ซ่ึงเป็นการประกาศถึงความตายคร้ังท่ีสอง

สิ่งใดๆ ที่เป็นมลทิน หรือผู้ทำสิ่งที่น่าละอายหรือโป้ปดมุสา จะไม่มี
วันได้เข้าในนครน้ันเลย เฉพาะผู้มีช่ือจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดก
เท่านัน้ จงึจะเขา้ได้     วิวรณ ์21:27
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แน่ท่ีเดียววา่คนทีมี่สตดีิอยู่ย่อมไมอ่ยากจะมชีีวิตอยูท่ี่น่ัน แตส่ำหรบัคนทีไ่มอ่ยาก
อยู่ในสวรรค์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะมีบึงไฟเป็นทางเลือกทางเดียวเท่าน้ัน ไม่มีทางสายกลาง
ใดๆ ทัง้ส้ิน ดงันัน้คำถามใหญส่องคำถามกค็อื "เราจะมีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตได้
อย่างไร?" และ "เราจะไดรั้บเครือ่งนุ่งห่มแห่งความชอบธรรมไดอ้ย่างไร?"

เมื่อเราพิจารณาภาพรวมของพระคัมภีร์ เราก็จะเรียนรู้ถึงคำตอบนั้น ข่าวดีกำลัง
มาถึง แต่อย่ารีบกระโจนข้ามข้ันไป เป็นเร่ืองสำคัญมากท่ีคุณจะปูพ้ืนฐานความเข้าใจด้วยความ
ระมัดระวังเม่ือคุณทำเช่นน้ัน คุณก็จะเข้าใจว่าเพราะเหตุใดหนังสือแห่งชีวิตน้ีจึงถูกเรียกว่าเป็น
หนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดก

 
อาดัมมีชีวิตอยู่ได้ 930 ปี ยืนยาวจนเกือบครบรอบพันปี ผู้คนน่าจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ

พระเจา้และวถีิของพระองคโ์ดยตรงจากมนษุยยุ์คดัง้เดิม พระคมัภีร์กล่าววา่

...'จงไปเสียจากเรา เจ้าทั้งหลายผู้ถูกสาปแช่ง จงไปยังไฟนิรันดร์
ที่เตรียมไว้สำหรับมารร้ายกับสมุนของมัน...     มัทธวิ 25:41

...บึงไฟนี่แหละคือความตายครั้งที่สอง     วิวรณ ์20:14

พระองค์โปรดให้มีพยานหลักฐานถึงพระองค์เอง...    กจิการ 14:17

แม้ว่าเวลาจะผา่นไปนบัรอ้ยๆ ปี แต่องค์
พระผูเ้ปน็เจา้ก็มไิดท้รงลมืพระสญัญาของพระองค์
ว่าจะทรงส่งพระผู้ช่วยซ่ึงได้ทรงสัญญาไว้ ซ่ึงเป็นผู้ท่ี
จะชว่ยมนษุยชาตจิากโทษทณัฑ์เน่ืองจากความบาป
และอำนาจของซาตาน ถึงแม้ว่าจำนวนประชากรใน
โลกจะเพิ่มขึ้นอย่างพรวดพราด แต่จำนวนผู้ที่ไว้
วางใจในพระเจ้ากลับมิได้เพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกัน
โมเสสได้บันทึกเอาไว้ว่ามีคนเพียงหยิบมือเท่านั้น
ทีไ่มไ่ดหั้นหลงัให้กับองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้
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มนษุยชาตไิมเ่พียงแตป่ฏเิสธองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้เทา่นัน้ แตย่งัไดเ้ลือกทีจ่ะตดิตาม

ซาตานไปด้วยความกระตือรือร้นในทางช่ัว โมเสสได้กล่าวสรุปถึงสภาพฝ่ายวิญญาณของผู้คน
ในยคุนัน้เอาไวว้า่

             องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นว่าความช่ัวร้ายของมนุษย์ในโลกน้ันทวีมากข้ึนนัก
และความคิดจิตใจของเขาก็โน้มเอียงไปแต่ในทางชั่ว

ในขณะน้ันโลกเส่ือมทรามในสายพระเนตรของพระเจ้า และเต็มไปด้วย
ความโหดร้ายทารุณ พระเจ้าทรงเห็นว่าโลกเส่ือมทรามไปย่ิงนักเพราะประชากร
ทั้งโลกล้วนดำเนินในความเสื่อมทราม        ปฐมกาล 6:5,11-12

โลกได้เสื ่อมทรามลงหรือเน่าไปแล้ว โลกเป็นที่อยู ่อาศัยซึ ่งอันตรายถึงตาย
นอกจากนี ้พระคมัภรีย์งักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนวา่สังคมในยคุนัน้เตม็ไปดว้ยความเหน็แกต่วั2

ส่ิงท่ีพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ไม่สำคัญอีกต่อไป มนุษย์ได้ดูหม่ินแผนการของ
พระเจ้าและสร้างปรัชญาชีวิตที่หันเหออกจากทางของพระเจ้า
มนุษย์ไม่ได้สนใจที่จะสะท้อนพระสิริของ
พระยาห์เวห์อีกต่อไป มนุษย์ไม่ได้
พยายามสร้างสะพานเชื่อมไปสู่
ความสมัพันธ์กับพระเจา้เลย

หนึ่งในบรรดาผู้เขียน
พระคัมภีร์ 40 คนได้เขียนพรรณนาถึงการ
ร่วงลงสูค่วามบาปของมนษุยเ์อาไวว่้า

แต่บัดนี้ ความชอบธรรมจากพระเจ้าซึ่งอยู่นอกเหนือบทบัญญัตินั้น
เป็นที่ประจักษ์แล้ว เป็นความชอบธรรมซึ่งหนังสือบทบัญญัติและหนังสือ
ผู้เผยพระวจนะได้เป็นพยานถึงความชอบธรรมจากพระเจ้าน้ีผ่านมาทางความเช่ือ
ในพระเยซูคริสต์ไปถึงคนทั้งปวงที่เชื่อ ไม่มีข้อแตกต่างกัน เพราะว่าทุกคน
ทำบาปและเส่ือมจากพระสิริของพระเจ้า และโดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์
ทรงให้พวกเขาเป็นผู ้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าด้วยการที ่พระเยซูคริสต์
ทรงไถพ่วกเขา พระเจา้ทรงใหพ้ระเยซูเป็นเครือ่งบูชาลบบาปแกผู้่ท่ีมีความเช่ือ
ในพระโลหิตของพระเยซู พระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้เพื่อสำแดงความยุติธรรม
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ของพระองค์ เพราะโดยความอดกลั้นพระทัยพระองค์จึงไม่ได้ลงโทษความผิด
บาปที่ทำไปก่อนหน้านั้น พระองค์ทรงกระทำเช่นนี้เพื่อสำแดงความยุติธรรม
ของพระองค์ในกาลปัจจุบัน เพ่ือว่าพระองค์จะทรงเป็นผู้เท่ียงธรรม และเป็นผู้ท่ี
ใหบ้รรดาคนทีมี่ความเช่ือในพระเยซเูป็นผูช้อบธรรมดว้ย เช่นนีแ้ล้ว เรามอีะไร
ท่ีจะอวดได้? ไม่มีเลย จะอ้างอะไรเป็นหลัก? อ้างว่าโดยการรักษาบทบัญญัติหรือ?
หามิได้ แต่โดยการอ้างความเช่ือเป็นหลักต่างหาก เพราะเรายืนยันว่ามนุษย์เป็น
คนชอบธรรมไดก็้โดยความเชือ่ ไม่ใช่โดยการรกัษาบทบญัญัติ พระเจา้ทรงเปน็
พระเจ้าของพวกยิวเท่านั้นหรือ? พระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนต่างชาติ
ด้วยหรือ? แน่นอนพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของคนต่างชาติด้วย เนื่องจากมี
พระเจ้าเพียงองค์เดียว พระองค์จะทรงให้ผู้เข้าสุหนัตเป็นคนชอบธรรมโดย
ความเชือ่ และจะทรงใหผู้้ท่ีไมไ่ดเ้ข้าสุหนตัเป็นคนชอบธรรม โดยทางความเชือ่
เดียวกันนั้น ถ้าเช่นนั้นเราทำให้บทบัญญัติเป็นโมฆะโดยความเชื่อนี้หรือ?
เปล่าเลย! เรากลบัสนบัสนนุบทบญัญัติเสียอีก     โรม 1:21-32

ณ ทางแยกแหง่ประวติัศาสตรข์ณะนี ้มนษุยไ์ด้เลือกท่ีจะเดนิไปบนเสน้ทางทีถู่กใจ
ตนเอง และติดตามตัวอย่างของซาตานแทนที่จะแสวงหาวิถีที่จะสะท้อนถึงพระฉายาของ
พระเจา้ แต่ดังท่ีเราไดเ้ห็นมาแลว้ก่อนหนา้ว่าความบาปมผีลตดิตามมา มันเปน็เชน่นี ้เสมอ
เช่นเดียวกับที่การท้าทายเป็นปฏิปักษ์ต่อกฎแห่งแรงโน้มถ่วงของโลกก็ทำให้ผู้ที่ท้าทาย
นั้นต้องฟกช้ำดำเขียวหรือกระดูกกระเดี้ยหักได้ การเพิกเฉยต่อพระดำรัสของพระเจ้าก็
เช่นเดียวกัน พระเจ้าทรงกระทำส่ิงต่างๆ ตามพระลักษณะของพระองค์ พระองค์ไม่อาจไม่เอา
ผดิตอ่ความบาปได้

ดังน้ันองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า "เราจะกวาดล้างมนุษยชาติท่ีเราได้
สร้างขึ้นออกเสียจากผืนแผ่นดิน…"     ปฐมกาล 6:7
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อย่างไรก็ตาม ชายคนหนึง่ต่างออกไป พระคมัภีร์กล่าววา่

…โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า…
โนอาห์เป็นคนชอบธรรมไร้ที่ติในสมัยของเขาและดำเนินกับพระเจ้า

  ปฐมกาล 6:8-9

ถึงแม้โนอาห์เป็นคนบาป แต่เขามีความเชื่อศรัทธาว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เขา
สามารถพึง่พาได ้เป็นผลใหช่ื้อของเขาถกูบนัทกึเอาไวใ้นหนงัสือแห่งชีวิต

พระเจ้าจึงตรัสกับโนอาห์ว่า "เรากำลังจะนำจุดจบมาถึงคนทั้งปวง
เพราะมนุษย์ทำให้โลกเต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณ    ปฐมกาล 6:13

เรากำลังจะให้น้ำท่วมโลก เพ่ือทำลายส่ิงมีชีวิตท้ังมวลภายใต้ฟ้าสวรรค์
คือทุกสิง่ทีมี่ลมปราณ ทุกสิง่บนแผน่ดินโลกจะพนิาศสิน้    ปฐมกาล 6:17


พระเจา้กำลังจะทรงพพิากษาความบาป แต่เม่ือใดก็ตามทีพ่ระยาหเ์วห์ทรงนำการ

พิพากษามาถงึ พระองคจ์ะทรงประทานหนทางรอดดว้ยเชน่กัน พระเจา้บอกแก่โนอาห์ว่า

"จงต่อเรือข้ึนลำหน่ึงด้วยไม้สนไซเพรส และก้ันเป็นห้องๆ แล้วยาด้วย
ชันตลอดทั้งนอกและใน"    ปฐมกาล 6:14

คำว่านาวาใหญ่หรือหีบ (ark) เป็นอีกคำหน่ึงท่ีใช้สำหรับกล่องหรือภาชนะ ในกรณี
นี้พระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาห์สร้างภาชนะขนาดใหญ่ นั่นคือเรือที่ใช้อาศัยอยู่ ขณะที่โลก
ถูกทำลายจากนำ้ท่วม องค์พระผูเ้ป็นเจา้ตรสัว่า

"เจ้าจะเข้าไปในเรือคือทั้งตัวเจ้า ภรรยา บุตรชาย และบุตรสะใภ้
ของเจ้า จงนำสัตว์ทุกชนิดมาเป็นคู่ ตัวผู้และตัวเมีย เข้ามาในเรือ เพ่ือรักษาให้มัน
รอดชีวิตด้วยกันกับเจ้า"          ปฐมกาล 6:18-19

มนุษย์อาจมีปรัชญาชีวิตท่ีเช่ือว่าไม่มีพระเจ้า แต่องค์พระผู้สร้างจะยังคงเรียกร้องให้
มนษุยเ์สนอรายงานตอ่พระองคใ์นเรือ่งความประพฤตขิองเขาอยูดี่
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เวลานีโ้นอาหมี์ทางเลือกอยู่ 2 ทางคอื
1. เขาอาจจะเป็นเหมือนอาดัมกับเอวา ด้วยการสงสัยพระดำรัสของพระเจ้า

ว่าเป็นจริงหรือไม่และไว้วางใจซาตานหรือเทพเจ้าอื่นให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือกว่า
เขาอาจเลียนแบบคาอินด้วยการสร้างนาวาตามแบบของเขาเอง บางทีก็น่าจะเป็น
เร่ืองดีท่ีจะสรา้งนาวาสกัสองสามลำ หรือ

2. โนอาห์อาจจะเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าง่ายๆ เหมือนกับคนที่เชื่อวางใจเพื่อน
ของตน แล้วทำตามพระบญัชาของพระองคท่ี์ทรงใหเ้ขาสรา้งนาวาขึน้

พระคัมภีร์กล่าวว่า โนอาห์ได้เลือกที่จะไว้วางใจพระยาห์เวห์และพระดำรัสของ
พระองค ์เขาเลอืกไดถู้กต้อง

โนอาหก็์กระทำทกุสิง่ตามทีพ่ระเจา้ทรงบญัชา     ปฐมกาล 6:22


นาวาท่ีโนอาห์สร้างน้ันเป็นเรือใหญ่คล้ายคลึงกับเรือข้ามสมุทรสมัยใหม่ สร้างข้ึนจาก

ไม้ ตัวเรือยาด้วยยางต้นไม้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ในการยาเรือของศตวรรษที่แล้ว มีหลายชั้น
มีระบบถา่ยเทอากาศประกอบตดิตวันาวาและประตมีูเพียงหนึง่บานเทา่น้ัน นาวานีเ้ป็นยาน
พาหนะท่ีใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมา จนกระท่ังขนาดและสัดส่วนของนาวานีถู้กคัดลอก
เกือบทุกประการเพื่อสร้างเรือเกรทบริเทนขึ้นในปี 1844 ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นที่ยอมรับว่า
สัดส่วนของนาวาเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการสร้างเรือขนาดใหญ่ นาวาลำนี้ไม่ได้ถูก
สรา้งขึน้เพือ่ให้แล่นเรว็แตเ่พ่ือสงวนชวีติ

ตลอดระยะเวลาหลายปีในการสร้างนาวา โนอาห์ไม่เพียงแต่ดูแลการสร้างนาวา
แต่เขายังได้เตือนทุกคนว่าการพิพากษากำลังจะมาถึง นอกจากครอบครัวของเขาแล้ว
ไม่มีใครตอบสนองตอ่คำเตอืนของเขาเลยแมแ้ต่คนเดยีว

และแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโนอาห์ว่า "จงเข้าไปในเรือพร้อมกับ
ครอบครวัของเจา้ เพราะเราเหน็ว่าเจา้เป็นคนชอบธรรมในหมูค่นช่ัวอายุน้ี

    ปฐมกาล 7:1

โนอาห์ก็กระทำทุกสิ่งตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา
    ปฐมกาล 7:5
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⌦
โนอาห์ใช้เวลาเจ็ดวันในการขนสรรพสัตว์ขึ้นบรรทุกนาวา นาวานี้มีพื้นที่มากพอ

สำหรับบรรทุกสัตว์ต่างๆ ท้ังหมด แม้กระท่ังบรรดาสัตว์ท่ีเวลาน้ีสูญพันธ์ุไปแล้ว และยังเหลือ
พ้ืนทีอี่ก 60% ของพ้ืนทีใ่นเรอืท้ังหมด เป็นไปไดว่้าพ้ืนทีท่ี่เหลือน้ีใชส้ำหรบัเก็บอาหารสตัว์
การบรรทกุลูกของสัตว์ขนาดใหญเ่ป็นวิธีสงวนพ้ืนท่ีได้วิธีหน่ึง สัตว์บางชนดิจำศีลเพ่ือสำรอง
อาหารไว้ในตัว แน่นอนว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถเล้ียงดูพวกมันท้ังหมดด้วยวิธีใดก็ได้
ท่ีทรงโปรด หลังจากทีก่ารบรรทกุสัตวเ์สร็จส้ินลง

นอกเหนอืไปจากสตัวทุ์กชนดิๆ ละหนึง่คู่แล้ว พระเจา้ตรสัว่า

"จงนำสตัว์เหลา่นีไ้ปกบัเจา้ด้วย คือสัตว์สะอาดทกุชนดิอย่างละ 7 คู่
ทั้งตัวผู้กับคู่ของมัน..."     ปฐมกาล 7:2

สัตวท่ี์ "สะอาด" น้ันมกัใชเ้พ่ือถวายบชูา

เมื่อการพิพากษาได้มาถึงและน้ำเริ่มเพิ่มระดับสูงขึ้น ไม่ว่าจะมีเสียงทุบข้างเรือ
มากเท่าใด ก็ไม่อาจทำให้โนอาห์เปิดประตูดาดฟ้าได้เลย หรือทำให้โนอาห์และครอบครัว
รู้สึกกลัวว่าเสียงกระหน่ำทุบเหล่านั้นอาจทำให้ประตูพังได้ พวกเขาปลอดภัยดีเนื่องจาก
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปิดประตูน้ัน ประตูเพียงบานเดียวท่ีมีอยู่ในนาวา พระองค์ทรงปิดล้อม
บรรดาผูเ้ช่ือเอาไว้ และทรงกนัเหล่ากบฏออกไป

ข้อพระธรรมกล่าวว่าพระยาห์เวห์ทรงอดทนนาน พระองค์ได้ทรงประทานเวลา
ให้แก่มนุษย์อยู่นานหลายปีเพ่ือให้พวกเขาหันจากความบาปและรับเอาความรักของพระองค์ไว้
บัดน้ีเวลาได้หมดลงแล้ว การพิพากษาได้มาถึงดังท่ีพระเจ้าได้ทรงสัญญาเอาไว้ บางคร้ังมนุษย์
อาจพูดขู่ขวัญแต่ก็ไม่ได้ลงมือกระทำจริงดังที่ขู่ แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักษาพระดำรัส
ของพระองคเ์สมอ

แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปิดประตูเรือ    ปฐมกาล 7:16

ในวันน้ันเองโนอาห์กับภรรยา และบุตรท้ังสามคือ เชม ฮาม ยาเฟท รวมท้ัง
บุตรสะใภ ้ของเขากเ็ข้าไปในเรอื พวกเขาไดน้ำสตัว์ป่า สัตว์เล้ียง สัตว์ใชง้าน
สัตว์ที่อยู่ตามพื้นดิน และนก คือสัตว์ทุกอย่างไปด้วย บรรดาสัตว์ทุกชนิดที่มี
ลมปราณได้มาหาโนอาห์ และเข้าไปในเรือเป็นคู่ๆ สัตว์ท่ีเข้าไปเป็นตัวผู้ และ ตัวเมีย
ของสิง่มีชีวิตทุกอยา่งตามทีพ่ระเจา้ทรงบญัชาโนอาห.์..      ปฐมกาล 7:13-16
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⌫
ตลอดระยะเวลาหลายปีในการต่อนาวา โนอาห์กับครอบครัวเป็นเพียง

คนสว่นนอ้ย ในขณะทีค่นจำนวนมากเชือ่ว่าโนอาหเ์ป็นคนโงเ่ขลา
มีบางสิง่ท่ีเราควรจะพจิารณา เสียงส่วนใหญไ่ม่ได้ถูกต้องเสมอไป บางคน

เช่ือว่าถ้าศาสนาใดมีสาวกเช่ือถือศรัทธาในศาสนาน้ันจำนวนมากกน่็าจะเป็นศาสนาท่ี
ถูกต้อง แต่ให้เราหยุดคิดกันสักนิด คุณยังคงจำได้ไหมว่าในสมัยของโมเสสน้ันศาสนา
ของคนอียิปต์ถือว่าเป็นศาสนาอันทรงเกียรติ? ในสมัยนั้นแทบทุกคนคิดว่านี่เป็น
ศาสนาทีถู่กต้อง แต่มาถึงสมัยนีไ้ม่มีใครนบัถือศาสนาโบราณนัน้อีกต่อไปแล้ว เพียง
แค่มีคนจำนวนมากเชือ่ในบางส่ิงไม่ได้ทำให้ส่ิงน้ันเป็นส่ิงท่ีถูกต้องเสมอไปความจรงิ
ก็คือ พระคมัภีร์เตือนเราเอาไวว่้า

...ประตูใหญ่และทางกว้างนำไปส่ความพินาศ และคนเป็นอันมากเข้าไป
ทางนัน้ ส่วนประตเูล็กและทางแคบนำไปสูชี่วิตและมีเพียงไมก่ีค่นทีค้่นพบ
มัทธวิ 7:13-14

 
ตามท่ีพระคัมภีร์ได้กล่าวอ้างเอาไว้ พระเจ้าทรงแทรกแซงกฎและระเบียบของจักรวาล

ของพระองค์เฉพาะในสถานการณ์พิเศษเท่าน้ัน ส่ิงเหล่าน้ีเรียกว่าปาฏิหาริย์ เม่ือมีการบันทึก
ถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับปาฏิหาริย์ เราจำเป็นจะต้องพิจารณาเหตุการณ์เหล่านี้อย่างจริงจัง
เพราะว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าปาฏิหาริย์เป็นวิธีการหน่ึงท่ีพระเจ้าทรงใช้เพ่ือเรียกความสนใจจากเรา

เมื่อโนอาห์มีอายุได้หกร้อยปีในเดือนที่สองวันที่สิบเจ็ดของเดือนนั้น
ในวันน้ันเอง น้ำจากบาดาลก็พลุ่งข้ึนมาตามธารทุกสาย และช่องฟ้าก็เปิด ฝนตก
บนแผ่นดินสี่สิบวันสี่สิบคืน ปฐมกาล 7:11-12

คำในภาษาฮีบรูที ่โมเสสใช้อธิบายเหตุการณ์นี้มีความหมายว่า อุทกพิบัติใน
พระคัมภีร์ คำในภาษาฮีบรูคำน้ันคำเดียวเท่าน้ันท่ีใช้เพ่ืออ้างอิงถึงเหตุการณ์น้ำท่วมคร้ังใหญ่
ไมม่เีหตกุารณน์ำ้ไหลบา่ใดทีใ่กล้เคยีงกบัเหตกุารณน์ีอี้กแล้ว เหตกุารณน์ีเ้กิดขึน้ไดอ้ยา่งไร
น้ำทัง้หมดมาจากไหนและไปทีไ่หนเสยีหมด
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ประการแรก พระคัมภีร์กล่าวว่าโลกประทุและปล่อยน้ำใต้ดินปริมาณมหาศาล

ออกมา พระคมัภีร์กล่าววา่

...น้ำจากบาดาลก็พลุ่งขึ้นมาตามธารทุกสาย...    ปฐมกาล 7:11

การประทุของผิวเปลือกโลกขนาดน้ัน จะต้องมีเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดอย่างรุนแรง
รวมเข้าด้วยเช่นกัน นักสมุทรศาสตร์ประมาณว่าท่ีบริเวณก้นมหาสมุทรแปซิฟิคเพียงแห่งเดียว
มีภูเขาไฟมากถงึหน่ึงล้านลูก ไม่ใชภู่เขาไฟทกุลูกจะยงัคงคกุรุ่นอยู ่หากแตภู่เขาไฟเหลา่น้ัน
เป็นซากคงเหลอืจากอดตี

เป็นไปได้ว่าเวลาน้ันกระบวนการซ่ึงเรารู้จักว่าเป็นการแยกออกของทวีปต่างๆ กำลัง
เกิดขึ้น นักวิจัยชั้นแนวหน้าของโลกในด้านโครงสร้างพื้นผิวโลกท่านหนึ่งได้ใช้ซุปเปอร์
คอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างแบบจำลองสามมติิของกระบวนการแยกออกเปน็ทวีปต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นในชั่วระยะเวลาสองสามเดือน ขณะที่รอยแยกของผิวโลกประทุออก
เป็นไปได้ว่ารอยแยกนั้นกระชากลึกลงไปใต้ผิวโลกอย่างรุนแรง พร้อมกับผลักก้นสมุทรขึ้น
ในขณะทีก่ดผนืแผน่ดนิใหญล่งใตพ้ื้นผวินำ้

มีการต้ังทฤษฎีว่าน้ำใต้ดินพุ่งข้ึนไปบนท้องฟ้าภายใต้แรงดันมหาศาล ร่วมกับน้ำจาก
ช้ันบรรยากาศเทลงมาภายหลงัจากนัน้ ในขณะที.่..

...ช่องฟ้าก็เปิด    ปฐมกาล 7:11
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...น้ำย่ิงทวมีากขึน้บนแผน่ดิน ท่วมภูเขาสูงสุดท่ีอยู่ใต้ฟ้าทุกแหง่หมด
  ปฐมกาล 7:19

เช่ือกันว่า ก่อนน้ำท่วมบรรดาภเูขาไม่ได้สูงอย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ถ้าคุณสามารถ
ทำให้ผิวโลกราบเรียบเป็นหน้าเดียวแล้วก็จะพบว่าจะมีน้ำท่วมเหนือผิวโลกอยู่ประมาณ
สามกโิลเมตร (สองไมล)์ โมเสสไดเ้ขียนเอาไวว่้า

บรรดาสัตว์ที่มีลมหายใจเข้าออกทางจมูก คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก
ก็ตายส้ิน ...เหลอือยู่แต่โนอาหแ์ละบรรดาผูท่ี้อยู่กับเขาในนาวา

ปฐมกาล 7:22-23

พระเจา้ทรงระลกึถงึโนอาห ์...น้ำก็ลดลง        ปฐมกาล 7:23, 8:1

...น้ำอยู่เหนอืภูเขา เม่ือพระองคท์รงขนาบนำ้น้ันกห็นไีป... ภูเขาโผล่
ข้ึนมา หุบเขาทรุดลงไป ไปยังท่ีซ่ึงพระองค์ทรงกำหนดไวใ้ห้น้ัน พระองค์ทรงวาง
ขอบเขตมิใหมั้นข้าม เพ่ือมิใหมั้นคลุมแผ่นดินโลกอกี     สดุดี 104:6-9

น้ำท่วมแผน่ดินตลอดสีสิ่บวัน น้ำทวีข้ึนหนนุนาวาใหสู้งเหนอืแผน่ดิน
น้ำทวีมากขึน้ บนแผน่ดิน ส่วนนาวากล็อยข้ึนบนผวิน้ำ     ปฐมกาล 7:17-18

ขณะที่โมเสสเขียนถึงเหตุการณ์เหล่านี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะต้องคุ้นเคยกับ
เร่ืองราวน้ำท่วมท่ีชาวอียิปต์ ชาวบาบิโลน และคนโบราณอ่ืนๆ ได้สอนเอาไว้ แต่เวลาน้ีเขากำลัง
ได้ยินรายละเอียดต่างๆ ของน้ำท่วมใหญ่จากผู้ท่ีอ้างตนว่าเป็นพยานเห็นเหตุการณ์ในคร้ังน้ัน
ซ่ึงไดแ้ก่องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้เอง โมเสสไดบ้นัทกึเอาไวว้า่...

ถึงแม้ว่าหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในภัยพิบัติใหญ่ฉับพลันนั้นจะสามารถอธิบายได้ในทาง
วิทยาศาสตร์ เราต้องจดจำให้ดีว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพท้ังส้ินสามารถเนรมิตสร้างสถานการณ์
น้ำท่วมใหญแ่ละผลจากภยัพิบัติต่างๆ ท่ีทรงควบคมุดแูลอยู่ได้โดยปราศจากขดีจำกดั

ฝนตกอยู่นาน 40 วัน แต่ดูเหมือนว่าเน้ือความจากพระคมัภีร์จะกล่าวว่าน้ำพุใต้ดิน
ปล่อยนำ้ออกมาเรือ่ยๆ อยู่ 150 วัน



น่าสนใจทเีดียว เห็นไดชั้ดวา่หมู่เขาซ่ึงมีความสงูลดหล่ันมากมายหลายระดบัทีเ่รา
เห็นกันในทุกวันนี้ได้ก่อตัวขึ้นใต้น้ำ ภูเขาเหล่านี้ก็ผุดขึ้น พับตัว และแยกตัวออกจากกัน
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ขณะที่ผิวโลกยังคงอ่อนตัวอยู่ ทั้งสายน้ำก็กัดเซาะหน้าผิวที่ยังคงอ่อนนุ่มอย่างรวดเร็ว
ก่อให้เกิดเป็นหว่างเขาและหุบเขาลึกต่างๆ ข้ึน ขณะท่ีน้ำไหลออกจากภูเขาท่ีกำลังผุดตัวข้ึนน้ัน
คร้ันเม่ือภูเขาเหล่าน้ีผุดข้ึนสู่ระดับความสูงดังท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันก็แข็งตัวกลายเป็นหิน น่ีอธิบาย
ถึงรูปแบบการกอ่ตัวทางภมิูศาสตรห์ลายๆ แบบทีป่ระจกัษ์ต่อสายตาอยูใ่นทกุวันนี ้และให้
คำตอบวา่เหตุใดเราจงึพบซากฟอสซลิต่างๆ แม้กระทัง่ซากฟอสซิลของสัตวท์ะเลในทีสู่ง

⌫
โนอาห์กับครอบครัวอยู่ในนาวานาน 371 วัน ก่อนท่ีพระเจ้าทรงเปิดประตูนาวาออก

ณ เวลานี ้น้ำไดล้ดและแหง้สนทิดแีล้วและนาวาไดม้าเกยคา้งอยูท่ีบ่รเิวณพืน้ทีภู่เขาสงู

พระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า เจ้าจงออกไปจากนาวาเถิดท้ังภรรยาของเจ้า
บุตรชายของเจ้า และบุตรสะใภ้ของเจ้าด้วย จงพาสรรพสัตว์ท่ีมีชีวิต ท่ีอยู่กับเจ้า
ทุกชนิด คือนก สัตว์และสัตว์เลื้อยคลานให้ออกมา ...เพื่อพวกมันจะได้ออก
...จนถึงบุตรสะใภ้ของเขา          ปฐมกาล 8:15-18

เมื่อพวกเขาออกจากนาวา พื้นดินไม่ได้แห้งเตียน แต่ว่ากลับเต็มไปด้วยพืชพันธุ์
อีกคร้ังหน่ึง น่ีเป็นโลกท่ีต่างไปจากเดิมก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ น่ีคือโลกท่ีเราอาศัยอยู่
ในขณะนี้

ก่อนน้ำท่วมใหญ่ ผู้คนมีชีวิตยืนยาวอยู่นับร้อยๆ ปี แต่หลังจากภัยพิบัติมนุษย์
อายุส้ันลงกวา่เดิมมากเสยีจนคนทีมี่อายุได้ 90 ปีก็ถือว่าแก่หง่อมมากแลว้


โนอาห์สร้างแท่นบูชาพระเจ้าและเลือกเอาสัตว์และนกประเภท

ไม่มลทินบางตวั มาเผาบชูาถวายทีแ่ท่นนัน้    ปฐมกาล 8:20

โนอาห์ได้นำสัตว์ท่ีสะอาดมาถวายบชูาแด่พระเจ้าดังท่ีอาเบลได้กระทำ อีกคร้ังหน่ึง
เคร่ืองบูชาเหล่าน้ีไม่ได้มีไว้เพ่ือถวายเป็นอาหารแด่พระเจ้า พระยาห์เวห์ไม่ได้ทรงหิว พระองค์
มิได้ต้องการอาหาร แต่เครื่องสัตวบูชาเหล่านี้มีความเกี่ยวโยงกับแนวคิดเรื่องการลบบาป
ดังท่ีเราได้กล่าวไปแล้วว่า คำว่าการลบบาปมีความหมายแฝงถึงเร่ืองการปกคลุม น่ีเป็นคำฮีบรู
คำเดียวกับที่ใช้อธิบายถึงการที่โนอาห์ใช้ยางไม้ยาตัวเรือ ในลักษณะเดียวกันพระคัมภีร์
กล่าวเป็นสัญลักษณ์ว่าความบาปได้ถูกปกคลุมไว้เพ่ือว่าพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธ์ิจะสามารถมองมา
ยังมนษุยด้์วยความโปรดปราน
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บุคคลที่ได้รับการอภัยการละเมิดก็เป็นสุขคือผู้ทรงกลบเกลื่อนบาป
ใหน้ั้น        สดุดี 32:1

เมื่อเราดำเนินเรื่องต่อไปจะเห็นว่าคำว่าการไถ่ถอนชดเชยความบาปสรุปวิธีการ
ทั้งหมดที่พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ทรงใช้เพื่อจัดเตรียมเครื่องแต่งกายที่ถูกต้องสำหรับหัวใจ
ไว้ให้กับมนุษย์ ซึ่งเป็นเครื่องปกคลุมแห่งความชอบธรรมที่เท่าเทียมกับความชอบธรรม
ของพระองค์


พระคัมภีร์กล่าวว่าโนอาห์ถวายเครือ่งสัตวบูชาบนแทน่บูชา แท่นบูชาน้ันทำจากหิน

ท้ังก้อนวางเรียงซ้อนกันเป็นแท่น แท่นน้ีสร้างข้ึนตามท่ีพระเจ้าได้ทรงบัญชาและใช้เป็นสถานท่ี
ท่ีถูกแต่งต้ังข้ึนไวเ้พ่ือให้พบกับพระยาหเ์วห์ ในการถวายเครือ่งบูชาโนอาหไ์ด้สารภาพวา่เขา
เป็นคนบาปซึง่จำเป็นต้องได้รับเคร่ืองปกคลุมไถ่ถอนชดเชยความผดิ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
พอพระทยัทีโ่นอาหไ์วว้างใจในพระองค์

พระเจ้าทรงอวยพระพรโนอาห์และบุตรท้ังหลายของเขา ตรัสแก่เขาว่า
"จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน"     ปฐมกาล 9:1

น่ีคือคำบญัชาไมใ่ช่คำแนะนำ เวลานีโ้นอาหกั์บลูกหลานของเขาม ี2 ทางเลอืก คือ
1. พวกเขาอาจเชื่อฟังพระเจ้า "จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน" ดังที่

องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงบญัชา หรือ
2. พวกเขาอาจะเป็นเหมือนกับอาดัมกับเอวา และสงสัยว่าพระยาห์เวห์ทรง

หมายความตามทีไ่ด้ทรงตรัสจริงหรือไม่ พร้อมกับไว้วางใจการวินิจฉัยตาม
การหยัง่รู้ของตนเอง

ในตอนตอ่ไป เราจะไดเ้ห็นวา่พวกเขาเลอืกอะไร
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พระเจา้ตรสัวา่

"...เรา...จะไม่ให้น้ำท่วมล้างผลาญสิ่งมีชีวิตทั้งปวงจนสูญสิ้น และจะ
ไม่มีน้ำท่วมทําลายโลกอีกเลย

"น่ีคือเคร่ืองหมายแห่งพันธสัญญาท่ีเราทําไว้ระหว่างเรากับเจ้า... เราได้
ตั้งรุ้งของเราไว้ที่เมฆเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาของเรากับโลก"

         ปฐมกาล 9:11-13
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสัญญาว่าจะไม่ทำลายโลกด้วยน้ำอีก ทุกครั้งที่ฝนตกรุ้ง

จะเป็นเคร่ืองเตือนความทรงจำถงึพระสัญญาน้ัน ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนับพันๆ ปี หลังจาก
เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ ่พระยาหเ์วห์ก็ยังทรงรกัษาพระสญัญาอยู่

บุตรของโนอาหท่ี์ออกมาจากเรอื คือ เชม ฮาม และยาเฟท (ฮามเป็น
บิดาของคานาอัน) ประชาชาติท่ีกระจายไปท่ัวโลกถือกำเนิดจากบุตรของโนอาร์
ทั้งสามคนนี้          ปฐมกาล 9:18-19

เวลาน้ีมนุษย์ได้เร่ิมต้นใหม่หมดจด โมเสสได้สรุปเน้ือหาของหนังสือปฐมกาลส่วนน้ี
โดยไดเ้ขยีนเอาไวว้า่

โนอาหมี์ชีวิตอยู่รวมทัง้ส้ิน 950 ปีแล้วเขากต็าย    ปฐมกาล 9:29

  
 

เราไม่พบคำว่าไดโนเสาร์ในพระคัมภีร์ คำน้ีเป็นคำใหม่ซ่ึงถูกคิดข้ึนในปี 1841
โดยนักสรีระวิทยาชาวอังกฤษ อย่างไรก็ตามในหน้าของพระคัมภีร์ บันทึกอ้างอิงถึง
สัตว์ต่างๆ ซ่ึงไม่อาจเทียบเคียงได้กับสัตว์ในยุคปัจจุบันสัตว์ใหญ่สองชนิดท่ีถูกกล่าวถึง
ในพระคมัภรีม์ลัีกษณะคลา้ยคลงึกับซากฟอสซลิอยา่งนา่พิศวง

จากสิ่งที่ข้อพระธรรมกล่าวถึง ไม่ว่าใครก็อาจอนุมานได้ว่าไดโนเสาร์ถูก
เนรมิตสร้างโดยพระเจ้าและมีชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์มาตั้งแต่เมื่อครั้งปฐมกาล
ไดโนเสาร์เป็นสัตว์เล้ือยคลาน ซ่ึงสัตว์ชนิดน้ีส่วนใหญ่จะเติบโตตลอดช่ัวอายุขัยของมัน
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ถ้าพวกมันมีช่วงอายขัุยท่ียาวเชน่เดียวกับมนษุย์ในยุคก่อนน้ำท่วมใหญแ่ล้ว พวกมนั
ก็มขีนาดลำตวัใหญโ่ตมหมึาเลยทเีดยีว

พระคมัภร์ีช้ีว่าสัตวบ์กทกุชนดิอยา่งละคูต้่องถูกลำเลียงขึน้นาวาไป จึงเปน็
เร่ืองท่ีสมเหตุสมผลว่ามีเพียงตัวลูกเท่าน้ันท่ีถูกพาข้ึนไปบนนาวา ไม่เพียงแต่เพ่ือสงวน
พื้นที่เท่านั้น แต่เพื่อยืดเวลาแพร่พันธุ์หลังน้ำท่วมใหญ่ออกไปอีกด้วย เนื่องจาก
ไดโนเสาร์มีขนาดโดยเฉล่ียเท่ากับลูกม้าตัวเล็กๆ และแม้แต่ไดโนเสาร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดเม่ือ
แรกเกิดนั้นก็มีขนาดไม่โตไปกว่าลูกฟุตบอลเลย จากการคำนวณแสดงให้เห็นว่า
ในนาวามพ้ืีนทีก่ว้างพอสำหรบัพวกมนั

เม่ือมาถึงประเด็นเก่ียวกับสาเหตุของการสูญพันธ์ุของพวกมัน เราก็เพียงได้
แต่คาดคะเนเท่านั้น ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมามีสัตว์หลายชนิดสูญพันธุ์ไป
กระนั้นก็ยังเป็นการยากที่จะระบุถึงสาเหตุการสูญพันธุ์ของพวกมันได้อย่างแน่ชัด
ดังน้ันการย้อนเวลากลับไปหลายพันปีย่อมเป็นการยากกว่าเดิม เน่ืองจากสภาพดินฟ้า
อากาศเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ จึงทำให้มีการตั้ง
ทฤษฎวีา่สัตวเ์หล่านีไ้มอ่าจมชีวีติอยูท่า่มกลางสภาพดนิฟา้อากาศทีเ่ปลีย่นไปนีไ้ด้

สภาพตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เนือ่งจากภยัพบัิติตอบคำถามตา่งๆ ท่ีเราเหน็ในโลก
ธรรมชาตน้ีิ ตัวอยา่งเชน่ ช้ันตะกอนขนาดมหมึาทีเ่กิดขึน้จากนำ้ท่วม น้ำในปรมิาณ
มหาศาล ปริมาณการผุกร่อนอย่างมากมายมหาศาล ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีก่อให้เกิดถ่านหิน
น้ำมันดิบ และซากฟอสซิลที่เราพบกันอยู่ทุกวันนี้ ซากฟอสซิลจำนวนมากแสดง
หลักฐานมากมายอยา่งท่ีต้องตะลึงว่าพวกมันถูกฝังอย่างรวดเร็วภายใต้ภาวะภัยพิบัติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาซากฟอสซิลจากสุสานซากฟอสซิลขนาดใหญ่ที่เราพบ
ในปจัจบัุนนี ้ซากฟอสซิลใดกต็ามทียั่งอยู่ในสภาพดเีช่น ซากฟอสซิลของปลา น่ันก็
หมายถึงว่ามันถูกฝังอยู่ในชั้นตะกอนซึ่งแข็งตัวอย่างรวดเร็วก่อนที่บรรดาสัตว์ที่กิน
ซากพืชซากสตัวจ์ะทนัไดกิ้นมนัหรอืก่อนทีซ่ากของมนัจะทนัเนา่เปือ่ยผพัุงไป

 
บทที ่ส ิบของหนังสือปฐมกาลมักถูกเรียกว่าเป็น "ตารางแห่งประชาชาติ"

ข้อพระธรรมบทน้ีบอกเราให้ทราบว่าชนกลุ่มน้อยกลุ่มหลักน้ันมีต้นกำเนิดมาจากท่ีใด โดยเร่ิม
ต้นจากบตุรชายของโนอาหส์ามคน บททีสิ่บนีจ้บลงดว้ยขอ้ความวา่
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ทุกชนชาติในโลกนี้มาจากครอบครัวนี้ครอบครัวเดียว แต่ดั้งเดิมแล้วทุกคนรู้
เก่ียวกับพระยาห์เวห์ เก่ียวกับการเนรมิตสร้างของพระองค์ และจุดเร่ิมต้นแห่งความบาปและ
ความตาย แต่ว่าส่ิงเหล่าน้ันไดเ้ปล่ียนแปลงไป เกิดอะไรขึน้

เราพบคำตอบนี้ได้จากหลายเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหลายศตวรรษ
หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ในเวลาน้ันประชากรในโลกไดท้วีจำนวนข้ึนหลายเท่านัก และ
อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น ในดินแดนเมโสโปเตเมียอันเป็นบ่อเกิดของอารยธรรมซ่ึงต้ังอยู่ใน
บรเิวณทีเ่ป็นประเทศอรัิกในปจัจบัุน

นี่แหละเป็นพงศ์พันธุ์ที่สืบมาจากบุตรของโนอาห์ตามลำดับสกุลวงศ์
ตามชาติของเขาและจากคนเหล่าน้ีประชาชาติท้ังหลายในโลกก็แผ่ไพศาลออกไป
ภายหลังน้ำท่วม   ปฐมกาล 10:32

คนทั้งหลายทั่วโลกพูดภาษา
เดียวกัน และมีศัพท์สำเนียงเดียวกัน
เม่ือพากนัอพยพไปทศิตะวันออก ก็พบ
ทุ่งราบในแดนเมืองชินาร์ จึงตั้งหลัก
แหลง่อยูท่ี่น่ัน แล้วต่างคนตา่งกพู็ดกนั
ว่า "มาเถดิ เราจงทำอฐิ เผาใหสุ้กแขง็"
เขาจงึมีอิฐใชต่้างหนิ และมียางมะตอย
ใช้ต่างปูนสอ เขาท้ังหลายจึงว่า "มาเถิด
เราจงสร้างเมืองข้ึนและก่อให้ยอดเทียมฟ้า

...จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน     ปฐมกาล 9:1

แต่คนเหล่านี้ได้ตั้งใจว่าทุกๆ คนควรอยู่รวมกันที่เดียวเป็นเมืองใหญ่ นี่เป็นการ
ไม่เชื่อฟังโดยตรงต่อพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้สนใจว่า

ใหเ้ราทำชือ่เสียงไว ้ มิฉะนัน้เราจะตอ้งกระจดักระจายไปทัว่พ้ืนแผน่ดิน"
ปฐมกาล 11:1-4


มีปัญหาท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนหลงัจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ ่พระเจ้าได้ทรงบญัชา

ให้มนษุย.์..
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พระเจ้าจะทรงคิดอย่างไร น่ีเป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ีมนุษย์คิดว่าตนเองรู้ดีกว่าพระเจ้าว่าส่ิงไหนดีท่ีสุด
มนุษย์กำลังเลือกผิดอย่างท่ีได้เคยทำมาแล้วก่อนหน้าน้ีในสวนเอเดน

ดังทีคุ่ณเห็น มนษุยมี์ปัญหาเรือ่งการเชือ่ฟัง คุณเคยนกึสงสัยบา้งหรอืไมว่่าเหตใุด
คุณถึงไมจ่ำเปน็จะตอ้งสอนเดก็เล็กๆ ให้ไมเ่ชือ่ฟังพ่อแมเ่ลย ส่ิงน้ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ
เพราะว่าการท้าทายเป็นปฏิปักษ์เป็นธรรมชาติของหัวใจมนุษย์ ดั้งนั้นโดยพื้นฐานแล้วเรา
ในฐานะมนุษย์ไม่ต้องการให้มีใครมาบอกเราว่าต้องทำอะไรบ้าง เราชอบทำส่ิงต่างๆ ตามใจชอบ
มากกว่า มนุษย์ชาติน้ันเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่างสุดข้ัว น่ีเป็นปัญหาหลักของผู้คนท่ีอยู่ใน
ท่ีแห่งเดียว เพ่ือจะสรา้งเมือง

พระคมัภร์ีกล่าววา่ ผู้คนเหลา่น้ีต้องการจะสรา้งหอคอยสงู เชน่เดยีวกนัเพือ่...

"...ให้เราทำชื่อเสียงไว้..."    ปฐมกาล 11:4

มนุษย์กำลังแสวงหาศักดิ์ศรีของตนแทนที่จะแสวงหาหนทางที่จะสะท้อนพระสิริ
ของพระเจ้า พวกเขาเพิกเฉยละเลยต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ธรรมชาติมนุษยชอบแบบน้ันมากกว่า


วิธีการสะกดชื่อที่ถูกต้องของเมืองนี้ไม่แน่นอนเนื่องจากภาษาโบราณหลายๆ

ภาษาไม่ได้ใช้สระ แต่ผู้รู้บางท่านแปลเนือ้ความโบราณไดว่้า บาบิลี9 น่ีเป็นช่ือท่ีมีความหมาย
ทางศาสนาอย่างชัดแจ้ง ชื่อนี้มีความหมายว่า ประตูกำแพงแห่งพระเจ้า มีหลักฐานชัดเจน
ว่าหอคอยนี้มีความสำคัญทางศาสนาเช่นกัน เป็นไปได้อย่างมากที่หอคอยนี้เป็นซิกกูรัท10

หรือหอคอยวิหารยุคเร่ิมแรก ภูเขาจำลองน้ีเช่ือมต่อกับพ้ืนท่ีส่วนวิหาร และมีสถานบูชาต้ังอยู่
ท่ีปลายยอด วิหารเปน็จดุศูนยก์ลางของเมอืงและเก่ียวขอ้งกับเหลา่นักบวช ยัญบชูา บรรดา
รูปเคารพและเทศกาลต่างๆ เมืองนี้มีการจัดโครงสร้างเป็นอย่างดี ในพระคัมภีร์บาบิลี
ถูกบนัทกึเอาไวว่้ามศีาสนาแรกทีม่กีารจดัระบบระเบยีบ

พระคมัภรีใ์ห้ความหมายแกศ่าสนาวา่ เปน็ความพยายามของมนุษย์ที่จะเข้าหา
เทพเจา้ ด้วยความหวงัว่าจะไดรั้บความโปรดปรานและขจดัสิง่ร้ายตา่งๆ ออกไป

คิดดูให้ดี ซิกกูรัทน้ันใหญ่โตมโหฬาร การขันอาสาเข้าดำเนินการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง
ที่มีโครงสร้างที่ใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นย่อมแสดงว่าบรรดาผู้ก่อสร้างอุทิศตนเพื่อเอาใจ
เทพเจา้ของตนอยา่งแน่นอนทีสุ่ด คุณอาจจนิตนาการถงึภาพของผูค้นทำงานหนกัเย่ียงทาส
ท่ามกลางความรอ้นระอุ ขณะท่ีลำเลียงโคลน เผาอิฐ และก่ออิฐด้วยยางมะตอยไดเ้ลยทีเดียว
แม้ว่าเม่ือซิกกูรัทก่อสร้างเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว ถ้าพวกเขาตัง้ใจจะขึน้ไปเยีย่มวหิาร ท่ีส่วนยอด



บทที่ ห้า  135

ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเดินย่ำไปตามขั้นบันไดกัน ขนานใหญ่
ชาวเมืองบาบิลีออกแบบหนทางที่จะไปพบพระเจ้าของ
พวกเขา แต่ว่าน่ันก็ต้องออกแรงอยา่งหนัก

พระคัมภีร์กล่าวว่า การอาศัยความพยายามสว่นตนเปน็ธรรมชาตขิองศาสนาต่างๆ
ท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ย่ิงมี "ข้ันตอน" มากเท่าใด ก็ย่ิงเป็นศาสนาดีมากเท่าน้ัน ศาสนาเหล่าน้ีเรียกร้อง
เวลา เงินทอง การอุทิศตัว บางครัง้ก็มีการทรมานตนเพือ่เอาใจเทพเจา้ แน่นอนวา่ย่อมเปน็
ความคาดหวงัของมนุษย์ว่าการอุทิศตนต่อเทพเจ้าจะทำให้เขามีโชคดีและขจัดส่ิงร้ายออกไป
และเปน็ความรูสึ้กว่าส่ิงต่างๆ ย่อมดกีว่าเดิมในชวิีตหนา้ ถ้าบคุคลอทิุศตนใหกั้บศาสนา

เมื่อถึงตรงนี้เราน่าจะถามตนเองว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดำริในเรื่องนี้อย่างไร?
สมมุติว่าชาวเมืองบาบิลีถวายหอคอยวิหารแด่พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียง
พระองค์เดียว เส้ียนท่ีตำเน้ือท้ังหมดระหว่างการก่อสร้าง เท้าท่ีปวดจากการยำ่ข้ึนลงข้ันบันได
ขนาดมหมึาจำนวนมหาศาล ความออ่นล้าจากการฟงัข้อเรียกรอ้งต่างๆ จากบรรดานกับวช
ค่าใช้จ่ายจากการถวายธญับชูาไมรู้่จบสิน้ ความเหนด็เหนือ่ยจากการสวดออ้นวอน การอุทิศ
ตนลงมือกระทำสิ่งเหล่านี้จะเปิดประตูกำแพงแห่งพระเจ้าหรือไม่ พระยาห์เวห์จะตรัสว่า
"เอาล่ะ เราจะเปน็สหายกนัอีกครัง้" หรือไม่ พระคมัภีร์กล่าววา่ "ไม่"

เพราะเหตุใดหรือ เพราะว่าประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ท่ีการประพฤติปฏิบัติตามศาสนา
แต่อยู่ท่ีการไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าซ่ึงทรงเป็นบุคคล มันไม่ใช่เร่ืองของบุคคลท่ีพยายาม
อย่างหนักเพียงใดเพื่อให้ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า แต่เป็นเรื่องที่บุคคลไว้วางใจ
องค์พระผูเ้ป็นเจา้อย่างท่ีคนๆ หน่ึงไว้วางใจเพือ่นของเขาหรอืไม่ มันไมใ่ช่เร่ืองการควบคมุ
พระเจ้าให้เห็นชอบเพื่ออวยพระพรสิ่งต่างๆ ตามที่บุคคลชอบใจ แต่เป็นเรื่องของการมี
มิตรภาพกบัพระผูส้ร้างจักรวาล และประเดน็สำคญัอยูท่ี่การไวว้างใจ

ศาสนาทำให้คนรู้สึกว่าตนเองเป็นคนฝ่ายวิญญาณ แต่มันก็เหมือนกับการว่ายน้ำ
ทวนกระแส มันตอ้งออกแรงมาก เขาอาจรูสึ้กเย่ียมเมือ่ทำสำเรจ็ แต่ว่าเขากไ็ม่ได้ไปถึงไหน
หัวใจของเขากยั็งคงปกคลมุดว้ยเสือ้ผ้าสกปรกโสโครกแหง่ความบาปอยูเ่ช่นเดมิ
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พระเจ้าเสด็จมาทอดพระเนตรเมือง และหอที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้นนั้น
แล้วพระเจ้าตรัสว่า "ดูเถิด คนเหล่านี้เป็นชนชาติเดียว มีภาษาเดียว นี่เป็น
เบ้ืองตน้ของสิง่ทีเ่ขาจะทำ และเขาตัง้ใจจะทำอะไร กท็ำไดท้ั้งนัน้"

ปฐมกาล 11:5-6

พระผู้สร้างทรงล่วงรู้ในส่ิงท่ีประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ว่าเป็นจริงคร้ังแล้วคร้ังเล่า ด้วย
ภาษาพ้ืนๆ ก็คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษย์น้ันคืบหน้าไปไวกว่ามาก ดูเหมือนว่า
นี่จะเป็นแบบแผน ยิ่งสิ่งต่างๆ ก้าวหน้าและสะดวกสบายมากเท่าใดมนุษย์ก็ยิ่งรู้สึกว่าเขา
ต้องการพระเจ้าเป็นสหายน้อยลงเท่านั้น ถึงแม้ว่าพระยาห์เวห์จะทรงประทานเสรีภาพให้
มนุษย์ได้ตัดสินใจเลือกในสิ่งต่างๆ แต่พระองค์ก็ไม่ทรงประสงค์ให้มนุษย์ดำเนินชีวิต
โดยไมพ่ึ่งพาพระองค์


องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำบางสิ่งเพื่อเผชิญหน้าต่อการท้าทายเป็นปฏิปักษ์

ของมนษุย ์พระเจา้ตรสัว่า

"มาเถดิเราจงลงไป ทำใหภ้าษาของเขาวุน่วายต่างกนัไป อย่าใหเ้ขา
เข้าใจกนัได"้ พระเจา้จงึทรงทำใหเ้ขากระจดักระจายจากทีน่ั่นไปทัว่พ้ืนแผน่ดิน
คนเหล่านั้นก็เลิกสร้างเมืองนั้น  ปฐมกาล 11:7-8

เม่ือพระเจ้าทรงกระทำให้ผู้คนกระจัดกระจายไป พระองค์ทรงประทานภาษาใหม่ๆ
ให้กับพวกเขา พระองค์ทรงกระทำส่ิงท่ีละเอียดถ่ีถ้วนย่ิงนัก หลายๆ ภาษาท่ีพระเจ้าทรงเนรมิต
สร้างน้ันซับซ้อนเสียจนนักภาษาศาสตร์ต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะเข้าใจได้ กระน้ันพวกเขา
ก็ยงัไมอ่าจเขา้ใจภาษาเหลา่นัน้ไดโ้ดยสมบรูณ์


ถึงแม้ว่าผู้คนตั้งชื่อเมืองของพวกเขาว่าบาบิลีหรือประตูกำแพงแห่งพระเจ้า แต่

หลังจากที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปยังที่ต่างๆ พระองค์ทรง


ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงไม่ทรงประทับใจต่อความร้อนรนทางศาสนา พระองค์

ไดท้รงบญัชาใหม้นษุยชาตมิวีงศว์านจำนวนมากและอาศยัอยูท่ัว่แผน่ดนิโลก
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องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้ทุกคนได้รู้ว่าเมืองนี้และหลักข้อเชื่อทางศาสนา
ของเมืองนี ้ไม่ได้ประกาศความจริงของพระเจ้า นี่ไม่ใช่กำแพงประตูสู ่พระยาห์เวห์
พิธีกรรมหรอืคำสอนไมอ่าจเชือ่มความสมัพนัธท์ีพั่งทลายกบัองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ไดเ้ลย

จากจดุนีเ้ป็นตน้ไป พระคมัภีร์ได้ใช้คำวา่ บาเบล
หรอือีกชือ่หนึง่คอื บาบโิลน เปน็ตวัอยา่งถึง
ความพยายามในดา้นศาสนาของมนษุย์

เหตุฉะนี้จึงเรียกเมืองนั้นว่าบาเบล เพราะว่าที่นั่นพระเจ้าทรงทำให้
ภาษาของเขาวุ่นวายไป และพระเจ้าทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายไป
ทัว่พืน้แผน่ดนิ    ปฐมกาล 11:9

เรียกช่ือเมืองน้ันเสียใหม่ว่าบาเบลและทรงใหค้วามหมายใหมแ่ก่ช่ือน้ัน บาเบลมีความหมาย
ว่าทำให ้ปะปนกนั ผสม สับสน ตกตะลงึ โมเสสไดเ้ขียนเอาไวว่้า


พระคัมภีร์กล่าวว่า ศาสนาเป็นความพยายามอนัส้ินหวังของชายหญิงท่ีออกแบบข้ึน

เพื่อให้เป็นประตูกำแพงที่นำไปสู่พระเจ้า มนุษยชาติอยู่ในถิ่นทุรกันดารฝ่ายจิตวิญญาณ
พวกเขาหลงทาง พวกเขาไม่อาจหาทางกลับมาหาพระเจ้าด้วยตัวเอง ถ้าพระเจ้าไม่ทรงสำแดง
วิถีทาง มนุษย์ก็ไม่มีทางรู้ได้ว่าประตูกำแพงอยู่ที่ใด แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้วิถีทาง
พระองคท์รงรูจั้กประตกูำแพง และพระองคท์รงเปน็ผู.้..

ทรงดำริหาหนทางไม่ให้ผู้ที่ถูกเนรเทศต้องถูกทรงทอดทิ้ง
2 ซามูเอล 14:14

ถ้ามนุษย์จะเพียงแต่ไว้วางใจองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงสำแดง
วิถีทางทีน่ำกลบัไปสูค่วามสมัพันธ์ท่ีถูกต้องกับพระองค์



138  บทที่ ห้า

ผู้คนทีอ่ยู่ในเมอืงบาบโิลนไมไ่ด้หยุดก่อสรา้งซิกกูรัท นักประวติัศาสตรบ์อกใหเ้รา
ทราบว่ามีการก่อสร้างหอคอยอ่ืนเพ่ือถวายเกียรติแด่เทพและเทพีต่างๆ เช่น อิฌทาร์ มาร์ดุค
และดากาน เทพเจา้เหล่าน้ีและเทพเจา้อ่ืนๆ ปรากฏอยูต่ลอดหนา้ประวติัศาสตรภ์ายใตช่ื้อ
อ่ืนๆ อิฌทาร์เทียบได้กับไอซิสของชาวอียิปต์ เทียบได้กับอาเธนาหรืออะโฟรไดท์ของชาวกรีก
เทียบไดกั้บวนัีสของชาวโรมนั มารดุ์คมคีวามเกีย่วขอ้งกับสุริยะเทพ และเราจะไดพ้บกับชือ่
ดากานในฉากเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีจะมาถึงในภายหลัง เราจะเรียนรู้ถึงจุดเร่ิมต้นและตัวตนของ
เทพเจา้เหล่านีห้ลังจากทีเ่ราไดป้พ้ืูนฐานความเขา้ใจเพิม่เตมิเรยีบรอ้ยแลว้

เม่ือมองยอ้นกลับไปทีส่องเร่ืองน้ี เราก็พบขอ้เปรยีบเทยีบทีน่่าสนใจ มีวิธีคิดสอง
แบบซึง่มาพรอ้มกับผลลพัธ์สองอยา่งทีแ่ตกตา่งกัน

วิถีของบาเบล วถีิของโนอาห์
ไวว้างใจในความพยายามทางศาสนา ไวว้างใจในพระยาหเ์วห์

วิหารหลายแหง่ ประตกูำแพง พระเจา้ทรงประทานเรอืหน่ึงลำ
หลายชอ่งสู่สรวงสวรรค์ ซ่ึงมีประตหูน่ึงบาน

ผูค้นถกูพิพากษาและกระจดักระจายไป โนอาหแ์ละครอบครวัรอดชวีติ

พระเจา้ทรงเรยีกสถานทีน้ั่นวา่ พระเจา้ทรงเรยีกโนอาหว์า่
ความสบัสน ชอบธรรม

...ในบรรดาพระทั้งปวง องค์ไหนจะเหมือนพระองค์เล่า องค์ไหน
จะเหมอืนพระองคผู้์ทรงประกอบดว้ยความบรสุิทธิแ์ละนา่เกรงขาม เนือ่งดว้ย
พระราชกิจอันรุ่งเรืองและอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำ     อพยพ 15:11

บางทโีมเสสก็อาจจะกำลงัคิดถึงเร่ืองน้ีขณะทีเ่ขียน

พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าหน่ึงเดียว พระองค์ทรงแตกต่าง และทรงบริสุทธ์ิโดยแท้
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หลังจากท่ีเกิดความสับสนในเร่ืองภาษา

ท่ีเมืองบาเบล โมเสสได้บันทึกถึงผู้คนในรุ่นต่างๆ
ตลอดเวลาน้ัน พระเจ้ามิได้ทรงลืมพระสัญญาท่ีจะ
ส่งพระผู้ช่วยมาแต่อย่างใด ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะ
ดำเนินชีวิตอย่างท่ีไม่ได้คำนึงถึงพระเจ้า ในแต่ละ
ช่ัวอายุคนก็มีคนท่ีเช่ือในพระสัญญาของพระองค์
อับรามกับซารายก็เป็นคนคู่หน่ึงท่ีเช่ือเช่นน้ัน

เราเริ่มต้นเรื่องที่เมืองเออร์ซึ่งอยู่ทาง
ตอนใตข้องเมืองบาเบล ในช่วงเวลานัน้ชาวเมอืง

"จงละบ้านเมืองของเจ้า...ไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้า"
   ปฐมกาล 12:1

การบอกให้อับรามกับซารายอพยพได้ช่วยให้ทั้งคู่จากระบบศาสนาเทียมเท็จ
(อย่างไรก็ดี ดวงจันทร์ก็เป็นเพียงหินก้อนใหญ่ก้อนหน่ึงเท่าน้ัน ไม่ใช่เทพเจ้า) เวลาน้ีอับราม
กับซารายมทีางเลอืก

1. พวกเขาอาจไม่เชื่อฟังเหมือนกับชาวเมืองบาเบลและปักหลักอยู่ที่เมืองเออร์
ด้วยไว้วางใจ การตัดสินใจของตนเองว่าดีกว่าการตัดสินพระทัยของพระเจ้า หรือ

2. พวกเขาอาจเช่ือว่าพระยาห์เวห์ทรงรู้ดีท่ีสุด แล้วเก็บข้าวของสัมภาระและทำดังท่ี
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงกำชบั

คุณสามารถจินตนาการได้เลยว่าบรรดาสมาชิกในครอบครัวและเพ่ือนๆ ของอับราม
จะให้คำแนะนำแก่เขาอย่างไรบ้าง "อับรามฐานะของท่านก็มั่นคงดีอยู่ ชีวิตที่นี่ก็ดีอยู่แล้ว
อยา่โง่ไปหนอ่ยเลย" แต่...

เออร์ก็สร้างหอคอยวิหารหรือซิกกูรัทท่ีมีช่ือเสียงอุทิศให้กับจันทรเทวีเช่นเดียวกัน เป็นไปได้ว่า
การนมัสการเทพเจ้าเหล่าน้ันได้ทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าบอกกับอับรามว่า

ดังนั้นอับรามจึงไปตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา… อับราม
อาย ุ75 ปี                                                         ปฐมกาล 12:4
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น่ีเป็นก้าวใหญ่สำหรับอับราม เขาไม่อาจหาคำตอบจากหนงัสือแผนท่ี ทำวิจัยเก่ียวกับ
ประเทศท่ีจะไปจากอินเทอร์เน็ต หรือปรึกษาแผนการเดินทางกับบริษัทตัวแทนท่องเท่ียว เขาไม่รู้
เสียด้วยซ้ำไปว่ากำลังจะไปท่ีไหน พระเจ้าไม่ได้ตรัสบอกแก่เขา แต่อับรามมีความเช่ือศรัทธาใน
องค์พระผู้เป็นเจ้าว่าจะทรงนำเขาไปทีละก้าว


ผู้คนมีข้อนึกคิดแปลกๆ เก่ียวกับความเช่ือศรัทธา ซ่ึงบ่อยคร้ังก็ทำให้ช้ินส่วนปริศนา

ทางพระคัมภีร์สับสนไป แต่ข้อพระธรรมใชชี้วิตของอับรามเป็นเคร่ืองกำหนดนิยามท่ีถูกต้อง
ของคำว่า "ความเช่ือศรัทธา" ท่ีพระยาห์เวห์ทรงหมายถึงน้ันมีความหมายอย่างไร ต่อไปน้ีเป็น
เครือ่งช่วยชีแ้นวทางบางประการ

ถ้อยคำหรือแนวคิดเกี ่ยวกับความเชื ่อ ความเชื ่อศรัทธา ความไว้วางใจ
และความมัน่ใจ มักใช้แทนกนัอยูบ่่อยๆ

อับรามเช่ือองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ เขาเช่ือในสิง่ทีพ่ระยาหเ์วห์ตรสั
อับรามมอบความเชือ่ศรทัธาไว้ เขามคีวามเช่ือศรทัธาในพระดำรสั

ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ของพระยาหเ์วห์
อับรามไว้วางใจองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ เขารูว้า่พระยาหเ์วห์ไว้วางใจได้

อับรามมคีวามมั่นใจใน ความมั่นใจของเขาอยูใ่น
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้แตเ่พียงผูเ้ดยีว

คำกล่าวท่ีว่า "อย่าไว้วางใจคนแปลกหน้า" ใช้ได้ดีเป็นอย่างย่ิงกับเร่ืองความเช่ือศรัทธา
การไว้วางใจคนท่ีคุณไม่รู้จักดีน้ันเป็นเร่ืองเส่ียง อาดัมกับเอวาไว้วางใจคนแปลกหน้า (ซาตาน)
และได้รับผลลัพธ์ท่ีเลวร้ายในภายหลัง

ก่อนท่ีคุณจะไว้วางใจใครบางคน คุณจำเป็นจะต้องรู้สองเร่ืองเสียก่อน
1. รูปพรรณสัณฐาน เขาชื่ออะไร เขามาจากที่ไหน เขาอ้างตนเองว่าเป็นใคร

เจ้าชายหรือยาจก กวีหรือช่างประปา นักการเมืองหรือนักบวช
2. ประวัติ ช่ือเสียงของเขาเป็นอย่างไร เขารักษาคำพูดหรือไม่? เขาพ่ึงพาได้หรือไม่?

เพ่ือจะให้รู้ประวัติของเขา คุณก็จำเป็นจะต้องสืบอดีตของเขาเสียก่อน
สำคัญมากท่ีคุณจะต้องรู้ท้ังสองเร่ืองน้ีก่อนท่ีมอบความไว้วางใจแก่ใครสักคน เพ่ือให้

ความกระจ่างในท้ังสองเร่ืองน้ี พระคัมภีร์กล่าวว่าข้อพระธรรมเขียนไว้เพ่ือมนุษยชาติจะได้คุ้นเคย
ใกล้ชิดกับพระยาห์เวห์
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เราได้เห็นว่าโมเสสต้องบอกกับทุกๆ คนว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระผู้สูงสุดเป็น
พระผูเ้ป็นเจา้ของและพระผูส้ร้างจกัรวาล น่ันคอืพระรปูพรรณสณัฐานของพระองค์

เม่ือมาถึงพระประวัติของพระองค์ ข้อพระธรรมเขียนไว้เพ่ือให้มนุษยชาติได้เรียนรู้ว่า
พระยาห์เวห์น้ันทรงพ่ึงพิงได้ พระองค์ตรัสความจริง เม่ือพระองค์ทรงสัญญาพระองค์ทรงรักษา
พระสัญญาเหล่าน้ัน เรายังคงอยู่ในลำดับข้ันแรกๆ ของการเรียนรู้ถึงพระประวัติของพระเจ้า
แต่เม่ือเวลาผ่านไป เราจะได้เห็นว่า...

...พระสัญญาของพระองค์ผ่านการพิสูจน์มาอย่างถี่ถ้วน...
   สดุดี 119:140

พระคัมภีร์หนุนใจเราใหสื้บค้นพระประวติัของพระเจา้เพ่ือตัวของเราเอง พระองค์
ทรงมอบพระสญัญาพิเศษประการหนึง่แก่ทุกคนท่ีเสาะหาพระองค์ พระคัมภีร์กล่าวว่าถ้าเรา
เช่ือว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ และถ้าเราแสวงหาเพ่ือให้รู้ถึงพระประวัติของพระองค์ พระองค์ก็
จะทรงประทานบำเหนจ็แก่เราเปน็ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัพระองคเ์อง

ถ้าไม่มีความเช่ือ ก็เป็นไปไม่ได้ท่ีจะทำให้พระเจ้าพอพระทัย ด้วยว่าผู้ท่ี
จะมาหาพระเจา้ ต้องเชือ่ว่าพระองคท์รงดำรงอยู ่และประทานบำเหนจ็แกค่น
เหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงจัง        ฮีบร ู11:6


ม ีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการเชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตา ผู้คนไว้วางใจคนแปลกหน้ากัน

อยู่ทุกวัน เราทกุคนลว้นเหน็วา่น่ีเป็นเรือ่งเส่ียงแตว่่าก็เป็นส่ิงท่ีทำกัน
1. รูปพรรณสัณฐาน อับรามคงจะรู้จักชาวเมืองเออร์หลายคนท่ีไว้วางใจในจันทรเทพ
2. ประวตัิ กระนัน้จนัทรเทพกไ็ม่ได้มีประวติั ไม่ได้มีช่ือเสียงทีน่่าเช่ือถือ พระองค์

ไม่เคยสัญญาใดๆ อย่าว่าแต่การรักษาพระสัญญาเลย พระองค์ไม่อาจกระทำ
เช่นน้ัน ดวงจันทร์เป็นเพียงหินก้อนใหญ่ท่ีโคจรไปรอบโลกเท่าน้ัน ไม่สามารถคิด
พูด หรือทำสัญญาใดๆ ได้

กระน้ันผู้คนก็ยังไว้วางใจดวงจันทร์ในฐานะเทพเจ้า ความเช่ือศรัทธาแบบน้ีคือ "ส่ิงท่ี
ไม่อาจคาดเดาผลลัพธ์ท่ีจะติดตามมา" ซ่ึงเทียบเท่ากับ "การไว้วางใจคนแปลกหนา้" เป็นส่ิงท่ี
ข้ึนอยูกั่บความคดิเหน็อยูบ่่อยครัง้ มากกวา่ทีจ่ะขึน้อยูกั่บขอ้มลูทีเ่ชือ่ถือได้

ในพระคัมภีร์ อับรามกับซารายถูกยกเป็นตัวอย่างในเรื่องของความเชื่อศรัทธา
ชีวิตของทั้งคู่นั้นดำเนินไปโดยอาศัยความเชื่อศรัทธา แต่ความเชื่อศรัทธาของพวกเขา
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...ถือว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นสัตย์ซื่อ       ฮีบร ู11:11

⌫
มีบางคนพูดถึงความเช่ือศรัทธาราวกับว่าเป็นของประทานท่ีพระเจ้าทรงมอบแก่คุณ

เป็นเหมือนกับของขวัญ แต่เม่ือคุณศึกษาชีวิตของอับรามกับซาราย คุณก็จะเห็นความเช่ือศรัทธา
ของท้ังคู่ท่ีมีต่อพระเจ้ามีลักษณะคล้ายๆ กับการแสดงออกถึงความเช่ือศรัทธาแบบวนัต่อวัน
ในเร่ืองอ่ืนๆ ท้ังคู่เช่ือว่าพระยาห์เวห์ทรงบอกความจริงและท้ังคู่ก็กระทำทกุส่ิงบนพ้ืนฐานของ
ความเช่ือน้ัน

โดยความเชื่อ เมื่ออับราฮัมได้รับการทรงเรียกให้ไปยังสถานที่ซึ่ง
ท่านจะได้รับเป็นมรดกในภายหลัง ท่านก็เชื่อฟังและออกเดินทาง ถึงแม้ท่าน
ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน        ฮีบร ู11:8

ดินแดนคานาอันคือจุดหมายปลาย
ทางที่พวกเขาไม่รู้ ปัจจุบันเป็นถิ่นของชาว
อาหรับกับชาวอิสราเอล

โดยความเชือ่ ท่านอาศยัใน
ดินแดนพระสัญญาเยี่ยงคนต่างด้าว
ในตา่งแดน ใช้ชีวิตอยู่ในเตน็ท์...

       ฮีบร ู11:9

ซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายบ่งชี้ถึงคนพเนจร คนที่มาจากดินแดนไกลโพ้น จากนี้เป็นต้นไป
เชือ้สายของพวกเขาถกูเรยีกวา่เปน็ชาวฮบีรู

อับรามกับซารายใช้ชีวิตแบบคน
เร่ร่อน ชาวท้องถ่ินเรียกพวกเขาว่าเป็นคนฮีบรู

ไม่ใช่ส่ิงท่ีไม่อาจคาดผลลัพธ์ท่ีจะตามมา พวกเขารู้ดีว่าพระยาห์เวห์ทรงมีพระประวัติท่ีเช่ือถือ
ได้และ...
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เมื่อพระเจ้าทรงบัญชาให้อับรามออกจากเมืองเออร์ไปนั้น พระองค์ได้ทรงมอบ

พระสัญญาอยา่งจำเพาะเจาะจง 4 ประการดว้ยกนั
ประการแรก ในบ้านเกิดเมืองนอนของอับรามนั้น เป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยได้ยิน

มาก่อนว่า เทพเจ้าจะกระทำสัญญากับมนุษย์ บรรดาเทพเจา้ต่างๆ ของชาวบาบิโลนไม่เคยทำ
ข้อผูกมัดใดๆ ทั้งนั้น เนื่องจากบรรดาเทพเจ้าก็มัวแต่ต่อสู้กันเอง ผู้คนก็เลยไม่อาจรู้ได้ว่า
เทพเจา้องคใ์ดจะทรงมอีำนาจอยูไ่ดน้านจนรกัษาสญัญานัน้ๆ

ประการท่ีสอง ถ้าพระยาห์เวห์ทรงทำสัญญาและทรงรักษาพระสัญญาอย่างต่อเน่ือง
น่ันก็ทำให้พระองค์ทรงอยู่ในข่ายท่ีแตกต่างไปจากเทพเทพอ่ืีนๆ พระองค์ทรงเป็นหน่ึงเดียว
น่ันจะเป็นส่ิงท่ีสร้างพระประวัติท่ีน่าเช่ือถือสำหรับคนในอนาคตใชพิ้จารณาว่าควรจะไว้วางใจ
พระองคห์รอืไม่

องค์พระเปน็เจา้ทรงสญัญากบัอบัรามวา่...
1. เราจะทำให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่...
2. เราจะทำให้ชื่อเสียงของเจ้าเลื่องลือ...
3. เราจะอวยพรแกค่นทีอ่วยพรเจา้ เราจะสาปคนทีแ่ช่งเจา้...
4. ...ทุกชนชาติทั่วโลกจะได้รับพรผ่านทางเจ้า         ปฐมกาล 12:2-3

พระสญัญาขอ้แรกของพระเจา้เปน็ขา่วดสีำหรบัอบัรามเพราะวา่...

นางซารายนั้นไม่มีบุตรเพราะเป็นหมัน  ปฐมกาล 11:30

การจะเป็นชนชาติใหญ่ได้น้ัน ตัวเขาต้องเป็นพ่อคนเสียก่อน อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก
ซารายมีอายุได้หกสิบห้าปีแล้ว และเขาเองก็ไม่มีลูก อับรามรู้สึกฉงนว่าส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนได้อย่างไรกัน
อีกคร้ังหน่ึง เขาจำเป็นต้องไว้วางใจองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์จะทรงรักษาพระดำรัส

สัญญาประการสุดท้ายถูกยกข้ึนเป็นข้อแรก และเป็นการอ้างอิงโดยตรงถึงพระผู้ช่วย
พระเจ้ากำลังบอกกับอับรามว่าหนึ่งในเชื้อสายของเขาจะเป็นพระผู้ซึ่งถูกเจิมตั้งเอาไว้และ
ทรงบอกว่าพระองค์จะทรงเป็นพระพรต่อทุกๆ คน พระคัมภีร์กล่าวว่าอับรามเชื่อพระเจ้า
และชืน่ชมยนิด ี"เม ือ่คดิถงึวา่จะไดเ้ห็น" วันทีพ่ระผูช่้วยเสดจ็มา
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⌫

พระผูช่้วยซ่ึงพระเจา้ไดท้รงสญัญาไวจ้ะทรงเปน็…
1. บุตรของหญงิ

2. ชาย

3. เช้ือสายของอบัราม

ต่อมาองค์พระผู้เป็นเจ้ามีพระดำรัสมาถึงอับรามทางนิมิตว่า "อย่ากลัว
เลย อับรามเอย๋ เราเปน็โลข่องเจา้ เป็นบำเหนจ็ยิง่ใหญข่องเจา้"

แต่อับรามทูลว่า "ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต พระองค์จะประทาน
บำเหน็จให้แก่ข้าพระองค์ไปทำไมในเมื่อข้าพระองค์ยังไม่มีลูกเลย..."

พระองค์ทรงนำเขาออกมาข้างนอกและตรัสว่า "จงเงยหน้าขึ้นดูฟ้า
แล้วนบัดวงดาว หากเจา้สามารถนบัได"้ แล้วพระองคต์รสักบัเขาว่า "เผา่พันธุ์
ของเจ้าจะเป็นเช่นนั้นแหละ"

อับรามเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงนับว่าเขาเป็นคน
ชอบธรรมเพราะความเชื่อนี้       ปฐมกาล 15:1-2,5-6

ข้อความสุดท้ายบรรจุความหมายที่สำคัญเอาไว้ เราจะพิจารณาคำสามคำ ได้แก่
ความชอบธรรม นับวา่ และได้เช่ือ


ดังที่เราได้เห็นแล้วก่อนหน้า คำว่าความชอบธรรมถูกใช้เพื่ออ้างถึงพระลักษณะ

อันสมบรูณ์แบบของพระเจา้ พระองคท์รงปราศจากตำหนหิรือความบาปโดยสิน้เชงิ
การท่ีใครบางคนจะดำเนินชีวิตอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า เขาจะต้องมีส่ิงท่ีอาดัม

กับเอวาทำหายไปในสวนเอเดน  นั่นคือ เขาจำเป็นจะต้องมีความชอบธรรม เมื่อพูดตาม
วิสัยมนษุย์แล้ว เร่ืองน้ีเป็นไปไมไ่ด้เลย กระน้ันพระคมัภีร์ก็กล่าวว่าอับรามมคีวามชอบธรรม
แบบนีใ้นทีสุ่ด ไม่ใช่เพราะวา่เขามส่ิีงน้ีอยู่ในตวั แต่เพราะวา่พระเจา้ทรงใสไ่ว้ในตวัเขา
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คำว่า ถือว่า หมายถงึ การนบัวา่ พิจารณาวา่ ในตน้ฉบบัถอดความขอ้ความขอ้น้ี

โดยใช้คำศัพท์ทางบัญชีโดยการใช้คำว่า ใส่ไว้ น่ีเป็นคำท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นจริง ตัวอย่าง เช่น
ถ้าคุณหมดตัว แต่มีเพ่ือนคนหน่ึงบอกคุณว่าเขาได้ใส่เงิน 10,000 เหรียญ เข้าไปในบัญชีของคุณ
แน่นอนทีเดียวว่าคุณมีเงิน 10,000 เหรียญ คำๆ นี้อ้างอิงถึงข้อเท็จจริง ไม่ใช่การสมมุติ
แต่เป็นส่ิงท่ีคุณยึดถือได้

พระคัมภีร์กล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใส่ความชอบธรรมไวใ้นอับราม ไม่ใช่จู่ๆ
อับรามก็เร่ิมต้นดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบในโลกนี ้แต่เป็นในลักษณะท่ีพระเจ้าทรงทอด
พระเนตรอับรามราวกับว่าเขาได้ห่มคลุมด้วยความชอบธรรมและยืนอยู่ในสวรรค์เรียบร้อยแล้ว
น่ีเป็นส่ิงท่ีเสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว การดำเนินการได้เสร็จส้ินลงแล้ว เขาสามารถยึดถือเร่ืองน้ันได้

คำถามก็คือ "อับรามได้รับความชอบธรรมทีท่ำให้เขาสามารถยืนต่อหน้าพระพักตร์
องค์พระผู้เป็นเจ้ามาได้อย่างไร?" คำตอบในพระคัมภีร์ คือ

อับรามเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงนับว่าเขาเป็นคน
ชอบธรรมเพราะความเชื่อนี้    ปฐมกาล 15:6


อับรามได้ทำในสิ่งที่อาดัมกับเอวาควรจะได้ทำเมื่อนานมาแล้วในสวนเอเดน

เขาเพยีงแตเ่ช่ือองค์พระผูเ้ป็นเจา้
เด๋ียวก่อน เป็นไปไดอ้ย่างไรท่ีเพียงแค่ "เช่ือองค์พระผู้เป็นเจ้า" จะทำใหค้นๆ หน่ึง

ได้รับการปกคลุมด้วยความชอบธรรม คนๆ หนึ่งจะต้องดำเนินชีวิตที่ดี ทำสิ่งที่ถูกต้อง
และมีความคิดถูกต้องด้วยสิ การเชื่อเป็นเรื่องพื้นๆ เกินไป มันจะต้องมีวิธีการชดเชย
แอบแฝงอยู่แน่ๆ เราจะตอบคำถามเหล่านี้ในโอกาสต่อไป แต่สำหรับเวลานี้ให้เราแค่รู้ว่า
อับรามมีความเชื่อศรัทธาอย่างแรงกล้าว่าพระยาห์เวห์จะทรงรักษาพระดำรัสของพระองค์
จนเขา...

...หมายมุ่งนครซึ่งตั้งอยู่บนฐานรากอันมีพระเจ้าทรงเป็นสถาปนิก
และผู้สร้าง       ฮีบร ู11:10
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"อับราฮัมเชื ่อพระเจ้า และความเชื ่อนี ้พระองค์ทรงถือว่าเป็น
ความชอบธรรมของเขา" และเขาไดช่ื้อว่าเป็นสหายของพระเจา้

     ยากอบ 2:23

ถึงแม้ว่าร่างกายของอับรามจะตายลงในที่สุด แต่เขาเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงมีวิธี
ทีจ่ะกระทำใหเ้ขามชีวีติอยูใ่นสรวงสวรรคใ์นฐานะสหาย

 
เวลาผ่านไปหลายปี อับรามกับซารายก็ยังคงไม่มีบุตรชายที่พระยาห์เวห์ได้ทรง

สัญญาไว ้ท้ังคู่เร่ิมนกึสงสัย...พวกเขาดิน้รน

นางซารายภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้แก่อับราม แต่นางมีสาวใช้
ชาวอียิปต์ชื่อฮาการ์ นางจึงกล่าวกับอับรามว่า "ดูสิองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ยอม
ใหฉั้นมีลูก จงไปนอนกบัสาวใชข้องฉนั บางทฉัีนจะมลูีกผา่นทางนาง" ...

ปฐมกาล 16:1-2

น่ีเป็นวิธีการจัดการกับการไม่มีบุตรซ่ึงเป็นท่ียอมรับกันในทางวัฒนธรรม ซารายยก
หญงิรบัใชข้องเธอใหกั้บอบัราม

[อับราม] เขาก็หลับนอนกับฮาการ์และนางก็ต้ังครรภ์   ปฐมกาล 16:4

ฮาการ์คลอดบุตรชายคนหนึ่งให้แก่อับราม และอับรามตั้งชื่อบุตร
ท่ีนางใหก้ำเนดิว่าอิชมาเอล อับรามอาย ุ86 ปี เม่ือฮาการใ์หก้ำเนดิอิชมาเอล
แก่เขา         ปฐมกาล 16:15-16


ในที่สุดอับรามก็มีเชื้อสาย แต่ก็มีปัญหา พวกเขาทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีของตนเอง

ไมใ่ชว่ถีิทางของพระเจา้

เม่ืออับรามอายุ 99 ปี องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏแก่เขาและตรัสว่า
"...เขาจะไม่เรียกเจ้าว่าอับรามอีกต่อไป เจ้าจะมีช่ือว่าอับราฮัม เพราะเราได้ให้เจ้า
เป็นบิดาของชนชาติต่างๆ" ปฐมกาล 17:1, 5
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เพราะเหตุใดพระยาห์เวห์จึงยังตรัสถึงซาราห์อยู่เล่า องค์พระผู้เป็นเจ้ามิทรงทราบถึง
เร่ืองฮาการ์หรือ น่าจะเป็นไปได้ว่าพระผู้ช่วยท่ีพระเจ้าทรงสัญญาไว้จะเสด็จมาทางอิชมาเอลหรือไม่

อับรามซ่ึงเวลาน้ีมีช่ือใหม่ว่าอับราฮัมไม่มีปัญหากับส่ิงท่ีพระเจ้าตรัส ถึงอย่างไรเขาก็
มผีูสื้บเชือ้สายคอือิชมาเอลแลว้

พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมด้วยว่า "ส่วนซารายภรรยาของเจา้ เจ้าจะไม่
เรียกนางว่าซารายอีกต่อไป นางจะช่ือว่าซาราห์ เราจะอวยพรนางและจะใหน้าง
กำเนดิลูกชายคนหนึง่แกเ่จ้าอย่างแนน่อน เราจะอวยพรใหน้างเปน็มารดาของ
ชาติต่างๆ กษตัรย์ิของชนชาตต่ิางๆ จะมาจากนาง"       ปฐมกาล 17:15-16

อับราฮัมหมอบกราบซบหน้าลง เขาหัวเราะและพูดกับตนเองว่า
"ชายอายุร้อยปีจะมีลูกได้หรือ? และซาราห์จะให้กำเนิดลูกเม่ืออายุเก้าสิบหรือ?"
และอับราฮัมทูลพระเจ้าว่า "ขอเพียงแต่พระองค์ทรงอวยพรชีวิตของอิชมาเอล!"

        ปฐมกาล 17:17-18

อับราฮัมได้ช้ีแจงกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า อิชมาเอลอาจเป็นบุตรท่ีพระเจ้าทรงสัญญาไว้

แล้วพระเจ้าตรัสว่า "แต่ซาราห์จะคลอดลูกชายคนหน่ึงให้เจ้า และเจ้า
จะเรียกเขาว่าอิสอัค เราจะสถาปนาพนัธสัญญาของเรากบัเขา เป็นพันธสัญญา
นิรันดร์แก่ลูกหลานของเขาที่จะมาภายหลัง สำหรับอิชมาเอล เราได้ฟังเจ้า
เราจะอวยพรเขาอย่างแน่นอน... และเราจะทำให้เขาเป็นชนชาติยิ ่งใหญ่
แต่พันธสัญญาของเรานั้น เราจะทำกับอิสอัคซึ่งซาราห์ จะคลอดให้เจ้าปีหน้า
ในช่วงเวลานี้"         ปฐมกาล 17:19-21

ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นเช่นน้ัน พระเจ้าจะทรงอวยพรอิชมาเอล แต่เขาไม่ใช่บุตรท่ีพระองค์
ทรงสัญญาไว้ พระเจ้าทรงยกย่องส่ิงท่ีทำตามวิถีของพระองค์เท่าน้ัน ซาราห์จะมีบุตรภายในหน่ึงปี
และช่ือของบุตรน้ันคืออิสอัค

ถึงแม้ว่าอับรามกับซาราห์ได้เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงรักษาพระสัญญา แต่ความเชื่อ
ศรัทธาของท้ังคู่ก็ข้ึนๆ ลงๆ หลายคร้ังพวกเขาทุรนทุรายด้วยความรู้สึกสงสัย แต่พระเจ้าตรัสว่า
จะทรงยกย่องความเช่ือศรัทธา แม้ว่าความเช่ือศรัทธาน้ันจะมีขนาดเท่ากับเมล็ดพันธ์ุผักกาด8

เมล็ดพันธุ์ผักกาดมีขนาดเล็กมาก ประเด็นสำคัญไม่ใช่ขนาดของความเชื่อศรัทธาที่คุณมี
แตอ่ยูท่ีค่ณุมคีวามเชือ่ศรทัธาในผูใ้ด
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ความเชื่อศรัทธาอย่างมากในจันทรเทพก็คงจะไม่ช่วยอะไรอับราฮัมได้ ในขณะที่
ความเช่ือศรัทธาอันคลอนแคลนในพระยาห์เวห์กลับทำให้เกิดบางส่ิงข้ึนได้ ส่ิงท่ีคนเช่ือศรัทธา
ต่างหากท่ีมีความสำคัญ ไม่ใช่ตัวความเชือ่ศรัทธา อับราฮัมกับซาราห์ไว้วางใจในพระยาหเ์วห์
องค์พระผูเ้ป็นเจา้

 
หลังจากทีอั่บราฮมัมาถงึดินแดนคานาอนั เขายา้ยออกไปยงั...

...แถบเนินเขาด้านตะวันออกของเมืองเบธเอล และตั้งเต็นท์ขึ้นโดย
มีเบธเอลอยู่ทางตะวันตก    ปฐมกาล 12:8

เบธเอลกลายเป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับพระยาห์เวห์และพระพรที่มาจากพระองค์
น่ีเป็นสถานทีแ่สวงหาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ถึงแม้ว่าผมจะเอย่ถึงเมืองเบธเอลอีกเพียงไมก่ี่ครัง้
แตข่อใหค้ณุจดจำเมอืงนีใ้ห้ด ีทีน่ี่เปน็สถานทีอั่บราฮมั...

...ได้ก่อแท่นบูชาขึ้นถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและนมัสการร้อง
ออกพระนามพระยาห์เวห์ที่นั่น    ปฐมกาล 12:8

ดังที่เราได้เห็นแล้วก่อนหน้าว่ามีการสร้างแท่นบูชาขึ้นใช้มาตั้งแต่สมัยของอาเบล
แท่นบูชาถูกกำหนดให้เป็นสถานที่พิเศษที่จะมาพบพระเจ้า เมื่อมนุษย์มาเข้าเฝ้าองค์
พระผู้เป็นเจ้า เขาจะถวายสตัว์ซ่ึงมักจะเป็นแกะหรือแพะแก่พระองค์ แล้วฆ่าและเผาสัตว์น้ัน
แท่นบูชาและเคร่ืองเผาบูชามีความสำคัญเป็นอย่างย่ิงเน่ืองจากท้ังสองส่ิงน้ีมีความเก่ียวโยงกับ
แนวคิดเรื่องการลบบาป สิ่งนี้เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าทรงกอบกู้คนบาปให้กลับมามีความ
สัมพนัธ์ท่ีถูกต้องกับพระองค ์เราจะอธบิายแนวคดินีโ้ดยละเอยีดในภายหลงั


อับราฮัมมีหลานชายชื่อโลท ซึ่งติดตามเขามาจากเมืองเออร์ หลังจากที่พวกเขา

ลงหลักปักฐานในดินแดนคานาอันได้ไม่นานนักก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าไม่มีทุ่งหญ้ามากพอ
ท่ีจะเล้ียงฝูงสัตวข์องทัง้คู่
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โลทมทีางเลือก เขาอาจเลอืกหุบเขาอนัอุดมสมบรูณ์หรือเลือกภูเขาทีมี่แต่ก้อนหิน
แข็งขรุขระ อีกทางหนึ่งก็คือเขาอาจจะแบ่งดินแดนที่อุดมสมบูรณ์กับดินแดนกันดารอย่าง
ละครึง่สำหรบัตวัเขากบัอบัราฮมั

อับรามจึงกล่าวกับโลทว่า "อย่าให้เรากับเจ้าหรือคนของเรา กับคน
ของเจ้าทะเลาะกันเลย เพราะเราเป็นญาติพ่ีน้องกัน ท่ีดินท้ังหมดอยู่ตรงหน้าเจ้า
ไม่ใช่หรือ? เราแยกทางกนัเถอะ ถ้าเจ้าไปทางซ้าย เราก็จะไปทางขวา ถ้าเจ้าไป
ทางขวา เรากจ็ะไปทางซา้ย" ปฐมกาล 13:8-9

 
โลทตัง้รกรากอยูท่ี่เมืองโสโดม ซ่ึงเป็นเมอืงท่ีมีช่ือเสียงเปน็ทีน่่ากังขา

โลทเงยหน้าข้ึนมองดูรอบๆ และเห็นว่าท่ีราบลุ่มแม่น้ำจอร์แดนท้ังหมด
ตามทิศท่ีจะไปยงัเมืองโศอารน้ั์นมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดี...โลทจึงเลือกเอาบรเิวณ
ทีร่าบลุม่แม่นำ้จอรแ์ดน...         ปฐมกาล 13:10-11

โลทเอาหบุเขาไปทัง้หมด

...เขาทั้งสองจึงแยกทางกัน อับรามอาศัยอยู่ในดินแดนคานาอัน
ส่วนโลทไปอาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆ ในที่ราบจอร์แดน และตั้งเต็นท์ของเขา
ใกลเ้มืองโสโดม ชาวโสโดมนัน้ช่ัวรา้ยและทำบาปมหนัต์ต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้

        ปฐมกาล 13:11-13

บัดน้ีโสโดม.. มีบาปคือ นางกบัลูกๆ ท่ีหย่ิงยโสไดรั้บการบำรงุบำเรอ
เกนิขนาดและไมมี่เรือ่งทกุขร์อ้นอนัใด พวกเขาไมช่่วยเหลอื คนยากจนขดัสน
เขาจองหองและทำสิ่งที่น่าชิงชังต่อหน้าเรา        เอเสเคยีล 16:49-50

ชาวเมืองโสโดมอุทิศตนให้กับการปรนเปรอตนเอง พวกเขาเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง
หลงระเริงไปกับความฟุ้งเฟ้อสะดวกสบายไร้กังวล เพิกเฉยต่อความหิวโหยขัดสนรอบตัว
พวกเขาหยิง่ยโส พระเจา้ตรสัวา่พวกเขาเปน็คนบาปหนาทีสุ่ด พระเจ้าตรัสแก่อับราฮัมว่า
ความบาปของเมืองโสโดมและบรรดาเมืองพ่ีเมืองน้องของเมืองน้ีช่างหนักหนาและบาดตาเสียจน
พระองค์จะทรงทำลายเมืองเหล่านี้เสีย
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แล้วอับราฮมัเข้าไปหาพระองคแ์ละทูลว่า "พระองคจ์ะทรงกวาดลา้ง
คนชอบธรรมไปพร้อมกับคนชั่วหรือ? พระองค์จะทำอย่างไรถ้าหากว่ามี
คนชอบธรรมห้าสิบคนในเมืองน้ัน? พระองค์จะทรงกวาดล้างเมืองน้ันจริงๆ หรือ
พระองค์จะไม่ทรงละเว้นชาวเมืองนั้นเพื่อเห็นแก่คนชอบธรรมห้าสิบคนในนั้น
หรือ? พระองค์จะไม่ทรงทำอย่างน้ันแน่ พระองค์จะไม่ทรงประหารคนชอบธรรม
ไปพร้อมกับคนชั่ว หรือปฏิบัติต่อคนชอบธรรมเช่นเดียวกับคนอธรรมเลย
พระองค์จะไม่ทรงทำอย่างนั้นแน่ องค์ตุลาการแห่งสากลโลกจะไม่ธำรงความ
ยุติธรรมไว้หรือ?"         ปฐมกาล 18:23-25

เป็นไปได้ว่าอับราฮัมรู ้ว่าเขากำลังผลักดันพระยาห์เวห์จนถึงขีดสุด เมื่อเขา
ขอพระองค์ให้ทรงละเว้นเมืองนี้ไว้เพื่อเห็นแก่คนที่ยกย่องพระเจ้าห้าสิบคน กระนั้นในอีก
ทางหนึง่ โลทเปน็คนดแีละอาศัยอยูท่ี่เมืองโสโดมมาไดร้ะยะหนึง่ แน่นอนทเีดียววา่เขานา่จะ
มอิีทธพิลโนม้นา้วจติใจคนอยา่งน้อยหา้สิบคน

องค์พระผูเ้ป็นเจา้ตรสัว่า "หากเราพบคนชอบธรรมหา้สิบคนทีโ่สโดม
เราจะละเวน้โทษเมอืงนัน้...   ปฐมกาล 18:26

คุณคงแทบจะได้ยินอับราฮัมถอนหายใจด้วยความโล่งอก อย่างไรก็ดีเขาก็ต้อง
คิดให้ดี บางส่ิงท่ีเขาได้ยินเก่ียวกับโลทไม่ได้เป็นไปในทางท่ีดีเท่าใดนัก บางทีเขาอาจจะไม่ได้มี
อิทธิพลโน้มนา้วใจคนมากขนาดนัน้ก็ได้ อับราฮมัเริม่ตน้ตอ่รองกบัพระเจา้ เขาพดูวา่

อับราฮัมทูลอีกว่า "ในเมื่อข้าพระองค์ก็กล้าอาจเอื้อมกราบทูลองค์
พระผู้เป็นเจ้าไปแล้ว ท้ังๆ ท่ีข้าพระองค์เป็นเพียงผงธุลีและข้ีเถ้า หากจำนวนคน
ชอบธรรมขาดไปห้าคนจากห้าสิบคนเล่า? พระองค์จะยังทรงทำลายเมืองนั้น
ทั้งเมืองเพราะคนห้าคนหรือ? "พระเจ้าตรัสว่า "หากเราพบสี่สิบห้าคนที่นั่น
เราจะไม่ทำลายเมืองนั้น"

อับราฮัมจึงทูลอีกว่า "หากพบเพียงส่ีสิบคนเล่า พระเจ้าข้า?" พระองค์
ตรัสว่า "เพ่ือเหน็แกส่ี่สิบคนนัน้ เราจะไมท่ำลาย"

อับราฮัมจึงทูลว ่า "ขออย่าได ้ทรงพระพิโรธเลยข้าพระองค์

อับราฮัมเป็นห่วงโลทและต้องการจะรู้ว่าจะเกิดอะไรข้ึนกับผู้ชอบธรรม คือบรรดาผู้ท่ี
อาศัยอยูใ่นเมอืงนีซ่ึ้งชือ่ของพวกเขาไดถู้กบนัทกึไวใ้นหนงัสือแห่งชวิีต
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อับราฮัมคงจะถอนใจดว้ยความโลง่อก เขารู้จักเมืองโสโดมดี ถ้าพระเจ้าทรงทำลาย
ผู้คนในสมัยโนอาห์ได้ เมืองโสโดมก็ไม่มีทางจะรอดพ้นไปได้ กระนั้นพระเจ้าก็ได้ตรัสว่า
พระองค์จะทรงละเมืองน้ีไว้ถ้าหากว่ามีคนชอบธรรมสบิคนในเมืองน้ี อับราฮัมคงจะตะลึงงัน
เลยทเีดียว

ในตอนต้น เราได้เห็นว่าพระยาห์เวห์ได้ทรงเปิดเผยความรักเมื่อพระองค์ได้ทรง
เนรมิตสร้างโลกน้ี เป็นความรกัท่ีประกอบด้วยความห่วงใยใส่ใจ เราสามารถเห็นได้ถึงความ
ห่วงใยใส่ใจของพระองค์ปรากฏอยู่ท่ามกลางความหลากหลายของสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะเป็น
ความงดงาม กล่ินหอมตา่งๆ และอาหารรสชาตดีิ

แต่เมื่อพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงละเว้นเมืองโสโดม เพื่อเห็นแก่คนเพียง
หยิบมือนั้น พระองค์ก็ได้ทรงสำแดงความรักในลักษณะและความล้ำลึกที่ต่างออกไป
น่ันเป็นความรักท่ีมอบให้แก่ผู้ท่ีไม่สมควรจะไดรั้บ พระคัมภีร์กล่าวถึงความรักท่ีมอบให้แก่
ผู้ท่ีไม่สมควรจะไดรั้บ โดยใชค้ำวา่พระคณุและพระกรณุา

อับราฮัมได้เรียนรู้ถึงพระลักษณะอีกด้านหนึ่งของพระเจ้า ขณะที่โมเสสได้บันทึก
ถึงเหตกุารณน์ี ้เขากไ็ดเ้รยีนรูเ้ชน่เดยีวกนั เราเองกเ็ชน่กนั

 
ถึงแม้ว่าพระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพระคุณยิ่ง พระองค์ไม่ทรงยอมให้

ความรักของพระองค์ถูกเหยียบย่ำอยู่เร่ือยไป การใช้ชีวิตในความบาปนัน้ติดต่อถึงกันได้และ
พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้รูปแบบการใช้ชีวิตของชาวเมืองโสโดมแพร่ระบาดออกไปนอก
หุบเขา ดังน้ันพระองคจึ์งทรงใชทู้ตสวรรคไ์ปทำลายเมอืงเหล่าน้ี

ขอกราบทูลอีก หากพบเพียงสามสิบคนที่นั ่นเล่า?" พระเจ้าตรัสตอบว่า
"เราจะไมท่ำลาย หากเราพบสามสบิคนทีน่ั่น"

อับราฮัมทูลว่า "ในเม่ือข้าพระองค์ก็กล้าอาจเอ้ือมกราบทูล องค์พระผู้
เป็นเจ้าไปแล้ว หากว่าพบเพียงย่ีสิบคนเท่าน้ันเล่า" พระองค์ตรัสว่า "เพ่ือเห็นแก่
ยี่สิบคนเราจะไม่ทำลาย"

แล้วอับราฮัมทูลว่า "ขอพระเจ้าอย่าทรงพระพิโรธเลย ข้าพระองค์
ขอกราบทูลอีกเพียงครั้งเดียว หากว่าพบแต่เพียงสิบคนเท่านั้นเล่า" พระเจ้า
ตรสัว่า "เพ่ือเหน็แกสิ่บคน เราจะไมท่ำลายเมอืงนัน้"      ปฐมกาล 18:27-32
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เขากล่าวว่า "ท่านเจ้าข้า เชิญแวะบ้านของผูรั้บใช้ของท่าน ท่านจะได้
ล้างเท้าและพักสักคืนหนึ่ง แล้วพรุ่งนี้เช้าจึงค่อยเดินทางต่อไป" ชายทั้งสอง
ตอบว่า "อย่าเลย เราจะคา้งทีล่านเมอืง"    ปฐมกาล 19:2

โลทรูดี้ถึงความชั่วชา้ของเมอืงโสโดม เขากลวัวา่พวกเขาจะนอนหลบัพกัผ่อนอยูท่ี่
ขา้งนอกอาคาร

แต่โลทรบเร้าหนักเข้าจนในที่สุดทูตทั้งสองจึงได้ไปบ้านพร้อมเขา
เขาได้จัดเตรียมอาหารสำหรับทั้งสองโดยปิ้งขนมปังไม่ใส่เชื้อ และพวกเขา
ก็รับประทาน ก่อนท่ีพวกเขาจะเข้านอน ชายทุกคนจากทุกมุมเมืองโสโดมท้ังหนุ่ม
ท้ังแกก็่พากนัมาลอ้มบ้านหลงันัน้ คนเหลา่น้ันตะโกนบอกโลทวา่ "พวกผูช้ายท่ี
มาหาเจ้าค่ำวันนี้อยู่ที่ไหน? จงพาพวกเขาออกมาเดี๋ยวนี้ เราจะได้หลับนอน
กับพวกเขา"

โลทจงึออกไปขา้งนอก ปิดประต ูแล้วพูดกบัคนเหลา่นัน้วา่ "อย่าเลย
พ่ีนอ้ง อย่าทำสิง่ชัว่ช้าเช่นนีเ้ลย นีแ่นะ่ เรามลูีกสาวสองคนยงัไมเ่คยหลบันอน
กบัผูช้ายเลย เราจะยกใหท้า่นทำอะไรกไ็ดต้ามใจชอบ แต่อยา่ทำอะไรกบัชาย
เหลา่น้ีเลย เพราะเขาไดม้าพักอยูใ่ต้ชายคาของเรา ใต้การคุม้ครองของเรา"

ด้วยเหตุผลบางประการ โลทสามารถแยกแยะได้ว่าผู้ที่เขาพบนั้นแท้จริงแล้ว
คือทูตสวรรค ์เขารูว่้าพระเจา้ทรงสง่พวกเขามา

ทูตสวรรค์ทั้งสองมาถึงเมืองโสโดมตอนพลบค่ำ และโลทนั่งอยู่ที่
ประตเูมือง เม่ือโลทเหน็ทูตน้ันจงึลกุขึน้ไปตอ้นรบั ก้มคำนบัจนหนา้จดพืน้

   ปฐมกาล 19:1

ทูตสวรรค์เป็นวิญญาณท่ีเรามองไม่เห็น การท่ีจะทำให้คนมองเห็นได้ ทูตสวรรค์ต้อง
ปรากฏตวัในสณัฐานของมนษุย์
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ถึงแม้ว่าโลทได้ไว้วางใจพระยาห์เวหใ์นฐานะสหาย แต่โลทก็เป็นความขายหนา้ของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า ถึงกระน้ันพระเจ้าก็ยังทรงมอบความรักให้แก่เขาท้ังท่ีเขาไม่สมควรจะได้รับ
แม้แต่น้อย เพราะลกัษณะอันไมช่อบธรรมของเขา

พวกน้ันเอ็ดตะโรว่า "ถอยไปให้พ้น เจ้าหมอน่ีมาอยู่ในฐานะคนต่างด้าว
แล้วยังจะมาต้ังตัวเป็นตุลาการ! เราจะจัดการกับเจ้าให้ย่ิงกว่าสองคนน้ันเสียอีก"
แล้วพวกเขากก็ดดันโลทมากขึน้ และรกุเขา้มาเพ่ือจะพงัประตู

แต่ชายทั้งสองที่อยู ่ข้างในเอื ้อมมือมาดึงโลทกลับเข้าไปในบ้าน
แล้วปิดประตู จากน้ันพวกเขาทำให้บรรดาผู้ชายท่ีออกันอยู่ท่ีประตูท้ังหนุ่มท้ังแก่
น้ันตาพรา่มัว คนเหลา่นัน้จงึหาประตไูมพ่บ

ชายทั้งสองกล่าวกับโลทว่า "ท่านมีญาติพี่น้องอื่นอีกบ้างหรือไม่
ในเมืองน้ี ไม่ว่าลูกเขย ลูกชาย ลูกสาว หรือคนของท่านท่ีอยู่ในเมืองน้ี? จงพาพวกเขา
ออกไปจากที่นี่ เพราะเราจะทำลายเมืองนี้ เสียงที่ชาวเมืองนี้ฟ้องร้องต่อองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ดังจนพระองคท์รงสง่เรามาทำลายเมอืงนี"้    ปฐมกาล 19:3-13

พอใกล้รุ่ง ทูตเหล่านั้นจึงเร่งรัดโลทว่า "เร็วเข้า! จงพาภรรยาและ
ลูกสาวทั ้งสองของเจ ้าออกไปจากที ่น ี ่ มิฉะนั ้นเม ื ่อเม ืองนี ้ถ ูกลงโทษ
เจ้าจะถูกกวาดล้างไปด้วย" เมื่อโลทยังรีรออยู่ ทูตเหล่านั้นจึงคว้ามือของเขา
ท้ังภรรยาและลกูสาวท้ังสอง แล้วพาออกมานอกเมอืงโดยปลอดภยั เพราะองค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาพวกเขา เมื ่อออกมาแล้ว ทูตองค์หนึ่งจึงพูดว่า
"จงหนีเอาชีวิตรอดเถิด! อย่าหันกลับมามอง อย่าหยุดอยู่ในที่ราบนี้ จงหนีไป
ท่ีภูเขา มิฉะนัน้เจา้จะถกูกวาดลา้งไปดว้ย!"         ปฐมกาล 19:15-17

เมื่อโลทมาถึงโศอาร์ ดวงอาทิตย์ก็ขึ้นแล้ว แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงใหไ้ฟกำมะถนั ตกลงมาใสเ่มืองโสโดมและโกโมราห ์ ไฟนีม้าจากองคพ์ระผู้
เป็นเจ้าตกลงมาจากฟ้าสวรรค์ ดังนั ้นพระองค์ทรงทำลายเมืองเหล่านั ้น
และที่ราบลุ่มทั้งหมด รวมทั้งทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในเมืองเหล่านั้น และพืชพันธุ์
ทั้งสิ้นด้วย         ปฐมกาล 19:23-25

เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น อับราฮัมลุกขึ้น... เขามองลงไปยังเมืองโสโดมและ
เมืองโกโมราหแ์ละกวาดสายตาไปทัว่ดินแดนในทีร่าบ เขามองเหน็ควันหนาทบึ
พลุ่งข้ึนจากดนิแดนนัน้ เหมอืนควนัท่ีออกจากเตาหลอม    ปฐมกาล 19:27-28
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พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าพระองค์จะทรงทำลายเมืองท่ีช่ัวช้าเหล่าน้ี และพระองค์ก็ทรง
รักษาพระดำรสั พระองคท์รงรกัษาพระดำรสัเสมอ ผู้คนอาจมปีฏิกิริยาตอ่เร่ืองน้ี แต่เราตอ้ง
จดจำให้ดีว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้กำหนดว่ามนุษยชาติควรดำเนินชีวิตอย่างไร พระองค์
ทรงทำเชน่นีเ้พ่ือความเปน็อยูท่ี่ดีของเราเอง เราทำใหตั้วของเราตกอยูใ่นอันตรายเวลาทีเ่รา
เพิกเฉยตอ่กฎของพระเจา้หรอืพยายามจะเปลีย่นแปลงกฎของพระองค ์พระคมัภีร์กล่าววา่

ในขณะที่พระยาห์เวห์ทรงพระคุณ แต่เราก็ต้องยำเกรงต่อพระองค์อย่างจริงจัง
เช่นกัน ข้อพระธรรมกลา่วว่าเหตุการณ์ท่ีเมืองโสโดมยำ้เตือนแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
พิพากษาความบาปทัง้ส้ินไมว่า่บนโลกนีห้รอืในบงึไฟ

วิบัติแก่ผู้ท่ีเรียกช่ัวว่าดี เรียกดีว่าช่ัว... วิบัติแก่ผู้ท่ีทึกทักว่าตนเองฉลาด
และหลักแหลมในสายตาของตนเอง  อิสยาห ์5:20-21

...เมืองโสโดม เมืองโกโมราห์และเมืองต่างๆ โดยรอบ ได้ปล่อยตัว
มัวเมาทำผิดศีลธรรมทางเพศและกามวิปริต พวกนี้เป็นตัวอย่างของบรรดา
ผู้ที่จะรับโทษในไฟนิรันดร์  ยูดา 7

 
องค์พระผู ้เป็นเจ้าทรงเสด็จมาโปรดซาราห์ตามที ่ตรัสไว้ และ

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำตามสัญญาที่ให้แก่ซาราห์ไว้ ซาราห์ตั้งครรภ์และให้
กำเนิดบุตรชายแก่อับราฮัมเมื่อเขาชราแล้ว ตรงตามเวลาที่พระเจ้าได้ทรง
สัญญาไวกั้บเขา อับราฮมัต้ังช่ือบุตรทีซ่าราหค์ลอดใหว่้าอิสอัค

ปฐมกาล 21:1-3

โสโดม เบธเอล
 สถานทีท่ี่คนปรนเปรอตนเองดว้ยความบาป สถานทีพ่บกบัพระเจา้

เก่ียวขอ้งกับคนชัว่ชา้ เก่ียวขอ้งกับคนทีมี่ความเชือ่ศรัทธา

ตวัอยา่งของการพพิากษา ตวัอยา่งของพระพร
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ต่อมาพระเจ ้าทรงทดสอบอับราฮัม พระองค์ตร ัสก ับเขาว ่า
"อับราฮัมเอ๋ย!"

เขาทลูตอบว่า "ข้าพระองคอ์ยู่ท่ีน่ี"
แล้วพระเจ้าตรัสว่า "ขอเจ้าจงพาลูกชายของเจ้า ลูกชายเพียงคนเดียว

ของเจา้ ผูท่ี้เจา้รกั คืออิสอัค ไปยงัแควน้โมรยิาห"์ ปฐมกาล 22:1-2

พระเจ้าตรัสสั่งให้อับราฮัมนำอิสอัคไปยังแคว้นโมริยาห์ ทุกวันนี้กรุงเยรูซาเล็ม
ได้ครอบครองอาณาบริเวณแถบน้ีไปจนหมดแล้ว แต่ในสมัยน้ันท่ีแถบน้ีไม่ค่อยมีคนอาศัยอยู่
มากนกั พระเจา้ทรงบอกใหอั้บราฮมั...

"ถวายเขาเป็นเคร่ืองเผาบูชาบนภูเขาแห่งหน่ึง ซ่ึงเราจะสำแดงแก่เจ้า"
   ปฐมกาล 22:2

เดี๋ยวก่อน นี่เป็นการถูกต้องแล้วหรือ พระเจ้าทรงบัญชาให้อับราฮัมฆ่าอิสอัค
และเผาร่างของเขาบนแท่นบูชาจริงๆ หรือ จริง พระบัญชาของพระเจ้ากล่าวเอาไว้ชัดเจน
เวลานีอั้บราฮมัตอ้งตดัสนิใจเลอืก

1. เขาอาจเพิกเฉยพระเจ้า ละท้ิงพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงพระทัยแข็งและทรง
โหดรา้ย หรอื...

2. เขาอาจเชื่อว่าพระยาห์เวห์ทรงรู้ในบางสิ่งที่เขาไม่รู้และเชื่อฟังในสิ่งที่องค์
พระผูเ้ปน็เจา้ทรงบญัชา


คำร้องขอของพระเจ้าน่าจะทำให้อับราฮัมตกตะลึงพรึงเพริดเลยทีเดียว เป็นไปได้ว่า

ในสมัยนั้นเขาได้เห็นคนชนชาติอื่นๆ ใช้มนุษย์เป็นเครื่องบูชายัญ และรู้ว่านั่นเป็นรูปแบบ
ของการเอาใจบรรดาเทพเจา้ต่างๆ กระน้ันพระบญัชาของพระเจา้ท่ีให้เขาบูชายัญอิสอัคก็ขัด
ต่อทุกสิ่งที่อับราฮัมรู้เกี่ยวกับพระยาห์เวห์ ไม่เพียงเท่านั้น พระเจ้าได้ทรงสัญญาเอาไว้ว่า
อิสอัคจะเป็นเชื้อสายซึ่งให้กำเนิดลูกหลานจำนวนมาก ไม่มีทางใดในโลกนี้ที ่จะผสาน
พระสัญญาก่อนหน้าขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ากับพระบัญชาในขณะน้ีได้เลย พระคัมภีร์ไม่ได้

พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงกระทำกับอับราฮัมและซาราห์ แม้ว่าทั้งคู่
จะชราแล้วก็ตาม เวลาให้เราตัดตอนไปถึงตอนที่อิสอัคเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วและเป็น
ลูกคนเดยีวของบา้น อิชมาเอลไดย้้ายไปอาศยัอยูท่ี่ประเทศอยิีปตแ์ล้ว
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อับราฮัมเช่ือว่าถ้าเขาถวายบูชาอิสอัค องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้เขากลับฟ้ืนคืน
ชีวิตได้


อับราฮมัจงึไดเ้ดินทางไปเพราะเชือ่ศรทัธาในคณุความดขีองของพระเจา้ เขาออก

เดินในเชา้วันรุง่ข้ึน

เช้าตรู่วันรุ่งข้ึน อับราฮัมลุกข้ึนและผูกอานลาของเขา เขาพาคนรับใช้
สองคนกับอิสอัคบุตรชายไปด้วย เม่ือเขาได้ตัดฟืนพอสำหรับเคร่ืองเผาบูชาแล้ว
จึงมุ่งหน้าไปยังที่ซึ่งพระเจ้าตรัสบอกเขาไว้

เม่ือถึงวันท่ีสาม อับราฮัมเงยหน้าข้ึนและเห็นสถานท่ีน้ันแต่ไกล เขาพูด
กับคนรบัใชว่้า "จงอยูกั่บลาท่ีน่ี ขณะทีเ่รากบัเด็กคนนีไ้ปทีโ่นน่

 ปฐมกาล 22:3-5



อับราฮัมม่ันใจเหลือเกินว่าเขาท้ังคู่จะกลับบ้านมาอย่างมีชีวิต เขาถึงกับบอกคนรับใช้ว่า

"พวกเราจะนมสัการพระเจา้ แล้วพวกเราจะกลบัมาหาเจา้"
  ปฐมกาล 22:5

อับราฮัมจึงเอาฟืนสำหรับเครื่องเผาบูชาใส่บ่าอิสอัค ตัวเขาเอง
ถือมีดและไฟ ขณะที ่ทัง้สองกำลงัเดินไปดว้ยกนันัน้ อิสอัคพูดกับอับราฮมับิดา
ของเขาข้ึนมาว่า "พ่อ" อับราฮัมตอบว่า "อะไรหรือลูก?" อิสอัคกล่าวว่า "ไฟกับฟืน
กมี็อยู่ท่ีน่ีแล้ว แต่ลูกแกะสำหรบัเผาบชูาอยู่ท่ีไหนเลา่?" ปฐมกาล 22:6-7

ไม่ต้องสงสัยวา่ อิสอัคไดเ้ห็นการถวายเครือ่งเผาบชูาทีแ่ท่นบชูามาหลายตอ่หลาย
คร้ังแล้ว และเขาก็ไม่ต้องอาศัยความปราดเปร่ืองล้ำลึกใดๆ จึงจะบอกได้ว่าส่ิงสำคัญอย่างหน่ึง
ขาดหายไป เครือ่งเผาบชูาอยูท่ี่ไหนกัน?

ปล่อยให้เราคาดเดาวา่ ความคดิในใจของอบัราฮมัคอือะไร แต่ได้บอกแก่เราวา่

...อับราฮมัเช่ือว่า พระเจา้ทรงสามารถใหค้นตายกลบัเป็นข้ึนมาได.้..
      ฮีบร ู11:19
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อิสอัคไม่ใช่เด็กทารก คำว่าเด็กชายในภาษาฮีบรูใช้กับเด็กชายไปจนถึงชายวัย
เกณฑ์ทหาร แน่นอนว่าเขาอายุมากพอที่จะต่อสู้ได้ อย่าลืมว่าเขาได้แบกฟืนขึ้นไปบนภูเขา
กระนั้น ถึงแม้ว่าอับราฮัมจะเป็นชายชรา แต่ก็ไม่มีการบันทึกถึงการต่อสู้ดิ้นรนใดๆ เลย
เห็นได้ชัดเจนว่า อิสอัคยอมจำนนต่อบิดาของเขาด้วยความเต็มใจ ซ่ึงเป็นการกระทำท่ีแสดงถึง
ความเชือ่ม่ันในตวับดิาของเขา ซ่ึงเขารูดี้ว่าเป็นผูติ้ดตามพระยาหเ์วห์


เม่ือถูกมัดอยูบ่นแทน่บชูา อิสอัคก็ช่วยเหลอืตัวเองไมไ่ด้ เขาอยูใ่ตพ้ระบญัชาของ

พระเจ้าที่จะทรงให้บิดาของเขาสังหารเขาเสีย ไม่มีทางใดที่เขาจะรอดไปได้เลย พระคัมภีร์
กล่าววา่จากนัน้อบัราฮมัก.็..

อับราฮัมตอบว่า "ลูกเอ๋ย พระเจ้าจะจัดเตรียมลูกแกะสำหรบัเผาบูชา
ไว้เอง" ปฐมกาล 22:8

แล้วทั้งสองก็เดินต่อไปด้วยกัน
เมื่อพวกเขามาถึงสถานที่ที่พระเจ้าทรงบอกไว้ อับราฮัมก็สร้างแท่น

บูชาข้ึนและจดัฟืนไวบ้นแทน่นัน้ เขามัดอิสอัคลูกของเขา แล้ววางบนฟนืเหนอื
แท่นบูชา ปฐมกาล 22:8-9

...เอื้อมมือหยิบมีดจะฆ่าลูกชายของตน   ปฐมกาล 22:10

คุณเห็นภาพมอืของชายชราสัน่ระรกิ หายใจตดิขดั หัวใจของเขากำลงัจะแตกออก
เป็นเส่ียงๆ น่ันช่างเป็นช่ัวขณะทีน่่าเหลือเช่ือ แขนอันส่ันเทาคอ่ยๆ เง้ือข้ึน และในแสงสลัวๆ
ของรุ่งเช้านั้นเอง เนื้อโลหะอันเย็นเฉียบของมีดก็สะท้อนแสงวาบ และแล้วชายชราก็ปลง
ความคดิ ตัดสนิใจในทนัใดโดยเจตนา และจากนัน้... หลังจากนัน้..

คุณคงมองเหน็ภาพอสิอัคผงกหวัเปน็เชงิว่าเข้าใจแลว้

แต่ทูตขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เรยีก อับราฮมัจากฟา้สวรรคว่์า
"อับราฮมั! อับราฮมั!"

เขาตอบวา่ "ข้าพระองคอ์ยู่ท่ีน่ี"
ทูตสวรรค์กล่าวว่า "อย่าแตะต้องเด็กคนนั้น อย่าทำอะไรเขาเลย

บัดน้ีเรารูแ้ล้วว่าเจา้ยำเกรงพระเจา้ เพราะเจา้ไมไ่ดห้วงลกูชายของเจา้จากเรา
แม้เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของเจ้า"        ปฐมกาล 22:11-12
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อับราฮัมเงยหน้าข้ึนเห็นแกะผู้ตัวหน่ึง เขาของมันเก่ียวติดอยู่กับพุ่มไม้
จึงไปจับแกะนั้นมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแทนลูกชายของเขา

  ปฐมกาล 22:13

เวลานี้เกิดอะไรขึ้นหรือ เพราะเหตุใดจึงมีการบูชายัญสัตว์หลังจากที่ได้เว้นชีวิต
อิสอัคแล้ว น่ีคืออะไรกนั เราจะตอบคำถามเหลา่น้ีในเนือ้หาตอนตอ่ไป แต่เวลานีใ้ห้เราสรปุ
เร่ืองราวกนัก่อน

คงจะต้องมีหยาดน้ำตาแห่งความโล่งอกเป็นแน่แท้ คำส่ังประหารถูกยกเลิกไปแล้ว
อยา่งนอ้ยทีสุ่ดสำหรบัอสิอัคกเ็ปน็เชน่นัน้ แตว่่าก็ยงัคงมกีารตายอยูน่ั่นเอง



บทที่ หก  161

เร่ืองราวจบลงด้วยการท่ีพระเจ้าทรงย้ำเตือนถึงพันธสัญญาของพระองค์ว่า พระผู้ทรง
ถูกเจิมต้ังไว้จะเป็นหน่ึงในผู้สืบเช้ือสายของอับราฮัมและอิสอัค พระคัมภีร์กล่าวว่าพระผู้ช่วย
จะเป็นพระพรแก่ทุกผู้ทุกคน

พระผูช่้วยทีพ่ระเจา้ทรงสญัญาไวจ้ะทรงเปน็
1. บุตรของหญงิ

2. ชาย

3. เช้ือสายของอบัราม

4. เชือ้สายของอสิอัค

⌫
เหตุการณ์นี้ตราตรึงอยู่ในความคิดของอับราฮัมขณะที่เขาตั้งชื่อของภูเขาให้เป็น

เครือ่งเตือนความทรงจำวา่พระเจา้ทรงเปน็เชน่ไร

ดังน้ันอับราฮัมจึงเรียกสถานท่ีน้ันว่า "พระยาห์เวห์จะทรงจดัเตรียม
ไว้" อย่างทีพู่ดกันทุกวนันีว่้า "จะจดัเตรยีมไวบ้นภเูขาของพระยาหเ์วห"์

  ปฐมกาล 22:14

โปรดสังเกตว่าอับราฮัมได้เรียกสถานที่นี ้ว่า "พระยาห์เวห์จะทรงจัดเตรียม"
เพราะเหตุใดเขาจึงไม่ได้ต้ังช่ือสถานท่ีน้ีว่า "พระยาห์เวห์ได้ทรงจัดเตรียมไว้แล้ว" ล่ะ องค์พระผู้
เป็นเจ้าไม่ได้ทรงจัดเตรียมเคร่ืองเผาบูชาไว้แล้วหรอกหรือ เพราะเหตุใดอับราฮัมจึงพูดถึงส่ิงท่ี
พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้ในอนาคตล่ะ ความแตกต่างของช่ือเกิดข้ึนอย่างจงใจ แต่เราต้องรอ
จนกว่าจะถึงบทต่อๆ ไปจึงจะสามารถเข้าใจความหมายท่ีแฝงนัยอยู่ได้

...แล้วทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าร้องเรียกอับราฮัมจากฟ้าสวรรค์
เป็นคร้ังท่ีสอง และกล่าวว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศวา่ เราปฏิญาณโดย
ตัวของเราเองวา่ ด้วยเหตุท่ีเจ้าทำเช่นน้ีและไม่ได้หวงแมก้ระทัง่ลูกชายของเจา้
คือลูกชายเพียงคนเดียวของเจ้าเราจะอวยพรเจ้าแน่นอน...ทุกประชาชาติ
ท่ัวโลกจะไดร้บัพรผา่นทางเชือ้สายของเจา้ เพราะเจา้ไดเ้ช่ือฟังเรา"

        ปฐมกาล 22:15-18
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เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์ก็จะพบว่ามีการกล่าวถึงแท่นบูชา และเครื่องเผาบูชาอยู่

บ่อยๆ เราจำเป็นจะต้องเข้าใจความสำคัญของท้ังสองส่ิงหรือไม่แล้วปริศนาพระคัมภีร์ของเรา
ก็จะขาดชิน้ส่วนสำคญัไป คุณยังคงจำคำถามเกีย่วกบัเหรยีญสองหนา้ได้หรือไม่?

1. เราจะสามารถกำจัดโทษบาปและผลลัพธ์ที ่ติดตามอันน่าสยดสยองไปได้
อยา่งไร และ...

2. เราจะสามารถได้รับความชอบธรรมซึ่งเท่าเทียมกับความชอบธรรมขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้เพ่ือเราจะเปน็ทีย่อมรบัตอ่พระพกัตรข์องพระองคไ์ดอ้ยา่งไร?


ดังท่ีเราไดก้ล่าวมาแลว้ก่อนหนา้ว่า พระยาหเ์วห์องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตอ้งกระทำ

บางส่ิงเก่ียวกับความบาปของมนษุย์ พระองค์ไม่อาจทรงเพิกเฉยราวกับว่าไม่เคยมีความบาป
เกิดขึ้นได้ จำเป็นที่ความบาปทั้งสิ้นจะต้องถูกลงโทษ นั่นเป็นวิถีที่ยุติธรรมและเที่ยงธรรม
เพียงทางเดยีว

แต่พระเจ้าทรงรักมวลมนุษย์และไม่ประสงค์ให้เราใช้ชีวิตช่ัวนิรันดร์กาลอยู่ในบึงไฟ
ดังน้ันคำถามก็คือ "พระเจ้าจะทรงลงโทษความบาปโดยไมท่รงลงโทษเราได้อย่างไร" บางส่วน
ของคำตอบอยู่ท่ีน่ีแล้ว ซ่ึงก็จำเป็นต้องอาศัยภาพประกอบคำอธบิายเพ่ือให้สามารถเข้าใจได้
อย่างแจ่มแจ้ง


พระเจ้าได้ทรงบัญชาให้ประชาชนนำสัตว์มาฆ่าและเทเลือดของสัตว์ลงบนแท่นบูชา

เพราะชีวิตของสิ่งมีชีวิตอยู่ในเลือด และเราได้ให้เลือดแก่เจ้าเพื่อ
ลบบาปสำหรับตัวเจ้าบนแท่นบูชา เลือดน้ันเองท่ีได้ลบบาปสำหรับชีวิตของคนๆ
หนึ่ง     เลวนีติิ 17:11

เราได้เห็นแล้วว่า คำว่าการลบบาปนั้นครอบคลุมความคิดในเรื่องที่ความบาป
ของมนุษย์ได้ถูกปกคลุมเอาไว้จากสายพระเนตรของพระเจ้าในเชิงสัญลักษณ์ ในที่สุดแล้ว
คำๆ น้ี อธิบายว่าเราต้องทำเช่นไรจึงจะทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยว่าหน้ีบาปได้รับ
การชำระอย่างยุติธรรมดีแล้ว การลบบาปต้องอาศัยเลือดประพรมลงบนแทน่บูชา พระคัมภีร์
กล่าววา่...



บทที่ หก  163

จึงไปจับแกะนั้นมาถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแทนลูกชายของเขา
  ปฐมกาล 22:13

...ถ้าไม่มีการหลั่งเลือดก็ไม่มีการอภัยบาป         ฮีบร ู9:22

ให้เราถอดความข้อพระธรรมข้อนี้ และนี่ก็คือข้อพระธรรมข้อเดิมพร้อมข้อความ
อธิบายเสรมิในวงเลบ็

...ถ้าไม่มี (ความตายผ่านทาง) การหลั่งเลือดก็ไม่มีการอภัยบาป
(แก่หนี้บาป)        ฮีบร ู9:22

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่า จะมีการยกหน้ีบาปได้ก็ต่อเม่ือมีความตายเกิดข้ึน
ตามธรรมดาแล้วมนุษย์ต้องตายเนื่องจากความบาปของตน แต่ในเวลานี้องค์พระผู้เป็นเจ้า
กำลังตรัสอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุการณ์ในอนาคตว่า พระองค์จะทรงยอมรับความตายของสัตว์
ท่ีไร้ความผิดแทนความตายของมนษุย์ ในฐานะตัวแทน ชีวิตต่อชีวิต ผู้บริสุทธ์ิซ่ึงตายแทน
ผู้ท่ีมีความผิด การเผาบูชาได้นำเสนอภาพของกฎแห่งความบาปและความตาย ซ่ึงได้รับการ
ผดุงเอาไว้และได้รับการชำระคืนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ความบาปไม่ได้ถูกเพิกเฉย หากแต่ได้รับ
การลงโทษเรียบร้อยแล้ว


อิสอัคตกอยู่ภายใต้พระบัญชาของพระเจ้าให้ต้องตายฉันใด มนุษยชาติทั้งมวล

ก็อยู่ใต้โทษประหารฉันนั้น อิสอัคไม่อาจช่วยตัวเองให้รอดจากการพิพากษาของพระเจ้าได้
เขาถูกมัดไว ้ช่วยเหลอืตัวเองไมไ่ด้ แต่อับราฮมัไวว้างใจองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เขาเชือ่ว่าพระเจา้
ผู้ทรงประกอบด้วยความรักจะทรงพลิกสถานการณ์ด้วยวิธีการบางอย่าง และองค์พระผู้เป็นเจ้า
ก็ทรงแทรกแซงสถานการณ์นั้นจริงๆ พระองค์ทรงจัดหาทางออกผ่านตัวแทน พระคัมภีร์
กล่าววา่อับราฮมั...

เขาเผาบูชาลูกแกะ "แทน" อิสอัค จริงอยู่ว่ามีความตายเกิดข้ึน แต่น่ันเป็นความตาย
ของลูกแกะซ่ึงเกิดข้ึนแทนทีค่วามตายของอสิอัค อิสอัคเป็นอิสระก็เพราะว่าลูกแกะได้ตายลง
พระยาหเ์วหไ์ดท้รงจดัหาตวัแทนให้


มีการใช้เครื่องเผาบูชาลบบาปเหล่านี้นับตั้งแต่สมัยของอิสอัคย้อนกลับไปจนถึง

เม่ือครัง้ท่ีประวติัศาสตรเ์ร่ิมตน้ ลูกแกะตายแทนอสิอัคฉันใด อาเบลกถ็วายเครือ่งสัตวบชูา
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เพื่อให้ตายแทนเขาฉันนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรง
ประทานลกูแกะให้เป็นเครือ่งถวายบชูาทีเ่ป็นทีย่อมรบั
แทนที่อิสอัคฉันใด พระเจ้าก็ทรงทอดพระเนตรมาที่

เครื่องถวายบูชาของอาเบลว่าเป็นที่ยอมรับใน
สายพระเนตรของพระองคฉั์นน้ัน มนุษย์ได้นำ

เคร่ืองถวายบชูาซ่ึงเป็นตัวแทนลบบาปมา
ถวายแด่พระเจ้านับต้ังแต่สมัยสวนเอเดน
เป็นตน้มา

เมื่อมนุษย์มาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยวิธีการของพระองค์ ทั้งเชื่อในพระดำรัสของ
พระองค ์มนษุยก็์จะไดรั้บการยอมรบัและมติรภาพจากพระยาหเ์วห์

เคร่ืองถวายบูชาเหล่าน้ีได้แสดงให้เห็นว่าเราต้องทำเช่นไรจึงจะชำระหน้ีบาปได้ครบ
ตามจำนวน และเป็นเคร่ืองท่ีช่วยให้เราเข้าใจถึงแนวคิดเก่ียวกับการลบบาป ด้วยเหตุผลน้ีเอง
พระเจา้จึงทรงไดป้ฏิเสธเครือ่งถวายบชูาของคาอนิ เพราะวา่พืชผลไมอ่าจหลัง่เลือดได้

...ถ้าไม่มีการหลั่งเลือดก็ไม่มีการอภัยบาป      ฮีบร ู9:22

คาอินไม่ได้นำเครื่องถวายบูชาที่สอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับการลบบาป
ของพระเจ้า พืชผลไม่ได้นำเสนอสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้ความบาปได้รับการชำระและรับ
การอภยั
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⌫⌦⌫
เมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้ว เวลานี้ให้เรากลับไปคำถามเหรียญสองด้านกันอีกครั้ง

เวลานีเ้รามคีำตอบใหกั้บคำถามแลว้

คำถาม "มนษุยชาตสิามารถหนจีากโทษบาปไดอ้ยา่งไร?"
คำตอบ "เราสามารถชำระโทษบาปไดผ่้านทางตวัแทน"

คำถาม "เราจะสามารถได้รับธรรมชาติอันสมบูรณ์แบบที่
อาดัมกับเอวาได้ทำสูญหายไปในสวนเอเดนกลับมาได้
อย่างไร? เราจะได้รับอาภรณ์ที่ถูกต้องหรือความชอบธรรม
ที่เท่าเทียมความชอบธรรมของพระเจ้าได้อย่างไร เพื่อเรา
จะเปน็ทีย่อมรบัในการทรงสถติของพระองค?์"
คำตอบ "เมือ่...

"อับราฮัมเชื ่อพระเจ้า และความเชื ่อนี ้
พระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมของเขา" และ
เขาได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้า

         ยากอบ 2:23
เด๋ียวก่อน น่ีเป็นไปได้อย่างไรกัน คนท่ีมีความผิดสารพัดอย่าง จะได้รับการพิจารณา

ให้เป็นคนชอบธรรมไดอ้ย่างไร เขาไมไ่ดส้มบรูณแ์บบเลยสกันิด แล้วไหนจะยงัเรือ่งตวัแทน
น่ีอีก น่ีหมายความวา่เราตอ้งหาสัตวม์าอยา่งน้ันหรอื

เราจะพบคำตอบของคำถามเหล่านี้ในภายหลัง แต่สำหรับขณะนี้ไม่ต้องเป็นห่วง
ในเรือ่งท่ีจะตอ้งหาสัตวม์าถวายบชูาไป แต่ให้เราจดจำคำพดูของอบัราฮมัไวใ้ห้ดี น่ันคอื

พระเจ้าจะจัดเตรียมลูกแกะสำหรับเผาบูชาไว้เอง    ปฐมกาล 22:8
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⌦⌫
สำหรับพวกเราหลายคน การถวายสัตวบูชาอาจฟังดูเป็นเรื่องที่

น่ารังเกียจ พระคมัภีร์สอนใหเ้รา...

...ห่วงใยสัตว์เลี้ยง... สุภาษติ 12:10

แล้วทำไมจึงมีการถวายสัตว์เป็นเคร่ืองบูชา? เราจะเข้าใจถึงเหตุผล
ชัดขึน้เมือ่เราศกึษาเรือ่งราวตอ่ไป แต่อยากบอกแนวคดิบางอยา่งไวต้รงนีว่้า
พระคัมภีร์สอนไว้ชัดเจนว่า สัตว์ไม่ได้ถูกสร้างข้ึนมาให้อยู่ในประเภทเดียวกัน
กับมนุษย์ สัตว์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า มันไม่มี
จดุประสงคเ์ฉพาะในชวีติ

หลายปีมาแล้ว ผมจำได้ว่าเคยพาลูกๆ ไปเดินเล่นในสวนสนกุ ซ่ึงมี
หุ่นจำลองของสัตว์ มีช้างกำลังเป่าแตร ฮิปโปเล่นเคร่ืองเป่า และสิงโตส่งเสียง
คำราม แต่สัตว์เหล่าน้ีไม่ใช่ของจริงเลย แต่ละตัวทำเทียมมาจากยางและเหล็ก
ทำให้มันดูเหมือนของจริง ผมรู้สึกประทับใจมากๆ กับคนที่สร้างสรรค์
หุ่นจำลองเหลา่นีข้ึ้นมา

ในทำนองเดียวกัน เพียงแค่มองดูสรรพสัตว์หลากหลายท่ีพระยาเวห์
ทรงสร้างขึ้นมา ก็ทำให้เรารู้สึกยำเกรงถึงฤทธิ์เดชแห่งการสร้างสรรค์อัน
ยิง่ใหญข่องพระองคแ์ล้ว

คนท่ีสร้างหุ่นจำลองในสวนสนุกข้ึนมาเป็นคนท่ีมีฝืมือดีเย่ียม แต่เม่ือ
เราได้เห็นลีลาย้างเย่ืองอันงามสง่าของสิงโตตัวจริง หรือการได้ยินเสียงคำราม
ของจริงก็ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาเหล่านี้มีความเหนือชั้น
กว่าหุ่นจำลองทีม่นษุยส์ร้างข้ึนมามากมายนกั

ในพระคมัภีร์น้ัน สัตวบ์างชนดิ เช่น สิงโต ถูกนำมาเปรยีบเทยีบถงึ
พระบารมีและฤทธิ์เดชของพระเจ้า สัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น ลูกแกะซึ่งไม่มี
พิษสงใดๆ ก็เป็นภาพสะทอ้นถึงการจดัเตรยีมทางออกของพระเจา้เพ่ือช่วย
แก้ไขปัญหาความบาปของเรา เราจะเข้าใจถึงรายละเอียดของเรื่องนี้ชัดขึ้น
เมือ่ศึกษาตอ่ไป
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พระคัมภีร์กล่าวไว้ชัดเจนว่า ไม่มีนกหรือสัตว์ชนิดใดที่มีสภาพ
เป็นพระเจ้า สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องหมายสะท้อนให้เราให้ถึงพระสิริของ
พระยาห์เวห์ เราควรต้องสำแดงถึงความเอ็นดูและใส่ใจดูแลสัตว์เล้ียงของเรา
แต่เราจะต้องไม่นับถือสิ่งเหล่านี้ว่าเท่าเทียมกับมนุษย์ หรือเสมอเหมือน
พระเจา้
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พระเจ้าได้ทรงสัญญากับอับราฮัมและอิสอัคว่าพระผู้ช่วยจะเป็นหน่ึงในผู้สืบเช้ือสาย

ของพวกเขา ชายท้ังคู่มีชีวิตยืนยาวและส้ินลมหายใจ


อิสอัคมีบุตรชายสองคน ได้แก่ เอซาว

กับยาโคบ เอซาวเปน็เหมอืนกับคาอนิ น่ันคอื
ไว้วางใจในความคิดของตน และกระทำส่ิงต่างๆ
ด้วยวิธีของตนเอง ในทางตรงกันข้ามยาโคบ
ไว้วางใจพระเจา้ และองค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงถอื
ว่าเขาเป็นสหายของพระองค์ ยาโคบรู้ว่าเขา
จำเป็นจะต้องมีตัวแทนตายแทนความบาป
ของเขาและมาเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อถวายโลหิต
เป็นเคร่ืองถวายท่ีแท่นบูชาแก่พระเจ้าอยู่บ่อยๆ

ยาโคบกับคนทั้งหมดที่ร่วมทางได้มาถึงเมืองลูส (คือเบธเอล) ใน
แผ่นดินคานาอัน เขาสร้างแท่นบูชาขึ้นและเรียกที่นั่นว่าเอลเบธเอลเพราะ
พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์แก่เขา... ปฐมกาล 35:6-7

ถึงแม้ว่ายาโคบจะล้มเหลวอยู่บ่อยๆ แต่พระเจ้าก็ทรงจดจ่ออยู่ที่ความไว้วางใจ
ของเขา ภายหลงัยาโคบไดเ้ปล่ียนชือ่ใหมเ่ป็นอิสราเอลซ่ึงหมายถงึพระเจา้ทรงมชัีย ทุกวันนี้
ช่ือของชนชาติอิสราเอลซ่ึงสืบเช้ือสายโดยตรงมาจากยาโคบกไ็ด้รับการขนานนามตามชายผูน้ี้

พระเจ้าได้ทรงทำสัญญากับยาโคบหลายประการ ซ่ึงหน่ึงในพระสัญญาเหล่าน้ันก็คือ
พระองค์ได้ทรงร้ือฟ้ืนพันธสัญญาท่ีทรงกระทำไวกั้บอับราฮัมและอิสอัค พระยาห์เวห์ตรัสแก่
ยาโคบวา่

ยาโคบได้เช่ือองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยกระทำตามพระดำรัสของพระองค์ ผ่านการถวาย
ท่ีแท่นบชูา เขาไดก้ระทำขอ้ตกลงกบัพระยาหเ์วห์ว่า...

... และถา้ไมมี่ (ความตายผา่นทาง) การหลัง่เลอืดก็ไม่มีการอภยับาป
(แก่หนี้บาป)        ฮีบร ู9:22
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"เราคือพระยาห์เวห์ พระเจ้าของอับราฮัมและพระเจ้าของอิสอัค
บิดาของเจ้า ... ชนชาติทั้งมวลทั่วโลกจะได้รับพรผ่านทางเจ้าและวงศ์วาน
ของเจ้า         ปฐมกาล 28:13-14

พระเจ้ากำลังตรัสว่า หนึ่งในผู้สืบเชื้อสายของยาโคบจะเป็นพระพรแก่ทุกชนชาติ
ซ่ึงเป็นการอ้างถึงพระผู้ช่วยน่ันเอง

ยาโคบ (หรืออิสราเอล) มีบุตรชายสิบสองคน ซ่ึงให้กำเนิดชนสิบสองเผ่า ก่อนท่ียาโคบ
จะเสียชีวิต เขาบอกแก่ยูดาห์บุตรชายว่าพระผู้ทรงถูกเลือกสรรจะทรงเสด็จมาทางเผ่าของเขา

พระผูช่้วยทีพ่ระเจา้ไดท้รงสญัญาไวจ้ะทรงเปน็...
1 บตุรของหญงิ

2 ชาย

3 เชือ้สายของอบัราฮมั

4 เชือ้สายของอสิอัค

5 เช้ือสายของยาโคบ (อิสราเอล)

6 มาจากเผ่ายูดาห์

ในช่วงปลายอายุขัยของยาโคบ
ได้เกิดภัยแล้งขึ้นในประเทศ ยาโคบรวมทั้ง
ครอบครัวของเขา ซึ่งประกอบด้วยตัวเขา
บรรดาภรรยา บุตรและบุตรีท่ีเกิดจากภรรยา
ทุกคน และครอบครัวของบรรดาบุตรของเขา
ก็ได้ย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์
ในเวลาน้ันพวกเขาท้ังหมดมีอยู่ด้วยกันเพียง
เจ็ดสิบคน ประเทศอียิปต์ได้ต้อนรับและปฏิบัติต่อพวกเขาเป็นอย่างดี พวกเขาไม่ได้เป็น
พิษภัยต่อชนชาติที่ยิ่งใหญ่แต่อย่างใด ยาโคบและครอบครัวตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ดินแดน
สามเหลี่ยมที่บริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์ ทำการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร รอคอยให้ภัยแล้ง
ผา่นพน้ไป



บทที่ เจ็ด  171

พวกเขายังคงอาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์หลังจากที่เวลาได้ผ่านไปสามร้อยห้าสิบปี
มีการประมาณการว่ามีคนอิสราเอลในขณะน้ันอยู่สองล้านห้าแสนคน เช้ือสายของอับราฮัม อิสอัค
และยาโคบได้กลายมาเป็นชนชาติใหญ่จริงๆ แต่ปัญหาก็คือ พวกเขาอาศัยอยู่ผิดประเทศ
พระเจ้าได้ทรงสัญญากับพวกเขาว่าจะได้รับแผ่นดินคานาอัน ไม่ใช่ประเทศอียิปต์ อย่างไรก็ตาม
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงตรัสแก่ยาโคบไว้ก่อนท่ีครอบครัวของเขาท้ังเจ็ดสิบคนจะหนีจากภัยแล้งใน
ดินแดนคานาอันว่า

คณุยงัจำไดห้รอืไมว่า่ในสถานการณเ์ชน่นีน้ีเ่องทีโ่มเสสไดถื้อกำเนดิขึน้จากพอ่แม่
ชาวอิสราเอล เขาถูกกำหนดให้ตายต้ังแต่เกิด แต่กลับได้รับการช่วยเหลือ เล้ียงดู และได้รับการ
ศึกษาในฐานะสมาชิกเช้ือพระวงศ์คนหน่ึงของฟาโรห์โดยการแทรกแซงของพระเจ้า เราได้เห็น
แล้วว่า โมเสสเมื่อเป็นผู้ใหญ่ได้สังหารคนอียิปต์และหนีเข้าไปในทะเลทรายในฐานะผู้ลี้ภัย
จากน้ันก็ใช้ชีวิตในฐานะคนเล้ียงแกะอยู่ส่ีสิบปี และได้พบกับพระยาห์เวห์ท่ีต้นไม้ซ่ึงลุกเป็นไฟ
และจากการพบกบัพระเจา้ท่ีต้นไมซ่ึ้งลุกเป็นไฟนีเ้อง องค์พระผูเ้ป็นเจา้ได้ตรสัวา่

เราอยูกั่บเจา้ และจะดแูลปกปอ้งเจา้ไมว่่าเจา้ไปทีไ่หน และเราจะนำ
เจ้ากลับมายังดินแดนน ี ้ เราจะไม่ทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทำสิ่งที่เราได้สัญญา
ไว้กับเจ้าแล้ว   ปฐมกาล 28:15

หนังสืออพยพเป็นหนังสือ
เล่มที่สองจากหนังสือทั้งหมด
66 เลม่ในพระคมัภรี์

พระเจ้าทรงกำลังจะกระทำให้พระสัญญาของ
พระองค์สำเร็จ โมเสสได้บันทึกเร่ืองราวน้ีไว้ในหนังสือเล่มถัดไป
น่ันคือ หนังสืออพยพ


บนหน้าประวัติศาสตร์เวลานี้ เราได้กลับมายังจุดเริ่มต้นของของเรื่องราวทั้งหมด

คุณยังจำเร่ืองราวของฟาโรห์ท่ีพยายามควบคุมจำนวนประชากรทีเ่พ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในบทท่ี
หนึง่ไดห้รอืไม ่เราไดเ้ห็นวา่กษตัรยิแ์ห่งประเทศอยีปิตไ์ดท้รงตดัสนิพระทยัทีจ่ะ...

...คอยควบคุมพวกเขาให้ทำงานหนัก      อพยพ 1:11

"เราได้เห็นความทุกข์เข็ญของประชากรของเราในอียิปต์แล้ว เราได้ยิน
เสียงรำ่ร้องเนือ่งจากนายงานอำมหติของพวกเขา และเราหว่งใยในความทกุข์
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พระเจ้าทรงบัญชาให้โมเสสกลับไปยังประเทศอียิปต์และช่วยให้คนอิสราเอล
ได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาส องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงจัดเตรียมอาโรน ซ่ึงเป็นพ่ีชาย
ของโมเสสให้ช่วยเหลือเขาสำหรับการปฏิบัติในภารกิจน้ี ด้วยการทำหนา้ท่ีเป็นกระบอกเสียง
ให้แก่เขา ท้ังคูเ่ร่ิมตน้ดว้ยการขออนญุาตจากบรรดาคนอสิราเอลเพือ่จะไปเขา้เฝ้าฟาโรห์

ทรมาน ของพวกเขา ดังนั้นเราจึงลงมาเพื่อช่วยพวกเขาให้พ้นจากเงื้อมมือ
ชาวอียิปต์ และนำพวกเขาออกไปยงัดินแดนกวา้งใหญ ่ อุดมไปด้วยน้ำนมและ
น้ำผึ้ง...     อพยพ 3:7-8

โมเสสกับอาโรนจึงเรียกประชุมผู้อาวุโสทั้งหมดของชนอิสราเอล
และอาโรนแจ้งให้พวกเขาทราบทุกสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสส…
พวกเขาจึงเชื่อ...   อพยพ 4:29-31

พระคัมภีร์กล่าวว่า บรรดาทาสชาวฮีบรูได้ตกลงเห็นพ้องร่วมกันว่าจะไว้วางใจ
พระยาหเ์วห์ในลักษณะเดยีวกบัทีค่นๆ หน่ึงตกลงใจวา่จะไวว้างใจเพือ่นของเขา

 
ในสมัยของโมเสส คนอียิปต์เป็นชนชาติท่ีเข้มแข็งท่ีสุดในโลก ในขณะท่ีคนอิสราเอล

เป็นแต่เพียงหมู่ทาส ฟาโรห์ทรงเป็นผู้นำโลก ในขณะที่โมเสสเป็นผู้ลี้ภัยจากกระบวนการ
ยุติธรรม โมเสสคงจะมีความคิดหลายๆ อย่างแล่นเข้ามาให้ห้วงความคิดขณะท่ีกำลังพิจารณา
เกี่ยวกับการเข้าเฝ้าฟาโรห์แบบหน้าต่อหน้าในแง่มุมต่างๆ อยู่นั้น ในที่สุดเมื่อเวลามาถึง
โมเสสกไ็ดบ้นัทกึเอาไวว้า่ทา่นเพยีงแตท่ลูตอ่ฟาโรหว์า่

"พระยาห์เวห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่า 'จงปล่อยประชากร
ของเราไป ..."        อพยพ 5:1

คำตอบของฟาโรหน์ัน้ไมช่วนใหใ้จชืน้ขึน้แมแ้ตน่อ้ย

"องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นใคร ที่เราจะต้องเชื่อฟังและปล่อยอิสราเอล
ไป?"        อพยพ 5:2

ฟาโรห์ทรงทราบเกี่ยวกับเทพเจ้ารา เทพีไอซิส ตลอดจนเทพเจ้าของชาวอียิปต์
องค์อ่ืนๆ แต่พระองค์ไม่ทรงเคยได้ยินถึงพระยาห์เวห์มาก่อนเลย ดังน้ันพระยาห์เวห์จึงไม่น่า
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จะทรงสำคัญมากนัก พระองค์จะไม่ทรงเสียเวลากับพระเจ้าของเหล่าทาส ยิ่งไปกว่านั้น
ฟาโรห์ทรงมศีาสนาทีท่รงนบัถือแล้ว ศาสนาทีค่นทัง้โลกให้การนบัถือ

แต่ประเด็นที่แท้จริงนั้นเป็นประเด็นเรื่องการเงิน การปลดปล่อยทาสอาจก่อ
ความเสียหายย่อยยับให้กับเศรษฐกิจได้ ซึ่งพระองค์จะยอมให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นไม่ได้
ด้วยทรงไว้วางใจในพระปัญญาของพระองค์เอง ฟาโรห์ก็ทรงตัดสินพระทัยผิดพลาด พระองค์
ตรสัแก่โมเสสวา่

พระเจ้าทรงกำลังจะสอนท้ังคนอิสราเอลและคนอียิปต์ในส่ิงเดียวกันน่ันคือ พระองค์
คือพระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเหนือฤทธิ์อำนาจของบรรดาเทพและเทพีของ
คนอียิปต์ท้ังส้ินรวมกัน พระเจ้าผู้ทรงสามารถชว่ยเหลือประชากรทีถู่กเลือกสรรของพระองค์
จากชนชาตทิีเ่ขม้แขง็ทีสุ่ดในโลกได้

แต่ไม่ใช่แค่เพียงคนสองกลุ่มน้ีเท่าน้ันท่ีจะได้เรียนรู้ถึงบทเรียนน้ี  พระคัมภีร์กล่าวว่า
ทกุชนชาตใินโลกจะมองมาทีเ่หตกุารณค์รัง้น้ีและเรยีนรูเ้ก่ียวกบัพระองค์

"เราไม่รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าและเราจะไม่ปล่อยอิสราเอลไป"
       อพยพ 5:2

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "บัดนี้เจ้าจะได้เห็นสิ่งที่เราจะทำ
แก่ฟาโรห…์ เราจะปลดปลอ่ยพวกเจา้ใหพ้้นจากแอกของชาวอยิีปต์ ใหพ้้นจาก
การเปน็ทาสของพวกเขา... ด้วยการพพิากษาลงโทษอยา่งหนกั  อพยพ 6:1,6

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า พระองค์จะทรงนำการพิพากษามาสู่ประเทศ
อียิปต์ในลักษณะภัยพิบัติ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เท่านั้นที่ฟาโรห์จะทรงปล่อยให้คน
อิสราเอลออกไปจากประเทศอยิีปตไ์ด้ ในเวลาเดยีวกนั พระยาหเ์วหต์รสัว่าพระองคจ์ะทรง
สอนคนอสิราเอลเชน่เดยีวกนั เพ่ือว่าพวกเขาจะได…้

...รู้ว่า เราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเจ้าผู้นำพวกเจ้าให้พ้นจาก
แอกของชาวอียิปต์       อพยพ 6:7

แตบ่ทเรยีนนีมิ้ไดมี้ไว้สำหรบัพวกเขาเทา่นัน้

ชาวอียิปต์จะได้รู้ว่าเราคือพระยาห์เวห์ เม่ือเราเหยียดมือออกจัดการ
กับอียิปต์และนำชนชาติอิสราเอลออกไป"        อพยพ 7:5
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เราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของ
พวกเจ้า... เราจะนำพวกเจ้าไปยังดินแดนซึ่งเราได้ยกมือสาบานไว้ว่าจะยกให้
แก่อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ เราจะยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้า เราคือ
พระยาห์เวห์'"      อพยพ 6:7-8

โดยการทรงเลอืกสรรหน่ึงชนชาต ิองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำเพือ่ให้เป็นการง่าย
สำหรับทุกชนชาติได้รู้ว่าพระผู้สร้างทรงเป็นเช่นไรและพระองค์ทรงเก่ียวข้องสัมพันธ์กับมนุษย์
อยา่งไรบา้ง

พระยาหเ์วห์ทรงทำสญัญา แต่พระองคท์รงรกัษาพระสญัญาหรอืไม่
พระยาห์เวห์ทรงกล่าวว่าพระองค์จะทรงบีบบังคับให้ฟาโรห์ปลอดปล่อยทาสของ

พระองค ์พระองคท์รงมฤีทธ์ิอำนาจจรงิๆ หรือ
พระยาห์เวห์ตรัสว่าพระองค์จะทรงอุ้มชูชนชาติอิสราเอล ประชากรสมบูรณ์แข็งแรง

จำนวนสองลา้นห้าแสนคน ในการเดินทางออกจากประเทศอยิีปต์ไปยังดินแดนคานาอนั น่ัน
เปน็ไปไดห้รอื

คำถามเหล่าน้ีและอ่ืนๆ อีกมากจะได้รับคำตอบ ส่ิงท่ีคนท้ังโลกจำเป็นจะต้องทำก็คือ
มองมาที่อิสราเอล ก็จะได้เห็นบทเรียนซึ่งมีชีวิตในทุกมิติ ชนิดที่ชวนให้ตื่นตะลึงว่าองค์
พระผู้เป็นเจ้า ทรงรับมือกับมนุษยชาติอย่างไรบ้าง จากจุดน้ีเป็นต้นไปคนอิสราเอลจะเป็นท่ีรู้จัก
ในฐานะประชากรผูถู้กเลือกสรร พระเจา้ทรงรกัษาพระสญัญาทีไ่ด้ทรงกระทำไวกั้บอับราฮมั
อิสอัคและยาโคบ

...ส่วนเจ้า อิสราเอลผู้รับใช้ของเรา ยาโคบผู้ซึ่งเราได้เลือกสรรไว้
เจ้าผู้เป็นลูกหลานของอับราฮัมสหายของเรา     อิสยาห ์41:8

⌫
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ตรสัแก่คนอสิราเอลวา่
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⌫
แม้ว่าบทเปรยีบเทยีบอปุมาอปุมยันีจ้ะไมป่รากฏอยูใ่นพระคมัภีร์ แต่ก็จัด

ว่าเป็นบทสัง่สอนบทหนึง่ได้เช่นกัน
เมื่อนานมาแล้ว มีคำพูดแพร่กระจายออกไปยังชนชาติต่างๆ ทั่วโลกว่า

แต่ละชนชาติจะต้องส่งตัวแทนเพ่ือเข้าร่วมช้ันเรียนระดับโลก การประชุมคร้ังน้ีจัดข้ึน
ภายใตหั้วขอ้ พระเจา้หน่ึงเดียว พระยาหเ์วห์

ในวันสำคัญนั้น บรรดานักเรียนได้มารวมตัวกันที่ใกล้บริเวณด้านหน้ามี
มิสเตอร์อียิปต์ ผู้ชราหลังตรงเป็นสง่า ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือเนื่องจากความสำเร็จ
ในแขนงสถาปัตยกรรมของท่านนั่งอยู่ ถัดออกมาเป็นตัวแทนจากบาบิโลนซึ่งเป็น
ท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นดาราศาสตร ์เปอรเ์ซีย อินเดยี จีน
ทุกชนชาตใินทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ท่ัวทุกมุมโลกได้ส่งผู้ท่ีปราดเปรือ่ง
เป็นเลิศท่ีสุดมาเขา้ร่วม และปรากฏตวัในเครือ่งแต่งกายอันประณตีทีสุ่ด

เม่ือพระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จเข้ามาในห้องประชุม ความเงียบก็
เข้าปกคลมุหอ้งอันแนน่ขนดั หลังจากทีไ่ด้ทรงจดัการสิง่ตา่งๆ เปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้
พระองค์ก็ทรงประกาศว่าพระองค์จะทรงเลือกชนชาติหนึ่งมาช่วยพระองค์นำเสนอ
บทเรียนน่ีเป็นตำแหน่งสำคัญและไม่ควรถือเป็นเร่ืองเล่นๆ โดยเด็ดขาด เสียงสวบสาบ
ของเส้ือผา้ดงัก้องไป ทัว่หอ้งประชมุขณะทีบ่รรดาตวัแทนแตล่ะคนพรอ้มใจขยบัตวั
เล็กน้อยเพ่ือให้น่ังหลังตรงกวา่เดิม ความปรารถนาซึง่แทบจะสมัผสัได้อย่างโจ่งแจ้ง
แม้ว่าจะไม่ได้ถูกเอื้อนเอ่ยออกมา ต่างพากันแล่นถลาออกมาจากนักเรียนทุกคน
พุ่งตรงไปยงัข้างหน้า เป็นใจความวา่ "ขอให้เป็นเราดว้ยเถอะ"

ขณะท่ีบรรดาผูท่ี้มารวมตวักันรอคอยดว้ยใจจดจอ่ พระเจ้าหน่ึงเดียวก็ทรง
เสด็จลงจากเวทีและเสด็จพระราชดำเนินข้ึนลงไปตามแถวท่ีน่ัง จากน้ันพระองค์ก็ทรง
ค้อมพระกายลงไปทีเ่หนือเก้าอ้ีตัวเล็กซ่ึงอยู่ใกล้กับบรเิวณด้านหลังห้อง และทรงยืน่
พระหัตถ์ออกไปจับมือนักเรียนตัวน้อย ที่นั่งอยู่นั้น พร้อมกับทรงจูงเขาออกไปยัง
ที่ประชุมด้านหน้า เสียงถอนหายใจและเสียงกระซิบแพร่ไปทั่วทั้งห้องอย่างรวดเร็ว
"ยังเด็กอยู่เลย ใครกันนะ เขาประสบความสำเร็จอะไรหรือ" ดูเหมือนว่าไม่มีใคร
ทราบชือ่ของชนชาตเิล็กๆ ซ่ึงได้รับการเลอืกสรรเลย
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กระน้ันคำพูดก็กระจายไปท้ังช้ันเรียน ตามความเห็นของมิสเตอร์อียิปต์แล้ว
ชนชาตเิล็กๆ ก็ประกอบดว้ยทาส คนตำ่ต้อยเล็กน้อยโดยแท ้ถึงแม้ว่าจะไมมี่ใครพดู
อะไรออกมา แต่ทุกคนก็สัมผัสได้ต่อคำถามแสดงความคับข้องใจ "เพราะเหตุใด
พระยาห์เวห์จึงมิทรงเลือกชนชาติสำคัญมาช่วยพระองค์สอน ชนชาติเก่าแก่ซึ่งเป็น
ท่ียกยอ่ง เพราะเหตใุดพระองคจึ์งทรงเลอืกทาสล่ะ"

แต่พระเจ้าหนึ่งเดียวก็มิได้ทรงหวั่นไหวไปกับเสียงกระซิบกระซาบพึมพำ
ในช้ันเรียนแม้แต่น้อย พระองค์ทรงดึงม้าน่ังสูงออกมาและทรงอุ้มตัวแทนน้อยข้ึนน่ัง
บนเก้าอ้ี พระยาห์เวห์ทรงกำชอล์กไว้ในพระหัตถ์ จากน้ันพระองค์ก็ทรงหันมายังฝูงชน
และทรงทำสัญญาณให้ท่ีประชุมเงียบเสียง "มีความสับสนอยู่ไม่น้อยในโลกน้ีว่าส่ิงใด
ผิดและส่ิงใดถูก ผู้คนมคีำถามตา่งๆ มากมายเกีย่วความเปน็และความตาย เก่ียวกับ
ว่าเราเป็นเช่นไร หรือว่าเราดำรงอยูจ่ริงหรือไม่" พระยาห์เวห์ทรงช้ีให้ตัวแทนตวัน้อย
ลุกขึ้น และตรัสต่อไปว่า "เราจะให้นักเรียนที่เราเลือกเขียนบนกระดานดำ ในสิ่งที่
เจ้าท้ังหลายจำเป็นจะต้องรู้ เราต้องการให้เจ้าดู ฟัง และท่ีสำคัญจงเรียนรู้ น่ีสำคัญมาก"

เมื่อตรัสเช่นนั้นแล้ว พระเจ้าก็ทรงหันมายังอิสราเอลน้อยซึ่งเป็นชนชาติ
ท่ีพระองคท์รงเลอืกสรรและตรสัว่า "จงเขยีนในสิง่ท่ีเราบอกแกเ่จ้า และเฉพาะในสิง่
ท่ีเราบอกแกเ่จ้าเท่าน้ัน"

⌫
พระคัมภีร์กล่าวว่า พระยาห์เวห์ได้ทรงเลือกชนชาตหิน่ึงชนชาตเิพ่ือจะทรง

ตรสัผ่านเขาไปยงัโลกนี.้..

ไม่ใช่เพราะว่าอิสราเอลมีค่ามากกว่าชนชาติอ่ืนๆ พระเจ้าทรงรักทุกชนชาติ
เท่าเทียมกัน

...ชนชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้ทราบว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า
และไม่มีพระเจ้าอื่นใดเลย        1 พงศก์ษตัรย์ิ 8:60

"องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเลอืกท่านและรกัท่าน ไม่ใช่เพราะทา่นย่ิงใหญ่
กว่าชนชาติอื่นๆ แท้จริงพวกท่านเป็นชนชาติเล็กที่สุดเสียด้วยซ้ำ แต่เพราะ
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักท่านและทรงรักษาคำปฏิญาณที่ให้ไว้กับบรรพบุรุษ
ของทา่น..."   เฉลยธรรมบญัญัติ 7:7-8
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เจ้าจงไปหาฟาโรห์ในตอนเช้าขณะที่เขาไปยังแม่น้ำไนล์... แล้วบอก
เขาว่า 'พระยาห์เวห์พระเจ้าของชนฮีบรูได้ส่งข้าพระบาทมาทูลพระองค์ ดังน้ีว่า
จงปล่อยประชากรของเราออกไป... แต่จนบัดน้ี เจ้าก็ยังไม่ฟัง องค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้ตรัสดังนีว่้า เจา้จะรูว่้าเราคอืพระยาหเ์วห ์ ด้วยเหตกุารณต่์อไปนีคื้อ โมเสส
จะเอาไม้เท้าตีลงในแม่น้ำ แล้วน้ำน้ันจะกลายเป็น เลือด ปลาจะตายและแม่น้ำจะ
เนา่เหมน็จนชาวอยิีปต์ด่ืมนำ้นัน้ไมไ่ด'้"   อพยพ 7:15-18

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีเข้าที่หัวใจของศาสนาของคนอียิปต์ โดยการทำให้เทพ
องค์หน่ึงของพวกเขาซ่ึงได้แก่แม่น้ำไนล์ให้กลายเป็นสีเลือด องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เทพ
ของพวกเขามีกลิ่นเหม็น พระองค์ทรงกระทำให้แม่น้ำเป็นที่น่ารังเกียจแก่พวกเขา ในการ
ทำเชน่นี้องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ไดท้รงลากเสน้บนผนืทราย พระองคท์รงประกาศอยา่งชดัเจนวา่
พระยาหเ์วหไ์ม่ทรงเปน็เหมอืนกับบรรดาเทพเทพขีองคนอยิีปต ์พระองคท์รงแตกตา่งอย่าง
มากมาย ทุกๆ คนจำเปน็จะตอ้งเข้าใจวา่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงมฤีทธานภุาพเหนือกว่าเทพ
แห่งแม่น้ำไนล์มากนกั

ฟาโรห์ทรงสามารถหยุดเสียตอนนั้นได้และกล่าวว่า "โอ ข้าควรสืบหาเกี่ยวกับ
พระเจ้า พระยาห์เวห์พระองค์น้ีเสียสักหน่อยเป็นไร แน่ทีเดียวว่าพระองค์ทรงมีฤทธ์ิเดช โมเสส
อยู่ที่ไหนเสีย ข้าจำเป็นจะต้องพูดกับเขาเดี๋ยวนี้" แต่ไม่เลย ฟาโรห์ยังคงไว้วางใจในการ
ใชเ้หตผุล ของพระองคอ์ยูเ่ชน่เดมิ

...ฟาโรห์จึงยังคงมีพระทัยแข็งกระด้างและไม่ยอมฟังโมเสส...
ฟาโรห์เสด็จกลับวังโดยไม่สนพระทัย  อพยพ 7:22-23

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "จงไปหาฟาโรห์และบอกเขาว่า
'องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ตรสัดังนีว่้า ...ถา้เจา้ไมย่อม เราจะสง่ฝงูกบขึน้มารงัควาน
ท่ัวดินแดนของเจา้ จะมีกบเต็มแม่น้ำไนล ์ มันจะกรกัูนเข้าไปในวงั ในหอ้งนอน
จนถึงบนเตียงของเจ้า และมันจะเข้าไปในบ้านของเหล่าข้าราชการของเจ้า
และบนตัวประชากรของเจ้า มันจะเข้าไปในเตาปิ้งขนมและอ่างผสมแป้ง
ของเจ้า     อพยพ 8:1-3

 
เม่ือโมเสสกับอาโรนเรียกร้องให้มีการปลดปล่อยประชากร ผู้ท่ีพระเจ้าทรงเลือกสรร

ฟาโรห์ก็ทรงทำพระกรรณตงึเสีย ดังน้ันองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จึงบอกแก่โมเสสวา่
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เราจำเป็นจะต้องหยุดตรงนี้และพิจารณาบางสิ่งที่มีความนัยอันยิ่งใหญ่มโหฬาร

ลองคดิดวูา่จะเกดิอะไรขึน้ถา้ชายสองคนปรากฏตวัขึน้ทีน่ครหลวงใหญข่องโลกและกลา่ววา่
น้ำท้ังหมดในแม่น้ำจะกลายเป็นเลือด ถ้าเร่ืองราวน้ีมีโอกาสได้ปรากฏลงในหน้าหนังสือพิมพ์
ก็คงจะอยู่ในคอลัมน์เล็กๆ ท้ายเล่ม และชายท้ังสองคนก็คงจะถูกเรียกว่าเป็นนักต้มตุ๋น แต่ถ้า
เหตุการณ์น้ีเกิดขึน้จรงิๆ ในชัว่ขา้มคนืเรือ่งราวนีก็้จะกลายเปน็ขา่วพาดหวัทนัท!ี ทุกๆ คน
ก็จะพิจารณาดูทั้งสองคนว่า ทั้งคู่มีสติสัมปชัญญะดีหรือเป็นคนโง่เขลาที่บังเอิญพูดถูก
เท่าน้ันเอง

จากนั้น ให้จินตนาการต่อไปอีกว่า ถ้าชายคนเดิมพูดอีกว่าสัปดาห์หน้าจะมีกบ
เต็มไปหมดทัว่ประเทศ ทุกๆ คนก็คงจะพูดถึงเร่ืองน้ีและเฝ้าดูอย่างระมัดระวัง ถ้าเหตุการณ์
กบแพรร่ะบาดเกดิขึน้จรงิๆ น่ันก็คงเปน็เรือ่งท่ีน่าเหลือเช่ือ จากนัน้เปน็ตน้ไป ไม่ว่าพวกเขา
จะพูดอะไร คำพูดของเขาก็จะได้รับการใส่ใจอย่างย่ิงยวด ไม่ว่าคำพูดน้ันจะเป็นการพยากรณ์
ถึงเหตกุารณล่์วงหนา้หรอืไมก็่ตาม

น่ันคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับโมเสสกับอาโรน ไม่ใช่ถ้อยคำซ่ึงเป็นการเผยพระวจนะเพียงแค่
สองครัง้เท่าน้ัน แต่มากกวา่สิบครัง้ และเป็นจรงิทุกครัง้ เพ่ือให้การเผยพระวจนะนัน้แมน่ยำ
มากย่ิงข้ึน พระเจ้าทรงให้โมเสสเผยพระวจนะถึงหลายๆ เหตุการณ์ล่วงหน้า บางเหตุการณ์จะ
เกิดข้ึนทันทีหลังจากท่ีเขาได้เสียชีวิตลงแล้ว ในขณะท่ีเหตุการณ์อ่ืนๆ จะเกิดข้ึนในอีกหลายช่วง
หลายศตวรรษเรื ่อยมาจนถึงทุกวันนี้ เราจะได้อ่านถึงเหตุการณ์บางอย่างในภายหลัง
นักคณิตศาสตร์หลายๆ คนได้เห็นพ้องต้องกันว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
โดยบงัเอิญนัน้ชา่งน้อยเสียจนไมอ่าจวดัได ้น่ันคอืเป็นไมไ่ดเ้ลย

สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้สำคัญมากเหลือเกินก็คือ นี่เป็นวิธีการที่พระเจ้าทรงรับรอง
ผู้เขียนพระคัมภีร์ทั้ง 40 คนว่าเป็นของแท้ เมื่อพระเจ้าทรงบอกให้พวกเขาเขียนข้อความ
พระองค์ทรงรวมถ้อยคำซ่ึงเป็นการเผยพระวจนะตา่งๆ เอาไว้ด้วย เม่ือถ้อยคำซ่ึงเป็นการเผย
พระวจนะเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงก็จะทำให้เนื้อความทั้งหมดมีหลักฐานเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น
นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงถูกเรียกว่าผู้เผยพระวจนะ ในการอ้างถึงชายทั้ง 40 คนนี้
ผูเ้ขยีนพระธรรมฮบีรทูา่นหนึง่ไดเ้ขยีนเอาไวว่้า

ในอดีตพระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราผ่านทางผู้เผยพระวจนะ...
         ฮีบร ู1:1
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ถ้อยคำซึ่งเป็นการเผยพระวจนะที่เกิดขึ้นจริง เป็นเครื่องวัดอันทรงพลังที่ชี้ชัดว่า
ผู้เขียนคนไหนบ้างเป็นผู้เผยพระวจนะแท้ ถ้าถ้อยคำซ่ึงเป็นการเผยพระวจนะต่างๆ ท่ีพวกเขา
ได้บันทกึเกิดขึน้จรงิ ดังน้ันส่ิงต่างๆ ท่ีพวกเขาไดเ้ขียนกจ็ะถูกพิจารณาวา่เปน็จรงิ ตัวอยา่ง
เช่น เนื่องจากถ้อยคำซึ่งเป็นการเผยพระวจนะของโมเสสเกิดขึ้นจริงและมีความแม่นยำสูง
ดังน้ันทุกส่ิงท่ีเขาเขียน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการท่ีจักรวาลได้ถูกสร้างข้ึน วิธีการท่ีความบาปได้เข้ามา
ในโลกนี ้การพพิากษาทีจ่ะมาถงึ เหตุการณต่์างๆ เหล่าน้ีจึงถูกพิจารณาวา่เป็นขอ้เท็จจรงิท่ี
เชือ่ถือไดเ้ชน่กัน

เพ่ือป้องกันมิให้นักต้มตุ๋นกุถ้อยคำซ่ึงเป็นการเผยพระวจนะต่างๆ ข้ึนมาและกระจาย
ถ้อยคำซึ่งเป็นการเผยพระวจนะจอมปลอมเหล่านั้นออกไปว่าเป็นข้อพระธรรม องค์พระผู้
เปน็เจา้ทรงบญัชาวา่

...หากสิ่งที ่ผู ้เผยพระวจนะประกาศในพระนามของพระยาห์เวห์
ไมเ่กดิข้ึนหรอืเป็นจรงิ แสดงวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไมไ่ดต้รสัถอ้ยคำนัน้

            เฉลยธรรมบญัญัติ 18:22

คำพยากรณ์เหล่าน้ันจะต้องถูกต้อง 100% ทุกคร้ัง ปราศจากข้อผิดพลาดโดยเด็ดขาด

แต่ผู้เผยพระวจนะคนใดซึ่งแอบอ้างนามของเราทั้งๆ ที่เราไม่ได้สั่ง
ใหเ้ขาพูด หรอืผูเ้ผยพระวจนะ ท่ีกลา่วในนามพระอืน่ๆ จะตอ้งมโีทษถงึตาย"

  เฉลยธรรมบญัญัติ18:20

หรือกล่าวอีกลักษณะก็คือ ผู้เผยพระวจนะจะต้องมีความแม่นยำ 100% มิฉะน้ันแล้ว
เขาก็จะถูกพิจารณาว่าไม่ได้พูดในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์พระผู้เป็นเจ้า  และข้อความ
ของเขาน้ันอาจได้รับการตรวจสอบวา่มาจากจินตนาการของเขาเองหรอืมาจากเทพเทพอ่ืีนๆ
ในกรณีเช่นน้ีมีโทษทัณฑ์สถานหนัก ผู้เผยพระวจนะจะตอ้งรับโทษถึงตาย มาตรฐานอนัสูงส่ง
เช่นนีย่้อมทำใหผู้้เผยพระวจนะเทยีมเทจ็ตอ้งล่าถอยไป

เพราะว่าผู้เผยพระวจนะท้ัง 40 คนได้ทำนายถึงเร่ืองต่างๆ อย่างจำเพาะเจาะจงและ
คำทำนายเหลา่น้ันก็เกิดข้ึนจริงอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ข้อมูลท่ีพวกเขาได้บันทึกเอาไว้ก็เป็นเร่ือง
เก่ียวกับกุญแจท่ีนำไปสู่ชีวิตท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยความช่ืนชมยินดี ทางออกของหน้ีบาป ตลอดจน
สิ่งที่เราควรคาดหวัง ณ เบื้องหลังความตาย ข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้
เช่นเดยีวกนั เน่ืองจากเปน็ขอ้มูลท่ีมาจากพระยาหเ์วห์โดยตรง

นี่จึงเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้พระคัมภีร์นั ้นจึงมีลักษณะเฉพาะตัว
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...แลว้กบกข้ึ็นมาจนเตม็แผน่ดนิ        อพยพ 8:6

โมเสสกับอาโรนก็น่าจะได้ข้ึนพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ อียิปเชียน ไทมส์ ผลก็คือ
ประชากรไม่เพียงแต่เชื่อถ้อยคำซึ่งเป็นการเผยพระวจนะของทั้งคู่เท่านั้น แต่ยังเชื่อในสิ่งที่
โมเสสไดบ้อกแกพ่วกเขาเกีย่วกบัชวิีตและวถีิชวิีตทีพ่วกเขาพงึยึดถืออีกด้วย ต่อมาภายหลงั
โมเสสไดเ้ขียนเอาไวว่้า

เมื่อชนอิสราเอลได้เห็นฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ที่ทรงกระทำต่อชาวอียิปต์ ประชาชนก็เกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าและวางใจ
ในพระองค์และในตัวโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์     อพยพ 14:31


ภัยพิบัติเหล่านี้เริ่มต้นเป็นวงจร องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเตือนฟาโรห์ให้ปล่อยชาว

อิสราเอลไป ฟาโรห์จะทรงตรัสว่า "ไม่" และพระเจ้าก็จะทรงนำภัยพิบัติมา ภัยพิบัติแต่ละคร้ัง
ก็จะมุ่งโจมตีไปที่เทพของคนอียิปต์ทีละองค์ เราไม่อาจบ่งชี้เทพทุกองค์ได้อย่างชัดเจน
แตผ่มจะไลร่ายชือ่ของเทพทีเ่ปน็ไปไดม้ากทีสุ่ด

ลำดับแรก น้ำกลายเป็นเลือด น่ันทำให้ฮาปิ เทพแห่งแม่น้ำไนล์ได้รับความอัปยศอดสู
จากนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งฝูงกบทั่วทุกหัวระแหง ในอาคาร ในเตียง ทุกหน

ทุกแห่ง ภัยพิบัติน้ีเอาชนะเฮเคท เทพีแห่งชีวิต การถือกำเนิดและการถือกำเนิดใหม่ ซ่ึงมีเศียร
เป็นกบ ราวกับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังตรัสว่า "ถ้าพวกเจ้ายังยืนกรานท่ีจะนับถือกบ ก็จงรับ
เอากบจำนวนมหาศาลไปเสยี" เม่ือเวลาทีภั่ยพิบัติน้ีผ่านไป ทุกๆ คนกค็งจะอดิหนาระอาใจ
กับเทพเีฮเคทอยูบ้่าง

หลังจากที่ฝูงกบจากไปก็มีฝูงยุง กระหายเลือดเข้ามา ตามมาด้วยฝูงแมลงวัน
แมลงเหล่านี้คงจะทำให้ชาวอียิปต์เป็นมลทินกันขนานใหญ่ ซึ่งนั่นเป็นการโจมตีที่น่า
สะพรึงกลัว ด้วยวา่พวกเขาจำเปน็จะตอ้งรักษาตวัให้บรสุิทธ์ิตามธรรมเนยีมเพือ่จะนมสัการ
เหล่าเทพของพวกเขาได้

หน่ึงเดียว ไม่เหมือนใครอยา่งน่าเหลือเช่ือ และน่าจะทำใหเ้ราพิจารณาอยา่งเอาจรงิเอาจังว่า
ส่ิงท่ีเรากำลังอ่านอยูน้ั่นคอือะไร


ถ้อยคำซึ่งเป็นการเผยพระวจนะของโมเสสแม่นยำ 100% เมื่อเขาได้กล่าวว่า

องค์พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงกระทำใหฝู้งกบมารงัควานทัว่ทกุหัวระแหง
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จากนั้นก็เกิดโรคระบาดในหมู่ปศุสัตว์ พวกมันตายจนหมดสิ้น ชาวอียิปต์นับถือ
เทพปศุสัตว์หลายองค์ ผมจะยกตัวอย่างเพียงสององค์ คือ เอปิส โคศักด์ิสิทธ์ิเพศผู้ และฮาธอร์
เทพีโค แต่เมื่อพระยาห์เวห์ทรงทำลายฝูงปศุสัตว์ เทพเทพีปศุสัตว์เหล่านี้ก็ถูกเปิดโปงว่า
ทรงไรฤ้ทธ์ิอำนาจในการปอ้งกันการพพิากษาจากพระเจา้หน่ึงเดียว  พระยาหเ์วห์องค์พระผู้
เป็นเจา้ทรงยิง่ใหญ่เหนือเทพเหล่าน้ัน

หลังจากที่เกิดภัยพิบัติซึ่งสร้างความเสียหายแก่ฝูงปศุสัตว์ ประชาชนชาวอียิปต์
ก็ได้รับความทุกข์ทรมานจากฝี ซึ่งเป็นการโจมตีบรรดาเทพซึ่งกล่าวกันว่าเป็นผู้อำนวย
สุขภาพที่ดี องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้สำแดงแก่ประชาชนเหล่านั้นว่าชีวิตส่วนตัวและความ
สะอาดของพวกเขาลว้นขึน้อยูกั่บพระองคท้ั์งส้ิน


พระคัมภีร์กล่าวรายงานถึงเร่ืองภัยพิบัติต่างๆ อยู่หลายหน้า แต่เพ่ือเป็นการรวบรัด

การรู้เพียงว่าภัยพิบัติแต่ละคร้ังได้นำไปสู่สถานการณ์แบบเดิมๆ ก็น่าจะเพียงพอแล้ว ตัวอย่าง
เช่น โมเสสไดป้ระจนัหนา้กับฟาโรห์

"พระยาห์เวห์พระเจ้าของชนฮีบรูตรัสดังนี้ว่า จงปล่อยประชากร
ของเราไปเพื่อพวกเขาจะได้นมัสการเรา มิฉะนั้นครั้งนี้เราจะส่งภัยพิบัติอย่าง
รุนแรงมายังเจ้า ข้าราชการและราษฎรของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าทั่วพิภพนี้
ไมมี่ผูใ้ดเสมอเหมอืนเรา

เจ้ายังต้ังตัวเป็นศัตรูกับประชากรของเรา และไม่ยอมปล่อยพวกเขาไป
เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เวลานี้ เราจะส่งพายุลูกเห็บมากระหน่ำอียิปต์อย่าง
รนุแรงทีสุ่ด อย่างทีไ่มเ่คยเกดิข้ึนมากอ่นนบัต้ังแตก่่อต้ังประเทศมา"

     อพยพ 9:13-14,17-18

ภัยพิบัติคร้ังน้ีได้โจมตชูี เทพแห่งท้องฟ้า เซท เทพแห่งลมและพายุ และแม้กระท่ัง
บาอัล เทพแห่งสายฟ้า

เม่ือภัยพิบัติแต่ละคร้ังคล่ีคลายลงก็ย่ิงเป็นท่ีชัดเจนมากข้ึนว่าพระยาห์เวห์ไม่ได้ทรง
แต่เพียงปกครองโลกน้ีเท่าน้ัน พระองค์ยังทรงเป็นจอมเจ้านายแห่งจักรวาล พระยาห์เวห์ทรง
รักษาพระดำรัสของพระองค์ เม่ือถึงเวลาน้ี ชาวอียิปต์บางคนก็เร่ิมให้ความสนใจและระวงัตัว
เมือ่พวกเขาไดย้นิถงึลูกเห็บทีก่ำลังคกุคามเขา้มาใกล้
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แต่ฟาโรห์มิได้ทรงรักษาพระดำรัส แม้ว่าพระองค์จะทรงถูกพิจารณาว่าเป็นองค์อวตาร
หรือเทพในร่างมนุษย์ แต่พระองค์ก็มิได้ทรงเป็นเหมือนกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ฟาโรห์ทรงมุสา

เหล่าข้าราชการของฟาโรห์ที ่เกรงกลัวพระดำรัสขององค์พระผู้
เป็นเจ้ารีบนำข้าทาสและฝูงสัตว์เข้ามาอยู่ใต้ชายคา       อพยพ 9:20

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำให้พายุลูกเห็บตกลงในดินแดนอียิปต์
ลูกเห็บตกลงมาและมีฟ้าแลบฟ้าร้อง พายุในคราวนีร้้ายแรงท่ีสุดในอียิปต์ต้ังแต่
สร้างชาติมา   อพยพ 9:23-24

แล้วฟาโรห์เรียกโมเสสกับอาโรนให้มาเข้าเฝ้าและตรัสกับเขาว่า
"คราวนี้เราได้ทำบาป องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นฝ่ายถูก เราและประชาชน
ของเราเป็นฝ่ายผิด ช่วยวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าให้หยุดฟ้าคะนองและพายุ
ลูกเหบ็เถดิ แล้วเราจะปลอ่ยพวกเจา้ไปทนัท ีพวกเจา้ไมต้่องอยูอี่กตอ่ไป"

  อพยพ 9:27-28

แมก้ระทัง่ฟาโรหเ์องก็ยังทรงถกูบบีบงัคับใหเ้ผชญิหนา้กับขอ้เทจ็จรงิเหล่านี้

  พวกเขาไดเ้รยีนรูว่้า พระยาหเ์วหท์รงรกัษาพระดำรสัของพระองค์

เม่ือฟาโรห์เห็นทุกอย่างสงบลงแล้ว พระองค์ก็ทำบาปอีก คือพระองค์
และข้าราชการของพระองค์ทำใจแข็งกระด้าง เป็นอันว่าฟาโรห์มีพระทัย
แข็งกระด้างไม่ยอมให้ประชากรอิสราเอลออกไป เป็นจริงตามท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้ตรัสผ่านโมเสสไว้แล้ว   อพยพ 9:34-35


ดังน้ันองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จึงทรงสง่ภัยพิบัติอย่างอ่ืนมาอกี บรรดาสิง่ท่ีเล็ดลอดจาก

ลูกเห็บมาได้ก็ถูกฝูงตั๊กแตนกัดกินเสียจนหมด ภัยพิบัตินี้โจมต ีโอซิริสอย่างหนักโดยตรง
พระองค์เป็นเทพแห่งเกษตรกรรมและความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเทพของชาวอียิปต์ที่มี
ผู้เคารพนับถือมากท่ีสุดองค์หน่ึง กระน้ันฟาโรห์ก็ทรงยังตอบสนองเช่นเดิม พระองค์จะไม่ทรง
ปลดปลอ่ยชนชาตทิีพ่ระเจา้ทรงเลอืกสรร

ในที่สุด องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงโจมตีรา สุริยเทพ ซึ่งถือกันว่าเป็นจอมเทพ
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงส่งคำสาปแหง่ความมดืมิดอันหนาทบึเสียจนรูสึ้กได้ โมเสสได้เขียน
เอาไวว้า่
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ช่วงสามวันน้ีไม่มีใครมองเหน็กันหรอืขยับลุกจากที ่แต่คนอิสราเอลมี
แสงสว่างในที่พักของเขา     อพยพ 10:23

อย่างไรก็ตาม ฟาโรห์ก็ยังคงมิได้ทรงหวั่นไหวแต่อย่างใด ดังนั้นพระเจ้าจึงส่ง
ภัยพิบัติอย่างท่ีสิบมา ซ่ึงเป็นภัยพิบัติท่ีสร้างความหายนะมากทีสุ่ด

 

รา อับอายและไร้อำนาจโดยสิ้นเชิงเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระยาห์เวห์ ด้วย
ภัยพิบัติเก้าประการพระยาหเ์วห์องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้ทรงทำลายความเชือ่ม่ันของประชาชน
ท่ีมีต่อบรรดาเทพของชาวอยิีปต์เสียจนหมดส้ิน ขณะท่ีชนชาติต่างๆ ท่ัวโลกได้เฝ้าดูเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นอยู่นั้น เหล่าเทพเทพีของชาวอียิปต์ก็ร่วงหล่นลงมาจากตำแหน่งอันสูงส่งที่เคยถูก
ยกชไูวน้ัน้

ภายหลัง หนึ่งในผู้เผยพระวจนะ 40 คน ได้บันทึกปฏิกิริยาของชนชาติอื่น
ซ่ึงเฝ้ามองดเูหตกุารณเ์หล่านี ้อยูไ่กลๆ ทา่นไดบ้นัทกึเอาไว้ว่า

...เราทุกคนกลัวท่านมาก ดังนั้นทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนี้จึง
ตกอยู่ในความกลัวเพราะท่าน... เม่ือได้ฟังแล้วเราทุกคนก็หวาดกลัวขวัญกระเจิง
เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เบื้องบนและ
แผ่นดินโลกเบื้องล่าง     โยชวูา 2:9,11

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "เราจะส่งภัยพิบัติอีกอย่างหนึ่ง
มายังฟาโรห์และดินแดนอียิปต์ หลังจากนั้นเขาจะยอมปล่อยเจ้าไปจากที่นี่
เขาจะเสือกไสพวกเจ้าออกไปจนหมด

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า 'ประมาณเที่ยงคืนเราจะไปทั่วอียิปต์
แล้วลูกชายหัวปีทุกคนในอียิปต์จะต้องตาย ต้ังแต่โอรสหัวปีของฟาโรห์ผู้ประทับ
บนบัลลังก ์ ไปจนถงึลูกชายหวัปีของทาสหญงิท่ีกำลงัโมแ่ป้ง ...'"

   อพยพ 11:4-5

ภัยพิบัติประการสุดท้ายเป็นภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดซึ่งจะเกิดขึ้นกับคนอียิปต์และ
คนอสิราเอลเหมอืนๆ กันถ้าหากเขาไมก่ระทำตามคำสัง่ของพระเจา้ เพ่ือปกปอ้งจากความ
หายนะในครัง้นีพ้ระเจา้ไดท้รงบอกใหโ้มเสสบอกแกป่ระชาชนให้
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จงเตรยีมและรบัประทานขนมปงัไรเ้ช้ือ

ต้องเป็นลูกแกะตัวผู้ที่ปราศจากตำหนิ ลูกแกะนั้นจะต้องไม่ผิดรูปหรือพิการ
อย่างหน่ึงอย่างใดเปน็อันขาด พระเจา้ทรงบญัชาใหพ้วกเขานำลกูแกะทีดี่สมบรูณ์แบบมา

เตรียมลูกแกะ...

"สัตว์ท่ีเจ้าเลือกน้ีอาจจะเอามาจากฝงูแกะหรือแพะ และต้องเป็นตัวผู้
อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิ"      อพยพ 12:5

ฆา่ลกูแกะในเวลาทีพ่ระองคท์รงกำหนด
"จงดูแลมันไว้จนถึงเย็นวันท่ีสิบส่ีของเดือน ซ่ึงเป็นเวลาท่ีประชากรของ

ชุมชนอิสราเอลทั้งปวงจะต้องฆ่าลูกแกะในตอนพลบค่ำ"       อพยพ 12:6

นำเลือดไปทาทีเ่สาประตแูละทีว่งกบเหนอืประตู
"แล้วให้พวกเขาเอาเลือดบางส่วนทาท่ีด้านข้าง และด้านบนของวงกบ

ประตูบ้านที่เขากินลูกแกะนั้น"      อพยพ 12:7

อย่าหักกระดูกของลูกแกะเลยแม้แต่อันเดียว
"จงกินแกะอยู่ในบ้าน อย่ายกออกไปนอกบ้าน และอย่าหักกระดูก

ของมันเลย"     อพยพ 12:46

"คืนวันนัน้ทุกคนจงกนิแกะหรอืแพะย่าง ขนมปังไมใ่ส่เช้ือ..."
     อพยพ 12:8

จงอยู่ข้างในบ้านจนถึงเวลาเช้า
"อย่าใหผู้้ใดออกไปพน้ประตบู้านของตนจนถงึรุง่เข้า"   อพยพ 12:22

...ในวนัท่ีสิบของเดอืนนี ้แต่ละครอบครวัจะคดัลูกแกะตวัหนึง่
     อพยพ 12:3

เราจะผา่นเวน้ไป
"ในคืนเดียวกันนั้นเราจะไปทั่วอียิปต์และประหารลูกหัวปีทั้งหมด

ไม่ว่าของคนหรือของสัตว์ และจะลงโทษพระทั ้งปวงของอียิปต์ เราคือ
พระยาห์เวห์
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เวลานีค้นอสิราเอลมทีางเลือก
1. พวกเขาอาจไวว้างใจองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้และเชือ่ฟังคำสัง่ของพระองคห์รอื
2. พวกเขาอาจไว้วางใจความนึกคิดของตนเองและมอบความไว้วางใจให้แก่

บรรดาเทพออ่นแอของชาวอยีปิต์
พวกเขาจะไวว้างใจผูใ้ด
พระคมัภีร์บอกแกเ่ราวา่เหล่าทาสทัง้หลายไดตั้ดสินใจเลอืกถูกต้อง พวกเขาคงจะ

หวาดกลวัเปน็อยา่งยิ่ง บตุรหวัปก็ีอาจจะนัง่ประหมา่กัดรมิฝปีากบนอยูบ่นตกัพ่อ คนอืน่ๆ
ก็อาจจะนึกสงสัยและเป็นกังวล แต่ทุกอย่างก็เรียบร้อยดี การช่วยกู้ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความรู้สึกของพวกเขา แต่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงอันม่ันคง น่ีเป็นธรรมชาติของความ
เชื่อศรัทธาตามแบบพระคัมภีร์ ความเชื่อศรัทธานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงใน

บ้านที่เจ้าอยู่จะมีเลือดเป็นเครื่องหมายสำหรับเจ้า และเมื่อเรา
มองเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเจ้าไป จะไม่มีภัยพิบัติใดมาแผ้วพานเจ้าเมื่อเรา
ลงโทษอียิปต์" อพยพ 12:12-13

เมื่อพระเจ้าเสด็จมาพิพากษาเพื่อประหารบุตรหัวปีนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
พระองคจ์ะเสดจ็ดำเนนิผา่นบา้นทกุหลังท่ีมีเลือดทาอยูบ่นวงกบประตู
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พระคัมภีร์ ไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา คนอิสราเอล
ไม่จำเปน็จะตอ้งวิตกกังวลไปเลย พวกเขาไดก้ระทำ...



พระเจ้าได้ทรงมีพระคุณต่อฟาโรห์ พระองค์ได้ทรงมอบโอกาสให้ฟาโรห์อยู่
หลายครั้งที่จะทรงปลดปล่อยคนอิสราเอลไป แต่ฟาโรห์ได้ทรงปฏิเสธเสีย พระเจ้าตรัสว่า
พระองค์จะทรงพพิากษาคนอยิิปต์และพระองค์ก็ได้ทรงกระทำเชน่น้ัน พระยาห์เวห์มิได้ทรง
เหมือนกับเรา เราอาจจะขู่เพ่ือสร้างวินัยให้แก่ลูกๆ ของเรา แต่ก็ไม่ได้ทำตามท่ีได้ขู่เอาไว้จริงๆ
แต่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรกัษาพระดำรสัของพระองคเ์สมอ

ในทางตรงกันข้าม คนอิสราเอลได้สัมผัสถึงพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เพราะว่าพวกเขาได้เชื่อพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อพิพากษา ในทุกที่ๆ ที่

...ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสกับอาโรนทุกประการ
    อพยพ 12:28

เท่ียงคืนวันน้ัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประหารบุตรหัวปีท้ังหมดในอียิปต์
ต้ังแต่ราชบุตรหัวปีของฟาโรหผู้์ประทับบนบัลลังก์ลงมาจนถึงบุตรชายหัวปีของ
นักโทษในคุก.. ฟาโรห์และข้าราชการ ตลอดจนชาวอียิปต์ทั้งปวงตื่นขึ้นมา
กลางดึกร้องไห้คร่ำครวญดังระงมไปทั่วอียิปต์เพราะทุกบ้านมีคนตาย

ฟาโรห์รับสั่งให้ตามตัวโมเสสกับอาโรนมากลางดึกและตรัสว่า "ไป!
เจ้ากับพวกอิสราเอล! จงไปให้พ้นพวกเรา จงไปนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า
ตามท่ีเจา้ขอไว ้ เอาฝงูสตัว์ไปอยา่งทีว่่าไวแ้ละอวยพรเราดว้ย"

ชนอิสราเอลทั้งปวงก็ปฏิบัติตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้บัญชาโมเสส
กับอาโรนไวทุ้กประการ และในวนันัน้เององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงนำชนอสิราเอล
ออกจากดินแดนอียิปต์…    อพยพ 12:29-32, 50-51
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"นี่คือวันที่เจ้าต้องรำลึก เจ้าจงถือเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองถวายแด่
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เป็นขอ้ปฏิบัติถาวรสบืไปทกุชัว่อายุ"     อพยพ 12:14

"และในอนาคต เมื่อลูกหลานถามท่านว่า 'นี่หมายความว่าอะไร?'
ท่านจงบอกพวกเขาว่า 'องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำพวกเราออกมาจากอียิปต์
พ้นจากดินแดนแห่งความเป็นทาสโดยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์"     อพยพ 13:14

เม่ือคนอิสราเอลได้เฉลิมฉลองเทศกาลปสักาในแต่ละปี พวกเขาจะระลกึถึงว่าองค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพผู้ทรงรักษาพระดำรัสของพระองค์ด้วย
ความสัตย์ซ่ือ พระองค์ทรงเป็นท่ีไว้วางใจได้ พระองค์ทรงมีพระประวัติท่ีเช่ือถือได้ และได้รับ
การพิสูจนแ์ล้ว พระองคท์รงเปน็พระเจา้แบบทีคุ่ณอยากจะเปน็เพ่ือนดว้ย

แต่ไม่เพียงคนอิสราเอลเท่านั้นที่จะระลึกถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้ ชนชาติทั้งหมด
ที่ได้เป็นพยานถึงเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะระลึกถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกัน ชนชาติ
ท่ีพระเจ้าทรงเลือกสรรได้เร่ิมต้นกระทำให้วัตถุประสงค์ท่ีพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ในช้ันเรียน
ระดบัโลกสำเรจ็ลงแลว้

พระองค์ทรงเห็นเลือดแกะทาอยู ่พระองค์ก็ทรงเสด็จผ่านเว้นไป บุตรหัวปีมีชีวิตรอด แต่น่ัน
เป็นเพราะวา่ลูกแกะได้ตายไป เป็นเช่นน้ีเร่ือยมาตัง้แต่เม่ือคร้ังปฐมกาลแลว้ พระเจา้ได้ทรง
ยอมรับเคร่ืองเผาบูชาของอาเบลในฐานะการชำระความตายแทนทีอ่าเบล เม่ืออับราฮัม
ได้ถวายอิสอัคเป็นเคร่ืองเผาบูชา ลูกแกะก็ได้ตายลงแทนท่ีอิสอัค เวลาน้ีเม่ือถึงเวลาปัสกา
(เวลาทีพ่ระเจา้ทรงเสดจ็ผ่าน) ลูกแกะไดต้ายแทนทีข่องบตุรหวัปี

เครื่องถวายบูชาแทนตัวเป็นการประกาศถึงความไว้วางใจของบุคคลแต่ละคนที่
มีต่อพระยาห์เวห์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาอย่างเป็นรูปธรรมสามารถ
มองเห็นได้ เพราะว่าพวกเขาได้เชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นจริง พวกเขาจึงได้เชื่อฟัง
พระองค ์พระเจา้ได้ตรสัว่า

บรรดาเทพของชาวอยิีปต์ พระยาหเ์วหอ์งคพ์ระผูเ้ปน็เจา้
ฟาโรหไ์ดเ้ชือ่ในบรรดาเทพ โมเสสไดเ้ชือ่ในพระเจา้

ไม่มีข้อเสนออะไร ไดท้รงจดัหาลูกแกะแทนตวั

ชาวอียิปต์ได้รับการพิพากษา ชาวอสิราเอลไดร้บัการชว่ยกู้
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เม่ือเร่ิมต้นออกเดินทางไกล คนอิสราเอล

เป็นฝูงชนกระจัดกระจาย ยุ่งเหยิง ไม่มีระเบียบ
ชาวอียิปต์เร่งให้พวกเขาออกไปจากแผน่ดินอียิปต์
เร็วข้ึนด้วยการประเคนข้าวของมีค่า ในไม่ช้าพวกเขา
ก็ออกเดนิทางเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย พวกเขาออก
จากแผ่นดินอียิปต์อย่างเร่งรีบ เร่งกวาดต้อนฝูงสัตว์
ที่อยู่เบื้องหน้าเมื่อคูณปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เข้ากับ
จำนวนโดยเฉล่ีย คือสองล้านห้าแสนคน คุณก็จะได้
ความสับสนอลหม่าน โมเสสเป็นผู้นำ แต่คุณจะตะโกนบอก "ทางน้ีๆ" แก่คนจำนวนมหาศาล
ขนาดนีไ้ด้อย่างไรกนั? พระเจา้ได้ทรงแกปั้ญหานี้

ด้วยสัญญาณไฟน้ี ทุกๆ คนสามารถจัดระเบียบแก่ตนเอง
ได้ในทันที พวกเขาก็เพียงแต่มองไปข้างหน้าและเดินตามเมฆพิเศษ
และไว้วางใจองค์พระผู้เป็นเจ้าให้นำทางพวกเขาไป นี่เป็นการ
ควบคมุฝงูชนในระดบัมโหฬาร

พระเจ้าเสด็จนำทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆ และตอน
กลางคืนด้วยเสาเพลิง ให้เขามีแสงสว่างเพื ่อจะเดินทางได้ทั ้งกลางวัน
และกลางคืน     อพยพ 13:21

⌫⌦
แต่คนอิสราเอลเริ ่มต้นการเดินทางไปได้ไม่เท่าไหร่นัก ฟาโรห์ก็ทรงมีอีก

ความคดิหนึง่ผุดขึน้ในพระทยั พระองคต์รสัว่า
ฝ่ายฟาโรหก็์จัดราชรถ และนำพลโยธาไปดว้ย...ชาวอียิปต์ไล่ตามไป

มีทั ้งม้าและรถรบของฟาโรห์และทหารม้า กองทัพของท่านมาทันชนชาติ
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อิสราเอลทีต้ั่งคา่ยอยู่ท่ีรมิทะเล ใกลต้ำบลปีหะหโิรท หนา้ตำบลบาอลัเซโฟน
   อพยพ 14:6,9


โมเสสได้เตือนประชากรว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดซึ่งประทับอยู่ทุกหน

ทุกแห่ง ข้อพระธรรมกลา่ววา่

คนอสิราเอลถูกขนาบดว้ยทะเลดา้นหนึง่ ด้วยกองทพัอียิปตอี์กด้านหนึง่ พวกเขา
ตดิกบัหนไีปไหนไมไ่ด้

เมื่อชนอิสราเอลมองเห็นกองทัพอียิปต์เข้ามาใกล้ก็ตกใจกลัวยิ่งนัก
...โมเสสตอบประชากรวา่ "อย่ากลวัเลย จงหนกัแนน่เข้าไว ้ ท่านจะไดเ้ห็นการ
ช่วยกู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำมาให้ท่านในวันนี้…"  อพยพ 14:10,13

... เสาเมฆก็เคล่ือนจากข้างหน้ามาต้ังอยู่ข้างหลังพวกเขา ก้ันระหว่าง
กองทัพอียิปต์กับอิสราเอล ตลอดคืนนั้นด้านหนึ่งของเมฆให้แสงสว่างและอีก
ด้านหนึง่เปน็ความมดื ฉะนัน้ท้ังสองฝา่ยไมไ่ดเ้ข้าใกลกั้นเลยตลอดคนื

ฝา่ยโมเสสเหยยีดมือออกเหนอืทะเลแดง และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรง
ให้มีลมตะวันออกพัดกล้าตลอดคืน ทำให้พื ้นทะเลเป็นที่แห้ง น้ำถูกแยก
ออกจากกัน ชาวอิสราเอลจึงเดินผ่านทะเลบนพ้ืนแห้ง สองข้างทางคือกำแพงน้ำ

          อพยพ 14:19-22

ขณะที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำให้ชาวอียิปต์เกิดเหตุโกลาหลวุ่นวายอยู่นั้น
บรรดาคนฮบีรก็ูเดินขา้มทะเลไปบนแผน่ดนิแห้ง ทันทท่ีีพวกเขาขา้มฝ่ังมาไดโ้ดยปลอดภยั

กองทัพอียิปต์ ทั้งม้า รถม้าศึก และพลม้าของฟาโรห์ก็รุกไล่ตาม
พวกเขาเข้าไปในทะเล ในเวลาเช้ามืดองค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรจาก
เสาเพลงิและเสาเมฆเหน็กองทพัอียิปต์ จงึทรงกระทำใหพ้วกเขาสบัสนวุน่วาย
พระองคท์รงทำใหล้้อรถของเขาหลดุออกมา ทำใหย้ากทีจ่ะขบัเคลือ่น...

แล้วองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรสักบัโมเสสวา่ "จงเหยยีดมือของเจา้ออกไป
เหนอืทะเล น้ำจะไดไ้หลกลบัมาท่วมชาวอยิีปต์ รถมา้ศึก และพลม้าของเขา"
น้ำทะเลซัดกลับท่วมกองทัพทั้งหมดของฟาโรห์ ได้แก่รถม้าศึกและพลม้าซึ่ง
ไล่ตามอิสราเอลเขา้ไปในทะเล ไม่มีใครรอดชวิีตแม้แต่คนเดียว



บทที่ แปด  191

เมื่อชนอิสราเอลได้เห็นฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ท่ีทรงกระทำตอ่ชาวอียิปต์ ประชาชนกเ็กรงกลวัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และวางใจ
ในพระองค์และในตัวโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์     อพยพ 14:23-26,28,31

ผู้คนบน่และกระทัง่อยากจะกลบัไปเปน็ทาสอกี ทัศนคตท่ีิพวกเขามต่ีอพระเจา้น้ัน
ช่างชวนให้เศร้าใจย่ิงนัก เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงดูแลพวกเขาและไม่ได้ทรงทอดท้ิง
พวกเขา พวกเขาควรจะรอ้งขออาหารจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ แต่ไม่เลย พวกเขาออกปากบน่



พระยาห์เวห์ได้ทรงสำแดงให้โลกซึ่งกำลังเฝ้าดูอยู่ได้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
ท่ีพ่ึงพาไดใ้นเวลายากลำบาก เช่นเดยีวกบัทีเ่ราสามารถพึง่พาเพ่ือนทีดี่ของเราไดน่ั้นเอง

 
เม่ือคนอสิราเอลออกจากอยิีปต์

…พระเจ้าไม่ได้ทรงนำพวกเขาผ่านดินแดนของชาวฟีลิสเตีย แม้ว่า
เส้นทางนั้นสั้นกว่า เพราะพระเจ้าตรัสว่า "ถ้าหากพวกเขาต้องทำสงคราม
เขาอาจจะเปล่ียนใจและหันกลับไปอียิปต์" ดังน้ันพระเจ้าจึงทรงนำเหล่าประชากร
อ้อมไปตามเส้นทางทุรกันดาร..." อพยพ 13:17-18

ไม่มีศัตรใูดๆ บนแผน่ดนิรา้งโดดเดีย่วแหง่น้ี และไมมี่อาหารอยูม่ากนกัเช่นกัน

ชุมนุมชนชาติอิสราเอลทั ้งปวงก็พากันบ่นต่อโมเสสและอาโรน
ในถิ่นทุรกันดาร คนอิสราเอลกล่าวแก่ท่านทั้งสองว่า "พวกข้าพเจ้าตายเสีย
ด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าตั้งแต่อยู่ในอียิปต์ ขณะเมื่อนั่งอยู่ใกล้หม้อเนื้อ
และรับประทานอาหารอ่ิมหนำจะดีเสียกว่า น่ีท่านกลับนำพวกข้าพเจ้าออกมาใน
ถิ่นทุรกันดารอย่างนี้เพื่อให้ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดหิวตายเท่านั้น"

   อพยพ 16:2-3

องค์พระผู ้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "เราได้ย ินคำบ่นของชน
อิสราเอลแลว้ จงบอกพวกเขาวา่ 'ในเวลาพลบคำ่พวกเจา้จะมเีนือ้กนิ และใน
เวลาเช้าพวกเจ้าจะมีอาหารกินจนอิ่ม แล้วพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาห์เวห์
พระเจา้ของพวกเจา้' "
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เย็นวันน้ันนกคุ่มบินมาตกเต็มค่าย และในเวลาเช้าตรู่บริเวณรอบค่าย
มีน้ำค้างชุ่ม เม่ือน้ำค้างระเหยไปก็เหลือเกล็ดเล็กๆ เหมือนเกล็ดน้ำค้างแข็งตกอยู่
ตามพ้ืนดินของถ่ินกันดาร ชาวอิสราเอลเห็นเข้าก็ถามกันว่า "อะไรกันน่ี?" เพราะ
พวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรโมเสสตอบว่า "นี่คืออาหารที่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ประทานให้แก่พวกเจ้า อพยพ 16:11-15

น่ีเป็นหน่ึงในบรรดาการทดสอบเร่ือง "จงไว้วางใจเรา" พระเจ้าได้ตรัสส่ังให้ประชากร
รวบรวมอาหารมากเท่าที่พวกเขาจะกินได้ในหนึ่งวันเท่านั้น นี่เป็นการทดสอบอย่างง่ายๆ
เทยีบไดกั้บการทดสอบทีพ่ระเจา้ไดท้รงกระทำตอ่อาดมักบัเอวาในสวนเอเดน

พระเจ้าทรงจัดหาเน้ือสัตว์กับอาหารให้แก่พวกเขา ซ่ึงพวกเขาไม่ต้องออกแรงเพ่ือให้ได้
มันมาเลยสักนิด ขณะท่ีพวกเขารวบรวมเอาอาหารประจำวนั พระเจ้าก็ทรงเตือนใจพวกเขาว่า
พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซ่ือและพ่ึงพาได้ ทรงจัดหาอาหารให้เราอยู่

อาหารท่ีประทานน้ันมีจุดประสงค์สำคัญมากกว่าการเป็นแคอ่าหารเท่าน้ัน พระเจ้าได้
ตรัสว่า

..."เราจะทดลองดูว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามคำสั่งของเราหรือไม่"
     อพยพ 16:4

ถึงกระน้ันยังมีบางคนไม่เช่ือฟังโมเสส เก็บอาหารบางส่วนไว้จนรุ่งเช้า
อาหารนัน้ก็บูดเหมน็เปน็หนอน..."     อพยพ 16:20

เปน็บทเรยีนพืน้ๆ ซ่ึงมผีลเพยีงเลก็นอ้ยตดิตามมา แตจ่ากบทเรยีนนี ้ประชากร
ไดเ้รยีนรูว้า่พระยาหเ์วหท์รงหมายความตามพระดำรสัของพระองคจ์รงิๆ และพวกเขาตอ้ง
ไว้วางใจพระองค ์การไมเ่ช่ือฟังนำภยนัตรายมากมายมาสูผู้่ท่ีไม่เช่ือน้ัน

องค์พระผูเ้ป็นเจา้พระผูไ้ถข่องท่าน องค์บริสุทธ์ิแห่งอิสราเอลตรสัว่า
"เราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ผู้สอนเจ้าว่าอะไรดีที ่สุดสำหรับเจ้า
ผู้นำเจ้าไปตามทางที่เจ้าควรไป    อิสยาห ์48:17


ชุมชนอิสราเอลทั้งหมดออกจากถิ่นกันดารสีน เดินทางจากที่หนึ่ง

ไปยงัอกีทีห่นึง่ ตามท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงบญัชา พวกเขาตัง้คา่ยพักทีเ่รฟดิีม
แต่ที่นั่นไม่มีน้ำให้ประชากรดื่ม ดังนั้นพวกเขาจึงไม่พอใจโมเสสและกล่าวว่า
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"ขอน้ำให้เราดื่ม...ทำไมถึงพาพวกเรา ทั้งลูกเล็กเด็กแดงและฝูงสัตว์ของเรา
ออกมาจากอยิีปต์ ใหม้าอดน้ำตายกันท่ีน่ี?"

โมเสสจงึทลูวิงวอนองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ว่า "ข้าพระองคค์วรทำอยา่งไร
กับคนเหลา่น้ี? พวกเขาพรอ้มท่ีจะเอาหนิขวา้งขา้พระองคอ์ยู่แล้ว"

   อพยพ 17:1-4

หลายๆ ครั้งคุณอาจจะเห็นภาพที่ศิลปินได้นำเสนอถึงเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ครั้งนี้
ในภาพโมเสสยืนถือไม้เท้าอยู่บนศิลา มีสายน้ำเล็กๆ พุ่งออกมาจากพ้ืน ความจริงก็คือจะต้องมี
น้ำพุใหญ่พุ่งข้ึนมาเป็นแน่ เพราะว่ามีผู้คนจำนวนมหาศาล อีกท้ังฝูงสัตว์ท่ีกำลังกระหายน้ำอยู่
น่ีจะตอ้งไม่ใช่น้ำไหลซึมออกมากระปรบิกระปรอย แต่เป็นกระแสนำ้ขนาดใหญท่ี่ไหลทะลัก
ออกมาจากพืน้ดนิ! พระคมัภีร์กล่าววา่

พวกเขาช่างไม่ได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาเอาเสียเลย พวกเขากลับเข้าไป
อยู่ในภาวะบ่นว่าอีกรอบ เพียงแต่ว่าการบ่นว่าของพวกเขาในคร้ังน้ีเป็นเร่ืองของน้ำ

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบโมเสสว่า "เจ้าจงเดินนำหน้าชนอิสราเอลไป
พาผู้อาวุโสบางคนของอิสราเอลไปด้วย และถือไม้เท้าที่เจ้าใช้ตีลงบนแม่น้ำ
ไนล์นั้นไปด้วย เราจะยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าที่ศิลาแห่งโฮเรบ จงเอาไม้เท้าตีศิลา
ก้อนนัน้ แล้วน้ำจะไหลออกมาใหผู้้คนด่ืม"    อพยพ 17:5-6


นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงจัดหาสิ่งต่างๆ มาตอบสนองความ

จำเป็นของผู้คนแม้ว่าพวกเขาจะหยาบคายและช่างเรียกร้อง หากพระเจ้าจะทรงฟาดแส้
แล้วสั่งให้พวกเขานั่งตัวตรง ทำตัวให้เรียบร้อย พระองค์ก็ทรงสามารถทำเช่นนั้นได้
แต่พระองคท์รงสำแดงพระคณุแก่พวกเขา อันเปน็ความรกัท่ีพวกเขาไมส่มควรไดรั้บ

เราอาจจะตัดสินคนอิสราเอลอย่างรุนแรงที ่พวกเขาทำตัวเหมือนกับเด็กๆ
ที่ทำตัวไม่ดี แต่ปัญหาใหญ่ของคนอิสราเอลก็คือ พวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องแสดงออกอย่างไร
สำหรับพวกเขาแล้ว สิ่งต่างๆ ไม่ได้ปรากฏอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูก พวกเขา
ต้องการให้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้รับการอธิบายเหมือนกับเด็กเล็กๆ และพระเจ้าก็กำลังทรง
จะทำเชน่น้ัน

พระองคท์รงเปดิศิลา น้ำก็พุ่งออกมา มันไหลดัง่แมน้่ำในถิน่กนัดาร
     สดุดี 105:41
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การกระทำบางอย่างจึงถูกมองว่าเป็นส่ิงท่ีผิดหรือส่ิงท่ีถูกเพราะเหตุใด? ส่ิงท่ีระบุว่า

ส่ิงใดบา้งเป็นความผดิบาปคอือะไร? น่ีเป็นการถกอภปิรายทีมี่มาแตโ่บราณกาล เพ่ือไม่ให้
มีความสับสนอีกต่อไป องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงเริ่มต้นดำเนินการเปิดเผยครั้งใหญ่ถึง
พระลักษณะของพระองค์ ด้วยการใช้การอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบเรื่องชั้นเรียนระดับโลก
ชนชาติท่ีพระเจ้าทรงเลือกสรรกำลังจะเขียนนิยามของพระเจ้าหน่ึงเดียวบนกระดานดำดว้ยคำ
ต่างๆ เช่น ชอบธรรม ไร้บาปและบริสุทธ์ิ มนุษย์กำลังจะได้เรียนรู้ว่าการสะท้อนพระฉายาของ
พระเจา้น้ันเปน็อยา่งไร


ในเดือนท่ีสามหลังจากชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์... ชาวอิสราเอล

ตั้งค่ายหน้าภูเขาซีนาย    อพยพ 19:1-2

มีคว ันหนาทึบปกคลุมภูเขาซีนาย เพราะองค์พระผู ้ เป ็นเจ ้า
เสด็จลงมาโดยไฟ

องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงบญัชาโมเสสวา่...

จงกำหนดเขตห้ามประชากรล่วงล้ำเข้ามาบริเวณภูเขา บอกเขาว่า
'จงระวังให้ดี อย่าให้ใครข้ึนมาบนภูเขาหรือแตะต้องเชิงเขาน้ัน...   อพยพ 19:12

เส้นแบ่งเขตบ่งช้ีการแยกออกจากกนัระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เน่ืองจากความบาป
ใครก็ตามท่ีเดินข้ามเส้นต้องพบกับความตาย

เช้าวันที่สามมีฟ้าแลบฟ้าร้องน่าสะพรึงกลัวและมีเมฆทะมึนปกคลุม
ภูเขานัน้ แล้วมีเสียงเปา่แตรดงักอ้ง ทุกคนในคา่ยตกใจกลวัจนตวัส่ัน

    อพยพ 19:16

ผู้ผลิตภาพยนตร์ใช้ดนตรีกับม่านฉากหลังในการถ่ายทอดสิ่งที่ช่วยเสริมเน้น
แก่นสาระสำคัญของภาพยนตร์นั้นๆ ฉันใด พระยาห์เวห์ก็ทรงจัดเตรียมเวทีเพื่อนำเสนอ
ข้อเท็จจริงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ย่ิงใหญ่ด้วยความระมดัระวังฉันน้ัน เราไม่พึงถือเร่ือง
ความบรสุิทธ์ิของพระองคเ์ป็นเรือ่งเล่นๆ เป็นอันเดด็ขาด
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องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "จงข้ึนมาหาเราบนภเูขา รออยู่ท่ีน่ี
แล้วเราจะมอบบทบัญญัติและพระบัญชาซึ ่งเราจารึกบนแผ่นศิลาให้เจ้า
เพื่อไว้สั่งสอนประชากร"        อพยพ 19:18, 24:12

โมเสสไดข้ึ้นไปบนภเูขาและอยูท่ี่น่ันเปน็เวลา 40 วัน ท่ีน่ันพระเจา้ได้ทรงประทาน
แผ่นศิลาสองแผ่นซึ่งได้สลักกฎสิบประการแก่โมเสส กฎสี่ประการมุ่งไปที่ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับพระเจา้ ส่วนกฎอีกหกประการระบถึุงว่ามนุษย์ควรเกีย่วขอ้งสัมพันธ์ซ่ึงกัน
และกันอยา่งไร

กฎแตล่ะขอ้ไดอ้ธิบายถงึวธีิการสรา้งและรกัษาความไวว้างใจ ดงัทีเ่ราไดเ้ห็นกอ่น
หน้าน้ีแล้วว่า การไว้วางใจเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์
ในครอบครวั ธุรกิจ หรือการปกครอง หากปราศจากความไวว้างใจ ความสมัพันธ์ก็ล่มสลาย
และก่อให้เกิดความโกรธเกรีย้ว ความหวาดวติก ความเจบ็ชำ้ ความยากลำบาก ความขมขืน่
และสงคราม ในท้ายสุดกฎสิบประการนีไ้ด้อธิบายว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงถือว่าส่ิงใดบ้างผิด
หรอืถูก น่ีคือส่ิงท่ีพระยาหเ์วห์ได้ประทานใหแ้ก่โมเสส

มารร้ายเป็นจอมมุสา ผู้ทำลายความสัมพันธ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน แม้กระท่ังความสัมพันธ์ระหว่างชนในชาติ การเคารพบูชา
มารรา้ยยอ่มเปน็เรือ่งโง่เขลา แต่พระบญัชานีกิ้นความไปมากกวา่แค่ซาตาน ดูราวกบัวา่องค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงกำลังตรัสแก่คนอิสราเอลว่า "เป็นการถูกต้องแล้วท่ีเจ้าจะยกย่องเราให้เป็น
พระเจา้ของเจา้ เพราะวา่เราคอืพระยาหเ์วห์ แต่อย่าไว้วางใจเทพเหลา่น้ันของคนอยิีปตห์รือ
เทพใดๆ ท้ังส้ิน การแสดงความเคารพบูชาแก่เทพเหล่าน้ันเป็นส่ิงท่ีผิด น่ันเป็นส่ิงท่ีเราเรียกว่า
ความบาป" แต่เพราะเหตุใดพระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงต่อต้านการนมัสการเทพ
อื่นๆ เป็นที่สุดเล่า? แน่นอนว่าไม่มีใครอาจเคารพบูชาองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับเทพอื่นๆ
ในเวลาเดยีวกนัได้

คำตอบสำหรับคำถามข้างต้นน้ันเก่ียวข้องกับลักษณะรูปพรรณสัณฐานของเทพเทพี

กฎขอ้ท่ี 1
เราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย...อย่ามีพระเจ้าอื่นใด

ต่อหนา้เรา    อพยพ 20:2-3

เป็นส่ิงท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนวา่ พระยาหเ์วห์ทรงหา้มมใิห้นมสัการซาตานผูเ้ป็น...
พระของยคุนี.้..     2 โครนิธ ์4:4
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เหล่าน้ัน ท้ังในลักษณะทีว่่าเทพเหล่าน้ันเปน็ผูใ้ดและมท่ีีมาจากทีไ่หน เราจะอธบิายเพิม่เตมิ
เก่ียวกับเร่ืองน้ีในลำดับถัดไป แต่สำหรับเวลาน้ีส่ิงท่ีเราจำเป็นจะต้องรู้ก็คือพระยาห์เวห์ได้ตรัส
เอาไวช้ดัเจนวา่

...องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเท่ียงแท้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนมอ์ยู่ เป็นองคก์ษตัริย์ตลอดนรัินดร…์    เยเรมหี ์10:10

ศาสนาบางศาสนาอา้งวา่ไดม้กีารยดึถอืพระคมัภรีห์ากแตไ่ดร้วมเอาการเคารพรกั
ยกย่องบูชารูปจำลอง รูปบูชา หรือภาพเข้ากับการนมัสการด้วย พวกเขากล่าวว่ารูปจำลอง

ในการทีค่นๆ หน่ึงจะสะทอ้นพระฉายาของพระเจา้ เขาจะตอ้งยกยอ่งพระยาหเ์วห์
แต่เพียงพระองค์เดียว คือพระเจ้าผู้ทรงได้ทำพันธสัญญากับอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ
การไวว้างใจเทพอืน่เปน็เรือ่งผิด เป็นความบาป

บางคนเชื่อว่าเทพและเทพีทั้งหมดนั้นเป็นการประจักษ์/รูปปรากฏอัน
หลากหลายขององค์สูงสุดพระองค์เดียว ต่อไปเราจะได้เห็นว่า พระคัมภีร์ได้ปฏิเสธถึง
ความเปน็ไปไดใ้นเรือ่งน้ี

คนอื่นๆ นมัสการวิญญาณของต้นไม้ ลำธาร หรือบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
พระคัมภีร์ประกาศเน้นเอาไว้อย่างชัดเจนวา่ องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่าน้ันท่ีสมควรไดรั้บ
การนมสัการ พระองคเ์ท่าน้ันทีพึ่งได้รับการนมสัการเชน่นี้

กฎขอ้ท่ี 2
"อย่าสร้างแบบจำลองให้กับตนเอง เป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีอยู่ใน

ฟ้าสวรรค์เบื้องบน แผ่นดินโลกเบื้องล่าง หรือท้องน้ำเบื้องลึก อย่ากราบไหว้
หรือนมัสการสิ่งเหล่านั้น..."    อพยพ 20:4-5

พระบญัชาขอ้นีม้สีองดา้น
พระเจ้าได้ทรงสั่งห้ามมิให้มนุษยชาติก้มศีรษะลงนมัสการต่อรูปจำลอง รูปบูชา
หรอืภาพแทนพระองค์

เราคอืพระยาหเ์วห ์น่ีเป็นนามของเรา เกยีรตสิิริของเรา เราจะไมย่ก
ใหใ้ครอืน่ และคำสรรเสรญิยกยอ่งของเรา เราจะไมใ่หแ้ก่รูปเคารพตา่งๆ

    อิสยาห ์42:8



บทที่ แปด  197

เป็นแตเ่พียงตวัแทนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ แต่พระเจา้ทรงตอ่ต้านมใิห้ผู้ใดนมสัการส่ิงแทน
พระองค์ เพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์มักมีแนวโน้มที่จะเคารพบูชารูปจำลองแทนที่จะ
เคารพบชูาองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้

พวกเขานมัสการรูปเคารพของคนเหล่านั้น ซึ่งกลายเป็นกับดัก
ของพวกเขา     สดุดี 106:36

เจา้อย่าสรา้งรปูเคารพใดๆ ข้ึนมาเทยีบเคียงเรา อย่าสรา้งรปูเคารพ
ที่ทำด้วยเงินหรือทองไว้สำหรับตนเอง     อพยพ 20:23

นอกจากนัน้แล้ว องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเปน็พระวญิญาณ ภาพหรือรูปจำลองใดๆ
ล้วนแตเ่ป็นส่ิงท่ีความคดิประดษิฐเ์สกสรรขึน้เทา่น้ัน

เหตุผลทีอ่งค์พระผูเ้ป็นเจา้ได้ทรงสัง่ห้ามมใิห้ใครผูใ้ดนมสัการวญิญาณ รูปเคารพ
หรือเทพอื่นๆ ก็เพราะลักษณะรูปพรรณสัณฐานของสิ่งเหล่านั้น เมื่อลูซีเฟอร์ได้ตั้งตัวเป็น
กบฏตอ่พระยาหเ์วห์ ทูตสวรรคห์น่ึงในสามไดเ้ข้าร่วมกบฏกบัมนั ลูซิเฟอร์ได้กลายเปน็มาร
และทตูสวรรคท่ี์ต้ังตัวเปน็ปฏปัิกษ์ก็ได้กลายเปน็ผร้ีาย องค์พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงสัง่ห้ามมใิห้
นมสัการเทพเทพอ่ืีนๆ ก็เพราะวา่แท้จรงิแล้วเทพเทพเีหล่าน้ันก็คือผีร้าย

...ของเซ่นไหว้ของคนนอกศาสนานั้นสังเวยแก่ผีมาร มิใช่ถวาย
แด่พระเจา้ และข้าพเจา้ไมอ่ยากใหท่้านไปเขา้รว่มกับพวกผมีาร

        1 โครนิธ ์10:20-21

เราไดเ้ห็นไปเมือ่ตอนตน้แล้ววา่...

...ซาตานเองยงัปลอมตวัเป็นทูตแหง่ความสวา่งได ้ 2 โครนิธ ์11:14

ในทำนองเดยีวกนั ผรีา้ยกป็ลอมแปลงตนเองเปน็เทพ เทพ ีและรปูเคารพตา่งๆ
มีคนเคยเอารูปเคารพท่ีมีโพรงอยู่ท่ีด้านหลังให้ผมดู โพรงท่ีว่าน้ีช่วยให้วิญญาณเข้ามาสิงอยู่ใน
รูปเคารพ และออกไปจากรปูเคารพไดต้ามใจชอบ รูปเคารพเหลา่น้ีทำหนา้ท่ีเป็นเหมอืนกับ
หน้ากากให้กับผีร้าย แต่หน้ากากมีหน้าที่อยู่เพียงอย่างเดียว นั่นคือ ปกปิดและหลอกลวง
แต่ซาตานกับผีร้ายเป็นผู้หลอกลวง เราไม่อาจไว้ใจมันได้ เพื่อประโยชน์ของเราองค์พระผู้
เป็นเจา้จึงไม่ทรงตอ้งการใหผู้้คน...

...ละท้ิงความเช่ือ หันไปติดตามวิญญาณล่อลวงและคำสอนของผมีาร
     1 ทิโมธ ี4:1
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แทนทีจ่ะเปน็เชน่นัน้ ผู้คนจงึควรไวว้างใจองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้...

พระคมัภรีก์ล่าววา่รปูเคารพคอืคำมสุาทีม่ารปรงุแตง่ขึน้

...ผูไ้มท่รงมสุา...                                            ทิตัส 1:2
ปัญหาของบรรดารูปเคารพก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของการหลอกลวงของมาร

ข้อพระธรรมบอกแกเ่ราใหห้ยุดคดิ เม่ือคนๆ หน่ึงทำรปูเคารพขึน้

เขาใชไ้มค้รึง่หนึง่กอ่ไฟ เตรยีมอาหารยา่งเนือ้กนิจนอิม่ ท้ังใชผิ้งกาย
และพูดว่า "เออ! อุ่นดี ข้าเห็นไฟแล้ว"ส่วนท่ีเหลือเขาใช้ทำเทวรูป เป็นรูปเคารพ
ของเขา แล้วเขากห็มอบกราบนมสัการมนั เขาอธษิฐานตอ่มันว่า "ช่วยลูกด้วย
เทพเจ้าของลูก"

ไม่มีใครหยุดเพื่อคิด ไม่มีใครรู้หรือเข้าใจที่จะพิเคราะห์ว่า "เราใช้ไม้
ครึง่หนึง่ทำฟนื เราปิง้ขนมปงับนถา่นไม ้เรายา่งเนือ้กนิ ควรหรอืท่ีเราจะเอาไม้
ส่วนที่เหลือมาทำสิ่งที่น่าเกลียดชัง? ควรหรือที่เราจะหมอบกราบลงตรงหน้า
ท่อนไม้?" เขายังชีพด้วยขี้เถ้า จิตใจที่ลุ่มหลงนำเขาหลงเจิ่นไป เขาไม่อาจ
ช่วยเหลือตัวเองหรือพูดว่า "สิ่งที่อยู่ในมือขวาของเรานี้เป็นสิ่งหลอกลวง
ไม่ใช่หรือ?"  อิสยาห ์44:16-17, 19-20

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้ประชากรไว้วางใจพระองค์ ไม่ใช่เหล่าเทพ
เทพแีห่งผรีา้ยซึง่ซ่อนตวัอยูเ่บือ้งหลังรปูเคารพไรช้วีติ

เราอาจจะพดูถงึเรือ่งนีไ้ปอกีไดเ้รือ่ยๆ เพราะพระคมัภรีใ์ห้ความสำคญักบัเรือ่งนี้
เป็นอย่างยิ่ง เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนว่าการเคารพบูชารูปเคารพเป็นสิ่งที่ผิด เพราะว่ามัน
เป็นการนมัสการผีร้ายซึ่งเป็นความบาป สิ่งนี้ทำให้พระฉายาของพระเจ้าในตัวของมนุษย์
เสื่อมลง ทั้งๆ นี่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงออกแบบมนุษย์ขึ้นเพื่อให้สะท้อนถึงพระฉายาซึ่ง
เต็มไปดว้ยพระสริิของพระองค์

ส่วนรูปเคารพของพวกเขาทำจากเงินและทอง ทำด้วยน้ำมือมนุษย์
มีปากแต่พูดไม่ได้ มีตาแต่มองไม่เห็น มีหูแต่ไม่ได้ยิน มีจมูกแต่ไม่ได้กลิ่น
มีมือแต่สัมผัสไม่ได้ มีเท้าแต่เดินไม่ได้ ไม่มีแม้แต่เสียงจากลำคอ ผู้ที่สร้าง
พวกมนักจ็ะเปน็เหมอืนพวกมนั และผูท่ี้วางใจในพวกมนักจ็ะเปน็เหมอืนกนั

    สดุดี 115:4-8
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รูปเคารพมมีากมายหลายรปูแบบ บางคนอาจนมสัการนก สัตว ์ โลก ดิน
เงินทอง ดนตรี ครอบครัว ฐานะทางสังคม การศึกษา ธุรกิจ บ้าน หรือรถยนต์
คอืบรรดาสิง่ของสารพดัอยา่งทีเ่ราเทดิทนูบชูา

มนุษยชาติต้องเคารพบูชาองค์พระผู้เป็นเจ้าในความบริสุทธ์ิของพระองค์ เราได้เห็น
ไปตอนกอ่นหนา้น้ีแล้ววา่ บรสุิทธ์ิ (holy) หมายถงึ หน่ึงเดียว แบบเดยีว แยกออก เป็นคำที่
มีความหมายตรงกันข้ามกับคำว่า สาธารณ์ (ไม่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์) ซึ่ง
หมายถึง ต่ำช้า (ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักในทางเลว) พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้ประชากรใช้พระนามอย่าง
เป็นการดูหม่ินความศักด์ิสิทธ์ิของพระนามน้ัน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ประชากรของพระองค์
สบถสาบานด้วยพระนามพระองค์ การกระทำเช่นน้ันเป็นการไม่เคารพพระองค์น่ันเป็นความบาป

กฎข้อที่ 3 กล่าวเอาไว้อย่างชัดเจน การที่คนๆ หนึ่ง จะสะท้อนพระฉายา
อันชอบธรรมของพระยาหเ์วหไ์ดน้ั้น เขาจะตอ้งยกยอ่งบชูาองค์พระผูสู้งสุด

กฏข้อท่ี 3
"อย่ายกพระนามของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้ามาอ้างอย่าง

ไม่สมควร เพราะองค์พระผู ้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษผู ้ที ่อ ้างพระนามของ
พระองค์เช่นนั้น"      อพยพ 20:7

ถ้าหากคณุเคยพดูวา่ "ถ้าพระเจา้ทรงโปรด ผมจะทำนัน่ ทำนี!่" โดยไมไ่ด้
ต้ังใจจะรกัษาคำพดูแล้วละก็ คุณก็ได้แสดงความไมเ่คารพตอ่พระนามของพระองค์
และทำผดิตอ่กฎขอ้นีแ้ล้ว ถ้าคณุเคยพดูวา่ "ในพระนามของพระเจา้ ผมไมไ่ด้ทำนัน่
ไม่ได้ทำนี่หรอกนะ" ทั้งๆ ที่คุณก็รู้ดีอยู่แล้วว่าคุณได้ทำผิด ก็เท่ากับคุณก็ได้ใช้
พระนามของพระองคใ์นทางทีผิ่ดแล้ว

กฎขอ้ท่ี 4
"จงระลึกถึงวันสะบาโตโดยการทำให้วันนั้นบริสุทธิ์ จงทำงานทั้งสิ้น

ของเจา้ในหกวนั แต่ในวนัท่ีเจด็เป็นวันสะบาโตแดพ่ระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเจา้
อย่าทำงานใดๆ..."  อพยพ 20:8-10
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พระเจ้ากำลังบอกคนอิสราเอลให้รักษาวันที่เจ็ด คือวันเสาร์ ไว้ให้เป็นวันหยุด
พักผอ่น วนัพเิศษนีจ้ะเตอืนใจใหท้กุๆ คนในชัน้เรยีนระดบัโลกไดจ้ดจำวา่พระเจา้ไดเ้ลือก
คนอิสราเอลไว้เพ่ือให้เป็นผู้ส่งสาสน์หน่ึงเดียว ไม่เหมือนผู้ใดของพระองค์ พระคัมภีร์กล่าวว่า

"จงสั่งประชากรอิสราเอลว่า 'พวกเจ้าจะต้องถือรักษาวันสะบาโต
ของเรา เพราะนีจ่ะเปน็หมายสำคญัระหวา่งเรากบัเจา้สืบไปทกุชัว่อายุ เพ่ือเจา้
จะรู้ว่าเราคือพระยาห์เวห์ผู้ทำให้เจ้าบริสุทธิ์'"     อพยพ 31:13

กฎขอ้ท่ี 5
"จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า..."     อพยพ 20:12

พระเจ้าทรงประสงค์ให้คนอิสราเอลยกย่องวันสะบาโตในฐานะเครื่องหมายแสดง
ความแตกตา่ง

ไม่เพียงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เท่าน้ันทีท่รงตอ้งได้รับการเคารพบชูา ลูกๆ ต้องยกยอ่ง
พอ่แมข่องตนดว้ยเชน่กนั เพ่ือใหค้รอบครวัสามารถดำเนนิหนา้ทีไ่ปไดอ้ยา่งถูกตอ้งจะตอ้ง
ไมม่กีารพดูลบัหลงักัน การเพกิเฉยละเลยกนัและกนั การโตเ้ถียง การแสดงอารมณบ์ดูบึง้
ตอ่กัน การทำสงครามเยน็ตอ่กันดว้ยการปดิปากเงยีบไมพู่ด ครอบครวัจะตอ้งเปน็สถานที่
แห่งสันตสุิข ไม่ใชก่ารเปน็ปฏปัิกษ์ระหวา่งกันและกนั ลูกๆ ต้องไวว้างใจพอ่แม ่และพ่อแม่
ต้องเป็นผูท่ี้ไว้วางใจได ้พระเจา้ได้ทรงประสงคใ์ห้ส่ิงแวดลอ้มของครอบครวั เหมาะสำหรบั
ลูกๆ จะเจรญิเตบิโตขึน้ และส่ิงต่างๆ ก็เป็นไปอยา่งมัน่คงปลอดภยั

กฏข้อท่ี 6
"อย่าฆ่าคน"     อพยพ 20:13

พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ขึ้นตามอย่างพระฉายาของพระองค์ ดังนั้น
การท่ีคนๆ หน่ึงจะคร่าชีวิตของอีกคนหน่ึงจึงเป็นส่ิงท่ีผิด มันไม่ได้เป็นไปอย่างท่ีบางคนเช่ือว่า
ถ้าคุณฆ่าใครสักคน เขาก็จะไปเกิดใหม่ที่ไหนสักแห่ง แต่ละคนมีเพียงแค่หนึ่งชีวิตเท่านั้น
และเรากต็อ้งปฏบิตัติอ่แตล่ะชวิีตดว้ยความใสใ่จอยา่งยิง่ การฆา่คนเปน็สิง่ทีผิ่ด

แต่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงพจิารณามากกวา่การลงมอืสังหาร พระองคท์รงเพง่ไปที่
แรงจงูใจซ่ึงอยู่เบ้ืองหลังการกระทำ พระคมัภีร์บอกแก่เราวา่

พระเจา้...วนิจิฉยัความคดิและทา่ทใีนใจ
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...ไม่มีส่ิงใดท่ีทรงสร้างไว้ จะซ่อนเร้นจากสายพระเนตรของพระเจา้ได้
ทุกสิ่งถูกเปิดเผยและถูกตีแผ่ต่อพระเนตรของพระองค์ ผู้ซึ่งเราทั้งหลายต้อง
กราบทูลรายงาน    ฮีบร ู4:12-13

เพราะว่าพระยาห์เวห์ทรงทอดพระเนตรทีจิ่ตใจ พระองค์ทรงตีความการฆาตกรรม
ด้วยมมุมองทีก่ว้างกว่าท่ีเรามอง

จากมุมมองของพระเจ้า ถ้าหากมีใครบางคนเกิดอารมณ์รุนแรงหรือฉุนโกรธโดย
ปราศจากสาเหตุอันเที่ยงธรรม เขาก็ได้สวมบทบาทของฆาตกรแล้ว อารมณ์ร้ายหรือความ
โกรธนั้นก็คงจะได้ "ฆ่า" ความสัมพันธ์ใดๆ ที่เขามีอยู่กับเหยื่อผู้นั้นไปเรียบร้อยแล้ว
ความไว้วางใจได้จางหายไปแล้ว ความรู้สึกหวาดกลัว ความรู้สึกละอาย และความรู้สึกผิด
ได้เข้ามาแทนที่

"ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้... 'อย่าฆ่าคน และถ้าผู้ใดฆ่าคน
จะถูกตัดสินลงโทษ'

แต่เราบอกท่านว่า ถ้าผู้ใดโกรธเคอืงพ่ีน้องของตนจะถกูตัดสินลงโทษ
...และถา้ผูใ้ด พูดว่า 'ไอโ้ง!่' อาจจะตอ้งโทษถงึไฟนรก   มัทธวิ 5:21-22

กฎขอ้ท่ี 7
"อย่าล่วงประเวณี"     อพยพ 20:14

พระเจ้าทรงกำลังตรัสว่าเวลาท่ีเป็นท่ียอมรับได้ในการท่ีคนๆ หน่ึงจะมีเพศสัมพันธ์
ก็คือ เมื่อเขาได้สมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิร่วมแบ่งปัน
ความสัมพันธ์อันลึกซ้ึงเช่นน้ีกับเขาได้ก็คือคู่สมรสของเขา การท่ีคนๆ หน่ึงนอกใจคู่สมรสน้ัน
เป็นการทำลายความเชื่อศรัทธาของเพื่อนสนิทที่ได้ไว้วางใจเขามาตลอด ความเชื่อศรัทธา
ท่ีแตกสลายนำไปสู่ครอบครัวท่ีพังพินาศ ทำลายส่ิงแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วยความไว้วางใจท่ีลูกๆ
เตบิโตขึน้ ดว้ยเหตน้ีุเองการผดิประเวณจีงึเปน็สิง่ท่ีผดิ

แต่องค์พระผู้เป็นเจ้ายังได้ก้าวไปไกลกว่านั้นอีก เพราะว่าพระองค์ทรงทอด
พระเนตรทีจิ่ตใจ พระองคท์รงลว่งรูว่้าเม่ือใดทีใ่ครบางคนมคีวามคดิทีเ่ป็นบาปอยูใ่นใจ

"...ผู้ใดมองดูหญิงด้วยใจกำหนัด ก็ได้ล่วงประเวณีกับนางในใจ
ของเขาแลว้"       มัทธวิ 5:28



202  บทที่ แปด

การปรารถนาที่จะมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่คุณไม่ได้สมรสด้วยเป็นการไม่เคารพ
ต่อบุคคลผู้นั้นซึ่งพระเจ้าได้เนรมิตสร้างตามอย่างพระฉายาของพระองค์ การที่คุณกำหนัด
ในใจกห็มายความวา่คุณได้ทำผดิกฎขอ้น้ีแล้ว คุณได้ทำบาป การทีใ่ครกต็ามจะดำเนนิชวิีต
อย่างผู้ท่ีสะท้อนถึงพระฉายาของพระเจา้ คนๆ น้ันจะต้องมีความคิดและการกระทำทีบ่ริสุทธ์ิ

กฎขอ้ท่ี 8
"อยา่ลกัขโมย"                                         อพยพ 20:15

พระเจ้ามิได้ทรงประสงค์ให้สังคมเต็มไปด้วยขโมย เพราะว่าความหวาดกลัวว่า
จะถูกลักขโมยกห็ว่านความไมไ่ว้วางใจ องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเปน็ผูท่ี้ได้ประทานสทิธิให้แก่
แต่ละคนในการครอบครองทรพัย์สมบติั และพระองคท์รงประสงคใ์ห้เราทกุคนเคารพสทิธิ
นัน้เชน่กนั แนน่อนวา่การลกัขโมยหมายรวมถงึการฉอ้โกงเชน่เดยีวกนั ไมว่า่จะเปน็ฉอ้โกง
ข้อสอบหรือฉ้อโกงภาษี การขโมยแม้กระทั่งสิ่งเล็กน้อยเป็นความบาป พระเจ้าไม่ใช่ขโมย
ดังน้ันพระองคไ์ม่ประสงคใ์ห้ประชากรดำเนนิชวิีตอยา่งขโมย

กฎขอ้ท่ี 9
"อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน"     อพยพ 20:16

มนุษย์ควรซื่อตรงต่อพระเจ้าตลอดเวลา เพราะว่าพระเจ้าจะไม่ทรงมีส่วนในการ
หลอกลวงใดๆ ท้ังส้ิน เม่ือตอนต้นเราได้เห็นแล้วว่าซาตานกับผีร้ายเป็นผู้มุสาตามสันดานอัน
ไม่ซ่ือตรงของมนั แต่พระเจ้าน้ันทรงมพีระลักษณะตรงกันข้ามกับพวกมัน ความจรงิทรงเป็น
แก่นแท้ของพระองค์ เม่ือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกบางส่ิงแก่เรา เราจึงสามารถไว้วางใจได้ว่า
ส่ิงนัน้เปน็จรงิ เพราะวา่...

...เป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะตรัสมุสา…         ฮีบร ู6:18

คุณจะไว้วางใจผู้คนก็ต่อเม่ือพวกเขาบอกความจริง ส่ิงใดก็ตามท่ีต่ำกว่าความซ่ือตรง
โดยสมบูรณ์ก็สร้างความหวาดระแวงแคลงใจ การกล่าวหาอย่างผิดๆ การใส่ร้ายป้ายสี
การกล่าวโทษ การติฉินนินทา สิ่งเหล่านี้เป็นบาปตามกฎของพระเจ้า เนื่องจากองค์พระผู้
เป็นเจ้ามิได้ทรงเป็นผู้มุสา พระองค์จึงมิทรงประสงค์ให้ผู้ที่พระองค์ได้ทรงเนรมิตสร้างขึ้น
ตามอยา่งพระฉายาของพระองคก์ล่าวคำมสุาตอ่คนอืน่ๆ
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มนุษย์จะต้องไม่ริษยาในสมบัติข้าวของ ความสามารถ รูปโฉม หรือส่ิงใดก็ตามท่ีผู้อ่ืน
มีอยู่ ความรษิยานำไปสูค่วามบาป มันทำลายความไวว้างใจ

ซาตานได้กล่าวเอาไว้ว่า "เราจะเป็นเหมือนกับองค์พระผู้สูงสุด" ด้วยความปรารถนา
ในตำแหนง่ของพระเจา้ ความปรารถนาในของๆ คนอืน่อยา่งไม่เหมาะสม การละโมบหรอื
การริษยาเป็นบาปและไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า นี่เป็นเส้นทางที่ซาตาน
ได้เลือกเดิน ความริษยาไม่ใช่พระลักษณะของพระเจ้าและไม่ว่าใครก็ไม่พึงมีสิ่งนี้อยู่ใน
ชีวิตทัง้น้ัน

⌫⌦
ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าบทสรุปสำหรับการที่พระเจ้าได้ทรงประทานคำสั่ง

สิบประการแกม่นุษย์ก็คือ พระเจ้าได้ทรงวางกฎไวใ้นจักรวาลเพ่ือสร้างโลกท่ีม่ันคงปลอดภยั
ฉันใด พระองค์ก็ได้ทรงประทานกฎสำหรับความสัมพันธ์สิบประการแก่เราเพื่อให้เกิด
ส่ิงแวดล้อมอันม่ันคงปลอดภัยแก่ความสัมพันธ์ทุกรูปแบบฉันน้ัน กฎแต่ละข้อช่วยให้เราเข้าใจ
ได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดและพระองค์ทรงมีพระลักษณะเช่นไร เวลานี้มนุษย์ได้รู้แล้วว่า
จำเป็นจะต้องทำอย่างไรจึงจะสะท้อนพระฉายาของพระเจ้าหรือพระลักษณะอันปราศจากบาป
ของพระองคไ์ด้

แต่โชคไม่ดีนัก มนุษย์มักมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงกฎเพ่ือเอ้ือต่อความบาป ดังน้ัน
พระเจา้จึงได้ทรงจารกึพระบญัญติัสิบประการไวบ้นแผน่ศิลา เม่ือเวลาผา่นไป มนษุยอ์าจจะ
พยายามโน้มน้าวตนเองให้เช่ือว่าการโกงเล็กๆ น้อยๆ เป็นเร่ืองท่ีไม่ผิดอะไร แต่กฎก็จะยังคง
บอกวา่เป็นเรือ่งผิดอยูดี่

กฎขอ้ท่ี 10
"อย่าโลภอยากได้บ้านเรือนของเพื ่อนบ้าน อย่าโลภอยากได้

ภรรยาของเพือ่นบา้น... หรอืส่ิงใดๆ ท่ีเป็นของเพือ่นบา้นของเจา้"
    อพยพ 20:17

พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า"ขึ้นมาหาเราบนภูเขาแล้วคอยอยู่ที ่นั ่น
เราจะให้แผ่นศิลาอันมีข้อพระธรรมและข้อบัญญัติซึ่งเราจารึกไว้เพื่อเก็บไว้
สอนเขา" อพยพ 24:12

เวลานีม้นษุยไ์ด้รู้แล้วว่า พระยาหเ์วห์องค์พระผูเ้ป็นเจา้ได้ทรงพจิารณาวา่ส่ิงใดผดิ
ส่ิงใดถกู ดีหรือเลว ชอบธรรมหรอืเป็นบาป
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การศึกษาศาสนาต่างๆ ในโลกน้ีพบว่า แต่ละศาสนาล้วนมีบัญชีรายการของส่ิงท่ีผิด

และสิ่งที่ถูก บัญชีรายการบางอันอาจจะสั้น ในขณะที่บัญชีรายการบางอันก็ยาว และมี
รายละเอยีดปลกีย่อยมากมาย

บัญชรีายการเปน็ส่ิงท่ีตลก โดยเฉพาะบญัชรีายการสิง่ท่ีควรและไมค่วรทำ เรามกั
พบวา่ตัวเองสอบตกทกุครัง้ท่ีพิจารณาดแูต่ละรายการพลางนกึอยู่ในใจวา่ เรากำลังรักษากฎ
แต่ละข้อได้ดีแค่ไหน แต่วัตถุประสงค์ของพระบัญญัติสิบประการตา่งไปจากกฎทางศีลธรรม
อื่นๆ เมื่อเราพิจารณาข้อพระธรรมโดยละเอียดแล้วก็จะพบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำผู้
เผยพระวจนะของพระองคใ์นคำถามตา่งๆ ต่อไปนีอ้ย่างไรบา้ง

เราตอ้งเชือ่ฟังพระบญัญตัสิิบประการอยา่งเครง่ครดัแคไ่หน?
มีข้อยกเวน้บา้งไหม?
สมมุติว่าคนๆหนึ่งเคยนมัสการรูปเคารพหรือวิญญาณชั่วมาก่อน พระเจ้าจะทรง

ถือโทษเขาในเรือ่งนีต้ลอดไปหรอืไม?่
ในฐานะทีท่รงเปน็องคผ์ูป้ระทานบญัญติั ผู้ซ่ึงทรงสมบรูณ์แบบ องค์พระผูเ้ป็นเจา้

ทรงคาดหวงัอะไร?
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1. เราจะตอ้งปฏิบัติตามพระบญัญติัท้ังสิบประการ อย่างครบถว้น!

ถ้าคุณไม่เช่ือฟังพระบัญญัติข้อหน่ึงเพียง
แค่  หน่ึงคร้ัง คุณก็ต่ำกว่าความสมบูรณ์แบบในสาย
พระเนตรของพระเจา้แล้ว พระฉายาได้เส่ือมทราม
ไป ความชอบธรรมของมนษุยน้ั์นจะตอ้งเท่าเทียม
กับความชอบธรรมของพระเจา้มิฉะน้ันแล้วก็มิอาจ
กอบกูค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุยกั์บพระเจา้ได้

3. เราไม่เพียงแต่จะต้องรักษาพระบัญญัติครบทุก
ประการเท่าน้ัน  แต่ยังต้องรับผิดชอบต่อความบาป
ท่ีเราได้กระทำไปแล้วด้วย แม้ว่าเราจะไม่ทันรู้ตัวว่า
ได้ทำความบาปไปแล้วก็ตาม โมเสสได้เขียนเอาไว้ว่า

ข้าพเจ้าขอประกาศอีกครั้งแก่ทุกคน...ว่าเขาจำเป็นต้องทำตาม
บทบัญญัติทั้งหมด     กาลาเทยี 5:3

คุณไม่อาจเลือกปฏิบัติตามเพียงสี่ประการ และเพิกเฉยพระบัญญัติ
ข้ออ่ืนๆ องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงจำเพาะเจาะจง การจะมพีระฉายาซึง่ปราศจากบาป
ของพระเจา้ได้น้ัน คุณจะตอ้งเช่ือฟังครบทัง้สิบประการ

...ผู้ใดทำตามบทบัญญัติท้ังหมด แต่พลาดไป
จุดเดียวกมี็ความผดิเท่ากบั ละเมิดบทบัญญัติท้ังหมด

ยากอบ 2:10

2. เราจะต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติทั้งสิบประการ
อย่างสม่ำเสมอ เพราะวา่...

⌫
เมื่ออาดัมกับเอวาทำบาป ทั้งคู่ก็ได้ทำให้พระฉายาของพระเจ้าซึ่งปราศจากบาป

อันเป็นต้นแบบที่พระเจ้าได้ทรงสร้างพวกเขาขึ้นนั้นให้เสื่อมทรามลง เนื่องจากพระบัญญัติ
สิบประการเปิดเผยถึงพระลักษณะอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้า การเช่ือฟังพระบัญญัติเหล่าน้ี
ก็เพียงพอที่จะทำให้มนุษย์เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง นั่นดูเหมือนว่าน่าจะง่าย
พอแล้ว แต่การจะมพีระฉายาซึง่ปราศจากบาปของพระเจา้น้ัน
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ผู้ใดทำบาปและทำสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสห้ามแม้โดยไม่รู้ตัว
เขาย่อมมีความผดิ และต้องรบัผดิชอบ      เลวนีติิ 5:17

คร้ังหน่ึงผมกำลังสอนหนุ่มสาวคู่หน่ึง ขณะท่ีผมสอนมาถึงเร่ืองน้ี ผู้ชายก็ทุบกำป้ันลง
บนโต๊ะและสบถลั่นออกมา (เพื่อนหญิงของเขาชี้ให้เขาเห็นว่าเขาเพึ่งจะละเมิดพระบัญญัติ
ด้วยการเอ่ยพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร!) เขาพูดว่า "พระเจ้าไม่ทรง
ยุติธรรม! ถ้าน่ีเป็นหนทางเดียวท่ีจะทำให้ผมเป็นท่ียอมรับสำหรับพระเจ้าแล้วละก็ พระองค์ก็
ทำให้มันเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้เอาเสียเลย เป็นไปไม่ได้เลยท่ีผมจะรกัษาพระบัญญัติเหล่าน้ี
ได้อย่างสมบรูณ์แบบ!" ชายหนุม่คนนีพู้ดถูก การทีจ่ะมพีระฉายาของพระเจา้ได้น้ัน มนษุย์
จำเปน็จะตอ้งสมบรูณ์แบบ ดังเช่นทีพ่ระเจา้ทรงสมบรูณ์แบบ

ดังนั้น ทางออกสำหรับสถานการณ์อันยากลำบากของเราคืออะไร? เราจะเป็นที่
ยอมรับของพระเจ้าได้อย่างไร? เราจะมีความสมบูรณ์แบบเท่าเทียมกับความสมบูรณ์แบบ
กับพระเจา้ เพ่ือให้เราสามารถอยูใ่นการทรงสถติอันบรสุิทธ์ิของพระองคไ์ด้อย่างไร?


เราจำเปน็จะตอ้งเข้าใจเสียก่อนว่า การประทานพระบญัญัติสิบประการนัน้เป็นการ

ให้ทางออกแก่ปัญหาซ่ึงได้เกาะกุมมนุษยชาตินับแต่เม่ือคร้ังปฐมกาลมาแล้ว ปัญหาน้ันเรียกว่า
ความมั่นใจว่าตนชอบธรรม ความมั่นใจว่าตนชอบธรรมเป็นผลของการตรวจสอบทาง
ความคิด กับบัญชีรายช่ือของส่ิงท่ีควรทำกับส่ิงท่ีไม่ควรทำแล้วสรุปผลว่าตนเองจัดการส่ิงต่างๆ
ได้ดีแล้ว โดยนัยหนึ่งแล้ว เราสร้างพระเจ้าขึ้นเสียใหม่ตามฉายาซึ่งประกอบด้วยความบาป
ของเรา "พระเจา้" ซ่ึง "เหมอืนเรา" ยอมใหเ้รารูสึ้กดีกับวถีิการใชชี้วิตของเราอยา่งท่ีเป็นอยู่

ในฐานะคนทีม่ั่นใจว่าตนเองชอบธรรม เราอาจจะไมเ่ดินวางมาดหรอืคุยโต แต่เรา
ก็รู้สึกว่าตัวเรานัน้ "ดเีข้าขัน้" ทีเดียว กระทัง่คนทีเ่คย "หลงผิด" มาก่อนก็มักจะคดิวา่เขาเอง
จะเปน็ "คนด"ี ได้เหมือนกันถ้ามีโอกาส ความคดินีอ้ยู่ในความคดิของมนษุยอ์ย่างแรงกลา้
เสียจนเปน็เรือ่งท่ีมนษุยแ์ทบทกุคนในโลกนีเ้ข้าใจทกึทักไปเองวา่ ถ้าเขาดำเนนิชวิีตปจัจบัุน
ให้ด ีเมือ่ตายไปแลว้สิง่ตา่งๆ ก็จะดข้ึีน

โมเสสนา่จะรูดี้ว่าน่ีเป็นความคดิของคนอยิีปตโ์บราณ พวกเขาเชือ่กันวา่หลังจากที่
คนๆ หน่ึงตายแล้ว วิญญาณของเขาจะไปท่ีห้องพิจารณาคดี ท่ีน่ันเขาจะพบกับตุลาการ 42 คน
วิญญาณของผู้ล่วงลับจะต้องทบทวนชีวิตในอดีตของตน ขานนามเทพแต่ละองค์ด้วยความ
ม่ันใจ ท้ังระบวุ่าเขาไมไ่ด้ทำความบาปใดบา้ง นักอียิปตวิ์ทยาทา่นหนึง่ได้เรียกมนัวา่เป็นการ
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...ข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู ้เป็นเจ้าประทับบนบัลลังก์อันสูงส่ง
และเป็นที่เทิดทูน ชายฉลองพระองค์ปกคลุมทั่วพระวิหาร เหนือพระองค์
มีเสราฟิม แต่ละตนมีหกปีกสองปีกปกหน้า สองปีก ปกเท้าและอีกสองปีก
บินไปมา ต่างรอ้งขานรบัต่อๆ กันวา่ "บรสุิทธิ ์บรสุิทธิ ์บรสุิทธิ ์คือพระยาหเ์วห์
ผูท้รงฤทธิ ์ ท่ัวโลกเตม็ไปดว้ยพระเกยีรตสิิรขิองพระองค"์    อิสยาห ์6:1-3

มนุษย์ได้ทำให้พระฉายาของพระเจ้าซึ่งเป็นต้นแบบการเนรมิตสร้างของเขาให้
เส่ือมทรามลง ถ้าเขาไม่อาจร้ือฟ้ืนความชอบธรรมอันสมบูรณ์แบบได้แล้ว เขาก็จะไม่อาจอยู่ใน
การทรงสถติของพระเจา้ได้เลย ในสายพระเนตรของพระเจา้...

พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่รับคำประกาศยกย่องว่า บริสุทธิ์ บริสุทธิ์
บรสุิทธ์ิ ไม่ใช่มนษุย ์แท้จรงิแล้วเมือ่ผู้เผยพระวจนะไดเ้ห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เขาไดก้ล่าววา่

"วิบัติแก่ข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าพินาศแล้ว! เพราะข้าพเจ้าเป็นคนที่
ริมฝีปากไม่สะอาด และใช้ชีวิตในหมู่ชนชาติที่มีริมฝีปากไม่สะอาดและตา
ของข้าพเจ้าได้เห็นองค์กษัตริย์คือพระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์"       อิสยาห ์6:5

แทนที่จะประกาศว่าตนเองเป็นผู้ชอบธรรมด้วยความมั่นใจ ผู้เผยพระวจนะกลับ
ประกาศตนเองว่าเป็นคนบาป ถึงแม้ว่าเขาจะได้รักษาพระบัญญัติสิบประการด้วยความสัตย์ซ่ือ
มาตลอด แตเ่มือ่เขาไดเ้ห็นพระยาหเ์วหใ์นความบรสุิทธิย์ิง่ของพระองค ์เขากร็ูด้ว่ีา...

…ไม่มีใครได้ชื่อว่าเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า
โดยการรักษาบทบัญญัติ...         โรม 3:20

"แถลงยกยอ่งว่ามีผู้หน่ึงท่ีชอบธรรมอยูใ่นอาณาจกัรของผูต้าย"1 ในการแกต่้างคด ีวิญญาณ
ของผู้ล่วงลับจะประกาศว่า "ข้าบริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิ!" คนอียิปต์โบราณเช่ือว่าน่ีเป็น
การกระทำทีถู่กต้อง

ทว่าตรงกันข้ามกับความคิดน้ีโดยส้ินเชิง หน่ึงในผู้เผยพระวจนะสีสิ่บคนซ่ึงมีโอกาส
ได้เห็นทอ้งพระโรงของพระเจา้ซ่ึงเป็นโอกาสทีห่าไดย้ากยิง่ ไดเ้ขียนเอาไวว่้า

...ไม่มีใครถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมได้โดยการทำตามบทบัญญัติเลย...
  กาลาเทยี 2:16
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"ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ ้าชีว ิต ... ข้าพระองค์จะป่าวร้อง
ความชอบธรรมของพระองค์แต่ผู้เดียว" สดุดี 71:16

 
ถ้าอย่างน้ันแล้ว พระเจ้าทรงประทานพระบัญญัติสิบประการให้แก่เราเพราะอะไรกัน

ถ้าหากพระองค์ทรงรู้ดีอยู่แล้วว่าไม่มีใครสามารถจะรักษาพระบัญญัติทุกประการได้โดย
สมบรูณแ์บบ?

ถูกต้องแล้ว ความชอบธรรมของพระยาหเ์วห์น้ันห่างไกลจากความชอบธรรมของ
มนุษย์มากนัก ห่างไกลกันเกินจะเอ้ือมถึงได้เลยทีเดียว หุบเหวท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากความบาปน้ัน
กว้างกว่าที่มนุษย์คาดเอาไว้มากนัก เพราะว่าไม่มีใครอาจเชื่อฟังพระบัญญัติสิบประการได้
โดยสมบรูณแ์บบ กฎจงึไมอ่าจเชือ่มชอ่งวา่งไดเ้ลย มนษุยต์ดิแนน่อยูกั่บที ่ ไมอ่าจกา้วขา้ม
หุบเหวไปไดเ้ลย

⌦
ดังที่ชั้นเรียนระดับโลกได้มองดูเหตุการณ์ที่ภูเขาซีนาย ทุกชนชาติได้เรียนรู้ว่า

ท้องพระโรงขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่างไปจากส่ิงท่ีคนอียิปต์ได้เช่ือกัน แทนท่ีจะมีมนุษย์ยืนอยู่
อย่างอหังการ์ต่อหน้าห้องพิพากษาอันประกอบด้วยปวงเทพและประกาศว่าเขา "บริสุทธิ์
บริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิ" น้ันกลับเป็นภาพของมนุษย์ทรุดตัวคุกเข่าอยู่ต่อเบ้ืองหน้าพระพักตร์
ของพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว ต่อหน้าบัลลังก์เดียว ด้วยคำพูดจากริมฝีปากท่ีต่างกันออกไป
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ถึงแม้ว่าเขายงิเข้าใกล้กลางเป้ามาก แต่น่ันก็ไม่ได้แตกตา่งอะไรกันเลย พลาดก็คือ
พลาด มันคือ "บาป!" ความหมายหนึง่ของคำวา่ "บาป" ในพระคมัภีร์ก็คือ พลาดเปา้

ในลักษณะเดียวกัน พระลักษณะอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้าก็คือใจกลางเป้า
และเรารูจ้กัพระลกัษณะอนัสมบรูณแ์บบของพระเจา้ในฐานะพระสริขิองพระเจา้

เนื่องจากชีวิตอันสมบูรณ์แบบเท่านั้นที่จะสามารถยิงเข้าใจกลางเป้าของความ
สมบรูณ์แบบของพระเจา้ได้ มนษุยก็์พบวา่ตนเองทำไดไ้ม่ถึงข้ันหรอืพลาดเปา้ เรา "บาป!"
พระคัมภีร์ใช้คำในภาษากรีกเมื่อกล่าวว่า

...เพราะว่าทุกคนทำบาป(พลาดเป้า) และเส่ือมจากพระสิริของพระเจ้า
        โรม 3:23

เราอาจจะพยายามจะดำเนินชีวิตท่ีดีอย่างหนัก แต่คุณความดีท้ังส้ินของเราก็ไม่ถึงข้ัน
พระฉายาอันรุ่งโรจน์ที่อาดัมกับเอวาเคยครอบครองอยู่ในสวนเอเดน เราไม่อาจแม้แต่จะ
ดำเนนิชวีติใหใ้กล้เคยีงกบัความสมบรูณแ์บบไดเ้ลย


เพราะว่าเรามักจะตาบอดเนื่องจากความมั่นใจว่าตนชอบธรรม พระเจ้าจึงทรง

ประทานกฎใหแ้ก่เราเพือ่เราจะไดส้ำนกึถึงความบาปของเรา
เม่ือหลายปีก่อน ผมกับภรรยาพักร้อนกับพ่อแม่ของผม ขณะท่ีผมขับรถเข้าช่วงโค้ง

เจ้าหน้าท่ีตำรวจให้สัญญาณให้ผมจอดรถและบอกกับผมว่าผมขับรถเร็วกว่าความเร็วท่ีกำหนด
พูดกันตามตรงผมไมรู้่สึกว่าผมกำลังขับรถเร็วเกินไป (ผมคิดว่าคุณน่าจะพูดว่าน่ันเป็นอาการ

ผมจะใช้คำอธิบายประกอบจากประวัติศาสตร์ยุคกลางเพื ่อตอบคำถามนี ้
เม่ือใดก็ตามทีนั่กยิงธนูฝึกยิงธนู เขาจะให้คนนบัคะแนนยนือยู่ท่ีข้างๆ เป้า เม่ือลูกศรท่ียิงมา
"พลาดเปา้" คนนบัคะแนนจะตะโกนวา่ "บาป!"
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ม่ันใจว่าตนชอบธรรม!) การตอบสนองของเจ้าหน้าท่ีตำรวจต่อการปกป้องตนเองของผมก็คือ
ย่ืนเอาปืนเรดาห์ให้ผมดูว่าความเร็วท่ีผมขับน้ันเป็นเท่าไหร่ จากน้ันเขาก็ช้ีไปท่ีถนนท่ีผมขับมา
จนผ่านป้ายจราจร มีป้ายประกาศความเร็วสูงสุดท่ีอนุญาตให้ขับได้ติดอยู่ ผมหยุดน่ิง ไม่มีอะไร
จะพดูอีก จากเดมิทีคิ่ดจดจอ่อยู่แต่เร่ืองพักร้อน แต่ในชัว่เวลาไมถึ่งหน่ึงนาทก็ีกลายมาเปน็
เรือ่งทีว่่าผมกลายเปน็คนทีฝ่่าฝืนกฎจราจรไปเสยีแลว้

ข้อพระธรรมบอกแก่เราว่าพระบัญญัติสิบประการเป็นเหมือนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คอยชี้สัญญาณจราจร เช่นเดียวกับที่เจ้าหน้าที่ได้ทำให้ผมตระหนักว่าผมได้ฝ่าฝืนกฎหมาย
ขอ้พระธรรมกบ็อกแกเ่ราวา่...


พระคัมภีร์ยังเป็นเหมือนกับกระจกส่องให้เห็นใบหน้าสกปรกในหลายๆ ทาง ถ้าคุณ

อยู่ตามลำพัง คุณไม่อาจบอกได้เลยว่าใบหน้าของคุณสะอาดหรือสกปรก คนอ่ืนอาจช้ีมาท่ีคุณ
แล้วพูดว่า "หน้าของคุณโสโครกชะมัด" แต่คุณก็อาจจะปฏิเสธไปทันทีและบอกว่า "หน้า
ของผมไม่ได้สกปรก ผมไม่เห็นมีอะไรสักนิดเลย" และคุณก็อาจจะเชื่ออย่างนั้นจริงๆ
(ความมัน่ใจวา่ตน ชอบธรรมอกีแล้ว) แต่ถ้ามีคนยืน่กระจกใหแ้ก่คุณ คุณก็จะเห็นว่าใบหน้า
ของคณุเลอะเทอะจรงิๆ และคณุก็จะไมอ่าจปฏเิสธข้อเท็จจรงิน้ันไดอี้กต่อไป

เช่นเดียวกับความบาป เราไม่รู้จริงๆ ว่าความบาปคืออะไรจนกระทั่งองค์พระผู้
เป็นเจ้าได้ทรงมอบกฎให้แก่เรา เช่นเดียวกับท่ีกระจกได้เปิดโปงให้เห็นโคลน กฎสิบประการ
ก็ทำให้เราตระหนักถึงความบาปของเราและเห็นว่าหัวใจของเรานั้น ปกคลุมด้วยเสื้อผ้า
สกปรกโสโครก หน่ึงในพระผูพ้ระวจนะ 40 คนไดเ้ขียนเอาไวว่้า

...ทว่าบทบัญญัติทำให้เรารู้ตัวว่ามีความบาป         โรม 3:20

พระบญัญตัสิิบประการแสดงใหเ้ราเหน็วา่เราเปน็ผูล้ะเมดิบญัญตัิ
ทุกคนที่ทำบาปย่อมละเมิดบทบัญญัติ อันที่จริงบาปก็คือการละเมิด

บทบัญญัติ      1 ยอหน์ 3:4

...อันที่จริงถ้าไม่ใช่เพราะบทบัญญัติ ข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าอะไรคือบาป
เพราะ ถ้าบทบัญญัติไม่ได้กล่าวว่า "อย่าโลภ" ข้าพเจ้าคงไม่รู้ว่าอะไรคือความโลภ

         โรม 7:7

กฎเป็นเหมือนกับปรอทวัดไข้ มันแสดงให้เราเห็นว่าเราไม่สบายและมีบาป แต่ว่ามัน
ไม่ได้ช่วยให้เราหายดี
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คุณยังจำเร่ืองท่ีเราเปรียบเทียบมุมมองของเราท่ีมีต่อซากหนูท่ีมีตัวหนอนไชอยู่เต็ม

ไปหมดกับมุมมองของพระเจ้าท่ีมีต่อความบาปได้หรือไม่ การพยายามทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้า
ยอมรับโดยการรักษาพระบัญญัติสิบประการ หรือโดยการปฏิบัติตามรายการสิ่งที่ควรทำ
และส่ิงท่ีไม่ควรทำ ก็เทียบได้กับการฉีดสเปรย์น้ำหอมลงไปท่ีซากหนูเน่า มันไม่ได้ช่วยให้อะไร
ดีข้ึน หนูก็ยังคงเน่า ในทำนองเดียวกันการเช่ือฟังกฎก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นท่ียอมรับของพระเจ้า
มากกวา่เดิม เราก็ยังคงเปน็คนบาปอยูดี่

เหตผุลทีพ่ระเจา้ไดท้รงประทานกฎสบิประการใหแ้ก่เรากค็อื

...เพื่อว่าโดยทางพระบัญญัติจะได้เห็นว่าบาปนั้นเลวร้ายอย่างยิ่ง
        โรม 7:13

พระเจา้ไดท้รงประสงคจ์ะใหเ้ราไดเ้ห็นความบาปทัง้ส้ิน ไมว่า่จะเปน็บาปเลก็หรอื
บาปใหญ ่ในมุมมองของพระองค ์น่ันคือ เต็มไปดว้ยความชัว่ร้ายโดยแท ้เส่ือมถอยลงทัง้ส้ิน
ล่วงละเมิดอย่างน่ารังเกียจ น่าสะอิดสะเอียดโดยสมบูรณ์ น่าตกใจ เป็นอันตรายถึงตาย โสโครก
พระองค์ทรงประสงค์จะให้เราเข้าใจว่าความบริสุทธ์ิของพระองค์ไกลเกินกว่าความชอบธรรมใดๆ
ท่ีเราจะมีได้ด้วยกำลังของตนเอง และทรงประสงค์จะให้เราเข้าใจว่า แม้ในเวลาท่ีดีท่ีสุดของเรา
คุณความดีของเราก็ยังไม่อาจเท่าเทียมกับความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ คุณความดี
ของเรานัน้ไมไ่ดเ้ข้าใกล้ความบรสุิทธิข์องพระองคเ์ลยสกันิด

ก่อนหนา้น้ี ใครๆ ก็อาจจะโออ้วดวา่พระเจา้ทรงรกัเขามากกวา่คนอืน่ๆ ก็เพราะวา่
เขาคิดว่าตนเองดีกว่าคนอื่นๆ ด้วยการประทานพระบัญญัติสิบประการ พระเจ้าได้ทรงนำ
ทุกคนมายงัจุดทีทุ่กคนตอ้งตระหนกัว่า...

...ข้าพระองค์ก็บาปมาต้ังแต่เกิด บาปต้ังแต่วินาทีท่ีมารดาได้ต้ังครรภ์
ข้าพระองค์        สดุดี 51:5

⌫
ในปฐมกาล พระยาห์เวห์ได้ทรงเป็นสหายท่ีดีท่ีสุดของมนุษย์ แต่เม่ืออาดัมกับเอวา

ไม่เชื่อฟังพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ก็ทรงละเสื้อคลุมแห่งมิตรภาพ แล้วทรงสวม
เสื้อคลุมของผู้พิพากษา เวลานี้แทนที่พระยาห์เวห์จะทรงเป็นสหาย พระองค์กลับทรงเป็น
ผู้พิพากษาเรยีกคนเขา้มายงัห้องพิจารณาคด ีท้ังห้องตกอยูใ่นความเงยีบสงดั
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เรารู้อยู่ว่าส่ิงใดๆ ท่ีบทบัญญัติกล่าวไว้ ล้วนกล่าว...เพ่ือปิดปากทุกคน
ไม่ใหมี้ข้อแกตั้วและใหท้ั้งโลก อยู่ภายใตก้ารพพิากษาของพระเจา้

        โรม 3:19


คนส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าพวกเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบ บางคนก็อาจจะ

พูดถึงขนาดวา่พวกเขาเปน็คนบาป อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่ก่ีคนเทา่น้ันจะยอมรบัว่า
พวกเขาเปน็คนบาปทีช่ว่ยเหลอืตัวเองไมไ่ด ้มีความแตกตา่งกันอยา่งมากในเรือ่งน้ี

คนบาป
คนบาปจะยอมรับว่าเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่เขาเช่ือว่าจะต้องมีบางส่ิงท่ีเขา

สามารถทำได้ซึ่งจะช่วยให้ตัวเขาดีพอสำหรับชีวิตหลังความตาย เขาอาจคิดว่าการ
ไปยังวิหาร อธิษฐานต่อรูปเคารพ ถวายอาหารหรือเงินทอง ทำสมาธิ ทำกุศล หรือดีต่อ
เพ่ือนบ้านจะทำให้ได้บุญมากกว่าบาป เขาอาจคิดว่าการรักษาพระบัญญัติสิบประการ
รักษากฎทอง ไปคริสตจักร สวดสายประคำ ได้รับบัพติสมาจะทำให้คุณความดี
ของเขามีน้ำหนักมากกว่าความชั่ว

ความคิดเรื่องตาชั่งเป็นแนวคิดของคนอียิปต์โบราณ คนอียิปต์เชื่อว่า
เม่ือคนๆ หน่ึงตายลง เหล่าเทพจะนำหวัใจของผูล่้วงลับไปวางลงบนทีต่าช่ังด้านหน่ึง
อีกด้านหนึง่ของตาชัง่จะมีขนนกแหง่ความจรงิวางอยู่

ถ้าเหล่าเทพพบว่าผู้ล่วงลับเป็นคนชอบธรรม เขาก็จะเข้าไปยัง "ทุ่งแห่งสันติ"
ถ้าเขาเป็นคนทีไ่ม่คู่ควร สัตว์ร้ายแปลกประหลาดกจ็ะกินหัวใจของเขาเสยี เราจำเป็น
จะตอ้งเข้าใจวา่น่ีไม่ใช่การชัง่น้ำหนักหัวใจจรงิๆ ซ่ึงกระทำขึน้โดยคนอยิีปต ์แต่เป็น
พิธีกรรมทีป่ระกอบโดยเหลา่เทพในชวีติหลงัความตาย

ไม่มีทนายคนใดลกุข้ึนเพ่ือให้การแกต่้างให้กับการกระทำของมนษุย ์ไม่มีใคร
อาจทำเชน่นัน้ได ้ไม่มีตัวแทนคนใด แม้ว่าเขาอาจจะนำใหทุ้กคนในหอ้งพิจารณาคดไีด้
คล้อยตามว่า มนุษย์น้ันไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่าผู้ท่ีพินาศแล้ว ไม่มีคณะลูกขุน ไม่มีการ
ติดสินบนผู้พิพากษาสมบูรณ์แบบได้ตัดสิน คำตัดสินช้ีขาดมาถึงแล้ว มนุษย์มีความผิด
เน่ืองจากละเมิดกฎของพระเจ้า
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ความคิดเร่ืองการช่ังน้ำหนักมีอยู่มากมายหลายแบบ บางทีความคิดท่ีเป็นท่ี
คุ้นเคยกันมากที่สุดก็คือ "เวลาที่ผมตายไป ถ้าผมมีกรรมดีมากพอ ถ้าผมทำสิ่งดี
มากกวา่ส่ิงช่ัว ถ้าความดขีองผมมน้ีำหนักมากกวา่ความชัว่ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้หลัง
ความตาย ผมกจ็ะไมมี่ปัญหาอะไร"

แต่แนวคดิเรือ่งการชัง่น้ำหนกัก็มีข้อตำหนข้ิอใหญอ่ยู่ มันไมส่อดคลอ้งกับ
การวิเคราะห์ ไม่มีศาลคณะใดบนโลกนีจ้ะยกโทษใหกั้บขโมยเพยีงเพราะว่าเจ้าคนช่ัว
พูดว่า "ท่านผู้พิพากษาขอรับ ท่านถูกต้องแล้ว กระผมไม่ควรจะขโมยสิ่งของสิ่งนี้
แต่ลองมาคิดกันถึงสิ่งที่กระผมไม่ได้ขโมยสิขอรับ ความดีของกระผมมีมากกว่า
ความชัว่นะขอรบั!"

เม่ือคุณพิจารณาถึงเร่ืองน้ีก็จะพบว่าความคิดเร่ืองการช่ังน้ำหนักเป็นเร่ืองท่ี
น่าขัน ถ้าความคิดเช่นนี้กระทบต่อสำนึกในเรื่องความยุติธรรมของเรา ดังนั้นเราก็
ไม่อาจคาดหวังให้พระเจ้าแห่งความยุติธรรมอันสมบูรณ์จะทรงใช้แนวคิดนี้เช่นกัน
ไม่เลย พระคัมภีร์ได้กล่าวย้ำเอาไว้อย่างชัดเจน ไม่มีตาช่ังต้ังอยู่ในห้องพิจารณาคดีของ
พระยาหเ์วห์

⌫
ตรงกันข้ามกับคนบาป คนบาปท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รู้ดีว่าไม่มีส่ิงไหนท่ีเขา

กระทำทำให้เขาเป็นที่ยอมรับของพระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้า เขาไม่อาจกำจัด
เส้ือผ้าสกปรกโสโครกไปได้ หนูตายแห่งความบาปได้ทำให้หัวใจของเขาแปดเป้ือนไป
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ด้วยการประทานกฎสิบประการ คนอิสราเอลจึงได้รู้อย่างแน่ชัดว่าสิ่งใดบ้างที่

องค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้สร้าง ทรงพิจารณาว่าเป็นส่ิงท่ีดีหรือไม่ดี สำหรับผู้ท่ีไม่เคยได้ยิน
เก่ียวกับพระบัญญัติสิบประการมาก่อน พระเจ้าก็ได้ทรงเขียนโครงร่างท่ัวไปของพระบัญญัติน้ี
เอาไวบ้นแผน่ศลิาแห่งดวงใจของมนษุย์

ข้าพระองค์ทั้งปวงกลายเป็นผู้มีมลทิน ความประพฤติอันชอบธรรม
ของข้าพระองค์ท้ังปวงเหมือนผ้าข้ีร้ิวโสโครก... และบาปของข้าพระองค์ท้ังหลาย
เหมือนลมพัดเอาพวกข้าพระองค์ปลิวหายไป     อิสยาห ์64:6

กระทั่งการกระทำอันชอบธรรมก็ยังเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่สกปรกโสโครก
แปดเปื้อนไปด้วยความบาป ชีวิตของเราได้ทำให้พระฉายาของพระเจ้าซึ่งเป็น
ต้นแบบท่ีพระเจ้าได้เนรมิตสร้างเราข้ึนน้ันสกปรกไป เรามีธรรมชาติบาปท่ีเป็นเหมือน
กับมะเร็งร้าย ซึ่งผลักไสองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ สมบูรณ์แบบออกไป
เราติดแน่นอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้ ไม่อาจหนีจากรอยด่างแห่งความบาปตลอดจน
ผลลัพธ์แห่งความบาปเหลา่น้ัน

อีกครัง้หน่ึง น่ีไมใ่ชข่่าวด ีแตข่อใหคุ้ณอ่านตอ่ไป ข่าวดกีำลังจะมาถงึ

ไม่ว่าเราจะได้พยายามอย่างหนักเพียงใดก็ตาม ไม่ว่าเราจะได้ประกอบ
กรรมดีมากสักเพียงไหน ไม่ว่าการกระทำดีของเราจะแรงมากสักเท่าใด เราก็ไม่อาจถึง
ระดับความชอบธรรมของพระเจ้าได้เลย ความเป็นจริงก็คือในสายพระเนตรของพระเจ้า
การกระทำดขีองเรากอ็ยูห่่างไกลความสมบรูณแ์บบมากนกั
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คนอิสราเอลให้เกียรติยศกับเทพของคนอียิปต์ว่าเป็นผู ้ที ่ได้ช่วยกู ้พวกเขา
ออกมาจากอียิปต์ น่ันไม่สมเหตุสมผลแม้แต่น้อย สำหรับพระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว
แน่นอนวา่น่ีเป็นการตบพระพกัตรพ์ระองคเ์ลยทเีดียว

พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุเอาไว้อย่างเจาะจงว่าเทพท่ีอาโรนได้สร้างข้ึนน้ันเป็นผู้ใด แต่เรารู้แน่
ว่าคนอียิปต์นมัสการเทพโคหลายองค์ อย่างน้อยองค์หน่ึงก็เก่ียวข้องกับการดูโชคชะตา วันน้ี
โคศักด์ิสิทธ์เหล่าน้ีถูกค้นพบในประเทศอยิีปต์ ร่างของพวกมันถูกอาบด้วยน้ำยาและฝังด้วย
ความใส่ใจแบบเดียวกับท่ีกระทำต่อพระศพของเช้ือพระวงศ์ ไม่ว่าจะเป็นเทพองค์ใดก็ตาม เม่ือ
อาโรนได้นำเสนอโคทองคำให้แก่คนอิสราเอล พวกเขาก็เปล่งเสียงร้องว่า

..."อิสราเอลเอย๋ น่ีคือเทพเจา้ของทา่นผูน้ำทา่นออกมาจากอยิีปต์"
     อพยพ 32:4

โออิสราเอลสิ ่งเหล่านี ้แหละเป็นพระของเจ้าซึ ่งนำเจ้าออกจาก
แผ่นดินอียิปต์" อพยพ 32:4

อาโรนกำลังปนเปการนมัสการเทพผีร้ายกับการนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า
น่ีเรียกวา่การผสานศาสน ์(Syncretism) หรือการรวมระบบความเชือ่สองระบบเขา้ด้วยกนั

เม่ืออาโรนเห็นเช่นน้ัน จึงก่อแท่นบูชาข้ึนต่อหน้ารูปลูกวัวและประกาศ
ว่า "วันพรุง่นีจ้ะมงีานเลีย้งถวายองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้"      อพยพ 32:5

เม่ือเหล่าประชากรเห็นว่าโมเสสล่าช้าไม่กลับลงมาจากภูเขา จึงพากัน
ไปหาอาโรนและกล่าวว่า "มาเถิด ช่วยสร้างเทพเจ้าข้ึนมานำพวกเราไป เพราะเรา
ไมรู่ว่้าเกดิอะไรขึน้กบัโมเสสผูท่ี้นำพวกเราออกมาจากอยิีปต์"      อพยพ 32:1

คนอสิราเอลกำลงัขออาโรนใหส้รา้งเทพหรอืรปูเคารพขึน้

พระคมัภีร์กล่าววา่ โมเสสไดใ้ช้เวลาอยูบ่นภเูขาซีนายเปน็เวลา 40 วัน
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 (Syncretism)
คร้ังหน่ึงเพ่ือจะอธิบายในเรือ่งน้ี ผมได้ขอให้อาสาสมัครฉีกผนึกปิดขวดนำ้ด่ืมออก

เทน้ำใส่แก้วและด่ืม ขณะท่ีเขากำลังจ่อน้ำบริสุทธ์ิเข้าท่ีริมฝีปาก ผมก็บอกให้เขาหยุดอยู่แค่น้ัน
ผมเอาแก้วมาแล้วดึงเอาน้ำยาทำความสะอาดออกมาจากใตโ้ต๊ะ หลังจากท่ีหยดน้ำยาทำความ
สะอาดลงไปในน้ำสองสามหยด ผมก็ย่ืนแก้วน้ำคืนไปให้กับอาสาสมัคร เขาปฏิเสธท่ีจะด่ืมน้ำน้ัน
น้ำท่ีมีส่ิงปนเป้ือนทำให้อาสาสมัครของผมรูสึ้กสะเอียดสะเอียนฉันใด การผสมการนมสัการ
รูปเคารพเข้ากับการนมัสการ พระยาห์เวห์ก็ทำให้พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้สึกสะอิดสะเอียน
ฉันน้ัน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาแก่โมเสสว่า

บางคนได้สร้างระบบความเช่ือของตนเองข้ึนมาโดยการดึงมาจากศาสนาต่างๆ แล้ว
ผสมความคิดเหล่าน้ันกันเข้าด้วยกันเหมือนกับคลุกสลัดผัก แต่พระคัมภีร์ได้กล่าวเอาไว้อย่าง
ชดัเจนวา่ส่ิงนีไ้มเ่ปน็ทีย่อมรบัขององคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ คณุไมอ่าจนมสัการโคทองคำและองค์
พระผูส้ร้างในเวลาเดยีวกนัได ้อาโรนไดน้ำประชากรใหถ้ลำเข้าไปในความผดิพลาด

ในขณะเดยีวกนันัน่เอง ท่ีบนภเูขา

เจา้อย่าสรา้งรปูเคารพใดๆ ข้ึนมาเทยีบเคียงเรา...     อพยพ 20:23
ผู้เผยพระวจนะอีกท่านหนึ่งได้บันทึกพระดำริของพระเจ้าเมื่อท่านได้บันทึกถึง

ส่ิงทีถ่วายบชูาแกร่ปูเคารพ

...ของเซ่นไหว้ของคนนอกศาสนานั้นสังเวยแก่ผีมาร ไม่ใช่ถวายแด่
พระเจา้ และข้าพเจา้ไมอ่ยากใหท่้านไปเขา้รว่มกบัพวกผมีาร ท่านจะดืม่ท้ังจาก
ถ้วยขององคพ์ระผู้เป็นเจ้าและถ้วยของผีมารไม่ได้ จะร่วมโต๊ะท้ังขององคพ์ระผู้
เป็นเจา้และของพวกผมีารดว้ยไมไ่ด ้                       1 โครนิธ ์10:20-21

แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "จงลงไปเถิด เพราะประชากร
ที่เจ้าพาออกมาจากอียิปต์เสื่อมทรามไปแล้ว พวกเขาละทิ้งคำบัญชาของเรา
อย่างรวดเรว็และหลอ่รปูเคารพเปน็ลกูววัข้ึนมากราบไหวแ้ละถวายเครือ่งบชูา
แล้วพูดกันว่า 'อิสราเอลเอย๋ น่ีคือเทพเจา้ของทา่นผูน้ำทา่นออกมาจากอยิีปต์'"
ฝ่ายโมเสสกลับลงมาจากภูเขาถือแผ่นศิลาพระโอวาทมาสองแผ่น..."

อพยพ 32:7-8,15

นีค่อืแผน่ศลิาซ่ึงพระเจา้ไดท้รงจารกึกฏทัง้สิบประการไว้



บทที่ แปด  217

โมเสสได้ตระหนักว่า ถึงแม้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้นำคนอิสราเอลออกมาจาก
อียิปต์แล้ว แต่คนอิสราเอลจำเป็นจะต้องนำความคิดแบบคนอียิปต์ออกไปจากสมองของ
พวกเขาพวกเขาจำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่าคนอียิปต์ไม่ได้มีคำตอบให้กับชีวิต ความตายและ
ชวีติหลงัความตาย

...เอารูปลูกวัวนั้นมาเผาไฟ แล้วบดเป็นผงโรยลงน้ำและบังคับให้
ชนอิสราเอลดื่ม โมเสสถามอาโรนว่า "คนพวกนี้ทำอะไรท่านหรือ ท่านจึงนำ
พวกเขาเข้าสู่บาปที่ร้ายแรงถึงเพียงนี้?"

โมเสสจึงกลับไปเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า และกราบทูลว่า "ประชากร
เหลา่น้ีทำบาป ร้ายแรงอะไรเชน่นี!้ พวกเขาไดส้รา้งรปูเคารพทองคำ"

      อพยพ 32:20-21, 31

...แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้เกิดภัยพิบัติแก่ประชากร เพราะ
พวกเขานมัสการลูกวัวซึ่งอาโรนทำขึ้น     อพยพ 32:35

พอโมเสสเขา้มาใกลค่้าย ได้เห็นรปูโคหนุม่ และคนเตน้รำ โทสะของ
โมเสสกเ็ดือดพลุ่งขึน้ ท่านโยนแผน่ศลิาทิง้ตกแตกเสยีท่ีเชิงภเูขานัน่เอง

    อพยพ 32:19

โมเสสรู้สึกโกรธต่อความบาป และขว้างแผ่นศิลาลงบนพื้นเป็นภาพตัวแทนของ
การทีป่ระชากรละเมดิกฎของพระเจา้ หลังจากนัน้โมเสส...
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องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "จงสกัดศิลาอีกสองแผ่นเช่นเดียว
กับชุดแรกเพื่อเราจะจารึกข้อความเดิมเหมือนในแผ่นเก่าที่เจ้าทำแตกไปแล้ว"

     อพยพ 34:1

คนอสิราเอลไดรั้บกฎสิบประการอกีครัง้หน่ึง ถึงแม้ว่าพระบญัญติัจะไมอ่าจกอบกู้
ความสมัพันธ์อันล่มสลายกบัพระเจา้ได้เลยก็ตาม มันก็ไม่ได้หมายความวา่พระบญัญติัน้ีจะ
ไม่มีคุณค่าอะไรเลย เม่ือมนษุยท์ำในสิง่ท่ี "ถูกต้อง" ผลทีไ่ด้ก็มีแต่คุณประโยชนเ์ท่าน้ัน

จงทำสิ่งที่ถูกต้องและดีงามในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เพื่อทุกสิ่งจะเป็นผลดีแก่ท่าน...    เฉลยธรรมบญัญัติ 6:18

กฎทางกายภาพทำให้จักรวาลเป็นสถานที่มีระเบียบและมั่นคงเหมาะจะอาศัยอยู่
ฉันใด กฎทางจิตวิญญาณก็นำเอาความเป็นระเบียบและความม่ันคงมาสู่ชนชาติฉันน้ัน หลายๆ
ประเทศได้ปฏิเสธกฎความประพฤตติามแบบพระคมัภีร์เพ่ือจะได้ดำรงอยู่ในสังคมท่ีมีความ
เป็นกลางทางศลีธรรม แต่ผลก็คือการแสดงจดุยนืก็เป็นการแสดงถงึจุดยนืของตนเรยีบรอ้ย
แล้ว การปฏิเสธต่อความสมบูรณ์สูงสุดตามแบบพระคัมภีร์ก็ได้นำไปสู่การตายด้านต่อสิ่ง
ผิดๆ และคนในแต่ละช่ัวอายุก็ต่างก็คุ้นเคยกับความบาปเป็นอย่างดี พระคัมภีร์สอนว่าน่ีจะนำ
ไปสูค่วามโกลาหลในทา้ยทีสุ่ด

พระเจ้าได้ทรงประสงค์ให้ประชากรเชื่อฟังกฎ ไม่ใช่เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้อิ่มอก
อิ่มใจกับคุณความดีของตน แต่เพราะว่ากฎเป็นเครื่องสะท้อนถึงพระลักษณะของพระเจ้า
ดงัเชน่ทีพ่ระเจา้ไมท่รงมสุา โกง หรอืรษิยา ดงันัน้พระองคจ์งึไมท่รงประสงคใ์ห้บรรดาผูท้ี่
พระองคไ์ด้ทรงเนรมติสรา้งข้ึนตามอยา่งพระฉายาของพระองค ์โกหก โกง หรืออิจฉารษิยา
คนอืน่ๆ

บัดนีไ้ด้เวลาทีเ่ราจะกา้วไปสูเ่ร่ืองราวลำดบัตอ่ไปซ่ึงเป็นเรือ่งท่ีสำคญั พระยาหเ์วห์
กำลังจะทรงสำแดงให้บรรดาผู้ท่ีอยู่ในช้ันเรียนระดับโลกได้เห็นถึงวิถีเดียวท่ีจะทำให้บุคคลเป็นท่ี
ยอมรบัสำหรบัพระองค์



ราวกับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังทรงตรัสว่า "ถ้าเจ้าไว้วางใจในเหล่าเทพของคน
อียิปต ์ เจ้าจะประสบกบัชะตากรรมเดยีวกบัคนอยิีปต"์ น่ันจงึเป็นเครือ่งเตือนใจวา่ ผลของ
ความบาปมรีาคาสงูย่ิง ผลสุดทา้ยก็คือความตายในความหมายทัง้สามประการ
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ในพระคัมภีร์ได้วาดภาพเอาไว้ว่า หัวใจของคนบาปปกคลุมด้วยเสื้อผ้า

สกปรกโสโครก ในขณะที่หัวใจของคนชอบธรรมปกคลุมด้วยอาภรณ์ไร้ตำหนิ
น่ีไม่ใช่เส้ือผ้า อาภรณจ์รงิๆ แต่เป็นภาพอธบิายเพือ่ช่วยใหเ้ราไดเ้ข้าใจถึงความจรงิ
ทางจิตวิญญาณ พระคัมภีร์กล่าวว่า มีเครื่องปกคลุมเพียงสองแบบเท่านั้น เสื้อผ้า
อาภรณท้ั์งสองแบบนีก็้ไม่เคยอยูป่ะปนกนัเลย

เสือ้ผา้สกปรกโสโครก อาภรณไ์รต้ำหนิ
เป็นภาพอธิบายถงึมนษุยป์กคลมุ เปน็ภาพอธิบายถงึมนษุยป์กคลมุ

ด้วยความบาปของตนเอง ดว้ยความชอบธรรมของพระเจา้

ไม่มีเครือ่งปกคลมุลบบาป มกีารลบบาป

เท่าท่ีมนษุยมี์อยู่ พระเจา้เป็นผูป้ระทาน



220  บทที ่เกา้

⌫ 
 
 
 
 
 
 



บทที ่เกา้  221

 
ท่ีภูเขาซีนาย องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเปิดเผยว่าเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้เลยท่ีมนุษย์

จะรักษาพระบัญญัติเพื่อกอบกู้ความสัมพันธ์กับพระยาห์เวห์ที่ได้ล่มสลายลงไป เวลานี้
ประชากรพรอ้มแลว้ทีจ่ะเรยีนรูถึ้งหนทางทีจ่ะทำใหพ้วกเขาเปน็ทีย่อมรบัตอ่พระเจา้

พลับพลาน้ันอาจถอดออกและเคล่ือนย้ายไปได้ ส่วนท่ีคล้าย
กับเต็นท์นั้นประกอบด้วยส่วนที่เป็นผนังแข็งมีส่วนที่คล้ายกับพรม
ทำหน้าท่ีเป็นหลังคา พลับพลาแบ่งออกเป็นสองส่วน พ้ืนท่ีหน่ึงในสาม
จะเป็นส่วนที่เรียกว่าอภิสุทธิสถานหรือสถานที่อันบริสุทธิ์ที่สุด
พื้นที่อีกสองในสาม เป็นพื้นที่ซึ่งเรียกว่า วิสุทธิสถาน
ผ้าม่านเน้ือหนาซ่ึงบางคร้ังเรียกว่าม่านคลุมหน้ามีไว้เพ่ือ

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "...แล้วให้ประชากรอิสราเอลสร้าง
สถานนมสัการใหเ้รา และเราจะอยูท่่ามกลางพวกเขา"    อพยพ 25:1, 8


คนอิสราเอลต้องสร้างสถานนมัสการ* ซึ ่งเรียกว่า

พลับพลาหรอืเต็นท์นัดพบ พระเจ้าไม่ได้ทรงส่ังให้พวกเขากระทำ
เช่นนีเ้พราะวา่พระองคท์รงตอ้งการบา้นเรอืน

* โปรดอยา่สับสน
กบัวิหาร ท้ังสองสิง่นี้
ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกนั

พระเจ้าองค์นี ้ผ ู ้ทรงสร้างโลกและสรรพสิ ่งในโลกทรงเป็นเจ้า
เหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์ไม่ได้ประทับในวิหารที่สร้างขึ้นด้วย
น้ำมือมนุษย์...    กจิการ 17:24

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสร้างเครื่องช่วยสาธิตเพื่ออธิบายว่าพวกเขาจะต้อง
กระทำอยา่งไรจงึจะไถถ่อนโทษบาปได้

"จงสร้างพลับพลาและทำอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างตามรูปแบบ
ที่เราจะสำแดงแก่เจ้า"      อพยพ 25:9

...ม่านนีจ้ะกัน้ ระหวา่งวสุิทธิสถานและ
อภิสุทธิสถาน      อพยพ 26:33



222  บทที ่เกา้

ภายนอกพลับพลามีลานและรั้วสูงสองเมตร (หรือเจ็ดฟุต) ล้อมรอบ มีทางเข้าทางเดียว
จากประตูร้ัวท่ีนำไปสู่พลับพลามีเคร่ืองใช้อยู่เจ็ดอย่างท่ีภายในเต็นท์และท่ีบริเวณลานข้างนอก1


แท่นเครื่องเผาบูชาทองสัมฤทธิ์

ถัดเข้ามาในร้ัวมีเคร่ืองใช้ช้ินแรกต้ังอยู่ เคร่ืองใช้ช้ินน้ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ทำจากไม้
หุ้มดว้ยทองสมัฤทธิ ์มีเชิงงอนอยูส่ี่อันตรงทีมุ่ม มีคานอยูด้่านละอนัเพ่ือให้สามารถยกไปได้
แท่นบูชานี้แทนที่แท่นซึ่งทำขึ้นด้วยศิลาหรือดินเผาซึ่งเคยใช้ก่อนหน้าตั้งแต่สมัยของอาเบล

เป็นต้นมา เมื่อถึงเวลานี้แท่นบูชามีความเกี่ยวข้องกับ
ความตายอยา่งแน่นหนา ในฐานะทีเ่ป็นท่ีๆ มีการลบบาป

ขนัทองสมัฤทธิ์
ขันทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่นี้ตั้งอยู่

ระหว่างแท่นบูชาสัมฤทธิ์กับวิสุทธิสถาน
ภายในขันมีน้ำบรรจุอยู่ ใช้เพ่ือการชำระในพิธีและแสดงว่า
มนษุยต้์องบรสุิทธิเ์ม่ือเขา้หาพระเจา้องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้

คันประทีปทองคำ
พระเจ้าไม่ได้ทรงกำหนดขนาดของคันประทีป

ทองคำ บอกไว้เพียงน้ำหนัก2 คันประทีปทองคำทำจาก
ทองคำบริสุทธ์ิ มีก่ิงย่อยแตกออกจากก่ิงหลักรวมเป็น 7 ก่ิง

แท่นเครือ่งหอม
แท่นน้ีต้ังอยู่หน้าม่าน ซ่ึงก้ันระหว่างอภิสุทธิสถาน

กับวิสุทธิสถาน คนอิสราเอลรวมตัวกันอธิษฐานอยู ่ที ่
ภายนอกกระโจมพร้อมกับเผาเคร่ืองหอม ซ่ึงส่งกล่ินลอยข้ึน
ไปยังท้องฟ้า เป็นสัญลักษณ์ว่าคำอธิษฐานถูกส่งไปถึง
องค์พระผูเ้ป็นเจา้
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โต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์
มีขนมปังสิบสองก้อนวางอยู่บนโต๊ะน้ี ขนมปัง

แต่ละก้อนเปน็ตวัแทนของคนอสิราเอลแตล่ะเผ่า

หีบพระโอวาท
กล่องไมเ้ล็กๆ ใบนีหุ้้มดว้ยทองคำบรสุิทธิ ์ ถูกออกแบบขึน้เพือ่ใชเ้ปน็หบี

ภายในหบีมแีผน่ศลิาสองแผน่ซึง่จารกึพระบญัญตัสิิบประการ

พระที่นั่งกรุณา
หีบพระโอวาทมีฝาทองคำปิดอยู่ ซ่ึงด้านบน

มีทูตสวรรค์สององค์กางปีกอยู่ ตัวหีบและพระที่นั่ง
กรุณาเป็นส่ิงของชิน้เดยีวทีต้ั่งอยู่ในอภิสุทธิสถาน
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พระเจา้ตรสัแก่โมเสส

"จงสถาปนาอาโรนพี่ชายของเจ้าและบรรดาบุตรชายของเขาคือ
นาดับ อาบีฮู เอเลอาซาร ์และอิธามาร ์ใหท้ำหนา้ท่ีปุโรหติรับใช้เรา"

      อพยพ 28:1

โมเสสได้รับมอบหมายให้แต่งต้ังอาโรนกับลูกๆ ของเขาให้เป็นปุโรหิตประจำอยู่ใน
พลับพลาโดยมีอาโรนเป็นมหาปุโรหิต พระเจ้าได้ทรงแยกพวกเขาออกจากคนอื่นๆ ไม่ใช่
เพราะว่าพวกเขาเป็นคนพิเศษต่างไปจากคนอ่ืนๆ แต่เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์
ให้ประชากรเคารพยกย่องความบริสุทธิ์ของพระองค์ พระเจ้ามิประสงค์ให้ฝูงชนวุ่นวาย
ไร้ระเบียบมาเป็นผู้ดูแลพลับพลา ปุโรหิตเป็นผู้ท่ีได้รับการฝึกฝนให้ปฏิบัติตามพระบัญชาของ
พระเจ้าและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อารักขาคอยดูแลพลับพลาขณะที่คนอิสราเอลเร่ร่อน
เคล่ือนยา้ยจากทีห่น่ึงไปยงัท่ีอีกแห่งหน่ึง


โครงสร้างท้ังส้ินแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเกา้เดือน หลังจากท่ีคนอิสราเอลมาถึงท่ี

ภูเขาซนีาย

เมื่อเต็นท์สำเร็จสมบูรณ์ดีแล้ว เสาเมฆที่นำคนอิสราเอลก็ย้ายมาประทับอยู่เหนือ
อภิสุทธิสถาน ตรงตำแหน่งที่หีบพระโอวาทตั้งอยู่ เป็นเครื่องบ่งถึงการทรงสถิตของ
พระยาหเ์วหซ่ึ์งดำรงอยูท่า่มกลางประชากรของพระองค์

โมเสสตรวจตราผลงานทัง้หมดและกล่าวอวยพรพวกเขา เพราะทุกส่ิง
เรยีบรอ้ย ตามพระบญัชาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้...     อพยพ 39:43

แล้วมีเมฆเคล่ือนลงมาปกคลมุ เต็นท์นัดพบ
โมเสสไม่สามารถเข้าไปในเต็นท์นัดพบเพราะ
ที่นั่นมีเมฆหนา และพระเกียรติสิริของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าปกคลุมทั่ว
พลับพลา
               อพยพ 40:34-35
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เม่ือพลับพลาตลอดจนเคร่ืองใช้ต่างๆ อยู่ประจำท่ี ก็ได้เวลาท่ีจะจัดเคร่ืองช่วยสาธิต

พระเจา้ไดต้รสัแก่โมเสสวา่

"จงแจง้ชนอิสราเอลว่า 'เม่ือจะถวายเครือ่งบูชาแด่องค์พระผูเ้ป็นเจ้า
จงเลือกสัตว์จากฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะของเจ้า"       เลวีนติิ 1:2

ด้วยการวางมือบนศีรษะของเครื่องเผาบูชา ผู้ที่นำเครื่องเผาบูชาก็ได้ให้เครื่อง

พระเจ้ากำลังบอกให้ชายผู้น้ีนำเคร่ืองเผาบูชามายังท่ีพลับพลาและนำมันข้ึนถวายท่ี
แท่นบูชาสัมฤทธ์ิ

เครือ่งเผาบชูานัน้จะตอ้ง "..มาจากฝงูสัตว์..."       เลวีนติิ 1:3

เคร่ืองเผาบูชาอาจจะเป็นแพะ แกะ หรือวัวหนุ่มได้ แต่จะต้องไม่ใช่สัตว์จำพวก สุกร
ม้า หรอือูฐเปน็อันขาด

พวกเขาตอ้ง "...ถวายสตัว์ตัวผู…้"       เลวีนติิ 1:3

ส่ิงนัน้จะตอ้ง "...ไม่มีตำหนิ..."        เลวีนติิ 1:3

จะตอ้งไมมี่โรคหรอืความพกิารใดๆ ผู้ท่ีนำเครือ่งเผาบชูามานัน้จะตอ้ง...

"...ให้ผู้ถวายวางมือบนหัวของวัวซึ่งใช้เป็นเครื่องเผาบูชา พระเจ้า
จะทรงยอมรับวัวแทนตัวเขาเพื่อชดใช้โทษบาปให้เขา"       เลวีนติิ 1:4

ถวายบูชาน้ันๆ เป็นตัวแทนของเขา มือวางบนศีรษะเป็นสัญลักษณ์
ของการถ่ายเทความบาป และความผิดของคนๆ หนึ่งมายังสัตว์
เนื่องจากสัตว์ได้แบกรับเอา
ความผิดของคนเอาไว้ มันจึง
ตอ้งตาย
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ความตายเปน็โทษสำหรบัความบาป ผู้ท่ีนำเครือ่งถวายบชูามาทำการเชอืดคอสัตว์
ซ่ึงเป็นการประกาศการรบัรู้คร้ังสุดท้ายว่าความบาปของเขาไดก่้อให้เกิดความตายแกสั่ตว์ข้ึน
เป็นเรือ่งของการทีสั่ตวบ์รสุิทธ์ิมาตายในทีแ่ห่งความผดิในฐานะตวัแทน พระคมัภีร์กล่าววา่
พระเจา้ไดท้รงยอมรบัเครือ่งเผาบชูาแทนตวันัน้

น่ีน่าจะฟังดูคุ้นหูดีสำหรับคนอสิราเอล บรรพบรุุษของพวกเขาไมไ่ด้มาเขา้เฝ้าองค์
พระผู้เป็นเจ้าพร้อมกับถวายเคร่ืองเผาบูชาแทนตัวท่ีแท่นบูชาหรอกหรือ ถูกต้องแล้วบรรพบุรุษ
ของเขาได้กระทำเช่นนั้น นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงย้ำเตือนทุกๆ คน
ในช้ันเรียนระดบัโลกว่าพระองคเ์ท่าน้ันท่ีจะทรงจดัหาวิธีการท่ีจะทำใหพ้วกเขาเปน็ท่ียอมรบั
ต่อพระองค ์พระองคท์รงเปน็...

...พระเจา้ผู้ชอบธรรม และผูช่้วยใหร้อด...    อิสยาห ์45:21


เพื่อให้บรรดาปุโรหิตสามารถบรรลุหน้าที่ของพวกเขาได้เป็นอย่างดี พวกเขาจึง

มีอิสระโดยสมบรูณ์ภายในขอบเขตกระโจม แต่มีข้อแม้อยู่ประการหน่ึง น่ันคือ พวกเขามิอาจ
ล่วงลำ้เขา้ไปในอภสุิทธสิถานได้

อภิสุทธิสถานเป็นสถานที่ที่การทรงสถิตของพระเจ้าประทับอยู่กับมนุษย์โดยนัย
สัญลักษณ์ ตราบใดทีเ่สาเมฆปกคลุมกระโจม คนช่ัวร้ายก็ไม่อาจเข้ามาในห้องน้ีได้ แม้กระท่ัง
อาโรนซึ่งเป็นมหาปุโรหิตก็มิอาจเข้าไปยังอภิสุทธิสถานได้ ยกเว้นเสียแต่เมื่อถึงวันแห่งการ
ลบบาป3

แต่มีเพียงมหาปุโรหิตเท่านั้นที่เข้าสู่ห้องชั้นในปีละครั้ง และต้อง
นำเลือดเข้าไปถวายเพ่ือตัวเอง และเพ่ือบาปผิดโดยไม่เจตนาของเหล่าประชากร

         ฮีบร ู9:7
การเพิกเฉยต่อพระบัญชานี้ก็เป็นการดูหมิ่นต่อพระราชอำนาจอันน่าเกรงขามยิ่ง

ของพระยาห์เวห์ ราวกับว่าเป็นการปฏิบัติต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสามัญชนคนหนึง่แทนท่ี
จะเปน็พระเจา้หน่ึงเดียวหรอืพระเจา้ทรงผูบ้รสุิทธ์ิ การกระทำเชน่นัน้มโีทษถงึตาย

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า "จงเตือนอาโรนพ่ีชายของเจ้าไม่ให้
เข้าไปในอภิสุทธิสถานหลังม่านซึ่งอยู่เบื้องหน้าพระที่นั ่งกรุณาที่อยู่บนหีบ
พันธสัญญาตามอำเภอใจ มิฉะนั้นเขาจะต้องตาย เพราะเราจะปรากฏในกลุ่ม
เมฆเหนือพระที่นั่งกรุณา"                 เลวนีติิ 16:2
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เต็นท ์ เครือ่งใช ้ ปุโรหติ เครือ่งถวายบชูา ส่ิงต่างๆ เหล่านีล้้วนเปน็ส่วนหนึง่ของ

เครื่องช่วยสาธิตของพระเจ้า ณ จุดนี้ สิ่งเหล่านี้อาจจะยังดูไม่เป็นเหตุเป็นผลนัก แต่เมื่อ
เร่ืองราวได้ดำเนินต่อไป คุณก็จะพบว่าส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นช้ินส่วนปริศนาสำคัญของพระคัมภีร์
สำหรับเวลานี ้เราจะมาพจิารณากนัถึงเร่ืองราวในลำดบัตอ่ไป

 
โมเสสมีชีวิตยืนยาวมากพอท่ีจะนำคนอิสราเอลมาถึงชายแดนของแผ่นดินท่ีพระเจ้า

ได้ทรงสัญญาไว้ ก่อนจะส้ินใจท่านได้รวบรวมคนฮีบรูเข้าด้วยกันแล้วย้ำเตือนพวกเขาเป็นคร้ัง
สุดท้ายให้...

มองยอ้นดูประวติัศาสตร ์ต้ังแต่ครัง้พระเจา้ทรงสรา้งมนษุย์ไวใ้นโลก
มองจากฟา้ข้างน้ีถึงฟ้าข้างโนน้ เคยมีอะไรท่ีย่ิงใหญอ่ย่างน้ีเกิดข้ึนมาก่อนหรอื?
มีใครเคยได้ยินอะไรอย่างนี้ด้วยหรือ? มีคนชาติใดบ้างที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจาก
ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสออกมาจากไฟเหมือนที่ท่านได้ประสบมา?

มีพระใดเล่าที่นำชนชาติหนึ่งออกมาจากอีกชนชาติหนึ่งมาเป็นของ
พระองค์เองโดยการทดสอบ โดยหมายสำคัญและการอัศจรรย์ โดยสงคราม
โดยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และพระกรที่เหยียดออก โดยพระราชกิจอันยิ่งใหญ่
และนา่ครัน่ครา้ม เหมือนทีพ่ระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของทา่นไดท้รงกระทำเพือ่ท่าน
ในอยิีปต์ต่อหนา้ตอ่ตาทา่น?

พระองค์ทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่า พระยาห์เวห์
ทรงเป็นพระเจ้า

นอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใด
เฉลยธรรมบญัญัติ 4:32-35

คนอสิราเอลไดม้ปีระสบการณกั์บปาฏหิารยิน์บัครัง้ไมถ้่วน ดงัทีเ่ราไดเ้ห็นแลว้วา่
เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ปาฏิหาริย์นั้น ทุกคนในชั้นเรียนระดับโลกควรจะตั้งใจฟังให้ดี
โมเสสไดก้ล่าวตอ่ไปอกีวา่

"หากท่านเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างครบถ้วน
และหมัน่ปฏิบัติตามพระบญัชาท้ังปวงซึง่ข้าพเจา้แจง้แกท่่านในวนันี.้.. พระพร
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ทัง้ปวงตอ่ไปนีจ้ะมมีาถงึและดำรงอยูก่บัทา่นหากทา่นเชือ่ฟงัองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้
พระเจ้าของท่าน"  เฉลยธรรมบญัญัติ 28:1-2

ถ้าประชากรเชื่อฟังพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะทรงทำให้ชีวิตและแผ่นดินของ
พวกเขาปลอดภยัและม่ันคงดี เต็มไปดว้ยความชืน่ชมยนิดี แต่พระยาห์เวห์มิได้ทรงมองขา้ม
ข้อเท็จจริงที่ว่าคนอิสราเอลสามารถเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับพระพรของพระองค์ได้อย่างเสรี
และหันไปปรนเปรอตนเองดว้ยความเพลดิเพลินเพียงชัว่คราวจากความบาป

ความบาปเป็นสิ่งที่ทำลายล้างความบาปทำให้เจ็บปวดเสมอ เพื่อป้องกันมิให้
ประชากรต้องเจ็บปวด พระเจ้าได้ทรงกำหนดผลอันรวดร้าวให้แก่ผู้ที่กระทำผิด บ่อยครั้ง
ผลเหล่าน้ันจะทำให้คนๆ น้ันหันกลับไปเช่ือฟังและมีความเช่ือศรัทธาในพระองค์ อีกคร้ังหน่ึง
แตก็่ไมไ่ดเ้ป็นเชน่นัน้เสมอไป ขณะทีโ่มเสสไดก้ล่าวตอ่ไปนัน้ ทา่นกไ็ดย้ำ้เตอืนคนอสิราเอล
ถึงความเจ็บปวดท่ีพวกเขาจะต้องประสบ ถ้าพวกเขาซ่ึงเป็นชนชาติท่ีพระเจ้าได้ทรงเลือกสรร
เลือกทีจ่ะปฏเิสธพระเจา้

"แต่หากท่านไม่เช่ือฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่าน และไม่ใส่ใจ
ปฏิบัติตามพระบัญชาและกฎเกณฑ์ทั ้งปวงซึ่งข้าพเจ้าแจ้งแก่ท่านในวันนี้
คำแช่งสาปทั้งปวงนี้ก็จะตกมาถึงท่าน"   เฉลยธรรมบญัญัติ 28:15

การไม่เชื่อฟังจะนำความเจ็บไข้ได้ป่วย ความแห้งแล้งกันดาร ความอดอยาก
ปากแห้ง และความตายมาสูพ่วกเขา ถ้าหากพวกเขายงัขืนทำตวัเปน็กบฏตอ่พระเจา้ โมเสส
ไดบ้อกแกพ่วกเขาวา่

"องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านพ่ายแพ้แก่ศัตรู"
  เฉลยธรรมบญัญัติ 28:25

ถ้าพวกเขายงัคงใจแขง็กระดา้ง ไม่ยอมเรยีนรูถึ้งส่ิงน้ี

"แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าะทรงกระจายท่านไปยังชนชาติต่างๆ จาก
สุดโลก ด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง...องค์พระผู้เป็นเจ้าจะให้ท่านมีใจหวั่นหวาด
ดวงตาอนัโหยหาอาวรณแ์ละ ดวงใจอนัหดหูส้ิ่นหวงั"

         เฉลยธรรมบญัญัติ 28:64-65
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เวลานีค้นอสิราเอลมทีางเลือก
1. พวกเขาอาจวางใจองคพ์ระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นผู้ท่ีทรงบอกความจรงิ ดังเช่นผู้ท่ีทรง

รักษาพระสญัญาของพระองคด้์วยความสตัยซ่ื์อ หรือ...
2. พวกเขาอาจไว้วางใจสติปัญญาความรอบรู้ของตนเองและเพิกเฉยต่อองค์

พระผูเ้ปน็เจา้ประหนึง่ว่าพระองคต์รสัเกินจรงิในเรือ่งผลลพัธ์ท่ีจะตดิตามมา
อีกไมช้่า เรากจ็ะไดเ้ห็นวา่พวกเขาจะไวว้างใจผูใ้ดกัน


ได้เวลาท่ีเราจะตอ้งกล่าวคำอำลาตอ่โมเสสแล้ว ไม่ต้องสงสัยว่าชีวิตของทา่นได้ท้ิง

อนุสรณ์ให้แก่ช้ันเรียนระดับโลกเอาไว้ ถ้อยคำท่ีท่านได้บันทึกเอาไว้ได้ปูรากฐานให้เราเข้าใจ
ข้อพระธรรมท้ังหมด บางทีส่ิงท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดท่ีเราอาจกล่าวถึงท่านก็คือ


หลังจากทีโ่มเสสไดเ้สียชวีติ โยชวูานายพลผูก้ล้าไดข้ึน้ทำหนา้ทีแ่ทน โยชวูาไดน้ำ

ประชากรเข้าไปสู่แผ่นดินท่ีพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่พวกเขา มีการแบ่งแผ่นดินออกตามเผ่า
ซ่ึงแต่ละเผ่าเปน็ตวัแทนของบตุรชายทัง้สิบสองคนของยาโคบ (หรืออิสราเอล) น่ันเอง

หลังจากที่โยชูวาได้เสียชีวิต มีช่วงเวลาหนึ่งที่คนอิสราเอลไว้วางใจพระเจ้า และ
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงอำนวยพระพรแก่พวกเขาอย่างล้นเหลือ แต่หลังจากนั้นพวกเขา
ก็เริม่เจิน่ไปและลงทา้ยดว้ยการนมสัการรปูเคารพและไวว้างใจเทพอืน่ๆ

...องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสต่อหน้าเหมือนเพื่อนคุยกัน
    อพยพ 33:11

ชนอิสราเอลทำส่ิงท่ีช่ัวในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า พวกเขา
หลงลืมพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวกเขาและได้ปรนนิบัติพระบาอัลและเจ้าแม่
อาเชราห์     ผูวิ้นจิฉยั 3:7

พระบาอลัหรอืพระอาเชราหเ์ป็นเทพของคนคานาอนั ในอดตีพระยาหเ์วหไ์ดท้รง
มองข้ามความบาปของคนอิสราเอล4อยู่หลายคร้ังหลายครา พระองค์ได้ทรงสำแดงพระคุณหรือ
ความรักท่ีพวกเขาไม่สมควรได้รับแก่พวกเขา แต่คนอิสราเอลก็ไม่ใช่ผู้ท่ีเพ่ึงเร่ิมต้นมีความสัมพันธ์
กับพระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้สร้างของพวกเขา พวกเขาได้เรียนรู้หลายส่ิงหลายอย่าง เก่ียวกับ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พวกเขารูด้เีก่ียวกบัพระบญัญตัสิิบประการแลว้ และความรูเ้หล่านีท้ำให้
พวกเขาต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง
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ดังน้ันพระเจ้าจึงมิอาจทรงละเลยต่อความบาปของประชากรและตรสัว่า "โอ ลืมมัน
เสียเถิด เราจะแกล้งทำเป็นว่าส่ิงเหล่าน้ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนเลย" ไม่ใช่เลย ความบาปมีผลท่ี
ตามมาเสมอ การเป็นปฏิปักษ์ท้าทายต่อกฎทางกายภาพของพระเจ้าทำให้กระดูกชอกช้ำฉันใด
การละเมิดกฎฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าก็มีผลลัพธ์ติดตามมาฉันน้ัน

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธอิสราเอลอย่างมาก ถึงกับทรงขาย
พวกเขาไว้ในมือของกษัตริย์คูชันริชาธาอิมแห่งอารัมนาหะราอิม อิสราเอล
ตกอยู่ใต้อำนาจของเขาเป็นเวลาแปดปี     ผูวิ้นจิฉยั 3:8

พระนามของกษตัรย์ิมีความหมายวา่ "คูชันผูช่ั้วรา้ยเปน็สองเทา่"
คูชันและคานาอันมีบรรพบุรุษร่วมกัน นั่นช่างเป็นเรื่องน่าเย้ยหยัน ใช่หรือไม่

คนอิสราเอลนับถือเทพของคนคานาอัน และตกเป็นทาสของกษัตริย์ที่มีความเกี่ยวดองกับ
คนคานาอัน กล่าวอีกนัยก็คือ การนมัสการเทพผีร้ายทำให้ผู้คนต้องตกเป็นทาสของคน
ท่ีถูกผีร้ายควบคมุ


พระเจ้าได้ทรงอนุญาตให้คนอิสราเอลตกเป็นทาสเพื่อเปลี่ยนแปลงท่าทีความคิด

ของพวกเขา พระคัมภีร์ได้ใช้คำว่า "กลับใจใหม่" เพ่ืออธิบายถึงการเปล่ียนแปลงในลักษณะน้ี
คำว่า "กลับใจใหม่" มักถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆ บางคนรู้สึกว่าถ้าพวกเขาไม่ได้ร้องไห้

คร่ำครวญหรือรู้สึกเสียอกเสียใจก็แสดงว่าพวกเขายังไม่ได้กลับใจใหม่ การเช่ือมโยงความรู้สึก
เหล่าน้ันเขา้กับคำนีอ้าจทำใหสั้บสนได ้การเขา้ใจทีถู่กต้องเก่ียวกบัการกลบัใจใหมก็่คือเป็น
การเปลีย่นแปลงความคดิ คุณหันจากสิง่หน่ึงไปหาอกีส่ิงหน่ึง คนอสิราเอลไดเ้ปล่ียนแปลง
ความคดิของตนเองเมือ่พวกเขา

...ได้หันจากรูปเคารพมาหาพระเจ้า เพื่อรับใช้พระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรง
พระชนมอ์ยู…่ 1 เธสะโลนิกา 1:9

พวกเขาได้หันจากความไม่เช่ือมาสู่ความเช่ือ พวกเขาได้ไว้วางใจพระเจ้าอีกคร้ังหน่ึง
การเปล่ียนแปลงความคิดเช่นน้ีประกอบด้วยการครวญครำ่ร่ำไห้ แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้
ร้องไห้ครำ่ครวญ พวกเขากไ็ด้ตัดสินใจเลอืกถูกต้องแล้ว น่ันคอืเลือกท่ีจะกลบัใจใหม่

ทุกคนท่ีได้รับมากจะถูกเรียกร้องมาก และคนท่ีได้รับมอบหมายไว้มาก
จะถูกเรียกร้องมากยิ่งกว่า       ลูกา 12:48
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แต่เม่ือพวกเขารอ้งทูลองค์พระผูเ้ป็นเจา้ พระองคก็์ทรงตัง้โอทนเีอล
บุตรเคนสั... พระวญิญาณขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงอยูเ่หนอืโอทนเีอล เขาจงึ
เป็นผู้วินิจฉัยของอิสราเอลและออกรบ ผูวิ้นจิฉยั 3:9-10


พระเจา้ไดท้รงยกชายชือ่โอทนเีอลขึน้เพือ่นำประชากรไปสูช่ยัชนะ

 
ข้อเท็จจริงท่ีว่าคนอิสราเอลหันไปนับถือเทพอ่ืนๆ ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาละท้ิง

องค์พระผู้เป็นเจ้าเสียเลยทีเดียว พวกเขายังต้องการให้พระยาห์เวห์ทรงอำนวยพระพร
แก่พวกเขา ปกป้องพวกเขาจากเหล่าศัตรู นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่เรือกสวนไร่นา แต่พวกเขา
ก็ต้องการจะดำเนินชีวิตอย่างหละหลวมด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการมีเพศสัมพันธ์โดยเสรี
หรือการปรนเปรอตนด้วยสิ่งสารพันที่อำนวยความสุขเพลิดเพลินอันเป็นสิ่งที่เทพผีร้าย
เห็นดีเห็นงาม ทว่ามีอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตเช่นน้ัน พระยาห์เวห์ได้ทรงกระทำให้พวกเขา
รู้สึกผิด จึงแทบจะเป็นเร่ืองง่ายกว่าท่ีจะไม่มีพระองค์อยู่ใกล้ๆ ตลอดเวลา พระคัมภีร์กล่าวว่า
เม่ือผู้คนทำบาป พวกเขาก.็..

เขาจึงเป็นผู้วินิจฉัยของอิสราเอลและออกรบ องค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงมอบกษตัริย์คูชันริชาธาอิมแห่งอารัมไว้ในมือของ โอทนีเอล...ดินแดนน้ีจึงมี
ความสงบสุขอยู่สี่สิบปี ผู้วินิจฉัย 3:10-11

...ใช้ความชั่วร้ายของตนปิดกั้นความจริง         โรม 1:18

วัฏจักรจึงได้เร่ิมต้นข้ึนและยืนยงอยู่ราวสามร้อยปี คนอิสราเอลจะนมัสการเทพอ่ืนๆ
พระเจ้าจะทรงนำคนต่างชาติมาพิชิตพวกเขา จากนั้นพวกเขาจะกลับใจใหม่และร้องทูลต่อ
พระยาห์เวห์ให้โปรดทรงช่วยกู้พวกเขาออกจากบรรดาผู้กดข่ี
พระเจ้าจะทรงยกชูผู้วินิจฉัยขึ้น เพื่อนำพวกเขาและขับไล่
ผู้พิชิตชาวต่างชาติออกไปเสีย วัฎจักรนี้ได้เกิดขึ้นซ้ำแล้ว
ซ้ำเล่า พวกเขามผู้ีวินิจฉยัดว้ยกนัทัง้ส้ินสบิหา้คน
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ดังนั้นคนอิสราเอลจึงได้เอาการเคารพเทพอื่นๆ เข้ามาปะปนกับการนมัสการ
พระยาห์เวห์ พวกเขานมัสการเทพองค์ใดก็ได้ซ่ึงตรงกับกิเลสตัณหาในใจของเขา ซ่ึงน่ีเป็นเร่ือง
สับสนปนเปอยา่งหนัก ผู้เผยพระวจนะทา่นหน่ึงได้กล่าวถึงเร่ืองท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรง...

ถ้าคนอิสราเอลเพียงแต่ได้อ่านพระวจนะของพระเจ้า พวกเขาก็คงจะได้รู้คำตอบของ
คำถามทีพ่วกเขามอียู่ก็เป็นได ้พวกเขากำลงันมสัการเทพและรปูเคารพตา่งๆ แต่แทนทีจ่ะ
กลับใจใหม ่พวกเขากลบัพูดวา่

เตือนให้พวกเขาหันกลับมายังบทบัญญัติของพระองค์ แต่พวกเขา
หยิ่งผยองและไม่เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ พวกเขาทำบาป... พวกเขา
หันหลังให้พระองค์อย่างดื้อรั้นอวดดีและไม่ยอมฟัง    เนหะมย์ี 9:29
ผลก็คือ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอนุญาตให้คนต่างชาติย่ำยีคนฮีบรู เพื่อสำแดงให้

พวกเขาได้เห็นว่าการไว้วางใจเทพผีร้ายเป็นเรื่องไร้ประโยชน์ ประเทศหนึ่งซึ่งได้จับคน
อิสราเอลไปเป็นทาส คร้ังแล้วคร้ังเล่ามาจากภูมิภาคซ่ึงเป็นท่ีรู้จักในปัจจุบันว่ากาซา ประเทศ
น้ันคอืประเทศฟลิีสเตีย

⌫⌫
ชาวฟีลิสเตียดาหน้าเข้าต่อสู้กับอิสราเอล เม่ือสงครามขยายออกไป อิสราเอลพ่ายแพ้

ฟีลิสเตยี
เมื ่อพวกทหารกลับมายังค่ายพัก บรรดาผู้อาวุโสของอิสราเอล

หารอืกนัว่า "ทำไมวนันีอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงใหพ้วกเราแพพ้วกฟลิีสเตีย"
1 ซามูเอล 4:2-3

"...ให้เราอัญเชิญหีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้า…มาที่นี ่
เพื่อพระองค์จะได้สถิตกับเราและช่วยเหลือเราจากมือของศัตรู"

   1 ซามูเอล 4:3

แน่นอนว่าคุณทำบาปได้ง่ายข้ึนถ้าบรรดาคนทีอ่ยู่รอบๆ ตัวคุณก็ทำบาปด้วยเช่นกัน

...เขาไม่เพียงยังคงกระทำสิ่งเหล่านี้(บาป)ต่อไป แต่ยังเห็นชอบกับ
ผู้ที่กระทำสิ่งเหล่านี้ด้วย         โรม 1:32

หีบพันธสัญญาเป็นหีบทองคำพเิศษซ่ึงถูกเก็บเอาไว้ในอภิสุทธิสถาน เราเข้าใจจาก
ข้อความในพระคมัภีร์ว่ากองโยธาอิสราเอลนำเอาหบีพันธสัญญาออกมาจากสถานศกัด์ิสิทธ์ิ
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...ประชาชนจึงส่งคนไปที่ชิโลห์ เพื่ออัญเชิญหีบพันธสัญญาของ
พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ผู้ประทับระหว่างเครูบ

เมื่อหีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงค่ายพัก อิสราเอล
ท้ังปวงก็ตะโกนโห่ร้องเสียงดังปานแผ่นดินจะถล่มทลาย ชาวฟีลิสเตียได้ยินเสียง
อึกทึกครึกโครมก็ถามกันว่า "เกิดอะไรขึ้นจึงมีเสียงตะโกนโห่ร้องทั่วค่าย
พวกฮีบรู?"

เมื ่อรู ้ว่าเป็นเพราะหีบพันธสัญญาขององค์พระผู ้เป็นเจ้ามาถึง
ค่ายพักชาวฟีลิสเตียก็พากันขวัญหนีดีฝ่อและร้องว่า "พระเจ้าเข้ามาในค่ายของ
พวกน้ัน ลำบากแล้วเรา! เราไม่เคยพบอะไรอย่างน้ีมาก่อนเลย พินาศแน่! ใครจะ
ช่วยเราจากมือเทพเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เหล่านี้ได้? พระเหล่านี้แหละที่ทำลายล้าง
ชาวอียิปต์ด้วยภัยพิบัติทั้งปวงในถิ่นกันดาร 1 ซามูเอล 4:4-8

และแบกหีบนั้นไปยังสนามรบ เป็นขั้นตอนการเคลื่อนย้ายหีบศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่การแบก
หีบศกัด์ิสิทธิไ์ปรอบๆ เหมือนกับเครือ่งรางของขลงัขับไลส่ิ่งช่ัวรา้ย กระนัน้ก็ตาม...

คนฟีลิสเตียค่อนข้างสับสนว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ใดและหีบพระโอวาท
คืออะไร แต่พวกเขาก็ตระหนักได้ว่าพระผู้เป็นเจ้าองค์นี้กับหีบพระโอวาทนี้เกี่ยวข้องกับ
พระเจา้ผู้ทรงนำคนอสิราเอลออกมาจากอยิีปต ์พวกเขาไดก้ล่าววา่

พ่ีน้องฟีลิสเตียท้ังหลาย! จงเข้มแข็งสมเป็นลูกผู้ชาย มิฉะน้ันเราจะต้อง
ก้มหัวใหพ้วกฮบีรเูหมอืนทีพ่วกเขาเคยกม้หัวใหเ้รา จงสูอ้ย่างลกูผูช้าย!"

ฉะนั้นพวกฟีลิสเตียจึงสู้รบ และคนอิสราเอลก็พ่ายแพ้... หีบพันธ
สัญญาของพระเจ้าถูกยึดไป...          1 ซามูเอล 4:9-11

จากมุมมองของคนอิสราเอลก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้อีกแล้ว พวกเขา
พ่ายแพ้ในสนามรบและหีบอันล้ำค่าของพวกเขาก็ถูกยึดไป แต่เหตุการณ์น้ีไม่ได้ทำให้พระเจ้า
ทรงประหลาดใจแมแ้ตน่อ้ย พระองคไ์ดท้รงอนญุาตใหค้นฟลิีสเตยีชงิเอาหีบพระโอวาทไป
เพ่ือว่าพระองคจ์ะสามารถสอนบทเรยีนตอ่ไปแกทุ่กคนในชัน้เรยีนระดบัโลก

หลังจากชาวฟีลิสเตียยึดหีบพันธสัญญาของพระเจ้าแล้ว... จากนั้น
พวกเขานำไปไวท่ี้วิหารของพระดาโกน ต้ังไวใ้กลเ้ทวรปูดาโกน

1 ซามูเอล 5:1-2
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เราเคยพบพระดาโกนมาแล้วก่อนหน้านี ้

ที ่หอบาเบล รูปพรรณสัณฐานที่แท้ของพระดาโกน
ก็คือผีร้าย ดังน้ันพระดาโกนจึงเป็นฉากหน้าจอมปลอม
ของผีร้ายนั่นเอง นั่นเป็นการหลอกลวงอย่างแยบยล
มักมีคำอธิบายวา่มันมีร่างกายทอ่นบนเปน็คน ร่างกาย
ท่อนล่างเป็นปลา เราพบการผสมผสานของร่างกาย
สองร่างได้บ่อยๆ ในเหล่าเทพผีร้าย เป็นความพยายาม
ของซาตานท่ีจะทำให้การแบ่งแยกระหว่างองค์พระผู้สร้างกับส่ิงท่ีพระองค์เนรมิตสร้างด่างพร้อย
ลบเลอืนไป ซาตานตอ้งการใหผู้้คนสบัสนตอ่พระลกัษณะทีแ่ท้จรงิของพระเจา้แท ้การสรา้ง
ความสบัสนเชน่น้ันเปน็ความผดิบาป

พระคัมภีร์กล่าวว่า คนฟีลิสเตียนำหีบพระโอวาทไปยังเมืองอัชโดดในประเทศ
ฟีลิสเตีย และวางไวต่้อหน้ารูปพระดาโกน

เช้าวันรุ่งข้ึน ชาวเมืองอัชโดดพบว่าพระดาโกนล้มลง หน้าคว่ำหมอบลง
กับพื้นตรงหน้าหีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้า!    1 ซามูเอล 5:3

พระดาโกนควำ่หน้าลงกับพ้ืนลงตรงหนา้หีบพันธสัญญา น่ันชา่งเป็นเรือ่งท่ีชวนให้
ตกตะลงึพรงึเพรดิสำหรบัคนฟลิีสเตียเปน็อยา่งยิง่

เราจำเปน็จะตอ้งเขา้ใจวา่หีบพระโอวาทไมใ่ชร่ปูเคารพ ส่ิงนีเ้ปน็เพยีงสิง่ของหรอื
สถานที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำขึ้นอย่างเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้การทรงสถิตของ
พระองค์เป็นท่ีประจักแก่คนท่ัวไป แน่ทีเดียวท่ีหีบพันธสัญญาไม่ใช่พระเจ้าหรือรูปเคารพของ
พระเจ้า กระน้ันพระดาโกนซ่ึงอ้างตนว่าเป็นพระเจ้าแท้บัดน้ีคว่ำหน้าอยู่ ต่อหน้าสัญลักษณ์หน่ึง
คุณน่าจะจินตนาการได้ว่ามันจะก่อความสับสนอลหม่านขนาดไหน  น่ีมันจะต้องเป็นเพียงเร่ือง
บังเอิญ ไม่ต้องสงสัยวา่จะตอ้งมีความพยายามทีจ่ะไมใ่ห้ เหตุการณเ์ช่นนีเ้กิดขึน้อีกเป็นครัง้
ท่ีสอง

พวกเขาจึงตั้งเทวรูปนั้นขึ้นมาใหม่ เช้าวันต่อมาก็เป็นเช่นเดิมอีก
พระดาโกนคว่ำหน้าหมอบอยู่ตรงหน้าหีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้า!
ศีรษะและแขนหกัท้ิงอยู่ตรงธรณปีระต ู เหลอืแต่ลำตัว 1 ซามูเอล 5:3-4
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น่ันไม่ใช่อุบัติเหตุ พระดาโกนล้มลงมากับพ้ืนอีกคร้ัง คร้ังน้ีเศียรและหัตถ์หักออกมา
จากตวัดว้ย!

เราเปน็ปฐมและอวสาน นอกเหนอืจากเราแลว้ไมมี่พระเจา้อ่ืนใด
    อิสยาห ์44:6

แต่คนฟีลิสเตียไม่ได้มองเห็นพระเจ้าแท้อย่างท่ีพระองค์ทรงเป็น แทนท่ีพวกเขาจะ
เร่ิมต้นนมัสการพระเจ้า พวกเขากลับนมัสการธรณีประตูท่ีพระดาโกนได้ฟาดพักตร์ลงกับพ้ืน
แน่นอนวา่น่ีเป็นตวัอยา่งถึงความโงเ่ขลาของมนษุย์

ตั ้งแต่นั ้นมาทั ้งปุโรหิตของพระดาโกนและผู ้ที ่เข้าสู ่ว ิหารแห่ง
พระดาโกนที่อัชโดดจะไม่ก้าวเหยียบธรณีประตู    1 ซามูเอล 5:5

ถ้าเรายังดำเนินเร่ืองราวต่อไป เราก็จะได้เห็นว่าคนฟีลิสเตียคืนหีบพันธสัญญาให้แก่
คนอสิราเอล เวลานัน้คนอสิราเอลกไ็ด้หันกลับมาหาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และพระองคไ์ด้ทรง
เร่ิมตน้อำนวยพระพรแกพ่วกเขาอกีครัง้ แต่...

...พอพวกเขาได้พักสงบ พวกเขาก็ทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของ
พระองค์อีก พระองค์จึงทรงท้ิงพวกเขาไว้ในมือของศัตรู ให้ศัตรูปกครองพวกเขา
และเม่ือพวกเขาร้องทูลพระองค์อีก พระองค์ก็ทรงสดับฟังจากฟ้าสวรรค์และทรง
กอบกู้พวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความเอ็นดูสงสาร     เนหะมย์ี 9:28

เหตุการณ์น้ีควรจะไดท้ำให้ผู้คนได้คิด พระเจ้าแท้ต้องให้คนประคองขึน้จากพ้ืนถึง
สองครัง้และมคีนมาซอ่มอยา่งนัน้หรอื พระเจา้แทแ้ตกออกเปน็เสีย่งๆ ไดด้ว้ยหรอื ควรที่
พวกเขาจะติดกาวและประกอบพระเจ้าแท้เข้าด้วยกันอย่างน้ันหรือ ไม่อย่างแน่นอน พระดาโกน
สมควรจะอยู่ท่ีกองขยะ ไม่ใช่ท่ีในโบสถ์ ถึงแม้ว่าคนอิสราเอลจะพ่ายแพ้สงคราม แต่องค์พระผู้
เป็นเจา้ก็กำลังทรงใชช้นชาตท่ีิพระองคท์รงเลอืกสรรนัน้สอนทกุคนในชัน้เรยีนระดบัโลกวา่
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คนอิสราเอลได้ออกจากประเทศอียิปต์มาแล้ว กระน้ันพวกเขาก็ยังต้องใช้เวลาล้มลุก
คลกุคลานอยูน่านหลายศตวรรษเพือ่จะละทิง้การไวว้างใจในเทพหลายองค์

รูปเคารพอาจเป็นส่ิงต่างๆ นอกเหนือไปจากรูปป้ัน รูปภาพ หรือรูปบูชา ส่ิงใด
ก็ตามทีค่รอบครองความรูสึ้กนึกคิดย่อมกลายเปน็ส่ิงท่ีเรายกยอ่งบูชาหรือรูปเคารพ
ของเราอย่างไม่ต้องสงสัย ส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ีก็อาจจะเป็นการนับถือรูปเคารพได้เช่นกัน

ความลุม่หลงในเพศตรงกนัขา้ม
การตามลา่เงินทองทรพัย์สมบติั
การปกัใจอยูกั่บรา่งกาย เครือ่งนุง่ห่ม อาหารการกนิ หรอืส่ิงใดกต็ามทีเ่รา
เปน็เจา้ของอยู ่สารเคมทีีม่จีติประสาทหรอืเครือ่งดืม่กจ็ดัอยูเ่ปน็รปูเคารพ
ไดเ้ชน่กนั
ความลุม่หลงในสถานะ การศึกษา อำนาจ หรือการควบคมุ
สิ่งต่างๆ ซึ่งตอบสนองความต้องการตนที่เราทุ่มเทเวลาอย่างมากมาย
มหาศาลให้

เมื่อเราปฏิเสธที่จะมอบความเชื่อศรัทธาให้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้า เราก็ได้
นมสัการตนเองราวกบัวา่เรานัน้เปน็พระเจา้แล้ว

...การผิดศีลธรรมทางเพศ ความโสมม ราคะตัณหา ความปราถนาชัว่
และความโลภ ซ่ึงเป็นการบชูารปูเคารพ        โคโลส ี3:5

 
ในบรรดาชนชาติต่างๆ ในโลกน้ี ชนชาติอิสราเอลแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ เพราะว่า

พระเจ้าเองทรงเป็นผู้นำและกษัตริย์ของพวกเขา แต่เม่ือเวลาผ่านไป พวกเขาก็ได้ปฏิเสธพระองค์
และเรียกร้องท่ีจะมีกษัตริย์ท่ีเป็นมนุษย์ พระยาห์เวห์ทรงตอบสนองต่อคำร้องขอของพวกเขา
แต่ความโน้มเอียงท่ีจะเจ่ินไปไว้วางใจเทพอ่ืนๆ ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม

พวกเขาเปน็คนผดิ ซ่ึงถอืพละกำลงัของตนเปน็พระเจา้
   ฮาบากกุ 1:11
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ดังนั้นวัฏจักรที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจึงยังคงดำเนินต่อไป เพียงแต่ว่าแทนที่จะมี
ผู้วินิจฉัย บัดนีพ้วกเขามกีษัตรย์ิแล้วเทา่น้ันเอง


ดาวิดเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด และเป็นท่ีรู้จักมากท่ีสุดอย่างไม่ต้องสงสัย

ไม่เหมือนกับกษัตริย์องค์อ่ืนๆ ท่ีปกครองชนชาติท่ีพระเจ้าทรงเลือกสรร กษัตริย์ดาวิดได้ไว้วางใจ
พระเจ้าอย่างแท้จริง ดาวิดได้เรียกพระเจ้าว่าทรงเป็น "พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์"

ดาวิดทรงมีช่ือเสียงในด้านการประพันธ์บทเพลงหรือบทเพลงสดุดี ซ่ึงสรรเสริญพระเจ้า
ในความรักและพระกรุณาอันย่ิงใหญ่ของพระองค์ พระองค์ยังได้ทรงเขียนการเปิดเผยพระวจนะ
ของพระเจ้าเก่ียวกับพระผู้ช่วยกู้ซ่ึงจะเสด็จมา และพระเจ้าได้ทรงปฏิญาณว่าพระผู้ทรงได้รับ
การเจิมจะเป็นผู้หน่ึงในเช้ือสายของดาวิด

...แต่ได้สมาคมกับคนต่างชาติ และทำตามขนบธรรมเนียมของ
เขาเหล่าน้ัน นมัสการรูปเคารพของพวกเขา ซ่ึงกลายเป็นกับดัก ท่านถึงกับสังเวย
ลูกชายลกูหญงิแกภู่ติผีปีศาจ พวกทา่นกระทำใหโ้ลหติบริสุทธิห์ล่ังรนิ คือโลหติ
บุตรชายหญงิ ซ่ึงเซน่สังเวยแกบ่รรดารปูเคารพ...

องค์พระผู้เป็นเจ้า... ทรงปล่อยให้ท่านตกอยู่ในกำมือของชนชาติต่างๆ
ศัตรูของท่านปกครองท่าน…พระองค์ทรงกอบกู้พวกท่านหลายครั้งหลายครา
แต่ท่านกยั็งกม้หนา้กม้ตากบฏตอ่พระองคแ์ละต้องเสือ่มทรามไปเพราะบาปผดิ
ของตน          สดุดี 106:35-38, 40-41, 43

พระผูช่้วยกู้ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงสญัญาไวจ้ะทรงเปน็
1. บตุรของหญงิ
2. ชาย
3. เชือ้สายของอบัราฮมั
4. เชือ้สายของอศิอัค
5. เช้ือสายของยาโคบ (อิสราเอล)
6. มาจากเผา่ (เช้ือสาย) ของยดูาห์
7. เชือ้สายของกษตัรยิด์าวดิ
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กษัตริย์ดาวิดทรงมีความใฝ่ฝันอันย่ิงใหญ่ว่าจะสร้างส่ิงปลูกสร้างถาวร อันประกอบด้วย
ศิลปะการออกแบบลักษณะเดียวกันแทนพลับพลาซึ่งเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆ ได้ สิ่งนั้น
เรียกว่าพระวิหาร พระองค์ทรงประสงค์จะสร้างพระวิหารข้ึนในกรุงเยรูซาเล็ม ซ่ึงได้กลายเป็น
เมืองหลวงของประเทศในรชัสมยัของพระองค ์แต่โซโลมอนพระโอรสของพระองคต่์างหาก
ท่ีทรงเปน็ผูส้ร้างพระวหิารนัน้ให้เป็นรปูเปน็รา่งจรงิๆ

กษัตริย์โซโลมอนทรงเป็นท่ีรู้จักในสองเร่ืองคือ พระปัญญาอันล้ำเลิศเหนือผู้ใดกับ
พระวหิารทีพ่ระองคท์รงสรา้งข้ึน ส่ิงปลูกสร้างอันวิจิตรนีถู้กสร้างข้ึนบนภเูขาโมรยิาห์ในกรงุ
เยรูซาเล็ม เป็นไปได้ว่าตรงตำแหน่งเดียวกับท่ีอับราฮัมได้เตรียมจะถวายอิศอัคแก่พระเจ้า อีกคร้ัง
หน่ึง อาคารแห่งน้ีไม่ใช่สถานท่ีท่ีพระยาห์เวห์ทรงประทับอยู่ กษัตริย์โซโลมอนได้ตรัสเอาไว้ว่า

พระยาห์เวห์ทรงชิงชังพิธีกรรมท่ีประกอบข้ึนอย่างไม่ใส่ใจ ท้ังพระองค์ก็มิได้ประสงค์
จะมหุ่ีนยนตเ์ป็นสหาย

...ในเมื่อฟ้าสวรรค์สูงสุดยังไม่อาจรับพระองค์ไว้ได้ พระวิหารแห่งนี้
ซ่ึงขา้พระองคส์รา้งขึน้จะยิง่เลก็นอ้ยกวา่นัน้สกัเทา่ใด    1 พงศก์ษตัรย์ิ 8:27

พระวหิารไดแ้ทนทีพ่ลับพลาซึง่พระเจา้ไดท้รงใชเ้ปน็เครือ่งชว่ยสาธติ
หลังจากที่โซโลมอนได้สิ้นพระชนม์ ชนชาติอิสราเอลได้แตกออกเป็นสองพวก

ชนสิบเผ่าทางตอนเหนือยังคงใช้ช่ือว่าอิสราเอล ในขณะท่ีชนสองเผ่าทางตอนใต้ใช้ช่ือว่ายูดาห์
การแบง่แยกครัง้น้ีดูเหมือนกับวา่จะเปน็ก้าวแรกของการออกหา่งไปจากพระเจา้ ชนเผา่ทาง
ตอนเหนือเป็นผู้นำในเร่ืองน้ี ประชากรเหลา่น้ีติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่จิตใจของพวกเขา
อยูห่่างไกลจากพระเจา้

องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ตรสัวา่ "เครือ่งบชูาทัง้หลายของเจา้มคีวามหมาย
อะไรสำหรับเรา? เราเอียนเครื่องเผาบูชา เราเอือมแกะผู้และไขมันของสัตว์
อ้วนพี เราไม่ได้พอใจกับเลือดแพะแกะหรือเลือดวัว หยุดนำเครื่องบูชาที่ไร้
ความหมายมาให้เราได้แล้ว!" อิสยาห ์1:11, 13

...เราทนการประชุมอันเลวทรามของเจ้าไม่ได้อีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
การประชุมในวันข้ึนหน่ึงค่ำ วันสะบาโตและการชมุนุมอันบริสุทธ์ิใดๆ ใจของเรา
เกลียดเทศกาลขึ้นหนึ่งค่ำ และการฉลองเทศกาลต่างๆ ตามกำหนดของเจ้า
มันกลายเป็นภาระกับเรา เราเบ่ือท่ีจะแบก... แม้เจ้าอธิษฐานมากมาย เราจะไม่ฟัง
มือของเจ้าโชกชุ่มด้วยเลือด  อิสยาห ์1:13-15
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คนอสิราเอลไมไ่ด้มองเห็นพระยาหเ์วห์ในฐานะบคุคลอีกต่อไป องค์พระผูเ้ป็นเจา้
ทรงต้องการให้ประชากรมีความสุขกับพระองค์ เป็นสหายของพระองค์ตลอดไป พระองค์มิได้
ทรงสนพระทยัในความเชือ่ฟังแบบจกัรกลหรอืมติรภาพแบบกลวงๆ

⌫
เพ่ือให้สถานการณ์สับสนย่ิงกว่าเดิม เหล่าผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จซ่ึงได้รับการดลใจ

จากซาตานก็ได้เข้ามาสร้างความป่ันป่วน แม้ว่าพระยาห์เวห์ได้ทรงประทานคำช้ีแจ้งอันชัดแจ้ง
เพ่ือให้ประชากรของพระองคส์ามารถหย่ังรู้ความแตกต่างระหว่างความจริงกับความเท็จแล้ว
ก็ตาม กระน้ันผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จก็ได้รับความนิยมจากฝูงชนมากกว่าผู้เผยพระวจนะแท้
หลายเท่านัก เพราะว่าพวกเขาบอกในส่ิงท่ีประชากรปรารถนาจะได้ยินน่ันเอง

พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า "อย่าฟังสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะเหล่านั้น
พยากรณ์แก่เจ้า พวกเขาให้แต่ความหวังลมๆ แล้งๆ แจ้งนิมิตต่างๆ จากความคิด
ของตน ไม่ใชถ้่อยคำจากพระโอษฐข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้    เยเรมห์ี 23:16

แต่คนอสิราเอลกไ็ม่ได้ฟัง และพวกเขากห็ลงเจิน่ไปเรือ่ยๆ


พระเจ้าได้ทรงส่งบรรดาผู้เผยพระวจนะแท้ซึ่งต่อต้านคนอิสราเอลอย่างรุนแรง

และเตอืนชนชาตน้ีิว่าองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะทรงพพิากษาพวกเขาทีไ่ด้ประกอบพธีิกรรมอยา่ง
ไม่ใส่ใจเพ่ือจะปลุกให้พวกเขาต่ืนข้ึน แต่ประชากรก็ยังคงหลงเจ่ินออกไปจากพระองค์มากข้ึน
เร่ือยๆ และสูญเสียส่ิงท่ีทำหนา้ท่ีเป็นเขม็ทศิทางศีลธรรมไป พวกเขาไดก้ลายเปน็คนดา้นชา
ไมรู่สึ้กรูส้าและเส่ือมศลีธรรม

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ...เขาขายผู้ชอบธรรมแลกกับเงินและ
ขายคนขัดสน แลกกับรองเท้าคู่เดียว เขาเหยียบย่ำศีรษะของผู้ยากไร้เหมือนเดิน
ย่ำฝุ่น และไม่ยอมให้ความยุติธรรมแกผู้่ถูกกดข่ี พ่อลูกเข้าหาผู้หญิงคนเดียวกัน
เป็นเหตใุหน้ามบรสุิทธ์ิของเราถกูลบหลูดู่หม่ิน เขาเอนตวัลงนอนขา้งแทน่บูชา
ทุกแท่น สวมเสื้อผ้าที่ยึดมาเป็นของประกัน และในนิเวศแห่งพระของเขา
เขาดื่มเหล้าองุ่นซึ่งยึดมาเป็นค่าปรับ"     อาโมส 2:6-8
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การเผยพระวจนะที่ได้สำเร็จเป็นจริงแต่ละข้อก็ได้ย้ำเตือนประชากรให้รู ้ว่า
พระยาห์เวห์ทรงเช่ือถือได้ พระองค์ทรงพ่ึงพาได้ พระองค์ทรงไว้วางใจได้ ดังท่ีเราได้เห็นแล้ว
วา่มเีพียงพระยาหเ์วหเ์ทา่นัน้ทีท่รงสามารถสญัญาและรกัษาพระสญัญาได้

แตค่นอสิราเอลก็เอาแตสื่บเสาะและทำความเขา้ใจกบัขอ้เผยพระวจนะทีไ่ดส้ำเรจ็
เป็นจริงท่ีแตกก่ิงก้านสาขาออกอย่างมากมายมหาศาล น่ันเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติในสมัยน้ัน
ด้วยเหตุผลบางประการมนุษยชาติพลาดประเด็นสำคัญไป เราบอดใบ้ต่อความหายนะของ
เราเอง



"เราเปน็พระเจา้ ไม่มีพระอืน่ใด เราเปน็พระเจา้ ไม่มีผู้ใดเสมอเหมอืน
เราแจง้อวสานตัง้แตต่อนตน้ แจง้สิง่ทีจ่ะเกดิข้ึนต้ังแตค่รัง้โบราณ"

 อิสยาห ์46:9-10

⌫⌫⌫
พระคมัภีร์กล่าววา่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ได้ทรงนำผูเ้ขียน 40 คน ด้วยวธีิการ

อันพิเศษยิง่เสียจนกระทัง่ส่ิงต่างๆ ท่ีถูกบันทกึเอาไว้น้ันตรงกบัส่ิงท่ีพระองคไ์ด้ทรง
ประสงคจ์ะให้เขียนเอาไวจ้ริงๆ ในเวลาเดยีวกันพระยาห์เวห์ก็ทรงอนญุาตให้ผู้เขียน
ซ่ึงเป็นมนุษย์ได้บันทึกข้อพระธรรมตามแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผู้เผยพระวจนะ
แต่ละคน แต่ปราศจากขอ้ผิดพลาดใดๆ ท้ังส้ิน ผู้เขียนทัง้ 40 คน ไม่อาจเพ่ิมเตมิ
ข้อคิดเห็น ส่วนตัวลงไปในพระคัมภีร์ได้โดยเสรี ข้อพระธรรมไม่ใช่ส่ิงท่ีพวกเขาคิดฝัน
ข้ึนเอาเอง

พร้อมๆ กับท่ีได้ให้คำเตือนเก่ียวกับความบาป บรรดาผู้เผยพระวจนะแท้ก็ยังได้ให้
ข้อมูลอย่างจำเพาะเจาะจงเก่ียวกับพระผู้ช่วยกู้ท่ีพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ซ่ึงจะทรงเสด็จมา
ในวันข้างหน้าอีกด้วย ในลำดับต่อไป เม่ือใดก็ตามท่ีคุณเห็นสัญลักษณ์หนังสือม้วน ก็ขอ
ให้คุณได้ทราบว่านั่นเป็นการอ้างถึงการเผยพระวจนะที่ได้สำเร็จเป็นจริงเรียบร้อยแล้ว
ซ่ึงการเผยพระวจนะน้ันได้มีข้ึนหลายร้อยปีก่อนท่ีส่ิงน้ันๆ จะเกิดข้ึน

…ท่านต้องเข้าใจว่า ไม่มีคำพยากรณ์ใดในพระคัมภีร์ที ่มาจาก
ความเขา้ใจของตวัผูเ้ผยพระวจนะเอง เพราะคำของผูเ้ผยพระวจนะนัน้มิได้
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เกิดจากเจตจำนงของมนษุย์ แต่มนุษย์กล่าวถ้อยคำซ่ึงมาจากพระเจา้
ตามท่ีพระวญิญาณบรสุิทธ์ิทรงดลใจ (นำ) เขา 2 เปโตร 1:20-21

คำว่า "นำ" มีปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ตอนอ่ืนในบริบทว่าเป็นการนำคนอัมพาต
คนพิการไม่อาจเดินไปได้ด่ังใจฉันใด ผู้เผยพระวจนะก็ไม่ได้เขียนข้อพระธรรมตามความ
โน้มเอียงภายในจิตใจของตนเองฉันน้ัน หาไม่แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะมิทรงประทับตรา
เห็นชอบแก่ความพยายามที่จะเขียนของมนุษย์ พระคัมภีร์กล่าวเอาไว้ชัดเจนว่า
น่ีเป็นพระสาส์นขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้ังแต่ต้นจนจบ

⌫
ถ้าหากเราจะใชห้นังสือเบญจบรรณ (หนังสือห้าเล่ม) ท่ีโมเสสเปน็ผูเ้ขียน

เป็นตัวอย่าง เราก็อาจจะแบ่งเนื้อหาของพระคัมภีร์ออกเป็นสองหมวดย่อย นั่นคือ
ขอ้มลูทีต่อ้งรู้กับขอ้มลูเก่ียวกับการเผยพระวจนะ

ข้อมูลที่ต้องรู้ให้คำตอบแก่คำถามเกี่ยวกับต้นกำเนิดของจักรวาลและ
มนุษยชาติ ต้นกำเนิดของความชั่วร้ายกับความตาย วิธีการหลีกหนีความโศกเศร้า
แหล่งของความชืน่ชมยนิด ี ส่ิงท่ีนำไปสูชี่วิตนรัินดร ์ ข้อมูลหมวดนียั้งให้คำแนะนำที่
สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน แต่คำถามใหญ่ก็ยังคงมีอยู่
"เราจะรูไ้ด้อย่างไรวา่พระคมัภีร์พูดถูกต้องในเรือ่งต่างๆ ท่ีปรากฏอยูน้ั่น"

คำตอบสำหรบัคำถามนีป้รากฏอยูใ่นโครงสรา้งอันมเีอกลักษณเ์ฉพาะของ
พระคัมภีร์ ข้อมูลท่ีต้องรู้ซ่ึงถูกบันทึกโดยโมเสสจะไดรั้บการพจิารณาวา่เป็นข้อมูลท่ี
เชือ่ถือไดก็้ตอ่เมือ่ข้อมลูเก่ียวกับการเผยพระวจนะท่ีท่านไดบั้นทกึถูกต้อง 100 %
ถ้าท่านถูกต้องแม่นยำในข้อมูลเกี่ยวกับการเผยพระวจนะก็เป็นไปได้สูงที่ท่านจะ
ถูกต้องแม่นยำในข้อมูลท่ีต้องรู้เช่นเดียวกัน ถ้าการเผยพระวจนะของทา่นไม่ได้สำเร็จ
เป็นจรงิตรงตามตวัอักษรแลว้ ข้อความทัง้หมดกจ็ะถูกปฏิเสธ

ไม่เพียงแต่การเผยพระวจนะของโมเสสได้สำเร็จเป็นจริงในชั่วชีวิตของ
ท่านเท่านั้น คำเผยพระวจนะของท่านยังคงสำเร็จเป็นจริงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ถึงแม้ว่าผมจะไดใ้ช้โมเสสเป็นตัวอย่างประกอบคำอธบิาย แต่หลักการน้ีก็นำไปใชไ้ด้
กับผูเ้ผยพระวจนะทา่นอ่ืนๆ เช่นเดยีวกนั
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ตัวอยา่งทีมี่ชีวิตอยู่
โมเสสได้เขียนคำเผยพระวจนะหลายเรื่อง แต่คำเผยพระวจนะบางส่วน

ท่ีชวนให้หลงใหลมากท่ีสุดน้ันเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์และอนาคตของคนอิสราเอล
รายละเอียดต่างๆ ที่ท่านได้ทำนายเอาไว้ล่วงหน้ามิได้คลุมเครือ ไม่ชัดแจ้งหรือ
ไม่มีตัวตน มีเร่ืองราวในสมยัศตวรรษที ่17 กษัตรย์ิหลุยส์ท่ี 14 แห่งฝร่ังเศสได้ทรง
สั่งให้ Blaise Pascal นักคณิตศาสตร์และนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่มอบหลักฐานของ
ส่ิงเหนือธรรมชาตแิก่พระองค์ ปาสกาลได้ตอบพระองค์ว่า "คนยิวอย่างไรล่ะ ฝ่าบาท
คนยวิ"

เป็นทีชั่ดเจนจากงานเขยีนของปาสกาลวา่ ท่านไดศึ้กษาการเผยพระวจนะ
ของคนโบราณ และไม่ต้องสงสัยเลยว่า ท่านได้ผสานงานศึกษาของท่านเข้ากับความรู้
ทางดา้นคณติศาสตร ์ ท่านเปน็บดิาแหง่ทฤษฎเีร่ืองความนา่จะเปน็ ท่านนา่จะรูดี้ว่า
โอกาสท่ีคนยิวจะทำให้การเผยพระวจนะสำเร็จเป็นจริงได้น้ันมีน้อยมากเสียจนเป็นไป
ไม่ได้เลย กระนั้นการที่คำเผยพระวจนะของพวกเขาได้สำเร็จเป็นจริง นั้นก็เป็นข้อ
เท็จจรงิท่ีสำคัญยิง่ทางประวติัศาสตร ์(ดูตัวอยา่งคำเผยพระวจนะในหนา้ต่อไป)



บทที ่เกา้  243
…เ

พร
าะ
วา่
โม
เส
สถ

กูต้
อง

แม
น่ย

ำ 
10

0%
 ใน

เรือ่
งข

อ้มู
ลเ
กีย่

วก
บัก

าร
เผ
ยพ

ระ
วจ
นะ

เร
าร
ูไ้ด้
อย่

าง
ไร
วา่
ข้อ

มูล
ที่ต้

อง
รูเ้
ชื่อ

ถือ
ได้

?

ข้อ
มูล

ที่ต้
อง

รู้

ต้น
กำ

เน
ดิข

อง
จกั

รว
าล

ต้น
กำ

เน
ดิข

อง
มน

ษุย
ชา

ติ
ต้น

กำ
เนิ
ดข

อง
คว

าม
ชั่ว

ร้า
ย

คว
าม

บา
ป

วิธ
กีา

รห
ลกี

หน
คีว

าม
โศ
กเ
ศร

า้
แห

ล่ง
ขอ

งค
วา
มช

ื่นช
ม

ยิน
ดี 
ชีวิ

ตนิ
รัน

ดร
์

คำ
แน

ะน
ำท

ีส่า
มา

รถ
นำ

ไป
ปฏ

บิัติ
ได
เ้ก
ีย่ว

กบั
ชีวิ

ตป
ระ
จำ
วนั

ข้อ
มูล

เกี่
ยว

กับ
กา

รเผ
ยพ

ระ
วจ
นะ

ตัว
อย่

าง
คำ

เผ
ยพ

ระ
วจ

นะ
ซึ่ง
บัน

ทึก
โด
ยโ
มเ
สส

(1,
40

0 ปี
ก่อ

นค
ริส

ตก
าล

)
กา

รส
ำเร็

จเ
ป็น

จริ
ง

โม
เส
สไ
ด้ก

ล่า
วเ
อา

ไว
้ว่า

 ห
ลัง

จา
ก

ที่ท
่าน

ได
้เส

ียช
ีวิต

ไม
่นา

นน
ักค

น
อิส

รา
เอ
ลจ

ะก
บฏ

ต่อ
พร

ะย
าห

์เวห
์

"...ห
ลัง
จา
กข้
าพ

เจ้า
ตา
ยไป

แล้
ว ท่

าน
จะ
เสื่อ

ม
ทร

าม
ลง

แล
ะห

ันเ
หจ

าก
ทา

งท
ี่ข้า

พเ
จ้า

กำ
ชับ

ท่า
นไ
ว้" 

   
   
เฉ
ลย

ธร
รม

บัญ
ญัต

ิ 31
:29

14
00

 ปี
กอ่

นค
รสิ

ตก
าล

 - 
คร

สิต
ศกั

รา
ชท

ี ่7
0

ปร
ะวั
ติศ

าส
ตร์

เปิ
ดเ
ผย

ให้
เรา

ทร
าบ

ว่า
 คน

อิส
รา

เอ
ลไ
ด้ก

บฏ
จริ
งๆ

 แล
ะลั

กษ
ณะ

ขอ
งก
าร
กบ

ฏน
ัน้

กท็
วขีี้

นเ
รือ่

ยๆ
 เม

ือ่เ
วล

าผ
า่น

ไป
โม
เส
สไ
ด้ก

ล่า
วว่
า ก

รุง
เย
รูซ

าเล็
มจ

ะ
ถูก
ทำ
ลา
ยล

งใน
ที่สุ
ดแ

ละ
คน

อิส
รา
เอล

จะ
กร

ะจ
ัดก

ระ
จา
ยไ
ปท

ั่วท
ุกม

ุมโ
ลก

"ท่
าน

จะ
ถูก

ขุด
รา
กถ

อน
โค
นจ

าก
แผ

น่ดิ
น…

อง
ค์พ

ระ
ผู้เป็

นเ
จ้า
จะ
ทร

งก
ระ
จา
ยท่

าน
ไป
ยัง

ชน
ชา

ติต
่าง
ๆ 

จา
กส

ุดโ
ลก

ด้า
นห

นึ่ง
ไป
ยัง

อีก
ดา้

นห
นึง่

"  
  เ
ฉล

ยธ
รร
มบ

ญัญ
ตัิ 

28
:63

-6
4

ใน
ปีค

ริส
ตศ

ักร
าช

ที่ 
70

 ค
นโ
รม

ันไ
ด้ท

ำล
าย

กร
ุงเย

รูซ
าเล

็ม 
แล

ะได
้ทำ

ให
้คำ

เผ
ยพ

ระ
วจ

นะ
โด
ยล

ะเ
อีย

ดข
อง

โม
เส
สไ
ด้ส

ำเ
ร็จ

เป
็นจ

ริง
9

ปร
ะช

าก
รก

ระ
จัด

กร
ะจ
าย

ไป
ยัง

สู่ช
นช

าต
ิต่า

งๆ
โม
เส
สไ
ด้ก

ล่า
วเอ

าไว้
ว่า
คน

อิส
รา
เอ
ล

จะ
ได้
รับ

กา
รก

ดขี่
ข่ม

เห
งเนื

อง
ๆ จ

าก
ชน

ชา
ติต่
าง
ๆ ที่

พว
กเข

าได้
เข้า

ไป
อา
ศัย

อยู่
ด้ว
ย ทุ

กวั
นนี้

เรา
เรีย

กลั
กษ

ณะ
กา
ร

กด
ขี่น

ี้ว่า
เป
็นล

ัทธ
ิต่อ

ต้า
นย

ิว*

 "ใ
นห

มูช่
นช

าต
เิห
ลา่

นัน้
 ท่

าน
จะ
ไม
ไ่ด
อ้ย

ู่
สง

บสุ
ขเ
ลย

ไม่
มีแ

ม้แ
ต่ที่

ให้
วา
งเท้

า…
 ท่า

น
จะ
วิต

กว้
าวุ่
นทั้

งก
ลา

งวั
นแ

ละ
กล

าง
คืน

ไม่
มี

คว
าม

มั่น
ใจ
ใด
ๆใ
นช

ีวิต
"

   
  เ

ฉล
ยธ

รร
มบ

ญัญ
ตัิ 

28
:65

-6
6

ปีค
รสิ

ตศ
กัร

าช
ที ่

70
-1

94
8 
พว

กเ
ขา

เป
น็ท

ีรู่จ้
กั

ใน
นา

ม "
คน

ยิว
เร่ร่

อน
" ใ
นเ
รื่อ

งข
อง

กา
รถ

กูก
ดขี่

ข่ม
เห
งแ

ล้ว
 ไ
ม่ม

ีชน
ชา

ติใ
ดท

ี่พบ
กับ

กา
รก

ด
ขี่ข่

มเ
หง
มา
กไป

กว่
าค
นยิ

วที่
กร
ะจั
ดก

ระ
จา
ยไ
ปอี

ก
แล้

ว

*ล
ทัธ

ติ่อ
ตา้

นช
นโ
บร

าณ
ทีม่ี

ถิน่
กำ

เน
ดิใ
นแ

ถบ
ภา

คต
ะว
นัอ

อก
แล

ะภ
าค

เห
นอื

ขอ
งอ

าฟ
รกิ

า ร
วม

ทัง้
อา

หร
บัแ

ละ
ฮบี

ร)ู

ตา
มป

ระ
วตัิ

ศา
สต

รแ์
ล้ว

 ชน
ชา

ตทิี่
รอ่

นเ
ร่

จะ
ถูก

กล
ืนห

าย
ไป
กับ

ชน
ชา

ติอ
ื่นๆ

 โม
เส
ส

ได
้เข
ียน

เอ
าไว

้ว่า
คน

อิส
รา
เอ
ลจ

ะย
ังค

ง
รัก

ษา
เอ
กล

ักษ
ณ์ข

อง
พว

กเ
ขา

เอ
าไว

้ได
้

..."
เมื่อ

เข
าอ
ยู่ใน

ดิน
แด

นข
อง
ศัต

รู เ
รา
จะ
ไม่

ปฏ
ิเส
ธห

รือ
เก
ลีย

ดช
ังพ

วก
เข
าจ

นถ
ึงก

ับ
ทำ

ลา
ยล

้าง
พว

กเ
ขา

ให
้หม

ดส
ิ้น…

"
เล
วีน

ิติ 
26

:44

ข้อ
เท็จ

จริ
งที่
ว่าค

นยิ
วส
าม
าร
ถค

งเอ
กลั
กษ

ณ์ข
อง
ตน

เอา
ไว้ไ

ด้ห
ลัง
จา
กที่

ได้ก
ระ
จัด

กร
ะจ
าย
ไป
อยู่

ตา
มที่

ต่า
งๆ

 กว่
า 2

,00
0 ปี

แม้
ว่า
จะ
ต้อ

งพ
บกั

บ อุ
ปส

รร
ค

นา
นัป

กา
รก็
ยัง
คง
ถือ

ว่า
เป็
นเ
รื่อ
งป

าฏิ
หา

ริย์
อยู่

11

โม
เส
สไ
ด้เ

ขีย
นเ
อา

ไว
้ว่า

เม
ื่อใ

กล
้

สิ้น
ยคุ

อัน
ชัว่

รา้
ย พ

ระ
เจา้

จะ
ทร

งน
ำ

คน
อิส

รา
เอ
ลก

ลับ
สู่ป

ระ
เท
ศข

อง
พว

กเ
ขา

..."
เมื่อ

นั้น
พร

ะย
าห์

เวห์
พร

ะเจ้
าข
อง
ท่า

นก็
จะ
ทร

ง
…ร

วบ
รว
มท่

าน
กลั

บคื
นม

าจ
าก
ชน

ชา
ติต่

าง
ๆ ซึ่

ง
พร

ะอ
งค์
ทร
งก
ระ
จา
ยท่

าน
ไป

 ...แ
ละ
นำ
ท่า
นก

ลับ
มา

อีก
 พ
ระ
อง

คจ์
ะท

รง
นำ

ทา่
นม

าย
งัด

นิแ
ดน

ทีเ่
ป็น

ขอ
งบ

รร
พบุ

รุษ
ขอ

งท่
าน

 แล
ะท่
าน

จะ
คร

อบ
คร

อง
ดิน

แด
นน

ี้"  
   

   
 เฉ

ลย
ธร
รม

บัญ
ญัต

ิ 3
0:3

-5

ปีค
ริส

ตศ
ักร

าช
ที่ 

19
48

 จ
นถ

ึงป
ัจจ

ุบัน
 ใน

ช่ว
ง

10
0 

ปีม
าน

ี้คน
ยิว

ได
้เด
ินท

าง
กล

ับไ
ปย

ังบ
้าน

โบ
รา
ณข

อง
พว

กเ
ขา

อย
า่ง
เน
อืง

แน
น่ 
รา
วก

บัว่
า

เร
าก

ำล
ังอ

ยู่ใ
นข

ั้นต
อน

ที่ม
ีส่ว

นไ
ด้ร

ู้เห
็นว

่า
คำ

เผ
ยพ

ระ
วจ

นะ
โบ
รา
ณไ

ดส้
ำเร

จ็เป
น็จ

รงิ
12



244  บทที ่เกา้

 
ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าหลายท่านได้เสี่ยงชีวิตประจันหน้ากับเหล่าผู้เผย

พระวจนะเทยีมเทจ็ เอลียาห์ก็เป็นชาวฮบีรคูนหนึง่ท่ีได้มีประสบการณเ์ช่นนัน้ ท่านไดเ้ตือน
คนอสิราเอล บอกพวกเขาใหก้ลับใจใหม ่ เปล่ียนความคดิ ให้หันหลังกลับจากความไมเ่ช่ือ
มาสู่ความเช่ือศรัทธาในพระเจ้า กษัตริย์อาหับแห่งอิสราเอลได้ทรงต่อต้านเอลียาห์ อีกท้ังยังได้
ทรงลอ้เลียนถากถางคำพดูของทา่น

พระอาเชราหเ์ป็นเทพท่ีีมีรากกำเนดิมาจากหอบาเบล เช่ือกันวา่พระอาเชราหเ์ป็น
นางสนมของพระบาอลั การนับถือรูปเคารพและพิธีนมัสการสำหรับพระอาเชราห์เต็มไปด้วย
ความเยา้ยวนและเสือ่มทราม

⌫
เป็นเร่ืองน่าสังเกตเป็นอย่างย่ิงว่ามีเอลียาห์คนเดียวท่ีต่อต้านผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ

850 คน ทุกวันน้ีมีแนวคิดผิดๆ ท่ีว่า ถ้ามีคนจำนวนมากเช่ือในบางส่ิงก็แสดงว่าส่ิงน้ันเป็นส่ิงท่ี
ถูกต้อง แต่พระคมัภีร์เตือนเราในเรือ่งน้ีโดยกลา่ววา่

เม่ืออาหบัเหน็เอลยีาหก็์ตรัสว่า "น่ีหรอืเจา้คนทีน่ำความเดอืดรอ้นมา
สู่อิสราเอล?"

เอลียาห์ตอบว่า "ไม่ใช่ข้าพเจ้า ท่านกับวงศ์วานของบิดาของท่าน
ต่างหากที่นำความเดือดร้อนมาสู่อิสราเอล ท่านได้ละทิ้งพระบัญชาของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ไปตดิตามพระบาอลั    1 พงศก์ษตัรย์ิ 18:17-18

พระบาอัลเป็นเทพหลักในตะวันออกกลาง เช่ือกันว่าพระบาอัลเป็นโอรสของพระดาโกน
รูปแบบศาสนาท่ีห้อมล้อมการนมัสการมีลักษณะลามกอนาจารและความวิปริตในการแสวงหา
ความสุขใจจากการทำร้ายผู้อ่ืน เอลียาห์ได้ประจันหน้ากับเทพเทียมเท็จ ท่านได้ทูลต่อกษัตริย์อาหับว่า

"บัดน้ี จงรวมประชากรจากท่ัวอิสราเอลมาพบข้าพเจ้าบนภูเขาคารเมล
พรอ้มท้ัง ผูท้ำนายของพระบาอลั 450 คน และผูท้ำนายของเจา้แม่อาเชราห์
400 คน ซ่ึงรว่มโตะ๊เสวยของพระนางเยเซเบล"       1 พงศก์ษตัรย์ิ 18:19

"จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะประตูใหญ่และทางกว้าง นำไปสู่ความ
พินาศ และคนเป็นอันมากเข้าไปทางนัน้ ส่วนประตูเล็กและทางแคบนำไปสูชี่วิต
และมีเพียงไม่ก่ีคนท่ีค้นพบต้นไม้และผลของมัน "จงระวังผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ
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เขามาหาพวกท่านในคราบแกะ แต่ภายในคือสุนัขป่าดุร้าย ท่านจะรู้จักเขา
โดยผลของเขา   มัทธวิ 7:13-16

การติดตามทั้งพระบาอัลและองค์พระผู้เป็นเจ้าในเวลาเดียวกันไม่ใช่ทางเลือกที่
สามารถกระทำได้ ไม่มีใครเคยทำไดส้ำเร็จและจะไม่มีใครทำเช่นน้ันได้ พระเจ้ามิทรงอนุญาต
ให้มีพ้ืนทีใ่ห้ความจรงิกับความเทจ็ปะปนกนั พระองคท์รงชงิชังลัทธิการผสานศาสน์

เรารู้จักผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จได้จากผลของพวกเขา จากคำสอนของพวกเขา
ไม่ว่าคำสอนเหล่าน้ันจะเห็นชอบกับพระดำรัสของพระเจ้าหรือไม่ก็ตาม ในกรณีน้ี พระยาห์เวห์
ได้ทรงประทานคำชีแ้จงอันชดัแจง้ให้แก่คนอสิราเอล ซ่ึงช่วยใหพ้วกเขาหยัง่รู้ความแตกตา่ง
ระหว่างความจริงกับความเท็จได้ อย่างไรก็ตามเหล่าผู้เผยพระวจนะของพระบาอัลกับพระ
อาเชราห์ก็เป็นท่ีนิยมมากกว่า เน่ืองจากพวกเขาพูดในส่ิงท่ีประชากรปรารถนาท่ีจะได้ยินน่ันเอง


เอลียาห์ได้ท้าทายอาหับให้เผชิญหน้าเพื่อประลองกันบนภูเขาคารเมล เนื่องจาก

มีหลักฐานแสดงว่าภูเขานี้เป็นสถานที่นมัสการพระบาอัล เอลียาห์ให้เหล่าผู้เผยพระวจนะ
เทียมเทจ็ไดเ้ปรยีบดว้ยการตัง้หลักอยู่ในบา้นของตนเอง

อาหับจึงส่งข่าวไปท่ัวท้ังอิสราเอล และเรียกบรรดาผูท้ำนายมาชุมนุม
บนภูเขาคารเมล เอลียาห์มาอยู่ต่อหน้าประชาชนและกล่าวว่า "พวกท่านจะ
เหยียบเรือสองแคมไปนานสักเท่าใด? หากพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า
จงตดิตามพระองค ์แต่หากบาอลัเป็นพระเจา้ ก็ไปตดิตามเขาเถดิ"

   1 พงศก์ษตัรย์ิ 18:20-21

เอลียาห์จึงกล่าวว่า "...จงนำวัวหนุ่มมาสองตัว ให้ผู้ทำนายของ
พระบาอลัเลือกไปตวัหนึง่ สับเป็นทอ่นๆ วางบนฟนืทีแ่ท่นบูชา แต่ไมต้่องจดุไฟ
แล้วเราจะเตรียมวัวอีกตัว นำมาวางบนฟืนโดยไม่จุดไฟเช่นกัน จากน้ันพวกเจ้าจง
ร้องออกนามพระของพวกเจา้ ส่วนเราจะร้องออกนามพระยาห์เวห์ พระเจ้าองค์
ที่ตอบโดยส่งไฟมานั่นแหละคือพระเจ้าที่แท้จริง"   1 พงศก์ษตัรย์ิ 18:22-24

พวกเขาจงึรบัวัวไปจดัเตรยีม แล้วพวกเขารอ้งเรยีกพระบาอลัต้ังแต่
เช้าจนเทีย่ง ร้องตะโกนวา่ "ข้าแต่พระบาอลั โปรดตอบเถดิ" แต่ไม่มีใครตอบ

เอลียาหไ์ด้บอกใหเ้หล่าผู้เผยพระวจนะของพระบาอลั "เร่ิมตน้ก่อน"
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อะไรเลย พวกเขาก็ร่ายรำไป รอบๆ แท่นที่สร้างขึ้น ตอนเที่ยงเอลียาห์ก็เริ่ม
ถากถางพวกเขาวา่ "ตะโกนดังข้ึนอีกหน่อย! ก็บาอัลเป็นพระเจ้าน่ี! บางทีอาจจะ
กำลงัเขา้สมาธ ิหรอืเข้าหอ้งนำ้อยู่ หรอืกำลงัเดนิทาง ไมก็่หลบัไป ต้องชว่ยกนั
ปลุกให้ตื่น" ฉะนั้นพวกเขายิ่งร้องตะโกนดังขึ้น เอาดาบและหอกมาเชือด
เนื้อตัวเองตามพิธีจนเลือดไหล   1 พงศก์ษตัรย์ิ 18:26-28

⌫ ⌫

การนมัสการเหล่าเทพผีร้ายมักมีการท่ิมแทงร่างกาย น่ีเป็นเคร่ืองหมายของศาสนา
เทียมเทจ็

เท่ียงวันผ่านไป พวกเขาส่งเสียงตลอดบ่ายจนถึงเวลาถวายเคร่ืองบูชา
ในตอนเยน็ แต่ไม่มีเสียงตอบรบั ไม่มีคำตอบอะไรเลย ไม่มีใครสนใจ

      1 พงศก์ษตัรย์ิ 18:29

เอลียาห์ต้องการให้ฝูงชนทีก่ำลังเฝ้ามองดอูยู่ รวมถงึคนทีอ่ยู่ในชัน้เรยีนระดบัโลก
มาถงึจดุทีพ่วกเขาจะกลา่ววา่

รปูเคารพมคุีณคา่อะไรในเมือ่มนษุยเ์ปน็ผูแ้กะสลกัมนัขึน้? หรอืรปูท่ี
สอนความเท็จน้ันมีคุณค่าอะไร? เพราะผู้ท่ีสร้างรูปน้ันข้ึนก็วางใจในส่ิงท่ีตนสร้าง
เขาสร้างรูปเคารพที่พูดไม่ได้    ฮาบากกุ 2:18

เอลียาห์จึงกล่าวแก่เหล่าประชากรว่า "มาที่นี่เถิด" ...เอลียาห์ซ่อม
แท่นบูชาขององค์พระผู ้เป็นเจ้าซึ ่งอยู ่ในสภาพหักพัง เอลียาห์นำหินมา
สิบสองก้อน แต่ละก้อนแทนแต่ละเผ่าซึ่งสืบเชื้อสายมาจากยาโคบ ผู้ซึ ่ง
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้ว่า "อิสราเอลจะเป็นนามของเจ้า" เขาใช้หินสร้าง
แท่นบูชาในพระนามพระยาห์เวห์และขุดร่องรอบแท่นพอที่จะใส่เมล็ดพืช
ได้ประมาณ 15 ลิตร    1 พงศก์ษตัรย์ิ 18:30-32

ร่องน้ันจไุด้ประมาณ 15 ลิตร (4 แกลลอน)

เขาเรยีงฟนืบนแทน่ และสับวัวหนุม่ตัวนัน้เปน็ทอ่นๆ วางบนฟนื
      1 พงศก์ษตัรย์ิ 18:33
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เอลียาหไ์ดก้ล่าววา่...

เขากล่าวว่า "จงทำอีกครั้ง" พวกเขาก็ปฏิบัติตาม แล้วเขาสั่งว่า
"ทำเป็นครั้งที ่สาม" พวกเขาก็ทำตามเป็นครั้งที ่สาม น้ำนั้นไหลรอบแท่น
เต็มรอ่งทีขุ่ดไว้   1 พงศก์ษตัรย์ิ 18:34-35

พวกเขาได้เอาน้ำสิบสองไหขนาดใหญ่ราดแท่นบูชากับไม้ ประเด็นของการทำเช่นน้ี
ก็ชัดเจน น่ันคอืถ้าหากไมมี่พระเจา้ท่ีแท้จรงิก็จะไมมี่กองไฟเกิดขึน้

พอถงึเวลาถวายเครือ่งบชูา ผูเ้ผยพระวจนะเอลยีาหเ์ดินมาขา้งหนา้
และอธิษฐานว่า "ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และอิสราเอล
ขอให้เป็นที่ทราบทั่วกันในวันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล และ
ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ และกระทำทั้งหมดนี้ตามพระบัญชาของ
พระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงตอบข้าพระองค์ โปรดตอบเถิด
เพ่ือประชากรเหล่าน้ีจะได้รู้ว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า และพระองค์ทรงนำ
จิตใจของพวกเขากลับมาหาพระองค์"

ทันใดนั้นเองไฟขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ตกลงมา และเผาเครื่องบูชา
ฟืน หิน และพื้นดินตรงนั้น และแม้แต่น้ำในร่องรอบแท่นก็แห้งไปหมด เมื่อ
ประชากรเห็นดังนั ้น ก็ซบหน้าลงร้องว่า "พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า!
พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า!" 1 พงศก์ษตัรย์ิ 18:36-39

พระยาหเ์วห์ทรงเปน็พระเจา้! พวกเขาตอ้งไว้วางใจในพระองค์

 
ประสบการณ์บนภูเขาคารเมลของคนอิสราเอล ไม่ได้หยุดยั้งพวกเขาจากการ

นมัสการรูปเคารพต่างๆ ก่อนท่ีโมเสสจะเสียชีวิต เขาได้เผยพระวจนะเอาไว้ว่า ในท่ีสุดวันท่ีองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงพระพโิรธก็จะมาถงึ เพราะคนอสิราเอลไดย่ั้วยพุระองคด้์วย...

...พระต่างด้าวทั้งปวงของเขา และยั่วยุพระพิโรธของพระองค์ด้วย
รูปเคารพอันน่าชิงชังท้ังหลาย พวกเขาเซ่นสังเวยแกภู่ตผีปีศาจซ่ึงไม่ใช่พระเจา้
เป็นพระซึ่งเขาไม่เคยรู้จัก พระซึ่งเพิ่งปรากฏ พระซึ่งบรรพบุรุษของท่าน
ไม่เกรงกลัว         เฉลยธรรมบญัญัติ 32:16-17
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ถึงกระนัน้ ผู้เผยพระวจนะทา่นหนึง่ของพระยาหเ์วห์ก็ได้เขียนเอาไวว่้า

ถึงกระนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้ายังทรงปรารถนาจะเมตตาเจ้า พระองค์
ทรงลุกขึ้นเพื่อแสดงความเมตตาสงสารต่อเจ้า เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็น
พระเจ้าแห่งความยุติธรรม...    อิสยาห ์30:18

แต่เม่ือคนอิสราเอลยังคงเฝ้าแต่ก้มศีรษะนมัสการเหล่าเทพผีร้าย องค์พระผู้เป็นเจ้า
ก็ได้ทรงกระทำในส่ิงท่ีพระองค์ได้ทรงสัญญาเอาไว้ น่ันคือพระองค์ได้ทรงส่งการพิพากษามา
คนอัสซีเรียยกทัพมารุกรานชนสิบเผ่าทางตอนเหนือในปีท่ี 722 ก่อนคริสตกาลและได้จับตัวเอา
พวกเขาไปเป็นเชลย พระคัมภีร์มิได้บันทึกถึงการคืนถ่ินของคนอิสราเอลอย่างเป็นแบบแผน

* คนจากบริเวณ
ที่หอบาเบล
ถูกสร้างขึ้น

สองเผ่าทางตอนใต้ยังคงสถานะรัฐที่แยกตัวออกมาทาง
การเมือง จนกระท่ังปีท่ี 586 ก่อนคริสตกาล เม่ือคนบาบิโลน* ได้บุกเข้า
ย่ำยีกรุงเยรูซาเล็ม และทำลายล้างพระวิหารอันย่ิงใหญ่ของโซโลมอน
และจับตัวเอาพวกเขาไปเป็นเชลย


ระหว่างท่ีคนอิสราเอลพลัดถ่ินอยู่น้ัน ชนชาติอ่ืนๆ ก็เร่ิมต้น

เรียกพวกเขาว่าคนยิว ซ่ึงเป็นการอ้างอิงข้อเท็จจริงว่าพวกเขาส่วนใหญ่
มาจากเผ่ายูดาห์ เมื่อพระวิหารถูกทำลายลง คนยิวก็เริ่มมีการใช้
ธรรมศาลาหรือ synagogue* ให้เป็นสถานที่พบปะทั้งเพื่อสำหรับ
ส่ังสอนและเพือ่ศึกษาขอ้พระธรรม

* คำในภาษากรีก
สำหรับคำว่า
ที่ประชุม
สมัชชา



บทที ่เกา้  249

ระหวา่งทีต่กเปน็เชลยอยูน้ั่น หน่ึงในผูเ้ผยพระวจนะ 40 คนไดเ้ขียนเอาไวว่้า

"ข้าแต่องค์พระผู ้เป็นเจ้า พระองค์ทรงชอบธรรม แต่ทุกวันนี ้
ข้าพระองค์ทั้งหลายต้องอับอายขายหน้า ไม่ว่าชาวยูดาห์ ชาวกรุงเยรูซาเล็ม
และปวงชนอิสราเอลทั้งใกล้และไกลในประเทศต่างๆ ซึ่งพระองค์ทรงทำให้
ข้าพระองคท้ั์งหลายกระจดักระจายไป เพราะเราไมไ่ดซ่ื้อสัตย์ต่อพระองค์

องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายทรงเปี่ยมด้วย
ความเมตตาและทรงให้อภัย แม้ว่าข้าพระองค์ทั ้งหลายกบฏต่อพระองค์
ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้เชื่อฟังพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย
และไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่พระองค์ประทานผ่านทางผู้เผยพระวจนะ
ผู้รับใช้ของพระองค ์อิสราเอลทัง้ปวงไดล่้วงละเมิดบทบัญญัติของพระองคแ์ละ
หลงเตลดิไป ไมย่อมเช่ือฟังพระองค์

ตามท่ีบันทึกไวแ้ล้วในบทบญัญัติของโมเสส ถึงกระนัน้ขา้พระองค์
ทั้งหลายก็ไม่ได้แสวงหาความเมตตาจากพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์
ทั ้งหลายโดยหันกลับจากบาปและไม่ได้ใส่ใจในความจริงของพระองค์เลย
องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงรีรอท่ีจะนำภัยพิบัติน้ีมายังข้าพระองค์ท้ังหลายเพราะ
พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายทรงชอบธรรมในทุกสิ่งที่ทรง
กระทำ ถงึเพยีงนีแ้ล้วข้าพระองคท้ั์งหลายยงัไมย่อมเชือ่ฟังพระองค์

ดาเนยีล 9:7-11, 13-14

การพลัดถ่ินยังคงดำเนินต่อไปอีก 70 ปี แต่ในปีท่ี 536 ก่อนคริสตกาล ชนสองเผ่า
ทางตอนใต้ก็เริ่มต้นโยกย้ายกลับไปยังแผ่นดินบ้านเกิดของพวกเขาและปักหลักอยู่รอบๆ
กรุงเยรูซาเล็ม ในบริเวณที่ชนเผ่ายูดาห์เคยครอบครองอยู่ พระวิหารถูกสร้างขึ้นใหม่
ถึงแม้ว่าจะไมไ่ด้ย่ิงใหญ่อัครฐานเหมอืนกับทีเ่คยเปน็ในสมยัโซโลมอน และระบบการถวาย
เคร่ืองสักการบูชาก็ได้รับการร้ือฟ้ืนอีกคร้ังหน่ึง

⌫
ราวๆ ปีท่ี 400 ก่อนครสิตกาล การบนัทกึพระคมัภีร์ได้หยุดชะงกัลงและเงียบงนั

อยู่นานกวา่ส่ีศตวรรษ กระนัน้ประวติัศาสตรก็์ไม่ได้หยุดนิง่ กษัตรย์ิอเลกซานเดอรม์หาราช
นายพลผู้ปราดเปรื่องของกรีกได้บุกเข้าสู่ดินแดนตะวันออกกลาง และตั้งใจจะครอบคลุม
คนยิวอย่างเป็นขั้นตอน บรรดาทูตของพระองค์ได้แนะนำภาษากรีกให้พวกเขาได้รู้จักและ
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วฒันธรรมเฮเลนสิตกิก็ไดก้ลายเปน็สญัลกัษณท์างสถานะของผูค้นในหลายศตวรรษตอ่มา
คนยิวบางคนอ้าแขนต้อนรับวัฒนธรรมกรีกอย่างเต็มที่ ทั้งยังได้ผสมผสาน

วัฒนธรรมใหม่เข้ากับความเช่ือในเร่ืองพระเจ้าของพวกเขา คนเหล่าน้ีถูกเรียกว่าเป็นคนสะดูสี
ถึงแม้ว่าคนกลุ่มน้ีจะมีจำนวนน้อย แต่ก็ม่ังค่ังและมีอิทธิพลกว้างขวาง พวกเขามีแนวโน้มท่ีจะ
ควบคุมมหาปุโรหิต ซึ่งได้กลายเป็นตำแหน่งที่สามารถซื้อขายกันได้ พวกเขายังปฏิเสธว่า
พระคมัภีร์บางส่วนเปน็จรงิ คนสะดสีูได้ตัดทอนพระวจนะของพระเจา้

คนยวิไดต้กอยูภ่ายใตอ้ำนาจของคนกรกีอยู่นานราว 200 ปี และแล้วในปท่ีี 166
ก่อนคริสตกาล พวกเขาก็ได้ก่อการปฏิวัติขึ้น ยูดาส แมคคาเบอุส ก็ได้นำประชาชนสู่การ
ปกครองตนเอง

ในช่วงเวลานี ้ กลุ ่มคนยิวเคร่งศาสนาคือพวกฟาริสีได้เริ ่มมีบทบาทสำคัญ
พวกเขาได้ต่อสู้กับอิทธิพลวัฒนธรรมกรีกและยึดถือเอาพระบัญญัติท่ีพระเจ้าได้ทรงประทาน
แก่โมเสสด้วยความรอ้นรน พวกเขากำหนดบญัญัติข้ึนมาอีกหลายข้อเพ่ือให้ทำหน้าท่ีเหมือน
เกราะป้องกันมิให้พระบัญญัติที่แท้จริงถูกทำลายลง ข้อบัญญัติ
เพ่ิมเตมิเหล่าน้ีทำให้พวกฟารสี ีมีอำนาจ และอวดอา้งว่ามีความ
ศักดิ ์ส ิทธิ ์เทียบเท่ากับพระบัญญัติของโมเสส พวกฟาริส ี
เพ่ิมเตมิพระวจนะของพระเจา้



บทที ่เกา้  251


อย่างไรก็ตาม เสรีภาพของคนยิวภายใต้การนำของแมคคาเบอสุคงอยู่ได้ไม่ถึง 100

ปี ในปีที่ 67 ก่อนคริสตกาล เมื่อนายพลปอมเปอีได้นำทัพเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม เสรีภาพ
ของคนยวิก็ถูกบดขยีล้งภายใตฝ่้าเทา้ของกองทพัโรมนั

ทางการโรมยินยอมให้ชาวยิวปฏิบัติตามความเชื ่อทางศาสนาได้ตราบเท่าที ่
พวกเขายอมจ่ายภาษีและไม่คิดก่อการกบฏ โลกแห่งอารยธรรมของยุคก็ได้เข้าสู่สภาวะ
สันตภิาพอันเครง่ครดั

สันตภิาพหรอืท่ีเรียกกันวา่ "ปักซ์โรมานา" ซ่ึงเร่ิมตน้ขึน้ในปท่ีี 27 ก่อน ครสิตกาล
และดำรงอยูเ่ร่ือยมาเปน็เวลาเกอืบ 200 ปีน้ัน ได้ทำใหส้ถานการณท์างการเมอืงอันวุน่วาย
สับสนซึง่ดำเนนิมานบัตัง้แตส่มยัหอบาเบลสงบลง เมือ่มีสันตภิาพเกิดขึน้กส่็งผลใหเ้กิดการ
ค้าขายและการเดินทางมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากถนนและสะพานของคนโรมันซึ่งสร้างเอาไว้
เป็นอย่างดีน่ันเอง

ในทางสังคมแล้ว โลกในขณะนั้นมีภาษาโคอิเนกรีกเป็นภาษากลางทางการค้า
สถานการณต์า่งๆ ในขณะนัน้สกุงอมพรอ้มแลว้สำหรบัผูน้ำสาร และพระวจนะของพระเจา้
ทีจ่ะเผยแพรอ่อกไปสู่ทกุสารทศิของโลก

⌫⌫
สำหรับคนอิสราเอลแล้ว การจัดเตรียมพวกเขาได้เริ่มต้นตั้งแต่การตกเป็นทาส

ในกรุงบาบิโลน การพลัดถิ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าสะเทือนใจที่ย้อนเอาความทรงจำ
แตเ่ก่าก่อน ถึงส่ิงทีเ่คยเกดิขึน้แผน่ดนิอยีปิตก์ลับมาอกีครัง้หนึง่ คนฮบีรไูดเ้รยีนรูส่ิ้งเหล่านี้
ด้วยความยากลำบาก ในที่สุดพวกเขาก็ได้หยุดนมัสการเทพอื่นๆ ข้อพระธรรมต่อจากนี้
เป็นคำสารภาพแหง่ความเชือ่ศรัทธาของคนยวิ ซ่ึงเรียกวา่เชมา

"อิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิด พระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา พระยาห์เวห์ทรง
เป็นหนึ่ง"      เฉลยธรรมบญัญัติ 6:4

คำวา่เชมาแปลตรงตามอกัษรไดว่้า "พระยาหเ์วห์ พระเจา้ของเราคอืพระยาหเ์วห์
แต่เพียงพระองค์เดียว" พระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียว พระองค์ทรงบริสุทธิ์ ใจความของข้อ
พระธรรมหลายๆ ข้อมีเน้ือหาเก่ียวกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในทำนองเดยีวกนั
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"ไม่มีผู้ใดบริสุทธ์ิสูงส่งเสมอเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีผู้ใดนอกจาก
พระองค ์ไม่มีศิลาใดเสมอเหมอืนพระเจา้ของเรา"   1 ซามูเอล 2:2

พระยาห์เวห์ผู้ทรงเป็นองค์กษัตริย์และพระผู้ไถ่ของอิสราเอล พระยาห์
เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ตรัสดังนี้ว่า เราเป็นปฐมและอวสาน นอกเหนือจากเราแล้ว
ไมมี่พระเจา้อืน่ใด     อิสยาห ์44:6

"เราคอืพระยาหเ์วห ์ไม่มีใครอืน่ นอกจากเราแลว้ ไม่มีพระเจา้อ่ืนใด"
  อิสยาห ์45:5 "

ก่อนหน้าเราไม่มีพระเจ้าอื่นใดถูกปั้นขึ้น และหลังจากเราก็ไม่มี
พระใดอีก"    อิสยาห ์43:10

พระสัญญาของพระองค์ผ่านการพิสูจน์มาอย่างถี่ถ้วน…
   สดุดี 119:140

เม่ือคนๆ หน่ึงมีประวติัอันยาวนานและเชือ่ถือได้ คนๆ น้ันก็เป็นคนทีไ่ว้วางใจได้
คุณเชือ่ในสิง่ท่ีเขาพดูได ้พระยาหเ์วห์ไดท้รงพสูิจน์ผ่านทางประวติัศาสตรใ์ห้คนฮบีรผูู้รับใช้
ปรนนิบัติพระองค์ตลอดจนทุกคนในโลกนี้ได้เห็นว่าพวกเขาไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ไว้วางใจ
พระองค์


ถึงแม้ว่าเวลานี้โลกจะมีสันติ แต่ชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนยิวธรรมดาสามัญ

ที่อาศัยอยู่ตามถนนเลย เนื่องจากจักรวรรดิโรมันมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะบริหารดูแล
จากกรุงโรมโดยตรงได ้ดังน้ันจึงได้มีการแต่งต้ังผู้นำท้องถ่ินเพ่ือให้ปกครองในภาคพืน้ต่างๆ

คนอิสราเอลพร้อมแล้วท่ีจะได้รับการสำแดงคร้ังใหญ่เก่ียวกับพระลักษณะขององค์
พระผู้เป็นเจ้า คำถามก็คือพวกเขาจะเชื่อพระองค์หรือไม่? โลกที่กำลังเฝ้ามองดูอยู่จะเชื่อ
พระองค์หรือไม่


ตลอดหลายศตวรรษก่อนหน้าได้พิสูจน์ให้คนอิสราเอลตลอดจนบรรดาตัวแทน

ในชั้นเรียนระดับโลกได้เห็นว่า พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรักษา
พระสัญญา กษัตรย์ิดาวดิไดเ้ขียนเอาไวว่้า
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ในยูเดียซึ่งได้กลายเป็นจังหวัดหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน มีเฮโรดเป็นกษัตริย์หุ่นเชิดของ
จักรวรรดิโรมัน พระองค์เป็นที่รู้จักในนามกษัตริย์เฮโรดมหาราช พระองค์ทรงเหี้ยมโหด
อย่างเหลือเชื่อ และเป็นผู้ที่เชื่อศาสนายิวแต่เพียงในนามเท่านั้น ภายใต้สิทธิอำนาจของ
จักรวรรดิโรมัน พระองค์ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ของพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์เหนือ
คนยิวซ่ึงคับแค้นใจต่อการปกครองอันโหดร้ายของผู้ปกครองเหล่าน้ีตลอดระยะเวลา 100 ปี
จากนี้เป็นต้นไป ประชากรต้องการความช่วยเหลือเป็นที่สุด พวกเขาต้องการผู้ที่จะมา
ปลดปลอ่ยพวกเขา

⌫
กว่า 2 พันปีผ่านไปนับตั ้งแต่เมื ่อครั ้งที ่พระเจ้าได้ทรงสัญญากับอับราฮัม

เป็นครั้งแรกว่าคนหนึ่งในเชื้อสายของท่านจะเป็นพระผู้ช่วยกู้ที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้
ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านไป พระเจ้าทรงมีผู้ที่เชื่อพระดำรัสของพระองค์และได้ไว้วางใจ
ในพระองค์ ถึงแม้ว่าบางคร้ังก็มีเพียงไม่ก่ีคนก็ตาม พวกเขาเฝ้ารอคอยด้วยความคาดหวังและ
ร้อนรนว่าพระผู้ทรงได้รับการเจิมจะเสด็จมา ตลอดช่วงปีต้นๆ ของปักซ์โรมานา บรรดาผูค้น
ท่ียึดม่ันในพระสัญญาของพระเจ้าอย่างเหนียวแน่นยังคงเฝ้ารอคอยให้คำเผยพระวจนะสำเร็จ
เป็นจรงิ เวลานัน้ไดม้าถงึแล้ว แต่พวกเขาหาไดรู้้ไม่
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 ⌫
คุณได้ยินอยู่เนืองๆ ว่ามีหลายคนประกาศตนตามหลกัคำสอนว่าพวกเขาเป็นผู้ช่วย

กู้ ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ในพระคัมภีร์ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาไม่ใช่? ข้อพระธรรมให้
เคร่ืองมือท่ีเราจะใช้ทดสอบความจรงิของคำกล่าวอ้างเหล่าน้ี ผมจะขออธิบายแบบน้ีก็แล้วกัน


คุณอาจเคยอ่านเร่ืองราวนักสืบมาหลายเร่ืองท่ีทำบางส่ิงแบบน้ี น่ันคือ สายลับต้องไป

พบกับคนท่ีเขาต้องติดต่อแต่ไม่รู้จักหน้าตา สายลับได้รับคำส่ังให้ไปยังท่ีเมืองๆ หน่ึง ข้ึนรถเมล์
ออกไปยังชานเมือง เม่ือไปถึงก็ให้น่ังท่ีม้าน่ังตรงส่ีแยกใจกลางเมืองเวลาบ่ายสามโมงตามเวลา
ของหอนาฬิกาเมืองน้ัน เขาจะได้พบกับชายสวมเสือ้โค้ทยาวสีเทาถือหนังสือพิมพ์ ชายคนนี้
จะถามเวลากบัสายลบั สายลับตอ้งช้ีไปทีห่อนาฬิกาเพ่ือบอกเวลาและถามชายคนนัน้ว่ารู้จัก
"ดร.คิม" หรือไม่ แน่นอนว่าส่ิงต่างๆ ท้ังหมดน้ีก็เพ่ือจะขจัดความสับสนใดๆ ก็ตามท่ีอาจเกิดข้ึน
ในการระบุตัวบุคคลติดต่อน่ันเอง

แม้ว่าส่ิงน้ีจะฟังดูเหลือเช่ือมากก็ตามแตอ่งค์พระผูเ้ป็นเจ้าได้ทรงใหบ้รรดา ผู้เผย
พระวจนะเขียนรายละเอียดลักษณะเดียวกันเก่ียวกบัพระผู้ช่วยกู้ท่ีพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ ส่ิงท่ี
พระองค์ใช้ในการเดินทาง เมืองท่ีพระองค์ทรงเสด็จมาถึง พระนาม "รหัส" ของพระองค์...พระเจ้า
ได้ทรงประทานข้อมูลต่างๆ เหล่าน้ีเอาไว้เพ่ือให้แน่พระทัยว่าจะไม่มีใครระบุตัวพระผู้ช่วยกู้ท่ี
พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ผิด

ดร.ปีเตอร์ สโตเนอร์ ศาตราจารย์ประจำการทางด้านวิทยาศาตร์แห่งวิทยาลัย
เวสท์เมาท์ ได้คำนวณปัจจัยของความน่าจะเป็นถ้ามีสิ ่งระบุความถูกต้องอยู่ 8 อย่าง
ท่านได้เลือกคำเผยพระวจนะ 8 ข้อในพระคัมภีร์ ซึ่งได้สำเร็จเป็นจริงโดยองค์พระผู้ทรง
ได้รับการเจิม นักศึกษา 12 ห้องซึ่งเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย 600 แห่ง ได้อภิปราย
เก่ียวกบัขอ้เผยพระวจนะแตล่ะข้อและตรวจสอบปจัจยัแวดลอ้มทีอ่าจระบไุด้ว่าหลายๆ คน
ได้สมรู้ร่วมคิดกัน เพื่อจะให้คำเผยพระวจนะข้อหนึ่งข้อใดสำเร็จเป็นจริง ตัวอย่างเช่น
การเลือกสถานท่ีเกิดเป็นส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของบคุคลได ้ดังน้ันคำเผยพระวจนะ
ในลักษณะนี้จึงถือว่าสมควรถูกต้อง การประมาณการของนักศึกษาซึ่งเกิดจากการรวบรวม
เข้าด้วยกันเป็นกลุ่มก้อน มีขอบเขตชดัเจนมากเพยีงพอเสียจนบรรดานกัวิชาการทีช่่างสงสัย
ทีสุ่ดกย็งัตอ้งเห็นดว้ยตอ่ขอ้สรปุตา่งๆ ทีไ่ดอ้ย่างเปน็เอกฉนัท์
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ศาสตราจารย์สโตเนอร์ได้ใช้ข้อมูลของนักศึกษาของท่านและนำไปสู่ข้อสรุปที่มี
ขอบเขตชดัเจนมากกวา่น้ันอีก ท่านได้กระตุ้นให้บรรดาคนชา่งสงสัยให้ตรวจสอบสิง่ท่ีถูกหัก
ลบออกว่ายุติธรรมดแีล้วหรือไม่ ข้อสรุปน่ะหรือ ตามกฎของความนา่จะเป็นแล้ว ความนา่จะ
เป็นของเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คำเผยพระวจนะ 8 ข้อสำเร็จเป็นจริงได้นั้นมีอยู่ 1 ใน
100,000,000,000,000,000 ดร.สโตเนอร์ได้แสดงถึงความน่าจะเป็นตามสมมติฐานต่อไปน้ี

นำเงินจำนวน 100,000,000,000,000,000 เหรียญมากองลง...
"บนรัฐเทกซัส (รัฐนี้มีขนาดใหญ่กว่าประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศไทย) เหรียญ

จำนวนดงักล่าวจะปกคลมุทัว่ทัง้รัฐดว้ยความสงูสองฟุต (ครึง่เมตร) จากนัน้ทำเครือ่งหมาย
ลงบนเหรียญหน่ึง จากน้ันก็กวนกองเหรียญให้ท่ัวกันท้ังกอง จากน้ันเอาผ้าปิดตาชายคนหนึง่
แล้วบอกเขาวา่เขาอยากจะเดนิไปไกลแคไ่หนกไ็ด ้แตเ่ขาตอ้งหยบิเหรยีญขึน้มาหนึง่เหรยีญ
และต้องเปน็เหรยีญทีท่ำเครือ่งหมายเอาไว"้

ถ้าคนๆ หนึ่งทำให้คำเผยพระวจนะ 8 ข้อสำเร็จเป็นจริงได้ ก็เป็นเรื่องทำนอง
เดียวกันกับท่ีคนท่ีมีผ้าปิดตาหาเหรียญท่ีทำเคร่ืองหมายเจอเลยทเีดียว มันเป็นเร่ืองท่ีเป็นไป
ไม่ได้โดยสิน้เชงิน่ันเอง! เม่ือเราดำเนนิเรือ่งต่อไป เรากจ็ะพบวา่องคพ์ระผูท่ี้พระเจา้ไดท้รง
สัญญาไว้ได้ทำให้ข้อเผยพระวจนะมากกว่า 8 ข้อสำเร็จเป็นจริงเสียอีก ดังนั้นจึงไม่มีความ
จำเปน็ทีจ่ะกล่าววา่ ไม่ได้มีการชีรู้ปพรรณสณัฐานของพระองคผิ์ดตวัแตอ่ย่างใดเลย


ตลอด 9 บทที่ผ่านมา เราได้ติดตามไปพร้อมๆ กับโมเสสขณะที่ท่านบันทึก

พระวจนะของพระเจ้าโดยมีข้อความตัดทอนจากผู้เผยพระวจนะท่านอ่ืนๆ เสริมเพ่ิมเข้ามาด้วย
ในพระคมัภีร์บททีเ่หลือ เราจะตดิตามผูเ้ผยพระวจนะอกีท่านไป และให้ท่านเปน็ผูท่ี้นำเรา
ไปสู่ข้อสรุป บุรุษผู้น้ีช่ือ ลูกา ในบรรดาผูเ้ผยพระวจนะทัง้ 40 คน มีท่านเพียงคนเดียวท่ีไม่ได้
เป็นคนยวิ ลูกามีอาชีพเป็นแพทย ์แต่ท่านยงัเป็นนกัประวติัศาสตรท่ี์ละเอียดละอออกีด้วย

⌫⌫
เป็นเวลาหลายศตวรรษที่มนุษย์ได้ต่อสู้ดิ้นรน แบกภาระความบาปเอาไว้กับตัว

มีความหวังเดียวที่แสนไกลสุดขอบฟ้า นั่นคือ พระผู้ช่วยกู้ที ่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้
เป็นเร่ืองจริง ท่ีโดยพระเมตตาของพระเจา้พระองค์ได้ทรงอนญุาตให้สัตว์ไร้ความผดิมาตาย
แทนมนุษย์ในฐานะตัวแทน แต่นั่นก็เป็นสิ่งปกคลุมความบาปได้เพียงชั่วคราวในขอบเขต
อันเปน็นรัินดร ์แล้ว...
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...เพราะเลือดแพะเลือดวัวไม่สามารถลบล้างบาปผิดให้สิ้นไป
       ฮีบร ู10:4

มนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามอย่างพระฉายาของพระเจ้า ดังนั้นในการชำระหนี้บาปของ
มนษุยน้ั์นจะตอ้งใชค้นทีเ่ท่าเทยีมกบัมนษุย ์จะตอ้งใชม้นษุยค์นหนึง่ สัตวไ์มอ่าจทำเชน่นัน้
ได้เลย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้ยืมรถยนต์เมอร์ซีเดสเบนซ์คันหนึ่งมา แต่แล้วก็สูญมันไป
ในอุบัติเหตุ การทีคุ่ณเอารถยนตข์องเล่นไปคนืให้กับเจา้ของรถเปน็เรือ่งท่ีไม่อาจยอมรบัได้
โดยส้ินเชิง ไม่เลย คุณจำเป็นจะต้องทดแทนรถยนต์คันน้ันด้วยรถยนต์ท่ีเทียบเท่าหรือทดแทน
ด้วยส่ิงท่ีดีกว่าน้ันเสียอีก ในทำนองเดียวกัน ในการชำระหน้ีบาปของมนุษย์น้ันจะต้องใช้คนๆ
หน่ึงท่ีมีพระฉายาตามอยา่งพระเจา้ คือมนษุย ์สัตวไ์ม่มีคุณสมบติัเพียงพอ

⌦
บางทีคนๆ หนึ่งอาจจะเต็มใจชำระหนี้บาปให้กับอีกคนหนึ่ง แต่ถึงแม้ว่าจะเป็น

เช่นนัน้ น่ันก็ยังไมใ่ชท่างออกอยูดี่ คนบาปคนหนึง่ไมอ่าจชว่ยคนบาปอกีคนหนึง่ให้รอดได้
เหมือนกับชายสองคนตกลงไปอยู่ในตู้ลิฟท์เหมืองแร่เก่าๆ ท้ังคู่พยายามต่อสู้ด้ินรน

อยู่ในความมืดโดยมีโคลนรออยู่ที่ก้นบ่อเบื้องล่าง ชายคนที่หนึ่งพูดกับชายอีกคนหนึ่งว่า
"ช่วยเอาผมออกไปใหพ้้นจากทีน่่าขนลุกขนพองแห่งน้ีทีเถอะ ผมกำลังจะจมลงไปในโคลนนี่
แล้ว" ชายอีกคน ตอบว่า "คุณเป็นบ้าไปแล้วหรือ? ผมก็กำลังจมลงไปอยู่เหมือนกันนะ
ผมช่วยคุณไม่ได้หรอก" ในทำนองเดียวกัน เป็นไปไม่ได้ที่คนบาปคนหนึ่งจะดึงคนบาปอีก
คนหนึ่งออกมาจากห้วงเหวแห่งความบาปได้ จะต้องอาศัยคนที่ปราศจากบาปที่จะมาช่วย
มนุษยชาติให้รอดพ้นได้

แต่เมื่อตระเวนสืบเสาะค้นหาไปจนทั่วทุกหย่อมหญ้าแล้วก็จะพบว่าไม่มีคนที่
สมบูรณ์แบบอยู่เลย ไม่ว่าจะเป็นปุโรหิตหรือผู้เผยพระวจนะ ทุกๆ คนนับต้ังแต่สมัยปฐมกาล
ก็ได้ถือกำเนดิมาในฐานะบตุรของอาดมั น่ันคอืถือกำเนดิมาพรอ้มกับเครือ่งปกคลมุซ่ึงเป็น
เส้ือผ้าสกปรกโสโครก ไม่มีมนุษย์คนใดอาจทำหนา้ท่ีเป็นผู้ช่วยกู้ได้ เพราะว่ามนุษย์แต่ละคน
ก็มโีทษบาปทีต่อ้งรบัผดิชอบอยู่


ดังน้ันมนษุยจึ์งต้องการผูช่้วยทีอ่ยู่นอกหลุม ผู้ช่วยซึง่ไม่มีบาป ผู้ช่วยคนนัน้จำเปน็

จะต้องเป็นมนุษย์ ไม่ใช่สัตว์ แต่ผู้ช่วยกู้ผู้น้ีจะเป็นผู้ใดกัน พระยาห์เวห์จะหาบุคคลท่ีปราศจาก
บาปไดจ้ากทีไ่หนกันเล่า เพ่ือตอบคำถามเหลา่น้ี นายแพทยลู์กาจึงได้เขียนเอาไวว่้า
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หลายคนได้ประมวลเรื่องราวต่างๆ ที่ได้สำเร็จ1ท่ามกลางพวกเรา
ตามท่ีสืบทอดมาถึงเราจากบรรดาผูท่ี้ได้เห็นกับตาต้ังแต่ต้น...  ฉะน้ัน... เน่ืองจาก
ข้าพเจ้าเองได้สืบสวนทุกสิ่งอย่างถี่ถ้วนมาตั้งแต่ต้น จึงเห็นควรที่จะเขียน
เร่ืองราวตามลำดบัเพ่ือท่าน...จะได้ทราบแนชั่ดว่า เร่ืองต่างๆ ท่ีเรียนรู้มาน้ัน
จริงแท้แน่นอน       ลูกา 1:1-4

 
ก่อนทีพ่ระผูช่้วยกูท่ี้พระเจา้ได้ทรงสญัญาไวจ้ะไดเ้สด็จ

เข้ามาในโลก องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงจัดเตรียมคนยิว โดยได้ทรง
ส่งผู้นำสารมาประกาศถึงเหตุการณ์ท่ีกำลังจะเกิดข้ึนในไม่ช้า

ในรัชสมัยของเฮโรดกษัตริย์แห่งยูเดียมีปุโรหิต
คนหนึ่งชื่อเศคาริยาห์ ในสังกัดกองเวรปุโรหิตอาบียาห์
เอลีซาเบธภรรยาของท่านก็สืบเชื ้อสายมาจากอาโรน
ด้วยท้ังคู่เป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจา้ ยึดถือ
บทบัญญัติและกฎเกณฑ์ท้ังปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่าง
ไม่มีท่ีติ แต่พวกเขาไมมี่บุตร เพราะเอลซีาเบธเปน็หมนัและทัง้สองกช็ราแลว้

คราวหนึ่งเมื่อกองเวรของเศคาริยาห์เข้าประจำการและท่านกำลัง
ปฏิบัติหน้าท่ีปุโรหิตต่อเบ้ืองพระพักตร์พระเจ้า ท่านได้รับเลือกโดยการจบัฉลาก
ตามธรรมเนียมของปุโรหิตที่จะเข้าไปเผาเครื่องหอมบูชาในพระวิหารขององค์
พระผู้เป็นเจ้า

และเมื่อถึงเวลาเผาเครื่องหอม ผู้นมัสการทั้งปวงที่ชุมนุมกันกำลัง
อธษิฐานอยูข้่างนอก แลว้ทตูองคห์นึง่ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มาปรากฏแกท่่าน
มายืนอยูด้่านขวาของแทน่เผาเครือ่งหอม เม่ือเศคารยิาหเ์หน็กต็กใจกลวั

     ลูกา 1:5-12



บทที่ สิบ  261

เราจำเป็นจะต้องหยุดพักสักครู่ และถามตัวเองว่า เศคาริยาห์รู้ได้อย่างไรว่าทูตองค์น้ี
มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า บางทีทูตองค์น้ีอาจจะมาจากมารก็ได้ จริงทีเดียว ใครจะรู้ได้อย่างไร
ว่าภาพนิมิตของวิญญาณท่ีส่องสว่างเรืองโรจน์น้ันเป็นของแท้? เพราะแม้แต่ข้อพระธรรมเอง
ก็กล่าวว่าซาตานสามารถปรากฏตัวเป็น "ทูตแห่งความสว่าง" ได้

เพ่ือจะแยกแยะทูตสวรรค์ออกจากวิญญาณช่ัว พระยาห์เวห์จึงทรงให้ทูตของพระองค์
มอบคำเผยพระวจนะท่ีจะสำเร็จเป็นจริงในทันที ถ้าไม่มีคำเผยพระวจนะ ก็ไม่ควรไว้วางใจใน
ถ้อยคำเหล่าน้ัน ถ้ามีการเผยพระวจนะ และคำเผยพระวจนะน้ันสำเร็จเป็นจริงตรงตามถ้อยคำ
โดยสมบูรณ์ ถ้อยคำอ่ืนๆ ก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงได้ ในกรณีของเศคาริยาห์ ทูตของพระเจ้าได้บอก
ล่วงหน้าถึงหลายๆ เหตุการณ์

แต่ทูตน้ันกลา่วกบัท่านวา่ "เศคารยิาหเ์อ๋ย อย่ากลวัเลย พระเจา้ทรง
ได้ยินคำอธิษฐานของท่านแล้วเอลีซาเบธภรรยาของท่านจะคลอดบุตรชาย
จงเรียกเขาว่ายอห์น เขาจะเป็นความชื่นชมยินดีและความสุขใจแก่ท่านและ
คนทั้งหลายจะปีติยินดีที่เขาเกิดมาด้วยว่าเขาจะยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า... เขาจะนำชนอิสราเอลมากมายกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าของพวกเขาและเขาจะนำหนา้องค์พระผู้เป็นเจ้า... เพ่ือให้จิตใจของบิดา
หันมาหาบุตรและใหค้นด้ือด้านหันมาสู่สติปัญญาแห่งผู้ชอบธรรมเพือ่จัดเตรียม
ชนชาติหนึ่งไว้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า"

เศคาริยาห์ถามทูตนั ้นว่า "ข้าพเจ้าจะแน่ใจเรื ่องนี ้ได้อย่างไร?
ตัวข้าพเจา้ก็ชรา และภรรยากอ็ายุมากแลว้" ทูตน้ันตอบวา่ "เราคอืกาเบรยีล
เรายืนอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าและพระองค์ทรงใช้เราให้มาพูดกับท่าน
และให้มาบอกข่าวดีนี้แก่ท่าน และบัดนี้ท่านจะเป็นใบ้ตราบจนถึงวันที่สิ่งนี้
เกิดขึ้น"     ลูกา 1:13-20

ในถ้อยคำทีทู่ตสวรรคก์ล่าวแก่เศคาริยาห์น้ัน ทูตสวรรคไ์ด้มอบคำเผยพระวจนะที่
จำเพาะเจาะจง 4 ข้อให้แก่ท่าน

1. เอลีซาเบธจะมบีตุร และ...
2. บุตรนัน้เปน็ชาย
ข่าวน้ีน่าจะทำให้ชายชราตกตะลงึพรึงเพริด ภรรยาของเขาไดล่้วงเลย "วัยสาว" แล้ว

แต่คำประกาศที่บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมายังโลกนี้ต่างหากที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้
เศคารยิาหน่ิ์งไป การไดรั้บแจง้ข่าววา่พระยาหเ์วห์เป็นพระผูช่้วยกูท่ี้พระเจา้ได้ทรงสญัญาไว ้
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ช่างเป็นเร่ืองท่ีน่าเหลือเช่ือเสียน่ีกระไร เพ่ือจะช่วยให้เศคาริยาห์เอาชนะความไม่เช่ือของท่านได้
3. ทูตสวรรค์กาเบรียลได้กล่าวว่าท่านจะพูดไม่ได้ และ...
4. ท่านจะยังคงพูดไม่ได้อย่างน้ันจนกว่าทารกจะถือกำเนิด
เป็นเรื่องจริงที่เศคาริยาห์ได้ต่อสู้กับความไม่เชื่อ แต่กระนั้นก็ตามท่านก็น่า

จะได้ทราบว่าเม่ือ 400 ปีก่อนหน้าผู้เผยพระวจนะมาลาคีได้เขียนถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฤทธิ์ตรัสว่า "ดูเถิดเราจะใช้ทูตของเรามา
เตรียมทางให้เราล่วงหน้า แล้วในทันใดนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เจ้าแสวงหา
จะมายังวิหารของพระองค์ในทันที ทูตแห่งคำม่ันสัญญาท่ีเจ้าปรารถนาน้ันจะมา"

      มาลาค ี3:1

คำเผยพระวจนะขอ้ท่ี 3 ไดส้ำเรจ็เปน็จรงิแลว้

เหตุการณ์น้ันได้ถูกบันทึกเอาไว้อย่างชัดเจน เศคาริยาห์น่าจะต้องนึกสงสัยเป็นอย่างย่ิง
ว่าเหตุใดท่านจึงไม่เคยเห็นข้อความน้ีมาก่อน น่ันเป็นเร่ืองท่ีชัดแจ้ง องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เกรียงไกร
ได้ตรัสเอาไว้ว่า "เราจะส่งผู้นำข่าวไปเตรียมมรรคาก่อนหน้าเรา" พระยาห์เวห์เองจะทรงเสด็จมา
เป็นพระผู้ทรงได้รับการเจิม ย่ิงกว่าน้ันทูตสวรรค์ได้กล่าวเอาไว้ว่าผู้นำข่าวซ่ึงจะเตรียมพระมรรคา
ของพระองค์น้ันจะเป็นบุตรของปุโรหิตเอง คือ ยอห์น


แต่ทูตสวรรคก์าเบรยีลกำลงับอกเรือ่งจรงิหรือ เพียงแตถ้่าคำเผยพระวจนะ 4 ข้อ

สำเรจ็เปน็จรงิ เม่ือน้ันเศคารยิาหก็์ควรจะเชือ่ในขา่วเกีย่วกบัพระยาหเ์วห์

ขณะเดยีวกนันัน้ ผูค้นกำลงัรอเศคารยิาหต่์างกส็งสยัว่าทำไมทา่นจงึ
อยู่ในพระวิหารนานนัก และเม่ือท่านออกมา ท่านพูดกับใครไม่ได้ เน่ืองจากท่าน
พยายามแสดงทา่ทางตา่งๆ แกพ่วกเขา แต่ยังคงพดูไมไ่ด้     ลูกา 1:21-22

หลังจากนั้นเอลีซาเบธภรรยาของท่านตั้งครรภ์ และเก็บตัวอยู่
ห้าเดือน นางกล่าวว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำการน้ีเพ่ือข้าพเจ้า บัดน้ีพระองค์
ทรงสำแดงความโปรดปราน และทรงขจัดความอดสูของข้าพเจ้าในหมู่ผู้คน
ไปเสีย"     ลูกา 1:24-25
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คำเผยพระวจนะข้อที่ 1 ได้สำเร็จเป็นจริง ดูเหมือนว่าถ้อยคำทั้งหมดน่าจะเป็น
เร่ืองจรงิ รวมถงึส่วนทีบ่อกวา่องค์พระผูเ้ป็นเจา้จะเสดจ็มายงัโลกน้ีด้วย!

แต่ก็น่าจะมีคำถามท่ีเฝ้ารบกวนจิตใจของเศคาริยาห์อยู่ดี องค์พระผู้สร้างจะเสด็จมา
ยังโลกนี้ได้อย่างไร? พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับรถม้าทองคำล่ามด้วยอาชาขาว 7 ตัว
ห้อมล้อมด้วยกองทัพทูตสวรรค์ซ่ึงคลุมกายด้วยแสงสว่างอันเรืองโรจน์อย่างน้ันหรือ พระองค์
จะทรงถอดถอนบรรดาผู้ปกครองชาวโรมัน -เขี่ยเฮโรดออกจากบัลลังก์หรือไม่ ทูตสวรรค์
ไมไ่ดพู้ดถงึส่ิงเหล่านีเ้ลย

⌫
ฉากเหตุการณ์ได้เปล่ียนไป ทูตสวรรค์กาเบรียลได้มาเย่ียมอีกบุคคลหน่ึง คร้ังน้ีท่าน

ไดม้าพบกบัหญงิสาวชือ่มารยี์

พระคัมภีร์กล่าวว่าท้ังมารีย์และโยเซฟเป็นเช้ือสายโดยตรงของกษตัริย์ดาวิดซ่ึงทรง
พระชนม์อยู่เม่ือ 1,000 ปีก่อนหน้า ลูกาได้เขียนเอาไว้ว่า...

ในเดอืนที ่6 พระเจา้ทรงสง่ทตูสวรรคก์าเบรยีลมายังเมอืงนาซาเรธ็
ในแควน้กาลลีิ มาหาหญงิพรหมจารช่ืีอมารย์ี คู่หม้ันของโยเซฟ ผู้สืบเช้ือสาย
มาจากดาวดิ     ลูกา 1:26-27

ทูตสวรรคน้ั์นไปหามารย์ี กล่าวว่า "หญิงเอ๋ย พระเจา้ทรงโปรดปราน
เธอยิง่นกั องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงสถติกบัเธอ"  มารย์ีฟังคำนีแ้ล้วกวุ่็นวายใจนกั
และสงสัยว่าการทักทายเช่นนี้หมายถึงอะไร แต่ทูตนั้นกล่าวว่า "มารีย์เอ๋ย
อย่ากลัวเลย เธอเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า เธอจะตั้งครรภ์และคลอด
บุตรชาย จงตัง้ช่ือบุตรนัน้ว่า เยซู     ลูกา 1:28-31

เวลาน้ีถึงคราวท่ีมารีย์จะน่ิงอ้ึงบ้างแล้ว เม่ือเธอรวบรวมคำพูดได้ถูก เธอก็ถามคำถาม
ท่ีมีเหตุผลยิง่ออกไป

มารีย์ถามทูตสวรรค์น้ันว่า "จะเป็นเช่นน้ันได้อย่างไร ในเม่ือข้าพเจ้าเป็น
สาวพรหมจารี?" ทูตนั้นตอบว่า "พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงลงมาเหนือเธอ
ฤทธิ์อำนาจแห่งองค์ผู้สูงสุดจะปกคลุมเธอ ดังนั้นองค์บริสุทธิ์ที่ประสูติมา
จะได้ชื่อว่าพระบุตรของพระเจ้า”                         ลูกา 1:34-35
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พระยาห์เวห์จะเสด็จเข้ามายังโลกน้ีในฐานะทารกคนหน่ึง เพราะอะไรกัน เพราะเหตุใด
พระองค์จึงไม่เสด็จมาพร้อมกับพระสิริอันรุ่งโรจน์ของพระองค์เล่า ดังท่ีเราได้เรียนรู้ก่อนหน้า
พระผูช่้วยใหร้อดจะตอ้งเป็นมนษุย ์ ดังน้ันพระยาหเ์วห์จึงทรงเสดจ็มาในฐานะมนษุยปุ์ถุชน
พระองค์จะยังทรงเป็นพระเจ้า แต่พระองค์จะทรงเป็นมนุษย์ท่ีมีเลือดเน้ือ ทรงเป็นผู้เดียวเท่าน้ัน
ท่ีทรงสภาพมนุษย์และพระเจ้าในเวลาเดียวกัน ตามท่ีทูตสวรรค์ได้กล่าวเอาไว้ก็คือ พระเจ้าผู้ทรง
สภาพมนุษย์น้ีจะทรงประสูติจากหญิงพรหมจารี เร่ืองน้ีมีความสำคัญอย่างย่ิง

ย้อนกลับไปยังสวนเอเดน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบอกแก่เอวาว่าพระผู้ช่วยกู้ท่ีพระเจ้า
ได้ทรงสัญญาไว้จะเป็นเช้ือสายของเธอ พระดำรัสของพระองค์มิได้ตรัสว่าเช้ือสายของพวกเขา
ซ่ึงเป็นการอ้างอิงถึงชายและหญิง เวลาน้ีพระสัญญาจวนจะสำเร็จเป็นจริงแล้ว ทารกจะประสูติ
กับหญิงพรหมจารี -เป็นเช้ือสายของเธอแต่เพียงผู้เดียว นับแต่คร้ังท่ีพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้าง
สรรพส่ิง เด็กทุกคนท่ีถือกำเนิดในโลกน้ีเป็นบุตรแห่งอาดัม น่ันคือเป็นผู้ท่ีสืบเช้ือสายโลหิตของ
อาดัม และเพราะว่าพวกเขาเป็นบุตรแห่งอาดัม พวกเขาจึงมีธรรมชาติของอาดัม นั่นคือ
ธรรมชาติบาป

แตเ่ดก็ผูน้ีซ่ึ้งไดถู้กปฏสินธอิยา่งอัศจรรยโ์ดยฤทธิเ์ดชขององคพ์ระผูเ้ปน็เจา้จะถกู
เรียกว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์จะทรงมีธรรมชาติของพระเจ้าสูงสุด จึงไม่น่า
แปลกใจวา่ ทตูสวรรคไ์ดก้ล่าวถงึทารกนีว้า่เปน็องคพ์ระผูบ้รสุิทธิ ์ เดก็ผูน้ีจ้ะเปน็ผูท้ีไ่รบ้าป
เช่นเดียวกับที่พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงไร้บาป พระเยซูจะทรงเป็นมนุษย์ที่ดีเลิศ
สมบูรณ์แบบจากการปฏิสนธิซ่ึงปราศจากบาปน้ี

ด้วยเหตุน้ีพระยาห์เวห์จึงไม่เสด็จมาพร้อมกับพิธีฉลองอันโอ่อ่า อลังการ เอิกเกริก
ของหมู่ชาวสวรรค์หรือพร้อมกับความย่ิงใหญ่สูงศักด์ิใดๆ แทนท่ีจะเป็นเช่นน้ันพระองค์กลับทรง
เสด็จเข้ามายังโลกน้ีแบบเดียวกับมนุษย์ทุกคน น่ันคือเข้ามาในฐานะทารกคนหน่ึง

กาเบรียลได้มอบคำเผยพระวจนะ 3 ข้อแก่มารีย์ ข้อแรกกล่าวว่าเธอจะตั้งครรภ์
ในขณะท่ียังเป็นหญิงพรหมจารีอยู่ ข้อท่ีสองและข้อท่ีสามเก่ียวข้องกับภรรยาของเศคาริยาห์

แม้แต่เอลีซาเบธญาติของเธอยังจะได้บุตรชายทั้งๆ ที่ชราแล้ว
และนางซึ่งใครๆ ว่าเป็นหมันก็ตั ้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว เพราะไม่มีสิ ่งใด
เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า"     ลูกา 1:36-37

มารีย์รู้ดีว่าเอลีซาเบธน้ันชราเกินกว่าจะมีลูกได้ แน่นอนทีเดียวว่าถ้าหญิงชราสามารถ
ตั้งครรภ์ได้แล้ว ก็เป็นเรื่องที่เชื่อได้เช่นเดียวกันว่าหญิงพรหมจารีจะให้กำเนิดบุตรเช่นกัน
มารยีไ์ดเ้ลือกทีจ่ะไวว้างใจพระเจา้
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มารีย์กล่าวว่า "ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้
เกิดข้ึนแกข้่าพเจา้ตามท่ีท่านกลา่วเถดิ" แล้วทูตสวรรคน้ั์นกจ็ากนางไป

       ลูกา 1:38


เอลีซาเบธให้กำเนิดบุตรชาย ไม่ใช่บุตรหญิง -คำเผยพระวจนะข้อท่ีสองได้สำเร็จ

เป็นจริงแล้ว น่ันเป็นโอกาสอันพิเศษย่ิงโดยเฉพาะอย่างย่ิงในสมัยน้ันท่ีความอัปยศอดสูตกอยู่กับ
ผู้ท่ีไม่อาจมีบุตรได้ เม่ือมีพิธีต้ังช่ือ เสียงของเศคาริยาห์ก็กลับมา -คำเผยพระวจนะข้อท่ีส่ีได้
สำเร็จเป็นจริง ขณะท่ีถ้อยคำสรรเสริญพร่ังพรูออกมาจากปาก เศคาริยาห์ก็ระลึกถึงพระสัญญา
ขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่ีว่าจะทรงส่งพระผู้ช่วยให้รอดข้ึนมาได้

⌫
เม่ือถงึกำหนดคลอด เอลีซาเบธกใ็หก้ำเนดิบุตรชาย      ลูกา 1:57

สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล เพราะพระองค์
เสด็จมาไถ่ประชากรของพระองค์...         ลูกา 1:68

เศคาริยาห์ได้พูดต่อไปถึงบุตรท่ียังคงอยู่ในครรภ์ของมารีย์ องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรง...

...พระองคท์รงชเูขาสัตว์ แห่งความรอดสำหรบัเรา ในพงศพั์นธุด์าวิด
ผู้รับใช้ของพระองค์ (ตามท่ีพระองค์ได้ตรัสไว้ผ่านเหล่าผู้เผยพระวจนะผูบ้ริสุทธ์ิ
ในโบราณกาล) เพ่ือทรงสำแดงพระเมตตาแกบ่รรพบรุษุของเรา และเปน็การ
รำลึกถึงพันธสัญญาบริสุทธ์ิของพระองค ์ คือคำปฏิญาณท่ีทรงใหไ้ว้แก่อับราฮัม
บรรพบรุุษของเรา เพ่ือช่วยเราใหพ้้นมือเหลา่ศัตรู       ลูกา 1:69-70, 72-73

คุณสามารถเห็นภาพของเศคาริยาห์ชูทารกขึ้นและพูดขณะที่จ้องไปที่ใบหน้าของ
ทารกยอหน์วา่

ส่วนเจ้า ลูกของพ่อ เจ้าจะได้ชื่อว่าผู้เผยพระวจนะขององค์ผู้สูงสุด
เพราะเจ้าจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเตรียมทางสำหรับพระองค์

        ลูกา 1:76

ยอห์นจะเป็นผู้นำข่าวดีซ่ึงประกาศถึงการเสด็จมาของพระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้า
ให้ท้ังโลกไดรั้บรู ้คือทกุคนในชัน้เรยีนระดบัโลก
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ทตูสวรรคก์าเบรยีลไดป้ระกาศเอาไวว้า่...

...ดังนั้นองค์บริสุทธิ์ที่ประสูติมาจะได้ชื่อว่าพระบุตรของพระเจ้า
       ลูกา 1:35

ดังที่เราได้เห็นแล้วว่า พระเจ้าทรงมีหลายพระนาม แต่ละพระนามอธิบายถึง
พระลกัษณะบางอยา่งของพระองค ์พระนามของพระองคก็์เพ่ิมขึน้เมือ่พระองคท์รงเสดจ็มา
ยังโลกน้ีในฐานะมนุษย์คนหน่ึง เราจะพิจารณาพระนาม 3 พระนามจากท่ีมีอยู่ท้ังหมด ซ่ึงได้แก่

1. พระบตุรของพระเจา้ บางคนเขา้ใจมาตลอดวา่ คำวา่พระบตุรของพระเจา้น้ัน
หมายถึงพระเจ้าได้ทรงมีเพศสัมพันธ์กับมารีย์ พระคัมภีร์ไม่ได้สอนแนวคิดดังกล่าว
แต่อย่างใดเลย ข้อพระธรรมกลา่วเอาไวอ้ย่างชัดเจนวา่มารย์ีเป็นหญงิพรหมจาร ีจนกระทัง่
หลังจากทีพ่ระเยซไูดป้ระสตูแิล้ว พระเยซไูมไ่ดท้รงปฏสินธขิึน้จากการรว่มกนัทางกายภาพ
แต่โดยปาฏหิารย์ิ พระเจา้ได้ทรงใสฤ่ทธ์ิเดชใหกั้บรา่งกายของมารย์ี เพือ่ให้สามารถทำสิง่ท่ี
ผิดไปจากธรรมชาต ิคือ ให้กำเนิดบตุรในขณะทียั่งคงเปน็หญงิพรหมจารอียู่

คนอ่ืนๆ ก็ได้สรุปกันมาว่าเน่ืองจากมารีย์เป็นมารดาของพระเยซดัูงน้ันมารีย์จึงเป็น
มารดาของพระเจา้ ซ่ึงเป็นการแฝงนัยว่ามารีย์เป็นพระเจ้า บางคนเรียกมารีย์ว่าเป็นราชีนีแห่ง
สรวงสรรค์ซึ ่งเป็นเรื ่องที ่ไม่ถูกต้อง เช่นเดียวกับราชีนีแห่งสรวงสวรรค์หรือเจ้าแม่
แห่งฟ้าสวรรค์ ซ่ึงเป็นเทพีของพวกนอกรีตซ่ึงปรากฏในพระคัมภีร์ 5 คร้ัง และทุกคร้ังเป็นการ
กล่าวถึงพร้อมกับคำเตอืน ผู้เผยพระวจนะเยเรมห์ีได้บันทึกพระดำรสัขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เอาไวว้า่

พวกเดก็ๆ เกบ็ฟืนมา แล้วผูเ้ป็นพอ่กก็อ่ไฟ ส่วนพวกผูห้ญงินวดแปง้
ทำขนมเพือ่ถวายแก่เทวีแห่งสวรรค ์พวกเขาเทเครือ่งด่ืมบูชาถวายพระตา่งๆ
เพื่อยั่วโทสะเรา     เยเรมย์ี 7:18

เห็นไดช้ดัเจนวา่มารยีไ์มอ่าจเปน็ราชนิแีห่งสรวงสวรรคไ์ดเ้ลย
ถึงแม้ว่ามารีย์จะไว้วางใจพระเจ้าและยกย่องพระดำรัสของพระองค์ เธอก็ไม่ได้

เทียบเท่ากับพระเจ้าเลยไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม ถูกต้องแล้ว เธอเป็นเครื่องมือที่พระเจ้า
ได้ทรงใช้เพ่ือเข้ามาในโลกน้ี เป็นเพียงเท่าน้ี ไม่มีอ่ืนใดไปกว่าน้ีอีกแล้ว ตัวของมารีย์เองก็เป็น
คนบาปและตระหนกัว่าเธอเองก็ต้องการพระผูช้ว่ยใหร้อด
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มารีย์จึงว่า "จิตใจของข้าพเจ้าสรรเสริญยกย่องพระเจ้า และ
จิตวิญญาณของขา้พเจ้าปล้ืมปีติในพระเจา้องค์พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า"

    ลูกา 1:46-47

ซาตานไมมี่ภรรยาและบตุร ข้อความนีเ้ป็นการอา้งอิงถึงคนทีช่ั่วรา้ย
ในทำนองเดียวกันเมื่อพระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับพระเยซูว่าทรงเป็นพระบุตรของ

พระเจ้านั้น เราจำเป็นจะต้องเข้าใจว่านี่เป็นการพูดถึงธรรมชาติอันดีเลิศสมบูรณ์แบบของ
พระองค ์คือธรรมชาตขิองพระเจา้ ตรงกนัขา้มกับมนษุยท่ี์มีธรรมชาตอัินเส่ือมทราม ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีคาดไวอ้ยู่แล้วจากบตุรแหง่อาดมั พระคมัภีร์กล่าววา่

ดังนั้นถ้าคำว่าพระบุตรของพระเจ้าไม่ได้มีความหมายแฝงนัยในเชิงกายภาพแล้ว
ความหมายของคำนีคื้ออะไร?

หลายภาษาใช้คำว่าบุตรหรือลูกในความหมายทีไ่ม่ใช่เป็นผู้สืบเช้ือสายทางกายภาพ
ตัวอย่างเช่น ถ้าคนๆ หนึ่งถูกเรียกว่าเป็น "ลูกแห่งท้องถนน" ก็หมายความว่า เขาเป็น
นักท่องเท่ียว (ถนนให้กำเนิดบุตรไม่ได้!) พระคัมภีร์ใช้รูปแบบการใช้ภาษาแบบเดียวกันเพ่ือ
แสดงถึงลักษณะของบคุคล น่ีเป็นตวัอยา่ง 3 ตัวอยา่งจากพระคมัภีร์

โยเซฟ...ที่เรียกว่าบารนาบัส...(แปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจ)
กิจการของอคัรทตู 4:36

เราเข้าใจจากข้อความนี้ได้ว่า ชีวิตของโยเซฟโดดเด่นในด้านการหนุนน้ำใจผู้อื่น
ไมใ่ชว่า่บดิาของทา่นชือ่การหนนุนำ้ใจ

...พระพิโรธของพระเจ้าจึงมาถึงบรรดาบุตรแห่งการไม่เชื่อฟัง
    เอเฟซสั 5:6

เห็นไดชั้ดเจนวา่น่ีไม่ได้หมายความวา่ชายชือ่การไมเ่ช่ือฟังมีบุตรหลายคน แต่เป็น
การอา้งอิงถึงบุคคลทีไ่มเ่ชือ่ฟังโดยสนัดาน

"…ลูกของมารร้ายเป็นศัตรูต่อทุกสิ่งที่ถูกต้อง..."
  กิจการของอคัรทตู 13:10

พระบุตรคือรัศมีเจิดจ้าแห่งพระสิริของพระเจ้า ทรงเป็นเหมือน
พระเจา้...          ฮีบร ู1:3
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พระเยซูพระบุตรทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกับพระเจ้า พระลักษณะของ
พระยาหเ์วห ์ซ่ึงไดแ้ก่พระสริิไดส้ำแดงอยูใ่นพระเยซ ูเราสามารถพดูคยุถึงเรือ่งนีไ้ดอี้กมาก
แตใ่ห้เรามาพจิารณาพระนามลำดบัตอ่ไปกนัตอ่

2. บุตรมนุษย์ พระนามน้ีไม่ได้มีความหมายแฝงนัยว่าพระเยซูทรงมีบิดาเป็นมนุษย์
โยเซฟเปน็สามขีองมารย์ี แต่ไม่ใชบิ่ดาของพระเยซู

ก. พระนามบุตรมนุษย์นั้นหมายถึงสภาพมนุษย์ของพระองค์ ถึงแม้ว่าพระเยซู
จะมิได้มีบิดาซ่ึงเป็นมนุษย์ แต่พระองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์แท้และดำรงพระชนม์ชีพ
เช่นเดียวกับมนุษย์คนอื่นๆ กระนั้นก็ทรงปราศจากบาป พระเยซูทรงเรียก
พระองคว่์าบุตรมนษุยน้ั์นเปน็การแสดงถงึความถอ่มพระทยัของพระองค์

ข. เป็นพระนามที่ประกาศถึงรูปพรรณสัณฐานที่แท้จริงของพระองค์ เป็นเวลา
หลายศตวรรษมาแลว้ทีนั่กวิชาการทางดา้นพระคมัภีร์หลายทา่นไดพิ้จารณาถงึ
พระนามนี้ว่าเป็นการอ้างอิงถึงองค์พระผู้ทรงได้รับการเจิม ห้าร้อยปีก่อนที่
พระเยซูประสูติ ผู้เผยพระวจนะดาเนียลได้เขียนเกี่ยวกับองค์พระผู้ที่พระเจ้า
ไดท้รงสญัญาไวใ้นขอ้พระธรรมนี้

ในนิมิตคืนนั้น ข้าพเจ้าเห็นมีผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์เสด็จมา...
พระองค์ได้รับสิทธิอำนาจเกียรติสิริและอำนาจสูงสุดชาวโลกทั้งมวลทุกชาติ
ทุกภาษา นมัสการพระองค์อำนาจของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดกาล ราชอาณาจักร
ของพระองค์ไม่มีวันสิ้นสุด ดาเนียล 7:13-14


เม่ือพระนามสองพระนาม คือ พระบุตรของพระเจา้กับบุตรมนุษย์เช่ือมเข้าด้วยกัน

พระนามทัง้สองนีก็้ได้ถ่ายทอดขอ้เท็จจรงิอันสลับซับซ้อนเปน็ใจความวา่

พระองค์ได้ทรงปรากฏในกายมนุษย์...      1ทิโมธ ี3:16

พระยาหเ์วห์ มิได้ทรงหยดุเปน็พระเจา้เม่ือพระองคท์รงเปน็มนษุย ์เช่นเดยีวกบัที่
พระองคมิ์ได้ทรงมบีาปเมือ่ทรงสภาพมนษุย ์ถึงแม้ว่าพระองคจ์ะไดท้รงยอมรบัความจำกดั
บางประการอยู่ก็ตาม แต่พระองค์ก็ยังทรงสัพอำนาจ ยังคงทรงสัพพัญญู และยังดีเลิศ
สมบรูณแ์บบในความชอบธรรม

พระองค์มิได้ทรงเป็นคร่ึงพระเจ้า - มนุษย์ส่วนหน่ึง พระเจ้าส่วนหน่ึง แต่พระองค์
ทรงเป็นพระเจ้า 100% มนุษย์ 100% ในเวลาเดียวกัน พระองค์ทรงจำกัดพระองค์ให้อยู่ใน
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กายมนษุยแ์ละยงัคงรกัษาพระลกัษณะตา่งๆ ของพระองคเ์อาไวไ้ด้อย่างไรนัน้เปน็เรือ่งยาก
ท่ีเราจะเขา้ใจได ้แต่น่ีคือส่ิงท่ีข้อพระธรรมสอนไว ้ เม่ือเราดำเนนิเรือ่งต่อไป เราก็จะเห็นวา่
ท่ีพระเจา้ได้ทรงเลอืกทำเชน่นีก็้สมเหตสุมผลดแีล้ว

3. พระวาทะ เราได้เห็นแล้วว่า มักมีการอ้างอิงข้อพระธรรมของพระเจ้าว่าเป็น
พระวาทะของพระเจา้อยู่บ่อยๆ แต่เวลาน้ีเราจะอธบิายนยิามในอกีระดับหน่ึง พระวาทะเปน็
พระนามหนึง่ของพระเจา้ ข้อพระธรรมกลา่ววา่

ในปฐมกาล พระวาทะทรงดำรงอยู ่…พระวาทะทรงเปน็พระเจา้
       ยอหน์ 1:1

จากนัน้พระคมัภีร์ก็ได้บอกเราตอ่ไปอีกว่าพระเจา้ได้เสด็จมายงัโลกน้ี พระองคไ์ด้
กลายเปน็มนษุยแ์ละดำรงอยูกั่บมนษุยชาติ

พระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และประทับอยู่ท่ามกลางเรา
      ยอหน์ 1:14

คำว่า ดำรงอยู่ เป็นคำท่ีน่าสนใจในภาษากรีก คำน้ีมีความหมายว่าพลับพลา ถ้าหาก
เราแปลขอ้พระธรรมขา้งตน้อยา่งตรงตวัอกัษรกจ็ะไดค้วามวา่

พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงตั้งพลับพลาประทับอยู่
ท่ามกลางเรา       ยอหน์ 1:14

อิสราเอลได้ตั้งพลับพลาไว้ที่กลางค่ายของพวกเขาเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าการ
ทรงสถิตของพระเจ้าดำรงอยู่ท่ามกลางพวกเขาฉันใด พระเจ้าก็ทรงละจากสรวงสวรรค์และทรง
มาตัง้พลับพลาอยูท่่ามกลางเราฉนันัน้ -พระองคท์รงประทบัอยูท่่ามกลางเรา

โดยการใช้นิยามสามัญก็จะทำให้เราเห็นว่าพระเยซูทรงต่างไปจากองค์อวตาร
กล่าวกนัวา่องคอ์วตารเปน็เทพทีม่าปรากฏในรปูรา่งอยา่งมนษุย ์ ในขณะทีพ่ระเยซทูรงเปน็
มนุษย์แท้ ทรงมีเลือดเนื้อ และทรงตั้งพลับพลับประทับอยู่ท่ามกลางเรา นอกจากนั้น
องค์อวตารมาปรากฏตัว หายตัวไป และมาปรากฏตัวอีกคร้ังหน่ึงในรูปกายแตกต่างกันออกไป
เช่นเป็นมนุษย์ แต่บ่อยคร้ังเป็นสัตว์หรือก่ึงคนก่ึงสัตว์ ตรงกันข้าม พระเยซูทรงมาบังเกิดเพียง
ครัง้เดียวและทรงบงัเกิดมาในฐานะมนษุยเ์ท่าน้ัน
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...พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอด...
    1 ทิโมธ ี1:15



ด้วยมีทารกผู้หนึ่งเกิดมาเพื่อเรา ทรงโปรดประทานบุตรคนหนึ่ง
แก่เรา…ผู้นั้นจะได้รับ การขนานนามว่า "องค์ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้า
ทรงฤทธิพ์ระบดิานิรันดร ์องคสั์นติราช"       อิสยาห ์9:6

โปรดสังเกตว่าทารกถูกเรียกว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ -
พระนามทั้งสองนี้มิอาจหมายถึงอย่างอื่นไปได้เลย นอกเสียจากว่าจะเป็นพระยาห์เวห์
องค์พระผู้เป็นเจ้าเอง

พระเยซมิูได้ทรงมพีระฉายาตามอยา่งพระเจา้เท่าน้ัน แต่พระองคท์รงเปน็พระเจา้
พระเจ้าในกายมนุษย์ พระองค์ทรงปราศจากบาป พระองค์ไม่มีหน้ีบาปท่ีจะต้องชำระ พระองค์
เป็นผู้น้ันท่ีอยู่ข้างนอกหลุม ทรงนุ่งห่มด้วยอาภรณ์ไร้ตำหนิ ทรงเป็นผู้น้ันท่ีอาจช่วยมนุษยชาติ
จากโทษบาปได ้พระองค์ทรงมีคุณสมบัติเป็นล้นพ้นท่ีจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้ พระคัมภีร์
กล่าววา่

เจ็ดร้อยปีก่อนท่ีพระเยซูประสูติ อิสยาห์ซ่ึงเป็นหน่ึงในผู้เผยพระวจนะ 40 คน  ได้เผย
 พระวจนะเอาไวว่้า

เร่ืองราวการประสูติของพระเยซูคริสต์มีดังน้ี มารีย์มารดาของพระองค์
เป็นคู่หมั้นของโยเซฟ แต่ก่อนที่ทั้งสองจะอยู่กินเป็นสามีภรรยากันปรากฏว่า
มารีย์ได้ตั้งครรภ์โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนื่องจากโยเซฟคู่หมั้น
ของนางเป็นคนดีมีคุณธรรม และไม่ประสงค์จะแพร่งพรายเรื่องนี้ให้นางต้อง
อับอายต่อหนา้ธารกำนลั จึงคิดท่ีจะถอนหมัน้อยา่งเงยีบๆ   มัทธวิ 1:18-19

คุณสามารถจินตนาการได้ว่าโยเซฟรู้สึกกลัดกลุ้มเป็นทุกข์หนักอยู่ชั่วขณะ มารีย์
ต้ังครรภแ์ละทารกนัน้ไมใ่ช่บุตรของเขา การเปดิเผยความจรงิต่อสาธารณชนจะประทบัตรา
ในส่ิงท่ีเธอเป็นอย่างแน่นอน ซ่ึงน่ันก็คือหญิงผิดประเวณี - ถ้าหากคำอธิบายของมารีย์เร่ืองท่ีมี
ทูตสวรรค์มาปรากฏต่อเธอไม่ได้เป็นเรื่องจริง ไม่หรอกนะ นั่นเป็นเรื่องเหลวไหล หญิงที่
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น่าสงสาร คงจะเสียสติไปแล้วเป็นแน่ โยเซฟรักเธอ แต่เขาก็ไม่อาจแต่งงานกับผู้หญิงท่ีนอกใจ
เขาได้ และพยายามอย่างเห็นได้ชัดว่าจะกลบเกล่ือนด้วยเร่ืองไร้เหตุผล เราไม่อาจรู้ได้ว่าจริงๆ
แล้ว โยเซฟคดิอะไรแตเ่ขาไดตั้ดสนิใจดว้ยความปวดรา้ววา่จะถอนหมัน้เสยี

การประสูติจากหญิงพรหมจารีย่อมประกาศอย่างชัดเจนต่อทุกคนในชั้นเรียน
ระดบัโลกวา่ทารกนีแ้ตกตา่งออกไป พระองคท์รงเปน็พระเจา้ผู้ทรงอยูด้่วยกบัเรา

แต่หลงัจากทีเ่ขาคิดจะทำเชน่นัน้ ทูตองคห์นึง่ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
มาปรากฏแก่เขาในความฝัน และกล่าวว่า "โยเซฟบุตรดาวิด อย่ากลัวที่จะ
รับมารีย์มาเป็นภรรยาเลย เพราะว่า ผู้ที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์

นางจะให้กำเนิดบุตรชาย จงตั้งชื่อพระกุมารนั้นว่า 'เยซู' เพราะว่า
พระองค์จะทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากความผิดบาปของเขา"

ทั้งหมดนี้เป็นจริงตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้ผ่านทางผู้เผย
พระวจนะ ซึ่งกล่าวว่าหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย และเขา
จะเรยีกทา่นวา่ "อิมมานูเอล" ซ่ึงแปลวา่ "พระเจา้ทรงอยูกั่บเรา"

  มัทธวิ 1:20-23

โยเซฟไม่อาจจะได้ยินชัดเจนไปกว่าน้ีอีกแล้ว มารีย์ยังคงเป็นหญิงพรหมจารีและเธอ
กำลังจะมีบุตร! เขาจะต้องต้ังช่ือบุตรว่าเยซูซ่ึงหมายความวา่พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระผู้ช่วยกู้
ของเราหรือพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์จะทรงช่วยกู้หรือช่วย
ประชากรใหร้อดจากโทษบาป พระเยซูจะทรงถูกขนานนามวา่อิมมานูเอลซ่ึงหมายถึงพระเจ้า
ทรงอยูด้่วยกบัเราดว้ยเชน่กัน

ผู้เผยพระวจนะอสิยาห์ได้ใช้พระนามนีเ้ม่ือท่านไดเ้ขียนถงึเหตุการณ์น้ีเม่ือ 700 ปี
ก่อนหนา้

ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะประทานหมายสำคัญแก่ท่านคือหญิง
พรหมจาร ีจะตัง้ครรภแ์ละคลอดบตุรชาย บุตรนัน้จะไดช่ื้อว่าอิมมานูเอล

    อิสยาห ์7:14

ครั้นโยเซฟตื่นขึ้นก็กระทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ส่ังไวน้ั้น คือรบัมารย์ีมาเป็นภรรยา แต่เขามิได้ร่วมหลบันอนกบันางจนกระทัง่
มารย์ีใหก้ำเนดิบุตรชาย และเขาตัง้ช่ือบุตรนัน้ว่า เยซู   มัทธวิ 1:24-25
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ซีซาร์ต้องการเงนิ และถ้าคนโรมนัทำการสำมะโนครวัถูกต้อง จะมคีนมากขึน้ตอ้ง
จ่ายภาษ ี โยเซฟจำเปน็จะตอ้งนำภรรยาของเขาเดนิทางออกจากนาซาเรธ็ไปเมอืงเบธเลเฮ็ม
ด้วยระยะทาง 120 กิโลเมตร ซ่ึงเม่ือพันปก่ีอนนัน้เปน็บา้นเกิดของกษตัรย์ิดาวดิ

ดังน้ันพระเยซูจึงได้ทรงประสูติท่ีเมืองเบธเลเฮ็ม ซ่ึงห่างไกลจากบ้านเกิดของโยเซฟ
กับมารยี ์มผีูค้นเนอืงแนน่อยูใ่นเมอืงเสียจนดเูหมอืนวา่มเีพียงทีพั่กแห่งเดยีวเทา่นัน้ทีท่ัง้คู่
จะหาไดก็้คอื โรงวัว อู่แรกของพระเยซูก็คือรางหญ้าสำหรับวัว แต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์

ทุกคนต่างไปยังเมืองของตนเพื ่อขึ ้นทะเบียน ดังนั ้นโยเซฟจึง
เดินทางจากเมืองนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลีขึ้นไปยังเบธเลเฮมนครแห่งดาวิด
ในแคว้นยูเดีย เพราะเขาสืบเช้ือสายมาจากดาวิด เขาไปข้ึนทะเบียนท่ีน่ันกับมารีย์
คู ่หมั ้นซึ ่งกำลังตั ้งครรภ์ ขณะพวกเขาอยู่ที ่นั ่น ก็ถึงกำหนด
ที่มารีย์จะคลอดบุตร นางให้กำเนิดบุตรชายหัวปี
นางเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า
เพราะไม่มีที่ว่างให้พวกเขาในโรงแรม

ลูกา 2:3-7



*ซีซาร์ ออกัสตัสเป็นผู้
ปกครองจกัรวรรดโิรมนั

ครั้งนั้น ซีซาร์ออกัสตัสทรงออกพระราชกฤษฎีกา
ใหท้ำทะเบียนสำมะโนประชากรทัว่ท้ังจกัรวรรดโิรมนั ลูกา 2:1
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บางคนกลา่ววา่ "เป็นไปไมไ่ด้ พระเจา้จะไมท่รงคอ้มพระองคล์งต่ำเสียจน

มาประสูติเป็นทารกท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรอก ...ในคอกวัวสกปรก พระองค์จะไม่ทรง
เป็นมนษุยโ์ดยเดด็ขาด พระเจา้ทรงยิง่ใหญ ่พระองคจ์ะไมท่ำเชน่นัน้อยา่งเดด็ขาด"

บางทีเราจำเป็นจะต้องให้นิยามของคำว่าย่ิงใหญ่เสียใหม่ โปรดพิจารณาดังน้ี
มีความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ผู้ทรงประทับอยู่ในพระราชวัง ห้อมล้อม
ไปด้วยความหรูหรา ม่ังค่ัง มีบริวารคอยรับใช้ให้ความสะดวกสบายต่างๆ
พระหัตถ์ของพระองคแ์ทบจะไมเ่คยตอ้งแปดเปือ้นส่ิงใดเลย พระองค์
แทบไม่ทรงล่วงรู้ถึงความยากแค้น และความกังวลในเรื่องต่างๆ ที่
บรรดาบรวิารของพระองคต์อ้งเผชญิอยูวั่นแลว้วนัเลา่
และก็มีความยิ่งใหญ่ของนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งละทิ้งการประกอบ
วิชาชีพซ่ึงได้กำไรงามในบ้านเกิดเมืองนอนของตนและออกไปเปิดคลินิก
ในต่างแดน เขาทำงานท่ามกลางโรคภัยและความยากไร้ คอยรับใช้ผู้คน
ช่วยเหลอืพวกเขา รักษาเขา และในทีสุ่ดก็สละชวิีตของตนเพือ่พวกเขา

คุณคิดว่าความยิ่งใหญ่แบบไหนที่ควรค่าแก่พระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาและ
เปีย่มไปดว้ยพระคณุ

ในท่ีสุดพระผู้ท่ีพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ก็ได้เสด็จมา พระคัมภีร์กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า

ผู้ทรงสภาพพระเจ้า...แต่กลับทรงสละทุกสิ่งมารับสภาพทาสบังเกิด
เป็นมนุษย์     ฟิลิปปี 2:6-7

เพราะท่านย่อมทราบถึงพระคุณแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา
ว่าแม้ทรงมัง่คัง่กท็รงยอมยากไร ้ เพราะเหน็แกพ่วกทา่นเพือ่ว่าท่านจะไดม่ั้งคัง่
โดยทางความยากไร้ของพระองค์     2 โครนิธ ์8:9

...เขาต้ังช่ือบุตรนัน้วา่ เยซู       มัทธวิ 1:25

เช่นน้ี โยเซฟกน็า่จะตอ้งรูสึ้กไดว่้าทกุส่ิงทกุอยา่งไดด้ำเนนิไปอยา่งถูกตอ้งดแีล้ว ถูกตอ้งเปน็
อย่างย่ิงเลยทเีดียว
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คนเลีย้งแกะไดรั้บหมายสำคญัอันจำเพาะเจาะจงไมน้่อยกวา่ 4 อย่างเพ่ือจะพิสูจน์
ความจรงิของถ้อยคำ

บางคนนึกสงสัยมาตลอดว่าเพราะเหตุใดจึงใช้เวลานานเหลือเกินกว่าที่องค์พระผู้
เป็นเจ้าจะเสด็จมายังโลกน้ี บางทีก็อาจจะเป็นเพราะว่าต้องใช้เวลาอยู่นานหลายศตวรรษกว่าท่ี
จะทำให้ชนชาติหน่ึงมานมัสการพระยาห์เวห์แต่เพียงพระองค์เดียวได้ หรือบางทีก็อาจจะเก่ียว
ข้องกับข้อเท็จจริงท่ีว่าคุณไม่ควร "ไว้วางใจคนแปลกหนา้" โดยเด็ดขาด ถ้าหากเป็นประเด็นน้ี
องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ก็ทรงไดใ้ชเ้วลานบัพนัปใีนการสรา้งพระประวตัอัินยาวนานและเชือ่ถือได้
เพ่ือมนุษย์จะได้ไม่มีข้ออ้างท่ีจะไม่ไว้วางใจพระองค ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม พระคัมภีร์
กล่าววา่ พระผูช่้วยกูท่ี้พระเจา้ได้ทรงสญัญาไวไ้ด้เสด็จมาถงึในทีสุ่ด

⌫
และในแถบน้ันมีคนเล้ียงแกะอยู่กลางทุ่ง เฝ้าฝูงแกะของเขายามค่ำคืน

ทูตสวรรค ์องคห์นึง่ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มาปรากฏและพระสริขิององคพ์ระผู้
เป็นเจ้า ส่องล้อมรอบพวกเขา ทำให้คนเหล่านั้นตกใจกลัวยิ่งนัก แต่ทูตนั้น
กล่าวแก่พวกเขาว่า "อย่ากลัวเลยเรานำขา่วดีมาเป็นความเปรมปรด์ิีใหญ่หลวง
สำหรับคนท้ังปวง ในวันน้ีท่ีนครดาวิด องค์พระผู้ช่วยให้รอดได้มาบังเกิดเพ่ือท่าน
พระองค์คือพระคริสต์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า น่ีเป็นหมายสำคัญแก่ท่านคือท่าน
จะพบพระกุมารพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า"      ลูกา 2:8-12

ทันใดนั้นมีชาวสวรรค์หมู ่ใหญ่มาปรากฏพร้อมกับทูตสวรรค์นั ้น
รว่มกนัสรรเสรญิพระเจา้ และกลา่วว่า "ขอพระสริมีิแด่พระเจา้ในทีสู่งสุดและ
สันติสุขมีแกม่วลมนษุย ์บนโลกผูซ่ึ้งพระองคท์รงโปรดปราน"    ลูกา 2:13-14

คนเลีย้งแกะเอาแตส่นใจธรุะของตน น่ันคอืการเฝา้ดแูลฝูงแกะของตน บอ่ยครัง้ท่ี
แกะในฝงูของเขาถกูนำไปใชเ้พ่ือถวายบชูาทีพ่ระวหิารในกรงุเยรซูาเล็ม ซ่ึงอยูท่างทศิเหนอื



บทที่ สิบ  275

ห่างออกไปไม่ก่ีไมล์จากเมืองเบธเลเฮ็ม ชีวิตไม่มีอะไรแปลกใหม่ แต่เวลาน้ีบรรดาทูตสวรรค์ได้มา
และโลกของคนเล้ียงแกะก็สะท้านสะเทือนไป ไม่เพียงเพราะแต่เหตุการณ์ประสูติของพระผู้ช่วย
ให้รอดเท่าน้ัน แต่ยังเพราะพระรูปพรรณสัณฐานของพระองค์อีกด้วย! พวกเขาน่าจะต้องถามกัน
และกันด้วยอาการต่ืนเต้นว่า "เจ้าได้ยินส่ิงท่ีข้าได้ยินหรือเปล่า พระคริสต์คือองค์พระผู้เป็นเจ้า"


คำว่า "ครสิต์" ในภาษากรกีมีความหมายเดยีวกบัคำวา่ "เมสสยิาห"์ ในภาษาฮบีรู

น่ันคอื พระผูไ้ด้รับการเจมิ เป็นเวลาหลายศตวรรษทีพ่ระฉายาวา่ "พระเมสสยิาห์" ไดถู้กใช้
กับพระผูช้ว่ยกูท้ีพ่ระเจา้ไดท้รงสญัญาไว ้ เวลานีเ้หล่าทตูสวรรคก์ำลังกล่าววา่พระเมสสยิาห์
หรอืพระครสิต์คือพระยาหเ์วห์น้ันเอง

เมื่อเหล่าทูตสวรรค์จากพวกเขากลับคืนสู่สวรรค์แล้ว คนเลี้ยงแกะ
ก็พูดกันว่า "ให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮม ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ซึ่งองค์พระผู้
เป็นเจ้าทรงแจ้งแก่เราเถิด" ดังนั้นพวกเขาจึงรีบรุดมา และพบมารีย์ โยเซฟ
กับพระกุมารซึ่งนอนอยู่ในรางหญ้า เมื่อเห็นพระองค์แล้วพวกเขาจึงกระจาย
ข่าวเรื่องที่ทูตสวรรค์นั้นมาบอกเกี่ยวกับพระกุมาร     ลูกา 2:15-17


หลังจากพระเยซูประสูติที่เบธเลเฮมแคว้นยูเดียในสมัยของกษัตริย์

เฮโรด มีโหราจารย์จากตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็ม และถามว่า" ผู้ท่ีมาบังเกิด
เป็นกษัตริย์ของชาวยิวนั้นอยู่ที่ไหน เราได้เห็นดาวของพระองค์เมื่อเราอยู่ที่
ตะวันออก จึงมาเพือ่นมัสการพระองค"์      มัทธวิ 2:1-2

โหราจารย์เป็นผู้เช่ียวชาญในด้านดวงดาว อาจจะมาจากเปอร์เซีย (อิหร่าน) พวกเขา
ได้เดินทางข้ามขุนเขาและทะเลทรายด้วยค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่ีสูงล่ิวเพ่ือจะมาเห็นทารกบังเกิดใหม่
กษัตริย์ท่ีปกครองแคว้นยูเดียในเวลาน้ันก็คือกษัตริย์เฮโรดมหาราชได้ทรงต่ืนตัวเน่ืองจากการ
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คำถามเพียงข้อเดียวนั้นได้ทำให้เฮโรดทรงรู้สึกสะเทือนสะท้านไป พระองค์ทรง
ยึดสิทธิอำนาจในฐานะกษัตริย์ไว้ในอุ้งพระหัตถ์อย่างเหนียวแน่น ท้ังยังทรงพร้อมจะบดขย้ีผู้ใด
ก็ตามท่ีอาจหาญมาแย่งชิงสิทธิอำนาจน้ันไปจากพระองค์ เป็นท่ีรู้กันดีว่าพระองค์ทรงโหดเห้ียม
ต่อประชากรของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทรงเคืองพระทัย ใครเล่าจะบอกได้ว่า
พระองคจ์ะทรงทำอะไร เฮโรดไดท้รงเรยีกบรรดาธรรมาจารยใ์ห้เข้าเฝ้าพระองค์

ปรากฏตัวของคณะบุคคลสำคัญคณะนี้อย่างไม่ต้องสงสัย การมาเยี่ยมเยือนของพวกเขา
ไม่อาจถือว่าเป็นภัย เน่ืองจากพวกเขาไม่ได้มีพลโยธาแต่อย่างใด ท่ีพวกเขามีก็เพียงแค่คำถาม
หน่ึงเท่าน้ัน

เม่ือกษัตริย์เฮโรดไดยิ้นดังน้ันก็ว้าวุ่นพระทยั ท่ัวท้ังเยรูซาเล็มก็พลอย
ว้าวุ่นไปด้วย        มัทธวิ 2:3

คำเผยพระวจนะจำเพาะเจาะจงอย่างยิ่ง คำเผยพระวจนะได้กล่าวเอาไว้ว่าทารก
จะต้องบังเกิดในเมืองเบธเลเฮ็ม เอฟราธาห์ เนื่องจากมีเมืองสองเมืองที่มีชื่อว่าเบธเลเฮ็ม
เมืองหนึ่งอยู่ใกล้เมืองนาซาเร็ธ และอีกเมืองหนึ่งทางตอนใต้ของกรุงเยรูซาเล็มในแคว้น
เอฟราธาห ์การระบถึุงความแตกตา่งอย่างแน่ชัดมคีวามสำคญั

เฮโรดทรงประสงค์จะทราบว่าผู้เผยพระวจนะมีคาห์ได้บันทึกคำเผยพระวจนะ
มากกว่าน้ันหรือไม่ เขาได้บันทึกมากกว่าน้ันจริง! คำเผยพระวจนะไดก้ล่าวเอาไว้อย่างชัดเจน

เฮโรดทรงเรียกประชุมหัวหน้าปุโรหิตทั ้งปวงและบรรดาพวก
ธรรมาจารยข์องประชาชนและตรสัถามพวกเขาว่า พระคริสต์จะประสูติ ณ ท่ีใด

       มัทธวิ 2:4

คุณเห็นภาพเจ้าหน้าท่ีอาลักษณ์ซ่ึงกำลังรู้สึกว้าวุ่นอย่างหนัก เป่าฝุ่นออกจากม้วนคัมภีร์
ในขณะที่เหล่าสหายนักปราชญ์ก้มตัวกวาดสายตาอ่านข้อความในแผ่นปาปิรัสด้วยดวงตา
อันฝ้าฟาง พวกเขาพูดรัว และอยากให้เฮโรดเข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้เป็นคนท่ีได้กล่าวถึงส่ิงเหล่าน้ี
ผู้เผยพระวจนะท่ีช่ือมีคาห์ได้เขียนเอาไว้กว่า 700 ปีมาแล้ว น้ิวอันส่ันเทาช้ีไปยังส่วนของข้อความ
ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดี เฮโรดทรงปฏิเสธท่ีจะมอง เจ้าหน้าท่ีอาลักษณ์กระแอ้มเสียงและอ่าน

ส่วนเจ้า เบธเลเฮมเอฟราธาห์เอ๋ย ถึงแม้เจ้าเป็นคนเล็กน้อยในหมู่
ตระกูลต่างๆ ของยูดาห์ แต่จะมีผู ้หนึ่งออกมาจากเจ้าเพื่อเราเป็นผู้ที ่จะ
ครอบครองอสิราเอล ผู้น้ันมีท่ีมาจากอดตีกาลจากโบราณกาล"       มีคาห ์5:2
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ว่าพระผู้ที่จะมาบังเกิดได้ทรงดำรงอยู่จากนิรันดร์กาล พระพักตร์ของเฮโรดคงจะซีดเผือด
ทีเดียว ไม่อาจจะเปน็อยา่งน้ีไปได ้มีแต่พระเจา้เท่าน้ันทีจ่ะทรงดำรงอยูต่ลอดชัว่นรัินดรก์าล
พระผู้ทรงไม่น่าจะเสด็จมายังโลกน้ีในฐานะทารกคนหนึง่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงมาทรงบังเกิดใน
เมืองท่ีไร้ช่ือเสียงอย่างเบธเลเฮ็มเช่นน้ีได้ พระองค์น่าจะทรงเสด็จมาพร้อมกับเสียงป่ี แตรและ
กองรถม้า-มาท่ีกรุงเยรูซาเล็ม อา บางทีบรรดาเจ้าหน้าท่ีอาลักษณ์อาจจะต้ังใจพยายามทำให้พระองค์
ตกพระทัยกลัวและควบคุมบงการพระองค์ก็เป็นได้ มันไม่เสียหายอะไรเลย ถ้าพระองค์จะทรง
ยอมทำให้พวกเขาพอใจเสียหน่อย พระองค์จะทรงสำแดงให้พวกเขาได้เห็นว่ากษัตริย์บังเกิดใหม่
จะไดรั้บการนมสัการแบบไหนกนัแน ่พระองคไ์ด้ทรงไลบ่รรดาปโุรหิตของพระองคอ์อกไป

แล้วเฮโรดจึงเรียกพวกโหราจารยม์าพบอย่างลับๆ ไต่ถามจนได้ความ
ถึงเวลาทีแ่นน่อน ท่ีดาวนัน้ปรากฏขึน้แลว้ส่งพวกเขาไปยงัเบธเลเฮม พรอ้มท้ัง
รับส่ังว่า "จงไปคน้หาพระกมุารนัน้ เม่ือพบแล้วจงแจง้แกเ่ราทนัที เพ่ือเราจะได้
ไปนมสัการพระองคด้์วย" เม่ือไดฟั้งรบัส่ังของกษตัริย์แล้ว โหราจารยเ์หลา่น้ัน
ก็เดินทางต่อไป และดวงดาวที่พวกเขาได้เห็นเมื่ออยู่ที่ตะวันออกนำทางเขาไป
จนมาหยุดอยู่เหนือที่ประทับของพระกุมาร เมื่อพวกเขาเห็นดาวดวงนั้นก็
ปีติยินดียิ่งนัก ครั้นเข้าไปในบ้านก็เห็นพระกุมารกับมารีย์มารดาของพระองค์
จึงกราบนมัสการพระองค์ แล้วเปิดหีบนำเครื่องบรรณาการออกมาถวาย คือ
ทองคำ กำยาน และมดยอบ     มัทธวิ 2:7-11


ชายมั่งคั่งและมีสถานะสำคัญได้นมัสการพระเยซู พระบัญญัติได้ระบุเอาไว้อย่าง

จำเพาะเจาะจงว่า มีแต่พระเจ้าสูงสุดเท่าน้ันพึงได้รับการสรรเสริญ โยเซฟกับมารีย์รู้พระบัญญัติ
สิบประการเป็นอย่างดี กระน้ันพวกเขาก็ไม่ได้ขัดขวางการนมัสการของเหล่าโหราจารย์ ท้ังสองน่า
จะรู้ดีอยู่ในใจว่าเหล่าโหราจารย์กำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่

แล้วพวกโหราจารย์ได้ยินคำเตือนในความฝัน มิให้กลับไปเฝ้าเฮโรด
เขาจึงกลับไปยังเมืองของตนทางอื่น

เม่ือพวกเขากลบัไปแลว้ทูตองคห์นึง่ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มาปรากฏ
แกโ่ยเซฟในความฝนั ส่ังว่า "จงลกุขึน้ พาพระกมุารและมารดาหนไีปยงัอียิปต์
และอยู่ท่ีน่ันจนกวา่เราจะบอกใหก้ลับมา เพราะเฮโรดกำลงัจะคน้หาพระกมุาร
เพื่อประหารเสีย"
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ในคืนนั้น โยเซฟจึงลุกขึ้นพามารีย์กับพระกุมารเดินทางไปยังอียิปต์
และอยู่ท่ีน่ัน ตราบจนเฮโรดสิน้พระชนม์...   มัทธวิ 2:12-15

สิ่งที่เฮโรดได้ทรงกระทำนั้นก็สอดคล้องต่อพระประวัติอันโหดเหี้ยมของพระองค์
พระองค์ได้ทรงพยายามทำทุกวิถีทางท่ีจะสังหารพระเยซูให้ได้ แต่ว่าทารกน้ันปลอดภัยดีอยู่ใน
ประเทศอียิปต์ ในที่สุดเฮโรดก็สิ้นพระชนม์ ดังนั้นโยเซฟ มารีย์และพระเยซูจึงได้เดินทาง
กลับมายงัเมืองนาซาเรธ็ท่ีน่ันโยเซฟไดท้ำงานเปน็ชา่งไม้ นายแพทยลู์กาได้เขียนเอาไวว่้า

และพระกุมารทรงเติบโตแข็งแรง เปี่ยมด้วยสติปัญญาและพระคุณ
ของพระเจ้าอยู่เหนือพระองค์         ลูกา 2:40

1. บตุรของหญงิ พระเยซู
2. เป็นชาย พระเยซู
3. เชือ้สายของอบัราฮมั พระเยซู
4. เชือ้สายของอสิอัค พระเยซู
5. เช้ือสายของยาโคบ (อิสราเอล) พระเยซู
6. มาจากเผ่ายูดาห์ พระเยซู
7. เปน็เชือ้สายของกษตัรยิด์าวดิ พระเยซู
8. มีทูต (ยอห์น) นำหนา้ พระเยซู
9. บังเกิดในเมอืงเบธเลเฮ็ม เอฟราธาห์ พระเยซู

10. คนจะรูจั้กท่านวา่เป็นชาวเมอืงนาซาเรธ็ พระเยซู

สำเร็จเป็นจริงโดย...
ตามทีบ่รรดาผูเ้ผยพระวจนะไดก้ลา่ว/บนัทกึเอาไวน้ั้น

พระผูช่้วยกูท้ีพ่ระเจา้ไดท้รงสญัญาไวจ้ะเปน็

 ⌫
พระเยซูได้ทรงเติบโตข้ึนและดำเนินชีวิตอย่างสามัญชนในยุคน้ัน น่ันคือต้องทรงใช้

พระหัตถ์ทำงานต่างๆ และประทับอยู่ในเรือนอันต่ำต้อย และเดินทางไปไหนมาไหนไม่มากนัก
มีเพียงขอ้ยกเวน้ประการเดยีวกคื็อ พระองคไ์ม่เคยทรงสมรสกบัผูใ้ด
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พระเยซู เม่ือทรงเร่ิมพระราชกิจเม่ือมีพระชนมายุราวสามสิบพรรษา...
        ลูกา 3:23

ยอห์นบุตรของเศคาริยาห์ถูกเรียกว่าเป็นผู้ให้รับบัพติศมา เพราะว่าเขาให้รับบัพติศมา
(จุ่มน้ำ) ให้กับผู้คน พิธีกรรมของการบัพติศมาไม่เป็นท่ีคุ้นเคยสำหรับผู้คนในแถบตะวันออกกลาง
ในยุคนั้นพิธีนี้มีความหมาย อย่างไรก็ตามในทุกวันก็ยังพบว่ามีความสับสนในคำๆ นี้อยู่
ท่ัวโลก ตัวอยา่งเช่น ผมมโีอกาสได้ไปเยีย่มชนเผา่ในประเทศปาปวันวิกินี พวกเขาไดรั้บเอา
บพัตศิมาเขา้มาและเชือ่วา่ความบาปไดถู้กชำระลา้งไปกบันำ้ พวกเขาเชือ่เสียจนไมล่งไปใน
แมน่ำ้หลังจากทีไ่ดร้บับพัตศิมาเพราะกลวัวา่จะรบัเอาบาปทีห่ลงเหลืออยูใ่นแมน่ำ้

พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่าพิธีบัพติศมาไม่ได้ทำเราเป็นที่ยอมรับสำหรับพระเจ้า
เป็นเพียงภาพภายนอกของสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน ทุกวันนี้มีนักศาสนศาสตร์หลายๆ ท่านได้
เลินเล่อ ประกอบพธีิบัพติศมาดว้ยความหมายทีม่ากกวา่ส่ิงท่ีพระคมัภีร์ยืนยนัไว้

ความสับสนส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ไม่มีคำๆนี้ในภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
ซ่ึงแปลความหมายคำวา่ "บัพทิโซ" ในภาษากรีก เหล่านักแปลได้แก้ปัญหาด้วยการสร้างคำว่า
บัพติศมาข้ึน น่ันเป็นเร่ืองท่ีไม่ผิดอะไร แต่ว่าวิธีน้ีไม่ได้ช่วยให้คนท่ัวไปเข้าใจความหมายด้ังเดิม
ของคำๆ น้ี

⌫
การบัพติศมามีความหมายแฝงว่าเป็นการระบุรูปพรรณสัณฐาน ความหมายที่

คุ้นเคยกันดีของคำว่า "บัพทิโซ" ได้เริ่มต้นในอุตสาหกรรมการทอผ้าของกรีกในยุคเริ่มต้น
ในกระบวนการย้อมผ้านั้น ผ้าจะถูกนำไปจุ่มลงในอ่างสีและดูดซับเอาตัวสีเข้าไว้ในเนื้อผ้า
จากนัน้ผา้จะถกูบ่งช้ีตามสย้ีอม

วัยสามสิบเป็นวัยต่ำสุดสำหรับใครก็ตามท่ีจะพูดต่อหน้า และเป็นท่ีรับฟังของฝูงชน
ตลอดเกือบสามทศวรรษน้ัน ข่าวเร่ืองการมาถึงของพระเมสสิยาห์ได้แพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง
ส่ิงน้ีได้เกิดข้ึนดังท่ีบรรดาผู้เผยพระวจนะหลายท่านได้กล่าวเอาไว้ล่วงหน้า

ครั้งนั้นยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้มาเทศนาในถิ่นทุรกันดารแห่งแคว้น
ยูเดีย และกล่าวว่า "จงกลับใจเสียใหม่ เพราะอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้ว"
ยอห์นผู้น้ีแหละ ท่ีถูกกล่าวถึงผ่านทางอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะวา่ เสียงของผู้หน่ึง
ร้องในถ่ินทุรกันดารว่า จงเตรียมทางสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า จงทำทางสำหรับ
พระองค์ให้ตรงไป"      มัทธวิ 3:1-3
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⌫⌫
ยอหน์ไดส้อนวา่คนยวิไดอ้อกห่างจากขอ้พระธรรมและถอืเอาความคดิของมนษุย์

เป็นใหญ่ ท่านได้กล่าวว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องเปล่ียนความคิดเก่ียวกับเส้นทางท่ีพวกเขากำลัง
เดินไปและหนักลับมาหาพระเจา้ หรือกล่าวส้ันๆ ก็คือ กลับใจใหม ่คนยวิซ่ึงได้รับบพัติศมา
ได้แสดงว่าพวกเขาได้บ่งช้ี (หรือเห็นชอบเป็นการส่วนตัว) กับถ้อยคำเก่ียวกับการกลับใจใหม่
ของยอห์น

ประชาชนจากกรุงเยรูซาเล็มท่ัวแคว้นยูเดีย และท่ัวแถบแม่น้ำจอร์แดน
พากันมาหาท่าน เมื่อพวกเขาสารภาพความผิดบาปของตนแล้วยอห์นก็ให้
พวกเขารับบัพติศมาในแม่น้ำจอร์แดน แต่เม่ือท่านเห็นพวกฟาริสีและพวกสะดูสี
หลายคนมายังท่ีซ่ึงท่านให้บัพติศมาอยู่ ยอห์นก็กล่าวแก่พวกเขาว่า "เจ้าชาติงูร้าย
ใครตักเตือนพวกเจ้าให้หนีจากพระพิโรธซ่ึงจะมาถึง? จงเกิดผลให้สมกับท่ีกลับใจ
เสยีใหม.่..      มัทธวิ 3:5-8

ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาได้เห็นว่าผู้ฟังบางคนเป็นคนฟารีสีกับคนสะดูสี โปรดจำ
เอาไว้ให้ดีว่าพวกเขาเป็นคนท่ีเพ่ิมเติมหรือตัดทอนถ้อยคำออกไปจากพระคัมภีร์ คนสองลัทธิ
นิกายนีเ้กลียดชงักันและกนั แตท้ั่งคู่มีบางอยา่งทีเ่หมอืนกัน - พวกเขาหยิง่จองหอง ยอหน์
เรยีกพวกเขาวา่เปน็พวกงรูา้ยเพราะวา่พวกเขาไดบ้งัคับใหค้นอืน่ใชบ้ญัญตัทิีเ่ครง่ครดัอยา่ง
เหลือจะทน แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามส่ิงท่ีพวกเขาได้เทศนาน้ัน ยอห์นได้บอกให้พวกเขากลับใจใหม่
หรือเปล่ียนแปลงความคดิเสียใหม่


แล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมายังแม่น้ำจอร์แดนเพื ่อรับ

บัพติศมาจากยอหน์ แต่ยอหน์พยายามทลูทัดทานวา่ "ข้าพระองคต่์างหากตอ้ง
ขอรบับัพติศมาจากพระองค ์ควรหรอืท่ีพระองคเ์สด็จมาหาขา้พระองค?์"

  มัทธวิ 3:13-14

ยอห์นได้ตระหนักว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใด พระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ พระเยซู
ไม่ทรงจำเป็นที่จะต้องกลับใจใหม่ในเรื่องใดๆ เพราะว่าพระองค์ทรงดีเลิศสมบูรณ์แบบ
ยอหน์รูดี้ว่าเขาเองตา่งหากทีจ่ำเปน็จะตอ้งไดรั้บบพัตศิมา ไมใ่ชพ่ระเยซู
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พระเยซูตรัสตอบว่า "ขณะน้ีให้เป็นไปตามน้ันเถิด สมควรแล้วท่ีพวกเรา
จะกระทำเชน่นี ้เพ่ือใหค้วามชอบธรรมทกุประการสำเรจ็ครบถว้น" แล้วยอหน์
จึงยอมทำตาม       มัทธวิ 3:15

 
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำการกับคนอิสราเอลอยู่นับพันปีเพื่อจะนำพวกเขา

มาถึงจุดที่จะไม่ไว้วางใจเทพอื่น พระองค์ต้องใช้ชนชาติอื่นมารุกราน และทำให้พวกเขา

พระเยซูได้ทรงยืนกรานที่จะรับบัพติศมาเพราะว่าพระองค์ทรงประสงค์ที่จะได้รับ
การบ่งชี้ด้วยถ้อยคำเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอันชอบธรรมจากยอห์น พระองค์ทรงประสงค์
จะรบัรองถอ้ยคำของยอหน์วา่เป็นความจรงิ

เมื่อพระเยซูทรงรับบัพติศมาแล้ว ทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นจากน้ำ
ฟ้าสวรรค์ก็เปิดออก และพระองค์ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุจนกพิราบ
ลงมาประทบัอยู่กบัพระองค ์และมีพระสรุเสยีงตรสัจากฟา้สวรรคว่์า "น่ีคือลูก
ของเราผูท่ี้เรารกั เราพอใจเขายิง่นกั"              มัทธวิ 3:16-17

อีกสักครู่เราจะพิจารณาข้อพระธรรมขอ้น้ีกันอย่างลึกซ้ึง แต่สำหรับตอนนีใ้ห้เรามา
ดำเนนิเรือ่งให้จบเสยีก่อนจะดกีว่า

วันต่อมา ยอห์นเห็นพระเยซูเสด็จมาทางท่าน จึงกล่าวว่า "จงดู
พระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปผิดของโลกไป! นี่แหละคือผู้ที่เรา
หมายถึง เม่ือเรากล่าวว่า 'พระองค์ผู้ทรงมาภายหลังเราทรงย่ิงใหญ่เหนือกว่าเรา
เพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนเรา'   ยอหน์ 1:29-30

ยอห์นได้บ่งช้ีพระเยซูว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดท่ีพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ พระองค์
ทรงเป็นผู้ท่ีจะนำเอาความบาปออกไปจากโลกน้ี ท่านเรียกพระองค์ว่าพระเมษโปดกของพระเจ้า
ซ่ึงเป็นพระนามทีมั่กใช้กับพระเยซ ูภายหลังเราจะเหน็ว่าเพราะเหตใุดจงึมีถ้อยคำทีก่ล่าวว่า
พระเยซูทรงเป็นเหมือนกับสัตว์ที่ไร้พิษภัย ถึงแม้ว่ายอห์นจะเกิดก่อนพระเยซู ยอห์นก็ได้แถลง
ว่าพระเยซูได้ทรงดำรงอยู่ก่อนท่าน -ช่ัวนิรันดร์ ท่านได้กล่าวสรุปเอาไว้ว่า

เราได้เห็นแล้วและเราเป็นพยานได้ว่าผู้นี้คือพระบุตรของพระเจ้า"
      ยอหน์ 1:34
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พลัดถ่ิน จึงจะนำการนบัถือรูปเคารพออกไปจากวถีิชีวิตของพวกเขาได ้ในทีสุ่ดคนอสิราเอล
ก็นมสัการพระเจา้พระองคเ์ดียว - พระยาหเ์วห์องค์พระผูเ้ป็นเจา้

แต่เวลาน้ีองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประสงค์ให้ชนชาติท่ีพระเจ้าเลือกสรรและชนชาติ
อ่ืนๆ ในช้ันเรียนระดับโลกเข้าใจพระองค์เพ่ิมเติมในส่ิงท่ีพวกเขายังไม่พร้อมจนกว่าจะได้เรียนรู้ว่า

ข้อความนีไ้ม่ได้พูดถึงเพศสัมพันธ์อย่างจำเพาะเจาะจงแตอ่ย่างใด คำในภาษาฮีบรู
สำหรับคำว่า "หน่ึง" คือคำว่า "เอคาด" ข้อพระธรรมนีพู้ดถึงการท่ีบุคคลสองคนไดม้ารวมกัน
เปน็ครอบครวัเดยีว  น่ีไมใ่ชห่น่ึงสมบรูณห์รอืหนึง่ตามหลกัคณติศาสตรแ์ตอ่ยา่งใด แตเ่ปน็
หนึง่เชงิซ้อน พระคมัภรีก์ล่าวถงึคู่สมรสวา่...

...พระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเรา พระยาหเ์วหท์รงเปน็หนึง่
     เฉลยธรรมบญัญัติ 6:4

คุณยังคงจำได้อยู่หรือไม่ว่าในบทต้นๆ เราได้กล่าวเอาไว้ว่าส่วนที่ไม่อาจรู้ได้ของ
พระเจ้า ส่ิงต่างๆ ท่ีข้อพระธรรมกล่าวว่าเราไม่อาจหย่ังถึงน้ัน? การสำแดงคร้ังล่าสุดน้ีได้สัมผัส
พระลกัษณะของพระเจา้อยา่งล้ำลกึเกินความเขา้ใจของเราโดยแท้

เม่ือข้อพระธรรมก่อนหน้าน้ีกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นหน่ึงเดียว คำท่ีใช้ในภาษา
ฮีบรูต้นฉบับก็คือ "เอคาด" คำน้ีมีความหมายว่าเอกภาพเชิงซ้อนโดยเปรียบเทียบกับหน่ึงสมบูรณ์
หรือหน่ึงตามหลักคณิตศาสตร์

ตัวอย่างเช่น พระคัมภีร์ได้ใช้คำว่า "เอคาด" เม่ือกล่าวถึงผู้ท่ี...

...ตัดองุน่พวงมหมึา... กันดารวถีิ 13:23

องุ่นหน่ึงพวง แต่มีองุ่นอยู่หลายลูก เราใช้การผูกประโยคตามหลักไวยากรณ์ในภาษา
อังกฤษ เม่ือเราพูดถึงคอมเพลก็ซ์ของโรงพยาบาลหรอืมหาวทิยาลยั เรารูว่้ามีมหาวทิยาลยั
หน่ึงแห่งแต่หลายอาคาร มีโรงพยาบาลแห่งเดียวแต่ประกอบด้วยหลายแผนก เร่ืองน้ีสมเหตุ
สมผลดีเม่ือเราพูดถึงอาคารและองุ่น แต่ความคิดเก่ียวกับเร่ืองเอกภาพเชิงซ้อนยากจะเข้าใจ
มากกว่าเม่ือพูดถึงบุคคลหลายคน คนสองคนเป็นหน่ึงเดียวได้หรือไม่? พระคัมภีร์ กล่าวว่าได้
และใชก้ารสมรสเปน็ตวัอยา่ง

เพราะเหตุน้ีชายจะละจากบิดามารดา ไปเป็นหน่ึงเดียวกับภรรยา และ
ทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน    ปฐมกาล 2:24

...และทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน...     มาระโก 10:8
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แล้วพระเจา้ตรสัว่า "ใหเ้ราสรา้งมนษุย์ข้ึนตามฉายาของเรา..."
   ปฐมกาล 1:26

พระคมัภีร์เรียกส่ิงน้ีว่า ความเปน็หนึง่เดียว

ตรงนีเ้ป็นความลบัลึกอนัลกึซึง้…           เอเฟซสั 5:32

ข้อพระธรรมหลายๆ ข้อกล่าวรับรองในระดับท่ีย่ิงใหญ่และล้ำลึกกว่าน้ันว่าพระเจ้าทรง
"เอคาด" พระองค์ทรงมีผู้เดียว แต่ประกอบด้วยสามบุคคล แต่ละบุคคลทรงมีหลายพระนาม
แต่เราสามารถระบพุระนามของพระองคไ์ด้ว่า พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
ในทางศาสนศาสตร์กล่าวถึงพระลักษณะดังกล่าวของพระเจ้าว่าทรงเป็นองค์ตรีเอกานุภาพ "ตรี"
หมายความว่า สาม และ "เอกภาพ" หมายความว่า หน่ึง น่ันคือสามในหน่ึงน่ันเอง

เป็นเวลาหลายศตวรรษ ท่ีบรรดาผู้เผยพระวจนะได้กล่าวถึงลักษณะพหูพจน์ของความ
เป็นหน่ึงเดียวของพระเจ้า เม่ือพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้าง โมเสสได้เขียนเอาไว้ว่า


แล้วพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า "บัดน้ี มนุษย์ได้กลายเป็นเหมือน

พวกเราแลว้ คือรูผิ้ดชอบช่ัวดี...    ปฐมกาล 3:22

เม่ือพระเจ้าได้ทรงทำให้ชาวเมืองบาเบลกระจัดกระจายไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรง
ตรสัวา่

มาเถิดให้เราลงไปทำใหเ้ขามีภาษาสับสนต่างกันออกไป เพ่ือเขาจะได้
ไม่เข้าใจกัน" ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจาย
ไปอาศัยอยู่ทั่วทั้งโลก ปฐมกาล 11:7-8

แม้กระทัง่คำในภาษาฮบีรท่ีูบรรดาผูเ้ผยพระวจนะไดใ้ช้สำหรับพระเจา้ - เอโลฮิม
- ซึ่งเชื่อมโยงกับเอกภาพเชิงซ้อน ในไวยากรณ์ของภาษาฮีบรู เอโลฮิมใช้รูปพหูพจน์ซึ่ง
แสดงถึงความสลับซับซ้อนแต่โดยความหมายแล้วคำนี ้ม ีความหมายเป็นเอกพจน์
มีความหมายว่าหน่ึง ด้วยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะพระเจ้าผู้ทรงสภาพมนุษย์
องคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ไดท้รงสำแดงในรายละเอยีดอนัยิง่ใหญย่ิง่กวา่เก่ียวกบัความเปน็เอกภาพ
เชิงซ้อนของพระองค์ นายแพทย์ลูกาได้เขียนเอาไว้ว่าเม่ือทูตสวรรค์พูดกับมารีย์น้ัน ทูตสวรรค์
ไดก้ล่าวเอาไวว้า่
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เรามสีามบคุคลอยูใ่นทีน้ี่ น่ันคอื พระเยซ ูพระวญิญาณของพระเจา้และเสียงจาก
สวรรค ์ท้ังสามพระองคท์รงรวมกนัเปน็ตรเีอกานุภาพ คือพระเจา้พระองคเ์ดียวซึง่พระนาม
ส่วนพระองคคื์อ พระยาหเ์วห์องค์พระผูเ้ป็นเจา้

ตลอดหลายปีมีความพยายามหลายลักษณะที่จะอธิบายความเป็นไตร-เอกภาพ
ของพระเจา้ดังต่อไปนี้

1. ไข่ ไข่แต่ละใบมีเปลือก ไข่ขาว และไข่แดง สามส่วนที่แตกต่างกันแต่เป็น
ไขใ่บเดยีวกนั

2. มิติ กล่องมีความกว้าง ความยาว ความสูง แต่ละส่วนไม่เหมือนกัน แต่แยกออก
จากกนัไมไ่ด ้หรอืแต่ละส่วนกไ็มไ่ดเ้ปน็ "ชิน้สว่น" แนวคดิเรือ่งพ้ืนที ่(space)
จะไมมี่ความหมาย ถ้าหากปราศจากทัง้สามส่วน

3. การคณู 1x1x1 = 1

...พระวิญญาณบริสุทธ ิ ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอ และฤทธิ์อำนาจ
แห่งองค์ผู้สูงสุดจะปกคลุมเธอ ดังนั้นองค์บริสุทธิ์ที่ประสูติมาจะได้ชื่อว่า
พระบุตรของพระเจ้า        ลูกา 1:35

นี่คือพระเจ้าพระองค์เดียวแต่ทรงประกอบด้วยสามบุคคล จากข้อพระธรรมนี้
เป็นตน้ไป เป็นเรือ่งปกตท่ีิเราจะพบขอ้พระธรรมตา่งๆ ท่ีอ้างอิงถึงความเปน็ตรเีอกานุภาพ

เมื่อพระเยซ ูทรงรับบัพติศมาแล้ว ทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นจากน้ำ
ฟ้าสวรรค์ก็เปิดออก และพระองค์ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุจนกพิราบ
ลงมาประทบัอยู่กับพระองค ์และมีพระสรุเสยีงตรสัจากฟา้สวรรค์ว่า "นีเ่ป็น
ลูกของเรา ผูท่ี้เรารกั เราพอใจเขายิง่นกั"   มัทธวิ 3:16-17

...เจ้าก็เลยพลอยคิดว่าเราก็เป็นเหมือนเจ้า...       สดุดี 50:21

เราจำเป็นจะต้องตระหนักว่าความสามารถในการใช้เหตุผลของเรา ไม่อาจนำ
พระเจ้าผู้ย่ิงใหญ่ ไร้ขอบเขตเข้ามาอยู่ในกรอบความคดิอันจำกัดของเรา เราเข้าใจถูกต้องแล้ว

สำหรับบางคนแล้ว คำอธิบายเหล่าน้ีอาจเป็นประโยชน์แต่คำอธิบายเหล่าน้ีก็ไม่อาจ
กินความอธบิายถงึตรเีอกานภุาพไดเ้ลยแมแ้ตน่อ้ย เราจำเปน็จะตอ้งระมดัระวงัวา่เราไมไ่ด้
พยายามลากเอาพระเจ้าลงมาอยู่ในระดับเดียวกับเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสถึงสาเหตุส่วนหน่ึง
ทีเ่ราไมเ่ขา้ใจพระองคก็์เพราะวา่...
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ว่าพระเจ้าที่สำแดงพระองค์ในพระคัมภีร์นั้นเป็นพระเจ้าที่ทำให้เราตกตะลึงพรึงเพริด
มหีลายสิง่เก่ียวกบัองคพ์ระผูเ้ปน็เจา้ทีเ่กินขอบเขตของเหตผุลทีเ่รามอียู ่ เปน็เรือ่งยากทีเ่รา
จะหยัง่ถึงความสลบัซับซ้อนอยา่งเหลือเช่ือของพระองค์

ตัวอยา่งเช่น แนวคดิเก่ียวกับพระเจา้ผู้ทรงดำรงอยูช่ั่วนิรันดรเ์ป็นเรือ่งยากทีเ่ราจะ
เข้าใจ ในทำนองเดียวกัน การพยายามที่จะทำความเข้าใจเรื่องที่พระเจ้าสามารถประทับอยู่
ทุกหนทุกแห่งน้ันเป็นเร่ืองเหน่ือยเปล่า การท่ีจะเข้าใจถึงความจรงิท้ังสองเร่ืองน้ีอย่างชัดเจน
เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับความคิดอันจำกัดของเรา นั่นก็ไม่ต่างไปจากการพยายาม
ทำความเขา้ใจเรือ่งของตรเีอกานภุาพ

ส่ิงล้ีลับท้ังหลายเป็นขององค์พระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา แต่ส่ิงต่างๆ
ที่ทรงสำแดงเป็นของเรากับลูกหลานตลอดไป...   เฉลยธรรมบญัญติั 29:29

⌫⌦
ถึงแม้ว่าจะเป็นการถูกต้องที่จะอ้างอิงถึงพระบุคคลใดในพระตรีเอกานุภาพว่า

ทรงเปน็พระเจา้ กระนัน้ก็สามารถระบถึุงความแตกตา่งได้ดังน้ี
พระเจา้สูงสุด = พระบดิา
พระเยซคูรสิต์ = พระบตุร
พระวิญญาณ = พระวิญญาณบริสุทธิ์
บางครั้งมีการอ้างอิงถึงตรีเอกนุภาพว่าทรงเป็นสภาพของพระเจ้า ข้อพระธรรม

กล่าวถงึพระเยซวู่า

เพราะในพระคริสต์ พระลักษณะทั้งสิ้นของพระเจ้าดำรงอยู่อย่าง
บริบูรณ์...       โคโลส ี2:9


พระเยซูมิได้ทรงเป็น "ส่วนหนึ่งของพระเจ้า" - พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่าง

สมบรูณ์
ในหนังสือเล่มน้ี เราเน้นท่ีพระเยซู แต่ส่ิงใดๆ ท่ีเก่ียวกับพระเยซูย่อมเป็นจริงสำหรับ

พระเจ้าพระบดิาและพระวญิญาณบรสุิทธิ์ด้วย พระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็น
บุคคล ไม่ใช่พลังงานซึ่งเป็นนามธรรม บางคนเข้าใจว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็น
วัตถุบางอย่างในฟ้าสวรรค์ ซ่ึงเป็นความเข้าใจผิด พระลักษณะของพระยาห์เวห์ ซ่ึงเราได้เรียนรู้
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มาต้ังแต่ต้นจนถึงจุดน้ี คือพระลักษณะของพระเจ้าท้ังสามบุคคล
แผนภาพต่อไปนี้ได้ถูกใช้มานานหลายศตวรรษ เพื่ออธิบาย
ถึงตรเีอกานภุาพ


ตรีเอกานุภาพไม่ได้ตอบคำถามหลายๆ

ประการเกี่ยวกับพระเจ้าที่เรามีอยู่ ตัวอย่างเช่น
พระคัมภีร์กล่าวถึงพระเยห์เวห์ว่าทรงประทบับน
พระบัลลังก์ในสรวงสวรรค์ กระน้ันก็ทรงประทับอยู่ท่ีพลับพลาในเวลาเดียวกัน ถ้าจะพิจารณา
กันให้ซับซ้อนกว่าน้ี - พระเจ้าทรงประทบัอยู่ทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกัน เร่ืองน้ีเป็นไปได้
อย่างไร? มันชา่งไมส่มเหตสุมผลในทางคณติศาสตรเ์ลยแมแ้ต่น้อย

แต่เอกภาพของพระยาห์เวห์นั้นไม่ใช่เป็นความเป็นหนึ่งในทางคณิตศาสตร์ ตาม
พระคมัภีร์แล้วเราไมอ่าจคดิถึง "หนึง่" สมบรูณไ์ดเ้ลย แตคิ่ดถงึในลกัษณะเอกภาพเชงิซ้อน
เสียมากกว่า คือ พระบิดาทรงปกครองจากสรวงสวรรค ์พระบุตรทรงดำรง (หรือความหมาย
ตรงตามตวัอักษรคอื ทรงตัง้เต็นทพ์ำนัก) อยู่ท่ามกลางมนษุยชาต ิพระวญิญาณบรสุิทธ์ิทรง
ประทบัอยู่ทุกหนทุกแห่งในเวลาเดยีวกัน พระเจ้าทรงย่ิงใหญ่และสูงส่ง ตระหง่าน เกรียงไกร
(ไม่อาจรูถึ้ง) ท้ังทรงประทบัอยูใ่กล้และถ่อมพระกาย (รู้จักได้) ในเวลาเดยีวกนั พระเจา้ท้ัง
สามบคุคลในพระองคเ์ดียวทรงกระทำใหส่ิ้งต่างๆ เหล่าน้ีเป็นไปได้

ถึงแม้ว่าแนวคิดเรื่องพระเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยสามบุคคล จะสามารถอธิบาย
ส่ิงต่างๆ ในพระคมัภีร์ได้ เราจำเปน็จะตอ้งจดจำวา่พระสภาพของพระเจา้น้ันเปน็เรือ่งล้ีลับ
เป็นเวลาหลายศตวรรษมาแลว้ เหล่านักวิชาการไดพ้ยายามจะหาถอ้ยคำทีถู่กต้องมาอธิบาย
ความจริงข้อนี้อย่างเหมาะสมเพียงพอ แต่ก็ไม่มีถ้อยคำใดเลยที่อาจอธิบายได้ สิ่งนี้ไม่ควร
จะทำใหเ้ราประหลาดใจ เม่ือเราคดิถึงความยิง่ใหญ่ของพระยาหเ์วห์

⌫⌫
ลัทธิไตรเทวะ น่ีเป็นความเชือ่ของคนอยิีปตโ์บราณ พวกเขาไดจั้ดกลุ่มเทพไว้
เป็นกลุ่มๆ ละสามพระองค์ โดยท่ัวไปแล้ว เทพเหล่าน้ีอยู่ในครอบครวัเดียวกัน
เช่น เทพโอซิริส เป็นเทพบิดา เทพีไอซีสเป็นเทพีมารดา และเทพฮอรัสเป็นเทพ
บุตรา ทุกวันน้ีมีความเขา้ใจผิดอย่างรุนแรงวา่พระตรเีอกานุภาพประกอบดว้ย
พระเจ้าเป็นพระบิดา มารีย์เป็นพระมารดา และพระเยซูเป็นพระบุตร ความคิด
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เกี่ยวกับพระตรีมูรติ (เทพหลักสามพระองค์) อาจจัดอยู่ในลัทธิไตรเทวะ
ไดเ้ชน่กนั

การที่ศาสนาโบราณต่างๆ มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องลัทธิไตรเทวะก็
เป็นการสะทอ้นให้เห็นวา่ หลังจากเหตกุารณ์น้ำท่วมโลก ผู้คนในสมยันัน้ไดรู้้
ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ประกอบด้วยสามพระบุคคลเป็นอย่างดี ต่อมา
ภายหลัง เมื่อมีการเริ่มต้นพัฒนาเกิดเป็นศาสนายุคเริ่มต้นต่างๆ ในสมัย
หอบาเบล ได้มีการนำเสนอพระตรเีอกานุภาพแบบผดิๆ ว่าเป็นลัทธิไตรเทวะ
ลัทธิสมัยนิยม กล่าวถึงการท่ีบุคคลหน่ึงคนสวมบทบาท 3 อย่าง เช่น บุคคลหน่ึง
เป็นทัง้ลูก สามี และพ่อ น่ีใช้ได้กับการอธบิายบทบาทความรบัผดิชอบในการ
ทำงานว่าบุคคลคนหน่ึงเป็นแพทย์ ทนายความ นักโปรแกรมเมอร์ พระตรีเอกา
นุภาพไม่ใช่พระเจ้าพระองค์เดียวแต่ทรงสวมบทบาทสามอยา่ง แต่เป็นพระเจ้า
พระองคเ์ดียว 3 พระบคุคล แต่ละพระบคุคลกท็รงมบีทบาทเฉพาะ
พระคัมภีร์ไม่ได้สอนว่า พระเจ้าสามพระองคด์ำรงอยูใ่นฐานะพระเจา้พระองค์
เดียว แต่สอนว่าพระบุคคลสามพระองค์ไม่อาจแยกออกจากกันได้ ทั้งสาม
พระองคท์รงดำรงนรัินดรร่์วมกนั ทรงเทา่เทียมกนั และทรงดำรงเปน็เอกภาพ
นิรันดรใ์นพระเจา้พระองคเ์ดียว
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ผู้ล่อลวงตนเดียวกับที่ได้ล่อลวงอาดัมกับเอวาให้รับประทานผลไม้ต้องห้ามกำลัง

เสนอแนะให้พระเยซูกระทำบางส่ิงท่ีทุกๆ คนจะเข้าใจพระองค์ น่ันคือ ดูแลพระพลานามัยของ
พระองค ์ดเูหมอืนวา่จะเปน็โอกาสอนัยอดเยีย่มทีจ่ะพสูิจนพ์ระองคเ์องดว้ยวา่ทรงเปน็ผูใ้ด
ถ้าพระองค์ทรงเป็นพระยาห์เวห์ท่ีได้ทรงเนรมิตสร้างโลกน้ีเพียงแค่ตรัส การเปล่ียนหินให้เป็น
ขนมปังก็ย่อมจะเป็นเร่ืองง่าย แต่น่ันก็เป็นเล่ห์เพทุบาย การทำเช่นน้ันก็เป็นการทำตามคำส่ัง
ของซาตาน

 
ชายสี่คนที่ได้บันทึกชีวิตของพระคริสต์ล้วนแถลงตรงกันว่าพระเยซูได้ทรงดำเนิน

ชวิีตอยา่งสมถะ พระเยซเูองได้ตรสัเอาไวว่้า

"หมาจิ้งจอกยังมีโพรง นกในอากาศยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่
จะวางศีรษะ"         ลกูา 9:58

พระเยซูมิได้ทรงพยายามใช้ความเป็นพระเจ้าของพระองค์เพ่ืออำนวยความสะดวก
หรือกันพระองค์ไว้จากความยากลำบากแต่อย่างใด พระองค์ได้ทรงประสบต่อความยากลำบาก
และการทดลองใจ เช่นเดียวกับมนุษย์คนอ่ืนๆ

แล้วพระวิญญาณทรงนำพระเยซูไปยังถิ่นทุรกันดาร
เพ่ือให้มาร* ทดลอง หลังจากอดอาหารส่ีสิบวันส่ีสิบคืน พระเยซู
ทรงหิวพระกระยาหาร...          มัทธวิ 4:1-2

* มาร หมายถงึ
ผู้กล่าวโทษหรอื
ผู้กล่าวร้าย

ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า แต่พระเยซูก็ทรงเป็นมนุษย์แท้และมีความต้องการ
ทางกายภาพ พระกายของพระองค์ทรงร้องเรียกหาพระกระยาหาร

ผู้ทดลองได้มาหาพระองค์ทูลว่า "ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า
จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปัง"        มัทธวิ 4:3

พระเยซูตรัสตอบว่า "มีคำเขียนไว้ว่า 'มนุษย์ไม่อาจดำรงชีวิตด้วย
อาหารเพียงอย่างเดียว แต่ดำรงชีวิตด้วยพระดำรัสทุกๆ คำจากพระโอษฐ์
ของพระเจ้า'        มัทธวิ 4:4
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การทดสอบคร้ังน้ีชัดเจน "พิสูจน์สิ พิสูจน์ว่าทรงเป็นพระเจ้า! ถ้าหากพระองค์ทรง
ร่วงลงไป บรรดาทูตสวรรค์จะช่วยพระองค์เอาไว้เอง!"

ซาตานกำลังอ้างถึงข้อความท่ีพบได้ในบทเพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด มารรักศาสนา
และการอ้างถึงพระคัมภีร์ก็เป็นกลลวงโปรดของมัน ปัญหาก็คือมารไม่ได้อ้างถึงพระคัมภีร์อย่าง
ถูกต้อง มันเลือกเอาเฉพาะบางส่วนท่ีตรงกับวัตถุประสงค์ของมัน มันได้ทำอย่างน้ีกับอาดัมกับ
เอวามาแล้วท่ีในสวนเอเดน เวลาน้ีมันกำลังพยายามจะทำอย่างเดียวกันกับพระเยซู

พระเยซูได้ทรงตอบโต้ซาตานด้วยการอ้างถึงพระคัมภีร์ พระวจนะของพระเจ้าซ่ึงได้
ถูกเขียนไว้ พระองค์ตรัสว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าการดูแล
ความต้องการทางกายภาพ นี่เป็นข้อความที่สำคัญเพราะว่าคนจำนวนมากใส่ใจต่อชีวิตทาง
กายภาพมากเสยีจนเพกิเฉยตอ่สุขภาพฝ่ายวญิญาณ พระเยซไูด้ตรสัเอาไว้ว่า

จะมีประโยชน์อะไรที่คนคนหนึ่งจะได้โลกนี้ทั้งโลก แต่ต้องสูญเสีย
จิตวิญญาณของตน?    มาระโก 8:36


แล้วมารนำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์ และให้พระองค์ประทับยืน ณ
จุดสูงสุดของพระวิหาร ทูลว่า "ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า
จงกระโดดลงไปเถิด เพราะมีคำเขียนไว้ว่า "พระองค์
จะทรงบัญชาทูตสวรรค์ของพระองค์ให้ดูแลท่าน
และทูตเหลา่นัน้ จะยืน่มือประคอง
ท่าน มิให้เท้าของท่านกระทบ
หนิ"  มัทธวิ 4:5-6

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "มีคำเขียนไว้เช่นกันว่า 'อย่าทดลององค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าของท่าน'        มัทธวิ 4:7


อีกคร้ังหน่ึง มารนำพระองค์มายังภูเขาท่ีสูงมาก แล้วแสดงอาณาจักร

ทัง้ปวงของโลก กบัความโออ่า่ตระการของอาณาจกัรเหลา่นัน้ใหพ้ระองคท์อด
พระเนตร แล้วทูลว่า "ท้ังหมดนีเ้ราจะยกใหท่้าน ...หากทา่นกราบนมสัการเรา"

     มัทธวิ 4:8-9
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นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูทรงประสงค์หรอกหรือ - การที่มีผู้คนติดตามพระองค์?
ใช่แล้ว น่ีคือพระประสงคข์องพระองค ์แต่ส่ิงท่ีไม่ได้ถูกกล่าวถึงก็คือข้อเท็จจรงิท่ีว่า ถ้าหาก
พระเยซูนมัสการมารแล้ว พระองค์ก็จะต้องรับใช้มารเช่นเดียวกัน การนมัสการและการรับใช้
อยู่คู่กันเสมอ คุณไมอ่าจแยกสองสิง่น้ีออกจากกนั เล่ห์กระเทข่องซาตานไมไ่ด้ผล พระเยซู
ได้ทรงอา้งถึงข้อพระธรรมอกีครัง้ว่า

พระเยซูตรัสว่า "ไอ้ซาตาน จงไปให้พ้น! เพราะมีคำเขียนไว้ว่า
'จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านและปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว'

      มัทธวิ 4:10

เมื ่อมารทำการทดลองทุกอย่างสิ้นแล้ว จึงละพระองค์ไปจนถึง
โอกาสเหมาะ        ลูกา 4:13

ผู้เผยพระวจนะจริงและผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จผ่านมาแล้วก็ผ่านไป แต่ไม่มี
คนหน่ึงคนใดได้อ้างตนว่าปราศจากความบาป พระคัมภีร์บันทึกชีวิตของผู้คนหลายคน

ซาตานยังคงมุ่งม่ันท่ีจะทำลายพระเยซูให้ได้ ถึงแม้ว่ามาร
ได้ล้มเหลวจากการจู่โจมครั้งนี้ ในแผนการทั้งหมดที่จะเอาชนะ
พระยาห์เวห์ให้ได้น้ัน สำหรับมารแล้วก็น่าจะเหมือนกับมันได้ล้ิม
รสชาติของความสำเร็จแล้ว ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาก็ถูกจำคุกแล้ว1


ขอ้พระคมัภรีก์ล่าววา่พระเยซทูรง...

...ถกูลองใจเชน่เดยีวกบัเราทกุประการ กระนัน้กท็รงปราศจากบาป
                  ฮีบร ู4:15

ครั้นเมื่อพระเยซูทรงทราบว่ายอห์นถูกจับขังคุก
จงึเสดจ็กลบัไปยงัแควน้กาลลีิ ทรงยา้ยจากเมอืงนาซาเรธ็
มาประทับที่เมืองคาเปอรนาอุม...    มัทธวิ 4:12-13
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           เม่ือพระองคต์รสั พระเยซไูม่เคยกลา่วเกินหรอืน้อยไปกวา่ความเปน็จรงิเลย
เม่ือพระองค์ทรงดำรงพระชนม์ชีพ ความชอบธรรมของพระองคก็์ได้เป็นท่ีประจักษ์แก่
ทุกคนทีไ่ด้พบเห็น ดังท่ีเราไดเ้ห็นแล้ววา่พระยาหเ์วห์ ทรงดเีลิศสมบรูณ์แบบ ดังน้ัน
พระเยซจูงึทรงปราศจากบาป

ท่ีได้สารภาพความช่ัวร้ายของตน หรือผู้ท่ีถูกเปิดโปงว่าเป็นคนบาป แต่พระเยซูมิได้ทรง
กระทำเชน่น้ันเลย แม้กระทัง่บรรดาคนทีอ่ยู่ใกล้ชิดกับพระองคม์ากทีสุ่ด และน่าจะรู้
ถึงข้อบกพรอ่งต่างๆ ในพระลกัษณะของพระองคก็์ได้บันทกึเอาไว้ว่าพระเยซ.ู..

...ไมไ่ด้ทำบาป และไมเ่คยตรสัคำเท็จเลย 1 เปโตร 2:22

 
คนมีแนวโน้มที่จะไม่ไว้วางใจคนที่อ้างตนว่าเป็นพระเจ้า การประกาศตนเช่นนั้น

มักได้รับความไมเ่ช่ือถือ การหัวเราะเยาะ และคำถามว่าคนๆ น้ันสติสมประกอบดอียู่หรือไม่
แม้ว่าจะมียอห์นผู้ให้รับบัพติศมาประกาศถึงการมาของคุณก็ไม่ได้ทำให้อะไรๆ ง่ายขึ้น
คนอิสราเอลในสมัยพระเยซูไม่ได้ถูกหลอกกันง่ายๆ พวกเขาเช่ืออย่างหนักแน่นว่าพระยาห์เวห์
ทรงเป็นพระวิญญาณ และพวกเขาต้องนมัสการพระองค์แต่เพียงพระองค์เดียว พวกเขาไม่ได้
มีใจโนม้เอียงทีจ่ะนมสัการ "มนษุย"์

เมื ่อพระเยซูได้ทรงชี้ให้เห็นเป็นครั้งแรกว่าพระองค์ได้ทรงกระทำให้คำเผย
พระวจนะในเรือ่งพระเมสสยิาหไ์ดส้ำเรจ็เปน็จรงิ

เม่ือไดยิ้นเชน่นี ้คนทัง้ปวงในธรรมศาลากโ็กรธจดั เขาลุกขึน้ผลกัไส
พระองค์ออกจากเมืองมาถึงชะง่อนเขาที่ตั้งเมืองเพื่อจะผลักพระองค์ลงไป
จากหนา้ผา แต่พระองคท์รงดำเนนิฝา่ฝงูชนออกไป     ลูกา 4:28-30

ไม่ได้เป็นการกล่าวเกินความจริงเลยว่าพระเยซูได้ทรงเผชิญหน้ากับผู้ฟังท่ีไม่เช่ือถือ
พระองค์มากท่ีสุด

นับตั้งแต่เมื่อครั้งเริ่มต้น พระเยซูไม่ได้ยัดเยียดความเป็นพระเจ้าให้คนยอมรับ
แทนท่ีจะ ทรงทำเช่นน้ัน พระองค์กลับทรงอนุญาตให้ประชาชนค่อยๆ มาถึงข้อสรุปน้ันเองจาก
การสังเกตชีวิตท่ีปราศจากบาปของพระองค์ การทำปาฏิหาริย์ของพระองค์ และวิธีการท่ีพระองค์
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หลังจากยอห์นได้ถูกจองจำพระเยซูได้เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีและทรงประกาศ

พระกติตคิณุเก่ียวกบัพระเจา้

ได้ทรงกระทำใหค้ำเผยพระวจนะสำเรจ็เปน็จรงิ ในลำดบัตอ่ไปเราจะมโีอกาสได้สัมผัสกับส่ิง
ยอดเยี่ยมบางอย่างที่พระเยซูได้ทรงกระทำ ซึ่งพระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้แค่พอให้เต็ม
พระธรรมสีเ่ล่ม ตามทีผู้่เผยพระวจนะทา่นหนึง่ได้กล่าวไวว่้า

พระเยซไูด้ทรงกระทำสิง่อืน่ๆ อีกมากมายหลายอยา่ง ถ้าจะเขยีนไว้
ท้ังหมด ข้าพเจา้คิดว่าแม้โลกทัง้โลกกไ็มมี่ท่ีพอสำหรบัหนงัสือท่ีจะเขยีนขึน้นัน้

    ยอหน์ 21:25

พระเยซูกับสาวกมายังเมืองคาเปอรนาอุม คร้ันถึงวันสะบาโตทรงเขา้
ไปในธรรมศาลา และทรงเร่ิมเทศนาส่ังสอน ประชาชนล้วนอัศจรรย์ใจในคำสอน
ของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสอนพวกเขาอย่างผู้มีสิทธิอำนาจผิดกับ
พวกธรรมาจารย์ มาระโก 1:21-22

บรรดาผู้ท่ีได้ฟังพระเยซูย่อมรู้ดีว่าพระองค์ทรงมีบางส่ิงท่ีไม่ธรรมดา พระองค์ตรัส
ด้วยสิทธิอำนาจ ดังผู้ท่ีรู้แจ้ง ดังผู้ท่ีดูแลรับผิดชอบ แต่ส่ิงเหล่าน้ีจะย่ิงใหญ่อะไรกันนักหรือ?
เราทุกคนคงเคยพบกับนักขายลิ้นทองที่สามารถหว่านล้อมให้คนศีรษะล้านซื้อหวีจนได้มา
แล้วท้ังน้ัน ส่ิงท่ีทำให้พระเยซูทรงแตกต่างไปจากคนอ่ืนๆ คืออะไร

ชายคนหนึ่งในธรรมศาลามีวิญญาณชั่วเข้าสิง เขาร้องสุดเสียงว่า
"พระเยซูแห่งนาซาเร็ธ ท่านต้องการอะไรจากเรา? ท่านมาเพ่ือทำลายเราหรอื?
เรารูว่้าท่านเปน็ใคร ท่านคอืองคบ์รสุิทธิข์องพระเจา้"     ลูกา 4:33-34

เน่ืองจากผีร้ายมักจะบิดเบือนความจริง พระเยซูจึงไม่ประสงค์ให้พวกมันถูกมองว่า
เป็นแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้เก่ียวกับพระรูปพรรณสัณฐานท่ีแท้จริงของพระองค์ พระเยซูได้ทรง
ส่ังให้ผรีา้ยสงบปากและสัง่วญิญาณชั่ววา่...

สมุนของมารตนหนึ่งได้เข้าสิงอยู่ในชายคนนี้ - ด้วยความยินยอมพร้อมใจของ
ชายคนนี ้วิญญาณช่ัวรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใด มันตะโกนเรียกพระองค์ว่า "พระองค์ผู้บริสุทธ์ิ
ของพระเจา้!"

พระเยซตูรสัส่ังอยา่งเฉยีบขาดวา่ "เงยีบ!"         ลูกา 4:35



294  บทที่ สิบเอ็ด

สิ่งที่ทำให้พระดำรัสของพระเยซูแตกต่างออกไปก็คือชีวิต และการกระทำของ
พระองคไ์ดร้องรบัสิง่ทีพ่ระองคไ์ดต้รสั

"ออกมาจากเขาเดี๋ยวนี้!"         ลูกา 4:35

พระเยซูมิได้ทรงขอร้องให้ผีร้ายออกจากร่างตามใจของมัน แต่ได้ทรงส่ังมันให้ออกมา!
ไม่ต้องสงสัยว่าบรรดาคนท่ีอยู่บริเวณน้ันจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ใครมีอำนาจมากกว่ากัน
- พระเยซูหรือผีร้าย? ใครมีอำนาจท่ีแท้จริง? นายแพทย์ลูกาได้เขียนเอาไว้ว่า

...แล้วผีก็ทำให้คนน้ันล้มลงต่อหน้าคนท้ังปวง และออกมาโดยไมไ่ด้ทำ
อันตรายเขาแตอ่ย่างใด         ลูกา 4:35

ประชาชนล้วนอัศจรรย์ใจ พูดกันว่า "คำสอนอะไรกันนี่ ท่านผู้นี้สั่ง
วิญญาณชั่วด้วยสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชมันก็ออกมา"         ลูกา 4:36

การขับผีร้ายออกจากคนไม่ใช่ปัญหาสำหรับพระเยซู ในปฐมกาลพระองค์ได้ทรงขับ
ทูตสวรรค์หนึ่งในสามออกจากสวรรค์เนื่องจากทูตสวรรค์เหล่านี้ได้ทำบาป กระนั้นก็ตาม
ปาฏิหาริย์ "เล็กๆ" อยา่งนีก็้กลายเปน็เรือ่งใหญไ่ด้

กิตติศัพท์ของพระองค์จึงเลื่องลือไปทั่วแถบนั้น         ลูกา 4:37

สำหรับคนท่ีกำลังเฝ้ามองดูอยู่และฝูงชน ณ ท่ีน่ันน่ีเป็นเร่ืองใหญ่มาก ปาฏิหาริย์ต่างๆ
ได้เปิดเผยว่าพระเยซูไม่ได้เป็นแค่คนๆ หน่ึงเท่าน้ัน พระองค์จะต้องเป็นมากกว่าน้ันอีก

ผู้ท่ีต่อสู้กับพระเจ้าจำเป็นต้องรู้ว่า น่ีไม่ใช่การต่อสู้ท่ีสูสีกัน พระเยซูซ่ึงเป็นพระเจ้า
พระผูส้ร้าง ทรงฤทธิเ์ดชเหนอืซาตานซึง่เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนมามากมายนกั


ปาฏิหาริย์ท่ีพระเยซูได้ทรงกระทำอยู่เสมอก็คือการรักษาคนเจ็บป่วย ผมได้เดินทาง

ไปทั่วโลก เป็นเรื่องธรรมดามากที่เราจะพบผู้คนที่อ้างตนเป็นผู้รักษาโรคด้วยความเชื่อ
ศรทัธาหมอผ ีหรอืหมอยา พวกเขาดจูะประสบผลสำเรจ็ในการรกัษาโรคเปน็อยา่งด ี ไมว่่า
จะไดรั้กษาดว้ยการทอ่งมนต ์ภาวนา วางมอืบนคนทีเ่จ็บไข ้ผูกเครือ่งรางของขลงั ตะโกนสัง่
"จงหายเดีย๋วนี"้ หรือพึมพำถอ้ยคำแหง่อำนาจลีลั้บ
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ไม่มีทางผดิพลาดไปไดว่้าชายคนนีป่้วยมาก เขาปว่ยดว้ยโรคเรือ้น โรครา้ยทีท่ำให้
ผู้ป่วยเสยีโฉมหรอืพิการอยา่งน่ากลัวซ่ึงในสมยัโบราณไมมี่วิธีการรกัษาใหห้ายขาดได ้โรคนี้
เปน็เหมอืนกบัโทษประหาร แตเ่ปน็การประหารอยา่งชา้ๆ นายแพทยลู์กาไดเ้ขยีนเอาไว้วา่
เม่ือคนปว่ยโรคเรือ้นเห็นพระเยซ ูเขาก็...

อย่างไรก็ตาม ผมไดสั้งเกตเห็นวา่บรรดาผูค้นทีอ้่างตัววา่หายเจบ็ไขจ้ากการรกัษา
โรคดังกล่าว ไม่มีใครมีร่างกายผิดรูปผิดร่างก่อนท่ีจะรับการรักษา ไม่มีใครท่ีพิการหรือสูญเสีย
แขนขา พวกเขามักมีปัญหาภายในร่างกาย ซ่ึงทำให้เป็นการยากท่ีจะพิสูจน์ว่าได้รับการรักษาโรค
จริงหรือไม่

ดังนั้นคำถามที่เราต้องถามตัวเองก็คือ "พระเยซูทรงต่างไปจากผู้รักษาโรคด้วย
ความเช่ือศรัทธาท่ัวไปหรือไม่?" น่ันเป็นส่ิงท่ีเราจำเป็นจะต้องคิดถึงเม่ือเราพิจารณาชีวิตของ
พระองค์ บางทีน่ีอาจจะเป็นเร่ืองสำคัญมากเสียจนนายแพทย์คนหน่ึงได้บันทึกเร่ืองราวต่อไปน้ีไว้
ลูกาได้เขียนเอาไว้ว่า

ขณะพระเยซทูรงอยูใ่นเมอืงแหง่หนึง่ มีคนเปน็โรคเรือ้นทัง้ตัวเดินมา
ตามทาง เม่ือเขาเหน็พระองค.์..         ลูกา 5:12

ก็หมอบซบหน้าลงกับพื้น ทูลวิงวอนพระองค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า
ถ้าพระองคเ์ต็มพระทยั พระองคก็์ทรงรกัษาขา้พระองคใ์หห้ายได"้

       ลูกา 5:12

การท่ีชายโรคเร้ือนกล่าวเช่นน้ันเป็นการยกย่องสรรเสริญพระเยซูโดยแท้ แต่ผู้คนก็ได้
พูดเช่นน้ีกับผู้ท่ีรักษาโรคมานานหลายศตวรรษแลว้ การกล่าวว่าพระเยซูทรงสามารถรักษาเขา
ให้หายได้เป็นเร่ืองหน่ึง แต่ว่าน่ันเป็นเร่ืองจริงหรือ? พระเยซูทรงมีฤทธ์ิเดชท่ีจะขจัดโรคร้ายน้ัน
ออกไป และนำการรักษาโรคท่ีแท้จริงมาอย่างน้ันหรือ?

พระเยซูทรงสงสารเขาจงึย่ืนพระหัตถ์แตะต้องเขา ตรัสว่า "เราเต็มใจ
จะรักษา..."  มาระโก 1:41

การสมัผสัและคำตรสัน้ัน คงทำใหบ้รรดาคนทีมุ่งดูอยู่รู้สึกขนลกุซู่ทีเดียว


ตามวัฒนธรรมในสมยัน้ัน คนป่วยโรคเร้ือนจะต้องตะโกนว่า "มลทิน" เม่ือใดก็ตาม

ท่ีมีคนเข้าใกล้เขา ถ้าคนป่วยโรคเร้ือนอยู่ท้ายลม คุณอาจเข้ามาใกล้เขาได้ภายในระยะ 2 เมตร
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แต่ถ้าเขาอยู่ต้นลม ระยะห่าง 60 เมตร ก็ยังไม่อาจถือได้ว่าคุณปลอดภัยจากเขาแล้ว คนท่ัวไป
จะต้องไม่สัมผัสโดนตัวคนป่วยโรคเรื้อนเป็นอันขาด พวกเขามีชีวิตอยู่ในความอ้างว้าง
ปราศจากการแสดงความรักต่อกัน กระน้ันพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูทรงมีพระทัยสงสารและ
พระองค์ต้ังใจท่ีจะเข้าหาและสัมผัสพวกเขา คำในภาษากรีกซ่ึงแปลว่าสัมผัสน้ัน มีความหมาย
ในเชิงเกาะติด ยืนหยัดร่วมกับ บางทีพระเยซูได้ทรงเหยียดพระกรออกไปประคองเขาไว้
และดึงเขาเข้ามาใกล้ๆ พระองค์ เราไม่อาจรู้แน่ แต่คุณก็สามารถจินตนาการได้ว่าท่าทางเล็กๆ
น้อยๆ ท่ีแสดงออกถึงความรักน้ันมีความหมายต่อชายท่ีกระหายหาความรักมากสักเพียงไหน
แน่นอนว่า ความรักที ่เต็มไปด้วยความใส่ใจเป็นส่วนหนึ่งของพระลักษณะอันดีเลิศ
สมบรูณ์แบบขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ น่ีเป็นวถีิของพระองค์

แต่เพียงแค่พระเยซูได้ตรัสว่าพระองค์ทรงเต็มพระทัยจะรักษาคนป่วยโรคเรื้อน
และเพียงแคพ่ระองคท์รงมพีระทยัสงสาร ไม่ได้หมายความวา่ชายทีป่่วยนัน้จะหายจากโรค

ผมจำไดด้ตีอนไปเยีย่มชมุชนคนปว่ยโรคเรือ้น ผมรูสึ้กเจบ็ปวดทีไ่ดเ้ห็นภาพของ
ผู้คนท่ีมีร่างกายผิดรูปไป แต่ถึงแม้ว่าคนท้ังชุมชนเช่ือว่าผมอาจรกัษาพวกเขาให้หายได้ มันก็
คงจะเป็นการวางความไว้วางใจเอาไว้ผิดท่ี ผมเต็มใจ ผมมีใจสงสาร แต่ผมไม่มีฤทธ์ิเดช ดังน้ัน
คำถามสำคญัก็คือ "พระเยซทูรงมฤีทธ์ิเดชดว้ยหรอืไม่?"


คุณสามารถจินตนาการถึงภาพของฝูงชนท่ีเบียดเสียด ยัดเยียด กระทุ้งดันกันไปมา

เพ่ือให้อยู่ห่างจากคนป่วยโรคเร้ือนตามระยะกำหนด แต่กระน้ันก็ปรารถนาท่ีจะได้เห็นอย่างย่ิง
จะมีการสวดมนต์ ใช้เครื่องรางของขลังหรือถ้อยคำลี้ลับหรือไม่ คำตอบก็คือ "ไม่" แทนที่
จะเปน็เชน่นัน้ พระเยซเูพียงแตต่รสั พระองคต์รสักับคนปว่ยโรคเรือ้น

"จงหายโรคเถดิ!" ทันใดนัน้โรคเรือ้นท่ีเป็นอยู่ก็หายไป และเขากก็ลับ
เป็นปกติ มาระโก 1:41-42

น่ีไม่ใช่การรักษาแต่เพียงบางส่วนให้กับโรคท่ีเกิดข้ึนภายในร่างกาย ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ัน
เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแก่ทุกคน คนป่วยโรคเรื้อนได้หายป่วยโดยสิ้นเชิงทันที แน่นอนว่า
เม่ือองค์พระผูเ้ป็นเจา้เป็นผูท้รงกระทำกจิ ส่ิงน้ีไม่ได้พิเศษมากมาย พระองคไ์ด้ทรงเนรมติ
สร้างมนุษย์ต้ังแต่แรกอยู่แล้ว ดังน้ันการรกัษาร่างกายจงึไม่ได้เป็นเร่ืองแปลกพิสดารสำหรบั
พระองค์แต่อย่างใด แต่แน่นอนว่าสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อบรรดาผู้คนที่ได้เฝ้าจับตามองอยู่
พวกเขาไดเ้ปน็ประจกัษพ์ยานตอ่บางสิง่ทีพิ่เศษมาก
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นิโคเดมัสรู้สึกสงสัย แต่ท่านก็รู้สึกว่าพระเยซูทรงมีบางอย่างที่แตกต่างออกไป
ท่านคิดว่าพระเจ้าได้ทรงเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องเร่ืองน้ีด้วยเหตุผลบางประการ แต่ท่านก็ยังคงมี
คำถามอกีหลายขอ้

มีอีกประเด็นท่ีน่าสนใจ ตามกฎของคนยวิ เม่ือพระเยซูทรงสัมผัสคนป่วยโรคเรือ้น
พระองค์ก็น่าจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ท่ีมีมลทิน แต่แทนท่ีจะเป็นเช่นน้ัน การกลับเป็นตรงกันข้าม
พระเยซูทรงสัมผัสคนป่วยโรคเร้ือน และคนป่วยโรคเร้ือนกลับกลายเป็นผู้ท่ีสะอาด นายแพทย์
ลูกาไดเ้ขยีนเอาไวว้า่...

...แต่ทว่ากิตติศัพท์ของพระองค์กลับเลื่องลือออกไปมากยิ่งขึ้นจน
ฝูงชนมากมายพากันมาฟังพระองค์และรับการรักษาโรค        ลูกา 5:15

บรรดาผู้เผยพระวจนะพากันบันทึกต่อไปอีกว่าพวกเขาได้เห็นพระเยซูทรงรักษา
คนป่วยสารพัดโรค ซึ่งบางคนก็ป่วยหนักหรือพิการอย่างหนัก ไม่มีใครถูกส่งตัวออกไป
เพราะวา่โรคของเขาไมอ่าจรกัษาให้หายได ้พระเยซทูำแมก้ระทัง่ชุบคนตายใหฟ้ื้นคนืชวิีต

แต่พระองค์มิได้ทรงกระทำปาฏหิาริย์ข้ึนเพ่ือให้ความบนัเทิงแก่ประชาชนเหลา่น้ัน
คำสอนและพระเมตตาของพระเยซูได้สำแดงถึงพระลักษณะของพระองค์ และปาฏิหาริย์ต่างๆ
ก็ได้พิสูจนว่์าพระองคแ์ละถ้อยคำของพระองคม์าจากสรวงสวรรค ์ถูกต้อง พระองคท์รงเปน็
มนษุย ์แต่พระองคก็์ทรงเปน็พระเจา้เช่นกัน

 
มีฟารสีิคนหนึง่ช่ือนิโคเดมสั เป็นสมาชกิสภาการปกครองของยวิ

       ยอหน์ 3:1

นิโคเดมัสเป็นผู้ท่ีมีสถานภาพทางสังคม ท่านเป็นสมาชิกของศาลซานเฮดริน ซ่ึงเป็น
สมชัชาปกครองของคนยวิซ่ึงให้คำปรกึษาแกค่นโรมนัในเรือ่งกฎทอ้งถ่ิน

เขามาหาพระเยซูตอนกลางคืน ทูลว่า "รับบี*
เรารูอ้ยู่ว่าท่านเปน็ครผูู้มาจากพระเจา้ เพราะไมมี่ใคร
สามารถทำหมายสำคัญอันอัศจรรย์ที่ท่านทำอยู่ หาก
พระเจ้ามิได้ทรงสถิตกับเขา" ยอหน์ 3:2

* รับบีเป็นคำเรียกครูสอนศาสนา
ของคนยิว การเรียกบุคคล
อีกฝ่ายว่ารับบีเป็นการแสดง
ความเคารพต่อบุคคลผู้นั้น
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เม่ือนิโคเดมัสบังเกิดเป็นทารกน้ัน น่ันเป็นการบังเกิดด้วยน้ำหรือบังเกิดด้วยเน้ือหนัง
เขาได้เข้ามาสู่โลกนี้ในสภาพที่ตายในฝ่ายวิญญาณ

นิโคเดมัสจำเป็นจะต้องบังเกิดครั้งที่สองถ้าเขาต้องการจะเข้าสวรรค์ เขาจำเป็น
จะตอ้งมีชีวิตใหม ่ซ่ึงเป็นการเริม่ตน้ฝ่ายวญิญาณ พระเยซไูด้ทรงอธบิายตอ่ไปวา่การบงัเกิด
ครัง้ท่ีสองเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร

แต่พระเยซูทรงใส่พระทัยในส่ิงอ่ืน น่ันคือจิตวิญญาณของนิโคเดมัส พระองค์ทรงรู้ดีว่า
นิโคเดมัสคิดว่าตัวของเขาเองน้ันดีพอสำหรับพระเจ้า พระองค์ทรงรู้ดีว่านิโคเดมัสไว้วางใจใน
คุณความดีของตนเองเพราะว่าเขาได้รักษาพระบัญญัติของโมเสสได้อย่างครบถ้วน พระองค์ทรง
รู้ดีเช่นกันว่านิโคเดมัสลำพองตนเพราะได้เป็นส่วนหน่ึงของประชากรท่ีพระเจ้าทรงเลือกสรร

พระเยซูตรัสตอบโดยประกาศว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใคร
เห็นอาณาจกัรของพระเจา้ได้ ถ้าเขาไมบั่งเกดิใหม"่        ยอหน์ 3:3


นี่ไม่ได้เป็นอย่างที่บางคนคิด พระเยซูมิได้กำลังตรัสถึงการเวียนว่ายตายเกิด

พระองค์ทรงรู้ดีว่านิโคเดมัสได้ไว้วางใจในบรรพบรุุษของเขาว่าเป็นผู้ท่ีทำให้เขาเป็นท่ียอมรับ
ต่อพระเจา้ พระเยซทูรงประสงคจ์ะแสดงใหเ้ขาไดเ้ห็นวา่เขาไดว้างความเชือ่ศรัทธาเอาไวใ้น
ส่ิงท่ีผิด การบังเกิดท่ีผิด ดังน้ันพระเยซจึูงตรัสแก่เขาว่า"ท่านจะตอ้งบังเกิดใหม่" พระดำรสัน้ี
ทำใหน้โิคเดมสัรูสึ้กวุน่วายใจมาก

นิโคเดมัสทูลถามว่า "คนจะเกิดใหม่ได้อย่างไรเม่ือเขาแก่แล้ว?" แน่นอน
เขาไม่อาจเข้าไปในครรภ์มารดาเป็นครั้งที่สองเพื่อเกิดออกมาใหม่!

พระเยซูตรัสตอบว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านว่าไม่มีใครสามารถ
เข้าอาณาจักรของพระเจา้ได้ ถ้าเขาไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณ มนุษย์ให้
กำเนิดมนุษย์ แต่พระวิญญาณให้กำเนิดวิญญาณ ท่านไม่ควรแปลกใจท่ีเราบอกว่า
ท่านต้องเกิดใหม่"      ยอหน์ 3:4-7

"เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค ์เพ่ือทุกคนทีเ่ช่ือในพระบตุรนัน้จะไมพิ่นาศ แต่มีชีวิตนิรนัดร"์

      ยอหน์ 3:16
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พระเยซูมิได้ทรงเสด็จมายังโลกน้ีเพ่ือพิพากษาโลก แต่พระองค์ได้ทรงเสด็จมาเพ่ือช่วย
โลกให้รอดพ้นจากโศกนาฏกรรมหรือความทุกข์ยากต่างๆ ท่ีซาตาน ความบาปและความตาย
ได้นำเข้ามา ส่ิงท่ีผู้คนจำเป็นจะต้องทำน้ันตรงกันข้ามกับส่ิงท่ีอาดัมกับเอวาได้เคยเลือกเอาไว้
ในสวนเอเดน คือแทนที่จะไว้วางใจซาตานหรือตนเอง พวกเขาจำเป็นจะต้องไว้วางใจใน
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า

เม่ือนิโคเดมัสได้ย้ายเอาความไวว้างใจจากตวัเองไปไว้ท่ีพระเยซู เขาจะบงัเกิดใหม่
ในฝ่ายวญิญาณ เขาจะมชีีวิตนรัินดร์

⌫
แต่ว่ายังมีมากไปกว่านั้นอีก พระเยซูกำลังทรงให้พระสัญญาว่าจะทรงประทาน

ชีวิตนิรันดร์ไม่เพียงแก่นิโคเดมัสเท่าน้ัน แต่แก่ใครก็ตามท่ีเช่ือในพระองค์ ทูตสวรรคไ์ด้บอก
ให้มารีย์กับโยเซฟต้ังช่ือบุตรชายของพวกเขาว่าเยซู เพราะพระนามของพระองค์หมายความว่า
พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระผู้ช่วยกู้ของเรา และเวลาน้ีพระเยซูก็ทรงกำลังตรัสว่าพระองค์จะทรง
ช่วยกูม้นษุยชาตจิากโทษบาป จากการลงทณัฑ์ช่ัวนรัินดรใ์นบงึไฟ

"เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อ
พิพากษาลงโทษโลก แต่เพ่ือช่วยโลกใหร้อดโดยพระบตุรนัน้"     ยอหน์ 3:17

ผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ไม่ถูกพิพากษา แต่ผู้ใดที่ไม่เชื่อก็ถูกพิพากษา
อยู่แล้ว เพราะเขาไมเ่ช่ือในพระนามแหง่พระบตุรองคเ์ดียวของพระเจา้

      ยอหน์ 3:18

⌫
พระเยซูได้ตรัสเอาไว้ว่าบรรดาผู้ท่ีไว้วางใจในพระองค์จะไม่ถูกพิพากษาว่าเป็นคนบาป

แต่บรรดาคนที่ไม่ไว้วางใจในพระองค์ก็อยู่ภายใต้การพิพากษาเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าใครก็
ไม่อาจพูดได้ว่า "ผมจะคิดดูก่อน" จากน้ันก็ยังคงอยู่ในพ้ืนท่ีสีเทาอย่างสบายอกสบายใจ ทุกคน
ต้องเลือกท่ีจะเช่ือหรือมิฉะน้ันก็ยังคงเป็นผู้ท่ีไม่เช่ืออยู่ดังเดิม การไม่เลือกก็ถือได้ว่าเลือกแล้ว

นอกจากน้ันแล้ว ไม่ว่าใครคนไหนก็ไม่จำเป็นจะต้องรอให้ถึงความตายเสียก่อน
จึงจะทราบถึงชะตากรรมชั่วนิรันดร์ของตน พระเยซูได้ทรงกล่าวย้ำ ผู้คนอยู่ภายใต้
การพิพากษา และถูกกำหนดให้มีจุดจบอยู่ท่ีบึงไฟจนกว่าพวกเขาจะไว้วางใจพระเยซู
ให้พระองค์ช่วยกู้พวกเขา จากน้ันพวกเขาก็จะมีชีวิตนิรันดร์ น่ีคือพระสัญญาท่ีพระเยซู
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คุณสามารถจินตนาการภาพของนิโคเดมัสว่ากำลังพยายามประมวลข้อมูลนี้อยู่
พระเยซทูรงหมายความวา่เช่นไรหรอื พระเจา้ได้เสด็จมายงัโลกน้ีด้วยวธีิการพิเศษบางอยา่ง
เช่นนัน้หรอื นิโคเดมสัต้องการเวลาคดิ

ภายหลงัพระเยซไูด้ตรสัเอาไวอ้ย่างชดัเจน พระองคไ์ด้ตรสัว่า

ได้ทรงประทานให้ และดังที่เราได้พิจารณาเรื่องราวมาตลอด องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมี
พระประวตัอัินยาวนานในเรือ่งทีพ่ระองคท์รงรกัษาพระสญัญา

"เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ผู้ใดฟังคำของเราและเช่ือพระองค์ผู้ทรง
ส่งเรามา ผู้น้ันก็มีชีวิตนิรันดร์ และจะไม่ถูกลงโทษ เขาได้ผ่านพ้นความตายเข้าสู่
ชีวิตแล้ว"       ยอหน์ 5:24

พระเยซูมิได้ทรงเพิกเฉยการพิพากษาความบาป พระองค์ทรงรู้ดีว่าไม่ใช่ทุกคน
จะไว้วางใจในพระองค์ หลายคนจะเลือกที่จะไม่ไว้วางใจพระองค์ด้วยเหตุผลของตนเอง
แต่พระองคก็์ได้ทรงเสนอทางเลอืกให้ พระองคไ์ด้ทรงเสนอชวิีตนรัินดร์

 
พระเยซไูดต้รสัแก่นโิคเดมสัตอ่ไปวา่

คำตัดสินเป็นดังน้ีคือ ความสว่างได้เข้ามาในโลก แต่มนุษย์รักความมืด
แทนทีจ่ะรกัความสวา่ง เพราะการกระทำของพวกเขาชัว่รา้ย     ยอหน์ 3:19

นโิคเดมสัรูด้วีา่บรรดาผูเ้ผยพระวจนะโบราณไดเ้ขยีนเอาไวว้า่โลกใหมจ่ะมาถงึ

...องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นความสว่างนิรันดร์    อิสยาห ์60:20

เป็นเรือ่งชัดเจนวา่พระยาหเ์วห์ทรงเปน็ "ความสวา่งนิรันดร"์ และเวลานีพ้ระเยซก็ู
กำลังตรสัวา่

“ความสวา่งไดเ้ขา้มาในโลก...”       ยอหน์ 3:19

"เราเป็นความสว่างของโลก"       ยอหน์ 8:12

พระเยซูทรงเป็นความสว่างซึ่งได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้ เช่นเดียวกับที่พระยาห์เวห์
ได้ทรงเนรมิตสร้างแสงสว่างเพ่ือเราจะเห็นวิถีฝ่ายกายภาพของเรา เวลาน้ีพระองค์ก็ได้เสด็จมา
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ยังโลกนี้ เพื่อให้ความสว่างแก่วิถีฝ่ายวิญญาณของเราซึ่งจะนำเราไปสู่สวรรค์ มนุษยชาติ
มีทางเลือก  เราอาจสะดุดล้มต่อไปเร่ือยๆ ในความมืด ไว้วางใจในความคดิ ในศาสนาของเรา
หรือเราอาจไว้วางใจส่ิงท่ีพระเยซูตรัสและให้พระองค์ทรงขจัดความมืดออกไปจากความเข้าใจ
พระเยซไูดท้รงสญัญาวา่


ใครๆ ก็อาจเห็นใจเข้าข้างคนยิวขณะที่พวกเขาได้พยายามจะทำความเข้าใจถึง

พระรูปพรรณสัณฐานของพระองค์ เพราะถึงอย่างไรเสียพระเยซูทรงดูเหมือนกับคนอ่ืนๆ แต่
...พระองค์ไม่ได้ทรงเป็นแค่คนๆ หน่ึงเท่าน้ัน และคำกล่าวอ้างของพระองค์เล่าก็ช่างผิดธรรมดา
เสียน่ีกระไร ตัวอย่างเช่น พระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์ได้ทรงดำรงอยู่ก่อนหน้าช่ัวนิรันดร

คร้ังหน่ึงพระเยซูได้ทรงสนับสนุนคำกล่าวอ้างของพระองค์โดยได้ทรงหวนกลับไปยัง
สมัยของอับราฮัมและได้ตรัสว่าพระองค์ได้ทรงดำรงอยู่ในสมัยน้ัน พวกฟาริสีพากันต่ืนตระหนก

"ผู้ท่ีตามเรามาจะไม่เดินในความมดืเลย แต่จะมคีวามสว่างแหง่ชีวิต"
      ยอหน์ 8:12

"ท่านอายยัุงไมถึ่งหา้สิบปี และท่านไดเ้ห็นอับราฮมัแล้วเชียวหรอื"
พระเยซูตรัสว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ก่อนอับราฮัมเกิดเราเป็น

อยูแ่ลว้"                                                       ยอหน์ 8:57-58

บรรดาผู้ที่ได้ฟังพระเยซูอยู่รู ้ว่าพระองค์กำลังทรงอ้างว่าทรงเป็นพระยาห์เวห์
องค์พระผูเ้ป็นเจา้เอง องค์ผู้เป็นซ่ึงดำรงอยูช่ั่วนรัินดร ์เวลานีพ้วกเขามทีางเลือกอยู่สามทาง

1. พวกเขาอาจเชื่อพระเยซูว่าทรงบอกความจริงและนมัสการพระองค์ในฐานะที่
ทรงเปน็พระยาหเ์วห์องค์พระผูเ้ป็นเจา้ หรือ

2. พวกเขาอาจปฏิเสธพระองค์และถ้อยคำของพระองค์ ซึ่งโดยนัยแล้วก็เป็นการ
กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นผู้มุสา พระเจ้าจอมปลอม เป็นคนช่ัวช้า ซ่ึงตามบัญญัติ
ของพวกเขาแล้ว ในกรณีเช่นน้ี พวกเขาต้องเอาหินขว้างพระองค์จนส้ินพระชนม์
เน่ืองจากไดท้รงอา้งตนวา่เป็นพระเจา้ หรือ

3. พวกเขาอาจตราพระองคว่์าทรงเป็นคนบ้า เสียสติ วิกลจริตซ่ึงเสียพระสติไปแล้ว
เปน็กรณทีีน่า่เศรา้สมควรไดร้บัความสมเพช

น่ีเป็นทางเลือกท่ีพวกฟาริสีจะต้องเลือกเอา มาวันน้ีมีบางคนท่ีอยากจะเพ่ิมทางเลือก
ที่ส่ีเขา้ไวด้ว้ย
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4. พวกเขาอยากจะเช่ือว่าพระเยซูทรงเป็นครูสอนศีลธรรมท่ีย่ิงใหญ่ เป็นปรมาจารย์
ที่ประสบความสำเร็จ เป็นกูรูชั้นสูงสุด แต่ไม่ได้ทรงเป็นอะไรมากกว่านั้นอีก
แน่นอนวา่พระองคไ์ม่ได้ทรงเปน็พระเจา้สูงสุด

แต่ทางเลือกท่ีส่ีก็ไม่ใช่ทางเลือกเลยแม้แต่น้อย ซี เอส ลูอีส (1898-1963) ผู้เขียน
วรรณกรรมเร่ืองพงศาวดารนาร์เนีย และศาสตราจารย์ช้ันแนวหน้าแห่งมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์
ได้เขียนถงึประเดน็นีเ้อาไวอ้ย่างประณตีวา่

ข้าพเจ้ากำลังพยายามป้องกันมิให้ใครก็ตามกล่าวว่า ช่างเป็นเรื่อง
โง่เง่าเสียน่ีกระไรท่ีผู้คนมักจะพูดถึงพระองค์ว่า "ข้าพเจ้าพร้อมจะยอมรับพระเยซู
ในฐานะครสูอนศาสนาท่ีย่ิงใหญ่ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมรับคำกล่าวอ้างของพระองค์
ว่าทรงเป็นพระเจ้า" นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่กล่าวโดยเด็ดขาด มนุษย์
คนหนึ่งที ่กล่าวถ้อยคำแบบพระเยซู ย่อมไม่ใช่ครูสอนศีลธรรมที่ยิ ่งใหญ่
เป็นอันขาด (พระเยซูได้ตรัสว่าพระองคท์รงเปน็พระยาหเ์วห์ ทรงเปน็ทางเดยีว
ท่ีนำไปสูส่วรรค)์ ถ้าเขาไมเ่ป็นคนบา้พอๆ กับคนทีบ่อกวา่ตัวเองเปน็ไขน้่ำ ก็คง
ต้องเป็นมารที่มาจากนรกเป็นแน่ ท่านจะต้องเลือกตัดสินใจว่าชายผู้นี้เป็น
พระบุตรของพระเจ้าหรือสิ่งอื่นที่เลวร้ายกว่า

ท่านอาจจะสั ่งให้พระองค์สงบปากด้วยเหตุว่าทรงเป็นคนเขลา
ท่านอาจจะถ่มน้ำลายรดพระองค์และประหารพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นผีร้าย
หรือไม่ก็ต้องคุกเข่าลงแทบพระบาทของพระองค์และร้องเรียกพระองค์ว่า
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระเจา้ แต่อย่าใหเ้ราไดส้นับสนุนความคดิอันไรส้าระวา่
ทรงเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง พระองค์มิได้ทรงเปิดช่องไว้
ใหเ้ราทำเชน่นัน้ พระองคมิ์ได้ทรงมุง่หมายไวเ้ช่นนัน้เลย

ลูอีสไดเ้ขียนเพิม่เตมิอีกว่า

ลูอีสเคยเป็นผู้ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่จริงมาก่อน เป็นผู้ที่อ้างว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะ
รู้ได้ว่ามีพระเจ้าอยู่จริงหรือไม่ แต่จากการศึกษาดูพระคัมภีร์ ท่านก็ได้เช่ือว่าพระเยซูทรงเป็น
พระเจ้า พวกฟาริสีได้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่พระเยซูกล่าวอ้างว่าทรงเป็นพระยาห์เวห์
พระคมัภรีก์ล่าววา่

…พวกเขาจึงหยิบก้อนหินขึ ้นจะขว้างพระองค์ แต่พระเยซูทรง
เล่ียงหลบ และเสด็จออกไป...       ยอหน์ 8:59
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พระเยซูทรงเป็นห่วงเกี่ยวกับตัวตนภายในของคนเป็นสิ่งแรก คือหัวใจของเขา
การยกโทษบาปไม่เป็นปัญหาสำหรับพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า แต่ผู้ฟังบางคน
รู้สึกยากที่จะยอมรับข้อเท็จจริงนี้ได้ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้แสดงสิ่งใดออกมาดังๆ แต่
ความคดิของพวกเขากเ็ป็นปฏปัิกษ์

สองสามวันต่อมา เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุมอีก
ประชาชนได้ข่าวว่าพระองค์มาประทับที่บ้าน ดังนั้นคนเป็นอันมากจึงหลั่งไหล
มาอยู่ที่นั่นจนไม่มีที่ว่าง แม้แต่ที่นอกประตู และพระองค์ทรงเทศนาข่าวนั้น
ใหพ้วกเขาฟงั มีชายส่ีคนหามคนเปน็อัมพาตคนหนึง่มาเฝา้     มาระโก 2:1-3

น่ีเป็นฉากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในทุกท่ีทุกแห่งท่ีพระเยซูเสด็จไป ทันทีท่ีพระองค์ทรง
ปรากฏตัว บรรดาคนเจ็บไข้ได้ป่วยและคนง่อยก็เร่ิมต้นพากันมา ในกรณีน้ี ชายส่ีคนหามเพ่ือน
ของเขาซึง่เป็นอัมพาตมาหาพระองค์

แต่พวกเขาไม่อาจเข้าถึงพระเยซูได้เพราะคนแน่นมาก จึงรื้อหลังคา
ตรงทีป่ระทบั แล้วหยอ่นทีน่อนซึง่คนเปน็อมัพาตนอนอยูล่งมา    มาระโก 2:4

บ้านเรือนในสมัยน้ันมีดาดฟ้าหลังคาแบนราบ มีบันไดข้ึนไปยังส่วนบนซ่ึงใช้เป็นท่ี
พักผ่อนในเวลาเย็น เม่ือชายส่ีคนไม่อาจเข้าใกล้พระเยซู พวกเขาจึงข้ึนไปบนดาดฟ้าหลังคาและ
ร้ือหลังคาออกเป็นช่องและหย่อนชายท่ีเป็นอัมพาตลงมาท่ีตรงหน้าพระพักตร์พระเยซู ผมใช้
คำว่า "จึง" ซ่ึงบ่งถึงว่าการข้ึนไปบนหลังคาน้ันเป็นเร่ืองง่าย แต่การร้ือหลังคาท่ีทำจากดินเหนียว
ตากแห้งนั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องง่ายแต่อย่างใดเลย คุณสามารถจินตนาการภาพของฝุ่นและ
แนวโคลนหนาท่ีเกิดจากฝนชะเข้ามายังท่ีด้านใน แน่นอนว่าบทเรียนท่ีพระเยซูทรงส่ังสอนน้ัน
ถูกขัดจังหวะ ทุกคนจ้องไปท่ีเพดานและนึกสงสัยว่ากำลังเกิดอะไรข้ึน เม่ือใบหน้าของชายท่ีมุ่งม่ัน
ท้ังส่ีคนปรากฏต่อสายตา เป็นไปได้ว่าผู้คนท่ีมาฟังพระเยซูส่ังสอนก็ตะโกนข้ึนไปว่า "ส่งเสียงดัง
โหวกเหวก ความเคารพนับถือของพวกเจ้าไปอยู่เสียที่ไหน ตอนนี้ฝุ่นตกใส่เราหมดแล้ว
พวกเจ้ากำลังพังบ้านอยู่นะ" แต่พระเยซูทรงเห็นบางส่ิงต่างออกไป

เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของพวกเขาก็ตรัสว่า "เพื่อนเอ๋ย
บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว"        ลูกา 5:20



304  บทที่ สิบเอ็ด


ทนายความก็ไม่อาจกำหนดคำถามที่ยากไปกว่านี้ได้อีกแล้ว คุณอาจจินตนาการ

เห็นภาพของพวกฟาริสีที่กำลังพยายามจะหาข้อสรุปอันไม่อาจจะเลี่ยงหนีได้ พระเยซูทรง
ตอบคำถามของพวกเขาทัง้ๆ ท่ีพวกเขายงัไม่ทันไดเ้อ่ยปาก

พวกฟาริสีกับธรรมาจารยคิ์ดในใจวา่ "คนท่ีพูดหม่ินประมาทพระเจา้น้ี
เป็นใครกนั? นอกจากพระเจา้แล้ว ใครจะอภยับาปได"้         ลูกา 5:21

พวกเขาพดูถูกต้อง มีเพียงพระเจา้เท่าน้ันทีท่รงสามารถยกโทษความบาปได้

พระเยซูทรงทราบว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่ และตรัสถามพวกเขาว่า
"ทำไมพวกท่านจึงคิดในใจเช่นนั้น"         ลูกา 5:22

เนื่องจากพระเจ้าทรงสัพพัญญู พระเยซูทรงล่วงรู้ว่าพวกเขากำลังคิดอะไรกันอยู่
และพระองค์ก็ทรงบอกให้พวกเขาได้รู้ คุณสามารถจินตนาการภาพของพวกฟาริสีท่ีกำลังได้รับ
ความอับอายได้เลยทีเดียว พวกเขาอาจจะนึกย้อนหรือพยายามจะจำให้ได้ว่าพวกเขากำลังคิด
อะไรกันอยู่เม่ือสิบนาทีท่ีผ่านมา ส่ิงหน่ึงท่ีแน่นอนก็คือ พระเยซูทรงอ่านความคิดของพวกเขาได้
แต่พระเยซูมิได้กำลังทรงพยายามจะทำให้พวกเขาประทับใจ พระองค์ทรงมีคำถาม

"ที่จะพูดกับคนเป็นอัมพาตว่า
1. บาปของทา่นไดรั้บการอภยัแล้ว หรอื
2. จงลกุขึน้แบกทีน่อนเดนิไป อย่างไหนจะงา่ยกวา่กัน" มาระโก 2:9

แต่ทั ้งนี ้เพื ่อให้พวกท่านรู ้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะ
อภยับาป" แล้วพระองคต์รสักบัคนเปน็อมัพาตว่า "เราสัง่เจา้ว่า ลุกขึน้ จงแบก
ท่ีนอนของเจ้ากลับไปบ้านเถิด" ทันใดน้ันเขาก็ลุกข้ึนต่อหน้าคนท้ังปวง แบกท่ีนอน
และเดนิรอ้งสรรเสรญิพระเจา้กลบับ้านไป ทกุคนพากนัอศัจรรยใ์จ สรรเสรญิ
พระเจ้า พวกเขาเต็มด้วยความยำเกรงและกล่าวว่า "วันนี้เราได้เห็นเรื่อง
มหัศจรรย์"     ลูกา 5:24-26


คำตำหนิอย่างเฉียบพลันของพระเยซู คงจะเป็นที่น่าโมโหสำหรับพวกฟาริสี

เป็นอย่างยิ่ง พวกเขาเสียหน้า พวกเขาเริ่มต้นจับตามองพระองค์ด้วยหวังว่าจะจับได้ว่า
พระองคไ์ดท้รงกระทำความบาปอนัอ้ือฉาวคกึโครม
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ตามพระบัญญัติแล้ว จะต้องไม่มีใครทำงานในวันสะบาโต การทำงานในวันดังกล่าว
เป็นการฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระเจ้าและถือได้ว่าเป็นความบาป ในความคดิของพวกฟารสีิ
การทำงานหมายรวมถงึการท่ีแพทย์ทำการตรวจรกัษาคนไข้ด้วย พระบัญญัติมิได้กล่าวว่าการ
ดูแลคนไขใ้นวันสะบาโตเปน็ส่ิงท่ีผิด แต่พวกฟารสีิได้สร้างบัญญัติข้ึนล้อมกรอบพระบญัญัติ
สิบประการ และคำส่ังสอนเหล่าน้ันดงึเอาสิทธิอำนาจในขอ้พระธรรม
เป็นของตนเอง ดังนั้นพวกเขาจึงได้จับตามองว่าพระเยซูจะทรง
รักษาชายคนนี้หรือไม่ พระองค์จะทรงทำงานในวันสะบาโตหรือไม่
พระคริสต์สามารถจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับพวกเขาด้วยทรง
ล่วงรู้ถึงแผนการของพวกฟารสีิท่ีจะวางกับดักพระองค ์แต่พระองค์ก็
มิได้ทรงถอยหลงั

อีกคร้ังหน่ึงพระองค์ทรงเข้าไปในธรรมศาลา และมีชายมือลีบคนหน่ึง
อยู่ท่ีน่ัน บางคนกำลังหาเหตุท่ีจะกล่าวโทษพระเยซูจึงคอยจับตาดูอย่าง ใกล้ชิดว่า
พระองค์จะรักษาชายคนนั้นในวันสะบาโตหรือไม่    มาระโก 3:1-2

พระเยซตูรัสกับชายท่ีมือลีบน้ันวา่ "มายืนข้างหนา้น่ีสิ"  มาระโก 3:3


พระเยซูได้ทรงกระทำเชน่น้ัน พระองค์ได้ทรงทำงานในวนัสะบาโต!  พวกฟาริสีจับ

พระองคไ์ด้คาหนงัคาเขา

เราอาจจินตนาการได้ว่าพระเยซูทรงหันพระพักตร์มาช้าๆ แล้วทรงจ้องไปยังบรรดา
คนทีว่างแผนจะกลา่วโทษพระองค ์ชัว่ขณะนัน้ไดห้ยดุนิง่อยู่กับที่

แล้วพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า "ทำดีหรือทำช่ัว ช่วยชีวิตหรือทำลาย
ชีวิต อย่างไหนทีถู่กต้องตามบทบญัญัติในวนัสะบาโต?"       มาระโก 3:4

และพระองค์ก็ทรงตั้งคำถามอีก พระองค์ทรงถามคำถามที่น่ากระอักกระอ่วนใจ
พวกฟารสีิตา่งพากันเดอืดพลา่นดว้ยความขุน่เคอืง

แต่เขาทั้งหลายก็นิ่งอยู่
พระองค์ทอดพระเนตรพวกเขาโดยรอบด้วยพระพิโรธ ทรงเศร้า

พระทัยนักท่ีพวกเขาใจแข็งกระด้าง พระองค์ตรัสกับชาย คนน้ันว่า" จงเหยียดมือ
ออกมา" เขากท็ำตามและมือของเขากก็ลับเป็นปกตทุิกอยา่ง  มาระโก 3:4-5
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ฝ่ายพวกฟาริสีก็ออกไปคบคิดกับกลุ่มผู้สนับสนุนเฮโรดว่าจะฆ่า
พระเยซูได้อย่างไร      มาระโก 3:6

โดยท่ัวไปแล้ว การมีพันธมิตรเช่นน้ีเป็นเร่ืองท่ีคิดไม่ถึง พวกเฮโรเดียหรือพรรคของ
เฮโรดเป็นพรรคการเมอืงท่ีสนับสนุนกฎของกษัตริย์เฮโรดกับกฎของคนโรมนั พวกเฮโรเดีย
ตรงกันข้ามกับพวกฟารีสี พวกฟาริสีเกลียดคนโรมัน แต่ก็เกลียดชังพระเยซูยิ่งกว่า แต่ถ้า
พวกเขาจะสงัหารพระองค ์พวกเขาจะตอ้งการความชว่ยเหลอืจากกรงุโรม

พวกผู้นำศาสนาได้ปฏิเสธพระเยซู ตามความเหน็ของพวกเขาแลว้ พระองค์จะทรง
เปน็พระผูช้ว่ยกูท้ีพ่ระเจา้ไดท้รงสญัญาไวไ้มไ่ดโ้ดยเดด็ขาด

 
พระเยซูกับสาวกปลีกตัวจากที่นั่น... มีฝูงชนกลุ่มใหญ่จากแคว้น

กาลิลีติดตามมา เม่ือได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค ์คนเป็นอันมาก... พากันมาหา
พระองค์    มาระโก 3:7-8

ฝูงชนขนาดใหญ่ได้ติดตามพระเยซูไปตามชานเมือง บางคนติดตามพระองค์ไป
เพราะต้องการฟังคำส่ังสอน ในขณะท่ีบางคนก็ต้องการปฏิหาริย์จากพระองค์ พระเยซูได้ทรง
เลือกคนจำนวนสิบสองคนจากคนจำนวนมากเพื่อจะทรงใช้เวลากับพวกเขาเป็นพิเศษ
แรกทีเดียว ผู้คนเรียกพวกเขาวา่สาวก หรือเรียกง่ายๆ ว่าพวกสิบสองคน แต่ในท่ีสุดพวกเขา
ถูกกล่าวถึงว่าเป็นอัครทูต ซึ่งหมายความว่าผู้ที่ถูกส่งออกไป ซึ่งเป็นชื่อที่พระเยซูได้ทรง
ประทานใหแ้ก่พวกเขา

พระเยซูเสด็จข้ึนบนภูเขา และทรงเรยีกบรรดาผูท่ี้ทรงประสงคม์าพบ
และพวกเขาก็มาหาพระองค์ พระองค์ทรงแต่งต้ังสิบสองคนเป็นอัครทูตให้อยู่กับ
พระองค์...

ซีโมน(ทรงประทานช่ือให้ว่า เปโตร) ยากอบบุตรเศเบดีกับยอห์นผู้เป็น
น้องชายของยากอบ (ทรงประทานช่ือให้ท้ังคู่ว่า โบอาเนอเย หมายถึง ลูกฟ้าร้อง)
อันดรว์ู ฟีลิป บารโธโลมวิ มัทธวิ โธมสั ยากอบ บุตรอลัเฟอัส ธัดเดอัส ซีโมน
พรรคชาตนิิยม และยูดาส อิสคารโิอท ผู้ทรยศต่อพระองค์
                                                       มาระโก 3:13-14,16-19
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เราจำเป็นจะต้องจดจำไว้ให้ดีว่าสาวกหลายคนเป็นชาวประมงเก่า พวกเขาได้
พบพานกับพายุในทะเลสาบกาลิลีอยู่บ่อยๆ แต่พายุนี้รุนแรงผิดปกติ คุณอาจจินตนาการ
ถึงท้องฟ้าอันมืดครึ้ม สายลมกรรโชกแรง คลื่นลูกโตโหมซัดมาที่เรืออย่างไม่หยุดหย่อน
สายฝนซึง่เทลงมาหา่ใหญ่ เม่ือน้ำซัดเปน็ฟองทะลกัเข้ามาในเรอืจนเจยีนจะทว่มนัน้

เหล่าสาวกประกอบด้วยคนหลายหลากประเภท ตั้งแต่คนเก็บภาษีซึ่งเป็นคนของ
รฐับาลโรมนัไปจนถงึพวกหวัรนุแรงทีต่อ้งการโคน่ลม้รฐับาลโรมนั ส่วนทีเ่หลือนัน้เปน็พวก
ชาวประมง

นายแพทย์ลูกาได้เขียนเอาไว้ว่าเหล่าสาวกได้แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกันกับ
พระเมสสยิาห์

วันหนึ่ง พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่า "ให้เราข้ามทะเลสาบไปอีก
ฟากหนึ่งเถิด" พวกเขาจึงพากันลงเรือไป ขณะที่เขาแล่นเรือไป พระเยซู
บรรทมหลบั เกิดพายุใหญก่ลางทะเลสาบ น้ำซัดเข้าเรอื และพวกเขาตกอยูใ่น
อันตรายใหญ่หลวง     ลูกา 8:22-23

เหล่าสาวกเข้ามาปลุกพระองค์ทูลว่า "พระอาจารย์ พระอาจารย์
เรากำลังจะจมแล้ว!"         ลูกา 8:24

ท่ามกลางความเงียบสงัดอย่างน่าตกใจนั้น คุณแทบจะได้ยินเสียงสายขึงผ้าใบ
ลั่นเอี๊ยดอ๊าด เสียงน้ำสาดซ่าที่ประทะมายังตัวเรือที่ยังคงไหวโคลงเคลงไปมาอยู่ ถึงแม้ว่า
กระแสลมและคล่ืนจะสงบลง แต่หัวใจของเหล่าสาวกก็ยังเต้นไม่เป็นจังหวะ ขณะท่ีเรือล่องไป
อยา่งสงบเงยีบ พระเยซ.ู..

คุณแทบจะเห็นภาพของเหล่าสาวกต่างพากันระล่ำระลักพูดจาแทบจะไม่เป็นคำ
เม่ือพวกเขาเขา้ไปปลกุพระเยซใูห้ต่ืนจากบรรทม  พระองคท์รงลกุข้ึนนัง่และยืนขึน้ จากนัน้
ก็ตรสัด้วยพระสรุเสียงมัน่คง เต็มไปดว้ยสทิธิอำนาจ

...หา้มลมและคลืน่ พายุกส็งบลงและทกุอยา่งกส็งบเงยีบ
        ลูกา 8:24

...ทรงถามเหลา่สาวกวา่ "ความเช่ือของพวกทา่นอยูท่ี่ไหน?"
        ลกูา 8:25
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ในความคิดแบบพระเจ้าแล้ว น่ีไม่ใช่ปาฏิหาริย์อะไรมากมายเลย โดยเฉพาะอย่างย่ิง
เม่ือคิดว่าพระองค์เป็นผู้ท่ีทรงเนรมิตสร้างลมและคล่ืนมาต้ังแต่แรก พระองค์ยังทรงสงบจิตใจ
ท่ีกำลังระสำ่ระสายใหส้งบลงดว้ยเชน่กัน พระเยซไูดต้รสัว่า

พวกเขากลัวและอัศจรรย์ใจ ต่างถามกันว่า "น่ีคือใครหนอ? แม้แต่ลม
และคลื่นก็ยังเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์"         ลูกา 8:25

ส่ิงท่ีพวกเขาจำเปน็จะตอ้งทำก็คือไว้วางใจพระองค์

"อย่าให้ใจท่านทั้งหลายเป็นทุกข์ จงวางใจในพระเจ้าและจงวางใจ
ในเราด้วย"       ยอหน์ 14:1

ภาษาอังกฤษมีสำนวนท่ีน่าสนใจ เรากล่าวว่าถ้าส่ิงท่ี "เดินเหมือนเป็ด ร้องเหมือนเป็ด
ก็แสดงว่าต้องเป็นเป็ดอย่างแน่นอน" สำนวนนี้ไม่อาจจะนำมาใช้กับพระเยซูได้เลย แต่ก็
พอจะช่วยแสดงให้เราเห็นความคิดที่ผ่านเข้ามาในจิตใจของเหล่าสาวกซึ่งนำไปสู่บทสรุป
บางอย่างได้ชัดเจน พระเยซูได้ทรงแสดงฤทธ์ิเดชของพระเจ้า พระองค์ตรัสด้วยสิทธิอำนาจของ
พระเจ้า พระองค์ทรงปราศจากบาปเหมือนกับพระเจ้า ดังนั้นพระองค์จะต้องเป็นพระเจ้า
เป็นแน ่ในทางศาสนศาสตรแ์ล้ว พระเยซคูรสิต์ทรงเปน็

มนษุยแ์ท้ - ไม่ได้เป็นเพียงแตก่ายมนษุยท่ี์พระเจา้ทรงสวมทบั
พระเจ้าท่ีไม่ทรงโรยรา - ไม่ได้ทรงเป็นพระเจ้าต้อยต่ำ พระสถานะแห่งการเป็น
พระเจา้ไม่ได้ค่อยๆ ลดนอ้ยถอยลงแตอ่ย่างใด

หรือกล่าวอีกอย่างก็คือ "พวกเจ้าไม่ไว้วางใจเราหรือ?" คุณอาจจินตนาการเห็นภาพ
ของเหล่าสาวกเหง่ือโชก อึกอักพูดอะไรไม่ถูก จ้องมองไปท่ีพระเยซู จากน้ันก็เหลือบไปมองท่ี
ทะเลสาบอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็เหลือบกลับมาที่พระเมสสิยาห์ผู้นิ่งสงบ ใครเป็นทำลาย
ความเงยีบเปน็คนแรกนัน้ นายแพทยลู์กาไม่ได้บันทกึไว้ แต่
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หน่ึงเดียวในพระลกัษณะ - พระเจา้แท้และมนษุยแ์ท้ในเวลาเดยีวกนั แต่ทรง
ปราศจากบาป
ปราศจากผสมผสาน - ไมไ่ดท้รงประกอบดว้ยสตัวบ์างสว่น พระเจา้บางสว่น
หรือ สิ่งอื่นๆ สิ่งที่แบ่งแยกระหว่างพระผู้สร้างกับสิ่งที่ถูกเนรมิตสร้างยังคงมี
อยูอ่ยา่งชดัเจน

 
พระคัมภีร์กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงควบคุมพระลักษณะในด้านที่ทรงเป็น

พระเจ้าเอาไว้เมื ่อพระองค์ได้ทรงมาเป็นมนุษย์ กระนั้นก็ตามเราก็สามารถมองเห็น
พระลักษณะด้านน้ัน ฉายส่องทะลุความเปน็มนุษย์ของพระองค์อยู่แล้วคร้ังเล่า ในขณะท่ีทรง
ดำเนนิชวิีตประจำวนั

ต่อมา พระเยซูทรงข้ามทะเลกาลิลี (คือ
ทะเลทิเบเรียส) ประชาชนกลุ่มใหญ่ติดตามพระองค์ไป
เพราะพวกเขาเห็นหมายสำคัญอันอัศจรรย์ที ่ได้ทรง
กระทำใหแ้ก่คนป่วยแล้ว  พระเยซทูรงขึน้ไปบนเนนิเขา
และประทับนั่งกับเหล่าสาวกของพระองค์ ขณะนั้น
ใกล้ถึงเทศกาลปัสกาของพวกยิวแล้ว

เมื่อพระเยซูทรงมองไปเห็นคนหมู่ใหญ่มาหา

พระเยซูทรงกำลังตรัสถามอีกคร้ัง พระองค์ทรงประสงคจ์ะช่วยให้ฟีลิปได้วิเคราะห์
ถึงสถานการณ ์น่ีเป็นการทดสอบเรือ่ง "เจ้าจะไวว้างใจในเราหรอืไม่" อีกครัง้หนึง่

พระองค์ก็ตรัสกับฟีลิปว่า "เราจะไปซื ้อหาอาหารที ่ไหนมาให้คนเหล่านี ้
รับประทาน"     ยอหน์ 6:1-5

ฟีลิปทูลตอบพระองค์ว่า "เงินค่าแรง 8 เดือน ยังซ้ือขนมปังได้ไม่พอให้
คนเหล่าน้ีกินกันคนละคำ!" สาวกอีกคนหน่ึงคือ อันดรูว์น้องชายของซีโมนเปโตร
ทูลขึ้นว่า "เด็กคนหนึ่งที่นี่มีขนมปังข้าวบาร์เลย์ 5 ก้อน กับปลาเล็กๆ 2 ตัว
แต่จะพออะไรกับคนมากมายขนาดนี้?"      ยอหน์ 6:7-9
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เร่ืองราวในพระคัมภีร์ได้ถูกกล่าวถึงตามข้อเท็จจริงเสียจนคุณเกือบจะมองข้ามส่ิงท่ี
ได้เกิดขึ้น พระเยซูเพิ่งจะทรงเลี้ยงฝูงชนขนาดมหาศาลไป นี่ไม่ใช่บทเรียนเรื่องการทวีคูณ
แบบก้าวกระโดด พระเยซูได้ทรงแบ่งขนมปังกับปลาอยู่ท่ามกลางสาวกทั้งสิบสองคนและ
พวกเขากไ็ด้นำไปแบง่สันปนัส่วนแกค่นหา้พันคน ผู้หญิงกับเดก็น่าจะยงัไม่ถูกนับรวมเขา้ไว้
ในยอดจำนวนคนดังกล่าว ถึงแม้ว่าปาฏิหาริย์นี่จะไม่ได้เป็นเรื่องราวใหญ่โตสำหรับองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ ด้วยวา่พระองคไ์ด้ทรงเปน็ผูเ้นรมติสรา้งข้าวสาลีกับปลามาตัง้แต่แรก กระนัน้
เหตกุารณน์ีก็้ไดใ้ห้ความหมายโดยนยัทีช่วนใหต้กใจ

หลังจากประชาชนเห็นหมายสำคัญอันอัศจรรย์ที่พระเยซูได้ทรง
กระทำ ก็เริม่พูดกันวา่ "น่ีคือผูเ้ผยพระวจนะนัน้ท่ีจะเขา้มาในโลกอยา่งแนน่อน"

      ยอหน์ 6:14

⌦
ฝูงชนต่างรู้สึกประทับใจต่อสิ่งที่ได้เห็นเสียจนได้ตัดสินใจจะยกพระเยซูขึ้นเป็น

กษัตริย์ของพวกเขา แต่พระเยซูมิได้ทรงสนพระทยัท่ีจะต้ังพระอาณาจักรฝ่ายโลกน้ี จะมีเวลา
สำหรับเรื่องนี้ในอนาคต แต่สำหรับขณะนี้พระองค์ได้มีพระประสงค์ที่จะปกครองจิตใจ
ของประชากร

พระเยซตูรสัว่า "ใหป้ระชาชนนัง่ลง" ท่ีน่ันมีหญา้มาก พวกผูช้ายจงึ
นั่งลง พวกเขามีราว 5,000 คน แล้วพระเยซูทรงรับขนมปังมาขอบพระคุณ
พระเจ้า และแจกจ่ายให้ผู้ที่นั่งอยู่ได้กินกันมากเท่าที่เขาต้องการพระองค์ทรง
หยิบปลามาทำเช่นเดียวกัน   ยอหน์ 6:10-11

คุณคงอาจจะอดนึกสงสัยไม่ได้ว่าอันดรูว์เป็นเหมือนกับเด็กเล็กๆ ที่กำลังบอกใบ้
ให้กับพ่อของตนเอง และหวังว่าพระเยซทูรงสามารถทำบางสิง่ได้หรือไม่
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⌫
น่ันอยา่งไรละ่ พระเยซทูรงสามารถเหน็ไดว่้าผู้คนตอ้งการใหพ้ระองคเ์ป็นกษตัรย์ิ

เพียงเพ่ือพวกเขาจะไดอ้าหารฟรีๆ  พระเยซไูด้ตรสัว่า

อย่าขวนขวายหาอาหารที่เน่าเสียได้ แต่จงหาอาหารที่คงอยู่ถึง
ชีวิตนิรันดร์ ซ่ึงบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่าน พระเจ้าพระบิดาทรงประทับตรารับรอง
บุตรมนุษย์แล้ว" ยอหน์ 6:27

อาหารท่ีพวกเขาได้รับประทานน้ันสามารถประทงัชีวิตได้เพียงช่ัวคราวเท่าน้ัน ไม่ช้า
ก็เร็วพวกเขาก็ต้องตายกันหมดทุกคน ดังน้ันพระเยซูจึงได้ตรัสว่าพวกเขาควรจะตัง้เป้าหมาย
วา่จะแสวงหาสิง่ทีใ่ห้ชวีตินรินัดรแ์ก่พวกเขา

แลว้พวกเขาทลูถามพระองคว์า่ "พวกเราตอ้งทำประการใด เพือ่จะ
ทำงานที่พระเจ้าทรงประสงค์?"       ยอหน์ 6:28

ฝูงชนตอ้งการจะรูว้า่พวกเขาตอ้งทำงานอะไรจงึจะไดช้วีตินรินัดร์

พระเยซูตรัสตอบว่า "งานของพระเจ้าคือจงเชื่อในผู้ที ่พระองค์
ทรงส่งมา"      ยอหน์ 6:29

พระเยซูได้ตรัสว่าพวกเขาจำเป็นจะต้องเชื่อเท่านั้น พวกเขาจำเป็นจะต้องวางใจ
ในพระองค ์ให้พระองคเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดของพวกเขาเทา่น้ันเอง น่ีเป็นการตดัสินใจทำ
ในสิ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่อาดัมกับเอวาได้เลือกเอาไว้ก่อนหน้านี้ในสวนเอเดน แทนที่จะ
ไว้วางใจตนเองหรอืซาตาน ประชากรจำเปน็จะตอ้งไว้วางใจองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้

พระเยซูทรงทราบว่าพวกเขาตั้งใจจะมาใช้กำลังบังคับให้พระองค์
เป็นกษตัรย์ิ จงึเสดจ็เลีย่งขึน้ไปบนภเูขาแต่ลำพังอกี

ครัน้พบพระองคท่ี์อีกฟากของทะเลสาบ กทู็ลถามพระองคว่์า "รบับี
ท่านมาถึงที่นี่เมื่อใด?"

พระเยซูตรัสตอบว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านว่า พวกท่านตามหาเรา
ไม่ใช่เพราะเหน็หมายสำคญัอันอัศจรรย ์แต่เพราะไดกิ้นขนมปงัจนอิม่"

        ยอหน์ 6:15, 25-26
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พระเยซตูรัสว่า "เราบอกความจรงิแกท่่านวา่... ่เป็นพระบดิาของเรา
ท่ีประทานอาหารแทจ้ากสวรรคแ์กท่่าน เพราะอาหารจากพระเจา้ คือผูท่ี้ลงมา
จากสวรรค์และให้ชีวิตแก่โลก" พวกเขาทูลว่า "ท่านเจ้าข้า แต่นี้ไปโปรดให้
อาหารน้ีแก่เราเถิด" แล้วพระเยซูประกาศว่า "เราเป็นอาหารแหง่ชีวิต ผู้ท่ีมาหา
เราจะไมมี่วันหวิโหย และผูท่ี้เช่ือในเราจะไมมี่วันกระหายอกีเลย"

  ยอหน์ 6:32-35

ก่อนหนา้น้ีพระผูส้ร้างสรรพสิง่ได้ทรงเนรมติสรา้งน้ำและอาหารเพือ่เล้ียงปากทอ้ง
ที่หิวโหยของเรามาแล้วฉันใด ในเวลานี้พระองค์ก็ได้เสด็จจากสวรรค์มายังโลกนี้ในฐานะ
อาหารแห่งชีวิตเพื่อสนองต่อความหิวโหยในฝ่ายวิญญาณของเราฉันนั้น โดยวิธีการ
บางอยา่งพระเจา้ไดท้รงกระทำใหค้วามหวิโหยนัน้ถกูตอ้งชอบธรรมตอ่พระผูส้รา้งของเรา

นีม่นัอะไรกนั พวกเขากำลงัขอใหพ้ระเยซทูรงกระทำหมายสำคญัเพือ่จะพสูิจนว์า่
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ราวกับว่าการเลี้ยงคนห้าพันคนด้วยอาหารของเด็กชายคนหนึ่ง
ยังพิสูจน์เรื่องนี้ได้ไม่ดีพออย่างนั้นแหละ แท้จริงแล้วสิ่งที่พวกเขากำลังขอก็คืออาหารฟรีๆ
อีกหน่ึงม้ือ ขนมปงัอีกสักก้อน

ดังนั้นพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่า "ท่านจะให้หมายสำคัญอัน
อัศจรรยอ์ะไร เพ่ือเราจะไดเ้ห็นและเชือ่ท่าน? ท่านจะทำอะไรบา้ง?"

      ยอหน์ 6:30
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พระเยซทูรงกระทำบางสิง่ท่ีเป็นไปไมไ่ด้เลยสำหรบัมนษุย ์พระองคท์รงทำนายถงึ
สถานที่และวิธีการที่พระองค์จะทรงสิ้นพระชนม์ พระองค์ยังทรงบรรยายถึงเหตุการณ์ที่จะ
นำไปสูก่ารส้ินพระชนมข์องพระองคอี์กด้วย แต่ทำไมพระเยซถึูงตรสัอย่างน้ัน เม่ือเราศึกษา
ดตูอ่ไป เรากจ็ะเขา้ใจชดัขึน้


หน่ึงสัปดาห์หลังจากท่ีพระเยซูตรัสถึงการส้ินพระชนม์ของพระองค์ พระองค์ได้ทรง

พาเปโตร ยากอบ และยอห์นข้ึนไปบนภูเขาลูกหน่ึง เพ่ือสำแดงให้พวกเขาได้เห็นบางส่วนของ
พระลักษณะทีแ่ท้จรงิของพระองค์

 
เม่ือคุณศึกษาดเูร่ืองราวชวิีตของพระเยซแูล้ว จะพบวา่พระองคจ์ะคอ่ยๆ เปิดเผย

แผนการและจุดประสงค์ในการเสด็จเข้ามาในโลกของพระองค์ให้เหล่าสาวกได้รู้ แต่มาถึง
วนัหนึง่ พระคมัภรีก์ล่าวไวว้า่...

นับแต่นั้นมาพระเยซูทรงเริ่มชี้แจงแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่า
พระองค์จะต้องไปยังเยรูซาเล็ม ต้องทนทุกข์หลายประการด้วยน้ำมือของบรรดา
ผู้อาวุโสและพวกหัวหน้าปุโรหิตกับเหล่าธรรมาจารย์ พระองค์จะต้องถูกประหาร
และในวันที่สามจะทรงมีชีวิตกลับเป็นขึ้นมาใหม่      มัทธวิ 16:21

ณ ที่นั่นพระวรกายก็เปลี่ยนไปต่อหน้าพวกเขา พระพักตร์ฉายแสง
เจดิจา้ด่ังดวงอาทติย์ และฉลองพระองคข์าวดุจแสงสวา่ง       มัทธวิ 17:2

พระวรกายภายนอกของพระเยซูได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นประกายเจิดจ้า ดังเช่น
แสงสว่างท่ีส่องเต็มอยู่ในพลับพลาช้ันอภิสุทธิสถาน รัศมีของพระองค์มีอยู่ตลอดเวลาท่ีผ่านมา
แต่ไม่มีใครได้เห็นเทา่น้ันเอง

มีชายสองคนคือโมเสสกับเอลียาห์ มาปรากฏกายอย่างเปี่ยมด้วย
สง่าราศีและสนทนากับพระเยซู พวกเขาพูดถึงการจากไปของพระองค์ซึ่ง
พระองค์กำลังจะทำให้สำเร็จที่กรุงเยรูซาเล็ม     ลูกา 9:30-31

โมเสสกบัเอลยีาหไ์ดม้าสนทนากบัพระเยซถึูงเหตกุารณท์ีพ่ระองคจ์ะเสดจ็ออกไป
จากโลก เปโตรตืน่ตะลงึกับส่ิงท่ีเกิดขึน้จนพดูโพลง่ออกไปเหมอืนไมรู้่เน้ือรู้ตัว
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 ⌫
เม่ือพระเยซูทรงตรัสสอนพระวจนะ พระองค์มักจะใช้ประสบการณ์จากชีวิตประจำวัน

ของคนในสมยันัน้มาอธบิายประกอบเรือ่งสัจธรรมฝา่ยวญิญาณเสมอ ครัง้หน่ึงพระเยซทูรง
ทบทวนความทรงจำของผู้ฟังโดยการกล่าวถึงคอกแกะ รั้วที่ล้อมรอบคอกแกะนั้นสร้างจาก
ก้อนหินเพื่อให้เถาวัลย์ที่มีหนามเลื้อยขึ้นมาคลุม เพื่อกันไม่ให้สัตว์ป่าหรือขโมยปีนข้าม
กำแพงเขา้มาได ้คอกแกะแบบนีจ้ะมทีางเขา้อยู่เพียงทางเดยีว

เปโตรทูลพระเยซูว่า "พระองค์เจ้าข้า ดีจริงที่พวกข้าพระองค์ได้มา
อยู่ท่ีนี ่หากทรงประสงคข้์าพระองคจ์ะสรา้งเพงิขึน้สามหลงั  สำหรบัพระองค์
หลังหน่ึง สำหรับโมเสสหลังหน่ึง และสำหรับเอลียาห์หลังหน่ึง" เปโตรทูลยังไม่จบ
ก็มีเมฆสุกใสมาปกคลุมพวกเขาและมีพระสุรเสียงดังจากเมฆว่า "คนน้ีคือลูกท่ีรัก
ของเรา เราพอใจเขามาก จงเชือ่ฟังเขาเถดิ!"     มัทธวิ 17:4-5

พระเจา้พระบดิา ได้ตรสัมาจากสวรรค์

เมื่อสาวกทั้งสามได้ยินเช่นนั้นก็ล้มลงซบหน้าถึงดินตกใจกลัวยิ่งนัก
แต่พระเยซูเสด็จมาแตะต้องพวกเขาและตรัสว่า "ลุกขึ้นเถิด อย่ากลัวเลย"
เมื่อพวกเขาเงยหน้าขึ้นก็ไม่เห็นใครอื่น นอกจากพระเยซู ขณะลงจากภูเขา
พระเยซูทรงกำชับพวกเขาว่า "อย่าเล่าสิ่งที่พวกท่านเห็นให้ใครฟังจนกว่า
บุตรมนุษย์จะเป็นขึ้นจากตายแล้ว"     มัทธวิ 17:6-9

ในเวลานั้นพวกสาวกยังไม่รู้ความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้น แต่หลายปีต่อมา เปโตร
ไดเ้ขยีนไวว้า่

เมื่อเราบอกพวกท่านถึงฤทธิ์อำนาจและการจะเสด็จมาขององค์
พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา พวกเราไม่ได้กุเรื่องขึ้นมาอย่างแยบยล แต่เราเป็น
พยานผู้ได้เห็นพระบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ เพราะพระเยซูทรงได้รับ
พระเกียรติและพระสิริจากพระเจ้าพระบิดา เมื่อมีพระสุรเสียงจากองค์ผู้ทรง
เกียรติสิริย่ิงใหญ่ตรัสกับพระองค์ว่า "คนน้ีคือลูกท่ีรักของเรา เราพอใจเขามาก"
พวกเราเองไดยิ้นพระสรุเสยีงนีจ้ากสวรรคข์ณะอยูก่บัพระองคท์ีภ่เูขาศกัดิสิ์ทธิ์

2 เปโตร 1:16-18
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ในตอนกลางวนั ผู้เล้ียงแกะจะพาฝงูแกะของเขาออกไปหากนิตามทุง่หญ้า พอตก
กลางคืนก็จะพาแกะกลับเขา้คอกและผูเ้ล้ียงแกะจะนอนเฝา้อยู่ตรงประตทูางเขา้ จึงไม่มีใคร
แอบย่องเข้าไปในคอกแกะได้โดยที่ผู้เลี้ยงแกะไม่รู้ตัว ร่างกายของผู้เลี้ยงแกะจึงกลายเป็น
เหมือนประตคูอกแกะไปโดยปรยิาย

ขโมยนั้นย่อมไม่สนใจถึงความเป็นอยู่ของฝูงแกะ พระคัมภีร์เรียกพวกเขาว่า
ครูเทียมเท็จ บางคนใช้พระคัมภีร์เพ่ือหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง บางคนก็อ้างว่าได้รับการสำแดง
พิเศษแล้วชักชวนคนที่จงใจออกนอกลู่นอกทางเข้ามาเป็นสาวก บางคนปฏิเสธมิติฝ่าย

เราบอกความจรงิแกท่่านวา่ เราเปน็ประตสูำหรบัแกะ  ยอหน์ 10:7

หลายศตวรรษก่อนสมัยของพระคริสต์ ชาวบาบิโลนได้ตั้งชื่อเมืองของตนเองว่า
ประตูของพระเจ้า แต่เม่ือพิจารณาดูอย่างใกล้ชิดแล้ว เราจะเห็นว่าประตูท่ีพวกเขาสร้างข้ึนมา
น้ัน เป็นเพียงแคร่ะบบศาสนาอนัซับซ้อนทีไ่ด้แรงบันดาลใจมาจากซาตานเทา่น้ัน

พระเยซูตรัสในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับชาวบาเบลอย่างสิ้นเชิงว่า พระองค์ทรงเป็น
ประตูแท้ที่นำไปถึงพระเจ้า และตรัสถึงบรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์ว่าเป็นฝูงแกะ อบอุ่น
ปลอดภยัอยูภ่ายในคอกแกะแหง่สวรรค์

"เราเปน็ประตน้ัูน ผู้ใดเขา้มาทางเราจะรอด..."       ยอหน์ 10:9

พระเยซูตรัสว่าพระองค์เท่าน้ันท่ีทรงเป็นประตู ไม่มีประตูอ่ืนใดอีก โดยทางพระองค์
เท่าน้ันท่ีเราจะสามารถรอดปลอดภยัจากผลร้ายของความบาป เราจะสามารถมีชีวิตนิรันดร์ได้
ก็โดยผา่นทางพระองคเ์ท่าน้ัน

ขโมยนัน้มาเพยีงเพือ่ลัก ฆ่า และทำลาย เราไดม้าเพ่ือเขาทัง้หลาย
จะมชีีวิต และไดชี้วิตอย่างครบบรบูิรณ์     ยอหน์ 10:10
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วิญญาณ ถือว่าเป็นเร่ืองเหลวไหล หันไปนมัสการวิทยาศาสตร์แทน ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม
คนเหลา่น้ีป้ันนำ้เป็นตวัเพ่ือชักจูงผู้คนใหห้ลงทางไป

พระเยซตูรสัวา่ พระองคคื์อทางเดียวทีจ่ะนำไปถงึพระเจา้
พระวจนะของพระองคเ์ท่าน้ันทีเ่ป็นความจรงิ
เราจะพบชวีตินิรนัดรไ์ดเ้พียงในพระองคเ์ทา่นัน้

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเน้นว่า ไม่มีใครสามารถเข้ามาหาพระองค์โดยทางอื่นได้
บางคนเชื่อว่าทุกศาสนาก็เปรียบเหมือนกับแม่น้ำสายย่อยที่ไหลไปรวมที่เดียวกันในทะเล
ไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไร สุดท้ายก็ไหลไปรวมท่ีเดียวกันอยู่ดี แนวความคิด
แบบน้ีเป็นท่ีนิยมมาก แต่ถ้ายึดตรงตามคำสอนพระคัมภีร์แล้ว มันไม่ได้เป็นเช่นน้ันเลย พระคัมภีร์

มีทางหน่ึงซ่ึงคนเราคิดว่าถูกต้อง แต่จุดจบของทางเหล่าน้ีคือความตาย
   สุภาษติ 14:12

ในทางกลับกัน พระเยซูตรัสว่า พระองค์ได้มาเพื่อจะประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์
ให้แก่ผู้ท่ีวางใจในพระองค ์ซ่ึงเป็นชวิีตทีเ่ต็มล้นไปดว้ยความยนิด ีพระเยซตูรสัว่า

"เราเป็นทางน้ัน เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้
นอกจากมาทางเรา"       ยอหน์ 14:6
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ตามเจตนาของเรื่องนี้ อ้อมอกของอับราฮัมมีความหมายเดียวกันกับคำว่าสวรรค์
ซ่ึงบางครัง้ก็เรยีกวา่เมอืงบรมสขุเกษม ลาซารสัขึน้ไปสูเ่มอืงบรมสขุเกษมไมใ่ชเ่พราะวา่เขา
ยากจน แต่เพราะไวว้างใจในพระผูเ้ป็นเจา้

กล่าวว่า พระเยซูทรงเป็นเพียงทางเดียวที่นำไปสู่พระเจ้าได้ เช่นกับที่ผู้เลี้ยงแกะคือประตู
คือหนทาง เข้าไปสู่คอกแกะน่ันเอง ถึงแม้นายแพทย์ลูกาไม่ได้เป็นชาวยิว แต่ท่านก็ เขียนไว้ว่า...

ในผู้อื่นไม่มีความรอดเลยเพราะไม่ได้ประทานนามอื่นที่จะช่วยให้เรา
ทั้งหลายรอดแก่มนุษย์ทั่วใต้ฟ้า      กิจการ 4:12

มเีพียงพระเยซเูทา่นัน้ทีส่ามารถชว่ยคนใหร้อดจากโทษทณัฑ์ของความบาปได้

 
เราไม่ค่อยชอบให้ใครมาย้ำเตือนว่าการทำบาปน้ันมีโทษทัณฑ์ตามมา แต่พระคัมภีร์

ไมเ่คยยัง้มือไว้จากเรือ่งน้ี ครัง้หน่ึงพระเยซไูด้สอนถึงเร่ืองท่ีน่าเศรา้ในทำนองนีไ้ว้

ยังมีเศรษฐีคนหน่ึงสวมชุดสีม่วงและผ้าลินินเน้ือดี ใช้ชีวิตอย่างหรูหรา
ทุกวัน ที่ประตูบ้านของเศรษฐีมีขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารัส เขามีแผลเต็มตัว
นอนอยู ่ และอยากกนิอาหารทีต่กจากโตะ๊ของเศรษฐ ี แม้แต่สุนัขก็มาเลียแผล
ของเขา อยู่มาขอทานนัน้ก็ตาย และเหล่าทูตสวรรคน์ำเขาไปอยูข้่างอับราฮัม...

   ลูกา 16:19-22

ฝ่ายเศรษฐีก็ตายเช่นกันและถูกฝังไว้ เม่ืออยู่ในนรกซ่ึงทุกข์ทรมานมาก
เศรษฐีแหงนมองเห็นอับราฮัมอยู่ไกลๆ มีลาซารัสเคียงข้าง จึงร้องบอกว่า
'ท่านบรรพบุรุษอับราฮัม สงสารข้าพเจ้าด้วยเถิด โปรดส่งลาซารัสมา ให้เขาเอา
ปลายนิ้วจุ่มน้ำแตะลิ้นข้าพเจ้าให้เย็นลง เพราะข้าพเจ้าอยู่ในไฟนี้ทุกข์ทรมาน
เหลือเกิน'    ลูกา 16:22-24

ส่วนเศรษฐีผู้น้ันต้องตกนรก ไม่ใช่เพราะเขาร่ำรวย แต่เพราะเพิกเฉยต่อพระเจ้าและ
อยู่เพ่ือตัวเองตลอดเวลาทียั่งมีชีวิตอยูบ่นโลก เขารอ้งขอความชว่ยเหลอืต่ออับราฮมั

"แต่อับราฮมัตอบว่า 'ลูกเอย๋ จำไดไ้หม ในชัว่ชีวิตของเจา้ เจ้าได้รับ
แต่สิ่งดีๆ ขณะที่ลาซารัสรับสิ่งเลวๆ แต่เดี๋ยวนี้เขาได้รับการปลอบประโลม
อยู่นี่แล้ว ส่วนเจ้าทุกข์ทรมาน นอกจากนี้แล้ว ระหว่างเรากับเจ้ามีเหวใหญ่
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พระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า เราสามารถกลับใจใหม่ เปล่ียนความคิดใหม่ได้ เฉพาะ

เม่ือตอนท่ีเรายังอยู่ในโลกน้ีเท่าน้ัน เม่ือเราตายจากโลกน้ีไปแล้ว เราจะไม่มีโอกาสเป็นคร้ังท่ีสองอีก
ไม่สามารถหนีรอดพ้นจากนรกไปสู่สวรรค์ได้อีก ผู้ท่ีตายไปโดยไม่มีช่ืออยู่ในสมุดทะเบียนประจำชีพ
ของพระเมษโปดกนัน้ จะถูกตัดขาดจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ต้องตกอยู่ในบึงไฟนรกตลอดไป
เป็นนิตย์ ไม่มีท่ีใดในพระคัมภีร์ท่ีบอกว่าเราจะมีหนทางหนีรอดจากสถานท่ีอันทุกข์ทรมานน้ีได้อีก
ถึงแม้เศรษฐีผู้นี้จะร่ำร้องหาทางบรรเทาจากความทุกข์ทรมานของตนบ้าง แต่ก็ไม่มีเลย
ความเมตตากรุณาจะเกิดข้ึนได้เพียงในช่วงท่ีเรามีชีวิตอยู่บนโลกน้ีเท่าน้ัน เศรษฐีผู้น้ีกล่าวต่อไปว่า

ขวางอยู่ ใครอยากจะข้ามจากท่ีน่ีไปหาเจ้าก็ไม่ได้ หรือจะข้ามจากท่ีโน่นมาหาเรา
ก็ไม่ได้'   ลูกา 16:25-26

"เขาจึงตอบว่า 'ท่านบรรพบุรุษ ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอวิงวอนให้ส่ง
ลาซารสัไปยงับ้านบดิาของขา้พเจา้ เพราะขา้พเจา้มีพ่ีน้องหา้คน ใหล้าซารสัไป
เตือนเขา เพ่ือว่าพวกเขาจะไดไ้ม่ต้องมาทีท่รมานนีด้้วย'   ลูกา 16:27-28

ถึงแม้ชายผู้นี้จะทุกข์ทรมานอย่างแสนเข็ญ เขาก็ยังสามารถระลึกถึงชีวิตของตน
ครั้งที่อยู่ในโลกได้ เขารู้ว่าพี่น้องทั้งห้าคนของเขายังไม่ได้ดำเนินชีวิตถูกต้องต่อพระเจ้า
จึงอยากส่งคำเตือนไปยังพี่น้องของตน แต่ถึงแม้เขาจะร้อนใจ ปรารถนาที่จะส่งข่าวไปยัง
พวกเขามากเพยีงใด เขาก็ไม่สามารถตดิตอ่กับพวกเขาได ้พระคมัภีร์กล่าวไวอ้ย่างชัดเจนวา่
บรรพบุรุษของเราที่จากไปแล้วนั้น จะไม่สามารถกลับมาช่วยเหลือหรือทำร้ายเรา ทั้งไม่
อาจติดต่อสื่อสารกับเราได้อีก พวกเขาไม่สามารถฟังเสียงเรา หรือพูดกับเราได้ แต่ผีร้าย
สามารถแสร้งทำเป็นเหมือนบรรพบุรุษของเราซ่ึงล่วงลับไปแล้วได้เพ่ือหลอกลวงเราให้หลงไป

เปน็ทีน่า่สังเกตวา่ เศรษฐผีูน้ีไ้มอ่ยากใหพ่ี้นอ้งของเขาตกอยูใ่นสภาพเดยีวกบัตน
เม่ือพวกเขาจากโลกน้ีไป การคิดว่าถ้าตายไปอยู่ในนรกแล้วจะได้เล้ียงสังสรรค์กับเพ่ือนฝูงน้ัน
เป็นเรือ่งแปลก และไมเ่คยมสีอนไวใ้นพระคมัภีร์ ผู้ท่ีทนทกุข์อยู่ในนรกยอ่มไมอ่ยากใหใ้คร
ประสบชะตากรรมเดยีวกบัตน แม้จะเปน็ศัตรท่ีูเขาเกลียดชงัท่ีสุดก็ตาม

"อับราฮัมตอบว่า 'พวกเขามีโมเสสกับเหล่าผู้เผยพระวจนะอยู่แล้ว
ก็ให้พวกเขาฟังคนเหล่านั้นเถิด'       ลูกา 16:29

อับราฮมับอกกบัเศรษฐคีนนีว่้า พ่ีน้องของเขานา่จะเคยอา่นขอ้พระคมัภีร์ท่ีโมเสส
และบรรดาผูเ้ผยพระวจนะเขยีนไวแ้ล้ว และนา่จะเชือ่ฟังข้อความทีเ่ขียนไวน้ั้น
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พระคมัภีร์กล่าวไวว่้า ถ้าใครไมป่ระพฤตติามขอ้ความทีเ่ขียนไวน้ั้น ถึงแม้จะมคีน
ท่ีเป็นขึน้มาจากความตายกลบัไปบอกเขา เขาก็คงไมเ่ช่ืออยู่ดี

"เศรษฐน้ัีนจงึกลา่วว่า 'หามิได้ ท่านบรรพบรุุษอับราฮัม แต่หากมใีคร
เป็นข้ึนจากตายไปหา เขาจะกลบัใจ'

"อับราฮัมกล่าวกับเขาว่า 'ถ้าพวกเขาไม่ฟังโมเสสกับเหล่าผู้เผย
พระวจนะ ต่อใหใ้ครเปน็ข้ึนจากตาย เขากจ็ะไมย่อมเช่ือ'"    ลูกา16:30-31

ชายคนหนึ่งชื่อลาซารัสป่วยอยู่ เขามาจากเบธานี
หมู่บ้านที่มารีย์กับมารธาพี่สาวของนางอยู่ ดังนั้นพี่สาวทั้งสอง
จึงให้คนมาทูลพระเยซูว่า "พระองค์เจ้าข้า ผู้ท่ีพระองค์ทรงรักน้ัน
กำลังป่วยอยู่"          ยอหน์ 11:1,3

ชายอีกคนหนึ่งมีชื่อว่าลาซารัส ซึ่งเป็นคนละคนกับที่อยู่
ในเร่ืองก่อนหน้าน้ี ลาซารัสผู้น้ีและมารีย์กับมารธา เป็นสหายสนทิของ

มนษุยเ์ราไมม่ภีาษามากพอทีจ่ะอธบิายถงึสวรรค ์และก็เปน็เรือ่งยากทีจ่ะ
อธิบายถึงเร่ืองของนรก ท่ีแน่ๆ คือไม่ใช่สถานท่ีท่ีอยู่แล้วมีความสุข พระคัมภีร์กล่าวไว้
อยา่งชดัเจนวา่นรกคอืสถานทีส่ำหรบัการพพิากษาโทษชัว่นรินัดร ์ผูท้ีอ่ยูใ่นนรกนัน้
จะไม่มีวันดับสูญ แต่ก็ไม่มีโอกาสท่ีจะแก้ตัวใหม่ได้อีก พระคัมภีร์กล่าวไว้ชัดว่า บางคน
จะถูกลงโทษมากกวา่คนอืน่ ข้ึนอยูกั่บวา่เขาไดป้ระพฤตตินอยา่งไรตอนทีอ่ยู่ในโลก

 

พระเยซูทรงรักมารธากับน้องสาวของนางและลาซารัส กระนั้น
เม่ือทรงไดข่้าวว่าลาซารสัป่วยกยั็งประทบัอยู่ท่ีเดิมอีกสองวนั   ยอหน์ 11:5-6

พระเยซู ทั้งสามคนนี้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง ระยะทางไม่กี่กิโลเมตรทางทิศ
ตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็ม ในช่วงเวลาน้ัน พระเยซูประทับอีกฟากหน่ึงของแม่น้ำจอร์แดน
จากทีน่ั่นไปยงับ้านเบธานใีช้เวลาเดนิทางประมาณหนึง่วันเตม็ๆ
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พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่ามารธารู้หรือเปล่าว่าพระเยซูจะทูลขอต่อพระเจ้าอย่างไร
แต่บอกไวอ้ย่างชัดเจนวา่ มารธามคีวามเชือ่ในพระองค์

ถ้าคิดแบบมนุษย์แล้ว เร่ืองน้ีไม่มีเหตุผลเอาเสียเลย ในยุคสมัยของเราท่ีมีหน่วยกู้ภัย
ซึ่งสามารถตอบสนองต่อเรื่องฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว ทุกคนย่อมรู้ดีว่าเมื่อมีใครป่วยหนัก
อาการสาหัส ถ้าชักช้าย่อมทำให้เขาเสียชีวิตได้ แต่พระเยซูกลับประทับอยู่ท่ีเดิมต่อไปอีกสองวัน
พระองค์กำลังคิดอะไรอยู่หรือ

จากนัน้พระองคจ์ึงตรสักบัเหลา่สาวกวา่ "ใหเ้รากลบัไปทีแ่คว้นยเูดีย
กันเถิด"

พวกเขาทูลว่า "แต่รับบี เม่ือไม่นานมาน้ีเองพวกยิวพยายามจะเอาหนิ
ขว้างพระองค์แล้วพระองค์ยังจะทรงกลับไปที่นั่นอีกหรือ"

ดังนั้นพระองค์จึงทรงบอกพวกเขาตรงๆ ว่า "ลาซารัสตายแล้ว
เพราะเหน็แก่พวกท่านเราจงึดีใจท่ีไม่ได้อยู่ท่ีน่ันเพ่ือท่านจะไดเ้ช่ือ แต่ให้พวกเรา
ไปหาเขากันเถิด"

เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงก็พบว่าลาซารัสอยู่ในหลุมฝังศพสี่วันแล้ว
หมู่บ้านเบธานห่ีางจากกรงุเยรซูาเล็มไม่ถึง 3 กิโลเมตร ชาวยิวหลายคนมาหา
มารธากับมารีย์เพื่อปลอบใจพวกนางที่สูญเสียน้องชาย เมื่อมารธาได้ยินว่า
พระเยซกูำลงัเสดจ็มากอ็อกไปตอ้นรบัพระองค ์แต่มารย์ียังอยูท่ี่บ้าน

มารธาทูลพระเยซูว่า "พระองค์เจ้าข้า หากพระองค์ทรงอยู่ท่ีน่ีน้องชาย
ของข้าพระองค์คงไม่ตาย แต่ข้าพระองค์รู้ว่าแม้ขณะน้ีส่ิงใดๆ ท่ีทรงขอ พระเจ้า
ก็จะประทานแก่พระองค์"        ยอหน์ 11:7, 8, 14-15, 17-22

พระเยซตูรัสกับนางวา่ "น้องชายของเจา้จะฟืน้ข้ึนมาอกี"
มารธาทูลตอบว่า "ข้าพระองค์ทราบว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาอีกในการ

เป็นขึ้นจากตายในวันสุดท้าย"  ยอหน์ 11:23-24

มารธาไม่ได้รู้สึกประหลาดใจเลยต่อคำตรัสของพระเยซู เธอรู้ดีจากพระคัมภีร์ว่า
ทุกคนจะต้องกลับเป็นข้ึนมาจากความตายอกีคร้ังหน่ึง แต่เหตุการณ์น้ันจะเกิดข้ึนเม่ือยุคแห่ง
ความบาปนี้สิ้นสุดเท่านั้น ในเวลานั้นทุกคนจะถูกพิพากษาโดยพระผู้เป็นเจ้า แต่ในเวลานี้
ทุกคนจะตอ้งพบกับความตายหนึง่ครัง้
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พระเยซูตรัสว่า ลาซารัสไม่จำเป็นต้องรอคอยจนถึงวันแห่งการพิพากษาถึงค่อย
กลับฟ้ืนคืนชีวิต พระผู้เป็นเจ้าตรัสทรงเป็นผู้ประทานชวิีตอยู่แล้ว ดังน้ันพระองค์จึงทรงไว้ซ่ึง
ฤทธิ์เดชที่จะประทานชีวิตนั้นคืนให้แก่ลาซารัสในทุกเวลา พระเยซูตรัสว่า "เจ้าเชื่อเช่นนี้
หรือไม่?" มาถึงตอนนี ้มารธาจงึมีทางเลือกว่า

1. เธอจะไวว้างใจในพระเยซแูละเชือ่ว่าส่ิงท่ีพระองคต์รสัน้ันเปน็ความจรงิ หรือ...
2. เธอจะถือว่าน่ันเปน็การพดูเล่นๆ เป็นถ้อยคำไรส้าระของคนบา้
มารธาไดต้ดัสนิใจเลอืกแล้ว

พระเยซูตรัสกับนางว่า "เราคือผู้ท่ีทำให้คนเป็นข้ึนจากตายและใหชี้วิต
แก่เขา ผู้ที่เชื่อในเราจะมีชีวิตอยู่แม้ว่าเขาตายไป และไม่ว่าใครที่มีชีวิตอยู่
และเช่ือในเราจะไมต่ายเลย เจา้เช่ืออยา่งนีห้รอืไม?่"  ยอห์น 11:25-26

นางทลูว่า "เช่ือพระเจา้ข้า ข้าพระองคเ์ช่ือว่าพระองคคื์อพระครสิต์
พระบุตรของพระเจ้าผู้เสด็จเข้ามาในโลก"     ยอหน์ 11:27

การฝังศพของชาวยิวในสมัยนั้นโดยทั่วไปจะเป็นการนำร่างของผู้ตายไปเก็บไว้ใน
อุโมงค ์ซ่ึงเม่ือเวลาผา่นไปกจ็ะกลายเปน็ทีฝั่งศพของลกูหลานในรุน่ตอ่ๆ มาดว้ย ตามปกติ
พวกเขาจะใชถ้้ำตามธรรมชาต ิแต่บางครัง้ก็มีการเจาะหนิแข็งเพ่ือทำเป็นอุโมงค์ด้วย อุโมงค์
เหล่าน้ีมีขนาดทีใ่หญ่มาก ในบรเิวณท่ีสำหรับการรอ้งไห้คร่ำครวญนัน้ เราสามารถยนืตัวตรง

มารธาไม่เพียงแต่เชื่อพระเยซูเท่านั้น เธอยังยืนยันด้วยว่า พระองค์ทรงเป็น
พระครสิตเ์ปน็พระเมสสยิาหท์ีไ่ดท้รงสญัญาไว้

และตรสัถามวา่ "พวกทา่นวางเขาไวท่ี้ไหน?" พวกเขาทลูว่า "มาทอด
พระเนตรเถดิ พระเจา้ข้า"

พระเยซูร้องไห้ ยอหน์ 11:34-35

พระคัมภีร์ไม่ได้บอกไว้ว่าทำไมพระเยซูจึงร้องไห้ แต่การท่ีพระองค์ร้องไห้ ทำให้เรา
เห็นวา่พระเยซทูรงเผชญิกับความรูสึ้กเช่นเดยีวกนักับมนษุย์

แล้วพวกยิวจึงพูดว่า "ดูสิ พระองค์ทรงรักเขามากแค่ไหน!" แต่บางคน
พูดว่า "พระองคผู้์ทำใหค้นตาบอดเหน็ได ้จะทำใหค้นนีไ้ม่ตายไมไ่ด้หรอื?"

อีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูทรงสะเทือนพระทัยยิ่งนัก พระองค์เสด็จมาที่
อุโมงค์ฝังศพซึ่งเป็นถ้ำที่มีหินก้อนหนึ่งปิด ยอห์น  11:36-38
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ได้เลย ด้านในอุโมงค์ จะมีการ
สลักหิน ทำเป็นชั้นไว้เพื่อ
วางศพ จากนัน้ก็สกัดหิน
ทำเป็นรูปล้อ น้ำหนัก

หลายตัน เพื่อปิดทางเข้า
อุโมงค์ให้มิดชิด เมื่อหิน
ปิดปากอุโมงค์นี ้วางอยู ่
ในรอ่ง มันจะสามารถเลือ่น
ขยับไปมาได้ แต่เมื่อปิดประตู
อุโมงคแ์ล้ว มันก็จะ ตดิลอ็ค
อยู่ในช่องเล็กๆ ตรงด้านหน้าทางเข้า
เม่ือไม่ให้หินปิดปากอุโมงค์ขยับเปิดออกได้

พระองคต์รัสว่า "เอาหนิออก"
มารธาพ่ีสาวของผู้ตายทูลว่า "แต่พระองค์
เจา้ข้า ป่านนีค้งมีกลิน่เหมน็ แล้วเพราะเขาอยูใ่นอโุมงคม์าส่ีวันแลว้"

    ยอหน์ 11:39

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าลาซารัสน้ันตายแล้ว และร่างกายของเขาก็กำลังเป่ือยเน่า มารธา
เข้าใจด ีจึงรู้สึกลังเล

จากนั้นพระเยซูจึงตรัสว่า "เราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อ
เจ้าจะเห็นพระเกียรติสิริของพระเจ้า"

ดังนั้นพวกเขาจึงเอาหินออก แล้วพระเยซูทรงแหงนพระพักตร์ขึ้น
และตรัสว่า "ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสดับฟัง
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์เสมอ แต่ที่ทูลเช่นนี้
ก็เพื่อประโยชน์ของผู้คนซึ่งยืนอยู่ที่นี่ เพื่อพวกเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรง
ส่งข้าพระองค์มา"

เมื่อตรัสดังนี้แล้ว พระเยซูทรงเรียกด้วยเสียงอันดังว่า "ลาซารัส
ออกมาเถิด!" ยอหน์ 11:40-43
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ดีท่ีพระเยซตูรสัว่า "ลาซารสัเอ๋ย จงออกมา" เพราะไมเ่ช่นนัน้ ศพท้ังหมดอาจเปน็
ข้ึนมาจากความตายพร้อมกันก็ได้ ลาซารัสเป็นข้ึนมาแล้ว มิตรสหายของเขาช่วยกันแก้ผ้าพันศพ
ออกจากตวัเขาเพือ่ช่วยใหเ้ขาเดนิได ้ไม่ต้องสงสัยเลยวา่ พระเยซไูด้ทรงกระทำการอศัจรรย์
ครัง้ใหญย่ิง่

ฝูงชนท่ีเฝ้ามองดูอยู่คงแทบจะกล้ันลมหายใจ พระเยซูองค์น้ีทรงพลังย่ิงกว่าความตาย
เชียวหรอื พระองค์ทรงมฤีทธ์ิเดชทีจ่ะทำให้คนทีต่ายแล้วกลับฟ้ืนคืนชีวิตได้หรือ เสียงหอบ
หายใจของผู้คนดังระงมไปท่ัว

ผู้ตายก็ออกมามีแถบผ้าลินินพันมือและเท้าของเขาและมีผ้าผืนหนึ่ง
คลุมศีรษะเว้นแต่ใบหน้าของเขาไว้

พระเยซูตรัสกับเขาท้ังหลายว่า "เอาผ้าพันศพออกและปล่อยเขาเถิด"
   ยอหน์  11:44

* สภาที่กล่าวถึงนี้เรียกว่า
สภาแซนฮดีรนิ ซ่ึง
ประกอบไปด้วย
ผู้นำยิวจำนวน 71 คน

แล้วบรรดาหัวหน้าปุโรหิตกับพวกฟาริสีจึงเรียก
ประชุมสภาแซนเฮดรนิ* พวกเขาถามกนัว่า "เราทำอะไรได้
บ้าง? ชายคนนีก้ำลงัทำหมายสำคญัหลายอยา่ง ถ้าเราขนื
ปล่อยให้เขาทำแบบนี้ ต่อไปทุกคนก็จะพากันเชื่อเขาแล้ว
พวกโรมันก็จะมาเอาทั้งพระวิหารและชาติของเราไป"

ดังนั ้นชาวยิวหลายคนที่มาเยี ่ยมมารีย์และได้เห็นสิ ่งที ่พระเยซู
ทรงกระทำ ก็เชื่อพระองค์ แต่พวกเขาบางคนไปพบพวกฟาริสีและเล่าสิ่งที่
พระเยซูได้ทรงกระทำให้พวกนั้นฟัง

ดังนั้นตั้งแต่วันนั้นมาพวกเขาจึงวางแผนจะเอาชีวิตของพระองค์
       ยอหน์ 11:45-48,53

มีบางคนท่ีได้เช่ือ แต่บางคนวางแผนร้าย ก็เป็นดังท่ีพระเยซูได้ตรัสไว้ว่าการท่ีมีคน
เป็นข้ึนมาจากความตายก็ไม่ได้ช่วยให้คนท่ีไม่ยอมเช่ือพระคัมภีร์เปล่ียนใจได้ มหาปุโรหิตและ
พวกฟาริสีกำลังเผชิญกับความเส่ียงคร้ังใหญ่ พวกเขากำลังจะสูญเสียอำนาจและศักด์ิศรีไปแล้ว
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⌦ ⌫
ลาซารัสตายไปแล้วจริงๆ และกลับฟื้นชีวิตขึ้นมาใหม่อย่างอัศจรรย์ใน

ร่างกายเดมิ ต่อมารา่งกายนีก็้ตายไปอกีครัง้โดยไมไ่ด้กลับฟืน้ขึน้มาอกี
แต่การเป็นขึ้นมาจากความตายตามคำสอนของพระคัมภีร์นั้นแตกต่าง

ออกไป การเปน็ขึน้มาจากความตายเปน็การกลบัชวิีตใหมใ่นร่างกายใหม ่ซ่ึงจะไมมี่
วันตายอกี ร่างกายนัน้จะอยูเ่ป็นนติยนิ์รันดรใ์นสวรรค ์หรือไม่ก็ในนรก

ส่วนการเวียนว่ายตายเกิด ซ่ึงหมายถึง จิตวิญญาณท่ีตายแล้วได้หวนกลับมา
มีชีวิตในโลกอีกคร้ังในร่างใหม่ ซ่ึงอาจเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้ ซ่ึงพระคัมภีร์ไม่ได้สอนไว้
เชน่นี ้ตรงกนัขา้มพระคมัภรีไ์ดส้อนไวอี้กอยา่งหนึง่ พระคมัภรีส์อนวา่ทกุคนมชีวีติ
เพียงแคชี่วิตเดยีวเทา่น้ัน

เหมือนที่มนุษย์ถูกกำหนดให้ตายครั้งเดียว หลังจากนั้นต้องพบกับ
การพิพากษา...       ฮีบร ู 9:27

 ⌫
ขณะท่ีพระเยซูเสด็จดำเนินไปตามท่ีต่างๆ ในประเทศน้ัน พระองค์มักจะอธิบายคำสอน

ด้วยการเล่าคำอุปมา คำอุปมาคือเร่ืองราวท่ีแฝงไว้ด้วยบทเรียนสอนใจ

สำหรับบางคนที่มั่นใจในความชอบธรรมของตนเองและดูถูกคนอื่น
ท้ังปวงนัน้ พระเยซตูรสัคำอุปมานีว่้า "ชายสองคนไปทีพ่ระวหิารเพือ่อธษิฐาน
คนหนึง่เปน็ฟารสีิ และอีกคนหนึง่เปน็คนเกบ็ภาษ"ี     ลูกา 18:9-10

ในวัฒนธรรมของชาวยิวในสมัยน้ัน พวกฟาริสีได้รับการยอมรับว่าเคร่งศาสนามากท่ีสุด
ในทางตรงกันข้าม คนเก็บภาษีจะถูกนับว่าเป็นพวกท่ีคดโกงมากท่ีสุด ถึงตอนน้ี คนสองคน
ท่ีมาจากพ้ืนฐานทางด้านศีลธรรมท่ีต่างกันอย่างสุดข้ัวกำลังยืนอธิษฐานอยู่ในท่ีเดียวกัน

ฟาริสีคนนั ้นยืนขึ ้นอธิษฐานเกี ่ยวกับตนเองว่า 'ข้าแต่พระเจ้า
ขอบพระคุณพระองค์ ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นๆ ที่เป็นโจรปล้น ทำชั่ว
ล่วงประเวณี หรือเป็นอย่างคนเก็บภาษีคนน้ี ข้าพระองค์ถืออดอาหาร สัปดาห์ละ
สองครัง้ และถวายสบิลดจากทกุสิง่ทีไ่ดม้า'
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พวกฟาริสีเช่ือว่า การถือปฏิบัติตามธรรมเนียมของศาสนาท่ีตกทอดมาหลายช่ัวอายุ
คนนั้นจะทำให้พวกเขาเป็นคนชอบธรรมต่อหน้าพระเจ้า คำอธิษฐานและเครื่องบูชาของ
พวกเขาน้ัน ถึงแม้หลายคร้ังจะเป็นไปด้วยใจร้อนรน แต่ก็ไม่ได้มีความหมายใดๆ มันเป็นเพียง
พิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น มีแต่ถ้อยคำซ้ำๆ ซากๆ ยึดติดอยู่กับรูปแบบและข้อปลีกย่อย
แห้งแล้งและมีแต่ความว่างเปล่า แต่พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะได้รับการนมัสการแบบ
หุ่นยนต์ เราได้เห็นมาตั้งแต่ต้นแล้วว่า พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะได้คนที่นมัสการพระองค์
ด้วยความจรงิใจ และไว้วางใจในพระองคเ์ท่าน้ัน พระเยซทูรงเตอืนพวกเขาไวว่้า

"แต่คนเกบ็ภาษน้ัีนยืนไกลออกไป เขาไมก่ล้า
แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นฟ้า แต่ทุบตีอกของตนและพูดว่า
'ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาป
ด้วยเถดิ'          ลูกา 18:11-13

พระเยซูทรงใช้คำอุปมาเพื่อบรรยายถึงเส้นทางชีวิตสองแบบที่คนทั้งหลาย
ดำเนนิอยู ่เป็นเส้นทางแบบฟารสีิกับเส้นทางแบบคนเกบ็ภาษี

⌫
วิถีทางของพวกฟาริสีนั้น เป็นแนวปฏิบัติของคนที่พึ ่งพาในความดีของตนเอง

เพ่ือทำตัวใหเ้ป็นทีช่อบพระทยัของพระเจา้ พระเยซตูรสัถงึคนเหลา่นีไ้วอ้ย่างรนุแรงวา่

* การที่เขาถืออดอาหาร
ก็เพื่อทุ่มเทเวลาในการ
อธษิฐาน และเขายงั
ถวายหนึ่งในสิบของรายได้
เพือ่ชว่ยในการสงเคราะห์

"อิสยาห์พูดถูกแล้วเมื ่อเผยพระวจนะเกี ่ยวกับคนหน้าซื ่อใจคด
อย่างพวกเจ้าดังที่มีคำเขียนไว้ว่า "'ประชากรเหล่านี้ยกย่องเราแต่ปาก แต่ใจ
ของพวกเขาหา่งไกลจากเรา พวกเขานมสัการเราโดยเปลา่ประโยชน ์ คำสอน
ของเขาเป็นเพียงกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สอนกันมา' พวกท่านละเลยพระบัญชา
ของพระเจ้าและไปยึดถือธรรมเนียมของมนุษย์"   มาระโก  7:6-8

ด้วยเหตุนี้ท่านจึงทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นโมฆะไปโดยการ
ยึดธรรมเนียมที่สืบทอดกันมา...     มาระโก 7:13

พิธีกรรมทางศาสนาของพวกเขาทำให้สัจธรรมแห่งพระวจนะของพระเจ้าเสื่อมไป
พวกเขาทำให้การนมัสการกลายเป็นสูตรสำเร็จตายตัวเพ่ือบังคับให้คนประพฤติตาม พระเยซู
ตรัสว่า พิธีกรรมเหลา่น้ีไม่สามารถทำใหค้นเราไดรั้บการยอมรบัจากพระเจา้ได้เลย เพราะวา่



328  บทที ่สบิสอง

ส่ิงท่ีพวกฟาริสีพลาดไปน้ันก็คือ มาตรฐานทีจ่ะทำให้
พระเจ้ายอมรับมนุษย์ได้ จะต้องเป็นความ
สมบูรณ์แบบอย่างครบถ้วนเท่านั้น
คุณความดีแบบสุดยอดของ
มนุษย์ก็ยังไม่ถือว่าดีพอ
สำหรบัพระเจา้

⌫
ในทางกลับกันนั้น

คนเก็บภาษีกลับรู้สึกสำนึกว่า
คนเองเป็นคนบาปหนา เขารู้ตัวว่า
เขาต้องการการอภัยโทษจากพระเจ้าอย่างที่สุด เขาไม่สงสัยเลยว่าตนเองจะต้องพบกับการ
ลงโทษเปน็แน ่ เขารูต้วัวา่ไดก้ระทำผดิ จงึไดร้อ้งทลูขอพระเมตตาจากพระเจา้ ซ่ึงหมายถงึ
ความรกัท่ีเขาไมค่วรจะไดรั้บ พระเยซไูด้ตรสัถึงคนเกบ็ภาษไีว้ว่า

...มาจากภายในและทำใหม้นุษย์ 'เป็นมลทิน'    มาระโก  7:23

น่าสนใจที่พระเยซูทรงโยงความถ่อมใจกับความชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้า
เข้าด้วยกัน บ่อยครั้งความหยิ่งคือสาเหตุที่ขัดขวางไม่ให้คนยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปและ
ต้องการพระผูช่้วยให้รอด ความเยอ่หย่ิงคือกับดักท่ีน่ากลัว ลองคิดดูว่าจะเป็นเร่ืองท่ีเลวร้าย
เพียงใดที่เราได้รู้จักความจริงแล้วแต่กลับยังต้องพินาศอยู่ในบึงไฟนรก เพียงเพราะว่า
เราเยอ่หยิง่เกินไปทีจ่ะยอมรบัวา่ตนเองเปน็ฝ่ายผดิ ส่วนพระเจา้เปน็ฝ่ายถูก

ถึงแม้จะมีผู้คนท่ีดำเนินตามแนวทางของพวกฟาริสี มากกว่าแนวทางของพวกเก็บภาษี
แต่บางครั้งเราก็จะพบว่ามีบางคนที่มองเห็นตัวเองว่าเป็นคนบาปหนาอย่างสุดขีดและรู้ตัว
ว่าเขาสมควรต้องตกนรกอย่างแน่นอน แต่ความจริงน้ัน ไม่ว่าเราจะมีชีวิตทางด้านศีลธรรมใน
ซีกใด เราทุกคนก็ต้องการการช่วยกู้ด้วยกันท้ังน้ัน ท่ีสำคัญอย่างย่ิงน้ัน พระเยซูได้ทรงสัญญาไว้ว่า...

"เราบอกท่านว่า คนนี้ต่างหากที่กลับบ้านไป
โดยถือว่าเป็นผู้ชอบธรรม* ต่อหน้าพระเจ้า เพราะทุกคน
ท่ียกตนเองข้ึนจะถูกทำให้ต่ำลง และผู้ท่ีถ่อมตนลงจะได้รับ
การเชดิชขูึน้"     ลูกา 18:14

* กระทำใหช้อบธรรม
หมายถึงการประกาศว่า
เป็นคนชอบธรรม

ความชัว่นัน้...
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วิถีทางแบบฟาริสี วิถีทางแบบคนเก็บภาษี
มองเห็นตนเองวา่ชอบธรรม มองเหน็ตนเองเปน็คนบาป

ไวใ้จในความดขีองตนเอง ไวว้างใจในคณุความดขีองพระเจา้

ทลูอธิษฐานแบบปราศจากความหมาย ทลูขอพระเมตตา

เย่อหย่ิง ถ่อมใจ

พระเจา้ทรงปฏเิสธไมย่อมรบั พระเจา้ทรงยอมรบั

...และผูท่ี้มาหาเรา เรากจ็ะไมมี่วันขับไลเ่ขาไป       ยอหน์ 6:37

ฉะนั้นพระองค์จึงทรงสามารถช่วยบรรดาผู้ที่มาถึงพระเจ้าโดยทาง
พระองค์ได้อย่างสมบูรณ์...         ฮีบร ู7:25

ใช่แล้ว พระเจ้าจะทรงยอมรับแม้แต่คนที่บาปหนาที่สุดที่ไว้วางใจในพระองค์
พระเยซทูรงถกูกล่าวถึงว่าเป็น...

...สหายของคนเก็บภาษีและคนบาป     มัทธวิ 11:19
ถึงแม้ว่าพระเยซูไม่ได้ทรงชอบความบาปของพวกเขา แต่พระองค์ก็ทรงรักคนบาป

นายแพทยลู์กาไดบ้นัทกึไวว่้า...

...บุตรมนุษย์ได้มาเพื่อเสาะหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปให้รอด
      ลูกา 19:10

 
พระคัมภีร์กล่าวว่า ความบาปจะผูกมัดเราไว้โดยที่เราไม่ค่อยจะรู้ตัว ความจริง

ท่ีน่าเศรา้น้ันก็คือ คนเราทกุคนไมว่่าจะรูตั้วหรอืไมก็่ตาม ต่างก็ตกเปน็...

...ทาสของบาปซึง่นำไปสูค่วามตาย...          โรม  6:16

บ่อยครั้งที่เราหงุดหงิดท้อใจเพราะความพยายามที่จะเป็นคนดี ยิ่งเราพยายาม
ทำความดีมากเพียงใด ก็ดูเหมือนเราจะล้มเหลวมากเท่าน้ัน บางคร้ังเราจัดการกับชีวิตบางด้าน
ให้อยู่ในกรอบได ้แต่อีกด้านหนึง่กลับบกพรอ่งล้มเหลว ธรรมชาตบิาปพยายามทีจ่ะทำการ



330  บทที ่สบิสอง

เราไม่เพียงแต่จะตกเป็นทาสของความบาปเท่านั้น พระคัมภีร์ยังกล่าวไว้ด้วยว่า
มนุษย์เราตกเป็นทาสของซาตาน มารพยายามท่ีจะควบคุมบังคับคนเราโดยทางการทดลองใจ
และความเย่อหยิ่งที่จะบรรลุเป้าหมายของชีวิต จริงๆ แล้วซาตานทำงานอย่างหนักเพื่อจะ
หลอกล่อให้คนเราเช่ือว่าเราเกิดมาเป็นคนดีเช่นเดียวกับคนฟาริสีในคำอุปมาเร่ืองก่อนหน้าน้ี
พระคมัภีร์กล่าววา่ คนเราจำเปน็ตอ้ง...

ขัดขวางความต้ังใจดีของเราในทุกด้าน ความบาปได้ล่ามโซ่ผูกมัดชีวิตของมนุษย์ทุกคนไว้แล้ว

"เราบอกความจรงิแกท่่านวา่ทุกคนทีท่ำบาป ก็เป็นทาสของบาป"
      ยอหน์ 8:34

...ได้สติและหลุดพ้นจากกับดักของมารซึ่งได้จับพวกเขาไว้เป็นเชลย
ให้ทำตามความประสงค์ของมัน     2 ทิโมธ ี2:26

แต่การที่คนเราตกเป็นทาสของความบาปและซาตานนั้น ไม่ได้หมายความว่าเรา
มีข้ออ้างที่จะดำเนินชีวิตชั่วร้ายอย่างไรก็ได้ พระเจ้ายังทรงให้เรารับผิดชอบต่อการกระทำ
ทุกอย่างของเรา

⌫
การท่ีใครจะตกเป็นทาสของซาตานน้ัน เกิดข้ึนได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปเก่ียวข้องกับ

ไสยศาสตรล้ี์ลับ แตพ่ระคมัภรีก็์เตอืนเราไวเ้ปน็พเิศษไมใ่ห้เรายุง่เก่ียวกบัวญิญาณชัว่ตา่งๆ
เครือข่ายแห่งการหลอกลวงของมารน้ันกว้างขวางและมีรูปแบบแตกต่างกันมากมาย

อย่าให้ผู ้ใดในพวกท่าน... เป็นหมอดูหรือนักคาถาอาคม แปล
ความหมายลางบอกเหตตุ่างๆ เป็นพ่อมด แม่มด หรือทำเวทมนตร์หรอืเป็น
คนทรง หรือเป็นหมอผ ี หรือไปปรึกษาคนที่ตายแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงรงัเกยีจคนทีท่ำส่ิงเหลา่นี ้ ...          เฉลยธรรมบญัญัติ 18:10-12

ผมจะขอสาธยายถงึกิจกรรมตอ้งห้ามเหลา่น้ี ดังต่อไปนี:้
หมอด ูประกอบดว้ยการทำนายเหตกุารณใ์นอนาคต หรือการรูถึ้งข้อมูลท่ีซ่อน
อยู่ โหราศาสตร์ การอ่านลายมือ การอ่านใบหน้า ศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลข
การดูโหงวเฮ้ง ดูโชคชะตาราศ ีการใช้ลูกแก้วทำนาย การโยนเต๋า ใช้เปลือกหอย
หรือไพ่เพื่อการทำนายดวง โหราศาสตร์ทุกรูปแบบ รวมทั้งการใช้สัญลักษณ์
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นักคาถาอาคม เป็นการกา้วล้ำจากการดหูมออีกก้าวหนึง่ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการ
ใช้อำนาจท่ีได้รับจากวิญญาณช่ัวเพ่ือจุดประสงค์ในการทำนายหรือการใช้เวทมนต์
คาถา วิญญาณช่ัวจะทำหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือ หรือได้รับการเชิญให้เข้ามาสิงอยู่ใน
นักคาถาอาคม และใช้ร่างกายของมนุษย์เพ่ือทำตามจุดประสงค์ของมาร

จักรราศี กิจกรรมทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการดูดวงทุกแบบ ต่างก็ถือว่าเป็น
ส่วนหนึง่ของหมอดหูรือการทำนายทัง้ส้ิน

...หมอดูเห็นนมิิตจอมปลอม เขาเล่าความฝนัเทจ็ และใหค้ำปลอบใจ
อันเปล่าประโยชน์  เศคารยิาห ์10:2

อย่าทำนายโชคชะตาราศ ีหรอืเป็นพ่อมดหมอผี
                                                             เลวนีติิ 19:26

ลางบอกเหตุ เป็นส่ิงท่ีเช่ือกันว่าสามารถบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้ เช่น
บอกถึงบุคลิกภาพในอนาคตของเด็กทารก ส่ิงท่ีถือว่าเป็นลางบอกเหตุ เช่น นิมิต,
ความฝัน, อาการของกาย, ลางสังหรณ์, อาการชักกระตุกของกล้ามเน้ือ, การจาม,
พฤติกรรมของพืชหรือสัตว์, การต่อสู้กันของนก หรือเสียงเห่าหอนของสัตว์
ความเชือ่ทางไสยศาสตรเ์ก่ียวกบัวนัดทีีเ่หมาะแกก่ารแตง่งานหรอืการเดนิทาง
ก็ถือเป็นส่วนหน่ึงของลางบอกเหตุด้วย
พ่อมด หรือหมอผี เก่ียวข้องกับการใช้อำนาจเวทมนต์ ส่วนใหญ่เพ่ือการรักษาโรค
หรือบรรเทาความเจบ็ปวด ท่ีรู้จักกันทัว่ไปไดแ้ก่ การเสกคาถา, การเขา้ฌาน,
การทำเสน่ห์, การใช้ยากล่อมประสาทโดยใช้โยคะ เรอิกิ, การสวดและท่องคาถา
เพ่ือติดต่อกับวิญญาณช่ัว พระเจ้าทรงห้ามท้ังการใช้มนต์ดำและมนต์ขาว

...พระองค์ทรงเล่นคาถาอาคม ทำนายโชคชะตาราศี ใช้เวทมนตร์
และทรงปรึกษาคนทรงกับหมอผี ทรงทำสิ่งที่ชั่วร้ายมากในสายพระเนตรของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า...         2 พงศาวดาร 33:6

การใช้มนต์สะกด ปกติเป็นการพูดออกมาโดยคิดว่ามีอำนาจล้ีลับท่ีจะทำให้เกิด
การปกป้องคุ้มครอง หรือแช่งให้เกิดภัยพิบัติ บางครั้งมีการใช้ปอยผมหรือ
เศษเลบ็ในพธีิกรรมดว้ย



332  บทที ่สบิสอง

หลายครัง้ท่ีพิธีกรรมตา่งๆ ดังกล่าวขา้งต้นจะผสมปนเปเกีย่วขอ้งอยู่กับความตาย
การท่ีเราเข้าไปมีส่วนกับกิจการเหล่าน้ีคือการแสวงหาฤทธ์ิเดชท่ีมาจากซาตานซ่ึงมันชอบท่ีจะ
เรียกร้องความสนใจจากเรา มันใช้ช่องทางเหล่านี้เพื่อทำให้คนตกเป็นทาสของมันมากขึ้น
ส่ิงเหล่านีค้อืพฤตกิรรมนา่เกลียดนา่ชงัซ่ึงพระเจา้ทรงบญัชาไมใ่ห้เราเขา้ไปเกีย่วขอ้งดว้ย

⌫
เราต้องจำไว้ว่า ซาตานและเหล่าสมุนท่ีเป็นวิญญาณช่ัวของมันน้ันเป็นจอมหลอกลวง

พวกมันพยายามลอกเลียนแบบความจริงให้ใกล้เคียงมากที่สุด เพื่อจะหลอกลวงผู้คน
เป็นอันมาก

คนทรงเจา้ เข้าผี ทำหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางระหวา่งโลกกับอาณาจกัรฝ่ายวญิญาณ
เนื่องจากพระคัมภีร์บอกไว้แล้วว่า คนที่ยังเป็นอยู ่ไม่สามารถติดต่อกับ
วิญญาณของบรรพบุรุษได้ วิญญาณที่คนทรงติดต่ออยู่นั้นจึงเป็นวิญญาณชั่ว
วิญญาณต่างๆ ที่อ้างว่าเป็นวิญญาณของผู้ตายนั้น จริงๆ แล้วคือวิญญาณชั่ว
แสร้งปลอมตวัมานัน่เอง

อย่าหันไปหาคนทรงหรอืหมอผ ีเพราะพวกเขาจะทำใหเ้จ้าเป็นมลทิน
เราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า     เลวนีติิ 19:31

พระเยซูตรัสตอบว่า "จงระวัง อย่าให้ใครมาล่อลวงท่าน เพราะ
หลายคนจะมาในนามของเราและอ้างว่า 'เราเป็นพระคริสต์' และล่อลวงคน
เป็นอันมาก    มัทธวิ  24:4-5

หนังสือประวัติศาสตร์ทั้งในยุคโบราณและในสมัยปัจจุบันได้บันทึกเรื่องราวของ
หลายคนทีอ่วดอา้งว่าเปน็พระเมสสยิาห ์พระคมัภร์ีกล่าววา่ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งบงัเกิดขึน้ และ
จะทวมีากขึน้ดว้ยเมือ่ยุคปจัจบัุนอันชัว่รา้ยใกลจ้ะส้ินสุดลง พระเยซตูรสัว่า

"ในเวลานั้นหากมีใครมาบอกท่านว่า 'ดูเถิด พระคริสต์อยู่ที่นี่' หรือ
'พระองค์ ทรงอยู่ท่ีน่ัน' อย่าไปเช่ือเลย เพราะพระคริสต์ปลอมและผู้เผยพระวจนะ
เท็จจะปรากฏขึน้และแสดงหมายสำคญัและการอศัจรรยย่ิ์งใหญ ่ เพ่ือลวง...

ฉะนัน้หากใครมาบอกทา่นวา่ 'ผู้น้ันอยูท่ี่น่ันในถิน่กนัดาร' อย่าออกไป
เลย หรอืบอกวา่ 'ผูน้ั้นอยูท่ี่น่ีในหอ้งชัน้ใน' อยา่เช่ือเลย"

       มัทธวิ 24:23-24, 26
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การที่คนใดคนหนึ่งหรือวิญญาณใดวิญญาณหนึ่งสามารถทำการอัศจรรย์อันใหญ่
หลวงได้ ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้า การรู้จักตั้งข้อสงสัยไว้บ้างถือเป็น
เรื่องที่ดี ดังที่เราได้เห็นไปแล้วก่อนหน้านี้ พระคัมภีร์ได้ให้แนวทางแก่เราไว้เพื่อแยกแยะ
ความจรงิออกจากความเทจ็ พระวจนะบอกเราไวว่้า

ยังจำเรื่องราวที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ได้ไหม? เรื่องของสายลับที่ต้องไปพบกับ
เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งที่บริเวณจัตุรัสในเมือง เราได้กล่าวไปว่ามันจะต้องมีการใช้หลักฐาน
บางอย่างเพ่ือยืนยันตัวบุคคลว่าเป็นพวกเดียวกัน ซาตานและวิญญาณช่ัวก็จะทำการอัศจรรย์
เพื่อเลียนแบบพระเมสสิยาห์ด้วย แต่เราก็ไม่ต้องรู้สึกสับสน พระเมสสิยาห์องค์แท้จริงนั้น
สามารถสังเกตได้จากการที่พระองค์ทรงกระทำให้สำเร็จเป็นจริงตามคำเผยพระวจนะที่
บันทึกไว้ด้ังเดิมน้ันทุกประการ มีเพียงพระเยซูองค์ท่ีพระคัมภีร์บันทึกไว้เท่าน้ันท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถว้น

พระคมัภรีเ์ตอืนเราไวว้า่...

...โดยฤทธ์ิอำนาจของซาตานซ่ึงแสดงออกในการอัศจรรย์ หมายสำคัญ
และปาฏิหาริย์สารพัดชนิดซึ่งล้วนแต่จอมปลอม และในความชั่วร้ายทุกชนิด
อันล่อลวงบรรดาผูก้ำลังจะพินาศ พวกเขาพินาศเพราะปฏิเสธท่ีจะรักความจรงิ
ซึ่งนำไปสู่ความรอด      2 เธสะโลนกิา 2:9-10

...อย่าเช่ือหมดทกุวิญญาณ แต่จงทดสอบดวู่าวิญญาณนัน้ๆ มาจาก
พระเจา้หรอืไม่ เพราะมผู้ีพยากรณเ์ท็จมากมายเขา้มาในโลก    1 ยอหน์  4:1

พระเยซูตรัสว่า เราสามารถสังเกตผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จได้โดยการพิจารณาดู
สิ่งที่เขาสอน และวิถีการดำเนินชีวิตของเขา ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งจะขัดกับคำสอนของ
พระคัมภีร์ "ผล" จากริมฝีปากและชีวิตของเขาจะบอกเราวา่ตัวตนท่ีแท้จริงของเขาเป็นเช่นไร

พระเยซูตรัสว่า

"จงระวังผู้เผยพระวจนะเท็จ เขามาหาพวกท่านในคราบแกะ แต่ภายใน
คือสุนัขป่าดุร้าย ท่านจะรู้จักเขาโดยผลของเขา กอหนามจะออกผลเป็นองุ่นและ
พุ่มหนามจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือ?"   มัทธวิ 7:15-16
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หลังจากพระเยซตูรัสดังน้ีแล้ว พระองค์
ก็เสด็จนำหน้าข้ึนไปยังเยรูซาเล็ม เม่ือเสด็จมาใกล้
หมู่บ้านเบธฟายี และเบธานีบนภูเขามะกอกเทศ
พระองค์ทรงส่งสาวกสองคนไป พร้อมตรัสสั่งว่า
"จงไปทีห่มูบ้่านขา้งหนา้นัน่ เม่ือเขา้ไปทา่นจะพบ
ลูกลา ซึ่งยังไม่เคยมีใครขึ้นขี่เลยตัวหนึ่งผูกอยู่

 
พระเยซูทรงใช้เวลาสามปีเพ่ือส่ังสอนคนท่ียอมฟังพระองค์ ดูเหมือนน่ันเป็นช่วงเวลา

ท่ีส้ันเหลือเกิน เม่ือเปรยีบเทยีบกบัเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีได้เกิดขึน้ นายแพทยลู์กาเขียนบนัทกึ
ไว้ว่า ในตอนบัน้ปลายนัน้พระเยซทูรง...

...พาสาวกท้ังสิบสองคนเล่ียงออกมาและตรัสบอกพวกเขาว่า "พวกเรา
กำลังขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และทุกอย่างที่บรรดาผู้เผยพระวจนะเขียนไว้
เกี่ยวกับบุตรมนุษย์จะสำเร็จ พระองค์จะถูกมอบให้คนต่างชาติ พวกเขาจะ
เยาะเยย้ ดูหมิน่ ถม่น้ำลายรด โบยต ีและฆ่าพระองค ์ในวนัทีส่ามพระองคจ์ะ
เปน็ขึน้มาใหม"่    ลูกา 18:31-33

ไมม่มีนษุยค์นใดเลยทีจ่ะสามารถทำนายลว่งหนา้ถึงเหตกุารณท์ีจ่ะเกดิขึน้ ในชว่ง
ความตายของตนเอง แต่พระเยซทูรงเปน็ยิง่กว่ามนษุย ์พระองคท์รงเปน็พระเจา้ พระองค์
ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่จะทำให้คำพยากรณ์ทั้งสิ้นของผู้เผยพระวจนะในยุคโบราณได้
สำเรจ็เปน็จรงิ

เหล่าสาวกไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลย...       ลูกา 18:34

จงแกเ้ชือก จูงมาทีน่ี่ หากใครถามทา่นวา่ 'ปล่อย ลูกลาทำไม?' จงบอกเขาวา่
'องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ต้องการลกูลานี'้ "

ทั้งสองก็ไปและพบตามที่พระองค์ทรงบอกพวกเขาไว้ ขณะที่เขา
กำลงัแกเ้ชือกทีผ่กูลกูลา เจา้ของกถ็ามวา่ "ปล่อยลูกลาทำไม?"

พวกเขาตอบวา่ "องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ต้องการลกูลานี"้
ทั้งสองนำลูกลามาให้พระเยซู เขาเอาเสื้อคลุมของตนปูบนหลังลา

ให้พระเยซูประทับ ขณะพระเยซูเสด็จไป ประชาชนก็เอาเสื้อคลุมของตน
ปูลงบนทาง
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ฝูงชนทีต่ืน่เตน้ไดจ้ดัขบวนพาเหรดนำหนา้พระเยซ ู ซ่ึงตามปกตจิะมไีวเ้พ่ือนกัรบ
ชาวโรมันที่ไปทำสงครามชนะกลับมา พวกเขาปรบมือและโห่ร้องสรรเสริญพระองค์
เพราะหวังใจว่าพระองค์จะทรงช่วยขับไล่ผู้กดข่ีชาวโรมออกไป

พวกเขาได้ทำให้คำเผยพระวจนะที่กล่าวไว้ 500 ปีก่อนหน้านั้นได้สำเร็จเป็นจริง
โดยไม่รู้ตัว ผู้เผยพระวจนะเศคาริยาห์ได้บันทึกไว้ว่า พระเยซูเจ้าจะทรงได้รับการต้อนรับแบบน้ัน

เมื ่อพระองค์เสด็จมาใกล้ที ่ซึ ่งเป็นทางลงจากภูเขามะกอกเทศ
เหล่าสาวกกลุ่มใหญ่ต่างพากันสรรเสริญพระเจ้าเสียงดังด้วยความชื่นชมยินดี
ในการอัศจรรย์ท้ังส้ินท่ีพวกเขาได้เห็นว่า "สรรเสริญกษัตริย์ผู้เสด็จมาในพระนาม
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า!" "ขอจงมีสันติสุขในสวรรค์ และพระเกียรติสิริในท่ีสูงสุด!"

   ลูกา 19:28-38

แตไ่มใ่ชท่กุคนทีรู่สึ้กยนิดกัีบเหตกุารณน์ี ้ลูกาบนัทกึไว้ว่า:

ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย! จงชื่นชมยินดีเหลือล้น ธิดาแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย!
จงโห่ร้อง ดูเถิด กษัตริย์ของเจ้าเสด็จมาหาเจ้าทรงชอบธรรมและนำความรอดมา
ทรงออ่นโยนและประทบัมาบนหลงัลา ทรงลกูลาเสดจ็มา   เศคารยิาห์ 9:9

ฝ่ายฟารสีิบางคนในฝงูชนทลูพระเยซวู่า "ท่านอาจารย ์จงหา้มสาวก
ของทา่น!" พระองคต์รสัตอบวา่ "เราบอกทา่นวา่ ถา้พวกเขานิง่เสยี กอ้นหนิ
ทั้งหลายก็จะเปล่งเสียงร้อง"

เม่ือพระองคเ์สด็จมาใกลแ้ละเหน็กรงุเยรซูาเล็ม ก็ทรงรอ้งไหส้งสาร
กรงุนัน้ และตรสัว่า "...วาระนัน้จะมาถงึ เม่ือศัตรขูองเจา้ก่อเชิงเทนิโจมตแีละ
ล้อมเจ้าไว้ทุกด้าน

พวกเขาจะเหวี่ยงเจ้าลงกับพื้น ทั้งเจ้ากับลูกหลานภายในกำแพง
ของเจ้า เขาจะไม่ปล่อยให้ศิลาเหลือซ้อนทับกันสักก้อน เพราะเจ้า ไม่ได้ตระหนัก
ถึงเวลาที่พระเจ้าเสด็จมาหาเจ้า"    ลูกา 19:39-44
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พอพลบค่ำพระเยซูเสด็จมาพร้อมกับสาวกทั้งสิบสองคน ขณะที่
น่ังรับประทานอาหารอยูท่ี่โต๊ะอาหารพระเยซตูรัสว่า "เราบอกความจรงิแก่ท่าน
ว่าคนหนึง่ในพวกทา่นจะทรยศเรา คือผูท่ี้กำลงัรบัประทานอาหารกบัเรา"

เหล่าสาวกก็เสียใจและทูลพระองค์ทีละคนว่า "ไม่ใช่ข้าพระองค์แน่
ใช่ไหม?"

พระเยซูตรัสว่า "เขาเป็นหน่ึงในสาวกสิบสองคน เป็นคนท่ีหยิบอาหาร
จุ่มในชามเดียวกับเรา          มาระโก 14:17-20

พระเยซูได้ตรัสทำนายถึงเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนหลายประการอย่างเจาะจงในปี ค.ศ.
70 ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่น่าจะเป็นไปได้เลยในช่วงเวลาน้ัน แต่ในระยะเวลาไม่ถึง 40 ปี นายพลไทตัส
ของโรมันก็ได้ยกทัพมาล้อมกรุงเยรูซาเล็ม และทำลายป้อมปราการและพระวหิารจนไม่เหลือ
ก้อนหินทีว่างซ้อนทบักันเลยแมแ้ต่ก้อนเดยีว


อีกสองวันจะถึงเทศกาลปัสกาและเทศกาลขนมปังไม่ใส ่เช ื ้อ

พวกหัวหน้าปุโรหิตกับธรรมาจารย์กำลังหาอุบายที ่จะจับพระเยซูมาฆ่า
เขาพูดกันว่า "แต่อย่าลงมือช่วงเทศกาลเลยมิฉะน้ันประชาชนจะกอ่การจลาจล"

  มาระโก 14:1-2

จากมุมมองของฝูงชนท่ีกำลังโห่ร้องอยู่ในเวลาน้ัน พวกเขาเห็นว่าถึงเวลาแล้วท่ีพระเยซู
จะประกาศตัวเป็นกษัตริย์ท่ีแท้จริงของอิสราเอล แต่สำหรับพวกผู้นำทางศาสนาท่ีกำลังวางแผน
จะฆ่าพระองค์น้ัน พวกเขาถือว่าเป็นสถานการณ์ท่ีน่าอึดอัดใจอย่างย่ิง น่ีเป็นเวลาท่ีเหมาะสมแล้ว
ท่ีจะกำจัดพระเยซูให้พ้นไป แต่พวกเขากลัวประชาชน เพราะผู้คนกำลังนิยมชมชอบพระองค์
เป็นอันมาก

ในช่วงเทศกาลปัสกาน้ัน กรุงเยรูซาเล็มคลาคล่ำไปด้วยผู้คน หลายคนกำลังคาดหวัง
และเฝ้าดูการที่พระเยซูจะขับไล่ชาวโรมันออกไป แต่เมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่เห็นพระองค์
ป่าวประกาศการเป็นกษัตริย์แต่อย่างใด ความเป็นวีรบุรุษของพระองค์ก็เร่ิมเลือนหายไปอย่าง
รวดเร็ว

⌫
พระเยซทูรงบญัชาสาวกสองคนเพือ่ให้ไปจดัเตรยีมหอ้งไวเ้พ่ือการเลีย้ง
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ตอนที่พระเยซูทรงเลือกสาวกสิบสองคนในช่วงสามปีก่อนหน้านั้น พระองค์
ทรงทราบแลว้ว่ามีคนหน่ึงจะทรยศพระองค ์เป็นไปได้ท่ีในขณะน้ันคนทรยศดงักล่าวยังไม่ได้
คิดวางแผนการช่ัวร้ายใดๆ ไว้ในตอนน้ัน แต่คำเผยพระวจนะทีก่ษัตริย์ดาวิดได้เขียนล่วงหน้า
1000 ปี ก่อนหน้านั้น ได้สำแดงให้เห็นถึงรากลึกของความบาปที่ชายผู้นี้จะก่อขึ้น ดาวิด
ไดเ้ขยีนไวใ้นมมุมองขององคพ์ระผูช้ว่ยใหร้อดไวว้า่

นี่คือการครอบงำของซาตาน ยูดาสได้ยินยอมให้มารร้ายใช้ร่างกายของเขา เพื่อ
ทำตามเจตนารมณข์องมาร

แม้แต่เพ่ือนสนทิท่ีข้าพระองคไ์วว้างใจ ผู้ท่ีรับประทานอาหารรว่มกบั
ข้าพระองค ์ ยังไดท้รยศหกัหลงัขา้พระองค์        สดุดี 41:9


ผู้ทรยศคนนั้นคือ ยูดาส อิสการิโอท ถึงแม้เขาจะเป็นคนเก็บเงินของพวกสาวก

แต่เขาก็เป็นคนขโมยด้วย เห็นได้ชัดว่าเขาได้แอบยักยอกเงินไปโดยที่พวกสาวกไม่รู้ตัว
แต่พระเยซูทรงทราบ และเห็นได้ชัดว่าซาตานก็รู้เรื่องนี้ด้วย มันกำลังรอโอกาสที่จะโจมตี
ช่องโหว่ของพระเยซู รอสบโอกาสท่ีจะขย้ีพระผู้ช่วยให้รอดท่ีทรงสัญญาไว้ให้ยับเยินตลอดไป
บัดน้ีซาตานได้มองเห็นโอกาสของมันแล้ว ยูดาสกำลังยินยอมพร้อมใจ ในขณะท่ีขนมปังกำลัง
ถูกส่งต่อไปนัน้ มารรา้ยก็เร่ิมทำการของมนั

ทันทีท่ียูดาสรับขนมปังนัน้ซาตานกเ็ข้าครอบงำเขา...  ยอหน์  13:27

พระเยซูตรัสบอกเขาว่า "ท่านกำลังจะทำอะไรก็ไปทำโดยเร็ว"
แต่ไม่มีสักคนที่ร่วมโต๊ะเสวยเข้าใจว่าทำไมพระเยซูจึงตรัสกับเขาเช่นนี้

ยอหน์ 13:27-28

และยูดาสจึงได้ไปพบกับพวกหัวหน้าปุโรหิตและหัวหน้ากองยาม
พระวิหาร และหารอืกันว่าเขาจะมอบพระเยซใูห้พวกนัน้ได้อย่างไร พวกนัน้ดีใจ
และตกลงจะให้เงินเขา      ลูกา 22:4-5
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แน่นอน พวกเขาไม่ได้รับประทานเน้ือของพระเยซู แต่พระเยซูตรัสว่า ขนมปังปัสกา
ท่ีแตกหัก ขนมปังไร้เช้ือน้ัน เป็นสัญลักษณ์เล็งถึงพระกายของพระองค์ พวกสาวกคงรู้สึกสับสน
อย่างย่ิง


เร่ืองราวของยดูาสนี ้เป็นเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ในระหวา่งท่ีกำลังรับประทานอาหาร
ในขณะทีผู้่ทรยศออกไปทำตามแผนการรา้ยของตนนัน้ พระเยซก็ูทรงรบัประทาน

อาหารของพระองคต่์อไป น่ีเป็นส่ิงท่ีมีความหมายอยา่งย่ิง

ขณะรับประทานอาหารพระเยซูทรงหยิบขนมปัง ทรงขอบพระคุณ
พระเจ้าแล้วหักส่งให้เหล่าสาวกพร้อมท้ังตรัสว่า "จงรับไปรับประทานเถิด น่ีเป็น
กายของเรา"    มาระโก 14:22

แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย ทรงขอบพระคุณพระเจ้าและยื่นให้กับ
พวกเขา และพวกเขาทุกคนก็ด่ืม พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า "น่ีคือโลหิตของเรา
อันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งหลั่งรินเพื่อคนเป็นอันมาก"

         มาระโก 14:23-24

สัญลักษณ์นี้ก็เช่นเดียวกัน พระโลหิตของพระเยซูอีกไม่นานจะถูกหลั่งลงเพื่อคน
เป็นอันมาก เราจะไดเ้ห็นถึงความสำคญัของขนมปงัและน้ำองุ่นในบทถดัไป

เมื่อร้องเพลงสรรเสริญ*แล้วพวกเขาก็ออกไปยัง
ภูเขามะกอกเทศ       มาระโก 14:26

*บทเพลงสรรเสรญิ
พระเจ้า
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วันอาทติย ์
พระเยซปูระทบับน

หลังลาเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม
ฝูงชนโห่ร้องต้อนรับพระองค์

ว่า "โฮซันนา"

วันจนัทรถึ์งวันพธุ
พระเยซูและสาวกสิบสองคนใช้เวลา
อยู่ในเยรซูาเล็มและบา้นเบธานีคืนวันพฤหัสบดี

พระเยซูและสาวกของพระองค์ฉลอง
เทศกาลปัสการ่วมกัน หลังจากร้องเพลง
สรรเสริญแล้ว ทั้งหมดจึงออกไปยังสวน
เกทเสมาน ีซ่ึงต้ังอยู่ท่ีเชิงภูเขามะกอกเทศ
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พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำ ยูดาสหนึ ่งในสาวกสิบสองคนก็
ปรากฏตัวข้ึน มีคนกลุ่มใหญ่ถือดาบถือกระบองมากับเขาด้วย พวกหัวหน้าปุโรหิต
ธรรมาจารย ์และเหลา่ผูอ้าวุโสเปน็ผูส่้งคนเหลา่นีม้า

ผู้ทรยศได้ตกลงเร่ืองอาณัติสัญญาณกับพวกเขาว่า "ผู้ท่ีเราจูบคือผู้น้ัน
ให้จับกุมและคุมตัวเขาไป"          มาระโก 14:43-44

พระเยซูทรงทราบทุกส่ิงท่ีกำลังจะเกิดข้ึนกับพระองค์ จึงเสด็จออกมา
และตรสัถามพวกเขาวา่ "พวกทา่นต้องการตวัใคร?"

พวกเขาตอบวา่ "เยซูชาวนาซาเรธ็"

พวกเขามายังที่แห่งหนึ่งเรียกว่าเกทเสมนี พระเยซูตรัสกับเหล่า
สาวกวา่ "จงนัง่อยูท่ี่น่ี ขณะทีเ่ราไปอธษิฐาน" พระองคท์รงพาเปโตร ยากอบ
และยอห์นไปกับพระองค์ด้วยทรงเศรา้โศก และเป็นทุกข์ย่ิงนัก พระองค์ตรัสกับ
พวกเขาว่า "จิตวิญญาณของเราท่วมท้นด้วยความเศร้าโศก ทุกข์หนักแทบจะตาย
จงเฝ้าระวังอยู่ท่ีน่ี" พระองค์ทรงดำเนินเลยไปอีกหน่อยหน่ึงแล้วซบลงท่ีพ้ืน และ
ทรงอธิษฐานว่าหากเป็นไปได้ขอให้ช่ัวโมงน้ันผ่านพ้นไปจากพระองค์ พระองค์ทรง
ทูลว่า "อับบา* พระบิดาเจ้าข้า ทุกส่ิงเป็นไปได้สำหรับพระองค์ ขอทรงเอาถ้วยน้ี
ไปจากขา้พระองค ์อย่างไรกต็ามอย่าใหเ้ปน็ไปตามใจของขา้พระองค ์แต่ขอให้
เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์"          มาระโก 14:32-36

⌫
บางคร้ังเม่ือเราเน้นถึงความเป็นพระเจ้าแท้ของพระเยซู

ก็เป็นการง่ายที่จะลืมไปว่าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ด้วยการ
ทนทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่แปลกประหลาดสำหรับพระเยซู พระองค์

*เป็นคำที่แสดงความรัก
สนิทสนมแบบเดียวกับ
คำว่า พ่อ

ทรงทราบและรูสึ้กถึงความเจ็บปวด แต่เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์จึงทรงทราบ
ล่วงหนา้ถึงความทกุข์ทรมานทีพ่ระองคก์ำลังจะเผชญิในอนาคตดว้ย ในภาษาทีใ่กล้ชิดดงัท่ี
บุตรชายมีต่อพ่อที่รักของตน พระเยซูได้ทรงร้องเรียกว่า "อับบา คุณพ่อขอหาวิธีการอื่น
ด้วยเถิด" แต่เม่ือพระองค์ทรงยอมจำนนเจตนารมณข์องพระองค์ต่อพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์
และไดอ้ธิษฐานวา่ "ขอให้เป็นไปตามพระทยัของพระองคเ์ถิด"
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พวกสาวกที่เหลือทั้งสิบเอ็ดคนกำลังถูกกระตุ้นให้ลงมือทำอะไรบางอย่างแล้ว
ซีโมนมอีาวุธอยูใ่นมอื

พระเยซตูรสัว่า "เราคอืผูน้ั้น" (และยูดาสผูท้รยศยนือยูก่บัพวกนัน้)
   ยอหน์ 18:4-5

คำว่า "ผู้น้ัน" ไม่มีปรากฏในต้นฉบับภาษากรีก ท่ีเพ่ิมเข้าไปในภาษาอังกฤษก็เพ่ือให้มี
ความล่ืนไหลทางภาษาดีข้ึน แต่กลับกลายเป็นการดึงความสนใจไปจากจุดสำคัญท่ีพระเยซูตรัสไว้
พระองค์ตรัสตอบคำถามด้วยการเน้นคำว่า "เราคือ" ซ่ึงถ้าแปล1 ตามตัวอักษรจะได้ความว่า "บัดน้ี
เราเป็นพระเจ้า" ดังท่ีเราได้เห็นไปแล้วว่า คำว่า "เราเป็น" คือพระนามของพระเจ้า และไม่ใช่ใคร
ท่ัวไปท่ีกล่าวถ้อยคำน้ี ซ่ึงคงไม่ได้ส่งผลใดๆ แต่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเอง

เม่ือพระเยซตูรสัว่า "เราคอืผูน้ั้น" พวกเขากผ็งะถอยลม้ลงกบัพ้ืน
      ยอหน์ 18:6

พวกทหารไม่ได้ล้มลงบนพ้ืนเฉยๆ แต่ถอยกรูดไปด้านหลังก่อนแล้วล้มลง พระเยซู
ทำให้พวกเขาตัวลอยปลิวไปข้างหลังด้วยพลังแห่งพระบารมขีองพระองค์ หลังจากท่ีพวกน้ัน
หายตกตะลงึและคอ่ยๆ ปดัฝุน่ลกุขึน้ยนืไดแ้ล้ว...

พระเยซตูรัสถามพวกเขาอกีครัง้ว่า "พวกทา่นต้องการตวัใคร?" และ
เขาท้ังหลายทลูว่า "เยซูชาวนาซาเรธ็"       ยอหน์ 18:7

เราคงแทบจะสมัผสัไดถึ้งความกลวัและความยำเกรงของฝงูชน พระเยซทูำใหค้น
พวกน้ันป่ันป่วน น่ีไม่ใช่การจับกุมตัวเหมือนท่ีผ่านๆ มาเสียแล้ว กำแพงแห่งความมัน่ใจของ
พวกเขามรีอยรา้วหนกัข้ึนไปอกีเม่ือพระเยซสูำแดงใหเ้ห็นวา่ พระองคท์รงทราบถงึแผนการ
ร่วมมอืกันทรยศพระองคใ์นครัง้น้ีแล้ว

แต่พระเยซูตรัสถามเขาว่า "ยูดาส ท่านกำลังจะทรยศบุตรมนุษย์
ด้วยการจูบหรือ?"       ลูกา 22:48

ยูดาสตรงเขา้มาหาพระเยซทัูนท ีทูลว่า "รบับี!" แล้วจบูพระองค์
   มาระโก 14:45

คนหนึ่งในพวกที่อยู่กับพระองค์เอื้อมมือคว้าดาบชักออกมาฟันหูบ่าว
ของมหาปุโรหิตขาด      มัทธวิ 26:51

แต่พระเยซูตรัสตอบว่า "พอแล้ว!" และทรงแตะต้องหูของคนนั้น
และทรงรักษาเขาให้หาย       ลูกา 22:51



บทที่ สิบสาม  343

เราจะพูดอะไรได้อีก แม้ตกอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดขนาดน้ี พระเยซูยังทรงนึกถึง
ผู้อ่ืน พระองค์ทรงรักษาบ่าวของมหาปุโรหิต น่ีเป็นการกระทำแบบไม่มองการณ์ไกลของเปโตร
เขาใจร้อนโดยขาดปัญญา ถ้าจะวัดกันตามสายตามนุษย์แล้ว พวกสาวกมีกำลังน้อยกว่าพวกน้ัน
มาก เราคงอดไม่ได้ที่จะประทับใจในความพยายามของเปโตร อย่างน้อยเขาก็ได้พยายาม
ลงมือแล้ว แต่จริงๆ เปโตรเกง่เร่ืองทอดอวนมากกวา่ฟันดาบ ถ้าเราเล็งท่ีคอแล้วไปโดนใบหู
ก็แสดงวา่ฝีมอืมอียูแ่คไ่หน

 
แล้วพระเยซก็ูถามออกไปขอ้หน่ึง เป็นคำถามทีฟั่งแล้วคงอดึอัด

พระเยซตูรัสว่า "เรากอ่การกบฏหรอื? ท่านจงึไดถื้อดาบถอืกระบอง
มาจับเรา ทุกวันเราอยู่กับพวกท่าน สั่งสอนอยู่ในลานพระวิหารท่านก็ไม่มา
จับกุมเรา แต่จะตอ้งเปน็จรงิตามพระคมัภร์ี"          มาระโก 14:48-49

คำถามจากพระเจ้ามักจะเปิดเผยท่าทีท่ีแท้จริงภายในใจเราเสมอ ถ้าฝูงชนเหล่าน้ัน
ได้หยุดคิดสักหน่อย เขาก็คงรู้ถึงการกระทำท่ีไม่คงเส้นคงวาของตนเองดี แต่พวกเขาได้ปักใจท่ีจะ
กำจัดพระคริสต์ให้พ้นเสียแล้ว แม้จะได้เห็นฤทธ์ิเดชอัศจรรย์ของบุรุษผู้น้ีต่อหน้าต่อตา ก็ไม่อาจ
เปล่ียนใจพวกเขาได้อีกแม้แต่น้อย พวกสาวกรู้สึกกลัวจึงพากันหนีเอาชีวิตรอดไปในความมืด

แล้วทุกคนก็ทิ้งพระองค์และหนีกันไปหมด    มาระโก 14:50

แล้วกองทหารกับผู้บังคับกอง และเจ้าหน้าท่ีของพวกยิวจึงจับพระเยซู
มัดไว้     ยอหน์ 18:12

เมื่อเราอ่านเรื่องนี้ก็คงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความไม่สมเหตุสมผล พระเยซูเพียง
พระองคเ์ดียว แต่กองกำลังท่ีส่งไปจบักุมพระองคน้ั์นนา่จะมจีำนวนระหวา่ง 300-600 คน
นอกจากน้ียังมีพวกเจ้าหน้าท่ีของยิว พวกปุโรหิต และบรรดาคนรบัใช้ น่าจะเป็นการจัดกำลัง
ท่ีเกินกว่าเหตุอยู่แล้ว แต่เราคงอดสงสัยไม่ได้ว่าลึกๆ ในใจแล้วพวกเขาคงรู้สึกหว่ันว่าจะรับมือ
พระองคไ์ม่ไหว พวกเขารบีมดัพระเยซไูว้ ซาตานคงปติิยินดใีนเรือ่งน้ีอยา่งล้นพ้น
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นี่เป็นคำถามแบบตรงไปตรงมา "ท่านเป็นพระเมสสิยาห์ เป็นผู้ปลดปล่อยที่ทรง

สัญญาไวน้ั้นหรอื? ท่านเปน็พระเจา้ใช่หรือไม่?"

 
ภายหลงัจากทีจ่บักมุตวัพระเยซใูนสวนแลว้

พวกเขานำพระเยซูมาพบมหาปุโรหิต ขณะนั้นพวกหัวหน้าปุโรหิต
ธรรมาจารย ์และเหลา่ผูอ้าวุโสมาชมุนุมกันอยู่    มาระโก 14:53

ศาลในพระวหิารไมไ่ดเ้ปดิทำการในเวลากลางคนื การทีพ่วกสภาแซนเฮดรนิซึง่มี
สมาชิกถึง 71 คน สามารถมาร่วมประชุมกันได้ในเวลาอันรวดเร็วแสดงให้เห็นว่ามีการวางแผน
ล่วงหน้าไว้เป็นอย่างดี ส่ิงท่ีพวกเขากระทำอยู่ในตอนน้ีถือว่าผิดกฎหมายของพวกเขาอย่างรุนแรง

พวกหัวหน้าปุโรหิตและทั้งสภาแซนเฮดรินพยายามค้นหาหลักฐาน
มามัดตัวพระเยซูเพื่อจะได้ประหารพระองค์ แต่พวกเขาไม่พบเลย มีหลายคน
เป็นพยานเทจ็ปรกัปรำพระองค ์ แต่คำใหก้ารของพวกเขาไมส่อดคล้องกนั

มหาปุโรหติจึงยืนข้ึนต่อหนา้ท่ีประชมุและถามพระเยซวู่า "ท่านจะไม่
ตอบอะไรหรือ? ท่านจะว่าอย่างไรกับข้อกล่าวหาของพยานเหล่าน้ี?"  แต่พระเยซู
ทรงนิง่อยู ่ไมไ่ดต้รสัตอบ

มหาปุโรหิตจึงถามพระองค์อีกคร้ังว่า "ท่านคือพระคริสต์  พระบุตรของ
องค์ผู้ทรงเป็นที่สรรเสริญหรือ?"   มาระโก 14:55-56, 60-61

พระเยซตูรสัว่า "เราเปน็ และท่านจะเหน็บุตรมนษุยน่ั์งอยูเ่บ้ืองขวา
พระหัตถ์ขององค์ผู้ทรงฤทธิ์และเสด็จมาบนหมู่เมฆแห่งฟ้าสวรรค์"

   มาระโก 14:62

มหาปุโรหิตคายาฟัสรู้แน่ชัดถึงความหมายในคำตรัสของพระเยซู พระองค์กำลัง
อ้างตนเปน็พระยาหเ์วห์น่ันเอง

มหาปุโรหิตจึงฉีกเส้ือของตนและพูดว่า "เราจะต้องหาพยานอีกทำไม?
ท่านท้ังหลายไดยิ้นเขาพดูหม่ินประมาทแลว้ ท่านคิดเห็นอย่างไร?"

         มาระโก 14:63-64
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แต่มีปัญหาอยู่ข้อหน่ึง สภาแซนเฮดรินไม่มีอำนาจท่ีจะตัดสินลงโทษประหารชีวิตใคร
มีเพียงพวกโรมันเท่าน้ันท่ีสามารถทำอย่างน้ันได้ เพราะการเปิดศาลในเวลากลางคืนเป็นส่ิงท่ี
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สภาแซนเฮดรินจึงนัดประชุมกันอีกครั้งในทันทีที่ดวงอาทิตย์ขึ้น
เพื่อดำเนินตามกระบวนการทางกฎหมายในการไต่สวนพระเยซู พระองค์คงจะเหนื่อยจน
หมดแรงแล้ว เพราะไม่ได้บรรทมมาตลอดคนื และพวกเขาได้ส่ังให้โบยพระองค์อย่างรุนแรง
เพ่ือแสดงใหเ้ห็นวา่ใครคอืผูม้อีำนาจทีแ่ทจ้รงิ

การหมิ่นประมาทพระเจ้าคือการกระทำใดก็ตามที่ส่งผลเสียต่อคุณลักษณะของ
พระเจ้า การท่ีมนุษย์ธรรมดาคนหนึง่จะเรียกตัวเองว่าเป็นพระยาหเ์วห์น้ันต้องถือว่าเป็นการ
หยาบหยามพระเจ้าอย่างยิ่ง แต่พระเยซูไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดา พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
แต่ท้ังคายาฟสัและพวกผูน้ำยวิคนอืน่ๆ ไมมี่ใครเชือ่พระองคเ์ลย ดังน้ัน...

...พวกเขาทั้งหมดเห็นพ้องกันว่าพระองค์ควรรับโทษถึงตาย
   มาระโก 14:64

จากนัน้ทีป่ระชมุท้ังหมดจงึลกุขึน้ นำพระองคม์าพบปีลาต
                                                                    ลูกา 23:1

 
ปอนติอัส ปิลาต ผู้ว่าราชการเมืองยูเดีย มีสิทธิอำนาจของจักรพรรดิโรมันหนุนหลัง

อยู่อย่างเต็มท่ี เน่ืองจากศาลของพวกยวิไม่สามารถส่ังลงโทษประหารชวิีตได้ พวกเขาจงึต้อง
ยืมมือทางการโรมเพือ่การน้ี ปิลาตคือคนทีพ่วกเขาตอ้งการ พวกผู้นำในวหิารรูว่้าเขาเป็นคน
หัวอ่อน จึงหาวิธีจูงใจปลิาตบา้งเล็กน้อย

และฟ้องว่า "เราพบว่าชายผู้นี้ยุยงคนในชาติของเรา เขาคัดค้าน
การเสยีภาษใีหซี้ซารแ์ละอ้างตัวเป็นพระครสิต์ กษตัริย์องคห์นึง่"    ลูกา 23:2

พระเยซูไม่เคยห้ามสาวกของพระองค์ไม่ให้เสียภาษี ความจริงแล้วพระองค์ทำในส่ิง
ที่ตรงกันข้ามเสียอีก นี่เป็นการมุสาแบบซึ่งๆ หน้า แต่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั้นเป็นความจริง
ท่ีพระเยซกูล่าวอ้างว่าเป็นพระเมสสยิาห์

ดังนัน้ปีลาตจงึถามพระเยซวู่า "ท่านเปน็กษตัรย์ิของชาวยวิหรอื?"
พระเยซูตรัสว่า "ใช่อย่างท่ีท่านว่า"  พระเยซูตรัสว่า "อาณาจักรของเรา

ไม่ได้เป็นของโลกน้ี มิฉะน้ันคนของเราย่อมต่อสู้เพ่ือป้องกันไม่ให้พวกยิวจับกุมเรา
แต่นี่อาณาจักรของเรามาจากที่อื่น"  ลูกา  23:3, ยอหน์ 18:36
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ปิลาตถามได้ตรงเป้า แต่เขาไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะรับฟังเรื่องใดๆ เขาไม่รอฟัง
คำตอบเสยีดว้ยซำ้

⌫

การครอบครองของพระเยซเูร่ิมตน้จากภายในหวัใจ พระองคไ์ม่ได้ใฝ่หาตำแหนง่
ทางการเมอืง

ปีลาตกลา่วว่า "ถ้าเช่นนัน้ ท่านกเ็ป็นกษตัรย์ิน่ะสิ!"
พระเยซูตรัสตอบว่า "ท่านพูดถูกที่ว่าเราเป็นกษัตริย์ อันที่จริง

เพราะเหตุน้ีเราจึงเกิดมาและเราเข้ามาในโลกเพ่ือเป็นพยานถึงความจริง ทุกคน
ที่อยู่ฝ่ายความจริงย่อมฟังเรา"

ปีลาตถามวา่ "อะไรคอืความจรงิ?"  ยอห์น 18:37-38

แล้วกก็ลบัออกมาหาพวกยวิอีกครัง้และกลา่วว่า "เราพบวา่เขาไมไ่ด้
ทำอะไรผดิตามขอ้กลา่วหา     ยอหน์ 18:38

ปิลาตไม่ได้วางใจในพวกปุโรหิต ในฐานะผู้ว่าการของโรมัน เขารู้ว่าพวกยิว
เกลียดชังเขา และเขาก็มีเหตุพอท่ีจะเช่ือว่า พวกปุโรหิตไม่ได้สนใจปกป้องประโยชน์ของซีซ่าร์
แต่อย่างใด สภาแซนเฮดรนิคงมเีจตนาซอ่นเรน้บางอยา่งท่ีอยากใหพ้ระเยซถููกประหาร

แล้วปีลาตจึงประกาศแก่พวกหัวหน้าปุโรหิตและฝูงชนว่า "เราไม่พบมูล
เหตุใดๆ ว่าชายผูน้ี้ทำผดิตามข้อกลา่วหา"

แต่พวกน้ันยืนกรานว่า "เขาใช้คำสอนปลุกป่ันประชาชนท่ัวแคว้นยูเดีย
เริ่มตั้งแต่กาลิลีตลอดทางมาจนถึงที่นี่"

ปีลาตไดฟั้งเชน่นัน้จงึถามวา่ชายผูน้ีเ้ป็นชาวกาลลีิหรอื เม่ือทราบวา่
พระเยซเูป็นคนในทอ้งทีข่องเฮโรด เขาจงึสง่พระองคไ์ปพบเฮโรด ซ่ึงเวลานัน้
อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มด้วย      ลูกา 23:4-7

ปิลาตมีอำนาจทีจ่ะไต่สวนคดขีองพระเยซ ูแต่สถานการณ์เร่ิมอึดอัดมากขึน้เร่ือยๆ
พระเยซูถูกกล่าวหาว่ายุยงให้ผู้คนก่อการกบฏ แล้วเขาจะรายงานต่อผู้บังบัญชาในกรุงโรม
ได้อย่างไร หากพระเยซูเป็นผู้ปลุกป่ันให้เกิดการจลาจลข้ึนมาจริงๆ คงจะเป็นการง่ายกว่าท่ีจะ
โยนเรือ่งยุ่งๆ ท้ังหมดไปใหเ้ฮโรดรบัผิดชอบ ถึงอย่างไรเฮโรดกไ็ม่ได้เป็นเพ่ือนสนทิของเขา
ดังน้ันปลิาตจงึส่งเร่ืองต่อไปยงัเฮโรด
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เฮโรด อันติพาส เป็นโอรสของเฮโรดมหาราช เฮโรดเป็นเหมือนหุ่นเชิดท่ีรัฐบาลโรม

ตั้งไว้ให้ปกครองเหนือแคว้นกาลิลีซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของพระเยซู เขาเดินทางไปยังกรุง
เยรซูาเล็มเพ่ือร่วมฉลองเทศกาลปสักาเป็นประจำทกุปี นายแพทยลู์กาบันทกึไว้ว่า...

เม่ือเฮโรดเห็นพระเยซูก็ดีใจมาก เพราะอยากเห็นพระองค์มานานแล้ว
จากที่ได้ยินมาเฮโรดหวังจะเห็นพระองค์ทำการอัศจรรย์บ้าง เฮโรดซักถาม
พระองคห์ลายประการ แต่พระเยซไูม่ได้ตรัสตอบเลย      ลูกา 23:8-9
พระเยซูทรงทราบว่าเฮโรดไม่ได้สนใจท่ีจะรู้จักสัจจะแต่อย่างใด เขาเพียงแค่อยากชม

การอัศจรรย์เป็นขวัญตา และได้แสดงอาการดูหมิ่นพระเยซูออกมา แต่พระเยซูไม่ได้
สนองตอบเฮโรด พระองคท์รงสงบนิง่

พวกหัวหน้าปุโรหิตและธรรมาจารยยื์นอยู่ท่ีน่ัน และฟ้องร้องพระองค์
อย่างเอาเป็นเอาตาย จากนั้นเฮโรดกับเหล่าทหารก็เยาะเย้ยดูหมิ่นพระองค์
เอาเส้ือชุดงามสง่ามาให้พระองค์สวม แล้วส่งพระองค์กลับมาหาปีลาต ในวันน้ัน
เฮโรดกับปีลาตกลายเป็นมิตรกันทั้งที่ก่อนหน้านี้พวกเขาเป็นศัตรูกัน

  ลูกา 23:10-12
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ท้ังเฮโรดและปลิาตตา่งก็ไม่พบความผดิใดๆ ในพระเยซท่ีูจะทำใหตั้ดสินประหาร
ชีวิตพระองคไ์ด้ จรงิๆ แล้วมนัดเูหมือนไมมี่ใครสามารถกลา่วหาพระองคใ์นเรือ่งทางอาญา
ใดๆ ได้เลย ปิลาตหวงัจะเอาใจประชาชนจงึพยายามหาทางประนปีระนอม ซ่ึงจะประกอบ
ไปดว้ยสองขัน้ตอนดว้ยกนัคอื
1. เขาจะสัง่ใหโ้บยพระเยซ:ู

น่ีไม่ใช่การโบยตีแบบธรรมดาทัว่ไป แส้ท่ีใช้จะเป็นท่อนไม้ท่ีมีแส้หนังผูกติดอยู่ตรง
ปลายด้านหน่ึง แส้หนังแต่ละเส้นจะมีเศษกระดูกหรือโลหะแหลมคมผูกติดตรงปลาย คนท่ีถูก
ลงโทษจะถกูมดัแขนเขา้กับทอ่นไมท้ีอ่ยูเ่หนอืศีรษะ เพ่ือเปดิแผน่หลงัใหโ้ดนเฆีย่นไดอ้ยา่ง
เต็มท่ี เม่ือแส้ถูกฟาดลงมาแต่ละคร้ัง เศษกระดูกและโลหะก็จะเฉือนลึกเข้าไปในเน้ือ เม่ือเขา
กระชากแส้กลับ มันก็จะเฉือนเศษเนื้อติดออกไปด้วย การโบยตีชนิดนี้เป็นสิ่งที่ทารุณมาก
จนบางครัง้ทำใหน้กัโทษตายไดเ้ลย

 ⌫⌫
นับแตถู่กจับกุมตวั พระเยซทูรงถกูไต่สวนในศาลถงึห้าครัง้ สามครัง้เป็นศาลของ

พวกยวิ และอีกสองครัง้เป็นของโรม ครัง้ท่ีหกต่อหน้าปิลาต จะเปน็ครัง้สุดทา้ยของพระองค์
มาถึงตอนนี้ข่าวได้แพร่สะพัดไปแล้วทั่วเมือง บัดนี้ไม่ได้มีเพียงแค่มหาปุโรหิตและสภา
แซนเฮดรนิเทา่น้ันทีก่ล่าวหาพระองค ์ฝูงชนอารมณแ์ปรปรวนกไ็ด้เข้ามารว่มสมทบพวกเขา
ดว้ย ไมก่ี่วนักอ่นคนเหลา่นีไ้ดโ้ห่รอ้งวา่ "ขอกษตัรย์ิจงทรงพระเจรญิ" แต่ตอนนีก้ลับพากัน
ร้องคำรามอย่างโกรธแค้นว่า "ตรึงเขาเสีย" ปิลาตกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากยิ่งเขาไต่สวน
พระเยซก็ูยิง่รูสึ้กวา่มบีางอยา่งทีไ่มธ่รรมดาเกีย่วกบับรุษุผูน้ี้

ปีลาตเรียกพวกหัวหน้าปุโรหิต พวกผู ้นำ และประชาชนมา
พร้อมหน้ากัน แล้วกล่าวกับพวกเขาว่า "ท่านทั้งหลายนำตัวชายผู้นี้มาพบเรา
ในฐานะผูยุ้ยงประชาชนใหก้บฏ เราไดไ้ต่สวนต่อหนา้พวกทา่นแลว้ และไมพ่บ
มูลเหตุใดๆ ว่าชายผู้นี ้ผิดตามข้อกล่าวหาของพวกท่าน เฮโรดก็เช่นกัน
เพราะเฮโรดส่งเขากลับมาหาเราดังที่ท่านเห็นอยู่ เขาไม่ได้ทำอะไรที่สมควร
รับโทษถงึตาย ฉะนัน้เราจะลงโทษเขาและปลอ่ยเขาไป"       ลูกา 23:13-16
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การเย้ยหยันไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของคำตัดสินของปิลาต เส้ือคลุมสีม่วงน้ันปกติเป็น
อาภรณ์ของกษัตริย์ ส่วนหนามที่นำมาทำเป็นมงกุฎของจักรพรรดินั้นคือการล้อเลียนที่
โหดร้าย น่ีคือการเย้ยหยันอย่างร้ายแรงท่ีสุด เจ็ดร้อยปีก่อนหน้าน้ันผู้เผยพระวจนะอิสยาห์
ไดบ้นัทกึไวว้า่

ตามกฎหมายแลว้ การโบยตจีะใช้เพ่ือลงโทษนกัโทษทีถู่กตัดสินคดจีนถึงท่ีสุดแล้ว
เท่านั้น ปิลาตพึ่งกล่าวออกไปว่า พระเยซูไม่ได้มีความผิดอันใด เพราะการเฆี่ยนตีของ
พวกโรมนัถือเป็นการลงโทษทีน่่าสยดสยองอยา่งย่ิง ปิลาตจงึคิดวา่การลงโทษดว้ยการเฆีย่น
ก็คงพอทำใหค้นทีก่ล่าวหาพระเยซสูามารถยอมรบัขอ้เสนอถดัไปของเขาได้

2. เขาจะปลอ่ยตวัพระเยซไูป:
เป็นธรรมเนียมของชาวโรมที่จะปล่อยตัวนักโทษร้ายแรงในช่วงเทศกาลปัสกา

เพ่ือเป็นเคร่ืองหมายแห่งไมตรีจิตระหว่างกัน ปิลาตเสนอให้ทำการปล่อยตัวพระเยซูหลังจาก
ทีถู่กโบยตแีล้ว แตฝู่งชนกลบัพากนัรอ้งเป็นเสียงเดยีวกนัวา่

"กำจัดคนน้ีเสีย! ปล่อยบารับบัสให้เรา!" (บารับบัสถูกจับเข้าคุกข้อหา
ก่อการจลาจลในกรุงเยรูซาเล็มและฆ่าคน)   ลูกา 23:18-19

บารับบัสนั้นมีโทษฐานก่อการกบฏและฆ่าคนอย่างแน่ชัดแล้ว เขากำลังรอคิวที่จะ
รับโทษประหารชวิีต แต่ตอนนีฝู้งชนกลับพากันเรียกร้องให้ประหารชวิีตพระเยซผูู้ปราศจาก
ความผดิ และปล่อยตวับารบับสันักโทษประหารเสยี

ปีลาตอยากปล่อยพระเยซูจึงพูดโน้มน้าวพวกเขาอีก แต่พวกนั้น
เฝา้รอ้งตะโกนวา่ "ตรึงเขาทีไ่ม้กางเขน! ตรึงเขาทีไ่ม้กางเขน!"

ปีลาตกล่าวกับพวกเขาเป็นครั้งที่สามว่า "ทำไม? เขาทำผิดอะไร?
เราไม่พบว่าเขาทำผิดอะไรท่ีสมควรมีโทษถงึตาย ฉะน้ันเราจะลงโทษและปลอ่ย
เขา"   ลูกา 23:20-22

จากนั้นปีลาตจึงให้เอาตัวพระเยซูไปโบยตี       ยอหน์ 19:1

พวกทหารเอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระเยซูและ
ให้ทรงเสื้อคลุมสีม่วง แล้วเขาเข้ามาหาพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่าและกล่าวว่า
"ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอจงทรงพระเจรญิ!" และพวกเขาตบพระพกัตร์ของ
พระองค์    ยอหน์ 19:2-3
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ปิลาตรู้ดีว่าพวกเขาจะทำอย่างน้ันไม่ได้ ศาลของพวกยิวไม่มีสิทธิท่ีจะตัดสินประหาร
ชีวิตใคร

เขาถกูมนษุย์ดูหม่ินและทอดทิง้... และเรากไ็ม่นับถือเขา
    อิสยาห ์53:3

ปีลาตออกมาอกีครัง้หน่ึงและกล่าวกับพวกยวิวา่

"ดูเถิด เรากำลังนำตัวเขาออกมาให้ท่าน ท่านจะได้รู้ว่าเราไม่พบว่าเขา
ทำอะไรผดิตามข้อกลา่วหา" เม่ือพระเยซอูอกมา พระองคท์รงสวมมงกฎุหนาม
และเสือ้คลุมสีม่วง ปีลาตกลา่วกบัพวกเขาวา่ "เขาอยูท่ี่น่ีแล้ว!" ยอหน์ 19:4-5

ลึกๆ ในใจแล้ว ปิลาตคงรู้ดีว่าเขาได้ละเว้นความยุติธรรมไปแล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่า
เขาหวังว่า ชายผู้เลือดอาบ เนื้อตัวขาดวิ่นและสวมมงกุฎหนามผู้นี้ คงจะทำให้ผู้คนเกิด
ความรูสึ้กสงสารขึน้มาไดบ้า้ง

ทันทีที่พวกหัวหน้าปุโรหิตและเจ้าหน้าที่เห็นพระองค์ก็ร้องตะโกนว่า
"ตรึงกางเขน! ตรึงกางเขน!"

แต่ปีลาตตอบว่า "พวกท่านรับตัวเขาไปตรึงท่ีไม้กางเขนเถิด สำหรับเรา
เราไม่พบว่าเขาทำอะไรผิด"       ยอหน์ 19:6

พวกยิวยืนกรานว่า "เรามีบทบัญญัติและตามบทบัญญัตินั ้นเขา
ต้องตายเพราะเขาอ้างตัวเป็นพระบุตรของพระเจ้า"

เมื่อปีลาตได้ยินเช่นนี้ก็ยิ่งตกใจกลัว จึงกลับเข้ามาในวังและทูลถาม
พระเยซวู่า "ท่านมาจากไหน?" แต่พระเยซไูม่ได้ตรัสตอบ    ยอหน์ 19:7-9

ปิลาตรู้มาก่อนหน้าน้ีแล้วว่า พระเยซูมาจากกาลิลี น่ันจึงเป็นเหตุผลท่ีเขาส่งพระองค์
ไปหาเฮโรด แต่ตอนนีปิ้ลาตถามพระองคอี์กครัง้ว่าพระองคม์าจากไหน ไม่ต้องสงสัยเลยวา่
ปิลาตกำลังรู้สึกเครียดกับใครบางคนทีอ้่างตัวว่าเป็นพระเจ้า! ชาวกรีกเช่ือกันว่า เทพเจ้าจะลง
มาจากภเูขาโอลิมปสัเพ่ือมาผกูสัมพันธ์กับมนษุย ์บางทปิีลาตอาจคดิวา่พระเยซคูงเปน็หนึง่
ในเทพเจา้เหล่าน้ัน แน่นอน น่ีต้องไม่ใช่อาชญากรรมธรรมดาเปน็แน่ แค่วิธีท่ีพระองค์รับมือ
กับการข้ึนศาลก็สำแดงให้เห็นถึงความสงบและความมัน่ใจชนิดท่ีทำให้เขาต้องรู้สึกลำบากใจ
อยา่งยิง่แล้ว เยซู ท่านมาจากไหน? แต่...
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นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่พวกยิวปฏิเสธความเป็นกษัตริย์ของพระเยซู พวกเขาได้เลือก
เอาซีซารข์องโรมมาแทนพระเจา้

พระเยซูไม่ได้ตรัสตอบ ปีลาตกล่าวว่า "ท่านไม่ยอมพูดกับเราหรือ?
ท่านไม่รู้หรือว่าเรามีอำนาจท่ีจะปล่อยตัวท่านหรือตรึงท่านให้ตาย
ที่ไม้กางเขนก็ได้?"

พระเยซูตรัสตอบว่า "ท่านไม่อาจมีอำนาจ
เหนือเราหากเบื้องบนไม่ประทานลงมา...

นับแต่น้ัน ปีลาตก็หาทางปล่อยพระเยซู
แต่พวกยิวตะโกนไม่หยุดว่า "ถ้าท่านปล่อย
ชายคนน้ีท่านก็ไม่ใช่มิตรของซีซาร์ ใครท่ีอ้างตัวเป็น
กษัตริย์ก็เป็นปฏิปักษ์กับซีซาร์"

เมื ่อปีลาตได้ยินเช่นนั ้นก็นำตัวพระเยซู
ออกมาและนั่งบนบัลลังก์ พิพากษาในบริเวณที่เรียกกัน
ว่า ลานศิลา (ภาษาอารเมค เรียกว่า กับบาธา) วันน้ันเป็นวันเตรียมของสัปดาห์
ปัสกา เป็นเวลาราวเที่ยงวัน ปีลาตกล่าวกับพวกยิวว่า "นี่คือกษัตริย์ของ
พวกท่าน"   ยอหน์ 19:9-14

วันเตรยีมนัน้เปน็วนัทีพ่วกเขาตอ้งฆ่าลูกแกะปัสกา

ปีลาตกลา่วกบัพวกยวิว่า "น่ีคือกษตัริย์ของพวกทา่น"
แต่พวกเขาร้องตะโกนว่า "เอาตัวเขาไป! เอาตัวเขาไป! ตรึงเขาที่

ไม้กางเขน!" ปีลาตถามว่า "จะให้เราตรึงกษัตริย์ของท่านที่ไม้กางเขนหรือ?"
พวกหวัหนา้ปุโรหติตอบว่า "นอกจากซซีาร์แล้วเราไมมี่กษตัริย์"

ยอหน์ 19:14-15
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การตรึงบนไม้กางเขนเป็นวิธีการลงโทษอย่างเป็นทางการของโรม มีไว้สำหรับทาส
หรืออาชญากรเท่าน้ัน น่ีเป็นวิธีการปกติสำหรับการตัดสินลงโทษ ประวัติศาสตร์ท่ัวไปบันทึกไว้ว่า
มีการตรึงคนพร้อมกันนับร้อยคน จากการศึกษาค้นคว้า พบว่ามีการตรึงอยู่หลายรูปแบบ ได้แก่

แต่พวกเขายังยืนกราน ตะโกนเรียกร้องเสียงดังให้ตรึงพระองค์ที่
ไม้กางเขน และเสียงตะโกนของพวกเขาชนะ ดังน้ันปีลาตจึงตัดสินใจท่ีจะทำตาม
ข้อเรียกร้องของพวกเขา เขาปล่อยคนที่พวกเขาขอ คือนักโทษที่ก่อการกบฏ
และฆ่าคน แล้วมอบพระเยซใูหพ้วกเขาไปจดัการตามใจชอบ ลูกา 23:23-25

บารบับสัไดรั้บการปลอ่ยตวัแล้ว แต่พระเยซไูด้ถูกมอบ...

...ให้พวกเขาไปตรึงที่ไม้กางเขน   ยอหน์ 19:16

 ⌦
ดังนั ้นพวกทหารจึงคุมตัวพระเยซูไป พระองค์ทรงแบกกางเขน

ของพระองค์ไปยังสถานแห่งหัวกระโหลก (ซ่ึงในภาษาอารเมคเรยีกว่า กลโกธา)2

ที่นั่นเขาตรึงพระองค์บนไม้กางเขนกับอีกสองคนขนาบข้างและพระเยซูทรง
อยู่ตรงกลาง  ยอห์น 19:16-18

ตรึงไว้กับลำต้นไม้ เหย่ือจะถูกมัดหลังติดกับต้นไม้ แล้วเอาตะปูตอกตรึงไปตาม
กิ่งก้านสาขาของต้นไม้นั้น โยเซฟัส นักประวัติศาสตร์ชาวยิวในศตวรรษแรก
บันทึกว่า ทหารโรมันชอบหาความสำราญให้ตนเองโดยการตรึงเชลยศึก
ในทา่แปลกๆ3

ตรึงไว้กับท่อนไม้ท่ีต้ังตรง เป็นเสาธรรมดาทีฝั่งอยู่กับพ้ืน มือจะถูกตะปูตรึงไว้
เหนอืศีรษะ
ตรึงไว้กับไม้ไขว้กัน ใช้ไม้สองท่อนฝังไว้เป็นมุมทแยงเข้าหากัน ร่างกาย
จะถูกตรึงแผ่ขยายออกไปตามท่อนไม้ โดยท่ีมือและเท้าถูกตอกตรึงปลายมุมเสา
ท้ังส่ีจุด
ตรงึไว้กับไมร้ปูตวัทใีหญ ่  เป็นเสาไมท่ี้มีไม้แผ่นตอกขวางอยูด้่านบน คาดวา่
นี่เป็นไม้กางเขนที่ใช้กันมากที่สุดนอกจากแบบที่ตรึงอยู่กับต้นไม้ แขนจะถูก
เหยยีดออกไปดา้นขา้ง ตามแนวของไมแ้ผ่นทีข่วางอยูด้่านบน
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นี่เป็นข้อความที่เขียนไว้เป็นเวลานานก่อนที่อาณาจักรโรมันจะเรืองอำนาจเสียอีก
และเป็นเวลาประมาณ 800 ปีก่อนที่โรมันจะยอมรับการตรึงไม้กางเขนเป็นวิธีการลงโทษ
อย่างเป็นทางการของพวกเขา

จนถึงทุกวันน้ี การตรึงกางเขนถือเป็นวิธีการลงโทษท่ีโหดร้ายท่ีสุด การท่ีถูกตรึงโดย
แขนเหยียดออกไปท้ังสองข้างน้ัน ทำให้เกิดแรงกดดันบริเวณกะบังลมจนหายใจด้วยความยาก
ลำบาก ถ้าต้องการหายใจเข้า ผู้ถูกตรึงจะต้องยืดตัวข้ึนโดยการดึงแขนเข้ามา และดันเท้าลงไป
เพ่ือให้กะบังลมมีช่องว่างพอท่ีจะทำงาน ซ่ึงการดึงและดันแขนขาโดยท่ีมีตะปูตอกตรึงอยู่เช่นน้ี
จะทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างสุดแสนทรมาน เม่ือนักโทษหมดแรงจนไมส่ามารถขยับลำตัว
ได้อีก เขาก็จะหายใจไมอ่อกและตายไปในทีสุ่ด

ตรึงไว้กับไม้กางเขนรูปตัวทีเล็ก ตามปกติจะเก็บไว้ใช้สำหรับอาชญากรที่มี
ช่ือเสียงเลวรา้ย พร้อมดว้ยปา้ยแจง้ข้อหาติดอยูส่่วนบนสดุของไมก้างเขน น่ีคือ
ไม้กางเขนแบบทีพ่ระเยซถููกตรงึ

ตามปกติ เหย่ือจะถูกดึงแขนเหยียดออกไปด้านข้างด้วยกายเปลือยเปล่า มือและเท้า
จะถูกตรึงไว้ด้วยตะปูท่ีแทงทะลุตรงข้อมือและข้อเท้า หน่ึงพันปีก่อนหน้าน้ัน พระยาห์เวห์ได้ส่ัง
ให้กษัตริย์ดาวิดเขียนบทสดดีุท้ังบทท่ีบันทึกถึงวิธีการส้ินพระชนมข์องพระเยซูไว้ ในบทสดดีุ
บทนัน้ดาวดิบนัทกึถึงคำตรสัของพระเจา้ไว้ว่า...

...พวกเขาทิ่มแทงมือและเท้าของข้าพระองค์       สดุดี 22:16

ปีลาตให้เขียนป้ายติดไว้บนกางเขนวา่ เยซูชาวนาซาเรธ็ กษัตริย์ของ
ชาวยิว พวกยิวหลายคนไดอ้่านป้ายนี้เพราะที่ซึ่งพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนนั้น
อยู่ใกลก้รงุและปา้ยน้ันเขยีนไวเ้ป็นภาษาอารเมค ลาตินและกรกี

ยอหน์ 19:19-20


เมื่อพวกทหารตรึงพระเยซูที่ไม้กางเขนแล้วก็นำฉลองพระองค์มา

แบ่งเป็นสี่ส่วน ได้ไปคนละส่วน เหลือไว้แต่ฉลองพระองค์ชั้นในซึ่งไม่มีตะเข็บ
ทอเป็นผืนเดียวต้ังแต่บนจรดล่าง เขาพูดกันว่า "อย่าฉีกแบ่งเลย ให้เราจับฉลาก
กนัวา่ใครจะไดเ้ส้ือตัวนี"้ ท้ังนีเ้พ่ือจะเปน็จรงิตามพระคมัภีรท่ี์ว่า "เขาท้ังหลาย
เอาเครื่องนุ่งห่มของข้าพระองค์มาแบ่งกัน และเอาเสื้อผ้าของข้าพระองค์มา
จับฉลาก" พวกทหารทำเชน่นีแ้หละ ยอหน์ 19:23-24
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ขณะทีเ่วลากำลงัผา่นไปชา้ๆ...

การจับสลาก เป็นวิธีการลดแรงกดดันจากการทำงานท่ีมือเป้ือนเลือด เม่ือพวกทหาร
น่ังอยู่ใต้ไม้กางเขนของพระเยซ ูและอาจกำลงัโยนเหรยีญกนัในหมวกเหลก็อยู่น้ัน พวกเขา
ไมม่ทีางทีจ่ะรูเ้ลยวา่กำลังทำใหค้ำเผยพระวจนะเกา่แก่ไดส้ำเรจ็เปน็จรงิ

ท้ังน้ีเพ่ือจะเป็นจริงตามพระคัมภีร์ท่ีว่า "เขาท้ังหลายเอาเคร่ืองนุ่งห่ม
ของข้าพระองค์มาแบ่งกัน และเอาเส้ือผ้าของข้าพระองค์มาจับฉลาก" พวกทหาร
ทำเชน่นีแ้หละ  ยอหน์ 19:24  สดุดี 22:18

...ประชาชนพากนัยืนดูและพวกผูน้ำพูดถากถางพระองคว่์า "เขาช่วย
คนอื่นให้รอดได้ ถ้าเขาเป็นพระคริสต์ของพระเจ้า เป็นผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้
ก็ให้เขาช่วยตนเองให้รอดเถิด"

พวกทหารก็มาเยาะเย้ยพระองค์ด้วย พวกเขาเอาเหล้าองุ่นเปรี้ยว
ส่งให้พระองค์ แล้วพูดว่า "ถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวก็จงช่วยตนเอง
ให้รอดเถิด"   ลูกา 23:35-37

ในสดุดีท่ีกษัตริย์ดาวิดเขียนเก่ียวการส้ินพระชนม์ของพระเมสสิยาห์น้ัน ท่านได้เผย
พระวจนะถงึการเยาะเยย้แบบนีไ้ว้ด้วย

"เขาวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ให้องค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยเขาสิ ในเม่ือ
พระองค์ปีติยินดีในตัวเขาก็ให้พระองค์ช่วยกู้เขาสิ"        สดุดี 22:8

ดาวดิบนัทกึถ้อยคำของพระเมสสยิาหไ์ว้ว่า...

แต่ข้าพระองค์เป็นตัวหนอน ไม่ใช่คน ผู้คนก็ประณาม ประชาชนก็
ดูแคลน คนทัง้ปวงทีเ่หน็ขา้พระองคก์เ็ย้ยหยนั พวกเขาสา่ยหนา้ สดุดี 22:6-7

ขณะท่ีพระเยซูถูกแขวนไวบ้นกางเขนนัน้ คำพยากรณต่์างๆ สำเร็จเป็นจรงิท้ังหมด
แม้แต่ส่วนทีเ่ป็นรายละเอยีดปลกีย่อย


โจรสองคนที่ถูกตรึงพร้อมกับพระเยซูนั้น ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวตน

ท่ีแท้จรงิของพระเยซดู้วย นายแพทยลู์กาได้บันทกึไว้ว่า
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อาชญากรคนหน่ึงท่ีถูกตรึงอยู่ท่ีน่ันพูดสบประมาทพระองค์ว่า "เจ้าเป็น
พระครสิต์ไม่ใช่หรอื? จงชว่ยตนเองกบัเราใหร้อด!"

แต่อีกคนตำหนิเขาว่า "เจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือ ในเมื่อเจ้าเอง
ก็ต้องโทษสถานเดียวกัน? เราถูกลงโทษอย่างยุติธรรมเพราะเราได้รับส่ิงท่ีสมควร
กับการกระทำของเราแลว้ แต่ท่านผูน้ี้ไม่ได้ทำอะไรผดิ"

แล้วเขาทูลว่า "พระเยซูเจ้าข้า ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ เมื่อ
พระองค์ทรงเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระองค์"

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เราบอกความจรงิแก่ท่านว่า วันน้ีท่านจะอยู่
กับเราในเมืองบรมสุขเกษม"    ลูกา 23:39-43

พระเยซูได้ทรงให้คำมั่นกับโจรคนนั้นว่า เมื่อเขาตายไปแล้ว วิญญาณของเขา
จะพบกับพระองค์อีกครั้งในสวรรค์ ที่พระเยซูตรัสดังนั้นได้ก็เพราะพระองค์ทรงทราบว่า
ชายผูน้ัน้ไดไ้วว้างใจใหพ้ระองคเ์ปน็พระผูช้ว่ยใหร้อด

เวลานัน้ประมาณเทีย่งวนั เกดิมืดมัวไปทัว่แผน่ดินจนถงึบ่ายสามโมง
      ลูกา 23:44

เวลาบา่ยสามโมงพระเยซทูรงรอ้งเสยีงดงัวา่ "เอโลอ ี เอโลอ ีลามา
สะบักธานี?" แปลว่า "พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมทรง
ทอดทิ้งข้าพระองค์?"    มาระโก 15:34

การที่พระเยซูได้ร้องออกมาเสียงดังเช่นนี้ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไร้เหตุผล เราจะมา
พิจารณาถงึความหมายของมนัในบทถดัไป

ช่วงเวลาสุดท้ายของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นมีความสำคัญมากจนเราไม่อาจเน้น
ได้มากพอ พระคมัภีร์กล่าววา่

อีกคร้ังท่ีกษัตริย์ดาวิดได้เขียนไว้ 1000 ปีก่อนหน้า เป็นคำพูดของพระเมสสิยาห์ว่า

พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมทรงทอด
ทิ้งข้าพระองค์?        สดุดี 22:1

พระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า "พระบิดา ข้าพระองค์ขอมอบจิตวิญญาณ
ของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์...
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และก็ตรัสว่า "สำเร็จแล้ว"... จากนั้นพระองค์ก้มพระเศียรลง และ
สิ้นพระชนม์        ลูกา 23:46 และ ยอหน์ 19:30

ม่านในพระวิหารก็ขาดเป็นสองส่วนตั้งแต่บนจรดล่าง
   มาระโก 15:38

พระเยซูสิ้นพระชนม์ไปแล้ว ไม่ใช่เรื่องยากที่จะจินตนาการว่า อาณาจักรแห่ง
วิญญาณชั่วคงจะลิงโลดกันอย่างยิ่ง ซาตานและสมุนของมันได้ทำสำเร็จอย่างเหนือความ
คาดหมาย จากมมุมองของพวกมนันัน้ พวกมนัไดป้ระหารพระยาหเ์วห์ไปแล้ว ผู้ปลดปลอ่ย
ที่ทรงสัญญาไว้นั้นได้ตายไปแล้ว ซาตานและสมุนของมันได้รอดพ้นจากบึงไฟนรกแล้ว
แล้วมนัจรงิหรอืเปลา่

มีสองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาสุดท้ายบนไม้กางเขนน้ัน ซ่ึงน่าจะทำให้ซาตาน
รู้สึกวุ่นวายใจได้ ทำไมผ้าม่านในพระวิหารจึงขาดออกจากกัน ตั้งแต่ด้านบนลงถึงด้านล่าง
และทำไมพระเยซถึูงได้ร้องออกมาวา่ "สำเรจ็แลว้" ดว้ยเสยีงอนัดงัขนาดนัน้
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⌫
โปรดจำไวว่้า พระวหิารคอืแบบจำลองอนัถาวรของพลบัพลาตน้แบบ ผ้าม่านทีเ่รา

กล่าวถึงนี ้เป็นสิ ่งที ่กั ้นระหว่างห้องวิสุทธิสถาน กับห้องอภิสุทธิสถานอันศักดิ ์สิทธิ ์
ไม่ใชเ่ร่ืองเล็กเลยทีผ่า้มา่นนีข้าดออกจากกนั

ประการแรก พระคัมภีร์กล่าวว่าผ้าม่านจะปกปิดไม่ให้มนุษย์ได้มองเห็นห้อง
อภิสุทธิสถาน ใครทีม่องเห็นส่ิงท่ีอยู่หลังม่านจะตอ้งตาย

ประการที่สอง การที่จะฉีกผ้าม่านได้นั้นต้องเป็นงานที่ใหญ่มาก ว่ากันว่าผ้าม่าน
มีความสูงจากพ้ืนถึง 18 เมตร (60 ฟุต) และกว้าง 9 เมตร (30 ฟุต) และมีความหนาเท่ากับ
ฝ่ามือคน คือประมาณ 10 เซนตเิมตร (4 น้ิว)

ประการที่สาม การที่ผ้าม่านฉีกจากด้านบนลงมาตลอดด้านล่าง เกิดขึ้นได้เพราะ
เหตผุลอยา่งเดยีวเทา่น้ัน คอืพระเจา้เปน็ผูฉี้กผ้าม่านเอง ไม่ใชม่นษุย์

ตามวิธีการนับของชาวยิวนั้น พระเยซูสิ้นพระชนม์ในชั่วโมงที่เก้า ซึ่งเท่ากับเวลา
ประมาณบา่ยสามโมง พระวหิารคงเตม็ไปดว้ยเหลา่ปุโรหิตทีก่ำลังทำหนา้ท่ีศักด์ิสิทธ์ิของตน
น่ีเป็นช่วงเวลาของการถวายเคร่ืองบูชารอบเย็น ซ่ึงต้องฆ่าลูกแกะเพ่ือเป็นเคร่ืองบูชา แต่น่ีเป็น
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เทศกาลปสักาด้วย ข่าวเรือ่งท่ีผ้าม่านในวหิารฉีกขาดคงไมอ่าจปกปดิไวไ้ด้ มีหลายคนอยูใ่น
เหตุการณ์ และสิ่งที่เกิดขึ้นก็เด่นชัดจนยากที่ลืมเลือน เราจะอธิบายถึงความสำคัญของ
เหตกุารณท้ั์งหมดนีใ้นเวลาอกีไมน่าน


คำตรสัสุดทา้ยของพระเยซก็ูเป็นเรือ่งท่ีสำคญัอยา่งน่าสังเกต วลีท่ีว่า "สำเรจ็แลว้"

เป็นส่ิงท่ีแปลมาจากคำกรีกหน่ึงคำท่ีว่า เทเทเลสทาย (tetelestai) คำว่า เทเทเลสทาย สามารถ
นำไปใชห้ลายรปูแบบ แต่สามรปูแบบตอ่ไปนีมี้ความสำคญัตอ่เร่ืองราวทัง้หมดนีม้าก5

1. เทเทเลสทาย เป็นคำท่ีคนรับใช้ใช้พูดรายงานนายของตนเมือ่ทำงานท่ีได้รับมอบหมาย
เสร็จแล้ว "งานทีท่่านส่ังให้ข้าพเจา้ทำนัน้ไดส้ำเร็จแล้ว"

2. เทเทเลสทาย เป็นคำกรีกท่ีคุ้นเคยกันดีในวงการค้าขาย บ่งบอกถึงการทำรายการสำเร็จ
เมื่อมีการชำระหนี้สินครบถ้วนแล้ว เมื่อการชำระเงินงวดสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว เรา
สามารถกล่าวออกมาได้ว่า เทเทเลสทาย ซึ่งหมายถึงว่า "หนี้สินได้จบสิ้นแล้ว"
ใบเสร็จเก่าแก่จากยุคโบราณมีข้อความประทับว่า เทเทเลสทาย คือ ชำระครบถ้วนแล้ว

3. การเลือกลูกแกะเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองบูชาในพระวิหารน้ัน ถือเป็นช่วงเวลาท่ีสำคัญอันหน่ึง
จะมีการออกไปค้นหาในฝูงแกะ และเมื่อเจอลูกแกะตัวที่ไม่มีตำหนิแล้ว เขาจะพูด
ออกมาวา่ “เทเทเลสทาย” -- “งานสำเรจ็แลว้”
ในแง่หน่ึง พระเยซทูรงรอ้งออกมาวา่ "การงานไดเ้สร็จสมบรูณ์ และหน้ีสินไดช้ำระ

จนครบถ้วนแล้ว ได้พบลูกแกะเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองบูชาแล้ว"  พระคัมภีร์กล่าวว่า พระเยซูทรงร้อง
ออกมาดว้ยเสยีงอันดงัว่า "สำเร็จแล้ว" นายแพทยลู์กาบันทกึไว้ว่า...

นายร้อยได้เห็นเหตุการณ์ก็สรรเสริญพระเจ้าและกล่าวว่า "แน่ทีเดียว
ท่านผู้นี้เป็นผู้ชอบธรรม"       ลูกา 23:47

เป็นที่น่าสังเกตว่านายร้อย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกองทหาร 100 นาย เป็นผู้
กล่าวออกมาเม่ือได้ยินเสียงร้องของพระเยซู แน่นอน นายทหารผู้น้ีรู้ดีถึงความแตกต่างระหว่าง
เสียงลมหายใจแหง่ความพา่ยแพ ้กับเสียงโหร้่องแห่งชัยชนะ

วันนั้นเป็นวันเตรียมและรุ่งขึ้นจะเป็นวันสะบาโตพิเศษ เนื่องจาก
พวกยิวไม่ต้องการให้ศพค้างบนไม้กางเขนในช่วงวันสะบาโต จึงขอปีลาตให้
ทุบขาผู้ที่ถูกตรึงให้หักและเอาศพลงมา     ยอหน์ 19:31
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ทหารโรมันคนหน่ึงท่ีถูกฝึกฝนมาอย่างดีในศิลปะการฆ่า ได้เอาหอกแทงเข้าสู่หัวใจ
ของพระเยซู การลงโทษประหารต่อหน้าสาธารณชนแบบลวกๆ นั้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้
ทหารรู้ดีว่าจะต้องแทงเคร่ืองมือแห่งความตายน้ันเข้าตรงไหน เพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่มีร่องรอย
ของชีวิตหลงเหลืออยู่อีก พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า มีน้ำและเลือดไหลออกมา ผู้เชี่ยวชาญทาง
การแพทยบ์อกว่า ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ันเป็นเคร่ืองหมายบง่บอกอย่างแน่ชัดว่า ความตายไดเ้กิดข้ึน
แล้ว พระเยซไูด้ส้ินพระชนมไ์ปอยา่งแนน่อนแลว้


สัปดาห์น้ีเป็นสัปดาห์แห่งเทศกาลปัสกา และวันน้ีคือวันท่ีเป็นจุดสุดยอด เป็นวันท่ี

ลูกแกะจะถูกประหาร มหาปุโรหิตต้องการให้จบๆ เรื่องการตรึงไปเสีย เพื่อจะได้ไม่ทำให้
เทศกาลเปือ้นมลทนิ พวกเขาขอใหท้ำการหกัขาพระเยซเูสีย เพ่ือไม่ให้มีแรงยกตวัข้ึนหายใจ
จะไดข้าดใจตายเรว็ขึน้

ดังนั้นพวกทหารจึงมาทุบขาของชายคนแรกที่ถูกตรึงบนไม้กางเขน
ด้วยกันกับพระเยซูให้หัก แล้วทุบขาของอีกคนหนึ่งให้หักด้วย แต่เมื่อมาถึง
พระเยซูพวกเขาพบว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วจึงไม่ได้ทุบขาของพระองค ์
แต่ทหารคนหนึง่เอาทวนแทงทีสี่ข้างของพระเยซโูลหติกบันำ้กไ็หลออกมาทนัที

ยอหน์ 19:32-34

ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ได้เป็นพยานและคำพยานของเขาเป็นความจริง
เขารู้ว่าเขาพูดความจริงและเขาเป็นพยานเพื่อว่าท่านทั้งหลายจะเชื่อด้วย

ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเพ่ือจะเป็นจริงตามพระคัมภีรท่ี์ว่า "กระดูกของเขา
จะไม่ถูกหักสักชิ้นเดียว" และพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งที่กล่าวว่า "เขาทั้งหลาย
จะมองดูผู้ที่พวกเขาได้แทง" ยอหน์ 19:35-37

อีกไม่นาน เราจะไดเ้รียนรูถึ้งความสำคญัของเหตกุารณน้ี์

 ⌦
 

หลังจากนั้นโยเซฟชาวอาริมาเธียได้ไปขอพระศพพระเยซูจากปีลาต
โยเซฟเป็นสาวกของพระเยซูแต่ไม่กล้าแสดงตัวเพราะกลัวพวกยิว เมื่อปีลาต
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อนุญาตแล้วเขาก็มาเชิญพระศพไป นิโคเดมัสผู้ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมาเข้าเฝ้า
พระเยซูในเวลากลางคืนก็มาร่วมด้วยพร้อมท้ังนำเคร่ืองหอม คือมดยอบผสมกับ
กฤษณาหนักประมาณ 34 กิโลกรัมมา ทั้งสองเชิญพระศพของพระเยซูลงมา
แล้วเอาแถบผ้าลินินพันพระศพพร้อมกับเครื่องหอมตามธรรมเนียมการฝังศพ
ของชาวยิว สถานท่ีซ่ึงพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนน้ันมีสวนแห่งหน่ึงและในสวนน้ัน
มีอุโมงคฝั์งศพใหมท่ี่ยังไมเ่คยฝงัใครมากอ่น เนือ่งจากวนันัน้เปน็วันเตรยีมของ
พวกยวิและอโุมงคก์อ็ยู่ใกล้ๆ  เขาจงึวางพระศพพระเยซไูวท่ี้น่ัน

ยอหน์ 19:38-42
พวกผู้หญิงจากกาลิลีที ่มากับพระเยซูตามโยเซฟมาและได้เห็น

อุโมงค ์ตลอดจนไดเ้ห็นว่าเขาวางพระศพไวใ้นอโุมงคอ์ย่างไร จากนัน้พวกเขา
ก็กลับบ้านไปเตรียมเคร่ืองหอมกับน้ำมันหอม แต่พวกเขาหยุดพักในวันสะบาโต
อันเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติ   ลูกา 23:55-56

ถึงแม้โยเซฟกับนิโคเดมัสจะเป็นส่วนหนึ่งของสภาแซนเฮดริน แต่ดูเหมือนว่า
พวกเขาไม่ได้ปฏิเสธหลักฐานว่าพระเยซูทรงเป็นองค์ยาห์เวห์ที่แท้จริง ตามธรรมเนียมของ
ชาวยวินัน้ พวกเขาจงึไดห้อ่พระศพของพระเยซดูว้ยผา้พนัศพผนืยาวพรอ้มดว้ยเครือ่งเทศ
หนัก 34 กิโลกรัม (ประมาณ 75 ปอนด)์ แล้ววางพระศพไวใ้นอุโมงค ์จากนัน้จงึเล่ือนหิน
ขนาดใหญลั่กษณะเหมอืนล้อ หนักประมาณ 2 ตัน เพ่ือปิดปากอโุมงคไ์ว้ พวกผูห้ญิงเฝ้าดู
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ จากนัน้จงึเดินทางกลบับา้นเพ่ือไปเตรยีมเครือ่งเทศไวส้ำหรับการฝงัศพ
เป็นครัง้สุดทา้ย ตอนนัน้เปน็คนืวนัศุกร์


วันรุ ่งขึ ้นถัดจากวันเตรียมพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกฟาริสี

ไปพบปีลาต และเรียนว่า "ใต้เท้าขอรับ พวกข้าพเจ้าจำได้ว่าขณะท่ีเจ้านักล่อลวง
คนน้ันยังมีชีวิตอยู่พูดว่า 'หลังจากสามวันเราจะเป็นข้ึนมาอีก' ฉะน้ันขอให้ใต้เท้า
ส่ังให้คนเฝ้าอุโมงค์อย่างแน่นหนาจนถงึวันท่ีสาม มิฉะน้ันแล้วสาวกของเขาอาจ
จะมาลักศพไปและบอกประชาชนว่าเขาเป็นข้ึนจากตายแล้ว การล่อลวงคร้ังน้ีจะ
เลวร้ายยิ่งกว่าครั้งแรก"

ปีลาตบอกว่า "เอายามไปเถิด คอยเฝ้าอุโมงค์อย่างแน่นหนาตามที่
พวกทา่นทำได"้ ดังนัน้พวกเขาจงึไปดแูลอุโมงคใ์หแ้น่นหนาโดยการประทบัตรา
ที่หินและวางยามประจำอยู่  มัทธวิ 27:62-66
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คนเหลา่น้ีไม่ใช่กองทหารระดบัล่างท่ีถูกส่งตัวมาเฝา้อุโมงค ์กองทหารรกัษาการณ์
ของโรมนันัน้จะประกอบไปดว้ยทหารประมาณ 14-16 นาย แต่ละนายไดรั้บการฝกึฝนให้
เฝ้าระวังพ้ืนท่ีกว้าง 2 เมตร (6 ฟุต) เม่ือรวมกันแล้วกองทหารเหล่าน้ีจะสามารถต่อสู้ป้องกัน
ตนเองจากการโจมตขีองทหารหนึง่กองพันได้6

ปิลาตได้แนะนำให้มหาปุโรหิตทำการประทับตราอุโมงค์ไว้ โดยการขึงเชือกขวางหิน
ปิดปากอโุมงคแ์ล้วโปะตดิผนงัไว้ด้วยดนิเหนยีว จากนัน้จงึใช้แหวนตราประทบัเครือ่งหมาย
ไว้บนดนิเหนยีวอกีทีหน่ึง การเขา้มายุง่กับก้อนหินทีปิ่ดอุโมงคน้ี์ย่อมจะปรากฏเหน็รอ่งรอย
ได้ชัดเจนทนัที

เกิดแผ่นดินไหวใหญ่เพราะทูตองค์หนึ ่งขององค์พระผู ้เป็นเจ้า
ลงมาจากสวรรค์ กล้ิงหินออกจากปากอุโมงค์แล้วน่ังบนหินน้ัน ลักษณะของทูตน้ัน
เหมือนแสงฟ้าแลบ เสื้อผ้าขาวเหมือนหิมะ ยามที่เฝ้าอยู่กลัวทูตนั้นจนตัวสั่น
และเป็นเหมือนคนตาย     มัทธวิ 28:2-4


ทหารรักษาการณ์เหล่านี้เข้าประจำการในวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันสะบาโตของชาวยิว

พอถึงเช้ามืดของวนัอาทติย.์..
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มองแคแ่วบเดยีวกเ็ห็นไดแ้ล้ววา่ ทหารทีแ่ข็งแกร่งบึกบึนเหลา่น้ีไม่มีทางตอ่กรกับ
ทูตสวรรคอ์งค์เดียวนีไ้ด้ ทุกคนเปน็ลมไปเพราะความกลวั

แต่ไม่ใช่พวกทหารกลุ่มเดียวเท่านั้นที่สั่นกลัว อาณาจักรแห่งความชั่วร้ายทั้งหมด
คงโกลาหลไปด้วย คงไม่ยากที่จะจินตนาการว่าซาตานกำลังตกอยู่ในความสับสนวุ่นวาย
คอยร้องออกคำส่ังเหล่าวิญญาณช่ัวท่ีกำลังว่ิงวุ่นไปมาอย่างไร้ระเบียบ น่ีเป็นเร่ืองท่ีน่าตกใจอย่างย่ิง
ใครจะนึกฝันมาก่อนว่าอุโมงค์จะว่างเปล่า เป็นที่แน่ชัดว่าพระเยซูได้กลับฟื้นคืนชีวิตแล้ว
เปน็ไปไมไ่ด้

ในขณะเดยีวกนันัน้
…มารีย์ชาวมักดาลา มารีย์มารดาของยากอบ และสะโลเมซื้อ

เครือ่งหอมมาเพือ่ชโลมพระศพพระเยซ ูเช้าตรู่วันต้นสัปดาห์พอดวงอาทติย์ข้ึน
พวกเขามายงัอุโมงค ์และถามกนัว่า "ใครจะชว่ยกลิง้หนิจากปากอโุมงค?์"

แต่เมื่อมองไปก็เห็นหินก้อนนั้นซึ่งใหญ่มากถูกกลิ้งออกไปแล้ว

มาระโก 16:1-4
เห็นได้ชัดว่า มารีย์ชาวมักดาลาได้หันกลับไปด้วยความตกใจและสะดุ้งในทันทีท่ีเห็น

อุโมงคเ์ปิดอยู ่นางคงสรปุจากสิง่ท่ีเห็นในตอนนัน้วา่ พระศพของพระเยซถููกทำลายไปแลว้
นางร้องไห้สะอึกสะอ้ืน พลางว่ิงไปบอกให้แก่พวกสาวก แต่นางมารีย์กับนางสะโลเมไดเ้ข้าไป
ดูในอุโมงค.์..

เมื ่อเข้าไปในอุโมงค์ก็เห็นชายหนุ ่มคนหนึ ่งสวมชุดสีขาวนั ่งอยู ่
ทางขวาพวกนางก็ตกใจกลัว

ผู้น้ันกล่าวว่า "อย่าต่ืนตกใจไปเลย พวกเจ้ามาหาพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ
ผู้ถูกตรึงตายบนไม้กางเขน พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้ว! พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่
จงดูที่ที่เขาวางพระศพเถิด จงไปบอกพวกสาวกรวมทั้งเปโตรว่า 'พระองค์
กำลังเสด็จไปแคว้นกาลิลีก่อนหน้าพวกท่าน ท่านจะพบพระองค์ที่นั ่นดังที่
พระองค์ได้ตรัสไว้'"   มาระโก 16:5-7

หญิงน้ันกไ็ปจากอโุมงคโ์ดยเรว็ พวกนางกลวัแต่ก็ดีใจยิง่นักและวิง่ไป
บอกเหล่าสาวกของพระองค์

ทันใดนั้นพระเยซูมาพบพวกเขาและตรัสทักทายพวกเขา พวกเขาก็
เข้ามากอดพระบาทของพระองค์และกราบนมัสการพระองค์ แล้วพระเยซู
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ตรัสกับพวกเขาว่า "อย่ากลัวเลย จงไปบอกพวกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิลี
พวกเขาจะพบเราที่นั่น"   มัทธวิ 28:8-10

⌦
เมื่อเราอ่านจากบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น7 เราคงพอจะเห็นได้ถึงความสับสน

และความตื่นเต้นของข่าวที่แพร่ไปในเช้าวันนั้น สำหรับผู้คนที่ได้เห็นการสิ้นพระชนม์ของ
พระเยซแูล้ว ข่าวทีไ่ด้ยินจากพวกผูห้ญิงท่ีดีใจเหล่าน้ีฟังดูแล้วน่าสงสัยย่ิงนัก นายแพทยลู์กา
เขียนไวว่้า ในตอนแรกนัน้...

...พวกเขาไมเ่ช่ือผูห้ญงิเหลา่นี ้ เพราะฟงัดูเป็นเรือ่งเหลวไหล
       ลูกา 24:11

น่ีไม่ใช่ภาพของอุโมงค์ท่ีถูกขโมยร้ือ ผ้าพันศพท่ีใช้เพ่ือพันรอบกายพระองค์น้ันยังคง
ม้วนอยู่ในสภาพราวกับพันพระศพอยู่ แต่กองราบอยู่กับพ้ืนเพราะไม่มีพระศพอยู่ตรงน้ันแล้ว
พระกายของพระองคแ์ทรกผา่นผ้าพันน้ันออกมา ผ้าพันพระเศยีรก็พับไว้ ราวกับว่ามีใครมา
จัดระเบยีบข้าวของก่อนจะจากไป พระคัมภีร์กล่าวว่าเปโตรไดเ้ห็น และยอห์นก็เห็นด้วยและ
ได้เช่ือ สำหรบัยอหน์แล้วไมต้่องสงสัยเลยวา่ พระเยซยัูงทรงพระชนมอ์ยู่ แต่หัวของเปโตร
กำลังหมุน เขาต้องใช้เวลาในการคิด ตอนท่ีมารีย์ชาวมักดาลากลับมาน้ันคงยังเป็นเวลาเช้ามาก
และ...

เปโตรไดว่ิ้งไปดทูีอุ่โมงค ์ยอหน์ก็ว่ิงไปดว้ยและไดแ้ซงเปโตรไปกอ่น ไปยนืรออยู่
ท่ีทางเขา้อุโมงค์

แล้วซีโมนเปโตรซึ่งตามมาข้างหลังก็วิ่งตรงเข้าไปในอุโมงค์ เขาเห็น
แถบผา้ลินินวางอยู ่พรอ้มกบัผา้พันพระเศยีรของพระเยซพัูบวางไวต่้างหาก

   ยอหน์ 20:6-7

...มารีย์ยืนรอ้งไหอ้ยู่นอกอโุมงค ์ขณะรอ้งไหอ้ยู่นางกม้ลงมองเขา้ไป
ในอุโมงค์ เห็นทูตสวรรค์สององค์สวมชุดสีขาวนั่งอยู่ตรงที่ซึ่งพวกเขาเคยวาง
พระศพพระเยซ ูองคห์นึง่อยูเ่บ้ืองพระเศยีร อีกองคอ์ยู่เบ้ืองพระบาท

ทูตท้ังสองถามมารย์ีว่า "หญงิเอย๋ ร้องไหท้ำไม?"
มารย์ีตอบว่า "พวกเขาเอาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ไปแลว้และ

ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าพวกเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน"  ยอห์น 20:11-13
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พระเยซูได้ทรงเรียกช่ือนางออกไปในลักษณะท่ีคุ้นเคย ทำให้ระลึกความทรงจำเก่าๆ
ท่ีเคยมอียู่กับคนทีเ่รารกั มารย์ีจดจำพระสรุเสียงของพระองคไ์ด้ในทนัที

อุโมงค์น้ันต้ังอยู่ในสวน นางจึงคิดว่าทูตสวรรค์เหล่าน้ีคือคนทำสวน มารีย์รู้สึกทุกข์ใจ
เป็นอันมากจนไม่ได้สังเกตว่าบุรุษเหล่าน้ันเป็นใคร เราต้องระลึกว่ามารีย์กำลังเสียใจอย่างหนัก
และนางกำลงัร้องไห้สะอึกสะอ้ืนตลอดชว่งทีส่นทนากนันัน้

แล้วมารีย์ก็หันกลับมา และเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่ที ่นั ่นแต่นาง
ไม่ทราบว่าเป็นพระเยซู

พระองคต์รัสว่า "หญิงเอย๋ ร้องไหท้ำไม? เจา้กำลงัตามหาใครหรอื?"
มารีย์คิดว่าพระองค์เป็นคนสวนจึงตอบว่า "ท่านเจ้าข้าหากท่านเอา

พระองค์ไป ขอบอกข้าพเจ้าว่าท่านเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน ข้าพเจ้าจะได้รับ
พระองค์ไป"

พระเยซตูรสักับนางวา่ "มารย์ีเอ๋ย" ยอหน์ 20:14-16
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ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ทีเดียวท่ีจะกล่อมให้ทหารท่ีหย่ิงทะนงเหล่าน้ียอมพูดว่า พวกเขา
เผลอหลับไป การนอนหลับในขณะที่กำลังเข้าเวรยามอยู่นั้นมีโทษถึงตายทีเดียว แน่นอน
เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง แต่เราก็เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าซาตานเป็นผู้เคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลัง
เหตุการณ์เหล่าน้ี มันวิง่วุ่นไปมาพยายามควบคมุไมใ่ห้เกิดความเสยีหายตอ่การงานของมนั
ถึงอย่างไรซาตานก็คือ บิดาแห่งการมุสา มันเป็นการด้ินรนเพ่ือรักษาหน้า ไม่ต้องสงสัยเลยว่า
ซาตานรู้ตัวแล้วว่ามันกำลังพ่ายแพ้พระเยซู องค์พระคริสต์ได้ทำให้หัวของซาตานฟกช้ำไปแล้ว
ดังท่ีพระเจา้ทรงสญัญาไวน้านมาแลว้ในสวนเอเดน

มารีย์หันกลับมาหาพระองค์และร้องออกมาเป็นภาษาอารเมคว่า
"รบัโบน!ี" (ซ่ึงแปลวา่ พระอาจารย)์     ยอหน์ 20:16

ถึงตอนนี้ นางมีเหตุผลที่จะร้องไห้อีกแบบหนึ่งแล้ว นางคงได้โอบพระกายของ
พระองค์ไว้ บางทีนางคงโอบท่ีพระบาทของพระองค์ ตามธรรมเนียมท่ีปฏิบัติกันอยู่ในสมัยน้ัน

พระเยซตูรสัวา่ "อย่าหนว่งเหนีย่วเราไวเ้พราะเรายงัไมไ่ดก้ลบัไปหา
พระบิดา จงไปหาพวกพีน้่องของเราและบอกพวกเขาวา่ 'เรากำลังจะกลบัไปหา
พระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลาย ไปหาพระเจ้าของเราและ
พระเจ้าของท่านทั้งหลาย'"

มารีย์ชาวมักดาลาจึงไปแจ้งข่าวแก่เหล่าสาวกว่า "ข้าพเจ้าได้เห็น
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แล้ว!" และเลา่ถงึสิง่ทีพ่ระองคไ์ดต้รสักบันาง

 ยอห์น 20:17-18


ขณะท่ีเหตุการณ์เหล่าน้ีกำลังเกิดข้ึน พวกทหารกำลังว่ิงตามหามหาปุโรหิต ไม่มีทาง

ท่ีพวกนีจ้ะกลับไปรายงานปอนตอัิส ปิลาต

...ยามบางคนเข้าเมืองไปรายงานทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต่อพวกหัวหน้า
ปุโรหิต เม่ือพวกหวัหนา้ปุโรหติได้หารอืและวางแผนกบัเหลา่ผู้อาวุโสแลว้ เขาก็
มอบเงินกอ้นใหญใ่หพ้วกทหาร พร้อมท้ังส่ังว่า "พวกเจา้จงพดูว่า 'ตอนกลางคนื
ขณะที่เรานอนหลับอยู่เหล่าสาวกมาขโมยศพไป' หากความนี้รู้ไปถึงผู้ว่าการ
เราจะพูดแก้ต่างไม่ให้เจ้าเดือดร้อน" ดังนั้นพวกทหารจึงรับเงินและทำตาม
ท่ีพวกเขาสัง่ เรือ่งนีลื้อกระฉอ่นไปในหมูช่าวยิวจนถงึทกุวนันี ้มัทธวิ 28:11-15
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ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอุโมงค์ได้ว่างเปล่าไปแล้ว แม้แต่ศัตรูของพระเยซูก็ได้ยอมรับ

ขอ้เทจ็จรงิในเรือ่งนี ้ความจรงิของเรือ่งก็คอื พระเยซไูดฟ้ื้นคนืพระชนมแ์ล้ว พระองคท์รง
พระชนมอ์ยู่จริง มีร่างกายจริง น่ีไม่ใช่การกลับชาติมาเกิด แต่เป็นการฟ้ืนคืนพระชนม ์ตลอด
สามวันพระกายของพระองคน์อนน่ิงอย่างไร้ชีวิต ปราศจากวิญญาณอยู่ในอุโมงค์ แต่โดยการ
สำแดงถึงฤทธานุภาพเหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ พระเยซูได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วย
พระกายใหม ่ดังท่ีพระเยซไูด้ทำนายไวล่้วงหนา้แล้วในคำสอนของพระองค์

เหตุท่ีพระบิดาของเราทรงรักเราก็เพราะเราพลีชีวิตของเรา เพียงเพ่ือ
จะรับชีวิตนั้นคืนมาอีก ไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราแต่เราพลีชีวิตโดยสมัครใจ
เรามีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตและมีสิทธิ์ที่จะรับชีวิตคืนมาอีก...  ยอห์น 10:17-18


การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูไม่ใช่การตายแบบธรรมดา สำหรับมนุษยชาตินั้น

การตายถือเป็นผลของความบาป แต่พระเยซูทรงปราศจากบาป พระองค์จึงไม่จำเป็นต้อง
สิ้นพระชนม์ ตามกฎของความบาปและความตายนั้น พระเยซูย่อมสามารถที่จะดำรง
พระชนม์ชีพอยู่บนโลกนี้ได้ตลอดไป แล้วทำไมพระองค์จึงต้องสิ้นพระชนม์? ซาตาน
ไม่ได้ประหารพระองค์ตามใจชอบของมัน พวกยิวหรือพวกโรมันก็ไม่ได้ประหารพระองค์
พระเยซูทรงเลือกท่ีจะส้ินพระชนมด้์วยเต็มพระทัย ทำไมหรือ? บทต่อไปจะตอบคำถามขอ้น้ี
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วันพฤหสับดี พวกสาวกจดัเตรยีมพธีิปสักา
รับประทานปสักา
เดินไปสวนเกทเสมานี
พระเยซถููกจับกุมในสวน สาวกพากันหนี

วันศุกร์ การไตส่วนครัง้ท่ี 1 - ต่อหน้าอันนาส พ่อตาของมหาปโุรหติ
การไตส่วนครัง้ท่ี 2 - ต่อหน้ามหาปโุรหติ และสภาแซนเฮดรนิ
การไตส่วนครัง้ท่ี 3 - ต่อหน้าสภาแซนเฮดริน (เพ่ือทำให้ถูกกฎหมาย)

เวลา 6.30 น. การไตส่วนครัง้ท่ี 4 - ตอ่หนา้ปลิาต
การไตส่วนครัง้ท่ี 5 - ตอ่หนา้เฮโรด (พระเยซถููกเยาะเยย้)
การไตส่วนครัง้ท่ี 6 - ต่อหน้าปิลาต (พระเยซถููกโบยต)ี

เวลา 9.00 น. การตรงึบนกางเขน
เที่ยงวัน
เวลา 15.00 น. พระเยซทูรงรอ้งว่า "สำเร็จแล้ว" ม่านในวหิารขาดเวลาบา่ยสามโมง

โจรสองคนถกูหักขา สีข้างของพระเยซถููกหอกแทง
โยเซฟชาวอารมิาเธยีรอ้งขอรบัเอาพระศพของพระเยซไูปฝงั
พระเยซถููกฝังไวใ้นอโุมงค์

วันเสาร์
ทหารยามชาวโรมนัถกูรอ้งขอใหม้าเฝา้อุโมงค์
อุโมงคถู์กประทบัตราไว้

วันอาทิตย์ แผน่ดนิไหว - ก้อนหนิปดิอโุมงคถู์กกล้ิงออกโดย
ทูตสวรรค ์พวกทหารยามวิง่หนี
พวกผูห้ญงิไปยงัอุโมงค์
พระเยซปูรากฏแกม่ารย์ี และสะโลเม
พระเยซปูรากฏแกม่ารยีช์าวมกัดาลา
พระเยซปูรากฏแกเ่ปโตร

72 ช่ัวโมงทีเ่ปลีย่นแปลงประวติัศาสตร์
*ว
ันศ

ุกร
์ขอ

งช
าว
ยิว

วัน
เส
าร
์ขอ

งช
าว
ยิว

วัน
อา
ทิต

ย์ข
อง
ชา
วย
ิว

*วันของชาวยิวเริ่มต้นตอนตะวันตกดิน ผ่านช่วงกลางคืนไปจนถึงตะวันตกดินของอีกวันหนึ่ง
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ในวันนั ้นสาวกสองคนกำลังจะไปหมู ่บ้านเอมมาอูสซึ ่งห่างจาก

กรุงเยรูซาเล็ม ประมาณ 11 กิโลเมตร ท้ังสองสนทนากนัเก่ียวกับทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ขณะท่ีเขากำลังพูดคุยเร่ืองต่างๆ กันอยู่น้ัน พระเยซูเองได้เสด็จมาและทรงดำเนิน
ไปกบัพวกเขา แต่ทรงบนัดาลใหท้ั้งคู่จำพระองคไ์มไ่ด้

พระองค์ตรัสถามพวกเขาว่า "ระหว่างเดินมาตามทาง พวกท่าน
ถกเถียงเรื่องอะไรกันอยู่หรือ?"

ทั้งสองยืนนิ่งหน้าตาโศกเศร้า ลูกา 24:13-17

สาวกทั้งสองคนได้เล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นอย่างย่อๆ แน่นอน นี่ไม่ใช่
ข่าวใหม่สำหรับพระเยซู แต่พระองค์ทรงสงบฟังพวกเขาเล่าจนจบ พระองค์มีข่าวที่จะแจ้ง
แก่เขาทัง้สองด้วย

ท้ังสองคนนีไ้ม่ใชส่าวกวงใน แต่ก็เป็นสาวกของพระเยซู

คนหนึ่งชื่อเคลโอปัสทูลถามพระองค์ว่า "ท่านเป็นเพียงแขกเมือง
มากรงุเยรซูาเล็มหรอื จงึไมรู่เ้รือ่งตา่งๆ ท่ีเกดิข้ึนทีน่ั่นในชว่งนี?้"

"เร่ืองอะไรหรอื?" พระองคต์รัสถาม
ทั้งสองจึงทูลว่า "เรื่องพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ พระองค์ทรงเป็น

ผู้เผยพระวจนะ ทรงฤทธิอ์ำนาจในวาจาและการกระทำทัง้ต่อหนา้พระเจา้และ
ต่อหน้าประชาชนท้ังปวง พวกหัวหน้าปุโรหิตกับผู้นำของเรามอบพระองค ์ให้รับ
โทษประหาร พวกเขาตรึงพระองค์ท่ีไม้กางเขน แต่พวกเราหวังไว้ว่า พระองค์คือ
ผู้ที่จะมาไถ่ชนชาติอิสราเอล และยิ่งไปกว่านั้น นี่เป็นวันที่สามนับตั้งแต่เรื่อง
ท้ังหมดนีเ้กิดข้ึน นอกจากนัน้ผูห้ญิงบางคนในพวกเรา ยังทำใหเ้ราประหลาดใจ
คือเช้ามืดวันนี้พวกนางไปที่อุโมงค์ แต่ไม่พบพระศพของพระองค์ พวกนาง
กลับมาบอกเราว่าเห็นนิมิตมีทูตสวรรค์มาบอกว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่
แล้วเพ่ือนของเราบางคนไปทีอุ่โมงค์และได้พบเหมือนอย่างท่ีพวกผู้หญิงบอกไว้
แต่ไม่เห็นพระองค์"   ลูกา 24:18-24
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พระเจา้เองได้ทรงจดุประกายไฟแหง่ความเขา้ใจขึน้มาในความคดิของเขา ท้ังสอง
คนตืน่เต้นมาก

พระเยซูตรัสกับท้ังสองว่า "พวกท่านช่างเขลาจรงิหนอ และจิตใจช่าง
เชื่องช้าที่จะเชื่อสิ่งทั้งปวงซึ่งบรรดาผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้! พระคริสต์ต้อง
ทนทุกข์ทรมานด้วยส่ิงเหล่าน้ัน แล้วเข้าสู่พระเกียรติสิริของพระองค์ไม่ใช่หรือ?"
จากน้ันพระองค์ทรงอธิบายทุกอย่างท่ีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์เก่ียวกับพระองค์เอง
ให้เขาทั้งสองฟังตั้งแต่โมเสสตลอดจนผู้เผยพระวจนะทั้งปวง  ลูกา 24:25-27

พระเยซูตรัสบอกพวกเขาว่า พระเมสสิยาห์น้ันจำเป็นต้องทนทุกข์ ส้ินพระชนม์แล้ว
จะกลับฟ้ืนคืนชีวิตอีกคร้ังหน่ึง พระองค์ตรัสว่าน่ันเป็นส่ิงท่ีจำเป็น เพราะได้ทำนายไว้ล่วงหน้าแล้ว
โดยบรรดาผูเ้ผยพระวจนะในโบราณ แน่ใจไดเ้ลยวา่เร่ืองน้ีต้องทำใหส้าวกประหลาดใจมาก
แต่พระองค์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่าน้ัน พระองค์ได้ย้อนกลับไปทบทวนถึงพระคัมภีร์ของชาวยิว
และสอนให้พวกเขารู้ถึงเร่ืองราวของพระองคเ์อง เร่ิมต้นต้ังแต่ตอนแรกของเรือ่ง แล้วค่อยๆ
เล่าไปทีละขั้นทีละตอน ทีละเรื่องราว ตลอดทั้งพระคัมภีร์ นั่นต้องเป็นบทเรียนที่น่าสนใจ
อย่างย่ิง

เมื่อเข้ามาใกล้หมู่บ้านที่เขาทั้งสองจะไปนั้น พระเยซูทรงทำทีว่า
จะเลยไป แต่ท้ังคู่ทูลคะย้ันคะยอวา่ "แวะอยู่กบัเรากอ่นเถดิ เพราะใกลค่้ำจวน
จะหมดวันแล้ว" ดังน้ันพระองค์จึงทรงพักอยู่กับพวกเขา เม่ือพระองค์ทรงร่วมโต๊ะ
กับพวกเขา ทรงหยิบขนมปัง ขอบพระคุณพระเจ้าและหักส่งให้พวกเขา  แล้วตา
ของพวกเขาก็สว่างและจำพระองค์ได้ แล้วพระองค์ทรงหายไปจากสายตา
ของพวกเขา

พวกเขาจึงพูดกันว่า "ใจของเราเร่าร้อนอยู่ภายในไม่ใช่หรือขณะ
พระองค์ตรัสกับเรากลางทางและยกพระคัมภีร์มาอธิบายให้เราฟัง?"

  ลูกา 24:28-32

ทั้งสองลุกขึ้นกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มทันที       ลูกา 24:33

คุณคงนกึภาพออกว่า สาวกทัง้สองของพระเยซจูะปลืม้ปติิ
เพียงใด เม่ือสนทนากันไปตามทางขณะกลับเข้าไปในเมืองว่าจะเล่าให้
สาวกทัง้สิบเอ็ดคน* ฟังอย่างไรด ีตลอดเสน้ทางนัน้ต้องข้ึนเขาตลอด
ท้ังสองคนเรง่รีบเปน็อยา่งย่ิง เขามข่ีาวดมีาบอก!

* ยูดาห ์อิสการโิอท
ได้ฆ่าตัวตาย
ไปแล้ว
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แล้วคนทั้งสองนั้นก็ลุกขึ้นในโมงนั้นเอง กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
และพวกสาวกสิบเอ็ดคนชุมนุมกันอยู่พร้อมทั้งพรรคพวก กำลังพูดกันว่า
"องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเปน็ข้ึนมาแลว้จรงิๆ และไดป้รากฏแกซี่โมน"

ฝ่ายสองคนนั้นจึงเล่าความซึ่งเกิดขึ้นที่กลางทาง และที่เขาได้รู้จัก
พระองค์โดยการหักขนมปังนั้น

เม่ือเขาท้ังสองกำลังเล่าเหตุการณ์เหล่าน้ัน   พระองค์เองทรงยืนอยู่ท่ี
ท่ามกลางเขาและตรสัว่า "เจา้ท้ังหลายจงเปน็สขุเถดิ"

ฝ่ายเขาท้ังหลายสะดุ้งตกใจกลัวคิดว่าเห็นผี พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า
"ท่านทั้งหลายวุ่นวายใจทำไม เหตุไฉนความคิดสนเท่ห์จึงบังเกิดขึ้นในใจของ
ท่านทัง้หลายเลา่ จงดมืูอของเราและเทา้ของเราวา่เป็นเราเอง จงคลำตวัเราดู
เพราะวา่ผไีมมี่เนือ้และกระดกูเหมอืนทา่นเหน็เรามอียูน่ัน้"

เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์ทรงสำแดงพระหัตถ์และพระบาท
ให้เขาเห็น เมื่อเขาทั้งหลายยังไม่ปลงใจเชื่อ เพราะเป็นเรื่องน่ายินดีอย่าง
เหลือเชื่อ และกำลังประหลาดใจอยู่ พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า "พวกท่าน
มีอาหารกินท่ีน่ีบ้างหรือ" เขาก็เอาปลาย่างช้ินหน่ึงมาถวายพระองค์  พระองค์ทรง
รับมาเสวยต่อหน้าเขาทั้งหลาย

พระองค์ตรัสกับเขาว่า "น่ีเป็นถ้อยคำของเรา ซ่ึงเราได้บอกไว้แก่ท่าน
ทั้งหลาย เมื่อเรายังอยู่กับท่านว่า บรรดาคำที่เขียนไว้ในหมวดธรรมบัญญัติ
ของโมเสส และในหมวดผู้เผยพระวจนะและในหมวดสดุดีกล่าวถึงเรานั้น
จำเป็นจะต้องสำเร็จ"   ลูกา 24:33-44

พวกยิวแบ่งพระคัมภีร์ออกเป็นสามส่วน คือพระบัญญัติ, บทสดุดี และหนังสือ
ผู้เผยพระวจนะ พระเยซูทรงชีถึ้งพระคัมภีร์แต่ละตอนแล้วสำแดงให้พวกเขาเห็นว่าข้อความ
เหล่านีช้ี้ถึงพระองคอ์ยา่งไรบา้ง

จากน้ันพระองค์ทรงเปิดใจเขา เพ่ือพวกเขาจะสามารถเข้าใจพระคัมภีร์
พระองค ์ตรัสบอกพวกเขาวา่ "น่ีคือส่ิงท่ีเขียนไว ้คือพระครสิต์ต้องทนทกุขแ์ละ
เป็นขึ้นจากตายในวันที่สาม และให้ประกาศการกลับใจใหม่และการอภัยบาป
ในพระนามของพระองคแ์ก่มวลประชาชาติเร่ิมต้ังแต่ท่ีเยรูซาเล็ม ท่านท้ังหลาย
คือพยานของสิ่งเหล่านี้"   ลูกา 24:45-48
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พระเยซูตรัสว่า การสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์นั้น
เปน็ขา่วดซ่ึีงต้องป่าวประกาศไปทกุแห่งหน เร่ิมตน้ทีเ่ยรซูาเล็มก่อน

ก่อนทีเ่ราจะดำเนนิเรือ่งต่อไป ผมอยากจะหยดุตรงนีแ้ล้วยอ้นกลับไปทีจุ่ดเริม่ตน้
เช่นเดียวกับที่พระเยซูกระทำต่อสาวกของพระองค์ เราอยากเห็นพระเยซูทรงสำแดง
พระองคเ์องให้แก่เรา คือส่ิงต่างๆ ท่ีได้บันทกึไว้ในพระบญัญติั ข้อเขียนของผูเ้ผยพระวจนะ
และหนังสือสดุดี จริงๆ แล้วพระเยซูเสด็จมาในโลกเพ่ืออะไร และทำไมพระองค์จึงต้องทนทุกข์
และส้ินพระชนม ์ ท้ังๆ ท่ีทรงประสงคท่ี์จะกลับเปน็ขึน้มาจากความตายอกีครัง้หน่ึง? ทำไม
พระองคไ์ม่บอกให้คนเชือ่ในพระองคไ์ปเลย แล้วขา้มเรือ่งการถูกตรงึไปเสียทัง้หมด

การส้ินพระชนมแ์ละการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระองคมี์ความหมายอยา่งไรกันแน่
ภาพต่อชิ้นสุดท้ายกำลังจะถูกนำมาวางในที่ของมันแล้ว เมื่อคุณเข้าใจในส่วนนี้

คณุก็จะมองเหน็ภาพรวมได้

 
  ⌦ 

ท่ีจะตอบคำถามวา่ ...ทำไมพระเยซจึูงต้องส้ินพระชนมด้์วย? ได้น้ัน เราตอ้งเร่ิมที่
จุดเริม่แรก เช่นเดยีวกบัทีพ่ระเยซทูรงกระทำขณะดำเนนิไปตามถนนสูห่มู่บ้านเอมมาอสู


ยังจำไดไ้หมวา่ เร่ืองราวของเราเริม่ตน้ทีโ่มเสสกับพุ่มไมท่ี้มีไฟลุกอยู่ จากทีน่ั่นเอง

ท่ีองค์ผู้ย่ิงใหญ่สูงสุดทรงสำแดงพระนามส่วนบุคคลของพระองค์เองว่า ยาห์เวห์ พระผู้ดำรงอยู่
ได้ด้วยพระองคเ์อง

เรายังได้เรียนรู้ว่า ท่ีพุ่มไม้ท่ีมีไฟลุกอยู่น้ัน คำว่า บริสุทธ์ิ หมายถึง มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
ไม่เหมือนใคร จุดน้ีเป็นเร่ืองท่ีสำคัญ ดังท่ีพระคัมภีร์บอกเราไว้ซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า ยาห์เวห์ คือพระเจ้า
ผู้บริสุทธ์ิ เม่ือเราดำเนินเร่ืองต่อไป เราก็ได้เห็นอีกหลายอย่างท่ีเก่ียวกับลักษณะพิเศษเฉพาะ
ไม่เหมือนใครน้ี เราได้พบว่า

ยาหเ์วห ์เปน็พระวญิญาณนรัินดร์
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นบุคคล หรือเป็นผู้มีชีวิต ประกอบด้วยบุคลิกภาพและ
คุณลักษณะ ไม่ใช่พลังจักรวาล หรืออำนาจเบือ้งบนทีเ่ป็นนามธรรม
ยาห์เวห์ เป็นกษัตริย์ เป็นองค์ผู้สูงสุด ผู้ครอบครองทุกสรรพส่ิงท่ีมีอำนาจสูงสุด
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พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงสัพพัญญ ู ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นและ
ทรงสถติในทกุแหง่หนไดใ้นเวลาเดยีวกนั
พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งระเบียบ พระองค์ทรงก่อตั้งทั้งกฎฝ่าย
วิญญาณและวตัถุข้ึนมา ซ่ึงพระองคท์รงดำรงรกัษามนัไวด้้วยความสตัยซ่ื์อ
ยาห์เวห์ ทรงเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบ ทรงบริสุทธิ์ในด้านศีลธรรม และ
ปราศจากบาป
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าท่ีเท่ียงธรรม ทรงยุติธรรมอย่างสมบูรณ์แบบ
ในการทำการทกุอย่างของพระองค ์พระองคท์รงเปน็ผูพิ้พากษา ซ่ึงทุกคนตอ้ง
เสนอรายงานตอ่พระพกัตรพ์ระองค์
พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าผู้ห่วงใย พระองค์ทรงรักทุกคน
แม้กระทัง่คนทีไ่ม่สมควรจะไดรั้บ
ยาห์เวห์ ทรงเป็นพระเจ้าท่ีซ่ือสัตย์-พระเจ้าผู้ทรงมีประวัติท่ีเราพ่ึงพาไว้วางใจได้
พระองคท์รงตรสัสัญญาและทรงรกัษาพระสญัญาของพระองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงยิง่ใหญ ่แต่พระองคก็์ทรงติดตอ่สือ่สารกับมนษุย์
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเปน็พระเจา้องคเ์ดียว แต่ทรงเปน็สามบคุคล คือ พระบดิา
พระบตุร และพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ

ไม่มีผู้ใดบริสุทธ์ิสูงส่งเสมอเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีผู้ใดนอกจาก
พระองค์...    1 ซามูเอล 2:2

เราเห็นได้จากพระลักษณะต่างๆ เหล่านี้รวมกันซึ่งทำให้พระยาห์เวห์ทรงเป็น
พระเจา้ผู้ท่ีมีพระลักษณะทีพิ่เศษเฉพาะ พระคมัภีร์กล่าววา่

เป็นเร่ืองจำเป็นอย่างย่ิงยวดท่ีเราจะต้องเข้าใจถึงพระลักษณะของพระเจ้า เพราะเรา
จำเป็นต้องรู้ให้ได้ว่าพระองค์ผู้ทรงถูกตรึงอยู่บนกางเขนนั้นคือใคร พระคัมภีร์กล่าวว่า
พระองคคื์อ พระยาหเ์วห์น่ันเอง แล้วทำไมหรอื ทำไมพระองคจึ์งทรงเลอืกท่ีจะมารบัสภาพ
เป็นมนษุย ์และรับการทนทกุข์ทรมานอยา่งแสนสาหัสจนถงึความตายเชน่นัน้

⌦
คุณคงจำได้ว่า ไม่นานหลังจากการเนรมิตสร้างโลก ซาตานได้นำเหล่าทูตสวรรค์

หน่ึงในสามให้ทำการกบฏต่อต้านพระเจ้า เราได้เห็นแล้วว่า การกบฏคร้ังน้ีเป็นจุดเร่ิมของยุค
ท่ีซาตานและความบาปไดค้รอบงำโลก เพ่ือจะชว่ยใหเ้ราเขา้ใจถึงธรรมชาตขิองบาปไดดี้ข้ึน
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พระคมัภรีไ์ดก้ล่าวเปรยีบเทยีบไวอ้ยา่งนา่สนใจวา่
ด้านศีลธรรม: ความบาปคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความถูกต้องด้านศีลธรรม
มันเปน็ ส่ิงท่ีผิด และเป็นความอธรรม
ด้านสังคม: ความบาปคือการไม่เคารพสิทธิอำนาจ เพราะคนบาปคิดว่าเขารู้
มากกวา่พระเจา้ มันเปน็การไมเ่ช่ือฟงั และการกบฏ
ด้านการแพทย์: ความบาปเปรียบเหมือนกับโรคร้าย เป็นสภาวะความตาย
ฝ่ายวญิญาณ การกระทำบาปคอือาการของสภาวะเจบ็ปว่ยนัน้
การเกษตร: ความบาปเปรียบเสมือนกับ "สินค้า" ที่เสื ่อมทรามไปแล้ว
(แปลตรงตวัคอื "เสีย" หรือ "เนา่")
การทหาร: ความบาปเปรียบเหมือนนักธนูที่ยิงพลาดเป้าหมาย ความคิด
หรือการกระทำใดๆ ท่ีไม่ถึงมาตรฐานความสมบรูณ์แบบถือเป็นความบาปท้ังส้ิน
ด้านกฎหมาย: ความบาปคือการฝ่าฝืนกฎหมาย พระเจ้าได้ทรงตั้งระเบียบ
กฎเกณฑ์ไว้ แม้จะเปน็กฎขอ้ท่ีเล็กน้อยทีสุ่ดก็ตาม ความบาปคอืการไมป่ฏิบตัิ
ตามกฎหมาย

เราพบวา่ ยุคแห่งความบาปนีจ้ะไมย่ั่งยืนตลอดไป แต่โลกจะตอ้งมาถึงจุดจบโดย
พระผูเ้ป็นเจา้จะกระทำเอง เพราะวา่....

...พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และพิพากษา
ชนชาตต่ิางๆ ด้วยความจรงิของพระองค ์     สดุดี 96:13


เมื่อดำเนินเรื่องราวต่อไป เราพบในทันทีว่า ภายหลังการเนรมิตสร้างนั้นได้เกิด

มิตรภาพท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะระหว่างยาห์เวห์กับมนุษย์ พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์
ขึ้นมาให้เป็นแบบหุ่นยนต์ แต่ให้มีเจตนา เพื่อมนุษย์จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ด้วยการ
ตดัสนิใจเชือ่ฟังดจุดงัลูกทีเ่ชือ่ฟังให้เกียรตเิชือ่ฟังบดิาของตน

คุณคงจำได้ว่า อาดัมกับเอวาได้เสวยสุขจากประโยชน์ต่างๆ มากมายจากการ
สัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า เพราะพระผู้สร้างผู้เป็นเจ้าของชีวิตของเขาได้ทรงอุทิศตนเพ่ืออำนวย
ประโยชนสุ์ขแก่พวกเขา มนษุยซ่ึ์งปราศจากบาปถกูสร้างข้ึนมาตามพระฉายาของพระเจา้ได้
ดำเนนิชวีติในฐานะสหายของพระเจา้จำเพาะพระพกัตรข์องพระเจา้ผูส้มบรูณแ์บบ

แต่ต่อมาอาดัมกับเอวาได้กระทำบาป เน่ืองจากสภาพแวดล้อมของเหตุการณ์สำคัญ
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ครั้งนี้ถือเป็นภาพต่อชิ้นสำคัญของเรื่อง พระคัมภีร์จึงใช้ภาษาภาพที่มีพลังมาก เพื่อ
บรรยายใหเ้ราเขา้ใจถงึส่ิงทีไ่ดเ้กิดขึน้ในคราวนัน้

พระคัมภีร์กล่าวว่า มนุษย์ได้เลือกที่จะเชื ่อฟังซาตานแทนที่จะเชื ่อฟัง
พระยาห์เวห์ มนุษย์ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงในการกบฏตอ่พระเจ้าเช่นเดียวกับ
ซาตาน เขาจงึได้กลายเปน็ศัตรูกับพระเจา้ไป
การเลือกอย่างนั้น ทำให้มิตรภาพอันพิเศษระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ได้ถูก
ทำลายไป มนุษย์จึงถูกกันออกห่างจากพระเจ้า พระเจ้าทรงดูเหมือนจะอยู่
ห่างไกลออกไป
ซาตานไม่ใช่เพ่ือนท่ีปรารถนาดีเหมือนอย่างท่ีพระยาห์เวห์เคยเป็น มารร้ายได้
บังคับมนุษย์ให้กระทำตามเจตนาร้ายของมันด้วยคำมุสา มนุษย์จึงได้กลาย
เปน็ทาสของซาตาน เพ่ือกระทำบาป
มนุษย์ได้เลือกเดินในเส้นทางที่นำไปสู่ถิ่นทุรกันดารฝ่ายวิญญาณ ถึงแม้เขา
จะพยายามลองดูศาสนาต่างๆ แต่ก็ไม่มีศาสนาใดเลยที่จะสามารถนำเขา
กลับไปยงัพระเจา้ยาหเ์วห์ได้ มนษุยไ์ด้หลงหาย

องค์ยาห์เวห์ได้สลัดผ้าคลุมแห่งมิตรภาพออก และสวมใส่ครุยแห่งผู้พิพากษา
แทน ในฐานะผู้พิพากษา พระผู้เป็นเจ้าพบว่ามนุษย์มีความผิดในข้อหาฝ่าฝืน
กฎหมายของพระองค ์เป็นการกระทำผดิตอ่พระเจา้ผู้ทรงชอบธรรม
กล่าวโดยสรุป พระเจ้าได้ทรงเขียนคำตัดสิน และออกใบแจ้งหน้ีข้ึนมา มนุษย์
จึงตกเป็นลูกหน้ี และต้องชำระคืน เพราะว่าบทลงโทษของการทำบาปนัน้คือ
ความตาย
เพราะกลิ่นสาปของความบาปได้ทำลายชีวิตทุกส่วนของมนุษย์ องค์พระผู้
เป็นเจ้าได ้ทรงตัดขาดจากมนุษยชาติ ความสัมพันธ์สนิทระหว่างมนุษย์กับ
พระเจา้ไดส้ิ้นสดุลงแลว้ น่ันคอืความตาย
มนษุยท์กุคนในเวลานีจ้งึตอ้งพบกบัความตายฝ่ายรา่งกาย วญิญาณจะตอ้ง
แยกออกจากรา่งกาย ชีวิตของคนจะต้องแยกขาดจากญาตแิละมิตรสหาย

เม่ือเขาเลือกทางของตนเอง เขาก็เลือกท่ีจะไม่เช่ือฟังพระบัญชาท่ีพระเจ้ามอบให้เขา
เราพบว่าเม่ือใดก็ตามท่ีเราฝ่าฝืนกฎหมาย เราจะต้องพบกับผลลัพธ์ตามมาเสมอ เช่นเดียวกัน
ในกรณนีี้
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ภาษาภาพเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นว่าพระเจ้ากับมนุษย์นั้นอยู่ห่างกัน
เพียงใด เพราะผลจากการทำบาปของอาดัมกับเอวา เราได้สรุปออกมาเป็นคำถามเก่าแก่
สามประการ ได้แก่:

เม่ือร่างกายตายไปแลว้ ก็จะมีความตายครัง้ท่ีสองตามมา มนุษย์จะถูกแยก
จากองค์ยาห์เวห์และการสำแดงความรกัของพระองค์แบบตลอดไปเปน็นิตย์
มนุษย์จะต้องพินาศในบึงไฟนรก ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเตรียมไว้สำหรับซาตานและ
ลูกสมุนของมนั

ความตายทัง้สามด้านบัดน้ีได้ครอบครองชวิีตของมนุษย์ไปแล้ว ซ่ึงเขาก็ไม่สามารถ
จัดการอะไรมันได้ มันเป็นความจริงอันขมขื่นที่แฝงอยู่ ซึ่งทุกคนต้องเผชิญเหมือนกัน
และทุกคนกลัวเม่ือนึกถึงเร่ืองน้ีอย่างมีสติ พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเร่ืองน้ีไว้ชัดเจน และอย่างมี
สิทธิอำนาจวา่...

...แต่ละคนจะตอ้งตายเพราะบาปของตนเอง     2 พงศาวดาร 25:4

เราจะหลีกพ้นจากผลของการทำบาป คือโทษทัณฑ์แห่งบาป
ของเราไดอ้ยา่งไร?

เราจะรับเอาความชอบธรรมที่เทียบเท่ากับความชอบธรรม
ของพระเจ้า เพ่ือจะให้เป็นท่ียอมรับและสามารถกลับไปอยู่ใน
ท่ีประทับของพระเจ้าได้อย่างไร?
เราจะให้ชื่อของเราถูกบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของ
พระเมษโปดกไดอ้ยา่งไร?


ถึงแม้มนุษย์จะถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า

พระฉายานัน้ก็ได้เส่ือมเสียไปแลว้เพราะความบาป ยังจำไดใ้ช่ไหม
ว่า อาดัมกับเอวาไดพ้ยายามปกปดิความบาปนัน้
โดยการเอาใบมะเดื่อมาคลุมกายของเขา
เราได้เห็นแล้วว่า ถึงแม้องค์ยาห์เวห์จะไม่
ยอมรับการกระทำของพวกเขา แต่พระองค์
ก็ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขาให้สิ ้นหวัง พระองค์
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ได้ทรงจัดเตรียมหนทางไว้ เพื ่อให้มนุษย์ได้ฟื ้นสภาพกลับสู ่ความสัมพันธ์ที ่ถูกต้อง
กับพระองค ์น่ีคือส่ิงท่ีเราจำเปน็ตอ้งรู้


เช่นเดียวกับที่อาดัมและเอวาซึ่งไม่สามารถทำให้ตนเองเป็นที่ยอมรับของพระเจ้า

ได้โดยการปรับปรุงแก้ไขภายนอก เราเองก็ไม่อาจทำให้พระเจ้ายอมรับได้โดยอาศัย
พฤติกรรมภายนอกของเรา เราอาจทำให้คนอ่ืนประทับใจได้โดยรูปกายภายนอก แต่พระเจ้า
ทรงทราบว่าตัวตนท่ีแท้จริงของเราเป็นอย่างไร พระองค์ทรงทราบความคดิภายในเรา ส่ิงท่ีเรา
คิดและจนิตนาการอยูน้ั่น

อาดัมกับเอวารู้ว่า เขาต้องการส่ิงคลุมกาย แต่การใช้ใบมะเด่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ท่ีผิด เขาทัง้สองต้องการ "เส้ือผา้ทีถู่กตอ้ง" คือการปกคลมุทีพ่ระเจา้เป็นผูท้รงจดัเตรยีมให้
พระคมัภรีก์ล่าววา่

พระเจ้าพระยาห์เวห์ทรงทำเครื่องนุ่งห่มจากหนังสัตว์ให้อาดัมกับ
ภรรยาสวม    ปฐมกาล 3:21

เราพบว่า ส่ิงปกคลุมทางกายน้ีเป็นภาพเล็งถึงส่ิงปกคลุมฝ่ายวิญญาณ ใบมะเด่ือน้ัน
เปรียบเสมือนผ้าข้ีร้ิว เป็นความชอบธรรมแบบมนษุย์เพ่ือพยายามปกปดิหัวใจท่ีสกปรกด้วย
ความบาป ในทางกลับกัน เสื้อผ้าที่ทำจากหนังสัตว์คือเสื้อผ้าสะอาดที่พระผู้เป็นเจ้าได้
จัดเตรียมไว้ และสะท้อนถึงภาพว่ามนุษย์เป็นผู้บริสุทธ์ิ เป็นท่ียอมรับในสายพระเนตรพระเจา้

แต่สิ่งนี้มีผลกระทบต่อเราในเวลานี้อย่างไรบ้าง ง่ายมาก สัตว์ตัวหนึ่งจำเป็นต้อง
ตายไปเพื่อให้อาดัมกับเอวาได้มีเสื้อผ้าที่พระเจ้ายอมรับ พระเยซูก็ทรงยอมสิ้นพระชนม์
เพ่ือให้เราทัง้หลายไดเ้ปน็ทีย่อมรบัจำเพาะพระพกัตรพ์ระเจา้เชน่เดยีวกนั

ในขณะท่ีเหล่าสาวกกำลังพยายามท่ีจะเข้าใจในพระดำรัสของพระเยซูอยู่น้ัน มันก็คง
มีกระแสคำถามท่ีพร่ังพรูออกมามากมายว่า ทำไมองค์ยาห์เวห์จำเป็นต้องให้สัตว์ตัวหน่ึงตาย
เพื่ออาดัมกับเอวาด้วย? ทำไมพระเจ้าถึงไม่ปกคลุมกายของเขาด้วยใบไม้ที่พระองค์ทรง
เลือกเอง และทำไมพระเยซตู้องส้ินพระชนมเ์พ่ือเราดว้ย มีหนทางอืน่อีกไหม

บางท ีพระเยซคูงไดเ้ล่าถึงเร่ืองราวของคาอนิกับอาเบล
จำได้ไหมว่า คาอินและอาเบลได้นำเคร่ืองบูชามาถวายแก่พระเจ้าอย่างไรบ้าง คาอิน

นำผักมาถวาย ส่วนอาเบลนำสตัว์มาถวายเปน็เครือ่งบูชา พระเจา้ไม่ยอมรบัเครือ่งบูชาของ
คาอิน แต่ทรงยอมรบัเครือ่งบูชาของอาเบล ทำไมหรอื
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พระคัมภีร์กล่าวว่า คาอินไม่ได้เช่ือพระเจ้า เขามีความคิดของตนเองในเร่ืองการกำจัด

ความบาป และเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้า ในทำนองเดียวกัน โลกของเราเต็มไปด้วยผู้คนท่ีมี
ปรัชญาของตนเองเก่ียวกับพระเจ้าและวิธีการท่ีจะทำให้พระองค์ชอบพระทัย ผู้คนนิยมออกแบบ
พระเจ้าตามใจของตนเอง คาอินคิดเอาเอง และกระทำตามใจของ
ตนเอง แต่เคร่ืองบูชาท่ีเขานำมาถวายน้ันไม่ได้เป็นไปตามวิธีการ
ของพระเจ้าในการจัดการกับความบาป
ผักไม่มีเลือดที่จะหลั่งออก คาอิน
เพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงท่ีว่า...

เคร่ืองบูชาของเขาไม่ได้สะท้อนถึงภาพของส่ิงท่ีพระเยซูจะทรงกระทำบนไม้กางเขน
พระคมัภรีบ์อกเราวา่…

ความสัมพันธ์ที ่แตกหัก ไม่อาจจะฟื้นคืนสภาพได้โดยอาศัยวิธีการที ่คาอิน
คิดข้ึนมาเอง


ในทางตรงกันข้าม อาเบลไว้วางใจให้พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของตน

และพระเจ้าทรงยอมรับเครื่องบูชาของเขาเพราะมันสะท้อนถึงสิ่งที่พระเยซูจะทรงกระทำ
บนไมก้างเขน

อย่าเป็นเหมือนคาอินผู้เป็นฝ่ายมาร... ก็เพราะการกระทำของตน
ชั่วร้ายและการกระทำของน้องชอบธรรม    1 ยอหน์ 3:12

มันเป็นการสะท้อนถึงการลบบาป เช่นเดียวกับที่สัตว์ตัวหนึ่งต้องตายแทน
อาเบล เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพว่าพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมเครื่องคลุมกาย
ที่ถูกต้อง ให้แก่มนุษยชาติซึ่งเต็มไปด้วยความบาป พระเยซูก็จำเป็นต้อง
สิ้นพระชนม์แทนเราเพื่อชำระให้เราสะอาดอย่างแท้จริง พระเยซูทรงกระทำ

...และถ้าไม่มี
การหลั ่งเลือด ก็ไม่มี
การอภยับาป  ฮีบรู 9:22
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มิตรภาพทีเ่คยเสียไปเพราะความบาป บัดน้ีได้รับการฟ้ืน
สภาพแล้ว ผ่านทางการสิน้พระชนมข์องพระเยซบูนไมก้างเขน

ตะวันออกไกลจากตะวันตกเพียงใด พระองค์ก็ทรงยกเอาการ
ล่วงละเมิดของเราออกไปไกลเพียงนั้น      สดดีุ 103:12

ด้วยว่าพระคริสต์สิ ้นพระชนม์เพื ่อลบล้างบาปครั้งเดียวเป็นพอ
คือผู้ชอบธรรมตายเพือ่คนอธรรม เพ่ือนำเราทัง้หลายไปถงึพระเจา้...

   1 เปโตร 3:18

มันเป็นการสะท้อนถึงตัวแทน เช่นเดียวกับท่ีสัตว์ไร้เดียงสาตัวหน่ึงต้องตายแทน
อาเบล เพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นภาพวา่พระเจา้จะทรงชำระหนีบ้าปอยา่งไร พระเยซู
ผู้ทรงปราศจากบาปกท็รงส้ินพระชนม์แทนเรา ซ่ึงเป็นการชำระหน้ีบาปท่ีแท้จริง

คร้ังหน่ึง พวกท่าน
เคยแยกขาดจากพระเจ้า
และเป็นศัตรูกับพระองค์

. . .แต ่ บ ั ดน ี ้
ทรงให้ท่านคืนดีกับพระองค์
โดยการสิ ้นพระชนม์ของ
พระครสิต์...  โคโลส ี1:21-22

ในฐานะที่เป็นพงศ์พันธุ์ของอาดัมกับเอวา เราถือกำเนิดขึ้นมาในโลกนี้
อย่างศัตรขูองพระเจา้...

...แต่บัดนี้ เพราะการสิ้นพระชนม์ทางกายของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้น
เราไดถู้กทำให้กลับคนืดีกับพระเจา้แล้ว เราสามารถเปน็สหายกบัพระเจา้ได้
อีกครัง้ มิตรภาพทีเ่คยเสยีไปนัน้ไดรั้บการฟืน้สภาพแลว้

มากกว่าการปกคลมุความบาป การส้ินพระชนมข์องพระองคไ์ด้ทรงขจดัผ้าข้ีร้ิว
สกปรกของเราออกไป
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ในสมัยของโนอาห์ ผู้คนต่างเพิกเฉยต่อพระเจ้า

แต่องค์ยาห์เวห์ก็ไม่ได้งดเว้นการพิพากษา เนื่องจากการที่
พวกเขามีทัศนะในการดำเนินชีวิตแบบผิดๆ
พระคัมภีร์กล่าวว่า พวกเขาได้พบ
กับความพนิาศ

ในทำนองเดียวกัน
พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรง
พิพากษามวลมนุษย์ ไม่ว่าพวกเขา
จะมคีวามคดิอยา่งไรกต็าม

วิถีทางของคาอนิ วิถีทางของอาเบล พระเยซู

ถวายผกัเปน็เครือ่งบชูา ถวายสตัวเ์ป็นเครือ่งบูชา ถวายพระองคเ์อง

ไมมี่การหลัง่เลือด มกีารหลัง่เลือด มกีารหลัง่เลือด

ไมม่กีารยกโทษบาป มกีารยกโทษบาป1 มกีารยกโทษบาป

ไว้ใจในความคดิของตนเอง อาเบลไวว้างใจพระเจา้ เราตอ้งไวว้างใจพระเจา้

พระเจา้ไมย่อมรบัคาอนิ พระเจา้ยอมรบัอาเบล พระเจา้จะทรงยอมรบัเรา
เครือ่งบูชาของเขา เครือ่งบูชาของเขา การสิน้พระชนมข์องพระเยซู
ทำให้คนสบัสน สะทอ้นถึงส่ิงท่ีพระเยซู ทำใหภ้าพการเผยพระวจนะ

จะทรงกระทำบนไมก้างเขน ไดส้ำเรจ็เปน็จรงิ

คนโงร่ำพงึอยูใ่นใจวา่ "ไมมี่พระเจา้"  สดุดี 14:1; 53:1

ผูท่ี้วางใจในตวัเองเปน็คนโงเ่ขลา...  สุภาษติ 28:26

องค์ยาห์เวห ์ จะทรงยอมให้เราเพิกเฉยและอาจปฏิเสธพระองค์อยู่ชั่วขณะหนึ่ง
แต่ในท้ายที่สุดเราจะต้องเผชิญกับบทสรุปที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นั่นคือ เราจะต้องจ่าย
โทษทณัฑ์ความบาปของเราโดยความตายชัว่นรินัดร์
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มีเพียงทางเดียวท่ีจะช่วยให้เรารอดจากการพิพากษาได้ คนท่ีเพิกเฉยต่อหนทางน้ัน
ก็จะต้องเผชิญกับชะตากรรมเช่นเดียวกับคนเหล่านั้นที่ไม่ยอมฟังเสียงเตือนของโนอาห์
เรื่องน้ำที่กำลังจะท่วมโลก ซึ่งเป็นการเล็งถึงความตายชั่วนิรันดร์ พระคัมภีร์กล่าวไว้อย่าง
ชัดเจนวา่ พระเยซทูรงเปน็ทางเดยีวทีจ่ะไปถงึพระเจา้ได้


ยังจำประชาชนที่หอบาเบลได้ไหม เราได้เห็นถึงความกระตือรือร้นที่ตอบสนอง

ตัณหาส่วนตวัโดยการสรา้งหนทางไปสูส่วรรค ์พวกเขากลา่ววา่...

จำได้ไหมว่า พระเจ้าทรงช่วยให้โนอาห์ และครอบครัวของท่านรอดปลอดภัย
โดยเรือใหญ่ มีเพียงเรือลำเดียว และมีประตูเดียวเท่านั้น ที่จะช่วยให้เราพ้นจากภัยของ
น้ำท่วมได ้ไม่มีทางเลือกอย่างอ่ืน

ในทำนองเดียวกัน พระเยซูก็ทรงเป็นหนทางเดียวท่ีจะนำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ เราจะพบ
กับความปลอดภยัไดเ้ม่ืออยู่ในเรอืเท่าน้ัน เช่นเดยีวกนั เราจะรอดปลอดภยัจากการลงโทษ
เป็นนติยไ์ด้ ก็โดยการไวว้างใจในพระเยซเูท่าน้ัน พระเยซตูรสัว่า

"เราเป็นทางน้ัน เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้
นอกจากมาทางเรา"       ยอหน์ 14:6

แล้วพวกเขาพูดว่า "มาเถิด ให้เราสร้างเมืองท่ีมีหอสูงข้ึนถึงฟ้า สำหรับ
พวกเรา เพ่ือเราจะไดส้รา้งชือ่ใหกั้บตนเอง..."     ฐมกาล 11:4

ผู้ทรงสภาพพระเจ้า... กลับทรงสละทุกสิ่งมารับสภาพทาสบังเกิด
เป็นมนุษย์และเม่ือทรงปรากฏเปน็มนุษย์ พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงและยอม
เชื่อฟังแม้ต้องตายบนไม้กางเขน!

ฉะน้ันพระเจ้าจึงทรงเชิดชูพระองค์ข้ึนสู่ท่ีสูงสุด และประทานพระนาม
เหนือนามทั้งปวงแก่พระองค์ เพื่อทุกชีวิตในสวรรค์ บนแผ่นดินโลกและใต้
แผ่นดินโลก จะคกุเข่าลงนมสัการพระนามของพระเยซ ูและทุกลิน้จะยอมรบั
ว่าพระเยซูคริสต์คือองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสิริแด่
พระเจ้าพระบิดา    ฟิลิปปี 2:6-11

ในทางตรงกนัขา้ม พระคมัภีร์กล่าววา่พระเยซ…ู
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พระคมัภีร์กล่าววา่ มวลมนษุยทุ์กคนจะตอ้งตัดสินใจเลอืกทางใดทางหนึง่เท่าน้ัน คือ:
1. เราจะเป็นคนเย่อหยิ่งเหมือนชาวบาเบล มุ่งมั่นที่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง

และสรรคส์ร้างวิธีการของเราเองเพือ่จะไปสูพ่ระเจา้ หรือ..
2. เราจะถ่อมตัวลง ยอมรับพระนามของพระเยซวู่า พระองค์ทรงเป็นหนทางเดียวท่ี

องค์ยาห์เวห์ทรงยอมรบั
มเีพียงแคท่างเลอืกสองทางนีเ้ทา่นัน้ คนทีเ่ลือกเอาหนทางแรก จะไมม่ชีือ่บนัทกึ

ไว้ในหนงัสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดก แต่ถึงกระนัน้ ภายหลงัความตายแลว้ทกุคนจะถกู
บงัคบัใหค้กุเขา่ลงกราบและยอมรบัวา่พระเยซคูอืองคย์าหเ์วห์


จำไดไ้หมวา่ หอบาเบลคอืระบบศาสนาอนัแรกทีป่รากฏ

อยู่ในพระคัมภีร์ เรากล่าวไปแล้วว่า นิยาม
ของคำว่า "ศาสนา" นั้นคือความ
พยายามของมนุษย์ที่จะเข้าถึง
พระเจ้า ด้วยความหวังท่ีจะได้รับ
ความโปรดปราน หรือปัดเป่า
เคราะห์ร ้ายออกไป ผู ้คนใน
หอบาเบลใช้แรงงานทาสในการ
ทำอิฐและปูนสอเพื่อก่อสร้างประตูไปสู่พระเจ้า
ในทำนองเดยีวกนั ศาสนาก็เป็นเหมอืนนายงานทีค่อยบงัคับให้เราทำการหนกั มันเรยีกรอ้ง
ให้เราทุ ่มเทมากขึ ้นเรื ่อยๆ เพื ่อให้เป็นที ่พอใจพระและเทพเจ้า ทั้งวิญญาณชั่วและ
รูปเคารพตา่งๆ แต่พระคมัภีร์กล่าววา่ หนทางตา่งๆ เหล่าน้ีไม่อาจสรา้งสะพานขา้มหุบเหว
ทีเ่กิดขึน้เพราะความบาปไดเ้ลย

แต่วิธีการของพระคัมภีร์นั้นตรงกันข้ามกับศาสนา พระคัมภีร์กล่าวว่าประตูเดียว
ที่นำไปถึงพระเจ้าได้นั้น ถูกเปิดออกโดยองค์ยาห์เวห์พระผู้เป็นเจ้าเอง ผู้ซึ่งเสด็จลงมา
เยี่ยมเยียนมนุษย์ด้วยพระเมตตาในสภาพขององค์พระเยซูคริสต์ การงานทั้งสิ้นที่จำเป็น
ต้องทำเพ่ือสมานความสมัพันธ์กับพระเจา้น้ันไดส้ำเร็จแล้วโดยพระเยซบูนไมก้างเขนนัน้

ถึงแม้ศาสนาในโลกจะอา้งว่ามีหลายประตท่ีูนำไปถงึพระเจา้ได ้แต่พระเยซตูรสัว่า
ชีวิตเรามเีพียงแคส่องทางเทา่น้ัน
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ชายและหญงิทกุคนเกดิมาในโลกโดยดำเนนิอยูใ่นทางกวา้งซ่ึงนำไปสูค่วามพนิาศ
มันเปน็หนทางทีค่นนยิม มีผู้คนมากมายดำเนนิในทางนัน้ แต่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเชือ้เชิญเรา
ที่จะก้าวออกมาจากฝูงชนแล้วก้าวเข้าไปสู่ประตูคับแคบ เพื่อดำเนินในเส้นทางที่นำไปสู่
ชีวิตนรัินดร ์ผู้เผยพระวจนะทา่นหนึง่ได้เขียนถงึทางเลอืกของตนไวว่้า

จงเขา้ไปทางประตแูคบเถดิ เพราะประตกูวา้งและทางเดนิสบายนัน้
ย่อมนำไปสู่นรก มีคนมากมายเดินทางสายน้ัน ส่วนประตูแคบและทางเดินวิบาก
ซึ่งนำไปสู่ชีวิตนั้นมีน้อยคนนักที่ได้พบ   มัทธวิ 7:13-14

ชนชาติทั้งปวงอาจจะดำเนินในนามของเทพเจ้าของตน ส่วนเรา
จะดำเนนิในพระนามพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเราตลอดนรัินดร ์    มีคาห ์4:5

วิถีทางของ วิถีทางของ วิถีทางของ วิถีทางของ
บาเบล ศาสนา โนอาห์ พระเยซู

สรา้งชือ่เสียงไว้ มีหลายนาม มปีระตเูดียว มพีระผูช้ว่ยใหร้อด
เพ่ือตนเอง และหลายหนทาง และเรอืลำเดียว องคเ์ดียวคอืพระเยซู
ริเร่ิมระบบ ทีจ่ะไปถงึพระเหลา่น้ี ทีช่ว่ยใหร้อด  พระเมสสยิาห์
ศาสนาแรก หลายคนลองเขา้ไป ปลอดภยัได้ มีน้อยคนที่

ทางประตน้ีู มีน้อยคนทีเ่ข้าไป เขา้ไปทางประตน้ีู

ไว้วางใจในการทำดี ไว้วางใจในการทำดี โนอาหไ์วว้างใจ ตอ้งไวว้างใจในองค์
ตามแนวศาสนา ตามแนวศาสนา ในองคย์าหเ์วห์ พระผู้ช่วยให้รอด

คนกระจดั ไม่เป็นท่ี โนอาหร์อด รอดพน้จาก
กระจายไป ยอมรบั การพิพากษา

ส่ิงท่ีต้องทำ สำเรจ็แลว้
และห้ามทำ
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  ⌦⌫ 

ขณะที่พระเยซูได้ทรงอธิบายให้สาวกของพระองค์ฟังว่าพระองค์จะต้องทำให้
พระคัมภีร์สำเร็จนั้น มันคงเป็นสิ่งที่ทำให้ดวงตาของสาวกทั้งสองเต็มไปด้วยประกายแห่ง
ความตืน่เตน้ ทุกอย่างเร่ิมมเีหตุมีผล พระเยซทูรงเลา่ต่อ

 
ยังจำไดไ้หมตอนทีอั่บราฮมักบัโลทมาถงึคานาอนัในครัง้แรก แล้วพวกเขาทัง้สอง

แบง่ทีด่นิกนั โดยความโลภโลตไดเ้ลือกเอาแผน่ดนิทีอุ่ดมสมบรูณท์ีสุ่ดในพืน้ทีน่ัน้ แตก่าร
เลือกของโลตได้นำเขาไปต้ังหลักแหล่งอยู่ในเมืองโสโดมซ่ึงเต็มไปด้วยความบาป พระคัมภีร์
กล่าววา่ พระเจา้...

...ได้ทรงลงโทษเมืองโสโดมกับโกโมราห์โดยเผาให้วอดวายเป็น
เถ้าถ่านเพื่อเป็นตัวอย่างของสิ่งที่จะเกิดแก่คนอธรรม     2 เปโตร 2:6

พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า การพิพากษาลงโทษเมืองเหล่าน้ีเป็นเสียงเตือนแก่คนท้ังโลกว่า
พระองค์จะต้องลงโทษความบาปทุกอย่าง นี่ไม่ใช่เรื่องที่คนนิยมฟังกันนัก แต่เป็นสิ่งที่
พระคัมภีร์สอนไว้อย่างชัดเจน4 มนุษย์กำลังเผชิญกับการถูกแยกขาดจากพระเจ้าเป็นนิตย์
นรินัดรใ์นบงึไฟนรก

 
จำได้ไหมว่า พระเจ้าทรงกำชับอับราฮัมให้ถวายอิสอัคบุตรชายของท่านเป็น

เคร่ืองบูชา พระคัมภีร์กล่าวว่าอิสอัคถูกมัดและนำไปวางไว้บนแท่นบูชา ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
เช่นเดียวกับที่อิสอัคหมดหนทางช่วยเหลือตนไม่ได้นั่นแหละ เราทุกคนต่างก็ถูกผูกมัด
ด้วยบาป และไมส่ามารถชว่ยตวัเองใหพ้้นจากการลงโทษชัว่นรัินดรไ์ด้เลย และเชน่เดยีวกนั
กับทีมี่ดของอบัราฮมัถูกชูข้ึนเหนอืร่างของอิสอัค พร้อมทีจ่ะนำความตายมาสูเ่ขา เราทกุคน

พระคมัภีรนิ์ยามคำวา่ "คนอธรรม" ว่าเป็นคนทีไ่ม่ได้ไวว้างใจในพระเยซู3

เช่นเดียวกัน เมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ และเมืองต่างๆ โดยรอบ
ได้ปล่อยตัวมัวเมา ทำผิดศีลธรรมทางเพศและกามวิปริต พวกน้ีเป็นตัวอย่างของ
บรรดาผู้ที่จะรับโทษในไฟนิรันดร์          ยูดาห ์7
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ก็เผชิญกับโทษของความบาปท่ีเง้ือง่าอยู่เหนือชีวิตเรา แค่ช่ัวอึดใจเดียวเราก็จะต้องพบพานกับ
ความตายครัง้ท่ีสองแล้ว

⌫⌫
พระคัมภีร์กล่าวว่า อับราฮัมไว้วางใจในความดีของพระเจ้าที่จะประทานทางออก

สำหรับปญัหาใหญข่องทา่น และพระยาหเ์วห์ก็ได้สอดแทรกเขา้มาชว่ย ในวนิาทสุีดทา้ยนัน้
พระผูเ้ปน็เจา้ตรสัจากสวรรคแ์ละห้ามไมใ่ห้อับราฮมัปกัมดีลงมา

ในทำนองเดียวกัน พระเจ้าก็ได้ทรงสอดแทรกเข้ามาเพ่ือช่วยเหลือเราด้วย ดังเช่นท่ี
พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงจัดเตรียมแพะไว้เพื่อช่วยอิสอัค พระองค์ก็ได้ทรงจัดเตรียมพระเยซูไว้
เพื่อช่วยเหลือเรา แพะตัวนั้นได้ตายแทนอิสอัคอย่างไร พระเยซูก็ได้สิ้นพระชนม์แทนเรา
ท้ังหลายเชน่เดยีวกนัดว้ย เราควรตอ้งตายและถกูลงโทษเพราะบาปของเรา แต่พระเยซทูรง
สิน้พระชนม ์และรับเอาโทษทณัฑ์แทนเราบนไมก้างเขน พระองคท์รงเปน็ตวัแทนของเรา
ถ้าแพะตัวน้ันไม่ได้ตายไป อิสอัคก็คงต้องพินาศแน่แล้ว ถ้าพระเยซูไม่ได้ส้ินพระชนม์ เราก็คง
ต้องพบกับความตายเปน็ครัง้ท่ีสอง

ตลอดมาในประวัติศาสตร์ มนุษย์ทุกคนต่างก็พกใบแจ้งหน้ีอยู่ติดตัว คือ หน้ีบาป
อันใหญ่หลวงที่ทุกคนจะต้องเสนอรายงาน หนทางเดียวที่จะชำระหนี้นั้นได้
ก็คือ เราตอ้งพบกบัความตายเปน็นติยนิ์รันดรเ์ท่าน้ัน มนษุยเ์ราคอืลูกหนี้
แต่เม่ือพระเยซูเสด็จมา การส้ินพระชนม์ของพระองค์ก็ได้ชำระล้างหน้ีบาปไป
ท้ังหมด ท้ังในอดตี ปัจจบัุน และอนาคต น่ันเปน็เหตท่ีุพระเยซทูรงรอ้งออก
มาวา่ "สำเรจ็แลว้" เทเทเลสทาย! หน้ีได้ถูกชำระแลว้
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⌫
ยังจำเร่ืองท่ีประชากรอสิราเอลตกเป็นทาสในอียิปต์ได้ไหม พระเจ้าทรงปลดปลอ่ย

พวกเขาจากฟาโรห์ด้วยภัยพิบัติยิ่งใหญ่ ภัยพิบัติประการสุดท้ายคือการประหารบุตรหัวป ี
พระเจ้าตรัสว่า ถ้าคนอิสราเอลกระทำตามพระดำรัสของพระองค์ พวกเขาก็จะรอดพ้นจาก
โศกนาฏกรรมครัง้นี้

คุณยังจำได้ไหมว่าคนอิสราเอลนั้นจะต้องฆ่าลูกแกะเป็นเครื่องบูชา แน่นอน
พระคมัภีร์บอกเราวา่ พระเยซทูรงเปน็ลูกแกะของเรา

แทบเป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะบังเอิญว่า นับแต่วันท่ีพระเยซูประสูติมาน้ัน พระองค์ทรง
ถูกเรียกเป็นสัตว์ท่ีปราศจากพิษภัยชนิดน้ี มันดูเหมือนว่าพระองค์ทรงถือกำเนิดมาในคอกสัตว์
เป็นที่ที่ลูกแกะพำนักอาศัย คนกลุ่มแรกที่มาเฝ้าพระองค์นั้นคือกลุ่มคนเลี้ยงแกะ กลุ่มคน
ท่ีเอาใจใส่ดูแลลูกแกะ คอยปกปอ้งไม่ให้อันตรายใดๆ มากล้ำกรายพวกมนัได ้เราไดรั้บการ
บอกเลา่วา่ เมอืงเบธเลเฮม็ซึง่เป็นสถานทีเ่กิดของพระองคน้ั์นไดถู้กกำหนดโดยมหาปโุรหติ
ให้เป็นสถานท่ีสำหรับเล้ียงลูกแกะเพ่ือจะใช้เป็นเคร่ืองบูชาในพระวหิาร ยอห์นผู้ให้บัพติสมา
เรียกพระเยซวู่า...

⌫
พระเจ้าได้ทรงบัญชาให้อับราฮัมถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาบนภูเขาโมรียาห์

หลังจากที่อิสอัครอดตายแล้ว อับราฮัมได้เรียกชื่อภูเขานั้นว่า "พระเจ้าจะทรงจัดเตรียม"
บางคนคงคิดว่า อับราฮัมจะเรียกช่ือภูเขาน้ันว่า "พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้แล้ว" แต่เปล่าเลย
ท่านเรียกมันว่า "พระเจ้าจะทรงจัดเตรียม" ราวกับว่าอับราฮัมกำลังมองไปข้างหน้าถึงช่วงเวลา
ในประวัติศาสตร์ ที่จะมีการถวายเครื่องบูชาอีกครั้งหนึ่ง เป็นเครื่องบูชาที่จะจัดเตรียม
ความรอดพ้นจากความตายครั้งที่สอง สองพันปีต่อมาในสถานที่แห่งเดียวกันบนภูเขา
โมรียาห์น่ันเอง พระเยซูองค์พระเมสสิยาห์ได้ทรงทำให้คำเผยพระวจนะของอับราฮัมได้สำเร็จ
เป็นจรงิโดยการสิน้พระชนมเ์พ่ือเป็นเครือ่งบชูาไถบ่าปอนัสมบรูณแ์บบ

เร่ืองราวทัง้หมดนีน่้าจะเป็นข่าวดีสำหรับพวกสาวก มันควรจะเปน็ข่าวดีสำหรับเรา
ท้ังหลายทกุคน พระคมัภีร์กล่าววา่

...เพราะทุกสิ่งที่เขียนไว้ในอดีตก็เขียนขึ้นเพื่อสอนเรา เพื่อว่าเรา
จะได้มีความหวังโดยความทรหดอดทนและการให้กำลังใจจากพระคัมภีร์

        โรม 15:4
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...จงดพูระเมษโปดกของพระเจา้ ผู้ทรงรบับาปของโลกไป!
      ยอหน์ 1:29

ดังนั้น เมื่อเราพบว่าพระเยซูทรงเป็นลูกแกะปัสกา เราจึงไม่ควรประหลาดใจ
การเทยีบเคยีงเรือ่งน้ีเป็นทีน่่าต่ืนตาตืน่ใจยิง่

จำไดไ้หมวา่ลูกแกะปัสกาน้ันจะตอ้งไม่มีตำหน ิพระเยซเูป็นผูท่ี้ปราศจากบาป
ลูกแกะน้ันจะตอ้งเป็นเพศผู ้พระเยซทูรงเปน็เพศชาย

ลูกแกะปัสกาถูกประหารแทนบุตรหัวปี พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แทนเรา เป็น
ตัวแทนของเรา

เลือดนั้นถูกทาไว้บนวงกบประตูบ้าน พระโลหิตของพระเยซูก็ต้องถูกทาไว้บน
กางเขนไมน้ั้น

คนอิสราเอลต้องเข้าไปอยู่ในบ้านจนตลอดรุ่งเช้า มีเพียงในบ้านเท่านั้นที่มีความ
ปลอดภยั ในทำนองเดยีวกนั โดยทางการไวว้างใจในสิง่ท่ีพระเยซทูรงกระทำบนไมก้างเขน
เท่าน้ัน ท่ีเราจะไดร้อดปลอดภยัจากความตายชัว่นรัินดร์

พระคัมภีร์กล่าวว่า เม่ือพระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาเพ่ือพิพากษาน้ัน ท่ีใดๆ ท่ีพระองค์
ทรงทอดพระเนตรเห็นเลือด พระองค์ก็จะเสด็จผ่านบ้านหลังนั้นไป ทำไมหรือ? เพราะ
ความตายไดม้าเยอืนทีน่ั่นแล้วโดยลกูแกะบชูา

ในทำนองเดียวกัน พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมหนทางเพื่อไม่ให้การพิพากษา
ความบาปไดต้กอยูกั่บเรา ในการนัน้การพพิากษาทกุอยา่งทีค่วรตกอยูกั่บเรากไ็ดต้กอยูบ่น
พระเยซ ูซ่ึงเป็นลูกแกะท่ีรับบาปแทนเราแลว้

พระเจ้าได้ทรงบัญชาคนอิสราเอลเป็นพิเศษว่า พวกเขาจะต้องไม่หักกระดูกแกะ
ในขณะท่ีกำลังรับประทานลูกแกะปัสกาน้ัน ท้ังน้ี เพราะลูกแกะน้ันเป็นภาพเล็งและเป็นเงาของ
พระเยซน่ัูนเอง กระดกูของพระเยซก็ูไมไ่ดถู้กหักดว้ยเชน่กัน เมือ่ทหารโรมนั...

...มาถึงพระเยซูพวกเขาพบว่าพระองค์สิ ้นพระชนม์แล้วจึงไม่ได้
ทุบขาของพระองค์     ยอหน์ 19:33

ในขณะที่พวกสาวกนั่งฟังทุกถ้อยคำที่พระเยซูทรงอธิบายถึงความสำคัญของ
พิธีปัสกาอยู่น้ัน พวกเขาก็อดไม่ได้ท่ีจะนึกถึงช่วงเวลาท่ีพวกเขาอยู่ในตอนน้ัน พระเยซูทรงถูกตรึง
ในวันเดียวกับท่ีลูกแกะปัสกาถูกฆ่า พวกเขาไม่มีทางรู้ได้เลยว่า พวกปุโรหิตประสงค์ท่ีจะประหาร
พระองค์ภายหลังเทศกาลปัสกาน้ัน แต่สุดท้ายแผนการของพระเจ้าก็มีชัยชนะ พระเยซูไม่เพียงแต่
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ส้ินพระชนม์ในวันท่ีกำหนดเท่าน้ัน แต่พระองค์ได้ทรงส้ินพระชนม์ในเวลาบ่ายสามโมง ซ่ึงเป็น
เวลาถวายแกะเป็นเคร่ืองบูชาในพระวิหาร ซ่ึงเป็นการถวายบูชารอบเย็นอีกด้วย พระองค์ทรง
ส้ินพระชนม์ตรงตามกำหนดการ ดังท่ีพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงพระองค์ไว้5 พระคัมภีร์กล่าวว่า

...เพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นลูกแกะปัสกาของเรา ถูกถวายบูชาแล้ว
    1 โครนิธ ์5:7


ในการเตรยีมพธีิปัสกานัน้ พระเจา้พระยาหเ์วห์ได้ส่ังคนอสิราเอลไวว่้า...

คืนวันนัน้ทุกคนจงกนิ... ขนมปังไมใ่ส่เช้ือ       อพยพ 12:8

พระคัมภีร์กล่าวถึงเชื้อขนมปังเพื่อเป็นภาพเปรียบถึงการลุกลามของ
ความบาป ในคนืก่อนทีพ่ระเยซจูะถูกตรงึน้ัน พระองคไ์ด้ทรงรบัประทานอาหารกบั
สาวกของพระองค์
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ดังท่ีลูกแกะตอ้งหล่ังเลือดลงแทนบตุรหวัป ี น้ำองุ่นในถว้ยเปน็สัญลักษณ์
ของการที่พระเยซูทรงหลั่งพระโลหิตลงแทนเรา ถ้วยน้ำองุ่นคือสัญลักษณ์เล็งถึง
พันธสัญญาใหม ่หรือคำสัญญาใหม ่คำสัญญาสำหรบัชวิีตนรัินดร ์เพ่ือทุกคนทีมี่ช่ือ
บันทกึไว้ใน...

และพระองค์ทรงหยิบขนมปัง ขอบพระคุณพระเจ้า แล้วหักส่ง
ให้พวกเขาและตรัสว่า "นี่คือกายของเราซึ่งให้แก่ท่าน จงทำเช่นนี้เป็นการ
ระลึกถึงเรา"       ลูกา 22:19

ขนมปังที่ปราศจากเชื้อเป็นภาพเล็งถึงพระเยซูผู้ปราศจากบาป ขนมปัง
ไร้เชื้อถูกหักต่อหน้าพวกสาวกฉันใด พระเยซูผู้ปราศจากความบาปก็ต้องแตกหัก
บนไมก้างเขน เพ่ือเราฉันนัน้

...พระองค์ทรงหยิบถ้วยและกระทำอย่างเดียวกัน แล้วตรัสว่า "ถ้วยน้ี
คือพันธสญัญาใหมด้่วยโลหติของเราซึง่หลัง่รนิออกเพือ่ท่าน"      ลูกา 22:20

...หนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดก...     วิวรณ ์21:27


จำเรื่องการแข่งกีฬาฮ็อกกี้น้ำแข็งได้ไหม เราพบว่าเมื่อผู้เล่นทำผิดกติกา

เขาก็จะถูกทำโทษ ผู้ท่ีทำผดิจะตอ้งไปนัง่อยู่ในห้องลงโทษตามเวลากำหนด แต่มีวิธี
เลี่ยงที่น่าสนใจในกีฬานี้ เมื่อผู้รักษาประตูทำผิดกติกาจะมีผู้เล่นอีกคนหนึ่งไปนั่ง
รับโทษแทนเขาในหอ้งนัน้ ผู้รักษาประตจูะถกูสับเปลีย่นกบัตัวแทน

ในทำนองเดียวกัน เราซึ่งเป็นมนุษย์ได้ทำผิดกติกาของพระเจ้า เราถูก
กำหนดให้เข้าไปนั่งในห้องทำโทษในนรกตลอดไปเป็นนิตย์ แต่พระเยซูได้ทรงรับ
โทษนัน้แทนเรา พระองคท์รงชำระโทษทณัฑ์น้ันแทนเรา เราไดรั้บการสบัเปลีย่นตวั
กับตวัแทน
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ทุกวันนี้ หลายคนเชื่อว่าเขาสามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้โดยการทำตาม
รายการสิ่งที่ต้องทำและสิ่งที่ห้ามทำต่างๆ แต่เราได้เห็นจากการศึกษาแล้วว่า พระเจ้าทรง
คาดหวงัมาตรฐานทีไ่มม่ทีีต่ิ

เพียงแค่เราทำผิดไปจากมาตรฐานอันสูงส่งของพระเจ้า เราก็ตกจากระดับความ
สมบูรณ์แบบของพระเจ้าไปเสียแล้ว ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกที่สามารถรักษากฎหมายของ
พระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ น่ันคือ ไม่มีใครเลยนอกจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้า และพระองค์
ก็ไม่เคยหลกีเล่ียงการประพฤตติามพระบญัญติั หรือสร้างข้อยกเวน้ใหพ้ระองคเ์องเลย

1. ตลอดเวลาสามสิบปีกว่าท่ีพระองค์ทรงดำเนินพระชนม์ชีพบนโลก พระองค์ทรง
เช่ือฟังพระบญัญติัโดยไมมี่ท่ีติ พระองคท์รงปราศจากบาป

2. เมื่อพระองค์ทรงรับแบกบาปของโลกไว้ที่ตัวพระองค์เอง พระองค์ทรงเชื่อฟัง
ข้อเรียกร้องของพระบัญญัติอย่างครบถ้วน พระองค์ทรงชำระคา่ตามบทลงโทษ
ท่ีกำหนดไว ้น่ันคอืความตาย

 
  ⌦ 

ยังจำพระบัญญัติสิบประการไดไ้หม? ประชากรอิสราเอลคิดว่าคงเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะ
ทำตามพระบญัญติั แต่เราพบวา่ พวกเขาพยายามกระทำตาม "ส่ิงท่ีต้องทำและสิง่ท่ีห้ามทำ"
ซ่ึงไมอ่าจสมานความสมัพนัธกั์บพระเจา้ทีแ่ตกรา้วได้

เพราะในสายพระเนตรพระเจ้า ไม่มีใครเป็นคนดีได้ โดยอาศัยการ
ทำตามกฎในธรรมบัญญัติเท่านั้น หน้าที่ของธรรมบัญญัติก็คือทำให้ทุกคน
รู้ว่าตนเป็นคนบาป         โรม 3:20
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ไม่มีสักคนไถ่ชีวิตให้ใครได้ หรือถวายค่าไถ่ชีวิตของเขาแด่พระเจ้า
ค่าไถ่สำหรับชีวิตหนึ่งนั้นแพงนัก ชดใช้แค่ไหนก็ไม่พอ เพื่อให้เขามีชีวิตอยู่
ชั่วนิรันดร์และไม่ต้องพบกับความเน่าเปื่อย      สดุดี 49:7-9

พระเจ้าไม่อาจจะมองข้ามความบาปและแสร้งทำราวกับมันไม่เคยเกิดข้ึน ความบาป
จำต้องถูกลงโทษ จำเป็นต้องมีการตายเกิดขึ้น ตลอดเวลามาจนถึงสมัยของพระเยซูนั้น
มนุษย์ได้ถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาเพื่อชดเชยความตาย แต่นั่นเป็นเพียงวิธีการกลบเกลื่อน
ความบาป แค่ช่ัวคราวเทา่น้ัน ในทศันะของพระเจา้น้ัน...

...เพราะเลือดแพะเลือดวัวไม่สามารถลบล้างบาปให้สิ้นไป
       ฮีบร ู10:4

เพื่อที่จะชำระโทษทัณฑ์บาปของมนุษย์ได้นั้น จะต้องใช้ชีวิตของอีกคนหนึ่งเป็น
คนทีมี่พระฉายาของพระเจา้มาเปน็ตวัแทน

แต่ก็มีปัญหาประการหนึ่ง ยงัจำเรื่องของชายสองคนที่กำลังดิ้นรนอยู่ในความมืด
ท่ีก้นบอ่ได้ไหม ท้ังสองไม่มีใครชว่ยใครได ้เขาตอ้งการอกีคนหนึง่ท่ีไม่ได้อยู่ในบอ่มาชว่ย

เราตอ้งการใครบางคนทีอ่ยู่นอกบ่อเพ่ือช่วยกู้เรา ต้องเป็นคนทีไ่ม่มีบาป เป็นคนที่
ไมไ่ดส้วมเสือ้ผา้ขีร้ิว้

มีแต่พระเยซูเท่านั้นที่มีคุณสมบัติตามนี้ พระองค์ไม่ได้มีเพียงแค่พระฉายาของ
พระเจ้าเท่าน้ัน แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเอง พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ด้วย ทรงเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์แบบ ไม่เพียงแต่พระองค์ทรงสามารถท่ีจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราในทุกๆ ด้าน
เท่าน้ัน แต่พระองค์ทรงเต็มพระทัยด้วยท่ีจะช่วยเราให้รอด โดยกิจการแห่งความรักอันย่ิงใหญ่
แค่ครัง้เดียวนัน้

พระเจา้จงึประทานพระเยซคูรสิต์ เพ่ือใหค้วามตายของพระองคเ์ป็น
ทางที่พระเจ้าจะยกโทษบาปให้มนุษย์ ซึ่งจะเป็นได้โดยทางเลื่อมใสศรัทธา
ในพระเยซู พระเจ้าประทานพระเยซูคริสต์ เพ่ือจะแสดงให้เห็นความยุติธรรมและ
ความดีของพระองค์...         โรม 3:25

พระเจา้ได้ยอมทีจ่ะไมล่งโทษความบาปทีก่ระทำไวก่้อนหนา้น้ี เพราะพระองคท์รง
ทราบว่าวันหนึ่งพระเยซูจะทรงสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปทั้งปวง ทั้งในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต เพ่ือชำระหนีบ้าปอยา่งครบจำนวน
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บนทางไปสู่บ้านเอมมาอูสนั้น พระเยซูตรัสบอกสาวกว่า พระองค์จำเป็นต้อง

สิ้นพระชนม์ ทำไมพระองค์จึงตรัสเช่นนั้น การสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นสิ่งที่จำเป็น
ตอ้งเกิดขึน้ในฉากนี้

ถ้าองค์พระเจ้ายาห์เวห์ทรงอนุญาตให้ความยุติธรรมของพระองค์เป็นฝ่าย
ครอบครอง เราก็คงต้องตายเพราะความบาปของเราเอง นั่นคือสิ่งที่ยุติธรรม
ดแีล้ว แต่ความรกัของพระเจา้จะไมย่อมเชน่นัน้
ในทางตรงกนัขา้ม ถ้าความรกัของพระองคเ์ป็นส่ิงท่ีครอบครอง พระองคก็์จะ
ทรงเพิกเฉยต่อบาปไปตลอดเป็นนิตย์ แต่นั่นคงเกิดขึ้นไม่ได้เพราะธรรมชาติ
แห่งความยตุธิรรมของพระองค ์ความบาปจำเปน็ตอ้งได้รับการจดัการ

ไม้กางเขน จึงเป็นจุดสมดุลที่สมบูรณ์แบบสำหรับพระลักษณะทั้งสองด้านของ
พระองค ์ท้ังความรกัท่ีไม่มีขอบเขตทีไ่ด้สำแดงออก กับความยติุธรรมทีไ่ม่มีจำกัดไดรั้บการ
สนองตอบจากมุมมองของพระเจ้าน้ัน ความรักกับความยุติธรรมเป็นส่ิงท่ีทำให้จำเป็นต้องมี
ไม้กางเขนเกดิขึน้

ไม่มีผู้ใดมีความรักย่ิงใหญ่กว่าน้ีคือ การท่ีเขายอมสละชีวิตของตนเพ่ือ
มิตรสหายของตนเอง     ยอหน์ 15:13

แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์เองแก่เราทั ้งหลาย
คือขณะทีเ่รายงัเปน็คนบาปอยูน้ั่น พระครสิต์ไดส้ิ้นพระชนมเ์พ่ือเรา

         โรม 5:8

พระบญัญตัิ พระเยซู
เปน็ไปไมไ่ดส้ำหรบัมนษุยท์ีจ่ะรกัษา ดำเนนิชวิีตตามมาตรฐานความชอบธรรม
พระบัญญัติได้อย่างสมบูรณ์แบบ  ของพระเจา้ ทรงปราศจากบาป

ปรบัโทษเราเพราะเปน็คนบาป รกัเราแมเ้ราจะเคยเปน็คนบาป

สำแดงใหเ้ราเหน็ถงึมาตรฐานความชอบธรรม ดำเนนิชวิีตตามมาตรฐานความชอบธรรม
ของพระเจา้ คือความสมบรูณ์แบบ ของพระเจา้ ทรงปราศจากความบาป

ไมส่ามารถชว่ยเราใหร้อดจากโทษของบาปได้ ทรงชว่ยเราใหร้อดจากโทษของบาปได้
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ลองย้อนนึกถึงเร่ืองท่ีพระเจ้าบัญชาให้โมเสสสร้างพลับพลา มันเป็นโสตทัศนูปกรณ์

อย่างละเอียดเพื่อช่วยให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะกระทำเพื่อเยียวยาความสัมพันธ์
อันร้าวฉานกับพระองค์ จำได้ไหมที่พระเจ้าทรงสำแดงการทรงสถิตของพระองค์ท่ามกลาง
ชนอสิราเอลดว้ยเสาเมฆในเวลากลางวนัและเสาไฟในเวลากลางคนื เสาน้ันลอยอยูเ่หนือหีบ
พันธสญัญาในหอ้งอภิสุทธสิถาน

⌫
เม่ือมนุษย์เข้ามาเฝ้าพระเจ้าในพลับพลาน้ัน ส่ิงแรกท่ีเขาจะเห็นก็คือกำแพงล้อมรอบ

ลานด้านนอก ซึ่งมีทางเข้าเพียงทางเดียวเท่านั้น ดังที่เราได้เห็นแล้วว่า มีทางเดียวเท่านั้น
ท่ีนำเราไปยงัพระเจา้ พระเยซตูรสัว่า


เม่ือเราเข้าไปภายในพลับพลา เคร่ืองใช้อย่างแรกท่ีเราจะเห็นก็คือ แท่นบูชาทำด้วย

ทองเหลอืง ซ่ึงเปน็เครือ่งเตอืนใจใหเ้รารูว้า่ ความสมัพนัธอั์นดกัีบพระเจา้จะเกดิขึน้ไดโ้ดย
การถวายโลหิตเป็นเครื่องบูชาเท่านั้น เช่นเดียวกับเราในปัจจุบันนี้ด้วย ความสัมพันธ์อันดี
กับพระเจา้จะเกดิขึน้ไดก็้โดยทางพระเยซ ูผู้ทรงยอมสละชวิีตเปน็เครือ่งบูชาแทนเรานัน่เอง

“ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา”       ยอหน์ 14:6

เม่ือคนอสิราเอลนกึถึงแท่นบชูา พวกเขาจะนกึถึงสถานทีแ่ห่งความตาย ในทำนอง
เดียวกัน เม่ือคนในสมัยของพระเยซูนึกถึงไม้กางเขน ทุกคนจะคิดถึงวิธีการประหารอย่างเป็น
ทางการ มันคอืสถานทีแ่ห่งความตาย
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แท่นบูชาทองเหลือง ไม้กางเขน

แม้จะเปรียบเทียบสถานท่ีแห่งความตายท้ังสองแห่งน้ีดูกันแบบลวกๆ (คือแท่นบูชา
ทองเหลืองกับไม้กางเขน) มันก็สำแดงให้เราเห็นว่าพระเยซูได้ทำให้สัญลักษณ์เล็งถึงพระองค์
ซ่ึงปรากฏในการถวายเครือ่งบูชาในพลับพลาน้ันได้สำเร็จเป็นจริงแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

เครือ่งถวายบชูาคอื...
… สัตวจ์ากฝงู
… เป็นเพศผู้
… ตอ้งปราศจากตำหนิ
… เพ่ือให้เป็นทีย่อมรบัแทนตวัผูถ้วาย
… เพ่ือทำการลบบาป (หรือการกลบเกล่ือน

บาป)
... เปน็เครือ่งบชูาดว้ยเลอืด เลวนิีติ 1:2-5

พระเยซ ู…
… ทรงเปน็ลูกแกะของพระเจา้
… ทรงเปน็เพศชาย
… ทรงปราศจากบาป
… ทรงสิน้พระชนมแ์ทนเรา

... อภัยโทษบาปใหเ้รา
… เป็นเครือ่งบูชาดว้ยเลอืดทีถ่วาย

เพ่ือเรา

แท่นบูชา เป็นเหมือนโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือช่วยให้คนอิสราเอลได้เข้าใจว่าการจะกำจัด
บาปใหห้มดไปนัน้ตอ้งใชส่ิ้งใดบา้ง ไม้กางเขนกเ็ป็นส่ิงเตือนใจเราเชน่กันวา่ พระเยซไูด้ทรง
รบัแบกโทษทณัฑ์บาปแทนเราไปแลว้

⌫
จำได้ไหมว่าพระเจ้าทรงบัญชาโมเสสให้สร้างคันประทีปจากทองคำบริสุทธิ์เพื่อ

ส่องสวา่งแก่วิสุทธสิถาน น่ีเป็นภาพเลง็ถึงพระเยซ ูผู้ซ่ึงตรสัว่า

"เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดเลย
แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต"       ยอหน์ 8:12

พระเยซูทรงเป็นความสว่างแห่งชีวิต และพระองค์ทรงประสงค์ที่จะปลดปล่อย
ประชากรของพระองคอ์อกจากความมดืของบาป เข้าสู่ความสวา่งแห่งชีวิตนรัินดร์


ยังจำได้ไหมท่ีพระเจ้าบัญชาโมเสสให้สร้างโต๊ะเพ่ือวางขนมปงั 12 ก้อน แต่ละก้อน

เล็งถึงชนอสิราเอลสบิสองเผา่ น่ีเป็นภาพเลง็ถึงพระเยซดู้วยเชน่กัน พระองคต์รสัว่า
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แต่เมื่อพระเยซูเสด็จมาแล้ว เมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ผ้าม่าน
ก็ฉีกออกเป็นสองชิ้น ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถฉีกผ้าม่านออกได้ แต่พระเจ้าทรงเป็น
ผู้กระทำ เพ่ือสำแดงให้เห็นวา่ พระกายของพระเยซตู้องถูกฉีกออกเพ่ือคุณและผม เม่ือเรา
ได้มอบความไว้วางใจไว้กับพระองค์ ความบาปของเราก็ได้รับการอภัย และเราก็สามารถเข้ามา
เฝ้ายังท่ีประทบัของพระองคไ์ด้ด้วยใจกลา้ ความสมัพันธ์ได้รับการรือ้ฟ้ืนกลับคนืมาแลว้

"เราเป็นอาหารแห่งชีวิต"       ยอหน์ 6:35

ขนมปังท้ังสิบสองก้อนหมายถึง การเล้ียงดูอย่างเพียงพอสำหรับคนอิสราเอลทุกคน
เชน่เดยีวกบัทีพ่ระเยซ ูผู้ทรงเปน็อาหารแหง่ชวิีตไดท้รงหยบิยืน่ชวิีตนรัินดรใ์ห้แก่เรา

"เราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ที่เชื่อก็มีชีวิตนิรันดร์ เราเป็นอาหาร
แห่งชีวิต"   ยอหน์ 6:47-48


ลองคิดดูอีกครั้งถึงเรื่องที่พระเจ้าทรงบัญชาให้โมเสสทำผ้าม่านหนากั้นระหว่าง

วิสุทธิสถาน กับอภิสุทธิสถาน มนุษย์ผู้เป็นคนบาปถูกกั้นไว้เพื่อไม่ให้เข้าไปยังที่ประทับ
อันบรสุิทธิข์องพระเจา้

ในทำนองเดียวกัน พระคัมภีร์ก็บอกเราไว้ว่า เราถูกแยกขาดจาก
พระเจา้ เราถูกกันใหเ้หินห่างจากพระเจา้และความรกัของพระองค์

เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย ในเมื่อเรามั่นใจที่จะเข้าสู่อภิสุทธิสถาน
โดยพระโลหิตของพระเยซู โดยหนทางใหม่อันมีชีวิตซึ่งเปิดให้เราผ่านม่าน
คือพระกายของพระองค์  ก็ให้เราเข้าใกล้พระเจ้าด้วยใจจริงและม่ันใจอย่างเต็มท่ี
ในความเชื่อ โดยที่จิตใจของเราได้รับการประพรมเพื่อชำระเราให้หมดจดจาก
จิตสำนึกที่ฟ้องร้องว่าตนผิด และกายของเราได้รับการชำระล้างด้วยน้ำ
บริสุทธิ์แล้ว          ฮีบร ู10:19-20,22

แต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามา
ใกล้แล้วโดยพระโลหิตของพระคริสต์    เอเฟซัส  2:13

เราไม่ได้ถูกรับกลับเป็นแค่สหายของพระเจ้าเท่าน้ัน พระคัมภีร์บอกเราว่า เราถูกต้ัง
ไว้ในครอบครวัของพระเจา้ในฐานะสมาชกิเต็มตัว พระคัมภีร์กล่าวว่า เราได้รับการเป็นบุตร
ของพระเจา้
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⌫
ฝาหีบลบบาป คือฝาพิเศษของหีบพันธสัญญาซ่ึงวางต้ังไว้ภายในห้องอภิสุทธิสถาน

ตรงน้ีเองท่ีมหาปุโรหิตจะนำเลือดมาปะพรมปลีะหน่ึงคร้ังในวันลบบาป พระเจ้าทรงประทาน
วิธีแก่คนอิสราเอลที่จะหลีกพ้นจากการพิพากษาเพราะความบาปของพวกเขา โดยการ
หล่ังเลือดของลกูแกะทีป่ราศจากความผดิ

ในทำนองเดยีวกัน บัดน้ีพระเยซูทรงเป็นฝาหีบแห่งการลบบาป โดยทางพระโลหติ
ของพระองค์ พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมหนทางแก่เราที่จะหลีกหนีจากความตายนิรันดร์นั้น
สำหรับผูท่ี้ไว้วางใจในพระองคน้ั์น พระผูเ้ป็นเจา้ตรสัว่า

ในอาณาจักรโรมันในสมัยของพระเยซูน้ัน การรับเป็นบุตร คือพิธีการทางกฎหมาย
เพ่ือรับเปน็บตุรในสงัคมยคุปจัจบัุน เม่ือลูกคนใดเกดิขึน้มาในครอบครวั ก็จะถูกนับวา่เป็น
ผู้มีสิทธิต่างๆ ของครอบครัวโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว คือเป็นทายาทที่ชอบธรรม แต่ในโลกที่
ผู้ชายอาจมภีรรยาหลายคน หรือมีเมียเก็บ เมียน้อย หรือมีบุตรกับคนเหลา่น้ัน บุตรเหล่าน้ัน
จะยงัไม่เป็นทายาททีช่อบธรรม จนกวา่จะมพิีธีรับเปน็บตุรอยา่งเป็นทางการเสยีก่อน

เช่นเดยีวกบัเราทัง้หลายดว้ย ครัง้หน่ึงเราเคยเปน็คนที่อยู่ห่างไกล
จากความรกัของพระเจา้ แตบ่ดันี ้ เราไดเ้ขา้มาเปน็สมาชกิในครอบครวัของ
พระเจ้าแล้ว เราได้รับการเป็นบุตรของพระเจ้า และเราเป็นทายาทแห่งสวรรค์
เราเปน็สมบติัของพระเจา้อย่างส้ินเชงิ

ในเมื่อท่านเป็นบุตร พระเจ้าจึงทรงให้พระวิญญาณของพระบุตร
ของพระองค์ เข้ามาในใจเรา พระวิญญาณผู้ทรงร้องเรียกว่า "อับบา พ่อ"
ฉะน้ันท่านจงึไม่เป็นทาสอีกต่อไป แต่เป็นบุตร และเพราะทา่นเป็นบุตร พระเจา้
จึงทรงให้ท่านเป็นทายาทด้วย  กาลาเทยี 4:6-7

"และเราจะไม่จดจำบาปกับการอธรรมของเขาทั้งหลายอีกต่อไป"
เมื่อมีการลบบาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครื่องบูชาลบบาปอีกต่อไป

   ฮีบร ู10:17-18

โดยการส้ินพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขน ลูกแกะตัวสุดท้ายได้ตายไปแล้ว และ
ไม่จำเปน็ตอ้งมีการถวายเครือ่งบูชาแบบนีอี้กต่อไป เพราะวา่...
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เราได้เห็นมาแล้วว่า คำเผยพระวจนะในพระคัมภีร์นั้นมีความถูกต้องแม่นยำ

อยา่งเดน่ชดั พระเยซเูองไดต้รสัไวว้า่

...เราท้ังหลายจึงได้รับการทรงชำระใหบ้ริสุทธ์ิ โดยการถวายพระกาย
ของพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวเป็นพอ

วันแล้ววันเล่าที่ปุโรหิตทุกคนยืนปฏิบัติศาสนกิจ ครั้งแล้วครั้งเล่า
ที่เขาถวายเครื่องบูชาแบบเดียวกันซึ่งไม่สามารถลบล้างบาปให้สิ้นไปได้เลย
แต่เม่ือปุโรหติองคน์ีถ้วายเครือ่งบชูาลบลา้งบาปครัง้เดยีวสำหรบัตลอดไปแลว้
ก็ประทับลงที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า   ฮีบร ู10:10-12

พระเจ้าทรงยอมรับสัตวบูชาก็เพราะพระองค์ทรงทอดพระเนตรไปข้างหน้าใน
ประวตัศิาสตรถึ์งชว่งเวลาทีพ่ระเยซจูะทรงสิน้พระชนมใ์นฐานะทีเ่ปน็เครือ่งบชูาครัง้สุดทา้ย
ดังท่ีเราได้เห็นแล้วว่า เม่ือพระเยซูทรงส้ินพระชนม์น้ัน พระองค์ทรงกระทำมากกว่าการปกปิด
ความบาปเปน็เวลาหนึง่ปี แต่พระองคท์รงลา้งบาปใหห้มดไปจากสายพระเนตรของพระเจา้
ตลอดไปเป็นนิตย์ บนไม้กางเขนน้ันพระองค์ทรงร้องว่า "สำเร็จแล้ว" เทเทเลสทาย เจอลูกแกะ
ตวัสดุทา้ยแลว้

"อย่าคิดว่าเรามาเพื่อล้มล้างหนังสือบทบัญญัติหรือหนังสือผู้เผย
พระวจนะ เราไมไ่ด้มาล้มล้างแตม่าเพ่ือทำใหส้ำเรจ็ครบถว้น"      มัทธวิ 5:17

วลีท่ีว่า "บทบญัญัติหรือหนังสือผู้เผยพระวจนะ"  เป็นวิธีการของพระคมัภีร์ในการ
กล่าวอา้งถึงพระคมัภร์ีเดิมทัง้เล่ม ข้อพระคมัภีร์ตอนนีพ้ระเยซไูด้กล่าวตอ่ไปวา่
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"...เราไม่ได้มาล้มล้างแต่มาเพ่ือทำให้สำเร็จครบถ้วน เราบอกความจริง
แกท่่านวา่ตราบจนฟา้และดินสูญส้ินไป แม้อักษรทีเ่ล็กทีสุ่ดสักตัวหนึง่หรอืขีดๆ
หนึ่งก็จะไม่มีทางสูญหายจากหนังสือบทบัญญัติจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จ
ครบถ้วน"   มัทธวิ 5:17-18

จุดหรือขีดๆ หน่ึงคือตัวอักษรท่ีเล็กท่ีสุด หรือเคร่ืองหมายในตัวอักษร ส่ิงท่ีพระเยซู
ตรัสหมายถึง การท่ีพระองค์จะทำให้ข้อพระคัมภีร์สำเร็จน้ัน จะเกิดข้ึนแบบครบถ้วน แม้กระท่ัง
ในรายละเอียดปลีกย่อย ในแง่ของตัวอักษรก็จะหมายถึงจนถึงตัวอักษรที่เล็กที่สุด หรือจุด
และขดีในตวัอักษรเลยทเีดียว

ผมยังจำได้ถึงตอนที่พูดคุยกับหมอผ่าตัดคนหนึ่ง ซึ่งเข้าร่วมในชั้นเรียนสำรวจ
พระคัมภีร์ คล้ายๆ กับหนังสือท่ีคุณกำลังอ่านอยู่ในตอนน้ี เขาบอกผมว่า ในตอนแรกเขามอง
ว่าเร่ืองราวของการเนรมติสร้างโลก, อาดัมและเอวา, โนอาห์ ฯลฯ เป็นเพียงแค่นิทานเท่าน้ัน
แต่เม่ือศึกษาต่อไปเร่ือยๆ เขาเล่าว่าเขามาถึงจุดหน่ึงท่ีเขายอมรับว่า "เร่ืองราวท้ังหมดน้ี ไม่มี
ทางท่ีจะเกิดข้ึนโดยบังเอิญได้เลย" เขาเล่าว่า ในความคดิของเขาน้ัน เขาได้ย้อนกลับไปคิดถึง
เร่ืองราวท่ีได้อ่านมาก่อนหน้าและได้ยอมรับว่าเร่ืองราวท่ีเขาเคยสงสัยน้ัน เป็นความจริงท้ังส้ิน

เราได้กล่าวไปก่อนหน้าแล้วว่า การทำให้คำเผยพระวจนะสำเร็จเป็นจริงนั้น คือ
วิธีการที่พระเจ้ากระทำให้เรารู้สึกพิศวงงงงวย เพื่อเราจะได้ยอมฟังคำสอนทั้งหมดของ
พระคมัภีร์ ซ่ึงเป็นส่วนทีเ่ก่ียวขอ้งกับการไถเ่ราใหพ้้นจากความตาย

 
  ⌦ 

ในช่วงที่พระเยซูทรงเริ่มทำพันธกิจใหม่ๆ นั้น พระเยซูได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า
มนษุยก์ำลังตกอยูใ่นปญัหาใหญ ่จำเปน็ตอ้งมีพระผูช่้วยใหร้อด พระคมัภีร์กล่าววา่

เราทุกคนหลงเตลิดไปเหมือนแกะแต่ละคนหันไปตามทางของตน...
    อิสยาห ์53:6

เราเห็นแล้วว่า ตั้งแต่เริ่มแรกมนุษย์ได้เลือกที่จะทำตามทางของ
ตนเอง เลือกดำเนนิในเสน้ทางทีน่ำตนเองเขา้ไปสูถ่ิ่นทรุกันดารฝา่ยวญิญาณ
พระคมัภีร์กล่าววา่ มนษุยก์ำลังหลงทาง
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เราเห็นแล้ววา่ คำวา่กลับใจใหม ่หมายถงึ การเปลีย่นความคดิเสียใหม่ คำนีใ้ช้กัน
อย่างกว้างขวาง และบ่อยครัง้อาจใชป้นกนักับคำวา่ การกระทำทกุข์กริยา หรือการเศรา้โศก6

ซึ่งทั้งสองคำนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาของเราตรงนี้ ประเด็นที่เรากำลังเน้นคือ การเปลี่ยนวิธี
การคดิเสยีใหม่

เราจะยอมรบัวา่ เราเปน็คนบาปทีช่่วยเหลอืตนเองไมไ่ด้หรือไม่?
เราจะหยุดไว้ใจในตนเอง ท้ังความคิดและสติปัญญาของตนเอง แล้วมาไว้วางใจ
ในพระเยซเูจา้หรอืไม?่
เราจะเปลีย่นจากการเชือ่ในศาสนาและรปูเคารพของเรา มาเช่ือในองค์ยาห์เวห์
แตเ่พียงผูเ้ดยีวหรอืไม?่

คำตอบทีเ่ป็นบวกสำหรบัคำถามขอ้ใดขอ้หน่ึงน้ี จำเปน็ตอ้งมีการเปลีย่นความคดิ
เข้ามาเก่ียวขอ้ง การกลับใจใหมเ่ช่ือมโยงกบัความเชือ่ เม่ือคนใดคนหนึง่เช่ือ เขาก็จะกลับใจ
ใหม่ เขาจะหันออกจากการไมเ่ช่ือไปสู่การเช่ือ จากการไวว้างใจในตนเองไปสูก่ารไว้วางใจใน
พระเยซูเจ้าจากความเชื่อในศาสนาไปสู่ความเชื่อในพระคริสต์ เขาได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความคดิจติใจใหมแ่ล้ว พระคมัภีร์กล่าววา่...

แต่องค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาตามหาเรา ขณะท่ีอยู่บนโลก พระองค์
ได้ตรสัคำอปุมาเพือ่อธิบายถงึความหว่งใยของพระเจา้วา่

เมื่อเขาพบแล้วก็แบกแกะนั้นใส่บ่าด้วยความ
ชื ่นชมยินดีและกลับบ้าน จากนั ้นเขาก็เรียก
มิตรสหายและเพ่ือนบ้านมาพร้อมกัน และกล่าวว่า

'มาร่วมยินดีกับเราเถดิ เราไดพ้บแกะตวัท่ีหาย
ไปนั้นแล้ว' เราบอกท่านว่าทำนองเดียวกัน
ในสวรรค์จะมีความช่ืนชมยินดีในคนบาปคนหน่ึง
ซึ่งกลับใจใหม่ มากยิ่งกว่าในคนชอบธรรม

เก้าสิบเก้าคนซึ่งไม่ต้องการกลับใจใหม่"
     ลูกา 15:4-7

"สมมุติว่าพวกท่านคนหนึ่งมีแกะหนึ่งร้อยตัวและตัวหนึ่งหายไป
เขาจะไม่ละแกะทั้งเก้าสิบเก้าตัวไว้กลางทุ่ง แล้วไปตามหาแกะตัวที่หายไปนั้น

จนกว่าจะพบหรือ
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⌫
สาเหตุของความยินดีในเรื่องนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้ว ลองคิดถึงสิ่งที่ต้องทุ่มเทไป

พระเยซตูรสัวา่

...จะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าใน
คนบาปคนเดียวซึ่งกลับใจใหม่       ลูกา 15:10

พระเยซูไม่ได้ส้ินพระชนมท์างกายเทา่น้ัน ยังมีมิติทางด้านวิญญาณดว้ย ความบาป
ทำให้เกิดจากแยกขาด ในช่วงเวลาวิกฤติบนไม้กางเขนน้ัน พระเจ้าพระบิดาได้เมินพระพักตร์
จากพระบุตรของพระองค์ นั่นคงเป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจแห่งความรักของพระองค์เจ็บปวดยิ่ง
แต่ในธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของพระองค์นั้น พระเจ้าก็ไม่สามารถทอดพระเนตรดูพระเยซู
ผู้ทรงแบกรบัเอาความบาปของเราไวท่ี้พระองคเ์อง พระคมัภีร์กล่าววา่ ท้องฟ้าก็มืดไปทัง้ๆ
ท่ีเป็นเวลาเทีย่งวัน ดูเหมือนพระบิดาไม่ประสงค์ให้โลกได้เห็นความทุกข์ที่พระบุตรของ
พระองค์กำลังประสบอยู่ เพราะเหตุท่ีพระเยซูเต็มพระทัยรับแบกบาปของเราไว้ท่ีพระองค์เอง
โดยยอมเป็นเหมือนแพะรับบาปและสิ้นพระชนม์แทนเรา พระเจ้าทรงยอมให้เหตุการณ์นี้
เกิดขึน้ แท้ท่ีจรงิพระองคท์รงวางแผนไวเ้ช่นนี ้เร่ืองน้ีเกิดมาจากความรกัของพระองค์

เมื่อคนบาปกลับใจใหม่ เขาก็กำลังตอบสนองต่อความรักนั้น เมื่อคุณนึกถึงสิ่งที่
พระเยซูต้องเผชิญเพ่ือช่วยจัดเตรียมความรอดให้แก่เราน้ัน จึงไม่ใช่เร่ืองยากเลยท่ีจะเข้าใจว่า
ทำไมสวรรคจ์งึรูสึ้กปติยินิดี


ในการสนทนากับนิโคเดมัสนั้น พระเยซูได้ตรัสถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์

นิโคเดมัสจำเป็นต้องรับการเปลี่ยนแปลงความคิดเสียใหม่ เขาคิดว่าเขาเป็นคนชอบธรรม
แต่พระเยซูตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าเขาเป็นคนบาป เขาต้องหยุดไว้ใจในความชอบธรรมของ

"เราเปน็ผูเ้ล้ียงทีดี่ ผูเ้ล้ียงทีดี่นัน้ยอ่มสละชวิีตของตนเพือ่ฝงูแกะ"
    ยอหน์ 10:11

การที่พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อเรานั้น ต้องมีการเสียสละอย่างประเมินค่ามิได้
เม่ือพระเยซถููกตรงึบนไมก้างเขนนัน้ พระองคร้์องออกมาวา่

"...พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมทรง
ทอดทิ้งข้าพระองค์?"    มาระโก 15:34
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ตนเอง แล้วหันมาไวว้างใจในพระครสิต์ พระเยซตูรสับอกนโิคเดมสัว่า

"เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียว
ของพระองค ์เพ่ือทุกคนท่ีเช่ือในพระบุตรน้ันจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ เพราะ
พระเจ้าไม่ได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาในโลกเพื่อพิพากษาลงโทษโลก
แต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยทางพระบุตรนั้น"   ยอหน์ 3:16-17

พระเจ้าทรงสัญญาที่จะประทานชีวิตนิรันดร์ไม่เฉพาะแก่นิโคเดมัสเท่านั้น แต่แก่
ทุกคนทีเ่ช่ือในพระองค ์ดังท่ีเราทราบแลว้วา่  พระเจา้ได้ทรงรกัษาพระสญัญาของพระองค์
มาโดยตลอด พระองค์ย่อมไม่ยอมเสียชื่อเสียงต่อหน้านิโคเดมัส หรือกับเราคนหนึ่งคนใด
เพราะเรือ่งน้ีเป็นแน ่พระเยซตูรสัตอ่ไปวา่

"ผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ก็ไม่ถูกพิพากษา แต่ผู้ใดที่ไม่เชื่อก็ถูกพิพากษา
อยู่แล้ว เพราะเขาไมเ่ช่ือในพระนามของพระบตุรองคเ์ดียวของพระเจา้"

      ยอหน์ 3:18

พระเยซูตรัสว่า มนุษย์เกิดมาในโลกนี้โดย "ถูกปรับโทษอยู่แล้ว"
เราไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า ในที่สุดร่างกายของเราจะต้องตายไป
ภายหลังจากความตายฝ่ายร่างกายแล้ว เราก็จะต้องพบกับความตายเป็น
ครัง้ท่ีสอง น่ันคอืการถกูพิพากษาเปน็นิตย์ในบงึไฟนรก

แต่เม่ือพระเยซูได้ทรงชำระหน้ีบาปโดยการยอมส้ินพระชนม์เสียเอง
พระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนม์ตลอดไป แต่กลับฟื้นชีวิตขึ้นมาใหม่ เมื่อเรา
ไว้วางใจในพระองค์ เราก็จะกลับมีชีวิตในฝ่ายวิญญาณคือมีชีวิตนิรันดร ์
พระคัมภีร์กล่าวว่าน่ีคือ การบังเกิดใหม่ ในจุดน้ีเองท่ีพระเจ้ายาห์เวห์ได้บันทึก
ชือ่ของผูเ้ชือ่ใหมไ่วใ้นหนงัสือแห่งชวีติของพระเมษโปดก

เมื่อท่านตายแล้วในบาปของท่านและในวิสัยบาป...พระเจ้าได้ทรง
ใหท่้านมชีีวิตด้วยกนักบัพระครสิต์ พระองคท์รงอภยัโทษบาปทัง้สิน้ของเรา

     โคโลส ี2:13

แต่เนื่องด้วยความรักใหญ่หลวงที่ทรงมีต่อเรา พระเจ้าผู้เปี่ยมด้วย
พระเมตตาอนัอุดม จึงทรงใหเ้รามีชีวิตอยู่กับพระครสิต์แม้เม่ือเราไดต้ายแล้ว
ในบาป...    เอเฟซสั 2:4-5
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ชายผู้มั่งคั่งมักจะไปที่ตลาดค้าทาสเพื่อหาซื้อทาส ที่นั่นจะมีทาสที่ถูกล่ามโซ่ไว้
อยู่ในสภาพทีต่่ำต้อย ส้ินหวงั แต่ละคนจะถกูขายในราคาขนาดหนึง่ เม่ือชายคนนีช้ำระเงนิ
ตามราคาขายแล้ว ทาสนั้นก็จะกลายเป็นคนของเขา ซึ่งเรื่องนี้ไม่ถือว่าผิดปกติแต่อย่างใด
แต่เร่ืองราวกำลงัพลิกผันไปอยา่งน่าสนใจ มีน้อยครัง้ท่ีเจ้าของใหมจ่ะพาทาสของเขาออกไป
จากตลาด แล้วไขโซ่ตรวนออก ปล่อยตัวทาสนั้นให้เป็นอิสระ ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้
จะเรยีกกันวา่ทาสคนนีไ้ด้รับการไถ่


หลายศตวรรษมาแล้วท่ีมนุษย์เราได้ตกเป็นทาสทำตามความประสงค์

ของมารซาตาน ได้โกหกดือ้ๆ ลอกเลียนความจรงิ และปฏเิสธการมอียู่จรงิ
ของมนัเอง เพ่ือบีบบงัคับมนษุยใ์ห้ทำตามจดุประสงคข์องมนั แต่ถึงจะไมมี่
อิทธิพลบีบคั้นจากซาตาน มนุษย์ก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบ
ได้อยู่แล้ว มนษุยเ์ราตกเป็นทาสของบาป

แต่พระเยซูได้เสด็จมาและไถ่เราแล้ว เป็นเรื่องยากที่จะซึมซับถึง
ความหมาย อันสมบูรณ์ของคำๆ น้ี ถ้าเรายังไม่เข้าใจถึงการเก่ียวโยงของคำนี้
กับระบบทาสในสมยัโบราณ ผมขออธบิายดงัน้ี

น่ีคือส่ิงท่ีพระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำเพ่ือเรา เราถูกล่ามด้วยโซ่แห่งบาปและซาตาน
อยู่ในตลาดทาสแห่งชีวิต เราตกอยู่ในสภาพสิ้นหวัง ไม่อาจปลดปล่อยตัวเองได้ แต่แล้ว
พระเยซูก็เสด็จมาและซื้อเราไว้ พระองค์ทรงชำระค่าตัวเราด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง
พระองค์ทรงนำเราออกมาจากตลาดทาส หักทำลายโซ่ตรวน และปลดปลอ่ยเราให้เป็นอิสระ

เพราะท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านพ้นจากวิถีชีวิตอันไร้แก่นสาร
ซึ่งท่านรับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ พระองค์ไม่ได้ทรงไถ่ท่านด้วยสิ ่งที ่
เสื่อมสลาย ได้เช่นเงินหรือทอง แต่ด้วยพระโลหิตล้ำค่าของพระคริสต์ผู้เป็น
ลูกแกะอันปราศจากตำหนิหรือข้อบกพร่องใดๆ 1 เปโตร 1:18-19
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ชาวโรมนันัน้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผูตั้ดสินลงโทษพระเยซ ูส่วนพวกผูน้ำศาสนาเปน็ผู้

กดดันบังคับให้พวกเขากระทำ ตลอดเวลาหลายศตวรรษ ชาวยิวต้องเผชิญกับการข่มเหง
ในแผ่นดินของเขา จนเกิดเรื่องราวน่าโศกเศร้าเสียใจมากมายเพราะความผิดของพวกเขา
ทัศนะแบบน้ีผิดอย่างส้ินเชิง ความจริงของเร่ืองน้ันคือ ความบาปของคนทัง้โลกต่างหากท่ีเป็น
ต้นเหตุให้พระเยซูต้องถูกตรึงที่บนกางเขน ยิ่งกว่านั้น พระคัมภีร์บ่งบอกไว้อย่างชัดเจนว่า
พระเยซเูองได้ทรงยอมดว้ยเตม็พระทยัทีจ่ะสละพระชนมชพีของพระองค์


พระเยซูทรงส้ินพระชนม์ก็จริง แต่พระองค์ไม่ได้ส้ินพระชนม์อยู่ตลอดไป ในสามวัน

พระองคไ์ด้ทรงกลบัฟ้ืนคนืพระชนมอี์กครัง้หน่ึง

พระคริสต์ได้ทรงไถ่เราพ้นจากคำสาปแช่งของบทบัญญัติ โดยทรงรับ
คำสาปแช่งแทนเรา เนื ่องจากมีเขียนไว้ว่า "ผู้ใดถูกแขวนบนต้นไม้ก็ถูก
แช่งสาปแล้ว"   กาลาเทยี 3:13

ในพระเยซ ูเราไดรั้บการไถบ่าปโดยพระโลหติของพระองค ์คือได้รับ
การอภัยโทษบาปตามพระคุณอันอุดมของพระเจ้า      เอเฟซสั 1:7

การเป็นขึ้นมาจากความตาย ถือเป็นการสำแดงโดยฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่ให้เห็นว่า
ธรรมชาติด้านความยุติธรรมของพระเจ้านั้นได้รับการสนองตอบแล้วโดยการที่พระเยซูทรง
ส้ินพระชนม์แทนเรา ค่าจ้างของบาปได้รับการชำระแล้ว และพระเจ้าทรงยอมรับว่ามีการชำระ
จนครบถว้นแลว้ อุโมงคฝั์งศพไมอ่าจยัง้พระองคไ์ว้ไดอี้ก พระองคท์รงมชัียเหนอืความตาย
พระเยซูได้ทรงทำลายอำนาจยดึเหน่ียวของบาปไปแลว้ ทรงทำลายอำนาจของมาร และกำจัด
โทษทณัฑ์อันรา้ยแรงของบาปไปแลว้

"เหตุท่ีพระบิดาของเราทรงรักเราก็เพราะเราพลีชีวิตของเรา เพียงเพ่ือ
จะรับชีวิตนั้นคืนมาอีก ไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเรา แต่เราพลีชีวิตโดยสมัครใจ
เรามีสิทธ์ิท่ีจะสละชวิีตและมีสิทธ์ิท่ีจะรบัชีวิตคืนมาอีก เราไดรั้บคำบัญชาน้ีจาก
พระบิดาของเรา" ยอหน์ 10:17-18

บุตรทั้งหลายร่วมสายโลหิตกันฉันใด พระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นด้วย
เพ่ือโดยทางความตายน้ันเอง พระองค์จะได้ทรงทำลายผู้ท่ีมีอำนาจแห่งความตาย
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จากนัน้ คนทีป่ฏิเสธไมย่อมรบัพระเยซเูป็นพระผูช่้วยใหร้อดจะตอ้งยืนอยูใ่นหอ้ง
พิพากษาของพระเจ้า

คือมารเสียได้ และจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจากการเป็นทาสชั่วชีวิต
เพราะเหตุกลัวความตาย     ฮีบร ู2:14-15

ซาตานคงเต็มล้นไปด้วยความรู้สึกพ่ายแพ้เม่ือพระเยซูทรงเป็นข้ึนมา ซาตานคิดว่า
เม่ือมันล่อลวงยูดาส อิสการิโอทให้ทรยศตอ่พระเยซูได้แล้ว มันก็เป็นผู้ชนะ แต่บัดน้ีมันกำลัง
พ่ายแพ้ในแผนรา้ยของมันเอง เคร่ืองมือท่ีทรงอานุภาพท่ีสุดของมันคือความตายนัน้ได้หมด
พิษสงไปแลว้


ถึงแมซ้าตานจะยงัคงมอีำนาจตอ่ไปอกีในยคุอันชัว่รา้ยนี ้แต่จะมวัีนหนึง่ท่ีพระเจา้

ยาห์เวห์จะจบัมนัแล้วโยนลงไปในนรก หรือท่ีท้ิงขยะแหง่จักรวาล

และพญามารที่ล่อลวงพวกเขาก็ถูกโยนลงในบึงไฟกำมะถันที่ลุกโชน
ท่ีซ่ึง... พวกมนัจะทนทกุขท์รมานทัง้กลางวนักลางคนืสบืๆ ไปเปน็นติย์

    วิวรณ ์20:10

ซาตานและลกูสมุนของมนัจะถกูขังไว้ใน...

...ไฟนิรันดร์ที่เตรียมไว้สำหรับมารร้ายกับสมุนของมัน
     มัทธวิ 25:41

แล้วข้าพเจ้าเห็นพระที ่นั ่งใหญ่สีขาว พร้อมทั ้งผู ้ที ่ประทับบน
พระที่นั่งนั้น เมื่อพระองค์ทรงปรากฏแผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไป ไม่มีที่
สำหรับทั้งสองสิ่งนี้แล้ว

และข้าพเจ้าเห็นบรรดาผู้ตายทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่ง
หนังสือเล่มต่างๆ เปิดออก หนังสืออีกเล่มหน่ึงก็เปิดออกด้วย คือหนังสือแห่งชีวิต
และผู้ที่ตายแล้วทั้งหมดก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนตามที่บันทึกไว้
ในหนังสือเหล่านั้น ทะเลคืนคนตายที่อยู่ในทะเล ความตายและแดนมรณา
ก็คืนคนตายที ่อยู ่ในนั ้นและแต่ละคนถูกพิพากษาตามการกระทำของตน
แล้วความตายและแดนมรณาก็ถูกโยนลงในบึงไฟ บึงไฟนี่แหละคือความตาย
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เม่ือเสร็จส้ินพระท่ีน่ังใหญ่สีขาวแล้ว ก็จะเกิดยุคใหม่ข้ึน ซ่ึงบรรดาผู้ท่ีพระเจ้าได้ไถ่ไว้
จะมชีีวิตอยูกั่บพระองคต์ลอดไปเปน็นติย์

...ในพระสัญญาของพระองค์ พวกเรากำลังเฝ้ารอฟ้าสวรรค์ใหม่
และโลกใหม่ซึ่งเป็นที่พำนักของความชอบธรรม    2 เปโตร 3:13


ผู้เผยพระวจนะหนึง่ในสีสิ่บคนทีไ่ด้ล้ิมชมิรสถงึยุคทีจ่ะมาถงึ ได้เขียนไวว่้า

และข้าพเจ้าเห็นฟ้าใหม่และโลกใหม่เพราะฟ้าเดิมและโลกเดิม
ได้ดับสูญไปแล้ว...

และข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งว่า "บัดนี้ที่ประทับของ
พระเจ้ามาอยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะสถิตกับพวกเขา เขาทั้งหลายจะเป็น
ประชากรของพระองค์ และพระเจ้าเองจะทรงอยู่กับพวกเขาและเป็นพระเจ้า
ของพวกเขา  พระองคจ์ะทรงซบัน้ำตาทุกๆ หยดของพวกเขา จะไมมี่ความตาย
หรือการคร่ำครวญ หรือการร่ำไห้ หรือความเจ็บปวดรวดร้าวอีกต่อไป
เพราะระบบเก่าได้ผ่านพ้นไปแล้ว"

พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นตรัสว่า "เรากำลังสร้างสรรพสิ่ง
ขึ้นใหม่!" และตรัสอีกว่า "จงเขียนสิ่งนี้ลงไปเพราะข้อความเหล่านี้เที่ยงแท้
และเชื่อถือได้"  วิวรณ ์21:1,3-5

คร้ังท่ีสอง ถ้าผู้ใดไม่ได้มีช่ือจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตผู้น้ันต้องถูกท้ิงลงในบึงไฟ
วิวรณ ์20:11-15
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บางคนอาจเรียกส่ิงน้ีว่าเป็นการใจแคบ แต่ผมขอบอกว่า น่ีคือส่ิงท่ีพระคัมภีร์สอนไว้
อย่างชัดเจน พระคัมภีร์ยังกล่าวอีกว่า พระเจ้าทรงอนุญาตให้เรามีเสรีภาพท่ีจะปฏิเสธหนทาง
ทีพ่ระเจา้ทรงเลอืกสรรไวน้ีก็้ได ้แตเ่รากจ็ะตอ้งจา่ยหนีบ้าปนัน้ดว้ยความตายชัว่นรินัดรเ์อง
แน่นอน บางคนอาจไม่ยอมรับว่ามีพระเจ้าอยู่จริง บางคนก็เพิกเฉยต่อคำสอนของพระคัมภีร์
เสียทัง้หมด ซ่ึงส่ิงเหล่านีเ้ป็นหนทางทีมี่อันตราย

ข้าพเจ้าไม่เห็นพระวิหารในนครนี้เลย เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจา้ผูท้รงฤทธิแ์ละพระเมษโปดกคอืวิหารแหง่นคร นครนีไ้มต้่องอาศยัแสง
จากดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ เพราะพระเกียรติสิริของพระเจ้าคือแสงสว่าง
และพระเมษโปดกคือดวงประทีปแห่งนครนี้

ส่ิงใดๆ ท่ีเป็นมลทนิ หรอืผูท้ำส่ิงทีน่่าละอายหรอืโปป้ดมุสาจะไมมี่วัน
ได้เข้าในนครนั้นเลย เฉพาะผู้มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดก
เท่านั้นจึงจะเข้าได้        วิวรณ ์21:22-23,27

พระเยซูทรงเป็นประตูเดียวที่นำไปสู่สวรรค์ ไม่มีทางอื่น เช่นเดียวกับที่มีเพียง
ทางเดียวที่ทำให้อาเบลสามารถเข้ามาเฝ้าพระเจ้าได้ เช่นเดียวกับเรือของโนอาห์ที่มีเพียง
ประตเูดียว เช่นเดยีวกบัพลบัพลาทีมี่ทางเขา้เพียงทางเดยีว และเชน่เดยีวกบัประตคูอกแกะ
ซ่ึงมีอยู่เพียงอันเดยีว พระเยซก็ูทรงเปน็เพียงทางเดยีวทีน่ำเราไปถงึพระเจา้

บางคนเชือ่ว่า เราสามารถเขา้ถึงพระเจา้ได้ด้วยผา่นทางศาสนาอืน่ๆ บางทอีาจใช้
หลายๆ ศาสนาผสมกัน แต่พระคัมภีร์กล่าวว่าไม่มีทางอ่ืนใดท่ีนำเราไปถึงพระเจ้าได้ น่ีอาจจะ
ดูเหมือนเป็นการแบ่งพรรคแบ่งพวกตามสิทธิทางการเมืองในยุคปัจจุบัน แต่พระคัมภีร์
ได้กล่าวยำ้ถึงเร่ืองนีอ้ยู่ตลอดวา่ พระเยซทูรงเปน็เพียงทางเดยีวเทา่น้ัน

ในผู้อื ่นไม่มีความรอดเลย เพราะไม่ได้ประทานนามอื่นที่จะช่วย
ให้เราทั้งหลายรอดแก่มนุษย์ทั่วใต้ฟ้า      กจิการ 4:12

แต่กว่าจะถงึวันนัน้ พระเยซผูู้ทรงเปน็ลูกแกะของพระเจา้ได้ตรสัว่า

เราเปน็ประต ู ถ้าผูใ้ดเขา้ไปทางเราผูน้ั้นกจ็ะรอด...      ยอหน์ 10:9

แต่ท่านมองเหน็นครใหญ่
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พระคัมภีร์เต็มไปด้วยตัวอย่างท่ีช้ีว่าพระเยซูคริสต์เป็นใคร และพระองค์ทรงกระทำ
อะไร เราอาจพอคาดเดาได้ว่าเมื่อพระเยซูทรงสอนสาวกนั้น พระองค์ทรงใช้ตัวอย่างใด
พระองค์อาจอ้างอิงถึงท้ังหมด หรือเพียงบางส่วนของส่ิงท่ีเราได้พิจารณามาแล้ว เม่ือพระองค์
สอนเสร็จแล้ว ผู้คนในห้องคงพากันเงียบหมด คำถามท่ียังค้างคาในใจของพวกสาวก ก็คงเป็น
คำถามเดยีวกนัทีค้่างคาอยูใ่นใจเรา คุณเช่ือในใคร ในตวัเอง ในศาสนาของคณุ ในความคดิ
ของคณุ ในการทำดขีองคณุ หรือในขอ้เท็จจรงิท่ีว่า พระเยซไูด้ทรงสิน้พระชนมแ์ทนคณุแล้ว
เพ่ือชำระหนีบ้าปแทนคณุ


ถึงแม้พระเยซูจะตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่มีทางอื่นใดไปถึงพระเจ้าได้

พระองค์ก็ไม่ได้สนับสนุนให้เราใช้กำลังบังคับให้ศาสนาอ่ืนๆ มารับเช่ือ แนวทางของ
พระองค์คือการสั่งสอนความจริง ความจริงจะเปิดเผยให้เราเห็นถึงคำสอนผิด
จากนัน้คนทัง้หลายก็จะเป็นไททีจ่ะตดัสินใจเลอืกได้เอง

พระองค์ทรงบัญชาพวกข้าพเจ้าให้ประกาศแก่คนทั ้งปวงและ
เป็นพยานว่าพระองค์คือผู ้ที ่พระเจ้าทรงตั ้งให้เป็นผู ้พิพากษาทั ้งคนเป็น
และคนตาย ผู้เผยพระวจนะทั้งปวงล้วนยืนยันเกี่ยวกับพระองค์ว่า ทุกคน
ที่เชื่อในพระองค์จะไดร้ับการอภัยบาปโดยทางพระนามของพระองค์"

กิจการ 10:42-43

เมื่อพวกสาวกฟังสิ่งที่พระเยซูทรงสอนจากพระบัญญัติ และข้อเขียนของผู้เผย
พระวจนะแล้ว พวกเขาก็คงได้เห็นถึงคำเตือนและผลลัพธ์ที่จะตามมาจากคำสอนนี้แล้ว
พวกเขามีชีวิตอยู่ในยุคอาณาจักรโรมัน ชาวโรมันยังยอมให้มีศาสนาอื่นๆ อยู่ในเวลานั้น
แต่พวกเขาเริ่มเชื่อว่าซีซาร์เป็นพระเจ้ากันแล้ว พวกโรมันย่อมไม่ต่อต้านการนำเสนอว่า
พระเยซูเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะไปถึงพระเจ้า แต่ที่จะสอนตามอย่างคำสอนของพระเยซูว่า
พระองคท์รงเปน็เพียงทางเดยีว ย่อมเปน็เรือ่งเส่ียงอันตรายตอ่ชีวิตของพวกเขา จากแหลง่
ข้อมูลนอกเหนือพระคัมภีร์ สาวกรุ่นแรกสิบเอ็ดคน ยกเว้นเพียงคนเดียวเท่านั้น ต่างก็ถูก
ประหารชีวิตเพราะการสอนอย่างนี้ พวกเขาต้องตายเพื่อสิ่งที่พวกเขารู้ว่าเป็นความจริง
สาวกคนทีสิ่บเอ็ดน้ันถูกเนรเทศ นายแพทยลู์กาบันทึกถึงคำกล่าวของสาวกของคนหนึง่ไว้ว่า
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ตอนนี ้เราไดต้อบคำถามเกา่แก่สองในสามขอ้ไปแล้ว

1. คำถาม: เราจะหลีกเล่ียงจากการชำระโทษทัณฑ์ของความบาปได้อย่างไร?
คำตอบ: พระเยซูทรงชำระโทษบาปแทนเราแล้ว พระองค์ทรงสิ้น
พระชนมแ์ทนเรา

2. คำถาม: เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าชื่อของเราถูกบันทึกไว้ในหนังสือ
แห่งชีวิตของพระเมษโปดกแล้ว?
คำตอบ: เมื่อเราไว้วางใจในพระเยซู เราก็แน่ใจได้เลยว่า ชื่อของเรา
ไดถู้กบนัทกึไวแ้ล้วในหนงัสือแห่งชวีติแลว้

ถึงตอนนีเ้ราจะเนน้ทีค่ำถามเกา่แก่ข้อท่ีสาม
3. คำถาม: ในฐานะทีเ่ป็นคนบาป เราจะไดรั้บความชอบธรรมเทยีบเทา่

กับความชอบธรรมของพระเจา้ได้อย่างไร เพ่ือจะได้มีชีวิตอยู่ในสวรรค์
ได้? เราจะไดรั้บเส้ือผ้าท่ีสะอาดไดอ้ย่างไร?

ถึงแม้หนี้บาปของเราจะได้รับการชำระไปแล้ว เราก็ยังไม่ได้เป็น
คนท่ีสมบูรณ์แบบ เราจำเป็นต้องเข้าใจว่า พระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมได้กระทำให้

คนบาปกลายเป็นคนที่สามารถอยู่จำเพาะพระพักตร์ของพระองค์ได้อย่างไร การที่จะตอบ
คำถามนีไ้ด้ เราตอ้งเรียนรูถึ้งแนวคดิเรือ่งหน่ึงท่ีเรียกวา่ การกระทำใหเ้ป็นผูช้อบธรรม


เราเห็นแล้ววา่ พระเจา้จะไมท่ำส่ิงใดขดักับกฎของพระองคเ์อง พระองคท์รงรกัษา

กฎเกณฑ์ โดยทางการสิน้พระชนมข์องพระเยซ ูพระเจา้ทรงสามารถทีจ่ะ...

...สำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม และทรงโปรด
ให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วย         โรม 3:26

คำว่า ทำให้เป็นผู้ชอบธรรม เป็นศัพท์ทางการศาล ซ่ึงใช้ในห้องพิพากษาในสมัยของ
พระเยซู เราไม่ได้ใช้ศัพท์คำน้ีในชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบันน้ีอีกแล้ว แต่เม่ือฟังคำอธิบายแล้ว
คำน้ี ก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะเข้าใจยาก เราจะเร่ิมอธิบายถึงคำน้ีโดยการจัดฉากให้คุณเห็นภาพเสียก่อน

เมื่อพระเจ้าทรงเริ่มเนรมิตสร้างอาดัมกับเอวาขึ้นมานั้น มนุษย์เป็นคนไร้เดียงสา
ไม่รู้จักความบาปใดๆ เพราะมนุษย์ปราศจากบาป องค์ยาห์เวห์จึงสามารถดำเนินและสนทนา
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ลองนึกภาพไปด้วยกันสักครู่หน่ึง จินตนาการวา่โยชูวากำลังยืนอยู่ในห้องพิพากษา
ของพระเจ้าอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงและคอตก ในฐานะที่เป็นคนเคร่งศาสนา โยชูวาได้
ดำเนินชีวิตท่ีเท่ียงตรง แต่กระน้ันซาตาน8 ก็ยืนอยู่ข้างๆ ท่าน เพ่ือกล่าวร้ายท่านในความบาป
เร่ืองต่างๆ ท้ังเร่ืองท่ีลับล้ีซ่ึงโยชูวาเพียงแต่คิดอยู่ในใจด้วย ห้องพิพากษาตกอยู่ในความเงียบ
ในขณะท่ีรายการความบาปต่างๆ กำลังเผยออกมาเร่ือยๆ ซ้ำร้าย ไม่มีทนายความคนใดท่ีลุกข้ึน
มาปกปอ้งโยชวูาเลย ไม่มีใครสามารถปกปอ้งท่านได ้โยชวูารูว่้าส่วนใหญท่ี่ซาตานพดูมานัน้
เป็นเรือ่งจรงิ แต่มันเปน็ส่ิงท่ีพูดออกมาดว้ยการจงใจบดิพริว้อยา่งน่าเกลียด

แต่ในเวลาน้ัน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ย่ืนพระหัตถ์ออกไปแตะโยชูวาด้วยความเมตตา
สงสาร ดังเช่นทีพ่ระองคท์รงกระทำตอ่ชายทีป่่วยดว้ยโรคเรือ้นนัน้

กับเขาได้เหมือนเป็นสหาย แต่เม่ือมนุษย์ได้ละท้ิงความไร้เดียงสาไปติดตามซาตาน มนุษย์จึงมี
ธรรมชาติอีกอย่างเกิดขึ้นในตัวคือธรรมชาติบาป มนุษย์ถูกแยกขาดจากพระเจ้า จึงทำให้
พระเจา้สลัดทิง้มิตรภาพไป และพระองคไ์ด้สวมใสค่รยุแห่งผู้พิพากษาแทน มนษุยถู์กนำตวั
เข้าสู่ห้องพิพากษาจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า ไม่ใช่ในฐานะสหายอีกแล้ว แต่ในฐานะ
ผู้พิพากษา

นี่คือฉากเบื้องหลังพระคัมภีร์ที่ผู้เผยพระวจนะเศคาริยาห์ได้บันทึกไว้เมื่อ 500
ปีก่อนสมัยของพระคริสต์ เป็นเรื ่องราวที่อธิบายให้เราเข้าใจถึงแนวคิดเรื ่องการเป็น
ผู้ชอบธรรม เศคารยิาห์เขียนไวว่้า

แล้วทูตองค์นั ้นได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นมหาปุโรหิตโยชูวายืนอยู่
ต่อหน้าทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าและซาตานยืนอยู่ขวามือของเขาเพ่ือกล่าวหาเขา

  เศคารยิาห์ 3:1

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับซาตานว่า "ซาตาน! องค์พระผู้เป็นเจ้า
ตำหนเิจา้... ชายผูน้ี้เป็นดุ้นฟืนติดไฟทีถู่กดึงออกจากไฟไมใ่ช่หรอื?"

  เศคารยิาห์ 3:2
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องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่อาจปล่อยโยชูวาไปอย่างคนที่ไม่เคยทำความผิดความ
บาปได ้น่ันเปน็เรือ่งท่ีไม่ถูกต้อง
ข้อเรียกร้องของพระบัญญัตินั้นต้องได้รับการตอบสนอง โยชูวาจะต้องถูก
ลงโทษในความบาปของทา่น ต้องอย่างน้ีเท่าน้ันถึงจะยติุธรรมและเทีย่งตรง

โยชูวากำลังตกอยู่ในปัญหาใหญ่หลวง แต่พระเจ้าไม่ได้อับจนหนทาง พระองค์มี
แผนการไว้แล้ว พระผู้เป็นเจ้าได้ลุกขึ้นจากบัลลังก์พิพากษา พระองค์ไม่ได้ถอดครุยของ
ผู้พิพากษาออก แต่ได้สวมเสื้อคลุมของความเป็นเพื่อนทับเข้าไป พระองค์ทรงละจาก
ฟ้าสวรรค์เบื้องสูง แล้วลงมาเป็นพระเยซูผู้ชอบธรรม ยืนเคียงข้างโยชูวาต่อหน้าบัลลังก์
พิพากษา พระองค์โดยมจุีดประสงคเ์พียงข้อเดียว น่ันคือ เพ่ือรับเอาโทษทีโ่ยชูวาได้รับน้ันไว้
และชำระโทษทณัฑ์น้ันแทนทา่น จากนัน้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้...

พระผู้เป็นเจ้าทรงทอดพระเนตรดโูยชูวาด้วยความเมตตาสงสาร แต่น่ีเป็นความรกั
ท่ีกำลังเผชญิกับอุปสรรค เห็นไหม พระคมัภีร์กล่าววา่

โยชวูานัน้สวมเสือ้ผา้สกปรก....       เศคารยิาห ์3:3

จากภาพเส้ือผ้าสกปรกน้ันสะท้อนว่าโยชูวาเป็นคนบาป ท่านกระทำ
ผิด โดยการฝา่ฝนืพระบญัญติัอันสมบรูณ์แบบของพระเจา้

...กล่าวแก่บรรดาผู้ยืนอยู่เบื ้องหน้าเขาว่า "ถอดเสื้อผ้าสกปรก
ของเขาออกเถิด"   เศคารยิาห์ 3:4

เพราะพระเยซูไม่ได้มีบาปของพระองค์เองที่จะต้องแบกรับ
พระองคจึ์งรับเอาผา้ข้ีร้ิวแห่งความบาปของโยชวูา และยอมสิน้พระชนม์
แทนทา่นเพ่ือชำระโทษทณัฑ์บาป จากนัน้ พระองคต์รสักับโยชวูาวา่

บดันี ้โยชวูาไดเ้ปน็อสิระแลว้

"ดูเถดิ เราไดป้ลดเปล้ืองบาปของเจา้ออกไปแลว้"
เศคารยิาห ์3:4
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เราจะเล่าเร่ืองโยชูวาต่ออีกสักครู่หน่ึง แต่ขอให้ผมได้เน้นถึงความสำคัญของส่ิงท่ีเรา

พ่ึงอ่านไปนัน้
ให้เราสมมติุว่า คุณโดนจบัในคดอีาญา ผู้พิพากษาจึงตัดสินปรบัคุณในอัตราสูงสุด

ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่มาก คุณต้องใช้เวลาทั้งชีวิตจึงจะชำระค่าปรับได้ครบ
แต่ทันใดนัน้ ผู้พิพากษาก็ลงมาจากบลัลังก์ แล้วยอมสละเงนิส่วนตวั เขียนเชค็ส่ังจ่ายค่าปรับ
จนเตม็จำนวนแทนคณุ แน่นอน คนทียื่นดกูารตดัสินคดคีงตอ้งประหลาดใจมาก แต่ทุกคน
ก็พอใจในความยุติธรรม ค่าปรับได้รับการชำระแล้ว มีการปฏิบัติตามบทลงโทษของกฎหมาย
ครบถว้น ไม่มีอะไรตอ้งชดใชอี้ก

คำถามข้อหน่ึงท่ีเหลืออยู่คือ คุณจะยอมรับเอาการช่วยเหลือของผู้พิพากษาหรือไม่?
ถ้าคุณยอมรับการชำระเงินของเขา คุณก็เป็นอิสระและกลับบ้านได้ แต่ถ้าคุณปฏิเสธไม่ยอมรับ
น้ำใจกว้างขวางของเขา คุณก็จำเป็นต้องจ่ายค่าปรับนั้นด้วยตัวเอง คุณพร้อมที่จะถ่อมใจ
ยอมรับเอาการชำระของเขาหรือไม่ อ้อ คุณจำเป็นต้องรู้ด้วยว่าผู้พิพากษาท่านนี้มีความ
เป็นห่วงคณุมาก ท่านไมไ่ด้เป็นเพยีงผูพิ้พากษาเทา่น้ันแตเ่ป็นพ่อของคณุดว้ย โดยความรกั
ของท่านท่ีมีต่อคุณ ท่านต้องให้คุณยอมรับการชำระค่าปรับคร้ังน้ี แต่ท่านจะไม่บังคับให้คุณรับ
คณุตอ้งรบัเอาดว้ยความเตม็ใจ

ในทำนองเดียวกัน พระคัมภีร์กล่าวว่า พระเจ้ากำลังร้องขอให้ทุกคนยอมรับเอาการ
ชำระหนีแ้ทน แต่โดยพระคณุของพระองค ์พระองคจึ์งไม่ได้บังคับให้ใครทำสิง่ท่ีฝืนใจ

ตอนนีเ้ราจะกลบัมาดเูร่ืองของโยชวูาอีกครัง้หน่ึง


ถึงแม้หนี้บาปของโยชูวาจะได้รับการชำระหมดแล้ว เขาก็ยังไม่อาจดำเนินชีวิตต่อ

พระพักตร์พระเจ้าได้ โยชูวาไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบ จำเป็นต้องอาศัยเส้ือผ้าแห่งความชอบธรรม
การที่จะทำให้เขามีความบริสุทธิ์ได้ จะต้องมีการกระทำบางอย่างเพิ่มเติมในห้องพิพากษา
ของพระเจา้ น่ีคือส่ิงท่ีตอ้งทำ

พระเยซูไม่เพียงแต่ทรงรับผิดชอบต่อเรื ่องเสื ้อผ้าสกปรกของโยชูวาเท่านั ้น
อัศจรรย์เหนือสิ่งอื่นใดคือ พระองค์ทรงเอาเสื้อผ้าแห่งความชอบธรรมของพระองค์มา
คลุมกายโยชวูาไว ้โยชวูาไดถู้กปกคลมุไวแ้ล้วดว้ยความสมบรูณ์แบบของพระเจา้
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...คนหน่ึงคนใดจะเป็นคนชอบธรรมได้ก็โดยอาศัย ความเช่ือ...
โรม 3:28

ทูตนั้น... กล่าวกับโยชูวาว่า "ดูเถิด เราได้ปลดเปลื้องบาปของเจ้าออกไปแล้ว
และเราจะใหเ้จา้สวมเสือ้ผา้งดงาม"

ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า "ขอให้เอาผ้าโพกศีรษะที่สะอาดมาโพกให้เขา"
แล้วพวกเขาก็โพกศีรษะโยชูวาด้วยผ้าสะอาดและแต่งกายให้ขณะที่ทูตของ
องค์พระผู้เป็นเจ้ายืนอยู่ใกล้ๆ เศคารยิาห ์3:4-5

บัดนี ้โยชวูาสามารถกลา่วพรอ้มกับผูเ้ผยพระวจนะอสิยาห์ได้แล้ววา่
ข้าพเจ้าปีติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างใหญ่หลวง จิตวิญญาณของ

ข้าพเจา้ช่ืนชมยนิดใีนพระเจา้ของขา้พเจา้ เพราะพระองคท์รงสวมเสือ้ผา้แหง่
ความรอดใหข้้าพเจา้ และใหข้้าพเจา้สวมเส้ือคลุมแห่งความชอบธรรม...

อิสยาห ์61:10

อีกครั ้งหนึ ่ง องค์พระผู ้เป็นเจ้าได้ทรงสวมครุยแห่งการ
พิพากษา แล้วประทบันัง่ทีพ่ระบลัลังก์แห่งการพพิากษา เมือ่พระองค์
ทอดพระเนตร ลงมายังโยชูวาซึ่งถูกปกคลุมด้วยความชอบธรรมของ
พระเจ้าแล้ว พระองค์ก็ทรงสามารถตรัสด้วยความซ่ือตรงและเท่ียงธรรม
ได้ว่า "โยชูวาเอ๋ย เราอยู่ในห้องพิพากษาแห่งสวรรค์ และเจ้ายืนอยู่
ตอ่หนา้เราอยา่งดพีรอ้มสมบรูณ"์

องค์ผู้พิพากษาผู้ทรงฤทธิ์แห่งฟ้าสวรรค์ จึงทรงชูค้อนของพระองค์แล้วทุบลงมา
พร้อมกับปา่วประกาศวา่ "ชอบธรรมแลว้" ณ จุดนี ้ ช่ือของโยชวูาจงึถูกบันทกึไว้ในหนงัสือ
แห่งชีวิตของพระเมษโปดก

บัดน้ี โยชูวาก็สามารถดำเนนิชีวิตอยู่กับพระเจ้าผู้สมบูรณ์แบบ ในสวรรคท่ี์สมบูรณ์
แบบของพระองค์ได้ เขาไม่ต้องอยู่ในห้องพิพากษาอีกต่อไป เขาไม่ต้องเผชิญกับพระท่ีน่ังใหญ่
สีขาวแห่งการพิพากษาในตอนปลายของยคุอันช่ัวร้ายน้ีอีก เร่ืองของโยชูวาก็จบลงเพียงเท่าน้ี

ตอนนี้ เราจึงเข้าใจถึงความหมายของคำว่า ทำให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วว่า
หมายถึงการได้รับการป่าวประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของ
พระเจ้าน่ันเอง
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เร่ืองราวของโยชวูาอาจพอสรปุได้ว่า เป็นการแลกเปลีย่นครัง้ย่ิงใหญ่ ซ่ึงต้องอาศัย

ท้ังไม้กางเขนและอโุมงคท่ี์ว่างเปล่า

สำหรับผู้ที่วางใจในพระเยซูสามารถมั่นใจได้ว่า เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตร
ดูชีวิตของเขา พระองคจ์ะไมเ่ห็นความบาปของเขาอกีต่อไป ตรงกนัขา้ม พระองคจ์ะเห็นเขา
คลุมกายดว้ยความชอบธรรมอนัสมบรูณ์แบบของพระองค์

⌫
หนึง่ในผูเ้ขยีน 40 คนไดเ้ปน็พยานวา่ ส่ิงสำคญัสงูสุดในชวีตินัน้คอื...

...และอยู่ในพระองค์ ตัวข้าพเจ้าเองไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาโดย
บทบัญญัติ มีแต่ความชอบธรรมที่ได้มาโดยความเชื่อในพระคริสต์ เป็นความ
ชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าและได้มาโดยความเชื่อ        ฟิลิปปี 3:9

ไม่ใช่ความชอบธรรมของเราเองทีพ่ระเจ้าทรงนับ แต่เป็นของพระองค์ การดีท้ังส้ิน
ท่ีเราทำ ท้ังคำอธิษฐาน คำสัญญาพิเศษ การทำหน้าท่ีตามพิธีกรรมทางศาสนา หรือการรักษา
พระบญัญติัสิบประการ ก็ไม่สามารถทำใหเ้ราเปน็คนชอบได ้เพราะวา่...

....ไม่มีใครถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมได้โดยการถือรักษาบทบัญญัติ...
  กาลาเทยี 2:16

ในห้องพิพากษาขององค์ยาห์เวห์นั้น ไม่มีใครในพวกเราที่สามารถป่าวประกาศ
เอาเองว่า "บริสุทธ์ิ, บริสุทธ์ิ, บริสุทธ์ิ, บริสุทธ์ิ" ได้ ไม่ว่าชีวิตเราจะดีเพียงใดก็ตาม ซ่ึงก็เหมือน
กับลูกธนูท่ีเล็งไปยงัเป้า เราพลาดไปจากเปา้แห่งความสมบรูณ์แบบ

...เพราะวา่ทุกคนทำบาป และเส่ือมจากพระสริิของพระเจา้...
        โรม 3:23

แต่ในพระเยซน้ัูน เรามส่ิีงท่ีผู้เผยพระวจนะเยเรมย์ีได้ทำนายไวล่้วงหนา้ถึง 600 ปี
ก่อนสมยัพระครสิต์ ท่านไดเ้ขียนไวว่้า พระเมสสยิาหน้ั์น...

...จะได้รับการขนานนามว่า 'พระยาห์เวห์ผู้ทรงเป็นความชอบธรรม
ของเรา'     เยเรมย์ี 23:6
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พระคัมภีร์ข้อน้ีไม่ได้บอกว่า พระเยซูได้กลายเป็นคนบาป คำว่า บาป มีนัยยะบ่งบอก
ถึงการถวายเคร่ืองบูชาลบบาป "พระเจ้าทรงกระทำพระองค์ผู้ปราศจากบาปให้เป็นเคร่ืองบูชา

กางเขนทีว่่างเปลา่: พระคมัภีร์กล่าววา่ …
พระเจ้าทรงกระทำพระองค์ผู้ปราศจากบาปให้เป็นบาปเพื่อเรา...

   2 โครนิธ ์5:21

การส้ินพระชนมข์องพระเยซูในฐานะตัวแทนของเรา และการปกคลุมเราด้วยความ
ชอบธรรมของพระองคน้ั์น เป็นหัวใจสำคัญของคำสอนเรือ่งไม้กางเขนและอุโมงค์ท่ีว่างเปล่า

พระเจ้าทรงกระทำพระองค์ผู้ปราศจากบาปให้เป็นบาปเพ่ือเรา เพ่ือใน
พระองค์เราจะกลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า    2 โครนิธ ์5:21

ลบบาป เพ่ือเรา.." เม่ือพระเยซทูรงรบัเอาโทษบาปของเราไวบ้นพระองค์
เอง พระเจา้จึงทรงเทพระพโิรธทัง้ส้ินลงมาบนความบาป พระเยซจึูงทรง
สามารถกระทำบางอย่างซึ่งเราไม่อาจกระทำได้ พระองค์ตรัสว่า "สำเร็จ
แล้ว" ถ้าเราได้ชำระค่าหนี้บาปของเราเอง เราก็คงต้องมานั่งชำระอยู่
ตลอดไปเป็นนิตย์นิรันดร์ คงไม่มีวันที่จะพูดออกมาได้ว่า "สำเร็จแล้ว"
แต่พระเยซทูรงชำระเสรจ็ส้ินหมดแลว้

เสริมสร้างให้สามารถดำเนินชิวตอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าในสวรรค์อัน
สมบรูณ์แบบของพระองค ์น่ีคือการแลกเปลีย่นครัง้ย่ิงใหญ่ท่ีสุด พระเยซู
ทรงรับเอาผ้าขี ้ร ิ ้วแห่งบาปของเราและหยิบยื ่นเสื ้อคลุมแห่งความ
ชอบธรรมของพระองคแ์ก่เรา คำตอบสำหรบัคำถามเกา่แก่ท่ีเป็นเหมอืน
เหรียญสองดา้นจงึพบไดใ้นพระคมัภีร์ข้อน้ี ลองอ่านดอีูกครัง้

อโุมงคท์ีว่่างเปลา่: ตอนทา้ยของขอ้พระคมัภีร์กล่าวตอ่ไปวา่
...เพื่อในพระองค์เราจะกลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า

   2 โครนิธ ์5:21

ในพระเยซูน่ันเองท่ีเราได้พบความชอบธรรม ไม่ใช่ความชอบธรรมของเรา เม่ือเรา
ไว้วางใจในพระองค ์เราไดรั้บการปกคลมุไวด้้วยความชอบธรรมของพระองค ์เราไดรั้บการ
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พระเจ้าได้ทรงประทานความชอบธรรมใหแ้ก่อับราฮัมล่วงหน้า เพราะพระองค์ทรง
ทอดพระเนตรไปข้างหน้าถึงส่ิงท่ีพระเยซูจะทรงกระทำบนไม้กางเขน หลักการเดียวกันสามารถ
นำมาใช้กับเราได้ด้วย เพียงแต่แทนท่ีจะมองไปข้างหน้า เราต้องมองย้อนกลับไปดูไม้กางเขน
ในอดตี

พระเยซทูรงถกูมอบไวใ้หส้ิ้นพระชนมเ์พราะบาปของเรา (ไม้กางเขน
ท่ีว่างเปลา่)และทรงคนืพระชนมเ์พ่ือใหเ้ราเปน็ผูช้อบธรรม (อุโมงคท่ี์ว่างเปลา่)

        โรม 4:25

น่ีคือส่ิงทีพ่ระคมัภีร์เรยีกวา่ พระกติตคุิณ ซ่ึงแปลตรงตวัวา่ ข่าวดี

  ⌫ 
ก่อนทีเ่ราจะจบบทนีไ้ป เราจำเปน็ตอ้งอธิบายอกีประเดน็หนึง่ให้เข้าใจแจม่ชดั

เปน็สิง่ทีเ่ก่ียวขอ้งกับเรือ่งของความเชือ่ ยงัจำไดไ้หมวา่...

"อับราฮัมเชื่อพระเจ้า และความเชื่อนี้พระองค์ทรงถือว่าเป็นความ
ชอบธรรมของเขา"           โรม 4:3

เราก็สามารถไดรั้บเสือ้คลุมแห่งความชอบธรรมดว้ยเชน่กัน ถ้าเราเชือ่ในพระองค์

 
โปรดจำไวว่้า คำวา่ เช่ือ ท่ีมีใช้ในพระคมัภีร์น้ัน มีความหมายทีค่รบถว้นมากกวา่

ทีเ่ราใชกั้นอยูท่ัว่ไป
เรากล่าวไปแล้วว่า คำว่า ความเชื่อ การเชื่อ การไว้วางใจและความมั่นใจ มี
ความหมายใจความแบบเดียวกัน ความเชื่อคือการมั่นใจว่าบางสิ่งบางอย่างเป็น
ความจรงิ ไว้วางใจได้

คำว่า "ถือว่าเป็นความชอบธรรมของเขา" นี้ ไม่ใช่เขียนไว้สำหรับ
เขาเพียงคนเดียว แต่สำหรับเราทั ้งหลายผู ้ซึ ่งพระเจ้าจะทรงถือว่าเป็น
ผู้ชอบธรรมด้วย สำหรับเราผู้ซึ่งเชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูองค์พระผู้
เป็นเจ้าของเราเป็นขึ้นจากตาย     โรม 4:23-24
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เราเห็นแล้วว่า คำเตือนท่ีว่า "อย่าไว้ใจคนแปลกหนา้" น้ันหมายถึงเร่ืองของการเช่ือ
ก่อนทีคุ่ณจะไวใ้จใคร คุณจำเปน็ตอ้งรู้ถึง

1. ตัวตนของเขา: เขาช่ืออะไร, มาจากท่ีไหน, และเขาอ้างว่าตัวเองเป็นใคร
2. ประวัติความเป็นมาของเขา: เขามีช่ือเสียงอย่างไร เขาไว้ใจได้ไหม

เรากล่าวแล้วว่า พระคัมภีร์เขียนไว้เพื่อให้มนุษย์สามารถทำความรู้จักคุ้นเคยกับ
องค์ยาห์เวห์ ในหลายด้านๆ นั้น คุณรู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่ารู้จักเพื่อนๆ ของคุณ
ถ้าเป็นอยา่งน้ัน น่ันแหละคอืส่ิงท่ีพระคมัภีร์มุ่งหมายไว้


นี่จะนำไปสู่คำถามที่ว่า "การที่เราจะได้รับการอภัยโทษบาป และได้รับความ

ชอบธรรมทีพ่ระเจ้าทรงหยบิย่ืนให้น้ี เราจะตอ้งเช่ือว่าอย่างไรบ้าง" คำตอบนัน้ ทำให้เราต้อง
ย้อนกลับไปถงึประเดน็ทัง้สองประการอกีครัง้

1. ตัวตนของบคุคลทีเ่ราจะตอ้งไว้วางใจนัน้เป็นอย่างไร? ดังท่ีเราไดเ้ห็นไปแลว้วา่
พระคัมภีร์ได้สำแดงให้เห็นพระเจ้าผู้มีลักษณะพิเศษเฉพาะไว้อย่างชัดเจน พระองค์
คือ พระเจา้ยาหเ์วห์ ผู้ทรงเปน็ผูสู้งสุด เป็นพระผูส้ร้าง เป็นเจา้ของทกุสรรพสิง่ คอื
พระเจ้าองค์นี ้เองที่ได้เสด็จเข้ามาในโลกในสภาพขององค์พระเยซูคริสตเจ้า
เราจะต้องไว้วางใจในพระองค์และทิ้งพระอื่นใดทั้งสิ้น ทั้งเทพเจ้า เทพี วิญญาณ
ท้ังหลาย บรรพบรุุษ และรูปเคารพตา่งๆ มีเพียงพระองคเ์ท่าน้ันทีส่มควรแกก่าร
ไว้วางใจของเรา ไม่มผู้ีอ่ืน

เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องจำไว้ว่า นี่ไม่ใช่เพียงแค่การเชี่อในข้อมูลทาง
ประวติัศาสตรเ์ท่าน้ัน แต่เป็นการไวว้างใจในพระองคผู้์ทรงชวิีตอยู ่เป็นตวัตนของ
องคย์าหเ์วห ์ ในพระองคป์ระกอบดว้ยความรกั การทรงนำและการปกปอ้งคุม้ภยั
น่ีเป็นความสัมพันธ์ท่ีมีจุดเร่ิมต้น แต่ก็สามารถเติบโตอย่างลึกซ้ึงข้ึนเร่ือยๆ บนโลกน้ี
และต่อเน่ืองตลอดไปเปน็นติยใ์นสวรรค์

2. องค์ยาห์เวห์มีประวัติท่ีไว้ใจได้หรือไม่? การท่ีจะตอบคำถามข้อน้ี เราต้องพิจารณา
ดสูองดา้น
ก. การจัดเตรียมขององค์ยาห์เวห์ ณ จุดหนึ่งของกาลเวลาในประวัติศาสตร์

พระเยซูได้ทรงส้ินพระชนมบ์นไม้กางเขนเพ่ือความบาปของเรา สามวันต่อมา
พระองคไ์ด้เป็นขึน้มาจากความตาย เราตอ้งเชือ่ท้ังสองเรือ่งน้ี
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ข. พระสัญญาขององค์ยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้ามีประวัติอันยาวนานว่าเป็น
ผู้ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์ ตอนนี้พระองค์ทรงสัญญาที่จะช่วยเรา
ให้รอดจากโทษทัณฑ์ที่ต้องตายเพราะความบาป พระองค์ทรงปกคลุมเรา
ด้วยความชอบธรรม เราเชือ่ในพระองคไ์หม เราไวว้างใจในพระองคห์รือไม่
พระคมัภีร์กล่าววา่ เราตอ้งยึดถือพระองคต์ามคำตรสัของพระองค์

เราต้องพลิกกลับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในสวนเอเดนนั้น  แทนที่จะไว้ใจในตนเอง
หรอืซาตาน คุณตอ้ง...

การเช่ือในองค์พระเยซูคริสตเจ้าน้ัน คือ การเช่ือในส่ิงท่ีพระองค์เป็นอยู่ และในส่ิงท่ี
พระองคท์รงกระทำเสรจ็แล้วน้ัน คือตัวตนของพระองค ์และประวติัของพระองค์

1. เราอาจจะไว้วางใจในความคิดของตนเองเหมือนคาอิน เราอาจเพิกเฉยต่อ
พระเจ้า เหมือนผู้คนในสมัยของโนอาห์ เราอาจนมัสการ พระที่มนุษย์เรา
สร้างข้ึนมาเอง เหมือนคนทีห่อบาเบล หรือ...

2. เราอาจไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกับอับราฮัม และเชื่อในสิ่งที่
พระองคท์รงสญัญาไว้

"...เช่ือในองคพ์ระเยซเูจา้ แล้วท่าน...จะไดรั้บความรอด"
กจิการ 16:31

...พระเจ้าจะทรงถือว่าเป็นผู้ชอบธรรมด้วย สำหรับเราผู้ซึ่งเชื่อใน
พระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เป็นขึ้น
จากตาย…          โรม 4:24

ไม่มีสิ่งใดที่เรากระทำได้ นอกจากการ
เช่ือในพระองคเ์ท่าน้ัน

⌫
ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา

มนุษย์ได้พยายามท่ีจะสร้างสะพานเช่ือมหุบเหว

เราต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหน่ึง การไม่ตัดสินใจเลือกเลยเท่ากับเป็นการตัดสินใจ
เลือกทางตรงกนัขา้มกับพระองค ์แต่ถ้าเราเลอืกท่ีจะไวว้างใจในพระองค ์องค์พระผูเ้ป็นเจา้
ทรงสญัญาวา่...
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ท่ีเกิดจากความบาป ทุกวิธีการทีเ่คยลองกระทำนัน้เก่ียวขอ้งกับความพยายามหรอืเร่ียวแรง
อย่างหน่ึงอย่างใดของมนษุย์

⌫
แต่บัดน้ีได้ปรากฏแล้วว่า ความชอบธรรมซ่ึงมาจากพระเจ้าน้ันปรากฏ

นอกเหนือกฎบัญญัติธรรมบัญญัติกับพวกผู้เผยพระวจนะเป็นพยานอยู่ คือ
ความชอบธรรมของพระเจา้ ซ่ึงทรงประทานโดยความเชือ่ในพระเยซคูริสต์แก่
ทุกคนทีเ่ช่ือ เพราะวา่คนทัง้หลายไมต่่างกนั      โรม 3:21-22

พระคัมภีร์กล่าวว่า ความรอดนัน้ "ไม่ได้มาจากตัวท่านเอง แต่เป็นของประทานจาก
พระเจา้" และมไีว้สำหรบัทกุคนทีเ่ช่ือเท่าน้ัน

เพราะว่าท่านท้ังหลายไดรั้บความรอดโดยพระคณุ ผ่านทางความเชือ่
ความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านเอง แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่
ความรอดโดยการประพฤต ิ เพ่ือจะไมมี่ใครอวดได้    เอเฟซสั 2:8-9

ของประทานของพระเจา้คือชีวิตนรัินดร์

เพราะว่าค่าตอบแทนที่ได้จากบาปคือความตาย แต่ของขวัญจาก
พระเจา้คือชีวิตนิรนัดร ์ในพระเยซคูรสิต์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา   โรม 6:23

โปรดสงัเกตวา่ ของประทานนีเ้ป็นการใหเ้ปล่า ถ้าเราตอ้งทำบางอยา่งเพ่ือแลกกับ
ของขวัญ มันก็ไม่ได้เป็นของขวัญอีกแล้ว ถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องทำบางอย่างเพื่อแลกกับมัน
มันก็ไม่ใช่ของขวญัแตจ่ะเปน็รางวลั แต่พระคมัภีร์กล่าววา่ ของประทานแหง่ชีวิตนรัินดรน้ั์น
เป็นส่ิงท่ีเราไดเ้ปล่า มีไว้สำหรับทกุคนทีเ่ช่ือในขอ้เท็จจรงิบางอยา่งว่าเป็นความจรงิ

เราเชือ่ว่า พระเยซคูรสิต์ทรงเปน็องคย์าห์เวห์
เราเชือ่ว่า พระเยซไูด้ส้ินพระชนมแ์ทนเรา ทรงชำระหนีบ้าปทกุอย่างของเราแลว้
เราเชื่อว่า ความชอบธรรมของพระเจ้าได้รับการตอบสนองแล้วโดยทางการ
ส้ินพระชนม์น้ัน เม่ือพระเจ้าทอดพระเนตรมายังเรา พระองค์ก็จะไม่เห็นความบาป
ของเราอกีต่อไป แต่จะเห็นเราถกูปกคลมุดว้ยความชอบธรรมของพระเยซู
เราเชื่อว่า ความตายไม่สามารถมีชัยเหนือพระเยซูได้ ตรงกันข้าม พระองค์
ทรงมชัียเหนอืความตาย และเปน็ขึน้มาจากความตายนรัินดรเ์พ่ือเรา
เราเชือ่ว่า พระเจา้ทรงประทานชวิีตนรัินดรเ์ป็นของขวญัแก่เรา
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เราเชือ่ว่า พระเจา้ทรงรกัษาพระสญัญาของพระองค์
เราเชื ่อว่า พระเจ้าทรงบันทึกชื ่อของเราไว้ในหนังสือแห่งชีวิตนิรันดร์ของ
พระเมษโปดก

เป็นเพราะความเชื่อ แต่ไม่ใช่การเชื่อแบบไร้เหตุผล มันเป็นความเชื่อที่เกิดจาก
การรูจ้กัประวตัอัินยาวนานและไวว้างใจได้ขององคย์าหเ์วห์

บางคนไดเ้พ่ิมรังสีพิเศษฝ่ายวิญญาณให้แก่ความเชือ่ ทำให้ความเชือ่มีขนาดขึน้มา
บางคนมีความเชื่อมาก บางคนมีความเชื่อน้อย แต่การคิดอย่างนั้นทำให้เรื่องทั้งหมดเกิด
ความสับสน การเชื่อในพระเยซูก็คล้ายกันกับผู้ชายที่กำลังจมน้ำที่ผงกหัวให้กับหน่วยกู้ภัย
ซึ่งถามว่า "คุณไว้ใจให้ผมช่วยเหลือคุณไหม?" การผงกหัวจะมากน้อยไม่ใช่เรื่องสำคัญ
ประเด็นไม่ได้อยู่ท่ีการผงกหัวเสียด้วยซ้ำ ประเด็นสำคัญอยู่ท่ีชายซ่ึงกำลังจมน้ำคนน้ันได้ยอมรับ
ในความอ่อนแอของตนเอง และไว้วางใจในหน่วยกู้ภัยท่ีจะช่วยเขาให้รอด ถ้าต่อมาชายท่ีกำลัง
จมนำ้คนนีม้าอวดอา้งว่า ท่ีเขารอดไดน้ั้นเปน็เพราะเขาผงกหวัแรง ก็คงเปน็เรือ่งท่ีตลกมาก

เช่นเดียวกับเราทั้งหลาย เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
แล้วเขา้มาไวว้างใจใหพ้ระเยซทูรงชว่ยเราใหเ้ราจากบาปของเรา มนัไมใ่ชป่รมิาณของความ
ไว้ใจหรอกทีท่ำใหเ้รารอด แต่เป็นพระเยซผูู้ท่ีช่วยใหร้อดตา่งหาก เป็นการงานของพระองค์
ท้ังส้ิน ไม่ได้ข้ึนอยูท่ี่เราเลย

เพราะในข่าวประเสริฐนั้น ความชอบธรรมจากพระเจ้ากไ็ดร้บัการ
เปิดเผย เป็นความชอบธรรมซึง่เริม่ต้นด้วยความเชือ่และนำไปสูค่วามเช่ือ...

        โรม 1:17

ในขณะท่ีผมกำลังเขียนบทน้ีอยู่ มีเด็กอายุสิบเอ็ดขวบคนหนึง่ซ่ึงหายไปในท่ีกันดาร
เมือ่ส่ีวันก่อนพึง่ถูกพบตวั ในชว่งเวลานัน้ เขามองเหน็หลายคนทีก่ำลังค้นหาเขา แตเ่ขาเชือ่
คำสอนของพอ่แม่ ไม่ให้ไว้ใจคนแปลกหนา้ จึงได้หลบซอ่นตวัจากหนว่ยกูภั้ยเหล่าน้ันเสีย

พระคมัภรีบ์อกเราไวว้า่…

...บุตรมนุษย์ได้มาเพื่อเสาะหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปให้รอด
      ลูกา 19:10

เราซ่อนตัวจากพระผู้เป็นเจ้าจนทำให้ตัวเองต้องเจ็บตัว พระองค์ไม่ได้เป็นคน
แปลกหนา้อีกต่อไปแลว้ เรารูค้วามเปน็มาของพระองค ์เป็นประวติัอันยาวนานและไวใ้จได้
เราสามารถไวว้างใจพระองคไ์ด้
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หลังจากทีพ่ระเยซทูรงฟืน้คนืพระชนม ์พระองคไ์ด้ทรงใชเ้วลากับเหล่าสาวกทนัที

และทรง...
...สำแดงพระองค์แก่คนเหล่านั้น และให้ข้อพิสูจน์หลายประการที่

ยืนยันว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงปรากฏแก่พวกเขาในช่วงส่ีสิบวัน
และตรัสเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า     กิจการของอคัรทตู 1:3

ในทีสุ่ดพระเยซไูด้ทรงนำพวกเขากลบัมายงัท่ีๆ พวกเขาคุน้เคย ซ่ึงอยู่ห่างออกไป
จากกรงุเยรซูาเล็มเพียง 3 กิโลเมตร

เมื่อพระองค์ทรงนำพวกเขาออกมาที่ละแวกเบธานีแล้ว ก็ทรงยก
พระหัตถ์ขึ้นอวยพรเขาทั้งหลาย ขณะทรงอวยพรอยู่ พระองค์ก็เสด็จจาก
พวกเขาไป และทรงถกูรบัข้ึนสู่สวรรค์    ลูกา 24:50-51

พวกเขากำลังแหงนหน้าเขม้นดูฟ้าขณะที่พระองค์เสด็จไป ทันใดนั้น
มีชายสองคน สวมชุดขาวมายืนอยู่ข้างๆ พวกเขา และกล่าวว่า "ชนชาวกาลิลีเอ๋ย
เหตุใดพวกท่านจึงยืนมองท้องฟ้าอยู่ท่ีน่ี? พระเยซูองค์น้ีซ่ึงถูกรับไปจากพวกท่าน
เข้าสู่สวรรค์น้ันจะเสด็จกลับมาอีกในแบบเดียวกันกับท่ีพวกท่านเห็นพระองค์เสด็จ
เข้าสู่สวรรค์" กิจการของอัครทูต 1:10-11

บรรดาทูตสวรรค์ได้กล่าวว่า พระเยซูจะทรงเสด็จกลับมาอีกคร้ัง ถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์
ต่อไปอีกก็จะพบว่าข้อความน้ันกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเสียเป็นส่วนมาก1 โดย
เหตุท่ีพระเจ้าได้ทรงรักษาพระสัญญาซ่ึงได้ทรงตรัสเอาไว้ผ่านทางถ้อยคำเผยพระวจนะต่างๆ เก่ียวกับ
การเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ ดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าพระองค์จะทรงรักษาพระสัญญา
ว่าจะทรงเสดจ็มาครัง้ท่ีสองอย่างแน่นอน พระองคท์รงรกัษาพระสญัญาของพระองคเ์สมอ

พระคมัภีร์บทอืน่ๆ บันทกึเหตกุารณต่์างๆ ท่ีเหล่าสาวกซึง่ต่อมาภายหลงัไดเ้ป็นที่
รู้จักในฐานะอัครทูตได้ประสบ บรรดาผู้ติดตามพระเยซูเหล่านี้ได้บอกเล่าเรื่องราวของ
พระองคใ์ห้แก่ฝูงชนเปน็อันมาก

ดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าจึงแพร่ออกไป จำนวนสาวกในกรุง
เยรซูาเล็มเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเรว็ และมีปุโรหติจำนวนมากมารบัเช่ือ

    กิจการของอคัรทตู 6:7



422  บทที่ สิบห้า

น่ันเป็นจุดเร่ิมต้นของชีวิตท่ีน่าท่ึง เซาโลเปล่ียนไปอย่างสุดโต่งจากหน้ามือเป็นหลังมือ
ท่านได้หยุดสังหารบรรดาผูเ้ช่ือ ท้ังยังได้กลายมาเปน็ผู้เช่ือคนหนึง่เสียเองด้วย สถานการณ์
ได้พลิกผันเสียแล้ว ผู้กดข่ีกลายเป็นผู้ท่ีถูกกดข่ี คร้ังหน่ึงท่านถูกเอาหินขว้างและถูกท้ิงไว้ให้ตาย
ท่านถูกเฆ่ียนอยู่สามคร้ัง ถูกโบยตีห้าคร้ัง เรือแตกสามคร้ัง (คร้ังหน่ึงท่านต้องลอยคออยู่ในทะเล
นานย่ีสิบส่ีช่ัวโมง) ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเกิดข้ึนเม่ือเซาโลได้พยายามจะบอกคนอ่ืนๆ ว่าท่านเช่ือว่า
พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ เซาโลท่านนี้เป็นคนเดียวกับ
ท่านอัครทูตเปาโลท่ีเรารู้จัก และเป็นผู้เขียนข้อพระธรรมส่วนสำคัญของพระคัมภีร์

ตลอดข้อพระธรรมท่ีปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ เราจะได้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงต้ังคำถาม
ชวนให้คิดอยู่หลายคร้ังหลายครา คำถามเหล่าน้ีก็เพ่ือจะเปิดโปง ช้ีให้เห็นถึงความคิดส่วนท่ีเป็น
ความลับของบุคคล และช่วยให้บุคคลคนน้ันได้เผชิญหน้ากับความเป็นจริง เซาโลเองก็เช่นกัน
ท่านได้ประจันหน้ากับพระเจ้าและถูกป้อนคำถามจากพระองค์

แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเช่ือในส่ิงท่ีพวกเขาพูด และเป็นจริงดังท่ีเหล่าสาวกน่าจะได้คาดเดา
เอาไว้ล่วงหน้าน่ันคือ มีการต่อต้านเกิดข้ึน โดยเฉพาะการต่อต้านจากชาวฟาริสีท่ีเกลียดพระเยซู
อย่างแรงกล้า คนหน่ึงช่ือเซาโลซ่ึงได้สังหารและจำขังบรรดาผู้ติดตามพระเยซูจำนวนมาก

ขณะเดียวกัน เซาโลยังข่มขู่จะเข่นฆ่าสาวก
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เซาโลเข้าพบมหาปุโรหิตและ
ขอจดหมายถงึธรรมศาลาตา่งๆ ในเมอืงดามสักัส เพ่ือว่า
ถ้าเขาพบใครก็ตามที่ถือ "ทางนั้น" ไม่ว่าชายหรือหญิง
จะได้คุมตัวเป็นนักโทษมายังกรุงเยรูซาเล็ม

เมื ่อเขาเดินทางมาเกือบถึงเมืองดามัสกัส
ทันใดนัน้มแีสงสวา่งจากฟา้สวรรคส่์อง แวบวาบรอบตวั
เซาโล เขาล้มลงกบัพ้ืนและไดยิ้นพระสรุเสยีงตรสักบัเขา
ว่า "เซาโล เซาโลเอย๋ เจา้ข่มเหงเราทำไม?"

เซาโลถามว่า "พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงเป็น
ผู้ใด?"

พระองคต์รสัตอบว่า "เราคอืเยซูผูท่ี้เจา้กำลงัขม่เหง"
  กิจการของอคัรทตู 9:1-5

"เซาโล เซาโลเอย๋ เจ้าข่มเหงเราทำไม"      กิจการของอคัรทตู 9:4
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โดยนัยแล้ว พระเจ้ากำลังตรัสกับท่านอยู่ว่า "เซาโล ทำไมเจ้าถึงได้เป็นศัตรูกับเราล่ะ
ท้ังๆ ท่ีเจ้าน่าจะเป็นสหายของเรานะ?" คำตอบของเซาโลได้เปิดเผยให้เห็นว่าท่านรู้เป็นอย่างดีว่า
ผู้ใดกำลังถามคำถามกับท่านอยู่ ท่านได้ตอบว่า "พระองค์เจ้าข้า"

ถ้าเราเองโชคดีมากเสียจนมีโอกาสได้เข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าบ้าง ผมก็
อดรูสึ้กไม่ได้ว่า พระองคก็์คงจะทรงเริม่การสนทนากบัเราดว้ยคำถาม การทีใ่ครสกัคนจะมี
โอกาสได้ประจันหน้ากับพระเจ้าแบบเซาโลเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนัก ในพระคัมภีร์
ตลอดท้ังเล่มบันทึกว่ามีเหตุการณ์ลักษณะน้ีเกิดข้ึนกับบุคคลเพียงไม่ก่ีคนเท่าน้ัน ถึงแม้ว่าเรา
อาจจะไม่ได้มีโอกาสประจันหน้ากับพระเจ้าโดยตรง แต่เราก็ยังสามารถประจันหน้ากับ
ส่ิงต่างๆ ท่ีพระองค์ได้ทรงบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ได้ พระเจ้าตรัสถามผ่านทางพระคัมภีร์ว่า
"เจ้าจะไว้วางใจให้พระเยซู พระเจ้าผู้ทรงสภาพมนุษย์แต่เพียงพระองค์เดียวที่ได้ทรงชำระ
หน้ีบาปของเจา้แล้ว ให้เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเจา้หรอืไม่?"

อย่าตอบคำถามน้ีโดยไม่คิดให้ดีเสียก่อน บางทีคุณอาจจะคิดใคร่ครวญเร่ืองน้ีมาตลอด
จนสามารถใหค้ำตอบไดแ้ล้ว หรือในทางตรงกนัข้าม บางทีคุณอาจยังต้องการเวลาเพ่ิมเติม
เพ่ือจะได้คิดใคร่ครวญให้ดีเสียก่อน

ถ้าหากคุณตอบว่า "ข้าพระองค์ไม่ต้องการจะไว้วางใจพระเยซู" ส่วนท่ีเหลือของบทน้ี
ก็คงจะไม่มีความหมายต่อคุณสักเท่าใดนัก คุณสามารถอ่านต่อไปได้ แต่ผมอยากจะแนะนำให้คุณ
ข้ามหัวข้อนี้ไปอ่านที่หัวข้อ "เวลาสะดวก" มากกว่า พระคัมภีร์กล่าวว่า ถ้าเราปฏิเสธ
ข้อความแห่งกางเขน เราก็ไม่อาจเข้าใจข้อพระธรรมส่วนท่ีเหลือได้อย่างถูกต้องเพราะว่า...

...ถูกปิดบังก็ถูกปิดบังไว้จากบรรดาผู้กำลังจะพินาศ
พระของยุคนี ้ทำให้จิตใจของผู ้ไม่เชื ่อมืดบอดไป เพื ่อพวกเขา

จะไม่สามารถเห็นแสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐอันทรงพระเกียรติสิริของพระคริสต์
ผู้ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า   2 โครนิธ ์4:3-4

ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากคุณตอบว่า "ข้าพระองค์ต้องการจะไว้วางใจพระเยซู" หรือ
"ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ได้ทรงชำระหนี้บาปของข้าพระองค์แล้ว" ก็ขอให้คุณอ่านต่อไป
พระคมัภีร์บทอืน่ๆ ไดถู้กเขียนเอาไวเ้พ่ือผู้คนเชน่คณุ

คุณไว้วางใจพระเยซอูงค์พระผูเ้ป็นเจา้ด้วยความจรงิใจ ท้ังเช่ือว่าพระองคท์รงเปน็
พระยาห์เวห์ และเช่ือว่าพระองค์ได้ทรงส้ินพระชนม์เพ่ือความบาปของคณุ และได้ทรงฟ้ืนคืน
พระชนม์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นแล้ว เมื่อพิจารณาตามสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้
คุณก็มั่นใจได้ว่าความบาปของคุณได้รับการอภัยโทษและมิตรภาพระหว่างคุณกับพระเจ้า
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ก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถมั่นใจได้อย่างเต็มเปี่ยมว่าใบแจ้งหนี้
ของคณุไดร้บัการชำระจนครบถว้นแลว้

เมื่อท่านตายแล้วในความบาปของท่านและในวิสัยบาปของท่าน...
พระเจ้าได้ทรงให้ท่านมีชีวิตด้วยกันกับพระคริสต์ พระองค์ทรงอภัยโทษบาป
ท้ังสิน้ของเรา ทรงยกเลกิหนงัสอืสัญญาท่ีผูกมัดเราดว้ย กฎเกณฑต่์างๆ ซ่ึง
ขัดขวางและตอ่ต้านเรา พระองคท์รงเอาหนงัสอืนีอ้อกไป ตรงึเสยีท่ีกางเขน

  โคโลส ี2:13-14

หนี้บาปของคุณได้ถูกตอกตรึงไว้ที่ไม้กางเขนเมื่อสองพันปีที่แล้ว เนื่องจากคุณ
ไว้วางใจในพระองค ์เวลานีพ้ระเจา้จึงตรสัว่า...

"ความบาปและการอธรรมของเขา เราจะไมจ่ดจำอกีต่อไป"
      ฮีบร ู10:17

การอภัยโทษของพระยาหเ์วห์น้ันครบถว้นสมบรูณ์ เส้ือผ้าสกปรกโสโครกของคณุ
ได้จากไปแล้ว
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ในฐานะผูเ้ช่ือ ชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไป แต่คุณ

สามารถม่ันใจถึงบ้ันปลายชีวิตในสวรรค์ได้
พระเยซูตรัสว่า พระองค์จะทรง
จัดเตรียมที่พำนักสำหรับคุณ
คุณสามารถพูดออกมาได้ด้วย
ความเช่ือม่ันว่าคุณเป็นประชากร
ของสวรรคแ์ล้ว ความสัมพันธ ์
ระหว่างคุณกับพระเจ้าได้ฟื้นคืน
สู่สภาพเดมิแลว้

คุณได้ถือกำเนิดมาในครอบครวัในโลกนีม้าแล้วฉันใด พระคมัภีร์กล่าววา่ คุณก็ได้
ถือกำเนิดในครอบครัวของพระเจ้าแล้วฉันนั้น พ่อแม่ของคุณในโลกนี้จะเป็นพ่อแม่
ของคุณเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนฉันใด น่ีก็เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนทันทีท่ีคุณถือกำเนิดในครอบครวั

เพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเพียงใด  ความรักของพระองค์ท่ีมี
ต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เพียงนั้น ตะวันออกไกลจากตะวันตกเพียงใด
พระองค์ก็ทรงยกเอาการล่วงละเมิดของเราออกไปไกลเพียงนั้น

 สดุดี 103:11-12

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ การทรงสร้างใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว
ส่ิงเกา่ไดล่้วงไป ส่ิงใหมไ่ดเ้ข้ามา!    2 โครนิธ ์5:17

แทนทีจ่ะตอ้งประสบกบัความตายนรัินดรท่ี์ในบงึไฟ พระเยซตูรัสว่า

" อย่าให้ใจของท่านทั้งหลายเป็นทุกข์ จงวางใจในพระเจ้า และจง
วางใจในเราด้วย ในนิเวศของพระบิดาของเรามีห้องมากมาย ถ้าไม่มีเราคง
ไดบ้อกพวกทา่นแลว้ เรากำลงัไปทีน่ั่นเพือ่เตรยีมท่ีสำหรบัพวกทา่น

และเม่ือเราไปเตรยีมท่ีสำหรบัพวกทา่น เราจะกลบัมารบัพวกทา่นไป
อยู่กับเรา เพ่ือว่าเราอยู่ท่ีไหน พวกท่านก็จะได้อยู่ท่ีน่ันด้วย พวกท่านรู้จักทางไปสู่
ที่ซึ่งเรากำลังจะไป"    ยอหน์ 14:1-4
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ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้มาถึงท่านทั้งหลายที่เชื่อในพระนาม
ของพระบตุรของพระเจา้ เพ่ือท่านจะรูว่้าท่านมชีีวิตนิรนัดร์   1 ยอหน์ 5:13

เพราะข้าพเจ้าเช่ือม่ันว่า ไม่ว่าความตายหรือชีวิต ไม่ว่าทูตสวรรค์หรือ
วิญญาณชัว่ ไม่ว่า ปัจจบัุนหรอือนาคต หรอืฤทธิอ์ำนาจใดๆ ไม่ว่าเบ้ืองสูงหรอื
เบ้ืองลกึ หรอืส่ิงอืน่ใดในสรรพสิง่ ท่ีพระเจา้ทรงสรา้งลว้นไมส่ามารถพรากเรา
ไปจากความรักของพระเจ้า ซ่ึงมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้

    โรม 8:38-39

ถึงแม้ว่าเวลาน้ีคุณจะเป็นส่วนหน่ึงของครอบครวัของพระเจา้แล้ว (ความสัมพันธ์)
พระคัมภีร์กล่าวว่าคุณก็ยังคงทำบาป เม่ือมีการทำบาปก็มีความแตกร้าวในการสามัคคีธรรม
ภายในครอบครวัของคณุ

⌫
การสามคัคธีรรมแตกตา่งไปจากความสมัพนัธ์ ตัวอยา่ง เช่น ถ้าพ่อขอให้ลูกชาย

ทำความสะอาดห้องนอน แต่แทนที่จะทำอย่างนั้น เขากลับออกไปข้างนอกกับเพื่อนๆ
เม่ือพ่อกลับมาถึงบ้าน ทุกอย่างก็คงจะไม่ดำเนินไปด้วยดี จะมีกำแพงเกิดข้ึนระหว่างพ่อกับลูก
ถ้าคุณอยู่ท่ีน้ันคณุก็อาจจะสมัผสัถึงกำแพงน้ันไดเ้ลยทเีดียว เป็นความจรงิว่าพ่อกับลูกยังคง
เก่ียวดองกนั ความสมัพนัธ์ยังไม่ได้เปล่ียนแปลงไป แต่การสามคัคธีรรมภายในครอบครวั
ได้เลวลงเสียแล้ว

ของพระเจ้าฉันนั้น เมื่อคุณอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าแล้วคุณก็จะได้อยู่ที่นั่นตลอดไป
เป็นเร่ืองสำคัญมากท่ีคุณจะต้องเข้าใจว่าเม่ือคุณกลับสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้ว คุณก็จะ
ได้อยู่ในสวรรคต์ลอดไป  คุณเป็นสมาชกิในครอบครวัของพระเจา้ตลอดไปเปน็นิตย์นิรันดร์
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อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ก็มีทางออกให้กับการสามัคคีธรรมที่แตกร้าว เมื่อเรา
ทำบาป เราจำเป็นจะต้องยอมรับข้อเท็จจริงข้อนี้กับพระเจ้า ถ้าเราทำผิดต่อผู้อื่น เราต้อง
แสวงหาการคนืดกัีบเขา เช่นเดยีวกนัพระเจา้ทรงสญัญาวา่

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม
จะทรงอภัยบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากความอธรรมทั้งสิ้น

     1 ยอหน์ 1:9

การสามัคคีธรรมระหว่างเรากับพระเจ้าจะได้รับการฟื้นฟูทันทีที่เรายอมรับถึง
ความบาปของเรา
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ข้าพเจ้าถูกกล่าวโทษและพบว่ามีความผิดท่ีฝ่าฝืน
พระบญัญตัอัินดเีลิศสมบรูณแ์บบของพระเจา้

การฝ่าฝืนพระบัญญัติเป็นบาป และความบาปของ
ข้าพเจ้าเป็นเหตุให้เกิดหนี้บาป ซึ่งเป็นผลที่
ข้าพเจ้าต้องชดใช้

ความตายของขา้พเจา้เทา่นัน้ ทีส่ามารถชำระหนี้
ไดโ้ดยตอ้งชำระอยูช่ัว่นรินัดรท์ีบ่งึไฟ

เป็นไปไม่ได้ที่ข้าพเจ้าจะรักษาพระบัญญัติของ
พระเจ้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แม้ในขณะที่
ข้าพเจ้าพยายามอย่างหนัก แต่ก็ยังพบว่าตัวเอง
ล้มเหลว ยิ่งไปกว่านั้นซาตานควบคุมให้ข้าพเจ้า
ทำตามความตัง้ใจของมนั ข้าพเจ้าเป็นทาส

ความบาปของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าห่างเหินไป
จากพระเจ้าและความรักของพระองค์ ดูเหมือนว่า
พระเจา้ทรงอยูห่่างไกลออกไป

เม่ือข้าพเจ้าถือกำเนิดเข้ามาในโลกน้ี ข้าพเจ้าก็เข้า
อยู่ฝ่ายเดียวกับซาตานซึ่งทำบาปและต่อต้าน
พระเจา้

เม่ือข้าพเจ้าเลือกทางเดินด้วยตัวเอง ข้าพเจ้าก็ตก
อยู่ในถ่ินทุรกันดารฝ่ายจิตวิญญาณ และเฝ้าเสาะหา
ความจริง ข้าพเจ้าเป็นเหมือนกับแกะท่ีหลงไปจากฝูง


⌫

ฉันไม่เชื่อ...
ฉันเช่ือว่ามีหลายทาง
ที่จะทำให้เราเป็นที่
ยอมรบัของพระเจา้
ได้ (ถ้าพระเจ้ามีอยู่
จริง)  พระเยซูก็อาจ
เป ็นหนทางหน ึ ่ ง
ถ้าฉันเป็นคนดี และ
ทำอย ่ า งด ีท ี ่ ส ุ ด
พระเจ้าก็จะไม่ทรง
ปฏิเสธฉัน
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ในฐานะท่ีพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาท่ีดีเลิศสมบูรณ์
แบบ พระองค์ประกาศให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรม
น่ันคือข้าพเจ้าได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เป็นผู้บริสุทธ์ิ
เวลาน้ีพระองค์ทรงมองข้าพเจ้า ในฐานะผู้ชอบธรรม

หน้ีบาปของข้าพเจ้าได้ถูกชำระแล้วบนไม้กางเขนไม่มี
หน้ีติดค้าง หน้ีน้ันได้รับการชำระจนครบถ้วนถูกลบไป

พระเจ้าทรงประทานชีวิตใหม่ให้แก่ข้าพเจ้า ทั้ง
ชีวิตบนโลกน้ีและชีวิตช่ัวนิรันดร์ในแผ่นดินสวรรค์

ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยเป็นทาส แต่เวลานี้ข้าพเจ้า
ถูกซ้ือโดยพระโลหิตของพระเยซูและถูกปลดปล่อย
ให้เป็นอิสระ ข้าพเจ้าไม่เป็นทาสของซาตานอีกต่อไป

ไม่เพียงแต่ท่ีข้าพเจ้าได้ถือกำเนิดในครอบครัวของ
พระเจ้าเท่านั้น พระเจ้ายังได้ทรงมอบสิทธิ์โดย
สมบรูณแ์ห่งการเปน็บตุรใหแ้ก่ขา้พเจา้อกีดว้ย

การส้ินพระชนมแ์ละการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระ
เยซูได้เอาชนะซาตานเรยีบรอ้ยแล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้
เป็นคนของมารอีกต่อไป ข้าพเจ้ามีสันติกับพระเจ้า

ในฐานะท่ีพระเยซูทรงเป็นผู้เล้ียงแกะท่ีดี พระองค์
ได้ทรงพบตัวข้าพเจ้า และทรงประทานชีวิตใหม่
ชีวิตนิรันดร การให้อภัย เป้าหมายสำหรับการ
ดำเนนิชวิีต อิสรภาพจากความรูสึ้กผิด และอ่ืนๆ
อีกมากมายใหแ้ก่ขา้พเจา้

 
⌫

...ฉันเชื่อว่า
ฉันเชื่อว่าพระเยซู คือ
องค์พระยาห์เวห์และ
เช่ือว่าพระองค์ทรงสิ้น
พระชนม์บนไม้กางเขน
แทนฉัน เพื่อจ่ายหนี้
บาปให้แก่ฉัน ฉันไว้
วางใจว่ามีเพียงองค์
พระผู้ช่วยให้รอด ซึ่ง
เป็นขึ ้นมาจากความ
ตายเท่านั้นที่สามารถ
ช ่วยฉ ันให ้พ ้นจาก
โทษทัณฑ์ของความ
บาปได้
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⌫
ขณะท่ีอ่านหนังสือเล่มน้ี คุณอาจพบว่าตัวของคุณเองรู้สึกรักและประทับใจพระยาห์เวห์

และไว้วางใจในพระองคอ์ย่างท่ีคนๆ หน่ึงจะไว้วางใจเพ่ือนของเขาโดยทีตั่วคุณเองก็แทบจะ
ไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำไป

หรือบางทีสัจจะของพระคัมภีร์ได้เปิดดวงตาของคุณ ท้ังยังทำให้คุณรู้ตัวและตัดสินใจ
ท่ีจะไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณก็อาจจะพบว่าสันติสุขได้
หล่ังไหลเข้ามาในจิตวิญญาณของคณุ ความชืน่ชมยนิดีอันล้ำลึกได้ครอบครองจติใจของคณุ
บางทีคุณก็อาจจะสัมผัสได้ว่าความรู้สึกผิดและความละอายที่มีอยู่ได้ถูกปลดปล่อยออกไป
จากคุณแล้ว หรือบางทีคุณอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลย ไม่ว่าจะส่ิงท่ีคุณได้สัมผัสอยู่เป็นแบบไหนก็ตาม
ส่ิงท่ีสำคัญมากก็คือคุณจะต้องรู้ว่าความรู้สึกต่างๆ ไม่สำคัญ ส่ิงท่ีสำคัญก็คือเม่ือคุณได้ไว้วางใจ
พระเยซู พระองค์ไม่ทรงเพียงแต่ช่วยกู้คุณจากโทษบาปของคุณ แต่ยังทรงเร่ิมต้นกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนในส่วนท่ีล้ำลึกท่ีสุด ในตัวของคุณซ่ึงเรียกว่า การชำระให้เป็นผู้บริสุทธ์ิอีกด้วย การชำระ
ให้บริสุทธ์ิน้ันมีความหมายว่า แยกออก

คุณยังจำถึงวิธีการท่ีพระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างมนุษย์คนแรก
ตามอย่างพระฉายาของพระองค์ได้อยู่หรือไม่ เราได้เห็นแล้วว่าเม่ืออาดัมกับเอวากบฏต่อพระเจ้า
"พระฉายา" น้ันได้ด่างพร้อยเปน็มลทนิไป กระนัน้คุณก็ยังคงสามารถมองเหน็บางสิง่ท่ีองค์
พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างปรากฏอยู่ในหมู่มวลมนุษยชาติได้ ทว่าส่ิงเหล่าน้ันก็มีตำหนิ
เสียจนหมดหวัง อย่างไรก็ตามในช่ัวเวลาท่ีคุณไว้วางใจพระเยซู พระเจ้าก็ทรงปรับคุณให้เข้ากับ
พระฉายาของพระองค์อีกคร้ังหน่ึง และพระองค์จะทรงดำเนินกระบวนการน้ีจนกว่าคุณจะได้อยู่
ต่อหน้าการทรงสถิตของพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์ นี่เป็นสิ่งที่แน่นอนยิ่ง พระเจ้าตรัสว่า
ผู้เช่ือทุกคน...

...พระองค์ก็ทรงกำหนดไว้ก่อนแล้วให้เป็นเหมือนพระบุตรของ
พระองค์…         โรม 8:29

เม่ือคุณมอบความไว้วางใจให้กับพระคริสต์ คุณก็ได้รับความช่วยเหลือให้รอดพ้นจาก
โทษบาปทันที แต่คุณยังคงเป็นคนบาปอยู่ เมื่อใดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเริ่มต้นทำงาน
ในชีวิตของคุณ เม่ือน้ันพระองค์จะทรงทำงานดว้ยเป้าหมายท่ีจะช่วยเหลือคุณให้รอดพ้นจาก
อำนาจความบาปได้ในแต่ละวัน

แต่พระองค์ทรงช่วยเหลือเราให้รอดพ้นจากเงื้อมมือแห่งอำนาจความบาปที่คอย
ฉวยเราให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันอยู่ตลอดเวลาได้อย่างไร
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เราต้องมาถึงจุดที่มองเห็นตัวเองว่าเป็นคนบาปที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ฉันใด
เราก็จำเปน็จะตอ้งมองเห็นตวัเองวา่เป็นทารกฝา่ยจติวญิญาณทีจ่ำเปน็จะตอ้งเติบโต จำเปน็
จะตอ้งถูกปรบัให้เข้ากับพระฉายาของพระองคฉั์นนัน้ เราจำเปน็จะตอ้งเห็นความชอบธรรม
ของพระองคป์รากฏอยูใ่นชวีติของเรา

การตระหนักถึงเร่ืองน้ีส่งผลไม่ให้เราเป็นคนเกียจคร้านฝ่ายวิญญาณ หรือเป็นคนท่ี
เอ่ือยเฉ่ือยเอาแต่รอคอยให้ส่ิงท่ีตัวเองหวังเกิดข้ึนโดยไม่ลงมือกระทำอะไรท้ังน้ัน แต่แทนท่ีจะ
เป็นอย่างน้ัน การตระหนักถึงเร่ืองน้ียังช่วยให้เราตัดสินใจเลือกส่ิงต่างๆ ได้อย่างเฉลียวฉลาด
แต่ก่อนที่เราจะพูดกันถึงประเด็นนี้ ผมอยากจะมั่นใจเสียก่อนว่าความแตกต่างเหล่านี้
ชดัเจนดแีล้ว

การทรงนบัเปน็ผูช้อบธรรม

เกิดขึ ้นเมื ่อเราไว้วางใจในพระคริสต์
จะไมเ่กิดซำ้อีก

ขณะท่ีเรารอดพ้นจากโทษทัณฑ์ของบาป
และถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตร
ของพระเจา้

เป็นการกระทำหน้าท่ีผู้พิพากษาของพระเจ้า
ในหอ้งพิจารณาคดแีห่งสวรรค์

เราจะรอด “เพิ ่มขึ ้น” หรือเป็นคน
ชอบธรรม “มากขึน้” ไม่ได้อีก

เป็นช่วงขณะท่ีเราได้เป็นบุตรของพระเจ้า
คอื การเปน็บตุร

การทรงชำระให้บริสุทธิ์

เริ่มต้นเมื่อเราเชื่อและดำเนินต่อไป
ตลอดชวีติ

กระบวนการที่เรารอดจากอำนาจ
ของความบาปในแต่ละวัน เป็นการ
ก้าวออกจากชีว ิตที ่ม ีต ัวเองเป็น
ศูนย์กลาง ไปสู ่การดำเนินชีวิตที ่
ชอบธรรมตอ่เน่ืองเป็นชว่งไป

เป็นพระราชกิจของพระเจ้าในชีวิต
ประจำวนัของเราขณะทีอ่ยู่ในโลกนี้

เราได้รับการทรงชำระให้บริสุทธ์ิมาก
ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ หรือถูกแยกไว้เฉพาะ
เพือ่ใหพ้ระเจา้ทรงใช้

เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะดำเนินชีวิต
ในฐานะผูเ้ช่ือ คือ การเปน็สาวก
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ครัง้หน่ึงหลังจากทีผ่มสอนบทเรยีนนีใ้ห้กับคูส่ามีภรรยา สามีก็พูดวา่ "จอห์นครบั

ผมรู้ว่าผมเป็นคนบาปท่ีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้" จากน้ันเขาก็สรุปข้อพระคัมภีร์ส้ันๆ เพ่ือให้ผม
แน่ใจว่าเขารู้ว่าการดำเนินชีวิตท่ีดีของเขาไม่ได้ทำให้เขาได้รับการยอมรับจากพระเจ้า เขาสรุป
ด้วยขอ้ความทีแ่สดงถงึความเชือ่ศรทัธาในพระเยซอูย่างชดัแจง้ ในทีสุ่ดเขากพู็ดวา่ "จอหน์
คุณมีลูก ผมไมต้่องทำอะไรเพือ่จะไดเ้ป็นส่วนหนึง่ของครอบครวัของพระเจา้อย่างไร  ลูกๆ
ของคุณก็ไม่ต้องทำอะไรเพ่ือจะได้เป็นสมาชิกครอบครัวของคุณแบบน้ันเหมือนกัน แต่เม่ือเขา
เป็นสมาชิก เขาก็มีความรับผิดชอบ "ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้า

ถาวร: สถานะอย่างเป็นทางการต่อ
พระพักตร์ของพระเจ้าจะไม่เปล่ียนแปลง
อีกเลย

ตัวตนใหม่: พระเจ้ามองบรรดาผู้เชื่อ
ว่าเป็นบุตรของพระองค์ที ่ได้รับการ
ยอมรับอย่างเต็มท่ี หมายถึงฐานะของเรา
ในพระคริสต์ เราเป็นใคร “ในพระองค์”
(ดูหน้า 429) พระคัมภีร์กล่าวถึงเร่ืองน้ีว่า
เป็นการสวมความชอบธรรมของพระองค์
เพียงคร้ังเดียว

ได้รับเปล่าๆ: ความรอดตั ้งอยู ่บน
พื้นฐานความเชื่อศรัทธาในพระคริสต์
เท่านั้น การเป็นคนดีไม่ได้ช่วยให้ใคร
ได้รับความรอด
พระกิตติคุณยอห์น, โรม บทท่ี 1-4, กาลาเทีย

เปล่ียนแปลง: การเตบิโตอาจจะมาก
หรือน้อย อาจมีการเสื่อมถอยขึ้นๆ
ลงๆ บ้าง

สิทธิอำนาจใหม่: ส่ิงใดหรือใครท่ีจะ
ครอบครองชวิีตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะปรนเปรอตนเองในความบาปหรอื
จะใช้ชีวิตเพ่ือพระคริสต ์ เป็นสภาวะ
ของเราว ่าได ้ต ิดตามพระคร ิสต ์
อย่างไรบ้าง พระคัมภีร์กล่าวถึงเร่ืองน้ี
ว่าเป็นการชำระให้สะอาด จากการ
ดำเนินชีวิตประจำวันในความบาป

อาจต ้องจ ่ายด ้วยราคาส ูงย ิ ่ ง :
เราอาจถูกเยาะเย้ย อาจถูกขับออก
จากบ้าน หรือแม้กระทั ่งอาจถูก
ฆ่าตาย เน่ืองจากตดิตามพระเยซู
โรม บทที่ 5-8, 12-18, เอเฟซัส, 1
ยอห์น, ยากอบ

การทรงนบัเปน็ผูช้อบธรรม การทรงชำระให้บริสุทธิ์
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ความรบัผดิชอบของผมคอือะไรครบั?"
นั่นเป็นคำถามที่สะท้อนให้เห็นความสามารถในความสัมผัสรู้เข้าใจได้เป็นอย่างดี

เป็นคำถามท่ีพบคำตอบได้จากพระคัมภีร์ส่วนท่ีเหลือท้ังหมด ข้อพระธรรมกล่าวว่าเราสามารถ
ตัดสินชีวิตของบุคคลคนหน่ึงได้จากส่ิงท่ีเป็นศูนย์รวมความสนใจของเขา จากผู้ท่ีเขาให้ความ
สนใจ ถ้าคุณรวมความสนใจทั้งหมดเอาไว้ที่ตัวของคุณเอง คุณก็จะกลายเป็นคนที่เอา
ตนเองเป็นศูนย์กลาง ถ้าคุณรวมเอาความสนใจท้ังหมดเอาไว้ท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้า คุณจะพบว่า
ชีวิตของคณุเปน็ทีถ่วายเกยีรตแิด่พระองค ์ในการเปน็ผูเ้ช่ือท่ีมีความรบัผดิชอบนัน้

...เห็นว่าทุกสิ่งไร้ค่าเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ล้ำเลิศในการที่ได้รู้จัก
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพ่ือพระองคข้์าพเจ้าได้สละทุกส่ิง
ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเศษขยะเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์ และอยู่ใน
พระองค ์ ตัวข้าพเจา้เองไมมี่ความชอบธรรมทีไ่ดม้าโดยบทบญัญัติ มีแต่ความ
ชอบธรรมที่ได้มาโดยความเชื่อในพระคริสต์ เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจาก
พระเจา้และไดม้าโดยความเชือ่ ข้าพเจา้ต้องการรูจั้กพระครสิต.์..

   ฟิลิปปี 3:8-10

เม่ือคุณพุ่งความสนใจไปท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้า คุณก็ละสายตาออกจากตัวเอง
และเป็นสุขกับการทำให้พระองค์พอพระทัยและรับใช้ผู้อ่ืน

3. คุณจำเป็นจะต้องรวมความสนใจท้ังหมดไว้ท่ีการไว้วางใจพระองค์ในแต่ละวัน
ในทุกๆ สถานการณ์ เพราะคุณสามารถมั่นใจได้ว่าพระองค์ทรงสามารถดูแล
ส่ิงต่างๆ ท่ีคุณเป็นห่วงกังวลได้ พระเยซูได้ตรัสเอาไว้ว่า...

"บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะ
ให้ท่านพักสงบ"      มัทธวิ 11:28

1. คุณจำเป็นจะตอ้งรวมความสนใจท้ังหมดไวท่ี้ส่ิงท่ีคุณมีอยู่ในขณะนีไ้ด้ก็เพราะ
พระเยซูทรงเป็นเหตุ ซ่ึงน่ันก็รวมถึงส่ิงต่างๆ ท่ีคุณได้ทำบัญชีรายช่ือเอาไว้ในหน้า
349 พระเจ้าทรงประสงค์จะให้คุณช่ืนชมยินดีในข้อเท็จจริงท่ีว่าความบาปของคุณ
ได้รับการอภัยแล้ว คุณได้รับชีวิตใหม่และพระสัญญาแห่งแผ่นดินสวรรค์

2. คุณจำเป็นจะต้องรวมความสนใจท้ังหมดไวท่ี้การทำความสนทิสนมคุน้เคยกบั
พระเยซู ท่านอัครทูตเปาโลได้เขียนเอาไว้ว่าความมุ่งหมายของท่านก็คือ…
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เป็นเรื่องไม่ปกติที่ทารกจะเป็นทารกอยู่เรื่อยไปฉันใด มันก็ไม่เป็นเรื่องที่ถูกต้อง
ที่บุตรของพระเจ้าจะเป็นทารกฝ่ายวิญญาณอยู่เรื่อยไปฉันนั้น ทว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
จนเกินไป แต่มันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแบบน้ีเสมอไป ขอให้คุณเอาใจจดจอ่อยู่ท่ีองค์พระผู้
เป็นเจา้ และพระองคจ์ะทรงทำในสว่นทีเ่หลือเอง

⌫
พระคัมภีร์มีคลังทรัพย์แห่งชีวิตอยู่เป็นอันมากซึ่งสามารถช่วยให้เราเอาใจจดจ่อ

ไดโ้ดยไมว่อกแวก
1. พระเจ้าเอง เมื่อคุณได้ไว้วางใจในพระเยซู พระคัมภีร์กล่าวว่าพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ ก็ได้ทรงประทับอยู่ในคุณ พระองค์ทรงอยู่ข้างๆ ตลอดเวลา เพื่อคอยหนุนใจใน
เวลาที่คุณรู้สึกท้อถอย เพื่อกระตุ้นให้คุณดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ เพื่อว่ากล่าวตักเตือน
เวลาทีคุ่ณเพล่ียงพล้ำเข้าไปสู่ความบาป ด้วยวา่พระวญิญาณบรสุิทธ์ิทรงเปน็สหายทีสั่ตยซ่ื์อ
พระองค์จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นพระผู้ปลอบประโลม พระผู้ช่วย องค์ที่ปรึกษาทุกๆ
พระนามซึง่เป็นพระนามของพระเจา้

เม่ือคุณนำเอาความจริงเหล่าน้ีไปปฏิบัติ คุณก็จะเติบโตข้ึนจากทารกฝ่ายจิตวิญญาณ
เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ พระเจ้าจะทรงปรับคุณให้เข้ากับพระฉายาของพระองค์ ถ้าคุณเร่ิม
คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลจากวินัยเหล็กที่คุณร้องขอให้กับตนเองแล้วละก็
คณุก็จำเปน็จะตอ้งเขา้ใจวา่...

...พระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีในพวกท่านนั้น จะทรงสานต่อให้เสร็จ
สมบูรณ์จนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์...        ฟิลิปปี 1:6

"แต่องค์ที่ปรึกษาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระบิดาจะทรงส่งมา
ในนามของเราจะทรงสอนสิ่งทั้งปวงแก่ท่าน และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่ง
ที่เราได้กล่าวกับพวกท่าน"     ยอหน์ 14:26

เราซึ่งเป็นพ่อแม่รู้สึกดีใจที่ลูกประพฤติกิริยาดี เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราในฐานะ
ท่ีเป็นบุตรของพระเจา้จะประพฤตตินให้เป็นท่ีถวายเกียรติ ไม่เป็นท่ีเส่ือมเกียรติต่อพระนาม
ของพระบดิาผูส้ถิตอยูใ่นสวรรค์

ความรักท่ีเรามีต่อพระองค์ควรจะเปน็ส่ิงท่ีผลักดันให้เราเช่ือฟังพระองค์ ซ่ึงเป็นไป
ตามหลักการท่ีว่า "ผู้ท่ีได้รับการให้อภัยมากก็รักมาก" เราได้รับการให้อภัยมาก เราจึงควรรกั
พระองคม์ากเชน่กัน  (ดู ลูกา 7:36-50, ยอห์น 14 และ 15, 2 ยอห์น 6)
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โปรดจดจำว่าความเชื่อศรัทธาตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ซึ่งพบได้ใน
พระคมัภีร์ เป็นเรือ่งสำคัญมากทีเ่ราจะไมด่ำเนนิไปกบัพระเจา้ตามความรูสึ้ก คุณอาจจะตืน่
ขึ้นมาพร้อมกับอาการเป็นหวัดคัดจมูก แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของครอบครวัของพอ่แม่ของคณุหรอืไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ของครอบครวัของพระเจา้

บางวนัคณุอาจจะไม่รูส้กึว่าตัวคณุเป็นคนฝา่ยจติวญิญาณ แต่ความรูสึ้กน้ันก็ไม่ได้
กำหนดวัดได้ว่าคุณดำเนินกับพระเจ้าได้ดีขนาดไหน การดำเนินไปในแต่ละวันของเราน้ันถูกกำหนด
ด้วยสิง่ทีเ่ราเลอืก ถ้าเราฉลาดเลอืก องคพ์ระผูเ้ป็นเจ้าก็จะทรงปรบัเราใหเ้ข้ากับพระฉายา
ของพระองค ์แต่ถ้าเราเลือกอย่างไม่ฉลาด เราก็จะยงัคงเปน็ทารกฝา่ยวญิญาณอยูต่่อไป

3. พระคัมภีร์ พระคัมภีร์เป็นขุมกำลังประจำวัน เป็นหนังสือชี้ทาง ผมมีเพื่อน
คนหนึ่ง ซึ่งเรียกพระคัมภีร์ว่าเป็น คู่มือขององค์พระผู้ทรงเป็นเจ้าของเรา เมื่อเราอ่าน
พระคมัภีร์ พระยาหเ์วห์จะทรงนำเราเวลาทีต้่องตัดสินใจในเรือ่งต่างๆ ในชวิีต

2. ความเชื่อศรัทธา กระบวนการเติบโตฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นทีละขั้น นั่นจึงเป็น
เหตุผลทีเ่ราเรยีกการเตบิโตฝา่ยวญิญาณเปน็การดำเนนิไปกบัพระเจา้ เรากลายเปน็สมาชกิ
ของครอบครัวของพระเจ้าโดยความเชื่อศรัทธาฉันใด เราก็ต้องดำเนินไปกับพระเจ้า
โดยความเชือ่ศรทัธาฉนันัน้

ดังนั้นในเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็จง
ดำเนินชีวิตในพระองคต่์อไป ด้วยการหยัง่ราก และรบัการกอ่รา่งสรา้งขึน้ใน
พระองค์ มั่นคงขึ้นในความเชื่อตามที่ได้รับการสอนมาและเต็มล้นด้วยการ
ขอบพระคุณ     โคโลส ี2:6-7

พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการ
สั่งสอน การว่ากล่าวตักเตือน การแก้ไขข้อบกพร่อง และการฝึกฝนในความ
ชอบธรรม เพ่ือเตรยีมคนของพระเจา้ใหพ้รกัพรอ้มสำหรบัการดทุีกอยา่ง

2 ทิโมธ ี3:16-17

พระคัมภีร์เปรียบได้กับอาหารฝ่ายวิญญาณ ยิ่งคุณศึกษาพระคัมภีร์มากเท่าไหร่
คุณก็จะเขม้แขง็ฝ่ายจติวญิญาณมากเทา่น้ัน พระเจา้จะตรสักับคณุผ่านพระคมัภีร์ ไมใชก่าร
ตรัสเป็นพระสุรเสียงที่สามารถได้ยินได้ แต่เป็นการตรัสในความคิดของคุณ การอ่าน
ข้อพระธรรม เป็นวิธีการที่คุณจะรู้จักพระองค์ ถ้าปราศจากการบำรุงเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ
คณุก็จะยงัคงเปน็ทารกฝา่ยจติวญิญาณอยูเ่รือ่ยไป
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ถ้าคุณไม่มีพระคัมภีร์เป็นของตนเอง ขอให้คุณซ้ือสักเล่มหน่ึง เร่ิมต้นด้วยการอา่น
หนังสือพระกิตติคุณยอห์นท้ังเล่ม พระกิตติคุณฉบับน้ี ประกอบด้วยเน้ือความท่ีเป็นเร่ืองราว
จากนั้นอ่านหนังสือเล่มนี้ทวนอีกรอบ และค้นข้ออ้างอิงทุกข้อในพระคัมภีร์ของคุณ
ในช่วงเร่ิมต้นอาจจะช้าอยู่บ้าง แต่เม่ือดำเนินไป คุณก็จะประหลาดใจท่ีทุกอย่างดำเนินไปอย่าง
รวดเรว็ขึน้เรือ่ยๆ ใช้ปากกาสขีีดเส้นใตข้้อความ คุณอาจจะพรอ้มสำหรบัหนงัสือกิจการของ
อัครทูตและหนังสือโรม หลังจากที่อ่านหนังสือโดยพระนามของพระองค์จบรอบที่สองแล้ว
ถ้าคุณไม่เข้าใจบางส่ิง ให้จดส่ิงท่ีไม่เข้าใจลงในสมดุ และอ่านต่อไปเร่ือยๆ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ัน
จะคอ่ยๆ ประกอบกนัจนเปน็ภาพทีส่ามารถเขา้ใจได้

4. อธิษฐาน การอธิษฐานเป็นการพูดกับพระยาห์เวห์ คุณไม่จำเป็นจะต้องก้มศีรษะ
หลับตา ถึงแม้ว่าน่ันอาจจะเปน็การเหมาะสมถา้มันจะชว่ยใหคุ้ณไม่วอกแวกกต็าม เพราะวา่
พระเจ้าทรงล่วงรู้ถึงความคิดของคุณ คุณจึงสามารถอธิษฐานเงียบๆ ในใจเมื่อใดก็ได้และ
พระองคก็์ทรงไดยิ้นคำอธษิฐานเหลา่น้ัน ไม่จำเปน็ทีคุ่ณจะตอ้งอธิษฐานออกเสยีง

อย่ากระวนกระวายในเรื่องใดๆ เลย แต่จงทูลขอทุกสิ่งต่อพระเจ้า
ด้วยการอธิษฐาน และการอ้อนวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุข
ของพระเจ้าซึ ่งเกินความเข้าใจ จะปกป้องความคิดจิตใจของท่านไว้ใน
พระเยซูคริสต์     ฟิลิปปี 4:6-7

5. ผู้เช่ือคนอ่ืนๆ เม่ือคุณไว้วางใจในพระเยซู บางคนก็จะเรียกคุณว่าเป็นคริสเตียน
คำวา่ครสิเตียนหมายถงึ ครสิต-ชน หรือ เป็นคนของครอบครวัแห่งพระครสิต์

ท่ีเมืองอนัทิโอกนัน้เอง พวกสาวกไดช่ื้อว่าครสิเตียนเปน็ครัง้แรก
  กิจการของอคัรทตู 11:26

ความหมายตามพระคมัภีร์ของคำนีไ้ด้บิดเบอืนไปอยา่งไม่น่าเช่ือ ผู้คนทีอ้่างตนวา่
ถือกำเนิดเป็นคริสเตียนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การถือกำเนิดในครอบครัว "คริสเตียน"
ไม่ได้ทำให้คุณเป็นคริสเตียนไปมากกว่าการถือกำเนิดในโรงพยาบาลแล้วทำให้คุณเป็นแพทย์
แต่อย่างใด การถือกำเนิดทางกายภาพไมไ่ด้มีเก่ียวขอ้งกับความสมัพันธ์กับพระเจา้

ถึงแมว่้าคำวา่ครสิเตยีนจะใชกั้บทัง้ชนชาต ิบางชนชาตท่ีิน่าจะไดช่ื้อว่าเป็นชนชาติ
คริสเตียนก็ได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงในนามของพระคริสต์ บางชนชาติก็เสื่อมทรามทาง
ศีลธรรม โดยความเขา้ใจท่ีถูกต้อง คำๆ น้ีสามารถใช้กับผู้ท่ีได้ตัดสินใจอย่างมีสติสัมปชัญญะ
ดแีล้ววา่จะไวว้างใจในพระเยซคูรสิต์องค์พระผูเ้ปน็เจา้เทา่นัน้
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มิตรภาพของคุณกับผู้เชื่อคนอื่นๆ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในบริบทของคริสตจักร
อยา่งไรกด็ก็ีมขีอ้ควรระวงับางประการ

โปรดจดจำว่าซาตานมาจากทูตแห่งแสงสว่าง มันรักศาสนา เพียงแค่คนพูดถึง
พระเจ้า ไม่ได้หมายความวา่เขาเป็นครสิเตียนแท ้เม่ือพิจารณาถงึความเขา้ใจและการปฏบัิติ
ของคริสตจักร ในเรื่องความจริงก็จะพบว่ามีคริสตจักรอยู่หลายประเภท ตั้งแต่คริสตจักร
ท่ีดีไปจนถงึครสิตจกัรทีเ่ลว พระคมัภีร์กล่าววา่ก่อนทีพ่ระเยซจูะเสดจ็กลับมาเปน็ครัง้ท่ีสอง
นั้น จะมีครูแท้และครูเทียมเท็จเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาแล้ว
พระองค์จะทรงแยกครูแท้ออกจากครูเทียมเท็จ แต่ก่อนที่เวลานั้นจะมาถึง ขอให้เราหยั่งรู้
และแยกแยะใหอ้อก ให้เราถามคำถามดงัต่อไปนี้

พระคัมภีร์กล่าวว่าเราก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณผ่านทางมิตรภาพ
กับครสิเตียนทีเ่ช่ือข้อพระธรรมอยา่งแทจ้รงิ น่ีเป็นส่ิงท่ีสำคัญอยา่งย่ิงยวด

และให้เราพิจารณาดูว่าเราจะปลุกใจซึ่งกันและกันให้มุ่งสู่ความรัก
และการกระทำที่ดีได้อย่างไร

อย่าให้เราขาดการประชุมเหมือนที่บางคนทำเป็นประจำ แต่ให้เรา
หนุนใจกันมากย่ิงข้ึน และทำเช่นน้ันให้มากย่ิงข้ึนอีกเม่ือเห็นว่าวันน้ัน ใกล้เข้ามา
ทุกที ฮีบร ู10:24-25

คริสตจักรเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าแท้ซึ่งได้รับการดลใจ
โดยปราศจากข้อผิดพลาดในข้อเขียนต้นฉบับหรือไม่ ให้ระวังคนที่พูดว่า
พระคมัภีร์เพียงแตบ่รรจพุระวจนะของพระเจา้เท่าน้ัน
คริสตจักรเช่ือพระคัมภีร์ตามตัวอักษรหรือสอนว่าพระธรรมบางตอนเปน็นิทาน
(ตัวอย่างเช่น พระคัมภีร์สอนว่ามีนรกซ่ึงมีอยู่จริงตามตัวอักษร มารซ่ึงมีอยู่จริง
ตามตวัอักษร สวรรคซ่ึ์งมีอยู่จรงิตามตวัอักษร ฯลฯ)
คริสตจักรเชื่อในเหตุการณ์ต่างๆ อาทิ เหตุการณ์การประสูติของพระเยซู
ผ่านทางหญิงพรหมจารีย์หรือไม่ ให้ระวังผู้ท่ีกล่าวว่าเหตุการณ์หมายถึงหญิงสาว
เท่าน้ัน ให้ระวงัผู้ท่ีกล่าววา่มารย์ีไม่ใช่หญิงพรหมจารย์ี
คริสตจักรเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแท้และทรงเป็นมนุษย์แท้หรือไม่
ให้ระวังผู้ท่ีกล่าวว่าพระเยซูก็ทรงเป็นเพียงพระเจ้าองค์หน่ึงเท่าน้ัน และเราทุกคน
ก็เป็นพระเจา้เหมือนกัน
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คริสตจักรมีชื่อเสียงที่ดีหรือไม่ การประชุมแปลกประหลาดหรือไม่มีระเบียบ
หรือไม่ คริสตจักรยึดถือมาตรฐานสูงส่งในเร่ืองศีลธรรมหรือไม่ คริสตจักรดำเนิน
กิจกรรมทีม่ลัีกษณะเคลอืบแคลงชวนใหส้งสัยหรอืไม่
คริสตจักรสอนว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แทนที่เราเพื่อชำระหนี้บาปของเรา
หรือไม่ ให้ระวังถ้าคริสตจักรไม่ได้สอนถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจน บางคริสตจักร
เชื่อว่าคุณจำเป็นจะต้องรับบัพติศมา ทำการดี หรือเข้าร่วมพิธีกรรมพิเศษ
บางอย่างจึงจะได้รับความรอด ให้หลีกเล่ียงกลุ่มครสิตจักรท่ีมีลักษณะดังท่ีว่าน้ี
ครสิตจกัรเชือ่ในเรือ่งตรเีอกานภุาพหรอืไม่

ถ้าคริสตจักรมีลักษณะท่ีน่าสงสัยเพียงเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด ดังท่ีได้ระบุไปแล้วข้างต้น
ก็มีความเป็นไปได้ที่คริสตจักรนั้นจะมีความผิดเพี้ยนในเรื่องคำสอนอื่นๆ เช่นกัน คำถาม
เหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีถึงอาการของปัญหาระดับลึกกว่าน้ันท่ีคริสตจักรมีอยู่ อย่าได้ไปหลง
ติดอยู่กับว่านักเทศนานั้นสุภาพหรือเทศนาจูงใจได้อย่างดีเยี่ยมเพียงไหน โปรดจดจำว่ามี
"ครสิเตียน" หรือ "คริสตจักร" จำนวนมากทีไ่ม่ได้ติดตามพระคมัภีร์ ไม่มีครสิตจกัรใดทีเ่รา
เรียกได้ว่าเป็นคริสตจักรท่ีดีเลิศสมบูรณ์แบบ แต่คำถามเหล่าน้ีจะช่วยให้คุณพบกับกลุ่มผู้เช่ือ
ทีม่คีวามคดิคลา้ยคลงึอยา่งแทจ้รงิได้

ความคิดเกี่ยวกับการเข้าร่วมคริสตจักรอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ยากลำบากและ
ทำให้บุคคลต้องถ่อมใจลงได้ ขอเพียงให้จดจำว่าเป็นความคิดของพระเจ้าที่จะให้ผู้คนมา
พบปะเพ่ือเสริมสร้างกำลังให้แก่กันและกัน ผมขอยืนยันว่าเร่ืองน้ีสำคัญต่อการเติบโตของคุณ
พี่น้องผู้เชื่อเป็นความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่ที่จะคอยหนุนใจคุณไปตลอดการเดินทางฝ่าย
จิตวิญญาณนี้

6. บทเพลง กษัตริย์ดาวิดได้ทรงประพันธ์บทเพลงหรือบทเพลงสดุดีด้วย
วัตถุประสงคท่ี์จะหนุนจิตใจของเรา นับจากนัน้เป็นต้นมาผูเ้ช่ือคนอ่ืนๆ ก็ได้ประพันธ์คำร้อง
อันยอดเย่ียมเก่ียวกับพระเจ้า อีกคร้ังหน่ึง โปรดระวังให้ดี มีบทเพลงท่ีดีและไม่ดี ใช้การหย่ังรู้
แยกแยะอย่างท่ีคุณได้ใช้เม่ือคร้ังท่ีเลือกคริสตจักร พิจารณาว่าคำร้องน้ันเป็นจริงหรือเทียมเท็จ
โดยอาศยัส่ิงท่ีคุณไดศึ้กษามา พระเจา้จะทรงชว่ยเหลอืคุณ

7. บอกคนอื่นๆ บรรดาสาวกได้ไปทุกที่ทุกแห่งเพื่อบอกเล่าข่าวประเสริฐนี้แก่
คนอ่ืนๆ คุณก็สามารถทำอย่างน้ีได้เช่นกัน เป็นส่ิงท่ีช่ืนใจท่ีได้เห็นเพ่ือนเข้าใจเหมือนๆ กัน
แต่โปรดจดจำวา่ พระเจา้ทรงประทานเสรภีาพในการตดัสินใจเลอืกให้แก่ผู้คน ดังน้ันโปรด
เคารพการตัดสินใจเลือกของผู้อื่น บอกเล่าด้วยความอดทน และพูดด้วยความระมัดระวัง



บทที ่สิบหา้  439


มีอุปสรรคที่จะทำลายจิตใจที่จดจ่อของคุณและขวางกั้นคุณไม่ให้เติบโตขึ้นใน

ฝ่ายวิญญาณ
1. ธรรมชาติมนุษย์ ตัวของเราเองเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุด พระคัมภีร์กล่าวว่า

ธรรมชาติมนุษย์อันช่ัวร้ายไม่เคยหนำใจ มันต้องการเงินมากข้ึน ความสนใจจากคนอืน่มากข้ึน
รูปลักษณ์ท่ีดีข้ึน ส่ิงน้ีท่ีสวยขึน้กวา่เดิม ส่ิงน้ันทีย่ิ่งใหญ่กว่าเดิม ในทำนองนีเ้ร่ือยไปไมส้ิ่นสุด
มันอาจจะหนำใจอยูเ่พียงชัว่ขณะ จากนัน้ก็จะตอ้งการสิง่อ่ืนมากขึน้ ธรรมชาตมินษุยข์องเรา
จดจอ่อยูส่ิ่งเดยีว นัน่คอื ตัวของเรา พระคมัภีร์กล่าววา่

อย่ายัดเยียดให้คนอ่ืนยอมรับข่าวประเสริฐ พระคัมภีร์บอกให้เราเป็นพยาน ไม่ใช่ทนายความ
พยานอธิบายถึงบางสิ่ง แต่ทนายความโต้แย้งและพยายามจูงใจ เพียงแต่ยื่นหนังสือเล่มนี้
ให้กับเพ่ือนๆ ของคณุก็อาจจะชว่ยใหพ้วกเขาเขา้ใจไดแ้ล้ว

8. ความหวังในอนาคต พระคัมภีร์กล่าวว่าวันหน่ึงพระเยซูจะเสด็จกลับมายังโลกน้ี
มีการเผยพระวจนะถงึเร่ืองน้ีครัง้แล้วครัง้เล่า

พ่ีน้องท้ังหลาย เราไม่อยากให้ท่านไม่รู้ความจริงเก่ียวกับคนท่ีล่วงลับไป
หรือทุกข์โศกเหมือนคนอ่ืนๆ ซ่ึงไม่มีความหวัง เราเช่ืออยู่ว่าพระเยซูส้ินพระชนม์
และทรงเป็นขึ้นอีก เราจึงเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงให้ผู้ที่ล่วงลับไปในพระเยซู
มากับพระเยซูอีก เราขอบอกท่านตามพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองว่า
พวกเราผู้ที่ยังมีชีวิต ผู้ซึ่งเหลืออยู่จนองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา จะไม่ขึ้นหน้า
ไปก่อนผู้ที่ล่วงลับไปอย่างแน่นอน

เพราะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เองจะเสดจ็ลงมาจากสวรรคด้์วยพระบญัชา
กึกก้องด้วยเสียงแห่งเทพบดีและเสียงแตรของพระเจ้า และผู้ท่ีตายในพระคริสต์
จะเป็นขึ้นก่อน จากนั้นพวกเราผู้ที ่ยังมีชีวิตและเหลืออยู่ก็จะถูกรับขึ้นไป
ในเมฆพร้อมกับคนเหล่าน้ัน เพ่ือไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศและเราจะ
อยู่กับองค์พระผู ้เป็นเจ้าตลอดนิรันดร์ ฉะนั้นจงหนุนใจกันด้วยข้อความ
เหล่านี้เถิด     1 เธสะโลนกิา 4:13-18

...จงดำเนนิชีวิตตามพระวญิญาณ อย่าสนองตณัหา (อันช่ัวรา้ย)
ของวิสัยบาป   กาลาเทยี 5:16



440  บทที่ สิบห้า

ก่อนท่ีผมจะแตง่งาน ผมเคยมเีพ่ือนผู้หญิงอยู่หลายคน ความสัมพันธ์เหล่าน้ันเป็น
ความสมัพันธ์ท่ีแท้จรงิ แต่เม่ือผมแตง่งานแลว้ ความสมัพันธ์ต่างๆ เม่ือก่อนหนา้ก็จบสิน้ลง
ตายสนิท เวลานี้ผมอยู่กับความสัมพันธ์ใหม่ ผมปรารถนาจะทำให้ภรรยาของผมพอใจ
เธอเป็นศูนย์รวมความสนใจของผม เป็นเรื่องผิดแน่ถ้าผมจะเอาความคิดไปผูกติดอยู่กับ
เพ่ือนผูห้ญิงในอดตี ในทำนองเดยีวกนั ก่อนหนา้ท่ีคุณจะเชือ่คุณมีเพียงธรรมชาตอัินชัว่รา้ย
ของคุณเท่านั้น ให้คอยปรนเปรอตอบสนองข้อเรียกร้องและความปรารถนาทุกประการ
แต่เวลานี้พระเจ้าทรงประสงค์ให้คุณในฐานะผู้เชื่อทิ้งธรรมชาติอันชั่วร้ายนั้นไว้เบื้องหลัง
แล้วหนัมาทำใหพ้ระองคพ์อพระทยัและรบัใชผู้อ่ื้นแทน

ดังน้ันเราจะดำเนนิชวิีตตามพระวญิญาณไดอ้ย่างไร? ก็ต้องย้อนกลับไปทีพ่ระเยซู
เมื่อเรารวมความสนใจไว้ที่สิ่งที่เป็นของพระเจ้า ความปรารถนาของธรรมชาติอันชั่วร้าย
ก็จะถูกทดแทนดว้ยความปรารถนาอนัแรงกล้าย่ิงกว่าท่ีจะทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย
ขอ้พระคมัภรีไ์ดบ้อกใหเ้รา...

ประหารโลกยีวิสัย (หรอืธรรมชาตบิาป) ของทา่น        โคโลส ี3:5

...ก็ให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปอันเกาะแน่น ให้เราวิ่ง
ด้วยความอดทนบากบั่นไปตามลู่ที่ทรงกำหนดไว้สำหรับเรา ให้เราเพ่งมอง
(เอาใจจดจอ่อยู่) ท่ีพระเยซ…ู      ฮีบร ู12:1-2

ทกุวนันี ้มคีนบอกกบัเราวา่เราตอ้งขดุคน้อดตีเพือ่หาคำตอบใหกั้บปญัหาของเรา
ทุกส่ิงท่ีได้กระทำผดิไปตอ้งได้รับการแกไ้ขเสียใหม ่และถ้าหากเราถกูทำรา้ย เราก็ต้องได้รับ
ความสงสารในฐานะเหยือ่ ผลลัพธ์สุดท้ายของคำแนะนำทกุประการก็คือเรากลายเป็นคนท่ีมี
ความคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องของตนเองตลอดเวลา แต่ตรงกันข้าม พระคัมภีร์บอกให้เรา
ลืมตนเองซึง่รวมถงึอดีตของเรา ถ้ามีคนกระทำผดิตอ่เรามาตลอด เราตอ้งให้อภัย แม้ว่าน่ัน
ดูแล้วจะเปน็เรือ่งท่ีทำไดย้ากมากกต็าม

จงเมตตาและสงสาร เห็นใจกันและกัน ให้อภัยต่อกันเหมือนท่ีพระเจ้า
ทรงอภัยท่านในพระคริสต์     เอเฟซสั 4:32

นี่อาจจะฟังดูแปลกประหลาดอยู่สักหน่อย แต่ในกระบวนการให้อภัยผู้อื่นนั้น
เราสมัผสัไดถึ้งการเยยีวยารกัษาทีเ่กิดขึน้ในชวีติของเรา
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2. ระบบของโลก พระคัมภีร์กล่าวว่าระบบโลกส่งการล่อลวงมาท่ีเราเพ่ือให้เราเบน
ความสนใจจากพระเยซูไปที่สิ่งอื่นซึ่งเป็นสิ่งชั่วคราว เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะ
ต้องหย่ังรู้ แยกแยะให้ออกว่าส่ิงใดบ้างมีแนวโน้มท่ีจะดึงเรากลับไปสู่รูปแผนเก่าๆ อันช่ัวร้าย
และหลีกเล่ียงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ันทีจ่ะทำลายสิง่ท่ีเป็นศูนยร์วมความสนใจของเรา

เพราะพระคุณของพระเจ้า... สอนให้เราปฏิเสธความอธรรม
และโลกียตัณหา และสอนเราให้ดำเนินชีวิตในยุคน้ีอย่างคนท่ีรู้จักควบคุมตนเอง
เป็นคนยุติธรรม และอยู่ในทางพระเจ้า ขณะท่ีเรารอคอยความหวังอันเป่ียมด้วย
พระพร คือการปรากฏพระองคอ์ยา่งทรงพระเกยีรตสิิรขิองพระเจา้ องคพ์ระ
ผู้ช่วยให้รอดผู้ยิ่งใหญ่ของเราคือพระเยซูคริสต์...    ทิตัส 2:11-13

3. มาร ถึงแม้ว่าซาตานจะไดพ่้ายแพไ้ปแล้ว แต่มันก็ยังคงพยายามทีจ่ะมอิีทธิพล
ต่อเราอย่างไม่หยุดหย่อน นับต้ังแต่ปฐมกาลเป็นต้นมา ซาตานได้พยายามทำลายเรา พยายาม
ทำให้พระฉายาของพระเจา้แปดเปือ้นมาโดยตลอด มันตอ้งการปรบัเราใหเ้ข้ากับมนั แทนที่
จะยอมใหเ้ราถกูปรบัใหเ้ขา้กับพระฉายาของพระยาหเ์วห์

พระเจ้ามิได้ทรงขจดัมารออกไปจากชวิีตของเราโดยสิน้เชิง เม่ือเราได้กลายมาเปน็
ผู้เช่ือแล้ว ตรงกันข้าม เราเองต้องรับผิดชอบท่ีจะต่อต้านการล่อลวงของมันและแสวงหากำลัง
จากพระเจา้แตเ่พียงผูเ้ดยีว

ดังน้ันแล้วท่านจงยอมจำนนต่อพระเจ้า จงยืนหยัดต่อสู้กับมารและมัน
จะหนีไปจากท่าน       ยากอบ 4:7

ซาตานรู้จักใช้อิทธิพลของโลกนี้และธรรมชาติมนุษย์ที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมา
ล่อลวงเรา และทำให้เราเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่เป็นศูนย์รวมความสนใจของเรา คุณคาดหวัง
ได้เลยว่ามันจะหว่านความสงสัยลงในจิตใจของคุณ แม้กระทั่งในเรื่องที่คุณตัดสินใจเลือก
ท่ีจะไว้วางใจในพระเยซ ูมันจะบอกวา่ความเชือ่ศรัทธาของคณุไม่ย่ิงใหญ่พอหรือต้ังข้อสงสัย
ในตัวคุณ ว่าคุณเข้าใจจริงๆ แล้วหรือไม่  โปรดจดจำวา่มันได้ทำอย่างน้ันมาแล้วกับอาดัมกับ
เอวาเช่นกัน ต่อต้านมันและทำในส่ิงท่ีพระเยซูได้ทรงกระทำ น่ันคือเปิดหาความช่วยเหลือจาก
พระคมัภรี์
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มีหลายคนที่หลังจากได้อ่านพระคัมภีร์และเข้าใจในสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึง

ก็ตัดสินใจทีจ่ะเสีย่ง พวกเขาตดัสินใจทีจ่ะไมเ่ช่ือ พวกเขาตดัสินใจทีจ่ะ
 เพิกเฉยตอ่เน้ือความ
 ปฏิเสธพระคมัภีร์ทันที
 ดำเนนิชวิีตทียุ่่งๆ ต่อไปจนกระทัง่ลืมทกุอย่างไปจนหมดสิน้
 เปล่ียนเนือ้ความของพระคมัภีร์

...และหวังว่าพระคมัภีร์คงจะกลา่วไมถู่กต้อง


ตราบเทา่ท่ีเราต่อสู้กับศัตรูของการเตบิโตฝ่ายจิตวิญญาณทัง้ 3 ประการ และยังคง

เพ่งความสนใจทั้งหมดไปที่พระเจ้า รากฐานฝ่ายวิญญาณของเราจะเข้มแข็งขึ้น องค์พระผู้
เปน็เจา้จะทรงปรบัเราใหเ้ขา้กับพระฉายาของพระองค์

ยังมีอีกหลายๆ ส่ิงท่ีอาจเขียนถึงในหนังสือเล่มน้ีได้ แต่ถ้าคุณไว้วางใจในพระครสิต์
แล้ว ก็เป็นการดีท่ีจะรู้ว่า พระคัมภีร์ได้เขียนเอาไว้ว่า พระเจ้าจะทรงนำพาคุณไปทีละก้าว คุณได้
เร่ิมตน้การเดนิทางไกลฝา่ยจติวญิญาณแลว้ โปรดใหส้ายตาของคณุจับจอ้งไปทีพ่ระองคอ์ยู่
ตลอดเวลา ให้พระองค์เป็นศูนย์รวมความสนใจของคุณ ศึกษาแผนที่ (คือพระคัมภีร์)
อยู่เป็นประจำเสน้ทางอาจจะไมร่าบรืน่เสมอไป แต่พระเจา้จะทรงอยูกั่บคณุ พระองคไ์ด้ทรง
ประทานสญัญาใหแ้ก่คุณแล้ว ขอใหคุ้ณเดินทางไปดว้ยความเรยีบรอ้ย

ขอพระเจ้าแห่งสันติสุข ผู้ซ่ึงโดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันดร์ ได้ทรงให้
พระเยซูเจ้าของเราผูเ้ป็นองค์พระผู้เล้ียงย่ิงใหญแ่ห่งฝูงแกะของพระเจา้เป็นข้ึน
จากตายนัน้ ทรงใหท้า่นทัง้หลายพรัง่พรอ้มดว้ยทกุสิง่อนัด ี เพือ่จะกระทำตาม
น้ำพระทัยของพระองค์ และขอทรงกระทำการในเราทัง้หลายตามท่ีชอบพระทัย
ของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ ขอพระสิริมีแด่พระองค์เสมอไปเป็นนิตย์
อาเมน    ฮีบร ู13:20-21
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พระเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระคุณจะทรงทนต่อความบาปอยู่เพียงชั่วครู่ชั่วยาม
หลังจากนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาความบาปนั้นตามความเที่ยงธรรมของพระองค์
การพิพากษาอาจมาถึงในชีวิตน้ีหรืออาจจะถูกร้ังเอาไว้จนกว่าจะล่วงความตายไปแลว้ แต่การ
พิพากษานั้นมาถึงแน่ เฮโรดสิ้นพระชนม์ และทรงต้องประทับอยู่ที่บึงไฟอยู่ชั่วนิรันดร์
ข้อพระธรรมตอ่ไปนีน่้าจดจำเปน็อยา่งย่ิง

เฮโรด อากริปปาได้ทรงเสี่ยงพระองค์ในลักษณะดังที่กล่าวไปนี้ ในฐานะพระราช
นัดดาของกษัตริย์เฮโรดมหาราช พระองค์จะต้องทรงได้ยินข่าวซุบซิบเกี่ยวกับพระเยซูใน
พระราชวังของพระองค์อยู่เป็นแน่ ไม่ต้องสงสัยว่าสายลับได้รายงานทุกคำพูดท่ีผู้เผยพระวจนะ
จากเมืองนาซาเร็ธได้ตรัสไว้ แต่เฮโรดทรงมีพระสถานะ พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญ
แทนที่จะได้ทรงถ่อมพระองค์ต่อพระองค์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง พระองค์
กลับยังคงดำเนินพระชนม์ชีพต่อไปเพ่ือตัวพระองค์เอง พระองค์ยังได้ทรงเรียกความนิยมจาก
ประชาชนดว้ยสัง่ตัดศีรษะสาวกของพระเยซคูนหนึง่ ถึงกระนัน้ก็ตาม

ในวันนัด เฮโรดแต่งตัวเต็มยศนั่งบนบัลลังก์และกล่าวปราศรัย
ต่อประชาชน เขาท้ังหลายรอ้งตะโกนวา่ "น่ีเป็นเสยีงเทพเจา้ ไมใ่ชเ่สียงมนษุย"์
ทันใดน้ันทูตองค์หน่ึงขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงให้เฮโรดล้มป่วยและถูกหนอนกัดกิน
จนสิ้นชีพ         กจิการของอคัรทตู 12:21-23

จงอย่าใจเย็นเกี่ยวกับเนื้อความในพระคัมภีร์หรือสาละวนยุ่งเสียจนไม่อาจสืบค้น
เน้ือความในพระคัมภีร์อย่างเต็มท่ี คงจะเป็นเร่ืองน่าเศร้าโดยแท้ ถ้าหากคุณจะไม่ใช้เวลาค้นหา
ส่ิงท่ีคุณจำเปน็จะตอ้งรู้เก่ียวกบัความเปน็ความตายอยา่งเอาจรงิเอาจัง

ผู้ท่ีอยู่ร่วมสมยัพระเยซอีูกพระองคห์น่ึงได้แก่ เฮโรด อากรปิปาทีส่อง ในฐานะที่
ทรงเป็นพระราชปนัดดา(เหลน) ของกษัตริย์เฮโรดมหาราช และเป็นพระโอรสของเฮโรด
อากริปปา พระองค์น่าจะทรงไดรั้บทราบเกีย่วกับพระเยซูเป็นแน่ พระคัมภีร์กล่าวว่า กษัตริย์
อากริปปาทรงล่วงรู้ข้อพระธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูเป็นอย่างดี ท่านอัครทูตเปาโล7

ถูกจับตัวและถูกไต่สวนต่อหน้าพระองค์ ในขณะที่ท่านแก้ต่างให้กับตนเองนั้นท่านก็ได้ทูล
ต่อพระองคเ์ก่ียวกบัพระเยซู

แต่พระวจนะของพระเจ้ายังคงทวียิ่งขึ้นและแพร่กระจายไป
                                                     กจิการของอคัรทตู 12:24



444  บทที่ สิบห้า

กษตัริย์ทรงคุน้เคยกบัเรือ่งเหลา่นีดี้ และข้าพเจา้สามารถทลูไดอ้ย่าง
เปิดเผย ข้าพเจา้เช่ือแนว่่าไมมี่สักสิง่ทีพ้่นพระเนตรพระกรรณ เพราะสิง่เหลา่นี้
มิได้กระทำกันอย่างลับๆ ข้าแต่กษัตริย์อากริปปา ฝ่าพระบาททรงเช่ือเหล่าผู้เผย
พระวจนะหรอืไม ่ ข้าพระบาททราบวา่ฝา่พระบาททรงเชือ่"

แล้วอากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่า "เจ้าคิดว่าในเวลาส้ันๆ เท่าน้ีเจ้าก็จะ
ชักชวนให้เราเป็นคริสเตียนได้หรือ"         กจิการของอคัรทตู 26:26-28

ดูเหมือนว่ากษัตริย์อากริปปาจะเข้าใจสิ่งที่เปาโลทูลได้เป็นอย่างดีมากเสียจน
พระองค์ทรงยอมรับว่าท่านเปาโลเกือบจะโน้มน้าวพระทัยได้สำเร็จเสียแล้ว แต่อากริปปา
ได้ทรงเสีย่งพระองค ์พระองคม์ไิดท้รงเชือ่ พระองคท์รงเลีย่งคำถามเพือ่จะไดม้ติอ้งตดัสนิ
พระทยั เทา่ทีเ่ราทราบกค็อือากรปิปามไิดท้รงเชือ่ พระองคส้ิ์นพระชนมไ์ปทัง้ๆ ทีท่รงรูถึ้ง
พระกติตคุิณ หากแตมิ่ได้ทรงเชือ่ น่ันเปน็การตดัสินพระทยัของพระองค์

เปาโลได้แก้ต่างตนเองต่อหน้าเฟลิกส์ ผู้ปกครองชาวโรมัน ในสถานการณ์เช่นนี้
ท่านได้ฉวยโอกาสท่ีจะสาธยายวา่พระเยซูทรงเป็นผู้ใดและพระองคไ์ด้ทรงกระทำสิง่ใดเอาไว้

หลังจากนั้นหลายวัน เฟลิกส์มาพร้อมกับดรูสิลลาภรรยาของเขา
ซึ่งเป็นชาวยิว เขาได้เรียกตัวเปาโลมาพบและฟังเปาโลพูดถึงความเชื่อใน
พระเยซูคริสต์ ขณะเปาโลบรรยายถึงความชอบธรรม การควบคุมตน และ
การพิพากษาที่จะมาถึง เฟลิกส์ก็กลัวและกล่าวว่า "พอแค่นี้ก่อน ท่านไปได้
ไว้มีโอกาส เราจะเรยีกท่านมาอีก"         กจิการของอคัรทตู 24:24-25

เฟลกิส์ไดเ้ล่ือนการตดัสนิใจออกไป เขาตอ้งการเวลาสะดวกกวา่นัน้ทีจ่ะตดัสนิใจ
เป็นการงา่ยทีจ่ะทำเชน่นัน้ แต่พระคมัภีร์เตือนเราวา่ขณะนีเ้ป็นเวลาทีเ่ราจะตอ้งตัดสินใจ

...บัดนี้คือวาระแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า…บัดนี้คือวันแห่ง
ความรอด...     2 โครนิธ ์6:2

เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นหรือชีวิตของเราจะถูกพรากไปเร็ว
เพียงไหน เราจำเป็นจะต้องตัดสินใจเด๋ียวน้ี แน่นอนว่าเฟลิกส์กลัว และบางคร้ังเราก็รู้สึกกลัว
เช่นกัน เรานกึสงสัยวา่คนอืน่จะคดิอยา่งไร น่ันไมส่ำคัญหรอก ส่ิงท่ีสำคัญก็คือพระเจา้ทรง
คิดอย่างไรต่างหาก ท้ังพระคัมภีร์และบันทึกประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึกเอาไว้ว่าเกิดเหตุการณ์
อะไรขึน้กับเฟลกิส์ แต่เท่าท่ีเราทราบกคื็อเขาไมเ่คยมเีวลาสะดวกจรงิๆ ท่ีจะเชือ่
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เฟลิกส์มีแรงจูงใจอื่นแฝงเร้นอยู่ ความสนใจในพระเยซูดังที่ตัวเขาได้ประกาศ
ออกมานัน้ไดถู้กบิดเบอืนไปเนือ่งจากความปรารถนาผลประโยชนท่ี์เป็นเงินตรา กระนัน้เขา
ก็ได้พูดถึงพระเยซูกับเปาโลอยู่บ่อยครั้งจริง หลายคน อาจตีความว่าบทสนทนาดังกล่าว
ได้ทำให้เฟลิกส์มีศาสนา หลายคนก็เหมือนกับเฟลิกส์ พวกเขาพูดถึงพระคัมภีร์มาก
แต่พวกเขาใช้ข้อพระธรรมเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง คนส่วนใหญ่อาจตระหนักได้ถึงความ
ไม่คงเสน้คงวาของคนเหลา่นี ้แตบ่างคนกอ็าจถกูหลอกลวงได ้คนหนา้ไหวห้ลังหลอกเชน่นี้
เองที่ทำให้หลายคนยืนยันว่าจะไม่มีวันเชื่อพระคัมภีร์เป็นอันขาด แต่เดี๋ยวก่อน เนื้อความ
ของพระคัมภีร์เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ไม่เลยแม้แต่น้อย พระคัมภีร์ก็ยังคงกล่าวถึงสิ่งเดิม
ไม่ว่าผู้คนจะบิดเบือนเน้ือความไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของพวกเขาก็ตาม ถ้าคุณเป็นคนหน่ึง
ท่ีมีแนวโนม้ทีจ่ะปฏเิสธพระคมัภีร์เน่ืองจากคนแบบเฟลกิส์แล้วละก็ โปรดคดิดใูห้ดีอีกครัง้

ถ้าหากคุณรู้สึกว่าตนเองยังโอนเอนไปมา ไม่ได้ไม่เข้าใจ แต่ไม่ได้ปฏิเสธในส่ิงท่ีคุณ
ได้อ่านเสียเต็มที่ทั ้งหมดแล้วละก็ ผมขอแนะนำให้คุณสืบค้นพระคัมภีร์ให้ดีกว่านี้อีก
สักนิดก่อนท่ีจะตัดสินใจ ดังท่ีเราได้กล่าวมาต้ังแต่ต้นแล้วว่า ข้อพระธรรมพูดถึงความเป็นและ
ความตายเอาไวม้ากทเีดยีว

อย่าพ่ึงหยดุการสบืคน้ของคณุเสียในตอนนี้
ชีวิตของคณุ และชวิีตหลงัความตายของคณุ กำลังตกอยูใ่นสภาพวกิฤติ

ขณะเดียวกัน เฟลิกส์ก็หวังว่าเปาโลจะให้สินบน จึงเรียกตัวเขามา
สนทนากันบ่อยๆ   กิจการของอคัรทตู 24:26
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จอหน์ อาร ์ครอส เปน็ผูอ้ำนวยการใหญข่องพนัธกจิ
กู้ดสีด อินเตอรเ์นชัน่แนล กู้ดสีดเปน็พนัธกจิเพ่ือการเสรมิสรา้ง
พระกาย ซ่ึงเช่ียวชาญในการประกาศพระกติติคุณและสร้างสาวก
แบบนำเสนอโลกทัศน์ เพื่อเป้าหมายดังกล่าว กู้ดสีดได้พัฒนา
อุปกรณ์เสริมการสอน และจัดการฝึกอบรมเพื่อฝึกสอนผู้ที่มี
ความรูพ้ื้นฐานในเรือ่งพระคมัภรีอ์ยูแ่ล้ว

ก่อนท่ีจะร่วมงานกับ กู้ดสีด จอห์นได้ร่วมรับใช้กับองค์การนิวไทรบ์มิชช่ัน เป็นเวลา
23 ปี จอห์นเป็นผู้กำกับการผลิตวิดีโอ 6 เร่ืองท่ีได้รับรางวัล และเขียนหนังสือท้ังหมด 7 เล่ม
จอหน์และครอบครวัมาจากประเทศแคนาดา
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