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ค าน าแปลจากต้นฉบับ 
ในการสอนเร่ืองพระธรรมบญัญติัของพระเจา้นั้นมีความจ าเป็นตอ้งใชว้สัดุใน

การสอนมากข้ึนตามเง่ือนไขในยคุสมยัซ่ึงมีลกัษณะจ าเพาะและไม่เคยเกิดข้ึนกบัชาว
ออร์โธด็อกซ์มาก่อน กล่าวคือ 

1. โรง เ รียนส่วนมากไม่ ได้สอนพระบัญญัติแห่งพระ เจ้าแต่กลับสอน
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและการสอนดงักล่าวเป็นการมองจากมุมมองดา้นวตัถุวิสัย
อยา่งเขม้ขน้ 

2. คนหนุ่มสาวชาวคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ส่วนมากพบว่าตนเองตกอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มท่ีแปลกแยกและอยูท่่ามกลางความแตกต่างระหวา่งการยอมรับความ
เช่ือต่าง ๆ และลทัธิตรรกนิยมทั้งหลาย 

เง่ือนไขทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีบวกกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ในยามยากของเราท า
ใหบ้รรดาบิดามารดา ครู และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูส้อนพระบญัญติัแห่งพระเจา้นั้นมี 
ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวง นอกจากน้ี ยงัไม่มีใครทราบไดว้า่พรุ่งน้ีจะเกิดอะไร
ข้ึน เด็กจะไดเ้รียนพระธรรมบญัญติัของพระเจา้หรือไม่ บางทีพรุ่งน้ีครอบครัวของ
เขาอาจจะยา้ยไปอยู่ท่ี ๆ ไม่มีโรงเรียนสอนศาสนา โบสถ์ หรือ พระสงฆ์ ทั้งน้ี ใน
เบ้ืองตน้นั้นล าพงัแค่เร่ืองดงักล่าวท่ีอาจเกิดข้ึนไดน้ี้ก็เป็นอุปสรรคต่อการบงัคบัตวั
เราเองอยู่แลว้ท่ีจะคอยสาธยายให้เด็กฟัง (โดยไม่ไดอ้รรถาธิบาย) ถึงเหตุการณ์ใน
ประวติัศาสตร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิดงัเช่นท่ีเคยปฏิบติัมาก่อนตามแผนการท่ีเคยใช้มาเป็น
ระยะเวลาหลายปี 

ในยคุของเรานั้นจ าเป็นตอ้งหลีกเล่ียงท่ีจะน าพระบญัญติัแห่งพระเจา้ไปท าให้
อยูใ่นรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย (อยา่งท่ีเรียกกนัวา่ ‚ส าหรับเด็ก‛) เพราะเด็กจะเห็นวา่เป็น
เพียงนิทานเท่านั้น พอพวกเขาเติบโตข้ึนก็จะรู้สึกถึงช่องวา่งระหวา่งพระบญัญติัแห่ง
พระเจา้กบัความเขา้ใจท่ีเขามีต่อโลก และเขาจะรู้สึกเช่นนั้นไปตลอดชีวิต ส าหรับคน
ท่ีได้รับการศึกษาในทุกวนัน้ีแล้ว เขาได้เรียนรู้เร่ืองศาสนาแต่เพียงในห้องเรียน
ชั้นตน้ ๆ ในโรงเรียนเท่านั้นและเป็นแบบดั้งเดิมท่ีสุดด้วย บุคคลท่ีมีวุฒิภาวะท่ีมี
ความปรารถนาในจิตใจย่อมไม่พึงพอใจ ท่ีจริงแลว้แมแ้ต่พวกเด็ก ๆ ท่ีเติบโตข้ึนมา
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ภายใตเ้ง่ือนไขในปัจจุบนัซ่ึงพฒันาเร็วข้ึนกวา่เม่ือก่อนนั้นก็ยงัไดต้ั้งค  าถามท่ีส าคญั
และน่าเจ็บปวดท่ีสุดก็คือค าถามท่ีพ่อแม่และผูใ้หญ่หลาย ๆ คนตอบอย่างชัดเจน
ไม่ได ้

สถานการณ์เหล่าน้ียงัผลให้เกิดภารกิจในอนัดบัแรกคือการน า โรงเรียนสอน
พระบัญญตัิแห่งพระเจ้า ไปมอบไวใ้นมือของทั้งเด็ก ๆ ในโรงเรียนสอนศาสนาและ
ทั้งผูป้กครองและครูดว้ย การท่ีจะสัมฤทธ์ิผลไดน้ั้นจากประสบการณ์ก็ไดพ้ิสูจน์แลว้
วา่จ าเป็นตอ้งจดัหาต าราสักเล่มหน่ึงซ่ึง มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นพืน้ฐานของความ
เช่ือและวถิีชีวติของคริสตชนออร์โธด็อกซ์ 

เม่ือมองในแง่ความจริงท่ีว่าหลายคนท่ีศึกษาอยูอ่าจจะไม่เคยหยิบพระคมัภีร์
ข้ึนมาเลยและจะพอใจท่ีจะอ่านต าราเพียงเล่มเดียว ในกรณีเช่นน้ีจ าเป็นตอ้งมีการ
ถ่ายทอดพระวาจาของพระเจา้อยา่งถูกตอ้งอยา่งสมบูรณ์ การแสดงพระวาจาของพระ
เจา้นั้นไม่บงัอาจใหมี้การบิดเบือนหรือแมก้ระทัง่ความผดิเพี้ยนแมเ้พียงเล็กนอ้ย 

เรามีโอกาสไดเ้ห็นต ารามาหลายเล่มโดยเฉพาะอยา่งยิง่ต  าราส าหรับเด็กเล็กซ่ึง
มีความผดิเพี้ยนอยูห่ลายแห่งหรือแมก้ระทัง่ความผิดพลาดในการแปลพระวาจาของ
พระเจา้ เราใคร่ขอหยิบยกตวัอยา่งบางตวัอยา่งโดยเร่ิมจากเร่ืองท่ีส าคญัน้อยท่ีสุดไว ้
ณ ท่ีน้ี 

ต าราหลายเล่มมกัเขียนว่า มารดาของโมเสสสานตะกร้าจากต้นกก ... แต่ใน
พระคมัภีร์กล่าววา่ นางน าตะกร้าท่ีสานด้วยต้นกกยาด้วยยางมะตอยและชัน (อพย. 
2:3 พนัธสัญญาเดิม) เม่ือมองคร้ังแรกก็อาจดูเหมือนเป็น ‚รายละเอียด‛ ปลีกยอ่ย แต่
รายละเอียดเช่นน้ีต่อมาภายหลงักลบัพบวา่มีความส าคญัยิง่นกั 

ในท านองเดียวกนั ต าราส่วนมากเขียนไวว้่า โกไลแอธ เย้ยหยันและด่าทอ
พระนามของพระเจ้า แต่ท่ีจริงแลว้พระวาจาของพระเจา้มีวา่ ข้ามิใช่ชาวปาเลสไตน์
และเจ้าเป็นข้ารับใช้ซาอูลดอกหรือ... วนันีข้้าจะท าให้ กองทหารของอิสราเอล ได้รับ
ความอับอาย เจ้าจงส่งชายมาหาข้าคนหน่ึง และเราสองคนจะพบกันในสมรภูมิ... 
และชาวอิสราเอลวา่ เจ้าเห็นชายคนท่ีออกมานีไ้หม เขามาเพ่ือเย้ยหยันชาวอิสราเอล
... ดาวดิเห็นการน้ีเม่ือกล่าวกบัโกไลแอธวา่ เจ้าใช้ดาบ หอก และโล่ห์ต่อกรกับข้า แต่
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ข้าสู้เจ้าในนามของพระเจ้าผู้ทรงโยธาฤทธ์ิ พระเจ้าแห่ง นักรบของอิสราเอล ผู้ที่เจ้า
เย้ยหยัน (I พกษ. 17:8, 10, 25, 45, พนัธสัญญาเดิม) จึงเห็นไดช้ดัวา่โกไลแอธไม่ได้
หวัเราะเยาะเยย้พระเจา้เลยแต่เขาเยย้พวกทหารอิสราเอลต่างหาก 

อยา่งไรก็ตาม หลายคนก็ไดท้  าผดิพลาดและบิดเบือนอยา่งร้ายแรง เช่น ในการ
บรรยายเก่ียวกบั น า้ท่วม ซ่ึงในต าราจ านวนมากเหลือเกินมกักล่าววา่มีฝนตกส่ีสิบวนั
ส่ีสิบคืนและน ้าท่วมโลกสูงเหนือยอดเขาทุกแห่ง 

ในพระคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิระบุไวอ้ยา่งแตกต่างวา่  ...ในวันนั้นเอง น ้าจากบาดาล
ก็พุ่งขึ้นมาและพระบัญชรสวรรค์ก็เปิดออก แล้วน า้ท่ีหลั่งรินจากฝนก็ท่วมแผ่นดิน
โลกเป็นเวลาส่ีสิบวันส่ีสิบคืน...และท่วมอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาหน่ึงร้อยห้าสิบวัน 
(ปฐก. 7:11-12, 24) และบทต่อไประบุวา่...และหลังจากส้ินสุดระยะเวลา หน่ึงร้อย
ห้าสิบวัน แล้วน า้กล็ด...ในเดือนทีสิ่บ ซ่ึงในวันแรกของเดือนน้ันยอดภูเขาก็โผล่มาให้
เห็น (ปฐก. 8:3,5)  

ในววิรณ์ศกัด์ิสิทธ์ินั้นกล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นท่ีสุดวา่น ้ าท่วมทวีความรุนแรง
ข้ึน เป็นระยะเวลาเกือบคร่ึงปี ไม่ใช่แค่ส่ีสิบวนั แลว้น ้ าก็เร่ิมลดลงและหลงัจากนั้น
เพียงแค่สิบเดือนยอดภูเขาก็โผล่ให้เห็น น่ีหมายความวา่น ้ าท่วมนั้นกินเวลาไม่น้อย
กว่าหน่ึงปี ประเด็นน้ีส าคญัยิ่งนกัและจ าเป็นท่ีเราซ่ึงอยูใ่นยุคของการใช้เหตุผลนั้น
ตอ้งรู้เพราะแมแ้ต่ภูมิศาสตร์ในทางวทิยาศาสตร์เองก็ยงัสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ีเก่ียวกบั
ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ เหล่าน้ีในพระคมัภีร์ 

เราขอยกตวัอยา่งท่ีส าคญัยิง่ข้ึนอีกตวัอยา่งหน่ึง ต าราทุกเล่มจะมียกเวน้ก็เพียง
ไม่ก่ีเล่มเท่านั้นนบั วันทรงสร้าง โดยถือตามหลกัวนัหน่ึงมียี่สิบส่ีชั่วโมงตามปกติ
ของเรา ต าราส่วนมากเร่ิมตน้ว่า ‚พระเจา้ทรงสร้างโลกในหกวนั...‛ นัน่คือในหน่ึง
สัปดาห์ ถ้อยค าดังกล่าวซ่ึงไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์ นั้นย่อมเป็นธรรมดาท่ีนกัเรียนใน
ยุคของเราเห็นเป็นเร่ืองแปลก พวกท่ีไม่เช่ือในพระเจา้จึงมกัจะฉวยโอกาสจากค า
จ ากัดความดังกล่าว แต่ถ้อยค าพวกน้ีล้วนเป็นการบิดเบือนวิวรณ์ศกัด์ิสิทธ์ิโดย
ส้ินเชิง ถอ้ยค าดงักล่าวไดป้ลุกความคลางแคลงใจท่ีอยูใ่นผูท่ี้ไม่มัน่คงในความเช่ือ 
ซ่ึงพวกเขาอาจปฏิเสธขอ้ความในพระคมัภีร์ในส่วนท่ีเหลือเพราะคิดวา่เป็นเร่ืองเพอ้-
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ฝันและเกิดจากจินตนาการของมนุษย ์ผูท่ี้จารึกขอ้ความเหล่าน้ีเองก็ยงัตอ้งเผชิญกบั
การถูกเยย้หยนัหลงัจากท่ีได้ยินได้ฟังการบรรยายสอนในลักษณะต่อตา้นศาสนา
อยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นโรงเรียน ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาจากช่วงเวลาของเราแลว้ ค าถาม
เร่ืองวนัทรงสร้างก็ไม่มีวนัผ่านไปโดยไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ และยิ่งไปกว่านั้น
เพราะเราพบค าอธิบายต่อค าถามในศตวรรษท่ีส่ีในหนงัสือ หกวัน ของ นักบุญเบซิล
ผู้ยิ่งใหญ่ งานเขียนของ นักบุญยอห์น ดามัสซีน และในงานเขียนของ นักบุญยอห์น 
คริสโซสตอม นักบุญคลีเมนท์แห่งอะเล็กซานเดรีย นักบุญอฟานาซีอัสผู้ยิ่งใหญ่ 
ท่านออกสัตินผู้ศักดิ์สิทธ์ิ และท่านอ่ืน ๆ 

วนั (ท่ีมียีสิ่บส่ีชัว่โมง) ของเรานั้นข้ึนอยูก่บัดวงอาทิตย ์ ซ่ึงในช่วงสามวนัแรก
นั้นยงัไม่มีดวงอาทิตย ์ ดงันั้น วนัท่ีวา่นั้นจึงต่างจากวนัของเราแต่จะเป็นอยา่งไรนั้น
ไม่อาจทราบไดเ้พราะ วันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปี และพันปีกเ็ป็น
เหมือนวนัเดียว (II ปต. 3:8) เม่ือพิจารณาจากกระบวนการต่อเน่ืองอยา่งชา้ ๆ ในการ
ทรงสร้างนั้น เราสามารถสรุปไดอ้ยา่งแน่นอนวา่วนัเหล่าน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนทนัทีทนัใด 
เหล่าอคัรบิดนนกับุญไดใ้หค้  าจ  ากดัความช่วงเวลาทั้งส้ินนบัตั้งแต่การทรงสร้างโลก
จนถึงยคุของเราและขยายไปถึงการส้ินโลกวา่เป็น ‚วนัท่ีเจด็‛ ดงันั้น เราคริสตชน-
ออร์โธด็อกซ์จึงประสบกบัวิกฤตการณ์ทางจิตวญิญาณเม่ือเราตอ้งเผชิญหนา้กบัค า
วพิากษว์จิารณ์และการเคลือบแคลง ในการน้ี มินทส์ลอฟนกัเขียนผูมี้พรสวรรคไ์ด้
เขียนไวใ้นหนงัสือของเขาท่ีช่ือ แผ่นดินโลกหลับใหล (The Sleep of the Earth) ซ่ึง
บรรยายถึงยคุของเขาท่ีเตม็ไปดว้ยความเคลือบแคลงสงสัยและความไม่แน่ใจ 

มินสลอฟก็เป็นเหมือนคนอ่ืน ๆ ท่ีไดอ้ธิบายถึงความไม่ลงรอยระหวา่งบรรดา
นกัเรียนท่ีวทิยาลยัเทวศาสตร์แห่งเมืองเซนตปี์เตอร์เบิรส์ก Petersburg Ecclesiastical 
Seminary อยา่งท่ีนกัเรียนแห่งสถานการคน้พบมหากางเขนไดก้ล่าวไวว้า่ 

‘ในการศึกษาพระคมัภีร์นั้น เราจะปิดตาขา้งเดียวโดยไม่ยอมรับการคน้พบ
ทางวทิยาศาสตร์ไม่ไดเ้พราะมีขอ้ผดิพลาดท่ีชดัเจนถึงเจด็สิบหา้เปอร์เซ็นต์’ 

‚ตวัอยา่งหน่ึงคือแมว้า่ในประวติัศาสตร์การอพยพของชาวฮีบรูออกจากอียปิต์
ตามความในพระคมัภีร์จะเก่ียวกบัวา่เม่ือพวกเขาเดินทางออกจากอียปิตแ์ลว้ กองทพั
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ชาวอียปิตแ์ตกพา่ยไปกบัฟาโรห์เมอร์เนฟตาในทะเลแดง อีกทั้งไม่นานมาน้ีไดมี้การ
พบหินสุสานของฟาโรห์พระองคน้ี์ท่ีอียปิตแ์ละเม่ือดูจากค าจารึกบนหินนั้นก็เป็นท่ี
ชดัเจนวา่พระองคไ์ม่ไดส้ิ้นพระชนมท่ี์อ่ืนใดนอกจากพระราชวงัของพระองคเ์อง‛ 

เราไม่ตอ้งการทะเลาะกบันายมินสลอฟวา่ฟาโรห์เมอร์เนฟตานั้นแทจ้ริงแลว้
ทรงเป็นฟาโรห์ท่ีเม่ือคร้ังชาวฮีบรูอพยพออกจากอียิปต์หรือไม่ เร่ืองน้ีรวมทั้งเร่ือง
อ่ืน ๆ อีกหลายเร่ืองถือเป็นเร่ืองของนกัประวติัศาสตร์ เพราะพระคมัภีร์ไม่ไดร้ะบุ
พระนามของฟาโรห์ เราเพียงแต่อยากจะช้ีวา่นายมินสลอฟแสดงออกวา่ตนเองละเลย
ปัญหาน้ีอยา่งส้ินเชิง ในขณะเดียวกนั เขาก็ไม่ลงัเลท่ีจะถือวิสาสะวาง ‚ยาพิษ‛ ของ
ความเคลือบแคลงไวบ้นความไวว้างใจในพระวาจาของพระเจา้ ทั้งน้ี ในพระคมัภีร์
ศกัด์ิสิทธ์ิไม่ไดมี้การบ่งช้ีในทางประวติัศาสตร์ท่ีชดัเจนวา่ฟาโรห์เองทรงแตกพา่ย 

ในหนงัสืออพยพท่ีมีการบรรยายทางประวติัศาตร์เก่ียวกบัชาวอิสราเอลขา้ม
ทะเลแดงก็ยงัตอ้งมีการคน้พบ จะมีก็แต่การอา้งอิงเก่ียวกบัชาวอียิปต์ รถมา้ศึก และ
พลมา้ศึก (อพย. 14:23-28) ทั้งน้ี ถา้ใครไดอ่้านตวับทแลว้ก็จะประจกัษว์า่ไม่มีส่วน
ไหนเลยท่ีกล่าววา่ฟาโรห์เองทรงแตกพา่ย ขณะเดียวกนัก็เป็นท่ีชดัเจนวา่กองทพัของ
ฟาโรห์ทั้งหมดแตกพา่ย โมเสสก็ไดก้ล่าวเช่นนั้นเช่นเดียวกบัขอ้ความตอนอ่ืน ๆ ใน
พระคมัภีร์ก็วา่ไวอ้ยา่งเดียวกนั 

จะมีก็แต่เพียงบทสดุดี บทท่ี 135 ว่าดว้ยการสรรเสริญพระอานุภาพของพระ
เจา้ท่ีวา่ แล้วพระองค์ทรงโค่นฟาโรห์และและกองทัพในทะเลแดง เพราะพระเมตตา
ของพระองค์นั้นด ารงอยู่ ช่ัวนิรันดร์ (สดด. 135:15 ภาคพนัธสัญญาเดิม) ทั้งน้ี 
ขอ้ความในตอนน้ีไม่ไดเ้ป็นการบรรยายเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ แต่น่ีเป็นบท
สดุดี-บทเพลงสรรเสริญท่ีใช้การโค่นฟาโรห์เพื่ออรรถาธิบายเชิงพรรณนาและเชิง
สัญลักษณ์อนัส่ือถึงการโค่นอ านาจและอิทธิพลของฟาโรห์เหนือชาวอิสราเอล 
ฟาโรห์นั้นแตกพา่ยและ ‚จมน า้‛ ตราบใดท่ีมีความเก่ียวพนักบัชาวอิสราเอล 

เช่นเดียวกบัขอ้ความในตอนก่อนหน้าบทสรรเสริญน้ี อ านาจของพระเจา้ถูก
อธิบายในเชิงรูปธรรมและเชิงสัญลกัษณ์เม่ือกล่าวว่าพระองค์ทรงน าชาวอิสราเอล
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ออกมา ด้วยพระหัตถ์อันแขง็แรงและพระพาหาอันอ่อนโยน เพราะพระเมตตาของ
พระองค์ด ารงอยู่ตลอดกาล (สดด. 135:12 ภาคพนัธสัญญาเดิม)  

ด้วยการนี ้ พระศาสนจักรจึงยงัขับขานในเชิงสัญลกัษณ์และเชิงรูปธรรม
เกีย่วกบัฟาโรห์แตกพ่ายในทะเล ซ่ึงในหนงัสืออพยพไดมี้การบรรยายเชิง
ประวติัศาสตร์วา่ฟาโรห์เองไม่ไดท้รงจมน ้า ในท านองเดียวกนั พระศาสนจกัรถวาย
พระเกียรติแด่พระอานุภาพแห่งชยัชนะของพระคริสตใ์นวนัอาทิตยว์า่ ‚พระองคท์รง
พงัประตู ส าริด และทลายตรวน เหลก็...‛ (ชั้นเสียงท่ี 2 ท่อนท่ีวา่ ‚พระเจา้ขา้ ขา้
พระองคร้์องวงิวอน‛) ไม่มีใครเขา้ใจถอ้ยค าเชิงวรรณกรรมเหล่าน้ีไดใ้นตอนแรก
เพราะทุกคนทราบวา่ในโลกแห่งจิตวญิญาณและศกัด์ิสิทธ์ินั้นไม่มีทั้งส าริดและเหล็ก 
แต่ทุกคนเขา้ใจอยา่งชดัเจนวา่ถอ้ยค าดงักล่าวเป็นเชิงสัญลกัษณ์และเชิงรูปธรรม 

คริสตชนเช่ือและทราบวา่ ข้อความจารึกในพระคัมภีร์ทั้งหมดน้ันได้มาโดย
อาศัยการบันดาลใจจากพระเจ้า   (II ทิโมธี 3:16) และยงัเป็น ความจริงทีไ่ม่อาจ
โต้แย้งได้ 

พวกท่ีไม่เช่ือในพระเจา้มกัฉวยโอกาสจากการท่ีผูศ้รัทธาละเลยพระวาจาของ
พระเจา้ยามท่ีพวกเขาพดูเยย้หยนัเก่ียวกบัส่ิงท่ีพระคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิไม่ไดก้ล่าวไวอ้ยา่ง
แทจ้ริง พวกเขาจึงชอบยนืยนัวา่พระคมัภีร์อา้งวา่โลกตั้งอยูบ่นหลงัปลาวาฬส่ีตวั และ
วา่พระเจา้ทรงหล่อมนุษยข้ึ์นมาจากดิน และอ่ืน ๆ บางทีมินทสลอฟก็อาจกระท า
เช่นเดียวกนัโดยไม่รู้ ดงันั้น หากพวกท่ีไม่เช่ือในพระเจา้อา้งช่ือของ ‚วทิยาศาสตร์‛ 
เพื่อพยายามมาหกัลา้งความจริงของพระเจา้แลว้ ขอให้เรามัน่ใจไดว้า่พวกไม่เช่ือใน
พระเจา้นั้นไม่รู้ตวัวา่ตนเองพูดอะไรอยูแ่ละไม่รู้วา่ตนตอ้งการจะโตแ้ยง้อะไร 

เป็นท่ีน่าเศร้าวา่ในการเล่าเร่ืองราวในพระคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิซ ้ า ๆ นั้นเกิดความ
ไม่ถูกตอ้งแม่นย  ามากเหลือเกิน น่ีเป็นเร่ืองใหญ่และเป็น ‚อุปสรรค‛ อนัส่งผลส าคญั
อยา่งร้ายแรงส าหรับผูท่ี้ไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ทั้งน้ี ในการประพนัธ์ต าราของเรา
ข้ึนมานั้น เราไดต่้อสู้โดยอาศยัความช่วยเหลือของพระเจา้เพื่อขจดั ‚อุปสรรค‛ 
ทั้งหมดน้ี และเพื่อถ่ายทอดถอ้ยค าในววิรณ์ศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งถูกตอ้งใหม้ากท่ีสุด 
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ยุคของเรานั้นตอ้งการความสนใจและการเอาใจใส่เป็นพิเศษในการน าเสนอ
พระวาจาของพระเจา้ ซ่ึงในเหตุการณ์ร่วมสมยันั้นเป็นการดีท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึง การ
ด ารงอยู่ของพระเจ้า ความจริงในพระบัญญัติแห่งพระเจ้า และหลักของจิตวิญญาณ
และจริยธรรมของชีวิตมนุษย์ ทั้งน้ี จ  าเป็นตอ้งช้ีแนะผูศ้รัทธาถึงวิธีการตอบค าถาม
ต่าง ๆ อนัเป็นไปตามค าสั่งสอนของอคัรสาวกเปโตรท่ีว่า จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อม
เสมอเพ่ือท่านจะสามารถตอบทุกคนท่ีถามท่านว่าท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วย
เหตุผลประการใด แต่จงตอบด้วยความสุภาพและความย าเกรง (I เปโตร 3:15) และ
ยงัจ าเป็นยิ่งนกัในยุคของเราท่ีจะตอบค าถามเจา้เล่ห์ในโลกของผูท่ี้ไม่เช่ือในพระเจา้
อนัจะน าไปสู่การโจมตีความจริงแห่งพระเจา้ในนามของวิทยาศาสตร์อย่างท่ีเคย
เป็นมา แต่ในการน้ี ก็นบัวา่พวกเขาเจบ็ปวดมากท่ีพ่ายแพม้าตลอด วิทยาศาสตร์ท่ีแท้
นั้นนอกจากจะไมม่าขดัแยง้แลว้ ในทางกลบักนัก็ยงัยืนยนัความจริงของพระเจา้โดย
ปราศจากความสงสัยดว้ย 

ในยุคของเรานั้นเล่ียงไม่ไดท่ี้จะสอนพระบญัญติัแห่งพระเจา้ท่ีจะมีท่ีส าหรับ
หลกัพื้นฐานของ apologetics (การปกป้องความเช่ือของศาสนจกัร) โดยก่อนหนา้น้ี
ไม่เห็นวา่มีความจ าเป็นเพราะมีการประกาศยนืยนัความเช่ืออยา่งสม ่าเสมอในวิถีชีวิต 
ดว้ยเหตุนั้นการบรรยายจากพระบญัญติัแห่งพระเจา้จึงควรไดรั้บการสนบัสนุนโดย
อาศยัแบบอยา่งจากชีวติของนกับุญและตวัอยา่งอ่ืน ๆ จากชีวิตคนธรรมดาเพื่อเด็กจะ
ได้เขา้ใจและซึมซับความความจริงท่ีว่า พระบัญญัติแห่งพระเจ้า นั้นไม่ใช่ทฤษฎี
หรือวทิยาศาสตร์หากแต่เป็นตวัชีวติเอง  

กล่าวโดยสรุป เราจะตอ้งวจิารณ์เก่ียวกบัการบิดเบือนท่ีผดิปกติ ไม่รู้เร่ือง และ
รับไม่ไดอ้ยา่งท่ีสุดในต าราทุกเล่มเท่าท่ีเราพบมาจนถึงขณะน้ี การบิดเบือนนั้น
เก่ียวกบั การท าเคร่ืองหมายกางเขน โดยในต าราเหล่าน้ีบอกวา่การท าเคร่ืองหมาย
กางเขนนั้นกระท าโดยใชมื้อขวา เร่ิมจากหนา้ผาก หนา้อก จากนั้นจึงเป็น ไหล่ ขวา
และซา้ย 

เม่ือลองคิดดูแลว้ ในช่วงเวลาหลาย ๆ ปีมาน้ี คนเราไดท้  าเคร่ืองหมายกางเขน
อยา่งผดิๆ  โดยแทนท่ีจะท าเคร่ืองหมายกางเขนพระคริสตซ่ึ์งเป็นเคร่ืองหมายแห่งชยั
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ชนะของพระคริสตเ์หนือความชัว่ร้ายก็กลายเป็นบิดเบือนเคร่ืองหมายศกัด์ิสิทธ์ิน้ี ผู ้
ท่ีชอบใจในการน้ีก็มีแต่เพียงปิศาจเท่านั้น 

 
ภาพวาดน้ีเป็นการแสดงให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
 
ในหนงัสือสดุดี (the Psalter) ท่ีชาวออร์โธด็อกซ์ใชศึ้กษาเล่าเรียนในอดีตนั้น

ไดมี้การเอ่ยไวใ้น ‚ค าแนะน าอยา่งยอ่‛ เก่ียวกบัการเขา้มาเป็นคริสตชนออร์โธด็อกซ์
ตามธรรมเนียมโบราณของอคัรสาวกผูศ้กัด์ิสิทธ์ิและเหล่าอคัรบิดรผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ ท่ีจะ
สร้างเคร่ืองหมายกางเขนบนตวัเขา... ขา้พเจา้ขอประกาศดงัน้ี ขั้นท่ีหน่ึง ท่ี หน้าผาก 
ซ่ึงสัมผสัส่วนท่ีอยูย่อดกางเขน ขั้นท่ีสอง ท่ี ท้อง ซ่ึงสัมผสัปลายล่างของกางเขน ขั้น
ท่ีสาม ท่ี ไหล่ขวา และขั้นท่ีส่ี ท่ี ไหล่ซ้าย ซ่ึงเป็นการท าเคร่ืองหมายไมพ้าดขวางของ
กางเขนดว้ยการยืน่แขนแห่งกางเขนท่ีพระเยซูคริสตเจา้ของเราทรงถูกตรึง พระหตัถ์
ทั้งสองของพระองคท์รงกางออกโอบลอ้มประชาชาติทั้งมวลท่ีกระจดักระจายไปสุด
โลกใหร้วมเป็นหน่ึง 

ขอพระเจา้ทรงโปรดรักษาเราให้พน้จากการคลาดเคล่ือนแม้เพียงเล็กน้อย
ท่ีสุดจากความเช่ือแบบออร์โธด็อกซ์ท่ีแทจ้ริงในพระคริสตเ์ถิด ขอพระองคท์รงช่วย
เราแบ่งเบาภาระในการอบรมสั่งสอนเด็ก ๆ และคนรุ่นหลงัให้รู้จกัความจริงอนัเป็น
นิรันดร์ ความชอบธรรม และความรักของพระเจ้า และหากงานอันเรียบง่ายน้ีมี
ประโยชน์ต่อดวงวญิญาณของคริสตชนแลว้พวกเราจะยนิดีเป็นอยา่งยิง่ 
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ขอพระผูเ้ป็นเจา้ โดยอาศยัค าภาวนาของพระมารดาผูท้รงบริสุทธ์ิยิง่ โปรด
ทรงส าแดงพระเมตตาของพระเจา้มายงัเรา และขอโปรดใหพ้ระองคท์รงคุม้ครองเรา
จากความชัว่ร้ายทั้งปวง ทั้งน้ี โดยอาศยัพระอานุภาพของกางเขนอนัทรงเกียรติและ
บนัดาลชีวติ 

ในการเรียบเรียงหนงัสือเล่มน้ีเราอาศยังานเขียนดงัต่อไปน้ี 
1) First Book of the Law of God เรียบเรียงโดยเหล่าอาจารยท่ี์มี

ช่ือเสียงจากมอสโควแ์ละจดัพิมพใ์หม่ภายใตก้ารบรรณาธิการของ Archpriest 
Kolcheva; 

2) Percepts in the Law of God , Archpriest A. Temnomerov;  
3) The Law of God, Archpriest G. Cheltsov; 
4) A Short Secret History, Archmandrite Nathaniel; 
5) Percepts in the Law of God, Archbishop Agathodor; 
6) A Secret History of the Old and New Testaments, Archpriest D. 

Sokolov; 
7) A Secret History of the Old and New Testaments, Priest M. 

Smirnov; 
8) A History of the Earthly Life of the Saviour, A. Matviyev; 
9) A History of the Orthodox Christian Church, Archpriest P. 

Smirnov; 
10) A Handbook of the Story of the Orthodox Christian Faith, 

Archpriest P. Mazanov; 
11)  Orthodox Christian Catechesis, Archmandrite Averky; 
12) A Trial Orthodox Christian Catechesis, Metropolitan Antony; 
13) A Brief Orthodox Catechesis, Russian School ed. By the Church 

of ‚The Joy of All Who Sorrow,‛ Paris. 
14) Studies in Orthodox Divine Services, Archpriest N. Perekhvalsky; 
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15) Brief Studies in the Divine Services of the Orthodox Church, 
Archpriest A Rudakov; 

16) Studies in Orthodox Divine Services, Archpriest B. Michailovsky; 
17) An Anthology of Precepts, Archpriest L. Kolchev; 
18) In the Imperial Garden, T. Shore; 
19) The Authenticity of the Biblical Miracles, Arthur Hook; 
20) Did Jesus Christ Really Live?, Archpriest G. Shorets; 
21) Anthropology (The Science of Man), Prof. B. Nesmelov; 
22) Abstract for the Study of the Old Testament Bible, Archbishop 

Vitaly; 
23) Lessons and Examples of the Christian Faith, Archpriest George 

Dyachenko and others. 
 
ทา้ยท่ีสุด ในตวับทเองก็ไดร้ะบุถึงแหล่งขอ้มูลบางแห่งไวด้ว้ย 
Archpriest Seraphim Slobodskoy 
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บทความจากผู้แปลถงึผู้อ่าน 
 หนงัสือพระธรรมบญัญติัของพระเจา้ภาคฉบบัแปลจากภาษารัสเซีย องักฤษ 

เป็นไทย ทางคณะผูแ้ปลก็หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าหนงัสือเล่นน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ส าหรับผูอ่้าน และผูท่ี้มีความสนใจในค าสอนของคริสตศ์าสนนิกายออร์โธด็อกซ์ ท่ี
สามารถศึกษาหาความรู้ และค้นควา้ได้จากหนังสือเล่มน้ี ซ่ึงหนังสือเล่มน้ีได้
รวบรวมเน้ือหาความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับธรรมเนียมหลักปฏิบัติ  การสวด
ภาวนาอฐิษฐานเบ้ืองต้นของคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ เน้ือหาของพนัธสัญญาเดิม 
เน้ือหาของพันธสัญญาใหม่ เ ก่ียวกับศรัทธาความเช่ือและการด ารงชีวิตของ
คริสต์ศาสนิกชนออร์โธด็อกซ์ และพิธีกรรมของพระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์ ท่ีได้
แปลออกมาเป็นภาษาไทย 

ภาคแปลภาษาไทยเล่มน้ีไดรั้บพระพรกรุณาจาก สมเด็จพระอคัรสังฆราช 
คีรีล แห่งกรุงมอสโคว ์และประเทศรัสเซียทั้งมวล 

ขอขอบคุณ 

- มูลนิธิชาวคริสตศ์าสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในประเทศไทย     
- สังฆมณฑลแห่งคริสตศ์าสนิกชนออร์โธด็อกซ์รัสเซีย  
- สังฆมณฑลมิชชนันารีและพระสังฆราช โรสตินสลาฟ ประจ าจงัหวดัโทม 

แห่งประเทศ รัสเซีย 
- ท่านเจา้ประคุณอาร์ฮีมอนไดรฟ์ โอเล็กซ์  เชเรพานิน ผูแ้ทนแห่งบาทหลวง

สังฆมณฑลกรุง มอสโควป์ระเทศรัสเซีย ท่ีให้การสนบัสนุนงานแปลน้ีจนแล้ว
เสร็จ                                   

ทมีงานผู้แปล                                                    
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                                                                            คุณยิง่ศกัด์ิ  ษฏัเสน  
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เกีย่วกบัโลก 

  

ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีพวกเรามองเห็น ไม่วา่จะเป็นทอ้งฟ้า พระอาทิตย ์ พระจนัทร์ 
ดวงดาว เมฆ ผืนแผน่ดินท่ี ๆ เราก าลงัอยูอ่าศยัในขณะน้ี   อากาศท่ีเราใชห้ายใจ และ
ทุกส่ิงทุกอยา่งบนแผน่ดินโลกคือ ตน้หญา้ ตน้ไม ้ ภูเขา แม่น ้า ทะเล ฝงูปลา ฝงูนก 
สัตวท่ี์มีชีวติทั้งปวง และทา้ยสุด คือมนุษยเ์รา พวกเราเหล่าน้ีไดถู้กสถาปนาสร้างข้ึน



 
 

32 
 

ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

โดยพระเจา้เพราะสรรส่ิงแห่งโลกนีค้อืงานสรรค์สร้างของพระเจ้า และพระเจ้าได้ทรงสร้างโลก
นีข้ึน้ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง 

 

 

เรามองเห็นโลกน้ีของพระเจ้าและยอมรับว่ามันสวยงามและเป็นการ
สร้างสรรค์ท่ีชาญฉลาด ถา้เรายืนอยูบ่นผืนหญา้ และส่ิงครอบคลุมเราไวก้็คือทอ้งฟ้า
สีครามท่ีสูงลิบล่ิวและกวา้งขวางและมีเมฆสีขาวอยู่ด้วย  และบนผืนดินก็เขียวขจี
สะพร่ังเตม็ไปดว้ยผนืหญา้ และปกคลุมไปดว้ยพนัธ์ุไมห้ลากสีสัน ท่ามกลางผืนหญา้
และดอกไมน้านาพนัธ์ุน้ี สายลมไดพ้ดัผิวไปบนยอดหญา้ แมลงหลากหลายชนิดโผ
บินดอมดมไปตามดอกไม ้และก็เตม็ไปดว้ยเหล่าผเีส้ือและฝงูผึ้งดว้ย ผืนดินทั้งหมดน้ี
คล้ายกับพรมอันสวยงาม แต่ก็ไม่มีผืนพรมผืนใดท่ีถักทอด้วยน ้ ามือมนุษย์จะ
เปรียบเทียบไดก้บัการสรรคส์ร้างแห่งแผน่ดินโลกอนังดงามของพระผูเ้ป็นเจา้ได ้

และเม่ือเราเขา้ไปในป่าใหญ่ พวกเราก็จะไดพ้บกบัตน้ไมย้นืตน้หลากหลาย
นานาพรรณ ทั้งตน้ยางใหญ่ ตน้สัก ตน้มะค่า ตน้ตะแบกใหญ่ ตน้ตะเคียนใหญ่ และ
ตน้สนสูง และเถาวลัยใ์หญ่นานาชนิด ท่ีน่ีก็ยงัมีทุ่งหญา้โล่งกบัเหล่าพุม่ไม้
หลากหลายพนัธ์ุอีกดว้ย ทัว่ทั้งผนืป่าเตม็ไปดว้ยเสียงขนัร้องของเหล่านกนานาชนิด 
และเสียงฮมัเพลงของเหล่าแมลง และในป่าใหญ่ยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัส าหรับสัตวป่์า
ขนาดใหญ่นานาชนิด และท่ีน่ีมีพืชผลไมเ้ท่าใด รวมทั้งเห็ดป่าและดอกไมส้วยงาม
นานาชนิดอีกดว้ย และน้ีคือโลกอนักวา้งใหญ่ไพศาลของผืนป่า  
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และยงัมีแม่น ้ าท่ีทอดสายไหลรินทอประกายผิวน ้ าไปกบัดวงอาทิตยผ์่ากลาง
ผืนป่าใหญ่ และพวกเราจะมีความสุขใจเพียงใดท่ีไดล้งไปแหวกวา่ยในสายน ้ าอนัใส
สะอาด ภายใต้ดวงอาทิตยอ์นัร้อนแผ่ ท้องฟ้าเป็นสีคราม แต่ได้แหวกว่ายไปตาม
สายน ้ าอนัเยน็สะอาดช่ืนใจกลางผืนป่าใหญ่แห่งน้ี และยงัมีเหล่าฝงูปลาหลากหลาย
นานาชนิดท่ีแหวกวา่ยไปตามสายน ้ าอนัเป็นโลกของพวกมนั สายน ้ าไหลรินทอดตวั
ยาวลงสู่มหาสมุทรอนักวา้งใหญ่ไพศาลซ่ึงเป็นท่ี ๆ มีทรัพยากรสัตว์น ้ าอนัอุดม
สมบูรณ์ 

และยงัมีความงดดงามของภูเขาสูงเทียมฟ้าตลอดกาลท่ีถูกปกคลุมไปดว้ยทุ่ง
หญา้ ตน้ไมใ้หญ่ และเหล่าพืชพรรณนานาชนิด 



 
 

34 
 

ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

 

 ความงดงามมหศัจรรยแ์ห่งแผน่ดินโลกน้ีปกคลุมไปดว้ยส่ิงมีชีวติ ไม่เพียง
แค่พืชพรรณสัตวป่์าท่ีมีอยูน่านาชนิดเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงส่ิงมีชีวติท่ีเล็กท่ีสุด ท่ี
มองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า  (แบคทีเรีย และจุรินทรีย)์  ไปจนถึงส่ิงมีชีวติท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุด พวกมนัอาศยัอยูทุ่กหนทุกแห่ง ไม่วา่จะเป็นบนผนืดิน ในน ้า ในอากาศ และใน
ท่ีอ่ืน ๆ หรือแมแ้ต่ในส่วนท่ีลึกท่ีสุดใตแ้ผน่ดิน และทุกส่ิงทุกอยา่งของส่ิงมีชีวติท่ีอยู่
บนโลกแห่งน้ีเป็นส่ิงประทานใหม้าโดยพระเจา้ทั้งส้ิน 

 ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายในโลกน้ีเป็นของพระเจา้ทุกส่ิง  แต่
ในขณะเดียวกนันั้นการครอบครองความยิ่งใหญ่ในความหลากหลายน้ีไดถู้กก าหนด
โดยพระเจา้ให้เป็นไปอย่างสอดคลอ้งและเป็นระบบระเบียบ หรือจะเรียกอีกอย่าง
หน่ึงวา่ กฏบังคับแห่งธรรมชาติ ตน้ไมทุ้กตน้และสัตวทุ์กชนิดท่ีอาศยัอยู่บนแผน่ดินน้ี
ยอมรับกฏขอ้บงัคบัน้ี สัตวช์นิดใดท่ีมีวิถีทางการด ารงชีวิตแบบใด ก็จะด ารงชีพของ
มนัแบบนั้น ทุกส่ิงทุกอยา่งไดถู้กก าหนดขอบเขตและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของมนั
ตามเหตุผลสมควรท่ีจะเป็น ทุกส่ิงบนโลกน้ีมีการก าเนิด เติบโตข้ึน แก่เฒ่าลง และก็
ตายสูญสลายไป ส่ิงใหม่ก าเนิดมาทดแทนส่ิงเก่าท่ีสูญสลายไป ทุกอย่างพระเจา้ได้
ประทานช่วงเวลา สถานท่ี และช่ือเรียกแก่มนั 
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มนุษยคื์อผูท่ี้ครอบครองทุกส่ิงและอาศยัอยูทุ่กแห่งบนผนืแผน่ดินโลก พระเจา้
ไดท้รงจดัสรรสติปัญญาแก่มนุษยค์วามเป็นอมตะแห่งจิตวิญญาณ พระองคท์รง
ประทานคุณลกัษณะพิเศษแก่มนุษย ์ความยิง่ใหญ่ของการรับเลือกให้รับรู้ในพระองค์
ได ้คลา้ยคลึงในพระองค ์ นั้นก็คือ ทุกส่ิงทุกอยา่งของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
ดีข้ึน มีความเมตตาอ่อนโยนข้ึน  และติดตามไปในชีวิตอนัเป็นนิรันดร 

 

ลกัษณะทางกายภาพภายนอกของมนุษยมี์การแยกแยะเป็นคนผวิขาว คนผวิด า 
คนผวิสีเหลือง และคนผิวสีแทน แต่ทุกคนมีลกัษณะปกติภายในทางกายภาพ
คลา้ยกนัหมดคือ มีสติปัญญา และมีจิตวญิญาณท่ีเป็นอมตะ ซ่ึงลกัษณะพิเศษของการ
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มีจิตวิญญาณท่ีเป็นอมตะน้ี ท าใหม้นุษยมี์คุณค่าท่ีสูงกวา่สัตวเ์ดรัจฉานทัว่ไป และมี
ความคลา้ยคลึงในพระเจา้ 

และตอนน้ีเราลองมามองออกไปในความมืดมิดยามค ่าคืนกนัว่าจากแผ่นดิน
โลกนั้น ถา้เราแหงนหน้ามองข้ึนไปบนทอ้งฟ้า เราจะเห็นดวงดาวเปล่งประกายบน
ทอ้งฟ้า พวกมนัมีจ านวนมหาศาลท่ีไม่สามารถจะนบัได ้พวกมนัอยู่ห่างจากโลกเรา
มาก ดวงดาวหลาย ดวงเหล่าน้ี คงมีขนาดเท่ากบัพระอาทิตย ์หรือเท่าพระจนัทร์ หรือ
บางดวงอาจมีขนาดท่ีใหญ่กวา่นั้น แต่มนัอยูห่่างออกไปจากโลกเรามากยิ่งนกั จึงท า
ใหเ้ห็นวา่มนันั้นมีขนาดเล็กและเป็นเพียงแค่ดวงประกายส่องแสงเล็ก ๆ เท่านั้น พวก
มนัมีการเคล่ือนตวักนัไปอยา่งกลมกลืนและสอดคลอ้งกนั ไปในขอบเขตและทิศทาง
ของกฏเกณฑ์แห่งแรงดึงดูดซ่ึงกนัและกนั และโลกของเราท่ีอยูใ่นขอบเขตของห้วง
จกัรวาลน้ีก็เป็นเพียงดาวประกายส่องแสงเล็ก ๆ ดว้ยเช่นกนั 

ความยิง่ใหญ่ท่ียากจะอธิบายแห่งจกัรวาลของพระเจา้น้ี  เป็นไปไม่ไดท่ี้จะนบั
ค านวน หรือวดัขนาดของมนั มีเพียงพระเจา้เท่านั้นท่ีทรงทราบขนาดและจ านวน
ทั้งหมดของจกัรวาลท่ีพระองคไ์ดท้รงเนรมิตข้ึนมา 

พระเจา้ไดท้รงสร้างผืนแผน่ดินโลกแห่งน้ีไวเ้พื่อส่ิงมีชีวิตและเป็นประโยชน์
แก่เหล่ามนุษย ์คือพวกเราทุก ๆ คน พระเจา้ทรงมีความรักในพวกเราทุก ๆ คนอยา่ง
ไม่มีท่ีส้ินสุด 

และถา้พวกเราทุกคนรักพระเจา้และด าเนินชีวิตปฏิบติัตามพระธรรมบญัญติั
ของพระองคแ์ลว้ ส่ิงท่ีพวกเราไม่สามารถเขา้ถึงทั้งปวงในโลกน้ี ก็จะเขา้ถึงเราอยา่ง
ถ่องแทแ้ละแน่นอน ถา้พวกเรารักในพระอาณาจกัรของพระองค ์และด าเนินชีวิตไป
ในทางสมานฉนัท ์ในความรักและความปิติยนิดีในพระองค ์เม่ือนั้นความปิติยินดีน้ีก็
จะไม่ถูกบัน่ทอนลง ไม่ว่าจะเป็นท่ีไหนหรือเม่ือใด และจะไม่มีใครมาเปล่ียนแปลง
มนัได ้เพราะวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงสถิตอยูก่บัเรา 
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

แต่เพื่อท่ีจะร าลึกวา่ เราเป็นของพระเจา้ใกลชิ้ดในพระองคแ์ละรักพระองค ์ เรา
จะตอ้งประพฤติตวัตามหนา้ท่ีของเราบนแผน่ดินโลก และติดตามไปในชีวิตอนัเป็นนิ
รันดร์ของพระเจา้ พวกเราจ าเป็นจะตอ้งรู้จกัพระเจา้ใหม้ากข้ึน รู้จกัในพระประสงค์
อนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค ์นั้นก็คือ พระบัญญตัขิองพระเจ้า 

ค าถาม  ใครเป็นผูส้ร้างโลกและใหก้ าเนิดแก่ส่ิงมีชีวติ  ใครเป็นผูก่้อตั้งความ
สอดคลอ้งและกฎเกณฑแ์ห่งโลกน้ี หรือบ่อยคร้ังเพียงใดท่ีถูกเรียกวา่เป็นกฏแห่ง
ธรรมชาติ และบนกฎเกณฑน้ี์ตั้งอยูบ่นพื้นฐานอะไร พระเจา้ทรงมอบภาระหนา้ท่ี
อะไรแก่มนุษย ์  พระเจา้ทรงสร้างโลกมาส าหรับใคร  ท าไมเราชาวคริสตจ์  าเป็น
จะตอ้งรู้พระบญัญติัของพระเจา้ 
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

เกีย่วกบัพระเจ้า 

 

พระเจา้ไดท้รงสร้างโลกทั้งใบ จากความว่างเปล่า ดว้ยพระด ารัสเพียงค าเดียว
ของพระองคเ์อง พระองคส์ามารถทรงท าทุกอยา่งไดต้ามท่ีพระองคท์รงประสงคใ์ห้
เป็นข้ึนมา 

พระเจา้ทรงเป็นองคท่ี์สูงส่งท่ีสุด ไม่มีใคร หรืออะไรท่ีไหน ไม่วา่บนผนืดิน
หรือฟ้าสวรรคจ์ะทดัเทียมพระองคไ์ด ้

พวกเราเหล่ามนุษยไ์ม่สามารถท่ีจะเขา้ใจในพระเจา้ไดด้ว้ยเหตุผลของเราอยา่ง
ถ่องแท ้และเราไม่สามารถท่ีจะรู้เก่ียวกบัพระองคไ์ดด้ว้ยตวัของพวกเราเองถา้หากวา่
พระองค์เองไม่ทรงเปิดเผยพระองค์เองสู่พวกเรา อะไรท่ีเรารู้เก่ียวกบัพระผูเ้ป็นเจา้
ทั้งหมดนั้นพระองคไ์ดท้รงเปิดเผยใหเ้ราไดรั้บรู้ดว้ยพระองคเ์อง 
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

 

เม่ือคร้ังท่ีพระเจา้ไดท้รงสร้างมนุษยคู์่แรกข้ึน คือ อดมั และ อีวา พระองคท์รง
ปรากฏองคใ์หอ้ดมัและอีวาเห็นบนสรวงสวรรค ์ ทรงเปิดเผยพระองคใ์หพ้วกเขา
ไดรั้บรู้ ทรงเปิดเผยวา่พระองคท์รงสร้างโลกไดอ้ยา่งไร และมนุษยจ์ะตอ้งเช่ือพระเจา้
ท่ีมีอยูจ่ริงเพียงพระองคเ์ดียวไดอ้ยา่งไร และจะตอบสนองต่อพระประสงคข์อง
พระองคไ์ดอ้ยา่งไร 

ค าสั่งสอนของพระเจา้นั้น เร่ิมแรกนั้นสืบทอดผา่นมาจากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่น
หน่ึงโดยการเล่าผา่นทางวาจา แต่ต่อมาการดลบนัดาลของพระเจา้ไดถู้กบนัทึกข้ึน
โดย โมเสส และโดยผูเ้ผยพระวจนะท่านอ่ืน ๆ ลงในคมัภีร์ทางศาสนา 



 
 

40 
 

ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

 
พระเยซูคริสตเ์จา้ทรงเทศนาสัง่สอนประชาชน 

ทา้ยท่ีสุด บุตรของพระเจ้า  พระเยซูคริสต์ ทรงถือก าเนิดข้ึนมาบนผนืโลก
และไดเ้ผยทุกอยา่งท่ีมนุษยต์อ้งการจะรู้ พระองคไ์ดท้รงเปิดเผยความลึกลบัอนั
ยิง่ใหญ่ พระผู้เป็นเจ้ามีหน่ึงเดียวแต่มีสามลกัษณ์ เป็น พระตรีเอกานุภาพ  ลกัษณ์ท่ี
หน่ึงคือ พระบิดา ลกัษณ์ท่ีสองคือ พระบุตร และลกัษณ์ท่ีสามคือ พระจิต  น่ีไม่ใช่
พระเจา้สามพระองค ์แต่เป็นเพียงพระองคเ์ดียวท่ีมีสามลกัษณ์  สามลกัษณ์ทีร่วมเป็น
หน่ึงเดียวและไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ 

 

ทั้งสามลกัษณ์นั้นมีฐานนัดรขององคเ์จา้เท่ากนั ไม่มีสารลกัษณ์ใดอาวุโสกวา่
หรือรองกวา่ลกัษณ์ทั้งสอง พระบิดา ถือเป็น พระผู้เป็นเจ้า อยา่งแทจ้ริง พระบุตร ก็
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

ถือเป็น พระผู้เป็นเจ้า อยา่งแทจ้ริง เช่นเดียวกบั พระจิต ก็เป็น พระผู้เป็นเจ้า อยา่ง
แทจ้ริง 

 
พระตรีเอกานุภาพเจา้ท่ีทรงเป็นหน่ึงเดียวและสารลกัษณ์เดียวกนัไม่สามารแยกกนัได ้

มีเพียงขอ้แตกต่างตรงท่ี พระบิดา ไม่ไดท้รงบงัเกิดข้ึนจากผูใ้ดหรือสืบ
เน่ืองมาจากผูใ้ด พระบุตรถือก าเนิดจากพระบิดา ส่วน พระจิตกสื็บเน่ืองมาจากพระ
บิดา 
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โดยผา่นการเปิดเผยความลึกลบัของสรรพส่ิง พระเยซูคริสตไ์ดท้รงสอนเราให้
เคารพพระเจา้อยา่งซ่ือสัตย ์และยงัทรงสอนให ้ รักพระเจ้า เพราะวา่ทั้งสามลกัษณ์ใน
พระตรีเอกานุภาพ พระบิดา พระบุตร และพระจิต อยูร่่วมกนัดว้ยความรักท่ีไม่เคย
ขาดอยา่งนิจนิรันดร์ และท าใหพ้ระองคท์รงเป็นหน่ึงเดียวกนั พระเจ้าคือความรักที่
สมบูรณ์ 

ความลบัอนัยิง่ใหญ่ ท่ีพระเจา้ทรงเปิดเผยใหเ้ราไดรั้บรู้เก่ียวกบัพระองคเ์องคือ 
ความลกึลบัของพระตรีเอกานุภาพอนัศักดิ์สิทธ์ิ  เกินกวา่ปัญญาอนัอ่อนแอของเราจะ
สามารถรับหรือเขา้ใจได ้

นกับุญคีรีล ผูส้อนศาสนาของชาวสลาฟพยายามท่ีจะอธิบายถึงความลึกลบั
ของพระตรีเอกานุภาพอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ท่านกล่าววา่ “พวกเราเห็นดวงกลมท่ีส่องแสง 
(ดวงอาทิตย)์ บนทอ้งฟ้านัน่ไหม จากท่ีนัน่ท าให้เกิดแสงสวา่งและความอบอุ่นก็ถูก
ปล่อยออกมา  พระบิดาก็เหมือนกบัดวงอาทิตย ์ ไม่มีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุด พระ
บุตรถือก าเนิดจากพระบิดาก็เปรียบเสมือนแสงสวา่งจากดวงอาทิตย ์  และในดวง
อาทิตยท่ี์มากบัแสงสวา่งพร้อมกบัความความอบอุ่นก็คือพระจิต  แต่ละส่ิงก็แยก
ออกเป็นคนละส่วนกนั ดวงอาทิตย ์ แสงสวา่ง และความอบอุ่น (แต่น่ีไม่ใช่ดวง
อาทิตยส์ามดวง) แต่เป็นดวงอาทิตยด์วงเดียวบนทอ้งฟ้า เช่นเดียวกบัพระตรีเอกานุ
ภาพ สามลกัษณ์ในหน่ึงเดียว เป็นพระเจา้เพียงหน่ึงเดียวและไม่สามารถแยกออกจาก
กนัได”้ 

นกับุญออกสัตินกล่าวไวว้า่ “เจา้จะเห็นพระตรีเอกานุภาพหากว่าเจา้มองเห็น
ความรัก”  น่ีหมายความว่าเราสามารถเขา้ถึงความลึกลบัของพระตรีเอกานุภาพได้
ดว้ยหวัใจ นัน่ก็คือความรัก มากกวา่ปัญญาอนัอ่อนดอ้ย   
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ค าสอนของพระเยซูคริสตผ์ูเ้ป็นพระบุตรของพระบิดาถูกจดบนัทึกโดยเหล่า
สาวกของพระองคล์งในคริสตธ์รรมคมัภีร์ซ่ึงถูกเรียกวา่ อีวานเจลนี  ค  าวา่  “อีวานเจ
ลีน”  มีความหมายวา่ น่ายินดี หรือ ข่าวประเสริฐ 

คมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิทุกเล่มถูกรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นหนงัสือหน่ึงเล่ม เรียกวา่ ไบเบิล้ 
น่ีเป็นค าภาษากรีก หากเป็นภาษารัสเซียมีความหมายวา่ หนังสือ 

 

ค าถาม: เราจะเขา้ถึงดว้ยปัญญาของเราเองไดห้รือไม่วา่พระเจา้คือใคร และ
เรียนรู้เก่ียวกบัพระองคด์ว้ยตวัของพวกเราเองไดห้รือไม่ เราจะรู้เก่ียวกบัพระเจา้ได้
จากท่ีไหน และเราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่พระองคเ์ป็นผูท้รงสร้างโลก  ใครเป็นผูเ้ปิดเผย
ค าสั่งสอนของพระเจา้ ท่ีวา่พระองคท์รงเป็นหน่ึงเดียวแต่มีสามลกัษณ์   ลกัษณ์ของ
พระตรีเอกานุภาพนั้นเราเรียกวา่อยา่งไร  แต่ละลกัษณ์ของพระตรีเอกานุภาพแตกต่าง
กนัอยา่งไร  อะไรคืออีวานเจลีนและอะไรคือไบเบิ้ล  

 

คุณลกัษณะของพระผู้เป็นเจ้า 

พระเจา้ทรงเปิดเผยแก่เราเก่ียวกบัพระองคว์า่  พระองคเ์ป็น จิตวญิญาณที่
สัมผสัไม่ได้และไม่สามารถถูกมองเห็นได้  (ยน. 4: 24). 

ซ่ึงกห็มายความวา่พระเจา้ทรงไม่มีพระวรกาย ทรงไม่มีพระอฐิั (อยา่งท่ีพวก
เรามี) ไม่มีอะไรท่ีเป็นสภาพร่างกายอยา่งท่ีพวกเรามี ดว้ยเหตุน้ีเราจึงไม่สามารถ
มองเห็นพระองคไ์ดจ้ากส่ิงท่ีมีอยูแ่ห่งวตัถุของการมองเห็นและส่ิงสัมผสัไดท้างโลก  

เพื่อเป็นการอธิบาย เราจะยกตวัอยา่งท่ีสามารถเห็นไดจ้ากโลกของเรา เรามอง
ไม่เห็นอากาศแต่เราเห็นปฏิกิริยาและผลของมนั  การเคล่ือนท่ีของอากาศ (ลม) มีพลงั
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ท่ียิง่ใหญ่สามารถพดัให้เรือและเคร่ืองจกัรท่ีซบัซ้อนเคล่ือนท่ี  เรารู้สึกและรับรู้ไดว้า่
เราหายใจเอาอากาศเขา้ไป ถา้ปราศจากอากาศเราไม่สามารถอยูไ่ด ้ เช่นเดียวกบัพระผู ้
เป็นเจา้ท่ีเรามองไม่เห็นแต่การกระท าและผลของพระองคร์วมถึงพระปรีชาญาณและ
พลงัของพระองคเ์ราสามารถเห็นไดท้ัว่ทุกแห่งหนบนโลกใบน้ีและเรารู้สึกไดใ้นตวั
ของพวกเราเอง 

พระเจา้เป็นองค์ท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้แต่ดว้ยความรักท่ีพระองคท์รงมีต่อ
พวกเรา บางคร้ังก็ปรากฏออกมาในรูปแบบท่ีสามารถมองเห็นไดใ้ห้กบัผูท่ี้เหมาะสม
ท่ีจะไดเ้ห็น อาจเป็นภาพหรือเป็นเงาสะทอ้นของพระองคเ์องก็ตาม  นัน่เป็นรูปแบบ
ท่ีพวกเขาสามารถมองเห็นพระองค์ได ้มิเช่นนั้นแลว้ พวกเขาก็จะตอ้งตายก่อนท่ีจะ
ไดเ้ห็นอ านาจศกัด์ิสิทธ์ิและพระบารมีของพระองค ์

พระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รัสกบัโมเสสวา่ “ไม่มีมนุษย์คนใดทีจ่ะมองเห็นพระองค์และ
ยังคงมีชีวิตอยู่” (กดว. 33: 20) หากวา่ดวงอาทิตยท์  าให้เราตาบอดดว้ยแสงอนัเจิดจา้
ของมนั นั้นเองท่ีเราไม่สามารถมองไปยงัดวงอาทิตยด์ว้ยตาเปล่าเกรงว่าตาจะบอด 
แลว้จะยิ่งรุนแรงมากสักเท่าใดหากเราจะมองดูพระผูเ้ป็นเจา้ ผูซ่ึ้งสร้างดวงอาทิตย ์ 
ส าหรับ “พระผู้เป็นเจ้ามีแสงสว่าง และที่พระองค์เองน้ันก็ไม่มีความมืดใด ๆ” (ยน. 1: 

5)  “และพระองคท์รงอาศยัอยูท่ี่แสงท่ีไม่สามารถเขา้ไปใกลไ้ด”้  (1 ทธ. 6: 16) 

พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิรันดร (สดด. 89:3  อสย. 40: 28) 

ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเราเห็นบนโลกใบน้ีไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนเม่ือกาลคร้ังหน่ึง และจะตาย
จะสูญสลายหรือถูกท าลายลงไปเม่ือถึงเวลาหน่ึง  ในโลกใบน้ีทุกอยา่งเป็นส่ิงท่ีไม่จี
รัง ทุกอยา่งมีจุดเร่ิมตน้และจุดส้ินสุดของตวัเอง 

กาลคร้ังหน่ึงไม่มีทอ้งฟ้า ไม่มีผนืดิน ไม่มีเวลา แต่มีเพียงแค่พระเจา้เพียง
พระองคเ์ดียว เพราะวา่พระองคไ์ม่มีการเร่ิมตน้ ไม่มีจุดเร่ิมตน้และไม่มีจุดส้ินสุด 
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พระเจา้ทรงด ารงอยูต่ลอดเวลาและจะทรงด ารงอยูต่ลอดไป  พระเจา้ทรงอยูเ่หนือ
กาลเวลา 

พระเจา้ทรงด ารงอยูต่ลอดเวลา  
ดงันั้นพระองคจึ์งถือวา่เป็นนิรันดร 
พระเจ้าไม่มีการเปลีย่นแปลง  (ยก. 1:17; มลค. 3: 6) 
ไม่มีส่ิงใดในโลกท่ีจะอยูไ่ดค้งทนถาวรและไม่มีการเปล่ียนแปลง ทุกส่ิงทุก

อยา่งเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ๆ เติบโตข้ึน แก่ตวัลง และถูกท าลาย  ส่ิงหน่ึงถูกแทนท่ี
ดว้ยอีกส่ิงหน่ึง  พระองคท์รงเป็นอยา่งไรก็เป็นเช่นนั้นอยูถึ่งบดัน้ี และจะทรงเป็น
เช่นนั้นตลอดไป 

พระเจา้ทรงเป็นเหมือนเดิมตลอดเวลา 
ดงันั้นพระองคจึ์งทรงถูกเรียกวา่ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
พระผู้เป็นเจ้ามีอ านาจเหนือทุกส่ิง  (ปฐก. 17:1  ลก. 1: 37) 
ปุถุชนคนธรรมดาทัว่ไปนั้นหากตอ้งการท่ีจะท าส่ิงใด เขาเหล่านั้นตอ้งการ

ปัจจยัประกอบ หากปราศจากปัจจยัเหล่านั้นก็ไม่สามารถท่ีจะท าส่ิงใด ๆ ได ้ดว้ยสี
และผืนผ้าใบมนุษย์สามารถวาดภาพท่ีสวยงามได้  จากโลหะก็สามารถผลิต
เคร่ืองจกัรท่ีซับซ้อนและก่อเกิดประโยชน์ แต่อย่างไรเสียก็ไม่สามารถท่ีจะสร้าง
พื้นดินซ่ึงเราอาศยัอยู่ ดวงอาทิตย์ท่ีส่องสว่างและให้ความอบอุ่น และอ่ืน ๆ อีก
มากมาย 

มีเพียงพระเจา้เท่านั้นท่ีทุกอย่างเป็นจริงได้ ไม่มีอะไรท่ีพระองค์ไม่สามารถ
ทรงท าได ้พระองค์ทรงปรารถนาท่ีจะสร้างโลกใบน้ีข้ึน แลว้พระองคก์็ไดท้รงสร้าง
โลกข้ึนดว้ยพระด ารัสของพระองคเ์ท่านั้น   

พระเจา้ทรงสามารถดลบนัดาลในทุกส่ิงท่ีพระองคท์รงปรารถนา 
ดงันั้นพระองคจึ์งถูกเรียกวา่ พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงมีอ านาจเหนือทุกส่ิง 
พระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกหนแห่ง  (สดด. 138: 7-12) 
พระเจา้ทรงสถิตอยูทุ่กหนทุกแห่งในเวลาเดียวกนัตลอดเวลา ไม่มีท่ีไหนบน

โลกท่ีพระองคไ์มท่รงสถิตอยู ่ไม่มีผูใ้ดท่ีจะสามารถหลบซ่อนจากพระองคไ์ด ้
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พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสถิตอยูทุ่กหนแห่ง  
ดงันั้นพระองคจึ์งถูกเรียกวา่ ผูท้รงสถิตอยูทุ่กแห่งหน  (ประทบัอยูทุ่กท่ี) 
พระผู้เป็นเจ้าทรงรอบรู้ส่ิงต่าง ๆ  (ยน. 3: 20  ฮบ. 4: 13) 
มนุษยส์ามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ได้มากมาย รู้หลาย ๆ ส่ิง แต่คนคนเดียวไม่

สามารถรู้ไดห้มดทุกส่ิงทุกอยา่ง ยิ่งไปกวา่นั้นมนุษยไ์ม่สามารถรู้อนาคต ไม่สามารถ
ไดย้นิทุกอยา่งและเห็นทุกอยา่งได ้

มีเพียงพระเจา้พระองคเ์ดียวเท่านั้นท่ีทรงทราบทุกอย่างว่าเคยเกิดอะไรข้ึน มี
อะไรเกิดข้ึน และในอนาคตจะเกิดอะไร  ส าหรับพระเจ้านั้ นไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างกลางวนัและกลางคืน  ส าหรับพระองค์นั้นทุกช่วงเวลาทรงทอดพระเนตร
และสดบัฟังทุกอยา่งได ้ พระองคท์รงรู้จกัพวกเราทุก ๆ คน และไม่เพียงแค่พระองค์
ทรงรู้ว่าพวกเราท าอะไรและพูดอะไร พระองค์ยงัทรงทราบอีกว่าพวกเราคิดหรือ
ตอ้งการอะไร  พระเจา้ทรงสดบัฟังทุกอยา่ง ทรงทอดพระเนตรเห็นทุกอยา่ง และทรง
ทราบทุกอยา่ง 

ดงันั้นพระองคจึ์งทรงถูกเรียกวา่เป็นผูท้รงรอบรู้ส่ิงต่าง ๆ (ทรงทราบทุกอยา่ง) 
พระผู้เป็นเจ้าทรงคุณความดี  (มธ. 19: 17) 
มนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นคนดีอยูต่ลอดเวลา มีใหเ้ห็นอยูบ่่อย ๆ ท่ีมนุษยไ์ม่รักคนบาง

คน 
และน่ีเป็นส่ิงท่ีท่านบิชอฟท่านหน่ึงไดส้อนเราเก่ียวกบัความรักของพระผูเ้ป็น

เจา้: “ใครใหชี้วติแก่เรา  พระเจา้! จากพระองคเ์ราไดรั้บจิตวิญญาณท่ีมีสติรู้จกัเหตุผล
ท่ีสามารถแสดงความเห็นและรู้จกัเรียนรู้ จากพระองค์เราได้รับหัวใจซ่ึงสามารถมี
ความรัก มีเพียงพระผูเ้ป็นเจา้เท่านั้นท่ีทรงรักพวกเราทุกคนและทรงรักอย่างแทจ้ริง 
มากกว่าท่ีมนุษยจ์ะรักได้  พระองค์ประทานทุกอย่างท่ีมีความจ าเป็นต่อเราในการ
ด ารงชีวติ  ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเรามองเห็นบนทอ้งฟ้าและพื้นดินพระเจา้ทรงสรรคส์ร้าง
ข้ึนเพื่อเป็นส่ิงท่ีดีและมีประโยชน์ต่อมวลมนุษย ์

รอบๆ ตวัเราคืออากาศซ่ึงเราใช้หายใจปราศจากส่ิงน้ีเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่
ได้  เรามีน ้ าไวใ้ช้ในทุก ๆ แห่งหนซ่ึงมีความจ าเป็นต่อเราเช่นเดียวกบัอากาศ  เรา
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อาศยัอยูบ่นโลกท่ีมีอาหารเป็นเสบียงซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพของมนุษยเ์รา 
เรามีแสงสว่างไวใ้ช้ถา้ปราศจากแสงสว่างแลว้เราไม่สามารถท าอะไรส าหรับตวัเรา
เองได ้เรามีไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่เราและใช้มนัเม่ือเราตอ้งเจอสภาพหนาวเย็น 
และยงัสามารถประกอบอาหารเพื่อให้เราไดกิ้น  ทั้งหมดน้ีเป็นของขวญัจากพระเจา้  
เรามีพ่อมีแม่มีบรรดาพี่ ๆ น้อง ๆ มีผองเพื่อน พวกเขาเหล่านั้นไดใ้ห้ความเบิกบาน 
ใหค้วามช่วยเหลือและการปลอบโยนกบัเรามากเท่าไหร่ แต่จะไม่มีบุคคลเหล่าน้ีหาก
วา่พระเจา้ไมไ่ดป้ระทานพวกเขาเหล่านั้นใหแ้ก่เรา” 

พระเจา้พร้อมท่ีจะประทานส่ิงท่ีดีและมีประโยชน์ใหแ้ก่เราเสมอ และยงัทรง
ปกป้องเรามากกวา่พ่อท่ีดีท่ีสุดคนหน่ึงจะปกป้องลูกของตน 

ดงันั้นพระผูเ้ป็นเจา้จึงถูกเรียกวา่เป็นผูท้รงคุณความดีหรือเป็นผูท่ี้มีเมตตาท่ีสุด 
(เป็นผูท่ี้ดีมาก) 

และเราเรียกพระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเราวา่  บิดาแห่งสรวงสวรรค์ 
พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงความถูกต้อง  ( สดด. 7: 12,  10: 7) 
มนุษยเ์ราบ่อยคร้ังมกัจะพดูปดและไม่ยติุธรรม  
พระเจา้ทรงด ารงอยูใ่นความถูกตอ้งขั้นสูง  พระเจา้นั้นทรงรักษาความสัตยอ์ยู่

เสมอและทรงตดัสินมนุษยด์ว้ยความเป็นธรรม พระองคไ์ม่ทรงลงโทษผูท่ี้ชอบธรรม
โดยปราศจากเหตุผลและจะไม่ทรงปล่อยให้ผูท่ี้กระท าความผิดไม่ไดรั้บโทษ นอก
เสียจากวา่ผูท่ี้ท  าผดิจะส านึกไดแ้ละแกไ้ขตวัเองดว้ยการกระท าส่ิงท่ีดี  

ดงันั้นแลว้พระผูเ้ป็นเจา้จึงทรงถูกเรียกวา่เป็นผูท้รงความชอบธรรม 
พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้พงึพอใจกบัทุกส่ิง  (กจ. 17: 25) 
มนุษยม์กัจะมีความตอ้งการบางส่ิงบางอยา่งอยูเ่สมอ ดงันั้นบ่อยคร้ังจึงเกิด

ความไม่พอใจ 
มีเพียงพระผูเ้ป็นเจา้พระองค์เดียวเท่านั้นท่ีทรงมีทุกอย่างดว้ยตวัพระองค์เอง

และเพื่อตวัพระองคเ์อง ไม่ไดท้รงปรารถนาส่ิงอ่ืนใดอีก แต่ในทางกลบักนัพระองค์
ทรงประทานทุกอยา่งใหก้บัมนุษยทุ์กคน 

ดงันั้นพระองคจึ์งทรงถูกเรียกวา่เป็นผูท่ี้ทรงพึงพอพระทยักบัทุกส่ิง 
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พระเจ้าเป็นผู้ทรงเสวยสุข  (1 ทธ. 6:15) 
พระผูเ้ป็นเจา้ไม่เพียงแต่พึงพอพระทยักบัทุกส่ิงแต่ยงัทรงมีความเบิกบานเป็น

ท่ีสุด ทรงมีความปิติอยา่งเตม็เป่ียม หรืออยา่งท่ีเรากล่าววา่มีความสุขอยา่งท่ีสุด 
ดงันั้นพระผูเ้ป็นเจา้จึงถูกเรียกวา่เป็นผูท้รงเสวยสุขบรรลุซ่ึงสุขคติ 
ส่วนมนุษยเ์รานั้นไม่มีคร้ังใดและท่ีไหนท่ีจะสามารถหาความเบิกบานท่ี

แทจ้ริงในชีวติ (ความสุข)  ยกเวน้แต่พระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดียวเท่านั้น 
เราเรียกพระเจา้วา่เป็น ผู้ทรงสร้าง หรือ ผู้ทรงประดิษฐ์ เพราะวา่พระองคท์รง

ท าทุกส่ิงทุกอยา่งข้ึนมา ทั้งท่ีสามารถมองเห็นไดแ้ละมองเห็นไม่ได ้
เรายงัเรียกพระเจา้ว่าเป็น ผู้ทรงครอบครอง ผู้ทรงเป็นเจ้าของ และ ผู้ทรงเป็น

ประมุข เพราะว่าพระองค์ทรงปกครอง ทรงครอบครอง และทรงก าหนดทุกส่ิงท่ี
พระองคท์รงสร้างข้ึนดว้ยพระประสงคอ์นัยิ่งใหญ่ของพระองค ์ทรงถือครองไวด้ว้ย
พลงัและอ านาจ พระองคเ์ป็นผูท่ี้ทรงปกครอง ครอบครอง และควบคุมเหนือทุกส่ิง
ทุกอยา่ง 

เราเรียกพระเจา้วา่เป็น ผู้ทรงจัดเตรียม  เพราะวา่พระองคท์รงจดัหาทุกส่ิงทุก
อยา่งและดูแลทุกส่ิงเหล่านั้น 

 
ค าถาม: อะไรบา้งเป็นคุณลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้ ท าไมเราจึงเรียกพระเจา้วา่

เป็นจิตวญิญาณ อมตะ ไม่มีการเปล่ียนแปลง มีอ านาจทุกอยา่ง สถิตอยูทุ่กหนทุกแห่ง 
ทรงรอบรู้ส่ิงต่าง ๆ ทรงสถิตอยูทุ่กหนทุกแห่ง ทรงคุณความดี ทรงด ารงความถูกตอ้ง 
ทรงพึงพอใจกบัทุกส่ิง ทรงเสวยสุข ท าไมเราจึงเรียกพระเจา้วา่เป็นผูท้รงสร้างและผู ้
ทรงประดิษฐ ์ผูท้รงครอบครองทุกส่ิง ผูท้รงเป็นเจา้ของ ประมุข และผูท้รงจดัเตรียม 
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เกีย่วกบัการภาวนา 

 

พระเจา้ทรงรักส่ิงท่ีพระองคท์รงรังสรรคข้ึ์นมา พระองคท์รงรักพวกเราทุกคน 
“ข้าจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าทั้งหลาย และพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายและบุตรหญิง
ของข้า พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งส้ินได้ตรัสดังน้ัน”  (2 คร. 6: 18) 

และดว้ยเหตุน้ีเราสามารถพูดคุยส่ือสารกบัพระเจา้ไดทุ้กเวลาเฉกเช่นพระองค์
เป็นบิดาหรือมารดาผูใ้หก้  าเนิดเราแท ้ๆ เราสามารถส่ือสารกบัพระบิดาผูอ้ยูบ่นสรวง
สวรรคข์องพวกเรานั้นไดต้ลอดเวลาโดยการสวดภาวนาต่อพระองค ์

ความหมายของ การภาวนา ก็คือ การสนทนา หรือ การพูดคุยกับพระเจ้าของ
พวกเรา การภาวนานั้นมีความส าคญัต่อพวกเราเฉกเช่นท่ีเรามีความตอ้งการอากาศ
และอาหาร พวกเราไดรั้บทุกส่ิงทุกอยา่งจากพระผูเ้ป็นเจา้และไม่มีส่ิงใดสักส่ิงท่ีเป็น
ของพวกเราเอง ทั้งชีวิต ความสามารถต่าง ๆ สุขภาพ อาหารและทุกส่ิงเราต่างได้
รับมาจากพระองคท์ั้งหมด ดงัมีสุภาษิตรัสเซียกล่าวไวว้า่  “การปราศจากซ่ึงพระเจา้ ก็
ไม่ไปถึงทางเขา้” 

 
ดงันั้นแลว้ ไม่วา่ขณะท่ีเราสุขหรือทุกข ์เม่ือใดก็ตามท่ีเราตอ้งการส่ิงหน่ึงส่ิงใด 

เราควรจะต้องเข้าหาพระเจา้ด้วยการภาวนา พระองค์เป็นผูท้รงความดีและความ
เมตตา หากเราทูลขออะไรก็ตามท่ีเป็นความจ าเป็นต่อเราด้วยจิตใจท่ีบริสุทธ์ิด้วย 
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ความเล่ือมใส และความศรัทธาอย่างแรงกล้า พระองค์ท่านก็จะบนัดาลให้เราสม
ปรารถนาและช่วยเหลือในทุกส่ิงท่ีเราตอ้งการ เราจะตอ้งไวว้างใจในการบนัดาลลิขิต
ของพระองคแ์ละเฝ้ารอดว้ยความอดทน มีเพียงพระผูเ้ป็นเจา้เพียงพระองคเ์ดียวท่ีทรง
ทราบวา่อะไรท่ีมีความจ าเป็นต่อเรา และเม่ือใดท่ีจะประทานต่อเรา อะไรเป็นส่ิงท่ีมี
ประโยชน์และอะไรท่ีเป็นผลเสีย 

ส่วนบุคคลท่ีเกียจคร้านต่อการภาวนาต่อพระผูเ้ป็นเจา้นั้นไดท้  าอนัตรายต่อจิต-
วิญญาณของตนเอง พวกเขาออกห่างจากพระผูเ้ป็นเจา้ และพระองค์ก็ทรงออกห่าง
จากพวกเขา 

หากปราศจากการภาวนาผูค้นก็จะหยุดรักพระผูเ้ป็นเจา้ลืมเก่ียวกบัพระองค ์
และไม่ท าตามพระประสงคข์องพระองคบ์นโลกมนุษย ์นัน่คือพวกเขากระท า บาป 

 
ค าถาม: การภาวนาต่อพระผูเ้ป็นเจา้หมายความวา่อยา่งไร  จ าเป็นหรือไม่ท่ี

ตอ้งภาวนาต่อพระผูเ้ป็นเจา้ เม่ือใดท่ีพระผูเ้ป็นเจา้จะตอบสนองต่อการภาวนาของ
พวกเรา  บุคคลท่ีไม่ภาวนาต่อพระผูเ้ป็นเจา้จะประพฤติดีหรือไม่  

 
เกีย่วกบับาป 

บาป หรือ ความช่ัวร้าย เป็นการละเมิดธรรมบญัญติัของพระเจา้  
การละเมิดพระบัญญตัิ หรือกล่าวอีกอยา่งไดว้า่เป็นการกระท าบาปเป็นการ

ละเมิด พระประสงค์ของพระเจ้า 
ผูค้นเร่ิมกระท าบาปไดอ้ยา่งไร และ ใครเป็นบุคคลแรกท่ีละเมิดพระประสงค์

ของพระเจา้ 
ก่อนหนา้ท่ีจะมีการสร้างโลกท่ีสามารถมองเห็นไดแ้ละมีมนุษยน์ั้น พระเจา้ได้

ทรงสรรค์สร้าง  ทูตสวรรค์ ข้ึน ทูตสวรรค์น่ีคือ จิตวิญญาณ ท่ีไม่มีร่างกาย ไม่
สามารถถูกมองเห็นไดแ้ละเป็นอมตะ ทูตสวรรคท์ั้งหมดถูกสร้างข้ึนดว้ยความดีงาม 
และพระเจา้ไดท้รงประทานเสรีภาพและความปรารถนาอยา่งเต็มท่ีในการท่ีเหล่าทูต
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สวรรคส์ามารถเลือกท่ีจะรักพระองค ์นั้นหมายความวา่ทูตสวรรคเ์หล่านั้นจะอาศยัอยู่
กบัพระเจา้หรือปราศจากพระองคก์็ได ้

 
มารชัว่ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นทูตสวรรคข์องพระเจา้ถูกขบัออกจากสวรรค ์

หน่ึงในทูตสวรรคท่ี์มีรัศมีโชติช่วงและทรงพลงัท่ีสุดไม่ปรารถนาท่ีจะรักพระ
เจา้ ไม่ตอ้งการท่ีจะเช่ือฟังในพระองค์และไม่ตอ้งการกระท าตามพระประสงค์ของ
พระองค ์ หากแต่ปรารถนาท่ีจะกลายมาเป็นเหมือนพระเจา้เสียเอง มีวิญญาณท่ีเป็น
อิสระ  ทูตสวรรค์องคน้ี์หยุดเช่ือฟังพระเจา้และเร่ิมต่อตา้นพระองค์ในทุก ๆ ส่ิง  ท า
ตนเป็นอริของพระเจา้   และต่อมาทูตสวรรคอ่ื์น ๆ อีกมากมายติดตามทูตสวรรคอ์งค์
แรกไป 

ส าหรับการด้ือร้ันต่อตา้นพระเจา้เช่นนั้น  ทูตสวรรค์เหล่าน้ีถูกขบัออกไปจาก
แสงสวา่งและจากพระพรของพระเจา้ซ่ึงพระองคเ์คยไดป้ระทานให้ในอดีต ต่อมาทูต
สวรรคเ์หล่าน้ีจึงกลายเป็น ความช่ัวร้าย หรือ วญิญาณมืด 

จิตวิญญาณท่ีมืดมิดและโหดร้ายเหล่าน้ีปัจจุบนัถูกเรียกว่า ปีศาจ หรือ มาร  
ส่วนตวัมารท่ีคร้ังหน่ึงเป็นทูตสวรรคท่ี์มีรัศมีเรืองรองท่ีสุดไดถู้กเรียกวา่ ซาตาน และ
เป็นฝ่ายตรงกนัขา้ม (เป็นอริ) กบัพระผูเ้ป็นเจา้ 

เหล่าจิตมารไดเ้ขา้ไปดลใจให้ผูค้นไม่เคารพเช่ือฟังพระเจา้และดลใจมนุษยใ์ห้
กระท าบาป  มนัไดใ้ช้อุบายล่อลวงมนุษยคู์่แรกท่ีพระเจา้ได้ทรงสร้างข้ึน คือ อดมั
และอีวา ใหฝ่้าฝืนพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ 
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มนุษยคู์่แรกท่ีพระเจา้ทรงสร้างข้ึนคือ อาดมัและอีวา 

มนุษย์ทุกคนถือก าเนิดมาจากอดัมและอีวาผูซ่ึ้งได้กระท าบาป พวกเราถือ
ก าเนิดเกิดข้ึนโดยสภาพท่ีเก่ียวพนักบับาป จากคนรุ่นหน่ึงไปยงัสู่อีกรุ่นหน่ึงมีการ
ถ่ายทอดบาปอยา่งต่อเน่ือง บาปครอบคุลมมนุษยเ์รา และเราตกอยูภ่ายใตบ้าป มนุษย์
ทุกคนมีบาปดว้ยกนัทั้งนั้น บา้งก็มากบา้งก็นอ้ย เราทุกคนลว้นเป็นคนบาป 

บาปแยกมนุษยอ์อกจากพระเจา้ตลอดเวลาและชักน ามนุษยไ์ปสู่ความทุกข์
ทรมาน ความเจ็บป่วย และความตายชัว่นิรันดร์ น่ีเองท่ีมนุษยจึ์งตอ้งทนทุกขท์รมาน
และตาย  ดว้ยความพยายามของมนุษยฝ่์ายเดียวไม่สามารถท่ีจะเอาชนะความชัว่ร้าย
ซ่ึงแพร่ขยายไปทัว่ทั้งโลกได ้หรือต่อสู้กบัความตายได ้  

แต่พระเจา้ทรงมีพระกรุณาท่ีจะช่วยเหลือมวลมนุษย ์ จึงทรงส่งพระบุตรของ
พระองคล์งมายงัโลกมนุษย ์ผูท้รงช่วยเหลือใหพ้วกเราพน้จากบาป  คือพระเยซูคริสต ์

 
ค าถาม: บาปคืออะไร  ใครเป็นผูล้ะเมิดพระประสงคข์องพระเจา้คนแรก  ใคร

คือมารหรือซาตาน  ทูตสวรรคคื์อใครและถูกสร้างข้ึนเม่ือใด  ใครคือวิญญาณชัว่ร้าย
และพวกมนัถูกเรียกวา่อยา่งไร  ใครเป็นผูส้อนให้มนุษยก์ระท าบาปและสอนอยา่งไร  
เหตุใดพวกเราทุกคนจึงเกิดมาพร้อมกบัการเป็นคนบาป บาปแยกมนุษยอ์อกจากใคร  
มนัน าเราไปสู่อะไร  และท าไมมนุษยทุ์กคนตอ้งตาย  มนุษยจ์ะสามารถเอาชนะความ
ชัว่ร้ายและก าจดัความตายด้วยความพยายามของตนเองไดห้รือไม่    พระเจา้
ช่วยเหลือมวลมนุษยใ์หเ้อาชนะความชัว่ร้ายและรอดพน้จากความตายอยา่งไร 
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เกีย่วกบัเคร่ืองหมายของไม้กางเขน 

 

เราเรียกตวัเราเองวา่เป็น คริสตชน เพราะวา่เราเช่ือในพระเจา้ โดยการสอนให้
เช่ือโดยพระบุตรของพระเจา้ คือพระเยซูคริสต์ ของพวกเรา 

พระเยซูคริสตไ์ม่เพียงแค่ทรงสอนใหพ้วกเราเช่ือในพระเจา้อยา่งถูกตอ้ง แต่
พระองคย์งั ทรงช่วยเหลอืพวกเราจากอ านาจของบาปและความตายช่ัวนิรันดร์ 

บุตรของพระเจา้ คือพระเยซูคริสต ์มีความรักต่อพวกเราเหล่าคนบาป ไดท้รง
เสด็จลงมาจากสวรรคเ์พื่อจุติเป็นมนุษยธ์รรมดา ทนทุกขท์รมานแทนพวกเราเพื่อไถ่
บาป พระองค์ ถูกน าไปตรึงบนไม้กางเขน และ ส้ินพระชนม์ บนนั้น  และสามวนั
หลงัจากนั้นพระองคก์็ กลบัฟ้ืนคืนพระชนมชีพ   

ในฐานะพระบุตรผูไ้ร้ซ่ึงบาปของพระเจา้ดว้ย ไม้กางเขนของพระองค์ (นัน่คือ
ทรงทนทุกข์ทรมานและเสียสละพระชนม์ชีพของพระองคเ์องบนไมก้างเขนเพื่อไถ่
บาปของมวลมนุษยแ์ละทัว่ทั้งโลก) พระองค์ทรงเอาชนะไม่เพียงแค่บาปแต่ยงัทรง
เอาชนะความตายอีกดว้ย  พระองค์ทรงฟ้ืนขึ้นจากความตาย  และท าให้ไมก้างเขน
เป็นดัง่อาวธุเหนือบาปและความตาย 

ในฐานะท่ีทรงเป็นผูเ้อาชนะความตาย  ผูฟ้ื้นคืนพระชนมชีพข้ึนมาในวนัท่ี
สามหลงัความตาย  พระองค์ทรงช่วยพวกเราจากความตายชัว่นิรันดร์  พระองค์จะ
ทรงปลุกชีพพวกเราข้ึนอีกคร้ัง  คนตายทุกคนเม่ือวนัส้ินโลกมาถึง พระองค์จะทรง
ปลุกพวกเราข้ึนเพื่อความหรรษา ในการมีชีวติอมตะในพระเจา้ 
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ไม้กางเขน เป็น อาวุธ หรือ เคร่ืองหมายของชัยชนะของพระคริสต์เหนือบาป
และความตาย 

อาจารย์ท่านหน่ึงได้ให้ตวัอย่างท่ีดีท่ีสุดต่อไปน้ีเพื่ออธิบายศิษยข์องท่านว่า 
พระคริสต์ทรงเอาชนะความชั่วร้ายในโลกใบน้ีด้วยไม้กางเขนของพระองค์ได้
อยา่งไร 

เป็นเวลาหลายปีท่ีชาวสวิสได้ต่อสู้กบัศตัรูของพวกเขา คือชาวออสเตรียน  
ทา้ยท่ีสุดทั้งสองฝ่ายได้เผชิญหน้ากนัในหุบเขาเพื่อเร่ิมการต่อสู้อย่างดุเดือด  กอง
ก าลงัฝ่ายออสเตรียนสวมเส้ือเกราะเขา้มาในการปะทะกนัดว้ยทวนหอกซ่ึงพุ่งเป้าไป
ยงัศตัรูเบ้ืองหน้า  และฝ่ายชาวสวิสโจมตีดว้ยไมค้ทา  (กระบองเหล็กท่ีมีตุม้อยู่ตรง
ปลายสุด)  ดว้ยความพยายามแต่ยงัไม่สามารถตีฝ่ากองหนา้ของฝ่ายศตัรูได ้ หลายต่อ
หลายคร้ังท่ีชาวสวิสทุ่มตวัเองเขา้สู่กองทพัฝ่ายศตัรูดว้ยความกลา้บา้บ่ิน แต่ทุกคร้ังก็
ถูกตีแตกกลบัมา  พวกเขาไม่แขง็แรงพอท่ีจะตีทะลุแนวทวนหอกท่ีแขง็แกร่งได ้

ต่อมาหน่ึงในทหารฝ่ายสวิสคือ อาร์โนลด์ วินเคิลรีด เสียสละตนเองวิ่งไป
ขา้งหน้า  ใช้มือทั้งสองขา้งของเขาควา้เอาทวนหอกท่ีพุ่งมายงัเขาและปล่อยให้ฝ่าย
ออสเตรียแทงเขาทะลุเขา้ในอก  ดว้ยวธีิน้ีท าใหมี้การเปิดช่องวา่งให้กบัฝ่ายสวิส  แลว้
พวกเขาก็ตีเขา้ไปในกองก าลงัของฝ่ายออสเตรียไดแ้ละในท่ีสุดก็ไดรั้บชยัชนะเหนือ
กองทพัฝ่ายศตัรู 

 

วรีบุรุษวินเคิลรีดไดอุ้ทิศชีวติของตนเองและส้ินชีพลง แต่เขาไดส้ร้างโอกาส
ในการเอาชนะฝ่ายศตัรู 

เช่นเดียวกนักบัพระเยซูคริสต์ของพวกเราท่ีทรงโดนศรแห่งบาปอนัน่าเกรง
ขามปักตรงพระอุระของพระองค์จนพระองค์ส้ินพระชนมชีพอยู่บนไมก้างเขน แต่
พระองค์ทรงกลบัฟ้ืนคืนพระชนม์ข้ึนมาเป็นผูเ้อาชนะบาปและความตาย  เป็นการ
เปิดหนทางใหแ้ก่พวกเราสู่ชยัชนะอนันิรันดร์เหนือความชัว่ร้ายและความตาย นัน่คือ
การเปิดเส้นทางสู่ชีวตินิรันดร 



 
 

55 
 

ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

ในตอนน้ีทุกส่ิงอยา่งข้ึนอยูก่บัตวัของเราเอง หากเราตอ้งการท่ีจะหลีกออกจาก
อ านาจแห่งความชัว่ร้าย จากบาปทั้งปวงและความตายอนัเป็นนิรันดร์ทางจิตวิญญาณ 
เราจะตอ้ง เดินตาม ทางของพระคริสต์ เช่ือในพระคริสต์ รักพระองค์ และ ปฏิบัติ
ตาม พระประสงคข์องพระองค ์อยูใ่นโอวาทของพระองคใ์นทุก ๆ ดา้น (ด าเนินชีวิต
อยูก่บัพระคริสตคื์อธรรมบญัญติัของพระองค)์ 

น่ีเป็นเหตุผลท่ีว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเช่ือของเราต่อพระคริสต์ผู ้
ปกป้องของพวกเรา เราจึงสวมสร้อยไมก้างเขนบนคอของพวกเรา และในขณะท่ี
ภาวนาเราก็ท าสัญญาลกัษณ์รูปไมก้างเขนบนตวัเราดว้ยมือขา้งขวา หรือ ท าสัญญาณ
ของพระกางเขน 

ในการท าเคร่ืองหมายพระกางเขนเราวางน้ิวมือ
ของมือขวาไวด้ว้ยกนัดงัน้ี  เราน าปลายน้ิวของสามน้ิว
แรกมาบรรจบกนั (น้ิวโป้ง น้ิวช้ี และน้ิวกลาง)  แล้ว
แนบสองน้ิวสุดทา้ย (น้ิวนางและน้ิวกอ้ย) ชิดไวก้บัฝ่า
มือ 

สามน้ิวแรกนั้นแสดงออกถึงความเช่ือของเรา
ต่อพระบิดา พระบุตร และพระจิต เหมือนดัง่พระตรี
เอกานุภาพเจ้ารวมเป็นหน่ึงเดียวจากสามส่วนเข้า
ด้วยกัน และสองน้ิวท่ีพบัเข้าฝ่ามือนั้นแสดงถึงการ
เสด็จมาจุติบนแผ่นดินโลกของพระบุตรจากสรวง

สวรรค ์จากพระภาคแห่งพระเจา้กลายเป็นมนุษย ์นัน่ไดแ้สดงออกถึงสองลกัษณ์ของ
พระองค ์นัน่คือ ภาคแห่งพระเจา้และมนุษย ์

ในการท าสัญลกัษณ์ของไมก้างเขน  ใชมื้อของเราท าไปตามต าแหน่งน้ี คือ 
หน่ึงสัมผสั หน้าผาก ของเราเพื่อใหศี้ลพรแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิแก่จิตใจของเรา และ
เล่ือนลงมาท่ี ท้อง เพื่อใหศี้ลพรแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิแก่ประสาทสัมผสัภายใน จากนั้น
สัมผสั หัวไหล่ด้านขวาและด้านซ้าย เพื่อใหศี้ลพรแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิแก่ความ
แขง็แกร่งของร่างกายของเรา 
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สัญลกัษณ์ของพระกางเขนให้พลงัอนัยิ่งใหญ่แก่เราเพื่อท่ีจะช่วยปัดเป่าและ
เอาชนะความชั่วร้าย และเพื่อท่ีจะกระท าความดี  แต่เราจะต้องจดจ าท่ีจะท า
สัญลกัษณ์พระกางเขน อย่างถูกต้องและปราศจากความรีบเร่ง  มิฉะนั้นน่ีจะไม่ใช่
สัญลกัษณ์ของไมก้างเขน แต่เป็นเพียงการโบกมือของเราไปรอบ ๆ ซ่ึงท าให้เหล่า
ปีศาจพึงพอใจ  การท่ีท าสัญลกัษณ์ไมก้างเขนโดยปราศจากความระมดัระวงัแสดงถึง
การขาดความเคารพนับถือต่อพระผูเ้ป็นเจา้  น่ีถือเป็นบาป  บาปซ่ึงถูกเรียกว่า การ
หมิ่นประมาทศาสนา 

เราท าสัญลกัษณ์ไมก้างเขนหรือ “ท ากากบาทไขวก้บัตวัเราเอง” ในตอนเร่ิมตน้
ของการภาวนา ระหวา่งภาวนา และส้ินสุดของการภาวนา  และเม่ือเราเคล่ือนตวัเขา้
ใกลก้บัส่ิงเคารพสักการะ : เม่ือเราเดินเขา้โบสถ์ เม่ือเราท าความเคารพต่อไมก้างเขน
และรูปบูชา เราควรท่ีจะท าสัญลกัษณ์พระกางเขนในทุกขณะท่ีมีความส าคญัในชีวิต: 
ในการเผชิญอนัตราย ในภาวะโศกเศร้า ในขณะท่ีมีความสุข และอ่ืน ๆ อีก 

เม่ือเราท าสัญลกัษณ์ไมก้างเขนบนร่างของเรา ในใจเรากล่าววา่  “ในนามของ
พระบิดา ของพระบุตร และของพระจิต” ดงัน้ีแลว้เราไดแ้สดงความภกัดีต่อพระตรี-
เอกานุภาพอนัศกัด์ิสิทธ์ิและความปรารถนาของพวกเราเพื่อมีชีวิตอยู่และเพื่อรับใช้
ต่อพระเจา้ผูท้รงเป็นท่ีสรรเสริญ 

ค าวา่ “อาเมน” หมายถึง ความจริง อยา่งแทจ้ริง ขอใหเ้ป็นเช่นนั้น 
 
ค าถาม: เราแสดงถึงอะไรในขณะท่ีท าเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์พระกางเขนบน

ตวัเรา  เราวางน้ิวมืออยา่งไรเพื่อท่ีจะท าเคร่ืองหมายพระกางเขน และน้ิวมือเหล่านั้น
แสดงความหมายวา่อย่างไร  เม่ือเราท าสัญลกัษณ์ไมก้างเขนท าไมเราจึงตอ้งสัมผสั
หนา้ผาก ทอ้ง และหวัไหล่ทั้งสองขา้ง  ท าไมจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งท าสัญลกัษณ์พระ
กางเขนอยา่งถูกตอ้งโดยปราศจากความรีบเร่ง  เม่ือใดท่ีเราควรท าสัญลกัษณ์ของพระ
กางเขน  บาปใดท่ีเราได้กระท าหากว่าเราท าสัญลกัษณ์พระกางเขนโดยปราศจาก
ความเอาใจใส่  
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เกีย่วกบัการค านับ 

 

เพื่อท่ีจะแสดงความเคารพนับถือต่อพระเจา้ต่อพระพกัตร์ของพระองค์และ
แสดงการเคารพสักการะต่อพระองค์เราจะ ยืน ในขณะท่ีภาวนาโดยจะไม่นั่ง 
เวน้เสียแต่คนป่วยและคนท่ีชรามากท่ีไดรั้บอนุญาตใหน้ัง่ขณะภาวนาได ้  

การตระหนกัถึงบาปของตนเองและและการเป็นผูท่ี้ไม่มีค่าเพียงพอต่อพระ-
พกัตร์ของพระเจา้ เราใช้การภาวนาแบบ ก้มค านับ เป็นเคร่ืองหมายแสดงให้เห็นถึง
ความอ่อนน้อมต่อพระองค์  มีการ ค านับระดับเอว เม่ือเรากม้ศีรษะลงไปจนถึงเอว 
และการ ค านับแบบหมอบราบ เม่ือเราคุกเข่าลงและหมอบกราบลงไปท่ีพื้น จรด
ศีรษะลงกบัพื้น 

 
ค าถาม: ท าไมในขณะท่ีภาวนาจ าเป็นตอ้งยนื แต่ไม่นัง่  การค านบัเม่ือภาวนา

ถูกใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์ด  การค านบัมีแบบไหนบา้ง  
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การภาวนามีแบบใดบ้าง 
หากวา่เราและบรรดาบุคคลใกลชิ้ดของเรามีสุขภาพดีและแข็งแรง  หากวา่เรา

มีสถานท่ีเพื่อการอยู่อาศยั  เส้ือผา้เพื่อการนุ่งห่ม  อาหารเพื่อการบริโภคแลว้  เราก็
ควรจะสรรเสริญและขอบคุณพระผูเ้ป็นเจา้ในการภาวนาของพวกเรา 

การภาวนาเช่นน้ีถูกเรียกวา่ การสวดสรรเสริญ และ การสวดขอบพระคุณพระ
เจ้า 

 หากวา่ส่ิงท่ีไม่เป็นสุขส่ิงหน่ึงส่ิงใดเกิดข้ึนแก่เรา ความเจ็บป่วย หรือความ
โชคร้าย หรือมีความจ าเป็นส่ิงใด เราจ าตอ้งร้องขอความช่วยเหลือต่อพระเจา้ 

 การภาวนาแบบน้ีเราเรียกวา่ การวงิวอน 
 และหากวา่เราจะท าเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ (ท่ีเป็นบาป) เราควรจะรู้สึกผิดต่อพระ

พกัตร์พระเจา้  เราควรจะขอโทษพระองคแ์ละเสียใจส านึกในส่ิงท่ีกระท าลงไป 

 การภาวนาแบบน้ีเรียกวา่ การส านึกผดิ 
 เน่ืองจากว่าเราเป็นคนบาปต่อพระพกัตร์พระเจา้ (เรากระท าบาปอยูเ่สมอ)  
ก่อนท่ีขอใหพ้ระองคป์ระทานอะไรให้  เหนือส่ิงอ่ืนใดจะตอ้งรู้สึกเสียใจในความผิด
ท่ีเราไดก้ระท าลงไป หลงัจากนั้นจึงขอพระองคถึ์งส่ิงท่ีเราตอ้งการ  น่ีหมายถึงวา่การ
ส านึกผดิจะตอ้งกระท าก่อนการวงิวอนในการภาวนา 

ค าถาม:  อะไรท่ีเราจะตอ้งกล่าวต่อพระเจา้เม่ือพระองค์ทรงประทานพระ-
กรุณาต่อพวกเรา  เม่ือเรากล่าวยกยอ่งและสรรเสริญพระเจา้ การภาวนานั้นเรียกว่า
อยา่งไร  เราจะกล่าวต่อพระผูเ้ป็นเจา้วา่อย่างไรเม่ือเกิดส่ิงท่ีเป็นทุกขข้ึ์นกบัเราและ
เม่ือเราจะท ากิจท่ีอาจเรียกไดว้า่บาป  

 
 

เมื่อใดพระเจ้าจะทรงสดบัฟังการภาวนาของพวกเรา 
 ก่อนท่ีเราจะท าการภาวนา เร่ิมแรกเราจะตอ้งสร้างไมตรีคืนดีกบัผูท่ี้เราเคยท า

ไม่ดีกบัเขา หรือแมแ้ต่กบัผูท่ี้ท  าไม่ดีใส่เรา  ต่อจากนั้นจึงเร่ิมภาวนาดว้ยความเคารพ
และตั้งใจ   ในขณะท่ีก าลงัภาวนานั้นสมาธิของเราจะตอ้งไม่คิดถึงเร่ืองวุน่วายใจอ่ืน
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ใด เพื่อให้จิตใจเราปรารถนาไปท่ีส่ิงเดียวเพื่อให้การภาวนาได้ผลดีและเป็นท่ีพึง
พอใจต่อพระผูเ้ป็นเจา้ 

 หากว่าเราท าการภาวนาโดยปราศจากการสร้างไมตรีกบัคนรอบขา้งท่ีเคยมี
ความไม่เข้าใจกัน หากเราภาวนาด้วยความรีบเร่ง หากเราพูดคุยหรือหัวเราะใน
ระหวา่งการภาวนา ดงันั้นแลว้การภาวนาของพวกเราจะไม่เป็นท่ีพอพระทยัต่อพระ-
เจา้  พระองค์จะไม่ทรงรับฟังค าภาวนาเหล่าน้ีและพระองค์อาจทรงลงโทษพวกเรา
ดว้ย 

 ส าหรับผูท่ี้ขยนัหมัน่เพียรและมีศรัทธาแรงกลา้ในการภาวนา และผูท่ี้ใชชี้วติ
เคร่งครัดในศาสนา จะมีช่วงถือศีลท่ีเรียกวา่ โปสต์ (ศีลอดมหาพรต) 

 ช่วงถือศีลท่ีเรียกวา่ โปสต์ นั้นคือช่วงเวลาท่ีเราจะตอ้งร าลึกถึงพระผูเ้ป็นเจา้
ใหม้ากข้ึน ร าลึกเก่ียวกบับาปต่อหนา้พระองค ์ภาวนามากข้ึน เสียใจต่อความผิดท่ีได้
กระท าลงไป ไม่ท าให้ผูอ่ื้นร าคาญหรือท าร้ายใครก็ตาม แต่กลบัช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 
ศึกษาพระธรรมของพระเจา้ และอ่ืน ๆ  และเพื่อท่ีจะกระท าส่ิงเหล่าน้ีให้บรรลุผลได้
ง่ายข้ึน เร่ิมแรกเราจะตอ้งบริโภคให้นอ้ยลง ไม่บริโภคเน้ือสัตวใ์ด ๆ ไข่ และนม นัน่
คืออาหารท่ีผลิตมาจากสัตวท์ั้งหมด แต่ให้บริโภคอาหารจ าพวกพืชแทน อาหารท่ีท า
จากแป้ง ขา้ว ผกัและผลไมต่้าง ๆ   เราถือวา่การบริโภคอาหารจ าพวกเน้ือสัตวแ์ละนม
เป็นการเรียกเอาความอยากท่ีจะไม่ภาวนาต่อพระเจา้ ข้ีเกียจชอบเอาแต่นอนหลบัและ
เพิ่มพนูความมีกิเลสมากข้ึน 

ช่วงเวลาท่ียิง่ใหญ่และยาวนานท่ีสุดของช่วงถือศีลโพสต ์ คือช่วงก่อนหนา้
เทศกาล อีสเตอร์ เราเรียกกนัวา่ “เวลกีี ้โปสต์ (ฤดูถือศีลอดท่ียิง่ใหญ่)” 

ค าถาม: เม่ือใดท่ีเราสามารถหวงัใจไดว้่าพระเจา้จะทรงไดส้ดบัรับฟังการ
ภาวนาของพวกเรา   เราควรจะตอ้งท าอยา่งไรเพื่อท่ีจะให้การภาวนาของเรามีความ
น่าเคารพและเต็มเป่ียมไปดว้ยความศรัทธา   พระเจา้จะทรงสดบัฟังการสวดภาวนา
ของพวกเราหรือไม่หากเราภาวนาดว้ยความรีบเร่งและมีจิตใจท่ีวอกแวก   ส าหรับผูท่ี้
มีความขยนัหมัน่เพียรและมีความศรัทธาแรงกล้าในการภาวนาจะมีการประกอบ
กิจกรรมอะไรเพิ่งเติมอีกนอกจากการสวดภาวนา  การถือศีลอดคืออะไร  
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เราสามารถสวดภาวนาต่อพระเจ้าได้ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ 

 

การสวดภาวนาต่อพระเจา้อยูท่ี่บา้น 

เราสามารถสวดภาวนาต่อพระผูเ้ป็นเจา้ได้ทุกหนทุกแห่งเพราะว่าพระองค์
ประทบัอยูทุ่กแห่งหน  ท่ีบา้น ในโบสถ ์และตามถนนหนทาง 

คริสตชนท่ีดีมีหน้าท่ีท่ีจะตอ้งภาวนาต่อพระเจา้ทุกวนั  ในตอนเช้าและตอน
เยน็  ก่อนหน้าและหลงัม้ืออาหาร  ก่อนเร่ิมตน้และหลงัเสร็จส้ินภารกิจต่าง ๆ  การ
ภาวนาแบบน้ีเรียกวา่ การภาวนาทีบ้่าน หรือ การภาวนาส่วนตัว 
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

ในวนัอาทิตยแ์ละวนัส าคญัทางศาสนา และรวมถึงวนัท างานเม่ือเราเสร็จส้ิน
จากภาระหนา้ท่ีของตนเอง เราจะตอ้งไปภาวนาท่ีโบสถข์องพระคริสตท่ี์ ท่ีซ่ึงเหล่า
ชาวคริสตท์ั้งปวงท่ีเหมือนกบัเราไปรวมกนัอยูท่ี่นัน่และเราจะร่วมภาวนาดว้ยกนั 

 

 

การสวดภาวนาต่อพระเจา้ในโบสถ ์

การภาวนาแบบน้ีเรียกวา่ การชุมนุมสวดภาวนา หรือ การภาวนาในโบสถ์ 
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

ค าถาม: เราสามารถสวดภาวนาต่อพระเจา้ไดท่ี้ไหน   ท าไมเราจึงสามารถสวด
ภาวนาต่อองค์พระผูเ้ป็นเจา้ไดทุ้กแห่งหน   การภาวนาแบบไหนท่ีเราเรียกว่าการ
ภาวนาท่ีบา้น   การภาวนาแบบไหนท่ีเราเรียกวา่การภาวนาในโบสถ ์ 

 

เกีย่วกบัโบสถ์วหิาร 

 

โบสถ ์(หรือวดั) คือลกัษณะพิเศษของส่ิงก่อสร้าง ท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ
ส าหรับบูชาพระผูเ้ป็นเจา้ นัน่คือ "นิเวศน์ของพระผูเ้ป็นเจา้"  ซ่ึงมีไวส้ าหรับประกอบ
พิธีกรรมสวดบูชาทางศาสนาคริสต์ ในโบสถ์ท่ีนั่นสถิตอยู่ซ่ึงพระหรรษาพรความ
ประเสริฐและพระกรุณาธิคุณของพระผูเ้ป็นเจา้ ซ่ึงไดม้อบให้แก่เราผา่นการประกอบ
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

พิธีกรรมทางศาสนาโดยผูรั้บใช้อนัประเสริฐของพระผูเ้ป็นเจ้า (ท่านบิชอฟและ
บาทหลวง) 

ลกัษณะภายนอกของโบสถ ์ แตกต่าง จากเคหะสถานอ่ืน ๆ ตรงท่ี ส่วนสูง
เหนือตวัโบสถน์ั้นมี ยอดโดม ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของสรวงสวรรค ์ และบน ยอดสุด 
ของโดมมีไมก้างเขนตั้งอยู ่ ซ่ึงถือเป็นส่ิงประเสริฐท่ีสุดของโบสถข์องพระเยซูคริสต ์  
เหนือทางเขา้สู่ตวัโบสถโ์ดยปกติทัว่ไปแลว้ จะมีการสร้าง หอระฆงั ซ่ึงแขวนระฆงั
ไว ้  

เสียงสั่นของระฆงัใช้เพื่อเรียกให้เหล่าชาวคริสต์ศาสนิกชนของพระคริสต์
ไดม้าภาวนาร่วมกนัเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเพื่อท่ีจะให้ทราบวา่มีช่วง
การประกอบพิธีบูชาท่ีส าคญัเกิดข้ึนในโบสถ ์        

 

 
โตะ๊ศกัด์ิสิทธ์ิในหอ้งบูชา 

ภายในของโบสถถู์กแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึง เรียกวา่ ซุ้มประตู
หน้า ส่วนท่ีสองคือ ตัวโบสถ์  หรือ ส่วนของโบสถ์ของศาสนาคริสต์ หรือ ส่วนกลาง 
ของโบสถ์ซ่ึงเป็นท่ียืนของคริสต์ศาสนิกชน  ส่วนท่ีสามเรียกว่า ห้องบูชา ซ่ึงเป็น
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีใชป้ระกอบพิธีโดยพระสงฆ ์ และเป็นท่ีท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในตวั
โบสถ์คือ พระแท่นศกัด์ิสิทธ์ิ (โต๊ะบูชา) ซ่ึงใช้ในการประกอบพิธีบูชาศิลมหาสนิท
หรือ ศีลยฟูคาลิสต ์       

 
ก าแพงรูปเคารพบูชา  Icon-nastas 

 ห้องบูชาถูกแยกออกมาจากส่วนกลางของโบสถ์โดยก าแพงรูปเคารพบูชา 
ท่ีตั้งของรูปบูชาซ่ึงประกอบด้วยหลายแถวของรูปบูชาและมีสามช่องประตู  ช่อง
ประตูกลางถูกเรียกวา่ ช่องประตูกษัตริย์ ซ่ึงโดยผา่นทางประตูกษตัริยน้ี์พระหรรษา
ทานพรจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จผ่านเข้ามาทางช่องประตูน้ีอย่างไม่มีใคร
สามารถมองเห็นได ้มาสู่พิธีรับอาหารของพระผูเ้ป็นเจา้ (พิธีศีลมหาสนิท) เช่นน้ีแลว้
จึงไม่มีใครท่ีไดรั้บอนุญาตให้ผ่านช่องประตูกษตัริยน้ี์ได ้ยกเวน้บรรดาบาทหลวงท่ี
รับใชพ้ระองคใ์นโบสถ ์
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

 

 

    

 พิธีกรรมบูชาภาวนาตามลกัษณะพิเศษของวนัส าคญัแต่ละคร้ังนั้นจะมีการ
อ่านบทสรรเสริญและการร้องเพลงสรรเสริญ การภาวนาถูกกระท าข้ึนในโบสถ์โดย
บาทหลวงเป็นผูน้ าการประกอบพิธีกรรมซ่ึงเป็นท่ีเรียกกล่าวกนัวา่ พิธีกรรมการสวด
บูชาต่อพระเจ้า 

 

พิธีพระกระยาหารม้ือสุดทา้ยของ
พระเยซูคริสตก์บัเหล่าพระสาวก

ของพระองค์ 

 

เหล่าชาวคริสตเ์ขา้รับพิธีศีลมหา
สนิทในโบสถแ์ห่งพระคริสตเ์จา้ 
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

 ความส าคญัของพิธีกรรมการสวดบูชาต่อพระผูเ้ป็นเจา้ ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ พธีิ
ศีลมหาสนิท หรือ พธีิยูฟคาลสิต์ ซ่ึงจะกระท าในช่วงก่อนเท่ียงวนั  ในระหวา่ง
ประกอบพิธีน้ีจะเป็นพิธีร าลึกถึงพระชนมชี์พบนโลกมนุษยข์องพระเยซูคริสต ์ และ 
เป็นการประกอบพธีิกรรมมือ้พระกระยาหารสุดท้าย โดยมีพระเยซูคริสต์เองทรงเป็น
ผู้ก่อตั้งพธีิกรรมนี ้

 การประกอบพิธีศีลมหาสนิทนั้นถูกกระท าข้ึนโดยการใช้ขนมปังและไวน์
เป็นตวัแทนพระกายและพระโลหิตของพระองค์  เราชาวคริสต์รับ พระกาย และ 
พระโลหิตของพระองค์จริง โดยรับ ขนมปัง และ ไวน์ศักดิ์ สิทธ์ิ เข้าไวใ้นตวัเรา
เปรียบไดเ้หมือนการท่ีพระองค์ทรงสถิตอยูก่บัเราเพื่อท่ีจะเขา้สู่อาณาจกัรแห่งสรวง
สวรรคแ์ละมีชีวตินิรันดรร่วมกบัพระองค ์

 เน่ืองจากวา่โบสถเ์ป็นสถานท่ีท่ี ศักดิ์สิทธ์ิ เป็นอยา่งมาก เพราะในท่ีน้ี พระ
เจ้า ทรงปรากฏพระองคอ์ยา่งล่องหนโดยพระเมตตาพรของพระองค ์ ฉะนั้นเราจึง
ตอ้งเขา้ไปในโบสถด์ว้ยจุดประสงคข์อง การสวดภาวนา  และปฏิบติัตนอยา่ง สงบ
และ อ่อนน้อม  ในขณะท่ีประกอบพิธีกรรม ห้ามมิให้มีการพูดคุย และยิง่ไปกวา่นั้น
คือ การหัวเราะ  หา้มมิใหย้ืนหนัหลงัสู่แท่นบูชา  แต่ละคนจะตอ้ง ยนื ประจ าท่ีของ
ตนเองและอยา่เคล่ือนท่ีจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง  นอกเสียจากวา่เกิดกรณีเจบ็ป่วย 
ซ่ึงอนุโลมใหน้ัง่และพกัได ้  ไม่ควร ออก จากโบสถก่์อนท่ีการประกอบพิธีจะเสร็จ
ส้ิน 

 ในขณะเขา้ไปรับศีลจากบาทหลวงจ าเป็นตอ้งเดินอย่างสงบและไม่รีบเร่ง  
ไขวแ้ขนทั้งสองไวเ้หนือหน้าอก  หลงัจากรับศีลแลว้เราก็จูบท่ีถว้ยศกัด์ิสิทธ์ิโดยไม่
จ  าเป็นต้องท าสัญลักษณ์พระกางเขนบนตัวเพื่อป้องกันการปัดมือไปโดนถ้วย
ศกัด์ิสิทธ์ิโดยไม่ตั้งใจ 
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

ค าถาม: โบสถคื์ออะไร   ลกัษณะของโบสถภ์ายนอกมีรูปร่างอยา่งไร   ภายในของตวั
โบสถถู์กแบ่งออกอยา่งไร   ก าแพงรูปเคารพบูชาคืออะไร   ช่องประตูกษตัริยอ์ยูท่ี่
ไหน   โตะ๊ศกัด์ิสิทธ์ิคืออะไรและเราฉลองพิธีกรรมอะไรท่ีนัน่   อะไรเป็นส่ิงส าคญั
ท่ีสุดในการประกอบพิธีศีลมหาสนิท   อะไรเป็นส่ิงแทนต่อพระเยซูในพิธีศีลมหา-
สนิท   อะไรคือศีลมหาสนิท   ใครเป็นผูก่้อตั้งใหมี้พิธีศีลมหาสนิทน้ีข้ึน   เราจะ
ปฏิบติัตนอยา่งไรขณะอยูใ่นโบสถ ์ 

การให้ศีลพรของบาทหลวง 

 

 

  

บาทหลวงผูรั้บใชใ้นพระศาสนา (นัน่คือผูท่ี้เขา้รับการบวชแลว้และประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ ในโบสถไ์ด)้  คือหลวงพอ่ทางดา้นจิตวญิญาณของพวกเรา  ท่าน
บิชอป (บาทหลวงผูด้  ารงสมณศกัด์ิสงฆช์ั้นสูง) และท่านบาทหลวง (นกับวชสามญั) 
ท าเคร่ืองหมายรูปไมก้างเขนใหแ้ก่เรา  น่ีคือ การให้ศีลพร 

พระชั้นผูใ้หญ่ชั้นสงัฆราชหรือ บิชอบ 

ในชุดสงฆ ์และชุดประกอบพิธิกรรม 

พระชั้นบาทหลวง 

ในชุดสงฆ ์และชุดประกอบพิธิกรรม 



 
 

68 
 

ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

 
การท ามือให้ศีลพรของบาทหลวง 

 เม่ือบาทหลวงใหท้านศีลพรแก่เรา  ท่านไดท้  าเคร่ืองหมายตวัอกัษร IC XC 
ดว้ยน้ิวมือของท่านซ่ึงมีความหมายถึงพระเยซูคริสต ์ หมายความวา่องคพ์ระเยซู
คริสตอ์ านวยพรแก่เราโดยผา่นทางบาทหลวง (ผูรั้บใชข้องพระองค)์  ดงันั้นแลว้เรา
ตอ้งรับศีลพรจากท่านบาทหลวงดว้ยความเคารพ 

 ขณะอยูใ่นโบสถเ์ม่ือเราไดย้ินค าสวดวา่ “สันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน” และอ่ืน ๆ 
เราจะตอ้งค านบัตวัลงโดยไม่ตอ้งท าสัญลกัษณ์รูปไมก้างเขน  และเพื่อท่ีจะรับศีลพร
ท่ีท่านบิชอบหรือท่านบาทหลวงมอบใหแ้ก่เราเพียงผูเ้ดียว เราควรจะวางมือของเรา
ไขวเ้ป็นรูปไมก้างเขนโดยวางมือขวาทบัมือซา้ยโดยหงายฝ่ามือข้ึน  เม่ือเรารับศีลพร
แลว้ใหเ้ราจุมพิตมือท่ีผูใ้หศี้ลพรแก่เรา  เราจุมพิตเฉกเช่นเราจุมพิตพระหตัถแ์ห่งพระ
คริสตผ์ูป้กป้อง 
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

 
การวางมือของเราขณะรับศีลพร 

ค าถาม: ใครเป็นผูท้  าเคร่ืองหมายรูปพระกางเขนแก่เรา   การกระท าเช่นน้ีเรียกวา่
อยา่งไร   เหล่าบาทหลวงท าน้ิวมือของพวกท่านเป็นรูปอะไรขณะมอบศีลพรแก่เรา   
การท ามือเช่นน้ีมีความหมายวา่อยา่งไร   เราควรจะวางมือทั้งสองของเราอยา่งไรขณะ
ขอศีลพร   เราควรท าเช่นไรขณะรับศีลพร  

 

เกีย่วกบัสัญญาลกัษณ์รูปเคารพบูชา 

 ในโบสถบ์นแท่นท่ีตั้งของรูปบูชาและตามก าแพง ตรงมุมดา้นหนา้เป็นท่ีตั้ง
ของ รูปบูชาอนัศักดิ์สิทธ์ิ ซ่ึงเราภาวนาต่อหนา้ของรูปบูชาเหล่าน้ี 

รูปเคารพบูชา หรือ พระฉายาลักษณ์ เป็นส่ิงท่ีเราถือวา่เป็นตวัแทนของพระ
เยซูเอง พระแม่มารีย ์เหล่าทูตสวรรค์และนักบุญองค์ต่าง ๆ  ตวัแทนของพระองค์
เหล่าน้ีกลายเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยน ้ามนตแ์ละการสวดภาวนา  พระเมตตาของพระจิต
ได้ประทานความศกัด์ิสิทธ์ิให้แก่รูปบูชา  และเราก็เคารพพระฉายาลักษณ์น้ีเป็น
เคร่ืองเคารพสักการะ  พระฉายาลกัษณ์เหล่าน้ีมีพระบารมีของพระเจา้สถิตอยูซ่ึ่งอาจ
แสดงความอศัจรรยอ์อกมาในบางเวลา เช่น การรักษาผูป่้วย 
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

 พระเยซูเจา้เป็นผูป้ระทานรูปเหมือนพระพกัตร์ของพระองค์ให้กบัพวกเรา
เอง  เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนเม่ือ คร้ังหน่ึงท่ีทรงประทบัรอยพระพกัตร์ของพระองคล์งบน
ผืนผา้ และดว้ยปาฏิหาริยรู์ปพระพกัตร์นั้นจึงปรากฏติดลงบนผืนผา้เพื่อมอบให้แด่
เจา้ชายอบัการ์ซ่ึงทรงประชวรอยู่  เม่ือเจา้ชายอบัการ์ไดภ้าวนาดว้ยความเช่ือต่อองค์
พระเยซูคริสตต่์อผืนผา้ท่ีมีรูปพระพกัตร์ของพระเยซูคริสตซ่ึ์งพระองคมิ์ไดเ้ขียนข้ึน
โดยพระหตัถ ์เจา้ชายอบัการ์ก็ทรงหายจากอาการประชวร   
   ขณะภาวนาต่อรูปบูชา เราตอ้งจ าไวว้า่ในรูปบูชานั้นไม่ใช่พระองคเ์องหรือ
นกับุญของพระเจา้เหมือนจริง  แต่เป็นเพียงภาพท่ีจินตนาการข้ึนมา  ดงันั้นแลว้เราจะ
ไม่ภาวนาต่อรูปบูชา แต่ภาวนาต่อพระผูเ้ป็นเจา้หรือนกับุญท่ีแทนในรูปบูชานั้น 
 รูปบูชาเปรียบเสมือนคริสตธรรมคมัภีร์  ในคริสตธรรมคมัภีร์เราอ่านพระ-
วจนะของพระผูเ้ป็นเจา้อย่างเคารพ และเรามองดวงพกัตร์ในรูปบูชาศกัด์ิสิทธ์ิอย่าง
นอบนอ้ม ซ่ึงเสมือนกบัพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ียกระดบัจิตใจของเราให้สูงข้ึน
ยงัพระองคแ์ละบรรดานกับุญของพระองค ์และจุดไฟในจิตใจของพวกเราดว้ยความ
รักท่ีมีต่อพระผูส้ร้างและผูช่้วยใหร้อดของพวกเรา 
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

 

พระฉายาลกัษณ์ของพระเยซูคริสตเ์จา้ท่ีไม่ไดว้าดข้ึนโดยมือ ฉบบัลอกแบบจริง 

 

ค าถาม: เราเรียกรูปบูชาว่าอย่างไร   รูปบูชาถูกเก็บไวท่ี้ใดในโบสถ์และในบา้น   
ท าไมเราจึงถือวา่รูปบูชามีความศกัด์ิสิทธ์ิ   รูปเคารพศกัด์ิสิทธ์ิเคยใชเ้พื่อช่วยใครเป็น
กรณีตวัอยา่ง   อะไรคือส่ิงท่ีเราตอ้งจ าขณะสวดต่อหนา้รูปบูชาอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  รูปบูชา
ใดของพระเยซูคริสตท่ี์ถูกเรียกวา่ “รูปบูชาท่ีไม่ไดท้  าดว้ยมือ”   
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

พระผู้เป็นเจ้าถูกวาดลงบนรูปบูชาอนัศักดิ์สิทธ์ิได้อย่างไร 
 พระผูเ้ป็นเจา้เป็นพระวิญญาณท่ีเราไม่สามารถมองเห็นได ้ พระองคไ์ดท้รง
ประจักษ์ต่อบุคคลท่ีเคร่งครัดในศาสนาในรูปแบบท่ีมองเห็นได้  ดังนั้ นเราจึง
พรรณนาหรือวาดพระองคต์ามแบบท่ีพระองคเ์คยปรากฏใหเ้ห็น 
 เราพรรณนาภาพของ พระตรีเอกานุภาพเจ้า ออกมาในรูปของทูตสวรรค์
สามองค์ก าลงัประทบัอยูท่ี่โต๊ะ  น่ีเป็นเพราะวา่คร้ังหน่ึงพระองค์ทรงปรากฏให้อบั-
ราฮมัเห็นในรูปของทูตสวรรคส์ามองค ์ เพื่อท่ีจะแสดงถึงจิตวิญญาณของทูตสวรรค์
ใหเ้ด่นชดัยิง่ข้ึน  เราจึงใชปี้กเป็นสัญลกัษณ์ทูตสวรรค ์

 

 
รูปบูชาพระฉายาลกัษณ์ของพระตรีเอกานุภาพเจา้ 

 ในแต่ละสารลกัษณ์ของพระตรีเอกานุภาพเจา้แสดงให้เห็นภาพต่างกนั ดงัน้ี  
พระบิดา เป็นพระฉายาท่ีปรากฏทรงชราภาพ เพราะวา่พระองคไ์ดป้รากฏใหผู้ส่้งสาร
เห็นเป็นเช่นน้ี 
   พระเยซูคริสต์ถูกแสดงให้เห็นในรูปแบบของการปรากฏพระองค์ขณะ
เสด็จมาจากสรวงสวรรค์และจุติเป็นมนุษยเ์พื่อช่วยให้วิญญาณของเราพน้จากบาป  
นับตั้งแต่ รูปทารกที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระแม่มารีย์  รูปขณะทรงก าลังส่ังสอน
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

ประชาชนและทรงท าปาฏิหาริย์  จ าแลงพระกาย  ทนทุกข์ทรมานบนไม้กางเขน  
ประทบัในหลุมฝังพระศพ  ทรงฟ้ืนคืนพระชนม์ขึน้มาใหม่ และการเสด็จกลับสู่สรวง
สวรรค์ 
 พระจิต ถูกพรรณนาภาพออกมาเป็น นกพิราบ  เน่ืองจากวา่พระองคไ์ดท้รง
เผยตนเองในขณะการเข้ารับพิธีศีล จุ่มของพระเยซูจากนักบุญยอห์นในแม่น ้ า
จอร์แดน  โดยปรากฏในรูปของ ล าแสงแห่งไฟ   
 

 
การทรงเขา้รับศีลจุ่มของพระเยซูคริสตใ์นแม่น ้าจอร์แดน 

พระองคไ์ดป้รากฏต่อสาวกทั้งสิบสองคนของพระเยซูในวนัท่ีหา้สิบหลงัจากการฟ้ืน
คืนพระชนมชีพของพระเยซู 
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

 
การเสด็จลงมาสถิตของพระจิตเจา้บนเหล่าพระสาวกของพระเยซู 

ค าถาม:  หากวา่พระเจา้เป็นพระวิญญาณท่ีเราไม่สามารถมองเห็นได ้ท าไมพระองค์
จึงถูกพรรณนาหรือวาดออกมาบนรูปบูชาอนัศกัด์ิสิทธ์ิ   เราจะพรรณนาหรือวาดพระ
ตรีเอกานุภาพเจ้าได้อย่างไร  แล้วท าไมเราจึงพรรณนาหรือวาดพระองค์ออกมา
เช่นนั้น  เราจะพรรณนาหรือวาดรูปของพระบิดา พระบุตร และพระจิตลงบนรูปบูชา
ไดอ้ยา่งไร  และท าไมเราจึงพรรณนาหรือวาดออกมาเช่นนั้น  

 

นอกเหนือจากพระผู้เป็นเจ้าแล้ว ใครอืน่อกีที่ถูกวาดลงบนรูปบูชา
ศักดิ์สิทธ์ิ 

 นอกเหนือจากพระผูเ้ป็นเจา้แลว้เรายงัวาดรูป พระแม่มารีย์  ทูตสวรรค์ที่
ศักดิ์สิทธ์ิ และ นักบุญที่ศักดิ์สิทธ์ิ ลงบนรูปบูชา 
 แต่การภาวนาต่อรูปบูชาเหล่าน้ีจะตอ้งไม่ภาวนาอย่างท่ีเราภาวนาต่อพระผู ้
เป็นเจา้  แต่เราภาวนาต่อพวกท่านอยา่งผูท่ี้ใกลชิ้ดพระองคซ่ึ์งไดอุ้ทิศชีวิตพวกเขาต่อ
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

พระผูเ้ป็นเจา้  นกับุญเหล่าน้ีภาวนาต่อพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อเราดว้ยความรัก และเราตอ้ง
ร้องขอความช่วยเหลือและความกรุณาต่อท่านนกับุญเหล่านั้นเพราะวา่พระเจา้จะได้
ยนิการร้องขอจากท่านเหล่านั้นไดเ้ร็วกวา่จากคนบาปอยา่งเรา 
 เราสมควรจะทราบไวว้่ารูปพระแม่มารียเ์จา้นั้นถูกเขียนโดยสาวกของพระ
เยซู นกับุญลูกา  และถูกเก็บรักษาไวจ้นถึงทุกวนัน้ี  เม่ือพระแม่มารียไ์ดเ้ห็นรูปวาด
ของพระนาง นางไดก้ล่าวว่า “ความกรุณาของพระบุตรแห่งขา้จะติดตามไปกบัรูป
บูชาน้ี”  เราภาวนาต่อพระแม่มารียเ์พราะวา่พระนางใกลชิ้ดกบัพระเยซูผูเ้ป็นพระบุตร
ของพระนางมากกวา่คนอ่ืน ๆ และในขณะเดียวกนัก็ใกลชิ้ดกบัพวกเราทุกคน  เพราะ
ความรักของแม่ผูใ้หก้  าเนิดรวมกบัการภาวนาของพระนางต่อพระผูเ้ป็นเจา้จะยกโทษ
หลาย ๆ อยา่งให้แก่เรา และช่วยเราในหลาย ๆ เร่ือง  พระนางเป็นผูข้อความกรุณาท่ี
ยิง่ใหญ่เพื่อพวกเราทุกคนได ้

 

ค าถาม:  นอกเหนือจากพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ ใครถูกวาดลงบนรูปบูชาอีกบา้ง   เราควร
จะภาวนาต่อพระแม่มารียอ์ยา่งไร และภาวนาต่อทูตสวรรคแ์ละบรรดานกับุญอยา่งไร   
ใครเป็นผูว้าดภาพเหมือนของพระแม่มารียล์งบนรูปบูชาคร้ังแรก  ท าไมเราจึงภาวนา
ต่อพระแม่มารียม์ากกวา่นกับุญท่านอ่ืน ๆ  

 
เกีย่วกบัทูตสวรรค์อนัศักดิ์สิทธ์ิ 

 ในตอนเร่ิมตน้ขณะท่ียงัไม่มีโลก ไม่มีมนุษย ์พระเจา้ไดท้รงสร้าง ทูตสวรรค์
อนัศักดิ์สิทธ์ิ 

ทูตสวรรค์คือจิตวิญญาณท่ีปราศจากร่างกาย (เราจึงมองไม่เห็น)     และเป็น
นิรันดร์เช่นเดียวกับจิตวิญญาณของเรา  แต่พระเจ้าได้ประทานพลังท่ีสูงส่งและ
ความสามารถท่ีมากกวา่มนุษยใ์หแ้ก่ทูตสวรรค ์ สติปัญญาของทูตสวรรคลึ์กล ้ายิ่งกวา่
ปัญญาของมนุษย ์ ทูตสวรรค์ปฏิบติัตามพระประสงค์ของพระเจา้เสมอ  เหล่าทูต-
สวรรค์ไม่มีบาปติดตวั  และในขณะน้ีก็ยงัคงไดรั้บความกรุณาจากพระองค์เพื่อใน
การประกอบคุณงามความดี และไม่สามารถจะกระท าส่ิงชัว่ร้ายได ้
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

 หลายต่อหลายคร้ังท่ีทูตสวรรค์ปรากฏร่างในรูปแบบท่ีเราสามารถมองเห็น
ได ้ มีรูปท่ีสามารถจบัตอ้งไดเ้ม่ือพระเจา้ส่งทูตสวรรคม์าเพื่อแจง้หรือประกาศพระ-
ประสงคข์องพระองค ์ ค  าวา่ “ทูตสวรรค์” มีความหมายวา่ “ผู้ส่งสาร” 
 พระเจา้ทรงประทาน ทูตสวรรค์ผู้ปกป้อง ให้กบัชาวคริสตทุ์กคนในพิธีเขา้
เป็นคริสตศ์าสนิกชน (ศีลลา้งบาป) ผูซ่ึ้งจะคอยปกป้องคนคนนั้นตลอดช่วงเวลาท่ีเขา
มีชีวติอยูบ่นโลก ใหพ้น้จากความโชคร้ายและภยัอนัตราย  ทูตสวรรคจ์ะเตือนให้เล่ียง
การท าบาป  ปกป้องเราในช่วงเวลาท่ีจะลาโลก  และจะไม่จากเราไปหลงัความตาย 
 ทูตสวรรคจ์ะถูกวาดลงบนรูปบูชาดว้ยรูป หนุ่มสาว หนา้ตาชวนมอง  แสดง
ถึงความงดงามทางจิตใจ  ปีกของทูตสวรรค์แสดงให้เห็นถึงการกระท าตามพระ -
ประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งรวดเร็ว 

 
ทูตสวรรคศ์กัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้ 
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

ค าถาม:  เหล่าทูตสวรรคถู์กสร้างข้ึนเม่ือใด   ทูตสวรรคคื์อใคร   พระผูเ้ป็นเจา้ไดใ้ห้
พลงัและความสามารถอะไรกบัพวกเขา   ทูตสวรรคก์ระท าบาปไดห้รือไม่   เม่ือใดท่ี
ทูตสวรรคจ์ะปรากฏใหเ้ห็นอยา่งมีรูปร่าง และค าวา่ “ทูตสวรรค”์ มีความหมายวา่
อยา่งไร   เราเรียกทูตสวรรคท่ี์พระผูเ้ป็นเจา้ประทานใหเ้ราในพิธีรับเขา้เป็น
คริสตศ์าสนิกชนวา่อยา่งไร   เหตุใดทูตสวรรคจึ์งถูกวาดลงบนรูปบูชาดว้ยรูปหนุ่ม
สาวและมีปีก    

 

เกีย่วกบันักบุญ 

 เราไดว้าดและแสดงรูปของ นักบุญ หรือ พระสาวกของพระเจ้า ลงบนรูป
บูชา  เราเรียกท่านเหล่านั้นเช่นน้ีเพราะวา่ขณะท่ีพวกท่านมีชีวิตอยูบ่นโลก พวกท่าน
ไดย้ึดหลกัพระประสงค์ของพระเจา้ในการด าเนินชีวิต  และในขณะน้ีพวกท่านได้
อาศยัอยู่บนสรวงสวรรคก์บัพระเจา้  พวกท่านก็ยงัคงภาวนาต่อพระองค์เพื่อพวกเรา 
และช่วยเหลือพวกเราผูย้งัคงมีชีวติอยูบ่นโลก 

 

นกับุญผูเ้ผยพระวจนะอิสยาห์ 
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 เหล่านกับุญต่างมีค าน าหนา้นามท่ีต่างกนั เช่น  ศาสดาประกาศก ผู้เผยพระ
วจนะ (prophet) คือ ผูท้  านายเหตุการณ์ล่วงหน้าเก่ียวกบัการมาของพระเยซูคริสต์, 
อคัรธรรมทูต (apostle) คือ พระอคัรสาวกของพระเยซูคริสตสิ์บสองท่านผูท่ี้เป็นผูเ้ผย
แผค่วามเช่ือและค าสอนของพระคริสตค์ร้ังแรก, มรณาสักขี (martyr) คือ ผูท่ี้ยอมตาย
เพื่อยืนยนัความเช่ือหรือเป็นสักขีพยานถึงศรัทธาต่อพระเจา้, นักบุญผู้ศักดิ์ สิทธ์ิ, 
นักบุญบาทหลวงช้ันสูง (prelates), นักบุญบาทหลวงและนักบุญแม่ชี (Reverend),  
นักบุญอุทิศ (unmercenary), นักบุญราศี (blessed)  คือคริสตศ์าสนิกชนผูล่้วงลบัไป
แลว้และถูกยอ่งใหเ้ป็นแบบอยา่งในดา้นคุณธรรมและศรัทธาท่ีบุคคลผูน้ั้นมีต่อพระ-
เจา้ สถานะจะอยูร่องจากนกับุญ ทา้ยสุดคือ ผู้ทรงศีลธรรม (the righteous) 

 ศาสดาประกาศก หรือ ผู้เผยพระวจนะ (prophet)  คือผูรั้บใชข้องพระเจา้ผูท่ี้
มีพระจิตอนัศกัด์ิสิทธ์ิดลบนัดาลจิตใจให้ท านายเก่ียวกบัการมาจุติของพระเมสสิยาห์
หรือพระเยซูคริสต์ เป็นผูมี้นิมิตเก่ียวกบัพระเยซูคริสต ์ท่านเหล่าน้ีมีชีวิตอยูช่่วงก่อน
หนา้การถือก าเนิดของพระเยซูคริสต ์

 อัครธรรมทูต หรือ Apostle  เป็นภาษากรีก แปลวา่ “ผูถู้กส่งไป” หมายถึง 
อคัรสาวกของพระเยซูคริสต์ ผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัพระองค์เม่ือคร้ังท่ีพระองคย์งัทรงมีพระ
ชนมชีพอยู ่ ไดถู้กส่งออกไปเผยแผศ่าสนาขณะพระองคท์รงพระชนมชีพอยูบ่นโลก
มนุษย ์หลงัจากท่ีพระจิตไดท้รงดลจิตใจพวกท่านเหล่าน้ีพวกท่านไดอ้อกไปเผยแผค่  า
สอนแห่งพระคริสต์ทัว่ทุกดินแดน ในตอนแรกพวกท่านมีอยู่สิบสองท่าน ต่อมา
ภายหลงัเพิ่มข้ึนอีกเจด็สิบท่าน 
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นกับุญอคัรทูตแอนดรู 

 อคัรธรรมทูตจ านวนสององค์ คือ นักบุญเปโตร และ นักบุญเปาโล (ปาเวล) 
เป็นผูน้ าของเหล่าอคัรธรรมทูต เพราะวา่สองท่านน้ีไดอ้อกเผยแผค่วามเช่ือต่อพระผู-้
เป็นเจา้มากกว่าองค์อ่ืน ๆ  ส่วนอีกส่ีองค์ซ่ึงได้แก่ นักบุญแมทธิว นักบุญมาร์ค  
(มาระโก) นักบุญลูกา และ นักบุญยอห์น เขียนประวติัค าสอนของศาสดา ซ่ึงเป็น
ผูเ้ขียนอีวานเจลีนหรือพระคมัภีร์บนัทึกเร่ืองราวของพระเยซู  หรือเรียกพวกท่านว่า
ผูเ้ขียนบนัทึกพระคมัภีร์ 

นกับุญผูท่ี้เดินทางไปเผยแผศ่รัทธาของพระคริสตใ์นหลาย ๆ ท่ีเช่นเดียวกบั 
อัครธรรมทูต  ถูกจดัว่ามี ฐานันดรเท่าเทียมอัครธรรมทูต อาทิ มารีย์ มักดาลีน    
มรณสักขีองค์แรกเป็นนกับุญสตรีนามวา่ เฟคลา    จักรพรรดิคอนสแตนติน ผูมี้
ศรัทธาแรงกลา้ และ พระนางเอเลน่า         เจ้าชายวลาดิเมียร์ แห่งจกัรวรรดิรัสเซีย     
นักบุญหญงินีน่า ผูเ้ปิดทางสวา่งแห่งจอร์เจีย และท่านอ่ืน ๆ 

ส่วน มรณาสักขี (martyrs) คือชาวคริสตผ์ูท่ี้ศรัทธาต่อพระเยซูคริสตเ์จา้อยา่ง
แรงกลา้ท่ีถูกทรมานจนถึงขั้นเสียชีวิตจากฝ่ายท่ีต่อตา้น  หรือแมแ้ต่เหล่าผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ
โดนทรมานแต่ไม่เสียชีวติ และภายหลงัเสียชีวิตอยา่งสงบไม่เก่ียวขอ้งกบัการทรมาน 
เรายกยอ่งพวกท่านวา่เป็น ธรรมสักข ี(confessors) 
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เหล่านกับุญหญิง เวร่า นาเดียชด่า ลูโบวฟ์ และมารดาของพวกท่าน โซเฟีย 

บุคคลแรกท่ีเสียชีวิตจากการทรมานเพื่อยืนยนัศรัทธาต่อพระเยซูคริสต์เจา้
คือ พระอคัรสังฆานุกรท่ีมีช่ือว่า สเตฟาน  และนกับุญ เฟคลา ทั้งสองจึงถูกเรียกว่า
เป็น มรณสักขีผู้แรก 

 
นกับุญจกัรพรรดิหญิง เอเลน่า ผูมี้ฐานนัดรเทียบเท่าอคัรธรรมทูต 
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เราเรียกนกับุญท่ีตอ้งเสียชีวิตเพื่อยืนความมีศรัทธาอนัศกัด์ิสิทธ์ิต่อพระเจา้
จากการทนทุกข์ทรมานท่ีโหดร้ายว่า มรณาสักขีผู้ยิ่งใหญ่ (great martyrs) ดัง
ตวัอยา่งเช่น องคม์รณาสักขีผูย้ิ่งใหญ่ จอร์จ (กีโอร์จ่ี) และองคม์รณาสักขีผูย้ิ่งใหญ่ 
วาร์วาร่า และ เอคาเธลน่ีา 

 
นกับุญบาทหลวงเซราฟิม 

ธรรมสักขีท่ีโดนฝ่ายผูต่้อตา้นจบัไปและตีตราดว้ยเหล็กเผาบนใบหนา้ดว้ย
ถอ้ยค าท่ีหม่ินพระศาสนาถูกเรียกวา่ ผู้ถูกตีตรา 

บาทหลวงราชาคณะช้ันสูง คือ พระบิชอป และ พระราชาคณะ ผูอุ้ทิศตนเอง
ต่อพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยการปฏิบติัคุณงามความดีตามพระธรรมค าสอนอย่างเคร่งครัด 
เช่น นักบุญนิโคลัส (นิโคลยั) ผูว้ิเศษ นักบุญอเล็กซิส (อเล็กเซ) แห่งกรุงมอสโคว ์
และองคอ่ื์น ๆ 
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นกับุญพระสงัฆราสนิโคลสัผูก้ระท าการอศัจรรย ์

บาทหลวงราชาคณะชั้นสูงท่ียอมตายเพื่อยนืยนัความเช่ือต่อพระผูเ้ป็นเจา้ เรา
เรียกวา่ มรณาสักขีศักดิ์สิทธ์ิ 

พระบิชอป ท่านวาสิลีผู้ยิ่งใหญ่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นศาสนา ท่านกรีกอรีนักธรรม 
และ ท่านยอห์นนักเทศนา ถูกขนานนามวา่เป็น พระอาจารย์ผู้รอบรู้ทุกด้านทางด้าน
คริสต์ศาสนา ของโบสถทุ์กแห่ง 

นักบุญบาทหลวง และนักบุญแม่ชี คือ ผูท่ี้ด าเนินชีวิตตามหลกัพระประสงค์
ของพระผูเ้ป็นเจ้าโดยละทิ้งชีวิตทางโลกในสังคมและรับใช้พระผูเ้ป็นเจ้าโดยถือ
ครองชีวิตพรหมจรรย ์(ไม่เขา้สู่การแต่งงาน) ถือศีลโปสต ์ภาวนาอยา่งสม ่าเสมอ ใช้
ชีวติอยูใ่นถ่ินทุรกนัดารหรือในโบสถ์ ตวัอยา่งเช่น  เซรเก้ ราโดเนฟสกี้, เซราฟีม ซา
รอฟสกี,้ แม่ชีอนาสตาเซีย และท่านอ่ืน ๆ เป็นตน้  

บาทหลวงท่ีทนทุกขท์รมานเพื่อพระคริสตถู์กเรียกวา่ บาทหลวงธรรมสักขี   
ผู้อุทิศ หรือ ผู้เสียสละ รับใช้พระผูเ้ป็นเจา้และเพื่อนมนุษยโ์ดยการรักษาผู ้

เจ็บป่วยโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ช่วยเป็นท่ีพึ่งให้ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ ตวัอยา่งเช่น ท่านโคสมา และ ท่านดาเมียน ผูเ้ป็น มรณาสักขีผูย้ิ่งใหญ่ และ 
ผูรั้กษาผูมี้ความเห็นอกเห็นใจ ท่านพานเทเลมอน  และท่านอ่ืน ๆ 
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ผู้ทรงศีลธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักพระประสงค์ของพระผูเ้ป็นเจา้  ใช้
ชีวิตประจ าวนัเหมือนเราทุกคน  อยู่กบัครอบครัว เช่น ท่านนักบุญโยคิม และ ท่าน
นักบุญแอนนา และท่านอ่ืน ๆ 

ผูท้รงศีลธรรมบนโลกเร่ิมแรก คือ บรรพบุรุษแรก ๆ ของมนุษย ์เช่น อาดัม  
โนอาห์  อบัราฮัม และท่านอ่ืน ๆ 

 

 

ท่านอคัรสงัฆราช เกียรโมเกน ผูศ้กัด์ิสิทธ์ิแห่งรัสเซีย 
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ค าถาม:  นอกเหนือจากพระเยซูเจา้ พระนางมารียแ์ละทูตสวรรค ์เราเขียนรูปของใคร
อีกลงบนรูปบูชาเคารพ  พวกท่านเหล่านั้นมีช่ือเรียกวา่อยา่งไร   เราเรียกใครวา่เป็น 
ศาสดาประกาศก, อคัรธรรมทูต, มรณสักขี, บาทหลวงราชาคณะชั้นสูง, บาทหลวง
และแม่ชี, ผูรั้กษาโรคภยัไขเ้จบ็, บุญราศี,  ผูอุ้ทิศ, และผูท้รงศีลธรรม  

 

เกีย่วกบัรัศมีทรงกลดบนรูปบูชา 

 
 รอบ ๆ พระเศียรของพระผูเ้ป็นเจา้  พระแม่มารีย ์ และของนกับุญผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ
ของพระผูเ้ป็นเจา้มีทรงกลดรังสีรูปวงกลมเปล่งรัศมีซ่ึงจะเห็นได้จากรูปบูชาและ
ภาพวาด  เราเรียกล าแสงน้ีวา่ ทรงกลดรัศมี 
 ในทรงกลดรัศมีของพระเยซูมีตวัอกัษรสามตวั  ซ่ึงถอดมาจาก
ภาษากรีกโบราณมาเป็นภาษารัสเซีย มีความหมายว่า การมีอยู่ มีเพียงพระผูเ้ป็นเจา้
หน่ึงเดียวเท่านั้นท่ีมีอยูเ่สมอ 

 เหนือพระเศียรของพระแม่มารียมี์ตวัอกัษร  น่ีคืออกัษรตวัแรก
และตวัสุดทา้ยของค ากรีกซ่ึงมีความหมายวา่ พระมารดาของพระผูเ้ป็นเจา้  
 ทรงกลดรัศมี เป็นล าแสงท่ีเปล่งประกายและรัศมีเกียรติยศของพระเจา้สู่
มนุษยท่ี์มีชีวติร่วมกบัพระผูเ้ป็นเจา้ 
 ทรงกลดรัศมีแห่งพระเจา้ท่ีมองไม่เห็นน้ีในบางคร้ังสามารถมองเห็นไดใ้น
บุคคลบางคน 
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ตวัอยา่งเช่น ผูเ้ผยพระวจนะโมเสสจ าเป็นตอ้งปิดบงัใบหนา้ของท่านดว้ยผา้
คลุมเพื่อไม่ใหรั้ศมีของท่านท าใหผู้อ่ื้นตาฝ้าฟางดว้ยรังสีท่ีเปล่งออกมา 
 เช่นเดียวกับใบหน้าของท่านนักบุญเซราฟีม ซารอฟสก้ี ในขณะท่ีก าลัง
สนทนากบัท่านนิโคลสั  โมโตวีลอฟ ผูเ้ป็นศิษยข์องท่าน เก่ียวกบัการมีการทวีของ
พระจิตท่ีส่องออกมาเหมือนดวงอาทิตย ์ ท่านโมโตวีลอฟ ไดบ้นัทึกไวด้ว้ยตนเองว่า
ท่านไม่สามารถจอ้งมองใบหนา้ของท่านนกับุญเซราฟีมได ้

ดังน้ีแล้วสามารถกล่าวได้ว่าพระเจ้าได้ทรงประทานทรงกลดรัศมีอัน
รุ่งโรจน์ให้แก่นักบุญศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อเปล่งรัศมีแห่งพระองค์แม้แต่ขณะอยู่บนโลก
มนุษย ์

 
ค าถาม:  เราเรียกรัศมีท่ีอยูร่อบ  พระเศียรของพระเจา้ พระแม่มารีย ์และนกับุญองค์
อ่ืนวา่อยา่งไร   ทรงกลดรัศมีแสดงความส าคญัอยา่งไร  
 

 

ท าไมเราจึงเรียกตวัเองว่าเป็นชาวคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ 

 
 เราเรียกตวัเราเองวา่เป็นชาวคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ เพราะว่าเราเช่ือในพระ
เยซูคริสต์เจา้อย่างถ่องแทซ่ึ้งถูกบนัทึกไวใ้น “ข้อบัญญัติแห่งความเช่ือทางศาสนา” 
ซ่ึงเป็นสากลหน่ึงเดียวแห่งเหล่าอคัรทูต Apostolic ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารน าทางของพระ
จิตเจา้ ซ่ึงไม่มีการเปล่ียนแปลงค าสอนของพระเยซูเพื่อให้หลกัธรรมค าสอนทุกอยา่ง
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ความเข้าใจในเบือ้งต้น 

คงอยู่ อย่างถูกต้องและดีงาม นั่นคือเราชาวคริสต์ศาสนจกัรท่ีอยู่ใน พระคริสต์
เจ้าของเราชาวออร์โธด็อกซ์คริสเตียนอนัเป็นดั้งเดิมทีถู่กต้องและดีงาม 

 ส่วนชาวคริสตท่ี์เหลืออ่ืน ๆ   ท่ีศรัทธาต่อพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีขอ้ผกูพนับงัคบัไม่
เหมือนกบัชาวคริสเตียนออร์โธด็อกซ์          ไม่ไดเ้ป็นหน่ึงเดียวกบัศาสนจกัรออร์
โธด็อกซ์ดั้งเดิม พวกเขาเหล่านั้นคือชาวคริสตค์าทอลิก (ศาสนจกัรคาทอลิกแห่งกรุง
โรม)  โปรเตสแตนต ์(ลูเธอรัน)  แบบ็ติสท ์และนิกายอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
 
ค าถาม:  เราเรียกตวัเราเองวา่อยา่งไรและเพราะอะไร   ชาวคริสเตียนอ่ืน ๆ ท่ีมิไดเ้ป็น
หน่ึงเดียวกบัคริสตจ์กัรศกัด์ิสิทธ์ิออร์โธด็อกซ์เรียกวา่อยา่งไร  



 

 

 

 

 

บททีส่อง 

การสวดภาวนาอธิษฐาน 
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บทที่สอง  
การสวดภาวนาอธิษฐาน 
บทสวดภาวนาอย่างส้ัน 

ส าหรับชาวคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ทุกคนจ าเป็นจะต้องมีการสวดภาวนา
อธิษฐานทุก ๆ วนั ทั้งในเวลาเช้าและในเวลาเยน็ ก่อนรับประทานอาหารและหลงั
รับประทานอาหาร ก่อนการเร่ิมตน้ปฏิบติัหน้าท่ีการงานและหลงัจากการเสร็จส้ิน
หน้าท่ีการงานทุกอย่าง ยกตวัอย่างเช่น ก่อนเวลาเร่ิมตน้ชั้นเรียน และหลงัจากเสร็จ
ส้ินชัว่โมงในชั้นเรียน เป็นตน้ 

ในเวลาเช้า พวกเราจะสวดภาวนาขอบพระคุณพระเจา้ท่ีพระองคไ์ดท้รงปก
ปักษ์รักษาเราในยามท่ีพวกเราหลบัใหลในเวลาค ่าคืนท่ีผ่านมา และสวดขอพระพร
จากพระองคใ์ห้ทรงช่วยเหลือในการเร่ิมตน้หนา้ท่ีการงานในวนัใหม่ของพวกเราใน
ทุก ๆ คร้ัง 

ในเวลาเย็น ก่อนเขา้นอนพวกเราก็จะสวดภาวนาขอบพระคุณพระเจา้ ท่ี
พระองค์ไดท้รงประทานพระพรแก่ความราบร่ืนในหน้าท่ีการงานของเราท่ีผ่านมา 
และสวดภาวนาขอพระพรจากพระองคใ์ห้ทรงปกปักษรั์กษาคุม้ครองพวกเราในยาม
เวลาหลบัใหลแห่งค ่าคืน 

เพื่อความส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีในหนา้ท่ีการงานในแต่ละวนั จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
พวกเราชาวคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ทุกคน จะตอ้งสวดภาวนาขอพระพรจากพระเจา้
ให้ทรงช่วยเหลือพวกเราในหน้าท่ีการงานในทุก ๆ วนั และหลังจากเสร็จส้ินใน
หนา้ท่ีการงานในแต่ละวนั ก็จะตอ้งสวดภาวนาขอบพระคุณพระเจา้ดว้ย 
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เพื่อท่ีจะอธิบายความรู้สึกของพวกเราท่ีมีต่อพระเจา้ และต่อนกับุญของ
พระองค ์ ศาสนจกัรไดจ้ดัท าบทสวดภาวนาต่าง ๆ  และต่อไปน้ีคือบทสวดภาวนา
อธิษฐานทัว่ไปท่ีใชส้วดภาวนาอยูบ่่อย ๆ 

ในพระนามแห่งพระบิดา และพระบุตร และพระจิตศักดิสิ์ทธ์ิ อาเมน 
ในพระนาม ท่ีเป็นการแสดงความเคารพ และการสรรเสริญ  อาเมน คืออยา่ง

ถูกตอ้งและแทจ้ริง 
 
น้ีคือบทเร่ิมตน้ของการสวดภาวนาอธิษฐาน เพราะวา่พวกเรากล่าวสรรเสริญ

ค าน้ีก่อนค าอ่ืนใด ในบทสวดภาวนาอธิษฐาน 
ในพระนามน้ีพวกเราชาวคริสตเ์ตียนกล่าวขอออ้นวอนต่อ พระบิดาเจา้ พระ

บุตรเจา้และพระจิตเจา้ ท่ีเป็นพระตรีเอกานุภาพเจา้หน่ึงเดียวเป็นพระพรแห่งพระ
นามของพระองค์ท่ีมองไม่เห็น ได้ทรงเก้ือหนุนหน้าท่ีการงานของเราให้ประสบ
ความส าเร็จราบร่ืนทุกคร้ังท่ีเราสวดภาวนาออ้นวอนต่อพระองค ์

ค าถาม บทสวดภาวนาเหล่าน้ีมีช่ือเรียกวา่อยา่งไร เรากล่าวพระนามของใคร
ในบทสวดภาวนาน้ี พวกเราประสงคส่ิ์งใดในทุก ๆ คร้ังท่ีเราสวดภาวนาอธิษฐานต่อ 
พระบิดา และพระบุตร และพระจิตศกัด์ิสิทธ์ิ  ค  าวา่ อาเมน มีความหมาย วา่อยา่งไร 

ขอพระเจ้าทรงประทานพร 
ค าภาวนาสั้น ๆ น้ี พวกเรากล่าวภาวนาทุก ๆ คร้ังของการเร่ิมตน้หนา้ท่ี

ภาระกิจการกระท างาน ทั้งปวง 
ค าถาม  พวกเรากล่าวขออะไรจากพระเจา้ ในค าสวดภาวนาน้ี 

ขอพระเจ้าทรงมีพระเมตตาเทอญ 
 ค าสวดภาวนาอธิษฐานน้ีมีมาแต่ดั้งเดิมโบราณกาลส าหรับชาวคริสตเ์ตียน
ทัว่ๆไป เป็นค าท่ีง่ายต่อการจดจ า แมก้ระทั้งส าหรับเด็กเล็ก ค าสวดภาวนาน้ี พวกเรา
ชาวคริสตเ์ตียนจะกล่าวออ้นวอนต่อพระเจา้ เม่ือพวกเราส านึกถึงบาปของตนเอง เป็น
การสรรเสริญต่อพระตรีเอกานุภาพเจา้ พวกเราชาวคริสตเ์ตียนจะกล่าวภาวนาค า
ภาวนาน้ี สามคร้ัง และจะกล่าวค าภาวนาน้ีสิบสองคร้ังส าหรับการสวดออ้นวอนขอ
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พระพรจากพระองคทุ์กๆหน่ึงชัว่โมงของกลางวนั และกลางคืน และจะกล่าวค า
ภาวนาน้ี ส่ีสิบคร้ังต่อชัว่โมงเป็นการขอพระพรของพระเจา้ใหท้รงมีพระเมตตาต่อ
การด ารงชีวติของเราในทุก ๆ ดา้น 

 
บทสวดสรรเสริญต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า 

ขอสรรเสริญต่อพระองค์ พระเจ้าของเหล่าข้าพระองค์ ขอสรรเสริญต่อพระองค์ 
 การสรรเสริญในบทสวดภาวนาน้ีในท่ีน้ีเราไม่ได้ขออะไรจากพระเจา้ แต่
เป็นการคารวะสรรเสริญต่อพระองค ์และอาจจะกล่าวสั้น ๆไดว้่า ขอสรรเสริญพระ
เจ้า การกล่าวค าภาวนาน้ี จะกล่าวเม่ือส้ินสุดภาระกิจหนา้ท่ีการงานทั้งปวง เป็นการ
ขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีทรงมีพระเมตตาเก้ือกลูต่อภาระกิจท่ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 

 
คนฟาริสี และคนเก็บภาษี ในการสวดภาวนาอธิษฐานในพระวิหาร 

บทสวดภาวนาของคนเกบ็ภาษี 
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงมีพระเมตตาต่อข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปด้วยเทอญ 

 บทสวดภาวนาของคนเก็บภาษีน้ี เป็นการแสดงให้เห็นถึงการส านึกใน
ความผิดบาปของบุคคลผูน้ี้ ว่าไดรั้บการอภยัจากพระเจา้ บทสวดภาวนาน้ีน ามาจาก
สุภาษิตบทหน่ึงของพระเยซู ท่ีคร้ังหน่ึงพระองค์ได้ทรงตรัสเทศนาสั่งสอนต่อ
ประชาชน ในพระสุภาษิตน้ีพระองคไ์ดท้รงยกตวัอยา่ง ของบุคคลสองคนท่ีมาสวด
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ภาวนาในพระวิหารของพระเจา้ คนหน่ึงคือ ฟาริสี (คือเหล่าผู้น าของศาสนายิวซ่ึงมี
ความรู้เร่ืองกฎระเบียบข้อบังคับของศาสนาอย่างดีและคอยดูแลให้ประชาชนปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด พวกฟาริสีและครูสอนกฎระเบียบชาวยิวเหล่านีไ้ม่ชอบพระเยซู ) 
และอีคนหน่ึงคือ คนเก็บภาษี (ในสมัยนั้น ถือว่าเป็นคนบาปในหมู่พวกยิวด้วยกัน
เพราะว่าเป็นคนท่ีคอยขูดรีดภาษีประชาชนเป็นประจ า) ในพระสุภาษิตนั้นคนฟาริสี
ยนืสวดภาวนาต่อพระเจา้ในส่วนกลางของพระวิหารของพระเจา้อยา่งทรนงตน และ
กล่าวขอบพระคุณพระองค์ท่ีตนเองนั้นไม่เป็นอย่างคนบาป ดงัคนเก็บภาษี และตวั
เขาเองนั้น ก็ท  าบุญมอบทานจากหน่ึงในสิบส่วนของทรัพย์ท่ีเขาหามาได้แก่คน
ยากจน และสองวนัในสัปดาห์เขาก็ไดรั้กษาศีลอด แต่คนเก็บภาษีนั้นส านึกวา่ตวัเองมี
บาปหนา ไดย้ืนสวดภาวนาต่อพระเจา้ท่ีขา้งๆทางเขา้พระวิหาร และไม่กลา้แมแ้ต่จะ
แหงนหนา้มองไปบนทอ้งฟ้า และตีอกร้องพร ่ าดว้ยความเศร้าใจวา่ ข้าแต่พระเจ้า ขอ
ทรงมีพระเมตตาต่อข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปด้วยเทอญ การภาวนาต่อพระเจา้ดว้ย
ความถ่อมตนของคนเก็บภาษีน้ีจะได้รับความเห็นใจจากพระเจ้า มากกว่าฟาริสีผู ้
ทรนงตน 
ค าถาม บทสวดภาวนาน้ีมีช่ือเรียกวา่อยา่งไร บทสวดภาวนาน้ีเอามาจากไหน ช่วยเล่า
เก่ียวกบัสุภาษิตน้ีไดห้รือไม่ ท าไม่พระเจา้ทรงมีพระเมตตาต่อคนเก็บภาษีมากกวา่
คนฟาริสี 
 
 

บทสวดภาวนาต่อพระเยซูคริสต์เจ้า 
ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้า พระบุตรแห่งพระเจ้าตามค าภาวนาของพระแม่ผู้บริสุทธ์ิและ

เหล่านักบุญทุกท่านขอทรงมีพระเมตตาต่อเหล่าข้าพระองค์ด้วยเทอญ 
 ขอทรงมีพระเมตตาต่อเหล่าขา้พระองค์ดว้ยเทอญ พวกเราสวดภาวนาออ้น
วอนต่อพระองคใ์ห้ทรงมอบพระเมตตาและทรงให้อภยัในบาปของพวกเรา พระเยซู 
คือพระผูไ้ถ่ ทรงเป็นพระคริสต ์และทรงเป็นพระผูเ้จิม ขอทรงยินดีและทรงสดบัฟัง
ค าสวดภาวนา 
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พระเยซูคริสตเ์จา้ผูท้รงเป็นพระบุตรแห่งพระเจา้ ผูท้รงเป็นลกัษณ์ท่ีสองแห่งพระตรี
เอกานุภาพ เฉกเช่นพระบุตรแห่งพระเจา้ พระองคท์รงเป็นพระเจา้อย่างแทจ้ริง ทรง
เสมอเทียบเท่ากบัพระบิดาเจา้ และพระจิตศกัด์ิสิทธ์ิเจา้ 
 พวกเราขนานนามพระองค์ว่า พระเยซู พระองค์ทรงเป็นพระผูช่้วยไถ่ถอน 
เพราะวา่พระองค ์ไดท้รงไถ่ถอนพวกเราจากความผิดบาปและความมรณาชัว่นิรันดร์
ทางจิตวญิญาณ เพื่อส่ิงน้ี ผูเ้ป็นพระบุตรแห่งพระบิดาเจา้ จึงไดท้รงเสด็จมาจุติในพระ
แม่มารียม์ารดาเจา้ ด้วยการสถิตของพระจิตเจา้ในพระนางมารียบ์นพระมงัสาแห่ง
ความเป็นมนุษย ์คือรับเอาเน้ือนงัและจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษยจ์ากพระมารดา
มารียเ์จา้ และทรงประสูติพระองคผ์ูเ้ป็นมนุษยอ์ยา่งพวกเราทุกๆคน แต่เป็นองคผ์ูท้รง
ไร้ซ่ึงบาป เพื่อทรงรับเอาความทนทุกข์ทรมานแห่งบาปทั้งปวงของมนุษย์ไวใ้น
พระองคเ์อง พระองคท์รงรักพวกเราทุก ๆ คน ผูเ้ป็นคนบาป ทรงรับการทรมานและ
ทรงส้ินพระชนม์บนกางเขนเพื่อช าระบาปแก่พวกเราทุกๆคน และได้ทรงคืนพระ
ชนม์ข้ึนมาในวนัท่ีสาม พระองค์ได้ทรงเอาชนะบาปและความตายทั้งปวง และได้
ทรงมอบชีวิตนิรันดร์แก่พวกในการส านึกถึงความผิดบาปของตวัเราเอง และไม่คาด

พระเยซูคริสตเ์จา้ 
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หลงัเพียงพลงัแห่งการสวดภาวนาของตวัเราเองเท่านั้น แต่พวกเราทุก ๆ คนยงัคงสวด
ภาวนาอ้อนวอนต่อเหล่านักบุญทุก ๆ ท่านและต่อพระแม่มารีย์มารดาเจ้าผูท้รง
ปกป้อง และผูท่ี้ใกลชิ้ดในพระองค์ขอพระเมตตาต่อพระคริสต์ให้ทรงไถ่ถอนและ
มอบพระพรแห่งการช่วยกู ้แก่ผูเ้ป็นคนบาปอยา่งพวกเราทุก ๆ คน 
 พระคริสตผ์ูช่้วยให้รอดของพวกเรายงัไดรั้บการขนานพระนามอีกวา่เป็น
พระผูไ้ดรั้บการเจิม (เป็นพระคริสตเ์จา้) เพราะพระองคคื์อองคผ์ูท้รงเตม็เป่ียมดว้ย
พระพรแห่งพระจิตศกัด์ิเจา้ ดงัเช่นในหนงัสือคมัภีร์พนัธสัญญาฉบบัเก่า ผูท่ี้ไดรั้บ
การเจิม เป็นกษตัริย ์ผูเ้ผยพระวจัน และพระสงฆรู์ปแรก 

 ค าถาม ใครคือพระบุตรของพระเจา้  เราขนานนามพระองคว์า่อยา่งไร ท าไม
เราเรียกพระองคว์า่พระผูช่้วยใหร้อด พระองคไ์ดท้รงกระท าการช่วยกูใ้หร้อดแก่พวก
เราอยา่งไร 

บทสวดภาวนาแด่พระจิตเจ้า 

 
กษตัริย์เจ้าแห่งสรวงสวรรค์ พระผู้ปลอบประโลม พระจิตอันบริสุทธ์ิเทีย่ง

ธรรม องค์ผู้ทรงสถติอยู่ทุกหนแห่ง และทรงเติมเต็มทุกส่ิง องค์ผู้ทรงประทานพรแด่
ชีวิต ขอโปรดทรงเสด็จมาและสถติกบัข้าพระองค์ และช าระข้าพระองค์ทัง้หลาย จาก
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ความโสมมทัง้ปวง และขอทรงคุ้มครองจิตใจเหล่าข้าพระองค์ด้วยพรประเสริฐด้วย
เทอญ 
กษัตริย์ – คือพระจิตผูเ้ป็นเจา้ พระผู้ปลอบประโลม พระจิตศกัด์ิสิทธ์เจา้อนัเท่ียงแท้
แห่งพระองค์ ท่ีทรงสถิตอยู่ทัว่ทุกหนแห่ง และทรงเติมเต็มทุกส่ิง ด้วยสมบติัแห่ง
สรวงสวรรค์คือพระพรอนัประเสริฐ ผูท้รงประทานชีวิต ขอทรงเสด็จมาสถิตบน
จิตใจของพวกเรา ให้ความชัว่ร้ายทั้งหลายทั้งปวงซ่ึงเป็นบาปทั้งมวลไดรั้บการช าระ
ลา้ง ดว้ยพระพรอนัประเสริฐของพระองค ์

ในบทสวดภาวนาน้ี พวกเราสวดภาวนาต่อพระจิตเจา้ ผูท้รงเป็นลกัษณ์ท่ี
สามแห่งพระตรีเอกานุภาพเจา้ 

พวกเราขนานพระนามแห่งพระจิตเจา้วา่ กษตัริยเ์จา้แห่งสรวงสวรรค ์เพราะ
พระองคท์รงเป็นพระเจา้แทจ้ริง เสมอเทียบเท่ากบัพระบิดาเจา้และพระบุตรเจา้ ทรง
เป็นองค์พระผูท้รงครอบครองและจดัการทุกส่ิงในพวกเรา แห่งแผ่นดินโลก เรา
ขนานพระนามพระองค์วา่ พระผู้ปลอบประโลม เพราะพระองค์ทรงปลอบประโลม
พวกเราให้หายจากการโศกเศร้า จากความโชคร้าย ดังท่ีพระจิตเจ้าได้ทรงปลอบ
ประโลมเหล่าอคัรสาวกทั้งสิบท่านของพระเยซูคริสต์เจา้เม่ือคร้ันท่ีพระเยซูไดท้รง
เสด็จข้ึนสู่สรวงสวรรคไ์ปแลว้ 

พวกเราเรียกขานพระนามของพระจิตเจา้ว่า ทรงเป็นพระจิตเจ้าที่แท้จริง 
(ดงัท่ีพระผูไ้ถ่ไดท้รงขนานพระนามพระจิตเจา้ไว)้ เพราะว่าพระองค์คือพระจิตเจา้
อนัศกัด์ิสิทธ์ิผูท่ี้ทรงสั่งสอนเราด้วยความถูกต้องและแท้จริงเพียงส่ิงเดียวท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการรับใชข้องพวกเราในการถูกช่วยกูใ้หร้อด 

พระองคคื์อพระเจา้ พระองคท์รงสถิตอยูท่ ัว่ทุกหนแห่งและทรงเติมเตม็ทุก
ส่ิงดว้ยพระองคเ์อง พระองคเ์ป็นดัง่องคผ์ูท้รงปกครองดูแลโลกทุกส่ิงท่ีมองเห็นได ้ท่ี
ไหนท่ีมีความจ าเป็นต่อการไดรั้บมอบ พระองคท์รงมีสมบติัอนัประเสริฐ คือองคผ์ู ้
ทรงรักษาสัพส่ิงทั้งมวลท่ีเป็นคุณความดีและตน้ก าเนิดแห่งคุณความดีทั้งมวล ท่ี
จ าเป็นส าหรับพวกเราทุก ๆ คนจะตอ้งมี 
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พวกเราเรียกขานพระจิตศักด์ิสิทธ์ิเจ้าว่า เป็นองค์ผู ้ทรงประทานชีวิต 
เพราะว่าทุกส่ิงท่ีอาศยัอยู่บนโลกน้ีมีชีวิตและเคล่ือนไหวไปดว้ยการอ านวยคุม้ของ
พระจิตเจา้ นั้นก็คือทุกส่ิงไดรั้บชีวิตจากพระองค ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษยผ์ูท่ี้ไดรั้บ
การประทานพระจิตเจา้จากพระองค์ และไดรั้บการประทานชีวิตนิรันดร์หลงัความ
ตาย และไดรั้บการช าระบาปโดยผา่นพระองค ์

ถา้พระจิตศกัด์ิสิทธ์ิเจา้ไดท้รงครอบครองคุณสมบติัอนัล ้ าลึกเช่นน้ีแลว้ ทุก
หนทุกแห่งก็จะเต็มพร้อมดว้ยการสถิตของพระพรประเสริฐของพระองค ์และทุกส่ิง
ก็จะไดรั้บการมอบประทานชีวิต พวกเราทุก ๆ คนจึงสวดออ้นวอนต่อพระองค์ ให้
ทรงเสด็จลงมาสถิตกบัพวกเรา ซ่ึงนั้นก็คือขอให้เสด็จมาอยกูบัพวกเราตลอดเวลา ดัง่
เช่นการทรงสถิตอยูบ่นพระวิหารของพระองค ์ทรงช าระลา้งความผิดบาป และความ
ชัว่ทั้งปวงของพวกเรา ซ่ึงก็คือ ท าใหพ้วกเราคนบาปไดรั้บความศกัด์ิสิทธ์ิและมีค่าพอ
ในพระองค์ ทรงสถิตอยู่ในพวกเรา ขอให้พระองค์ทรงไถ่ถอนจิตวิญญาณพวกเรา
จากบาปทั้งมวลและจากผูท่ี้ลงทณัฑค์นบาป ดว้ยพรอนัประเสริฐของพระองคแ์ละขอ
ทรงประทานอาณาจกัรแห่งพระองคแ์ก่พวกเรา 

 
ค าถาม พวกเราสวดบทสวดภาวนาน้ีแก่ผูใ้ด พระจิตศกัด์ิสิทธ์ิเจา้เป็นลกัษณ์

ท่ีเท่าไรของพระตรีเอกานุภาพ พระองคท์รงไดรั้บการเรียกขนานพระนามวา่อยา่งไร
ในบทสวดภาวนาน้ี ท าไม กษตัริยแ์ห่งสรวงสวรรค ์พระผูป้ลอบประโลมพระจิตเจา้
อนัแทจ้ริงจึงทรงสถิตและทรงเติมเต็มอยูท่ ัว่ทุกหนแห่ง พวกเราสวดภาวนาขออะไร
จากพระองค์ อะไรคือความหมายท่ีว่า – ขอทรงเสด็จมาและขอทรงสถิตอยู่ในพวก
เรา – ขอทรงช าระขา้พระองคท์ั้งหลายจากความโสมมทั้งปวง  – และขอทรงคุม้ครอง
จิตใจเหล่าขา้พระองคด์ว้ยพรประเสริฐดว้ยเทอญ 
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บทสวดภาวนาสรรเสริญของทูตสวรรค์ต่อพระตรีเอกานุภาพเจ้า 
พระผู้เป็นเจ้าผู้ ศักดิสิ์ทธ์ิองค์ผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิจอมโยธา  

องค์ผู้ทรงไว้ซ่ึงความมรณา ขอทรงมีพระเมตตาแก่เราเทอญ 
 

จอมโยธา –  คือองคผ์ูท้รงพลงัอ านาจ  องค์ผู้ทรงไว้ซ่ึงความมรณา – ไร้ซ่ึง
ความตายชัว่นิรันดร 
ค าสวดภาวนาน้ีจ าเป็นจะตอ้งอ่านซ ้ ากนัสามคร้ังเพื่อเป็นการสรรเสริญแก่
พระตรีเอกานุภาพเจา้ 
บทสวดสรรเสริญของทูตสวรรค์ ท่ีไดรั้บการเรียกขานเช่นน้ีเพราะว่า เหล่า

ทูตสวรรค์ของพระเจา้ท่ีลอ้มรอบพระบลัลงัก์ของพระองค์ ใช้บทสวดภาวนาน้ีขบั
ร้องสรรเสริญบนอาณาจกัรของพระเจา้ พวกเราเหล่ามนุษยท่ี์เช่ือในพระคริสตเ์จา้ จึง
ได้น าบทสวดภาวนาน้ีมาขบัร้องสรรเสริญแด่พระองค์ หลังจากการประสูติของ
พระองคผ์า่นพน้ไปแลว้กวา่ 400 ปี ในชัว่เวลานั้นไดเ้กิดเหตุการณ์อศัจรรยอ์ยา่งหน่ึง
ข้ึนคือ ท่ีกรุงคอนสแตนตินโนเปิล ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงท าลาย
บา้นเมืองและชีวิตของประชาชนท่ีอยูอ่าศยัในบริเวณนั้น       ในรัชสมยัของกษตัริย ์
ฟีโอโดซ่ี ท่ีสอง ผูป้กครองเมืองอยูใ่นขณะนั้น เหล่าประชาชนไดร้วมตวักนัสวดออ้น
วอนภาวนาต่อพระเจา้ และในระหวา่งช่วงเวลาของการสวดภาวนาของประชาชนนั้น  
เด็กชายผูบ้ริสุทธ์ิคนหน่ึงมีพลงับางอย่างท่ีมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ได้ยกตวัเขาให้
ลอยข้ึนไปบนทอ้งฟ้า และจากนั้นไดล้อยกลบัลงมาบน 
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แผ่นดินโลก เด็กนั้นได้เล่าถึงเร่ืองราวท่ีเขาได้พบเห็นแก่เหล่าประชาชนว่า ใน
ระหวา่งท่ีตวัเขาเองลอยอยูบ่นทอ้งฟ้าสูงนั้นไดย้ินเสียงบนทอ้งฟ้า เหมือนทูตสวรรค์
ก าลงัขบัร้องบทสวดสรรเสริญว่า พระผู้เป็นเจ้าผู้ศักดิ์สิทธ์ิองค์ผู้ทรงอิทธิฤทธ์ิจอม
โยธา องค์ผู้ทรงไว้ซ่ึงความมรณา เหล่าประชาชนหลงัฟังค าสนทนาของเด็กนั้นเสร็จ
ส้ิน ก็ขบัร้องบทสวดสรรเสริญน้ีซ ้ าอีก และไดเ้พิ่มค าว่า ขอทรงมีพระเมตตาแก่เรา
เทอญ หลงัจากนั้นแผน่ดินไหวก็ไดเ้งียบสงบลง 

ในบทสวดภาวนาบทน้ีเราเรียกว่าพระเจา้ว่าเป็นลกัษณ์ท่ีหน่ึงแห่งพระตรี
เอกานุภาพเจา้ คือผูเ้ป็นพระบิดาเจา้ผูท้รงโยธากว่าพระบุตร เพราะว่าพระองค์ทรง
เป็นพระบิดาเจา้พระผูท้รงโยธาในทุกสรรพส่ิง ดงัท่ีพระบุตรเจา้ของพระองค์ทรง
ได้รับการทนทุกข์ทรมานจนส้ินพระชนม์ และทรงคืนพระชนม์ การไร้ซ่ึงความ
มรณาน้ีคือความเป็นพระจิตศกัด์ิสิทธ์ิเจา้เพียงผูเ้ดียวของพระองคอ์นัเป็นนิจนิรันดร์ 
รวมทั้งพระบิดาเจา้และพระบุตรเจา้ดว้ย และทุกส่ิงท่ีถูกสถาปณาสร้างนั้นไดรั้บการ
ประทานชีวิต อย่างมนุษยเ์ราทุก ๆ คนและไดรั้บการประทานความเป็นนิรันดร์ทาง
จิตวญิญาณดัง่พระองค ์

 

เด็กชายผูบ้ริสุทธ์ิลอยตวัข้ึนไปบนทอ้งฟ้าดว้ยพลงับางอยา่งท่ีมองไม่เห็น 

 ในระหวา่งการชุมนุมสวดภาวนาขอความเมตตาจากพระเจา้ ท่ีกรุงคอนสแตนตินโนเปิล 
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ดงันั้นในบทสวดภาวนาน้ีค าวา่ ศักดิ์สิทธ์ิ เราจะกล่าวภาวนาซ ้ ากนัสามคร้ัง
ซ่ึงบทสวดน้ีมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ พระตรีเอกานุภาพเจ้า หรือ พระไตรลักษณ์เจ้า 
นั้นเอง 

ค าถาม เราสวดภาวนาแก่พระไตรลกัษณ์เจา้ท่ีเท่าไหร่ในบทสวดภาวนาน้ี 
เราจะตอ้งกล่าวบทสวดภาวนาน้ีดว้ยกนัก่ีคร้ัง บทสวดภาวนาน้ีมีช่ือเรียกว่าอยา่งไร  
ท าไมถึงเรียกว่าบทสวดสรรเสริญของทูตสวรรค์  ท่ีมาบทสวดภาวนาน้ีมีประวติั
ศาตร์เร่ืองราวความเป็นมาอยา่งไร  ท าไมถึงเรียกบทสวดภาวนาน้ีวา่พระไตรลกัษณ์
เจา้ 

 
บทสรรเสริญแด่พระตรีเอกานุภาพเจ้า 

 

ขอสรรเสริญ ต่อพระบิดา และพระบุตร 
และพระจิตศักดิ์สิทธ์ิ ตราบน้ีและตลอดไป และจนช่ัวนิรันดร 

ในบทสวดภาวนาบทน้ีไม่ไดมี้การออ้นวอนภาวนาขอส่ิงใดจากพระเจา้ แต่
เป็นค าสวดภาวนาสรรเสริญต่อพระองค ์ผูท้รงปรากฏต่อมวลมนุษยเ์ป็นสามลกัษณ์
แห่งพระตรีเอกานุภาพเจา้ คือ พระบิดา และพระบุตร และพระจิตอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ผูท่ี้
ทรงไดรั้บการเคารพสรรเสริญ ใหเ้ป็นหน่ึงเดียวตราบนิจนิรันดร์ 

 
ค าถาม   พวกเราสวดเคารพสรรเสริญต่อผูใ้ดในบทสวดภาวนาน้ี 
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บทสวดภาวนาแด่พระตรีเอกานุภาพเจ้า 

 

ข้าแต่พระตรีเอกานุภาพเจ้าขอทรงมีพระเมตตาต่อเหล่าข้าพระองค์ พระผู้

ทรงเป็นใหญ่แห่งสรวงสวรรค์ขอทรงประทานอภัยในบาปของเหล่าข้าพระองค์ที่
ละเมิดในพระบัญญัติของพระองค์ ขอพระจิตเจ้าจงเสด็จมาสถิตและทรงรักษาคน

บาปอย่างเหล่าข้าพระองค์ เพื่อพระนามของพระองค์จะทรงได้รับการเคารพ
สรรเสริญตลอดไป 

ความหมายของการสวดภาวนาต่อพระตรีเอกานุภาพเจา้ ผูท้รงเป็นพระไตร
ลกัษณ์เจา้สูงสุด อนัประกอบดว้ย พระบิดาเจา้ และพระบุตรเจา้ และพระจิตเจา้ 
รวมกนัเป็นองคผ์ูสู้งสุดหน่ึงเดียว พวกเราผูเ้ป็นคนบาปสวดภาวนาต่อพระนามของ
พระองค ์ ใหท้รงขจดัปัดเป่าความป่วยไขข้องพวกเราอนัเกิดจากการกระท าบาปท่ีได้
ละเมิดพระบญัญติัของพระเจา้ เพื่อท่ีพระนามของพระองคจ์ะไดเ้ป็นท่ีสรรเสริญ 
หลงัจากการขจดัปัดเป่าบาปน้ีแลว้ 

บทสวดภาวนาน้ี พวกเราสวดออ้นวอนอธิฐานต่อพระไตรลกัษณ์ทั้งสาม
ของพระเจา้ และหลงัจากนั้นสวดภาวนาต่อพระบิดาเจา้เพื่อขอให้พระองค์ทรงขจดั
ปัดเป่าบาปของเรา หลงัจากนั้นสวดภาวนาต่อพระบุตรเจา้เพื่อขอให้พระองค์ทรง
ประทานอภยัในบาปของเราท่ีไม่ประพฤติตามพระบญัญติัของพระเจา้ และหลงัจาก
นั้น เป็นการสวดภาวนาต่อพระจิตเจา้เพื่อขอให้ทรงสถิตอยูใ่นพวกเราเพื่อช่วยรักษา
ความอ่อนแอทางจิตวญิญาณอนัเกิดจากบาปของพวกเรา 

ในค าภาวนาทา้ยบทสวดท่ีเขียนวา่ เพือ่พระนามของพระองค์จะทรงได้รับ
การเคารพสรรเสริญตลอดไป  นั้นมีความสัมพนัธ์ต่อพระตรีเอกานุภาพเจา้ หรือพระ
ไตรลกัษณ์เจา้ คือพระบิดาเจา้ และพระบุตรเจา้ และพระจิตเจา้ ดงัท่ีพระองคท์รงเป็น
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หน่ึงเดียว และพระนามของพระองคก์็มีหน่ึงเดียว เพราะฉนั้นพวกเราจึงกล่าวในค า
ภาวนาวา่ พระนามของพระองค์ แต่ไม่ใช่กล่าววา่ เหล่าพระนามของพระองค์ 

ค าถาม บทสวดภาวนาน้ีเป็นบทสวดภาวนาประเภทไหน พวกเราสวดภาวนาต่อผูใ้ด 
ค าว่า ขอทรงประทานอภัยในบาปของเหล่าข้าพระองค์ท่ีละเมิดในพระบัญญัติของ
พระองค์ ขอทรงเสด็จมาสถิตและทรงรักษาคนบาปอย่างเหล่าข้าพระองค์ นั้นจะ
อธิบายไดว้่าอยา่งไร พวกเราให้ความสนใจต่อส่ิงใด เม่ือเรากล่าวค าภาวนาวา่ “เพ่ือ
พระนามของพระองค์จะทรงได้รับการเคารพสรรเสริญตลอดไป”  และค าภาวนาน้ีมี
ความหมายเป็นอยา่งไร 

 

 

 

บทสวดภาวนาแห่งพระผู้เป็นเจ้า 

 
พระเยซูคริสตเ์จา้ก าลงัทรงสอนการสวดภาวนาแก่ศิษยข์องพระองค ์
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ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทัง้หลาย ผู้ทรงสถติในสวรรค์ 1 ขอให้พระ
นามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ  2 ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาต้ังอยู่  3 
ขอให้เป็นไปตามพระทยัของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรกใ็ห้เป็นอย่างน้ันใน
แผ่นดินโลก  4 ขอทรงโปรดประทานอาหารประจ าวันแก่ข้าพระองค์ทัง้หลายในกาล
วันน้ี 5 และขอทรงประทานอภัยในบาปของข้าพระองค์ เหมือนทีข้่าพระองค์ได้ให้
อภัยแก่ผู้ทีท่ าผิดต่อข้าพระองค์ 6 และขออย่าน าพาข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง 7 
แต่ขอให้พ้นจากความช่ัวร้าย อาเมน 

แด่พระอาณาจักรและพระฤทธ์ิธาแห่งพระองค์ พระบารมีจงมีแด่ พระบิดา
เจ้า และพระบุตรเจ้า และพระจิตเจ้า ตราบน้ี ตลอดไป และจนช่ัวนิรันดร 

ในบทสวดภาวนาน้ีเราเรียกวา่บทสวดสรรเสริญต่อพระเจา้ เพราะวา่องค์
พระเยซูคริสตเ์จา้ไดท้รงมอบบทสวดภาวนาน้ีดว้ยพระองคเ์องแก่เหล่าสานุศิษยข์อง
พระองค ์ เม่ือคร้ันท่ีพวกท่านไดข้อร้องต่อพระองคใ์หท้รงสั่งสอนพวกท่านในการ
สวดภาวนา เพราะฉนั้นแลว้บทสวดภาวนาน้ีจึงเป็นบทสวดภาวนาหลกัส าหรับพวก
เราทุก ๆ คน 

ในบทสวดภาวนาน้ีพวกเราสวดออ้นวอนต่อพระบิดาเจา้ ผูท้รงเป็นองค์
ลกัษณ์ท่ีหน่ึงแห่งพระตรีเอกานุภาพเจา้  

ในบทสวดภาวนาน้ีไดมี้การแบ่งค าภาวนาสวดออ้นวอนขอออกเป็นเจด็ส่วน 
และค าภาวนาสวดสรรเสริญ 

การสวดภาวนาขอต่อองคพ์ระบิดาเจา้ ผู้ทรงสถิตในสรวงสวรรค์ ค  าภาวนา
อธิษฐานเหล่าน้ีพวกเราสวดอธิษฐานต่อพระเจา้ และในบทภาวนาน้ีพวกเราเรียก
พระองค์ว่า พระบิดาเจา้แห่งสรวงสวรรค์แห่งนิจนิรันดร์ และพวกเราวิงวอนขอให้
พระองคท์รงสดบัฟังค าภาวนาอธิฐานออ้นวอนของพวกเรา 

ทุกคร้ังท่ีเรากล่าวค าภาวนาอธิษฐานถึงพระองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงสถิตอยู่
บนฟ้าสวรรค ์เราจะตอ้งอธิษฐานดว้ยจิตสามญัส านึกแห่งการรู้สึกถึงพระองคภ์ายใน
จิตใจของเรา แต่ไม่ใช่การภาวนาต่อเหล่ากอ้นเมฆสีครามบนทอ้งฟ้าท่ีลอยอยู่เหนือ
เรา หรือท่ีเราเรียกวา่ทอ้งฟ้า 
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บทภาวนาวงิวอนท่อนท่ีหน่ึง ขอให้พระนามของพระองค์เป็นทีเ่คารพ
สักการะ คือการวงิวอนขอใหพ้ระองคน์ าทางกิจการและการกระท าของการด ารงชีวติ
เราไปในทางอนัชอบธรรม ในความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งการสรรเสริญในพระนามของ
พระองค ์

บทภาวนาวงิวอนท่อนท่ีสอง ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ คือการ
ภาวนาวงิวอนขอใหเ้รามีคุณค่าเพียงพอในอาณาจกัรสวรรคข์องพระองค ์ ทั้งขอให้
แผน่ดินโลกน้ีเตม็ไปดว้ยความทรงธรรม ความรัก และสันติภาพ ขอใหส่ิ้งเหล่าน้ีจง
บงัเกิดอยูเ่หนือเรา 

บทภาวนาวิงวอนท่อนท่ีสาม ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ใน
สวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างน้ันในแผ่นดินโลก คือการขอให้ทุกส่ิงไม่ไดเ้ป็นไป
ตามประสงคข์องพวกเรา แต่ขอใหเ้ป็นไปตามพระประสงคข์องพระเจา้ และของทรง
ประทานความช่วยเหลือให้พวกเราเช่ือฟังและปฎิบติัตามพระประสงค์ของพระองค์
บนแผ่นดินโลกน้ีโดยไม่ขดัพระทยัและพร ่ าบ่นในพระองค์ แต่จะประพฤติและ
ปฏิบติัตามดว้ยความรักและความยินดีในพระองค์ดงัเหล่าเทพสวรรค์ผูศ้กัด์ิสิทธ์ิรับ
ใชพ้ระองค ์เพราะวา่พระองคเ์ป็นองคท่ี์ทราบกนัทัว่กนัว่าเป็นองคผ์ูป้ระเสริฐเหมาะ 
และเป็นองคผ์ูจ้  าเป็นส าหรับพวกเราทุก ๆ คน เพราะวา่ พระองคท์รงมีพระประสงคดี์ 
มากกวา่ท่ีเรามีประสงคดี์แก่ตวัเราเอง 

บทภาวนาวงิวอนท่อนท่ีส่ี ขอทรงโปรดประทานอาหารประจ าวนัแก่ข้า
พระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้ คือการภาวนาขอใหพ้ระองคท์รงประทานอาหารท่ี
จ าเป็นแก่พวกเราในกาลวนัน้ี นอกเหนือจากอาหารแลว้ ในท่ีน้ียงัหมายถึงส่ิงจ าเป็น
อ่ืน ๆ ส าหรับการด ารงชีพอยูบ่นผนืแผน่ดินน้ี คือเส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร
ประจ าวนั  แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับช าระร่างการและโลหิตของเราใหบ้ริสุทธ์ิคือ
อาหารสวรรคแ์ห่งพระองค ์ นั้นก็คือพระกระยาหารวรกายและพระโลหิตอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิในพิธีศีลมหาสนิท ซ่ึงถา้ไร้ซ่ึงส่ิงน้ีแลว้ พวกเราก็จะไม่ไดรั้บความรอดและ
ความเป็นนิรันดร์ทางจิตวิญญาณเลย 
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พระบญัชาของพระเจา้ท่ีมีต่อพวกเราทุก ๆ คนนั้นคือ อยา่ประสงคใ์นความ
ร ่ ารวย อยา่ฟุ่มเฟือย แต่ใหด้ ารงชีวติอยูอ่ยา่งพอเพียงตามท่ีจ าเป็นเท่านั้น เพราะวา่ส่ิง
ส าคญัท่ีสุดท่ีควรฝากความหวงัใจคือในพระเจา้เท่านั้น ใหจ้  าไวว้า่พระองคเ์ป็นดัง่
พระบิดาของเราท่ีคอยดูแลเอาใจใส่พวกเราอยูต่ลอดเวลา 

บทภาวนาวงิวอนท่อนท่ีหา้ และขอทรงประทานอภัยในบาปของข้าพระองค์ 
เหมือนทีข้่าพระองค์ได้ให้อภัยแก่ผู้ทีก่ระท าผดิต่อข้าพระองค์ คือการขอใหท้รงอภยั
ในบาปของพวกเรา อยา่งท่ีพวกเราไดใ้ห้อภยัต่อผูท่ี้กระท าผดิคือดูถูกเหยยีดหยาม
และท าใหเ้ราเจบ็ช ้าน ้าใจ 

ในการภาวนาวิงวอนขออภัยในบาปของเราน้ี เรียกว่า  เราผู้ เป็นลูกหนี ้
เพราะว่าพระเจา้ไดท้รงประทานก าลงัพรของพระองค์แก่พวกเราเท่าเทียมเสมอกนั
ทุก ๆ คน เพื่อท่ีเราจะสามารถประกอบความดีได้ แต่มีบ่อยคร้ังท่ีพวกเรายงัหัน
กลบัไปกระท าบาป ดงันั้นพวกเราทุก ๆ คนจึงเป็นหน้ีพระองคแ์ละเราจะตอ้งกระท า
ความดีทดแทนบาปท่ีไดก้ระท าไปต่อพระเจา้ และถา้เรายงัไม่ใหอ้ภยัต่อผูท่ี้กระท าผิด
ต่อเราอย่างจริงใจแลว้ พระเจา้ก็จะไม่ให้อภยัแก่เราเช่นกนั โดยพระเยซูคริสตเ์จา้ได้
ทรงตรัสไวเ้องเก่ียวกบัเร่ืองน้ี 

บทภาวนาวิงวอนท่อนท่ีหก และขออย่าน าพาข้าพระองค์เข้าไปในการ
ทดลอง การทดลองในท่ีน้ีคือสภาวะท่ีเม่ือมีบางส่ิงหรือใครบางคน มาดึงดูดและย ัว่ยุ
จิตใจของเราใหก้ระท าบาป ท่ีเป็นไปในทางท่ีไม่ดีท่ีผิดศีลธรรมจรรยาบรรณ และต่อ
ส่ิงเหล่าน้ีน่ีเองท่ีพวกเราสวดภาวนาวิงวอนต่อพระเจา้ให้ขจดัปัดเป่าส่ิงเหล่าน้ีอย่า
ไดม้าขอ้งเก่ียวกบัเรา จนมนัยากท่ีเราจะหนัหลงัออกจากมนัได ้หรือถา้มนัเขา้มาขอ้ง
เก่ียวกบัเราก็ขอใหพ้ระองคไ์ดท้รงประทานพระพรก าลงัช่วยเหลือดว้ย 

บทภาวนาวงิวอนท่อนท่ีเจด็ แต่ขอให้พ้นจากความช่ัวร้าย คือการวงิวอน
ภาวนาขอต่อพระเจา้ใหช้กัน าเราออกไปจากส่ิงชัว่ร้ายทางโลกทั้งปวง ทั้งผูท่ี้กระท า
ชัว่ และจากซาตาน (จิตวญิญาณทางดา้นมืด) ท่ีพร้อมท่ีจะกลืนกินพวกเราไวใ้นพวก
มนั ขอใหพ้ระองคช์กัน าพวกเราออกไปจากกลลวง จากพลงัความชัว่ร้าย จากการ
หลอกลวง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีในสายพระเนตรของพระองคม์นัคือความไร้ค่าทั้งส้ิน 
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การสรรเสริญ  แด่พระอาณาจักรและพระฤทธ์ิธาแห่งพระองค์ พระบารมีจง
มีแด่ พระบิดาเจ้า และพระบุตรเจ้า และพระจิตเจ้า ตราบนี ้ ตลอดไป และจนช่ัว
นิรันดร อาเมน 

ดัง่ท่ีพระองคท์รงเป็นพระเจา้ของพวกเรา  พระบิดาเจา้ และพระบุตรเจา้ 
และพระจิตเจา้ อาณาจกัรสวรรค ์และพระฤทธ์ิธาเป็นของพระองค ์ขอการสรรเสริญ
อยา่งถูกตอ้งและแทจ้ริงน้ีจงมีตลอดไปชัว่นิจนิรันดร 

ค าถาม  ท  าไมถึงเรียกบทสวดภาวนาน้ีวา่เป็นบทสวดดของพระผูเ้ป็นเจา้  เรา
สวดภาวนาต่อใครในบทสวดภาวนาน้ี บทสวดภาวนาน้ีแบ่งออกเป็นก่ีท่อน ค า
ภาวนาท่ีวา่ ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ มีความหมายวา่อยา่งไร  บทภาวนาท่อนท่ีหน่ึง 
ขอให้พระนามของพระองค์เป็นท่ีเคารพสักการะ มีความหมายวา่อยา่งไร บทภาวนา
ท่อนท่ีสอง ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่  มีความหมายวา่อยา่งไร บทภาวนา
ท่อนท่ีส่ี ขอทรงโปรดประทานอาหารประจ าวนัแก่ข้าพระองค์ท้ังหลายในกาลวนันี ้
มีความหมายวา่อยา่งไร บทภาวนาท่อนท่ีหา้ และขอทรงประทานอภัยในบาปของข้า
พระองค์เหมือนท่ีข้าพระองค์ได้ให้อภัยแก่ผู้ ท่ีกระท าผิดต่อข้าพระองค์ มีความหมาย
วา่อยา่งไร บทภาวนาท่อนท่ีหก และขออย่าน าพาข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง มี
ความหมายวา่อยา่งไร บทภาวนาท่อนท่ีเจ็ด แต่ขอให้พ้นจากความช่ัวร้าย มี
ความหมายวา่อยา่งไร จงอธิบายความหมายของค าวา่ อาเมน 
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ค าสวดภาวนาของทูตสวรรค์ต่อพระแม่มารีย์มารดาเจ้า 

 

 
ขอความยินดีจงมีแด่พระแม่มารีย์พรมจารีย์เจ้า ผู้ทรงถือครองพระพรแห่ง

พระผู้เป็นเจ้าไว้ในพระองค์ ผู้ทรงความศักดิ์สิทธ์ิแห่งมเหสีเจ้าท่ามกลางสตรีทั้งมวล 
ผู้ทรงพระครรภ์แห่งพระพรเจ้า พระนางผู้ทรงให้การประสูติพระผู้ไถ่จิตวิญญาณแก่
พวกเรา 

พระแม่มารีย์พรมจารีเจ้า – คือองคผ์ูท้รงใหก้ารประสูติแก่พระเจา้  ผู้ทรงถือ
ครองพระพร – ผูท่ี้เตม็ ไปดว้ยพระพรแห่งพระจิตศกัด์ิสิทธ์ิเจา้ ผู้ทรงได้รับพระ
เกยีรติเป็นมเหสีเจ้า – เป็นองคผ์ูมี้ค่าเพียงพอต่อการเชิดชูสรรเสริญ ท่ามกลางเหล่า
มเหสีแห่งโลกทั้งมวล ผู้ทรงพระครรภ์แห่งพระพรเจ้า – พระครรภเ์จา้ของพระนาง
นั้น พระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงประสูติมาจากพระองค ์พระผู้ไถ่แก่พวกเรา – คือพระผูช่้วย
ใหร้อดของพวกเรา  

บทสวดภาวนาต่อพระแม่มารีย์เจ้าบทน้ีเราเรียกพระนางว่าเป็นองค์ผูใ้ห้
อุปถมัภคุ์ณ เพราะพระนางไดท้รงรับมอบประทานพระหรรษาทานพรจากพระจิตเจา้ 
และทรงความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งมเหสีเจา้ท่ามกลางเหล่าสตรีทั้งปวง เพราะพระนางไดรั้บ
การเชิดชูสรรเสริญวา่เป็นองคผ์ูท้รงพระสูติพระเยซูคริสตเ์จา้พระบุตรแห่งพระเจา้ ผู ้
เป็นองคพ์ระผูไ้ถ่บาปของพวกเรา 
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บทสวดภาวนาน้ียงัเรียกไดอี้กวา่เป็นบทสวดภาวนาสรรเสริญของเหล่าทูต
สวรรค ์ ดงัคร้ังท่ีพระนางไดพ้บกบัการปรากฏของทูตสวรรค ์ กาเบรียล ท่ีไดแ้จง้ข่าว
ประเสริฐแด่พระนางวา่ ขอความยนิดีและการสรรเสริญเชิดชูแด่มารีย์เจ้า ผู้ทีพ่ระเจ้า
ทรงสถิตอยู่กบัพระนาง พระนางผู้ทรงความศักดิ์สิทธ์ิแห่งมเหสีเจ้า ท่ีทูตสวรรคไ์ด้
กล่าวไวแ้ก่พระนางมารียพ์รมหมจารียเ์จา้ เม่ือคร้ังปรากฎต่อพระนางท่ีเมืองนาซาเร็ธ 
เพื่อประกาศข่าวประเสริฐแก่พระนางวา่จากพระนางนั้นจะทรงใหก้ารประสูติแก่พระ
ผูไ้ถ่แห่งโลก  เช่นเดียวกนัท่ีค าสรรเริญแด่พระนางท่ีวา่ พระพรประเสริฐทรงสถิตอยู่
ในพระนางผู้เดียวท่ามกลางมเหสีทั้งมวล และพระครรภ์ของพระนางมีพระพร
ประเสริฐสูงสุดสถิตอยู่ ค ากล่าวบทน้ีเป็นของเอลีซาเบธท่ีกล่าวต่อพระแม่มารีย ์ เม่ือ
คร้ังท่ีพระนางไดท้รงพบกบัเอลีซาเบธผูท้รงธรรม ผูเ้ป็นมารดารของท่านนกับุญ
ยอนห์ผูใ้หศี้ลลา้งบาป 

พระนางผู้ทรงประสูติพระเจ้า พรมหมจารียม์ารียเ์จา้ คือค าเรียกขานในพระ
นาง เพราะพระนางคือองคผ์ูท้รงประสูติ พระเยซูคริสตเ์จา้ ผูท้รงเป็นพระเจา้แทจ้ริง
ของพวกเรา 

พระนางพรมหมจารีย์เจ้า คือค าเรียกขานท่ีวา่ ก่อนท่ีพระนางจะทรงให้
ก าเนิดพระเยซูคริสตเ์จา้ พระนางยงัทรงเป็นสตรีผูท้รงพรมหมจารีย ์ และก็ยงัคงทรง
พรมหมจารียท์ั้งหลงัใหก้ารประสูติพระเยซูคริสตเ์จา้แลว้ ดงัท่ีพระนางไดท้รงใหค้  า
ปฏิญาญต่อพระเจา้วา่จะไม่ทรงมีสามีและสมสู่กบัชายใด และจะคงพรมหมจารียข์อง
ตนไวต้ลอดไป พระนางไดท้รงพระสูติพระบุตรเจา้ของพระนางอนัเกิดจากการ
อศัจรรยข์องการเสด็จมาสถิตในพระนางของพระจิตเจา้ 

ค าถาม : พวกเราสวดภาวนาต่อใครในบทสวดภาวนาน้ี ท่ีกล่าววา่ : ขอความ
ยนิดีจงมีแด่พระแม่มารียพ์รมจารียเจา้ พวกเราไดเ้รียกขานพระแม่มารียพ์รมหมจารีย์
เจา้ในบทสวดภาวนาน้ีวา่อยา่งไร จงใหค้วามหมายของค าวา่: ขอสรรเสริญเชิดชูต่อ
พระพรอนัประเสริฐในพระนางผูเ้ดียวท่ามกลางมเหสีทั้งมวล ค ากล่าวดงัต่อไปน้ีมี
ความหมายวา่อยา่งไร: พระนางผูท้รงประสูติพระผูไ้ถ่จิตวญิญาณแก่พวกเรา ท าไม
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บทสวดภาวนาน้ีถึงเรียกวา่บทสรรเสริญของทูตสวรรค ์ ค าวา่ พรมหมจารียผ์ูท้รง
ประสูติพระเจา้ มีความหมายวา่อยา่งไร 

 
 

บทสวดสรรเสริญแด่พระแม่มารีย์ผู้ทรงประสูตพิระเจ้า 
 

 
สมควรยิ่ง ต่อการถวายสรรเสริญพระเกียรติอย่างแท้จริงแด่พระ

นางผู้คงพรหมจารีย์ ผู้เต็มเป่ียมด้วยพระบารมี พระนางผู้ทรงความ
บริสุทธ์ินิรันดร์ ผู้เป็นมารดาบังเกิดเกล้าของพระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา 



 
 

109 
  

การสวดภาวนาอธิษฐาน 

 

เหล่าข้าพระองค์ขอถวายพระเกียรติอันสูงสุดกว่าทูตสวรรค์เครูวิม และ
ความประเสริฐอันหาที่เปรียบมิได้กว่าทูตสวรรค์เซราฟิม พระนางผู้ทรง
ความบริสุทธ์ิ คือองค์ผู้ทรงประสูติพระผู้เป็นเจ้าอันแท้จริงของพวกเรา 
เหล่าข้าพระองค์ขอถวายการสรรเสริญแด่พระองค์ตลอดไป 

ในบทสวดภาวนาน้ีพวกเราภาวนาอธิษฐานต่อพระมารดาแห่งพระเจา้ผูเ้ป็น
มารดาของพระเจา้แห่งพวกเราผูเ้ป่ียมดว้ยพรแห่งสุขนฤมลสมบูรณ์ท่ีสรรเสริญต่อ
พระนาง ท่ีเป็นการกล่าวอธิบายไดว้่าพระนางทรงมีพระเกียรติรัศมีรุ่งโรจน์สูงกว่า
เหล่าทูตสวรรค ์เฮรูวมิ และทูตสวรรคเ์ซราฟิม นั้นก็คือพระนางทรงมีพระเกียรติแห่ง
ความเป็นพระมารดารของพระเยซูคริสต์เจ้า ท่ีอยู่เหนือกว่ามนุษย์ทุก ๆ คนและ
รวมถึงเหนือกว่าเหล่าทูตสวรรค์ทั้งปวงดว้ย ดว้ยพระนางนั้นทรงให้การประสูติแก่
พระบุตรมนุษย์เจ้าคือพระเยซูคริสต์เจ้าโดยการจุติของพระวิญญาณบริสุทธ์ิจาก
สวรรค ์โดยไร้ซ่ึงความเจ็บปวด ซ่ึงหลงัจากปรากฏการณ์ทั้งหมดน้ีแลว้พระนางทรง
ไดรั้บพระเกียรติน้ีใหเ้ป็นพระมารดาพระเจา้โดยแทจ้ริง 

ค าถาม : เราสรรเสริญต่อผูใ้ดในค าอธิษฐานน้ี  เราสรรเสริญท่านวา่อยา่งไร 
ค าวา่ผูเ้ตม็เป่ียมดว้ยพระบารมี พระนางผูท้รงความบริสุทธ์ินิรันดร์ และผูเ้ป็นมารดา
บงัเกิดเกลา้ของพระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเรา น้ีใหค้วามหมายไดว้า่อยา่งไร อะไรคือ
ความหมายของค าท่ีวา่ทรงพระเกียรติอนัสูงสุดกวา่ทูตสวรรคเ์ครูวมิ และความ
ประเสริฐอนัหาท่ีเปรียบมิไดก้วา่ทูตสวรรคเ์ซราฟิม ผูท้รงความบริสุทธ์ิ และทรง
ประสูติพระผูเ้ป็นเจา้ 
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บทภาวนาอย่างส้ันต่อพระมารดาพระเจ้า 

 

พระมารดาพระเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธ์ิยิง่ โปรดทรงช่วยเราเทอญ 

ในบทภาวนาบทน้ี เราทูลขอพระมารดาพระเจา้เพื่อทรงช่วยเราผูเ้ป็นคนบาป
โดยอาศยับทภาวนาอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระนางต่อเบ้ืองพระพกัตร์พระบุตรของพระ
นางและพระเจา้ของเรา 
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บทภาวนาต่อพระกางเขนที่ให้ชีวติ 

 
ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยประชากรของพระองค์ และโปรดทรงอ านวย

พระพรแด่ลูกหลานของพระองค์ ขอพระองค์โปรดประทานชัยชนะแก่คริสตชนออร์
โธด็อกซ์เหนือศัตรู และด้วยอ านาจแห่งพระกางเขนของพระองค์น้ัน ขอพระองค์
โปรดทรงด ารงรักษาอาณาจักรของพระองค์ 

พระพร หมายถึง ท าใหมี้ความสุข ประทานพระเมตตา 
ลูกหลานของพระองค์ หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นของพระองค ์
อาณาจักรของพระองค์ หมายถึง พระนิเวศของพระองค ์นัน่คือ สังคมของผู ้

ท่ีมีความเช่ืออย่างแท้จริง ซ่ึงพระเจา้ประทบัอยู่ท่ามกลางพวกเขาโดยไม่สามารถ
มองเห็นได ้

ด้วยอ านาจแห่งพระกางเขนของพระองค์นั้น ขอพระองค์โปรดทรงด ารง
รักษา หมายถึง ทรงปกป้องคุม้ครองโดยอาศยัอ านาจแห่งพระกางเขนของพระองค ์

ในบทภาวนาน้ี เราทูลขอใหพ้ระเจา้ทรงช่วยเราผูเ้ป็นประชากรของพระองค ์
และเพื่อโปรดทรงอ านวยพระพรแก่เราดว้ยพระมหากรุณา และเพื่อให้พระองคโ์ปรด
ประทานชยัชนะแก่คริสตชนออร์โธด็อกซ์เหนือศตัรู และโดยรวมแลว้ให้พระองค์
ทรงปกป้องคุม้ครองเราดว้ยอ านาจแห่งพระกางเขนของพระองค ์
ค าถาม: บทภาวนาต่อพระกางเขนคืออะไร  ค าต่อไปน้ีหมายถึงอะไร “ข้าแต่พระเจ้า 
โปรดทรงช่วยประชากรของพระองค์”  “และโปรดทรงอ านวยพระพรแด่ลูกหลาน
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ของพระองค์”               “ขอพระองค์โปรดประทานชัยชนะแก่คริสต์ศานิกชนออร์-
โธดอ็กซ์เหนือศัตรู”  “และด้วยอ านาจแห่งพระกางเขนของพระองค์นั้น ขอพระองค์
โปรดทรงด ารงรักษาอาณาจักรของพระองค์”  
 

บทภาวนาต่อทูตสวรรค์ผู้ปกป้องคุ้มครอง 

 
 

ข้าแต่ทูตสวรรค์ของพระเจ้า ผู้ทรงปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้า และเป็นผู้ทีพ่ระเจ้า
ประทานจากสวรรค์เพือ่ปกปักรักษาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเพยีรภาวนาต่อท่าน ขอท่าน
โปรดทรงประทานแสงสว่างแก่ข้าพเจ้าในวนันี ้และโปรดทรงคุ้มครองข้าพเจ้าจาก
ความช่ัวร้ายทุกประการ โปรดทรงน าทางให้ข้าพเจ้าท าความดี และโปรดทรงน าพา

ข้าพเจ้าสู่หนทางแห่ความรอดเถิด อาเมน 

ในพิธีลา้งบาปของคริสตชนแต่ละคนนั้น พระเจา้จะทรงประทานทูตสวรรค์
ผูท้รงปกป้องคุม้ครองแก่เขา ท่านเป็นผูท่ี้เรามองไม่เห็นและทรงคุม้ครองเราจาก
ความชัว่ร้ายทั้งปวง ดงันั้น ทุก ๆ วนัเราตอ้งสวดภาวนาต่อทูตสวรรค์ผูท้รงปกป้อง
คุม้ครองใหท้รงปกปักรักษาเราและทรงเมตตาเรา 
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บทภาวนาต่อนักบุญของเรา 

โปรดภาวนาต่อพระเจ้าเพือ่ข้าพเจ้าเถิดนักบุญ (ช่ือ) เพราะข้าพเจ้าเฝ้ารอมาหาท่านผู้
เป็นผู้ช่วยเหลอืโดยพลนัและเป็นผู้สวดวงิวอนเพือ่วิญญาณข้าพเจ้า 

นอกเหนือจากบทภาวนาต่อทูตสวรรคผ์ูท้รงปกป้องคุม้ครองแลว้ เรายงัตอ้ง
สวดภาวนาต่อนกับุญท่ีเราใชน้ามของท่าน เพราะท่านสวดภาวนาต่อพระเจา้เพื่อเรา 

คริสตชนทุกคนนั้น ทนัทีท่ีเขาถือก าเนิดในแสงสว่างของพระเจา้ในพิธีศีล
ล้างบาป เขาได้รับ นักบุญ เป็นผูอุ้ปถมัป์และผูคุ้ ้มครองของตนในพระศาสนจกัร 
นกับุญองคอุ์ปถมัป์ดูแลคริสตศ์าสนิกชนท่ีเกิดใหม่ประหน่ึงเป็นมารดาท่ีรักมากท่ีสุด
และปกป้องเขาจากเคราะห์ร้ายและความล าบากยากเขน็ทั้งส้ินท่ีเกิดแก่มนุษยบ์นโลก 

เราควรจะตอ้งทราบว่า วันฉลอง นกับุญองค์อุปถมัป์ (“วนัแห่งนาม” ของ
เรา) ตรงกบัวนัใดของทุกปี และควรทราบถึงเร่ืองราวชีวิตของนกับุญท่านน้ีดว้ย ทั้งน้ี 
ในวนัแห่งนามของเรานั้น เราพึงอุทิศให้เป็นวนัสวดภาวนาในโบสถ์และรับศีลมหา
สนิทดว้ย หากมีเหตุใหเ้ราไม่สามารถไปโบสถใ์นวนันั้นได ้เราควรสวดภาวนาท่ีบา้น
โดยไม่หยดุหยอ่น 
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บทภาวนาต่อผู้ที่มีชีวติอยู่ 

 
เราจะตอ้งไม่ค  านึงถึงแต่ตวัเองแต่ตอ้งนึกถึงผูอ่ื้นดว้ย เราตอ้งรักพวกเขาและ

สวดภาวนาต่อพระเจา้เพื่อพวกเขาดว้ย เพราะเราทุกคนล้วนเป็นบุตรของพระบิดา
แห่งสวรรค์องค์เดียวกนั การสวดภาวนาดงักล่าวเป็นผลดีไม่เฉพาะต่อผูท่ี้เราสวด
ภาวนาให้เท่านั้น แต่ยงัเป็นผลดีต่อเราดว้ย เพราะเราได้แสดง ความรัก ต่อพวกเขา
ดว้ยการน้ี พระองคต์รัสกบัเราวา่ หากปราศจากความรักแลว้ ก็ไม่มีผูใ้ดสามารถเป็น
บุตรของพระเจา้ได ้

เราตอ้งสวดภาวนาเพื่อแผน่ดินถ่ินฐานของเรา เพื่อแผน่ดินท่ีเราอาศยัอยู ่เพื่อ
บิดาทางจิตวิญญาณ บิดามารดา ผูมี้พระคุณ คริสตชนออร์โธด็อกซ์ และเพื่อมวล
ประชาทั้ง เพือ่ผู้ทีม่ีชีวติอยู่ รวมทั้ง ผู้ที่ได้หลับไป เพราะมนุษย์ทุกคนเป็นผู้มีชีวิตอยู่
ต่อเบื้องพระพกัตร์พระเจ้า (ลูกา 20:38)  

ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยและทรงพระกรุณาต่อบิดาทางจิตวิญญาณ (ช่ือ) 
บิดามารดา (ช่ือ) ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ของข้าพระองค์       และ
ชาวคริสตชนออร์โธด็อกซ์ทุกคน 

บิดาทางจิตวญิญาณ หมายถึง พระสงฆท่ี์เราไปสารภาพบาปดว้ย 
ผู้มีพระคุณ หมายถึง ผูท่ี้ท  าดีกบัเรา ผูท่ี้ช่วยเหลือเรา 
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บทภาวนาเพือ่วญิญาณผู้ล่วงลบัไปแล้ว 
ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานการพักผ่อนแก่ดวงวิญญาณของผู้รับใช้

พระองค์ที่ได้หลับไป (ช่ือ) และญาติพี่น้อง และผู้มีพระคุณทุกคนของข้าพเจ้าที่ได้
หลับไป และโปรดประทานอภัยแก่พวกเขาในบาปทุกประการทั้งที่กระท าโดยตั้งใจ
และไม่ตั้งใจ และโปรดให้เขาได้รับอาณาจักรแห่งสวรรค์ 

การพกัผ่อน หมายถึง  ในท่ีเงียบสงบ นัน่คือร่วมกบัเหล่านกับุญในท่ี ๆ เป็น
นิรันดรและเป็นสุข 

หลับไป หมายถึง นอนหลบั เราหมายถึงผูต้ายดว้ยการน้ีเพราะมนุษยไ์ม่ได้
ถูกท าลายหลงัจากมรณกรรม หากแต่วิญญาณของพวกเขาถูกแยกออกจากร่างกาย
และผา่นจากชีวติน้ีไปสู่อีกชีวิตหน่ึงแห่งสวรรค ์ท่ีนัน่เองท่ีพวกเขาอยูใ่นโลกแห่งจิต
วิญญาณจวบจนกาลในการกลบัคืนชีพโดยทัว่หนา้ท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือพระบุตรของพระ
เจา้เสด็จกลบัมาเป็นคร้ังท่ีสองซ่ึงเป็นไปตามพระวาจาของพระองคท่ี์วา่วิญญาณของ
ผูต้ายจะกลบัมารวมเป็นหน่ึงเดียวกบัร่างกายอีกคร้ังและลุกข้ึนมา ดงันั้น ทุกคนจะ
ไดรั้บตามท่ีสมควร โดยผูช้อบธรรมจะไดรั้บอาณาจกัรสวรรค์ ชีวิตท่ีไดรั้บพระพร
และเป็นนิรันดร์ ส่วนคนบาปจะไดรั้บการลงทณัฑนิ์รันดร์  

บาปที่กระท าโดยตั้งใจ หมายถึงบาปท่ีเรากระท าโดยผ่านเจตนารมณ์ของ
ตนเอง  

โดยไม่ตั้งใจ หมายถึง กระท าโดยไม่เจตนา 
อาณาจักรแห่งสวรรค์ หมายถึง ชีวตินิรันดรและเป็นสุขร่วมกบัพระเจา้ 
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การภาวนาเพื่อผูท่ี้ไดห้ลบัไป 

บทภาวนาก่อนบทเรียน 

 

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงประเสริฐยิ่ง โปรดประทานพระสิริแห่งพระจิตเจ้าของพระองค์
มายังเรา โปรดประทานความเข้าใจและความเข้มแข็งในพลังของจิตใจเรา เพื่อให้ใน
การเข้ารับการสอนทีป่ระทานแก่เราน้ันเราจักได้เติบโตในพระสิริของพระองค์พระผู้
ทรงสร้างของเรา ในการปลอบประโลมของบิดามารดาของเรา และในคุณประโยชน์
ของพระศาสนจักรและแผ่นดินถิ่นฐานของเรา 

ประเสริฐยิง่ หมายถึง มีความเวทนาและมีความกรุณาอยา่งท่ีสุด 
พระสิริแห่งพระจิตเจ้า หมายถึง พลงัท่ีมองไม่เห็นของพระจิตเจา้ 
พลงัของจิตใจเรา หมายถึง ความสามารถในทางจิตใจ  
พระศาสนจักร หมายถึง สังคมของคริสตศ์าสนิกชนออร์โธด็อกซ์ทั้งมวล 
แผ่นดินถิ่นฐาน หมายถึง ประเทศ แผน่ดินท่ีเราใชชี้วติอยู ่
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บทภาวนาน้ีเป็นการถวายโดยตรงต่อพระบิดาท่ีเราเรียกว่าพระผูท้รงสร้าง 
โดยในบทภาวนาน้ีเราวงิวอนพระองคใ์หท้รงส่งพระจิตเจา้ลงมาเพื่อท่ีโดยอาศยัพระ-
สิริของพระองค์นั้น พระองค์จกัทรงท าให้พลังของวิญญาณของเรา (จิต ใจ และ
เจตจ านงค์) เขม้แข็ง เพื่อท่ีเม่ือเราไดฟั้งค าสอนท่ีเตรียมไวเ้บ้ืองหนา้เราแลว้ เราก็จะ
เติบโตเป็นบุตรธิดาท่ีอุทิศตนแด่พระศาสนจักรและเป็นผูรั้บใช้ท่ีมีความเช่ือแก่
แผน่ดินถ่ินฐานของเราและใหก้ารปลอบประโลมแก่บิดามารดาของเรา 

ทั้งน้ี เรายงัสามารถใช้บทภาวนาต่อพระจิตเจ้าท่ีว่า “ข้าแต่พระบิดาแห่ง
สวรรค”์ ก่อนเขา้บทเรียนแทนบทภาวนาน้ีได ้

ค าถาม : บทภาวนาน้ีมีลกัษณะอย่างไร บทภาวนาน้ีเป็นการสรรเสริญต่อ
ใคร เราขออะไรในบทภาวนาน้ี พระศาสนจกัรและแผ่นดินถ่ินฐานของเราหมายถึง
อะไร 

 
 

บทภาวนาหลงับทเรียน 

 

ข้าแต่พระผู้ทรงสร้าง เราขอขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงเห็นชอบให้เราเข้ารับการ
ส่ังสอนในพระสิริของพระองค์ โปรดประทานพระพรแก่ผู้ที่อยู่เหนือเรา บิดามารดา
และครูบาอาจารย์ของเราที่ได้น าพาเราไปสู่ความตระหนักถึงความดีและโปรด
ประทานให้เรามีพลงัและความเข้มแข็งเพือ่การศึกษาเล่าเรียนนีต่้อไป 

ทีพ่ระองค์ได้ทรงเห็นชอบให้เรา หมายถึง ท่ีพระองคท์รงเห็นคุณค่าของเรา 
ในพระสิริของพระองค์ หมายถึง ในความช่วยเหลือของพระองค์ท่ีเรามอง

ไม่เห็น 
เข้ารับ หมายถึง ฟังและเขา้ใจอยา่งตั้งใจ 
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พระพร หมายถึง ประทานพระเมตตา 
ความเข้มแข็ง หมายถึง สุขภาพ ความต่ืนตวั พละก าลงั 
บทภาวนาน้ีถวายต่อพระบิดา ในบทภาวนาน้ีก่อนอ่ืนเราตอ้งขอบพระคุณ

พระเจา้ท่ีไดป้ระทานความช่วยเหลือเพื่อให้เราเขา้ใจค าสอนท่ีเตรียมไวเ้บ้ืองหนา้เรา 
จากนั้นเราขอให้พระองคป์ระทานพระเมตตาของพระองคม์ายงัผูท่ี้อยูเ่หนือเรา บิดา
มารดาและครูบาอาจารยข์องเราท่ีท าให้เราสามารถเรียนรู้ทุกส่ิงท่ีดีและมีประโยชน์ 
และทา้ยสุดเราทูลขอให้พระองคป์ระทานสุขภาพดีและความวา่นอนสอนง่ายเพื่อให้
เราศึกษาเล่าเรียนต่อไปไดส้ าเร็จ 

ทั้งน้ี เรายงัสามารถใชบ้ทภาวนาต่อพระมารดาพระเจา้ท่ีวา่ “เป็นการประสบ
อยา่งแทจ้ริง” หลงัจบบทเรียนแทนบทภาวนาน้ีได ้
 

ค าถาม : บทภาวนาน้ีถวายโดยตรงต่อใคร เราขอบคุณพระเจา้ในตอนเร่ิมตน้
ท าไม เราทูลขออะไรในบทภาวนาน้ี 

 
 

บทภาวนาก่อนรับประทานอาหาร 
สายตาของทุกคนเฝ้ามองพระองค์ด้วยความหวงั และพระองค์ประทานอาหารแก่
พวกเขาตามฤดูกาล พระองค์ทรงผายพระหัตถ์และทรงเติมเต็มทุกชีวติด้วยพระ
เกษมส าราญ (สดุดี 144:16-17) 

ในบทภาวนาน้ี เราแสดงความเช่ือว่าพระเจ้าจะประทานให้เรามีอาหาร
รับประทานในเวลาท่ีเหมาะสม เพราะพระองคมิ์ไดแ้ต่เพียงประทานส่ิงจ าเป็นในชีวิต
แก่ผูค้นเท่านั้นหากยงัไดร้วมถึงส่ิงมีชีวติทั้งปวงอีกดว้ย 

ทั้งน้ี เรายงัสามารถใช้บทภาวนาต่อเจา้ของเราท่ีวา่ “พระบิดาของเรา” ก่อน
รับประทานอาหารได ้
ค าถาม : เราสวดภาวนาก่อนรับประทานอาหารต่อใคร เราแสดงถึงอะไรในบท
ภาวนาน้ี พระเจา้ทรงเก่ียวขอ้งกบัส่ิงมีชีวติอยา่งไร 
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บทภาวนาหลงัรับประทานอาหาร 
ข้าแต่พระคริสต์พระเจ้าของเรา เราขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงท าให้เรายินดีด้วย
ของขวญัทางโลก โปรดอย่าทรงปิดกั้นพระอาณาจักรสวรรค์ ข้าแต่พระผู้ทรงช่วยให้
รอด โปรดเสด็จมาช่วยเราให้รอด ดังเช่นที่พระองค์เสด็จมาประทานสันติสุข
ท่ามกลางสานุศิษย์ของพระองค์ 

ยนิดี หมายถึง ต้ืนตนั ปิติ 
ของขวัญทางโลก หมายถึง ส่ิงท่ีดีในทางโลก นั่นคือ ส่ิงท่ีเรารับประทาน

และด่ืมบนโตะ๊อาหาร 
พระอาณาจักรสวรรค์ หมายถึง ความสุขนิรันดรท่ีผูช้อบธรรมไดรั้บหลงัจาก

ความตาย 
ในบทภาวนาน้ี เราขอบพระคุณพระเจา้ท่ีไดท้รงหล่อเล้ียงเราดว้ยอาหาร เรา

ขอใหพ้ระองคไ์ม่ทรงปิดกั้นความสุขนิรันดรหลงัจากท่ีเราตาย เราพึงระลึกเช่นน้ีเม่ือ
เราไดรั้บส่ิงดี ๆ  จากโลก 
 
 
 
ค าถาม : หลงัรับประทานอาหารเราใชบ้ทภาวนาใด ในบทภาวนาน้ีเราขอบพระคุณ
พระเจ้าส าหรับอะไร ส่ิงดี  ๆ ของโลกหมายถึงอะไร อะไรท่ีเรียกว่าเป็นพระ
อาณาจกัรสวรรค ์

 
 
 
 
 
 
 



 
 

120 
  

การสวดภาวนาอธิษฐาน 

 

บทภาวนายามเช้า 

 

เมื่อข้าพระองค์ตื่นขึน้จากการหลับ ข้าพระองค์รีบรุดมายังพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็น
เจ้าผู้ทรงรักมนุษยชาติ และด้วยพระกรุณาอนัเป่ียมด้วยความรักน้ัน ข้าพระองค์ต่อสู้
ดิน้รนเพือ่ท างานถวายพระองค์ และข้าพระองค์ภาวนาต่อพระองค์ โปรดทรงช่วยข้า
พระองค์ในทุกเวลาและในทุกส่ิง และโปรดทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากทาง
โลกีย์ ส่ิงช่ัวร้าย และการยั่วยุของปิศาจ และโปรดทรงช่วยและน าทางข้าพระองค์ไป
ยังพระอาณาจักรนิรันดรของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรงสร้างของ
ข้าพระองค์ ทั้งยังทรงเป็นผู้ประทานและผู้ทรงจัดเตรียมทุกส่ิงดี ความหวังทั้งปวง
ของข้าพระองค์น้ันอยู่ในพระองค์ และข้าพเจ้าจะถวายพระสิริแด่พระองค์ตราบนี้
และตลอดกาล และตราบนานเท่านาน อาเมน 

ผู้ทรงรักมนุษยชาติ หมายถึง ผูท่ี้รักผูค้น 
ดิน้รนต่อสู้เพือ่ท างาน หมายถึง เร่งรีบ พยายามท า 
ในทุกส่ิง หมายถึง ในการกระท าทุกอยา่ง 
โลกย์ี ส่ิงช่ัวร้าย หมายถึง ความชัว่ร้ายของโลก (การกระท าท่ีไม่ดี) 
การยัว่ยุของปิศาจ หมายถึง การประจญของปิศาจ (วิญญาณชัว่ร้าย) การย ัว่ยุ

ใหท้  าผดิ 
ผู้ทรงจัดเตรียม หมายถึง ผูท่ี้มองไปขา้งหนา้ ผูเ้ตรียมการและดูแล 
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บทภาวนายามค า่ 

 

ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเรา ด้วยท่านทรงประเสริฐและทรงรัก
มนุษยชาติ โปรดประทานอภัยแก่ข้าพระองค์ที่ได้กระท าบาปในวันนี้ทั้งด้วยวาจา 
การกระท า และความคิด โปรดประทานการนอนหลบัอย่างสันติและปราศจากการถูก
รบกวนแก่ข้าพระองค์ และโปรดประทานทูตสวรรค์ผู้ทรงปกป้องคุ้มครองเพื่อทรง
ปกปักรักษาข้าพระองค์จากความช่ัวร้ายทั้งปวง เพราะพระองค์ทรงเ ป็นผู้คุ้มครอง
วญิญาณและร่างกายของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ขอทูลถวายพระสิริแด่พระองค์ 
พระบิดาเจ้า และพระบุตรเจ้า และพระจิตเจ้า บัดนี้และตลอดไป และตราบนานเท่า
นาน อาเมน 

ความคิด หมายถึง จินตภาพ 
ประเสริฐ หมายถึง กรุณา 
ปราศจากการถูกรบกวน หมายถึง สงบ 
ปกปักรักษา หมายถึง คุม้ครองและรักษาใหป้ลอดภยั  
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บทที ่3 

ประวตัิศาสตร์ศักดิ์สิทธ์ิ 

ของ 

พนัธสัญญาเดมิ 

และ 

พนัธสัญญาใหม่ 
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พนัธสัญญาเดมิ 

 บทน า 
ประวตัิศาสตร์แห่งหนังสือพนัธสัญญาเก่าและพนัธสัญญาใหม่ 
พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยูใ่นความรักตลอดเวลา ทรงเป็นพระบิดาเจา้ท่ีรักใน

พระบุตรเจา้และพระจิตเจา้ ดงัท่ีพระบุตรเจา้ทรงรักในพระบิดาเจา้และพระจิตเจา้ 
และดงัท่ีพระจิตเจา้ทรงรักในพระบิดาเจา้และพระบุตรเจา้ 

พระเจ้าทรงเป็นความรัก  ( 1 ยน. 4:8) 

การมีชีวติในความรักคือความปิติยินดีอนัยิ่งใหญ่สูงสุดในพระเจา้ และพระ-
เจา้ทรงมีพระประสงคใ์หทุ้กๆ คนไดมี้และไดรั้บความปิติยนิดีอนัยิง่ใหญ่ท่ีวา่น้ี 

ดว้ยเหตุผลน้ีเองท่ีพระองคไ์ดท้รงเนรมิตสถาปนาสร้างโลก 
ในปฐมกาลเร่ิมแรกพระเจา้ทรงเนรมิตสร้างเหล่าทูตสวรรค ์หลงัจากนั้นก็ได้

ทรงเนรมิตสร้างโลกท่ีเราอยูก่นัในขณะน้ี 
พระเจ้าได้ทรงประทานสติปัญญาและจิตวิญญาณซ่ึงเป็นอมตะแก่เหล่า

มนุษย ์และให้เราทุกคนไดรั้บรู้ไดใ้นพระเจา้เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นคนดีข้ึน  คือเป็นมนุษย์
โดยสมบูรณ์แบบท่ีมีความรักในพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกนัเองด้วย ส่ิงน้ี 
น่ีเองจึงท าใหเ้ราไดรั้บความปิติยนิดียิง่ในชีวติของความเป็นมนุษยข์องเรา 

แต่มนุษยไ์ดข้ดัพระประสงคข์องพระเจา้คือไดก้ระท าบาปอนัเป็นการละเมิด
พระบญัญติั บาปเหล่าน้ีท าให้เกิดความมืดมนข้ึนในจิตใจเราส่งผลต่อร่างกายให้เกิด
โรคภัยและถึงแก่ความตายในท่ีสุด ตวัของมนุษย์เองไม่มีความเข็มแข็งพอท่ีจะ
เอาชนะบาปและผลของบาปท่ีอยูใ่นตวัเองได ้บาปเขา้ไปเปล่ียนจิตส านึกและจิตใจ
ของมนุษย ์ ถา้เปล่ียนแปลงจิตใจและส านึกในบาปได ้ความตายท่ีเกิดข้ึนจากบาปก็
จะถูกท าลายไป  มีเพียงพระเจา้จอมโยธาเท่านั้นท่ีทรงกระท าอยา่งนั้นได ้

พระเจา้ผูท้รงสดบัทราบถึงทุกอยา่งก่อนท่ีจะทรงมีการเนรมิตสร้างโลก 
เม่ือมนุษยคู์่แรกไดก้ระท าบาปลงไป พระเจา้ไดต้รัสกบัพวกเขาวา่จะมีองค์

ผูช่้วยให้รอดเสด็จมาบนโลก คือพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรแห่งพระเจ้าผูท่ี้ทรง
สามารถเอาชนะบาปและความตาย พระองค์จะทรงช่วยกอบกู้เหล่ามวลมนุษยจ์าก
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ความตายอนัเป็นนิรันดร์ น าพาพวกเขาเขา้สู่ความรัก และชีวิตอนัเป็นนิรันดร์ในพระ
เจา้ 

ตลอดชัว่ระยะเวลานบัตั้งแต่การเนรมิตสร้างโลกจนถึงก่อนการเสด็จมาบน
โลกมนุษยข์ององคพ์ระผูไ้ถ่นั้น เราเรียกช่วงระยะเวลานั้นวา่ พันธสัญญาเก่า คือเป็น
ช่วงเวลาโบราณกาล (พระคมัภีร์เก่า) และเป็นสัญญา หรือ พนัธสัญญาระหวา่งพระ
เจา้กบัเหล่ามนุษย ์พนัธสัญญาเดิมน้ีเป็นการเตรียมการและเตรียมความพร้อมของ
มนุษยใ์นการรัลเสด็จองคพ์ระผูไ้ถ่ มนุษยทุ์กคนจะตอ้งร าลึกไวว้า่มีพนัธสัญญาแห่ง
พระเจา้ท่ีจะตอ้งเช่ือและรอคอยถึงการเสด็จมาของพระคริสต ์

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายแห่งค าสัญญาน้ี องค์พระผูไ้ถ่จึงได้เสด็มาบน
โลกมนุษย ์ พระองค์คือพระบุตรหน่ึงเดียวของพระเจา้ คือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระเยซู
คริสตข์องพวกเรา พระองคท์รงไดรั้บการถวายพระนามวา่ องค์แห่งพระพันธสัญญา
ใหม่ ดงัท่ีองคพ์ระเยซูคริสตเจา้ไดท้รงปรากฏบนแผน่ดินโลก พระองคผ์ูท้รงเอาชนะ
บาป และความตาย พระองคไ์ดท้รงผกูพนัธสัญญาใหม่กบัเหล่ามวลมนุษย ์หรือเป็น
ขอ้สัญญาท่ีว่าทุกอยา่งท่ีเคยเป็นความสุข ความปิติยินดีท่ีเคยสูญหายไป อนัหมายถึง
ชีวิตอนัเป็นนิรันดร์ในพระเจา้ จะได้รับกับคืนมาอีกโดยผ่านคริสตศาสนจกัรอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิของพระองคท่ี์ไดท้รงสถาปนาไว ้
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พนัธสัญญาเดมิ 

 “ใน ปฐมกาล พระเจ้าทรง
เนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน...” 
(ปฐก. 1: 1). 

 การทรงเนรมติสร้างฟ้าสวรรค์ และส่ิงทีม่องไม่เห็น 

 เม่ือดั้งเดิมเร่ิมแรกนั้นมีแต่ความว่างเปล่า – นอกจากพระเจา้แลว้ ก็ยงัไม่มี
มนุษย ์ไม่มีโลก ไม่มีกาลเวลา – ไม่มีอะไรเลย แต่จากความว่างเปล่าน้ีเองท่ีพระเจา้
ได้ทรงสถาปนาจุดเร่ิมต้นของการสร้าง ฟ้าสวรรค์  ข้ึนมา อันเป็น โลกแห่งจิต
วญิญาณทีม่องไม่เห็น ของเหล่าทูตสวรรคผ์ูรั้บใชข้องพระองค ์

เทวทูตสวรรค์ คือผู ้ไร้กายาและไร้ซ่ึงความมรณา เป็นจิตวิญญาณอัน
ประกอบดว้ย ประสาทสัมผสัทางจิต มีความประสงคท่ี์จะเลือกและมีอ านาจฤทธ์ิธา  
พระเจา้ทรงเนรมิตสร้างพวกท่านข้ึนมาอยา่งมากมายนบัไม่ถว้น และพวกท่านต่างมี
ฐานันดรศกัด์ิท่ีแตกต่างกนัระหว่างกันและกัน มีการแบ่งเป็นกลุ่ม และโดยอาศยั
อ านาจ ของผูรั้บใช้พระเจา้จึงมีการแบ่งออกเป็นล าดบักลุ่ม ผูท่ี้มีอ านาจสูงสุดใน
ระหวา่งพวกท่านไดแ้ก่ เซราฟิม seraphim,  เฮรูวิม  cherufim  และ องคอ์คัรเทวทูต 
archangels.  

   เหล่าเทพทั้งหมดน้ีไดถู้กสร้างข้ึนจากความดีเพื่อท่ีพวกท่านจะรักในพระเจา้
และรักกนัและกนั จากชีวิตแห่งความรักน้ีจะได้ประสบกบัความสุข ความยินดีอนั
ยิ่งใหญ่  แต่พระเจา้ไม่ไดใ้ช้อ านาจบงัคบัพวกท่านให้มี ความรัก ดงันั้นพระเจา้จึง
ประทานเจตจ านงเสรีใหพ้วกท่านไดเ้ลือก  ไม่วา่พวกท่านจะตอ้งการให้ตนเองรัก อยู่
ในพระเจา้ หรือไม่ 
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ผูท่ี้มีอ านาจและบรรดาศกัด์ิสูงท่ีสุดในเหล่าทวยเทพคือช่ือลูซิเฟอร์ Lucifer 

ผูเ้ต็มไปดว้ยความอวดดีในพลงัอ านาจและฤทธ์ิเดชของตวัเอง จึงไม่ตอ้งการท่ีจะรัก
และเช่ือฟังในพระเจา้ แต่ประสงคจ์ะเป็นเหมือนอยา่งพระเจา้  จึงเร่ิมใส่ความพระเจา้ 
และต่อต้าน ปฏิเสธทุกอย่างในพระเจ้า มันกลายเป็น  มารหรือซาตาน ซ่ึงเป็น 
วิญญาณมืดที่ช่ัวร้าย ค าว่า "มาร" หมายถึง “ผูใ้ส่ร้ายป้ายสี”  และ ค าว่า "ซาตาน" 
หมาย ถึง “ศตัรู” ของพระเจา้ และปฏิเสธความดีงามแห่งพระเจา้  ซ่ึงวิญญาณชัว่ร้าย 
seduced น้ีเองท่ีล่อลวงและเอาทูตสวรรค์อีกหลายองค์ไปเป็นพวก ทูตสวรรค์
เหล่านั้นกลายเป็น วิญญาณช่ัวร้าย เช่นเดียวกนัซ่ึงเรียกว่าเป็น จิตชัว่ หรือ ปีศาจ 
demons.   

 ดงันั้นแลว้ ไดมี้องคอ์คัรเทวทูตท่านหน่ึงในเหล่าเทพผูสู้งสุดของพระเจา้ได้
ต่อต้านต่อเหล่ามารซาตาน ท่านมีช่ือเรียกว่าอคัรเทวทูตไมเคิล ท่านเสด็จออกมา
เผชิญหน้าซาตานและว่า ‚ผูใ้ดบงัอาจตีเสมอพระเจา้ ไม่มีใครเทียบเท่าพระเจา้ได้
ทั้งนั้น‛  จึงไดเ้กิดสงครามข้ึนในชั้นฟ้าสวรรค ์ไมเคิลและเหล่าทวยเทพของพระองค์
ทรงท าสงครามต่อตา้นพวกซาตาน และซาตานกบัพวกปิศาจของมนัก็ท าสงคราม
ต่อตา้นพวกเทวทูต  

 แต่อ านาจชัว่ร้ายไม่สามารถตา้นทานเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจา้ได ้ดั้งนั้น
ซาตานและพวกปิศาจของมนัจึงร่วงหล่นจากสวรรคด์งัสายฟ้าผา่ลงดินสู่ เบือ้งต ่า อนั
ไดแ้ก่ ขุมนรก ซ่ึง ‚ขุมนรก‛ และ ‚เบ้ืองต ่า‛  เป็นสถานท่ีห่างไกลจากพระเจา้ และ
บดัน้ีไดเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของเหล่าวญิญาณชัว่ร้าย ท่ีนัน่เองพวกนั้นจะตกอยูใ่นห้วงทุกข์
ในจิตชัว่ของตนเอง พวกมนัไร้ซ่ึงพลงัอ านาจต่อพระเจา้ ไม่มีความส านึกผิด มีแต่จิต
วิญญาณท่ีหมกมุ่นอยู่ในความชัว่ร้ายท่ีไม่อาจน าจิตวิญญาณของตนไปในทางดีได้  
พวกมนัพยายามใชเ้ล่ห์เหล่ียมเพทุบาย และล่อลวงมนุษยทุ์กคน ท าให้พวกเขาหลง
ผดิและเกิดตณัหาเพื่อใหเ้ขาจกัไดรั้บการสาปแช่ง 

ดว้ยเหตุฉะน้ี ความช่ัวร้าย จึงไดป้รากฏในส่ิงสร้างของพระเจา้ ค  าว่าความ
ชัว่ร้ายนั้นหมายถึงการกระท าทุกอยา่งท่ีตรงขา้มกบัพระประสงคข์องพระเจา้ รวมทั้ง
ทุกส่ิงท่ีฝ่าฝืนพระประสงคข์องพระเจา้  
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 ทูตสวรรคท์ั้งหมดท่ียงัคงศรัทธาในพระเจา้นั้น จนถึงบดัน้ี  พวกท่านก็ยงัคง

รัก ยินดี และประทบัอยู่กบัพระเจา้ ทั้งยงัปฏิบติัตามพระประสงค์ของพระเจา้ พวก
ท่านยงัคงยนืกรานในความดีและความรักของพระเจา้ ไม่มีทางท่ีจะหนัเหจิตใจให้ไป
กระท าชัว่และบาปได ้  พวกท่านจึงถูกเรียกขานว่าเป็น ทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธ์ิ ค าว่า 
“ทูตสวรรค์” หมายถึง “ผูส่้งสาร” พระเจา้ทรงส่งพวกท่านให้เปิดเผยพระประสงค์
ของพระองคแ์ก่มนุษย ์ดว้ยเหตุน้ี พวกท่านจึงอยูใ่นรูปแบบของมนุษยท่ี์มองเห็นได ้ 
  พระเจา้ประทาน ทูตสวรรค์ผู้คุ้มครอง แก่คริสตชนทุกคนในพิธีรับศีลลา้ง
บาป ทูคสวรรคน้ี์เป็นผูคุ้ม้ครองท่ีเรามองไม่เห็นไปตลอดชีวิตทางโลกของคนนั้น ทั้ง
ยงัไม่ทอดทิ้งวญิญาณนั้นแมก้ระทัง่หลงัจากความตาย 

หมายเหตุ    เร่ืองราวในการเนรมิตโลกแห่งสวรรค์และทูตสวรรค์น้ีมี
รากฐานมาจากพระคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิ  และอยูบ่นพื้นฐานแห่งค าสอนของเหล่าอคัรบิดร
ศกัด์ิสิทธ์ิ คณาจารย ์ของพระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์  
  รายละเอียดเก่ียวกับชีวิตในโลกของทูตสวรรค์มีอยู่ในหนังสือ ของท่าน
นักบุญ ดีโอนีซุส อะรีโอปากิต (Dionysius Areopagite) ลูกศิษยข์องนกับุญเปาโล
อคัรสาวกและเป็นพระสังฆราชองค์แรกแห่งเอเธนส์ในหนังสือของท่าน มีช่ือว่า 
“ฐานนัดรศกัด์ิแห่งสรวงสวรรค์” ไดถู้กประพนัธ์ข้ึนโดยอิงจากขอ้ความทุกแห่งใน
พระคมัภีร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบัเหล่าทูตสวรรค ์ 
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 ชยัชนะของเหล่าทูตสวรรคผ์ูศ้กัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้  เหนือเหล่ามารซาตาน และปีศาจ 
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    การเนรมิตสร้างแผ่นดนิ – โลก ขึน้จากความว่างเปล่าจนเป็นส่ิงที่

มองเห็นได้ 

 

 หลงัจากทรงเนรมิตรสร้างฟ้าสวรรคแ์ละเหล่าทูตสวรรคแ์ห่งโลกแลว้ พระ-
เจา้ทรงเนรมิตแผน่ดินข้ึนมาจากความวา่งเปล่า โดยพระวจนะของพระองค ์คือทุกส่ิง
ท่ีเรามองเห็นอยู่รอบตัวค่อย ๆ ถูกเนรมิตสร้างข้ึนโดยพระเจ้า เช่น ท้องฟ้าและ
แผน่ดินท่ีเรามองเห็นอยูใ่นขณะน้ีน่ีเอง 
  พระเจา้จะทรงเนรมิตสร้างโลกข้ึนมาไดใ้นทนัทีก็ได ้แต่พระองคท์รงมีพระ-
ประสงคโ์ดยเห็นควรให้โลกด ารงอยูแ่ละพฒันาไปทีละขั้นตั้งแต่เร่ิมตน้ พระองคจึ์ง
ไม่ทรงเนรมิตสร้างโลกข้ึนมาในทนัทีทนัใด หากแต่ทรงใชช่้วงระยะเวลาหลายช่วง 
ซ่ึงในพระคมัภีร์เรียกช่วงเวลาเช่นน้ีวา่ ‚วนั‛ 
  แต่ "วนั" ของการเนรมิตสร้างน้ีไม่ใช่วนัอยา่งท่ีเรารู้จกัซ่ึงมี 24 ชัว่โมง วนั
ของเรานั้นข้ึนอยูก่บัดวงอาทิตย ์อยา่งไรก็ตาม ในสาม “วนั” แรกของการเนรมิตสร้าง
นั้น ดวงอาทิตยน์ั้นยงัไม่ไดถู้กเนรมิตสร้างข้ึนมา นัน่ก็หมายความว่าวนัท่ีระบุไวใ้น
บทปฐมกาลไม่ใช่วนัตามแบบท่ีเราเขา้ใจ ผูเ้ผยพระวจนะท่านหน่ึงคือท่านโมเสสได้
เขียนบนัทึกไวเ้ป็นภาษาฮิบรูโบราณ ซ่ึงในภาษาดงักล่าวน้ี ทั้งค  าว่า ‚วนั‛ และค าว่า
ช่วงเวลา ต่างถูกใชเ้รียกเป็นค าเดียวกนัวา่ ยม เราไม่อาจรู้แน่ชดัไดว้า่วนัเช่นวา่น้ีเป็น
แบบไหน ยิง่กวา่นั้น เรายงัไดท้ราบวา่ “วนัเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปี และ
พนัปีกเ็ป็นเหมือนกบัวนัเดียวของพระองค์” (2 ปต. 3:8; สดด. 90:4)  
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อคัรบิดรผูศ้กัด์ิสิทธ์ิแห่งพระศาสนจกัรหลายท่านเช่ือวา่ ‚วนั‛ ท่ีเจ็ดของโลก

ยงัคงด าเนินต่อไปจนถึงปัจจุบนั และหลังจากการกลับคืนชีพของผูต้ายก็จะเร่ิม 
วนัอนันตกาลทีแ่ปด อนัหมายถึงชีวตินิรันดรในโลกหนา้ ดงัเช่นท่ี ท่านนักบุญยอห์น
แห่งดามัสกัส (แห่งคริสต์ศตวรรษท่ีแปด) ไดเ้ขียนไวเ้ก่ียวกบัการน้ีว่า ‚เจ็ดยุคของ
โลกน้ีเร่ิมนบัจากการทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกไปจนถึงกาลอวสานและ
การกลบัเป็นข้ึนมาของมนุษย ์เพราะแมว้่าแต่ละคนจะมีจุดจบของตวัเองก็ตาม แต่ก็
ยงัมีกาลอวสานอนัส้ินสุดกนัถ้วนหน้าในวนักลบัเป็นข้ึนมาของมนุษยโ์ดยทัว่กัน 
แลว้ยคุท่ีแปดก็จะมาถึง‛   
นักบุญวาสิลีผู้ยิ่งใหญ่ ในช่วงศตวรรษท่ีส่ีไดเ้ขียนไวใ้นหนงัสือของท่านช่ือ หกวัน
แห่งการเนรมิตสร้าง (Hexaemeron)  ไวว้า่ ‚ดงันั้น ไม่วา่จะเรียกวา่หน่ึงวนัหรือหน่ึง
ยคุก็หมายความอยา่งเดียวกนั‛ 

ดังนั้ น ในช่วงเร่ิมต้นนั้น ส่ิงท่ีพระเจ้าทรงสร้างนั้นไม่ได้มีรูปร่างหรือ
รูปแบบท่ีเฉพาะเจาะจง หากแต่ยงัไร้รูปแบบและยงัไม่พฒันา (ดงัเช่นหมอกหรือน ้ า) 
และถูกปกคลุมดว้ยความมืด แลว้พระวิญญาณของพระเจา้ก็จุติข้ึนเหนือส่ิงนั้นและ
ใหพ้ลงัชีวติต่อการด ารงอยูแ่ก่พวกมนั 

 

 หมายเหตุ      พระคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิ เร่ิมตน้ดว้ยค าวา่: "ในปฐมกาลพระเจ้า 
สร้าง ช้ัน ฟ้าสวรรค์ และ แผ่นดินทั้งหลาย"  (ปฐ 1, 1).  

 "ในปฐมกาล" ในภาษายิวเขียนวา่ bereshit  หมายถึง ‚ก่อนอ่ืนใด‛  หรือ  
“ท่ีจุดเร่ิมตน้ของกาลเวลา” เน่ืองจากก่อนหนา้ของ bereshit  น้ีจะมีก็แต่เพียงอนนัต-
กาลเท่านั้น  
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  "ทรงเนรมิตสร้าง" ในภาษายิวใชค้  าวา่ บารา (bara) หมายถึง  สร้างขึน้จาก
ความว่างเปล่า ซ่ึงมีความหมายต่างจากค าอีกค าหน่ึงของภาษายวิวา่ ‚ACA‛  ท่ีแปลวา่ 
‚ท า สร้าง และก่อร่างจากสสาร‛  ส่วนค าวา่ บารา (สร้างข้ึนจากความวา่เปล่า) นั้นถูก
น ามาใชเ้พียงสามคร้ังในส่วนของการเนรมิตสร้างโลก ไดแ้ก่  1) ในปฐมกาล - การ
เนรมิตสร้างเป็นคร้ังแรก  2) การเนรมิตสร้าง ‚วิญญาณท่ีมีชีวิต‛ – สัตวช์นิดแรก ๆ  
3) การเนรมิตสร้างมนุษย ์

  เก่ียวกบัความเข้าใจบนฟ้าและสรวงสวรรค์นั้นไม่ได้ให้ค  าจ  ากดัความไว้
เพิ่มเติมลึกซ้ึงนกั ดงัจะเห็นไดว้า่มนัถูกเนรมิตสร้างไวไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ มนัเป็น
ส่ิงท่ีสูงค่าท่ีสุดของการเนรมิตสร้างโลกแห่งจิตวิญญาณคือเหล่าเทวทูตของพระเจา้ 
ถดัไปจากน้ีในพระคมัภีร์กล่าวถึง นภา แห่ง ช้ันฟ้า และจักรวาล แห่งโลก ท่ีถูกเรียก
ขานโดยพระเจา้ วา่ทอ้งฟ้าเป็นการร าลึกถึงจุดสูงสุดของจิตวญิญาณแห่งฟ้าสวรรค ์  

  “แผ่นดินกร้็างและว่างเปล่า ความมืดอยู่เหนือน ้า และพระวิญญาณของพระ

เจ้าทรงปกอยู่เหนือน ้าน้ัน (ปฐก. 1:2) ‚แผน่ดิน‛ ในท่ีน้ีเป็นท่ีเขา้ใจวา่หมายถึงสสาร
ดั้งเดิมและยงัคงไม่เป็นรูปเป็นร่างและเป็นส่ิงท่ีในช่วงหก ‚วนั‛ นั้น พระเจา้ทรงใช้
มนัในการสร้างและทรงเนรมิตโลกท่ีมองเห็นไดซ่ึ้งก็คือจกัรวาล อน่ึง สสารท่ีไม่ได้
ถูกก่อร่างข้ึนหรือความสับสนวุน่วายนั้นเรียกว่า น ้า ซ่ึงเป็นท่ีว่างและน ้ าอนัสุดหย ัง่
ถึงดงัเช่นสสารท่ีคลา้ยน ้าหรือคลา้ยหมอก 

  ความมืดอยู่เหนือน ้า หมายถึง ความสับสนวุ่นวายทั้งปวงถูกปกคลุมด้วย
ความมืดเน่ืองจากปราศจากแสงสวา่งโดยส้ินเชิง 

 และพระวิญญาณของพระเจา้ได้ปกคลุมอยู่เหนือไอสารเหล่าน้ี และน่ีเป็น
จุดเร่ิมตน้ของความคิดสร้างสรรค ์แห่งการทรงเนรมิตสร้างของพระเจา้  (ในท่ีน้ีไดมี้
การให้ความหมายของค าวา่ ปกคลุมอยู่เหนือ เป็นภาษายิวไวว้่า เป็นการโอบอุม้ทุก
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 ส่ิงทุกอย่างไวใ้นตวัของมนัเองเป็นเหมือนดังแม่นกท่ีกางปีกของตนเองออกเพื่อ
ห่อหุม้และให้ความอบอุ่นแก่เหล่าลูกนกของตนเอง) การทรงด ารงอยูข่องพระจิตเจา้
ตั้งแต่ก่อนเร่ิมแรกของทุกส่ิงนั้น เป็นท่ีเขา้ใจไดว้่าพลงัของทุกส่ิงนั้นสัมพนัธ์อยู่ใน
พระเจา้ ทั้งความจ าเป็นต่อการศึกษาและพฒันาของตวัมนัเอง  

  ทั้งสามลกัษณ์ของพระตรีเอกานุภาพเจา้นั้นมีส่วนร่วมในการทรงเนรมิต
สร้างโลกอยา่งเท่าเทียมกนั คือพระบิดาเจา้ และพระบุตรเจา้ และพระจิตเจา้ เป็นสาม
ลกัษณ์ท่ีรวมกนัเป็นหน่ึงเดียวเป็นพระเจา้องคเ์ดียว ไม่แยกจากกนั  ค  าวา่ “องคพ์ระ-
เจา้” ในท่ีน้ีถูกจดัวางไวเ้ป็นรูปค าพหูพจน์ "Elo-gim" คือ เหล่าองค์พระผู้เป็นเจ้า 
(ซ่ึงรูปค าเอกพจน์คือ Eloah หรือ El - พระเจา้) และ ค าวา่ "สร้าง" คือ "บารา" อยู ่
ในรูปค าเอกพจน ์ ดงันั้นแลว้ขอ้ความตน้ฉบบัของ พระคมัภีร์ยวิในบรรทดัแรกแสดง
ใหเ้ห็นถึงแก่นแทข้อง ลกัษณ์ทั้งสามของพระเจา้  ดงัท่ีเขียนไวว้า่ “ในปฐมกาล เหล่า
พระผู้เป็นเจ้า คือ (พระตรีเอกนุภาพเจา้) ทรงเนรมิตสร้าง ฟ้าและแผน่ดิน”   

 เก่ียวกบัพระตรีเอกานุภาพเจา้นั้น ยงัไดเ้ขียนระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในบทสดุดี
ของพระคมัภีร์พนัธสัญญาเดิมว่า “โดยพระวาทะของพระเจา้ฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้าง
ข้ึนมา กบัทั้งบริวารทั้งปวง ก็ดว้ยลมพระโอษฐ์ของพระองค”์ (สดด 33,6) ในท่ีน้ีมีค า
ว่า  “โดยพระวาทะ”  ซ่ึงก็คือ พระบุตร  ส่วนค าว่า “ของพระเจา้” คือ พระบิดาเจ้า 
และค าวา่  “ลมพระโอษฐข์องพระองค”์  ซ่ึงก็คือ พระจิตศักดิ์สิทธ์ิเจ้า 

  พระเยซูคริสตผ์ูท้รงเป็นพระบุตรของพระเจา้ ในพระวรสารไดเ้รียกโดยตรง
วา่เป็น “พระวาทะ”  “ในปฐมกาลพระวาทะด ารงอยู ่และพระวาทะทรงสถิตอยูก่บั
พระเจา้ และพระวาทะทรงเป็นพระเจา้ ในปฐมกาลพระองคท์รงด ารงอยูก่บัพระเจา้  
พระเจา้ทรงสร้างส่ิงทั้งปวงข้ึนมาโดยพระวาทะ ในบรรดาส่ิงท่ีเป็นมานั้น ไม่มีสักส่ิง
เดียวท่ีเป็นอยูน่อกเหนือพระวาทะ”  (ยน 1:1-3)  
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   ส่ิงเหล่าน้ีจ  าเป็นและส าคญัอย่างยิ่งต่อพวกเราทุกๆคนท่ีจะต้องรับทราบ
เพราะการสร้างโลกนั้นจะเป็นไปไม่ไดห้ากพระบุตรของพระเจา้มิไดมี้พระประสงค์
โดยสมคัรพระทยัท่ีจะทรงรับพระทรมานแห่งกางเขนเพื่อทรงไถ่โลกน้ี  “เพราะว่า
โดยพระองค์ (พระบุตรเจ้า) สรรพส่ิงได้ถูกสร้างขึน้ ท้ังในท้องฟ้าและท่ีแผ่นดินโลก 
ส่ิงซ่ึงประจักษ์แก่ตาและซ่ึงไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์  หรือเป็นเทพ 
อาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครองหรือศักดิเทพ สรรพส่ิงท้ังส้ินได้ถูกสร้างขึน้ โดย
พระองค์และเพ่ือพระองค์  พระองค์ทรงด ารงอยู่ ก่อนสรรพส่ิงท้ังปวง และสรรพส่ิง
ท้ังปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์ พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกาย คือคริสตจักร 
พระองค์ทรงเป็นปฐม เป็นผู้แรกท่ีทรงเป็นขึน้มาจากความตาย เพ่ือพระองค์จะได้
ทรงเป็นเอกในสรรพส่ิงท้ังปวง เพราะว่าพระเจ้าทรงพอพระทัย ท่ีจะให้ความบริบูรณ์
ท้ังส้ินธ ารงในพระองค์ และโดยพระองค์ ให้ส่ิงสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้า ไม่ว่าส่ิง
นั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในสวรรค์ พระองค์ทรงท าให้มีสันติภาพด้วยพระโลหิต
แห่งกางเขนของพระองค์” (คลส 1:16-20) 

 และ พระเจา้ทรงตรัสวา่วา่ จงเกิดความสว่าง  ความสวา่งก็เกิดข้ึน  พระเจา้
ทรงเรียกความสวา่งนั้นวา่ วนั  และความมืดนั้นวา่ คืน  มีเวลาเยน็และเวลาเชา้เป็นวนั
แรก  และน้ีเป็นการเนรมิตสร้างโลก “วนั” แรกของพระองค ์
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 การสนทนาเกีย่วกบัวนัแรกของการทรงเนรมิตสร้าง 

  ก าเนิดแรกเร่ิมของการเนรมิตสร้างโลก อย่างมีรากฐาน ของพระเจา้คือความ
สว่าง  “พระเจ้าตรัสว่า จงเกิดความสว่าง ความสว่างก็เกิดขึ้น  พระเจ้าทรงเห็นว่า
ความสว่างน้ันดี และทรงแยกความสว่างออกจากความมืด  พระเจ้าทรงเรียกความ
สว่างน้ันว่า วนั และความมืดน้ันว่า คืน มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรก” (ปฐ 1: 3-
5) 
    อาจดูเป็นเร่ืองแปลกท่ีการเนรมิตสร้างโลกในวนัแรกของพระเจา้ก็ปรากฏ
แสงสว่างแลว้ อีกทั้งกลางวนัและกลางคืนก็หมุนเวียนกนันบัตั้งแต่วนัแรกของการ
ทรงเนรมิตสร้างทั้ง ๆ ท่ียงัไม่มีดวงอาทิตยแ์ละดวงสว่างอนัประเสริฐใด ๆ เกิดข้ึน
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ดว้ยซ ้ าไป น่ีเป็นขอ้อา้งของพวกท่ีไม่เช่ือในพระเจา้เม่ือสมยัศตวรรษท่ีสิบแปด (วอล
แตร์, Voltaire, ผูเ้ขียนสารานุกรม และอ่ืน ๆ) ใชดู้หม่ินพระคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิ คนท่ีน่า
สมเพชพวกน้ีไม่ไดคิ้ดเลยว่าการเยย้หยนัดว้ยความเขลาของตนน้ีจะยอ้นกลบัมาเขา้
หาตวัเอง 

  ธรรมชาติของแสงสว่างนั้นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัดวงอาทิตยเ์พียงอย่างเดียว (เช่น
เปลวเพลิงและไฟฟ้า) แสงสวา่งแมจ้ะไม่ใช่ทั้งหมดนั้นลว้นรวมศูนยอ์ยูใ่นดวงไฟอนั
ประเสริฐในภายหลงัโดยเป็นไปตามพระประสงคข์องพระเจา้  
  แสงเป็นผลของการข้ึนลงของคล่ืนพลงังาน (อีเธอร์) ซ่ึงปัจจุบนัอาศยัดวง
อาทิตยเ์ป็นปฐมภูมิในการผลิตแต่ปัจจุบนัก็สามารถใชแ้หล่งอ่ืนในการผลิตแสงได้
เช่นกนั หากแสงสว่างในยุคแรกสามารถมีมาได้มาก่อนท่ีดวงอาทิตยจ์ะถูกเนรมิต
สร้าง ทั้งยงัอาจเป็นดงัเช่นอานุภาพแสงสว่างจากขั้วโลกเหนือท่ีเป็นผลมาจากแรง
ประจุของกระแสไฟฟ้าสองขั้วท่ีต่างกนัมาบรรจบกนัแลว้ จึงเห็นไดว้่าแสง (แบบ
อานุภาพแสงสว่างจากขั้วโลกเหนือ) จึงเร่ิมข้ึนในเวลาท่ีเฉพาะเจาะจง จากนั้นก็จะ
เปล่งแสงอย่างเจิดจา้ท่ีสุดแลว้ก็จะค่อย ๆ เลือนรางจนเกือบจะดบัสนิท ทั้งน้ี จากท่ี
ปรากฏพระคมัภีร์นั้น วนัและคืนก็สามารถเกิดข้ึนไดใ้นลกัษณะเช่นน้ีก่อนท่ีจะมีดวง
อาทิตย ์และยามค ่าและยามเช้าก็มีข้ึนได้โดยสอดคล้องกบัปทฏัฐานในก าหนดวนั
และเวลา 
  มีนกัวิจารณ์บางคน ให้ค  าอธิบายว่า "Erev" และค าวา่ "boker" ซ่ึงเป็น
ภาษายิวโบราณว่าหมายถึงยามค ่าและยามเช้า และยงัมีอีกความหมายว่า ‚สับสน
ปะปน‛ และ ‚เป็นระเบียบ‛ ท่านนกับุญยอห์น คริสโซสดอมผูมี้วาจาดุจทองกล่าววา่ 
“(โมเสส) เรียกส้ินสุดวนัและส้ินสุดคืนวา่หน่ึงวนั เพื่อท่ีจะเป็นการวางระเบียบและ
ล าดบัต่อเน่ืองแก่ส่ิงท่ีเรามองเห็นได ้(โลก) และเพื่อไม่ใหเ้กิดความสับสนข้ึน‛  
  เราควรระลึกไวเ้สมอวา่วิทยาศาสตร์นั้นไม่มีขอบเขตจ ากดัความรู้ในตวัของ
วทิยาศาสตร์เอง เพราะยิง่วทิยาศาสตร์เรียนรู้มากข้ึนเท่าใด ขอบเขตของส่ิงท่ีไม่รู้ก็ยิ่ง
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เผยออกมา ดงันั้น วิทยาศาสตร์จึงไม่มีวนัท่ีจะให้ ‚ขอ้ยุติ‛ ได ้น่ีเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการ
พิสูจน์มาแลว้หลายต่อหลายคร้ัง แมก้ระทัง่ทุกวนัน้ีก็ยงัไดรั้บการพิสูจน์อีกเช่นกนั 
  หลายทศวรรษท่ีผา่นมาน้ี วทิยาศาสตร์ไดก้ล่าว ‚ขอ้ยุติ‛ โดยวิทยาศาสตร์ได้
พิสูจน์ส่ิงท่ีเคยเป็นเพียงสมมติฐานทางปรัชญาตามแนวคิดของกรีกโบราณ เช่น ส่ิงท่ี
เรียกวา่ สสารข้ันปฐมภูมิ อนัประกอบดว้ย อนุภาคข้ันสุดท้ายของสสาร นั้นไม่ทีทาง
ท่ีจะถูกแบ่งแยกไดอ้ยา่งส้ินเชิง ดงันั้น จึงเห็นชอบใหใ้ชช่ื้อทางวทิยาศาสตร์ท่ีใชเ้รียก
อนุภาคของสสารน้ีวา่ ‚อะตอม‛ ซ่ึงเป็นค าในภาษากรีกแปลวา่ ‚แบ่งแยกไม่ได‛้     
  แต่ ล่าสุด ความ ก้าวหน้า ทาง วิทยาศาสตร์ ได้ เปิดเผยงานของ นัก 
วทิยาศาสตร์ซ่ึง จนถึงบดัน้ีก็ยงัเป็นจุดคือ "ความส้ินสุด" ของวตัถุสาร  
  แมว้า่อะตอมจะเป็นหน่วยทางสสารท่ีเล็กท่ีสุด แต่ทวา่มนัมีจ านวนมหาศาล
ในระบบจกัรวาลน้ี รองคิดดว้ยตวัของพวกเราดูสิวา่ ใน “ระบบจักรวาล” ทั้งหมดเต็ม
ไปดว้ยสะสารขนาดเล็กเหล่าน้ี ในใจกลางของอะตอมเหล่าน้ีเต็มไปดว้ยสสารขนาด
เล็กท่ีเป็นหัวใจส าคัญของมนัหรือแม้แต่ “ดวงอาทิตย์” ท่ีมีประจุนิวเคลียสแห่ง
อะตอม เป็นแกนในดวงอาทิตยแ์ผรั่งสีอิเล็กตรอนโอบลอ้มโลก เหล่าดาวเคราะห์ท่ีมี
รังสีอิเล็กตรอนของดวงอาทิตยล์้อมรอบอยู่ ก็หมุนรอบดวงอาทิตย ์ดว้ยความเร็วท่ี 
หน่ึงพันล้านรอบ ต่อวินาที ทุก ๆ หน่วยประจุของอะตอมแก่นสาร ท่ีมีอยู่ในดวง
อาทิตยก่์อเกิดเป็นประจุพลงังานโปตรอน “ประจุบวก”  ส่วนรังสีอิเล็กตรอน ท่ีโอบ
ลอ้มโลกนั้นมี ประจุพลังงานที่เป็นลบ  ดงันั้น นิวเคลียสอะตอมท่ีอยูแ่กนกลางดวง
อาทิตยจ์ะดึงดูดอิเล็กตรอนไว ้และก่อให้เกิดกฎในการเหน่ียวร้ังของแรงผลกัดนัเป็น
วงโคจรเพื่อลดความเร็วของการหมุนของโลกรอบดวงอาทิตย์ให้ลดลง  และ
ลอ้มรอบโลกของเรามีประจุอะตอมต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นระบบดาวเคราะห์โอบลอ้มเราอยู่
อีกมากมาย (ตามหมวด 96) ในตารางประจุองค์ประกอบของอะตอม ของ  
Mendeleev  (นกัวทิยาศาสตร์ชาวรัสเซีย) 
  นอกจากนั้นนกัฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์สมยัใหม่ยงัคน้พบว่า แก่นสารของ
อนุภาคอะตอม แมจ้ะมีขนาดเล็กมากเสียจนไม่น่าเช่ือแต่องคป์ระกอบของความเล็ก
อนุภาคตวัน้ี มนัยงัเป็นอนุภาคองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์เราด้วย  แก่นสารของ
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อนุภาคอะตอม  มีองคป์ระกอบไปท่ีมีช่ือเรียกวา่ โปรตอน และ นิวตรอน ดงักล่าว 
เช่ือมต่อระหวา่งกนั ในระบบสัมพนัธ์ของจ านวนโมเลกุลจ าเพาะ อนัมีจ านวนท่ีไม่
สามารถทราบแน่นชดัไดใ้นหน่วยโมเลกุลนั้น  
  ตั้งแต่มีการคน้พบทางวิทยาศาสตร์ทางโครงสร้างของโมเลกุลแห่งอะตอม
แลว้ ในการเปิดโปงความสมบูรณ์แห่งโลก เป็นการบ่งบอกถึงพระปรีชาญาณแห่ง
องคผ์ูท้รงเนรมิตสร้าง และในรากลึกทางความเขา้ใจแห่งสมดุลของการเปล่ียนแปลง
ทางวตัถุสะสารนั้นแทบจะเป็นการเขา้ใจได้เลยว่า พวกมนัไม่มีตวัตนแห่งการคงอยู่
ในตอนน้ี 

วิทยาศาสตร์สมยัใหม่คน้พบ ว่า ปฐมภูมิของสสาร ซ่ึงคือ พลังงาน และ 
รูปแบบแห่งปฐมภูมิท่ีเห็นไดข้องพลงังานคือ พลังงานแสง ตอนน้ีก็เป็นเหตุผลท่ี
ชดัเจนในการขจดัขอ้กงัขาของตน้เร่ืองท่ีว่า  ท าไมพระเจา้จึงทรงเนรมิตสร้างแสง
สวา่งก่อนเม่ือคร้ังทรงเร่ิมตน้ก่อร่างสร้างสสารในปฐมกาล  
  ดงันั้นในบรรทดัแรกของพระคมัภีร์ ท่ีไดส่้งทอดกนัมารุ่นต่อรุ่น มีปรากฎ
ใหเ้ห็นเด่นชดัต่อการเป็นพยานยืนกรานไดว้า่ พระคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิน้ี มีแรงบันดาลใจ
อันมาจากพระเป็นเจ้า  หาไม่แลว้ท่านท่านโมเสส จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่การเนรมิต
สร้างโลกนั้นจะตอ้งถูกเร่ิมตน้สร้างแสงสวา่งเป็นล าดบัแรก  จึงกลายเป็นว่าส่ิงนี้เพิ่ง
จะกลายเป็นสมบัติทางวทิยาศาสตร์แห่งศตวรรษที ่ยีสิ่บ อย่างน้ันหรือ?  

ดงัท่ีแผ่นศิลาบญัญติัสิบประการของท่านโมเสสเป็นนั้นเป็นการเผยส าแดง 
แรงบันดาลใจอันมาจาก พระเป็นเจ้า ท่ีเป็นความลบัแห่งการเนรมิตสร้าง – วตัถุสาร 
ท่ีไม่มีมนุษยผ์ูใ้ดเห็นได ้ในช่วงเวลานั้น 

 ตั้งแต่มีการคน้พบพลงังานอะตอม "ชีวิตแห่งมวลสารของอะตอม” ในช่วง
เวลาชีวิตของพวกเราในขณะน้ี เป็นเพียงการพิสูจน์ความเป็นจริงแห่งพระผูเ้ป็นเจา้
เท่านั้น  

‚ข้าแต่พระเจ้า งานของพระองค์น่าอัศจรรย์นัก พระองค์ทรงเนรมิตสร้างทุก
ส่ิงขึน้มาด้วยพระปรีชาญาณ‛  
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 การสนทนาเกีย่วกบัวนัที่สองของการทรงเนรมิตสร้าง 
 ในวันที่ “สอง” พระเจา้ทรงเนรมิตสร้าง ท้องฟ้าของโลกนี้ - ท่ีพื้นท่ีกวา้ง

ใหญ่ท่ีเหยยีดเหนือเราและ โอบลอ้มแผน่ดินไว ้คือทอ้งฟ้าท่ีเรามองเห็นอยูใ่นขณะน้ี  

 

การเนรมิตสร้างของวนัท่ี ‚สอง‛ คือทอ้งฟ้า และพระเจ้าตรัสส่ังว่า  จงมี
ภาคพืน้ในระหว่างน ้า แยกน ้าออกจากกัน พระเจ้าทรงสร้างภาคพืน้น้ันขึน้ แล้วทรง
แยกน า้ทีอ่ยู่ใต้ภาคพืน้ออกจากน า้ทีอ่ยู่เหนือภาคพืน้ กเ็ป็นดังน้ัน พระเจ้าจึงทรงเรียก
ภาคพืน้น้ันว่า ฟ้า มีเวลาเย็น และเวลาเช้า เป็นวันที่สอง (ปฐก  1:6-8)  ภาคพื้นคือ
บรรยากาศหรือเรียกว่าเป็นสวรรค์ท่ีสามารถมองเห็นได้ (ท้องฟ้า) จุดก าเนิดของ
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 ทอ้งฟ้าหรือสวรรค์ท่ีสามารถมองเห็นได้นั้นเป็นท่ีเขา้ใจได้ว่า มวลสสารเหลวอนั
กวา้งใหญ่เหลือคณานบัท่ีมีมาแต่ดึกด าบรรพน์ั้นโดยอาศยัพระบญัชาของพระเจา้จึง
แยกออกจากกนัเป็นลา้นๆ อาณาจกัรซ่ึงหมุนรอบแกนของตนเองและมีวงโคจรเป็น
ของตวัเอง อวกาศที่ปรากฏอยู่ระหว่างอาณาจักรเหล่านี้กลายเป็นท้องฟ้า เพราะใน
อวกาศน้ีเองท่ีพระเจา้ไดท้รงท าให้โลกท่ีถูกสร้างข้ึนใหม่นั้นเคล่ือนตวัไดอ้ยา่งมัน่คง
โดยอาศยักฎแห่งแรงดึงดูดท่ีชดัเจนและแน่นอนไดเ้พื่อท่ีอาณาจกัรเหล่านั้นจะไดไ้ม่
ชนปะทะกนัและไม่เคล่ือนตวัขดัขวางแนวโคจรของกนัและกนั น ้าท่ีอยูเ่หนือภาคพื้น
นั้นคืออาณาจกัรท่ีมีสภาพเป็นของเหลวซ่ึงภายหลงัได้แข็งตวัข้ึนและเร่ิมส่องแสง
และเปล่งประกายอยูเ่หนือศีรษะของเรานบัตั้งแต่วนัท่ีส่ีของการเนรมิตสร้าง ส่วนน ้ า
ท่ีอยูใ่ตภ้าคพื้นนั้นคือดาวเคราะห์โลกท่ีแผข่ยายอยูใ่ตเ้ทา้ของเรา ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี
ยงัใชช่ื้อเรียกวา่น ้าเพราะในวนัท่ีสองของการเนรมิตสร้างนั้นยงัไม่ไดรั้บการสถาปนา
ใหมี้ความมัน่คงและยงัไม่ไดอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีสมบูรณ์  

 จึงเป็นการสมควรท่ีจะใหค้วามส าคญักบัครูท่ีส าคญัยิ่งท่านหน่ึงแห่งพระศา
สนจกัรคือ ท่านนกับุญยอห์นแห่งดามาสกสั ผูท่ี้มีชีวิตอยู่ในศตวรรษท่ีแปด ในบท
ร้องสรรเสริญ (Irmos) ท่ี 3 ชั้นเสียงท่ี 5 ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “ใครคือท่านผูมี้อ  านาจเหนือ
ท่ีไดท้  าการก าหนดเนรมิตโลกเหนือความวา่งเปล่า และไดท้  าการหยุดความป็นภาระ
นั้นอยู่ชั่วคราว โดยท่านผูท้รงฤทธ์ิธานุภาพ” ท่านนักบุญยอห์นแห่งดามสักัส ได้
ค้นพบว่าความจริงทางวิทยาศาสตร์ ท่ีผ่านมาหลายศตวรรษ ก่อนช่วงเวลาท่ี
วทิยาศาสตร์จะเขา้ใจเสียอีก  

ใน "วันที่สาม" ของการทรงเนรมิตสร้างโลก พระเจา้ไดท้รงรวบรวมน ้ าซ่ึง
อยู่ภายใต้ฟากฟ้าสวรรค์เข้าไวใ้นท่ีราบเดียวกัน แล้ว พื้นที่แห้ง ก็ปรากฏ แล้ว
พระองค์ทรงเรียกมนัว่า แผ่นดิน และทรงเรียกน ้ าท่ีรวมเข้าไวด้้วยกันว่า ทะเล 
พระองคท์รงบญัชาให้แผน่ดินก่อก าเนิด พืชพันธ์ุ ต้นหญ้า และต้นไมเขียวขจี  แลว้
แผน่ดินก็ถูกปกคลุมดว้ยตน้หญา้รวมทั้งพืชพนัธ์ุและตน้ไมทุ้กชนิด 
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การสนทนาเกีย่วกบัวนัที่สามของการทรงเนรมิตสร้าง 

ต่อจากนั้นแผน่ดินโลกไดรั้บการเนรมิตสร้างให้มีส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นเพียงพืชไม้
ใบหญา้ยืนตน้ “พระเจ้าทรงตรัสว่า น ้าที่อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่แห่งเดียวกัน ที่แห้งจง
ปรากฏขึน้ กเ็ป็นดังน้ัน พระเจ้าจึงทรงเรียกที่แห้งน้ันว่า แผ่นดิน และที่ซ่ึงน ้ารวมกัน
น้ันว่า ทะเล พระเจ้าทรงเห็นว่าดี พระเจ้าตรัสว่า แผ่นดินจงเกิดพืช คือ ผักหญ้าที่มี
เมล็ดและต้นไม้ที่ออกผล มีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดิน ก็เป็นดังน้ัน 
แผ่นดินกเ็กดิพชื คือผกัหญ้าที่มีเมล็ดตามชนิดของมัน และต้นไม้ที่ออกผลมีเมล็ดใน
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ผลตามชนิดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี   มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่สาม”  
(ปฐก. 1: 9-13)  การแบ่งแยกน ้ าออกจากพื้นดินแห้งในวนัท่ีสามนั้นพึงเขา้ใจดว้ยวา่
ไม่ใช่แต่เพียงการแยกน ้ าท่ีมีอยู่แล้วออกจากส่วนต่าง ๆ ของแผ่นดินท่ีมีความ
หนาแน่นกว่า น ้ าในขณะนั้นยงัไม่ไดมี้รูปแบบและองค์ประกอบทางเคมีอย่างท่ีเรา
รู้จกัในปัจจุบนั ประการแรก โดยอาศยัพระวจนะแห่งการเนรมิตสร้างของพระเจา้นั้น 
สสารท่ีไร้รูปและไร้ระเบียบบนดาวเคราะห์ของเรานั้นปรากฏเป็นสองรูปแบบใน
วนัท่ีสามซ่ึงได้ทรงเนรมิตน ้ าและแผ่นดินแห้ง โดยส าหรับแผ่นดินแห้งนั้ นได้
ก่อให้เกิดรูปร่างต่าง ๆ ของน ้ าบนพื้นผิวในทนัที ไม่ว่าจะเป็นแม่น ้ า ทะเลสาบ และ
ทะเล ประการที่สอง ดาวเคราะห์ของเราถูกห่อหุ้มปกคลุมดว้ยชั้นบรรยากาศบาง ๆ
และโปร่งแสง ทั้งยงัมี กลุ่มแก๊ส ท่ีรวมตวักนัอีกเป็นจ านวนมาก ประการที่สาม บน
พื้นท่ีแหง้เองนั้น พระวจนะแห่งการเนรมิตสร้างไม่ไดห้มายถึงแต่เพียงพื้นผิวโลกท่ีมี
ภูเขา หุบเหว และส่วนอ่ืนเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงส่วนท่ีอยู่ขา้งใตด้ว้ย ไม่ว่าจะเป็นชั้น
ของดิน โลหะ แร่ธาตุ และอ่ืน ๆ ประการที่ส่ี ด้วยพระบญัชาพิเศษของพระผูท้รง
เนรมิตสร้างนั้น พืชพนัธ์ุทุกชนิดท่ีจะมีไดก้็ปรากฏบนแผน่ดิน ประการสุดท้าย แมว้า่
ผูจ้ารึกบทปฐมกาลกล่าวถึงแต่เร่ืองโลก แต่เราตอ้งถือว่าในวนัท่ีสามของการสร้าง
โลกนั้น มวลสารอ่ืน ๆ ท่ีมืดมนและไร้ระเบียบของรูปกายอนัประเสริฐนั้นได้รับ
รูปแบบท่ีแน่นอนแล้วตามแต่วตัถุประสงค์ เราควรยึดถือเช่นน้ีบนพื้นฐานท่ีว่าใน
วนัท่ีสองและส่ี พระเจา้ทรงด าเนินจกัรวาลทั้งปวง ดงันั้น จึงไม่ควรกล่าววา่วนัท่ีสาม
ทั้งวนันั้นเป็นการอุทิศให้โลกเพียงอย่างเดียวซ่ึงถือเป็นเพียงจุดเล็ก ๆ ในการสร้าง
จกัรวาลทั้งปวง เราอาจมองภาพของการเนรมิตสร้างในวนัท่ีสามไดช้ดัเจนยิ่งข้ึนดงัน้ี 
โลกในขณะนั้นยงัคงเป็นทะเลท่ีกวา้งใหญ่ แล้วพระเจ้าตรัสว่า น ้าที่อยู่ ใต้ฟ้าจง
รวมอยู่แห่งเดียวกัน ที่แห้งจงปรากฏข้ึน ก็เป็นดังน้ัน สสารท่ีกลัน่ตวัและค่อยๆ เยน็
ตวัลงในบางแห่งก็ถูกยกข้ึน บางแห่งก็จมตวัลง ท่ีสูงห่างไกลจากน ้ าก็กลายเป็น
พื้นดินแหง้ น ้าไหลลงสู่ความกดอากาศต ่าและหลุมแอ่งและเกิดเป็น ทะเล พระเจ้าจึง
ทรงเรียกที่แห้งน้ันว่า แผ่นดิน และที่ซ่ึงน ้ารวมกันน้ันว่า ทะเล  พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 
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 แผ่นดินในขณะนั้นยงัไม่ไดเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการเนรมิตสร้าง นัน่คือยงั
ไม่มีส่ิงมีชีวิตอยู่บนแผ่นดิน จะมีก็แต่เพียงความแห้งแล้ง หน้าผาไร้ชีวิตท่ีเฝ้ามอง
สายน ้ าอย่างหม่นหมอง  คร้ันเม่ือเป็นไปตามพระบญัชาให้เกิดน ้ าและแผ่นดินแห้ง
แลว้ก็เกิดเป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นส าหรับส่ิงมีชีวิตข้ึนมา และโดยอาศยัพระวจนะของพระ
เจา้จึงไม่รีรอท่ีจุดเร่ิมตน้ของชีวิตจะอุบติัข้ึนในรูปแบบของพืชพนัธ์ุ พระเจ้าตรัสว่า 
แผ่นดินจงเกิดพืช คือ ผักหญ้าที่มีเมล็ดและต้นไม้ที่ออกผล  มีเมล็ดในผลตามชนิด

ของมันบนแผ่นดิน ก็เป็นดังน้ัน... พระเจ้าทรงเห็นว่าดี  มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็น
วันทีส่าม 

 ในทางการวิทยาศาสตร์เป็นท่ีรู้กนัดีว่า ตน้ไมเ้ล็ก ๆ นั้นสามารถเจริญงอก
งามจนมีขนาดใหญ่ได ้ดงัเช่นตน้เฟิร์นหรือตะไคร้น ้ าขนาดเล็กก็คงจะเรียกไดว้า่เป็น
พืชท่ีมีขนาดใหญ่ในช่วงเวลานั้นของการเนรมิต แต่พืชเหล่าน้ีมนัเจริญงอกงามข้ึนมา
ไดอ้ยา่งไรโดยไร้แสงจากพระอาทิตยห์รือพระจนัทร์ ในเม่ือพระอาทิตยถู์กเนรมิตร
สร้างข้ึนในวนัท่ีส่ีของการสร้างโลก แต่หลกัการของการวิเคราะห์และวิจยัในท่ีน้ีก็
เหมือนกบัหลายท่ีอ่ืน ๆ เช่นกนัท่ีว่า เกิดข้ึนจากหลกัการสัจธรรมท่ีว่าไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงและตา้นทานไดข้องการเปล่ียนไปของส่ิงท่ีมีอยู่อีกทั้งยงัได้เคยมีการ
ทดลองก า เ นิดแสงสว่างจากไฟฟ้า เพื่ อการ เจ ริญเ ติบโตของพืชสี เ ขียว  มี
นักวิทยาศาสตร์ท่านหน่ึง ช่ือว่า  ฟามีนซึน ได้แสดงให้เ ห็นถึงผลส าคัญใน
ความสัมพนัธ์ท่ีแมแ้ต่การใช้แสงสว่างของตะเกียงน ้ ามนัมาช่วยก็สามารถเพิ่มแสง
สวา่งได ้ ฉะนั้นจึงมีค าถามเกิดข้ึนวา่ ในลกัษณะการวินิจฉยัทางวิทยาศาสตร์นั้นเป็น
การเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์หรือไม่ ส่ิงท่ีมีความส าคญัมากกว่าคือ ในเหตุผลท่ี
แสดงออกมาน้ีเป็นการขยายลกัษณะท่ีเป็นอย่างอ่ืนอยา่งจริง ๆ ในโลกน้ี ท่ีมีปรากฏ
เป็นลกัษณะทางกายภาพของส่ิงมีชีวติและท่ีมีสืบทอดมาแต่ก่อนโบราณกาล บนโลก
น้ีก็มีต้นไม้สีเขียวมาแต่ก่อนแล้ว และท่ีไหนมีต้นไม้หรือพืชไม้สีเขียวท่ีนั้นก็จะ
สามารถพบเจอกับส่ิงมีชีวิตได้ หรือแม้แต่ปะการังหรือพืชน ้ าใต้ท้องทะเลก็จะ
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 สามารถพบรูปแบบของส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ร่วมกนัได้เช่นกนั แต่อะไรท่ีมีตวัตนเกิดข้ึน
มาแลว้ ก็ไม่สามารถท่ีจะขจดัมนัออกไปได ้ แมช้ั้นเปลืกโลกแต่ละชั้นก็เช่นกนัท่ีมนั
เช่ือมต่อกนัอยูก่็ไม่สามารถท่ีจะไปแยกมนัออกจากกนัได ้และก็ไม่มีอะไรท่ีจะผา่ทลุ
มนัเขา้ไปได้ตลอด ในทางตรงกันขา้มในช่วงระยะเวลาท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลา
หลายพนัปี โลกก็มีวิวฒันาการของการเปล่ียนไปของตวัมนั นั้นก็คือภยัธรรมชาติท่ี
เกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลานั้นเอง 

แม้กระทั้ งต้นไม้สีเขียวก็มีพัฒนาการแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ภายใต้
อิทธิพลของแสงสว่างท่ีอาจเป็นแม้แสงแรกเร่ิมเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่มันก็ไม่
สามารถท่ีจะพฒันาได้อย่างสมบูรณ์ในสภาวะเช่นน้ี ตามกฏแห่งสภาวะและการ
พฒันาอนัสมบูรณ์มนัจะตอ้งมีอะไรท่ีมาช่วยค ้าจุลไวต่้อจากน้ีตามขนาดรูปร่างและ
สภาวะของมนัท่ีด ารงอยู่ในยุคท่ีมีแต่หินลอ้มรอบอยู่ในขณะนั้นก็ไม่มีอะไรมากไป
กว่าสีเขียวของมนั และก็ยงัไม่มีผลไมใ้ด ๆ จากตน้เลย ตามหลกัทางความตอ้งการ
ทางกายภาพมนัจึงตอ้งการแสงจากดวงอาทิตย ์

ใน วันที่ส่ีของการเนรมิตสร้างโลก  ของพระเจา้  พระเจา้ทรงเนรมิตสร้าง 
ดวงอาทติย์ ใหส่้องแสงสวา่งบนโลก ทั้งไดท้รงเนรมิตสร้าง ดวงจันทร์ และ ดวงดาว 
ต่าง ๆ อีกด้วย ซ่ึงจนถึงบดัน้ีก็ได้มีการแบ่งแยกช่วงระยะเวลาเป็น กลางวัน และ 
กลางคืน  เร่ิมเวลาแห่งวนั เป็นเดือน และเป็นปี ตามล าดบั 
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การสนทนาเกีย่วกบัวนัที่ส่ีของการทรงเนรมิตสร้าง 

ในระหว่างการสร้างโลกในวนัท่ีส่ีน้ี พระเจา้ทรงเนรมิตสร้างดวงสว่างเพื่อ
ส่องสวา่งแก่ทุกสรรพส่ิงบนแผน่ดินโลก “และพระเจ้าทรงตรัสว่า จงส่งแสงสว่างแก่
สรรพส่ิงเหนือแผ่นดินโลกทั้งหมด  (เพื่อมีแสงสว่างบนโลก) และเพื่อเป็นการแยก 
วัน ออก จาก คืน และเพื่อให้มีฤดูกาล เวลา วัน และปี และพวกมันจะส่องแสงสว่าง
เหนือแผ่นดินโลกตามกาลเวลาตลอดไป และก็เป็นอย่างน้ัน และพระเจ้าทรงเนรมิต
สร้างดวงส่องสว่างขนาดใหญ่หน่ึงดวงส าหรับส่องสว่างในเวลากลางวัน  และทรง
เนรมิตสร้างดวงส่อสว่างขนาดรองลงมาส าหรับส่องสว่างในเวลากลางคืน และพระ
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เจ้ายังได้ทรงเนรมิตสร้างเหล่าดวงดาวให้ส่องแสงระยิบระยับบนท้องฟ้าในเวลา
กลางคืนอีกด้วย และพระเจ้าทรงเห็นว่าดี  และจึงมีเป็นเวลา เย็น และเวลาเช้า เป็น
วนัทีส่ี่ (ปฐก. 1:14-19) 

พระบญัชาของพระผูท้รงเนรมิตสร้าง  จงบังเกิดเหล่าดวงส่องสว่าง ดงัจะ
เห็นไดว้า่ความหมายอนัแตกต่างกบัค าบญัชาอนัก่อนของพระเจา้ท่ีตรัสวา่ จงบังเกิด
แสง ....น า้จงรวมตัวกนั และค าบญัชาเหล่าน้ีใหค้วามหมายไดว้า่ สรรส่ิงของวตัถุต่าง
ไม่ไดถู้กบญัชาเนรมิตสร้างข้ึนในวนัแรก  ณ ท่ีน้ีบ่งบอกใหเ้ห็นไดว้า่แต่เป็นการสร้าง
องคป์ระกอบเตรียมไวส้ าหรับรองรับสรรพส่ิงวตัถุทั้งมวล 

ดงันั้นควรจะจินตนาการเช่นไรถึงการก าเนิดแห่งดวงส่องสว่างอนัเป็นนิ
รันดร์น้ี ความเป็นพื้นฐานของสสารแห่งวตัถุท่ีมีอยู่ภายในของดวงส่องสว่างน้ีไดมี้
อยู่ก่อนหน้าวนัท่ีส่ีแล้ว พวกมันเป็นน ้ าท่ีปกคลุมอยู่เหนือพื้นผิวท่ีมีสะสารอัน
หลากหลายอยู่ในตวัของมนั ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในวนัท่ีสองของการทรงเนรมิตสร้าง
โลก และในสสารบางตวัของวนัท่ีสองน้ีน่ีเองก็มีประกอบอยู่ในวนัท่ีส่ีของการทรง
เนรมิตสร้างโลก ทวา่แสงสว่างท่ีมาจากดวงส่องสว่างน้ี มีองค์ประกอบภายในของ
มันเพิ่ม ข้ึนมาอีก มันจึงมีลักษณะรูปลักษณ์และหน้า ท่ี  ท่ี เข้มข้นข้ึน และใน
องคป์ระกอบเช่นน้ีของมนัเองจึงเกิดแสงสวา่งในตวัของมนัเองข้ึนมา หรือจะเรียกได้
ตามค าเรียกขานของมนุษยท์ัว่ไปวา่ พระอาทิตย ์และดางดาวท่ีมีแสงสวา่งในตวัของ
มนัเอง และตวัองคป์ระกอบของสสารอ่ืนท่ีมีอยูใ่นความมืดก็ยงัอยูใ่นความมืดท่ีเป็น
สสารของตวัมนัเองต่อไป แต่ตามพระปรีชาญาณขององค์พระผูส้ร้างนั้น ดวงส่อง
สว่างท่ีก าเนิดแสงดว้ยตวัของมนัเองหรือท่ีเรียกวา่พระอาทิตยน์ั้น ก็ยงัส่งแสงสว่าง
ของมนัไปกระทบกบัดาวดวงอ่ืนท่ีไม่มีแสงสวา่งในตวัเอง ท าให้เกิดแสงสวา่งไดอี้ก
เช่นกนั ดงัตวัอย่างเช่น พระจนัทร์ ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ และดาวดวงอ่ืนในจกัรวาล 
เป็นตน้ 

การสนทนาเกีย่วกบัวนัที่ห้าของการทรงเนรมติสร้าง 

ในวนัท่ีห้าส่ิงมีชีวิตท่ีอยู่ในน ้ าและบนทอ้งฟ้าถูกสร้างข้ึน “พระเจ้าตรัสว่า 
น า้จงอุดมด้วยฝูงสัตว์ที่มีชีวิต และนกจงบินไปมาข้ามฟ้าเหนือแผ่นดิน พระเจ้าทรง
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สร้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ และสัตว์ทีม่ีชีวตินานาชนิด ซ่ึงแหวกว่ายอยู่ในน ้าเป็นฝูง ๆ 
ตามชนิดของมัน และนกต่าง ๆ ตามชนิดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี พระเจ้าจึงทรง
อวยพระพรแก่สัตว์เหล่าน้ันว่า จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มน ้าในทะเลและให้นกทวี
มากขึน้บนแผ่นดินมีเวลาเยน็และเวลาเช้า เป็นวนัทีห้่า”  (ปฐก.1:20-23) 

วนัท่ี ห้าของการเนรมิตสร้างโลก  ตามพระด ารัสของพระเจา้ทรงเนรมิตให้
ในน ้ าเกิดส่ิงมีชีวิตข้ึน คือ สัตวเ์ล้ือยคลาน คร่ึงบกคร่ึงน ้ าทุกชนิด แมลงสัตวน์ ้ าทุก
ชนิด สัตวน์ ้าขนาดใหญ่ทุกชนิด  และปลาทุกชนิด และบนทอ้งฟ้าเหนือแผน่ดินก็ได้
ทรงเนรมิตรสร้างเหล่าฝงูนกใหบิ้นอยู ่
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 การสนทนาเกีย่วกบัวนัที่หกของการทรงเนรมติสร้าง 

ในวนัท่ีหกซ่ึงเป็นวนัสุดทา้ยของการเนรมิตสร้างโลกของพระเจา้ พระองค์
ทรงเนรมิตสร้างสัตวท่ี์มีชีวติบนโลกและทรงเนรมิตสร้างมนุษยเ์ป็นวาระทา้ยสุด 

ในวนัท่ี หก ของการทรงเนรมิตสร้างโลกตามพระด ารัสของพระเจา้ทรง
เนรมิตให้เกิดส่ิงมีชีวิตท่ีมีจิตวิญญาณบนแผน่ดินโลก นั้นก็คือเหล่าบรรดาสัตวเ์ล้ียง
ทุกชนิดและสัตวป่์าทุกชนิด และทา้ยท่ีสุดพระองคไ์ดท้รงเนรมิตสร้าง มนุษย์  ท่ีเป็น
ผูช้าย และมนุษยท่ี์เป็นผูห้ญิง ให้มีรูปลกัษณะท่ีเหมือนพระเจา้นั้นก็คือ ความมีจิต
วญิญาณท่ีเหมือนในพระองค ์

หลงัจากท่ีพระเจา้ทรงเสร็จส้ินภารกิจของการทรงเนรมิตสร้างมนุษยท์ั้งวตัถุ
และสรรพส่ิงทั้งมวลท่ีมองเห็นไดแ้ห่งโลก สุดทา้ยในวนัท่ีหกแลว้ พระเจา้ก็ทรงเห็น
วา่ดี 

ในช่วงเวลาหลังจากนั้นแล้ว ก็คือในวนัท่ีเจ็ด เหล่านักบุญอคัรบิดรแห่ง
คริสตจกัรผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ ไดส้อนไวว้า่ พระเจา้ทรงหยุดพกัจากภาระกิจของพระองคใ์น
วนัน้ี พระเจา้ไดท้รงอ านวยพรและทรงกระท าใหว้นัน้ีเป็นวนัท่ีศกัด์ิสิทธ์ิดงัท่ีเรียกกนั
วา่ วนัสะบาโต คือเป็นวนัท่ีหยดุพกัทุกส่ิง  และทรงมีบญัญติัไวว้า่  เพื่อให้เหล่ามนุษย์
ไดห้ยดุพกัในหนา้ท่ีการงานของตนในวนัท่ีเจ็ด และเพื่อท่ีจะให้พวกเขาไดภ้าวนาต่อ
พระเจา้อย่างใกล้ชิด ในวนัน้ี พระองค์จึงทรงกระท าให้วนัน้ีเป็นวนัท่ีหยุดพกัจาก
หนา้ท่ีการงานทางโลกทั้งปวง – เพือ่ให้เป็นวนัฉลอง 
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ในวนัสุดท้ายของการทรงเนรมิตสร้างโลกของพระเจ้า พระองค์ได้ทรง
เนรมิตให้โลกได้มีส่ิงมีชีวิต และปล่อยให้มนัพฒันาตวัของมนัเองไปตามรูปแบบ
และกฏของธรรมชาติ แต่ในช่วงเวลาเดียวกนัพระเจา้ก็มิไดท้รงละทิ้งส่ิงท่ีพระองค์
ทรงเนรมิตสร้างข้ึนมา พระองค์ได้ทรงดูแลประทานส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับทุก ๆ คน 
ส าหรับด ารงชีวติอยู ่การดูแลของพระองคใ์นท่ีน้ีพวกเราเรียกกนัวา่  “การกระท าของ
พระเจ้า”  
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การสร้างมนุษย์คู่แรกของพระเจ้า 

พระเจา้ไดท้รงเนรมิตสร้างมนุษยอ์ย่างเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัส่ิง
เนรมิตสร้างอ่ืนของพระองค ์คือก่อนการเนรมิตสร้างของพระเจา้ ในพระตรีเอกานุ-
ภาพเจา้ของพระองคไ์ดท้รงยนืยนัถึงพระประสงคข์องพระองคเ์องทรงตรัสวา่ “ให้เรา
เนรมิตสร้างมนุษย์ที่มีลักษณะเหมือนเราและมีรูปลักษณ์คล้ายกับเรา” และพระเจา้ก็
ทรงเนรมิตสร้างมนุษยข้ึ์นมาจากดิน คือจากส่ิงสารพดัท่ีไดท้รงเนรมิตมร้างแผ่นดิน
โลกข้ึนมา และไดท้รงเป่าลมหายใจของพระองคล์งบนใบหนา้ของมนุษยเ์พื่อให้ ลม-
หายใจแห่งชีวติ นั้นก็คือไดท้รงมอบวญิญาณท่ีมีเสรี มีความคิด มีชีวิต และเป็นอมตะ  
ท่ีเป็นรูปลกัษณ์และมีความเหมือนในพระเจา้ และก็ไดเ้กิดเป็นมนุษยท่ี์มีความเป็น
อมตะทางจิตวิญญาณ ท่ีเรียกว่า “จิตวิญญาณท่ีเป็นมีจากพระเจา้” หรือมีความเป็น
อมตะทางจิตวิญญาณนั้นเอง นั้นจึงท าให้มนุษยทุ์ก ๆ คนมีความแตกต่างจากสัตว์
โลกทัว่ ๆไป 

ดั้งนั้นแล้ว พวกเราจึงเป็นส่วนหน่ึงของสองโลกด้วยกนัคือ โลกแห่งเน้ือ
หนงัท่ีมองเห็นไดบ้นแผน่ดินโลก และเราก็ยงัเป็นส่วนหน่ึงของโลกแห่งจิตวิญญาณ
อนัเป็นนิรันดร์ท่ีมองไม่เห็นดว้ยเช่นกนั 

และพระเจา้ไดท้รงใหช่ื้อเรียกแก่มนุษยผ์ูแ้รกน้ีวา่ อดัม ท่ีมีความหมายวา่ถูก
น ามาจากดิน  และพระเจา้ไดท้รงสร้างสวนแห่ง สวรรค์ ข้ึนและไดท้รงให้อดมัผูน้ี้
คอยดูและรักษาสวนน้ีไว ้

ในสวนสวรรคแ์ห่งน้ีมีตน้ไมทุ้ก ๆ ตน้ท่ีเจริญงอกงามและออกผลเป็นอยา่ง
ดี และในระหว่างไมเ้หล่าน้ีมีอยูส่องตน้ท่ีมีความพิเศษ ตน้ท่ีหน่ึงมีช่ือเรียกว่า ต้นไม้
แห่งชีวติ อีกตน้หน่ึงมีช่ือเรียกวา่  ต้นไม้แห่งส านึกในความดีและช่ัว ถา้ผูใ้ดไดกิ้นผล
จากตน้ไมแ้ห่งชีวติผูน้ั้นจะมีพลงัชีวติท่ีไร้จากการเจ็บป่วย และจะมีชีวิตทางเน้ือหนงั
ท่ีเป็นอมตะ และถา้ผูใ้ดไดกิ้นผลแห่งส านึกในความดีและความชัว่ผูน้ั้นก็จะส านึกได้
ในความดีและความชัว่ พระเจา้ไดท้รงบญัชามนุษยว์า่ “ผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวน
สวรรค์แห่งนี้ให้กินได้ ยกเว้นผลจากต้นไม้แห่งชีวิต และผลจากต้นไม้แห่งส านึกใน
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ความดีและช่ัว ที่ทรงห้ามไม่ให้กินเพราะว่าถ้าเจ้ากินผลจากต้นไม้สองต้นนี้เมื่อไหร่ 
เจ้าจะต้องตาย”  

จากนั้นพระเจา้ทรงบญัชาให้อดมัเรียกช่ือสัตวทุ์กชนิดตามสายพนัธ์ุของมนั 
ทั้งท่ีบินอยู่ในอากาศด้วย แต่ในระหว่างสัตว์เหล่าน้ี อดัม ก็ไม่เจอผูช่้วยท่ีเหมือน
ตวัเองเลย ฉะนั้นพระเจา้ทรงท าให้ อดมัหลบัสนิท หลงัจากนั้นแลว้พระเจา้ไดดึ้งเอา
ซ่ีโครงของเขาออกมาซ่ีหน่ึงแลว้ปิดไวด้ว้ยเน้ือหนงัของเขาอยา่งเดิม และจากซ่ีโครง
ของ อดัม น้ีพระเจา้ไดท้รงสร้างให้เป็นมนุษยผ์ูห้ญิง อดมัไดเ้รียกช่ือนางวา่ เอวา ซ่ึง
แปลวา่ มารดาแห่งมนุษยท์ั้งมวล 

พระเจา้ได้ทรงประทานพรแก่มนุษยคู์่แรกท่ีพระองค์ทรงสร้างไวใ้นสวน
สวรรคข์องพระองค ์และพระเจา้ไดท้รงตรัสแก่พวกเขาวา่ “จงออกลูก และให้ก าเนิด
มากมาย ให้เต็มแผ่นดิน และจงควบคุมอยู่เหนือมัน” 

 

 

พระเจา้ทรงประทานพรแก่มนุษยคู์่แรกบนสวรรค ์
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 เม่ือพระเจา้ไดท้รงสร้างให้เป็นมนุษยผ์ูห้ญิงจากกระดูกซ่ีโครงของมนุษยผ์ู ้
แรก  และพระเจา้ไดท้รงตรัสสั่งพวกเราไวว้า่ มนุษยทุ์ก ๆ คนมีก าเนิดมาจากกายและ
จิตวิญญาณเดียวกนั เพราะฉะนั้นจงเป็นหน่ึงเดียวกนั และจงรักและดูแลซ่ึงกนัและ
กนั 

อ้างองิ ปฐก. 2 :7-9, 2:15-25, 1:27-29, 5:1-2 

การด ารงชีวิตของมนุษย์คู่แรกในสวนสวรรค์ 
สวนสวรรค์แห่งโลกท่ีพระเจา้ได้เนรมิตสร้างให้มนุษย์คู่แรกอยู่คือ อดัม 

และ อีวา  เคยตั้งอยูท่ี่ทวปีเอเชีย คาบก่ึงอยูร่ะหวา่งแม่น ้ าไทกิส (Tigris) และแม่น ้ าย-ู
เฟรติส (Euphrates) 

ชีวิตของมนุษยคู์่แรกในสวนสวรรค์ในคร้ันนั้น เต็มไปด้วยความปิติยินดี 
และความสงบสุข มโนธรรมแห่งความรู้สึกผิดชอบชัว่ดีของพวกเขาในคร้ันนั้นมีแต่
ความสงบเสง่ียม มีจิตใจท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ มีความคิดท่ีใสซ่ือ ไม่มีความเจ็บป่วย ไม่มี
ความตาย ไม่จ  าเป็นต้องใช้เคร่ืองนุ่งห่ม มีความพึงพอใจท่ีเพียงพอในทุก ๆ ส่ิง 
อาหารท่ีน ามากินก็เป็นเพียงผลไมใ้นสวนสวรรคท่ี์มีอยูเ่ท่านั้น 

สัตวป่์าท่ีอาศยัอยู่ในสวนแห่งน้ีก็ไม่ดุร้าย และไม่เคยท าร้ายซ่ึงกนัและกนั 
อาหารท่ีพวกมนักินก็คือตน้หญา้และตน้พืชท่ีข้ึนอยูใ่นสวนแห่งนั้น และมนัก็ไม่กลวั
มนุษย ์ทั้งพวกมนัก็เป็นมิตรและก็เช่ือฟังมนุษยด์ว้ย 

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีอดมัและอีวาไดก้ระท าคือสวดภาวนา นั้นก็คือการท่ีพวก
เขาสนทนากบัพระเจา้ พระเจา้ไดท้รงปรากฎแก่พวกเขาเป็นตวัตนท่ีมองเห็นได ้เป็น
ดงับิดาและบุตร คือพวกเขาส่ือสารขอต่อพระเจา้ในทุกส่ิงท่ีพวกเขามีความตอ้งการท่ี
จ าเป็นเท่านั้น 

พระเจา้ทรงสร้างมนุษย ์ดงัเช่นท่ีพระองคไ์ดท้รงสร้างเหล่าทูตสวรรค ์เพื่อท่ี
พวกเขาจะไดรั้กในพระเจา้และรักซ่ึงกนัและกนั และการไดมี้ส่วนร่วมในความปิติ-
ยินดีอนัยิ่งใหญ่แห่งชีวิตในความรักในพระเจา้นั้นพระเจา้ไดท้รงสร้างให้พวกเขามี
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ความอิสระท่ีจะเลือกไดท้ั้งหมดวา่เลือกท่ีจะรักหรือไม่รักในพระองค ์เพราะถา้ไร้ซ่ึง
อิสระแลว้ก็ไม่สามารถท่ีจะมีความรักไดอ้ยา่งแทจ้ริง เพราะความรักท่ีเลือกไดน้ั้นคือ
ความปิติยนิดีท่ีเติมเตม็ความตอ้งการ ท่ีเราจะรักใครสักคนไดอ้ยา่งเตม็เป่ียม 

การมีมนุษยใ์นคร้ังแรกเร่ิมนั้น พวกเขามีความสมบูรณ์แบบน้อยกว่าเหล่า
เทวดาท่ีพระเจา้ไดท้รงสร้าง ดั้งนั้นพระเจา้จึงไม่ทรงเนรมิตรสร้างมนุษยใ์ห้มีความ
ปราถนาท่ีจะเลือกรักหรือยอมรับไดใ้นขณะนั้นในทนัที เหมือนเหล่าเทวดาท่ีพระเจา้
ไดท้รงสร้าง 

พระเจา้เร่ิมสอนเร่ืองความรักให้แก่มนุษย ์ดว้ยเหตุน้ีพระองคก์็ไดท้รงมอบ
พระบญัชาอยา่งง่าย ๆ บางส่วนให้พวกเขาปฏิบติัตาม นั้นก็คือ จงอย่ากินผลไมจ้าก
ตน้ไมแ้ห่งความส านึกดีและชัว่  ในการประพฤติตามพระบญัชาและพระประสงค์
ของพระเจา้น้ี พวกเขาสามารถประพฤติตามได้พร้อมทั้งมีความรักต่อพระองค์ใน
เวลาเดียวกนั  พวกเขาเร่ิมเช่ือฟังและปฏิบติัตาม จากพระบญัชาอยา่งง่าย ๆ เร่ิมไปจน
ยากข้ึน พร้อมทั้งมีความรักในพระองคเ์สริมควบคู่ไปดว้ยอย่างบริบูรณ์ในจิตใจของ
พวกเขา อดมั และ อีวา ประกอบไปดว้ยความรักและความสุขท่ีจะเช่ือฟังในพระเจา้ 
และในอาณาจกัรแห่งสวนสวรรค์ทั้งหมดของพระเจา้เติมไปดว้ยพระประสงค์ของ
พระเจา้ และทุกอยา่งนั้นก็อยูภ่ายใตพ้ระบญัชาของพระองค ์
 
 
อ้างองิ:  ดูพระคมัภีร์ในหนงัสือ ปฐมกาล :  2: 10 -14;  2:25  
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การตกอยู่ในบาป 

 

 

ซาตาน มีความริษยาต่อมนุษยท่ี์มีชีวิตอนัมีความสุขแห่งสวนสวรรค์แห่งน้ี 
จึงคิดแผนการท่ีจะท าลายพวกเขาออกไปจากอาณาจกัรสวนสวรรค์แห่งพระเจา้ มนั
จึงไดแ้ปลงกายมาเป็นงู และมนัไดห้ลบซ่อนตวัเองอยู่ในก่ิงไมข้องตน้ไมแ้ห่งความ
ส านึกดีและชัว่ และเม่ือ อีวา เดินผา่นมาใกลต้น้ไมแ้ห่งนั้น ซาตานก็เร่ิมหลอกล่อ อี-
วา  เพื่อท่ีจะให้เธอกินผลจากตน้ไมต้น้น้ี อนัเป็นตน้ไมท่ี้พระเจา้ทรงมีพระบญัชาสั่ง
หา้มไวไ้ม่ใหกิ้น ค าพดูท่ีเป็นกลลวงของซาตานท่ีมีผลต่ออีวานั้นคือ “จริงหรือท่ีพระ-
เจา้ไม่มีพระประสงค์บญัชาให้พวกเจา้กินผลจากตน้ไมทุ้กตน้ในสวนสวรรค์ของ
พระองคแ์ห่งน้ี” 
 “ไม่จริง” ค าตอบของอีวาต่อซาตาน “ผลจากตน้ไมทุ้กตน้ในสวนสวรรค์
แห่งน้ีเราสามารถกินได ้ยกเวน้ผลของตน้ไมท่ี้อยูก่ลางสวนแห่งน้ี ท่ีพระเจา้ทรงตรัส
และมีพระบญัชาวา่หา้มกิน และหา้มถูกตอ้งมนัโดยเด็ดขาด เพื่อท่ีเจา้จะไม่ตอ้งตาย”  
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 แต่ซาตานใชพ้ดูค าโกหกเพื่อท่ีจะล่อลวง อีวา มนักล่าววา่ “ไม่จริงหรอก เจา้
จะไม่ตายแต่เจา้จะรับรู้ในพระเจา้ถา้เจา้กินผลน้ีเขา้ไป และพวกเจา้จะไดเ้ป็นเหมือน
พระเจา้และพวกเจา้จะมีส านึกในความดีและความชัว่” 
 ค าพดูล่อลวงของซาตานท่ีแปลงกายมาเป็นงูนั้นบงัเกิดผลกบั อีวา เธอจึงจอ้ง
มองไปท่ีตน้ไมแ้ละเห็นวา่ผลของตน้ไมต้น้น้ีงดงามและช่างน่ารับประทานเหลือเกิน 
คงจะดีถา้น ามาทานทั้งยงัเกิดมีความส านึกหลงัรับประทานอีกดว้ย และยากจะมีความ
ส านึกดีและชัว่อีกดว้ย เธอจึงเด็ดผลจากตน้ไมต้อ้งหา้มนั้นเอามากิน หลงัจากนั้นก็ยื่น
ใหส้ามีคือ อดมั และเขาก็กินเขา้ไปดว้ย 

 

อีวา ยืน่ผลไมต้อ้งหา้มใหอ้ดมักิน 
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 หลงัจากนั้นมนุษยก์็ได้ตกเขา้ไปในการล่อลวงของซาตาน และได้ท าลาย
พระบญัชาและพระประสงค์ของพระเจา้ ก็ไดก้ระท าบาปลงไปและก็ตกอยู่ในบาป
นั้น และน้ีคือการตกเขา้ไปในการกระท าบาปของมนุษย ์
 บาปของมนุษยคู์่แรก คือ อดมั และ อีวา เป็นการตกเขา้ไปในการกระท าบาป
ของมนุษยท่ี์ใหช่ื้อเรียกไดว้า่ บาปของบรรพบุรุษคู่แรก  ดงันั้นบาปเหล่าน้ีจึงเกิดเป็น
ส่ิงท่ีตกทอดมาสู่มนุษยทุ์กรุ่นชัว่คนต่อกนัมา 
อ้างองิ : ดูพระคมัภีร์ในหนงัสือ ปฐมกาล :  บทท่ี  3:1-6 

 
ผลที่ตามมาหลงัจากการตกเข้าไปในบาป และค าสัญญาของพระ

ผู้ช่วยให้รอด 
 เม่ือมนุษย์คู่แรกได้กระท าบาปลงไปแล้ว พวกเขาเร่ิมรู้สึกระอายและ
หวาดกลวั เป็นเหมือนอยา่งคนโง่ทุก ๆ คนท่ีไดก้ระท าผดิ ในทนัทีของเวลานั้นท่ีพวก
เขาทานผลไมแ้ห่ความส านึก ก็เร่ิมเห็นวา่ตวัเองก าลงัเปลือยกายอยู ่และเพื่อท่ีจะหา
ส่ิงปกคลุมมานุ่งห่มไวพ้วกเขาไดใ้ช้ใบไมม้าเย็บเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม เพื่อท่ีจะกระท า
ตวัเองให้เทียบเท่าพระเจา้ดงัท่ีพวกเขาตอ้งการ แต่ผลท่ีตามมากลบัเป็นไปในทาง
ตรงกนัขา้ม ในส านึกของพวกเขานั้นไดเ้กิดเป็นปมดอ้ย เกิดเป็นความกระวนกระวาย
ท่ีย  ้าเตือนและคอยทรมานพวกเขาอยู ่และพวกเขาไดต้ดัสิทธ์ิจิตใจของตนเองออกมา
จากความสงบสุข ท่ีทุกส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนไปแลว้นั้นเพราะวา่ พวกเขาได้รับรู้ในส านึกดี
และช่ัวโดยการขัดพระประสงค์ของพระเจ้า คือเป็นการขัดพระบัญญัติของพระองค์ 
ซ่ึงมันเป็นบาป 
 บาปนั้นไดเ้ปล่ียนแปลงมนุษยไ์ปเป็นอยา่งมาก เพราะว่าเม่ือพวกเขาไดย้ิน
พระสุรเสียงของพระเจา้ท่ีอยูใ่นสวนสวรรค ์พวกเขาก็เกิดความกลวัและความอายจึง
ไดห้ลบซ่อนจากพระเจา้อยู่หลงัตน้ไม ้ทั้งท่ีพวกเขาลืมไปวา่ ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่ใน
สวนสวรรคข์องพระเจา้นั้นไม่มีอะไรท่ีจะหลบซ่อนไปจากพระองคไ์ด ้ดั้งนั้นบาปคือ
ส่ิงท่ีแบ่งกั้นมนุษยอ์อกจากพระเจา้ 
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 แต่พระเจา้คือผูท้รงความเมตตา ยงัทรงตรัสเรียกพวกเขาให้มากลบัใจเพื่อให้
พวกเขาเขา้ใจและรับรู้ในบาปของตวัเองท่ีไดก้ระท าลงไปทั้งให้พวกเขาไดมี้โอกาส
ขอความประทานอภยั และความมีพระเมตตาจากพระองค ์
 พระเจา้ทรงตรัสเรียกวา่  “อดมั เจา้อยูท่ี่ไหน” 
อดัม ตอบไปว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ยินพระองค์ในสวนสวรรค์ และข้า
พระองครู้์สึกกลวั จึงไดห้ลบซ่อน เพราะวา่ขา้พระองคเ์ปลือยกายอยู”่ 
 พระเจา้จึงไดต้รัสไปวา่ “ใครบอกเจา้ วา่เจา้นั้นเปลือยเปล่าอยู ่ เจา้ไม่ไดกิ้น
ผลไมจ้ากตน้ไมท่ี้ขา้ไดบ้ญัชาสั่งหา้มไวน้ั้นหรอกหรือ” 
 แต่ อดมักล่าวไปวา่ “หญิงท่ีพระองค์ทรงมอบให้แก่ขา้พระองค ์เป็นผูย้ื่นผล
นั้นให้ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จึงกินมันเข้าไป” ดั้ งนั้ นแล้ว อดัมจึงได้โยน
ความผดิให ้เอวา หรือแมก้ระทั้งพระเจา้ วา่ทรงเป็นผูม้อบหญิงนั้นใหแ้ก่เขา 
 พระเจา้จึงทรงตรัสแก่ อีวา วา่  “เจา้ไดท้  าอะไรลงไป” 
  อีวา จึงตอบด้วยสามญัส านึกผิดว่า “งูมนัได้ล่อลวงให้ข้าพระองค์ให้กิน
ผลไมต้อ้งหา้มนั้น” 
 จากนั้นพระเจา้ไดท้รงตรัสแก่พวกเขาถึงผลพวงแห่งบาป ท่ีพวกเขาจะไดรั้บ 
 พระเจา้ไดต้รัสแก่ อีวา วา่ “เจ้าจะต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด ต่อ
การให้ก าเนิด ลูกๆ  และเจ้าจะต้องเช่ือฟัง สามีของเจ้าตลอดไป” 
 พระเจา้ไดต้รัสแก่อดมัวา่ “ต่อผลแห่งบาปที่เจ้าได้กระท าลงไปน้ัน แผ่นดิน
จะไม่เกดิผลอย่างอุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อคร้ังก่อน ต้นหนามและวัชพืช จะเกิดขึน้ใน
แผ่นดินที่เจ้าท ากิน เจ้าจะท างานตากเหงื่อบนใบหน้าของเจ้าเพื่อที่จะได้ข้าวมากิน”  
นั้นก็คือเจา้จะตอ้งท ามาหากินดว้ยความทุกขย์ากแสนเข็น “จนกวา่เจา้จะไดก้ลบัเขา้
มาในสวนสวรรคแ์ห่งน้ีอีก” หรือก็คือจนกวา่จะตาย “เพราะว่าเจ้าถูกสร้างมาจากผง
คลดีิน และจะต้องกลบัคืนมาเป็นคลดีินดังเดิม” 
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มนุษยถ์ูกขบัออกจากสวรรค ์

 และซาตานท่ีจ าแลงกายมาเป็นงูคือผูมี้ความผิดต่อการตกเขา้ไปอยู่ในการ
กระท าบาปของมนุษย์ พระเจา้ได้ตรัสแก่มนัว่า “เจ้าจะต้องถูกสาปในส่ิงที่เจ้าได้
กระท าลงไป”... ในระหวา่งเจา้กบัมนุษยจ์ะตอ้งท าร้ายซ่ึงกนัและกนั แต่มนุษยจ์ะมีชยั
เหนือเจา้ “ลูกหลานที่ก าเนิดจากหญิงผู้นี้จะตัดหัวเจ้า แต่เจ้าจะสร้างรอยแผลของเจ้า
ไว้บนเท้าของพวกเขา” บุตรหญิงพรมจารียท่ี์มาจากหญิงผูน้ี้จะเป็นผูใ้ห้ก าเนิด พระ
ผู้ช่วยให้รอดแห่งโลกนี้ ท่านผูน้ั้น จะเป็นผูท่ี้มีชยัเหนือซาตาน และช่วยไถ่ถอนเหล่า
มวลมนุษย ์แต่ผูท่ี้จะได้รับการไถ่ถอนและช่วยให้รอดจากบาปนั้นจะตอ้งมีความ
พยายามดว้ยตวัของเขาเองดว้ย 
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 พระพนัธสัญญาหรือพระสัญญาของพระเจา้นั้นไดท้รงตรัสไวเ้ก่ียวกบัการ
จะเสด็จมาของพระผูไ้ถ่ถอน มนุษยจ์ะตอ้งยอมรับส่ิงน้ีดว้ยความเช่ือและความยินดี 
เพราะวา่ในพระองคน์ั้นมีการปลอบประโลมอนัยิ่งใหญ่ และเพื่อท่ีมนุษยจ์ะไดไ้ม่ลืม
ในพนัธสัญญาน้ี พระเจา้ไดท้รงสอนให้มนุษย์มอบส่ิงบูชาต่อพระองค์ พระองค์ได้
ทรงบญัชาให้มนุษยน์ าววัและแกะมาฆ่าเผาบูชาต่อพระองค ์พร้อมกบัค าสวดภาวนา
ออ้นวอนในความผิดบาปของตนเอง และเช่ือต่อการเสด็จมาของพระผูไ้ถ่ในอนาคต 
การถวายเคร่ืองบูชารูปแบบน้ีเป็นการแสดงให้เห็นว่า พระผูไ้ถ่ท่ีจะเสด็จมานั้นจะ
ไดรั้บการทนทุกข์ทรมานและจะหลัง่พระโลหิตเพื่อไถ่บาปแก่มนุษยทุ์ก ๆ คน ซ่ึง
พระโลหิตของพระองคน์ั้นจะช าระจิตวญิญาณของพวกเราจากบาป เพื่อพวกเราจะได้
บริสุทธ์ิศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อความคู่ควรในสวรรคข์องพระเจา้ 

 ในสวนสวรรค์แห่งนั้น ได้มีการน ามอบถวายเคร่ืองบูชาแรกเพื่อบาปของ
มนุษยทุ์ก ๆ คน  พระเจา้ไดท้รงท าเส้ือจากหนงัสัตว ์ให้แก่อดมัและเอวา และสวมใส่
ใหพ้วกเขาไป 

 

การมอบถวายเคร่ืองบูชาแด่พระเจา้ ถูกท าใหเ้ป็นสญัญาลกัษณ์ 
ของพระผูไ้ถ่ บนพระกางเขน 
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 แต่ทว่ามนุษย์ในสวนสวรรค์แห่งนั้ นได้ท าบาปท่ีเป็นมลทินแล้ว จึงไม่
สามารถใชชี้วติอยูบ่นสวนสวรรคแ์ห่งน้ีไดอี้กต่อไปได ้พระเจา้จึงไดท้รงขบัพวกเขา
ออกไปจากสวนสวรรคแ์ห่งน้ี และไดท้รงตั้งให้เทพสวรรคเ์ฮรูวิมท่ีมีดาบเพลิงอยูใ่น
มือคอยปกปักอารักขาสวนสวรรคท่ี์มีตน้ไมแ้ห่งชีวติอยู ่
 บาปของบรรพบุรุษคู่แรกของเราคือ อดมั และเอวา ไดต้กทอกไปสู่ลูกหลาน
ของพวกเขาท่ีถือก าเนิดมาภายหลงั และก็ไดรั้บสืบทอดไปในธรมมชาติของมนุษย์
ทุก ๆ คน จากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงโดยไม่มีท่ีส้ินสุด นั้นก็หมายความวา่พวกเราทุก ๆ 
คนเม่ือถือก าเนิดมาก็มีบาปติดตวัแล้ว ซ่ึงผลของบาปเหล่าน้ีก็คือ ความทุกข์ยาก 
ความเจบ็ป่วย และความตาย 
 ดงันั้นผลแห่งการตกอยูในบาปก็มีมากข้ึนเม่ือมนุษยไ์ดถู้กขบัออกจากสวน
สวรรค์ของพระเจา้ แผน่ดินโลกก็ไดเ้กิดความเปล่ียนแปลงข้ึน อนัเป็นผลจากความ
ด่างพลอ้ยแห่งบาป ผืนแผน่ดินในเวลาปัจจุบนัก็ยงัเต็มไปดว้ยอุปสรรค์และวชัพืชท่ี
งอกงามข้ึนมาพร้อมกบัผลของการเพาะปลูก พร้ัอมทั้งวชัพืชอีกนานา ชนิดต่างงอก
งามข้ึนมา สัตวป่์าก็ไม่เป็นมิตรกบัมนุษย ์เป็นศตัรูกนัท าร้ายซ่ึงกนัและกนั มีความ
เจบ็ป่วย มีความทุกขท์รมาน และความตาย แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีเหล่ามนุษยผ์ูเ้ต็มไป
ดว้ยบาปไดสู้ญเสียส่ิงท่ีอยูใ่กลพ้วกเขาท่ีสุดไปคือ การส่ือสารและความสัมพนัธ์ท่ีเคย
มีต่อพระเจ้า ซ่ึงหลงัจากการตกลงไปในบาปของมนุษยแ์ล้ว พระเจา้ก็ไม่ปรากฎ
พระองค์ให้พวกเขาไดเ้ห็นอีกเลย ซ่ึงการภาวนาของมนุษยน์ั้นขาดความสมบูรณ์ไป 
ไม่เหมือนดงัเช่นท่ีเคยเป็นในสวนสวรรคเ์ม่ือคร้ังก่อน  
 
อ้างองิ  ดู พระคมัภีร์  ปฐมกาล บท 3:7-24  
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คาอนิและอาแบล 

 

 หลังจากท่ี อาดัมและอีวา ได้ถูกขบัออกจากสวรรค์แล้ว พวกเขาก็ได้ให้
ก าเนิดบุตรชาย และบุตรหญิง 
 บุตรชายคนแรกของพวกเขาไดต้ั้งช่ือวา่ คาอิน และบุตรคนท่ีสองช่ือวา่ อา-
แบล คาอินนั้นประกอบอาชีพเพาะปลูก  ส่วนอาแบลนั้น ประกอบอาชีพเล้ียงแกะ 
 อยู่มาวนัหน่ึงพวกเขาได้น าเคร่ืองถวายบูชาท่ีเป็นผลผลิตแรกของพวกเขา
น ามาถวายแด่พระเจา้ ของถวายบูชาของคาอินคือผลผลิตแรกจากการเพาะปลูก ส่วน
ของอาแบลนั้นคือผลแรกท่ีดีท่ีสุดจากฝกูสัตวเ์ล้ียงของเขา 
 พระเจา้ทรงพอพระทยัต่อเคร่ืองบูชาของอาแบล ท่ีไดน้ ามาถวายต่อพระองค์
ดว้ยใจท่ีเต็มเป่ียมไปดว้ยความบริสุทธ์ิ ของความรักและความเช่ือท่ีมีความหวงัใน
พระสัญญาของพระผูไ้ถ่ พร้อมทั้งการภาวนาขอพระเมตตาและความหวงัใจต่อ
พระองค ์และพระเจา้ไดท้รงยอมรับเคร่ืองถวายบูชาของอาแบล โดยการแสดงออก
ไดจ้ากควนัของเคร่ืองเผาบูชาท่ีไดล้อยตรงข้ึนไปบนทอ้งฟ้า 
 ส่วนของคาอินนั้นยงัมีอารมณ์ท่ีชั่วและโหดร้าย  ของถวายท่ีเขาได้น ามา
มอบถวายต่อพระองค์นั้นเป็นเพียงแค่ของถวาย ทั้งจิตใจของผูม้อบถวายนั้นไม่มี
ความรักและความกลวัในพระเจา้ และพระเจา้ไม่ทรงยอมรับของถวายบูชาของคาอิน 
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ดั้งจะเห็นไดจ้ากควนัจากเคร่ืองเผาบูชาลอยกระจายไปตามพื้นดินไม่ลอยข้ึนไปสู่
ทอ้งฟ้า 
 หลงัจากนั้นไปแล้ว คาอินเร่ิมเกิดความริษยาต่อน้องชายของตนเองจึงได้
วางแผนล่อลวงนอ้งชายของตนเองไปท่ีทอ้งนาและไดฆ่้าอาแบลนอ้งชายของตนเอง
ทิ้งเสียท่ีนั้น 
 พระเจา้ได้ทรงตรัสถามต่อคาอินดว้ยทรงหวงัว่าคาอินจะยงัส านึกผิด ทรง
ถามวา่ นอ้งชายของเจา้นั้นอยูท่ี่ไหน 

คาอินทูลวา่ "ขา้พระองคไ์ม่ทราบ ขา้พระองคเ์ป็นผูดู้แลนอ้งชายหรือ ?" 
พระเจา้ตรัสวา่ "เจา้ท าอะไรไป เสียงร้องของโลหิตนอ้งชายของเจา้ร้องจาก

ดินถึงเรา บดัน้ีเจา้ถูกสาปแช่งจากแผน่ดินแลว้ ซ่ึงไดอ้า้ปากรับโลหิตนอ้งชายของเจา้
จากมือเจา้ เม่ือเจา้ท าไร่ไถนา มนัจะไม่เกิดผลแก่เจา้เหมือนเดิม เจา้จะตอ้งร่อนเร่
พเนจรไปมาในโลก" และคาอินไดเ้กิดความระอายต่อการกระท าของตนเอง จึงหนี
ออกไปจากบิดามารดาของตนเองเขา้ไปอยูย่งัแผน่ดินอ่ืน 

ชีวิตของมนุษย์ทุก ๆ คนคือของขวญัประทานจากพระเจ้า  เพราะฉะนั้น
มนุษยจึ์งไม่มีสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิชีวิตของตนเองหรือตดัสิทธ์ิเปล่ียนแปลงชีวิตของ
ผูอ่ื้นได ้การตดัสิทธ์ิหรือเปล่ียนแปลงชีวิตผูอ่ื้นในท่ีน้ีนั้นหมายถึงการฆ่าผูอ่ื้น  ส่วน
การตดัสิทธ์ิของชีวิตตนเองในท่ีน้ีนั้นหมายถึงการฆ่าตวัตาย ซ่ึงการกระท าเช่นน้ีนั้น
เป็นบาปมหนัตอ์ยา่งยิง่ 

บุตรท่ีมาแทนอาแบลท่ีถูกฆ่าไปนั้นพระเจา้ไดท้รงมอบแก่ อาดมั และเอวา 
เป็นบุตรชายคนท่ีสาม ผูท่ี้มีจิตใจบริสุทธ์ิชอบธรรมต่อพระพกัตร์ของพระเจา้คือ เสท 
หลงัจากนั้นก็มีบุตรอีกหลายคนเพิ่มข้ึนมาดว้ย หลงัจากนั้นอาดมัและ อีวา ก็มีชีวิตอยู่
ต่อไปอีกยาวนานโดยอาดมันั้นมีชีวติอยูถึ่ง 930 ปี พวกเขาไดผ้า่นความทุกขร์ะทมมา
ต่าง ๆ นานา  ท าให้ไดรู้้ส านึกผิดในบาปของตนเอง ไดเ้ช่ือและมอบความหวงัใจใน
พระสัญญา ของพระผูไ้ถ่ และความเช่ือน้ีเองไดไ้ถ่ถอนพวกเขาจากบาป และตอนน้ี
พวกท่านก็ไดอ้ยูใ่นบญัชีของรายช่ือนกับุญแห่งอคัรบิดร 
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คาอินสงัหารอาแบลนอ้งชายของตนเอง 

อ้างองิ ดู พระคมัภีร์  ปฐกาล บทท่ี 4:1-16, 25 บทท่ี 5:3-5 

น า้ท่วมโลก 
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จากลูกหลานของอาดมั และเอวา เป็นตน้มา มนุษย์เร่ิมเพิ่มทวีคูณข้ึนอย่าง

รวดเร็ว และในเวลานั้น มนุษย ์มีชีวติอยูน่านมากกวา่ 900 ปี 
จากเผ่าพนัธ์ของเสทได้ให้ก าเนิดลูกหลานท่ีชอบธรรมจ าเพาะในพระเจา้ 

“พระบุตรของพระเจา้”  แต่พงศพ์นัธ์ุท่ีก าเนิดมาจาก คาอิน เป็นพงศพ์นัธ์ุท่ีชัว่ร้ายไม่
อยูใ่นจ าเพาะพระพกัตร์ของพระเจา้  “บุตรแห่งมนุษย”์ 

เร่ิมแรกนั้นลูกหลานของเสทอยูอ่าศยัแยกกนัต่างถ่ินจากพงศพ์นัธ์ุของคาอิน 
พวกเขาเก็บรักษาไวซ่ึ้งความเช่ือในพระเจา้และรอคอยถึงการเสด็จมาของพระผูไ้ถ่ 
แต่หลงัจากนั้นทั้งสองเผ่าพนัธ์ก็เร่ิมมีสัมพนัธ์ทางครอบครัว บุตรชายจากพงศพ์นัธ์ุ
ของเสทได้สมรสกับหญิงจากพงศ์พนัธ์ุ ของคาอิน และมีการเปล่ียนแปลงและ
ยอมรับเอาธรรมเนียมชัว่จากพงศพ์นัธ์ุของคาอินมาปฏิบติั และเร่ิมลืมเลือนจากความ
เช่ือท่ีเท่ียงแทใ้นพระเจา้ 

เม่ือวนัเวลาผ่านไป มนุษยจ์ากทั้งสองพงศ์พนัธ์ุมีบาปหนาชัว่ชา้มากข้ึนบน
แผน่ดินโลก มีเพียงผูเ้ดียวท่ีมาจากพงศพ์นัธ์ุของเสทท่ียงัหลงเหลืออยูท่ี่มีความดีและ
ชอบธรรมต่อพระพกัตร์ของพระเจา้นั้นคือ โนอาห์ กบัครอบครัวของท่าน 

กบัการเปล่ียนแปลงหลงผิดไปของมนุษยใ์นคร้ังน้ีนั้นพระเจา้ยงัทรงมอบ
ความเมตตาแก่พวกเขา ใหส้ านึกผิดและกลบัใจในระยะเวลา 120 ปี ซ่ึงในคร้ังนั้นไม่
เพียงแค่มนุษยจ์ะไม่กลบัใจแต่กลบัชัว่ชา้มากข้ึนกวา่เดิม 

ดังนั้ นพระเจ้าทรงเห็นว่าจ าเป็นจะต้องช าระล้างเผ่าพนัธ์ุมนุษย์ผูช้ั่วช้า
ออกไปจากโลกเสียดว้ยน ้า แต่ โนอาห์ ผูท่ี้ทรงธรรมนั้นจะยงัทรงรักษาชีวิตเขาไวบ้น
แผน่ดินโลก เพื่อท่ีจะไดเ้พิ่มเผา่พนัธ์ุมนุษยข้ึ์นมาใหม่ พระเจา้ทรงปรากฎแก่โนอาห์ 
และทรงตรัสวา่ “เราตดัสินใจแลว้วา่จะให้บรรดามนุษยถึ์งความพินาศเสียที ดว้ยเหตุ
วา่โลกเตม็ไปดว้ยความทารุณ เพราะการกระท าของมนุษย ์ดูเถิดเราจะท าลายพวกเขา
พร้อมกบัแผน่ดินโลก เราเองจะเป็นผูท้  าให้น ้ าท่วมแผน่ดิน จะท าลายมนุษยแ์ละสัตว์
ท่ีมีลมปราณทั้งปวงใตฟ้้า ทุกส่ิงท่ีอยู่บนแผ่นดินจะตายส้ิน”  พระเจา้ทรงบญัชาแก่
โนอาห์ ให้ท าการสร้างนาวาด้วยไมส้นโกเฟอร์เป็นห้อง ๆ ตามแบบน้ี คือยาวสาม
ร้อยศอกกว้างห้าสิบศอกสูงสามสิบศอก เหมือนกับบ้าน ท่ีสามารถให้คนทั้ ง
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ครอบครัวและสัตวเ์ล้ียงของท่านใช้ชีวิตอยู่ไดใ้นนั้นได ้และโนอาห์ก็ไดน้อ้มรับค า
พระบญัชาของพระเจา้ไปปฏิบติัดว้ยความเช่ือ และไดเ้ร่ิมท าการสร้างนาวานั้นข้ึนมา 

และเม่ือโนอาห์ได้สร้างนาวาแล้วเสร็จ พระเจ้าได้ทรงบญัชาให้ท่านและ
ครอบครัวคือภรรยาของท่าน บุตรชายสามคนพร้อมลูกสะไภข้องท่าน เขา้ไปอยู่ใน
นาวานั้น และพระองคย์งัไดท้รงบญัชาให้โนอาห์น าสัตวเ์ล้ียงต่าง ๆ  นกพนัธ์ุสะอาด
ไม่เป็นมลทิน ท่ีไม่สามารถอาศยัอยูบ่นน ้าได ้ (เพื่อใชใ้นการถวายบูชา)  อยา่งละ 7 คู่ 
ทั้ งตัวผูแ้ละตัวเมียและท่ีไม่สะอาดอีกอย่างละ 1 คู่  เพื่อเอาไวใ้ห้พวกมันได้สืบ
เผ่าพนัธ์ุได้อีกต่อไปทั่วแผ่นดินโลก และน าเสบียงอาหารส ารองเพื่อทุก ๆ คน 
ส าหรับพออยูไ่ดห้น่ึงปี 

ในวนัท่ีโนอาห์เขา้ไปอยู่ในนาวานั้น น ้ าจากบาดาลก็พลุ่งข้ึนมาตามธารทุก
สาย และช่องฟ้าก็เปิด และก็ไดเ้กิดอุทกภยัคร้ังใหญ่ข้ึนทัว่แผน่ดินโลก น ้ าเพิ่มเต็มข้ึน
ทั้งมหาสมุทรและทะเล ฝนก็ตกลงแผ่นดินตลอดส่ีสิบวนัส่ีสิบคืน  และน ้ าก็เพิ่ม
ปริมาณท่วมสูงข้ึนบนแผ่นดินโลก จนสุดยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด น ้ าไดท้่วมคงระยะเวลา
ไว ้ถึง 150 วนั มนุษยแ์ละสัตวทุ์กชนิด ท่ีอยูท่ ั้วแผน่ดินโลก ไม่มีใครมีชิวิตอยูร่อดได ้
ยกเวน้ครอบครัวของโนอาห์ท่ีอาศยัอยูใ่น นาวา 

หลงัจากผา่นพน้ไป 150 วนัแลว้ น ้าท่ีท่วมก็เร่ิมลดลงทีละนอ้ย ในเดือนท่ีหก
นั้นนาวาของโนอาห์ไดไ้ปเกยอยูบ่นยอดภูเขา อารารัต (ตั้งอยูท่างภาคตะวนัออกของ
ประเทศตุรกี ใกลก้บัพรมแดนของประเทศอาร์เมเนีย และอิหร่าน มีความสูง 5,165 
เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล) ในวนัแรก ของเดือนท่ีสิบ เร่ิมปรากฎแผน่ดินให้เห็น คือ
ผนืดินของยอดเขา และในเดือนท่ี 12 น ้าเร่ิมลดลงจนเห็นแผน่ดินดา้นล่าง 

โนอาห์ได้เปิด หน้าต่างของนาวาออก เพื่อปล่อยอีกาให้บินออกไป เพื่อ
ส ารวจดูว่ายงัมีน ้ าท่วมแผ่นดินอยู่อีกหรือไม่ หลังจากนั้นกาก็บินกลับมาเกาะท่ี
หลงัคาของนาวา  
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ภูเขา อารารัต 

หลงัจากนั้นโนอาห์ก็ปล่อยนกพิราบให้บินออกไปอีกตวัหน่ึงเพราะอยากรู้
ว่าน ้ านั้นไดล้ดลงหมดไปจากแผ่นดินแล้วหรือยงั แต่นกพิราบนั้นไม่พบท่ี ท่ีจะจบั
อาศยัอยู่ไดเ้พราะน ้ ายงัท่วมผืนแผน่ดินอยู่ มนัจึงไดบิ้นกลบัมาหาโนอาห์ท่ีนาวา โน
อาห์คอยอยู่อีก 7 วนั จึงปล่อยนกพิราบไปจากนาวาอีก คร้ันเวลาเย็นนกพิราบก็
กลบัมายงัโนอาห์และคาบใบมะกอกเทศเขียวสดมา โนอาห์จึงรู้วา่น ้ าลดจากแผน่ดิน
แลว้ โนอาห์คอยอยู่อีกเจ็ดวนัจึงปล่อยนกพิราบไปนกนั้นก็ไม่กลบัมาหาโนอาห์อีก
เลย โนอาห์จึงเปิดหลงัคาท่ีปิดนาวา แลดูเห็นวา่พื้นดินนั้นแหง้แลว้ 
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โนอาห์ออกมาจาก นาวา 

พระเจา้ไดท้รงบญัชาให้โนอาห์ออกมาจากนาวา โนอาห์จึงออกมาจากนาวา
พร้อมกบัคนในครอบครัวของตน รวมทั้งสัตวเ์ล้ียงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นนั้นดว้ย 

โนอาห์จึงสร้างแท่นบูชาพระเจ้า และเลือกเอาสัตว์และนกประเภทไม่มี
มลทินบางตวัมาเผาบูชาถวายท่ีแท่นนั้น 

 

 

โนอาห์ถวายเคร่ืองเผาบูชาขอบพระคุณพระเจา้ต่อการช่วยใหร้อด 

พระเจ้าทรงรับการถวายบูชาจากโนอาห์ด้วยความเมตตาต่อท่าน ได้ทรง
ประทานพระพรต่อครอบครัวและลูก ๆ ของท่านและไดท้รงมีพระสัญญาว่า “เราจะ
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 ไม่สาบแผน่ดินอีกต่อไป คือจะไม่ให้มีน ้ ามาท่วมท าลายโลกท าลายสรรพส่ิงท่ีมีชีวิต 
แมว้่ามนุษยไ์ม่ดี ถึงเคา้ความชัว่ของมนุษยล์ว้นแต่ชัว่ตั้งแต่เด็กมา เราจะไม่ประหาร
ส่ิงทั้งหลายท่ีมีชีวิต เหมือนอย่างท่ีเราไดก้ระท าแลว้นั้น และพระเจา้ทรงตรัสวา่ “น่ี
แหละเป็นเคร่ืองหมายแห่งพนัธสัญญา ซ่ึงเราตั้งไวร้ะหวา่งเรากบัพวกเจา้ ทั้งบรรดา
สัตวมี์ชีวติท่ีอยูก่บัเจา้สืบไปทุกชัว่อายุ คือเราตั้งรุ้งของเราไวท่ี้เมฆ และรุ้งนั้นจะเป็น
เคร่ืองหมายแห่งพนัธสัญญาระหวา่งเรากบัโลก เม่ือเราให้มีเมฆเหนือแผน่ดิน และมี
รุ้งข้ึนท่ีเมฆนั้น เราจะระลึกถึงพนัธสัญญาของเราระหวา่งเรากบัเจา้และบรรดาสัตวท่ี์
มีชีวติและน ้านั้นจะไม่ท่วมท าลายบรรดาสัตวโ์ลกอีกเลย 

อ้างองิ  ดูพระคมัภีร์ ใน หนงัสือ ปฐมกาล บทท่ี 4:17-24 บท ท่ี 5, ทบท่ี 6:1-22 บทท่ี 7, 8, 9 : 1-
17 

 

บทสนทนาเกีย่วกบัน ้าท่วมโลก 
 ทางด้านของผูท่ี้ไม่มีความเช่ือและมีความเห็นขดัแยง้ถึงเหตุการณ์น ้ าท่วม
ท าลายโลกท่ีเกิดข้ึนมาแลว้นั้น อา้งวา่ไม่สามารถเป็นไปไดท่ี้ทัว่ผืนแผน่ดินโลกจะอยู่
ใตบ้าดาลท่ีมีน ้ าท่วมในช่วงเวลาเดียวกนั เหมือนตามท่ีมีเขียนไวต้ามพระคมัภีร์ แต่
จากการพิสูจน์หลกัฐานของนกัวทิยาศาสตร์ชาวองักฤษท่ี ช่ือ อาเธอร์ ฮุก ช้ีให้เห็นวา่ 
“นักวิทยาศาสตร์ ดร.ยอห์น มูเรย ไดย้ืนยนัไวว้่าถ้าพื้นผิวของเปลือกโลกได้มีการ
เปล่ียนแปลงไปเป็นพื้นราบเท่ากนัหมด ก็สามารถท่ีจะมีน ้าจ  านวนมหาศาลในทะเลท่ี
บางแห่งมีความลึกเกือบ 6 ไมล์ น ้ านั้นก็เพียงพอท่ีจะท่วมผืนโลกไดท้ั้งหมดในชั่ว
เวลาเดียวกนัในขนาดความลึกท่ีท่วมไดคื้อ 1 ไมลข์องความลึก 
  แต่ทว่าในทางเป็นจริงแลว้น ้ าท่วมโลกท่ีกล่าวมาตามพระคมัภีร์นั้นอาจจะ
ไม่ท่วมทั้งโลก แต่ในท่ีน้ีจะตอ้งระลึกไวว้า่ จุดประสงคข์องพระเจา้ท่ีให้เกิดน ้ าท่วม
ในคร้ังนั้น  พระเจา้ทรงเห็นวา่ความชัว่ชา้ของมนุษยมี์มากบนแผน่ดินโลก และทรง
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เห็นว่าเคา้ความคิดในใจของเขานั้นล้วนเป็นเร่ืองร้ายเสมอไป พระเจา้จึงทรงเสีย
พระทยัท่ีไดส้ร้างมนุษยไ์วบ้นแผ่นดิน และทรงโทมนสัยิ่ง พระเจา้จึงทรงตรัสวา่เรา
จะกวาดลา้งมนุษยท่ี์เราไดส้ร้างมาน้ีไปเสียจากปฐพี (ปฐ. 6:5-7)  ดงันั้นเหตุการณ์น ้ า
ท่วมโลกในคร้ังนั้นเราสามารถท่ีจะจินตนาการไดว้า่ เป็นอุทกภยัคร้ังใหญ่คร้ังหน่ึงท่ี
เกิดข้ึนบนผนืแผน่ดินท่ีมีมนุษยอ์าศยัอยู ่แต่ความร้ายแรงของน ้าท่วมในคร้ังนั้นเราไม่
สามารถท่ีจะทราบไดอ้ยา่งแทจ้ริงนอกเหนือไปจากความเป็นจริงตามท่ีพระคมัภีร์ท่ี
ได้กล่าวมาแล้วนั้นว่าน ้ าได้ท่วมทัว่ผืนแผ่นดินโลก มนัก็ไม่มีอะไรท่ีจะมาเป็นข้อ
ยืนยนัให้เราได้มากไปกว่าน้ีได้อีก พระคมัภีร์และหนังสือวรรณกรรมต่าง ๆ ทาง
ศาสนามีจุดประสงค์เพื่อจรรโลงไวซ่ึ้งจิตวิญญาณของผูท่ี้เคารพต่อส่ิงน้ี ท่ีบ่อยคร้ัง
อาจจะกล่าวได้ว่า มนุษยข์องทุก ๆ ทอ้งท่ี ท่ีอาศยัอยู่ในทอ้งถ่ินนั้น ๆ มีวฒันธรรม
เป็นของตนเองภายใต้อิทธิพลของวรรณกรรมอันศักสิทธ์ิของตนเอง และยงัมี
วฒันธรรมการรับรู้ในพระคมัภีร์ของชาวอาณาจักรบิแซนไทน์ ท่ีมีจกัรวรรด์ิไปทัว่
ลุ่มน ้ าทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ท่ีเป็นการบ่งช้ีให้เห็นได้ว่าท าไมผูเ้ป็นจกัรพรรด์ิของ
อาณาจกัรน้ี จึงไดถู้กเรียกขานวา่ “คือผูป้กครองทัว่จกัรวรรด์ิสากล” รวมถึงพระอคัร
สังฆราชแห่งมณฑลเมืองคอนสแตนตินโนเปิล ก็ไดรั้บฉายานามเช่นน้ีเหมือนกนั 
 เน้ือหาของพระคมัภีร์เก่ียวกบัน ้ าท่วมโลกนั้น ไดแ้ผข่ยายไปตามวฒันธรรม
ต่าง ๆ ให้เป็นท่ีประจกัษก์นัทัว่วา่ น ้ าท่วมโลกในคร้ังนั้น เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบั
มนุษยช์าติทั้งมวล และมนัยงัคงถูกเก็บรับษาไดใ้นความทรงจ าของมนุษยทุ์ก ๆ คน 
และอาเธอร์ ฮุก เองนั้นยงัไดช้ี้ให้เห็นอีกวา่ ชาวชาดีส ชาวเฟนิค ชาวบาบิลอน ชาวฟิ
เจียน ชาวซีเรีย ชาวเปอร์เซีย ชาวกรีก  หรือแมแ้ต่ชาวอลัเมเนีย พวกเขาทั้งหมด ซ่ึง
ไม่มากหรือไม่นอ้ยไปกวา่น้ี ต่างมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัถึงเหตุการณ์น ้ าท่วมในคร้ัง
นั้น 
 วรรณกรรมของชาวฟิเจียนยงัไดก้ล่าวบรรยายถึง เอโนห์ ไวว้่า ท่านไดค้ร ่ า
ครวญร้องไห้อธิษฐานสุดใจ ถึงชะตากรรมและความชัว่ร้ายของเหล่าผูค้นท่ีอาศยัอยู่
ในขณะนั้นท่ีไม่ยอมกลบัใจและส านึกผดิ ก่อนท่ีจะมีน ้ามาท่วมท าลายโลก และยงัได้
มีการคน้พบเหรียญกษาปณ์โบราณของชาวฟิเจียน บนหน้าเหรียญกษาปณ์โบราณ
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นั้นมีจารึกรูปนาวา และอีกหน้าหน่ึงของกษาปณ์นั้นยงัมีตวัอกัษร N-O ซ่ึงเป็นท่ี
แน่ใจได้ว่า เป็นช่ือย่อของ โนอาห์ นอกจากน้ีเรายงัพบอีกว่าประเทศอินเดีย และ
ประเทศจีน ไดมี้บนัทึกสารแห่งประวติัศาสตร์โบราณ เก่ียวกบัเหตุการณ์น ้ าท่วมโลก
ท่ีไม่มีครอบครัวไหนมีชีวิตรอดมาไดย้กเวน้ครอบครัวหน่ึง และยงัมีวฒันธรรมสืบ
ทอดกนัมาของชาวเม็กซิกนัท่ีมีการสอนการต่อเรือท่ีสืบทอดกนัมาเพื่อเตรียมรับมือ
กบัอทุกภยัท าลายโลกท่ีจะเกิดข้ึน 
 เป็นท่ีแนะนอนว่าส าหรับผูท่ี้เช่ือในพระเจา้ ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้
ขอพิสูจณ์เหล่าน้ี เพราะเป็นท่ีทราบกนัอยูแ่ลว้วา่พระเจา้คือองคผ์ูท้รงฤทธ์ิธา คือองค์
ผูท้รงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลก จึงเป็นท่ีแนะนอนว่าพระองค์ทรงสามารถ
บนัดาลใหน้ ้าท่วมทัว่แผน่ดินโลกได ้

 
ชีวติของโนอาห์และครอบครัวของท่านหลงัน า้ท่วมโลก 

 บุตรชายของโนอาห์ ท่ีได้ออกมาจากนาวาพร้อมกนักบัท่าน คือ เชม ฮาม 
และ ยาเฟท 
 โนอาห์เร่ิมเตรียมแผ่นดินเพื่อการเพาะปลูกองุ่น หลงัจากนั้นท่านไดน้ าผล
องุ่นจากไรของท่าน มาท าเป็นไวน์ และท่านไดด่ื้มเขา้ไปอยา่งมากเพราะไม่ทราบถึง
ฤทธ์ิของแอลกอฮอลจ์ากเหล่าองุ่นนั้น จนท่านไดเ้มาอยา่งมาก และไม่รู้สึกตวัวา่นอน
หลบัเปลือยเปล่าอยูข่า้งในเตน็ของท่าน เม่ือคร้ังบุตรชายคนเล็กท่ีช่ือวา่ ฮาม ไดเ้ขา้ไป
เห็นเขา้โดยบงัเอิญ และไดอ้อกไปพูดต่อพี่ชายของตนเองวา่เห็นพ่อก าลงันอนเปลือย
กายอยูข่า้งในต็นนั้น เชม และยาเฟท ไดเ้ดินถอยหลงัเขา้ไปโดยไม่มองพ่อท่ีเปลือย
เปล่าอยู่และไดเ้อาผา้คลุมท่านไวเ้พื่อไม่ให้เป็นการอุจาดตา และเม่ือคร้ันโนอาห์ต่ืน
ข้ึนมาและหายจากอาการเมา ไดท้ราบถึงพฤติกรรมของบุตรชายคนเล็กคือ ฮาม  และ
ไดก้ล่าวต่อคามว่าเจา้จะตอ้งถูกสาป เพราะการกระท าของเจา้ เพราะลูกหลานท่ีเกิด
มาจากเจา้จะตอ้งเป็นทาสรับใชข้องลูกหลานของพี่ชายเจา้ ส่วน เชม และ ยาเฟท นั้น 
โนอาห์ ไดใ้ห้พรแก่พวกเขา และกล่าววา่ลูกหลานของ เชม นั้นจะเป็นผูเ้ก็บรักษาไว้
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ซ่ึงความเท่ียงแทแ้ห่งความเช่ือ ส่วนเหล่าลูกหลานของ ยาเฟต นั้น จะเป็นผูรั้บเอา
ความเช่ืออนัเท่ียงแทน้ั้นไปเผยแพร่ทัว่แผน่ดิน จากลูกหลานของเชม 
 โนอาห์มีชีวติอยูต่่อไปอีก 950 ปี และท่านก็เป็นคนสุดทา้ยท่ีมีอายุอยูไ่ดม้าก
ท่ีสุดจนแก่งอม เพราะมนุษย์ ท่ีใช้ชีวิตอยู่หลังจากโนอาห์แล้วเร่ิมมีอายุท่ีสั้ นลง
สามารถใช้ชีวิตอยู่ไดเ้พียงไม่เกิน 400 ปี แต่ทว่าช่วงเวลาการใช้ชีวิตขนาดน้ีก็นาน
มากพอท่ีมนุษยจ์ะมีจ านวนเพิ่มข้ึนมาอยา่งรวดเร็ว 
 ส่ิงท่ีโนอาห์ไดก้ล่าวไวแ้ก่บุตรของตนเองก็เป็นจริงตามนั้น เหล่าบุตรหลาน
ของ เชม นั้นไดมี้ช่ือเรียกวา่ เชมิท คือผูท่ี้เป็นตน้ก าเนิดเช้ือสายและเผา่พนัธ์ุแรกของ
ชาวยิว คือเป็นผูท่ี้เก็บรักษาไวซ่ึ้งความเช่ือในพระเจา้ผูเ้ท่ียงแท ้ส่วนลูกหลานของ 
ยาเฟท นั้นมีช่ือรียกวา่ ยาเฟนเทยีน  คือผูท่ี้เป็นตน้ก าเนิดและเช้ือยสายของชาวยุโรป
ในปัจจุบนั ท่ีไดรั้บเอาความเช่ือเก่ียวกบัพระเจา้มาจากชาวยิว และบุตรหลานของ 
ฮาม นั้นมีช่ือเรียกวา่ ฮามิท คือพงษ์พนัธ์ุของชาวคานาอนัผูท่ี้เป็นตน้ก าเนิดเช้ือสาย
ของชาวปาเลสไตน์ในปัจจุบัน และยงัรวมถึงชาวแอฟริกา และประเทศอ่ืนทาง
แอฟริกา อีกจ านวนมาก เช้ือสายของ ชาวฮามิท นั้นอยู่ภายใตก้ารปกครองของผูอ่ื้น
อยูต่ลอดเวลา แต่ก็มีบางส่วนท่ียงัด ารงชีวติอยูอ่ยา่งป่าเถ่ือนจนถึงปัจจุบนัน้ี 

 

โนอาห์กล่าวตดัสินลูกชายของตน 

 อ้างองิ   ดู พระคมัภีร์ ปฐมกาล บทท่ี 9 :18-29, บทท่ี 10 
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การก่อสร้างหอบาเบล และการกระจดักระจายไปของชาตพินัธ์ุ

มนุษย์ 
 ลูกหลานของโนอาห์ใชชี้วติอยูใ่นท่ีเดียวกนัเป็นเวลานานและเพิ่มจ านวนข้ึน
อีกมากมาย และไม่ห่างจากภูเขาอารารัตมากนกั ณ ขณะนั้นพวกยงัเขายงัใชภ้าษาพูด
เดียวกนัอยู ่

คร้ันเผ่าพนัธ์ุเร่ิมขยายตวัมากข้ึน การท าชัว่และการทะเลาะวิวาทก็ยิ่งทวีคูณ
ข้ึน พวกเขามองว่าในไม่ช้าตนก็จะต้องกระจดักระจายไปทัว่โลก อย่างไรก็ตาม
ก่อนท่ีพวกเขาจะแยกตวักนันั้น ลูกหลานของคามพร้อมกบัคนอ่ืน ๆ ท่ีชอบพอกนัก็
ตดัสินใจสร้างเมืองหน่ึงข้ึนมาซ่ึงในเมืองจะมี หอ ในรูปแบบของ เสาหลัก สูงจรด
สวรรคเ์พื่อตนจะไดรั้บการสรรเสริญและไม่ตกอยูใ่ตเ้ผา่พนัธ์ุของเชมและยาเฟทตาม
ท่ีโนอาห์ไดพ้ยากรณ์ไว ้พวกเขาไดก่้ออิฐและเร่ิมงานก่อสร้าง 

 

 
หอบาเบล 
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แผนการอนัเป็นท่ีภาคภูมิใจในหมู่ชนน้ีไม่ไดเ้ป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้ 

พระองคไ์ดท้รงเปล่ียนแปลงภาษาของพวกผูก่้อสร้างเพื่อให้พวกเขาจะไดพู้ดภาษาท่ี
แตกต่างกนัไปและไม่สามารถเขา้ใจกนัได ้ปิศาจชัว่ร้ายจะไดไ้ม่อาจท าลายพวกเขา
ให้ราบคาบไดเ้พราะหากใชภ้าษาเดียวกนัอยู่ภาษาเดียวปิศาจชัว่ร้ายจะแพร่ตวัอย่าง
รวดเร็ว มนุษยจึ์งมีขอ้จ ากดัให้ตอ้งลม้เลิกงานท่ีท าและแตกกระสานซ่านเซ็นไปยงั
ดินแดนต่าง ๆ ทัว่โลกโดยลูกหลานยาเฟทเดินทางไปทางทิศตะวนัตกและตั้งรกราก
ในยโุรป ลูกหลานของเชมยงัคงอยูใ่นเอเชีย ลูกหลานของฮามไปแอฟริกาแต่บางส่วน
ก็ยงัอยูใ่นเอเชีย 

เมืองท่ีสร้างคา้งไวน้ั้นช่ือ บาบิโลน แปลวา่ ความสับสนวุ่นวาย และภายหลงั
ไดเ้รียกดินแดนท่ีเมืองน้ีตั้งอยูว่า่บาบิโลเนียหรือชาลเดีย 

คร้ันเม่ือผูค้นกระจดักระจายไปทัว่โลกแลว้ก็พากนัลืมบรรพบุรุษและหนัมา
สร้างประชากรและประเทศท่ีแบ่งแยกและเป็นอิสระจากกนัโดยต่างมีวฒันธรรมและ
ภาษาเป็นของตนเอง 

พระองค์ทอดพระเนตรแลว้ว่าประชาชนต่างเรียนรู้ระหว่างกนัถึงความชั่ว
ร้ายมากกวา่ความดี ดว้ยเหตุน้ี พระองคจึ์งประทานให้ภาษามีความซบัซ้อนและทรง
แบ่งแยกประชาชนไวใ้นประเทศต่าง ๆ และประทานใหแ้ต่ละประเทศต่างมีเป้าหมาย
และจุดประสงคข์องชีวติท่ีแตกต่างกนัออกไป 
 
 
หมายเหตุ : ดูในปฐมกาล บทท่ี 11 
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การเร่ิมบูชาวตัถุ 

 
เม่ือผูค้นกระจดักระจายไปทัว่โลกก็เร่ิมลืมเลือนพระเจา้แทจ้ริงท่ีเรามองไม่

เห็นซ่ึงเป็นผูท้รงสร้างโลก เหตุผลส าคญัในการน้ีก็คือ บาปท่ีเป็นตวัดึงผูค้นออกจาก
พระเจา้นั้นครอบง าเหนือเหตุผลของพวกเขา 

มนุษยผ์ูช้อบธรรมมีจ านวนนอ้ยลงเร่ือย ๆ และไม่มีใครสอนมนุษยเ์ก่ียวกบั
ความศรัทธาท่ีแทจ้ริงในพระเจา้ อีกทั้งในหมู่มนุษยย์งัมีความเช่ือโชคลางอนัเป็น
ความเช่ือท่ีผิด มนุษยเ์ช่ือเร่ืองท านองน้ีมาก วา่เป็นส่ิงมหศัจรรยแ์ละไม่อาจเขา้ใจได ้
และแทนท่ีพวกเขาจะสรรเสริญในพระเจา้ กลบับูชาดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ ไฟ น ้ า 
และสารพดัสัตว ์พวกเขาท ารูปเหมือนส่ิงเหล่านั้น สักการะ บูชายญั และสร้างวิหาร
หรือสถูปให้ส่ิงเหล่านั้น รูปเหมือนของเทพเจา้เทียม ท่ีเรียกวา่ เทวรูป และคนท่ีบูชา
ส่ิงเหล่านั้นเรียกว่า ผู้นิยมเทวรูป หรือ คนนอกรีต กล่าวได้ว่าการบูชาเทวรูปเร่ิม
ปรากฏบนโลกเช่นน้ี 
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กฤษณา เทพฮินดู 

หลงัจากนั้นไม่นานมนุษยเ์กือบทั้งหมดก็กลายเป็นพวกนอกรีต จะมีก็แต่
เพียงเอเชียท่ีลูกหลานของเชมอาศยัอยูน่ั้นมีชายผูช้อบธรรมคนหน่ึงนามวา่อบัราฮมัท่ี
ยงัคงศรัทธาในพระเจา้ 

 

อบัราฮัม 
อบัราฮมัอาศยัอยู่ในแควน้ชาลเดียไม่ไกลจากบาบิโลน เขาสืบเช้ือสายจาก

เชม เขาและครอบครัวลว้นมัน่คงในศรัทธาในพระเจา้อย่างแทจ้ริง เขาร ่ ารวย มีฝูง
สัตวจ์  านวนมาก ทั้งยงัมี เงิน ทอง และขา้รับใชห้ลายคน แต่เขาไม่มีลูกและเขาทุกขใ์จ
ในเร่ืองน้ีมาก 
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อคัรบิดรอบัราฮมั 

พระเจา้ทรงเลือกอบัราฮมัผูช้อบธรรมน้ีให้ด ารงไวซ่ึ้งความเช่ือท่ีแทจ้ริงผา่น
ทางลูกหลานของเขาเพื่อมวลมนุษย์ทั้ งปวง พระเจ้าทรงมีพระประสงค์จะทรง
คุม้ครองเขาและลูกหลานใหพ้น้จากพวกนอกรีตท่ีแวดลอ้มเขา เพราะพวกนอกรีตใน
หมู่ญาติของเขาจะชักน าให้เขาหันมาบูชาเทวรูปได้ง่ายกว่า ดงันั้น พระเจา้จึงทรง
ปรากฏพระองค์แก่อบัราฮมัมและตรัสว่า ‚เจา้จงออกจากเมือง จากญาติพี่น้อง จาก
บา้นบิดาของเจา้ ไปยงัดินแดนท่ีเราจะบอกให้เจา้รู้ เราจะให้เจา้เป็นชนชาติใหญ่ เรา
จะอวยพรแก่เจา้ จะใหเ้จา้มีช่ือเสียงใหญ่โตเล่ืองลือไป... และในเจา้นั้น พี่นอ้งทั้งปวง 
(ประชาชน) ของแผ่นดินจะไดรั้บพระพร (ปฐก 12:1-2) พระเจา้ทรงสัญญากบัอบั-
รามวา่เม่ือถึงเวลาแลว้ท่ีพระผูท้รงกอบกูโ้ลกจะทรงบงัเกิดในตระกูลของเขาตามท่ีได้
ทรงสัญญาไวก้บัคนแรก ๆ  และท่านนั้นจะทรงอวยพรแก่คนทั้งปวงบนโลก 
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ชาลเดียบา้นเกิดของอบัราฮมัม และ คานาอนัดินแดนแห่งพนัธสญัญา 

เวลานั้นอบัราฮมัมีอายุไดเ้จ็ดสิบห้าปีแลว้ เขาเช่ือฟังพระเจา้ จึงน าซาราห์ผู ้
เป็นภรรยาและหลานชายช่ือโลท พร้อมทั้งทรัพยส์มบติัทั้งหมดท่ีหามาได ้และคนรับ
ใช้ทั้งหมดออกเดินทางไปยงัแผ่นดินท่ีพระองค์ทรงแสดงแก่เขา แผน่ดินดงักล่าวน้ี
ช่ือ คานาอัน เป็นแผ่นดินท่ีอุดมสมบูรณ์ยิ่ง ยามนั้นมีชาวคานาอนัอาศยัอยู่ พวกเขา
เป็นคนท่ีชัว่ร้ายท่ีสุดพวกหน่ึง ชาวคานาอนัเป็นลูกหลานของคานาอนับุตรของฮาม 
ท่ีน่ีเองพระเจา้ไดท้รงปรากฏแก่อบัราฮมัอีกคร้ังหน่ึงตรัสวา่ : ดินแดนท้ังหมดท่ีเจ้าแล
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เห็นนีเ้ราจะยกให้เจ้าและพงศ์พันธ์ุของเจ้าต่อไปเป็นนิตย์  (ปฐก 13:15) อบัราฮมัได้
สร้างพระแท่นและถวายบูชาเพื่อขอบคุณพระเจา้  

 

ตน้โอก๊แห่งมมัเร Mamre 

จากนั้นแลว้ก็ไดเ้รียกแผน่ดินคานาอนัวา่ ดินแดนแห่งพันธสัญญา เน่ืองจาก
พระเจา้ไดท้รงสัญญาไวว้า่จะประทานแด่อบัราฮมัและลูกหลานของเขา ปัจจุบนัเรียก
ดินแดนนั้นวา่ ปาเลสไตน์ ดินแดนท่ีวา่น้ีตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัออกของทะเลเมดิเตอร์เร-
เนียนโดยมีแม่น ้าจอร์แดนไหลผา่นกลาง 

ต่อมาครอบครัวของอบัราฮมัและโลทขยายตวัข้ึน พื้นท่ีจึงไม่พอท่ีจะอาศยั
อยูด่ว้ยกนั พวกคนเล้ียงสัตวข์องเขาเร่ิมทะเลาะเบาะแวง้กนั พวกเขาจึงไดแ้ยกจากกนั
แต่ยงัคงเป็นเพื่อนกนัอยู ่

อบัราฮมับอกโลทว่า เราอย่าวิวาทกันเลย ข้าขอร้องเจ้า ระหว่างข้ากับเจ้า...
เพราะเราเป็นพ่ีน้องกัน แผ่นดินท้ังหมดอยู่ตรงหน้าเจ้าไม่ใช่หรือ จงแยกไปจากเรา
เถิด ข้าขอร้องเจ้า ... ถ้าเจ้าไปทางซ้าย ข้ากจ็ะไปทางขวา (ปฐก 13:8-10)  

โลทเลือกหุบเขาแม่น ้ าจอร์แดนให้ตวัเองและตั้งรกรากท่ีเมืองโสโดม อบั-
ราฮมัยงัคงอยูท่ี่แผน่ดินคานาอนัและตั้งรกรากอยูใ่กลเ้ฮโบรนท่ีป่าแห่ง Mamre ซ่ึงท่ี
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นั้นเองเขาไดส้ร้างกระโจมและพระแท่นบูชาถวายพระเจา้อยูบ่ริเวณใกล ้ๆ ตน้โอ๊ก
แห่ง Mamre ปัจจุบนัน้ีตน้โอ๊กแห่ง Mamre  ก็ยงัคงมีชีวิตอยูใ่นปาเลสไตน์ใกลเ้มือง
เฮโบรน 

หลังจากท่ีโลทตั้ งรกรากท่ีโสโดมได้ไม่นาน       กษัตริย์แห่งเอลามก็
โจมตีโสโดม ปล้นสะดมประชาชน จับกุมและยึดทรัพย์สมบัติของพวกเขา ใน
จ านวนผูท่ี้ถูกจบักุมมีโลทรวมอยูด่ว้ย คร้ันอบัราฮมัรู้เขา้ก็พลนัรวบรวมคนรับใชข้อง
ตนทั้งหมด (จ านวนทั้งส้ิน 318 คน) และขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบา้นดว้ยและ
สามารถพิชิตศตัรูไดโ้ดยทั้งโจมตีและยดึทรัพยส์มบติัคืนมา 

เม่ืออบัราฮมักลบัมาก็เขา้พบเมลคีเซเดคผูเ้ป็นทั้งปุโรหิตของพระเจา้สูงสุด
และเป็นกษตัริยแ์ห่งเมืองซาเลม พระองคป์ระทานขนมปังและเหลา้องุ่นแด่อบัราฮมั
พร้อมทรงอวยพรดว้ย 

ไม่มีใครรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัเมลคีเซเดค ไม่วา่จะเป็นพระราชประวติัหรือการ
ส้ินพระชนมข์องพระองค ์พระนาม เมลคีเซเดค แปลวา่ กษัตริย์แห่งความชอบธรรม 
ส่วนค าว่า ซาเลม แปลว่า สันติภาพ เมลคีเซเดคทรงเป็นตน้แบบของพระเยซูคริสต ์
โดยพระเยซูคริสตท์รงเป็นทั้งมหาปุโรหิตและกษตัริยเ์หมือนอย่างท่ีเมลคีเซเดคเป็น
ทั้งปุโรหิตและกษตัริยใ์นเวลาเดียวกนั ไม่มีใครรับรู้ถึงความเป็นมาหรือจุดจบในพระ
ชนมชีพของเมลคีเซเดค จึงเรียกได้ว่าพระองค์ทรงพระชนมชีพตลอดกาล  
เช่นเดียวกบัท่ีพระคริสต์ทรงเป็นทั้งพระเจ้า กษตัริย ์และ มหาปุโรหิต ผูท้รงเป็น
นิรันดร เราเรียกพระเยซูคริสต์ว่ามหาปุโรหิตนิรันดรเพราะแสดงถึงล าดบัชั้นเม่ือ
เทียบกบัเมลคีเซเดค และการท่ีพระเยซูคริสต์เจา้ประทานศีลมหาสนิทซ่ึงเป็นพระ
กายและพระโลหิตแก่เราในรูปแบบของขนมปังและเหลา้องุ่นนั้น เมลคีเซเดคเป็น
นิมิตถึงพระผูท้รงช่วยใหร้อดโดยทรงหยิบยื่นขนมปังและเหลา้องุ่นแก่อบัราฮมั และ
เน่ืองจากพระองค์มีพระชนัษามากกว่าอบัราม พระองค์จึงทรงอวยพรเขา อบัราฮมั
น้อมรับพระพรของเมลคีเซเดคด้วยความเคารพและถวายทรัพย์สินส่วนท่ีสิบแด่
พระองค ์
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เมลคีเซเดคทรงอวยพรอบัราฮมั 

หมายเหตุ : ดูในปฐมกาล บทท่ี 12, 14, 15, 16, 17    

 
พระเจ้าทรงปรากฏแก่อบัราฮัมในรูปแบบของผู้มาเยอืนสามท่าน 

วนัหน่ึงอากาศร้อนมาก อบัราฮมันั่งอยู่ใตร่้มเงาตน้โอ๊กท่ีทางเขา้กระโจม
ของเขาและเห็นผูม้าเยือนสามท่านยืนอยูเ่บ้ืองหนา้เขา อบัราฮมัเป็นคนชอบรับแขกก็
รีบลุกข้ึนวิ่งไปหาผูม้าเยือนทั้งสามทนัที เขาค านบัลงกบัพื้นและเช้ือเชิญทั้งสามไป
พกัท่ีบา้นของเขาท่ีใตต้น้ไมแ้ละเล้ียงอาหารพวกเขาเป็นอยา่งดี 

ผูม้าเยอืนมาถึงท่ีพกัของอบัราฮมั อบัราฮมัลา้งเทา้ให้พวกเขาตามธรรมเนียม
ในสมยันั้น ทั้งยงัหยิบยื่นขนมปังท่ีซาราห์ผูเ้ป็นภรรยาเพิ่งจะเตรียมให้เขาและน า
น ้ามนั นม และลูกววัตวัท่ีอว้นท่ีสุดมาและเรียกใหพ้วกเขามากิน 

แลว้พวกเขาถามอบัราฮมัวา่ ‚ซาราห์ภรรยาของเจา้อยูไ่หน‛  
เขาตอบวา่ ‚ดูเถิด นางอยูใ่นกระโจม‛ 
หน่ึงในนั้นพดูวา่ ‚ภายในหน่ึงปีขา้จะกลบัมาหาท่านอีกแน่นอน และจงดู ซา

ราห์ภรรยาของเจา้จะใหก้ าเนิดบุตรชาย‛ 



 
 

182 
 

พนัธสัญญาเดมิ 

 
ซาราห์นั้นยนืหลบอยูท่ี่ทางเขา้กระโจมไดย้ินการสนทนาก็หวัเราะกบัตวัเอง

คิดว่า ‚ฉันจะเป็นดงัค าท่ีเขาปลอบประโลมเช่นนั้นได้อย่างไรกัน ในเม่ือฉันก็แก่
แลว้‛ 

แต่ผูม้าเยอืนกลบัวา่ ‚ซาราห์หวัเราะท าไม มีอะไรยากเกินไปส าหรับพระเจา้
หรือ ขา้จะกลบัมาหาท่านตามเวลาท่ีนดัไว ้และซาราห์จะตั้งครรภบุ์ตรชาย‛ 

ซาราห์ก็พลนัตกใจกลวัและวา่ ‚ฉนัไม่ไดห้วัเราะนะ‛ 
แต่พระองคต์รัสตอบนางวา่ ‚อยา่มุสา เจา้หวัเราะจริงๆ‛ 
 

 
พระเจา้ทรงปรากฏแก่อบัราฮมัในรูปแบบของพระตรีเอกานุภาพเจา้ 

อบัราฮมัจึงตระหนกัวา่ ณ เบ้ืองหนา้ของตนนั้นไม่ใช่ผูม้าเยือนธรรมดาเสีย
แลว้ หากแต่เป็นพระผูเ้ป็นเจา้เองท่ีก าลงัตรัสกบัเขา 

เวลานั้นอบัราฮมัอายเุกา้สิบเกา้ปี ส่วนซาราห์อายแุปดสิบเกา้ปี 
หมายเหตุ : ดูในปฐมกาล บทท่ี 18:1-16    



 
 

183 
 

พนัธสัญญาเดมิ 

 
เมืองโสดมและเมืองโกโมราห์ถูกท าลาย 

เม่ือพระเจา้ทรงผละจากอบัราฮมั พระองคท์รงเผยต่ออบัราฮมัวา่พระองคจ์ะ
ทรงท าลายเมืองท่ีอยูติ่ดกบัเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์เพราะเมืองเหล่านั้นเป็น
เมืองท่ีชัว่ช้าท่ีสุดในโลก ขณะนั้นโลทผูช้อบธรรมและเป็นหลานของอบัราฮมัอาศยั
อยูท่ี่เมืองโสโดม 

อบัรามทูลวิงวอนพระองค์ให้โปรดทรงเมตตาเมืองเหล่าน้ีหากในเมืองมีคน
ชอบธรรมอยูห่า้สิบคน 

พระองค์ตรัสว่า ‚ท่ีโสโดมถา้เราพบคนชอบธรรมในเมืองห้าสิบคน เราจะ
ไม่ลงอาญาในเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะเห็นแก่หา้สิบคนนั้น‛ 

อบัราฮมัทูลถามอีกว่า  ‚แลว้ถา้ในห้าสิบคนท่ีชอบธรรมนั้นขาดไปห้าคน
เล่า‛ 

พระองคต์รัสวา่ ‚เราจะไม่ท าลาย ถา้เราพบคนชอบธรรมส่ีสิบหา้คนท่ีนัน่‛ 
อบัราฮมัทูลพระองคต่์อและวิงวอนพระองค์โดยลดจ านวนคนชอบธรรมลง

ไปเร่ือย ๆ จนเหลือสิบคน เขาทูลวา่ ‚ขอพระองคอ์ยา่งพิโรธเลย แต่ขา้ขอทูลอีกคร้ัง
หน่ึง ถา้หากพบคนสิบคนท่ีชอบธรรม ท่ีนัน่เล่า‛ 

พระเจา้ตรัสวา่  ‚เราจะไม่ท าลายดว้ยเห็นแก่คนสิบคนนั้น‛ 
ในเมืองท่ีชัว่ชา้น้ี ชาวเมืองชัว่ร้ายและต ่าทรามมากเสียจนมีคนชอบธรรมไม่

ถึงสิบคน คนชัว่พวกน้ียงัมุ่งร้ายกบัทูตสวรรคส์ององค์ท่ีเขา้มาช่วยโลทผูช้อบธรรม 
คนพวกนั้นเตรียมพงัประตูแต่ทูตสวรรคท์รงขดัขวางไวด้ว้ยการบงัตาและทรงน าทาง
แก่โลทและครอบครัวคือภรรยาและบุตรสาวสองคนให้ออกจากเมืองไปได้ ทูต
สวรรคบ์ญัชาใหพ้วกเขาวิง่ออกไปและอยา่หนัหลงักลบัเพื่อจะไดร้อดชีวติ 

แลว้พระเจา้ทรงหลัง่ฝนกรดและไฟลงมายงัเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
และทรงท าลายเมืองเหล่าน้ีรวมทั้งทุกคนในเมืองดว้ย เมืองนั้นถูกท าลายส้ินเพื่อว่า
ทะเลสาบน ้ าเค็มจะไดก่้อตวัในหุบเขาท่ีเมืองนั้นตั้งอยู ่ปัจจุบนัเรียกทะเลสาบนั้นว่า 
เดดซี (Dead Sea) ซ่ึงไม่มีส่ิงมีชีวติใดสามารถอาศยัอยูไ่ด ้
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ภรรยาของโลทนั้นเม่ือวิง่ออกมาจากเมืองก็หนักลบัไปมองเมืองโสโดมและกลายร่าง
เป็นเสาเกลือในบดัดล 

โลทพาครอบครัวหนีออกจากเมืองโสโดม 

การท่ีภรรยาของโลทหันกลบัไปมองเมืองโสโดมนั้นแสดงว่านางเสียใจท่ี
ตอ้งผละจากเมืองบาปท่ีถูกทอดทิ้ง นางหนักลบัไปมองดว้ยความลงัเลและทนัใดนั้น
ก็กลายร่างเป็นเสาเกลือ น่ีถือเป็นบทเรียนท่ีเขม้งวดส าหรับเรา เม่ือพระเจา้ทรงช่วย
เราจากบาปแลว้ เราจะตอ้งหนีไปจากมนัและอยา่หนัหลงักลบั อยา่ลงัเลหรือเสียใจท่ี
ไดล้ะทิ้งบาป 

 
หมายเหตุ : ดูในปฐมกาล บทท่ี 18:16-33; 19:20    
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ถวายอสิอคัเป็นเคร่ืองบูชา 

หน่ึงปีหลงัจากท่ีพระเจา้ทรงปรากฏแก่อบัราฮมัในรูปของผูม้าเยือนสามท่าน
แลว้ก็เป็นไปตามค าพยากรณ์ของพระเจา้ อบัราฮมัและซาราห์ให้ก าเนิดบุตรชายคน
หน่ึงช่ืออิสอคั เวลานั้นอบัราฮมัมีอายุไดห้น่ึงร้อยปีและซาราห์มีอายุไดเ้กา้สิบปี ทั้ง
สองรักบุตรชายคนเดียวของตนมาก  

 
อบัราฮมัเตรียมบูชายญัอิสอคั 

เม่ืออิสอคัเติบใหญ่ข้ึน พระเจา้ทรงมีพระประสงคจ์ะยกระดบัความเช่ือของ
อบัราฮมัและจึงทรงสอนมนุษยท์ั้งหลายโดยผา่นทางเขาให้รักพระเจา้และเช่ือฟังตาม
พระประสงคข์องพระองค ์
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พระเจา้ทรงปรากฏแก่อบัราฮมัและตรัสวา่  ‚จงพาบุตรของเจา้คืออิสอคับุตร

คนเดียวของเจา้ผูท่ี้เจา้รักไปยงัแควน้โมริยาห์ และถวายเขาท่ีนัน่เป็นเคร่ืองเผาบูชาบน
ภูเขาลูกหน่ึงซ่ึงเราจะบอกแก่เจา้‛ 

อบัราฮมัก็เช่ือฟัง เขาสงสารบุตรชายคนเดียวของตนยิ่งนกั เขารักบุตรยิ่งกวา่
ชีวิตตนเองเสียอีก แต่เขารักพระเจา้เหนือส่ิงอ่ืนใด เขามีความเช่ือในพระองค์อย่าง
สมบูรณ์และรู้ดีว่าพระเจา้ย่อมไม่มีพระประสงคใ์นส่ิงชัว่ร้าย รุ่งเช้าเขาต่ืนข้ึนมาแต่
เชา้ตรู่เอาของบรรทุกหลงัลาและน าอิสอคัผูเ้ป็นบุตรและคนรับใชส้องคนไปดว้ย เขา
ยงัไดเ้อาฟืนและเช้ือไฟเพื่อเผาบูชาไปดว้ยและออกเดินทาง 

 
อิสอคัเป็นตน้แบบของพระคริสตพ์ระผูท้รงช่วยใหร้อด 

วนัท่ีสามของการเดินทางพวกเขามาถึงภูเขาท่ีพระเจา้ทรงแสดงแก่เขา อบั-
ราฮมัทิ้งคนรับใช้และลาไวท่ี้ตีนภูเขา เขาน าไฟและมีดไปดว้ย เขาให้อิสอคัแบกฟืน
เดินไปท่ีภูเขาพร้อมกบัเขา 

ขณะท่ีทั้งสองก าลงัปีนข้ึนภูเขา อิสอคัถามบิดาวา่ ‚พ่อ เรามีไฟและฟืนแลว้ 
แต่ลูกแกะส าหรับเผาบูชาอยูท่ี่ไหนเล่า‛ 
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อบัราฮมัตอบวา่ ‚ลูกเอ๋ย พระเจา้จะทรงจดัหาลูกแกะส าหรับพระองคเ์อง‛ 
ทั้งสองเดินออกไปไกลข้ึน ในท่ีสุดก็มาถึงยอดเขาท่ีพระเจา้ทรงก าหนดไว ้

อบัราฮมัสร้างพระแท่นบูชาไวท่ี้นัน่ เขาน าฟืนไปวาง มดัอิสอคับุตรชาย และน าเขา
ข้ึนไปไวบ้นฟืนบนพระแท่น เขาเง้ือมีดเตรียมเชือดบุตรชาย ทนัใดนั้นทูตสวรรคข์อง
พระเจา้ทรงเรียกเขาจากสวรรคแ์ละตรัสวา่ ‚อบัราฮมั อบัราฮมั ...อยา่แตะตอ้งเด็กนั้น
หรือกระท าอะไรเขาเลย เพราะบดัน้ีเรารู้แลว้วา่เจา้ย  าเกรงพระเจา้ ดว้ยเห็นวา่เจา้มิได้
หวงบุตรชายของเจา้ต่อเรา‛ ไม่ไกลจากนั้นเท่าใด อบัราฮมัมองเห็นแกะตวัผูต้วัหน่ึง
ติดอยูใ่นพุม่ไม ้เขาจึงน ามนัมาถวายแทนอิสอคั 

ดว้ยความศรัทธา ความรัก และความเช่ือฟังพระเจา้ เช่นนั้น พระเจา้จึงทรง
อวยพรอบัราฮมัและทรงสัญญากบัเขาวา่เขาจะไดมี้ลูกหลานเป็นจ านวนมากเท่ากบั
ดวงดาวบนทอ้งฟ้าและเม็ดทรายบนฝ่ังทะเล และว่าในบรรดาลูกหลานของเขานั้น 
คนทุกคนบนโลกจะไดรั้บพระพร นัน่คือพระผูท้รงกอบกูโ้ลกจะเสด็จมาจากเช้ือสาย
ของเขา 

การถวายอิสอคัเพื่อการบูชายญันั้นเป็นการบอกเหตุล่วงหน้าแก่มนุษยถึ์ง
พระผูท้รงกอบกูโ้ลก พระองค์ในฐานะของพระบุตรของพระเจา้นั้นจะถูกพระบิดา
ของพระองค์มอบความตายบนพระกางเขนไวเ้ป็นเคร่ืองบูชาแก่บาปของมนุษยท์ั้ง
มวล 

อิสอคัถือเป็นการบอกเหตุล่วงหน้าของพระผูท้รงกอบกู้มากว่าสองพนัปี
ก่อนพระประสูติของพระคริสต์ นัน่หมายถึงนิมิตของพระเยซูคริสต์อนัเป็นไปตาม
พระประสงคข์องพระเจา้  เขาก็เป็นเช่นพระเยซูเจา้ท่ีกา้วสู่สถานท่ีถวายบูชาโดยไม่
ปริปากบ่น อิสอคัแบกฟืนเพื่อการถวายบูชาดว้ยตนเองก็เป็นเช่นท่ีพระเยซูคริสตท์รง
แบกกางเขนดว้ยพระองคเ์อง 

ภูเขาท่ีอบัราฮมัน าอิสอคัไปถวายบูชาไดรั้บช่ือวา่ภูเขาโมริยาห์ ต่อมากษตัริย์
โซโลมอนไดส้ร้างพระวหิารแห่งกรุงเยรูซาเล็มบนภูเขาน้ี 

 
หมายเหตุ : ดูในปฐมกาล บทท่ี 21,  22 
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 อสิอคัแต่งงาน 
ซาราห์ภรรยาของอบัรามตายเม่ืออายุ 127 ปี อบัราฮมัเองก็เร่ิมสุขภาพไม่ดี

และตดัสินใจจะหาภรรยาให้อิสอคับุตรชาย แต่ไม่ใช่หญิงชาวคานาอนัแต่กลบัเป็น
ญาติสาวของตน เวลานั้นอิสอคัมีอายไุดส่ี้สิบปี 

อบัราฮมัเรียกเอเลียซาร์คนรับใชท่ี้อาวุโสสูงสุดแลว้สั่งวา่ ‚จงสาบานต่อองค์
พระเจา้แห่งสวรรค์และโลกว่าเจา้จะไม่หาธิดาของพวกชาวคานาอนัมาเป็นภรรยา
ของบุตรชายเรา แต่เจา้จงไปยงัประเทศและหมู่ญาติของเรา และหาภรรยาคนหน่ึงมา
ใหบุ้ตรชายของเรา‛ 

เอเลียซาร์ก็สาบานตามนั้นและออกเดินทางทนัที สมยันั้นมีธรรมเนียมว่า
เจา้บ่าวจะตอ้งมอบสินสอดแก่บิดามารดาของเจา้สาว ยิง่เจา้สาวทรงคุณค่าเท่าใด ของ
ก านลัหรือสินสอดก็จะยิง่มีมูลค่ามากเท่านั้น 

เอเลียซาร์น าของก านลัติดตวัไปดว้ยซ่ึงลว้นเป็นของท่ีมีราคาแพงพร้อมอูฐ
สิบตวัออกเดินทางไปยงัเมืองเฮรานท่ีเมโสโปเตเมีย ซ่ึงนาโฮร์น้องชายของอบัราฮมั
อาศยัอยู ่

ระหว่างท่ีเดินทาง เอเลียซาร์หยุดท่ีบ่อน ้ าแห่งหน่ึง ขณะนั้นเป็นเวลาใกลค้  ่า
ซ่ึงเป็นเวลาเดียวกบัท่ีพวกผูห้ญิงมาตกัน ้า เอเลียซาร์เร่ิมสวดภาวนาต่อพระเจา้ เขาทูล
ว่า ‚ขา้แต่พระเจา้ผูท้รงเป็นพระเจา้ของอบัราฮมันายของขา้พระองค์ ขา้ขอวิงวอน
พระองค์ ขอโปรดประทานความส าเร็จแก่ข้าพระองค์ในวนัน้ีและขอทรงส าแดง
พระ-กรุณาต่ออบัราฮมันายของขา้พระองค์ ดูเถิด ขา้พระองค์ยืนอยู่ท่ีบ่อน ้ าน่ี และ
บรรดาธิดาของชาวเมืองน้ีพากนัมาตกัน ้ า ขอให้หญิงสาวคนท่ีขา้พระองคพ์ูดกบันาง
วา่ ‘โปรดลดเหยือกของเธอลงเถิด ขอขา้ด่ืมน ้ าของเจา้ไดไ้หม’ และให้นางท่ีตอบวา่ 
‘เชิญด่ืมเถิด และฉันจะเอาน ้ าให้อูฐของท่านกินด้วย’ นั้น เป็นคนท่ีพระองค์ทรง
ก าหนดใหเ้ป็นภรรยาอิสอคัผูรั้บใชพ้ระองค ์ขา้พระองคจึ์งจะรับทราบไดว้า่พระองค์
ทรงส าแดงพระเมตตาต่อนายของขา้พระองค‛์ 
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เรเบคาห์มอบน ้ าใหเ้อเลียซาร์ด่ืม 

เอเลียซาร์เพิ่งสวดภาวนาไปหยก ๆ ก็มีหญิงสาวรูปงามแบกเหยือกน ้ าไวบ้น
บ่าเดินมาตกัน ้าท่ีบ่อน ้าและก าลงัจะกลบั เอเลียซาร์วิง่ไปหานางและวา่  ‚ไดโ้ปรดเถิด 
ขอน ้าจากเหยอืกของเธอในฉนัด่ืมสักหน่อย‛ 

นางตอบวา่ ‚นายด่ืมเถิด‛ วา่แลว้ก็ลดเหยอืกน ้าลงจากบ่าใหเ้ขาด่ืมน ้ า เม่ือเขา
ด่ืมแลว้นางก็กล่าววา่ ‚ฉนัจะตกัน ้ าให้อูฐของท่านกินจนอ่ิมดว้ย‛  วา่แลว้นางก็เทน ้ า
จากเหยอืกใส่รางทนัทีแลว้วิง่ไปตกัน ้ าอีกเพื่อให้อูฐของเขากิน เอเลียซาร์เฝ้ามองนาง
อยา่งเงียบ ๆ ดว้ยความท่ึง 

คร้ันอูฐของเขากินน ้ าจนอ่ิม เอเลียซาร์ก็ให้แหวนทองค าหน่ึงวงและก าไล
แขนสองอนัแก่นางและถามว่า ‚โปรดบอกฉันเถิดว่าเธอเป็นลูกเตา้เหล่าใคร แล้ว
บา้นของบิดาของเธอพอจะมีท่ีใหเ้ราพกัอาศยับา้งไหม‛ 

หญิงสาวนางน้ีมีนามวา่ เรเบคาห์ นางตอบวา่ ‚ฉนัเป็นธิดาของเบธูเอลผูเ้ป็น
บุตรชายของนาโฮร์ เรามีทั้งฟางและเสบียงพอ ทั้งยงัมีท่ีให้พกัดว้ย‛ เอเลียซาร์คุกเข่า
ลงขอบคุณพระเจา้ท่ีไดส้ดบัฟังค าภาวนาของเขา 

เรเบคาห์วิง่ไปท่ีบา้นและเล่าเร่ืองทั้งหมดให้มารดาและทุกคนท่ีบา้นฟัง นาง
มีพี่ชายช่ือลาบนั เขารีบวิ่งไปหาชายนั้นท่ีบ่อน ้ าและพูดกบัเอเลียซาร์วา่ ‚มาเถิด ท่าน
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ผูท่ี้ไดรั้บพระพรของพระเจา้ ท่านยนือยูข่า้งนอกท าไมเล่า เพราะขา้ไดต้ระเตรียมบา้น
และเตรียมท่ีส าหรับอูฐแลว้‛ 

เอเลียซาร์จึงเขา้ไปในบา้น ลาบนัก็แกอู้ฐและให้ฟางและอาหารส าหรับอูฐ 
น าน ้าใหเ้อเลียซาร์และผูติ้ดตามไดล้า้งเทา้ และจดัอาหารมาเล้ียงพวกเขา 

เอเลียซาร์กล่าวว่า ‚ขา้จะไม่กินจนกว่าจะไดอ้ธิบายธุระของขา้...ขา้เป็นคน
รับใชข้องอบัราฮมั‛  แลว้เขาก็เล่ารายละเอียดวา่เขามาท่ีน่ีท าไมและอยา่งไร และใน
การสวดภาวนาของเขานั้น พระองคไ์ดป้ระทานสัญญาณเก่ียวกบัเรเบคาห์ เม่ือเขาเล่า
จบแลว้ก็ถามวา่  ‚บดัน้ี ถา้ท่านยอมแสดงความภกัดีและจริงใจต่อนายขา้แลว้ก็โปรด
บอกขา้เถิด และหากไม่เป็นเช่นนั้นก็โปรดบอกขา้ดว้ยเช่นกนั‛ 

ลาบนัและเบธูเอลจึงตอบวา่ ‚น่ีเป็นการของพระองค ์เราไม่อาจขดัท่านได ้ดู
เถิด เรเบคาห์อยู่ต่อหน้าท่าน ท่านจงพานางไปเถิด และให้นางเป็นภรรยาบุตรชาย
นายของท่าน ดงัท่ีพระองคไ์ดต้รัสไว‛้ 

เม่ือเอเลียซาร์ไดย้ินเช่นนั้น ก็ค  านบัลงกบัพื้นต่อพระเจา้ด้วยความขอบคุณ 
แล้วก็น าเอาเคร่ืองทอง เคร่ืองเงิน และเส้ือผา้อาภรณ์ มอบให้เจ้าสาว พี่ชายและ
มารดาของนาง 

 

เอเลียซาร์มอบของก านลั 
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วนัรุ่งข้ึน เอเลียซาร์และพวกก็ขอกลบับา้น แต่พี่ชายและมารดาของเรเบคาห์

ชกัชวนให้เขาอยู่ต่ออีกสักสิบวนัเป็นอย่างนอ้ย เอเลียซาร์กลบัว่า ‚อยา่หน่วงเหน่ียว
ขา้ไวเ้ลย เพราะพระองคท์รงท าใหท้างของขา้ส าเร็จลุล่วงแลว้‛ 

บิดามารดาของเรเบคาห์จึงเรียกนางมาถามดูว่า ‚เจ้าจะไปกับชายคนน้ี
หรือไม่‛ 

เรเบคาห์ตอบวา่  ‚ลูกจะไป‛ 

 
บิดาอวยพรต่อการเดินทางแก่เรเบคาห์ไปหาอิสอคั 

บิดามารดาของนางจึงอวยพรและปล่อยนางไป เม่ือเอเลียซาร์พร้อมทั้งเรเบ-
คาห์และคนรับใชเ้ดินทางดว้ยอูฐมาถึงกระโจมของอบัราฮมั อิสอคัก็ออกมารับ เรเบ-
คาห์ได้เป็นภรรยาของอิสอคั ความรักท่ีอิสอคัมีต่อเรเบคาห์ได้ช่วยบรรเทาความ
โศกเศร้าท่ีซาราห์มารดาของเขาตายไป 
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อิสอคัพบกบัเรเบคาห์ 

หมายเหตุ : ดูในปฐมกาล บทท่ี 23, 24 

การสมรสของอิสอัคเป็นแบบอย่างส าหรับชนทุกรุ่น คนหนุ่มสาวหลง
เดินทางผิดในปัญหาท่ีส าคญัยิ่งในชีวิตมานักต่อนักในการเขา้สู่การสมรส บางคน
แสวงหาความร ่ ารวย บา้งก็แสวงหาความงามทางกาย บา้งก็แสวงหาครอบครัวท่ีดี 
และอ่ืน ๆ 
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อิสอคัพาเรเบคาห์มาแนะน าต่อบิดาของตน 

นอ้ยคนนกัท่ีจะแสวงหาปรีชาญาณและ จิตใจที่อ่อนน้อมและดีงาม นัน่ก็คือ
ความงามจากภายในและจากจิตวิญญาณ คุณสมบติัท่ีเอ่ยถึงก่อนหน้านั้นเป็นส่ิง
ชัว่คราวและหมดไป แต่ส่ิงหลงัคือคุณลกัษณะจากขา้งในซ่ึงมัน่คงและไม่ข้ึนอยูก่บั
ปัจจยัภายนอก 

ทศันคติท่ีไม่ถูกต้องเก่ียวกับการแต่งงานก็เป็นเพราะผูค้นต้องการสร้าง
ความสุขใหต้นเองตามแต่ความฟุ้งเฟ้อท่ีเอาตวัเองเป็นใหญ่โดยปราศจากพระเจา้ 

คริสตชนทั้งชายหญิงท่ีปรารถนาจะเขา้สู่การแต่งงานจะตอ้งสวดภาวนาอยา่ง
แข็งขนัเพื่อให้พระเจา้ทอดพระเนตรเห็นหวัใจ และจะทรงจดัการให้เขาไดแ้ต่งงาน
กนัดว้ยพระองคเ์อง และเป็นไปตามพระประสงคข์องพระองค ์และประทานพระพร
แด่พวกเขาดว้ยพระกรุณาธิคุณของพระองค์ หากปราศจากพระพรของพระเจา้แลว้ 
คนก็ไม่อาจพบกบัความสุข ความราบร่ืนในชีวิตแต่งงาน และครอบครัวคริสตชนท่ี
แทจ้ริงได ้

ครอบครัวคริสตชนที่ดี เป็นป้อมปราการเพื่อศีลธรรมที่ดี  เป็นดินเพื่อ
เพาะปลูกส่ิงดีในมนุษยชาติ เป็นเคร่ืองมือและวิธีการเพื่อสนับสนุนพระศาสนจักร
ศักดิ์สิทธ์ิแห่งพระคริสต์และและยนืยนัถึงพระศาสนจักรบนแผ่นดินโลก 
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ครอบครัวย ัง เป็นรากฐานของประเทศ ดัง ท่ี พระสังฆราสฟิลา เรต

พระสังฆมณทลแห่งมอสโควเ์ขียนไวว้า่ ‚ในครอบครัวมีเมล็ดพนัธ์ุของทุกส่ิงท่ีต่อมา
ไดแ้ตกหน่อและเติบโตเป็นครอบครัวท่ีใหญ่ข้ึนท่ีเรียกวา่ประเทศ‛ 

 
เอซาวและยาโคบ 

อิสอคัมีบุตรชายสองคนช่ือเอซาวและยาโคบ เอซาวนั้นเป็นพรานมีฝีมือและ
มกัใช้ชีวิตอยู่ในทอ้งทุ่ง ยาโคบเป็นคนถ่อมตนและเงียบ เขาอาศยัอยู่กับบิดาและ
มารดาในกระโจม 

อิสอคัรักเอซาวมากเพราะเขาน าสัตวท่ี์ล่ามาเป็นอาหารเล้ียงดูบิดา แต่เรเบ
คาห์รักยาโคบมากกว่า เอซาวนั้นเป็นพี่ชายและมี สิทธิบุตรคนหัวปี หมายถึงความ
อาวโุสเหนือยาโคบในการไดรั้บพรจากบิดา 

วนัหน่ึงเอซาวกลบัมาจากทุ่งดว้ยความเหน็ดเหน่ือยและหิว ขณะนั้นยาโคบ
ก าลงัตม้ถัว่เพื่อกินเอง (มกัเรียกกนัวา่แกงถัว่ขน้) เอซาวบอกเขาวา่ ‚ขอขา้กินดว้ย‛ 

ยาโคบกลบัว่า ‚ขายสิทธิบุตรคนหัวปีให้ฉันก่อนสิ‛ เพราะเขาปรารถนา
อย่างยิ่งท่ีจะไดรั้บสืบทอดพระพรท่ีพระเจา้ประทานแด่อบัราฮมัเพื่อเขาจะไดรั้บใช้
พระองคอ์ยา่งขนัแขง็ 

 

เอซาวขายสิทธิความเป็นบุตรหวัปีใหแ้ก่ยาโคบ 
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เอซาวตอบว่า ‚ดูสิ ขา้ก าลงัจะตายเพราะความหิว ขา้จะไปสนใจอะไรกบั

สิทธิบุตรคนหวัปีเล่า‛ เอซาวตอบเช่นน้ีแสดงถึงความไม่แยแสต่อพระพรของพระเจา้ 
ยาโคบวา่ ‚สาบานกบัขา้สิ‛ 
เอซาวก็สาบานและขายสิทธิบุตรคนหวัปีแลกกบัแกงถัว่ 
ในต่อมาอิสอคัชราภาพลงและตาบอด เขาเกิดความรู้สึกวา่ชีวิตของตนใกล้

จะถึงจุดจบแลว้ เขาจึงใคร่จะอวยพรเอซาวในฐานะบุตรคนหัวปี แต่เรเบคาห์มีไหว-
พริบ ไดคิ้ดแผนท าให้อิสอคัอวยพรแก่ยาโคบแทนเอซาวแทน หลงัจากนั้นไม่นาน
อิสอคัก็รู้วา่ตนพลาดไปแต่เขาก็ยนืยนัอวยพรแด่ยาโคบ 

เอซาวเกลียดน้องชายของตนดว้ยเร่ืองน้ีถึงกบัอยากฆ่าเขา ยาโคบจึงจ าตอ้ง
จากครอบครัวไป 

ยาโคบท าตามท่ีบิดามารดาช้ีแนะคือออกเดินทางมุ่งไปท่ีเมโสโปเตเมียบา้น
เกิดของมารดา ไปยงัแผ่นดินบาบิโลนเพื่อพบกบัลาบนัผูเ้ป็นลุงและให้อาศยัอยู่กบั
เขาจนกวา่เอซาวจะหายโกรธ ท่ีนัน่เองไดแ้ต่งงานกบัธิดาคนหน่ึงของลาบนั   

 
หมายเหตุ : ดูในปฐมกาล บทท่ี 23; 24; 25; 27:1-9 
 
 
 
 

ยาโคบมีนิมติถงึบันไดศักดิ์สิทธ์ิ 
ระหวา่งทางยาโคบหยุดพกัท่ีทุ่งแห่งหน่ึงเพื่อคา้งคืน เขาเอาหินกอ้นหน่ึงมา

หนุนศีรษะหลบัไป ในฝันนั้นเขาเห็นบนัไดแห่งหน่ึงตั้งบนแผ่นดินโลกมียอดจรด
สวรรค ์ทูตทั้งหลายของพระเจา้ก าลงัข้ึนลงบนัไดนั้น ปลายยอดบนัไดมีพระเจา้ทรง
ยนือยู ่ 
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ยาโคบเห็นบนัไดในนิมิต 

พระเจา้ตรัสแก่ยาโคบวา่ ‚เราเป็นพระเจา้ของอบัราฮมัและพระเจา้ของอิสอคั 
แผ่นดินท่ีเจ้านอนอยู่นั้นเราจะให้แก่เจ้าและเช้ือสายของเจ้า เช้ือสายของเจ้าจะมี
มากมายเหมือนผงธุลีบนแผน่ดิน และดว้ย เมลด็พนัธ์ุ  
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ของเจา้จะท าให้มนุษยท์ั้งหลายบนแผ่นดินโลกไดรั้บพระพร และดูเถิด เราอยูก่บัเจา้ 
เราจะพิทกัษรั์กษาเจา้ทุกแห่งหนท่ีเจา้ไปและจะน าเจา้กลบัมายงัดินแดนน้ี‛ 

ท่ีน้ีเอง ค าว่า ‚เมล็ดพนัธ์ุ‛ หรือ ‚ลูกหลาน‛ ท่ีมนุษยท์ั้งหลายไดอ้าศยัเพื่อ
ไดรั้บพระพรและความสุข นั้น หมายถึง พระผู้ทรงกอบกู้ ส่วน บันได ท่ีเช่ือมสวรรค์
และแผน่ดินโลก นั้น เป็นการบอกล่วงหนา้ถึง พระมารดาพระเจ้า ผูท่ี้ทรงให้ก าเนิด
พระบุตรพระเจา้ผูเ้สด็จลงมายงัโลกเพื่อทรงปลดปล่อยมนุษย ์พระมารดาพระเจา้นั้น
เปรียบดัง่บนัไดท่ีเช่ือมสวรรคแ์ละโลก 

เม่ือยาโคบต่ืนข้ึนมาก็พูดข้ึนว่า ‚ท่ีแห่งน้ีน่าเกรงขามยิ่งนกั สถานท่ีน่ีไม่ใช่
อ่ืนใด แต่เป็นท่ีประทบัของพระเจา้และประตูสวรรค‛์ กอ้นหินท่ีเขาใชห้นุนนอนนั้น
เขาก็ใช้เป็นอนุสรณ์ เขาเอาน ้ ามนัเทลงบนหินนั้นและถวายบูชาแด่พระเจา้ เขาเรียก
สถานท่ีน้ีว่า เบธเอล แปลว่า ‚พระนิเวศของพระเจ้า‛ จากนั้น อาศยัความหวงัใน
ความช่วยเหลือของพระเจา้ เขาจึงไดเ้ดินทางต่อไปยงัเมโสโปเตเมียอยา่งเงียบ ๆ 

ยาโคบเดินทางมาถึงฮารานเพื่อพบกบัลาบนัผูเ้ป็นลุง ยาโคบเล่าเร่ืองให้ลา-
บนัฟังทั้งหมด เขามาพกัอาศยัและท างานให้กบัลาบนั ลาบนัถามเขาวา่ตอ้งการเรียก
ค่าจา้งเท่าใด ยาโคบรัก ราเชล ธิดาของลาบนั เขาจึงตกลงท างานให้ลาบนัเจ็ดปีเพื่อ
แลกกบัการแต่งงานกบัราเชล แต่ลาบนัมีเล่ห์เหล่ียมจึงไม่ไดย้กราเชลให้เป็นภรรยา
แต่กลบัยกเลอาห์ผูเ้ป็นธิดาคนโตให้แทน ซ่ึงเขาอา้งว่าเป็นไปตามประเพณีทอ้งถ่ิน
ท่ีวา่ธิดาคนรองจะแต่งงานก่อนพี่สาวไม่ได ้

ยาโคบผูถู้กหลอกลวงนั้นยอมท างานต่อไปอีกเจ็ดปีเพื่อให้ไดร้าเชล ยี่สิบปี
ต่อมายาโคบเดินทางกลับไปหาบิดาของเขาท่ีคานาอนัโดยสวสัดิภาพ เขาได้พา
ครอบครัวใหญ่และน าทรัพยส์มบติัมากมายกลบัไปดว้ย ฝ่ายเอซาวนั้นไม่ไดพ้บหนา้
น้องชายมาเสียนานก็ไปพบยาโคบด้วยความดีใจ พระเจา้ทรงมีวิธีการท่ีล ้ าลึกเป็น
พิเศษไดท้รงทดสอบยาโคบและประทานนามให้เขาใหม่ว่า อิสราเอล ซ่ึงแปลว่า ‚ผู้
ต่อสู้กบัพระเจา้‛ ยาโคบจึงเป็นผูก่้อตั้ง ชนชาติยวิ ซ่ึงเป็นวงศว์านของอิสราเอล 

 
หมายเหตุ : ดูในปฐมกาล บทท่ี 28:10-22;  บทท่ี 29-35 
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 โยเซฟ 
ยาโคบมีบุตรสิบสองคน คือ รูเบน สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์ เศบูลุน 

ดาน นฟัทาลี กาด อาเชอร์ โยเซฟ และ เบนยามิน ต่อมาพวกเขาเติบใหญ่เป็นชาวยิว
สิบสองเช้ือสาย 

ในจ านวนบุตรทุกคนน้ี ยาโคบรักโยเซฟมากท่ีสุดเพราะเขาเป็นคนอ่อนนอ้ม
และเช่ือฟัง ยาโคบเย็บเส้ือคลุมหลายสีให้เขา แต่พี่น้องของโยเซฟต่างอิจฉาและ
เกลียดชงัโยเซฟ 

วนัหน่ึงโยเซฟฝันว่าเขาอยู่ท่ีทุ่งนากบัพี่น้อง พวกเขาก าลงัมดัฟ่อนขา้วอยู ่
ฟ่อนขา้วของโยเซฟนั้นตั้งตรงลอ้มรอบดว้ยฟ่อนขา้วของพี่นอ้งของเขาท่ีโน้มตวัลง
หาฟ่อนขา้วของโยเซฟ อีกคร้ังหน่ึงโยเซฟฝันวา่ ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และดวงดาว
สิบเอ็ดดวงโน้มตัวลงหาเขา และบิดาบอกเขาว่า ‚ความฝันท่ีเจ้าได้ฝันเห็นนั้ น
หมายความว่าอะไร ขา้และแม่กบัพี่น้องของเจา้จะโน้มตวัลงกบัพื้นเพื่อค านับเจ้า
อยา่งนั้นหรือ‛ ดว้ยเหตุน้ี พี่นอ้งจึงยิง่เกลียดชงัเขามากข้ึน 

 

โยเซฟถูกพี่นอ้งน าไปขาย 

ไม่นานหลงัจากนั้น พี่นอ้งของเขาตอ้นฝูงสัตวอ์อกไปไกลจากบา้น บิดาจึง
ส่งโยเซฟไปเยีย่มพวกเขาและดูวา่พวกเขาสบายดีหรือไม่และฝงูสัตวอ์ยูดี่หรือไม่ เม่ือ
โยเซฟไปหาพวกเขา พวกนั้นก็จ  าโยเซฟไดม้าแต่ไกลและพูดกนัวา่ ‚ดูเถิด เจา้ช่างฝัน
มาน่ีแลว้ เราฆ่ามนัเสียเถิด... แลว้มาดูกนัวา่ความฝันนั้นจะเป็นจริงไดไ้หม‛ ฝ่ายรูเบน
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พี่ชายคนโตก็ว่า ‚อย่าให้โลหิตตกเลย เราจบัมนัโยนลงบ่อเถิด‛ รูเบนเองคิดว่าเขา
อาจจะช่วยโยเซฟและส่งโยเซฟกลบัไปหาบิดาได ้พวกพี่น้องก็ตกลง พวกเขาถอด
เส้ือคลุมหลายสีของโยเซฟออกแลว้โยนเขาลงในบ่อลึกแห้ง เวลานั้นมีพ่อคา้คนหน่ึง
บรรทุกสินคา้จะไปท่ีอียิปต์ไดเ้ดินทางผ่านมาพบเขา้ ยูดาห์พี่ชายคนหน่ึงจึงแนะให้
ขายโยเซฟ พวกเขาตกลงขายโยเซฟในราคายี่สิบเหรียญเงิน แลว้พวกเขาก็เอาเส้ือ
คลุมของโยเซฟจุ่มเลือดแพะแลว้น ากลบัไปให้บิดาและวา่ ‚เราพบเส้ือคลุมตวัน้ี เป็น
ของโยเซฟไม่ใช่หรือ‛ ยาโคบจ าเส้ือคลุมนั้นไดก้็ร้องไห้ดว้ยความเศร้าโศกว่า ‚เขา
ถูกสัตวร้์ายกดักินเสียแลว้‛ แล้วเขาก็ได้แต่คร ่ าครวญถึงบุตรชายผูเ้ป็นท่ีรักอยู่เป็น
เวลานานยาโคบมิอาจมีส่ิงใดมาปลอบโยนเขาได ้

โยเซฟถูกพี่นอ้งของเขาขายในราคายี่สิบเหรียญเงิน นบัว่าเป็นนิมิตถึงพระ
คริสตผ์ูท้รงถูกยดูาสขายไปในราคาสามสิบเหรียญเงิน 

 
 
หมายเหตุ : ดูในปฐมกาล บทท่ี 37; อพยพ บทท่ี 1:1-4. 
 

 
 
 

โยเซฟในแผ่นดนิอยีปิต์ 
พวกพ่อคา้น าตวัโยเซฟไปอียิปตแ์ละขายเขาให้แก่โปทิฟาร์หรือเปนทรีโฟ-

เรียสผูเ้ป็นขุนนาง โยเซฟอาศยัอยูใ่นอียิปตท์่ามกลางพวกนอกรีต แต่เขายงัคงมัน่คง
ในศรัทธาต่อพระเจา้ท่ีแทจ้ริงและเกรงกลวัท่ีจะกระท าบาปต่อพระองคไ์ม่วา่ทางใดก็
ตาม เขารับใช้นายของเขาอย่างซ่ือสัตย ์โปทิฟาร์รักเขาและมอบหมายให้เขาดูแล
กิจการในบา้น แต่ภรรยาท่ีชัว่ร้ายและไม่ซ่ือของโปทิฟาร์กลบักล่าวหาโยเซฟต่อหนา้
สามีของนาง โปทิฟาร์เช่ือค าของภรรยาและจบัโยเซฟเขา้คุก 



 
 

200 
 

พนัธสัญญาเดมิ 

 

 
โยเซฟอธิบายความฝัน 

พระเจา้ทอดพระเนตรเห็นความบริสุทธ์ิของโยเซฟและทรงช่วยเขา ท่ีคุก
เดียวกบัเขานั้นมีคนท าเคร่ืองด่ืมและคนอบขนมปังของฟาโรห์ผูเ้ป็นผูป้กครองอียิปต์
อยู่ดว้ย วนัหน่ึงพวกเขาฝัน โดยคนท าเคร่ืองด่ืมฝันว่าตนเก็บองุ่นจากสวนองุ่นสาม
แห่งแลว้น ามาคั้นน ้าใส่จอกถวายฟาโรห์ ส่วนคนอบขนมปังฝันวา่ตนทูนตะกร้าขนม
ปังสามใบไวบ้นศีรษะและมีนกมาจิกกินขนมปังนั้น โยเซฟอธิบายความฝันเหล่าน้ี 
เขาบอกคนท าเคร่ืองด่ืมว่าภายในสามวนัฟาโรห์จะทรงอภยัให้เขาและว่าเขาจะได้
กลบัมาเป็นคนท าเคร่ืองด่ืมอีก แต่กบัคนอบขนมปังนั้น ฟาโรห์จะทรงมีพระบญัชา
ใหแ้ขวนคอเขาและนกจะมาจิกกินร่างของเขา ทั้งหมดน้ีเป็นจริงตามท่ีโยเซฟกล่าวไว ้

สองปีต่อมาฟาโรห์ทรงมีพระสุบินสองเร่ืองในคืนเดียว พระองคท์รงมีพระ
สุบินวา่พระองคก์ าลงัทรงยนือยูบ่นฝ่ังแม่น ้า และตอนแรกมีววัสวยงามและอว้นพีเจ็ด
ตวัข้ึนมาจากแม่น ้ า หลงัจากนั้นก็มีววัผอมเจ็ดตวัข้ึนมา แลว้ววัผอมก็กินววัอว้นแต่
มนัก็ยงัผอมเหมือนเดิม ส่วนพระสุบินอีกเร่ืองหน่ึงคือมีตน้ขา้วตน้หน่ึงมีรวงเจ็ดรวง
สมบูรณ์ดีก าลงังอกงาม จากนั้นรวงขา้วลีบและลวงเจ็ดรวงก็งอกงามตามมา แลว้รวง
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ขา้วลีบเจ็ดรวงนั้นไดก้ลืนกินรวงขา้วงามเจ็ดรวง คร้ันรุ่งเช้าฟาโรห์ทรงเรียกชุมนุม
นกัปราชญท์ัว่อียปิตแ์ต่ก็ไม่มีผูใ้ดสามารถถวายค าอธิบายพระสุบินต่อพระองคไ์ด ้

คนท าเคร่ืองด่ืมนึกถึงโยเซฟข้ึนมาจึงทูลกษตัริยเ์ร่ืองเขา โยเซฟถูกน าตวัเขา้
เฝ้าฟาโรห์ เขาถวายค าอธิบายพระสุบินโดยทูลว่า ‚พระสุบินทั้งสองมีความหมาย
อยา่งเดียวกนั แผน่ดินอียปิตจ์ะอุดมสมบูรณ์เป็นเวลาเจด็ปีจากนั้นจะกนัดารไปอีกเจ็ด
ปี‛ ขณะเดียวกนั โยเซฟทูลแนะน าฟาโรห์ให้ทรงเตรียมการในช่วงปีท่ีอุดมสมบูรณ์
โดยเก็บผลผลิตไวใ้หพ้อเพื่อรับมือกบัช่วงปีท่ีทุรกนัดาร 

ฟาโรห์ทรงเขา้ใจวา่พระเจา้เองทรงเผยความหมายของพระสุบินแก่โยเซฟจึง
ทรงแต่งตั้งให้เขาเป็น หัวหน้าดูแลแผ่นดินอียิปต์ซ่ึงถือเป็นบุคคลล าดบัท่ีหน่ึงรอง
จากฟาโรห์ เขาไดรั้บพระบญัชาใหต้ระเตรียมผลผลิต 

 
หมายเหตุ : ดูในปฐมกาล บทท่ี 39-40; 41:1-46. 
 
 
 

โยเซฟพบพีน้่องและ 
ยาโคบย้ายมาอยู่กบัครอบครัวที่อยีปิต์ 

ในช่วงอุดมสมบูรณ์เจ็ดปีนั้น โยเซฟไดร้วบรวมผลผลิตไวเ้ป็นจ านวนมาก 
ซ่ึงนอกจากจะเพียงพอส าหรับปีท่ีอดอยากแลว้ก็ยงัเหลือพอท่ีจะขายให้ประเทศอ่ืน
ดว้ย ผูค้นจากทัว่สารทิศต่างมาท่ีอียิปตเ์พื่อซ้ือผลผลิตเพราะเกิดความแห้งแลง้ทัว่ทุก
หวัระแหง 

บรรดาบุตรชายของยาโคบก็เช่นกนั พวกเขาเดินทางจากแผน่ดินคานาอนัมา
ซ้ือผลผลิตท่ีอียิปต์ พวกเขามาหาโยเซฟและหมอบลงกบัพื้นค านบัเขาแต่จ าโยเซฟ
ไม่ได ้แต่โยเซฟจ าพี่นอ้งของเขาไดแ้ละหวนระลึกถึงความฝันเม่ือคร้ังวยัเยาวข์องตน
โดยไม่ไดต้ั้งใจ เขาอยากรู้วา่พี่น้องของเขาปรับปรุงตวัหรือยงั เขาจึงกล่าวกบัพี่นอ้ง
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ของเขาอยา่งโหดเห้ียมและวา่ ‚พวกเจา้เป็นพวกสอดแนม แอบมาดูความอ่อนแอของ
บา้นเมือง‛  

พี่นอ้งของเขาตอบวา่ ‚หามิได ้ผูรั้บใชข้องท่านมาซ้ืออาหาร เรามีกนัพี่นอ้ง
สิบสองคนและเป็นบุตรของชายผู ้หน่ึงท่ีคานาอนั เราเคยมีกนัสิบสองคน แต่วนัน้ี
นอ้งคนเล็กสุดอยูก่บับิดา และอีกคนหน่ึงไม่อยูแ่ลว้‛ 

โยเซฟวา่ ‚ถา้เจา้พดูความจริง ก็จงทิ้งพวกเจา้ไวค้นหน่ึงท่ีน่ี ส่วนท่ีเหลือก็มา
เอาขนมปังไปและจงน านอ้งชายของเจา้มา‛ 

พี่นอ้งหารือกนั คิดวา่โยเซฟไม่เขา้ใจท่ีพวกตนพดูเพราะเป็นการพูดผา่นล่าม 
ก็ว่า ‚ท่ีจริงเรามีความผิดเร่ืองน้องเรา เพราะเราไดเ้ห็นความทุกข์ใจของนอ้งเราเม่ือ
เขาออ้นวอนเราแต่เราไม่ฟัง เพราะฉะนั้นความทุกขใ์จทั้งน้ีจึงบงัเกิดแก่เรา‛ 

เม่ือโยเซฟไดย้ินส่ิงท่ีพวกเขาพูดกนั เขาก็ออกจากห้องไปและร้องไห้ แลว้
เขาก็เก็บตวัสิเมโอนไวแ้ลว้ปล่อยพี่นอ้งท่ีเหลือไป 

หน่ึงปีใหห้ลงั     พวกพี่นอ้งกลบัมาซ้ือผลผลิตท่ีอียิปตอี์กคร้ังและน าเบนยา-
มินนอ้งชายคนเล็กสุดมาดว้ย คร้ันโยเซฟเห็นเบนยามินมาดว้ย ก็สั่งให้คนจดัเตรียม
เรือนพกัและอาหารค ่าให้พวกเขา เม่ือเขาพบเบนยามิน เขาก็ร้องไห้ดว้ยความยินดี 
เขาเขา้ไปในหอ้งติดกนัและลา้งหนา้เสียเพื่อพวกพี่นอ้งจะไดไ้ม่เห็นน ้ าตาของเขา พอ
หลงัอาหารค ่า โยเซฟไดส้ั่งให้บรรจุผลผลิตใส่กระสอบของพวกเขา และสั่งให้น า
จอกเงินท่ีเขาใช้ด่ืมนั้นใส่ลงไปในกระสอบของเบนยามิน วนัรุ่งข้ึนเขาก็ปล่อยให้
ทั้งหมดกลบับา้นไป 

พวกพี่นอ้งออกไปไดไ้ม่สักเท่าใด โยเซฟก็สั่งให้คนตามไปคน้ดูวา่พวกเขา
ขโมยจอกของเขาไปหรือไม่และได้พบจอกในกระสอบของเบนยามิน พวกพี่น้อง
ทั้งหมดก็กลบัไปหาโยเซฟและคุกเข่าลงบนพื้นต่อหนา้เขา ร้องวา่ ‚พระเจา้ทรงทราบ
ความผดิของพวกขา้ผูรั้บใชข้องท่านแลว้ ดูเถิด ขา้เป็นผูรั้บใชข้องท่าน‛ 

โยเซฟตอบว่า ‚ไม่ จงให้คนท่ีขโมยจอกอยู่เป็นทาสท่ีน่ี ส่วนพวกเจ้าก็
กลบัไปหาบิดาได‛้ 
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แลว้ยดูาห์ก็กา้วมาขา้งหน้า พูดกบัโยเซฟว่า ‚นายขอรับ บิดาของเราแก่แลว้

และท่านรักบุตรชายคนน้ีท่ีสุด ท่านขอให้ขา้พาเขากลบัไปอย่างปลอดภยั ขา้ขอเป็น
ทาสรับใชท้่านแทนดีกวา่ และขอท่านโปรดปล่อยเขาไปกบัพวกพี่นอ้งเพื่อไปหาบิดา
เถิด เพราะหากเขาไม่กลบัไปแลว้ บิดาของเราคงตอ้งตายดว้ยความเศร้าโศก‛ 

บัดน้ี โยเซฟเห็นแล้วว่าพี่น้องของตนได้รับบทเรียนแล้ว และเขาไม่
จ  าเป็นตอ้งปิดบงัต่อไป เขาใหค้นใชทุ้กคนออกจากห้องไปแลว้ก็ร้องไห้บอกกบัพวก
เขาวา่ ‚เราคือโยเซฟพี่นอ้งของท่านท่ีถูกท่านขายมาอียิปต‛์พวกเขาก็ต่างตกตะลึงจน
พดูไม่ออก 

 

โยเซฟเปิดเผยตวัตนต่อพ่ีนอ้ง 

แต่โยเซฟพูดต่อไปว่า ‚บดัน้ี อย่าเสียใจไปเลย อย่าโกรธตวัเองท่ีขายเรามา
ท่ีน่ี เพราะว่าพระเจา้ทรงใช้ให้เรามาก่อนหน้าพี่เพื่อช่วยชีวิตพี่ เพราะมีการกนัดาร
อาหารในแผน่ดินสองปีแลว้และยงัเหลืออีกห้าปี...จงรีบไปหาบิดาเรา และบอกท่าน
...โปรดลงมาหาเราเถิด อยา่ไดช้กัชา้‛ แลว้เขาก็ร ่ าไห้พร้อมกอดและจูบเบนยามินกบั
พี่นอ้งทุกคน 
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คร้ันยาโคบรู้ข่าวท่ีน่ายินดีอนัใหญ่หลวงว่าโยเซฟบุตรชายยงัมีชีวิตอยู่ก็พา

ทั้งครอบครัวเดินทางไปอียปิต ์

 

ยาโคบยา้ยครอบครัวไปอียปิต ์

ยาโคบ-อิสราเอลผูช้ราใชชี้วิตในอียิปต์เป็นเวลาสิบเจ็ดปี เม่ือเขาใกลจ้ะตาย 
เขาอวยพรโยเซฟเป็นคนแรก     และอวยพรมนสัเสห์และเอฟราอิมบุตรทั้งสองของ
โยเซฟ โยเซฟน าบุตรทั้งสองไปหายาโคบ ให้มนสัเสห์ผูพ้ี่ยืนดา้นขวามือต่อหนา้ของ
ยาโคบ และให้เอฟราอิมยืนต่อหนา้ฝ่ังซ้ายมือ แต่ยาโคบ ไขว้มือ เพื่อวางมือขวาบน
ศีรษะของเอฟราอิมใหเ้ป็นผูพ้ี่ และวางมือซา้ยบนศีรษะของมนสัเสห์ใหเ้ป็นผูน้อ้ง 

การไขวมื้ออวยพรของยาโคบนั้นเป็น นิมิตของกางเขนพระคริสต์ และว่า
คนทั้งหลายจะไดรั้บพระพรของพระองคไ์ม่ใช่ตามอาวุโสแต่ตามการท าความดีและ
ตามความทรงคุณค่า 
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จากนั้น เม่ือบุตรชายทุกคนมารวมตวักนัท่ีท่ีนอนของเขา เขาก็อวยพรทุกคน

และท านายยดูาห์วา่ในจะมีกษตัริยม์าจากเช้ือสายของเขาและปกครองชาวยิวจนกว่า
ผูส้ร้างสันติภาพซ่ึงก็คือพระคริสตพ์ระผูท้รงช่วยใหร้อดจะเสด็จมา 

หลงัจากนั้น เขาไดส้ั่งบรรดาบุตรชายฝังศพเขาในแผน่ดินคานาอนัท่ีฝังบิดา
ของเขา ยาโคบ-อิสราเอลตายเม่ืออายุได้หน่ึงร้อยส่ีสิบปี บรรดาบุตรชายไดน้ าร่าง
ของเขากลบัไปฝังท่ีดินแดนคานาอนั 

โยเซฟตายหลงัจากท่ียาโคบตายไปไดห้า้สิบปี ก่อนตายเขาบอกวา่พระเจา้จะ
ทรงน าชาวยวิออกจากอียปิตแ์ละกลบัไปแผน่ดินคานาอนั เขาสั่งให้น ากระดูกของเขา
กลบัไปยงัแผน่ดินเกิด โดยท่ีในอียปิตน์ั้น ตระกูลของยาโคบ-อิสราเอลเร่ิมทวีจ  านวน
ข้ึนอย่างรวดเร็วและเป็นท่ีรู้จกักนัในนามของ ชาวอิสราเอล หรือ ชาวยิว และถูก
แบ่งเป็นสิบสองวงศว์านตามจ านวนบุตรสิบสองคนของยาโคบ 

เร่ืองราวของ โยเซฟ ผูท้นทุกข์ทรมานจากพี่น้องของตนแต่ภายหลงัไดรั้บ
การยกยอ่งและไดช่้วยชีวิตของพวกเขานั้น เป็นนิมิตถึงพระคริสต์พระผู้ทรงช่วยให้
รอด ซ่ึงพระผูท้รงช่วยให้รอดนั้นยงัไดท้รงทุกขท์รมานในเง้ือมือของประชากรของ
พระองคเ์อง พระองค์ส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขนและทรงไดรั้บการถวายพระเกียรติ
และทรงช่วยมนุษยจ์ากบาปและความตายอนัเป็นนิรันดร์ 
 
หมายเหตุ : ดูในปฐมกาล บทท่ี 41:47-57; 42-50. 

 
ข้อโต้แย้ง : เร่ืองราวของโยเซฟที่เขยีนไว้ในภาษาของต้นไม้ 

พวกเหตุผลนิยมเป็นคนท่ียอมรับท่ีมาของความรู้โดยอาศยัแต่เพียงเหตุผล
เท่านั้ น พวกเขาปฏิเสธประสบการณ์และการเปิดเผยความจริงอันศกัด์ิสิทธ์ิทุก
ประการ พวกเขาไม่เช่ือในความเป็นประวติัศาสตร์ในเร่ืองราวตามพระคมัภีร์เก่ียวกบั
เร่ืองของโยเซฟท่ีเป็นต านาน อย่างไรก็ตาม เร่ืองราวน้ีไม่ใช่ต านานแต่เป็นเร่ืองท่ี
เกิดข้ึนจริงในประวติัศาสตร์ของอียิปต ์ผูเ้ขียนเร่ืองราวเหล่าน้ียืนยนัอยา่งหนกัแน่น
ถึงความเป็นประวติัศาสตร์ของส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ี เน่ืองจากกลายเป็นส่ิงท่ีบนัทึกไวโ้ดย
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ธรรมชาติเองและถูกเขียนดว้ยวิธีการท่ีคาดไม่ถึง โดยในทศวรรษ 1920 นั้น นกัวิจยั
หลายคนในรัสเซีย อเมริกา และ สวีเดน ไดแ้สดงถึงความเก่ียวโยงกบังานในเร่ืองน้ี 
ผู ้เขียนวิจัยถึงความสัมพันธ์ของความเจริญเติบโตของต้นไม้และอิทธิพลทาง
ธรรมชาติต่าง ๆ ตั้งแต่ปริมาณฝนท่ีตก การตกตะกอน ภูมิอากาศ ไฟ และ ศตัรูพืช ใน
เวลานั้นซากตน้ไมท่ี้ถูกอนุรักษ์รวบรวมไวใ้นเชิงชีววิทยาเก่ียวกบัชีวิตของพืชและ
สัตวโ์บราณและในเชิงโบราณคดีนั้นได้ถูกน ามาตรวจสอบ และได้มีการให้ความ
สนใจเป็นพิเศษกบัชุดของวตัถุท่ีได้รับการอนุรักษ์จากสมยัอียิปต์โบราณ ส่ิงของ
เหล่านั้นอยูท่ี่พิพิธภณัฑ์ Hermitage ในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กมีอยู่จ  านวนมากในแผนก
อียปิต ์ของทั้งหมดอยูใ่นสภาพดีมากซ่ึงสามารถบอกไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ของต่าง ๆ นั้น
ท ามาจากไมช้นิดใด 

ดว้ยเหตุน้ี สามารถบ่งบอกไดว้า่ของบางอยา่งท ามาจากตน้ไมท่ี้ปัจจุบนัยงัคง
เติบโตอยูใ่นอบิสสิเนียและในพื้นท่ีทะเลสาบตอนบนท่ีก่อให้เกิดแม่น ้ าไนล์สายสีฟ้า
และสายสีขาว แน่นอนวา่ตน้ไมช้นิดน้ีถูกส่งไปอียิปต ์แต่ก็มีของในชุดน้ีอีกมากมาย
ท่ีท ามาจากไมช้นิดอ่ืน ๆ ท่ีปัจจุบนัยงัคงเจริญเติบโตในหุบเขาแม่น ้ าไนล์ ในบรรดา
ไม้ทั้ งหมดนั้นมีไม้อยู่สองชนิดท่ีช่างไม้อียิปต์โบราณใช้มากสุด ได้แก่ ไนลีติก    
อะเคเซีย และ ซีคามอร์ แต่การศึกษาโครงสร้างของไมใ้นวตัถุเหล่าน้ีนั้น เราสามารถ
ช้ีไดว้า่มีความสัมพนัธ์โดยตรง ระหวา่งความกวา้งของวงปีไมแ้ละการไหลของแม่น ้ า
ไนล ์

ปัจจุบนัน้ีเป็นท่ีรู้กนัดีวา่เศรษฐกิจทั้งหมดของอียิปตข้ึ์นอยูก่บัปริมาณน ้ าใน
แม่น ้ าไนล์ หากปริมาณน ้ าเป็นปกติประชากรทั้ งปวงก็จะสุขสบายเพราะการ
เพาะปลูกในหุบเขาแม่น ้ าไนล์ในปีนั้น ๆ ก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วและทุ่งนาก็จะให้
ผลผลิตอนัอุดมสมบูรณ์ และยงัพบวา่ในปีนั้น ๆ  ตน้ไมท่ี้ข้ึนตามฝ่ังแม่น ้ าไนล์ก็จะมี
วงปีกวา้งดว้ย ส่วนปีใดท่ีปริมาณน ้ านอ้ยก็จะเก็บเก่ียวไดน้อ้ยดว้ย ทั้งยงัเกิดความอด
อยากในแผ่นดิน และวงปีของต้นไม้ก็แคบเพราะความแห้งแล้งส่งผลลบต่อการ
เจริญเติบโตของทุกส่ิง เม่ือช้ีไดว้า่การเก็บเก่ียวมีความสัมพนัธ์กบัความกวา้งของวงปี
แลว้ ขา้พเจา้ขอสรุปดงัน้ี : ถา้เร่ืองราวในพระคมัภีร์สัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงใน
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อียปิตแ์ลว้ เวลาเจด็ปีแห่งความอุดมสมบูรณ์อยา่งยิ่งยวดและเจ็ดปีแห่งการเก็บเก่ียวท่ี
แร้นแคน้ก็ควรไดรั้บการบนัทึกไวใ้นวงปีของตน้ไมต้ามฝ่ังแม่น ้ าไนล์ท่ีเติบโตข้ึนใน
เวลานั้น 

ขา้พเจา้จึงขอให้นาง เอ็น ดี ฟลิทเนอร์ ผูช่้วยภณัฑารักษ์ของแผนกอียิปต์ท่ี
พิพิธภณัฑ์ Hermitage (สมยันั้นภณัฑารักษ์เป็นวิทยากร V. V. Struve) ช่วยช้ีให้
ขา้พเจา้เห็นวา่งานไมช้นิดใดในงานสะสมนั้นท่ีอาจจะอยูใ่นยุคราชวงศใ์นศตวรรษท่ี 
13 – 18 นกัวิจยัโบราณคดีตามพระคมัภีร์ไดว้างไวว้า่ประวติัศาสตร์ท่ีชาวยิวอาศยัอยู่
ในอียิปต์นั้ นอยู่ในช่วงสมัยดังกล่าว นางฟลิทเนอร์ช้ีให้ข้าพเจ้าดูช้ินงานต่าง ๆ 
ดังกล่าว ซ่ึงในจ านวนนั้นมีกล่องหมักน ้ าหอมท ามาจากไม้ไนลีติก    อะเคเซีย        
หีบพระศพราชินีท าจากไมซี้คามอร์ และส่ิงของอ่ืน ๆ อีกมากมาย ขา้พเจา้ศึกษาอยา่ง
ขะมกัเขมน้เก่ียวกบัส่ิงของเหล่าน้ีโดยเร่ิมจากกล่องน ้ าหอมซ่ึงเป็นกล่องเล็ก ๆ มี
ขนาด 12 x 7 x 8 ซม. (ขา้พเจา้ท าการวดัอยา่งแม่นย  าและถ่ายภาพเก็บไวแ้ต่ไดสู้ญ
หายไปเม่ือคร้ังท่ีขา้พเจา้หนีออกจากสหภาพโซเวียต) และอนัท่ีท าจากไมไ้นลีติก 
อะเคเซียช้ินหน่ึงช้ินเดียว ช้ินไมน้ั้นถูกตดัเป็นแผน่บาง ๆ โดยช่างฝีมือและชนัยาเพื่อ
ประกอบเป็นกล่อง ลกัษณะของชั้นไมส้ามารถมองเห็นได ้บนทุกดา้นของฝากล่อง
และมีลกัษณะเฉพาะตวั บนแผน่ไมช้ิ้นเล็กทุกแผน่นั้นมีความแตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดั
ระหวา่งแถบท่ีกวา้งและแถบท่ีแคบมาก เร่ืองราวยงัไม่จบเท่าน้ี ประการแรก พบวา่มี
แถบท่ีกวา้งเป็นพิเศษหกแถบอยู่กลุ่มหน่ึง จากนั้นก็ตามติดดว้ยกลุ่มแถบท่ีแคบมาก
เจด็แถบ ล าดบัของแถบท่ีบอกช่วงเวลานั้นสามารถบอกไดไ้ม่ยากจากคนท่ีสร้างส่ิงท่ี
เรียกวา่รูปแบบไมใ้นฤดูใบไมผ้ลิและฤดูใบไมร่้วง ตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้น วงปี
ไมต้ามฝ่ังแม่น ้าไนลส์อดคลอ้งกบัปริมาณน ้ าและเก่ียวพนักบัความอุดมสมบูรณ์หรือ
ความแหง้แลง้ ในการน้ี ธรรมชาติเองไดจ้ารึกไวว้า่ในยุคท่ีตรงกบัระยะเวลาท่ีโยเซฟ
มีชีวติอยูใ่นอียปิตน์ั้น ประเทศมีความอุดมสมบูรณ์เป็นเวลาเจด็ปีติดต่อกนั  
ในช่วงนั้นตน้ไมไ้ดส้ร้างวงปีท่ีหนาเป็นพิเศษ แต่กล่องท่ีเราตรวจสอบนั้นมีวงปีหก
วง    ก่อนหน้าน้ีวงปีมีความบางจึงไม่ไดมี้การสังเกตความแตกต่างกบัเร่ืองราวใน
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พระคมัภีร์เร่ืองเจ็ดปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ส่วนเจ็ดปีต่อมาท่ีเกิดความแห้งแลง้นั้น 
โครงสร้างของไมท่ี้เราตรวจสอบก็มีความแม่นย  าอยา่งปฏิเสธไม่ได ้

นอกจากกล่องน้ีแล้ว ขา้พเจา้ยงัไดต้รวจสอบหีบฝังพระศพ สภาพการเก็บ
รักษานั้นไม่ดีเท่ากล่องน ้าหอม หีบพระศพนั้นท ามาจากล าตน้ซีคามอร์ซ่ึงเราสามารถ
มองเห็นแถบวงปีบางชนิดได้ น่ีเป็นการยืนยนัความชดัเจนท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ท่ีว่า
พื้นฐานเร่ืองราวของพระคมัภีร์นั้ น    ตั้ งอยู่บนความจริงท่ีถูกจากรึกไวใ้นหน้า
หนงัสือแห่งธรรมชาติอนัยิง่ใหญ่ 

เก่ียวกบัการคน้พบน้ี ขา้พเจา้ไดบ้รรยายแก่สาธารณะและในการประชุมเพื่อ
ร าลึกถึง ดี เอ็น ไคโกโรดอฟ เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 1928 และตั้งใจว่าจะตีพิมพ์
ภาคผนวกของวสัดุทั้งหมดท่ีไดม้าจากการวิจยั แต่ก็ไม่อาจกระท าไดเ้น่ืองจากการตดั
ตอนแกไ้ขในสหภาพโซเวยีตไม่อนุญาตใหตี้พิมพส่ิ์งใดท่ีอาจจะเป็นการช่วยส่งเสริม
ความเช่ือถือในพระคมัภีร์ 

ขา้พเจา้ใคร่ขอเพิ่มเติมขอ้มูลอีกเล็กนอ้ยท่ีอา้งถึงประวติัศาสตร์อียิปตโ์บราณ
ท่ีเป็นการสอดคลอ้งกบัล าดบัเหตุการณ์ในพระคมัภีร์เร่ืองท่ีโยเซฟถูกพวกพี่ชายขาย
ไปอียิปต์ และการท่ีอคัรบิดรยาโคบอพยพตามไปภายหลงัท่ีอียิปต์นั้นเกิดข้ึนเม่ือ
ศตวรรษท่ีสิบแปดก่อนพระประสูติกาลของพระคริสต ์นกัประวติัศาสตร์จ านวนหน่ึง
ได้ระบุช่วงเวลาท่ียาโคบโยกยา้ยถ่ินฐานได้อย่างแม่นย  า เป็นต้นว่า 1825 ก่อน
คริสต์ศักราช และควรตั้ งข้อสังเกตว่า ภายใต้ฟาโรห์แห่งราชวงศ์ท่ี สิบสอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อมีนีเม็ตท่ีสามปกครองในช่วงนั้นมีเครือข่ายการชลประทานท่ี
กวา้งขวางมากมายและสมบูรณ์แบบ ระดบัของแม่น ้ าไนล์ภายใตก้ารปกครองของ
ฟาโรห์แห่งราชวงศท่ี์ 12 นั้นถูกท าเคร่ืองหมายไวบ้นหนา้ผาใกลก้บัเสมนีใกลน้ ้ าตก
ท่ีสอง ในจารึกท่ีพบท่ีน่ีและเป็นบนัทึกเม่ือปีท่ีสิบส่ีในสมยัท่ีอมีนีเม็ตปกครอง (นัน่
คือ 1825 ก่อนคริสต์ศกัราช) ไดมี้การท าเคร่ืองหมายระดบัน ้ าสูงสุดซ่ึงสูงเจ็ดเมตร
เหนือระดบัน ้าในปัจจุบนั 

เป็นท่ีชดัเจนวา่เจา้หน้าท่ีพิเศษไดเ้ก็บรักษาประวติัความสูงของระดบัน ้ าข้ึน
ในแม่น ้าไนล ์เพราะทางการไดต้ระหนกัเป็นอยา่งยิ่งถึงความส าคญัจ าเป็นของระบบ
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การชลประทานท่ีมีต่อการเพาะปลูกของประเทศ และระบบก็ข้ึนอยูก่บัปริมาณน ้ าใน
แม่น ้าไนล ์

นอกจากน้ี ในสมยันั้นยงัมีงานสร้างจ านวนมากในฟายมัโอเอซิส (Fayum 
oasis) ท่ีน่ีเป็นท่ีตั้ งของอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่ท่ีชาวกรีกเรียกว่าทะเลสาบเมไรด์ส 
ทะเลสาบน้ีอาศัยร่องน ้ าในการชลประทานเป็นตัวเช่ือมกับคลอง ระบบน้ีท าให้
สามารถควบคุมความช้ืนในพื้นท่ีกวา้งใหญ่ของฟายมัโอเอซิสได ้

เร่ืองต่อไปน้ีควรจะได้รับการบรรจุไปด้วย หากเป็นไปได้น่าจะมีการ
ตรวจสอบงานสะสมเก่ียวกบัอียิปตท่ี์พิพิธภณัฑ์บริติชและพิพิธภณัฑ์ไคโร จึงไม่น่า
แปลกใจท่ีเราจะพบส่ิงของโดยครบถ้วนอันเป็นการยืนยนัถึงความเป็นจริงของ
เหตุการณ์ท่ีไดบ้รรยายไวใ้นบทสุดทา้ยของหนงัสือปฐมกาล – โดย  Archpriest เอ็น 
สเมียร์นอฟ (N. Smirnov)  (จากหนังสือพิมพ ์นาชา สตรานา, บูเอโนส ไอเรส, 
1960).   
 

เร่ืองของโยบผู้ทนทุกข์ทรมาน 

 

ในอดีตกาลนั้ น มีชายผู ้ชอบธรรมคนหน่ึงนามว่าโยบอาศัยอยู่ ท่ีภาค
ตะวนัออกของอิสราเอล เขาเป็นคนเท่ียงธรรมและเป็นคนดีผูมุ้่งมัน่ในการท าเพื่อให้
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เป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้มาตลอดชีวติ พระองคป์ระทานความมัง่คัง่เพื่อตอบแทน
ความศรัทธาของเขา เขามีฝูงสัตว์ใหญ่หลายร้อยตวัและฝูงสัตว์เล็กหลายพนัตัว 
ครอบครัวของเขาเป็นครอบครัวใหญ่ท่ีอบอุ่นอนัประกอบดว้ยบุตรชายเจ็ดคนและ
บุตรสาวสามคนคอยดูแลเขา 

แต่ปิศาจอิจฉาโยบ มนัเพ็ดทูลต่อพระเจา้เร่ืองโยบวา่ ‚โยบเกรงกลวัพระเจา้
โดยไม่หวงัผลน่ะหรือ…ขอพระองค์ทรงลองยื่นพระหัตถ์สัมผสัทรัพยสิ์นของเขา
ทั้งส้ิน แลว้เขาจะด่าทอพระองคต่์อเบ้ืองพระพกัตร์พระองค‛์  ในการน้ี พระองคท์รง
ประสงค์จะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าโยบศรัทธาในพระองค์เพียงใด และเพื่อเป็นการ
สอนให้คนทั้งปวงรู้จกัอดทนต่อความทุกข์ทรมานด้วย จึงทรงอนุญาตให้ปิศาจเอา
ทรัพยส์มบติัทั้งหมดของโยบไปเสีย วนัหน่ึงมีพวกโจรเขา้มาตอ้นฝงูสัตวข์องเขาไป
ทั้งหมด ฆ่าพวกคนรับใช ้อีกทั้งพายุหมุนรุนแรงจากทะเลทรายยงัไดพ้งับา้นเรือนท่ี
บรรดาบุตรของเขาอาศยัอยู่และไดค้ร่าชีวิตพวกเขาทั้งหมด โยบนั้นไม่แมแ้ต่จะปริ
ปากตดัพอ้ต่อว่าพระองค ์หากแต่ยงักล่าวว่า ‚พระเจา้ประทานส่ิงต่าง ๆ ให้ลูก แลว้
พระองคก์็ทรงน ากลบัไป ขอพระนามพระองคจ์งเป็นท่ีสรรเสริญ‛ 

ฝ่ายปิศาจก็รู้สึกอบัอายและไม่พอใจ จึงเพ็ดทูลเร่ืองโยบอีกคร้ังว่า  ‚พวก
มนุษย์ก็ห่วงแต่ชีวิตของตนนั่นแหละ แต่พระองค์ทรงลองยื่นพระหัตถ์มาสัมผสั
กระดูกและเน้ือหนงัของเขาเถิด (หมายความว่าให้โรคภยัไขเ้จ็บมารุมเร้าเขา)  แลว้
เขาจะด่าทอพระองคต่์อเบ้ืองพระพกัตร์พระองค‛์  พระเจา้จึงทรงอนุญาตให้ปิศาจนั้น
สร้างความเสียหายแก่ใหโ้ยบไม่เวน้แมเ้ร่ืองสุขภาพ โยบตอ้งประสบกบัโรคเร้ือนอนั
ร้ายแรงยิ่ง ภรรยาของเขาพยายามยุยงให้เขาต่อว่าพระเจา้ ส่วนบรรดาเพื่อนของเขา
นั้น แทนท่ีจะปลอบใจก็กลบัตั้งขอ้สงสัยถึงความอยุติธรรมอนัท าให้ผูบ้ริสุทธ์ิท่ีทน
ทุกข์ตอ้งเศร้าใจ แต่โยบยงัคงหนกัแน่นและไม่สูญส้ินความหวงัในพระเมตตาของ
พระเจ้า เขาได้แต่วิงวอนพระองค์ให้ทรงเป็นพยานว่าเขาทนทุกข์ทรมานอย่างผู ้
บริสุทธ์ิ 

ระหวา่งท่ีโยบถกเถียงกบัพวกเพื่อนของเขา โยบท านายเกี่ยวกับพระผู้ไถ่และ
การกลับคืนพระชนม์ชีพในวันข้างหน้าว่า : ข้าทราบว่า พระผู้ ไถ่ของข้าทรงพระ
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ชนม์อยู่ และในที่สุดพระองค์จะทรงข้ึนมาจากผงธุลี และหลังจากผิวหนังของข้าเน่า
เป่ือยแล้ว ในเน้ือหนังของข้า ข้าจะเห็นพระเจ้า ผู้ ซ่ึงข้าจะได้เห็นด้วยตัวของข้าและ
นัยน์ตาของข้าเองไม่ใช่ของคนอ่ืน (โยบ 19:25-27, พนัธสัญญาเดิม) 

หลงัจากท่ีพระเจา้ได้ทรงแสดงให้ทุกคนเห็นถึงแบบอย่างของการอุทิศตน
และความทุกขท์รมานอนัยาวนานในตวัโยบผูเ้ป็นขา้รับใชพ้ระองคแ์ลว้ ก็ไดป้รากฏ
พระองคแ์ละทรงบญัชาให้พวกเพื่อนของเขาท่ีไดม้องวา่โยบเป็นคนบาปหนานั้น ให้
จงขอให้โยบสวดภาวนาให้พวกเขาเสียเอง พระเจา้ทรงตอบแทนขา้รับใช้ท่ีซ่ือสัตย์
ต่อพระองค์ โยบกลบัมามีสุขภาพดีดงัเดิม เขามีบุตรชายอีกเจ็ดคนและบุตรสาวอีก
สามคน เขาไดฝ้งูสัตวคื์นเป็นจ านวนสองเท่าของท่ีเคยมี และด ารงชีวิตต่อไปอีกหน่ึง
ร้อยส่ีสิบปีอยา่งสมเกียรติ มีสันติ ศรัทธา และความสุข 

เร่ืองของโยบผูท้นทุกขท์รมานน้ีสอนเราวา่พระเจา้ประทานความโชคร้ายมา
ไม่ใช่เพียงเพราะบาปเท่านั้น แต่บางคร้ังพระองคท์รงส่งโชคร้ายมาใหก้บัผูช้อบธรรม
ดว้ยซ ้ าเพื่อให้ยืนหยดัในคุณความดีมากข้ึน ทั้งยงัเพื่อให้ปิศาจละอายใจ และเพื่อเชิด
ชูความดีงามของพระเจา้ ชีวประวติัของโยบยงัไดแ้สดงใหเ้ราเห็นดว้ยวา่ความสุขทาง
โลกนั้นไม่ไดท้  าใหค้นมีชีวติท่ีดีงามเสมอไป ทั้งยงัสอนให้เรารู้จกัเห็นใจบรรดาคนท่ี
โชคร้าย โยบแสดงนิมิตของพระเยซูคริสตเจา้โดยอาศยัความทุกข์ทรมานอย่างผู ้
บริสุทธ์ิและความอดทน ดว้ยเหตุน้ี ในวนัท่ีมีการฉลองพระเยซูคริสตท์รงรับทรมาน
ในสัปดาห์แห่งพระมหาทรมานนั้น จึงไดมี้การอ่านเร่ืองราวพระคมัภีร์เดิมในหนงัสือ
ของโยบ                                                                                                     
 
 
 หมายเหตุ : ดูในหนงัสือของโยบ 
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พนัธนาการในอยีปิต์ 

 

แต่เดิมนั้น ชาวฮีบรูอาศยัอยูใ่นอียิปต์อยา่งมีความสุข แต่ฟาโรห์องคห์ลงั ๆ 
นั้นเม่ือได้ทรงข้ึนสู่บลัลงัก์อียิปต์ก็เร่ิมลืมเลือนโยเซฟและคุณความดีของเขา พวก
ฟาโรห์ทรงวิตกถึงจ านวนชาวฮีบรูท่ีเพิ่มมากข้ึน และทรงกลวัวา่ชาวฮีบรูจะมีอ านาจ
เหนือชาวอียิปต์และจะเป็นกบฏต่อพระองค์ ฟาโรห์เร่ิมขดัขวางพวกเขาด้วยการ
บงัคบัใช้แรงงาน แต่ยิ่งพระองค์ขดัขวางเท่าใด พวกเขาก็ยิ่งมีจ  านวนมากข้ึนเท่านั้น 
ต่อมามีฟาโรห์องคห์น่ึงทรงมีบญัชาใหส้ังหารทารกเพศชายทุกคนท่ีเกิดในครอบครัว
ชาวฮีบรู 

ในขณะท่ีชาวฮีบรูยงัมีชีวิตอยา่งมีความสุขอยูน่ั้น พวกเขาก็เร่ิมลืมเลือนพระ
เจา้และน าเอาธรรมเนียมของพวกนอกรีตจากทางอียิปตม์าใช ้บดัน้ี เม่ือหายนะไดม้า
ถึงตวัพวกเขาแล้ว พวกเขาก็กลบัระลึกถึงพระเจา้ข้ึนมาและหันมาหาพระองค์โดย
อาศยัการภาวนาเพื่อให้ตวัเองรอด พระเจา้ผูท้รงพระเมตตาได้ทรงสดบัฟังพวกเขา
และทรงส่งปลดปล่อยพวกเขาโดยผา่น โมเสส ผูเ้ป็นผูเ้ผยพระวจนะและผูน้ า 
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 หมายเหตุ : ดูในหนงัสืออพยพบทท่ี 1 

 

โมเสส 

 

โมเสสเกิดในครอบครัวฮีบรูซ่ึงสืบเช้ือสายมาจากวงศว์านเลวี มารดาไดซ่้อน
เขาไวใ้ห้พน้จากพวกอียิปต์ถึงสามเดือน ต่อมาเม่ือนางไม่สามารถซ่อนเขาต่อไปได้
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อีกก็เอาตะกร้าสานดว้ยตน้กกยาดว้ยยางมะตอย วางทารกลงในตะกร้าแลว้น าไปไวท่ี้
กอปรือริมแม่น ้า โดยมีมีเรียมผูเ้ป็นพี่สาวของเด็กเฝ้าดูเหตุการณ์อยูแ่ต่ไกล 

พระธิดาของฟาโรห์ลงไปสรงน ้ าท่ีนั่นพร้อมพวกสาวใช้ และเม่ือพระนาง
ทรงเห็นตะกร้านั้นก็รับสั่งให้ไปน ามาถวาย เม่ือพระนางทอดพระเนตรเด็กก าลัง
ร้องไหอ้ยูใ่นตะกร้า ก็ทรงสงสาร ตรัสวา่ ‚น่ีเป็นลูกชาวฮีบรู‛ 

มีเรียมจึงเขา้มาทูลถามว่า  "จะให้หม่อมฉันไปหานางนมชาวฮีบรูมาเล้ียง
ทารกน้ีใหพ้ระนางไหม"  

พระนางตรัสตอบวา่ "ไปหาเถิด"  
มีเรียมจึงไปพามารดาของตนมา พระธิดารับสั่งวา่ ‚รับเด็กน้ีไปเล้ียงไวใ้ห้เรา 

แลว้เราจะใหค้่าจา้งแก่เจา้" นางจึงรับทารกไปเล้ียงไวด้ว้ยความยนิดี   
แล้วทารกนั้นก็โตข้ึน และนางก็พาเขามาถวายพระราชธิดา และเขาก็

กลายเป็นบุตรเล้ียงของพระนาง และพระนางประทานนามเขาวา่ โมเสส อนัหมายถึง 
"ผู้ทีถู่กฉุดขึน้มาจากน า้" 

โมเสสเติบโตข้ึนในพระราชวงัและถูกสอนตามความเช่ือแบบชาวอียิปต ์แต่
เขาส านึกดีวา่ตนเป็นชาวฮีบรูและรักชาวฮีบรูของตน  วนัหน่ึงโมเสสเห็นคนอียิปต์
คนหน่ึงก าลงัตีคนฮีบรู เขาจึงปกป้องชาวฮีบรูและฆ่าชาวอียิปต์ ต่อมาอีกคราวหน่ึง 
โมเสสเห็นชาวฮีบรูคนหน่ึงตีชาวฮีบรูอีกคน โมเสสตอ้งการเขา้ไปห้ามซ่ึงเป็นชน
ชาติเดียวกนักบัตนแต่โดนตอกกลบัมาวา่ “ท่านตั้งใจจะฆ่าขา้พเจา้เหมือนกบัท่ีไดฆ่้า
คนอียิปต์คนนั้นหรือ" โมเสสจึงกลวัเม่ือรู้ว่ามีคนรู้เร่ืองท่ีเขาท า จึงไดห้นีจากอียิปต์
และจากฟาโรห์ไปยงัแผ่นดินมีเดียน ประเทศอาระเบีย เขาปักหลักอยู่ท่ีบ้านของ
ปุโรหิตเยโธรและสมรสกบัศิปโปราห์ธิดาของท่านและดูแลฝงูสัตวใ์หท้่าน 

วนัหน่ึง โมเสสตอ้นฝงูสัตวไ์ปไกลและปีนข้ึนเขาโฮเรบ ท่ีนัน่เขาเห็นพุ่มไม้
หน่ึงมีไฟลุกแต่ไม่เกิดความเสียหาย กล่าวคือพุม่ไมน้ั้นอยูใ่นดงไฟแต่ไม่ไหม ้

โมเสสตดัสินในเดินเขา้มาใกลแ้ละดูว่าท าไมพุ่มไมน้ั้นจึงไม่ไหม ้ท่ีนัน่เอง 
เขาไดย้นิพระสุรเสียงหน่ึงเปล่งออกมาจากกลางพุม่ไมว้า่ ‚โมเสส โมเสส …. อยา่เขา้
มาใกลท่ี้น่ี จงถอดรองเทา้ของเจา้ออกเสีย เพราะวา่ท่ีซ่ึงเจา้ยืนอยูน้ี่เป็นท่ีบริสุทธ์ิ เรา
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เป็นพระเจา้ของบิดาเจา้ เป็นพระเจา้ของอบัราฮมั เป็นพระเจา้ของอิสอคั และเป็น
พระเจา้ของยาโคบ‛ ฝ่ายโมเสสปิดหนา้เสียเพราะกลวัไม่กลา้มองดูพระเจา้ 

 

โมเสส  ณ พุม่ไมท่ี้ไฟลุก 

พระเจา้ตรัสกบัเขาวา่ ‚เราเห็นความทุกขข์องพลไพร่ของเราท่ีอยูใ่นประเทศ
อียิปตแ์ลว้ และไดย้ินเสียงร้องของเขา … และเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดพน้จาก
มือของชาวอียิปต์ และน าเขาออกจากประเทศนั้น ... ไปยงัท่ีอยูข่องชาวคานาอนั ... 
บดัน้ี เราจะใชเ้จา้ไปเฝ้าฟาโรห์ เพื่อเจา้จะไดพ้าพลไพร่ของเรา คือบุตรแห่งอิสราเอล 
ออกจากอิยิปต์‛ ในขณะเดียวกนั พระเจา้ทรงให้อ านาจโมเสสแสดงหมายส าคญั 
เน่ืองจากโมเสสทรมานกบัความบกพร่องในการพูด พระองคจึ์งให้อาโรนพี่ชายของ
โมเสสมาช่วย เขาจะสามารถพดูในท่ีสาธารณะแทนโมเสสได ้

พุ่มไม้ ท่ีไม่ไหมท่ี้โมเสสเห็นโดยผ่านการเผยพระองค์ต่อเขานั้น ได้ช่ือว่า
เป็น “พุ่มไม้ไฟลุก” ซ่ึงเป็นการพรรณนาถึงชาวฮีบรูท่ีไดรั้บเลือกและถูกข่มเหงแต่ไม่
พินาศ นอกจากน้ียงัแสดงนิมิตถึง พระมารดาพระเจ้า ผูท่ี้ไม่ถูกเผาไหม้ด้วยไฟ
ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งพระบุตรของพระเจา้ เม่ือพระองค์เสด็จจากสวรรค์ลงมายงัโลกโดย
อาศยัพระนาง และบงัเกิดจากพระนาง 

หมายเหตุ : ดูในหนงัสืออพยพ บทท่ี 2, 3, 4:1-28 
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 เทศกาลปัสกาและการอพยพชาวยวิออกจากประเทศอยีิปต์ 
โมเสสเดินทางกลบัอียิปต์ ซ่ึงในเวลานั้นมีฟาโรห์อีกองค์หน่ึงปกครองอยู ่

หลังจากท่ีโมเสสได้สนทนากับพวกผูอ้าวุโสชาวฮีบรูแล้ว เขาและอาโรนจึงได้
กลับไปเขา้เฝ้ากษตัริย์แห่งอียิปต์ และทูลพระองค์ในพระนามของพระเจา้ ขอให้
ปล่อยชาวฮีบรูออกจากประเทศอียปิต ์

 

โมเสส และ อาโรน ต่อพระพกัตร์ องคฟ์าโรห์ 

ฟาโรห์จึงตสัว่า ‚เราไม่รู้จกัพระเจา้ของเจา้ ทั้งเราจะไม่ปล่อยชาวฮีบรูไป‛ 
และรับสั่งใหช้าวฮีบรูตอ้งแบกรับภาระงานอยา่งหนกัหนาสาหสัยิง่ข้ึนไปอีก 

ฝ่ายโมเสสนั้น โดยอาศยัพระบญัชาจากพระเจ้า ได้ลงโทษอียิปต์ให้เกิด
หายนะคร้ังแลว้คร้ังเล่าจนถึงสิบคร้ัง เพื่อให้ฟาโรห์ทรงยอมปล่อยชาวฮีบรูออกจาก
แผ่นดินอียิปต์ โดยเป็นตามค าของโมเสสให้น ้ าในแม่น ้ า ทะเลสาบ และ บ่อน ้ า 
กลายเป็นเลือด อีกทั้งพืชพรรณก็ได้รับความเสียหายจากลูกเห็บและจกัจัน่ ความ
มืดมนแผป่กคลุมทัว่ทั้งอียิปต ์แต่ถึงแมจ้ะเกิดเคราะห์ร้ายเช่นนั้น ฟาโรห์ก็ยงัไม่ทรง
ปล่อยชาวฮีบรู เม่ือคร้ันจะเกิดหายนะคร้ังท่ีสองนั้น ทุกคร้ังพระองคท์รงเรียกโมเสส
มารับสั่งให้เขาภาวนาต่อพระเจา้เพื่อให้เคราะห์ร้ายนั้นยุติลงพร้อมทั้งทรงสัญญาว่า
จะทรงปล่อยชาวฮีบรูไป อยา่งไรก็ตาม ทนัทีท่ีหายนะผ่านพน้ไป ฟาโรห์ก็ยงัทรงมี
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พระทยัแขง็กร้าวและไม่ทรงยอมปล่อยชาวฮีบรู ในท่ีสุด หายนะคร้ังท่ีสิบซ่ึงเป็นคร้ัง
สุดทา้ยและเป็นคร้ังท่ีร้ายแรงท่ีสุดก็อุบติัข้ึน 

ก่อนเกิดหายนะคร้ังท่ีสิบนั้น พระเจา้รับสั่งให้ชาวฮีบรูแต่ละครอบครัวเลือก 
ลูกแกะ ท่ีอายุหน่ึงปีมาหน่ึงตวัเพื่อน ามาเชือด ท าอาหาร และรับประทานกบัขนมปัง
ไร้เช้ือและสมุนไพรรสขม  

 

การออกจากอียปิต ์และการเตรียมลูกแกะ 

โดยมิใหมี้กระดูกช้ินใดหกั จากนั้นพวกเขาตอ้งชโลมเลือดของลูกแกะนั้นท่ีคานและ
กรอบประตูบา้นเรือนของตน ซ่ึงชาวฮีบรูก็ท  าตามพระบญัชาของพระเจา้ 

คืนนั้น ทูตสวรรค์องค์หน่ึงของพระเจา้ไดค้ร่าชีวิตบรรดาลูกชายหัวปี (ลูก
ชายคนแรก) ทั้ งปวงในอียิปต์ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เล้ียง โดยท่านได้ ผ่าน 
บา้นเรือนท่ีได้ท าเคร่ืองหมายด้วยเลือดไป ทัว่ประเทศอียิปต์เต็มไปด้วยความเศร้า
โศก ฟาโรห์ทรงเรียกโมเสสมารับสั่งใหเ้ขาออกจากอียปิตพ์ร้อมชาวฮีบรูโดยเร็วท่ีสุด 

โมเสสเดินทางออกไปพร้อมคนอีกหกหม่ืนคน ไม่นบัผูห้ญิงและเด็ก โดย
โมเสสน ากระดูกของโยเซฟไปดว้ย เพราะโยเซฟเองไดแ้สดงเจตนารมยค์ร้ังสุดทา้ย
ไวเ้ช่นนั้น ทนัทีท่ีชาวฮีบรูออกจากอียิปตน์ั้น ก็ปรากฏเสาหลกัข้ึนเพื่อน าทางพวกเขา 
โดยเป็นเสาเมฆในเวลากลางวนัและเป็นเสาเพลิงในเวลากลางคืน  



 
 

218 
 

พนัธสัญญาเดมิ 

 
วนัท่ีชาวฮีบรูไดรั้บการปลดปล่อยจากพนัธนาการในอียิปต์นั้นอยู่ในความ

ทรงจ าของพวกเขาตลอดไป ในวนัน้ี พระเจา้ทรงก าหนดให้มีการฉลองส าคญัใน
พนัธสัญญาเดิม ซ่ึงพระองค์ทรงเรียกว่า ปัสกา โดยค าว่า ปัสกา นั้นหมายถึง ‚ผ่าน‛ 
หรือ ‚ขา้ม‛ หรือ ‚การปลดปล่อยจากหายนะ‛ นัน่คือ ทูตมรณะไดผ้า่นบา้นของชาว
ฮีบรูไป โดยทุกปีในเวลาค ่าของวนัน้ีชาวฮีบรูจะเชือดและเตรียมแกะปัสกาเพื่อ
รับประทานกบัขนมปังไร้เช้ือ การฉลองดงักล่าวน้ีมีระยะเวลาเจด็วนั 

ลูกแกะปัสกาท่ีไดห้ลัง่เลือดให้บุตรหัวปีของชาวฮีบรูรอดพน้จากความตาย
นั้น เป็นนิมิตถึงพระผูช่้วยให้รอดเอง อนัหมายถึงพระเยซูคริสต ์ลูกแกะแห่งพระเจา้
ท่ีพลีพระองคเ์พื่อยกบาปของโลก และเป็นผูท่ี้หลัง่พระโลหิตแก่ผูมี้ความเช่ือทุกคน
ใหพ้น้จากความตายอนัเป็นนิรันดร์ 

 

ในพนัธสัญญาเดิมนั้น ปัสกาของชาวฮีบรูเป็นนิมิตถึงปัสกาของชาวคริสต์
ในพนัธสัญญาใหม่ โดยปัสกาในพนัธสัญญาเก่านั้น ความตายไดผ้่านบา้นของชาว
ฮีบรูไป พวกเขาไดรั้บการปลดปล่อยจากพนัธนาการในอียิปตแ์ละไดรั้บแผน่ดินแห่ง
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พระสัญญา ซ่ึงปัสกาของชาวคริสต์ก็เป็นเช่นเดียวกนั การกลับคืนพระชนม์ชีพของ
พระคริสต์ ท าให้ความตายอนัเป็นนิรันดร์ ผ่าน เราไป พระคริสต์ท่ีทรงกลบัเป็น
ข้ึนมาไดท้รงปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของปิศาจ และไดท้รงมอบชีวิตนิรันดร
แก่เรา 

พระคริสตส้ิ์นพระชนม์บนไมก้างเขนเม่ือลูกแกะปัสกาถูกฆ่า และพระองค์
ทรงกลบัเป็นข้ึนมาทนัทีหลงัจากปัสกาของชาวฮีบรู น่ีจึงเป็นเหตุผลท่ีพระศาสนจกัร
เฉลิมฉลองการกลบัคืนพระชนม์ชีพของพระคริสต์หลงัปัสกาของชาวยิวและให้มี
การเล้ียงฉลองปัสกา 

 
หมายเหตุ : ดูในหนงัสืออพยพ บทท่ี 4: 29-31;  บทท่ี 5-13 
 
 

 
ชาวฮีบรูเดนิทางข้ามทะเลแดงและอศัจรรย์อืน่ ๆ 

 
หลังจากท่ีชาวฮีบรูเดินทางออกจากอียิปต์ ก็มุ่งหน้าไปยงัทะเลแดง ถึง

กระนั้นก็ตาม เม่ือพวกชาวอียิปตไ์ดฝั้งศพบุตรหวัปีของตนแลว้ ก็เร่ิมนึกเสียดายท่ีได้
ปล่อยชาวฮีบรูไป ฟาโรห์จึงรวบรวมไพร่พลพร้อมรถศึกและทหารมา้ออกตามชาว
ฮีบรูไป พวกเขากวดชาวฮีบรูทนัท่ีริมทะเล 
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ชาวอิราเอลเดินทางขา้มทะเลแดงเป็นนิมิตถึงการใหรั้บบพัติศมาอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

คร้ันชาวฮีบรูเห็นกองทพัโหดเห้ียมของฟาโรห์ไล่หลงัมาก็ตกใจกลวั แทนท่ี
พวกเขาจะวิงวอนให้พระเจา้ทรงช่วยพวกตน ก็กลบัต่อว่าโมเสสท่ีพาพวกตนออก
จากอียิปต์ ฝ่ายโมเสสนั้นก็ให้ก าลงัใจพวกเขา พร้อมสวดภาวนาถึงพระเจา้อยู่ในใจ 
ซ่ึงพระองค์ไดส้ดบัฟังค าภาวนาของเขา เสาเมฆนั้นตั้งตระหง่านเบ้ืองหลงัชาวฮีบรู
และบงัพวกเขาพน้จากชาวอียิปต์ พระเจา้ตรัสกบัโมเสสวา่ ‚เจา้จงยกไมเ้ทา้ของเจา้ 
ยื่นมือของเจา้เหนือทะเล แลว้ท าให้ทะเลนั้นแยกออก‛ โมเสสจึงยื่นมือและไมเ้ทา้
เหนือทะเล แลว้พระองคก์็ประทานลมตะวนัออกพดักรรโชกแรงตลอดคืน และน ้ าก็
ไหลยอ้นกลบั ชาวฮีบรูจึงไดเ้ดินไปตามดินแห้งกลางทะเล พลนัน ้ าก็เป็นดัง่ก าแพง
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ทั้งขา้งซ้ายและขา้งขวา คร้ันชาวอียิปต์ไดย้ินเสียงเคล่ือนไหวในค่ายของชาวฮีบรู ก็
ไล่กวดชาวฮีบรูไปถึงพื้นทะเลและขา้มทะเลมาไดค้ร่ึงทาง ในเวลานั้น ชาวฮีบรูได้
ขา้มมาถึงอีกฝ่ังแลว้ โมเสสอาศยัพระบญัชาของพระเจา้อีกคร้ังหน่ึง ก็ยื่นมือและไม้
เทา้ข้ึนมาเหนือน ้ า น ้ าทะเลก็ก็กลบัสู่ท่ีเดิมและท่วมกองทพัของฟาโรห์ทั้งหมดและ
จมชาวอียปิต ์

ชาวฮีบรูอนัเป็นประชาชนชาวอิสราเอลก็พากนัร้องเพลงสรรเสริญขอบคุณ
พระเจา้ซ่ึงเป็นทั้งผูท่ี้ช่วยเหลือและผูท่ี้ปกป้องคุม้ครองพวกเขา 

มีเรียมผูเ้ป็นประกาศกและเป็นพี่สาวของอาโรนก็ถือร ามะนา และหญิงทั้ง
ปวงก็ถือร ามะนาเดินตามร้องร าด้วยความเบิกบาน มีเรียมร้องน าว่า ‚จงร้องเพลง
ถวายแด่พระองค ์เพราะพระองคท์รงสูงส่งยิ่งนกั พระองคท์รงกวาดมา้และพลมา้ให้
ตกลงไปในทะเล‛ 

 
การขบัเพลิงสรรเสริญตอ่พระเจา้ของมีเรียม 
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การทีช่าวฮีบรูเดินทางข้ามทะเลแดง ซ่ึงน ้ าทะเลนั้นแยกและช่วยให้ชาวฮีบรู

รอดพน้จากความอยุติธรรมและพนัธนาการในอียิปต ์นั้น เป็นนิมิตถึง การให้รับบัพ
ติศมา ซ่ึงช่วยปลดปล่อยเราจากอ านาจชัว่ร้ายและการตกเป็นทาสของบาป 

 

 

 

ในเวลาท่ีชาวฮีบรูเดินทางออกจากอียิปต์เขา้ไปยงัดินแดนแห่งพนัธสัญญา
นั้น พระเจา้ไดท้รงแสดงอศัจรรยห์ลายคร้ังเช่นกนั คร้ังหน่ึง ชาวฮีบรูเดินทางมาถึงท่ี
ท่ีน ้ ามีรสขมจนไม่สามารถด่ืมได้จึงต่อว่าโมเสส พระองค์จึงทรงช้ีให้โมเสสเห็น
ตน้ไมต้น้หน่ึง เม่ือโยนตน้ไมน้ั้นลงในน ้า น ้านั้นก็หวาน 
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อาหารและน ้ าในทะเลทรายเป็นนิมิตถึงพระกายและพระโลหิตของพระผูช่้วยเราใหร้อด 

ตน้ไมน้ี้ท่ีท าให้น ้ าหายขมนั้นเป็นนิมิตถึง ต้นไม้แห่งกางเขนในพระคริสต์ 
อนัไดน้ าพาความขมข่ืน ซ่ึงหมายถึงบาป ออกไปจากชีวติ 

คร้ันชาวฮีบรูรับประทานขนมปังท่ีน ามาจากอียิปต์หมดแล้ว พระองค์ก็
ประทาน มานนา ซ่ึงเป็นขนมปังจากสวรรคม์าให้พวกเขา มานนานั้นมีลกัษณะคลา้ย
เกล็ดปังหรือเกล็ดน ้าคา้งแขง็ มีสีขาวและรสชาติเหมือนขนมปังกบัน ้ าผึ้ง ท่ีเรียกขนม
ปังน้ีว่า มานนา ก็เพราะเม่ือชาวฮีบรูเห็นเขา้คร้ังแรกก็ถามกนัว่า ‚มาน-นา‛ หรือท่ี
แปลวา่ ‚น่ีอะไร‛ โมเสสจึงตอบวา่ ‚น่ีเป็นขนมปังท่ีพระองคป์ระทานเป็นอาหารแก่
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 พวกท่าน‛ ในตอนเช้าปรากฏมานนาปกคลุมพื้นดินรอบค่ายของชาวฮีบรูตลอด
ระยะเวลาท่ีพวกเขาเดินทางทุกวนัยกเวน้วนัสะบาโต 

เม่ือชาวฮีบรูเดินทางมาถึงเรฟีดิมซ่ึงเป็นท่ีหน่ึงในทะเลทรายและไม่มีน ้ าเลย 
พวกเขาก็เร่ิมต่อวา่โมเสสอีก โมเสสจึงท าตามพระบญัชาของพระเจา้โดยใชไ้มเ้ทา้ตี
ศิลาผาแลว้น ้าก็ไหลออกจากศิลานั้น 

มานนา ในทะเลทราย และ น า้ จากศิลาผา ซ่ึงไดช่้วยชาวอิสราเอลให้พน้จาก
ความตายนั้น เป็นนิมิตถึง อาหารและน ้า เพื่อเรา อนัหมายถึง พระกายและพระโลหิต
ของพระคริสต์ ท่ีพระองคป์ระทานแก่เราในศีลมหาสนิทอนัศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อช่วยเราให้
รอดจากความตายอนัเป็นนิรันดร์    

ท่ีเรฟีดิมนั้น พวกอามาเลข ซ่ึงเป็นพ่อคา้ในทะเลทรายโจมตี โมเสสจึงไดส่้ง
โยชูวาบุตรของนนัออกไปสู้รบพร้อมกองก าลงั จากนั้น โมเสสก็ข้ึนไปบนภูเขาท่ีใกล้
ท่ีสุดพร้อมกบัอาโรนผูเ้ป็นนอ้งชายและเฮอร์เพื่อสวดภาวนา พวกเขาชูมือทั้งสองข้ึน
ฟ้าท าเป็นรูปกางเขน 

 อาโรนนั้นสังเกตว่าโมเสสชูมือข้ึนคราใด ชาวฮีบรูก็จะมีชยัเหนือศตัรู แต่
เม่ือมือของเขาตกเพราะเม่ือยลา้ ชาวอามาเลขก็จะมีชยัเหนือชาวฮีบรู ดงันั้น อาโรน
และเฮอร์จึงให้โมเสสนัง่บนหินแลว้ช่วยยกมือท่านคนละขา้งเพื่อให้มัน่ใจไดว้า่ฝ่าย
ตนจะชนะ แลว้ชาวฮีบรูก็ชนะชาวอามาเลขไดจ้ริง ๆ 
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 เมื่อโมเสสก าลังสวดภาวนาโดยยื่นมือออกไปข้างหน้าน้ัน เป็นนิมิตถึง
กางเขนแห่งชัยชนะของพระคริสต์ ซ่ึงฤทธานุภาพของพระองค์น้ันท าให้ชาวคริสต์ผู้
มีความศรัทธาทุกวนันีส้ามารถเอาชนะศัตรูทีม่องเห็นได้และมองเห็นไม่ได้ 

ท่ีเรฟีดิมนั้น โมเสสได้พาภรรยาและบุตรไปเยี่ยมเยโธรผูเ้ป็นพ่อตาด้วย  
 

หมายเหตุ : ดูในหนงัสืออพยพ บทท่ี 14-18. 
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พระเจ้าประทานพระบัญญตัทิี่ภูเขาซีไน 

ชาวฮีบรูเดินทางจากทะเลแดงต่อไปผา่นทางทะเลทราย พวกเขาแวะท่ีภูเขาซี
ไน (ซีไน และโฮเรบเป็นยอดเขาสองยอดบนภูเขาลูกเดียวกนั) ท่ีน่ีเอง โมเสสเดินข้ึน
ไปบนภูเขาซ่ึงเป็นท่ีท่ีพระเจา้ตรัสกบัเขาว่า ‚จงบอกลูกหลานชาวอิสราเอลดงัน้ีว่า 
‘ถา้เจา้ฟังเสียงเรา เจา้ก็จะเป็นประชากรของเรา’‛  

 

โมเสสรับพระบญัญติัสิบประการ 

เม่ือโมเสสลงมาจากภูเขา ท่านแจง้ประชาชนเร่ืองพระประสงคข์องพระเจา้ 
ชาวฮีบรูตอบมาวา่ ‚พวกเราจะเช่ือฟังและท าตามทุกส่ิงท่ีพระองคต์รัส‛ 

พระองครั์บสั่งใหโ้มเสสเตรียมประชาชนให้พร้อมในวนัท่ีสามซ่ึงจะเป็นวนั
ประกาศพระบญัญติัของพระเจา้ ชาวฮีบรูเตรียมตวัให้พร้อมส าหรับวนันั้นดว้ยการ
สวดภาวนาและการอดอาหาร 

ในวนัท่ีสาม ซ่ึงเป็นวนัท่ีสิบห้าหลงัจากปัสกาของชาวยิว คือนบัจากวนัท่ี
ชาวอิสราเอลอพยพออกจากอียิปตน์ั้น ก็ปรากฏสัญลกัษณ์ต่าง ๆ  อนัน่าเกรงขามใน
การปรากฏพระองค ์กล่าวคือ เมฆหนาปกคลุมยอดเขาซีไน ฟ้าแลบแปลบปลาบ ฟ้า
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ร้องกึกก้อง และมีเสียงค ารามออกมา ควนัพวยพุ่งจากยอดเขาแลว้ภูเขาทั้งลูกก็สั่น
ไหวรุนแรง ระหวา่งนั้น พระองคก์็ประทานพระบญัญติัของพระองคใ์นรูปแบบของ
พระบญัญติัสิบประการ 

โมเสสรับสนองพระบญัชาของพระเจา้โดยการข้ึนไปอยู่บนเขาเป็นเวลาส่ี
สิบวนัส่ีสิบคืนโดยไม่รับประทานอาหาร พระเจา้ประทานแผ่นจารึกหรือแผ่นศิลา
สองแผ่นท่ีจารึกพระบญัญติัสิบประการไว ้นอกจากน้ี พระองค์ยงัไดป้ระทานพระ-
บญัญติัของพระศาสนจกัรและพระบญัญติัทางโลก พระองครั์บสั่งให้โมเสสสร้างปะ
ร าพิธี ซ่ึงเป็นพระวหิารท่ีเคล่ือนยา้ยไดข้องพระเจา้ 

หลงัจากท่ีโมเสสลงมาจากภูเขาแลว้ก็เขียนพระบญัญติัทั้งหลายเหล่าน้ีลงใน
หนงัสือรวมทั้งเขียนทุกส่ิงทุกอย่างท่ีพระองค์ทรงเผยต่อท่านบนภูเขาซีไนดว้ย เรา
ไดรั้บพระคมัภีร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิหรือพระธรรมบญัญติัของพระเจา้ดว้ยวธีิน้ี 

พระบญัญติัสิบประการหรือค าสอนท่ีพระเจา้ประทานแก่ประชาชนของ
พระองค์ได้ก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนว่าส่ิงใดท่ีคนต้องกระท าและส่ิงใดท่ีคนต้อง
หลีกเล่ียง ถา้หากเขาปรารถนาจะรักพระเจา้และเพื่อนบา้นของตน 

 

พลบัพลาพิธี 
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สาระของพระบญัญติัมีดงัน้ี 
I. เราคือพระเจ้าของเจ้า เจ้าจักต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจาก

เรา 
พระบญัญติัขอ้น้ีก าหนดว่าความรักของพระเจา้อยู่เหนือทุกส่ิง จะไม่มีการ
ถวายบูชาแก่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใด ๆ นอกเหนือจากพระองค ์(พระเจา้) นอกจากน้ี 
ยงัพึงยกย่องบรรดานักบุญทั้งหลายของพระองค์ด้วย ทั้ งน้ี มิใช่ในฐานะ
เดียวกบัพระเจา้ แต่เป็นในฐานะประชากรท่ีพระองคท์รงช่ืนชมมากกวา่ผูอ่ื้น 
และในฐานะท่ีเป็นผูว้งิวอนภาวนาของเราต่อพระเจา้ 
II. อย่าท ารูปเคารพสลักหรือวิธีการใด ๆ ที่เลียนแบบส่ิงซ่ึงอยู่เบือ้งบน

สวรรค์หรือซ่ึงมีอยู่ที่แผ่นดินเบือ้งล่าง หรือซ่ึงมีอยู่ในน ้าใต้แผ่นดิน 
เพือ่การสักการระและบูชา 

เน่ืองจากทุกส่ิงบนโลกถูกสร้างข้ึนโดยพระเจา้ เราจึงควรสักการระและบูชา
แต่เพียงพระองค์เท่านั้น เราจกัตอ้งไม่สร้างและสักการะวตัถุบูชา เม่ือเรา
เล่ือมใสในไอคอนศกัด์ิสิทธ์ิใดๆ เราตอ้งระลึกวา่ภาพบนไอคอนนั้นแสดงถึง
ผูใ้ด และให้สักการะต่อบุคคลนั้น ๆ และไม่มองว่าไอคอนนั้นเป็นวตัถุเพื่อ
การบูชา 
III. อย่าออกนามพระเจ้าของเจ้าโดยไม่สมเหตุ 
เจา้ตอ้งไม่เปล่งพระนามอนัศกัด์ิสิทธ์ิและยิง่ใหญ่ของพระเจา้อยา่งไม่บงัควร
ในเร่ืองไร้สาระ ดงันั้น พระบญัญติัประการน้ีจึงห้ามท าการสาบานและพูด
เหลวไหล 
IV. จงระลึกว่าให้รักษาวันสะบาโตเป็นวันศักดิ์สิทธ์ิ เจ้ามีวันท างานหก

วัน แต่เมื่อถึงวันที่เจ็ด ให้ถือเป็นวันหยุดพักเพื่อถวายแด่พระ
เจ้าของเจ้า 

หกวนัในหน่ึงสัปดาห์นั้น มนุษยต์อ้งตรากตร าท างานหนกั ใชแ้รงกาย ทั้งยงั
ตอ้งคอยดูแลทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีตนตอ้งการในชีวิตทางโลก ดงันั้น ในวนัท่ีเจ็ด
จึงต้องอุทิศถวายแด่พระเจ้า หมายความว่า ต้องแบ่งมาให้พระองค์ สวด
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ภาวนาต่อพระองค ์อ่านหนงัสือท่ีมีคุณค่าเพื่อสรรเสริญพระองค ์ช่วยเหลือผู ้
ตกทุกข์ได้ยาก และท าความดีให้มากท่ีสุดท่ีจะท าได้เพื่อเห็นแก่พระองค ์
ทั้งน้ี เราจะตอ้งไม่เกียจคร้านและไม่ตะกละ ในพนัธสัญญาเดิมนั้น วนัเสาร์ 
(วนัสะบาโต) เป็นวนัฉลอง แต่ในพนัธสัญญาใหม่นั้ น เราร าลึกถึงการ
กลบัคืนพระชนม์ชีพของพระคริสต์จากความตาย จึงไดมี้การฉลองในวนั
อาทิตย ์
V. จงยกย่องบิดามารดาของเจ้า อนัจะเป็นการดีต่อตัวเจ้าเองและเจ้าจะ

ได้มีอายุยนืยาวบนแผ่นดินโลก 
เราตอ้งรักและเคารพบิดามารดาของเรา เช่ือฟังค าสั่งสอนอนัดีของท่าน ดูแล
ท่านยามเจ็บไขไ้ดป่้วย ช่วยเหลือท่านเม่ือท่านชราภาพและเม่ือท่านตอ้งการ
เรา นอกจากน้ี เรายงัตอ้งเป็นหน่ึงเดียวกนักบัญาติพี่นอ้ง คนชรา ผูมี้พระคุณ 
ครูบาอาจารย ์พระสงฆ์ และผูท่ี้เหนือกว่า โดยพระเจา้จะทรงตอบแทนเรา
ดว้ยพระสัญญาวา่จะใหเ้รามีชีวติยนืยาวบนแผน่ดินโลกและทรงคุม้ครองเรา 
VI. อย่าฆ่าคน 
เป็นท่ีรู้กนัดีว่าการฆ่าคนนั้นไม่ใช่เพียงแต่เป็นการเอาชีวิตของตนเองหรือ
ผูอ่ื้นเท่านั้น แต่ยงัหมายรวมถึงการสั่งการหรือการสมคบกบัผูอ่ื้นให้ท าการ
ฆ่าด้วย พระบญัญตัติข้อน้ียงัได้ห้ามการบนัดาลโทสะและการใช้ถ้อยค า
หยาบคายในการดูหม่ินเพื่อนบา้นของตน พระบญัญติัขอ้น้ีเป็นไปเพื่อให้มี
ชีวิตโดยสันติสุขและสามัคคีกัน ทั้ งยงัรวมถึงการปฏิบัติกับสัตว์อย่าง
อ่อนโยนดว้ย 
VII. อย่าล่วงประเวณ ี
ดว้ยพระบญัญติัขอ้น้ี พระองค์ทรงห้ามสามีหรือภรรยาท าลายความเช่ือและ
ความรักท่ีมีต่อกัน พระเจ้าทรงบัญชาให้คนโสดพึงรักษาความบริสุทธ์ิ
ในทางความคิดและความปรารถนา ทั้งน้ี พระบัญญติัข้อน้ียงัห้ามความ
ตะกละ ความเมามาย รวมทั้งการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นความโลภ และการไม่
ยบัย ั้งชัง่ใจดว้ย 
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VIII. อย่าลกัขโมย 
เจา้จกัตอ้งไม่เอาของของคนอ่ืนโดยไม่ขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผย
หรือเป็นการลบั ห้ามคดโกงในการท าธุรกิจ ให้ซ่ือสัตยใ์นการคิดเงินในการ
ท าการคา้ อยา่ปิดบงัส่ิงท่ีเจา้ไดพ้บเห็น จงท างานให้แลว้เสร็จตามเวลาท่ีได้
สัญญาไวแ้ละท าอยา่งรอบคอบ 
IX. เจ้าจักต้องไม่เป็นพยานเทจ็ใส่ร้ายเพือ่นบ้าน 
พระบญัญติัขอ้น้ีห้ามการพูดปด การใส่ร้ายป้ายสี การพูดถึงคนอ่ืนในแง่ร้าย 
การตดัสินผูอ่ื้น และ การเช่ือค าใส่ร้ายป้ายสี พระบญัญติัขอ้น้ีก าหนดให้เจา้
รักษาค าพดูของเจา้ใหเ้ป็นไปดว้ยความจริงใจ 
X. เจ้าต้องไม่มักได้ครัวเรือนของเพื่อนบ้าน หรือมักได้แก่ภรรยาของ

เพื่อนบ้าน หรือทาสาทาสีของเขา หรือวัวหรือลาของเขา หรือส่ิงใด 
ๆ ซ่ึงเป็นของเพือ่นบ้าน 

พระบญัญติัขอ้น้ีหา้มการอิจฉาริษยาในทรัพยส์มบติัของผูอ่ื้น และก าหนดให้
ตนพอใจในส่ิงท่ีตนมี เพราะตณัหาอนัชั่วร้ายนั้นเกิดจากความอิจฉาริษยา 
และส่ิงท่ีโหดเห้ียม ชัว่ร้าย เลวทราม นั้น เกิดจากความปรารถนาท่ีชัว่ร้าย 
 
คนทุกคนจกัตอ้งรู้และปฏิบติัตามพระธรรมบญัญติัของพระเจา้ ผูใ้ดท่ีรักษา

พระบญัญติัก็จะมัน่ใจได้ว่าจะได้รับความรอดชั่วนิรันดร์ เช่นเดียวกบัท่ีจะมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีในโลกน้ี 

การฉลอง เพนเทคอส (ตามพันธสัญญาเดิม) เป็นไปเพื่อระลึกถึงการ
ประทานพระบญัญติัแก่โมเสสบนภูเขาซีไน 
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หมายเหตุ : ดูในหนงัสืออพยพ บทท่ี 19, 20, 24, 32-34;  และ เฉลยธรรมบญัญติั บทท่ี 5 
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 พลับพลา 
ชาวฮีบรูใช้เวลาทั้งปีสร้างค่ายบนภูเขาซีไน ในเวลาน้ี โมเสสอาศยัพระ-

บญัชาของพระเจา้เพื่อสร้างพลบัพลาพิธีหรือสถานท่ีสักการะท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได้
ในรูปแบบของกระโจม โดยพลบัพลาพิธีนั้นสร้างข้ึนจากผา้ราคาแพงแขวนโยงตาม
เสา โดยมีสามส่วน ไดแ้ก่ ลานพลบัพลา courtyard พลับพลาเตรียมพิธี the sanctuary 
และ พระแท่นบูชาศักดิ์สิทธ์ิ the Holy of Holies  

 
พระเจา้ทรงเสดจ็ลงมาในลกัษณ์ของเสาเพลิง 

ประชาชนมาท่ี ลานพลบัพลา เพื่อสวดภาวนา ท่ีตรงน้ีมีแท่นรับของบูชา ซ่ึง
ใชรั้บของมอบถวายในพิธีบูชา และมี อ่างน า้ ทองแดง 
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พระสงฆจ์ะเดินเขา้มาใน พลบัพลาเตรียมพิธี ซ่ึงประกอบดว้ยโต๊ะวาง ขนม

ปังยี่สิบก้อน เชิงเทียนเจ็ดกิ่ง สีทอง หรือท่ีวางโคมตะเกียงเจ็ดดวง และ แท่นก ายาน 
อนัเป็นแท่นท่ีพระสงฆข้ึ์นไปจุดก ายาน 

 
สงัฆภณัฑใ์นพลบัพลาพีธีพนัธสัญญาเดิม 
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ส าหรับ พระแท่นบูชาศักดิ์สิทธ์ิ the Holy of Holies นั้นมี ม่าน กั้นจาก 

พลับพลาเตรียมพิธี the sanctuary ซ่ึงจะมีเพียงหัวหน้าพระสงฆ์ (มหาปุโรหิต) high 
priest เท่านั้นท่ีจะสามารถเดินเขา้ไปในส่วนของพระแท่นบูชาศกัด์ิสิทธ์ิ ได ้ซ่ึงจะมี
ข้ึนเพียงปีละคร้ัง และบนพระแท่นบูชาศกัด์ิสิทธ์ิ นั้นมี หีบพันธสัญญา ตั้งอยู ่ซ่ึงเป็น
หีบไมหุ้ม้ทองทั้งดา้นในและนอก             ฝาหีบมีสีทองและมีภาพของทูตสวรรคเ์ชรู
วมิ สีทองสองภาพบนฝานั้น ซ่ึงหีบพนัธสัญญาเป็นท่ีเก็บรักษาแผน่จารึกพระบญัญติั
สิบประการ รวมทั้ งจอกท่ีมีมานนา ไม้เท้าของอาโรน และต่อมาก็เก็บหนังสือ
ศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้งสองขา้งของ หีบพธัสัญญา ark นั้นมีห่วงทองสองคู่เอาไวส้อดเสาสีทอง
เพื่อใชห้าม 

คร้ันเม่ือสร้างพลบัพลาพิธีแลว้ โมเสสก็อุทิศถวายปะร าและส่ิงท่ีติดตั้งใน
นั้นดว้ยเคร่ืองหอมศกัด์ิสิทธ์ิ ในเวลานั้นเอง พระสิริของพระองค์ก็แผป่กคลุมปะร า
พิธีในรูปแบบของเมฆท่ีร่วมเดินทางกบัชาวฮีบรู ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา เมฆนั้นก็ปก
คลุมอยูต่ลอดเวลา 

ในการประกอบพิธีในปะร านั้น โมเสสโดยอาศยัพระบญัชาของพระเจา้ ก็
แต่งตั้ งชนเผ่าเลวีและท าการบวชหัวหน้าพระสงฆ์ (มหาปุโรหิต)  ท่านหน่ึง และ
ปุโรหิต อีกจ านวนหน่ึง รวมทั้งชาวเลวใีหม้าเป็นผูช่้วยในพลบัพลาพิธี 

อาโรนพี่ชายของโมเสสได้เป็นหัวหน้าพระสงฆ์  (มหาปุโรหิต)  และ
บุตรชายส่ีคนของเขาก็เป็นปุโรหิต ส่วนผูสื้บวงศ์วานเลวีก็เป็นชาวเลวี โดยหวัหน้า
พระสงฆ ์(มหาปุโรหิต เทียบเท่ากบัพระสังฆราชในสมยัปัจจุบนัน้ี ปุโรหิต เทียบเท่า
กบั บาทหลวงของเราในสมยัปัจจุบนั ชาวเลวีคือผูท้  าหนา้ท่ีช่วยในการประกอบพิธี
เทียบเท่ากบัพระสังฆานุกรหรือผูช่้วยบาทหลวงนั้นเอง  ทั้งน้ี พระเจา้ทรงบญัชาวา่ใน
ภายภาคหนา้ ใหบุ้ตรคนหวัปีในวงศว์านของอาโรนเป็นพระสงฆ ์(มหาปุโรหิต) ส่วน
ทายาทคนอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นปุโรหิต  
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                            สงฆ ์(ปุโรหิต)        หวัหนา้สงฆ(์มหาปุโรหิต)        เลวี 

พลบัพลาพิธีนั้นแสดงถึงคริสตศาสนจกัร เช่นเดียวกบั พระมารดาพระเจ้า 
ซ่ึงมีพระเจา้อยูข่า้งใน ก็เป็นเหมือนเคหะของพระเจา้ 

 

หมายเหตุ : ดูในหนงัสืออพยพ บทท่ี 25-34;  และ เฉลยธรรมบญัญติั บทท่ี 10, 13, 16; เลวินิติ 
บทท่ี 1-7, 16, 23. 

 

ส่ีสิบปีแห่งการเร่ร่อนของชาวฮีบรู และ งูส าริด 

ชาวอิสราเอลเดินทางออกจากภูเขาซีไนมุ่งหนา้ไปยงัแควน้คานาอนัดินแดน
แห่งพนัธสัญญา พวกเขาบ่นไปตลอดทางตลอดเวลาอีกคร้ังเร่ืองท่ีตนไม่พอใจและ
ขุ่นเคืองเก่ียวกบัการเดินทาง พระองคท์รงลงโทษพวกเขาในการน้ีแลว้ แต่โมเสสทูล
ภาวนาขอใหท้รงยกโทษพวกเขา 
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แมแ้ต่มีเรียมพี่สาวของโมเสสเอง รวมทั้งอาโรนก็ร่วมกนัต่อวา่โมเสสท่ีเขา

ได้สมรสกับหญิงชาวเอธิโอเปียซ่ึงถือเป็นการท าลายศกัด์ิศรีของเขาเองในฐานะ
ผูแ้ทนพระเจา้ โมเสสนั้นเป็นคนท่ีเจียมตนท่ีสุดในบรรดาคนทั้งปวงและอดทนต่อ
การต่อว่าต่อขานจากพวกเขาอย่างใจเยน็ พระองค์ไดท้รงลงโทษมีเรียมให้เป็นโรค
เร้ือน คร้ันอาโรนเห็นนอ้งสาวเป็นโรคเร้ือนก็กล่าวกบัโมเสสวา่ ‚ขออยา่ลงโทษบาป
เราทั้งสองท่ีไดก้ระท าการเขลาและบาปเช่นน้ี‛ 

แลว้โมเสสก็ร้องทูลพระองค์ให้ทรงเยียวยานอ้งสาวของตน พระองคก์็ทรง
รักษานางต่อเม่ือนางถูกกกัอยูน่อกค่ายเป็นเวลาเจด็วนัแลว้ 

เม่ือชาวอิสราเอลมาถึงชายแดนของดินแดนแห่งพนัธสัญญา ขณะท่ีอยู่ใน
ทะเลทรายปารานนั้น พระเจา้ทรงบญัชาให้โมเสสส่งคนไปส ารวจดินแดนแห่งพนัธ-
สัญญา โดยเลือกชายตระกูลละหน่ึงคนรวมเป็นสิบสองคน ในจ านวนนั้นมี คาเลบ 
จากตระกลูยดูาห์ และ โยชูวา จากตระกลูเอฟราอิม 

เม่ือคนกลุ่มน้ีเดินทางขา้มเขาไปทัว่แดนและลงมือส ารวจแลว้ก็เดินทางกลบั
ในส่ีสิบวนั พวกเขาน าเถาองุ่นท่ีตนตดัมาพร้อมกบัพวงองุ่นพวงใหญ่ขนาดท่ีตอ้งให้
ชายสองคนใชค้านหาม นอกจากน้ี พวกเขายงัน าผลทบัทิมและผลมะเด่ือมาดว้ย พวก
เขาล้วนช่ืนชมแผ่นดินอนัอุดมสมบูรณ์นั้น แต่ในจ านวนสิบสองคนน้ีมีอยู่สิบคน
ยกเวน้คาเลบและโยชูวากลบัยุยงประชาชนโดยว่า ‚คนท่ีอยู่ในเมืองนั้นมีก าลงัมาก 
และเมืองเขาก็ใหญ่โตมีก าแพงลอ้มรอบแน่นหนา เราจะไม่ไปท่ีนัน่หรอก เพราะถึง
อยา่งไรเราก็ไม่สามารถต่อกรกบัคนเหล่านั้นได ้ดว้ยพวกเขามีก าลงัมากกวา่เรานกั ท่ี
นัน่เราเห็นพวกมนุษยย์กัษ ์ส่วนเราก็เหมือนตัก๊แตนในสายตาของพวกเขา‛ 

บรรดาคนอิสราเอลเร่ิมคร ่ าครวญและบ่นว่าอาโรนและโมเสสว่า ‚พระองค์
ทรงน าเรามาในดินแดนน้ีให้ตายดว้ยดาบท าไมเล่า ลูกเมียของเราตอ้งตกเป็นเหยื่อ
ศตัรู ใหเ้รากลบัไปอียปิตไ์ม่ดีกวา่หรือ‛ 

โยชูวาบุตรชายนูนและคาเลบโนม้นา้วประชาชนไม่ให้ขดัพระประสงคข์อง
พระองค์ เพราะพระองค์เองจะช่วยให้พวกเขามีชยัเหนือดินแดนท่ีพระองค์ได้ทรง
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สัญญาไวก้บับรรพบุรุษของพวกเขา แต่ชาวอิสราเอลกลบัสมคบกนัให้เอากอ้นหิน
ขวา้งโมเสส อาโรน โยชูวา และ คาเลบ แลว้แต่งตั้งผูน้  าคนใหม่และเดินทางกลบัไป 

แล้วพระสิริของพระองค์ก็ปรากฏเป็นรูปเมฆในปะร าต่อหน้าคนทั้งปวง 
พระองค์ตรัสกบัโมเสสว่า ‚คนเหล่าน้ีจะสบประมาทเรานานสักเท่าใด แมว้่าเราได้
กระท าอศัจรรยต่์าง ๆ ท่ามกลางพวกเขามาแลว้ เขาจะไม่เช่ือเราไปอีกนานแค่ไหน จง
ไปบอกพวกเขาว่า พระองค์ตรัสว่า ‘เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด เราจะกระท าส่ิงท่ีเจ้า
ทั้งหลายบ่นใหเ้ราไดย้นิแก่เจา้ฉนันั้น ซากศพของเจา้จะตกหล่นอยูใ่นถ่ินทุรกนัดารน้ี 
ผูใ้ดท่ีบ่นว่าเราจะไม่มีสักคนหน่ึงท่ีมาถึงแผ่นดินท่ีเราปฏิญาณว่าจะให้เจา้อาศยัอยู ่
เวน้แต่คาเลบและโยชูวาบุตรชายนูน พรุ่งน้ีเจา้จงกลบัไปในถ่ินทุรกนัดารตามทางถึง
ทะเลแดง แต่ลูกเล็กท่ีเจา้ทั้งหลายพูดถึงวา่จะเป็นเหยื่อนั้นจะไดรั้บแผน่ดินท่ีพวกเจา้
ปฏิเสธ เจา้ทั้งหลายจะไดรั้บโทษความชัว่ชา้ของเจา้ทุกวนัเป็นเวลาส่ีสิบปี ซ่ึงตรงกบั
จ านวนวนัท่ีพวกเจา้ไปส ารวจดินแดน เจา้จะไดรู้้วา่การถูกเราละทิ้งนั้นเป็นอยา่งไร’‛ 

แลว้คนสิบคนท่ียุยงประชาชนดว้ยการเล่าความใส่ร้ายแผน่ดินนั้นก็ลม้ตาย
ลงต่อหนา้ปะร า คร้ันชาวอิสราเอลไดย้ินการประนามบาปของพวกเขาแลว้ก็ไม่อยาก
รับพระบญัชาของพระองค์และไม่อยากไปท่ีท่ีตนได้รับมอบ โดยว่า ‚ดูเถิด เรา
ทั้งหลายมาอยู่ท่ีน่ีแลว้และจะเขา้ไปในท่ีพระองค์ทรงสัญญาไว ้เพราะเราไดท้  าผิด
แลว้‛ กล่าวเช่นน้ีก็เหมือนวา่ ‚เราจะเขา้ไปครองแผน่ดินเสียตอนน้ี เราส านึกบาปของ
เราแลว้ ท าไมเราจึงตอ้งถูกลงโทษถึงส่ีสิบปีดว้ยเล่า‛ แต่โมเสสตอบวา่ ‚ท าไมท่านจึง
ขดัขืนพระวาจาของพระองค์ เจ้าจะไม่เจริญ‛ เขายงัอยู่กับหีบพนัธสัญญาของ
พระองคใ์นค่ายนั้น 

ชาวอิสราเอลบงัอาจข้ึนไปยงัยอดเขาซ่ึงคนอามาเลขและคนคานาอนัอาศยั
อยู่ ชาวอิสราเอลจึงพ่ายแพแ้ละหลบหนีไป ดงันั้น พวกเขาจึงเร่ร่อนตามทะเลทราย
แห่งไซไน แมก้ระทัง่ยามน้ี พระองค์ผูท้รงเมตตาก็มิไดท้รงละทิ้งพวกเขาหากแต่ยงั
ทรงเยีย่มเยยีนพวกเขาดว้ยการท าอศัจรรยห์ลายคร้ัง 
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หลงัจากถูกสาปแช่งให้ตอ้งเร่ร่อนในทะเลทรายเป็นเวลาส่ีสิบปีไดไ้ม่นาน

นกัก็ปรากฏมีกบฏคนใหม่ข้ึนในหมู่ชาวอิสราเอล โดยโคราห์ผูอ้าวุโสของตระกูล
เป็นผูน้ าพร้อมทั้งคนส่วนหน่ึงไม่พอใจท่ีตระกูลของอาโรนเท่านั้นท่ีมีเอกสิทธ์ิใน 
หีบพระโอวาท priesthood พระองคจึ์งทรงลงโทษพวกเขาโดยให้แผน่ดินเปิดข้ึนและ
กลืนกินพวกกบฏ 

 
โมเสสท างูทองส าฤทธ์ิไวท่ี้เสา 

เพื่อให้ยุติความขดัแยง้ในหมู่ชาวอิสราเอลว่าผูใ้ดควรครอบครอง หีบพระ
โอวาท พระองคจึ์งทรงบญัชาให้โมเสสจดัการให้ผูอ้าวุโสทุกคนน าคนมาอยูร่วมกนั
หน่ึงคืน วนัรุ่งข้ึนทุกคนต่างเห็นไมเ้ทา้ของอาโรนไดง้อก มีดอกตูมและดอกบานและ
มีผลอลัมอนด์ด้วย ทุกคนจึงยอมรับอาโรนให้เป็นมหาปุโรหิต  ส่วนไม้เท้าของ
อาโรนถูกวางไวห้นา้หีบพนัธสัญญาตามพระบญัชาของพระเจา้ 
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 อีกคร้ังหน่ึงท่ีชาวอิสราเอลบ่นว่าพระเจา้ พวกเขาจึงถูกลงโทษโดยมีงูพิษ
ระบาดกดัผูค้นท าให้คนจ านวนมากลม้ตาย ชาวอิสราเอลส านึกผิดและขอให้โมเสส
ช่วยกราบทูลพระเจา้เพื่อพวกเขาดว้ย พระองคท์รงรับสั่งให้โมเสสท างูส าริดวางไว้
บนเสา ใครก็ตามท่ีถูกงูกดัแลว้มองไปท่ีงูส าริดนั้นก็จะไม่ตาย 

งูส าฤทธ์ิ เป็นนิมิตถึง พระคริสต์ผู้ช่วยให้รอด พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขน
เน่ืองจากบาปของเรา บดัน้ี เม่ือเราแหงนข้ึนพระองคด์ว้ยความศรัทธาแลว้ บาปของ
เราก็จะไดรั้บการเยยีวยาและรอดพน้จากความตายอนัเป็นนิรันดร์ 

 

ในช่วงส่ีสิบปีของการเร่ร่อนนั้น พวกผูใ้หญ่ชาวอิสราเอลท่ีออกมาจากอียิปต์
นั้นตายหมด ยกเวน้โยชูวาและคาเลบ ส่วนคนรุ่นหลงัท่ีเติบใหญ่ข้ึนนั้นถูกก าหนดให้
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 เขา้สู่ดินแดนแห่งพนัธสัญญา โมเสสตายในปีสุดทา้ยของการเร่ร่อน โดยก่อนท่ีท่าน
จะตายนั้นท่านไดแ้ต่งตั้งใหโ้ยชูวาบุตรของนูนเป็นผูน้ าแทนท่าน 

หมายเหตุ : ดูในหนงัสือกนัดารวิถี บทท่ี 11-14,  16-17,  21:4-9 และ เฉลยธรรมบญัญติั บทท่ี 
1: 19-46. 

 

ชาวอสิราเอลเดนิทางเข้าสู่ดนิแดนแห่งพนัธสัญญา 

พระเจา้ทรงโปรดช่วยให้โยชูวาน าชาวฮีบรูเข้าสู่ดินแดนแห่งพนัธสัญญา 
ก่อนท่ีชาวอิสราเอลจะเข้าไปในแผ่นดินนั้นได้ก็ตอ้งข้ามแม่น ้ าจอร์แดนเสียก่อน     
โยชูวาปฏิบติัตามพระบญัชาของพระเจา้ด้วยการบอกให้พวกปุโรหิตน าหีบพนัธ -
สัญญาขา้มแม่น ้าไปดว้ย 

 
ก าแพงเมืองเยริโคพงัทลายลงอยา่งน่าอศัจรรย ์
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 แม่น ้ าแยกออกจากกนัตั้งแต่เทา้ของพวกเขายงัไม่ทนัไดส้ัมผสัน ้ า น ้ าท่ีไหล
จากแม่น ้ าตอนบนก็พลันหยุดชะงกัประดุจก าแพง ส่วนแม่น ้ าตอนล่างก็ไหลลงสู่
ทะเล คนทั้งปวงจึงเดินขา้มแม่น ้าท่ีเหือดแหง้ไปได ้

คร้ันไดข้า้มแม่น ้ าจอร์แดนแล้วก็จ  าเป็นตอ้งยึดเมืองเยรีโคซ่ึงลอ้มรอบดว้ย
ก าแพงสูงอยา่งแน่นหนา โยชูวาปฏิบติัตามพระบญัชาของพระเจา้โดยสั่งให้ผูค้นน า
โดยพวกปุโรหิตท่ีหามหีบพนัธสัญญาเดินไปรอบเมืองเป็นเวลาเจ็ดวนั โดยเดินวนัละ
คร้ังเป็นเวลาหกวนั และในวนัท่ีเจ็ดจะต้องถือหีบเดินไปรอบๆ เจ็ดคร้ัง จากนั้น
ก าแพงเมืองเยรีโคก็จะพงัราบลงจนถึงฐานรากด้วยเสียงแตรของพวกปุโรหิตและ
เสียงร้องอนัดงัของคนทั้งปวง ชาวอิสราเอลจึงสามารถยดึเมืองไดด้ว้ยวธีิน้ี 

สงครามคร้ังใหญ่กบัชาวคานาอนัมีข้ึนในเมืองกิเบโอน ชาวอิสราเอลมีชัย
เหนือศตัรู จบัพวกเขาไว ้แลว้พระเจา้ทรงเทหินลงมาจากฟ้าใส่พวกท่ีหลบหนี คนท่ี
ตายจากก้อนหินนั้นมากกว่าตายจากคมดาบของชาวอิสราเอลเสียอีก คร้ันเม่ือใกล้
ผ่านพน้วนั ชาวอิสราเอลก็ยงัไม่สามารถท าให้ศตัรูถอยร่นไปได้ โยชูวาจึงสวด
ภาวนาต่อพระเจา้และร้องดว้ยเสียงอนัดงัต่อหนา้ฝงูชนวา่ ‚ดวงอาทิตยเ์อ๋ย เจา้จงหยุด
อยูท่ี่น่ี และดวงจนัทร์เอ๋ย เจา้จงอยา่ไปไหนเสีย...‛ แลว้ดวงอาทิตยก์็หยุดน่ิง เวลาค ่า
คืนนั้นยงัมาไม่ถึงจนกวา่ชาวอิสราเอลจะชนะศตัรูได ้

โดยอาศยัความช่วยเหลือจากพระเจา้นั้น โยชูวาใช้เวลาทั้งหมดหกปีในการ
เขา้ครอบครองดินแดนแห่งพนัธสัญญาทั้งหมดไดแ้ละแบ่งออกเป็นส่วน ๆ แก่ชาว
อิสราเอลทั้งสิบสองตระกูล โดยบุตรชายสองคนของโยเซฟคือมนัสเสห์และเอฟ-
ราอิมไดรั้บในส่วนของเลวแีละโยเซฟ ซ่ึงตระกลูเลวที  าหนา้ท่ีรับใชท่ี้ปะร าและไดรั้บ
ค่าจา้งจากการหกัภาษี  (ร้อยละสิบของรายได)้  ท่ีเก็บจากประชาชน 

ก่อนโยชูวาตาย เขาไดส้ั่งเสียไวใ้นแถลงการณ์คร้ังสุดทา้ยวา่ให้ชาวอิสราเอล
ด ารงรักษาไวซ่ึ้งความเช่ืออยา่งมัน่คงในพระเจา้ท่ีแทจ้ริงและให้รับใช้พระองคอ์ยา่ง
บริสุทธ์ิและซ่ือสัตย ์
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แผน่ดินแห่งพนัธสญัญา ถูกแบ่งออกเป็นสิบสองเผา่พนัธ์อิสราเอล 

 

หมายเหตุ : ดูในหนงัสือโยชูวา และ เฉลยธรรมบญัญติั บทท่ี 27. 
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ว่าด้วยหมายส าคญัของโยชูวา 

การท่ีพระคมัภีร์ไดเ้อ่ยถึงโยชูวาหยุดดวงอาทิตยน์ั้น กลายเป็นเป้าโจมตีและ
เป็นขอ้โตแ้ยง้ท่ีพวกไม่เช่ือในพระเจา้ชอบหยบิยกข้ึนมา อยา่งไรก็ตาม การศึกษาและ
การคน้พบทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ รวมทั้งการส ารวจทางโบราณคดีท่ีเมโสโปเตเมีย
ไดย้ืนยนัถึงขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์อย่างชดัเจนในเหตุการณ์ทั้งปวงตามพระ
คมัภีร์ 

อาร์เธอร์ ฮุค นักวิชาการและนักโบราณคดีช่ือดังชาวอังกฤษท่ีได้ศึกษา
เก่ียวกบัขอ้สงสัยเร่ืองหมายส าคญัของโยชูวา กล่าวว่า ‚ก่อนอ่ืนเราตอ้งชดัเจนว่าน่ี
ไม่ใช่การหยิบยกหรือตั้งค  าถามว่า พระเจ้าทรงสามารถแสดงหมายส าคัญดังกล่าว
หรือไม่ หากแต่ค าถามคือ พระเจ้าได้ทรงแสดงหมายส าคัญน้ันหรือไม่... หากมีใคร
บอกขา้พเจา้วา่อศัจรรยเ์ป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดแ้ลว้ ก็เท่ากบัพยายามให้ขา้พเจา้ยอมรับ
ทฤษฎีท่ีว่าผูท่ี้ทรงสร้างจกัรวาลนั้นกลบัมิไดมี้อ านาจในเวลาต่อมาท่ีจะใช้เศษเส้ียว
ของส่ิงท่ีไดท้รงสร้างข้ึนมาเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของพระองค์เอง หรืออีกนยั
หน่ึง ผูท่ี้ทรง สร้าง ส่ิงทั้งปวงนั้นไม่สามารถ เปลีย่นแปลง เศษเส้ียวของส่ิงท่ีตนสร้าง
ได ้

‚ในการศึกษาตวับทอยา่งรอบคอบนั้น เราพบวา่มีแนวคิดท่ีส าคญัจ านวนไม่
นอ้ยท่ีเราสามารถน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลจากมุมมองทางดาราศาสตร์ ดงัน้ี : ส าหรับคนท่ี
ยนือยูบ่นถนนท่ีมุ่งหนา้สู่ภูเขาโอโรนินนั้นจะสามารถมองเห็นดวงอาทิตยเ์หนือกิเบ-
โอนในขณะท่ีดวงจนัทร์ปรากฏเหนือหุบเขาแอโลนได ้ขณะเดียวกนัก็มีกอ้นหินตก
กระหน ่าจากทอ้งฟ้าบริเวณระหว่าง ภูเขาโอโรนินและอเซคา และเวลากลางวนันั้น
ยาวข้ึนไปถึง เกอืบ ยีสิ่บส่ีชัว่โมง 



 
 

244 
 

พนัธสัญญาเดมิ 

 

 

โยชูวา 

‚วกกลบัเขา้เร่ืองค าภาวนาของโยชูวา เราพบว่าค าร้องขอของเขาแปลไดว้่า 
‚ดวงอาทิตยเ์อ๋ย จงสงบเหนือเกบิโอน‛ โดยเขาไดใ้ช้ค  าในภาษาฮีบรูวา่ ดานาม ซ่ึง
หมายถึง สงบเงียบหรือน่ิงเฉย ดงัเช่นในเพลงสดุดี 30:12 (ฉบบัพระเจา้เจมส์) ท่ีเรา
อ่านว่า : เพ่ือจิตวิญญาณของข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ และ ไม่น่ิง
เงียบ (ดานาม) ค าน้ีเป็นค าตรงตวัท่ีใชใ้นตน้ฉบบัภาษาฮีบรูถึงสามแห่งในค าพูดของ
โยชูวาท่ีเราไดอ่้านวา่ ‘ยนื’ ‘หยดุ’ หรือ ‘น่ิง’  

‚ในทางวิทยาศาสตร์ไดพ้ิสูจน์แลว้ว่าแสงมีคุณสมบติัทางเสียงดว้ย หรืออีก
นัยหน่ึงคือเกิดการสั่นสะเทือนหรือการแกว่งอย่างรวดเร็วในคล่ืนบรรยากาศ อนั
ก่อให้เกิดเสียงและปรากฏเป็นเสียงพิเศษข้ึนแมว้่าหูของเราจะไม่มีประสิทธิภาพ
พอท่ีจะสามารถไดย้ิน นกัวิชาการหลายคนเห็นวา่การเคล่ือนไหวของดวงอาทิตยท่ี์มี
โลกท าใหโ้ลกหมุนรอบตวัเอง 
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‚ดงันั้น หากทฤษฎีดงักล่าวน้ีถูกตอ้ง การท่ีกลางวนัยาวนานตามท่ีโยชูวา

ตอ้งการได้นั้น โลกจะตอ้งหมุนรอบตวัเองช้าลงในระดบัหน่ึง ปรากฏการณ์เช่นน้ี
เป็นผลจากการหกัลา้งหรือการลดการตอบโตใ้นระบบท่ีดวงอาทิตยมี์อิทธิพลต่อโลก 

‚จึงเป็นท่ีชดัเจนว่าท่ีโยชูวาพูดว่า ‚ดวงอาทิตยเ์อ๋ย เจา้จงหยุดอยู่ท่ีน่ี‛ นั้นก็
ตรงกบัวทิยาศาสตร์สมยัใหม่ 

‚ดังนั้ น หากอิทธิพลของดวงอาทิตย์นั้ นลดลงชั่วคราวแล้ว โลกก็จะ
หมุนรอบตวัเองช้าลงเล็กน้อย และกลางวนัจะยาวนานข้ึน ทั้งน้ี นิวตนั นักดารา
ศาสตร์ไดพ้ิสูจน์แลว้ว่าโลกอาจหมุนรอบตวัเองช้าลงไดโ้ดยท่ีผูท่ี้อาศยับนโลกไม่
รู้สึกผดิสังเกตเลย‛ 

ดงันั้นแลว้ อาเธอร์ ฮุคไดร้ายงานว่านกัวิชาการผูช้  านาญท่ีกรุงโคเปนเฮเกน
บอกเขาวา่ตนมีทฤษฎีเก่ียวกบั ‚หินกอ้นใหญ่‛ ท่ีตกลงมาจากฟ้าและท าให้ชาวอมา-
ไรตห์วาดกลวั เขาคาดวา่หินเหล่านั้นหมายถึงหางหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของดาวหาง
ท่ีผา่นมาใกลโ้ลก นกัวชิาการท่านน้ีเช่ือวา่ถา้มีการส ารวจสถานท่ีดงักล่าวนั้นก็จะพบ
หินจากอุกกาบาต 

ในลกัษณะเดียวกนั เรามีค าอธิบายเหตุการณ์หมายส าคญัทั้งหมด ทั้งน้ี เป็นท่ี
รู้กนัดีวา่สนามแม่เหล็กแรงดึงดูดซ่ึงกนัและกนั และถือเป็นเหตุอนัควรสันนิษฐานได้
วา่การท่ีดาวหางขนาดใหญ่เคล่ือนท่ีเขา้มาใกลเ้ขตอิทธิพลของโลกนั้นจะขดัขวางการ
ท างานของดวงอาทิตยบ์นโลกไดพ้อสมควร 

เม่ือเอ่ยถึงการต่อตา้นแรงดึงดูดนั้น อาเธอร์ ฮุค กล่าวว่า ‚ขา้พเจา้คิดวา่ไม่มี
นกัวิชาการคนใดท่ีจะปฏิเสธว่าเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได้ แต่ถึงอย่างไร ก็ยงัเป็นเร่ือง
ประหลาดท่ีฝนดาวตกซ่ึงเป็นหางของดาวหางดวงใหญ่นั้นบงัเอิญเกิดข้ึนพร้อมกบั
การท่ีโลกหมุนรอบแกนของตวัเอง‛ 

มานูเอล เวลิคอฟสกี นักวิชาการคนหน่ึงยืนยนัหนักแน่นว่าดาวหางท่ี
เคล่ือนท่ีมาใกลโ้ลกนั้นต่อมาไดก้ลายเป็นดาวศุกร์ เขาไดพ้ิสูจน์เอกสารของทางฮินดู
โบราณและของทางอียิปต์ซ่ึงไดท้ราบถึงการด ารงอยู่ของดาวเคราะห์เม่ือส่ีพนัปีก่อ
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นคริสตศกัราชแต่ไม่ไดมี้การเอ่ยถึงดาวศุกร์ ส่วนเอกสารของทางบาบิโลนเม่ือหน่ึง
พนัปีก่อนคริสตศกัราชไดก้ล่าวถึงการปรากฏข้ึนของดาวเคราะห์ดวงใหม่ว่า ‚เป็น
แสงสวา่งสุกใสร่วมกบัแสงสวา่งอ่ืนๆ‛ นบัแต่นั้นเป็นตน้มา ดาวเคราะห์ช่ือดาวศุกร์
ก็เร่ิมปรากฏในผลงานทางดาราศาสตร์ 

‚ดาราศาสตร์นั้นอา้งถึงขอ้เท็จจริงในทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีบรรยายไวใ้นหนงัสือ
ของโยชูวา อีกทั้งประวติัศาสตร์ยงัไดย้นืยนัวา่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง 

‚ศาสตราจารยโ์ททเทนท่ีอเมริกาไดท้  าการตรวจสอบเร่ืองน้ีในมุมมองทาง
ดาราศาสตร์อยา่งระมดัระวงัและไดตี้พิมพผ์ลการค านวณทางคณิตศาสตร์ดว้ย เขาช้ี
ว่ามีเอยู่พียงคร้ังเดียวท่ีดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และ โลก อยู่ในต าแหน่งเดียวกบัท่ี
บรรยายไวใ้นหนงัสือของโยชูวา ซ่ึงศาสตราจารยผ์ูน้ี้ไดท้  าการค านวณโดยครอบคลุม
ถึงช่วงเวลาในยุคของเรายอ้นไปจนถึงยุคของโยชูวา และเขาพบวา่เป็นท่ีแน่นอนว่า
ประวติัศาสตร์โลกไดมี้การผนวกเวลาหน่ึงวนัเตม็ๆ ซ่ึงหมายถึงยีสิ่บส่ีชัว่โมง 

‚อี แมนเดอร์ นักวิชาการจากหอดูดาวแห่งราชส านักท่ีกรีนิชซ่ึงเป็น
ศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์และการค้นควา้ทางดาราศาสตร์ชั้นน าก็ยงัได้ตีพิมพ์
เก่ียวกบัการศึกษาในเร่ืองน้ี เขาได้สืบหาเวลาของวนัท่ีเกิดปรากฏการณ์อศัจรรยน้ี์
หลงัจากท่ีไดสื้บหาต าแหน่งท่ีชดัเจนท่ีโยชูวาอยูใ่นเวลานั้น 

‚แต่ยงัไม่หมดแค่น้ี เราควรหนัไปสนใจโครงสร้างของเน้ือหาในพระคมัภีร์
ท่ีวา่ดวงอาทิตยห์ยุดน่ิงอยูก่ลางทอ้งฟ้า หาไดรี้บตกไปตามเวลาประมาณวนัหน่ึงไม่ 
(โยชูวา 10:13) การค านวณของศาสตราจารยโ์ททเทนท าให้พบวา่แมมี้การผนวกเวลา
ยี่สิบส่ีชั่วโมงข้ึนจริงในประวติัศาสตร์โลก แต่ในช่วงเวลาของโยชูวานั้นยาวนาน 
๒๓ ชัว่โมง ๒๐ นาที ตามท่ีระบุไวใ้นพระคมัภีร์วา่ - ประมาณหน่ึงวันเต็ม 

‚ดงันั้น ตามการค านวณทางดาราศาสตร์นั้น เวลายี่สิบส่ีชัว่โมงดงักล่าวจึงมี
ช่องวา่งอยูส่ี่สิบนาที และเรามีอีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีแสดงถึงความถูกตอ้งของพระคมัภีร์ 
โดยใน หนังสือพงศาวดารกษัตริย์ ฉบับที่ 2, 20:8-11 เราพบวา่พระเจา้ทรงท าตามท่ี
กษตัริยเ์ฮเซคียาห์ตรัสถาม โดยประทานหมายส าคญัผ่านทางประกาศกอิสยาห์ว่า 
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‚ให้เงาแดดยอ้นเวลามาสิบขั้น‛ สิบขั้นท่ีว่าน้ีตรงกบัเวลาส่ีสิบนาทีพอดี และส่ีสิบ
นาที น้ีก็ตรงกับจ านวนนาที ท่ี เ ติม เต็มให้ครบยี่ สิบ ส่ีชั่วโมง ท่ีผนวกไว้ใน
ประวติัศาสตร์ของโลกอยา่งน่าอศัจรรย ์ซ่ึงเป็นตามท่ีศาสตราจารยโ์ททเทนกล่าวไว ้

ส่วนอาร์เธอร์ ฮุค นักวิชาการก็กล่าวว่า  ‚ขอให้เรากลับไปมองส่ิงท่ี
ประวติัศาสตร์กล่าวถึงวนัท่ียาวข้ึนของโยชูวา‛ 

‚มีอารยธรรมตะวนัออกโบราณสามแห่งท่ีได้ด ารงไวซ่ึ้งข้อเท็จจริงทาง
ประวติัศาสตร์ของตน ได้แก่ อารยธรรมกรีก อียิปต์ และจีน โดยพวกเขามีต านาน
เก่ียวกบัวนัท่ียาวข้ึนอยา่งผิดปกติหน่ึงวนั โฮโรโดทสัชาวกรีกผูไ้ดรั้บการขนานนาม
วา่เป็น ‚บิดาแห่งประวติัศาสตร์‛ เม่ือ 480  ปีก่อนคริสตศกัราชไดน้บัใหม่วา่ปุโรหิต
ชาวกรีกบางคนใหท้่านดูหมายเหตุเก่ียวกบัระยะเวลาของวนัวนัหน่ึงท่ีมีมากกวา่ยี่สิบ
ส่ีชั่วโมง ส่วนทางจีนโบราณก็บนัทึกว่าสามารถยืนยนัได้อย่างตรงไปตรงมาว่า
เหตุการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนในสมยัจกัรพรรดิ โย๋ และตามล าดบัการสืบราชวงศข์องจีน
นั้นไดบ้่งช้ีวา่จกัรพรรดิพระองคน้ี์ทรงครองราชยท่ี์จีนในสมยัเดียวกบัโยชูวา 

‚ลอร์ดคิงสเบอรี หลงัจากท่ีไดค้น้ควา้เป็นพิเศษเก่ียวกบัชาวอินเดียนแดงยุค
แรกในทวีปอเมริกานั้น ก็พบว่าชาวเม็กซิกนัซ่ึงได้รับอารยธรรมชั้นสูงเป็นระยะ
เวลานานก่อนท่ีชาวยโุรปจะคน้พบทวีปอเมริกานั้นมีต านานวา่ ‚ดวงอาทิตยห์ยุดน่ิง‛ 
ไปทั้งวนั และมีการเรียกปีนั้นวา่เป็นปี ‚กระต่ายเจ็ดตวั‛ อนัเป็นเวลาท่ีสอดคลอ้งกบั
ช่วงเวลาของโยชูวาท่ีชาวอิสราเอลพิชิตปาเลสไตน์ 

‚ดว้ยการน้ี เราจึงมีหลกัฐานท่ีเป็นอิสระจากความเป็นจริงท่ีบรรยายไวใ้น
พระคมัภีร์อย่างไม่ตอ้งสงสัย ทั้งจากทางกรีก อียิปต์ จีน และ เม็กซิกนั ซ่ึงเป็นไป
ไม่ไดท่ี้จะมาพร้อมใจกนัเป็นประจกัษพ์ยานในส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็นเสียงเดียวกนัได ้

‚มานูเอล เวคอฟสกี นักวิชาการยงัได้กล่าวว่าต านานของทางฟินแลนด ์
ญ่ีปุ่น เปรู และอ่ืน ๆ ก็สอดคลอ้งกบัเร่ืองน้ีดว้ย 

อาเธอร์ ฮุค กล่าววา่ ‚อย่างไรก็ตาม หลงัจากท่ีขา้พเจา้บรรยายเร่ืองน้ีก็มีคน
หน่ึงมาบอกข้าพเจ้าว่า ‘ข้าพเจ้าต้องยอมรับตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เท่าท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัปรากฏการณ์น้ี แต่ขา้พเจา้ไม่ยอมรับวา่เร่ืองทั้งหมดน้ีเกิดข้ึน เพียงเพราะ
ค าภาวนาของคนคนเดียว’ 

‚เร่ืองน้ีก็อาจท าให้ผูอ่ื้นสับสนได้เช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจึงขอใช้โอกาสน้ี
ช้ีให้เห็นว่าปาฏิหาริยน้ี์ไดฉ้ายแสงมหัศจรรยบ์นความล ้ าลึกแห่งปาฏิหาริยข์องการ
สวดภาวนาอยา่งกระตือรือร้น 

‚แน่นอนว่าพระเจ้าทรงทราบตั้ งแต่แรกว่าเหตุการณ์น้ีต้องเกิดข้ึน แต่
พระองค์ก็ยงัทรงทราบว่าโยชูวาก็ตอ้งสวดภาวนา โยชูวาซ่ึงส่ือสารกบัพระเจา้ใน
ฐานะผูท่ี้ท างานถวายพระองค ์(2คร. 6:1) นั้น ไดรั้บการผลกัดนัให้สวดภาวนาเพื่อให้
แผนการณ์ของเขาสอดคลอ้งกบัพระประสงคข์องพระเจา้ การภาวนานั้นเป็นจุดเช่ือม
ระหวา่งโยชูวาและปรากฏการณ์อนัล ้าค่าซ่ึงพระเจา้ไดท้รงมีพระประสงคใ์ห้เกิดข้ึน 
หากโยชูวาไม่ได้มีการติดต่อสัมพนัธ์กับพระเจ้าแล้ว เขาก็อาจจะเพียงแค่เตรียม
กองทพัของตนเพื่อซุ่มโจมตีในยามค ่าคืน และหากเป็นเช่นนั้น กลางวนัท่ียาวข้ึนก็จะ
เป็นหายนะส าหรับเขา 

‚งานของพระเจา้ส าเร็จลุล่วงอยูร่อบตวัเรา และพระองคท์รงสามารถปรับใช้
วธีิการของพระองคใ์นวธีิใดวธีิหน่ึงจากหลากหลายวิธีเพื่อให้เขา้กบัความจ าเป็นของ
เราอยูเ่สมอ (ฟป. 4:19) พระองคท์รงส าเร็จไดไ้ม่ใช่ดว้ยการเปล่ียนแปลงแผนการอนั
ปราดเปร่ืองของพระองค ์หากแต่ดว้ยการทรงชกัน าเราวา่เราจะ เดินตามพระวิญญาณ
ของพระเจ้า (โรม 8:14) หรือไม่ เพื่อท่ีจะปรับ ‘อตัตา’ ท่ีลวงเรา และเปล่ียนแปลงการ
กระท าท่ีไร้เหตุผลของเราให้เป็นไปตามพระประสงคท่ี์พระผูส้ร้างไดท้รงก าหนดไว้
แล้วและมีความศัก ด์ิสิทธ์ิสมบูรณ์ และค าภาวนาของเราก็จะได้รับค าตอบ  
ประสบการณ์ไดแ้สดงให้เราเห็นว่าคนท่ียอมจ านนต่อพระเจา้อย่างท่ีสุดและเตรียม
ตวัใหพ้ร้อมอยา่งแข็งขนัซ่ึงละทิ้งแผนการของตนเองดว้ยเห็นแก่แผนการณ์ของพระ
เจ้านั้ นจะให้ค  าภาวนาของตนเป็นค าตอบ และค าตอบเหล่าน้ีมักจะเก่ียวโยงกับ
ปาฏิหาริย‛์ น่ีเป็นค าพูดของศาสตราจารยอ์าเธอร์ ฮุค นกัวิชาการและนกัโบราณคดี
คนส าคญั 
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(ขอ้ความส่วนใหญ่มาจากหนังสือ ความไว้ใจในปาฏิหาริย์แห่งพระคัมภีร์ 

(The Trustworthiness of Biblical Miracles), อาเธอร์ฮุคและคณะ) 
 

ผู้วนิิจฉัย 
ภายหลงัมรณกรรมของโยชูวานั้น ชาวอิสราเอลท่ีแวดลอ้มดว้ยพวกนอกรีต

มกัจะลืมพระเจา้และเร่ิมนมสัการวตัถุบูชา ทั้งยงัลุ่มหลงในความชัว่นานา ดว้ยเหตุน้ี 
พระเจา้จึงทรงระงบัความช่วยเหลือพวกเขาอยู่หลายคร้ังและปล่อยให้เขาตกอยู่ใน
อ านาจของพวกคนนอกรีตท่ีอยู่ขา้งเคียง ความสูญเสียน้ีท าให้ชาวอิสราเอลรู้สึกตวั
และหวนระลึกถึงพระเจา้อีกคร้ัง เม่ือพวกเขาส านึกผดิแลว้ พระองคก์็ทรงส่งผูท่ี้จะมา
ปลดปล่อยพวกเขาจากศตัรูและปกครองพวกเขา ผูท่ี้พระเจา้ทรงเลือกสรรนั้นเรียกวา่
ผูว้นิิจฉยั โดยชาวอิสราเอลมีผูพ้ิพากษาทั้งหมดสิบส่ีคน 

  
กดิโีอน 

ในบรรดาผูว้ินิจฉัยทั้งปวงนั้น กิดีโอนมีช่ือเสียงมากท่ีสุดเพราะเขาใช้กอง
ก าลังเพียงเล็กน้อยแต่อาศัยพระเจ้าประทานความช่วยเหลือท าให้เขาสามารถ
ปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากชาวมีเดียนผูเ้ป็นศตัรูท่ีกดข่ีชาวอิสราเอลมาเป็นเวลาเจ็ด
ปี ชาวอิสราเอลตอ้งซ่อนตวัในหุบเขาและป้อมปราการ ความตกอบันั้นท าให้ชาว
อิสราเอลกลบัใจและหันเขา้หาพระเจา้ แลว้พระองค์ก็ทรงเมตตาส่งกิดีโอนมาเพื่อ
ปลดปล่อยพวกเขา 

วนัหน่ึงกิดีโอนเตรียมนวดข้าวสาลีไวท้  าขนมปังไวรั้บประทานระหว่าง
เดินทางหนีศตัรู ในเวลานั้นทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงของพระองคไ์ดป้รากฏองคข้ึ์นและสั่ง
ใหเ้ขารวบรวมก าลงัพลสู้กบัศตัรู ฝ่ายกิดีโอนก็ปฏิบติัตามพระบญัชาของพระเจา้ดว้ย
การรวบรวมทหารดีสามหม่ืนสองพนันาย จากนั้นกิดีโอนก็ทูลขอพระองค์ให้
ประทานนิมิตหมายท่ีแสดงวา่พระองคจ์ะทรงให้เขารับใชช้าวฮีบรูอยา่งแทจ้ริง โดย
เขาภาวนาวา่ หากมีหยาดน า้ค้างแต่บนขนแกะในขณะท่ีพืน้ดินกลับแห้งแล้วไซร้ ข้า
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พระองค์กจ็ะทราบได้ว่าพระองค์จะทรงใช้ข้าพระองค์ให้ปลดปล่อยชาวอิสราเอล  (ผู ้
วนิิจฉยั  6:37) 

พระองค์สดบัฟังค าภาวนาของกิดีโอน วนัรุ่งข้ึนกิดีโอนต่ืนแต่เช้ามาบิดขน
แกะก็ปรากฏมีน ้าออกมารองไดห้น่ึงถว้ยราวกบัมีน ้าคา้งปกคลุม 

แลว้เขาก็ภาวนาต่อพระองคว์า่ : พระองค์เจ้าข้า ขออย่าพิโรธข้าพระองค์เลย 
ข้าพระองค์ขอทูลอีกคร้ังหน่ึง... โปรดทรงให้ขนแกะแห้งในขณะท่ีมีน า้ค้างเต็มท่ัว
พืน้ดินเถิด (ผูว้นิิจฉยั 6:37-40)  

พระองค์สดบัฟังค าภาวนาของกิดีโอนคร้ังท่ีสองและทรงท าเช่นนั้นในยาม
ค ่าคืน มีขนแกะเพียงอยา่งเดียวท่ีแหง้แต่กลบัมีน ้าคา้งเตม็ทัว่พื้นดิน 

แล้วพระองค์ตรัสกับกิดีโอนว่า นักรบท่ีอยู่กับเจ้านั้นมีมากเกินไป เราจะ
ไม่ให้ชาวมีเดียนตกอยู่ในมือของพวกเขา มิฉะนั้น ชาวอิสราเอลกจ็ะโอ้อวดตนเองต่อ
หน้าเราว่า ‘ข้ารอดได้ด้วยตัวเอง’  (ผูว้ินิจฉัย 7:2) แลว้พระองค์ก็บญัชาให้กิดีโอน
ปล่อยใหพ้วกท่ีขลาดกลวักลบับา้นไป ท าใหค้นสองหม่ืนคนกลบัไป และเหลืออยูก่บั
กบักิดีโอนหน่ึงหม่ืนคน 

พระเจา้ตรัสกบักิดีโอนอีกคร้ังวา่ ‚ยงัมีคนมากเกินไปอยูดี่‛     และบญัชาให้
กิดีโอนพาพวกเขา้ไปท่ีน ้ า กิดีโอนนั้นอาศยัการน าทางของพระองคโ์ดยแยกระหวา่ง
คนท่ีด่ืมน ้ าโดยใช้มือวกัน ้ ากบัคนท่ีโน้มตวัลงด่ืมน ้ าดว้ยปากโดยตรง คนท่ีใชมื้อวกั
น ้ าด่ืมนั้นมีสามร้อยคน แลว้พระองค์ตรัสกบักิดีโอนว่า ‚เราจะช่วยเจา้โดยอาศยัคน
สามร้อยคนท่ีด่ืมน ้าโดยใชมื้อรอง‛ 



 
 

251 
 

พนัธสัญญาเดมิ 

 

 

ทูตสวรรคส์ าแดงกายต่อกิดิโอน 

กิดีโอนน าทหารสามร้อยนาย เตรียมเสบียงอาหารและแตร ส่วนพวกท่ีเหลือ
นั้นถูกส่งกลบับา้น 

คืนนั้นพระเจา้ทรงน ากิดีโอนไปยงัค่ายของชาวมีเดียน ซ่ึงชาวมีเดียนและ
ชาวอามาเลขนั้นตั้งรกรากอยูใ่นหุบเขาอยูม่ากราวกบัฝงูตัก๊แตน พวกเขามีอูฐจ านวน
นบัไม่ถว้นราวกบัเม็ดทรายบนชายหาด กิดีโอนกบัพูราห์คนรับใชมุ้่งหนา้ไปยงัค่าย
ของชาวมีเดียนและไดย้ินชายคนหน่ึงเล่าให้อีกคนฟังเร่ืองท่ีตนฝันเห็นขนมปังกอ้น
หน่ึงท าจากขา้วบาเล่ยก์ล้ิงเขา้ไปในค่ายของชาวมีเดียน มว้นและฟาดกระโจมพงั
พินาศลงเป็นเส่ียง ๆ 

ทหารอีกคนตอบวา่ ‚ไม่มีอะไรมาช่วยดาบของกิดีโอนไดอี้กแลว้ เพราะพระ
เจา้ประทานมีเดียนและคณะทั้งหมดไวใ้นมือของเขา‛ กิดีโอนไดย้นิดงันั้นก็ฮึกเหิม 
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กิดิโอนไดรั้บชยัชนะ 

เม่ือกิดีโอนกลบัไปยงัค่ายของตนก็ปลุกไพร่พลและให้ทุกคนถือโคมไวใ้น
เหยือกน ้ าและถือแตรดว้ย เขาแบ่งไพร่พลเป็นสามกอง สั่งให้ลอ้มค่ายของศตัรูและ
ท าตามท่ีกองของเขาท าและใหร้้องตะโกนวา่ ‚ดาบแห่งพระเจา้และกิดีโอน‛ 

เม่ือทุกคนเขา้ประจ าท่ีแลว้ กิดีโอนก็สั่งให้กองของตนท าลายเหยือกเสีย ให้
โคมส่องสว่างและเป่าแตรพร้อมร้องวา่ ‚ดาบแห่งพระเจา้และกิดีโอน‛ ส่วนอีกสอง
กองนั้นก็ท าตามน้ีดว้ย 

ชาวมีเดียนต่างกลวัและหวาดหวัน่เสียจนเกิดโกลาหลและเข่นฆ่ากนัเองใน
ความมืด ในท่ีสุดก็หนีไป กิดีโอนท าให้พวกเขาพ่ายยบั เขาได้ยกัยอกของไวเ้ป็น
จ านวนมากและกลบับา้นอยา่งมีชยั 
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หลงัจากชยัชนะคร้ังน้ี ชาวอิสราเอลเสนอให้กิดีโอนและทายาทมีราชอ านาจ

เหนือพวกเขา แต่เขาได้ปฏิเสธและกล่าวว่า ข้ากับลูกชายจะไม่ปกครองพวกท่าน 
หากแต่เป็นพระเจ้าต่างหากท่ีปกครองพวกท่าน (ผูว้นิิจฉยั 8:23) 
 

แซมสัน 

 

ผูว้นิิจฉยั แซมสัน มีช่ือเสียงเน่ืองจากมีพลงัท่ีไม่ธรรมดาและเหนือธรรมชาติ 
แมแ้ต่ตอนท่ีเขาเกิดนั้น ทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงของพระเจา้ช้ีใหบิ้ดามารดาน าเขาไปถวาย
แด่พระเจา้ และไม่ใหเ้ขาตดัผมเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของการน้ี วนัหน่ึงท่ีทุ่งหญา้มีสิงโต
หนุ่มท าร้ายเขา แซมสันงับและฉีกสิงโตนั้นเป็นช้ิน ๆ ประหน่ึงเป็นลูกแพะ ชาว
ปาเลสไตน์ศตัรูของอิสราเอลพยายามจบัเขาอยูห่ลายคร้ังแต่ไม่ส าเร็จ คร้ังหน่ึงเขาเคย
ฉีกเชือกท่ีใหม่และเหนียวแน่นท่ีพนัธนาการเขาไว ้อีกคร้ังหน่ึงเขาได้ฆ่าหมู่ชาว
ปาเลสไตน์หน่ึงพนัคนดว้ยกระดูกขากรรไกรของลาท่อนหน่ึง และในคร้ังท่ีสาม เขา
ได้แบกประตูเมืองกาซาของปาเลสไตน์ซ่ึงเป็นท่ีท่ีต้องการคุมขังเขาไว้บนบ่า 
ทา้ยท่ีสุดเดลิลาหญิงชาวปาเลสไตน์ท่ีเขาหลงรักพบวา่ความแข็งแรงและพลงัของเขา
ข้ึนอยู่กับผมยาวของเขา นางจึงตัดผมของเขาขณะหลับและส่งตัวเขาให้พวก
ปาเลสไตน์ พวกนั้นจบัตวัเขาควกันยัน์ตาทั้งสองขา้งและคุมขงัเขาไวท่ี้คุกใตดิ้นแห่ง
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 หน่ึง ล่ามเขาดว้ยโซ่ทองแดงและบงัคบัใชแ้รงงานเขา ในขณะเดียวกนั ผมของแซม-
สันเร่ิมยาวข้ึนพลงัของเขาก็เร่ิมกลบัคืนเพราะจิตวิญญาณของเขาไดรั้บการช าระลา้ง
ดว้ยความส านึกบาปท่ีเกิดจากการหลงผดิของเขา วนัหน่ึงพวกปาเลสไตน์น าตวัแซม-
สันออกมาในงานฉลองเพื่อประจานเขาในวิหารของพวกนอกรีตและแกลง้เขา แซม-
สันถามเด็กชายท่ีจูงมือเขาไปพิงเสาสองตน้ท่ีค ้าตึกทั้งหลงั เขาไดส้วดภาวนาแด่พระ
เจา้แลว้ใชมื้อผลกัเสาทั้งสองตน้ท าให้เสายา้ยท่ี ตึกจึงพงัลงมา ชาวปาเลสไตน์ทุกคน
ท่ีนัน่ท่ีถูกฝังไวใ้ตซ้ากตึก แซมสันเองก็อยูท่ี่นัน่ดว้ย   

 
แซมสนัพงัตึก 
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ซามูเอล 

ผูเ้ผยพระวจนะ ซามูเอล จากเผา่เลว ีเป็นผูว้นิิจฉยัคนสุดทา้ยของชาวฮีบรู 
บิดามารดาของซามูเอลไม่มีบุตรมานานแลว้ วนัหน่ึง อนันามารดาของซา-

มูเอลก าลงัสวดภาวนาอยา่งขนัแข็งท่ีหนา้ปะร า และไดส้ัญญากบัพระเจา้วา่ถา้นางได้
ตั้งครรภบุ์ตรชาย นางจะถวายบุตรนั้นแด่พระองค ์ค าภาวนาของอนันาไดรั้บการสดบั
ฟัง และภายในหน่ึงปีนางได้ตั้ งครรภ์บุตรชาย และตั้งช่ือเขาว่า ซามูเอล แปลว่า 
‚ได้รับจากพระเจ้า‛ 

เม่ือซามูเอลยงัเยาว ์มารดาไดน้ าเขาไปท่ีปะร าและมอบให้มหาปุโรหิตเอลี
เพื่อถวายแด่พระเจา้ ซ่ึงในเวลานั้นมหาปุโรหิตเอลีก็เป็นผูพ้ิพากษาของชาวอิสราเอล
อยูด่ว้ย 

มหาปุโรหิตเอลีมีบุตรชายสองคนช่ือโฮฟรีและฟิเนอสั ทั้งคู่เป็นปุโรหิตอยูท่ี่
ปะร านั้นแต่กลบัเสียคนเพราะเขาท าพิธีกรรมถวายพระเจา้โดยปราศจากความเคารพ
และมีพฤติกรรมฉอ้ฉลผูค้นดว้ย เอลีเห็นซามูเอลเป็นคนมีศรัทธาจึงมอบหมายให้เขา
ช่วยงานท่ีปะร า 

ซามูเอลมกัจะนอนในปะร าซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากท่ีมหาปุโรหิตเอลีนอน วนัหน่ึง
ซามูเอลฝันวา่ไดย้นิเสียงหน่ึงเรียกเขาวา่ ‚ซามูเอล ซามูเอล!‛ 

ซามูเอลรีบวิง่ไปหาเอลีทนัทีและวา่ ‚ท่านเรียกขา้ ขา้อยูน่ี่แลว้‛ 
เอลีตอบวา่ ‚ขา้ไม่ไดเ้รียกเจา้ จงกลบัไปนอนเถิด‛ 
ซามูเอลกลบัไปนอนและไดย้ินเสียงเรียกเขาอีกวา่ ‚ซามูเอล ซามูเอล!‛ เขา

จึงวิง่ไปหาเอลีเป็นคร้ังท่ีสอง แต่เอลีก็ตอบเหมือนเดิมวา่ไม่ไดเ้รียกเขา 
เม่ือเป็นเช่นน้ีเป็นคร้ังท่ีสาม เอลีจึงไดเ้ขา้ใจวา่พระองคท์รงเรียกเด็กชายและ

บอกเขาว่า ‚จงกลบัไปนอนเถิด ถา้เจา้ไดย้ินเสียงเรียกอีกจงตอบว่า ‚พระองค์โปรด
ตรัสมาเถิด ขา้รับใชข้องพระองคอ์ยูน่ี่‛ 
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ซามูเอลกลบัไปนอนและไดย้ินเสียงเรียกอีกจึงตอบตามท่ีเอลีสอนไว ้แล้ว

พระองคท์รงเผยต่อซามูเอลวา่บา้นทั้งหลงัของเอลีจะตอ้งพงัลงเพราะเอลีรู้ดีวา่ลูกชาย
ของตนท าตวัเลวทรามแต่เขากลบัไม่หา้มปราม 

วนัรุ่งข้ึนซามูเอลน าส่ิงท่ีพระองค์ตรัสกบัเขาไปบอกเอลี ซ่ึงเอลีก็ยอมรับค า
พยากรณ์อยา่งเช่ือฟัง แลว้ค าพยากรณ์ของซามูเอลก็เป็นจริง 

พวกปาเลสไตน์โจมตีและเข่นฆ่ากองทพัของอิสราเอล เอลีท าตามท่ีพวกผู ้
อาวุโสของอิสราเอลขอโดยการส่งหีบพนัธสัญญาไปท่ีค่ายพร้อมลูกชายของตนคือ
ปุโรหิตโฮฟรีและปุโรหิตฟิเนอสั แต่หีบนั้นไม่ไดช่้วยชาวอิสราเอล พวกเขาถูกชาว
ปาเลสไตน์สังหารหมู่ โฮฟรีและฟิเนอสัถูกฆ่า ส่วนหีบก็ถูกยึดไป พระองคจึ์งไดท้รง
ส าแดงต่อผูค้นว่า ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิไม่ช่วยคนที่ไม่เคารพพระบัญญัติอันศักดิ์สิทธ์ิของ
พระเจ้า เม่ือเอลีพบวา่พวกปาเลสไตน์เอาหีบไป เขาก็หงายหลงัตกเกา้อ้ีและเสียชีวติ 

หีบพันธสัญญาอันศักด์ิสิทธ์ิยิ่งของพระองค์นั้ นมิได้ตกอยู่ในมือชาว
ปาเลสไตน์นานนกั พระเจา้เองก็ทรงท าให้พวกเขาเช่ือเช่นนั้นโดยตอนแรกพระองค์
ไดท้รงท าลายเดกอนอนัเป็นท่ีเคารพของพวกเขา และทรงท าให้ร่างกายของชาวเมือง
นั้นเกิดโรคภัยไข้เจ็บลุกลาม ท้ายท่ีสุด พวกหนูเข้ามาท าลายไร่นาของเขา ชาว
ปาเลสไตน์ต่ืนตระหนกก็เอาหีบพนัธสัญญาข้ึนรถลากดว้ยววัสองตวัออกไปให้พน้
ดินแดนของตน ววัทั้งสองก็เดินทางไปดินแดนอิสราเอลด้วยตวัเองโดยไม่มีใคร
ควบคุม ชาวอิสราเอลก็ดีใจยิง่นกัท่ีไดพ้บหีบพนัธสัญญา 

ซามูเอลไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นผูว้ินิจฉยัถดัจากมหาปุโรหิตเอลี ซ่ึงซามูเอลนั้น
ปกครองผูค้นทั้งในฐานะผูว้นิิจฉยัและผูเ้ผยพระวจนะ ของพระเจา้ เขาพาให้ชาวฮีบรู
ท าลายสัญลกัษณ์ของพวกนอกรีตทั้งหมดท่ีมี และให้สวดภาวนาให้พระเจา้ทรงยก
โทษใหร้วมทั้งอดอาหารดว้ย ทุกคนต่างส านึกบาปและวา่ ‚พวกเราไดก้ระท าบาปต่อ
เบ้ืองพระพกัตร์พระองค‛์ พระองคไ์ดท้รงช่วยชาวฮีบรูจากพวกปาเลสไตน์โดยอาศยั
ค าภาวนาของซามูเอล ซามูเอลนั้นเป็นคนเขม้งวดและเป็นธรรม ทุกคนต่างเคารพรัก
เขายิง่นกั เขาปกครองประชาชนเป็นเวลาส่ีสิบปี คร้ันถึงยามชราเขาไดม้อบอ านาจให้
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บุตรชายทั้งสองผูไ้ดย้อมรับการตอบแทนและการตดัสินอยา่งไม่เป็นธรรม ชาวฮีบรู
เป็นคนไม่อดทนเร่ิมขอให้ซามูเอลตั้งกษตัริยเ์หนือหวัพวกเขาเหมือนชาติอ่ืน ๆ ฝ่าย
ซามูเอลนั้นพยายามช้ีน าให้ประชาชนคงรูปแบบการปกครองดั้งเดิมไวแ้ต่เขาท าไม่
ส าเร็จ เขาสวดภาวนาต่อพระเจา้ พระองค์ตรัสกบัเขาวา่ ‚จงฟังเสียงท่ีประชาชนพูด
กบัเจา้ทุกเร่ืองเพราะเขาไม่ไดป้ฏิเสธเจา้ แต่เขาปฏิเสธเราท่ีเป็นผูป้กครองเหนือพวก
เขา‛ แลว้ตรัสว่าพระองค์ไดท้รงเตือนชาวอิสราเอลแลว้ว่าว่าจะมีกษตัริยอ์งค์หน่ึง
ทรงบงัคบัให้ประชาชนทั้งปวงเป็นขา้รับใช ้โดยจะทรงริบท่ีดินท่ีดีท่ีสุดไว ้แลว้ทุก
คนจะตอ้งถวายทุกอย่างแด่พระองค์ แต่พวกเขากลบัไม่สนใจค าเตือนของซามูเอล
และวา่ ‚ไม่ ขอใหมี้กษตัริยป์กครองเหนือเราเถิด เราจะไดเ้ป็นเหมือนชาติอ่ืน ๆ เขา‛ 

 
ชะตากรรมสุดทา้นของชนอิสราเอล ผูเ้ผยพระวจนะซามูเอล ท าการเจิมน ้ ามนัซาอูลเป็นกษตัริย ์

ซามูเอลอาศยัพระบญัชาของพระเจา้จึงเจิมสถาปนา ซาอูล ข้ึนเป็นกษตัริย์
ดว้ยการเทน ้ ามนัศกัด์ิสิทธ์ิลงบนศีรษะเขา แลว้พระจิตเจา้เสด็จลงมายงัซาอูล เขาจึง
ไดรั้บอ านาจจากเบ้ืองบนใหป้กครองประชาชน 

หมายเหตุ : ดูในหนงัสือผูว้นิิจฉยั และ ซามูเอลฉบบัท่ี2 บทท่ี 1-10: 1-16 
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เร่ืองของนางรูธ 

ในสมยัของผูว้ินิจฉัยนั้น พวกนอกรีตท่ีอยู่ใกล้เคียงนับเป็นศตัรูของชาว
อิสราเอลอยูเ่ป็นนิจ แต่ก็มีบา้งท่ีหลายคนในบรรดาพวกนอกรีตน้ีไดย้อมรับความเช่ือ
ในพระเจา้อย่างแทจ้ริง ชาวอิสราเอลจึงนับว่าพวกน้ีเป็นมิตร หน่ึงในจ านวนนั้นมี
นางรูธหญิงชาวโมอบั เร่ืองราวของนางมีดงัน้ี 

 
นางรูธ 

มีชายคนหน่ึงช่ือเอลีเมเลคเป็นชาวเมืองเบธเลเฮมในยดูาห์มีภรรยาช่ือนาโอ-
มี ทั้งสองมีบุตรชายสองคนนามวา่มาห์โลนและคิลิโอน ในช่วงแร้นแคน้เขาจ าตอ้ง
ยา้ยครอบครัวไปอยู่ท่ีแผ่นดินโมอับ หลังจากนั้ นไม่นานเอลีเมเลคเสียชีวิตลง 
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บุตรชายทั้งสองสองคนแต่งงานกบัหญิงชาวโมอบั คนหน่ึงช่ือโอรปาห์ อีกคนหน่ึง
ช่ือรูธ พวกเขาใชชี้วิตร่วมกนัไดไ้ม่เกินสิบปี แลว้มาห์โลนและคิลิโอนทั้งสองคนก็
ส้ินชีวติ จึงเหลือเพียงนาโอมีหญิงหมา้ยกบัสะใภท้ั้งสอง 

 คร้ันนาโอมีได้ยินข่าวว่าพระเยโฮวาห์ได้ประทานความอุดมสมบูรณ์แก่
แผน่ดินอิสราเอล นางจึงตดัสินใจเดินทางกลบัไปยงับา้นเกิดพร้อมลูกสะใภท้ั้งสอง 

ระหวา่งเดินทางนั้น นาโอมีขอให้สะใภท้ั้งสองกลบัไปบา้นของตนเอง โดย
ว่า ‚ไปเถิด ขอให้ต่างคนต่างกลบัไปบา้นมารดาของเจา้ ขอพระพระองค์ทรงพระ
เมตตาต่อเจา้ทั้งสอง ดงัท่ีเจา้ไดเ้มตตาต่อผูท่ี้ตายไปแลว้และต่อแม่‛ แลว้นางก็จูบ
ลูกสะใภท้ั้งสองซ่ึงต่างสะอ้ืนไห้ไม่อยากจากนางไป แต่นางโอรปาห์เช่ือฟังนางจึง
ร้องไหก้ลบับา้นไป 

ฝ่ายนางรูธกล่าวว่า ‚ไม่วา่แม่จะไปไหนฉันจะไปดว้ย และแม่จะอาศยัอยู่ท่ี
ไหนฉนัก็จะอยูท่ี่นัน่ดว้ย ญาติของแม่จะเป็นญาติของฉนัและพระเจา้ของแม่ก็จะเป็น
พระเจา้ของฉนั แม่ตายท่ีไหนฉนัจะตายท่ีนัน่ และจะขอใหฝั้งฉนัไวท่ี้นัน่ดว้ย‛  

นาโอมีกบัรูธเดินทางมาถึงแผน่ดินอิสราเอลและปักหลกัท่ีเมืองหน่ึงในเบ็ธ-
เลเฮม ยงัชีวิตตามอตัภาพโดยอาศยัขา้วสาลีท่ีรูธเก็บมาจากทุ่งนา ตามท่ีพระธรรม
บญัญติัของพระเจา้เขียนไวว้่า และเม่ือเจ้าท้ังหลายเก่ียวข้าวในนาของเจ้า อย่าเก่ียว
เกบ็ข้าวท่ีขอบนาให้หมด เม่ือเก่ียวแล้วกอ็ย่าเกบ็ข้าวท่ีตก แต่จงเหลือไว้ให้คนยากจน
และคนแปลกหน้าบ้าง (เลว ี19: 9-10) 

พระองค์ทรงตอบแทนรูธ ท่ีนางไม่ทอดทิ้ งและย ัง เค ารพแม่ส า มี   
ขอ้บญัญติัเลวีนิติของชาวอิสราเอลก าหนดวา่ หากใครคนใดคนหน่ึงตายไปโดยไม่มี
บุตรแลว้ ญาติท่ีใกลชิ้ดท่ีสุดตอ้งแต่งงานกบัผูเ้ป็นม่ายของผูต้าย ส่วนบุตรท่ีเกิดจาก
การแต่งงานคร้ังน้ีจะถือวา่เป็นบุตรของผูต้าย 

ท่ีอิสราเอลในเวลานั้นมีเศรษฐีคนหน่ึงอาศยัอยูช่ื่อโบอาสเป็นญาติของสามีท่ี
ตายไปของรูธ  เขาแต่งงานกบันางรูธหญิงชาวโมอบัผูน่้าสงสารตามขอ้บญัญติัเลวีนิติ 
เม่ือทั้งสองมีบุตรนามว่าโอเบด หญิงทั้งหลายจึงกล่าวแก่นางนาโอมีว่า ‚สาธุการแด่
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พระองค ์ ทุกวนัน้ีพระองคมิ์ไดท้รงละทิ้งเจา้ไวใ้ห้ปราศจากทายาท ขอให้ทารกน้ีมี
ช่ือเสียงเล่ืองลือไปในอิสราเอล‛ นาโอมียนิดียิง่นกั นางเล้ียงดูโอเบด 

ในความเป็นจริงแล้ว นามของโอเบดเป็นท่ีเล่ืองลือในอิสราเอล เพราะเขา
เป็นบิดาของเจสซี ซ่ึงเป็นบิดาของกษตัริยด์าวดิ   

หมายเหตุ : ดูในหนงัสือรูธ 
 

ซาอูล กษตัริย์องค์แรกแห่งอสิราเอล 
ซาอูลเป็นบุตรคนแรกของคีชชาวยวิผูมี้ช่ือเสียงจากตระกลูเบนยามิน เขาเป็น

คนตวัสูง เขาสูงกวา่คนทัว่ไปหน่ึงช่วงศีรษะ และรูปงามกวา่ชาวอิสราเอลทั้งปวง 
หลังจากท่ีซาอูลได้รับการเจิมสถาปนาได้ไม่นาน ซามูเอลก็เรียกชุมนุม

ประชาชนใหม้าเลือกกษตัริยโ์ดยการจบัฉลาก และจบัไดซ้าอูล จึงป่าวประกาศตั้งเขา
เป็นกษตัริย ์ประชาชนต่างช่ืนชมในความสง่างามของเขา จึงเซ่ซ้องว่า ‚ทรงพระ
เจริญ‛ 

 
ซาอูลผูไ้ดรั้บการสถาปนาให้เป็นกษตัริย ์

เม่ือซาอูลไดเ้ป็นกษตัริยแ์ลว้ ก็ตรัสกบัประชาชนวา่ ถ้าท่านท้ังหลายย าเกรง
พระเจ้าและปรนนิบัติพระองค์ และเช่ือฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และไม่กบฏต่อ
พระบัญชาของพระองค์แล้วไซร้ ท่านท้ังหลายและกษัตริย์ผู้ปกครองเหนือท่านจึงจะ
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เป็นผู้ติดตามพระองค์อันจะเป็นคุณต่อท่าน แต่ถ้าท่านท้ังหลายไม่เช่ือฟังพระสุรเสียง
ของพระองค์ แต่กบฏต่อพระบัญชาของพระองค์ แล้วพระหัตถ์ของพระองค์จะต่อสู้
พวกท่านและกษัตริย์ของท่าน (ซามูเอลฉบบับท่ี1 บทท่ี 12:14,15) 

ช่วงปีแรก ๆ ท่ีซาอูลครองราชยน์ั้น พระองค์ทรงปฏิบติัตามพระประสงค์
ของพระเจ้า ทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์ทรงควรค่าต่อการท่ีทรงได้รับเลือก 
พระองค์ทรงชนะศัตรูหลายต่อหลายคร้ังประชาชนจึงรักพระองค์ แต่วนัหน่ึง
พระองคท์รงหลงระเริงและเลิกยดึถือพระบญัชาของพระเจา้ ดงันั้นแลว้ พระจิตเจา้จึง
เสด็จออกจากพระองค ์ท าใหพ้ระองคท์รงกลายเป็นคนเศร้าหมองและโหดร้าย 

ซามูเอลเสียใจเร่ืองซาอูล พระเจา้จึงตรัสแก่เขาวา่ ‚เจา้จะคร ่ าครวญเร่ืองซา-
อูลไปอีกนานเท่าใด เจา้จงไปหาเจสซีท่ีเบธ็เลเฮม เพราะเราไดเ้ตรียมบุตรคนหน่ึงของ
เขาใหเ้ป็นกษตัริย‛์  ซามูเอลจึงไปท่ีเบ็ธเลเฮมและเจิมดาวิดบุตรของเจสซีจากตระกูล
ยูดาห์ข้ึนเป็นกษตัริย ์ทั้ งน้ีเป็นไปโดยพระบญัชาของพระเจา้ แล้วพระจิตเสด็จลง
มายงัดาวิด ดาวิดนั้นเป็นบุตรคนรองของเจสซี เขามีผมสีบลอนด์ ตาสวยและมี
ใบหนา้แจ่มใส เขาเป็นคนคล่องแคล่วและจิตใจดี อีกทั้งยงัมีฝีมือในการเล่นพิณเป็นท่ี
เล่ืองลือ 

ซาอูลนั้นทรงป่วยทางใจและทรงถูกกดดนัจากการกระท าของวิญญาณชั่ว
ร้าย พระองค์ทรงไดรั้บการถวายค าแนะน าให้พระองค์ทรงหันเขา้หาดนตรี และมีผู ้
ทูลวา่ท่ีเมืองหน่ึงในเบธ็เลเฮมมี 
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ดาวดิ บรรเลงพิณต่อพระพกัตร์กษตัริย ์ซาอูล 

ชายคนหน่ึงช่ือดาวิดเป็นบุตรของเจสซีอาศยัอยู่ท่ีบา้นของเจสซีสามารถเล่นพิณได้
ไพเราะ ดาวิดจึงถูกเรียกเขา้ไปในวงั เม่ือเขาไดม้าเล่นพิณถวายซาอูล พระองคก์็ทรง
ทุเลาและทรงสดช่ืนข้ึน แลว้วญิญาณชัว่ร้ายก็ออกจากพระองคไ์ป 

 

หมายเหตุ : ดูในหนงัสือ ซามูเอลฉบบับท่ี1 บทท่ี 10:17-27, 11-16 
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ดาวดิมีชัยเหนือโกลอิทั 

 
คร้ังหน่ึง ในรัชสมยัของซาอูลไดเ้กิดสงครามระหวา่งชาวอิสราเอลกบัชาว

ปาเลสไตน์ เม่ือทั้งสองฝ่ายสู้รบกนันั้นก็ปรากฏมีชายร่างใหญ่จากทางปาเลสไตน์
ตะโกนใส่ชาวอิสราเอลว่า เจ้าท้ังหลายออกมาท าศึกท าไมเล่า จงเลือกคนแทนพวกเจ้า 
ให้เขาลงมาหาข้าน่ี ถ้าเขาสามารถสู้รบและฆ่าตัวข้าได้ พวกเราจะยอมเป็นข้าของ
พวกเจ้า แต่ถ้าข้าชนะเขาและฆ่าเขาตาย แล้วพวกเจ้าต้องเป็นข้าของพวกเรา และรับ
ใช้เรา (ซามูเอลฉบบับท่ี1 17:8-9) ชายร่างยกัษน้ี์ออกมาหวัเราะเยาะชาวอิสราเอลและ
ด่าวา่ทหารของพระเป็นเจา้อยูส่ี่สิบวนัทั้งเชา้เยน็ กษตัริยซ์าอูลทรงสัญญาวา่จะ
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ประทานรางวลัใหญ่แก่ผูท่ี้สามารถเอาชนะโกลิอทัได ้ แต่ก็ไม่มีชาวอิสราเอลผูใ้ด
อยากเขา้ไปเส่ียงต่อกรกบัยกัษน์ั้น 
 

ในเวลาน้ีเอง ดาวิดเดินทางมายงัค่ายของชาวอิสราเอลเพื่อเยี่ยมเยียนและน า
อาหารจากบิดาไปใหพ้ี่ชายทั้งหลายของตน คร้ันดาวิดไดย้ินท่ีโกลิอทัพูดดงันั้น เขาก็
อาสาจะต่อสู้กบัยกัษน้ี์จึงทูลขอใหก้ษตัริยท์รงอนุญาต 

แต่ซาอูลตรัสกับเขาว่า ‚เจ้ายงัเยาว์นัก ส่วนเขานั้นเป็นนักรบมาตั้ งแต่
เยาวว์ยั‛ 

ดาวิดทูลตอบว่า ‚ขา้รับใช้ของพระองค์ดูแลฝูงแกะให้บิดา และเม่ือสิงโต
และหมีตวัเมียยา่งเขา้มาพรากแกะตวัหน่ึงออกไปจากฝงู ขา้ก็ออกไล่ตามและฟาดมนั
เสียยบัเยินแลว้แยง่แกะออกจากปากของมนั พอมนัลุกข้ึนสู้ ขา้ก็ควา้คอมนัแลว้ฟาด
และเหวี่ยงมนั พระเจา้ผูท้รงช่วยขา้จากอุง้ตีนของสิงโตและหมีฉันใด พระองค์ก็จะ
ทรงช่วยขา้ใหร้อดจากเง้ือมมือของพวกปาเลสไตน์ท่ีมิไดสุ้หนตัน้ี‛ 

ซาอูลทรงเห็นชอบและตรัสวา่ ‚จงไปเถิด แลว้พระเจา้จงสถิตกบัเจา้‛ 
ดาวิดเอาหินเกล้ียงห้ากอ้นใส่ย่าม หยิบเชือกรอก และออกไปสู้กบัโกลิอทั 

โกลิอทัมองดูดาวิดผูเ้ยาวว์ยันกัอย่างดูแคลนและพูดเยาะเยย้ว่า ‚เจา้เห็นขา้เป็นสุนขั
หรือ จึงไดอ้อกมาสู้กบัขา้ดว้ยไมก้บักอ้นหิน‛ 

ดาวดิตอบวา่ เจ้าสู้กับข้าด้วยดาบ หอก และโล่ แต่ข้าสู้กับเจ้าในพระนามของ
พระเจ้าแห่งกองทัพสวรรค์ท่ีเจ้าท้าทายอยู่นี ้และวันนี้พระองค์จะทรงส่งเจ้าให้อยู่ใน
มือข้า ...และท้ังโลกจะประจักษ์ว่ามีพระเจ้าสถิตในอิสราเอลเรา   (ซามูเอลฉบบับท่ี1 
17:45)  

เม่ือโกลิอนัยา่งเขา้มา ดาวิดก็วิ่งไปประจนัหนา้ น าหินกอ้นหน่ึงใส่รอกและ
เหวีย่งใส่ยกัษน์ั้น หินนั้นตีเขา้ตรงท่ีหนา้ผาก โกลิอทัหมดสติร่วงลงพื้น ดาวิดวิ่งไปท่ี
โกลิอทั เอาดาบของโกลิอทัมาตดัศีรษะของโกลิอทัเอง คร้ันชาวปาเลสไตน์เห็นดงัน้ี
ก็ตกใจกลวั แลว้ชาวอิสราเอลก็ไล่ตอ้นพวกเขาไปใกลป้ระตูเมืองของตนและสังหาร
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ไปหลายคน ซาอูลทรงแต่งตั้งใหด้าวดิเป็นแม่ทพัและประทานพระธิดาให้ทรงสมรส
กบัเขา 

เม่ือซาอูลและดาวิดเดินทางกลับไปอย่างมีชัย พวกหญิงชาวอิสราเอลก็
ออกมาพบ ร้องเพลง เตน้ร า และร้องว่า   ‚ซาอูลไดท้รงฟาดฟันเป็นพนั และดาวิด
ฟาดฟันเป็นหม่ืน‛ ยงัความไม่พอพระทยัมาสู่กษตัริยซ์าอูล พระองคท์รงเร่ิมอิจฉาใน
ช่ือเสียงของดาวิดและทรงไตร่ตรองท่ีจะฆ่าเขาเสีย ดาวิดหนีไปยงัทะเลทรายและ
ซ่อนตวัจากซาอูลจนกระทัง่พระองคส้ิ์นพระชนม ์

หมายเหตุ : ดูในหนงัสือ ซามูเอลฉบบับท่ี1 บทท่ี 16-31 

 

 

 
กษตัริยด์าวดิ 
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 กษตัริย์ดาวดิ 
หลังจากกษตัริย์ซาอูลส้ินพระชนม์ ดาวิดได้ข้ึนเป็นกษตัริย์ของชาวฮีบรู     

ดาวดิทรงเจียมพระองคแ์ละทรงชอบธรรม ทั้งยงัทรงมีศรัทธาอนัแก่กลา้ในพระเจา้ท่ี
แทจ้ริงและทรงพยายามท าตามพระประสงค์ของพระเจา้ ดาวิดนั้นทรงตอ้งอดทน
อยา่งมากต่อการถูกซาอูลทรงกดข่ีข่มเหงรวมทั้งศตัรูนานา แต่พระองคก์็มิไดอ้าฆาต
แคน้ทั้งยงัไม่ทรงต่อตา้นซาอูลเพราะซาอูลทรงไดรั้บการทรงเจิมจากพระเจา้      แต่
ดาวิดกลบัทรงตั้งความหวงัทั้งปวงในพระเจา้ และพระเจา้ไดท้รงช่วยดาวิดให้ทรง
รอดพน้จากศตัรูทั้งหลาย 

แต่ดาวิดกลบัทรงตกอยูใ่นบาปอนัใหญ่หลวง และพระองค์ไดส้ านึกผิดจาก
เบ้ืองลึกในจิตวิญญาณ คืนนั้นพระองค์กรรแสงจนพระองัศุชลท่วมพระท่ี หลงัจาก
นั้นพระองคก์็ทรงปรับปรุงตนและทรงรักพระเจา้มากข้ึนเร่ือย  ๆ 

ค ่าวนัหน่ึงกษตัริยด์าวิดด าเนินบนดาดฟ้าและและทอดพระเนตรเห็นหญิง
สาวสวยมากคนหน่ึง ดาวดิทรงมีพระประสงคจ์ะไดน้างเป็นชายา พระองคท์รงทราบ
มาวา่สตรีนั้นช่ือนางบาธเชบาและเป็นภรรยาของอูริอสัชาวฮิตไตท ์( เปรียบเทียบกบั 
ซามูเอลฉบบับท่ี2 บทท่ี 11:2)  เวลานั้นอูริอสัก าลงัออกรบ (สงครามคร้ังนั้นรบกบั
ชาวอมัโมไนต์) ดาวิดทรงมีพระประสงค์อย่างแรงกล้าท่ีจะให้อูริอสัตาย พระองค์
ทรงไม่สามารถขจัดความปรารถนาอันชั่วร้ายและเป็นบาปน้ีได้ จึงรับสั่งให้ผู ้
บญัชาการทหารวางตวัอูริอสัไวต่้อสู้แนวหนา้ เขาจะไดถู้กฆ่าตาย พระประสงคข์อง
ดาวดิเป็นจริง พอนางบาธเชบาทราบวา่สามีตายก็ร้องไห ้

เม่ือช่วงเวลาเศร้าโศกผา่นพน้ไป        กษตัริยด์าวดิทรงส่งคนไปรับนางบาธ-
เชบามาท่ีเรือนของพระองค ์ต่อมานางไดเ้ป็นชายาของพระองค ์ถือไดว้า่กษตัริยท์รง
กระท าบาปอนัชัว่ร้ายยิ่งถึงสองเท่าต่อสายพระเนตรของพระเจา้ หลงัจากนั้นไม่นาน 
นางบาธเชบาไดใ้หก้ าเนิดโอรส แต่ดาวดิก็มิไดท้รงคิดวา่พระองคท์รงกระท าผิดอยา่ง
ใหญ่หลวงในสายพระเนตรของพระเจา้ 

แลว้ผูเ้ผยพระวจนะนาธานเขา้เฝ้ากษตัริยด์าวิดโดยอาศยัพระบญัชาของพระ
เจา้และทูลว่า ‚เมืองหน่ึงมีชายสองคน คนหน่ึงรวยคนหน่ึงจน คนรวยมีฝงูสัตวน์อ้ย
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ใหญ่จ านวนมาก แต่คนจนมีเพียงลูกแกะเพศเมียตวัหน่ึงท่ีเขาไดซ้ื้อมา เล้ียงดูและทนุ-
ถนอม ลูกแกะนั้นโตข้ึนมาพร้อมกบัเขาและลูก ๆ ของเขา กินขนมปังของเขาและด่ืม
จากถว้ยของเขา นอนหลบัในออ้มอกเขาและเป็นเสมือนลูกสาวของเขา วนัหน่ึงมีผู ้
เดินทางมาหาคนรวย คนรวยนั้นมิไดน้ าลูกแกะจากฝงูของตนไปเชือดให้คนเดินทาง 
แต่กลบัเอาลูกแกะของคนจนไปเชือดเล้ียงแขก‛ 

กษตัริยก์ร้ิวชายผูน้ี้ยิ่งนักและตรัสกบันาธานว่า ‚ตราบท่ีพระเจา้ยงัทรงอยู ่
ชายท่ีท าเช่นน้ีตอ้งตายแน่ และเขาควรคืนลูกแกะเจด็เท่าเพราะเขาไร้เมตตาปรานี‛ 

นาธานจึงทูลดาวิดวา่ ‚ท่านเป็นชายท่ีท าเช่นน้ี พระเจา้ของอิสราเอลจึงตรัส
วา่ ‘เราเจิมท่านให้เป็นกษตัริยเ์หนืออิสราเอล และเราไดช่้วยชีวิตเจา้จากเง้ือมมือของ
ซาอูล แลว้ท าไมเจา้จึงไม่เห็นความส าคญัของพระวาจาของพระองคเ์ล่า เจา้เอาภรรยา
ของอูริอสัมาเป็นของตน และเจา้ฆ่าเขาดว้ยคมดาบของลูกหลานแห่งอมัโมน ดงันั้น 
นบัจากน้ีไป ดาบนั้นจะอยู่ในเรือนของเจา้ตลอดไป เราจะลุกข้ึนขบัผีร้ายออกจาก
เรือนของเจา้’‛ 

แลว้ดาวดิตรัสกบันาธานวา่ ‚ขา้ไดท้  าบาปต่อพระเจา้‛ 
นาธานทูลตอบวา่ ‚พระเจา้ไดท้รงยกบาปของท่าน ท่านจะไม่ส้ินพระชนม ์

แต่บุตรท่ีเกิดจากท่านจะตายอยา่งแน่นอน‛ แลว้ผูเ้ผยพระวจนะนาธานก็ออกไปจาก
เรือนของพระองค ์

ดาวดิทรงเขา้พระทยัแลว้วา่พระองคไ์ดท้รงกระท าบาปท่ีชัว่ร้ายเพียงใดและ
ทรงส านึกบาปอย่างสุดซ้ึง แล้วพระเจ้าทรงอภยัให้ดาวิด ดาวิดกรรแสงและทรง
ภาวนาถวายพระเจา้ ทั้งยงัทรงอดอาหารและทรงทอดพระองคล์งท่ีพื้นดิน แลว้โอรส
ของพระองคก์็ส้ินพระชนมใ์นวนัท่ีเจด็   

บาปของดาวิดนั้นใหญ่หลวงนัก แต่พระองค์ทรงส านึกผิดอย่างสุดซ้ึงและ
จริงใจ พระเจา้จึงทรงยกโทษใหพ้ระองค ์ในเวลาท่ีกษตัริยด์าวิดทรงส านึกบาปอยูน่ั้น 
พระองคไ์ดท้รงเขียน เพลงสดุดีแห่งการส านึกบาป ซ่ึงเป็นเพลงสดุดีบทท่ี 50 อนัเป็น
แบบอยา่งของการส านึกบาป โดยข้ึนตน้วา่ ข้าแต่พระเจ้าขอทรงแสดงพระกรุณาต่อ
ข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ ขอทรงลบการทรยศของข้าพระองค์
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ออกไปตามพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ ขอทรงล้างข้าพระองค์จากความบาปผิด
ให้หมดส้ิน และขอทรงช าระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์... 

กษตัริยด์าวิดทรงเป็นผูมี้ความเช่ืออนัยิ่งใหญ่ ทรงอ่อนนอ้ม และทรงเช่ือฟัง 
พระเจ้าจึงทรงคุ้มครองราชบลัลังก์ของดาวิดและทรงช่วยเหลือดาวิดในทุกเร่ือง 
รวมทั้งใหพ้ระองคท์รงชนะศึกในสงครามกบัชนชาติเพื่อนบา้น  

 

นครเยรูซาเลม็โบราณ 

ดาวิดทรงยึดครองและทรงสถาปนานครเยรูซาเล็ม เป็นเมืองหลวงของ
ราชอาณาจกัรอิสราเอล พระองคท์รงตั้งปะร าใหม่ท่ีนัน่แทนท่ีปะร าของโมเสสท่ีทรุด
โทรมลง และพระองค์ไดท้รงน าหีบพนัธสัญญาไปสถิตไวท่ี้นัน่ดว้ยความเคารพยิ่ง 
ดาวดิมีพระประสงคจ์ะสร้างวหิารถาวรแต่พระเจา้ตรัสวา่ ‚เจา้อยา่สร้างพระนิเวศเพื่อ
นามของเราเลย เพราะเจา้ไดท้  าสงครามใหญ่และท าให้เกิดการนองเลือด แต่บุตรท่ีจะ
ข้ึนเป็นกษตัริยต่์อจากเจา้จะสร้างพระนิเวศในนามของเรา (I พงศาวดาร 22:6) 
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แต่ในเวลานั้นพระเจา้ทรงประกาศแก่ดาวิดว่า อาณาจักรของเจ้าจะคงอยู่

ตลอดไป (I พงศาวดาร 28:7) ซ่ึงหมายความวา่พระคริสตผ์ูจ้ะเสด็จมามากอบกูโ้ลก
และทรงครองราชยต์ลอดนิรันดร์นั้นจะมาจากเช้ือสายของพระองค ์

ดาวดินิพนธ์บทเพลงศกัด์ิสิทธ์ิหรือบทเพลงสดุดีไวเ้ป็นจ านวนมาก พระองค์
ทรงขบัร้องบทเพลงเหล่าน้ีในการสวดภาวนาถวายแด่พระเจา้พร้อมทรงเล่นพิณและ
เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ดว้ย ดาวิดทรงใชบ้ทเพลงสรรเสริญเหล่าน้ีเพื่อทรงวิงวอนต่อพระ
เจา้ ทรงส านึกบาปต่อพระเจา้ ทรงเชิดชูความยิ่งใหญ่ของพระเจา้ และทรงพยากรณ์
ถึงการเสด็จมาของพระคริสตแ์ละพระทรมานท่ีพระคริสตจ์กัตอ้งทรงไดรั้บเพื่อพวก
เรา พระศาสนจกัรอนัศกัด์ิสิทธ์ิจึงเรียกกษตัริยด์าวิดวา่เป็น ผู้นิพนธ์เพลงสดุดี และ ผู้
เผยพระวจนะ 

พระศาสนจกัรใช้เพลงสดุดีของดาวิดเพื่ออ่านและขบัร้องในการประกอบ
พิธีกรรม บทเพลงสดุดีบทเพลงศักด์ิสิทธ์ิดังกล่าวทั้ งหมดบรรจุไว้ในหนังสือ
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเรียกวา่ เพลงสดุดี (บทเพลงสรรเสริญ) Psalter ซ่ึงเป็นหนงัสือในพนัธ-
สัญญาเดิมท่ีถูกน ามาใช้มากท่ีสุด บทภาวนาของคริสต์ศาสนจกัรออร์โธด็อกหลาย
บทใชถ้อ้ยค าจากบทสดุดีในหนงัสือน้ี 

ดาวิดทรงครองราชย์อยู่ส่ีสิบปีและส้ินพระชนม์เม่ือทรงชรามาก เม่ือ
พระองค์ทรงด ารงพระชนม์ชีพอยู่นั้น พระองค์ทรงแต่งตั้งซาโลมอนพระโอรสให้
เป็นรัชทายาท และต่อมามหาปุโรหิตซาโดกและผูเ้ผยพระวจนะนาธานได้เจิม
พระองค์ให้ทรงเป็นกษัตริย์ ก่อนดาวิดส้ินพระชนม์พระองค์ทรงถ่ายทอดพระ-
ประสงคข์องพระองคต่์อซาโลมอนท่ีจะทรงสร้างพระวหิารแห่งพระเจา้ใหส้ าเร็จ  

 
หมายเหตุ : ดูในหนงัสือ II ซามูเอล และ I พงศาวดาร 
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กษตัริย์ซาโลมอน 

เม่ือซาโลมอนไดท้รงข้ึนเป็นกษตัริย ์พระองค์ทรงถวายบูชานบัพนัแด่พระ
เจา้ คืนหน่ึงพระเจา้ทรงปรากฏพระองคต่์อซาโลมอนในพระสุบิน ตรัสวา่ ‚จงขอส่ิง
ท่ีเจา้อยากไดเ้ถิด แลว้เราจะใหเ้จา้‛ 

ซาโลมอนทรงทูลวา่ ‚พระองคเ์จา้ขา้ พระองคท์รงให้ขา้เป็นกษตัริย ์และขา้
เป็นเพียงเด็กนอ้ย บดัน้ี ขอพระองคโ์ปรดประทานปรีชาญาณและวิจารณญาณแก่ขา้
เพื่อขา้จะไดป้กครองคนเหล่าน้ีได‛้  

พระเจา้ทรงพอพระทยัค าตอบของซาโลมอนนักและตรัสว่า เน่ืองจากเจ้า
ไม่ได้ขอให้ตนเองอายุยืน มั่งมี หรือชนะศัตรู แต่เจ้ากลับขอให้มีปรีชาญาณเพ่ือ
ปกครองประชาชน ข้ากจ็ะให้เจ้ามีปรีชาญาณอย่างท่ีไม่เคยมีใครมีและจะไม่มีใครมี
ดั่งเช่นเจ้า อีกท้ังเจ้าไม่ได้ขอให้ร ่ารวยและรุ่งเรือง แต่ข้ากจ็ะให้เจ้า และถ้าเจ้ารักษา
บัญญติัของเรา เรากจ็ะให้ชีวิตแก่เจ้าด้วย (I พงศก์ษตัริย ์3:5-9; II พงศาวดาร 1:7) 

 

 

ซาโลมอนทรงพิพากษา 
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ซาโลมอนทรงแสดงพระปรีชาญาณของพระองค์แก่คนทั้ งปวงในการ

พิพากษา เม่ือพระองคท์รงข้ึนครองราชยไ์ดไ้ม่นาน มีหญิงสองคนเขา้เฝ้าพระองคเ์พื่อ
ขอประทานค าตดัสิน หญิงทั้งคู่อาศยัอยู่ในบา้นเดียวกนัและต่างก็มีบุตรหน่ึงคน อยู่
มาคืนหน่ึงหญิงคนหน่ึงในนั้นท าลูกของตนตายและน าศพนั้นไปวางขา้งหญิงอีกคน
แลว้เอาลูกท่ีมีชีวติอยูข่องเขาไปเป็นของตน รุ่งข้ึนหญิงทั้งสองทะเลาะกนั ต่างคนต่าง
วา่ ‚เด็กท่ีมีชีวิตอยู่เป็นลูกของขา้ ส่วนเด็กท่ีตายเป็นลูกของเจา้‛ ทั้งสองเถียงกนัท่ี
เบ้ืองพระพกัตร์กษตัริย ์เม่ือซาโลมอนสดบัฟังดงันั้นจึงทรงบญัชาว่า ‚เอาดาบมาให้
ขา้‛ 

เม่ือดาบถึงพระหตัถ์ของซาโลมอน พระองคก์็รับสั่งว่า ‚จงหัน่เด็กท่ีไม่ตาย
ออกเป็นสองท่อน ใหท้ั้งสองคนเอาไปคนละคร่ึง‛   

พระวาจาดงักล่าวท าใหห้ญิงหน่ึงในสองร้องไหพ้ลางวา่ ‚พระองคโ์ปรดทรง
พระกรุณามอบเด็กใหน้างไปเถิด อยา่ฆ่าเด็กเลย‛ 

แต่หญิงอีกคนกลบัวา่ ‚ไม่ตอ้งใหข้า้หรือใหน้างหรอก ขอจงแบ่งเด็กเสีย‛  
แลว้ซาโลมอนรับสั่งวา่ ‚จงมอบเด็กให้หญิงคนท่ีพูดวา่ ‘มอบเด็กให้นางไป

เถิด อยา่ฆ่าเด็กเลย’ เพราะนางเป็นมารดาของเด็กนั้น‛ 
เม่ือผูค้นได้ยินเช่นน้ีก็ต่างย  าเกรงกษตัริย์เพราะทุกคนได้ประจกัษ์ถึงประ

ปรีชาญาณท่ีพระเจา้ทรงมอบใหพ้ระองค ์
ซาโลมอนทรงแสดงพระปรีชาญาณของพระองค์ทั้ งในการปกครอง

ประชาชนและเร่ืองทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบักษตัริย ์ช่ือเสียงของพระองค์แพร่กระจาย
ไปถึงนอกดินแดนอิสราเอลและชนชาติเพื่อนบา้น 

ซาโลมอนทรงท าตามพระประสงคข์องดาวดิผูท้รงเป็นพระบิดาดว้ยการทรง
เร่ิมสร้างพระวิหารแห่งพระเจา้ข้ึนท่ีกรุงเยรูซาเล็ม โดยทรงเลือกสร้างท่ีภูเขาโมรีอา
อนัเป็นการแสดงถึงดาวดิและเป็นภูเขาท่ีอบัราฮมัน าอิสอคัไปบูชายญั พระวิหารแห่ง
พระเจา้ใชค้นงานสร้าง 185,000 คน และใชเ้วลาเจ็ดปีคร่ึง วิหารน้ีถูกสร้างข้ึนโดย
อาศยัรูปแบบปะร าของโมเสสและแบ่งเป็นส่วนของ พระแท่นบูชาศักดิ์สิทธ์ิ Holy of 
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Holies, พลับพลาเตรียมพิธี sanctuary และ ลานพลับพลา courtyard แต่มีพื้นท่ี
กวา้งขวางกวา่และใหญ่โตกวา่ ก าแพงของพระวิหารท าดว้ยศิลา ดา้นนอกปิดดว้ยหิน
อ่อนสีขาว ด้านในปิดด้วยทอง ส่วนประกอบทั้ งหมดของวิหารท่ีเก่ียวข้องกับ
พิธีกรรมทางศาสนาท าดว้ยทอง 

เม่ือพระวิหารแล้วเสร็จ ซาโลมอนเรียกชุมนุมผูอ้าวุโสทั้งหมดรวมทั้งคน
จ านวนมากมาร่วมพิธีถวายบูชา เม่ือน าหีบพนัธสัญญาเขา้มาก็มีการเป่าแตรและร้อง
เพลงแห่งจิตวิญญาณ พระสิริของพระเจา้ในรูปของเมฆก็ปกคลุมทัว่พระวิหารมาก
เสียจนเหล่าปุโรหิตไม่อาจประกอบพิธีต่อไปได ้ซาโลมอนก็เสด็จข้ึนไปพระราชวงั 
ทรงคุกเข่าและทรงชูพระหัตถ์ทั้งสองข้ึนสูงเพื่อทรงวิงวอนให้พระเจ้าทรงรับค า
ภาวนาไม่เฉพาะแต่ของชาวอิสราเอลเท่านั้น แต่รวมถึงคนนอกดว้ย เม่ือพระองคท์รง
ภาวนาเช่นน้ีแลว้ ก็มีไฟลงมาจากฟ้าและกลืนกินเคร่ืองถวายบูชาท่ีเตรียมไวใ้นพระ
วหิาร 

รัชสมยัของซาโลมอนเป็นไปโดยสันติสุข ผูค้นจากแดนไกลหลายแห่ง
เดินทางมายงักรุงเยรูซาเล็มเพื่อช่ืนชมกษตัริยแ์ละรับฟังพระปรีชาญาณของพระองค ์
พระราชินีเชบาทรงทราบถึงช่ือเสียงของซาโลมอนก็เสด็จมาทรงทดสอบพระองค์
ดว้ยปริศนาต่าง ๆ คร้ันพระนางทรงยอมรับพระปรีชาญาณของพระองค ์ก็ตรัสวา่ ขอ
ถวายพระพรแด่พระเจ้าของท่านท่ีได้ทรงพอพระทัยในตัวท่านและทรงให้ท่าน
ปกครองเหนืออิสราเอล  (I พงศก์ษตัริย ์10-9) 

ก่อนซาโลมอนส้ินพระชนม ์พระองคไ์ดท้รงกระท าบาปต่อพระเจา้ พระองค์
ทรงมีชายาหลายองคซ่ึ์งในจ านวนน้ีมีพวกนอกรีตอยูด่ว้ย ซาโลมอนทรงสร้างวิหาร
ของพวกนอกรีตหลายแห่งทั้งยงัเสด็จไปท่ีนัน่ดว้ย 
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พระวหิารของซาโลมอน 

พระเจา้จึงทรงน าพระพรของพระองค์คืนจากซาโลมอน แลว้ชาวฮีบรูก็ก่อ
จลาจลและกบฏต่อตา้นซาโลมอน ซาโลมอนจึงทรงตระหนกัแลว้วา่ทรงถูกพระเจา้
ลงโทษเน่ืองจากบาปของพระองค์และทรงเร่ิมส านึกบาป แต่พระทยัของพระองค์
มิไดเ้ต็มเป่ียมดว้ยความส านึกเหมือนเช่นดาวิด ดงันั้น            แมพ้ระเจา้ทรงอภยัให้
ซาโลมอนและทรงรักษาอาณาจกัรของซาโลมอนไวต้ลอดพระชนมชี์พของพระองค ์
พระเจา้ก็ยงัไดท้รงประกาศผ่านทางผูเ้ผยพระวจนะว่าหลงัจากการส้ินพระชนม์ของ
ซาโลมอนแลว้ อาณาจกัรอิสราเอลจะถูกแบ่งเป็นสอง แลว้โอรสของซาโลมอนจะ
ไดรั้บส่วนท่ีเลก็กวา่ 

หมายเหตุ : ดูในหนงัสือ I พงศ์กษตัริย ์บทท่ี 3-11;  I พงศาวดาร บทท่ี 22, 28, 29;      
I  พงศาวดาร บทท่ี 1-9.  
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อาณาจกัรอสิราเอลถูกแบ่งเป็นสอง : 

ยูดาห์และอสิราเอล 

 

หลังจากซาโลมอนส้ินพระชนม์ เรโฮโบมพระโอรสทรงข้ึนครองราชย ์
พระองครั์บสั่งประชาชนอยา่งเกร้ียวกราดวา่ ‚บิดาของเราทรงบรรทุกบนแอกของเจา้ 
เราจะท าให้แอกของเจา้หนกัยิ่งข้ึนไปอีก บิดาของเราเฆ่ียนเจา้ดว้ยแส้แต่เราจะเฆ่ียน
เจา้ดว้ยแมงป่อง (แมงป่องมีหางเป็นพวงเหล็กไน) 

เรโฮโบมทรงถูกคนในพื้นท่ีกวา้งใหญ่ในอาณาจักรอิสราเอลลุกฮือข้ึน
ต่อตา้น ส่วนวงศว์านจ านวนหลายสิบในอิสราเอลตีตวัออกจากเรโฮโบม และหนัไป
เลือกเยโรโบมจากวงศ์วานของเอฟาริมเพื่อเป็นกษัตริย์ของตนและสถาปนา
อาณาจกัรพิเศษซ่ึงใชช่ื้อวา่อิสราเอล ส่วนวงศว์านยดูาห์และเบนยามินยงัอยูก่บัเรโฮ-
โบมและสถาปนาอาณาจกัรยูดาห์ และเร่ิมมีการชาวอิสราเอลท่ีอยูใ่นอาณาจกัรน้ีว่า
พวกยวิ 

ดว้ยเหตุน้ี อาณาจกัรอิสราเอลจึงถูกแบ่งเป็นสอง คือ อาณาจกัรยูดาห์และ
อาณาจกัรอิสราเอล โดยกรุงเยรูซาเล็มยงัคงเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรยดูาห์ ส่วน
เมืองสะมาเรียเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล 
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 ในงานฉลองใหญ่ปรากฏมีประชาชนในอาณาจกัรอิสราเอลข้ึนไปนมสัการ
พระเจ้าในพระวิหารท่ีเยรูซาเล็ม ยงัความไม่พอพระทัยสู่กษัตริย์เยโรโบมนัก 
พระองคท์รงเกรงว่าประชากรของพระองคจ์ะไปสนิทสนมกบัพวกยิวและจะไปอยู่
กบัอาณาจกัรยดูาห์ เยโรโบมทรงไม่มีพระประสงคใ์หพ้วกเขาไปกรุงเยรูซาเล็มอีก จึง
ทรงตั้ งวตัถุบูชาเป็นรูปลูกววัทองสองตัวไว้ท่ีเมืองสองเมืองในอาณาจักรของ
พระองคแ์ละรับสั่งกบัประชาชนวา่  ‚พวกเจา้ไม่จ  าเป็นตอ้งไปกรุงเยรูซาเล็มอีกแลว้ 
เพราะพระเจา้ของพวกเจา้ท่ีทรงน าเจา้ออกจากอิยิปต์นั้นประทบัอยู่ท่ีน่ีแล้ว‛  ชาว
อิสราเอลทั้งปวงจึงหันมานมสัการเทวรูปพวกน้ีแทนท่ีจะเป็นพระเจา้ท่ีแทจ้ริง แลว้
กษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรอิสราเอลทุกพระองคถ์ดัจากเยโรโบมเป็นตน้มาก็กลบัไม่ทรง
นบัถือพระเจา้แต่กลบัทรงนบัถือรูปป้ันทางโลก ทั้งยงัทรงท าให้ชาวอิสราเอลทั้งปวง
ไม่นบัถือศาสนาดว้ย 

ฝ่ายอาณาจกัรยดูาห์นั้น กษตัริยทุ์กพระองคท์รงสืบเช้ือสายมาจากดาวิด แต่มี
อยู่ไม่ก่ีพระองค์ท่ีทรงมีพระเมตตาหรือทรงเล่ือมใสในศาสนา ส่วนประชาชนก็ท า
ตามอยา่งกษตัริยท่ี์ไม่เล่ือมใสในศาสนาดว้ยการท าบาปมากมายต่อพระเจา้ ต่อมาพระ
เจา้จึงทรงส่ง ผู้เผยพระวจนะ หลายท่านมาเพื่อให้ชาวฮีบรูทั้งท่ีเป็นพวกยูดาห์และ
อิสราเอลไดส้ านึก  

 

 

หมายเหตุ : ดูในหนงัสือ  I พงศก์ษตัริย ์บทท่ี 12-15;   II พงศาวดาร บทท่ี 10-13 

 

 



 
 

276 
 

พนัธสัญญาเดมิ 

 
ประกาศกผู้เผยพระวจนะ 

 

ประกาศกคือผูท่ี้ประกาศพระวจนะโดยอาศยัการดลใจจากพระจิตเจา้ดว้ย
การพยากรณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การเสด็จมาของพระผูท้รง
กอบกูโ้ลก พวกท่านประกาศพระประสงคข์องพระเจา้ สั่งสอนประชาชนให้มีความ
เช่ือและเล่ือมใสศรัทธาอยา่งแทจ้ริงรวมทั้งยงัไดแ้สดงหมายส าคญัและอศัจรรยต่์าง ๆ 

พวกท่านช้ีให้ชาวฮีบรูท่ีลุ่มหลงบูชาวตัถุไดต้าสว่างและส านึกบาป    ผูเ้ผย
พระวจนะบางท่านสั่งสอนโดยปากเปล่าเท่านั้น และบางท่านยงัไดเ้ขียนหนงัสืออนั
ศกัด์ิสิทธ์ิโดยอาศยัการดลใจจากพระจิตเจา้ไวเ้ป็นจ านวนมาก 

ผูเ้ผยพระวจนะท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดท่ีอาศยัอยูใ่นอาณาจกัรอิสราเอล ไดแ้ก่ เอลี-
ยาห์ เอลิชา และ โยนาห์ ส่วนท่ีอาศยัอยูใ่นอาณาจกัรยดูาห์ ไดแ้ก่ อิสยาห์ เยเรมีห์ มิ-
คาห์ เอเซกีล และ ดาเนียล 
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ผู้เผยพระวจนะเอลยีาห์ 

ผูเ้ผยพระวจนะเอลียาห์มีชีวิตอยูใ่นรัชสมยัของกษตัริยอ์าฮบัแห่งอิสราเอลผู ้
ไม่ศรัทธาในศาสนา ทั้งยงับูชาเทวรูปบาลและยงัทรงบงัคบัให้ประชาชนท าตาม เอลี-
ยาห์เขา้เฝ้าอาฮบัและทูลประกาศในพระนามของพระเจา้วา่ ‚ดว้ยเหตุท่ีกษตัริยไ์ม่ทรง
นบัถือพระเจา้ ช่วงหลายปีน้ีก็จกัไม่มีทั้งน ้ าคา้งและฝนตกนอกเสียจากว่าขา้จะเอ่ย
ปาก‛ 

เม่ือเวลาผ่านไปก็เกิดภยัแล้งรุนแรง แมแ้ต่หญ้าก็ยงัตาย และเกิดภาวะอด
อยาก เอลียาห์ท าตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยการปักหลักข้างล าธารใน
ทะเลทรายโดยมีอีกาน าขนมปังและเน้ือมาให้เป็นอาหาร ส่วนน ้ าท่านก็ด่ืมจากล าธาร 
คร้ันล าธารเหือดแหง้ลง พระเจา้ก็รับสั่งใหผู้เ้ผยพระวจนะนั้นไปหาหญิงหมา้ยยากจน
คนหน่ึงและอาศยัอยู่กบันางท่ีเมืองเซเรปัธในไซดอนซ่ึงเป็นเมืองของพวกนอกรีต 
หญิงหม้ายน้ีอาศยัอยู่กับบุตรชาย นางมีแป้งอยู่เพียงหน่ึงหยิบมือและมีน ้ ามนัอยู่
เล็กน้อย เอลียาห์ไปท่ีเมืองเซเรปัธและบอกให้นางอบขนมปังให้และสัญญาว่า
ตลอดเวลาท่ีพระเจา้ไม่ทรงส่งฝนมาตกบนโลกนั้น แป้งกบัน ้ามนัของนางจะไม่ลดลง 
หญิงนั้นก็เช่ือและท าตาม แลว้แป้งกบัน ้ ามนัของนางก็ไม่ลดลง จากนั้นไม่นานบุตร
ของนางป่วยและตาย ผูเ้ผยพระวจนะเอลียาห์สวดภาวนาต่อพระเจา้เป็นเวลาสามวนั
เพื่อเด็กชายแลว้เด็กนั้นก็ฟ้ืนข้ึนมา 

ฤดูแลง้นั้นเป็นเวลาสามปีคร่ึง เอลียาห์ปฏิบติัตามพระบญัชาของพระเจา้โดย
กลบัไปเขา้เฝ้าอาฮบัอีกคร้ังหน่ึงและทูลแนะให้พระองค์ทรงรวบรวมชาวอิสราเอล
ไปท่ีภูเขาคาร์เมล เม่ืออาฮบัทรงรวบรวมประชาชนแลว้ เอลียาห์ก็ทูลวา่ ‚พระองคพ์อ
พระทยันักท่ีมิไดน้ับถือพระเจ้า ขอพระองค์ทรงรู้จกักบัพระเจา้ท่ีแทจ้ริงเถิด เรามา
ถวายเคร่ืองบูชากนั ใหพ้ระองคถ์วายต่อบาล และขา้ถวายต่อพระเจา้ แต่อยา่ไดจุ้ดไฟ 
ผูท่ี้ส่งไฟจากฟ้ามาจุดเคร่ืองบูชาจะเป็นพระเจา้ท่ีแทจ้ริง‛ ทุกคนตกลงตามนั้น  
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ผูเ้ผยพระวจนะเอลียาห์ไดรั้บอาหารจากอีกาตลอดหนา้แลง้ 

พวกปุโรหิตของบาลน าเคร่ืองบูชามาเป็นคนแรก พวกเขาเตรียมแท่นน าลูก
ววัมาวางแลว้กระโดดไปรอบ ๆ ทั้งวนัพร้อมร้องวา่ ‚บาล บาล โปรดสดบัฟังเราเถิด‛  
แต่ก็ไม่ได้รับค าตอบ คร้ันค ่าลงเอลียาห์เตรียมแท่นและขุดร่องดินรอบแท่น น าฟืน
กบัลูกววัวางไวบ้นแท่นแลว้บอกให้พวกเขาเทน ้ าลงบนเคร่ืองบูชาให้น ้ าไหลเต็มร่อง
ดิน แลว้เอลียาห์ก็หันไปสวดภาวนาต่อพระเจา้ว่า ทนัใดนั้น ไฟจากพระเจา้ก็ลงมา
จากฟ้าและเผาไหมท้ั้งฟืนและเคร่ืองบูชา ทั้งแผดเผาไปถึงน ้ าท่ีอยูเ่ต็มร่องดินและหิน
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 ท่ีวางพระแท่นดว้ย ทุกคนต่างทรุดลงท่ีพื้นดว้ยความกลวัและร้องว่า ‚พระองค์ทรง
เป็นพระเจา้ท่ีแท ้พระองคท์รงเป็นพระเจา้ท่ีแท‛้ 

จากนั้นเอลียาห์ข้ึนไปท่ียอดเขาเพื่อสวดภาวนาขอให้ฝนตก พลนัมีลมพดั
จากภูเขา เมฆกอ้นใหญ่ก็มาเตม็ทอ้งฟ้า แลว้ฝนก็ตกหนกั 

 
ผูเ้ผยพระวจนะเอลียาห์ ข่ีอคัคียานสู่สวรรค ์

แมเ้กิดอศัจรรยเ์ช่นน้ี    ราชินียาเซเบลชายาของอาฮบัก็ยงัคงทรงกลัน่แกลง้
เอลียาห์ท่ีท าให้เหล่าปุโรหิตของบาลถึงตาย เอลียาห์หลบหนีไปในทะเลทรายตั้งแต่
ถูกพวกเขาออกตามล่า ส าหรับท่านแล้วดูเหมือนท่านเป็นคนเดียวท่ีเช่ือในพระเจา้
และบดัน้ีจิตใจท่านกลบัสูญเสีย แต่พระเจา้ยงัทรงสร้างความมัน่ใจให้ท่านดว้ยการ
ปรากฏพระองคต่์อท่านในยามค ่าคืนขณะท่ีท่านอยูใ่นถ ้าบนภูเขาโฮเรบ 
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พระสุรเสียงของพระเจา้ตรัสแก่ท่านวา่ ‚เอลียาห์ จงออกมายืนบนภูเขาให้อยู่

ในสายพระเนตรของพระเจา้เถิด‛ แลว้พายุก็พดัแรงเสียจนภูเขาฉีกขาดส่วนหินผาก็
กระจดักระจาย แต่พระองคก์็ไม่ไดป้ระทบัอยู่ในสายลมน้ี จากนั้นก็เกิดแผ่นดินไหว 
แต่พระองคไ์ม่ไดป้ระทบัอยูใ่นแผน่ดินไหวนั้นเช่นกนั พลนัเกิดไฟลุก แต่พระองคก์็
ไม่ไดป้ระทบัอยูใ่นไฟนั้น ทา้ยท่ีสุดก็มีลมสงบพดัมา พระองคพ์ระทบัอยูใ่นลมนัน่ 

พระองคท์รงปลอบประโลมเอลียาห์ ตรัสวา่ในบรรดาชาวอิสราเอลนั้นยงัคง
มีคนท่ีไม่ไดน้มสัการวตัถุบูชาอยู่เจ็ดพนัคน ซ่ึงพระองค์จะทรงยกเอลิชาซ่ึงเป็นคน
หน่ึงในจ านวนน้ีข้ึนเป็นผูเ้ผยพระวจนะถดัจากท่าน และรับสั่งให้เอลียาห์เจิมเอลิชา
ดว้ย 

การปรากฏพระองค์คร้ังน้ีแสดงให้เอลียาห์เห็นว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเป็น
เพียงผูพ้ิพากษาท่ีคอยลงโทษและเขม้งวดเท่านั้น แต่ยงัทรงเป็นพระบิดาท่ีทรงพระ
เมตตาอีกดว้ย และน่ียงัเป็นนิมิตถึงการเสด็จมายงัโลกของพระเยซูคริสต ์ผูท่ี้มิไดท้รง
พิพากษาและลงโทษ แต่เป็นผูท้รงใหอ้ภยัและช่วยผูค้นใหร้อดพน้ 

เอลียาห์นั้นปฏิบติัตามแนวทางของพระเจา้ดว้ยการเจิมเอลิชาเป็นผูเ้ผยพระ-
วจนะผูท่ี้ต่อมาไดเ้ป็นศิษยข์องท่าน เม่ือทั้งสองท่านอยูด่ว้ยกนั เอลียาห์ก็พูดกบัเอลิชา
วา่ ‚เจา้ตอ้งการใหข้า้ท าอะไรใหเ้จา้ก็จงขอมาเถิด ก่อนท่ีขา้จะไปจากเจา้‛  

เอลิชาตอบว่า ‚ขา้วิงวอนท่าน ขอให้จิตวิญญาณของท่านตกทอดมายงัข้า
เป็นสองเท่าเถิด‛ 

เอลียาห์ก็วา่ ‚เจา้ขอส่ิงท่ียากนกั แต่เอาเถิด หากเจา้เห็นขา้เม่ือขา้ถูกพรากไป
จากเจ้าแล้วเจ้าก็จะได้ตามนั้น แต่ถ้าหาไม่แล้วก็จะไม่เป็นตามนั้น‛ ทั้ งสองเดิน
ออกไปไกล พลนัปรากฏมีรถมา้เป็นไฟทั้งมา้ทั้งรถพาเอลียาห์ไปสวรรค์ในสายลม
วน 

เอลิชาเห็นดงันั้นก็ร้องไห้ว่า ‚บิดาของขา้ บิดาของขา้ รถมา้แห่งอิสราเอล
และคนข่ีมา้นั้น‛ 
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ค าพูดของผูเ้ผยพระวจนะเอลิชาหมายความว่าผูเ้ผยพระวจนะเอลียาห์ผู ้

ศกัด์ิสิทธ์ินั้นอาศยัค าภาวนาของท่านไดป้กป้องอาณาจกัรอิสราเอลจากเหล่าศตัรูได้
ดีกวา่กองทพัแห่งอิสราเอลทั้งปวง ทั้งรถมา้และมา้ ในเวลาน้ี เส้ือคลุมชั้นนอกของเอ-
ลียาห์ก็ตกลงท่ีเทา้ของเอลิชา ท่านหยิบเส้ือคลุมข้ึนมา และดว้ยเส้ือคลุมน้ีท าให้ท่าน
ไดรั้บพระพรในการพยากรณ์เป็นสองเท่า 

 

ผู้เผยพระวจนะเอลชิา 
ผูเ้ผยพระวจนะเอลิชาผูศ้กัด์ิสิทธ์ิเป็นบุตรของชาวนานามวา่ชาฟาธ ( I พงศ์

กษตัริย ์19:19) พระเจา้ทรงท าใหผู้เ้ผยพระวจนะมีช่ือเสียงข้ึนมาดว้ยอศัจรรยห์ลายต่อ
หลายคร้ัง 

หลังจากท่ีเอลียาห์ข้ึนสวรรค์ไปแล้ว เอลิชาต้องขา้มแม่น ้ าจอร์แดน ท่าน
อาศยัเส้ือคลุมของเอลียาห์ท าใหน้ ้าแยกจากกนัแลว้ท่านจึงขา้มแม่น ้าท่ีเหือดแหง้ไป 

เม่ือเอลิชาเดินทางมาถึงเมืองเยริโคก็มีชาวเมืองบอกท่านวา่ ‚น ้ าของเราเสีย
พื้นดินจึงแห้งแลง้‛ เอลิชาจึงหว่านเกลือลงไปในบ่อน ้ าแล้วน ้ านั้นก็รสชาติดีและมี
อนามยั 

ท่ีใกล้เมืองเบเธลนั้น เอลิชาพบพวกเด็กท่ีมาจากเมืองหัวเราะเยาะและ
ตะโกนใส่ท่านวา่ ‚ไปให้พน้ อา้ยหัวลา้น ไปให้พน้‛ ท่านจึงบอกพวกเด็กว่าการไม่
เคารพผูใ้หญ่นั้นจะถูกพระเจา้ทรงลงโทษ ทนัใดนั้นมีหมีสองตวัออกมาจากป่าและ
ฉีกเด็กทั้งส่ีสิบสองคนออกเป็นช้ิน ๆ 
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เด็ก ๆ หวัเราะเยย้หยนัต่อผูเ้ผยพระวจนะ เอลีชา 

คร้ังหน่ึงมีหญิงหมา้ยอาภพัร้องไหม้าหาเอลิชาและบอกท่านวา่ ‚สามีของฉนั
ตายแลว้และทิ้งหน้ีสินไวม้ากมาย เจา้หน้ีมาเอาลูกชายของฉนัสองคนเป็นขา้รับใช‛้ 

เอลิชาถามนางวา่ ‚บอกขา้มาเถิดวา่ท่ีบา้นเจา้มีอะไรบา้ง‛  
นางตอบวา่ ‚ไม่มีอะไรเลยนอกจากน ้ามนัเพียงกระปุกเดียว‛ 
เอลิชาบอกนางวา่ ‚จงไปขอยมืภาชนะเปล่าจากเพื่อนบา้นทุกคนให้มากท่ีสุด

ดว้ยตนเอง และเม่ือเจ้าเขา้มาแลว้ให้ปิดประตูลงกลอนให้เจา้และลูกชาย แลว้จงเท
น ้ามนัใส่ภาชนะทุกใบ‛  

นางท าตามนั้น น ้ ามนัถูกรินใส่ภาชนะทุกใบจนเต็ม นางน าน ้ ามนัไปขายใช้
หน้ีแลว้ยงัมีเงินเหลือพอใหน้างและลูกชายใชด้ ารงชีพ 
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ท่ีเมืองชูเนมมีเศรษฐินีคนหน่ึงมีบุตรชายอาศยัอยู ่ต่อมาบุตรของนางลม้ป่วย

ลงกะทนัหันและตายในวนัเดียวกนั นางจึงไปหาเอลิชาและกม้ลงแทบเทา้ท่านดว้ย
ความเศร้าโศก ท่านมาท่ีบา้นท่ีวางศพบุตรชายและท่านสวดภาวนาต่อพระเจา้เป็น
เวลานาน แลว้เด็กก็กลบัเป็นข้ึนมา 

 
ผูเ้ผยพระวจนะเอลีชา ชุบชีวติเด็กจากความตาย 

นามนัผูบ้ญัชาการทหารของกษตัริยแ์ห่งซีเรียป่วยเป็นโรคเร้ือน ไม่มีใคร
รักษาเขาได ้ภรรยาของนามนัไดเ้ด็กหญิงชาวยิวคนหน่ึงมาเป็นบ่าว เม่ือบ่าวเห็นนาย
ของตนทุกข์ทรมานจึงว่า ‚โอ้พระเจ้าของข้าประทบัอยู่หน้าผูเ้ผยพระวจนะของ
พระองคใ์นสะมาเรีย ท่านจะรักษาเขาจากโรคเร้ือน‛ 

นามนัเดินทางไปหาผูเ้ผยพระวจนะเอลิชาในดินแดนอิสราเอล เอลิชาส่งบ่าว
ไปบอกนามนัให้เขาช าระลา้งในแม่น ้ าจอร์แดนเจ็ดคร้ัง นามนัท าตามท่ีประกาศกสั่ง
และเขาก็หายทนัที เขาส่งของขวญัล ้าค่ามาก านลัเอลิชาแต่ท่านมิไดรั้บไว ้

เม่ือนามนักลบับา้น เกฮาซีบ่าวของเอลิชาติดตามเขาไปและอา้งช่ือของท่าน
เพื่อเอาเคร่ืองเงินและเส้ือผา้บางส่วนของเขาไปและน าไปซ่อนไวก่้อนท่ีจะกลบัไป
หาเอลิชา แลว้เอลิชาก็ถามเขาวา่  ‚เกฮาซี เจา้ไปไหนมา‛ 

เกฮาซีตอบวา่ ‚บ่าวของท่านไม่ไดไ้ปไหน‛ 
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ผูเ้ผยพระวจนะจบัโกหกเขาไดแ้ละบอกวา่ ‚ทั้งโรคเร้ือนและเคร่ืองเงินของ

นามนัจงติดตวัเจา้ไป‛ เกฮาซีก็ผละจากเอลิชาดว้ยกายท่ีเป็นโรคเร้ือน 
แมเ้ม่ือผูเ้ผยพระวจนะเอลิชาตายไปท่านก็ยงัแสดงอศัจรรย ์โดยในปีท่ีท่าน

ตายนั้น มีคนหามศพชายคนหน่ึงผ่านอุโมงค์ท่ีฝังศพของเอลิชา แต่พอพวกคนท่ีขุด
หลุมฝังศพชายคนนั้นเห็นศตัรูก็รีบโยนศพไปท่ีอุโมงค์ของผูเ้ผยพระวจนะ พอร่าง
นั้นตกลงไปโดนกระดูกของเอลิชาเขา้ก็กลบัฟ้ืนและลุกข้ึน ( II พงศก์ษตัริย ์บทท่ี 2-
10; 13:1-21)     

 

ผู้เผยพระวจนะโยนาห์ 
ผูเ้ผยพระวจนะโยนาห์มีชีวิตอยู่หลงัผูเ้ผยพระวจนะเอลิชา คร้ังหน่ึงพระเจา้

รับสั่งให้ท่านเดินทางไปเมืองนีนะเวห์ซ่ึงเป็นเมืองของพวกนอกรีตและเป็นเมือง
หลวงของจกัรวรรดิอสัซีเรีย เพื่อประกาศต่อชาวเมืองน้ีวา่พระองคจ์ะทรงท าลายพวก
เขาหากไม่ส านึกบาป แต่โยนาห์ไม่อยากไปพวกศตัรูของชาวอิสราเอลทั้งยงัไม่เช่ือ
ฟังพระเจา้ เขาจึงออกเรือมุ่งไปยงัอีกดินแดนหน่ึง ทนัใดนั้นเกิดพายุเกร้ียวกราดใน
ทะเล เรือถูกคุกคามใกล้พงัพินาศ ทุกคนบนเรือต่างตกใจกลวั ลูกเรือตดัสินใจจบั
สลากเพื่อหาวา่หายนะเช่นน้ีเกิดจากอะไร สลากจบัไดโ้ยนาห์ โยนาห์จึงสารภาพบาป
และว่า ‚ใช่แลว้ ขา้ท าบาป ณ เบ้ืองพระพกัตร์ของพระเจา้ ขอจงจบัขา้โยนลงไปเถิด 
ทอ้งทะเลจะไดส้งบ‛ เม่ือพวกเขาโยนท่านลงทะเล ทะเลก็พลนัสงบ แลว้พระเจา้ก็
โปรดให้มี ปลาตัวใหญ่ กลืนผูเ้ผยพระวจนะลงไป พระคมัภีร์ระบุวา่ปลาตวัใหญ่นั้น
คือวาฬ โยนาห์ภาวนาขอใหพ้ระเจา้ทรงยกโทษใหท้่านขณะท่ีท่านอยูใ่นทอ้งของวาฬ
เป็นเวลาสามวนัสามคืน ท่ีน้ีเองพระเจา้ทรงแสดงอานุภาพท่ีน่าอศัจรรยเ์ป็นพิเศษ 
พระองคโ์ปรดใหท้่านอยูใ่นทอ้งวาฬอยา่งปลอดภยัและทรงอภยัใหท้่าน 
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ผูเ้ผยพระวจนะโยนาห์กบัวาฬ 

สามวนัต่อมาวาฬนั้นก็ส ารอกผูเ้ผยพระวจนะออกมาอยา่งปลอดภยัอยูบ่นฝ่ัง 
หลงัจากนั้นโยนาห์ก็ไปท่ีเมืองนีนะเวห์เพื่อท าตามพระประสงคข์องพระเจา้ ท่านใช้
เวลาทั้งวนัเดินไปทัว่เมืองเพื่อสั่งสอนทุกคน โดยว่า ‚เมืองนีนะเวห์จะถูกท าลาย
ภายในส่ีสิบวนั‛ ชาวเมืองนีนะเวห์ทุกคนก็เช่ือเขา พวกเขารวมทั้งกษตัริยพ์ากนัอด
อาหาร สวดภาวนา และส านึกบาป แลว้พระเจา้ก็ทรงยกโทษใหพ้วกเขา 

แต่โยนาห์กลับบ่นพึมพ าต่อพระเมตตาดังกล่าวของพระเจ้าและขอให้
พระองคท์รงเอาชีวติของท่านไปเสีย บางทีท่านอาจจะคิดวา่ผูค้นมองวา่ท่านเป็นผูเ้ผย
พระวจนะปลอมไปแลว้ก็ได ้

เวลาน้ีเอง พระเจา้ได้ทรงท าให้โยนาห์คิดได ้คืนหน่ึงท่ีหน้ากระโจมท่ีโย-
นาห์ปักหลักใกล้เมืองนีนะเวห์ก็มีต้นละหุ่งต้นหน่ึงเติบใหญ่ข้ึนและบงัท่านจาก
แสงแดดท่ีร้อนระอุ วนัต่อมามีหนอนตวัหน่ึงมากดักินท าให้ตน้ไมน้ี้เห่ียวเฉาไป โย-
นาห์จึงเศร้าโศกสงสารตน้ไมม้าก 
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พระเจา้จึงตรัสกบัท่านวา่ ‚เจา้เองยงัเสียใจกบัตน้ไมท่ี้เจา้ไม่เคยไปท าให้มนั

เจบ็ปวดหรือช่วยใหม้นัเติบโต แลว้ใยเราจะไม่รักษาเมืองนีนะเวห์อนัเป็นเมืองใหญ่ท่ี
มีคนถึงหกพนัคนท่ีแยกไม่ออกว่าขา้งไหนเป็นมือขวา ขา้งไหนเป็นมือซ้ายอาศยัอยู ่
ไหนจะฝงูสัตวอี์กมากมายเล่า‛ 

เร่ืองท่ีผูเ้ผยพระวจนะโยนาห์อยู่ในทอ้งวาฬถึงสามวนัและรอดมาไดอ้ย่าง
อศัจรรยน์ั้นเป็นนิมิตอยา่งหน่ึงถึงการท่ีพระคริสตพ์ระผูก้อบกูส้ิ้นพระชนมเ์ป็นเวลา
สามวนัและทรงกลบัคืนพระชนมชี์พข้ึนมา  

หมายเหตุ: ดูในหนังสือของโยนาห์ 
 
ข้อถกเถยีงเร่ืองโยนาห์อยู่ในท้องวาฬเป็นเวลาสามวนั 
อาเธอร์ ฮุค นักวิชาการกล่าวว่า ‚ผูท่ี้วิจารณ์ว่าเป็นเร่ืองต้ืนเขินและไม่

น่าเช่ือถือนั้นบอกว่ามีหลายอย่างท่ีท าให้ไม่น่าเช่ือไดว้่าโยนาห์ถูกวาฬกลืนลงทอ้ง
จริง ๆ รวมทั้งเร่ืองท่ีว่าผูเ้ผยพระวจนะอยูใ่นทอ้งวาฬถึงสามวนัสามคืนก่อนท่ีจะถูก
ส ารอกออกมาบนพื้นดินแหง้ 

‚ประการแรก ในบรรดาคนท่ีเช่ือในพระคริสตน์ั้น ไม่มีผูใ้ดคาดเดาไดว้า่เกิด
อะไรข้ึนกบัผูเ้ผยพระวจนะโยนาห์ เพราะพระคริสต์เองได้ทรงยืนยนัเร่ืองท่ีเป็นท่ี
ถกเถียงกนัน้ีเม่ือพระองคต์รัสวา่ โยนาห์อยู่ในท้องวาฬถึงสามวันสามคืนฉันใด บุตร
แห่งมนุษย์กจ็ะอยู่ในท้องแผ่นดินสามวันสามคืนฉันนั้น (มธ. 12:40)  ดงันั้น อยา่ง
นอ้ยในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาวกของพระคริสตแ์ลว้ พระองคไ์ดท้รงแสดงให้เห็นว่า
หนงัสือของผูเ้ผยพระวจนะโยนาห์มิไดเ้ป็นเพียงการเปรียบเปรยอยา่งท่ีนกัวิจารณ์ได้
ตั้งสมมิฐานไว ้หากกล่าวเพียงในแง่ของการเปรียบเทียบวา่โยนาห์อยูใ่นทอ้งวาฬแลว้ 
ขอ้สรุปท่ีตามมาวา่พระคริสตป์ระทบัอยูใ่นทอ้งแผน่ดินเป็นเวลาสามวนัสามคืนก็จะ
เป็นเพียงนยัในการเปรียบเทียบเท่านั้น    เราจึงมีอีกตวัอย่างหน่ึงแลว้ว่าการปฏิเสธ
พนัธสัญญาเดิมนั้นน าไปสู่การปฏิเสธองคพ์ระคริสต์และพระวาจาของพระองค์ได้
อยา่งไร‛ 
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การปฏิเสธความจริงในทางประวติัศาสตร์ของผูเ้ผยพระวจนะโยนาห์ก็

เท่ากบัเป็นการปฏิเสธพระคมัภีร์ทั้งหมดและถือว่าเป็นการปฏิเสธความเช่ือ เราจะ
ค้านพระคัมภีร์ได้อย่างไรในเม่ือก่อนหน้านั้ นส่ิงท่ีเรียกกันว่า ‘การคัดค้านทาง
วิทยาศาสตร์’ นั้นก็มีขอ้ผิดพลาดจ านวนนบัไม่ถว้น ความพยายามหักลา้งและการ
เสียดสีพระคมัภีร์จาก ‘ปราชญ์แห่งยุคน้ี’ นั้นกลบัยอ้นเขา้หาตวัเขาเอง ท่ีจริงแลว้
ขอ้ความพื้น ๆ จากตน้ฉบบัและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในบางเร่ืองก็ตอบค าถามเรา
ไดใ้นหลายกรณี 

ทุกคนทราบดีวา่ขอ้ความในพระคมัภีร์เขียนเป็นภาษาฮีบรู วาฬในภาษาฮีบรู
เรียกว่า แทนนิน อย่างไรก็ตาม ในพระคมัภีร์กล่าวว่าสัตวท์ะเลท่ีกลืนโยนาห์ไม่ได้
เรียกวา่ แทนนิน แต่เรียกวา่ แด็ก ท่ีแปลวา่ ‚ปลาตวัใหญ่‛ หรือ ‚อสูรแห่งทะเล‛ 

พระศาสนจกัรศกัด์ิสิทธ์ิไดย้นืยนัเร่ืองน้ีมากวา่ 1,500    โดยเรียกสัตวท่ี์กลืน
โยนาห์วา่ ‚สัตวร้์ายจากทะเล‛ เช่นตามท่ี บทร้องภาวนากฏบูชา ย่อท่ีหกแห่งวันศุกร์
ของพิธีฉลองเยน็ ช้ันเสียงท่ีแปด กล่าววา่ ‚โยนาห์อยูใ่นทอ้งอสูรแห่งทะเล ท่านยื่น
มือออกท าเป็นกางเขน อนัเป็นนิมิตชดัเจนถึงพระมหาทรมานเพื่อช่วยให้รอดพน้‛ 
ส่วนใน บทร้องภาวนากฏบูชา ย่อท่ีหก ช้ันเสียงท่ีแปด ของพิธีฉลองเยน็  กล่าวว่า 
‚พระเจา้ขา้ ลูกขอภาวนาให้พระองค์โปรดทรงน าพาให้ลูกข้ึนพน้จากห้วงลึกแห่ง
กิเลสตณัหาท่ีครอบง า ดงัเช่นท่ีพระองคไ์ดท้รงช่วยผูเ้ผยพระวจนะจากอสูร เถิด‛  

วิทยาศาสตร์ไดช้ี้ให้เราเห็นวา่วาฬมีหลายประเภท เช่น วาฬพนัธ์ุท่ีมีฟันล่าง
ส่ีสิบส่ีซ่ีและมีความยาวถึง 60-65 ฟุต อย่างไรก็ตาม พวกมนัมีหลอดอาหารเล็กมาก 
จึงสามารถยนืยนัไดว้า่วาฬไม่อาจกลืนโยนาห์ได ้

วาฬอีกชนิดหน่ึงคือวาฬ ‚จมูกขวด‛ เป็นชนิดท่ีมีจะงอย แมว้่าจะเป็นวาฬ
ขนาดเล็กแต่ก็มีความยาวถึงสามสิบฟุตและมีหลอดอาหารค่อนขา้งใหญ่และสามารถ
กลืนคนทั้งคนได้ แต่ผูเ้ผยพระวจนะไม่ได้ถูกวาฬชนิดน้ีกลืนเพราะมนัมีฟันเค้ียว
อาหาร 
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ยงัมีวาฬชนิดอ่ืน ๆ ท่ีไม่มีฟันแต่มี ‚กระดูกในปาก‛ ซ่ึงวาฬ ‚ครีบ‛ ก็อยู่ใน

กลุ่มน้ี วาฬเหล่าน้ีอาจมีความยาวถึง 88 ฟุต ทอ้งของมนัมีส่ีถึงหกช่อง แต่ละช่อง
สามารถบรรจุคนกลุ่มเล็ก ๆ ได้ วาฬชนิดน้ีหายใจในอากาศ หัวของมนัมีช่องกัก
อากาศซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือหลอดลมขยาย ดงันั้น ก่อนท่ีวาฬครีบจะกลืนวตัถุท่ีมีขนาด
ใหญ่มาก มนัจะกนัวตัถุนั้นผ่านช่องน้ี และหากพบวา่มีส่ิงท่ีอยูใ่นหวัมนัใหญ่เกินไป 
มนัก็จะวา่ยเขา้หาฝ่ังท่ีใกลท่ี้สุดเพื่อเกยต้ืนและคายออกมา 

ดร.แรนสัน การ์เวย ์นกัวิชาการ ยืนยนัว่าเพื่อนของตนหนกัสองร้อยปอนด์
คลานจากปากวาฬท่ีตายเขา้ไปในช่องอากาศน้ี นกัวิชาการท่านน้ีช้ีวา่สุนขัตวัหน่ึงตก
ลงไปในทอ้งวาฬ หลงัจากนั้นหกวนัสุนขันั้นถูกพบในหัวของวาฬโดยท่ียงัมีชีวิตอยู ่
ดงันั้น จึงยืนยนัได้ว่าโยนาห์สามารถอยู่ใน ‘ทอ้ง’ หรือช่องอากาศของวาฬชนิด
ดงักล่าวไดส้ามวนัสามคืนโดยท่ียงัมีชีวิตอยู่ ช่องดงักล่าวน้ีมีพื้นท่ี 686 ลูกบาศก์ฟุต 
ดงันั้น จากขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์เราจึงพบวา่วาฬสามารถกลืนโยนาห์ได ้

แฟรงค์ บุลเลน นักเขียนท่ีมีช่ือเสียงจากงานช่ือ การว่ายน า้ของวาฬสเปิร์
มเวล ช้ีวา่เม่ือวาฬสเปิร์มเวลก าลงัจะตาย มนัมกัจะส ารอกส่ิงท่ีอยูใ่นทอ้งออกมา 

แต่ค าวา่ แดก็ ในพระคมัภีร์หมายถึง ‚ปลาตวัใหญ่‛ เราจึงสรุปไดว้่าโยนาห์
ถูกสัตว์น ้ าช่ึงเป็นปลาขนาดใหญ่กลืนลงไป ซ่ึงเราต้องนึกถึง ‚ฉลามวาฬ‛ หรือ 
‚ฉลามกระดูก‛  

ช่ือ ‚ฉลามวาฬ‛ มาจากขอ้เท็จจริงท่ีวา่มนัไม่มีฟัน ฉลามวาฬมีความยาวถึง 
70 ฟุต มนักรองอาหารโดยผ่านแผ่นในช่องปากท่ีมีขนาดใหญ่ ฉลามชนิดน้ีมีทอ้ง
ใหญ่พอท่ีคนจะเขา้ไปไดท้ั้งคน 

เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงท่ีวา่โยนาห์อยูใ่นทอ้งสัตวท์ะเลขนาดใหญ่สามวนัสามคืน
และยงัมีชีวติอยูน่ั้น ก่อนอ่ืนเรากล่าวไดว้า่ ‚พระเจา้ทรงท าให้ทุกอยา่งเป็นไปได‛้ เรา
ลองยอ้นไปดูบทความในหนังสือ รีดเดอร์สไดเจสต์ เก่ียวกบันกัเดินเรือท่ีถูกฉลาม
วาฬกลืนลงไป ฉลามถูกฆ่าตายใน 48 ชัว่โมง เม่ือผา่ฉลามวาฬออกมา ทุกคนท่ีไปมุง
ดูต่างประหลาดใจท่ีเห็นนกัเดินเรือท่ีถูกสัตวน้ี์กลืนลงทอ้งนั้นยงัไม่ตายแมว้า่จะก าลงั
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หมดสติอยู่ นอกจากน้ี นกัเดินเรือยงัไม่ไดรั้บผลกระทบท่ีตามมาจากการอยูใ่นทอ้ง
ฉลามวาฬนอกจากผมร่วงและผิวหนังพุพอง จะมีก็แต่ความกลวัท่ีท าให้เขาจิตใจ
ฟุ้งซ่านเม่ืออยูใ่นทอ้งวาฬ พอเขาฟ้ืนคืนสติและทราบวา่ตนอยูท่ี่ไหน เขาก็กลบัหมด
สติไปอีกทนัที 

คุณพอ่ ไอ เอส ไดเ้ขียนไวว้า่ ‚ท่ีหมู่เกาะฮาวายเม่ือไม่นานมาน้ี มีชาวประมง
ญ่ีปุ่นฆ่าฉลามขาวตวัใหญ่และพบวา่มีกะโหลกศีรษะในสภาพสมบูรณ์ของมนุษยอ์ยู่
ในทอ้งของมนั ต่อมาทราบวา่เป็นของทหารญ่ีปุ่นท่ีอยูใ่นรายช่ือผูท่ี้หนีทพัโดยดูจาก
เคร่ืองแต่งกายท่ีเป็นลกัษณะของทหารในอเมริกาเหนือ‛ 

เราจึงพบว่าโยนาห์อาจถูกปลาตัวใหญ่กลืนโดยท่ีไม่ได้เป็นการฝืนกฎ
ธรรมชาติ จึงไม่ใช่เร่ืองเหลวไหลและเร่ืองขัดแยง้ พระวจนะของพระเจ้าไม่ได้
ขดัแยง้กบัความจริงทางวิทยาศาสตร์อยา่งแน่นอนและมัน่คง โลโมโนซอฟ บิดาแห่ง
วทิยาศาสตร์ของรัสเซียก็ยงัยอมรับในเร่ืองน้ี 

ผูมี้ความเช่ืออยา่งเราตอ้งบอกวา่          เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้ผยพระวจนะ
โยนาห์นั้นเกิดจากอานุภาพของพระเจา้อย่างชดัเจนโดยปราศจากขอ้กงัขา พระองค์
ทรงเป็นพระผูส้ร้างกฎธรรมชาติและทรงมีเจตจ านงอนัเป็นเสรีท่ีจะควบคุมส่ิง
เหล่านั้นหากพระองค์ทรงเห็นว่าจ าเป็นโดยสอดคล้องกบัการด าเนินการตามพระ
ประสงคอ์นัทรงฤทธานุภาพของพระองค ์

ปัสคัล นกัวิชาการและอจัฉริยะ กล่าววา่ ‚เหตุผลขั้นสูงสุดคือการยอมรับว่า
ยงัมีอีกหลายส่ิงท่ีอยู่นอกขีดจ ากดัความรู้ของเรา และหากมีเหตุผลใดท่ีไม่ยอมรับ
ความรู้เช่นวา่น้ี ก็ถือเป็นเหตุผลท่ีอ่อนโดยส้ินเชิง‛ ส่วน โรเบิร์ต แมย์ร กล่าววา่ ‚หาก
แสดงความใจแคบออกมาดว้ยการปฏิเสธวา่ไม่มีส่ิงใดอยูเ่หนือโลกวตัถุวิสัยและเกิน
กว่าจะเขา้ใจได้แล้ว ก็จะไปโทษวิทยาศาสตร์ไม่ได้ในเม่ือเป็นเพราะความใจแคบ
นั้นเองท่ีเป็นฝ่ายไม่ยอมรับอยา่งน่าสมเพช‛ 

(เรียบเรียงจากหนงัสือ ข้อเท็จจริงของอัศจรรย์ในพระคัมภีร์ (The Truth of 
Biblical Miracles) อ. ฮุค และ ผู้ เผยพระวจนะโยนาห์กับหลอดอาหารอันแคบของ
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วาฬ (Prophet Jonah and the Small Gullet of the Whale) โดยบาทหลวงชั้นสูง พาเวล 
คาลิโนวทิช์ 

 
อาณาจกัรอสิราเอลล่มสลาย 

 

พระเจา้ทรงอดทนดว้ยความเจบ็ปวด พระองคไ์ดท้รงเยีย่มเยียนชาวอิสราเอล
โดยผา่นผูเ้ผยพระวจนะหลายท่านเพื่อท าให้พวกเขากลบัใจจากความชัว่ร้ายและหัน
กบัไปเช่ือในพระองค ์แต่ทั้งบรรดากษตัริยห์รือประชาชนต่างก็ไม่มีใครฟังค าของผู ้
เผยพระวจนะ 

ในท่ีสุด เม่ือการท าบาปของประชนมาถึงขีดสุด พระเจ้าก็ทรงออกจาก
อาณาจกัรอิสราเอลท าใหอ้าณาจกัรพินาศลง กษตัริยช์าลมานีเซอร์แห่งอสัซีเรียทรงตี
และท าลายอาณาจักรอิสราเอล พระองค์ทรงส่งชาวอิสราเอลจ านวนมากไปยงั
ประเทศของพระองค ์แลว้พระองคย์งัทรงน าพวกนอกรีตจากอาณาจกัรของพระองค์
เองไปตั้งรกรากในหมู่อิสราเอล ซ่ึงพวกนอกรีตน้ีไดผ้สมกลมกลืนกบัชาวอิสราเอลท่ี
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เหลืออยู่และก่อให้เกิดเป็นกลุ่มคนท่ีเรียกว่าชาวสะมาเรีย ค าว่าสะมาเรียน้ีเป็นช่ือ
เมืองส าคญัของอาณาจกัรอิสราเอลท่ีถูกท าลายลง 

ชาวสะมาเรียพดูภาษาฮีบรูอยา่งผดิเพี้ยน พวกเขายอมรับความเช่ือในพระเจา้
ท่ีแทจ้ริงแต่ไม่ไดย้อมรับอยา่งสมบูรณ์เพราะพวกเขาไม่ไดล้ะทิ้งธรรมเนียมของพวก
นอกรีตท่ีมีก่อนหน้าน้ี ทั้งยงัเคารพผูเ้ผยพระวจนะเพียงท่านเดียวคือโมเสส ชาวยิว
รังเกียจชาวสะมาเรียและไม่ยอมนัง่ร่วมโต๊ะดว้ยและยงัไม่อยากพูดดว้ย อาณาจกัร
อิสราเอลด ารงอยูไ่ด ้257 ปี 

หมายเหตุ : ดูในหนงัสือ II พงศก์ษตัริย ์บทท่ี 17 
 

อาณาจกัรยูดาห์ 

 
 หลงัจากอาณาจกัรอิสราเอลล่มสลาย ก็เกิดอาณาจกัรยเูดียข้ึนซ่ึงด ารงอยูไ่ป
อีกหน่ึงร้อยปีเพราะในบรรดากษตัริยย์ดูาห์นั้นมีอยูไ่ม่ก่ีพระองคท่ี์ทรงมีความศรัทธา 
นอกจากน้ี ประชาชนในอาณาจกัรน้ีก็ยงัจดจ าพระเจ้ามากกว่าท่ีพวกอาณาจักร
อิสราเอลจดจ า บรรดาผูเ้ผยพระวจนะท่ีพระเจ้าทรงส่งมายงัอาณาจักรยูดาห์ได้
ช้ีใหเ้ห็นถึงการท าบาปของชาวยวิและยงัไดพ้ยากรณ์เอาไวม้ากในเร่ืองพระผูท้รงช่วย
ให้รอดจะเสด็จมายงัโลก ผูเ้ผยพระวจนะมิคาห์พยากรณ์ไวว้า่พระผูท้รงช่วยให้รอด
จะทรงบงัเกิดในเมืองเบ็ธเลเฮม (มิคาห์ 5:2) ส่วนผูเ้ผยพระวจนะโยเอลก็ท านายว่า
พระจิตเจา้จะเส็จลงมายงัเหล่าสาวกและบรรดาผูท่ี้เช่ือในพระผูท้รงช่วยใหร้อด 
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พนัธสัญญาเดมิ 

 
ผู้เผยพระวจนะอสิยาห์ 

 ผูเ้ผยพระวจนะ อิสยาห์ เป็นผูเ้ผยพระวจนะท่ีมีช่ือเสียงมากในบรรดาผูเ้ผย
พระวจนะชาวยวิ ท่านสืบเช้ือสายมาจากกษตัริยด์าวดิและเป็นพระญาติของกษตัริยย์ิว
หลายพระองค์ พระเจา้ทรงให้ท่านเป็นผูเ้ผยพระวจนะท่ีมีสายตาเหนือธรรมดา อิส-
ยาห์มองเห็นพระเจา้ประทบัอยูบ่นบลัลงัก์สูงแวดลอ้มดว้ยทูตสวรรคเ์ซราฟิมผูมี้หก
ปีกซ่ึงร้องว่า ‚ศักด์ิสิทธ์ิ ศกัด์ิสิทธ์ิ ศกัด์ิสิทธ์ิ พระเจ้าผูท้รงเป็นผูน้ ากองทพัแห่ง
สวรรคแ์ละโลก พระสิริของพระองคท์รงเป่ียมไปทัว่โลกา‛ แลว้เซราฟิมองคห์น่ึงถือ
คีมคีบถ่านจากพระแท่นแห่งสวรรค์มาแตะริมฝีปากอิสยาห์และว่า ‚ดูเถิด บาปของ
เจ้าได้รับการช าระล้างแล้ว‛ จากนั้น พระเจา้ได้บญัชาให้ท่านไปแสดงให้เห็นว่า
พวกยวิปราศจากความเช่ือและยงัชัว่ร้ายอีกดว้ย 

ผูเ้ผยพระวจนะอิสยาห์พยากรณ์วา่อาณาจกัรยดูาห์จะถูกท าลายโดยเหล่าศตัรู 
พวกยิวจะถูกจบัไปเป็นเชลย จากนั้นพวกเขาจึงจะได้กลบัสู่แผ่นดินของตนอีกคร้ัง
หน่ึง 

 
ผูเ้ผยพระวจนะอิสยาห์ท านายถึงการเสด็จมาประสูติของพระคริสตผ์ูไ้ถ่ จากพระแม่มารีย ์
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ผูเ้ผยพระวจนะอิสยาห์มีสายตามองเห็นกระจ่างอย่างพิเศษ ท่านจึงได้

พยากรณ์ว่าพระคริสตผ์ูท้รงช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากวงศว์านของดาวิด และพระผู ้
ทรงช่วยให้รอดนั้นจะทรงบงัเกิดจากหญิงพรหมจรรย ์พระองคจ์ะไม่ไดท้รงเป็นคน
ธรรมดาหากแต่ยงัเป็นพระเจา้ ดูเถิด หญิงพรหมจรรย์นางหน่ึงจะต้ังครรภ์และให้
ก าเนิดบุตรชายและให้เรียกพระองค์ว่าเอมมานูเอล (อิสยาห์ 7:14) ซ่ึงหมายความว่า  
‚พระเจา้สถิตอยูก่บัเรา‛ 

ท่านได้พยากรณ์ว่าพระผู ้ทรงช่วยให้รอดจะทรงรับพระทรมานและ
ส้ินพระชนมเ์พื่อยกบาปของพวกเรา เฮม (มิคาห์ 5:2) ส่วน แต่พระองค์จะไม่ได้ทรง
บาดเจ็บเพราะการล่วงละเมิดของเรา หากแต่พระองค์ทรงชอกช ้าเพราะความช่ัวช้า
ของเรา การเฆี่ยนตีเพื่อให้เราด ารงอยู่ในสันติน้ันข้ึนอยู่กับพระองค์ และเราจะได้รับ
การเยียวยาจากการลงหวายของพระองค์... พระองค์ทรงถูกข่มเหงและทรมานแต่
พระองค์ก็มิได้ทรงปริปาก พระองค์ทรงถูกน าไปดุจลูกแกะถูกส่งให้คนเชือด และ
เหมือนลูกแกะใบ้ที่อยู่ตรงหน้าคนตัดขนแกะ พระองค์จึงได้ไม่ทรงปริปาก (อิสยาห์ 
53:5,7)  

อิสยาห์ยงัไดท้  านายอีกวา่พระผูท้รงช่วยให้รอดนั้นจะทรงถูกตรึงท่ีกางเขน
พร้อมดว้ย ผู้กระท าช่ัว แต่จะไม่ทรงถูกฝังไวด้ว้ยกนั แต่จะทรงถูกฝังในหลุมของคน
มัง่มี คนทั้งหลายจะรอดจากความตายอนัเป็นนิรันดร์ไดโ้ดยอาศยัความเช่ือในพระ
คริสตผ์ูท้รงกอบกู ้การท่ีประกาศกอิสยาห์พยากรณ์เร่ืองพระคริสต์ผูท้รงช่วยให้รอด
ไดอ้ยา่งกระจ่างนั้น จึงไดช่ื้อวา่ ‚ผู้เผยพระวจนะแห่งพนัธสัญญาเดิม‛  

เวลานั้น อิสยาห์เปิดโปงความผดิของมานาสเสห์กษตัริยข์องยิวอยา่งแรงกลา้ 
กษตัริยผ์ูไ้ม่มีความศรัทธาพระองค์น้ีทรงอุทิศพระแท่นแด่วตัถุบูชาต่าง ๆ ในพระ
วิหารของซาโลมอน อย่างไรก็ตาม ในบั้นปลายพระชนม์ชีพของมานาสเสห์นั้น
พระองคท์รงถูกจบักุมคุมขงั ต่อมาพระองค์ทรงส านึกบาปและทรงขอประทานอภยั
จากพระเจา้ ทั้งน้ี ในรัชสมยัของกษตัริยผ์ูท้รงไร้ศรัทธาพระองคน้ี์พวกยิวไดลื้มเลือน
พระเจา้ท่ีแทจ้ริงไปเสียส้ิน ชาวยวิถึงกบัเลิกฉลองปัสกาและงานฉลองอ่ืน ๆ ท่ีโมเสส
ตั้งข้ึน 
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ผูเ้ผยพระวจนะอิสยาห์ผูศ้กัด์ิสิทธ์ิต้องทนรับกบัความตายอย่างมรณสักขี 

ท่านถูกเล่ือยออกเป็นสองท่อนเน่ืองจากท่านเปิดโปงความชัว่ของกษตัริยม์านาสเสห์ 
หมายเหตุ : ดูในหนงัสือ II พงศก์ษตัริย ์บทท่ี 16 และ 18-23; II          

      28-35;  น                  ผูเ้ผยพระวจนะ   น   น ๆ 
 
 

อาณาจกัรยูดายล่มสลาย 
ผู้เผยพระวจนะเยเรมีห์ 

 
ทหารชาวบาบิลอนควบคุมชาวยวิ 

 พระเจา้ทรงอดทนมานานแลว้กบัการกระท าบาปของชาวยิวและทรงรอคอย
ให้พวกเขาส านึกบาปแต่พวกเขาก็ไม่ปรับปรุงตวั          พระองค์จึงทรงอาศยัผูเ้ผย
พระวจนะเยเรมียพ์ยากรณ์อยา่งชดัเจนวา่ชาวยิวจะตอ้งถูกชาวบาลิโลนพิชิตและจบั
เป็นเชลย ชาวยวิจะตกเป็นเชลยเป็นเวลา เจ็ดสิบปี 
 ในเบ้ืองตน้ กษตัริย ์เนบูชาดเนซซา (เยเรมีห์ 37:1) แห่งบาบิโลนได้พิชิต
กษตัริยช์าวยิวแต่พระองคท์รงอนุรักษ์กรุงเยรูซาเล็มไวแ้ละไม่ทรงท าลายอาณาจกัร
ของยวิทั้งหมด 
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พนัธสัญญาเดมิ 

 
 ผูเ้ผยพระวจนะเยเรมียท์รงชกัชวนใหช้าวยวิข้ึนก่อบาบิโลน ท่านช้ีวา่พระเจา้
ทรงส่งชาวบาบิโลนมาสู้กบัพวกยิวเพื่อเป็นการลงโทษบรรดากษตัริยแ์ละประชาชน
ท่ีท าบาปและละทิ้งความเช่ือ ท่านบอกพวกเขาว่าหนทางเดียวท่ีจะขจดัหายนะ
ออกไปจากพวกเขาไดก้็คือการส านึกบาป การปรับปรุงตวั และ การสวดภาวนาต่อ
พระเจา้ 

 
ผูเ้ผยพระวจนะเยเรมีย ์ค ่าครวแด่การล่มสลายของเยรูซาเลม 

แต่ทั้งกษตัริยแ์ละประชาชนต่างก็ไม่ฟังและยงัต่อตา้นค าของผูเ้ผยพระวจนะ 
ฝ่ายกษตัริย ์เนบูชาดเนซซา แห่งบาบิโลนก็ทรงเขา้ปลน้สะดมและเผากรุงเยรูซาเล็ม 
รวมทั้งท าลายพระวิหารแห่งซาโลมอนอย่างถอนรากถอนโคน เวลานั้นหีบพนัธ-
สัญญาถูกผูเ้ผยพระวจนะเยเรมียซ่์อนไวใ้นถ ้า 
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 ชาวยิวทุกคนถูกกวาดตอ้นเป็นเชลย (เม่ือ ๕๘๙ ปีก่อนคริสตกาล) เหลือแต่
เพียงพวกยวิท่ียากจนท่ีสุดไวใ้หเ้ก็บเก่ียวในสวนองุ่นและทุ่งนาในแผน่ดินของตนเอง 
ผูเ้ผยพระวจนะเยเรมียย์งัคงอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม ท่ามกลางซากปรักหกัพงัของเมือง
นั้น ท่านเสียใจท่ีผูค้นของท่านไม่ย  าเกรงพระเจา้ ท่านยงัออกสอนเร่ืองคุณงามความดี
แก่ประชาชนท่ียงัอาศยัอยูใ่นเมืองต่อไป 

หมายเหตุ : ดูในหนงัสือ II พงศก์ษตัริย ์บทท่ี 24-25; หนงัสือของผูเ้ผยพระ
วจนะเยเรมีย;์ II                36:5-21 

 

ชาวบาบิโลนกวาดต้อนเชลย 
 พวกยิวมีชีวิตอย่างล าบากในการถูกชาวบาบิโลนจบัเป็นเชลย แต่

พระเจ้าก็ไม่ได้ทรงละเลยประชาชนท่ีพระองค์ทรงเลือกแม้พวกเขาจะพลัดถ่ิน 
พระองค์จึงได้ทรงส่งผูเ้ผยพระวจนะของพระองค์หลายท่านมายงัพวกเขาเพื่อช่วย
กระตุน้ให้เกิดการส านึกบาปในหมู่พวกยิวและเพื่อปลอบโยนพวกเขา โดยมีผูเ้ผย
พระวจนะเอเซคีลและผูเ้ผยพระวจนะดานีเอลเป็นผูเ้ผยพระวจนะท่ีโดดเด่นเป็นพิเศษ
ของยคุน้ี 
 

ผู้เผยพระวจนะเอเซเคยีล 
 เอเซเคียลอยูใ่นยคุเดียวกบัผูเ้ผยพระวจนะเยเรมีห์ พระเจา้ทรงให้ท่านเป็นผู-้
เผยพระวจนะในขณะท่ีชาวบาบิโลนกวาดตอ้นเชลยหรือแมก้ระทัง่ช่วงท่ีอาณาจกัรย-ู
ดาห์ถูกท าลายส้ิน 
 ผูเ้ผยพระวจนะเอเซเคียลมีช่ือเสียงจากการท่ีท่านไดพ้ยากรณ์เก่ียวกบั การ
กลบัคืนพระชนม์ชีพจากความตาย ซ่ึงเป็นการแสดงถึงการฟ้ืนฟูอิสรภาพของชาวยิว
ในเชิงสัญลกัษณ์ไปพร้อมกนั 
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 ผูเ้ผยพระวจนะไดรั้บความสามารถในการมองเห็นจากพระเจา้ ท่านเห็นทุ่ง
หญา้แห่งหน่ึงถูกปกคลุมดว้ยกระดูกของมนุษย ์
 พระเจ้าตรัสถามเขาว่า ‚บุตรมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่าน้ีจะมีชีวิตข้ึนมา
หรือไม่‛ 

เอเซคีลตอบวา่ ‚โออ้งคพ์ระเจา้ พระองคก์็ทรงทราบดี‛ 
พระองค์ตรัสว่า ‚จงพยากรณ์กระดูกพวกน้ีและจงบอกมนัว่า ‘เจา้กระดูก

แหง้ เจา้จงฟังพระวจนะของพระเจา้’ ‛ 
พระวจนะของพระเจา้มีดงัน้ี แล้วพระองค์ตรัสกับกระดูกพวกนีว่้า ดูเถิด เรา

จะมอบลมหายใจแห่งชีวิตแก่พวกเจ้า และเราจะวางเส้นเอ็นบนเจ้า และให้เจ้ามีเนือ้
หนังคลุมเจ้า ข้าจะปูผิวหนัง และเราจะเอาพระจิตเจ้าของเราใส่ไว้ในตัวเจ้า แล้วเจ้าก็
จะกลับเป็นขึน้มา และจะรู้ว่าเราเป็นพระเจ้า (เอเซคีล 37:3-6) 

เม่ือเอเซเคียลกล่าวพยากรณ์ตามนั้นแลว้ พระเจา้ก็ทรงมีพระบญัชาให้เกิด
เสียงดงัและมีการเคล่ือนไหว แลว้กระดูกก็เร่ิมมารวมเขา้ดว้ยกนัตามต าแหน่งของมนั 
ผวิหนงัก็ปกคลุมทบั แต่ก็ไม่มีวญิญาณอยูใ่นร่าง 

 
นิมิตของท่านประกาศกเอเซเคียล 
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แล้วพระเจ้าตรัสว่า จงพยากรณ์กับลมว่า พยากรณ์ บุตรมนุษย์ และกล่าวกับ

ลมว่า ‘พระองค์ตรัสว่า มาจากลมท้ังส่ี และหายใจบนคนตายเหล่านี้ และท าให้เขา
กลับเป็นขึน้มา’ (เอเซคีล 37:9) 

ค าว่า ‚จากลมทั้งส่ี‛ นั้นหมายถึงว่ามาจากปลายสุด ๔ แห่งของโลก (ทิศ
เหนือ ทิศใต ้ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก) ซ่ึงดวงวิญญาณของผูต้ายไม่วา่จะอยู่ท่ี
ไหนก็จะตอ้งมาชุมนุมกนัในทุ่งท่ีเตม็ไปดว้ยกระดูกท่ีไร้วญิญาณและกลบัมีชีวติข้ึน 

เอเซเคียลจึงเปล่งเสียงพยากรณ์ตามท่ีพระองคบ์ญัชา แลว้พระจิตเจา้เสด็จลง
ประทบัในพวกเขา แลว้พวกเขาก็ไดก้ลบัฟ้ืนคืนชีวติและลุกข้ึนยนื 

พระองครั์บสั่งวา่ กระดูกเหล่านีเ้ป็นตระกูลของอิสราเอลท้ังส้ิน... ดังนั้น จง
พยากรณ์และว่า ‘พระเจ้าจึงตรัสว่า ดูเถิด เราจะเปิดสุสานของเจ้าและจะน าพวกเจ้า
เข้าสู่แผ่นดินอิสราเอล เจ้าจักรู้ว่าเราเป็นพระเจ้า เม่ือเราเปิดหลุมศพของพวกเจ้า ก็
หมายความว่าเราน าประชาชนของเราออกมาจากหลุมของพวกเขา แล้วเราจะใส่พระ
จิตเจ้าของเราไว้ในเจ้า และเจ้าจะมีชีวิตขึน้มา ข้าจะวางเจ้าไว้ในดินแดนของเจ้าเอง 
แล้วเจ้าจักรู้ว่าเราเป็นพระเจ้า’ (เอเซคีล 37:11-14) 

ค าพยากรณ์ ท่ีส าคญัน้ี นอกจากแสดงถึงการฟ้ืนฟูชาวอิสราเอลแลว้ ยงัเป็น
ส่ิงท่ีพระเจา้ประทานแก่เราในฐานะท่ีเป็น ภาพของการกลับคืนชีพของผู้ตายโดยทั่ว
หน้า ในการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระผูท้รงกอบกู้ โดยอาศยัพระวจนะอนัทรง
อานุภาพของพระเจา้ให้ร่างของผูต้ายทั้งปวงหลอมรวมกบัวิญญาณของตนและกลบั
เป็นข้ึนมา 

  หมายเหตุ : ดูในหนงัสือ II พงศก์ษตัริย ์บทท่ี 25:27-30;  II พงศาวดาร บทท่ี 36:10-

23; เอเซคีล       37:1-14 
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ผู้เผยพระวจนะดาเนียล 

ผูเ้ผยพระวจนะดาเนียลเป็นผูมี้เช้ือสายกษตัริย ์เม่ือท่านยงัเยาว ์ท่านถูกขงัใน
คุกท่ีบาบิโลน กษตัริยเ์นบูคดัเนสซาร์มีพระประสงคเ์ลือกดาเนียลและผูเ้ยาวบุ์ตรชาว
อิสราเอลอีกหลายคนท่ีถูกคุมขงัใหถ้วายงานในพระราชวงั พระองคท์รงมีพระบญัชา
ให้เล้ียงดูพวกเขาในวงั สอนวิชาต่าง ๆ หลายสาขารวมทั้ งภาษาของชาวเคลเดีย 
พระองค์รับสั่งให้พวกเขาตระเตรียมอาหารประจ าวนัให้พวกเขาด้วยพระองค์เอง 
นอกจากดาเนียลแลว้ยงัมีผูท่ี้ไดรั้บเลือกอีก เช่น อนานิอสั อะซาริอสั และ มิซาเอล 

ดาเนียลและสหายทั้ งสามต่างศรัทธาในพระเจ้าท่ีแท้จริง พวกเขาไม่
ปรารถนาจะรับประทานเน้ือท่ีกษตัริยป์ระทานเพื่อเป็นมิให้ต้องมีมลทินจากการ
กระท าอนัเป็นท่ีตอ้งห้ามในบญัญติัของโมเสส พวกเขาขอเพียงขนมปังกบัผกัเป็น
อาหารเท่านั้นจาก prince of eunuchs แต่ไม่ไดรั้บอนุญาตเพราะเกรงวา่พวกเขาจะ
ผอม และจะถูกกษตัริยท์รงตดัหวั แต่ดาเนียลขอให้ท าตามท่ีพวกเขาร้องขอเป็นเวลา
สิบวนั คร้ันสิบวนัผา่นไป ดาเนียลและสหายไม่ไดผ้า่ยผอมลงแต่กลบัดูผอ่งใส่ข้ึน มี
สุขภาพดีข้ึนและสมบูรณ์กว่าเด็กอ่ืน ๆ หลงัจากน้ีพวกเขาก็ไม่ตอ้งกินอาหารของ
กษตัริยอี์ก เด็กทั้งส่ีปฏิบติัตามบญัญติัของโมเสสอยา่งเคร่งครัดในเร่ืองการอดอาหาร
และการท าความดี พระเจา้จึงประทานรางวลัให้เด็กหนุ่มเหล่าน้ีมีเป็นผูค้วามสามารถ
สูง และประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ในการทดสอบนั้น พวกเขาได้
พิสูจน์ให้เห็นวา่พวกเขาฉลาดกวา่และเป็นเลิศกวา่เด็กอ่ืน ๆ กระทัง่กษตัริยโ์ปรดให้
พวกเขามีต าแหน่งในวงัหลวงด้วย ส าหรับดาเนียลนั้ น พระเจ้ายงัได้ประทาน
ความสามารถในการแปลความฝันดงัเช่นท่ีเคยประทานใหโ้ยเซฟ 

การท่ีเด็กชาวฮีบรูพวกน้ีมีหน้ามีตาข้ึนมาก็นบัเป็นผลดีกบัพวกเชลยชาวยิว
ดว้ย ความดีของพวกเขาช่วยปกป้องชาวยิวจากการกดข่ีและให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีใน
ระหวา่งท่ีตกเป็นเชลย ยิ่งกวา่นั้น พวกเขายงัไดส้ั่งสอนพวกนอกรีตให้รู้จกัพระเจา้ท่ี
แทจ้ริงและสรรเสริญพระองคด์ว้ย 
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ผูเ้ผยพระวจนะดาเนียล 

วนัหน่ึง เนบูคดัเนสซาร์ทรงพระสุบินประหลาดแต่เม่ือพระองค์ทรงต่ืน
ข้ึนมาในตอนเช้าก็ทรงจ าพระสุบินไม่ได้ พระสุบินน้ีท าให้พระองค์ทรงไม่สบาย
พระทยัจึงทรงเรียกประชุมปราชญแ์ละผูมี้มนตราแลว้รับสั่งให้ระลึกพระสุบินน้ีและ
ตีความถวาย แต่พวกเขาท าไม่ไดแ้ละทูลวา่ ไม่มีผู้ใดในโลกสามารถระลึกพระสุบิน
ถวายกษัตริย์ได้ (ดาเนียล 2:10) เนบูคดัเนสซาร์ก็พิโรธและทรงมีพระประสงค์จะ
ก าจดัปราชญท์ัว่บาบิโลนใหส้ิ้น 

ดาเนียลทูลขอกษตัริยใ์ห้ประทานโอกาสแก่เขาไดทู้ลอธิบายพระสุบินบา้ง 
เขากลบับา้นไปและวิงวอนต่อพระเจา้อย่างร้อนรนให้ทรงเปิดเผยความลบัน้ีแก่เขา 
พอตกค ่าพระเจา้ก็ทรงเผยต่อเขาถึงพระสุบินของเนบูคดัเนสซาร์และความหมายของ
พระสุบินนั้น 

ดาเนียลกลับไปเข้าเฝ้ากษัตริย์และทูลว่า โอ้ข้าแต่กษัตริย์ พระด าริของ
พระองค์ได้เข้ามาอยู่ในพระทัยเม่ือคราบรรทมอยู่ ท่ีพระท่ี โปรดสดับฟังความหมาย
ของพระสุบินดังนี.้.. โอ้ข้าแต่กษัตริย์   พระองค์ทอดพระเนตร และดูเถิด มีปฏิมากร
ขนาดใหญ่ ปฏิมากรนีใ้หญ่และสุกใสย่ิงนัก ตั้งอยู่ ต่อเบือ้งพระพักตร์พระองค์  และ
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รูปร่างก็น่าย  าเกรง เศียรของปฏิมากรนีเ้ป็นทองค าเนือ้ดี อกและแขนเป็นเงิน  ท้อง
และโคนขาเป็นทองเหลือง ขาเป็นเหลก็ เท้าเป็นเหลก็ปนดิน (ดาเนียล 2:29, 31-33) 
และศิลาจากขุนเขาจะผ่าออกเองและท าลายตรงเทา้ของปฏิมากรท่ีเป็นเหล็กปนดิน
ให้ออกเป็นเส่ียง ๆ แล้วปฏิมากรทั้ งตัวจะตกลงมากลายเป็นธุลี แล้วศิลาก็จะ
กลายเป็นขนุเขายิง่ใหญ่เหนือโลก พระสุบินของพระองคก์็เป็นดว้ยประการเช่นน้ี 

 

 
ผูเ้ผยพระวจนะดาเนียลถวายค าอธิบายพระสุบิน 

ดาเนียลทูลต่อไปว่า ‚พระสุบินมีความหมายดงัน้ี พระองค์ทรงเป็นกษตัริย์
แห่งกษตัริยท์ ั้งหลายเพราะพระเจา้แห่งสวรรค์ไดป้ระทานอาณาจกัร ความเขม้แข็ง 
และพระสิริแก่พระองค์ และพระเจา้สถาปนาบุคคลสามท่านปกครองทัว่แผ่นดิน 
พระองค์ทรงเป็นเศียรทองค า ถัดจากพระองค์ไปจะมีอาณาจักรใหม่ท่ีด้อยกว่า
พระองค์ข้ึนมา และอาณาจกัรท่ีสามซ่ึงเป็นทองเหลืองจะปกครองโลกทั้งโลก ส่วน
อาณาจกัรท่ีส่ีนั้นจะแข็งแกร่งดุจเหล็ก เน่ืองจากหากเหล็กแตกเป็นส่วน ๆ แลว้ไซร้ 
ทุกส่ิงทุกอยา่งก็จะแตกเป็นเศษเส้ียวและบอบช ้ า แต่ขณะท่ีอาณาจกัรนั้นถูกแบ่งออก
นั้นก็มีบางส่วนท่ีเขม้แขง็และบางส่วนท่ีแตกหกั เม่ือถึงปลายยุคกษตัริยเ์หล่านั้น พระ
เจา้แห่งสวรรคจ์ะทรงสถาปนาอาณาจกัรนิรันดรซ่ึงจะไม่ตกเป็นของคนพวกอ่ืน แต่
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จะแตกเป็นส่วน ๆ และกลืนอาณาจกัรเหล่าน้ีและจะยืนหยดัไปตลอดกาล ดงันั้นแลว้ 
พระเจา้ผูท้รงสรรพานุภาพจะรับสั่งต่อกษตัริยว์า่จะตอ้งเป็นเช่นไรต่อไป‛ 

เม่ือกษตัริย์เนบูคดัเนสซาร์สดบัฟังเช่นนั้นก็ทรงลุกข้ึนและทรงน้อมพระ
เศียรสู่พื้นดินแก่ดาเนียล ตรัสว่า "แน่นอนทีเดียว พระเจา้ของท่านเป็นพระเจา้ของ
เทพทั้งหลาย และทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของกษตัริยท์ ั้งปวง"  (ดาเนียล 2:47)  

พระองค์ทรงยกย่องดาเนียลยิ่งนกั พระองคป์ระทานของก านลัล ้ าค่า รับสั่ง
ให้เขานัง่ประจ าประตูกษตัริย ์โปรดให้เขาดูแลเมืองบาบิโลนทั้งหมด ทรงให้เป็น
หวัหนา้ผูว้า่ราชการเมือง และทรงใหอ้ยูเ่หนือปราชญท์ั้งปวงของบาบิโลน ส่วนสหาย
ทั้งสามคนของเขา คือ อนานิอสั อะซาริอสั และ มิซาเอล ก็ท าหน้าท่ีดูแลกิจการใน
เมืองบาบิโลน 

ค าพยากรณ์ของดาเนียลถูกตอ้งแม่นย  า โดยหลงัจาก อาณาจักรบาบิโลน แลว้
ก็ตามดว้ยอาณาจกัรใหญ่สามอาณาจกัร ไดแ้ก่  อาณาจักรมีเดีย-เปอร์เซีย อาณาจักร
มาเซโดเนีย หรือ กรีก และ อาณาจักรโรมัน แต่ละอาณาจกัรล้วนมีอ านาจในการ
ปกครองเหนือพวกยวิทั้งส้ิน พระเยซูคริสตพ์ระผูท้รงช่วยโลกให้รอดนั้นทรงปรากฏ
พระองค์บนโลกในยุคจักรวรรด์ิโรมนัและทรงสถาปนาอาณาจกัรสากลอันเป็น
นิรันดรอนัไดแ้ก่พระศาสนจกัรศกัด์ิสิทธ์ิ 

ขุนเขา ท่ีแตกเป็นศิลาแสดงถึงพระนางมารียพ์รหมจารียผ์ูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิ และ 
ศิลา แสดงถึงพระคริสตแ์ละอาณาจกัรนิรันดรของพระองค ์ 

 หมายเหตุ: ดูในหนงัสือของดาเนียล บทท่ี 1-2 
 

อนานิอสั อะซาริอสั และ มิซาเอล สหายของผู้เผยพระวจนะ
ดาเนียล – เตาไฟแห่งบาบิโลน 

หลงัจากนั้นไม่นาน สหายของผูเ้ผยพระวจนะของดาเนียล คือ อนานิอสั อะ-
ซาริอสั และ มิซาเอล  (พระคมัภีร์ฉบบักษตัริยเ์จมส์เรียกวา่ ชดัรัค เมชาค และ เอเบด-
เนโก)  ตอ้งประสบกบัการทดสอบความเช่ือของพวกเขาอย่างสาหัส กษตัริยเ์นบู-
คดัเนสซาร์โปรดใหส้ร้างปฏิมากรรูปหน่ึงดว้ยทองค า ณ ท่ีราบดูรา ในเมืองบาบิโลน 
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บุคคลส าคญัและแขกผูมี้เกียรติทั้งหลายในอาณาจกัรบาบิโลนได้รับเชิญร่วมงาน
ฉลองในการน้ี และไดมี้การประกาศแก่ประชาชนทุกคนว่าเม่ือไดย้ินเสียงแตรและ
เคร่ืองดนตรีต่าง ๆ ให้ทุกคนหมอบลงนมสัการปฏิมากรทองค านั้น ใครก็ตามท่ีไม่
ปฏิบติัตามพระบญัชาของกษตัริยจ์ะถูกโยนเขา้ไปในเตาไฟท่ีลุกไหม ้และเม่ือเสียง
แตรดงัข้ึน ทุกคนก็ทรุดลงท่ีพื้นยกเวน้สามคน คือ อนานิอสั อาซาริอสั และ มิซาเอล 
ท่ีไม่ยอมนมสัการปฏิมากรนั้น 

กษตัริยก์ร้ิวนกัจึงทรงบญัชาให้จุดเตาไฟให้ร้อนข้ึนเป็นเจ็ดเท่ากวา่ปกติและ
ทรงใหม้ดัพวกเขาจบัโยนเขา้ไปในเตาไฟท่ีลุกโชน เปลวเพลิงนั้นร้อนแรงมากเสียจน
พวกทหารท่ีโยนคนทั้งสามลม้ตายลง แต่ทั้งอนานิอสั อาซาริอสั และ มิซาเอล กลบั
ไม่ไดรั้บอนัตราย เพราะพระเจา้ไดท้รงส่งทูตสวรรคข์องพระองคม์าปกป้องพวกเขา
ท่ามกลางเปลวเพลิง พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ 

 

เด็กสามคนถูกโยนเขา้เตาไฟ 

เนบูคดัเนสซาร์ประทบับนบลัลงัก์ใกลเ้ตาไฟ เม่ือพระองค์ทรงได้ยินเสียง
ร้องเพลงเขา้ก็ทรงประหลาดพระทยัและทรงตกตะลึง พระองคท์รงลุกข้ึนโดยพลนั
และตรัสกบัพวกองคมนตรีวา่ ‚แต่เราเห็นคนส่ีคนถูกแกม้ดัก าลงัเดินอยูท่่ามกลางไฟ
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แต่ไม่ถูกเผาไหม ้และรูปร่างของคนท่ีส่ีนั้นคลา้ยกบัพระบุตรของพระเจา้‛ พระองค์
จึงเสด็จมาใกล้เตาไฟ ตรัสว่า ‚ชัดรัค เมชาค และ เอเบดเนโก ผูรั้บใช้ของพระเจา้
สูงสุด จงออกมาเถิด จงมาท่ีน่ี‛ 
 เม่ือพวกเขาเดินเขา้มาก็เห็นไดว้า่ไฟท าอะไรพวกเขาไม่ได ้แมแ้ต่เส้ือผา้และ
เส้นผมของพวกเขาก็ไม่ไดถู้กไฟไหม ้เน้ือตวัพวกเขาไม่ไดมี้กล่ินไฟเลยดว้ยซ ้ า เนบู-
คดัเนสซาร์ทอดพระเนตรดงันั้นก็ตรัสว่า ‚สาธุการแด่พระเจา้ของพวกเจา้ ผูไ้ดท้รง
ส่งทูตสวรรคม์าช่วยผูรั้บใชข้องพระองคผ์ูว้างใจในพระองคใ์หร้อดพน้‛ 

กษตัริยรั์บสั่งห้ามผูใ้ดกล่าวให้ร้ายต่อพระเจา้แห่งอิสราเอลมิฉะนั้นจะถูก
ลงโทษถึงแก่ชีวติ  
หมายเหตุ ดูในหนงัสือของดาเนียล บทท่ี 3 
 
 

อาณาจกัรบาบิโลนล่มสลาย 

 
 หลังจากกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ส้ินพระชนม์ อาณาจักรบาบิโลนก็เร่ิม
แตกแยก มีการเปล่ียนแปลงผูสื้บทอดบลัลงัก์กษตัริยเ์นบูคดัเนสซาร์อยูบ่่อยคร้ัง ใน
ท่ีสุด เจ็ดปีต่อมา เบลชัสซาร์ (ผูท่ี้ผูเ้ผยพระวจนะดาเนียลเรียกว่าโอรสของเนบูคดั-
ซาร์) ไดค้รองบลัลงัก์และทรงปกครองอยู่สิบเจ็ดปี ในปีท่ีสิบเจ็ดของการครองราชย์
นั้น เม่ือพวกมีเดียและพวกเปอร์เซียขู่จะรุกรานเบลชลัซาร์ แต่พระองคก์ลบัทรงเล้ียง
ฉลองในบาบิโลนอยา่งไม่ทรงใส่พระทยัและไม่ทรงนึกถึงอนัตราย 

การเล้ียงฉลองในวนัหน่ึง กษตัริยเ์บลชลัซาร์ทรงลบหลู่พระเจา้ท่ีแทจ้ริงและ
ยกยอ่งวตัถุบูชาของพระองค ์จึงรับสั่งให้น าภาชนะท่ีกษตัริยเ์นบูคดัเนสซาร์ถวายให้
พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มไวอ้อกมาให้พระองคแ์ละขา้ราชบริพารเอาไวใ้ชด่ื้มเหลา้
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องุ่น การลบหลู่เช่นน้ีน ามาซ่ึงค าพิพากษาของพระเจา้โดยมีมือขา้งหน่ึงลอยข้ึนใน
อากาศเขียนถอ้ยค าบางอยา่งบนผนงั 

เบลชลัซาร์ทรงเร่ิมพระกายสั่นดว้ยความกลวั พระองค์ทรงร้องดว้ยพระสุ-
รเสียงอนัดงัให้น าตวัโหร ชาวเคลเดีย และ หมอดู ให้เขา้เฝ้า พวกปราชญ์ของบาบิ -
โลนก็มาแต่ไม่มีใครอ่านลายมือบนผนงัได ้

พระราชินีเสด็จเขา้มาในทอ้งพระโรงท่ีจดังานเล้ียงและทูลเบลชสัซาร์วา่ ‚โอ้
องค์กษตัริย ์ขออยา่ไดท้รงวิตกไปเลย ในราชอาณาจกัรของพระองคมี์ชายคนหน่ึงมี
พระจิตเจา้แห่งพระเจา้ผูศ้กัด์ิสิทธ์ิสถิตอยู่ เขาคือดาเนียล เขาจะอธิบายความหมาย
ของค าพวกน้ีได‛้ เวลานั้นดาเนียลอยูไ่กลจากราชส านกั 

คร้ันดาเนียลถูกน าตวัมาเขา้เฝ้า กษตัริยรั์บสั่งเขาวา่ถา้ท่านอ่านขอ้ความและ
แปลความหมายให้เราได ้จะให้ท่านสวมเส้ือสีม่วง และสวมสร้อยคอทองค า และจะ
ตั้งท่านใหเ้ป็นอุปราชตรีในราชอาณาจกัร‛ 

ดาเนียลปฏิเสธของก านัล เขาทูลเตือนกษตัริย์ว่าพระเจ้าทรงด าเนินการ
กบัเนบูคดัเนสซาร์ท่ีทรงหยิง่ผยองไวอ้ยา่งไร ‚โอเบลชลัซาร์ผูเ้ป็นโอรส แมพ้ระองค์
ทรงทราบเช่นน้ีก็หาไดท้รงมีพระทยัอ่อนนอ้มไม่ แต่กลบัทรงยกพระองคข้ึ์นทา้ทาย
กบัพระเป็นเจา้แห่งสวรรค์ และได้ทรงด่ืมเหล้าองุ่นจากภาชนะในพระนิเวศของ
พระองค ์และยงัทรงยกยอ่งสรรเสริญวตัถุบูชาแต่มิไดถ้วายพระเกียรติแด่พระเจา้ซ่ึง
ลมปราณและหนทางของพระองคอ์ยูใ่นพระหตัถ์ของพระเจา้นั้น ดว้ยเหตุน้ี พระเจา้
จึงทรงส่งมือมาจารึกอกัษรไวด้งัน้ี  
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ผูเ้ผยพระวจนะดาเนียลแปลอกัษรบนผนงั 

เมเน เทเคล และ ฟารสิน 
‚เมเน หมายถึง พระเจา้ไดท้รง ค านวณ วาระแห่งราชอาณาจกัรของพระองค์

ไวแ้ลว้ และทรงน าราชอาณาจกัรนั้นมาถึงจุดส้ินสุด 
‚เทเคล หมายถึง พระองคไ์ด ้ถูกช่ัง ในตราชู และพบวา่พระองคย์งัขาดอยู ่
‚เปเรส หมายถึง ราชอาณาจกัรของพระองค ์ถูกแบ่งออก ให้แก่คนมีเดีย และ

คนเปอร์เซีย‛ 
กษตัริยก์็ทรงตอบแทนดาเนียลทนัทีตามท่ีพระองคไ์ดท้รงสัญญาไว ้

คืนวนัเดียวกนั กองทพัของมีเดียและเปอเ์ซีย ภายใตก้ารน าของไซรัสกษตัริย์
เปอร์เซียไดบุ้กและยึดครองเมืองไวไ้ด ้เบลชลัซาร์ทรงถูกตดัพระเศียรและอาณาจกัร
ไดล่้มสลาย อาณาจกัรมีเดียและเปอร์เซีย หรือ เงิน ในพระสุบินของเนบูบดัเนสซาร์ 
ได้เขา้มาแทนท่ี อนัเป็นไปตามท่ีผูเ้ผยพระวจนะดาเนียลถวายค าอธิบายไว ้ไซรัส
กษัตริย์เปอร์เซียทรงแต่งตั้ งให้ดาริอัสชาวมีเดียเป็นกษัตริย์เหนือบาบิโลน  

 
หมายเหตุ ดูในหนงัสือของดาเนียล บทท่ี 5 
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จกัรวรรดิ์มีเดยี-เปอร์เซีย 

ผู้เผยพระวจนะดาเนียลถูกจบัโยนเข้าถ า้สิงโต 
กษตัริยโ์ปรดดาเนียลและทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นหน่ึงในสามอภิรัฐมนตรีใน

อาณาจกัรของพระองค ์กษตัริยท์รงมีด าริให้ดาเนียลดูแลดินแดนทั้งหมด คนใหญ่คน
โตพากนัอิจฉาดาเนียลและคิดจะฆ่าเขา พวกเขาทราบว่าดาเนียลจะสวดภาวนาต่อ
พระเจา้วนัละสามคร้ังและเปิดหนา้ต่างดา้นท่ีหนัเขา้หากรุงเยรูซาเล็ม ดงันั้น พวกเขา
จึงมาเขา้เฝ้ากษตัริยแ์ละทูลขอพระองค์ตั้งราชส านกัข้ึนมาเพื่อว่าภายในสามสิบวนั 
ใครก็ตามท่ีวิงวอนต่อพระเจา้หรือบุคคลใดนอกเหนือจากกษตัริยแ์ลว้ ก็ให้โยนผูน้ั้น
เขา้ไปในถ ้ าสิงโตเสีย ฝ่ายกษตัริยท์รงเห็นชอบ แต่ผูเ้ผยพระวจนะดาเนียลก็ยงัคง
ปฏิบติัเช่นเคย ท่านภาวนาต่อพระเจา้ไม่หยุดหยอ่นทุกวนัและวิงวอนขอพระเจา้ทรง
พระเมตตา ศัตรูของดาเนียลกราบทูลรายงานเร่ืองน้ีต่อกษัตริย์ ดาริรัสจึงทรง
ตระหนกัแลว้วา่พระองคท์รงถูกหลอกลวง แต่พระองคท์รงไม่สามารถเปล่ียนแปลง
พระบญัชาไดแ้ละทรงถูกกดดนัใหท้รงอนุญาตใหจ้บัดาเนียลโยนใหพ้วกสิงโต 

 
ผูเ้ผยพระวจนะดาเนียล ถูกจบัขงัไวใ้นถ ้าสิงโต 
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 เช้าตรู่วนัรุ่งข้ึน กษตัริยท์รงรีบเสด็จไปท่ีถ ้ าสิงโต ตรัสว่า ดาเนียล ผู้ รับใช้
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ชีพอยู่  พระเจ้าของท่านซ่ึงท่านปรนนิบัติอยู่ เนืองนิตย์นั้น จะ
ทรงสามารถท่ีจะช่วยท่านให้พ้นจากสิงโตได้หรือไม่  (ดาเนียล 6:20) 

ดาเนียลทูลจากภายในถ ้าวา่ โอ ขา้แต่กษตัริย ์พระเจา้ของขา้พระองคท์รงใช้
ทูตสวรรค์ของพระองคม์าปิดปากสิงโตไว  ้ เพราะพระองคท์รงเห็นวา่ขา้พระองคไ์ร้
ความผิดต่อพระพกัตร์พระองค ์โอ ขา้แต่กษตัริย ์ ขา้พระองคมิ์ไดก้ระท าผิดประการ
ใดต่อพระพกัตร์พระองคด์ว้ย (ดาเนียล 6:21-22) 

กษตัริยจึ์งทรงมีพระบญัชาให้น าตวัดาเนียลออกมาจากถ ้า และจบัพวกคนท่ี
กล่าวหาดาเนียลโยนเขา้ไปในถ ้า แลว้สิงโตก็ฟัดและหกักระดูกของพวกเขาออกเป็น
ช้ิน ๆ ก่อนท่ีพวกเขาจะตกลงไปถึงพื้นถ ้าดว้ยซ ้ า 

แล้วกษตัริย์ดาริอัสทรงเขียนกฤษฎีกาว่า เราขอออกกฤษฎีกาว่า   ให้คน
ท้ังหลายในราชอาณาจักรของเราท้ังหมดจงส่ันสะท้านและย าเกรงต่อเบือ้งพระพักตร์
พระเจ้าของดาเนียล เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่  และทรงด ารง
อยู่ เป็นนิตย์ อาณาจักรของพระองค์จะไม่ถูกท าลาย และราชอาณาจักรของพระองค์
จะด ารงจนถึงท่ีสุด (ดาเนียล 6:21-22) 

ประกาศกดาเนียลจึงไดรุ่้งเรืองข้ึนในรัชสมยัของดาริอสัและในรัชสมยัของ
ไซรัสคนเปอร์เซีย ท่านไดพ้ยากรณ์ไวห้ลายอยา่งซ่ึงต่อมาก็เป็นจริงตามนั้น 

ดาเนียลไดท้  านายการทรงบงัเดิดของพระคริสต์พระผูก้อบกูไ้วอ้ยา่งแม่นย  า
ใน เจ็ดสิบสัปดาห์ ในช่วงปีเหล่านั้น ซ่ึงหมายถึงใน 490 ปี ท่านไดพ้ยากรณ์ไวว้า่พระ
คริสตจ์ะทรงถูกน าไปสู่การส้ินพระชนม ์หลงัจากนั้นพระวหิารและนครจะถูกท าลาย 
และการถวายบูชาตามพนัธสัญญาเดิมจะหยดุชะงกัลง (ดาเนียล 9:23-27) 

หมายเหตุ : ดูในหนงัสือของดาเนียล 
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ชาวยวิกลบัจากการถูกจบัเป็นเชลยในบาบิโลน 

และ การสร้างพระวหิารแห่งที่สอง 

 
ชาวยวิถูกจบัเป็นเชลยในกรุงบาบิโลนถึงเจด็สิบปี ฝ่ายไซรัสกษตัริยเ์ปอร์เซีย

เม่ือคร้ังข้ึนครองราชยเ์หนือบาบิโลนในปีแรกนั้นไดท้รงอนุญาตให้ชาวยิวท่ีถูกจบั
เป็นเชลยไดเ้ดินทางกลบัสู่ปิตุภูมิเพื่อสร้างพระวิหารถวายพระเจา้ในกรุงเยรูซาเล็ม 
ชาวยิวจ านวนส่ีหม่ืนสองพนัคนจึงเดินทางกลบับา้นเกิด ส่วนชาวยิวท่ียงัอยูใ่นบาบิ-
โลนก็ช่วยเหลือโดยบริจาคทอง เงิน และส่ิงจ าเป็นอ่ืน ๆ เป็นจ านวนมากเพื่อช่วย
สร้างพระวหิาร กษตัริยย์งัไดท้รงส่งภาชนะศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเนบูคดัเนสซาร์ทรงเอามาจาก
วหิารของซาโลมอน 

เม่ือชาวยิวไดก้ลบัสู่กรุงเยรูซาเล็มแลว้ ส่ิงแรกท่ีท าคือการถวายบูชาต่อพระ
เจา้ จากนั้นในปีถดัมาก็วางศิลาเพื่อสร้างพระวหิารใหม่ เม่ือชาวสะมาเรียทราบดงันั้น
ก็ปรารถนาจะมีส่วนร่วมสร้างวิหารดว้ย แต่ถูกพวกยิวปฏิเสธเพราะตอ้งการให้การ
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 ถวายต่อพระเจา้เป็นไปอย่างบริสุทธ์ิ สิบเกา้ปีต่อมาพระวิหารก็แลว้เสร็จ พระวิหาร
ใหม่นั้นไม่ไดห้รูหราสง่างามเหมือนพระวหิารของซาโลมอน  

 

เม่ือผูเ้ฒ่าไดร้ะลึกถึงพระวิหารเดิมอนัสง่างามก็ร้องให้เสียใจท่ีวิหารใหม่น้ี
ขดัสนกวา่และเล็กกวา่ของเดิม 

แต่ผูเ้ผยพระวจนะ ฮักกัย ท่ีพระเจา้ทรงส่งมาให้พวกยิวก็ปลอบใจพวกเขา 
ท่านพยากรณ์วา่พระวหิารใหม่น้ีจะรุ่งเรืองยิง่ใหญ่กวา่พระวิหารเดิม เพราะพระวิหาร
แห่งน้ีเกิดจากความปรารถนาของประชาชาติทั้งมวล อนัหมายถึงพระคริสต์พระผู ้
ทรงกอบกูโ้ลก (เปรียบเทียบกบัฮกักยั 9-9) 

ดา้นผูเ้ผยพระวจนะ เศคาริยาห์ พยากรณ์ถึงพระผูท้รงช่วยให้รอดทรงลูกลา
เสด็จกลบัสู่กรุงเยรูซาเล็มอยา่งผูพ้ิชิต (เปรียบเทียบกบัฮกักยั 2:6-9) 

ส่วนผูเ้ผยพระวจนะ มาลาคี ก็พยากรณ์ว่า ใกลเ้วลาท่ีพระเมสสิยาห์จะทรง
มาถึงแลว้ โดยก่อนหน้าท่ีพระองค์จะทรงมาถึงนั้น พระเจา้จะทรงส่งผูม้าล่วงหน้า
ก่อน เหมือนดงัเช่นผูเ้ผยพระวจนะ เอลิยาห์ เพื่อเตรียมประชาชนให้พร้อมรับเสด็จ
พระผูท้รงช่วยให้รอด (เปรียบเทียบกบัเศคาริยาห์ 3:1, 4:5) มาลาคีเป็นผูเ้ผยพระ-
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วจนะ คนสุดทา้ยของพวกยิว หลงัจากท่านไปอีกส่ีร้อยปีก็ไม่มีชาวฮีบรูไดย้ินถอ้ยค า
ของผูเ้ผยพระวจนะอีกจนกระทัง่ถึงยอห์นผูใ้หรั้บบพัติศมา ผูม้าล่วงหนา้พระคริสต ์

 
จกัรวรรดกิรีก 

การแปลหนังสือในพนัธสัญญาเดมิเป็นภาษากรีก 
จกัรวรรดิมีเดีย-เปอร์เซียด ารงอยู่เป็นระยะเวลานานถึงสองร้อยปี ส่วน

ชาวยวินั้นเม่ือกลบัจากการถูกจบัเป็นเชลยในบาบิโลนก็ยงัคงอยูใ่ตอ้  านาจของกษตัริย์
เปอร์เซีย 

 
จกัรพรรด์ิ อเล็กซานเดอร์มหาราช แห่งมาเซโดเนีย (356-323 ก่อนคริสตกาล) 

แลว้อาณาจกัรเปอร์เซีย ก็ถูกพิชิตโดยอเล็กซานเดอร์มหาราชกษตัริยช์าวกรีก
ผูเ้ป็นกษตัริยแ์ห่งมาเซโดเนีย พระองค์ยงัไดมี้อธิปไตยเหนืออียิปต์และซีเรีย อเล็ก-
ซานเดอร์มหาราชนั้นเป็นกษตัริยท่ี์ทรงมีพระราชอ านาจมากท่ีสุดในยุคของพระองค ์
พระองค์ทรงเคารพพระวิหารศกัด์ิสิทธ์ิแห่งกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงปกป้อง
ชาวฮีบรูเป็นพิเศษตลอดพระชนมชี์พของพระองค ์

หลงัจากพระองค์ส้ินพระชนม์อาณาจกัรก็แตกแยกและตกอยู่ในมือของผู ้
บญัชาการทหารส่ีคนของพระองค์ หน่ึงในจ านวนน้ีคือ ปโตเลมีไดข้ึ้นเป็นกษตัริย์
แห่งอียปิต ์พระองคท์รงปราบปรามชาวฮีบรูและทรงน าชาวยวิหลายคนไปอียปิต ์
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โอรสของพระองค์คือ กษัตริย์ปโตเลมีที่สองฟิลาเดลฟัส ทรงมีพระทยัโน้ม

เอียงไปทางพวกยวิ งานส าคญัหลายอยา่งส าเร็จในรัชสมยัของพระองค ์พระองคท์รง
มีพระบญัชาให้ แปลพันธสัญญาเดิมจากภาษาฮีบรูเป็นภาษากรีก โดยมีนกัวิชาการ
ด าเนินการแปลเจด็สิบคน ภาษากรีกเป็นภาษาท่ีใชแ้พร่หลายท่ีสุดในสมยันั้น  

 
จกัรพรรด์ิปโตเลมีมหาราชท่ีสอง แห่งฟิลาเดลฟัส  ( 285-247 ก่อน คริสตกาล) 

การแปลนั้นมีคุณประโยชน์ใหญ่หลวงเพราะเป็นการกระตุน้ให้แมก้ระทัง่พวกนอก
รีตก็ไดอ่้านพระคมัภีร์ในภาษาท่ีตนรู้ อาศยัการน้ีกษตัริยแ์ห่งจกัรวรรดิกรีกจึงทรงได้
เผยแพร่ความจริงเก่ียวกบัพระเจา้แก่พวกนอกศาสนา 

ชาวยิวตกอยู่ใต้อ  านาจของกษัตริย์กรีกท่ีทรงปกครองอียิปต์เป็นเวลา
ประมาณหน่ึงร้อยปี อยา่งไรก็ตาม บรรดากษตัริยก์รีกท่ีทรงครองราชยใ์นซีเรียก็มิได้
ปฏิบติัต่อชาวฮีบรูและต่อความศรัทธาในพระเจา้ท่ีแทจ้ริงในแบบท่ีกษตัริยท่ี์ทรง
ปกครองอียิปต์ทรงกระท า ชาวยิวต้องทนทุกข์ใจเป็นอย่างมากภายใตอ้  านาจของ
บรรดากษตัริยซี์เรีย และถูกข่มเหงอนัเน่ืองจากมีความเช่ือท่ีแทจ้ริงทั้งยงัถูกบงัคบัให้
สักการะรูปป้ัน โดย อนัติโอคสั เอพิฟาเนส เป็นกษตัริยท่ี์มีพระทยัโหดเห้ียมและทั้ง
กดข่ีมากท่ีสุด 
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ครอบครัวแม็คคาบีผู้เป็นมรณสักขเีพือ่ความเช่ือ 

 
กษตัริยอ์นัติโอคสั เอพิฟาเนส ทรงมีพระประสงค์ให้คนในปกครองของ

พระองคท์ั้งหมดพดูภาษาเดียวกนัคือภาษากรีกและใหบู้ชาแต่เพียงบรรดาเทพเจา้กรีก
เท่านั้นซ่ึงก็หมายถึงวตัถุบูชา ชาวยวิจ านวนมากเช่ือฟังกษตัริยแ์ต่ก็มีอีกจ านวนหน่ึงท่ี
ยอมตายเสียดีกวา่ท่ีจะละทิ้งความเช่ือท่ีแทจ้ริง 

 

ครอบครัวแมค็คาบีผูเ้ป็นมรณสกัขี 
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พวกราชวงศพ์ยายามบงัคบัให้เอลีอาซาร์ผูอ้าวุโสกินเน้ือหมูอนัเป็นอาหารท่ี

บญัญติัของโมเสสห้ามไว ้คร้ันเขาปฏิเสธก็ถูกชกัชวนให้เขาน าเน้ือมาเองตามท่ีเห็น
วา่ไม่ผิดกฎและแกลง้ให้เขากินเน้ือท่ีกษตัริยท์รงมีพระบญัชาให้ใช้ถวายบูชา เขาจึง
ตอบว่า ‚คนวยัอย่างขา้ไม่ใช่พวกหน้าไหวห้ลงัหลอก ถา้คนหนุ่มสาวพบว่าเอลีอา-
ซาร์ซ่ึงอายุถึงเก้าสิบปีกลบัไปนับถือศาสนาอ่ืนแล้ว พวกเขาก็อาจถูกล่อให้ละทิ้ง
ความเช่ือก็ได‛้ แลว้พวกเขาก็เอาเอลีอาซาร์ไปทรมาน เอลีอาซาร์ตายอย่างกลา้หาญ
ในความเช่ือของเขา 

คร้ังหน่ึงนางซาโลมอเนียและบุตรอีกเจ็ดคนถูกกษตัริยท์รงบงัคบัให้กินเน้ือ
หมูแต่พวกเขาก็ตอบอยา่งไม่เกรงวา่ ‚เราพร้อมท่ีจะตายดีกวา่ละเมิดบญัญติัของบิดา
ของเรา‛ แลว้กษตัริยก์็ทรงส่งพวกเขาไปทรมานอยา่งสาหสั พวกเขาถูกตดัล้ิน น้ิวมือ 
น้ิวเทา้ ถลกหนงัหวั และถูกเผาในกระทะร้อนทั้งเป็น พี่นอ้งทั้งหกคนจึงไดเ้ป็นมรณ-
สักขี กษตัริยท์รงพยายามเกล้ียกล่อมให้นอ้งคนเล็กไม่ต่อตา้นพระองค ์พระองคท์รง
สัญญาว่าจะประทานรางวลัแก่เขาและหันไปหามารดาของเขาเพื่อทรงหารือเพื่อ
ช่วยชีวติเขา แต่นางกลบักม้ลงหาเขาและพดูวา่ ‚โอบุ้ตรของขา้ จงอยา่กลวัผูท่ี้ทรมาน
เจา้ แต่พี่น้องของเจา้นั้นมีค่านกั จงยอมรับความตายเสียเถิด ขา้จะไดรั้บเจา้อีกคร้ัง
หน่ึงในชีวิตนิรันดรขา้งหน้า‛ กษตัริยจึ์งทรงสั่งประหารบุตรชายคนเล็กโดยให้รับ
ทรมานยิง่กวา่พี่ชายทั้งหมด  และในท่ีสุดแม่ก็ตายตามลูกไป ครอบครัวน้ีจึงไดช่ื้อวา่
เป็น แม็คคาบีครอบครัวมรณสักขี  

ปุโรหิตคนหน่ึงช่ือมทัทาธิอสัพร้อมบุตรชายห้าคนไดลุ้กข้ึนมาปกป้องความ
เช่ือท่ีแท้จริงและแผ่นดินเกิดของตน คนจ านวนมากท่ีมีศรัทธาแก่กล้าในธรรม
บญัญติัของพระเจา้ต่างมาชุมนุมห้อมลอ้มพวกเขา บุตรของมทัทาธิอสัคนหน่ึงช่ือว่า 
ยดูาส แมค็คาบีอสั (ตั้งช่ือข้ึนตาม แม็คคาบีครอบครัวมรณสักขี) เป็นผูก้ลา้หาญโดด-
เด่นยิ่งนัก เขารบชนะพวกซีเรียโดยอาศยัทหารเพียงกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น เม่ือเขาถูก
กองทพัขนาดใหญ่ของซีเรีย( 22,000 ก าลงัพล) ลอ้มไว ้ในขณะท่ีพวกเขามีเพียงชาย 
800 คน                       เขาไม่ยอมถอยหนีศตัรู เขาจึงมอดดบัไป 



 
 

315 
 

พนัธสัญญาเดมิ 

 
ซีโมนนอ้งของเขาช่วยเอาชนะกองทพัซีเรียไดใ้นท่ีสุดและยึดกรุงเยรูซาเล็ม

จากพวกซีเรียได ้จึงท าการช าระพระวิหารให้บริสุทธ์ิและปลดปล่อยประชาชนจาก
อ านาจของกษตัริยก์รีกทั้งหลาย ชาวยิวส านึกในบุญคุณของซีโมนยิ่งนกัจึงตั้งมัน่ว่า
นบัจากน้ีไปจนกวา่พระผูท้รงช่วยให้รอดเสด็จมา ให้ผูอ้าวุโสท่ีสุดของตระกูลซีโมน
เป็นมหาปุโรหิตและปกครองประชาชน  
หมายเหตุ ดูในหนงัสือของแมค็คาบี 

หมายเหตุผูแ้ปล : ในฉบบักษตัริยเ์จมส์ หนังสือเหล่าน้ีอยู่ในกลุ่ม 14 บท
หนงัสือของพนัธสัญญาเดิม ฉบบักษตัริยเ์จมส์ไม่ไดบ้รรจุเร่ืองราวของซีโมนไว ้

 
จกัรวรรดโิรมัน 

คนทั่วโลกเฝ้ารอพระเมสสิยาห์ (พระผู้ไถ่) 
เม่ือชาวยวิเป็นอิสระจากจกัรวรรดิของบรรดากษตัริยก์รีกไดไ้ม่นานนกั ชาว

โรมันก็สามารถพิชิตดินแดนได้ทั้ งหมดได้และปราบปรามชาวยิว (64 ปีก่อน
คริสตกาล) พวกเขามอบหมายให้อนัติพาเทอร์จากตระกูล เอซาฟ ซ่ึงเป็นทายาทของ
เอโดม มาเป็นผูแ้ทนท าหน้าท่ีดูแลปาเลสไตน์ เขาฉลาดยิ่งในการสร้างความเช่ือมัน่
ใหฝ่้ายโรมนั แต่หลงัจากนั้นไม่นานเขาก็ถูกขงัคุก 

ถดัจากเขาไป บุตรชายของเขานามว่าเฮโรด หรือเฮโรดผูย้ิ่งใหญ่ก็ได้รับ
แต่งตั้งเป็นผูว้า่การแควน้กาลิลี เขาเป็นคนหวาดระแวง ดุร้าย และ ฉลาดแกมโกง เขา
ก็เหมือนบิดาตรงท่ีเป็นคนมีความสามารถและได้รับความวางใจจากทางการของ
โรมนัและไดรั้บแต่งตั้งเป็นกษตัริยข์องพวกยิว กษตัริยเ์ฮโรดทรงบูรณะพระวิหารใน
เยรูซาเล็มเพราะทรงมีพระประสงคจ์ะเอาใจชาวยิว แมพ้ระองคท์รงไดรั้บแต่งตั้งเป็น
กษตัริยแ์ต่ก็ทรงอยู่ใตอ้  านาจของ ซีซาร์ จกัรพรรดิแห่งโรมนั นบัตั้งแต่ชาวยิวตกอยู่
ใตอ้  านาจของโรมนั พวกเขาตอ้งข้ึนกบั อุปราชโรมัน ซ่ึงเป็นผูแ้ทนจกัรพรรดิโรมนั
อยู่เสมอ พวกยิวไดรั้บอนุญาตให้คงไวซ่ึ้ง สภาสูงสุด ซ่ึงเป็นสภาของปุโรหิตและผู ้
อาวุโสของชาวยิวไวไ้ดต่้อไปแต่มีอ านาจจ ากดั เป็นตน้ว่า สภาสูงสุดจะไม่สามารถ



 
 

316 
 

พนัธสัญญาเดมิ 

 
ก าหนดโทษประหารชีวติไดห้ากไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครองของโรมนัซ่ึงเป็นผูท่ี้
มีอ านาจสูงสุดในอิสราเอล 

การท่ีจกัรวรรดิโรมนัควบคุมทุกส่ิงท่ีอยา่งนั้นท าให้ความเช่ือของพวกนอก
รีตสั่นคลอน โรมถือเป็นเมืองหลวงของโลกและเป็นท่ีรวมของนกัวิชาการ นกัเขียน 
พอ่คา้ และ ตวัแทนประชาชาติทั้งมวล แต่ละคนก็น าความเช่ือแบบนอกรีตของตนเขา้
มา คร้ันเม่ือคนเหล่าน้ีเห็นวตัถุบูชาต่าง ๆ นานาของพวกนอกรีต ก็เร่ิมมองวา่เทพของ
พวกนอกรีตเหล่าน้ีมาจากการริเร่ิมของพวกประชาชนเอง  

พวกนอกรีตหลายคนเร่ิมหมดศรัทธาและส้ินหวงัต่อวนัขา้งหน้า จึงเอาแต่
หมกมุ่นอยู่ในส่ิงบนัเทิงเพื่อจะไดลื้มเสียไปจากใจ บางคนก็ทอ้แทห้ดหู่และจบชีวิต
ลงดว้ยการฆ่าตวัตาย 

แต่คนท่ีดีท่ีสุดในหมู่พวกเขากลบัมองวา่โลกก าลงัมุ่งไปสู่หายนะ อยา่งไรก็
ตาม พวกเขายงัหวงัวา่จะมี พระผู้ทรงช่วยให้รอด เสด็จมาจากท่ีไหนสักแห่ง ถา้ไม่มา
จากประชาชน ก็มาจากเบ้ืองบน ชาวยิวซ่ึงกระจดักระจายไปทัว่โลกหลงัจากท่ีถูกจบั
เป็นเชลยท่ีบาบิโลนและท่ีถูกจบัเป็นเชลยภายหลงัจากนั้น ก็เผยแพร่ข่าวเก่ียวกบัการ
ท่ีพระผูท้รงช่วยให้รอดใกลจ้ะเสด็จมายงัโลก ดงันั้นพวกคนท่ีดีท่ีสุดในบรรดาพวก
นอกรีตก็เร่ิมหนัมาจบัตาดูดินแดนทางตะวนัออก นัน่คือปาเลสไตน์ 

ในหมู่ชาวโรมนัและพวกนอกรีตอ่ืน ๆ นั้นมีความเช่ือกนัโดยทัว่ไปวา่ในไม่
ชา้ทางทิศตะวนัออกจะมีกษตัริยผ์ูท้รงสรรพานุภาพทรงปรากฏข้ึนและจะทรงเป็นผู ้
พิชิตโลกทั้งมวล 

ในหมู่พวกยิวท่ีปาเลสไตน์เองก็เฝ้ารอคอยการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์
อย่างใจจดใจจ่อ ทุกคนรู้สึกได้ถึงเวลาท่ีค าพยากรณ์ใกล้จะเป็นจริงและการ
ปลดปล่อยชาวอิสราเอลท่ีใกลเ้ขา้มา 

ค าพยากรณ์ของผูเ้ผยพระวจนะดาเนียลเก่ียวกับวนัท่ีพระคริสต์จะทรง
ปรากฏพระองค์นั้นแม่นย  านัก ท่านพยากรณ์ว่าหลังจากเจ็ดสิบสัปดาห์ในช่วงปี
เหล่านั้นไดส้ิ้นสุดลง อาณาจกัรท่ีส่ีอนัยิง่ใหญ่จะผงาดข้ึนในช่วงเวลาท่ีพระผูท้รงช่วย
ใหร้อดจะเสด็จมาถึง น่ีเป็นการระบุเวลาในการปรากฏพระองคอ์ยา่งเฉพาะเจาะจง 
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ทุกคร้ังท่ีมีผูเ้ทศน์สั่งสอนเด่น ๆ ข้ึนมา ทุกคนจะถามข้ึนมาโดยอตัโนมติัวา่น่ี

คือพระคริสต์ใช่หรือไม่ แมแ้ต่พวกสะมาเรียท่ีเป็นก่ึงนอกรีตก็ยงัหวงัว่าในเร็ววนัน้ี
พระคริสต์พระผูท้รงช่วยให้รอดจะเสด็จมา พระองค์จะทรงแก้ปัญหาท่ีเป็นข้อ
ถกเถียงกนัระหว่างพวกเขากบัพวกยิวในเร่ืองเก่ียวกบัความเช่ือ น่าเศร้าใจท่ีไม่ไดมี้
เพียงแค่พวกนอกรีตเท่านั้นท่ีจินตนาการถึงพระคริสต์อยา่งผิด ๆ แต่พวกยิวเองก็ยงั
เป็นเช่นนั้นดว้ย พวกเขาไม่ไดว้าดภาพพระองคอ์ยา่งผูเ้ผยพระวจนะอิสยาห์และผูเ้ผย
พระวจนะ ท่านอ่ืน ๆ ท่ีเป็นตวัแทนของพระองค ์วา่จะทรงเป็นผูท้รงแบกรับบาปของ
เรา ทรงทุกข์ทรมานเพื่อเรา และทรงถูกพิพากษาลงโทษจนถึงแก่พระชนม์ชีพทั้งท่ี
ทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ พวกยิวไม่ทราบว่าพระคริสต์พระผูท้รงช่วยให้รอดจะเสด็จมายงั
โลกเพื่อทรงสั่งสอนประชาชนให้รักพระเจา้และรักกนัและกนัโดยอาศยัแบบอย่าง 
พระวาจา การกระท า และความทุกขท์รมาน พวกเขาไม่ปรารถนาจะเห็นพระคริสต์
ทรงเป็นเช่นน้ี แต่หวงัว่าพระองค์จะทรงเป็นผูย้ิ่งใหญ่แห่งโลกและทรงรุ่งโรจน์ 
ดงันั้น พวกเขาจึงคิดว่าพระคริสต์จะเสด็จมายงัโลกอย่างรุ่งโรจน์และจะทรงเป็น
กษตัริยใ์นทางโลกเหนือชาวยวิ แลว้พระองคจ์ะทรงปลดปล่อยชาวยิวจากอ านาจของ
โรมและจะทรงเป็นผูพ้ิชิตโลกทั้งมวล และชาวยิวจะไดอ้ยูเ่หนือประชาชนทั้งปวงใน
โลก 
มีผูมี้จิตศรัทธาและชอบธรรมเพียงไม่ก่ีคนท่ีเฝ้ารอพระคริสต์ด้วยความอ่อนน้อม 
ความศรัทธา และความรัก พวกเขาหวงัวา่พระผูท้รงช่วยโลกให้รอดท่ีแทจ้ริงจะทรง
มาปลดปล่อยประชาชนจากการตกเป็นทาสของบาปและอ านาจชัว่ร้าย พระองค์จะ
ทรง ‚เหยียบหัวงูพิษ‛ ดัง่ท่ีพระเจา้ตรัสกบัคนพวกแรกในสวรรค์ไว ้เพื่อทรงช่วย
ประชาชนจากความตายอนัเป็นนิรันดร์และเพื่อทรงเปิดประตูอาณาจกัรสวรรค์เพื่อ
ชีวิตอนัมีความสุขนิรันดร์ร่วมกบัผูย้ิ่งใหญ่ทายาทของเอโดมทรงครองราชยเ์หนือ
พวกยวิในรัชสมยัของออกสัตสัจกัรพรรดิแห่งโรมนั 
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จกัรพรรด์ิแห่งอาณาจกัรโรมมนั (ซีซ่า) ออกสัติน ผูด้  ารงคต์  าแหน่งจกัรพรรด์ิ เม่ือคร้ังพระเยซูทรงประสูติ 

 

ปาเลสไตน์ 

 
ดินแดน ปาเลสไตน์ซ่ึงเป็นแผ่นดินท่ีพระผูท้รงช่วยให้รอดทรงด ารงพระ-

ชนม์ชีพนั้น เป็นดินแดนขนาดเล็กท่ียาวโดยมีความยาวประมาณ 150 ไมล์ และมี
ความกวา้งประมาณ 80 ไมล ์ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังตะวนัออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
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ทางเหนือของปาเลสไตน์มีแควน้ กาลิลี อยู่ตรงบริเวณทางลาดของภูเขา

เลบานอน กาลิลีเป็นท่ีท่ีสวยงามท่ีสุดของปาเลสไตน์เน่ืองจากมีเนินเขาสวยงามราว
กบัภาพวาด มีทุ่งหญา้สีเขียว และมีสวนหลายแห่ง และมีสถานท่ีส าคญัคือ ทะเลกาลิล ี
ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัในช่ือทะเลสาบเก็นเนซาเร็ท หรือทิเบริอสั ท่ีแห่งน้ีมีความยาวกวา่สิบ
สองไมล์และกวา้งประมาณ ๕ ไมล์เศษ ในยุคของพระผูท้รงช่วยให้รอดนั้น ชายฝ่ัง
ทะเลน้ีถูกปกคลุมดว้ยพืชผกัเขียวชอุ่ม โดยมีทั้งตน้ปาล์ม สวนองุ่น มะเด่ือ อลัมอนด ์
และยี่โถ เมืองท่ีสวยงาม ทั้งคาเปอรนาอุม ทิเบริอสั โคราซิน และ เบธไซดา ก็ตั้งอยู่
บนชายฝ่ังทะเลน้ีและมีขนาดไม่ใหญ่แต่มีประชากรหนาแน่น พลเมืองนั้นมีชีวิตอยู่
อย่างเรียบง่ายและขยนัขนัแข็ง พวกเขาเพาะปลูกบนท่ีดินทุกแปลงและมีกิจการ
พาณิชยแ์ละการคา้ขายหลายรูปแบบ โดยมีสินคา้ประมงเป็นหลกั 

 
ปาเลสไตน์ในยคุของพระผูท้รงช่วยให้รอด 
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ทางใตข้องกาลิลีเป็นท่ีตั้งของ สะมาเรีย ชาวสะมาเรียนั้นขดัแยง้กบัชาวยิวอยู่

เป็นนิตย ์พวกเขาถึงกบัสร้างพระวิหารแยกออกมาต่างหากบนภูเขาเยริซิมเพื่อจะได้
ไม่ตอ้งไปท่ีเยรูซาเล็ม 

ส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุดของปาเลสไตน์นั้นอยู่ทางใตข้องสะมาเรียคือ ยูเดีย ซ่ึงมีท่ี
ราบในภาคตะวนัตกสลบักบัแม่น ้ าสายเล็ก ๆ ท่ีไหลลงทะเลเมดีเตอร์เรเนียน ท่ีราบน้ี
ค่อย ๆ ชันข้ึนไปทางตะวนัออกและล้อมรอบด้วยเนินเขาของยูเดีย ท่ีแห่งน้ีเป็นท่ี
เล่ืองลือมาแต่โบราณในเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ ทางลาดชนัของเนินเขาในยูเดียเต็ม
ไปดว้ยสีเขียว ปกคลุมดว้ยดงมะกอก และเม่ือข้ึนเขาไปไกลข้ึนและสูงข้ึนก็จะยิ่งเต็ม
ไปดว้ยหินและแห้งแลง้มากข้ึน เยรูซาเล็ม อนัยิ่งใหญ่และเป็นเมืองหลวงของยูเดีย
และปาเลสไตน์ทั้งปวงตั้งอยูร่ะหวา่งเนินเขาเหล่าน้ี 

แม่น ้ าท่ียาวท่ีสุดในปาเลสไตน์คือ แม่น ้าจอร์แดน ซ่ึงมีจุดก าเนิดจากภูเขา
เลบานอนโดยเป็นล าธารใสบนภูเขา กระแสน ้ าไหลไปตามภูเขาเกิดเป็นแม่น ้ าสาย
หน่ึงซ่ึงไหลลงและก่อเกิดเป็นทะเลสาบกาลิลี และแม่น ้ าจอร์แดนไหลออกจาก
ทะเลสาบน้ีเป็นน ้ าเช่ียวซ่ึงมีชายฝ่ังท่ีต ่าและเต็มไปดว้ยตน้ไม ้ซ่ึงในสมยันั้นเรียกว่า
หุบเขาแห่งแม่น ้ าจอร์แดน และยิ่งใกลย้เูดียเขา้ไป ชายฝ่ังของแม่น ้ าจอร์แดนก็สูงข้ึน
และแหง้แลง้มากข้ึน เตม็ไปดว้ยโขดหินและปราศจากพืชพรรณใด ๆ มีเพียงล าคลอง
ตามแนวแม่น ้ าจอร์แดนเท่านั้นท่ีปกคลุมดว้ยตน้กกอยา่งแน่นขนดั ท่ีน่ีมีจระเขอ้าศยั
และมีสัตวร้์ายซ่อนตวัอยู ่จอห์นผูใ้ห้รับบพัติศมาอาศยัและสั่งสอนประชาชนอยูท่ี่ฝ่ัง
แม่น ้ าจอร์แดนน้ีเอง ท่ีสุดสายแม่น ้ าจอร์แดนนั้นไหลลงสู่พื้นท่ีท่ีเป็นป่าดิบและไม่มี
คนอาศยัอยูแ่ละหายไปในเดดซี 

ปัจจุบนัน้ีเราเรียกดินแดนปาเลสไตน์วา่ ดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ เพราะไดรั้บความ
ศกัด์ิสิทธ์ิจากพระชนมชี์พของพระผูท้รงช่วยใหร้อด 
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แม่น ้ าจอร์แดน 
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พระพนัธสัญญาใหม่ 
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การก าเนิดของนางมารีย์พรหมจารีผู้ทรงศักดิ์สิทธ์ิ 

คร้ันจวนไดเ้วลาแห่งการถือกาํเนิดของพระผูก้อบกูโ้ลกนั้น ณ แควน้กาลิลี
แห่งนาซาเรธไดมี้ผูสื้บเช้ือสายของกษตัริยด์าวิดคือยวัคิมพร้อมดว้ยนางอนันาผูเ้ป็น
ภรรยาอาศยัอยู่ ทั้งสองเป็นคนชอบธรรมและผูค้นต่างทราบโดยทัว่ว่าทั้งคู่มีบรรพ
บุรุษเป็นกษตัริย ์ทั้งยงัเป็นผูอ่้อนนอ้มถ่อมตนและมีจิตเป็นกุศล 

 

 
การกาํเนิดของนางมารียพ์รหมจารีผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิ 
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                ตลอดชีวิตของทั้งคู่ล้วนเป่ียมด้วยความรักต่อพระเจา้และผูค้น ทั้งคู่ชรา
มากแลว้แต่ก็ยงัไม่มีบุตรทาํใหท้ั้งสองเศร้าโศกยิง่นกั อยา่งไรก็ดี ทั้งสองยงัคงวิงวอน
พระเจา้เพื่อประทานบุตรใหต้น โดยอธิษฐานวา่หากตนมีบุตรก็จะทาํพิธีถวายบุตรแด่
พระองค์ ในเวลานั้ น ชาวยิวทุกคนต่างหวงัว่าทายาทของตนจะมีส่วนร่วมใน
อาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ซ่ึงก็คือพระคริสตผ์ูช่้วยใหร้อด ดงันั้น ชาวยวิทุกคนท่ีไม่
มีบุตรจึงถูกดูแคลนเพราะถือว่าเป็นการลงโทษอยา่งรุนแรงจากพระเจา้อนัเน่ืองจาก
บาปของผูน้ั้น ยวัคิมเองก็ถูกดูแคลนเช่นนั้นมากเป็นพิเศษดว้ยเป็นถึงผูสื้บเช้ือสาย
ของกษตัริยด์าวดิซ่ึงพระคริสตต์อ้งถือกาํเนิดจากเมล็ดพนัธ์ุของเขา 

                ยวัคิมและอนันาเป็นผูมี้ความอดทน ความศรัทธาอนัยิ่งใหญ่ ความรักต่อ
พระเจา้และต่อกนัและกนั พระเจา้จึงประทานความเปรมปรีด์ิแก่พวกเขา ยามท่ีพวก
เขาก้าวเข้าสู่ปลายทางของชีวิตนั้น ทั้ งสองได้ให้กาํเนิดบุตรีและตั้งช่ือบุตรีนั้นว่า     
มารีย์ อนัเป็นไปตามบญัชาของทูตองค์หน่ึงของพระเจา้ การกาํเนิดของนางมารีย์
นาํมาซ่ึงความยินดีไม่เฉพาะต่อบิดามารดาของนางเท่านั้นแต่ยงัแผไ่ปถึงผูค้นทั้งปวง
เพราะนางไดถู้กกาํหนดไวล่้วงหนา้โดยพระเจา้ให้เป็น พระมารดาแห่งพระบุตรของ
พระเจ้า พระผู้ทรงกอบกู้โลก พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิมีการเฉลิม
ฉลองการถือกาํเนิดของนางมารียพ์รหมจารีผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิโดยถือเป็นวนัหน่ึงใน
เทศกาลสาํคญัของพระศาสนจกัรในวนัท่ี 8 กนัยายน ( 21 กนัยายน ปฏิทินใหม่) 

บทสรรเสริญ (ตาปาเร่ียน) 

การประสูติของพระนางมารียพ์รหมจารียเ์จา้ ผูท้รงมอบความหวงัใหแ้ก่ โลกทั้งมวล 
เพราะวา่จากพระนางนั้นจะไดท้รงมีพระคริสตเ์จา้ผูเ้ป็นตะวนัฉายแสงท่ีแทจ้ริง ผูท่ี้
จะทรงทลายคาํสาปทั้งมวลลง พระองคท์รงมอบพระพร และทรงทลายความมรณา
ส้ิน ทรงมอบชีวิตอนัเป็นนิรันดร์แก่พวกเรา  
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นางมารีย์พรหมจารีผู้ทรงศักดิ์สิทธ์ิเสดจ็เข้าสู่พระวหิาร 

                เม่ือนางมารียพ์รหมจารีมีอายุยา่งสามปี   บิดามารดาผูเ้ป่ียมศรัทธาของนาง
ได้เตรียมการเพื่อทาํตามสัญญา ทั้งสองเรียกชุมนุมญาติพี่น้อง เช้ือเชิญมิตรรุ่นราว
คราวเดียวกบับุตรีของตน แต่งตวัให้นางด้วยอาภรณ์ท่ีดีท่ีสุด ตามด้วยผูค้นท่ีร้อง
เพลงสรรเสริญพระเจา้ ทั้งสองนาํนางเขา้สู่พระวิหารท่ีกรุงเยรูซาเล็มเพื่อทาํพิธีถวาย
ตวัแด่พระเจา้ นางพร้อมดว้ยสหายเดินถือเทียนท่ีส่องแสงสว่าง ในขณะท่ีกาํลงัร้อง
เพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่นั้ นหัวหน้าพระสงฆ์พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์ก็เดิน
ออกมาจากพระวหิารเพื่อมาตอ้นรับ 

 
นางมารียพ์รหมจารีผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิเสด็จเขา้สู่พระวหิาร 
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                อาศยัการสวดภาวนาดว้ยความศรัทธา ยวัคิมและอนันาไดพ้ามารียเ์ดิน
มาถึงบนัไดขั้นแรกท่ีข้ึนพระวหิาร โดยบนัไดดงักล่าวมีสิบหา้ขั้นซ่ึงตรงกบัจาํนวน
บทเพลงสดุดีท่ีพระสงฆส์วดมนตเ์ม่ือเขา้ไปในพระวหิาร 

การน าถวายพรหมจารีย์มารีเจ้าสู่พระวหิาร 

 
นกับุญยวัคิมและนกับุญอนันา 

ณ ท่ีนั้น มารียใ์นวยัสามขวบได้ปีนป่ายบนัไดท่ีสูงชันด้วยตนเองโดยไม่มี
ใครช่วยเหลือ หวัหนา้พระสงฆร์อพบนางท่ีบนัไดขั้นสูงสุดดงัเช่นท่ีปฏิบติัตามปกติ
ต่อผูท่ี้มาถายตวัต่อพระเจ้า จากนั้น พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงบนัดาลให้หัวหน้า
พระสงฆ์พานางเขา้สู่ความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย บริเวณน้ีเป็นท่ีท่ี
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ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดในพระวิหาร ไม่อนุญาตให้ผูใ้ดเขา้ไปไดน้อกจากหวัหนา้พระสงฆซ่ึ์ง
จะเขา้ไปเพียงปีละคร้ังเท่านั้น พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดป้ระทานแสงสวา่งแก่หวัหนา้
พระสงฆ์ให้ทราบว่ามารียซ่ึ์งเป็นเด็กผูห้ญิงท่ีถูกเลือกนั้นคู่ควรท่ีจะย่างเข้ามาใน
บริเวณท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด พระเจ้าทรงกาํหนดให้นางเป็นมารดาแห่งพระบุตรของ
พระองคผ์ูซ่ึ้งจะแผว้ถางหนทางใหผู้ค้นทั้งมวลเขา้สู่อาณาจกัรแห่งสวรรค ์

ยวัคิมและอนันาทาํตามท่ีไดใ้ห้สัญญาไว ้โดยเดินทางกลบัไปและปล่อยให้
มารียอ์ยูท่ี่พระวหิาร ณ ท่ีนั้น นางพร้อมดว้ยเด็กผูห้ญิงคนอ่ืน ๆ ไดศึ้กษาธรรมบญัญติั
ของพระเจา้และการเรือน นางสวดภาวนาอยา่งขนัแข็ง ศึกษาพระคมัภีร์และถือศีลอด
อย่างเคร่งครัด นางอาศยัอยู่ท่ีนัน่ประมาณสิบเอ็ดปีและเติบโตข้ึนดว้ยจิตศรัทธาอนั
แรงกลา้ พร้อมท่ีจะพลีทุกอยา่งถวายแด่พระเจา้ ทั้งยงัเป็นผูเ้จียมตนและมีความเพียร 

นางมารียผ์ูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิยิ่งได้ตดัสินใจพลีชีวิตแด่พระเจา้แต่เพียงผูเ้ดียว 
ด้วยเหตุน้ีนางจึงสัญญาว่าจะไม่สมรส นั่นหมายความว่านางจะถือพรหมจารี
ตลอดไป พระวิญญาณบริสุทธ์ิและบรรดาทูตสวรรค์ไดท้รงปกปักรักษาเด็กหญิงผู ้
เป่ียมศรัทธาผูน้ี้ 

พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิเฉลิมฉลองการเสด็จเขา้สู่วิหารของ
นางมารียพ์รหมจารีผูท้รงศกัด์ิยิง่ในวนัท่ี 21 พฤศจิกายน (4 ธนัวาคม ปฏิทินใหม่) ซ่ึง
วนัน้ีถือเป็นวนัศักด์ิสิทธ์ิสําคัญซ่ึงมีบทเพลงสรรเสริญช่ือ ผู้ที่มาล่วงหน้าตาม
เจตจ านงอันประเสริฐของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ เราจะเร่ิมร้องเพลง ‚พระคริสต์ทรง
ก าเนิด…‛ ในการสวดภาคเชา้ของวนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ี 

บทสรรเสริญ (ตาปาเร่ียน) 
วนันีค้ือการตอบรับพระพรของพระเจ้า และการเทศนาเกี่ยวกับการช่วยกู้ให้รอดของ
เหล่ามวลมนุษย์ เพราะในพระวหิารแห่งพระองค์มีการเฉลมิฉลองของการปรากฏขึน้
ของพรหมจารีย์เจ้า และทั้งหมดเป็นการพสูิจน์ของพระคริสต์ และพวกเราเปล่งสดุดี
แด่พระนาง ขอจงยนิดี ผู้ทรงก่อก าเนิด การเติมเต็มแห่งความหวงัในพวกเรา  
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พระนางมารีย์พรหมจารีผู้ศักดิ์สิทธ์ิและโยเซฟ 

                เม่ือนางมารียพ์รหมจารีอายุยา่งเขา้สิบส่ีปี ซ่ึงตามกฎแลว้นางตอ้งออกจาก
วิหาร นางไม่ไดก้ลบัไปหาบุพการีหรือแต่งงาน ยวัคิมและอนันาไดพ้กัผ่อนไปแลว้
ในเวลานั้น บรรดาพระสงฆ์ปรารถนาให้นางสมรส แต่นางไดแ้ถลงไขแก่พวกท่าน
ถึงคาํมัน่ท่ีนางได้ให้ไวแ้ก่พระเจ้าท่ีจะถือครองพรหมจรรย์ตลอดไป ดังนั้นแล้ว
บรรดาพระสงฆโ์ดยอาศยัการดลใจจากพระเจา้จึงไดห้มั้นหมายนางกบัโยเซฟซ่ึงเป็น
ญาติห่าง ๆ คนหน่ึงท่ีมีอาย ุ80 ปี เพื่อใหเ้ขาดูแลและปกป้องพรหมจรรยข์องนาง 

                โยเซฟพาํนกัอยูท่ี่นาซาเรธ เขาสืบเช้ือสายมาจากราชวงศข์องดาวดิ แต่เขาก็
ไม่ไดร่ํ้ารวยหากแต่เป็นเพียงช่างไม ้

                นางมารียพ์รหมจารีอาศยัอยูใ่นบา้นของโยเซฟ ดาํรงชีวิตอยา่งสมถะและ
สันโดษดงัเช่นท่ีเคยเป็นอยูท่ี่พระวหิาร ยามวา่งนางอ่านพระคมัภีร์และสวดภาวนาแด่
พระเจา้ 

                หมายเหตุ: น่ีเป็นเพียงการสรุปยอ่เก่ียวกบัการกาํเนิดของพระมารดาพระ
เจา้และวยัเยาวข์องนางตามเร่ืองเล่าอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเก็บรักษาไว ้     ณ ศาสนจกัรออร์-
โธดอกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยความเคารพ (เก่ียวกบั เร่ืองเล่าอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ดูท่ีภาค 4 วา่
ดว้ยความเช่ือและชีวติของชาวคริสต ์ ตอน ‚วา่ดว้ยการเผยองคโ์ดยพระเจา้ดว้ย
อศัจรรย ์เก่ียวกบัเร่ืองราวเล่าอนัศกัด์ิสิทธ์ิและพระคมัภีร์) 
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ทูตสวรรค์ประกาศเร่ืองการก าเนิดของผู้มาล่วงหน้า 

พระเจา้ตรัสผา่นทางผูเ้ผยพรวจนะมาลาคีไวล่้วงหนา้ว่าก่อนพระคริสตพ์ระ
ผูช่้วยใหร้อดจะทรงกาํเนิดบนโลกนั้น ผู้มาล่วงหน้า ซ่ึงหมายถึงผูท่ี้มาก่อนพระผูช่้วย
ให้รอดนั้นจะปรากฏข้ึน โดยผูม้าล่วงหน้านั้นจะเป็นผูเ้ผยพรวจนะท่ียิ่งใหญ่ เขาจะ
ประกาศต่อผูค้นถึงการสําแดงองคใ์นเวลาอนัใกลข้องพระคริสต ์และเตรียมพวกเขา
ใหพ้ร้อมเพื่อพบกบัพระคริสตพ์ระผูช่้วยใหร้อด 

ทั้งน้ี ก่อนท่ีผูม้าล่วงหนา้จะเกิดนั้น พระเจา้ทรงเลือกเศคาริยาห์ผูเ้ป็น
พระสงฆแ์ละเอลิซาเบธผูเ้ป็นภรรยา ทั้งสองเป็นญาติของนางมารียพ์รหมจารีผู ้
ศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้งคู่อยูใ่นวยัชราและไม่มีบุตร พวกเขาสวดภาวนาต่อพระเจา้ดว้ยศรัทธา
ขอใหพ้ระองคน์าํพวกเขาให้พน้จากความทุกขด์งักล่าว 

วนัหน่ึงขณะท่ีเศคาริยาห์กาํลงัช่วยงานในวหิารท่ีกรุงเยรูซาเล็ม เม่ือเขาเขา้
ไปในท่ีสักการะเพื่อจุดกาํยาน ทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงของพระเจา้ไดป้รากฏต่อเขาซ่ึงยนื
อยูท่างขวามือของโตะ๊ท่ีกาํยานจุดอยู ่ เศคาริยาห์รู้สึกสับสนและหวาดกลวั ทูตสวรรค์
กล่าวกบัเขาวา่ ‚อยา่กลวัเลย เศคาริยาห์ เพราะคาํภาวนาของเจา้ไดรั้บการสดบัฟัง  
และเอลิซาเบธภรรยาของเจา้จะใหก้าํเนิดบุตรชายแก่เจา้ เจา้จงตั้งช่ือเขาวา่ยอห์น เจา้
จะมีความร่ืนเริงและความยนิดี เพราะเขาจะเป็นคนสาํคญัในสายพระเนตรของพระ
เจา้และเขาจะเป่ียมลน้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิแมอ้ยูใ่นครรภม์ารดา และลูกหลาน
ของอิสราเอลจะหวนคืนสู่พระเจา้ของพวกเขา‛ เขาจะมาก่อน ซ่ึงหมายความวา่เขาจะ
เป็นผูม้าล่วงหนา้พระผูช่้วยใหร้อด ‚และเขาจะไปก่อนพระองคด์ว้ยจิตวิญญาณและ
อาํนาจแห่งเอลิยาห์ เพื่อเตรียมผูค้นใหพ้ร้อมสาํหรับพระเจา้‛ เศคาริยาห์ต้ืนตนัยิง่นกั
แต่ไม่ไดเ้ช่ือในทนัที เขากล่าววา่ ‚ขา้จะรู้ไดอ้ยา่งไรเล่าเพราะขา้ก็แก่ชราและภรรยา
ของขา้ก็เจบ็ป่วยมาหลายปี‛ ทูตสวรรคก์ล่าวตอบวา่ ‚เราคือกาเบรียลผูย้นือยูเ่ฉพาะ
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พระพกัตร์พระเจา้และถูกส่งใหม้าพดูกบัท่าน ดูเถิด ท่านจะเป็นใบแ้ละจะพดูไม่ได้
จนกวา่จะถึงวนัท่ีส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีปรากฏเพราะเจา้ไม่เช่ือคาํพดูของเรา‛ 

ในเวลาเดียวกนั ผูค้นท่ีสวดภาวนาเฝ้ารอเศคาริยาห์และแปลกใจท่ีเขาเขา้ไป
ในท่ีสักการะในวหิารนานมาก เขาเดินออกมาโดยไม่พดูจากบัใคร ไดแ้ต่ใบท้่าทาง 
ทุกคนจึงไดเ้ขา้ใจวา่เขาไดพ้บเห็นอะไรบางอยา่งในท่ีสักการะ เม่ือเศคาริยาห์ช่วยงาน
ท่ีวหิารในวนันั้นเสร็จแลว้ก็กลบับา้นไป 

เม่ือเอลิซาเบธรู้วา่พระเจา้ไดย้กยอ่งพวกเขาอยา่งมาก นางซ่อนความปีติจาก
ผูค้นดว้ยความถ่อมตนและขอบคุณพระเจา้ 

หมายเหตุ : วาระอนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ีปรากฏในพระวรสารนกับุญลูกา (ลก. 1: 5-
25) ซ่ึงเป็นอคัรสาวกและผูจ้ารึกพระวรสาร 

                                 

 
สถานท่ีเกิดของนกับุญยอห์นผูใ้หรั้บบพัติศมา 
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ข่าวประเสริฐต่อพระนางมารีย์พรหมจารีผู้ทรงศักดิ์สิทธ์ิ 

                หกเดือนหลงัจากท่ีทูตสวรรคป์รากฏต่อเศคาริยาห์ พระเจา้ไดส่้งอคัรเทวดา
กาเบรียลมาท่ีเมืองนาซาเรธเพื่อพบกบันางมารียพ์รหมจารีผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิพร้อมกบั
ข่าวท่ีน่ายนิดีวา่พระเจา้ไดท้รงเลือกนางใหเ้ป็นพระมารดาของพระผูก้อบกูโ้ลก 

                อคัรเทวดาปรากฏตวัท่ีบา้นของโยเซฟผูป้ระเสริฐในขณะท่ีนางมารียก์าํลงั
ศึกษาพระคมัภีร์ ท่านกล่าววา่ 

 
การประกาศ 
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                .‛จงช่ืนชมยนิดีเถิด ผูเ้ป่ียมดว้ยพระหรรษทาน (หมายถึงเตม็ไปดว้ยพระ
เมตตาของพระเจา้ อาํนาจของพระจิต) พระเจา้สถิตกบัท่าน : ผูมี้บุญกวา่หญิงใด ๆ‛ 

                ฝ่ายมารียก์็ตกใจเพราะคาํของทูตนั้นพลางคิดวา่คาํทกัทายนั้นจะหมายวา่
อะไร 

                แลว้ทูตสวรรคจึ์งกล่าวแก่เธอวา่ ‚มารียเ์อ๋ย อยา่กลวัเลย เพราะเธอเป็นท่ี
พระเจา้ทรงโปรดปรานแลว้ ดูเถิด เธอจะตั้งครรภแ์ละคลอดบุตรชาย จงตั้งช่ือบุตร
นั้นวา่ เยซู บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกวา่เป็นบุตรของพระเจา้สูงสุด 
พระองคจ์ะทรงครองราชยต์ลอดนิรันดร‛ 

                ฝ่ายมารียท์ูลถามอคัรเทวดาดว้ยความสงสัยวา่ ‚เหตุการณ์นั้นจะเป็นไป
อยา่งไรได ้เพราะขา้พเจา้ยงัหาไดร่้วมกบัชายไม่‛ 

                ทูตสวรรคต์อบนางวา่ทุกอยา่งจะเป็นไปโดยอาํนาจของพระเจา้ผูท้รงสรร
พานุภาพ ‚พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธ์ิเดชของผูสู้งสุดจะปก
เธอ เหตุฉะนั้นบุตรท่ีจะเกิดมานั้นจะไดเ้รียกวา่วสุิทธ์ิ และเรียกวา่พระบุตรของพระ
เจา้ ดูซิ นางเอลิซาเบธญาติของเธอชราแลว้ก็ยงัตั้งครรภมี์บุตรเป็นชายดว้ย บดัน้ีนาง
นั้นท่ีคนถือวา่เป็นหญิงหมนัก็มีครรภไ์ดห้กเดือนแลว้ เพราะวา่ไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึง
พระเจา้ทรงกระทาํไม่ได‛้ 
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                มารียจึ์งกล่าวดว้ยความนอบนอ้มวา่ ‚ดูเถิด ขา้พเจา้เป็นทาสีของพระเป็น
เจา้ ขา้พเจา้พร้อมท่ีจะเป็นไปตามคาํของท่าน‛ 
                และอคัรเทวดากาเบรียลจึงจากเธอไป 
                พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิเฉลิมฉลองการประกาศต่อนางมา
รียพ์รหมจารีผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิในวนัท่ี 25 มีนาคม (7 เมษายน ไม่ระบุ) งานฉลองการ
ประกาศถือเป็นหน่ึงในการฉลองท่ีใหญ่ท่ีสุด คาํวา่การประกาศ (annunciation) ใน
ภาษารัสเซียและภาษากรีกหมายถึง ‚ข่าวดี‛ หรือ ‚สาสน์แห่งความยนิดี‛ ซ่ึงเป็นข่าว
ท่ีวา่การปลดเปล้ืองมนุษยจ์ากบาปและความตายชัว่นิรันดร์ไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนแลว้ 
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บทสรรเสริญ (ตาปาเร่ียน) 
วนันีค้วามรอดของพวกเราได้เร่ิมต้นขึน้แล้ว คือการเปิดเผยถึงความลับ ที่มี

วัตถุประสงค์อันเป็นนิรันดร์ พระบุตรแห่งพระเจ้า จะถือก าเนิดเป็นบุตรของพระ
นางพรหมจารี ทีเ่ทพกาเบรียลได้แจ้งข่าวประเสริฐ ดังน้ันพวกเราทั้งมวลรวมทั้งทวย
เทพ ของเปล่งสะดุดี ด้วยความยนิดี ในพรประเสริฐทีพ่ระเจ้าทรงสถิตกบัพระนาง  

นางมารีย์พรหมจารีผู้ทรงศักดิ์สิทธ์ิยิง่เยีย่มนางเอลซิาเบธผู้
ประเสริฐ 

               นา ง ม า รี ย์พ ร ห ม จา รี ย์ผู ้ท ร ง ศัก ด์ิ สิ ท ธ์ิ ยิ่ ง ท ร า บ จ า ก ทู ต ส ว รร ค์ว่ า                
นางเอลิซาเบธญาติของพระนางและเป็นภรรยาของเศคาริยาห์กาํลังจะให้กาํเนิด
บุตรชายในเร็ววนัจึงไดรี้บรุดไปเยีย่มนาง 

 

                เม่ือนางไปถึงเรือนของนางเอลิซาเบธและทกัทายปราศรัยนาง      เม่ือนาง
เอลิซาเบธไดย้นิคาํปราศรัยของมารีย ์ นางเอลิซาเบธก็เตม็ไปดว้ยพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิและทราบวา่มารียไ์ดรั้บเกียรติเป็นมารดาพระเจา้ จึงร้องเสียงดงัวา่ ‚ใน
บรรดาสตรี ท่านไดรั้บพระพรมาก และทารกในครรภข์องท่านก็ไดรั้บพระพรดว้ย 
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เป็นไฉนขา้พเจา้จึงไดค้วามโปรดปรานเช่นน้ี คือ มารดาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ
ขา้พเจา้ไดม้าหาขา้พเจา้‛ 
                นางมารียพ์รหมจารีผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิยิง่ตอบนางเอลิซาเบธ สรรเสริญพระเจา้ 
และกล่าววา่ ‚จิตใจของขา้สรรเสริญพระเจา้ และจิตวิญญาณของขา้มีความยนิดีใน
พระเจา้พระผูช่้วยใหร้อด เพราะพระองคใ์ส่ใจต่อหญิงผูต้ ํ่าตอ้ย และดูเถิด นบัต่อจาก
น้ีไป ชนทุกรุ่นจะเรียกขา้วา่ผูไ้ดรั้บพระพร เพราะพระองคท์รงกระทาํส่ิงท่ียิง่ใหญ่กบั
ขา้ พระนามของพระองคก์็บริสุทธ์ิ และพระกรุณาของพระองคมี์แก่บรรดาผูย้าํเกรง
พระองคทุ์กชัว่อายสืุบไป‛ นางมารียอ์าศยัอยูด่บันางเอลิซาเบธประมาณสามเดือน 
แลว้จึงกลบัไปยงับา้นของตนท่ีนาซาเรธ 
                พระเจา้ยงัทรงไดแ้จง้แก่โยเซฟผูช้ราและประเสริฐถึงกาํเนิดของพระผูช่้วย
ใหร้อดท่ีกาํลงัจะเสด็จมาโดยอาศยันางมารียพ์รหมจารีผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ ทูตสวรรคอ์งค์
หน่ึงของพระเจา้ปรากฏต่อเขาในความฝัน เผยแก่เขาวา่นางมารียพ์รหมจารีผู ้
ศกัด์ิสิทธ์ิจะใหก้าํเนิดพระบุตรโดยเดชพระวญิญาณบริสุทธ์ิ อนัเป็นไปตามท่ีพระเจา้
ตรัสผา่นทางผูเ้ผยพรวจนะอิสยาห์ (เปรียบเทียบ 7:14) ทูตสวรรคก์ล่าวแก่โยเซฟวา่
‚แลว้เจา้จงเรียกนามท่านวา่เยซู เพราะวา่ท่านจะเป็นผูท่ี้จะโปรดช่วยชนชาติของท่าน
ใหร้อดจากความผดิบาปของเขา‛  
            หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนกับุญลูกา 1 : 39-56 และมทัธิว 1 : 18-25 
  

ก าเนิดของยอห์นผู้ให้รับบัพตศิมา 
                หลงัจากท่ีมารดาพระเจา้เสด็จเยี่ยมเศคาริยาห์และนางเอลิซาเบธไดไ้ม่นาน 
ทั้งสองไดใ้ห้กาํเนิดบุตรชาย บรรดาญาติมิตรของนางเอลิซาเบธต่างยินดีท่ีนางไดรั้บ
พระกรุณาจากพระเจา้ ในวนัท่ีแปดตามกฎของชาวยิวกาํหนดให้ตอ้งตั้งช่ือลูก เหล่า
ญาติมิตรท่ีชุมนุมอยูต่่างเห็นพอ้งกนัใหต้ั้งช่ือเด็กวา่เศคาริยาห์ตามช่ือบิดา  
                แต่นางเอลิซาเบธกล่าววา่ ‚ไม่ใช่ แต่ตอ้งใหช่ื้อวา่ยอห์น‛ 
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                เขาพากนัตอบวา่ ‚ไม่มีพวกใดในพวกญาติของท่านท่ีมีช่ืออยา่งนั้น‛ แลว้
เขาจึงใชใ้บก้บับิดาถามวา่ ท่านอยากใหบุ้ตรนั้นช่ืออะไร 
                เศคาริยาห์จึงขอกระดานชนวนมา เขียนวา่ ‚ช่ือของบุตรคือ ยอห์น‛ คน
ทั้งหลายก็ประหลาดใจนกั ในทนัใดนั้น ปากและล้ินของท่านก็คืนดีอีก แลว้ท่าน
กล่าวสรรเสริญพระเจา้ และเป็นไปตามท่ีไดพ้ยากรณ์ไวโ้ดยอาศยัพระจิตวา่พระผู ้
กอบกูจ้ะเสด็จมาในไม่ชา้โดยยอห์นจะเป็นผูม้าล่วงหนา้ท่านเพื่อเตรียมผูค้นใหพ้ร้อม
รับเสด็จพระผูช่้วยใหร้อด 
               ทุกคนท่ีไดย้นิเร่ืองประหลาดน้ีพากนัหวาดกลวัและพดูถึงยอห์นวา่ "แลว้
ทารกนั้นจะเป็นอะไรขา้งหนา้" 
               พระเจา้ทรงปกป้องคุม้ครองเด็กนอ้ย เขาไดเ้จริญวยัข้ึนและวญิญาณจิตก็มี
กาํลงัทวข้ึีน ท่านไปอาศยัอยูใ่นถ่ินทุรกนัดาร จนถึงวนัท่ีท่านจะไดม้าปรากฏแก่ชน
ชาติอิสราเอล  

 
นกับุญเศคาริยาห์และนกับุญเอลิซาเบธผูเ้ป็นบิดามารดาของนกับุญยอห์น 
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               พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิเฉลิมฉลองประกาศกยอห์นผู ้
ศกัด์ิสิทธ์ิสาํคญัและผูม้าล่วงหนา้พระคริสตใ์นวนัท่ี 24 มิถุนายน (7 กรกฎาคม 
ปฏิทินใหม)่ 

    หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนกับุญลูกา 1 : 57-80  

 

เบธเลเฮม 

 

การประสูติของพระคริสต์ 
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ก าเนิดพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด 

  

การปรากฎกายต่อเทวทูตต่อโหราจารย ์
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อยู่มาสมยัท่ีกษตัริยค์รองแควน้ยูเดียภายใตอ้าํนาจมหาจกัรวรรดิโรมนันั้น 
มหาจกัรพรรดิซีซาร์ ออกสัตสัมีรับสั่งใหจ้ดัเก็บภาษีทัว่ทุกหนแห่ง ชาวยิวทุกคนตอ้ง
จดทะเบียนสาํมะโนครัว ณ เมืองท่ีบรรพบุรุษของตนอาศยัอยู ่

 
ชั้นบนของโบสถท่ี์สถานท่ีประสูติในเบธเลเฮม 

โยเซฟและมารียพ์รหมจารีเป็นวงศ์วานและเช้ือสายของดาวิดจึงตอ้งออก
เดินทางออกจากเมืองนาซาเรธไปยงัเมืองของดาวดิช่ือ เบธเลเฮม เม่ือพวกเขาเดินทาง
มาถึงเมืองเบธเลเฮมก็ไม่สามารถหาห้องพกัในโรงแรมไดจึ้งตอ้งอาศยัอยู่นอกเมือง
ในถํ้ าแห่งหน่ึงท่ีบรรดาผูเ้ล้ียงแกะใช้เป็นท่ีตอ้นฝูงสัตวข์องตนในยามท่ีอากาศไม่ดี 
ในคืนนั้น ณ ถํ้าแห่งน้ี นางมารียพ์รหมจารีผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิไดใ้ห้กาํเนิดทารก คือพระ
คริสตผ์ูเ้ป็นพระบุตรของพระเจา้ พระผูท้รงกอบกูโ้ลกนางเอาผา้ออ้มพนัและวางไว้
ในรางหญา้ท่ีพวกผูเ้ล้ียงแกะเอาไวใ้ชใ้หอ้าหารฝงูสัตวข์องตน 
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โบสถก์รีกออร์โธด็อกซ์แห่งหน่ึงท่ีทุ่งเล้ียงสตัว ์

พวกผูเ้ล้ียงแกะในเบธเลเฮมเป็นคนกลุ่มแรกท่ีรู้เห็นการกาํเนิดของพระผู ้
กอบกู ้ในคืนน้ีพวกเขากาํลงัเฝ้าฝูงสัตวข์องตนในทุ่งหญา้ ทนัใดนั้น มีทูตองค์หน่ึง
ของพระเป็นเจา้มาปรากฏแก่เขา และพระสิริของพระเป็นเจา้ส่องลอ้มรอบเขา และ
เขากลวันกั 

ฝ่ายทูตองค์นั้นกล่าวแก่เขาว่า "อย่ากลัวเลย เพราะเรานําข่าวดีมายงัท่าน
ทั้งหลาย คือความปรีดียิ่งซ่ึงจะมาถึงคนทั้งปวง เพราะว่าในวนัน้ีพระผูช่้วยให้รอด
ของท่านทั้งหลาย คือพระคริสตเจา้ มาบงัเกิดท่ีเมืองดาวิด (เบธเลเฮม) น่ีจะเป็นหมาย
สาํคญัแก่ท่านทั้งหลาย คือท่านจะไดพ้บพระกุมารนั้นพนัผา้ออ้มนอนอยูใ่นรางหญา้" 

ในทนัใดนั้นมีชาวสวรรคห์มู่หน่ึงมาอยูก่บัทูตองคน์ั้น ร่วมสรรเสริญพระเจา้
วา่ "พระสิริจงมีแด่พระเจ้าสูงสุด ส่วนบนแผ่นดินของโลก สันติสุขจงมีท่ามกลาง
มนุษย์ทั้งปวงซ่ึงพระองค์ทรงโปรดปรานน้ัน"  

เม่ือทูตสวรรคเ์หล่านั้นไปจากเขาแลว้ พวกเล้ียงแกะไดพู้ดกนัวา่ "ให้เราไป
ยงัเมืองเบธเลเฮมดูเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น ซ่ึงพระเป็นเจา้ไดท้รงแจง้แก่เรา" 
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เขาก็รีบไปแลว้พบนางมารียก์บัโยเซฟ และพบพระกุมารนั้นนอนอยูใ่นราง
หญา้ พวกเขาสรรเสริญพระกุมารและเล่าเร่ืองซ่ึงเขาไดเ้ห็นและไดย้นิจากทูตสวรรค ์
ฝ่ายนางมารียก์็เก็บบรรดาส่ิงเหล่านั้นไวใ้นใจ 

คนเล้ียงแกะจึงกลบัไปและยกยอ่งสรรเสริญพระเจา้ เพราะเหตุการณ์ทั้งปวง
ซ่ึงเขาไดย้นิและไดเ้ห็นดงัไดก้ล่าวไวแ้ก่เขาแลว้ 

คร้ันครบแปดวนัตามบญัญติันบัจากพระผูช่้วยใหร้อดไดถื้อกาํเนิด มารดา
ของพระองคพ์ร้อมดว้ยโยเซฟตั้งช่ือบุตรวา่ เยซู ตามท่ีพระเจา้รับสั่งผา่นทางทูต
สวรรค ์

 หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนกับุญลูกา 2 : 1-21 

 

พวกโหราจารย์เข้าเฝ้าสักการะพระกมุาร 

 
พวกโหราจารยเ์ขา้เฝ้าพระกมุาร 
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เม่ือโยเซฟและพระมารดาพระเจา้ พร้อมทั้งพระกุมารเยซูยงัพาํนกัอยูใ่นเบธ-
เลเฮมนั้น  โหราจารย์ (นกัปราชญ)์ จากดินแดนทางตะวนัออก (เปอร์เซีย หรือ บา
บิโลเนีย) เดินทางมายงักรุงเยรูซาเล็ม 

โหราจารยเ์ป็นผูมี้การศึกษาผูส้ังเกตและศึกษาดวงดาว ในเวลานั้น ผูค้นต่าง
เช่ือกนัว่าจะมีดาวดวงใหม่ปรากฏข้ึนในสวรรค์เม่ือมีบุคคลยิ่งใหญ่บงัเกิด พวกคน
นอกรีตจํานวนมากถูกชาวยิวสอนไว้อย่างแพร่หลายว่าพระเมสสิยาห์ผู ้เป็น
มหากษตัร์ิยแ์ห่งอิสราเอลจะเสด็จมายงัโลกและจะเป็นผูส้ยบโลกทั้งโลก ดงันั้น พวก
เขาจึงเฝ้ารอด้วยรู้ว่าเม่ือท่านผูน้ั้นได้บงัเกิดแล้วดาวดวงใหม่จะปรากฏบนสวรรค ์
ปราชญ์ทั้งสามเป็นผูท่ี้มีศรัทธาแก่กล้า และพระเจา้ได้กรุณาส่งนิมิตเช่นว่านั้นต่อ
พวกเขา นัน่คือดาวดวงใหม่และมหศัจรรยไ์ดป้รากฏข้ึนบนสวรรค์แลว้ เม่ือปราชญ์
ทั้งสามไดเ้ห็นดาวดวงน้ีก็เขา้ใจในทนัทีวา่กษตัริยท่ี์พวกเขาเฝ้ารอไดบ้งัเกิดแลว้ พวก
เขาเตรียมเดินทางไปลงักรุงยรูซาเล็ม เมืองหลวงของอาณาจกัรยิว เพื่อเสาะหาว่า
กษตัริยอ์งคน้ี์ประสูติท่ีใดเพื่อจะไดน้มสัการพระองค ์

ท่ีกรุงเยรูซาเล็มนั้น ปราชยท์ั้งสามเร่ิมไต่ถามวา่ "ท่านท่ีบงัเกิดเป็นกษตัริย์
ของชาวยวิอยูท่ี่ใด เพราะเราเห็นดวงดาวของท่านในทิศตะวนัออก เราจึงมาเพื่อ
นมสัการท่าน" 

เม่ือกษตัริยเ์ฮโรด ไดย้ินดงันั้นก็กระวนกระวายใจเพราะเป็นคนโหดเห้ียม
และหวาดระแวงในทุกเร่ือง ท่านเคยส่งบรรดาบุตรของตนไปประหารดว้ยเหตุท่ีเป็น
คนหวาดระแวงนั้น บดัน้ี ท่านยิง่กลวัเป็นพิเศษวา่ตนจะถูกยึดอาํนาจและบลัลงัก์ของ
ตนจะตกทอดไปยงักษตัริยท่ี์เพิ่งกาํเนิด ผูค้นในเยรูซาเล็มทุกคนต่างระสํ่ าระสายต่อ
ข่าวท่ีไดย้นิ 
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กษัตริย์เฮโรดให้ประชุมบรรดามหาปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ของ
ประชาชน ซ่ึงคนเหล่าน้ีเป็นพวกชายท่ีเล่าเรียนพระคมัภีร์ พระองคต์รัสถามพวกเขา
วา่  "ผูเ้ป็นพระคริสตน์ั้นจะบงัเกิดแห่งใด" 

เขาทูลวา่ "ท่ีบา้นเบธลเฮมแควน้ยเูดีย เพราะวา่ มิคาห์ ผูเ้ผยวจนะไดเ้ขียนไว"้ 

แลว้เฮโรดจึงเชิญพวกโหราจารยเ์ขา้มาเป็นการลบั ถามเขาไดค้วามถว้นถ่ีถึง
เวลาท่ีดาวนั้นไดป้รากฏข้ึน แลว้ท่านไดใ้หโ้หราจารยไ์ปยงับา้นเบธเลเฮมสั่งวา่ “จง
ไปคน้หากุมารนั้นเถิด เม่ือพบแลว้จงกลบัมาแจง้แก่เรา เพื่อเราจะไดไ้ปนมสัการท่าน
ดว้ย” เฮโรดทาํเช่นน้ีดว้ยหมายจะประหารกษตัริยท่ี์เพิ่งประสูติ 

โหราจารยเ์หล่านั้นจึงไปตามรับสั่ง และดาวซ่ึงเขาไดเ้ห็นเม่ือปรากฏข้ึนใน
ทิศตะวนัออกนั้นก็ไดน้าํหนา้เขาไป จนมาหยดุอยูเ่หนือสถานท่ีท่ีกุมารอยูน่ั้น 

ยามนั้น โยเซฟผูช้ราพร้อมดว้ยมารียพ์รหมจารีผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิยิง่และพระ
กุมารอาศยัอยูใ่นเมืองท่ีบา้นแห่งหน่ึงหลงัจากท่ียา้ยออกมาจากถํ้าเพราะผูค้นต่างเร่ิม
แยกยา้ยภายหลงัจากเสร็จส้ินการทาํสาํมะโนครัว 

คร้ันโหราจารยเ์ขา้ไปในเรือนก็พบพระกุมารเยซูกบัมารดา จึงคุกเข่าลงกราบ
ถวายนมสัการกุมารนั้นและหยบิทรัพยข์องเขาออกมาถวายแก่กุมาร คือ ทองค า ยาง
ไม้หอม (กาํยาน) และ มดยอบ (นํ้ามนัหอมราคาแพง) 

โหราจารย์ได้แสดงนัยด้วยเคร่ืองถวายของพวกเขาว่าพระกุมารเยซูคือ
กษตัริย ์พระเจา้ และมนุษย ์โดยทองคาํท่ีถวายนั้นหมายถึงกษตัริย ์(เคร่ืองบรรณาการ 
หรือ ภาษี) กาํยานหมายถึงพระเจา้ (เน่ืองจากกาํยานถูกใชใ้นพิธีสวดนมสัการ) และ
มดยอบหมายถึงมนุษยท่ี์จกัตอ้งส้ินชีพ (เพราะผูต้ายในเวลานั้นจะถูกเจิมและลูบไล้
ดว้ยนํ้ามนัหอม)  
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หลงัจากนั้น โหราจารยต์อ้งการกลบัไปเยรูซาเล็มเพื่อเขา้เฝ้าเฮโรด แต่พวก
เขาไดย้นิคาํเตือนในความฝัน มิใหก้ลบัไปเฝ้าเฮโรด เขาจึงกลบัไปยงัเมืองของตนทาง
อ่ืน 

กล่าวกนัวา่โหราจารยท์ั้งสามซ่ึงต่อมาไดน้บัถือคริสตมี์ช่ือวา่ เมไควร์ 
กสัเปอร์ และ บาลตาซาร์ พระศาสนจกัรฉลองการระลึกถึงโหราจารยท์ั้งสามในวนั
ประสูติพระคริสต ์

พระศาสนจกัรออร์โธดอกซ์เฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต -
เจา้ของเราในวนัท่ี 25 ธันวาคม (7 มกราคม ปฏิทินใหม่) เราเตรียมตวัเขา้สู่การฉลอง
อนัสําคญัน้ีดว้ยการถือศีลอดท่ีเรียกว่า การถือศีลอดช่วงการประสูติ (หรือเทศกาล
เตรียมรับเสด็จ) 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนกับุญมทัธิว 2 : 1-12 

บทสรรเสริญ (ตาปาเร่ียน) 
การประสูติของพระคริสต์เจา้ พระเจา้แห่งพวกเรา ผูท้รงเป็นองค์ส่องแสง

สว่างแก่โลก หมู่ดาวทั้งมวลร่วมน้อมคาราวะต่อพระองค์ ให้ทรงเป็นองค์อาทิตยท่ี์
แทจ้ริง ผูท้รงเป็นแสงตะวนัออกแห่งอรุณรุ่งเหนือแสงทั้งมวล โอ๋พระผูเ้ป็นเจา้ เรา
ของสรรเสริญต่อพระองค ์  

บทสดุดี  (คอนดัก) 
ในวนัน้ีพระนางพรหมจารียไ์ดป้ระสูติผูด้าํรงคม์าแต่ก่อนกาํเนิดทุกส่ิง และ

ในแผน่ดินใตถ้ํ้าไดน้าํมาซ่ึงส่ิงยากท่ีจะเขา้ถึง เหล่าเทวดาและคนเล้ียงแกะร่วม
สรรเสริญในพระเจา้ เหล่าโหราจารยผ์ูเ้ดินทางติดตามดวงดาว เพราะวา่มีการแจง้ถึง
การประสูติแห่งพระกุมาร ผูเ้ป็นพระเจา้นิจนิรันดร์ 

พบพระเจ้า 
ตามธรรมบญัญติัของโมเสสนั้น บิดามารดาชาวฮีบรูตอ้งนาํบุตรคนแรกเขา้

ถวายแด่พระเจา้ท่ีพระวิหารเม่ือมีอายุได้สิบส่ีวนั ถือเป็นธรรมเนียมท่ีจะตอ้งถวาย
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บูชาเพื่อขอบคุณพระเจา้ ธรรมบญัญติัดงักล่าวถูกกาํหนดข้ึนเพื่อระลึกถึงการอพยพ
ของชาวฮีบรูออกจากอียปิต ์อนัหมายถึงอิสรภาพจากการตกเป็นทาส เม่ือบุตรชายทุก
คนท่ีเบิกครรภค์ร้ังแรกรอดพน้จากความตาย 

 
พบพระเจา้ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามธรรมบญัญติัน้ี มารดาพระเจา้พร้อมดว้ยโยเซฟจึงไดน้าํ
พระกุมารเยซูเขา้สู่พระวหิารท่ีกรุงเยรูซาเล็ม   และนาํนกเขาโตเตม็ท่ีคู่หน่ึงเพื่อใช้
บูชายญั 

กรุงเยรูซาเล็มในเวลาน้ีมีชายชราคนหน่ึงช่ือ สิเมโอน อาศยัอยู่ เขาเป็นคน
ชอบธรรมและเกรงกลวัพระเจา้ เขาเฝ้ารอการมาถึงของพระเมสสิยาห์ พระวิญญาณ
บริสุทธ์ิไดท้รงสําแดงแก่ท่านวา่ท่านจะไม่ตายจนกว่าจะไดเ้ห็นพระคริสต์ของพระ
เป็นเจา้ สิเมโอนเฝ้ารอให้สัญญาของพระเจา้บรรลุผลมานานแลว้ ตามเร่ืองเล่าวา่กนั
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วา่เขามีชีวิตอยู่ประมาณ 300 ปี จนวนัหน่ึง สิเมโอนเขา้ไปในบริเวณพระวิหารโดย
พระวญิญาณทรงนาํ เม่ือนางมารียแ์ละโยเซฟไดน้าํพระกุมารเยซูเขา้ไป  สิเมโอนพบ
และอุม้พระกุมารพร้อมทั้งสรรเสริญพระเจา้วา่ "ข้าแต่พระเจ้า บัดนี้พระองค์ทรงให้
ทาสของพระองค์ไปเป็นสุข ตามพระด ารัสของพระองค์ เพราะว่าตาของข้าพระองค์
ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้ว ซ่ึงพระองค์ได้จัดเตรียมไว้ก่อนหน้าบรรดาชน
ชาติทั้งหลาย เป็นความสว่างส่องแสงแก่คนต่างชาติ และเป็นศักดิ์ศรีของพวก
อสิราเอลชนชาติของพระองค์" 

สิเมโอนเรียกกุมารนั้นวา่พระเจา้ "สว่างส่องแสงแก่คนต่างชาติ" หมายถึงทุก
เผ่าพันธ์ุและชนชาติ และ " เป็นศักดิ์ ศรีของชนชาติของพระองค์ " หมายถึง 
"อิสราเอล" โดยอิสราเอลนั้นมีอยูส่อง คือในพนัธสัญญาเดิมและในพนัธสัญญาใหม่ 
สําหรับในพนัธสัญญาเดิมนั้นหมายถึงชาวฮีบรูหรือชาวอิสราเอลท่ีถูกเลือก ส่วนใน
พนัธสัญญาใหม่จะหมายถึงชาวคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ทั้งปวง 

โยเซฟและมารดาพระเจา้พิศวงในถอ้ยคาํของสิเมโอน แลว้สิเมโอนก็อวยพร
แก่เขาและหนัไปกล่าวทาํนายถึงพระกุมารแก่มารดาพระเจา้วา่ “ดูก่อน พระกุมารทรง
เกิดมาเพื่อชาวอิสราเอลหลายคนท่ีลม้ลงและลุกข้ึนใหม่ ใช่แลว้ ถึงหวัใจของท่านเอง
ก็จะยงัถูกดาบแทงทะลุด้วย” นัน่หมายความว่านางเองก็จะตอ้งทนความเศร้าโศก
แสนสาหสัของบุตร เม่ือพระองคท์รงทุกขท์รมาน 

ท่ีพระวหิารนัน่ยงัมีผูเ้ผยพระวจนะหญิงคนหน่ึงช่ือ อันนา นางเป็นหญิงม่าย
ท่ีประเสริฐและอายไุดแ้ปดสิบส่ีปี นางรับใชพ้ระเจา้ดว้ยการถือศีลอดและสวดภาวนา
ทั้งกลางคืนและกลางวนั นางรําลึกถึงพระผูช่้วยให้รอดไดแ้ละพลนัถลาเขา้มา  นาง
สรรเสริญพระองคแ์ละกล่าวถึงพระองคใ์ห้คนทั้งปวงในกรุงเยรูซาเล็มท่ีรอคอยพระ
คริสตพ์ระผูช่้วยใหร้อดเสด็จมายงัโลก 
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คร้ันมารดาพระเจา้ พร้อมทั้งพระกุมารและโยเซฟไดก้ระทาํการทั้งปวงตาม
ธรรมบญัญติัของพระเป็นเจา้เสร็จแลว้จึงไดเ้ดินทางกลบัไป 

เหตุการณ์ท่ีนักบุญสิเมโอนและนักบุญอันนา  พบพระคริสตกุมารใน
วิหาร  ท่ีพามาโดยมารดาพระเจา้และโยเซฟ และสรรเสริญพระองค์น้ี เรียกว่างาน
ฉลอง การพบพระเจ้า โดยพระศาสนจกัรออร์โธด็อก์อนัศกัด์ิสิทธ์ิถือว่าเป็นการ
ฉลองท่ีสาํคญัมากซ่ึงมีข้ึนในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ (15 กุมภาพนัธ์ ปฏิทินใหม่) 

สิเมโอนผูป้ระเสริฐถูกเรียกวา่เป็นผูรั้บพระเจา้ หมายความวา่ท่านเป็นผูท่ี้รับ
พระเจา้ผูท้รงช่วยใหร้อดไวด้ว้ยมือของท่าน  

 

 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนกับุญลูกา ๒ : ๒๒-๓๙ 

 

บทสรรเสริญ (ตาปาเร่ียน) 
ขอความยนิดีจงมีแด่ผูท้รงพระพรมารดามารียพ์รหมจารีเจา้ เพราะในพระ

นางไดมี้แสงแห่งตะวนัแทคื้อพระคริสตเ์จา้ของพวกเรา ผูท้รงสาดส่องไปในความ
มืด แด่ผูห้ลงทางและส้ินหวงั ไดมี้ความยนิดีและท่านผูท้รงธรรม ไดรั้บมาไวใ้นหตัถ์
แห่งท่าน ผูท้รงปลดปล่อยจิตวญิญาณของพวกเราจากความมรณา และทรงมอบการ
ฟ้ืนคืนชีพแด่พวกเรา 
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อพยพไปอยีปิต์และการประหารทารก 
กลบัไปนาซาเรธ 

คร้ันเม่ือธรรมบญัญติัท่ีเก่ียวกบัพระเยซูในพระวหิารท่ีกรุงเยรูซาเล็มไดลุ้ล่วง
แลว้ และบรรดาโหราจารยก์าํลงัเดินทางกลบับา้นของตน ทูตสวรรค์องค์หน่ึงของ
พระเจา้ปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่า "จงลุกข้ึนพากุมารกบัมารดาหนีไปประเทศ
อียปิต ์และคอยอยูท่ี่นัน่จนกวา่เราจะบอกเจา้ เพราะวา่เฮโรดจะแสวงหากุมาร เพื่อจะ
ประหารชีวติเสีย" 

 
ทูตสวรรคป์รากฎในนิมิตของโยเซฟ 

โยเซฟจึงลุกข้ึนทันที เขาบรรทุกลา พาพระกุมารและพระมารดาของ
พระองค์เดินทางไปอียิปต์ในคืนนั้น ตามเร่ืองท่ีเล่ากนัมานั้น เจมส์ บุตรชายของโย
เซฟ ไดร่้วมเดินทางคร้ังน้ีดว้ย 
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อียปิต ์

ในเวลาเดียวกนั เฮโรดเฝ้ารอพวกโหราจารยเ์ดินทางกลบัดว้ยความร้อนรน 
คร้ันเห็นวา่พวกเขาไม่ไดก้ลบัมายงัเบธเลเฮม ท่านจึงเขา้ใจวา่พวกเขาคงหากษตัริยท่ี์
เพิ่งประสูตินั้นไม่พบ จึงไดล้ะอายท่ีจะกลบัไปเยรูซาเล็ม เวลานั้นเฮโรดยงัอารมณ์
สงบอยู ่

 
ทหารประหารบุตรชายในเบธเลเฮม 
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คร้ันผ่านไปได้ส่ีสิบวนั ข่าวไดแ้พร่ไปทัว่เยรูซาเล็มว่ามารียไ์ดถ้วายทารก
ชายของนางในพระวิหารแลว้ และสิเมโอนเฒ่าก็มาท่ีพระวิหารเพื่อพบพระกุมาร ทั้ง
ยงัทาํนายวา่พระกุมารน้ีคือพระคริสต ์ เฮโรดจึงเห็นวา่พวกโหราจารยห์ลอกท่านและ
จงใจไม่เดินทางกลบัไปหาท่าน ก็กร้ิวโกรธยิง่นกั 

กษตัริย์เฮโรดไม่ทราบว่าจะหาพระคริสตกุมารได้อย่างไร จึงได้มีบญัชา
หายนะใหฆ่้าเด็กทุกคนในบา้นเบธเลเฮมและท่ีใกลเ้คียงทั้งส้ิน ตั้งแต่อายุสองขวบลง
มา ดว้ยหวงัว่าพระคริสต์จะเป็นหน่ึงในเด็กท่ีถูกฆ่าเหล่าน้ี ซ่ึงท่านได้คาํนวณเวลา
จากท่ีท่านเคยได้เพียรถามจากพวกโหราจารย์นั้น เฮโรดส่งทหารไปประหารเด็ก
จาํนวน 14,000 คน ทุกแห่งหนลว้นเต็มไปดว้ยเสียงโอดครวญและกรีดร้องของเหล่า
มารดาท่ีร่ําไห้ให้กับบุตรของตน ซ่ึงเป็นเด็กท่ีบริสุทธ์ิซ่ึงถูกฆ่าโดยคาํบญัชาของ
กษตัริยท่ี์โหดเห้ียมโดยไม่ไดรั้บการปลอบประโลม เด็กเหล่าน้ีเป็นมรณสักขีกลุ่ม
แรกท่ีหลัง่เลือดเพื่อพระคริสต ์

หลงัจากท่ีเฮโรดถูกลงโทษเน่ืองจากความเห้ียมโหดของตน ท่านไดล้ม้ป่วย
ลงอย่างรุนแรง ร่างกายของท่านเน่าเป่ือยทั้งเป็นและถูกหนอนกิน ท่านส้ินใจอย่าง
แสนทรมาน 

คร้ันเฮโรดส้ินพระชนมแ์ลว้ ทูตองคห์น่ึงของพระเป็นเจา้ปรากฏแก่โยเซฟท่ี
ประเทศอียิปต ์สั่งว่า "จงลุกข้ึน พากุมารกบัมารดาไปยงัแผน่ดินอิสราเอล เพราะผูท่ี้
พยายามเอาชีวติกุมารนั้นตายแลว้" โยเซฟทาํตามท่ีสั่งและพาครอบครัวของเขาเขา้ไป
ยงัดินแดนอิสราเอล แต่เม่ือไดย้ินวา่อารเคลาอสัครอบครองแควน้ยูเดียแทนเฮโรดผู ้
เป็นบิดาทั้งยงัมีใจคอโหดเห้ียม โยเซฟจึงหวาดกลวัท่ีจะไปท่ีนัน่ และเม่ือไดท้ราบคาํ
เตือนของพระเจา้ในความฝัน จึงเลยไปยงัแควน้กาลิลี ไปอาศยัในนาซาเรธบา้นเกิด 
ณ ท่ีนั้น โยเซฟพาํนกัอยูก่บัพระกุมารและพระมารดา 
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พระเยซูได้เจริญวยัและมีจิตวิญญาณท่ีเข้มแข็ง เป่ียมด้วยปรีชาญาณ และ
พระสิริของพระเจา้อยูเ่หนือพระองค ์

 
นาซาเรธ 

ตั้งแต่แรกเร่ิมในเยาวว์ยั พระเยซูคริสตไ์ดแ้สดงพระอจัฉริยภาพท่ีไม่ธรรมดา
และความน่าช่ืนชมบูชาอยา่งมากในการกระทาํทุกอยา่งของพระองค ์

หมายเหตุ : ดูท่ีพระวรสารนักบุญมทัธิว 2 : 13-23 และนักบุญลูกา 2 :40 
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พระผู้ช่วยให้รอด ณ พระวหิาร เมื่อคร้ังยงัเยาว์ 

โยเซฟและนางมารียพ์รหมจารีผูศ้กัด์ิสิทธ์ิยิง่ เดินทางไปยงักรุงเยรูซาเล็มเพื่อ
ฉลองเทศกาลปัสกาท่ีพระวหิารทุกปี เม่ือพระกุมารมีพระชนมสิ์บสองพรรษา พวก
เขาก็พาพระองคไ์ปดว้ย 

เม่ืองานเล้ียงฉลองเสร็จส้ินแลว้ โยเซฟและนางมารียก์็กลบัไป พระกุมารเยซู
ยงัคงประทบัอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม โยเซฟและนางมารียไ์ม่ไดผ้ิดสังเกตุ เพราะเขาทั้ง
สองคิดวา่พระกุมารนั้นกาํลงัมาพร้อมกบัเหล่าญาติและมิตรสหาย  หลงัจากท่ีทั้งสอง
เร่ิมออกตามหาพระเยซูตามถนนหนทางมาทั้งวนัจวบกระทัง่เวลาเยน็กบัพวกญาติ
และคนคุน้เคย แต่ก็ไม่พบพระองค ์ทั้งสองจึงเดินทางกลบักรุงเยรูซาเล็มเพื่อตามหา
พระองค์ดว้ยความร้อนใจ คร้ันผ่านมาไดส้ามวนัแลว้จึงพบพระเยซูในพระวิหารจึง
ประหลาดใจ พระองค์ประทบัอยู่ท่ามกลางพระอาจารย ์ฟังและไต่ถามพวกอาจาย์
เหล่านั้นอยูอ่ยา่งตั้งใจ อีกทั้งพระองคเ์องยงัไดต้อบคาํถามของพวกเขาอีกดว้ย คนทั้ง
ปวงก็ประหลาดใจในสติปัญญาและคาํตอบของพระองค ์
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พระเจา้กาํลงัสอนท่ีพระวหิารเม่ือคร้ังยงัเยาว ์

 
พระวหิารในสมยัของพระผูช่้วยใหร้อด 
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พระมารดาผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิเดินเขา้ไปหาพระองคแ์ละวา่ "ลูกเอ๋ย ทาํไมจึงทาํ
แก่เราอยา่งน้ี ดูเถิด พอ่ของเจา้กบัแม่แสวงหาเจา้เป็นทุกขน์กั" 

พระเยซูจึงตอบวา่ "ท่านเท่ียวหาลูกทาํไม ท่านไม่ทราบหรือวา่ลูกตอ้งอยูใ่น
พระนิเวศแห่งพระบิดาของลูก" 

ดว้ยคาํตอบเช่นวา่นั้น พระกุมารเยซูวา่พระองคพ์ึงอยูใ่นพระวิหารของพระ
เจา้ และพระองค์ไม่ใช่คนธรรมดา หากแต่เป็นพระบุตรของพระเจา้ ซ่ึงเสด็จมายงั
โลกเพื่อภารกิจอนัยิง่ใหญ่ท่ีไดรั้บมอบหมายจากพระบิดาเจา้ พวกเขาไม่เขา้ใจถอ้ยคาํ
ของพระองค ์แต่นางมารียพ์รหมจารีผูศ้กัด์ิสิทธ์ิก็เก็บคาํพดูของพระองคไ์วใ้นใจ 

พระเยซูคริสต์เสด็จไปยงัเมืองนาซาเร็ธพร้อมกบับิดามารดาของพระองค ์
และเช่ือฟังท่านทั้งสอง พระองค์ช่วยโยเซฟทาํการคา้ขาย เรียนวิชาช่างไม ้พระองค์
ทรงเจริญข้ึนดว้ยสติปัญญาและในดา้นร่างกาย และเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้และ
ผูค้น 

 

  หมายเหตุ : ดูท่ีพระวรสารนักบุญลูกา 2 : 41-52 

 

การประกาศของยอห์นผู้ให้รับบัพตศิมา 

ยอห์น บุตรเศคาริยาห์และนางเอลีซาเบธ ใชชี้วิตในวยัเยาวใ์นถ่ินทุรกนัดาร
ดว้ยการถือศีลอดและสวดภาวนา เส้ือผา้ของยอห์นผูน้ี้ทาํดว้ยขนอูฐและท่านใชห้นงั
สัตวค์าดเอว อาหารของท่านคือตน้ถัว่โลคสัต ์(เป็นไมป่้าชนิดหน่ึง ไม่ใช่แมลง) และ
นํ้าผึ้งป่า 
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เม่ือยอห์นอายุได้สามสิบปี พระเจา้ดลใจให้ท่านเดินทางไปยงัหุบเขาของ
แม่นํ้ าจอร์แดน และป่าวประกาศต่อคนทัว่ไปวา่พระผูก้อบกูโ้ลกจะเสด็จมาในไม่ช้า 
และวา่ทุกคนควรจะเตรียมตวัพบกบัพระองคด์ว้ยการกลบัใจเสียใหม่และรับบพัติศ-
มา 

ยอห์นเดินทางไปทัว่บริเวณแม่นํ้ าจอร์แดนและเร่ิมป่าวประกาศว่า "จงกลับ
ใจเสียใหม่ เพราะอาณาจักรสวรรค์มาถึงแล้ว" นั่นคือ เวลาใกล้เขา้มาแล้วเม่ือพระ
ผูช่้วยให้รอดท่ีรอคอยมานานได้ปรากฏและจะนาํคนทุกคนเขา้สู่อาณาจกัรสวรรค์
ของพระองค ์

พระเจา้ไม่ไดส่้งผูเ้ผยพระวจนะมายงัชาวฮีบรูมานานแลว้ นบัตั้งแต่ยุคของ
มาลาคีผูเ้ผยพระวจนะคนสุดท้ายเม่ือส่ีร้อยปีก่อน ดังนั้ น เม่ือพวกเขาทราบว่า
ประกาศกยอห์นปรากฏตวัทั้งยงัเป็นผูมี้การดาํเนินชีวิตและมีคาํสอนท่ีน่าอศัจรรย ์
ผูค้นจึงมาจากทัว่สารทิศเพื่อฟังคาํสอนของท่าน คนทุกคนท่ีฟังคาํของเขาและสํานึก
ในบาปของตนจะไดรั้บ บัพติศมา โดยยอห์นท่ีแม่นํ้ าจอร์แดน นัน่หมายถึงว่า แต่ละ
คนถูกยอห์นจุ่มลงนํ้ า โดยท่ียอห์นวางมือทั้งสองบนศีรษะของผูรั้บบพัติศมา ดงันั้น 
จึงไดเ้รียกยอห์นผูม้าล่วงหนา้ว่า ผู้ให้รับบัพติศมา โดยในขั้นตอนน้ี ยอห์นขอให้ทุก
คนท่ีสาํนึกผดิบาปมีความจริงใจและวา่จะแกไ้ขตนเองพร้อมกบัทาํความดี 

การให้รับบัพติศมาของยอห์นคือการท่ีร่างกายถูกล้างและชําระด้วยนํ้ า 
ดงันั้น จิตใจของคนท่ีสาํนึกผดิและผูท่ี้เช่ือในพระผูช่้วยให้รอดจึงถูกชาํระให้บริสุทธ์ิ
จากบาปทั้งปวงของเขาโดยพระคริสตเ์ม่ือเขาไดรั้บบพัติศมาท่ีโบสถ ์

ในบรรดาผูท่ี้มาหายอห์นนั้น บางคนคิดว่าตนเองมีความชอบธรรมและไม่
ปรารถนาท่ีจะสํานึกบาป  ท่ีจริงแล้ว คนพวกน้ีเป็นคนเลวทรามและชั่วร้าย เช่น 
พวกฟาริสีและพวกสะดูสีซ่ึงเป็นผูน้าํของชาวฮีบรู โดยพวก ฟาริสี นั้นทนงวา่ตนสืบ
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เช้ือสายจากอบัราฮมั ยกยอ่งตวัเองว่าเป็นผูท่ี้ทาํให้ธรรมบญัญติัสมบูรณ์ และสําคญั
ตนวา่สูงส่งพอท่ีจะเขา้สู่พระอาณาจกัรของพระคริสตพ์ระเมสสิยาห์ ส่วนพวก สะดูสี 
ก็ไม่เช่ือเร่ืองการฟ้ืนคืนชีพของผูต้ายและชีวิตในโลกหนา้ ยอห์นพูดกบัคนเหล่าน้ีว่า 
“ใครไดเ้ตือนเจา้ให้หนีจากพระอาญาซ่ึงจะมาถึงนั้น” หมายความว่า ใครบอกเจา้ว่า
ตวัเจา้เองมีอิทธิฤทธ์ิและสามารถหลบหนีพระพิโรธของพระเจา้และการลงฑณัฑ์ใน
ชีวิตหนา้ได ้“จงพิสูจน์การกลบัใจของเจา้ดว้ยผลท่ีเกิดข้ึน และอยา่นึกเหมาเอาในใจ
วา่ตวัมีอบัราฮมัเป็นบิดา เพราะเราบอกเจา้ทั้งหลายวา่ พระเจา้ทรงฤทธ์ิอาจจะให้บุตร
เกิดข้ึนแก่อบัราฮมัจากกอ้นหินเหล่าน้ีได ้จงจาํไวว้า่ ตน้ไมทุ้กตน้ท่ีไม่เกิดผลดีจะตอ้ง
ตดัและโยนทิ้งในกองไฟ” 

 

นกับุญยอห์นผูใ้หรั้บบพัติศมา 
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 ผูค้นไดย้นิดงันั้นจึงถามท่านวา่ “เราจะตอ้งทาํประการใด”  

 ยอห์นจึงตอบเขาวา่ “ผูใ้ดมีเส้ือสองตวัจงปันให้แก่คนไม่มี และใครมีอาหาร
จงปันใหเ้หมือนกนั” หมายความวา่ใหท้าํความดีไวก่้อน 

 พวกคนเก็บภาษีก็เขา้มาดว้ยและถามท่านวา่ “พระอาจารยเ์จา้ขา้ พวกขา้ตอ้ง
ทาํประการใด” พวกคนเก็บภาษีน้ีมีหน้าท่ีเก็บภาษีให้พวกโรมนั ซ่ึงชาวยิวชิงชัง
อาํนาจของโรมนั นอกจากน้ี พวกคนเก็บภาษีหลายคนเก็บภาษีมากเกินควรและกดข่ี
ประชาชน ชาวยิวต่างเหยียดหยามคนเก็บภาษีทุกคน และเห็นว่าคนเหล่าน้ีไม่มีค่า
พอท่ีจะเขา้สู่อาณาจกัรของพระคริสต์ ยอห์นตอบพวกเขาว่า “เจา้ทั้งหลายอย่าเก็บ
ภาษีเกินพิกดั” 

ฝ่ายพวกทหารถามท่านด้วยว่า “พวกข้าพเจ้าเล่า จะต้องทาํประการใด” 
บ่อยคร้ังท่ีพวกทหารไม่พอใจกบัเงินค่าจา้ของตน จึงได้ยึดทรัพยส์มบติัของผูอ่ื้น 
ปฏิบติัไม่ดีกบัคนยากไร้ และกล่าวโทษผูอ่ื้นเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ยอห์นตอบ
เขาวา่ “อยา่กรรโชก อยา่ใส่ร้าย และจงพอใจกบัค่าจา้งของตน” 

หลายคนจึงสงสัยวา่ยอห์นเป็นพระคริสตผ์ูช่้วยให้รอดหรือไม่ แต่ยอห์นก็ได้
อธิบายว่าท่านไม่ใช่พระคริสต์ ท่านกล่าววา่ “เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน ้า 
แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเราทรงมีอิทธิฤทธ์ิยิ่งกว่าเราอีก” กล่าวคือ อีกไม่นาน 
พระคริสตท่ี์พวกเจา้รอคอยจะเสด็จมาในภายหลงั “ซ่ึงเราไม่คู่ควรแม้แต่จะน้อมตัว
ลงแก้สายฉลองพระบาทให้พระองค์”  หมายความวา่ เราไม่มีค่าพอแมแ้ต่จะเป็นขา้
รับใช้ท่ีจะถอดฉลองพระบาทของพระองค์ “พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลาย รับบัพ-
ติศมาด้วยพระวญิญาณบริสุทธ์ิและด้วยไฟ” หมายความวา่ บพัติศมาท่ีพระองคจ์ะให้
รับนั้นจะแผดเผาบาปของท่านประดุจไฟและจะทรงกาํนลัแก่เจา้ดว้ยของขวญัแห่ง
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
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ประกาศกยอห์นนั้นประกาศแก่คนอีกมาก ท่านสั่งสอนผูค้นท่ีมาหาท่าน 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิว 3 : 1-12, นักบุญมาระโก 1 : 1-18, 
นักบุญลูกา 3 : 1-18, นักบุญยอห์น 1 : 15-28 

 

พระเยซูคริสตเจ้าทรงรับบัพตศิมา 

เวลานั้น ยอห์นผูม้าล่วงหน้าประกาศท่ีฝ่ังแม่นํ้ าจอร์แดนและให้ประชาชน
รับบพัติศมา พระเยซูคริสตท์รงมีอายไุดส้ามสิบปี พระองคเ์สด็จจากเมืองนาซาเรธมา
หายอห์นท่ีแม่นํ้าจอร์แดนเพื่อจะรับบพัติศมาจากท่าน  

 
แม่นํ้ าจอร์แดน 
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แต่ยอห์นเจียมตนวา่ไม่คู่ควรท่ีจะเป็นผูใ้ห้บพัติสมาแก่พระเยซูคริสตถึ์งกบั
สะดุง้ ผงะออกจากพระองค ์และทูลวา่ “ขา้พระองคต์อ้งการรับบพัติสมาจากพระองค ์
ควรหรือท่ีพระองคจ์ะเสด็จมาหาขา้พระองค”์ 

 
พระเจา้ทรงรับบพัติศมา 
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แต่พระเยซูตรัสตอบยอห์นว่า “บดัน้ีจงยอมเถิด” หมายความว่า เวลาน้ีอย่า
ถอยหนีเราเลย “เพราะสมควรท่ีเราทั้งหลายจะกระทาํตามส่ิงชอบธรรมทุกประการ” 
หมายถึงทาํทุกอย่างตามพระธรรมบญัญติัของพระเจา้ และเป็นแบบอย่างแก่ผูค้น 
แลว้ยอห์นก็ยอมทาํบพัติสมาใหพ้ระเยซูคริสต ์

คร้ันพระองคท์รงรับบพัติศมาแลว้ ในทนัใดนั้นก็เสด็จข้ึนจากนํ้า และ
ทอ้งฟ้าก็แหวกออก และยอห์นไดเ้ห็นพระวิญญาณของพระเจา้ดุจนกพิราบ ลงมาทอ
แสงสถิตอยูบ่นพระองค ์ และมีพระสุรเสียงของพระบิดาเจา้ตรัสจากฟ้าสวรรคว์า่ 
“ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก”  

ยอห์นจึงเช่ือมัน่ในทา้ยท่ีสุดวา่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ พระบุตรของ
พระเจา้ พระผูช่้วยโลกใหร้อด 

พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิเฉลิมฉลองการรับบพัติศมาของ
พระเยซูคริสตเจา้ของเรา ซ่ึงเป็นหน่ึงในการเฉลิมฉลองท่ีสําคญัท่ีสุด โดยมีข้ึนใน
วนัท่ี 6 มกราคม (19 มกราคม ปฏิทินใหม่) การฉลองการรับบพัติศมาของพระเจา้นั้น
สามารถเรียกได้อีกอย่างว่า การทรงปรากฏของพระเจ้า (Theophany) หรือการ
สาํแดงองคข์องพระเจา้ เพราะในขณะท่ีมีการรับบพัติศมานั้น พระเจา้ไดท้รงเผยองค์
ต่อหนา้ฝงูชนเป็นพระตรีเอกานุภาพเจา้โดยท่ี : พระบิดา ทรงเปล่งพระสุรเสียงจาก
สรวงสวรรค ์พระบุตรของพระเจ้า ท่ีทรงจุติมาไดรั้บบพัติศมา และ พระจิต เสด็จลง
มาในรูปของนกพิราบ นอกจากน้ี ในเวลาท่ีกระทาํบพัติศมานั้นยงัถือเป็นคร้ังแรกท่ี
ประชาชนยงัไดเ้ห็นวา่ในองคพ์ระเยซูคริสตน์ั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงสภาพมนุษยเ์ท่านั้น 
แต่ยงัมีสภาพของ พระเจ้า อีกดว้ย 

ก่อนวนัฉลองดงักล่าวหน่ึงวนัใหถื้อเป็นวนัถือศีลอด โดยใหถื้อปฏิบติัใน
การอดอยา่งเคร่งครัดและใหมี้การทาํพิธีเฉลิมฉลองดงัเช่นท่ีปฏิบติัในการฉลองคืน
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ก่อนวนัคริสตสมภพ (วนัคริสตมาส) เน่ืองดว้ยองคพ์ระผูช่้วยใหร้อดไดท้าํใหน้ํ้ามี
ความศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยการรับบพัติศมา ดงันั้นในการเฉลิมฉลองจึงไดมี้การเสกนํ้าดว้ย 
โดยหน่ึงวนัก่อนหนา้นั้นจะทาํการเสกนํ้าในโบสถ ์และในวนัจริงจะมีการเสกนํ้าท่ีใน
แม่นํ้า ทะเลสาบ สระนํ้า และบ่อนํ้า ภายใตท้อ้งฟ้า การเสกนํ้าเช่นน้ีมกัเรียกวา่ “การ
เสกน า้จอร์แดน”   

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 3 : 13-17, นักบุญมาระโก 1 : 9-
11, นักบุญลูกา 3 : 21-22, นักบุญยอห์น 1 : 32-34 

บทสรรเสริญ (ตาปาเร่ียน) 
เม่ือพระองคท์รงรับศีลจุมในแม่นํ้าจอร์แดน ทรงเปิดเผยสาํแดงแด่แผน่ดินโลกถึงการ
ปรากฏข้ึนของพระตรีเอกานุภาพเจา้ เพราะทรงมีพระสุรเสียงมาจากพระบิดาเจา้เป็น
พยานในพระองค ์ทรงเรียกวา่เป็นบุตรท่ีรักแห่งท่าน และพระจิตเจา้ทรงสาํแดงในรูป
ของพิราบเป็นการยนืกรานถึงความจริงในพระดาํรัสแห่งพระบิดาเจา้ พระคริสตเ์จา้
ทรงปรากฏข้ึน และทรงส่องแสงสวา่งแก่โลก โอ ขอสรรเสริญแด่พระองค ์ 

 

พระเยซูคริสตเจ้าในถิน่ทุรกนัการและการถูกมารผจญ 

 หลงัจากท่ีพระเยซูคริสตเจา้ทรงรับบพัติศมา พระองค์เสด็จสู่ถ่ินทุรกนัดาร
เพื่อเตรียมปลีกวิเวกด้วยการถือศีลอดและสวดภาวนาเพื่อให้บรรลุถึงภารกิจอัน
ยิง่ใหญ่ของพระองคท่ี์ทาํใหพ้ระองคต์อ้งเสด็จมายงัโลก พระองคอ์ยูใ่นถ่ินทุรกนัดาร 
แวดลอ้มดว้ยสัตวป่์าและไม่ไดเ้สวยอะไรเลยถึงส่ีสิบวนัและส่ีสิบคืน 
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พระเยซูคริสตเจา้ในถ่ินทุรกนั 

 จากนั้นไดมี้มารมาผจญพระองค ์ หลอกล่อใหพ้ระองคท์าํบาปดว้ยคาํถามเจา้
เล่ห์และการลวงดงัเช่นท่ีมนัทาํกบัมนุษยทุ์กคน 

 

พระเยซูเผชิญมารผจญ 
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 มารกราบทูลพระเยซูคริสตท์าํนองวา่พระองคก์าํลงัทรมานพระองคเ์องดว้ย
ความหิว โดยวา่ “ถา้ท่านเป็นบุตรของพระเจา้ จงสั่งกอ้นหินเหล่าน้ีใหก้ลายเป็นพระ-
กายาหาร” 

 พระผูก้อบกูต้รัสตอบมารวา่ “มี (พระคัมภีร์) เขียนไว้ว่า มนุษย์จะบ ารุงชีวิต
ด้วยอาหารส่ิงเดียวหามิได้ แต่บ ารุงก้วยพระวจนะทุกค า ซ่ึงออกมาจากพระโอษฐ์
ของพระเจ้า” (ฉธบ. 8:3) 

 แล้วมารก็นําพระองค์ไปยงันครบริสุทธ์ิ และให้พระองค์ประทับท่ียอด
หลงัคาพระวหิาร  แลว้ทูลพระองคว์า่ “ถา้ท่านเป็นบุตรของพระเจา้ จงโจนลงไปเถิด 
(เพราะสําหรับท่านแลว้จะไม่เกิดอนัตราย) เพราะพระคมัภีร์มีเขียนไวว้า่ พระเจ้าจะ
ส่ังให้เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์รักษาท่าน และเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชู
ท่านไว้ มิให้เท้าของท่านกระทบหิน” (สดด. 90:11,12) 

 พระเยซูตรัสตอบวา่ พระคัมภีร์มีเขียนไว้อีกว่าอย่าทดลองพระองค์ผู้ เป็น
พระเจ้าของท่าน หมายความวา่ ถา้ไม่จาํเป็นก็อยา่ไดเ้รียกร้องและหวงัอศัจรรย ์
(ฉธบ. 6:16) 

 อีกคร้ังหน่ึง มารไดน้าํพระองคข้ึ์นไปบนภูเขาอนัสูงยิง่นกั และสาํแดง
บรรดาราชอาณาจกัรทัว่พิภพในขณะเดียวใหพ้ระองคเ์ห็น แลว้มารไดทู้ลพระองคว์า่ 
“อาํนาจทั้งส้ินน้ี และศกัด์ิศรีของราชอาณาจกัรนั้นเราจะยกใหท้่าน เพราะวา่มอบเป็น
สิทธ์ิไวแ้ก่เราแลว้ และเราปรารถนาจะใหแ้ก่ผูใ้ดก็จะใหแ้ก่ผูน้ั้น เหตุฉะนั้นถา้ท่านจะ
กราบนมสัการเรา สรรพส่ิงนั้นจะเป็นของท่านทั้งหมด” 

ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบมารวา่ อ้ายซาตาน จงไปเสียให้พ้น เพราะพระคัมภีร์มี
เขียนไว้ว่า จงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และปรนนิบัติพระองค์

แต่ผู้เดียว (ฉธบ. 6:13) 
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แลว้มารจึงละพระองคไ์ป และมีเหล่าทูตสวรรคม์าปรนนิบติัพระองค ์

ดว้ยเหตุน้ี พระผูช่้วยให้รอดจึงชนะมารผจญ และไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่พระองค์
ทรงมาเพื่อปลดปล่อยบรรดาผูค้นจากอาํนาจมารอยา่งไม่ยอมต่อปิศาจ 

พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิดาํเนินตามรอยพระคริสต์ในการ
ถือศีลอด จึงไดป้ระกาศให้มีการถือศีลอดเป็นเวลาส่ีสิบวนัซ่ึงเรียกวา่ มหาพรต โดย
เร่ิมตน้เจ็ดสัปดาห์ก่อนปาสกา (อีสเตอร์) – วนัท่ีพระคริสต์ทรงคืนพระชนม์อย่าง
รุ่งโรจน์ รวมทั้งให้มีการถือศีลอดอีกคร้ังหน่ึง การถือศีลอดนั้นเป็นการทาํให้คนได้
ชาํระตนเองให้ปลอดจากความชัว่ ความเอนเอียงต่อบาป และให้มีจิตจดจ่อกบัพระ
เจา้และใกลชิ้ดกบัพระองคม์ากข้ึน   

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 4 : 1-11, นักบุญมาระโก 1 : 12-13, 
นักบุญลูกา 4 : 1-13 

 

พระเยซูคริสตเจ้าทรงปรากฏพระองค์ต่อฝูงชน – สาวกพวกแรก
ของพระองค์ 

หลงัจากท่ีพระเยซูคริสตเ์สด็จออกจากถ่ินทุรกนัดาร ก็ไดก้ลบัไปยงัฝ่ังแม่นํ้ า
จอร์แดนซ่ึงยอห์นกาํลงัให้รับบพัติศมาอยูน่ั้น คร้ันยอห์นแลเห็นพระองค ์ก็กล่าวแก่
ฝงูชนวา่ “จงดูพระเมษโปดกของพระเจา้ ผูท้รงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย” นัน่
หมายถึงว่า พระเยซูคริสต์ พระเมษโปดกจริงแทข้องพระเจา้ ผูซ่ึ้งถูกพยากรณ์ไว้
ล่วงหนา้นบัหลายพนัปีให้เป็นผูพ้ลีบูชาเปรียบไดก้บัลูกแกะและลูกววัไร้เดียงสาถูก
ฆ่าและเผาเป็นเคร่ืองบูชา พระองค์จะทรงนอ้มถวายพระองค์เองเพื่อรับการทรมาน
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และความตาย และจะทรงหลัง่พระโลหิตของพระองค์เพื่อยกบาปของโลก เพื่อช่วย
ผูค้นจากความตายอนัเป็นนิรันดร์ 

 
การเสด็จมารับศีลลา้งบาปของพระเยซูคริสตเ์จา้ 

 และยอห์นกล่าวเป็นพยานวา่ “ขา้พเจา้เห็นพระวิญญาณเหมือนดงันกพิราบ 
เสด็จลงมาจากสวรรคแ์ละทรงสถิตยบ์นพระองค ์ และขา้พเจา้ก็ไดเ้ห็นและเป็นพยาน
วา่ พระองคน้ี์แหละเป็นพระบุตรของพระเจา้”  

 รุ่งข้ึนอีกวนัหน่ึง ยอห์นกาํลงัยนือยูก่บัสาวกของท่านสองคน และท่านมองดู
พระเยซูขณะท่ีพระองคท์รงดาํเนิน และกล่าววา่ “จงดูพระเมษโปดกของเจา้” 
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สาวกพวกแรกของพระเยซู 

 สาวกสองคนนั้นไดย้นิท่านพดูเช่นน้ี เขาจึงติดตามพระเยซูไป หน่ึงในนั้นคือ 
อนัดรูว์ และเน่ืองจากเขาเป็นคนแรกท่ีติดตามพระเยซู จึงเรียกเขาวา่ “ผู้ถูกเรียกเป็น
คนแรก” ส่วนอีกคนหน่ึงคือ ยอห์น นักเทวศาสตร์ the Theologian แลว้อนัดรูวก์็พา
ซีโมนพี่ชายของตนมาเฝ้าพระเยซูคริสต ์ พระผูก้อบกูท้รงรับรู้ไดถึ้งความศรัทธาอนั
ยิง่ใหญ่ของเขา จึงตรัสวา่ “ท่านคือซีโมนบุตรยอห์นสินะ เขาจะเรียกท่านวา่เคฟาส 
(เปโตร)” ซ่ึงแปลวา่ศิลา รุ่งข้ึนพระผูช่้วยใหร้อดทรงเรียก ฟีลปิ และฟีลิปไดพ้า 
นาธานาเอล ไปเฝ้าพระองค ์
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การเทศนาสัง่สอนของพระเยซู 

 หลงัจากท่ีพระเยซูคริสตเจา้เสด็จไปยงัเมืองต่าง ๆ ในดินแดนฮีบรูเพื่อ
ประกาศแก่ผูค้นถึง ค าสอน ซ่ึงเป็นข่าวดีและประเสริฐท่ีวา่พระองคท์รงเป็นพระเมส-
สิยาห์ท่ีไดใ้หส้ัญญาไว ้ ไดเ้สด็จมายงัโลกเพื่อช่วยเหลือผูค้นใหพ้น้จากอาํนาจชัว่ร้าย 
บาป และ ความตายอนัเป็นนิรันดร์ และมอบ ความรอดพ้นอนัเป็นนิรันดร์ – พระ
อาณาจักรพระเจ้า 

 พระเยซูคริสตม์กัจะเสด็จไปเทศนาเร่ืองพระอาณาจกัรพระเจา้โดยตรัสเป็น 
ค าอุปมาอุปไมย กล่าวคือใชก้ารเปรียบเทียบหรือยกตวัอยา่งจากชีวติประจาํวนัของ
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เรา เพื่อใหเ้ขา้ใจคาํสอนของพระองคไ์ดช้ดัเจนและครบถว้น พระเจา้ทรงสร้างโลก
ทั้งท่ีมองเห็นไดแ้ละมองเห็นไม่ได ้ โลกทั้งสองมีเอกภาพและความสัมพนัธ์อนัลึกซ้ึง
ระหวา่งกนัอยา่งน่าอศัจรรย ์ ดงันั้น โลกท่ีมองเห็นไดจ้ะบอกกล่าวกบัเราเก่ียวกบักฎ
ของโลกท่ีมองเห็นไม่ไดแ้ละประเสริฐ ตลอดชีวติของเราบนโลก ร่วมกบัทุกชีวิตใน
โลกท่ีมองเห็นไดน้ั้นเป็น ค าอุปมาอุปไมยอนัยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเกีย่วกบักฎของชีวติ
ในโลกหน้า ในอาณาจกัรแห่งสวรรค ์

 การทาํใหผู้ค้นเช่ือวา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีไดส้ัญญาไวแ้ละ
เป็นพระบุตรของพระเจา้ พระองคจึ์งไดแ้สดง อศัจรรย์ หมายความวา่เป็นการกระทาํ
ท่ีเหนือธรรมชาติ ซ่ึงคนธรรมดาไม่มีอาํนาจท่ีจะทาํได้ และจะสําเร็จได้ด้วยพระ
อาํนาจพิเศษของพระเจา้เท่านั้น ชาวยวิเป็นจาํนวนมากเช่ือในพระเยซูคริสต ์และมีฝงู
ชนติดตามพระองค์ ฟังคําเทศนาของพระองค์เ ก่ียวกับพระเจ้า ส่วนคนอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูป้กครองประชาชนฮีบรู พวกฟาริสี พวกสะดูสี ผูอ้าวุโส และ
ปุโรหิต ท่ีปรารถนาจะใชอ้าํนาจและปกครองประชาชน พวกเขามีจิตใจชัว่ร้าย และ
ไม่ตอ้งการยอมรับคาํสอนแห่งสัจจธรรมของพระองค์ ทั้งยงัไม่เช่ือว่าพระองค์ทรง
เป็นพระผูช่้วยใหร้อด พวกเขาจึงไดก้ลายเป็นศตัรูของพระคริสต ์

 

  หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญยอห์น 1: 29-51, นักบุญลูกา 4: 14-15. 
32-37, นักบุญมทัธิว 4:17, นักบุญมาระโก 1:22, นักบุญมทัธิว 5, 6 และ 7; 13 :34-
35, นักบุญมาระโก 4: 3-34, นักบุญมทัธิว 11: 4-6; 5: 23-25;21: 45-46; 26: 3-4 
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พระเยซูคริสต์ทรงท าอศัจรรย์คร้ังแรก 

 ไม่นานนกัหลงัจากท่ีพระผูก้อบกูไ้ดเ้รียกพวกสาวกกลุ่มแรก ก็มีงานแต่งงาน
ท่ีหมู่บา้นคานา ไม่ไกลจากนาซาเรธ พระเยซูคริสตพ์ร้อมดว้ยพระมารดาผูบ้ริสุทธ์ิยิ่ง
และบรรดาสาวก ได้รับเชิญเข้าร่วมงานแต่งงานน้ีด้วย คร้ันได้เวลาเล้ียงฉลอง
แต่งงาน พระมารดาพระเจา้สังเกตุว่าเหลา้องุ่นไม่พอ จึงทูลพระเยซูคริสต์ว่า “พวก
เขาไม่มีเหลา้องุ่น” 

 แต่พระเยซูตรัสตอบวา่ “เวลาของเรายงัมาไม่ถึง” 

 พระนางพรหมจารีบริสุทธ์ิจึงเขา้ใจในคาํตอบวา่ ยงัไม่ถึงเวลาท่ีพระองคจ์ะ
แสดงอาํนาจศกัด์ิสิทธ์ิ แต่พระนางรับรู้ถึงความรักของบุตรของพระนางท่ีมีต่อผูค้น 
และเช่ือมัน่วา่พระองคจ์ะทรงช่วยเหลือผูท่ี้มีความจาํเป็นจริง ๆ พระนางจึงบอกพวก
คนใชว้า่ “จงกระทาํตามท่ีพระองครั์บสั่งเถิด” 

 ในบา้นนั้นมีโอ่งหินใบใหญ่ตั้งอยู่หกใบบรรจุนํ้ าตามธรรมเนียมการชาํระ
ของพวกยิว พระเยซูคริสต์ตรัสสั่งพวกคนใช้ให้ตกันํ้ าใส่โอ่งให้เต็ม และเขาก็ตกันํ้ า
เตม็โอ่งเสมอปาก แลว้พระองคต์รัสสั่งเขาวา่ “จงตกัเอาไปใหเ้จา้ภาพเถิด” 
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การกระทาํอศัจรรยค์ร้ังแรกของพระเยซู 

 พวกคนใช้ก็ตกัแล้วแบกไปให้เจา้ภาพ เม่ือเจา้ภาพได้ชิมดูและพบว่าเป็น
เหลา้องุ่นชั้นเลิศ จึงเรียกเจา้บ่าวมาและพูดกบัเขาวา่ “ใคร ๆ  ก็เอาเหลา้องุ่นอยา่งดีมา
ใหก่้อน แลว้จึงค่อยเอาท่ีไม่สู้ดีมา แต่ท่านเก็บเหลา้องุ่นอยา่งดีไวจ้นถึงบดัน้ี” เจา้ภาพ
กล่าวเช่นน้ีเพราะเขาไม่ทราบวา่เหลา้องุ่นน้ีมาจากท่ีไหน แต่คนใชท่ี้ตกันํ้านั้นรู้ 
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หมู่บา้นคานาน ในแควน้กาลิลี 

 พระผูช่้วยใหร้อดไดท้รงแสดงอศัจรรยค์ร้ังแรกของพระองค ์และไดท้รง
สาํแดงพระสิริของพระองค ์และสาวกของพระองคก์็ไดว้างใจในพระองค ์

 การท าอัศจรรย์คร้ังแรกของพระเยซูคริสต์เป็นไปตามการร้องขอของพระ
มารดาของพระองค์  ดว้ยเหตุน้ี เราจึงเห็นไดว้า่  ค าภาวนาของพระนางเพือ่เราน้ันมี
พลงัมาก 

 

 

 หมายเหตุ: ดูในพระวรสารนักบุญยอห์น 2: 1-12 
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ทรงขบัไล่พวกพ่อค้าออกจากพระวหิาร 

 

 เทศกาลปัสกาของพวกยิวใกลเ้ขา้มาแลว้ พระเยซูคริสต์เสด็จข้ึนไปยงักรุง
เยรูซาเล็ม เม่ือเสด็จเขา้ไปในบริเวณพระวิหาร ก็พบว่ามีความโกลาหลยิ่ง ท่ีนั่นมี
คนขายแกะ ววั และนกพิราบ และมีคนรับแลกเงินท่ีกาํลงัแลกเงินอยู ่เสียงร้องของววั 
เสียงครางของแกะ และเสียงพูดคุยของผูค้น การทะเลาะเร่ืองราคา เสียงเหรียญ
กระทบกนั – ทั้งหมดน้ีล้วนแต่ทาํให้พระวิหารดูเหมือนตลาดมากกว่าจะเป็นพระ
นิเวศของพระเจา้ 

 พระองคท์รงเอาเชือกทาํเป็นแส้ไล่พวกพอ่คา้เหล่านั้น พร้อมกบัฝงูววัฝงูแกะ
ออกไปจากบริเวณพระวิหาร และพระองค์ทรงคว ํ่าโต๊ะและเทเงินของคนแลกเงิน 
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และพระองคต์รัสแก่บรรดาคนขายนกพิราบวา่ “จงเอาของเหล่าน้ีไปเสีย อยา่ทาํพระ
นิเวศของพระบิดาเราใหเ้ป็นแหล่งคา้ขาย” ทุกคนต่างไม่กลา้ด้ือดึงต่อพระเยซู 

 เม่ือหัวหน้าชาวยิวท่ีพระวิหารเห็นเช่นนั้นก็โกรธ พวกเขาจึงเดินเขา้มาหา
พระผูช่้วยให้รอด และทูลว่า “ท่านจะแสดงหมายสําคญัอะไรให้เราเห็นว่าท่านมี
อาํนาจกระทาํการเช่นน้ีได”้ 

 พระเยซูจึงตรัสตอบพวกเขาว่า “ถ้าทาํลายวิหารน้ีเสีย เราจะยกข้ึนในสาม
วนั” แต่พระวหิารท่ีพระองคต์รัสถึงนั้น คือพระกายของพระองค ์และดว้ยความตามท่ี
ตรัสนั้น เป็นการทาํนายว่าเม่ือพวกเขาฆ่าพระองค์ พระองค์จะทรงฟ้ืนข้ึนมาในสาม
วนั 

  ดงันั้น เม่ือพระองคท์รงกลบัคืนพระชนมชีพ พวกสาวกของพระองคก์็ระลึก
ไดว้า่พระองคต์รัสดงัน้ี และพวกเขาก็เช่ือพระดาํรัสท่ีพระเยซูตรัสแลว้นั้น 

 เม่ือพระเยซูคริสต์ประทบั ณ กรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกา มีคนเป็นอนั
มากไดว้างใจในพระองคเ์ม่ือเขาไดเ้ห็นอศัจรรยท่ี์พระองคไ์ดท้รงกระทาํ 

  

 

หมายเหตุ: ดูในพระวรสารนักบุญยอห์น 2: 13-25 
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พระเยซูคริสต์ทรงสนทนากบันิโคเดมัส 

 

 ในจาํนวนผูค้นท่ีท่ึงในอศัจรรยข์องพระเยซูคริสตแ์ละวางใจในพระองค ์นั้น 
มีชาวฟาริสีคนหน่ึง ช่ือ นิโคเดมัส เป็นขนุนางของพวกยวิ ชายผูน้ี้ไดม้าหาพระเยซูใน
เวลากลางคืนโดยไม่ให้ใครล่วงรู้ เพื่อท่ีพวกฟาริสีและพวกขุนนางชาวยิวท่ีไม่ชอบ
พระเยซูคริสตจ์ะไดห้าไม่พบ 

 นิโคเดมสัอยากคน้หาวา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูท่ี้ถูกคาดวา่พระผูท้รงกอบกู้
โลกจริงหรือไม่ และพระองคจ์ะนาํพาผูใ้ดเขา้สู่อาณาจกัรของพระองค ์หมายความวา่
ผูท่ี้จะเขา้สู่อาณาจกัรของพระองคน์ั้นตอ้งทาํอยา่งไร เขาทูลพระผูช่้วยใหร้อดวา่ 
“ท่านอาจารยเ์จา้ขา้ พวกขา้พเจา้ทราบอยูว่า่ท่านเป็นครูท่ีมาจากพระเจา้ เพราะไม่มี
ผูใ้ดกระทาํอศัจรรยซ่ึ์งท่านไดก้ระทาํนั้นได ้นอกจากวา่พระเจา้ทรงสถิตอยูด่ว้ย” 

 พระผูช่้วยให้รอดตรัสตอบแก่นิโคเดมสัวา่ “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถา้
ผูใ้ดไม่ไดบ้งัเกิดใหม่ ผูน้ั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจา้ไม่ได”้ นิโคเดมสัสงสัยยิ่งว่า
คนจะเกิดใหม่อยา่งไรได ้แต่พระเยซูตรัสแก่เขาไปวา่ไม่ไดห้มายถึงการเกิดใหม่ทาง
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กายทัว่ไป หากแต่เป็นการเกิดใหม่ ทางจิตวิญญาณ หมายความว่า มนุษยจ์กัตอ้งมี
การเปล่ียนแปลงอย่างหมดจดในทางวิญญาณ มี ความดีและความเมตตาอย่าง
สมบูรณ์ และว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวในมนุษยน์ั้นจกัสําเร็จได้ดว้ยอาํนาจของ
พระเจา้เท่านั้น 

 พระผูช่้วยให้รอดตรัสกบันิโคเดมสัว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถา้ผูใ้ด
ไม่ไดบ้งัเกิดใหม่จากนํ้ า (โดยการรับบพัติศมา) และพระวิญญาณ (ผูเ้สด็จลงมายงั
มนุษยใ์นระหว่างบพัติศมา) ผูน้ั้นจะเขา้ในแผ่นดินของพระเจา้ไม่ได ้” พระองค์ได้
ทรงอธิบายแก่นิโคเดมสัว่า มนุษยซ่ึ์งบงัเกิดจากบิดามารดาโดยเน้ือหนงันั้นยงัคงมี
บาปอยู่ จึงหมายความวา่ไม่คู่ควรกบัอาณาจกัรสวรรค์ มนุษยท่ี์เกิดจากพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิจะปราศจากบาป การเปล่ียนแปลงในวิญญาณของมนุษยน้ี์จะสําเร็จลุล่วงได้
อยา่งไรนั้น เป็นงานของพระเจา้ ซ่ึงมนุษยไ์ม่อาจเขา้ใจได ้

 พระผูช่้วยให้รอดตรัสกบันิโคเดมสัว่าพระองค์เสด็จมายงัโลกเพื่อทรงรับ
ทรมานและส้ินพระชนม์เพื่อผูค้น พระองคไ์ม่ไดเ้สด็จมาสู่พระราชบลัลงัก์ หากแต่
เสด็จสู่ กางเขน ดงัเช่นท่ีโมเสสไดย้กงูข้ึนในถ่ินทุรกนัดาร (หมายถึงแขวนรูปหล่องู
ทองแดงไวบ้นเสา เพื่อชาวยิวเพ่งดูไวเ้พื่อช่วยให้พวกเขาท่ีถูกงูพิษกดัได้รอดจาก
ความตาย) ฉนัใด บุตรมนุษยก์็จะตอ้งถูกยกข้ึนฉนันั้น (หมายถึงพระคริสต ์พระบุตร
แห่งมนุษยจ์ะตอ้งถูกแขวนบนไมก้างเขน) เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระองค์นั้นจะไม่
พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ เพราะว่าพระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองค์
เดียวของพระองค์ (ผ่านความทุกขท์รมานและความตาย) เพื่อช่วยผูค้นให้รอด และ
ทรงส่งพระองคม์ายงัโลก ไม่ใช่เพื่อมาพิพากษาผูค้น หากแต่เพื่อช่วยพวกเขา 

 นิโคเดมสัไดเ้ป็นสาวกของพระเยซูคริสตโ์ดยลบันบัตั้งแต่นั้น 

 หมายเหตุ :ดูในพระวรสารนักบุญยอห์น 3: 1-21 
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พระเยซูคริสต์ทรงสนทนากบัหญงิชาวสะมาเรีย 

 พระเยซูคริสต์เสด็จพร้อมพวกสาวกออกจากแควน้ยูเดีย และกลับไปยงั
แคว้นกาลิลี โดยผ่านแคว้นสะมาเรีย พระองค์เสด็จไปยงัเมืองหน่ึง ช่ือ สิคาร์ 
(สมยัก่อนเรียกวา่ เชเคม) ในทิศใตก่้อนท่ีจะถึงเมืองนั้น มีบ่อนํ้ าท่ีขุดตามธรรมเนียม
โดยยาโคบผูเ้ป็นบรรพบุรุษ 

 พระเยซูคริสต์ทรงเดินทางมาเหน็ดเหน่ือย จึงประทบัลงท่ีขา้งบ่อนั้น เป็น
เวลาประมาณเท่ียง และพวกสาวกของท่านเขา้ไปซ้ือเสบียงอาหารในเมือง   

 
พระเยซูเจา้ทรงตรัสกบัหญิงชาวสะมาเรีย 
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 เวลานั้น มีหญิงชาวสะมาเรียคนหน่ึงมาตกันํ้าท่ีบ่อ 

 พระเยซูตรัสกบันางวา่ “ขอนํ้ าใหเ้ราด่ืมบา้ง” 

 ถอ้ยคาํของพระผูช่้วยให้รอดทาํให้หญิงชาวสะมาเรียประหลาดใจยิ่ง จึงทูล
พระองค์ว่า “ไฉนท่านผูเ้ป็นยิวจึงขอนํ้ าด่ืมจากดิฉัน ผูเ้ป็นหญิงชาวสะมาเรีย เพราะ
พวกยวิไม่คบหาชาวสะมาเรียเลย” 

 พระเยซูตรัสตอบนางวา่ “ถา้เจา้ไดรู้้จกัของท่ีพระเจา้ประทาน (หมายถึงพระ
มหากรุณาของพระเจา้ ท่ีใหไ้ดม้าพบกนัคร้ังน้ี) และรู้จกัผูท่ี้พูดกบัเจา้วา่ ‘ขอนํ้ าให้เรา
ด่ืมบา้ง’ เจา้ก็คงจะไดข้อจากท่านผูน้ั้น และท่านผูน้ั้นก็คงจะใหน้ํ้าธาํรงชีวติแก่เจา้” 

 พระผูช่้วยให้รอดเรียกคาํสอนอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค์ว่านํ้ าธํารงชีวิต 
เพราะนํ้ าช่วยชีวิตมนุษยท่ี์กระหายฉันใด คาํสอนอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค์ก็ช่วย
มนุษยจ์ากความตายอนัเป็นนิรันดร์ และนาํทางใหเ้ขามีชีวติศกัด์ิสิทธ์ินิรันดร แต่หญิง
ชาวสะมาเรียคิดวา่พระองคห์มายถึงบ่อนํ้าธรรมดาท่ีใคร ๆ เรียกวา่ นํ้า “ธาํรงชีวติ” 

 นางไดทู้ลถามพระองคด์ว้ยความสงสัยวา่ “ท่านเจา้คะ ท่านไม่มีถงัตกั และ
บ่อน้ีก็ลึก ท่านจะไดน้ํ้าธารงชีวิตนั้นมาจากไหน ท่านเป็นใหญ่กวา่ยาโคบบรรพบุรุษ
ของเรา ผูไ้ดใ้ห้บ่อนํ้ าน้ีแก่เราหรือ และยาโคบเองก็ไดด่ื้มจากบ่อน้ี รวมทั้งบุตรและ
ฝงูสัตวข์องท่านดว้ย” 
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บ่อนํ้ าแห่งยาโคบในเวลาปัจจุบนัน้ี 

 พระเยซูคริสตต์รัสตอบแก่นางวา่ “ทุกคนท่ีด่ืมนํ้าน้ีจะกระหายอีก แต่ผูท่ี้ด่ืม
นํ้าซ่ึงเราจะใหแ้ก่เขานั้น จะไม่กระหายอีกเลย นํ้าซ่ึงเราจะใหเ้ขานั้น จะบงัเกิดเป็นบ่อ
นํ้าพุในตวัเขาพลุ่งข้ึนถึงชีวิตนิรันดร์” 
 แต่หญิงชาวสะมาเรียไม่เขา้ใจถอ้ยคาํของพระผูช่้วยใหร้อดน้ี จึงทูลวา่ “ท่าน
เจา้คะ ขอนํ้านั้นให้ดิฉนัเถิด เพื่อดิฉนัจะไดไ้ม่กระหายอีก และจะไดไ้ม่ตอ้งมาตกั
ท่ีน่ี” 
 พระเยซูคริสต์ทรงปราถนาจะให้หญิงชาวสะมาเรียเขา้ใจส่ิงท่ีพระองค์ได้
ตรัสกบันาง จึงทรงให้นางไปเรียกสามีของนางมา โดยตรัสว่า “จงไปเรียกสามีของ
เจา้มาท่ีน่ีเถิด”  
 นางทูลวา่ “ดิฉนัไม่มีสามี” 
 พระเยซูคริสตจึ์งตรัสกบันางวา่ “เจา้พดูถูกแลว้วา่สามีไม่มี เพราะเจา้ไดมี้
สามีหา้คนแลว้ และคนท่ีเจา้มีอยูเ่ด๋ียวน้ีก็ไม่ใช่สามีของเจา้ เร่ืองน้ีเจา้พดูจริง” 
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 หญิงชาวสะมาเรียตกใจต่อการหยัง่รู้ของพระผูช่้วยให้รอด ผูท้รงเปิดเผยทุก
อยา่งเก่ียวกบัชีวิตของเธอท่ีเต็มไปดว้ยบาป บดัน้ี นางเขา้ใจแลว้วา่พระองคไ์ม่ใช่คน
ธรรมดา นางจึงรีบทูลถามพระองค์ให้ทรงช่วยไขปัญหาท่ีมีมาช้านานระหว่างชาว
สะมาเรียกบัชาวยิว ว่าความเช่ือของใครถูก และว่าการถวายบูชาของใครเป็นท่ีพอ
พระทยัของพระเจา้มากกวา่กนั วา่ “ท่านเจา้คะ ดิฉนัเห็นจริงแลว้วา่ท่านเป็นผูเ้ผยพระ
วจนะ บรรพบุรุษของพวกเรานมสัการท่ีภูเขาน้ี (นางหมายถึงภูเขาเยริซิม ซ่ึงสามารถ
มองเห็นซากปรักหกัพงัของพระวหิารของพวกสะมาเรีย) แต่พวกท่านวา่ ตาํบลท่ีควร
นมสัการนั้น คือ เยรูซาเล็ม” 
 พระเยซูคริสตต์รัสตอบนางว่า “หญิงเอ๋ย เช่ือเราเถิด คงมีสักวันหน่ึงที่พวก
เจ้าจะมิได้ไหว้นมัสการพระบิดา เฉพาะที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็ม ซ่ึงเจ้านมัสการน้ัน
เจ้าไม่รู้จัก ซ่ึงพวกเรานมัสการเรารู้จัก เพราะความรอดน้ันมาจากพวกยิว” กวา่จะถึง
เวลานั้น ก็มีแต่พวกยิวท่ีมีความศรัทธาอนัแทจ้ริง ลาํพงัการถวายบูชาของพวกเขาก็
เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งและเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้ “แต่วาระน้ันใกล้เข้ามาแล้ว และ
บัดนี้ก็ถึงแล้ว คือผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและ
ความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นน้ันที่นมัสการพระองค์ พระเจ้าทรง
เป็นพระวิญญาณ (มองเห็นไม่ได้ และ ไม่มีรูปร่าง) และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้อง
นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” หมายความว่า การถวายบูชาท่ีแทจ้ริงและ
เป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้จะเกิดข้ึนเม่ือผูค้นนมสัการพระบิดาแห่งสวรรค์ ไม่ใช่
เพียงแค่ด้วยกายหรือสัญลกัษณ์และคาํพูดท่ีแสดงออกภายนอก หากแต่ด้วยตวัตน
ทั้งหมดของพวกเขา ดว้ยจิตวิญญาณทั้งหมดของพวกเขา เม่ือพวกเขาเช่ือในพระเจา้
อยา่งแทจ้ริง รักและสรรเสริญพระองค ์และปฏิบติัตามพระประสงคข์องพระเจา้ดว้ย
การทาํความดีและเมตตากรุณาต่อผูอ่ื้น 
 เม่ือหญิงชาวสะมาเรียไดฟั้งคาํสอนใหม่น้ี ก็ทูลพระเยซูคริสตว์า่ “ดิฉนัทราบ
วา่ พระเมสสิยาห์ (พระผู้ไถ่) จะเสด็จมา เม่ือพระองคเ์สด็จมา พระองคจ์ะทรงช้ีแจง
ทุกส่ิงแก่เรา” 
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 พระเยซูจึงตรัสกบันางวา่ “พระเมสสิยาห์ – เราทีพู่ดกบัเจ้าคือท่านผู้น้ัน”  
 ขณะนั้นพวกสาวกของพระองคก์็มาถึง พวกเขาประหลาดใจท่ีพระองคท์รง
สนทนากบัหญิงสะมาเรีย แต่ไม่มีใครถามพระองคว์า่ พระองคต์รัสอะไรกบันาง 
 หญิงนั้นจึงทิ้งหมอ้นํ้าไวแ้ละรีบรุดเขา้ไปในเมืองบอกคนทั้งปวงวา่ “มาเถิด 
มาดูท่านผูห้น่ึงท่ีเล่าถึงส่ิงสารพดัซ่ึงฉนัไดก้ระทาํ ท่านผูน้ี้จะเป็นพระคริสตไ์ดไ้หม” 
คนทั้งหลายจึงพากนัออกจากเมืองไปหาพระองคท่ี์บ่อนํ้า 
 ในระหว่างนั้ น พวกสาวกทูลเชิญพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า เชิญ
รับประทานเถิด” แต่พระผูช่้วยให้รอดตรัสกบัเขาวา่ “เรามีอาหารรับประทานท่ีท่าน
ทั้งหลายไม่รู้” พวกสาวกจึงถามกนัว่า “มีใครเอาอาหารมาถวายพระองค์แลว้หรือ” 
พระเยซูตรัสกบัเขาว่า “อาหารของเราคือการกระทาํตามพระทยัขององค์พระบิดา ผู ้
ทรงใช้เรามา และทาํให้งานของพระองค์สําเร็จ ท่านทั้งหลายว่าอีกส่ีเดือนจะถึงฤดู
เก่ียวขา้วมิใช่หรือ เราบอกท่านทั้งหลายว่า เงยหน้าข้ึนดูนาเถิด (แล้วพระองค์ก็ให้
พวกเขาพบพวกสะมาเรีย – ผูอ้าศยัอยูใ่นเมืองซ่ึงเดินทางมาเฝ้าพระองค์ในเวลานั้น) 
วา่ทุ่งนาเหลืองอร่าม ถึงเวลาเก็บเก่ียวแลว้ (คนเหล่าน้ีอยากเห็นพระคริสตผ์ูก้อบกูแ้ค่
ไหน พวกเขามีแนวโน้มจะฟังและตอ้นรับพระองค์อย่างไร) คนเก่ียวก็กาํลงัได้รับ
ค่าจา้ง และกาํลงัสํ่ าสมพืชผลไวส้ําหรับชีวิตนิรันดร์ เพื่อทั้งคนหวา่นและคนเก่ียวจะ
ช่ืนชมยินดีดว้ยกนั เพราะในเร่ืองน้ี คาํท่ีกล่าวไวน้ี้เป็นความจริง คือ ‘คนหน่ึงหว่าน
และอีกคนหน่ึงเก่ียว’ เราใชท้่านทั้งหลายไปเก่ียวส่ิงท่ีท่านมิไดล้งแรงทาํ คนอ่ืนไดล้ง
แรงทาํ และท่านไดรั้บประโยชน์จากแรงของเขา” 
 ชาวสะมาเรียเป็นอนัมากท่ีมาจากเมืองนั้น ไดมี้ศรัทธาในพระองคเ์พราะคาํ
พยานของหญิงผูน้ั้น พวกเขาจึงทูลพระองคใ์หป้ระทบัอยูก่บัพวกเขา พระองคก์็
ประทบัท่ีนัน่สองวนั และสอนพวกเขา 
 หลงัจากท่ีมีชาวสะมาเรียไดว้างใจในพระองคม์ากข้ึน พวกเขาเหล่านั้นก็พดู
กบัหญิงนั้นวา่ “ตั้งแต่น้ีไปท่ีเราเช่ือนั้นมิใช่เพราะคาํของเจา้ แต่เพราะเราไดย้นิเอง 
และเรารู้วา่ท่านองคน้ี์แหละเป็น พระผู้ช่วยโลกให้รอดทีแ่ท้จริง” 
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 ตามธรรมเนียมแลว้ เป็นท่ีทราบกนัว่าหญิงชาวสะมาเรียท่ีสนทนากบัพระ-
คริสต์ท่ีบ่อนํ้ าของยาโคบนั้น ใช้เวลาท่ีเหลือในชีวิตของนางเพื่อประกาศข่าวดีของ
พระคริสต์ การท่ีนางสอนความเช่ือในพระคริสต์ ทาํให้นางตอ้งถูกทรมาน (นางถูก
พวกผูท้รมานนางโยนลงบ่อนํ้ า) พระศาสนจกัรอนัศกัด์ิสิทธ์ิเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึง
นางในวันท่ี 20 มีนาคม (2 เมษายน ปฏิทินใหม่) นามของนางคือ มรณสักขี
ศักดิ์สิทธ์ิโฟตินา (ภาษารัสเซียเรียกวา่ สเวตลานา) 
 
หมายเหตุ :ดูในพระวรสารนักบุญยอห์น 4: 1-42 

 
 

พระเยซูทรงรักษาบุตรชายของข้าราชการคนหน่ึง 

 

 คร้ันพระเยซูคริสต์เสด็จไปยงัแควน้กาลิลีนั้ น ชาวกาลิลีพากันต้อนรับ
พระองคด์ว้ยความศรัทธา เพราะพวกเขาไดเ้ห็นอศัจรรยท่ี์พระองคไ์ดท้รงกระทาํใน
เทศการปัสกา ณ กรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูคริสตไ์ดเ้ด็จไปยงัหมู่บา้นคานาแควน้กาลิลี
อีก อนัเป็นท่ีซ่ึงพระองคท์รงกระทาํให้นํ้ ากลายเป็นเหลา้องุ่น ณ ท่ีนั้น มีขา้ราชการท่ี
ทาํงานในพระราชวงัจากเมืองคาเปอรนาอุมเดินทางมาหาพระองค ์ท่านจึงไปทูลออ้น
วอนพระองคใ์หเ้สด็จไปรักษาบุตรของตน เพราะบุตรจวนจะตายแลว้ 
 พระเยซูคริสตต์รัสกบัเขาวา่ “กลบัไปเถิด บุตรของท่านจะไม่ตาย” 
ขา้ราชการผูน้ั้นเช่ือพระดาํรัสท่ีพระเยซูตรัสกบัท่าน จึงทูลลากลบัไปเมืองคาเปอรนา-
อุม ขณะท่ีท่านกลบัไปนั้น พวกบ่าวของท่านไดม้าพบและเรียนท่านวา่บุตรของท่าน
หายแลว้  
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ท่านจึงถามถึงเวลาท่ีบุตรค่อยทุเลาข้ึนนั้น และพวกบ่าวก็เรียนท่านวา่ “ไข้
หายเม่ือวานน้ีเม่ือยามเจ็ด” 

บิดาจึงรู้วา่ชัว่โมงนั้นเป็นเวลาท่ีพระเยซูไดต้รัสกบัตนวา่ “บุตรของท่านจะ
ไม่ตาย” ขา้ราชการผูน้ั้นและทุกคนในบา้นจึงเช่ือในพระเยซูคริสต ์

พระเยซูคริสตเ์สด็จจากหมู่บา้นคานาไปยงัเมืองต่าง ๆ ในแควน้กาลิลี เพื่อ
ประกาศคาํสอนของพระองคทุ์กแห่งหน พระองคท์รงเทศนา ทรงรักษาผูค้นท่ี
เจบ็ป่วยและอ่อนแอไม่มีเวน้ พระดาํรัสของพระองคแ์พร่สะพดัไปทัว่แผน่ดิน และ
บรรดาคนป่วย คนถูกผเีขา้ คนบา้ และคนพิการ จากทุกท่ีเดินทางมาพบพระองค ์และ
พระองคก์็ทรงรักษาพวกเขา พระองคไ์ม่ปฏิเสธท่ีจะไม่รักษาผูใ้ด ทุกคนต่างไดรั้บ
การปลอบประโลมจากพระองค ์

 พระผูช่้วยให้รอดทรงใช้ชีวิตของพระองค์เป็นแบบอย่างในการ
สอนทุกคนท่ีปรารถนาจะเขา้สู่พระอาณาจกัรของพระเจา้วา่จกัตอ้งมีความกรุณา ตอ้ง
ทาํดีกบัทุกคน และช่วยเหลือทุกคน อยา่งสุดกาํลงัของแต่ละคน 

 
หมายเหตุ :ดูในพระวรสารนักบุญยอห์น 4: 43-54. 

 
 

ทรงรักษาคนง่อยที่สระน า้เบธซาธา 
 พระเยซูคริสต์เสด็จออกจากแควน้กาลิลีไปยงักรุงเยรูซาเล็มอีกคร้ังเพื่อ
ฉลองปัสกา 
 ไม่ไกลจากพระวหิารนั้น ขา้งประตูแกะท่ีใชต้อ้นแกะเพื่อทาํพิธีพลีบูชา นั้น 
มีสระอยูส่ระหน่ึง เป็นท่ีซ่ึงมีศาลาหา้หลงั สระนํ้าท่ีมีศาลาเรีกวา่ เบธซาธา แปลวา่ กา
รุณยนิเวศ ในศาลาขา้งสระนํ้ ามีคนป่วย คนตาบอด คนง่อย และคนเป็นอมัพาต นอน
อยูเ่ป็นอนัมาก พวกเขาเฝ้ารอใหน้ํ้ากระเพื่อม เพราะทูตของพระเจา้จะลงมาท่ีสระนํ้า



 
 

384 
 

พนัธสัญญาใหม่ 

ในช่วงเวลาท่ีแน่นอน และกวนนํ้า ผูใ้ดก็ตามท่ีกา้วลงไปเป็นคนแรกหลงัจากท่ีนํ้าถูก
กวนก็จะหายจากความเจบ็ป่วย 
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ทรงรักษาคนง่อย 

 พระเยซูคริสตเ์สด็จเยีย่มการุณยนิเวศแห่งน้ี ณ ท่ีนั้น พระองคท์อดพระเนตร
ชายคนหน่ึงป่วยมาสามสิบแปดปีแลว้ พระเยซูคริสตจึ์งตรัสกบัเขาวา่ “ท่านปรารถนา
จะหายโรคหรือ” 
 คนป่วยนั้นทูลตอบพระองคว์า่ “ท่านเจา้ขา้ เม่ือนํ้ากาํลงักระเพื่อมนั้น ไม่มี
ผูใ้ดท่ีจะเอาตวัขา้พเจา้ลงไปในสระ และเม่ือขา้พเจา้กาํลงัไปคนอ่ืนก็ลงไปก่อนแลว้” 

 
ซากปรักหกัพงัของสระนํ้ าเบธซาธาในปัจจุบนั 

 พระเยซูคริสตต์รัสกบัเขาวา่ “จงลุกข้ึนยกแคร่ของเจา้เดินไปเถิด” 
 ทนัใดนั้นเขาก็หายโรค และเขาก็ยกแคร่ของเขาเดินไป วนันั้นเป็นวนัสะบา-
โต ดงันั้นพวกยิวจึงพูดกบัชายท่ีหายโรคนั้นวา่ “วนัน้ีเป็นวนัสะบาโต ท่ีเจา้แบกแคร่
ไปนั้นก็ผดิธรรมบญัญติั”  
 แต่คนนั้นตอบเขาเหล่านั้นวา่ “ท่านท่ีรักษาขา้พเจา้ใหห้ายโรค ไดส้ั่งขา้พเจา้
วา่ จงยกแคร่ของเจา้แบกเดินไปเถิด” 
 เขาเหล่านั้นถามคนนั้นวา่ “เจา้รู้จกัท่านท่ีสั่งเจา้หรือ” 
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 ชายผูน้ั้นตอบพวกเขาไม่ได ้ เพราะเขาไม่รู้วา่พระเยซูคริสตเ์ป็นใคร เพราะวา่
พระคริสตน์ั้นเม่ือไดรั้กษาเขาแลว้ ก็หายเขา้ไปในฝงูชน 
 ภายหลงั พระเยซูไดพ้บคนนั้นในบริเวณพระวหิารและตรัสกบัเขาวา่ “น่ี
แน่ะ เจา้หายโรคแลว้ อยา่ทาํบาปอีก มิฉะนั้นเหตุร้ายกวา่นั้นจะเกิดกบัเจา้”  
 ชายคนนั้นก็ไดอ้อกไปบอกพวกชาวยวิวา่ คนท่ีไดรั้กษาเขาใหห้ายโรคนั้น 
คือพระเยซูคริสต ์

เหล่ามคัทายกชาวยวิจึงข่มเหงพระเยซูคริสต ์ และแสวงโอกาสท่ีจะฆ่า
พระองค ์เพราะพระองคล่์วงกฎวนัสะบาโต เน่ืองจากพวกเขาถูกสอนวา่การทาํงานใด 
ๆ ในวนัสะบาโตถือเป็นบาป แมว้า่จะเป็นการทาํดีก็ตาม 

พระเยซูคริสตต์รัสแก่พวกเขาวา่ “พระบิดาของเรายงัทรงทาํอยูเ่ร่ือย ๆ และ
เราก็ทาํด้วย เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า พระบุตรจะกระทาํส่ิงใดตามใจ
ไม่ได้ นอกจากส่ิงท่ีเขา (พระบุตร) ได้เห็นพระบิดาทรงกระทํา เพราะส่ิงใดท่ี
พระองค์ (พระบิดา) ทรงกระทาํ ส่ิงนั้นพระบุตรจึงทรงกระทาํดว้ย เพราะพระบิดา
ทรงทาํใหค้นตายแลว้ฟ้ืนข้ึนมามีชีวิตฉนัใด ถา้พระบุตรปรารถนาจะกระทาํให้ผูใ้ดมี
ชีวิตก็จะกระทาํเหมือนกนัฉันนั้น ผูใ้ดไม่ถวายเกียรติแด่พระบุตร ผูน้ั้นก็ไม่ถวาย
เกียรติแด่พระบิดาผูท้รงใชพ้ระบุตรมา ท่านทั้งหลายจงคน้ดูในพระคมัภีร์ เพราะท่าน
คิดวา่ในนั้นท่านมีชีวตินิรันดร์ และพระคมัภีร์นั้นเป็นพยานใหแ้ก่เรา” 

น่ีจึงเป็นเหตุผลท่ีพวกยิวพยายามแสวงหาพระองค์เพื่อฆ่าเสีย เพราะไม่
เพียงแต่พระองคล์ะเมิดวนัสะบาโตเท่านั้น แต่พระองคย์งัทรงเรียกพระเจา้วา่เป็นพระ
บิดาของพระองค ์ถือเป็นการตีตนเสมอพระเจา้ 
 
 

หมายเหตุ :ดูในพระวรสารนักบุญยอห์น 5: 1-16. 
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ทรงรักษาชายที่มือลบี 
วนัสะบาโตผา่นไปอีกวนัหน่ึง แลว้พระเยซูเสด็จเขาไปในธรรมศาลา (ศาลา

สาํหรับชุมนุมและสวดมนต)์ ท่ีนัน่มีชายคนหน่ึงท่ีมือขา้งหน่ึงลีบ พวกฟาริสีตอ้งการ
จะหาเหตุฟ้องพระผูช่้วยให้รอด พวกเขาจึงจบัตาดูอยา่งใกลชิ้ดวา่พระองคจ์ะทรง
รักษาคนป่วยในวนัสะบาโตหรือไม่ 

พระผูช่้วยใหร้อดทรงทราบความคิดของพวกเขา แลว้พระองคต์รัสกบัคนมือ
ลีบนั้นวา่ “จงลุกข้ึน และกา้วออกมาขา้งหนา้” 

แลว้พระองคก์็ทรงหนัไปตรัสกบัพวกฟาริสีวา่ “เราจะถามเจา้อยา่งหน่ึงวา่ 
ในวนัสะบาโตควรจะทาํการดี หรือควรจะทาํการร้าย จะช่วยชีวติดี หรือจะเผาผลาญ
ชีวติเสียดี” 

ฝ่ายคนทั้งปวงก็น่ิงอยู ่
แลว้พระองคท์อดพระเนตรดูทุกคนโดยรอบ ตรัสวา่ “พวกท่านเป็นคน

อยา่งไรกนั ถา้พวกใดในพวกท่านมีแกะตวัเดียวและแกะตวันั้นตกบ่อในวนัสะบาโต 
ผูน้ั้นจะไม่ฉุดลากแกะตวันั้นข้ึนหรือ มนุษยค์นหน่ึงยอ่มประเสริฐยิง่กวา่แกะมาก
ทีเดียว เหตุฉะนั้นจึงอนุญาตใหท้าํการดีไดใ้นวนัสะบาโต” 

พระผูช่้วยใหร้อดทรงหนัไปหาคนมือลีบ และตรัสวา่ “จงเหยยีดมือออกเถิด” 
เขาก็เหยยีดออก และมือนั้นก็หายเป็นปกติเหมือนอีกขา้งหน่ึง 
ฝ่ายพวกฟาริสีต่างก็มีความเดือดดาล และเดินออกไปนอกธรรมศาลา 

ปรึกษากนัวา่จะกระทาํอยา่งไรท่ีจะทาํลายพระองคไ์ด ้
พระเยซูเสด็จออกไปพร้อมพวกสาวก และคนจาํนวนมากติดตามพระองค์

ไป พระองคท์รงเทศนาและทรงรักษาคนป่วย 
 
 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 12 : 9-14; นักบุญมาระโก 3 : 1-6; 
นักบุญลูกา 6 :6-11 
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พระเจ้าทรงเรียกสาวกสิบสองคน 

 

 จาํนวนศิษยข์องพระเยซูคริสตค์่อย ๆ เพิ่มมากข้ึน วนัหน่ึง ขณะท่ีประทบัท่ี
แควน้กาลิลี พระเยซูคริสตเ์สด็จไปท่ีภูเขาลูกหน่ึงและสวดภาวนาต่อพระเจา้อยา่ง
ต่อเน่ืองจนถึงคํ่า พระองคท์รงเรียกบรรดาสานุศิษย ์ และทรงเลือกพวกเขามาสิบสอง
คน ทรงเรียกสิบสองคนน้ีวา่ สาวก แปลวา่ผูส่้งสาร เพราะพระองคส่์งพวกเขาไป
เทศนาคาํสอนของพระองค ์

 สาวกทั้งสิบสองคนมีดงัน้ี 

1. ซีโมน ผูซ่ึ้งพระผูช่้วยใหร้อดทรงเรียกวา่ เปโตร 

2. อนัดรูว์ นอ้งชายของซีโมนเปโตร ท่ีรู้จกักนัวา่เป็น “ผู้ถูกเลอืกคนแรก” 

3. ยากอบ บุตรเศเบดี 

4. ยอห์น บุตรของเศเบดี นอ้งชายของยากอบ ไดช่ื้อวา่เป็น นักเทววิทยา  

พระผูช่้วยใหร้อดทรงเรียกสองพี่นอ้งยากอบและยอห์นวา่ “บุตรชายฟ้าร้อง” 

อนัเน่ืองจากความศรัทธาอยา่งแรงกลา้ประดุจเปลวไฟ 

5. ฟีลปิ 

6. นาธาเนเอล บุตรทอลเม ต่อมาไดช่ื้อวา่ บารโธโลมิว 

7. โธมัส หรือท่ีเรียกวา่ ดิดูมัส ซ่ึงแปลวา่ “ฝาแฝด” 

8. มัทธิว หรือท่ีรู้จกักนัในนาม เลว ีเคยเป็นคนเก็บภาษี 

ทรงเลอืกพระสาวก 
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9. ยากอบ บุตรอลัเฟอสั และเป็นท่ีรู้จกัในนามคลีโอปัส เรียกวา่ “ผูเ้ยาว”์ เม่ือ

เทียบกบัยากอบบุตรเศเบดี 

10. ซีโมน  เรียกวา่ ชาวคานาอนั หรือ ซีโลต 

11. ยูดาส บุตรยากอบผูมี้อีกช่ือหน่ึงวา่ เลบเบอสั ช่ือวา่ ธัดเดอัส 

12. ยูดาส อสิคาริโอท (จากเมืองคาริโอธ) ท่ีภายหลงัไดท้รยศพระเยซูคริสต์ 

พระเจา้ทรงใหอ้าํนาจแก่สาวกในการรักษาคนป่วย ขจดัวิญญาณชัว่ร้าย และ

ฟ้ืนผูต้าย 

นอกเหนือจากอคัรสาวกสิบสองคนน้ีแลว้ พระเยซูคริสตย์งัไดท้รงเลือก 

สาวกเจ็ดสิบคน ไดแ้ก่ มาระโก ลูกา คลีโอปัส และคนอ่ืน ๆ พระองคไ์ดส่้งพวกเขา

ไปเทศนาสั่งสอนเช่นกนั 

 เม่ือพวกสาวกทั้งเจ็ดสิบคนกลบัจากการเทศนาดว้ยความปรีดี ทูลวา่ 
พระองค์เจ้าข้า ถึงผีท้ังหลายกไ็ด้อยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของ
พระองค์ (ลก. 10:17) 

 พระองคไ์ดต้รัสกบัเขาทั้งหลายวา่ อย่าเปรมปรีด์ิท่ีพวกผีอยู่ใต้บังคับของ
พวกท่าน แต่จงเปรมปรีด์ิ เพราะช่ือของท่านจารึกไว้ในสวรรค์ (ลก. 10:20) 
หมายความวา่ อยา่ไดย้นิดีต่ออศัจรรยท่ี์ท่านไดรั้บเพื่อการเทศนา แต่จงดีใจต่อความ
จริงท่ีวา่ ท่านจะไดรั้บพระพรและชีวตินิรันดรกบัพระเจา้ในอาณาจกัรสวรรค ์

 นอกจากบรรดาสานุศิษยแ์ลว้ ยงัมีสตรีจาํนวนหน่ึงท่ีพระเยซูคริสตไ์ดรั้กษา
ใหห้าย และติดตามพระองค ์คือ มารีย์ ชาวมักดาลา (จากเมืองมกัดาลา) ท่ีพระเยซูได้
ขบัผอีอกจากนางเจ็ดผ ี โยอนันา ภรรยาของคูซา ตน้เรือนของเฮโรด  สูสันนา และ
ผูห้ญิงอ่ืน ๆ 
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หมายเหตุ :ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 10 : 2-14; นักบุญมาระโก 3 : 13-19; 
นักบุญลูกา 6 :12-16 ; 8, 1-3 

 

 

ทรงเร่ิมต้นเทศนาบนภูเขา 

 

หลงัจากท่ีพระเยซูคริสตไ์ดท้รงเลือกอคัรสาวกแลว้ ก็เสด็จลงจากภูเขาสู่ท่ี
ราบพร้อมเหล่าสาวก ณ ท่ีนั้น บรรดาสานุศิษยจ์าํนวนมากต่างรอเฝ้าพระองค ์ และมี
กลุ่มคนจากทัว่อิสราเอลและท่ีใกลเ้คียงมาชุมนุมกนั พวกเขามาฟังคาํเทศนาของ

การเทศนาบนภูเขา 
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พระองคแ์ละทูลใหพ้ระองครั์กษาอาการเจบ็ป่วย ทุกคนต่างไขวค่วา้ท่ีจะสัมผสัพระ
ผูช่้วยใหร้อด เพราะพระองคท์รงรักษาทุกคนดว้ยพระอานุภาพท่ีหลัง่ไหลจาก
พระองค ์

พระเยซูคริสตท์อดพระเนตรฝงูชนท่ีอยูต่รงหนา้ บรรดาสานุศิษยร์ายลอ้ม
พระองค ์พระองคด์าํเนินข้ึนภูเขาและประทบัลงเพื่อทรงเทศนา 

 

พระองคท์รงเร่ิมตน้เทศนาโดยช้ีวา่สานุศิษยข์องพระองค ์ ซ่ึงหมายถึงชาว
คริสต ์ นั้น จกัตอ้งเป็นเช่นไร และพวกเขาจกัตอ้งปฏิบติัตามพระธรรมบญัญติัของ
พระเจา้อยา่งไร จึงจะไดรั้บชีวติท่ีเป่ียมดว้ยพระพร (หมายถึงความยนิดีและความสุข
สูงสุด) และเป็นนิรันดร์ในพระอาณาจกัรสวรรค ์ ดว้ยเหตุน้ี พระองคจึ์งประทาน 
พระบัญญตัิพระพรแห่งความสุข 9 ประการ หรือ พระพรมหัศจรรย์ แลว้พระองค์
ทรงสอนเก่ียวกบัพระกรุณาของพระเป็นเจา้ การไม่พิพากษาผูอ่ื้น พลงัแห่งการสวด
ภาวนา ความเมตตาแก่เพื่อนมนุษย ์ และเร่ืองอ่ืน ๆ การเทศนาของพระเยซูคริสตค์ร้ัง
น้ีเรียกวา่ การเทศนาบนภูเขา 
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ในวนัฟ้าใส มีลมเยน็โชยมาจากทะเลกาลิลี บนเขาลาดชนัท่ีปกคลุมดว้ยทุ่ง
หญา้และดอกไมน้ั้น พระผูช่้วยใหร้อดไดป้ระทานพระธรรมบญัญติัแห่งความรักใน
พนัธสัญญาใหม่ 

ส่วนในพนัธสัญญาเก่านั้น พระเจา้ประทานพระธรรมบญัญติัในท่ีรกร้างบน
ภูเขาไซไน จากนั้น เมฆทะมึนคาํรามไดแ้ผป่กคลุมยอดเขา ฟ้าร้องกึกกอ้ง สายฟ้า
ฟาด เสียงแตรดงัข้ึน ทุกคนต่างไม่กลา้ยา่งกรายเขา้ไปใกลภู้เขา ยกเวน้โมเสส ผูท่ี้
พระเจา้ประทานพระบญัญติัสิบประการ 

บดัน้ี พระองคท์รงเผยองคต่์อฝงูชน ทุกคนพยายามเขา้มาใกลชิ้ดและสัมผสั
พระองคแ์มเ้พียงชายฉลองพระองค ์ เพื่อรับพลงัอนัเป็นคุณจากพระองค ์ ไม่มีใครท่ี
จากพระองคไ์ปโดยปราศจากการปลอบประโลม 

พระธรรมบัญญติัในพนัธสัญญาเก่านั้ นเป็นพระธรรมบัญญัติแห่งความ
ถูกตอ้งชอบธรรมอยา่งเขม้งวด ส่วนพระธรรมบญัญติัแห่งพระคริสตใ์นพนัธสัญญา
ใหม่เป็นพระธรรมบญัญติัแห่งความรักและความกรุณาของพระเจา้ท่ีทาํให้กบัผูค้น
เขม้แขง็พอท่ีจะปฏิบติัตามพระธรรมบญัญติัของพระเจา้ พระเยซูคริสตเ์องไดต้รัสวา่ 
เรามิได้มาเลิกล้าง (พระธรรมบัญญติั) แต่มาท าให้สมบูรณ์ทุกประการ (มธ. 5:17) 

 
พระพรมหัศจรรย์ – พระบัญญตัพิระพรแห่งบรมสุข 

 

พระเยซูคริสต ์ พระเจา้และพระผูช่้วยใหร้อดของเรา ในฐานะท่ีเป็นบิดาท่ีรัก 
ทรงแสดงใหเ้ราเห็นหนทางท่ีผูค้นจะเขา้สู่อาณาจกัรสวรรคซ่ึ์งเป็นพระอาณาจกัรของ
พระเจา้ได ้ โดยสาํหรับคนท่ีปฏิบติัตามพระธรรมบญัญติัของพระองคแ์ลว้ พระเยซู
คริสตใ์นฐานะท่ีเป็นพระราชาแห่งสวรรคแ์ละแผน่ดิน ไดท้รงสัญญาวา่จะประทาน 

พระบญัญัตพิระพรแห่งบรมสุข 
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พระพรแห่งความสุขนิรันดร (ความยนิดีเป็นลน้พน้และความสุขอนัสูงสุด) ในโลก
หนา้นิรันดร พระองคจึ์งเรียกคนเหล่าน้ีวา่ ผู้ได้รับพระพร 

1. บุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณ (ตํ่าตอ้ย) ผู้น้ันเป็นสุข เพราะ
แผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา(ไดใ้หไ้วแ้ก่เขา) 

คนท่ี รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณ หมายถึง คนท่ีรู้สึกและสาํนึกในบาป
และความไร้ค่าในทางวญิญาณ พวกเขาสังวรณ์วา่ หากปราศจากความช่วยเหลือของ
พระเจา้แลว้ พวกเขาไม่อาจทาํการใดไดดี้ พวกเขาจึงไม่ตอ้งการการยกยอ่งสรรเสริญ 
ทั้งยงัไม่ลืมตวั ไม่วา่จะเป็นต่อหนา้พระเจา้หรือผูค้น คนเหล่าน้ีตํ่าตอ้ยนกั 

2. บุคคลผู้ใดโศกเศร้า (ต่อบาปของเขา) ผู้น้ันเป็นสุข เพราะว่าเขาจะ
ได้รับการทรงปลอบประโลม 

คนท่ี โศกเศร้า – หมายถึง คนท่ีเป็นทุกขแ์ละหลัง่นํ้าตาใหก้บับาปและ
ความไร้ค่าในทางวิญญาณของตน พระเจา้ทรงยกโทษบาปของพวกเขา พระองคท์รง
ปลอบประโลมพวกเขา ทั้งในแผน่ดินและในสวรรค ์ดว้ยความเปรมปรีด์ินิรันดร์ 

3. บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน ผู้น้ันเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดิน
โลกเป็นมรดก 

คนท่ี มีใจอ่อนโยน หมายถึง ผูท่ี้ยนืหยดัอดทนต่อความโชคร้ายทั้งปวง
โดยไม่อาฆาต ไม่ตดัพอ้ต่อวา่พระเจา้ และยอมรับความไม่เป็นมิตรและความขุ่นเคือง
จากผูอ่ื้นดว้ยความถ่อมตน ไม่โกรธใคร พวกเขาจะครอบครองสวรรคนิ์เวศ ซ่ึง
หมายถึงแผน่ดินใหม่ในอาณาจกัรสวรรค ์  

4. บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรม ผู้น้ันเป็นสุข เพราะว่าพระ
เจ้าจะทรงให้อิม่บริบูรณ์ 

คนท่ี หิวกระหายความชอบธรรม หมายถึง คนท่ีแสวงหาความถูกตอ้ง
ชอบธรรมอยา่งแทจ้ริงเฉกเช่นท่ีด้ินรนเพื่อปากทอ้ง พวกเขาภาวนาใหพ้ระเจา้
ประทานนํ้าท่ีใชช้าํระบาปออกจากเขา และช่วยใหเ้ขามีชีวติอยา่งชอบธรรม (พวกเขา



 
 

394 
 

พนัธสัญญาใหม่ 

ปรารถนาท่ีจะวางตวัให้ดีงามเพื่อถวายแด่พระเจา้) ความปรารถนาของพวกเขาจะ
สัมฤทธ์ิผล พวกเขาจะพอใจ พวกเขาจะไดรั้บความเป็นธรรม 

5. บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา ผู้น้ันเป็นสุข เพราะว่าพวกเขาจะได้รับพระ
กรุณาตอบ 

คนท่ี มีใจกรุณา หมายถึง คนท่ีมีจิตใจดี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และ เห็นอกเห็น
ใจคนทุกคนอยา่งสุดความสามารถของเขา คนผูน้ั้นจะไดรั้บการอภยัจากพระเจา้ พระ
มหากรุณาของพระเจา้จะแผไ่ปยงัเขา  

6. บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธ์ิ ผู้น้ันเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า 
คนท่ี มีใจบริสุทธ์ิ หมายถึง ผูท่ี้ไม่เพียงแต่ละเวน้การชัว่ แต่ยงัเป็นผูด้ิ้น

รนเพื่อรักษาวิญญาณตนให้บริสุทธ์ิ ป้องกันวิญญาณตนจากความคิดชั่วร้ายและ
ตณัหา พวกเขาใกลชิ้ดกบัพระเจา้ (วิญญาณของพวกเขาสํานึกถึงพระเจา้เสมอ) และ
พวกเขาจะอยูก่บัพระเจา้ในโลกหนา้ ในอาณาจกัรสวรรค ์พวกเขาจะพบพระองค ์

7. บุคคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้น้ันเป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขา
ว่าเป็นบุตร 

คนท่ี สร้างสันติ หมายถึง คนท่ีไม่ชอบการทะเลาะเบาะแวง้ทุกชนิด 
พวกเขาเองพยายามท่ีจะอยูก่บัคนทุกคนอยา่งสันติ มีไมตรี และสร้างความปรองดอง 
พวกเขาเป็นดงัเช่นพระบุตรของพระเจา้ ผูเ้สด็จมายงัโลกเพื่อทาํใหม้นุษยท่ี์ทาํบาปได้
คืนดีกบัพระเจา้ผูท้รงธรรม พวกเขาจะไดช่ื้อวา่เป็นบุตรของพระเจา้ และจะมีความ
ใกลชิ้ดกบัพระเจา้เป็นพิเศษ 

8. บุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผู้น้ันเป็นสุข 
เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา 

คนท่ี ต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม หมายถึง ผูท่ี้รักท่ีจะใช้
ชีวติอยา่งชอบธรรมตามพระธรรมบญัญติัของพระเจา้ ผูท้นทุกขแ์ละทรมานต่อความ
โหดร้าย ความสูญเสีย และความยากลาํบาก เพื่อเห็นแก่ความชอบธรรม แต่หาได้
เปล่ียนไปดว้ยเหตุเหล่านั้น พวกเขาจึงจะไดรั้บพระอาณาจกัรสวรรค ์



 
 

395 
 

พนัธสัญญาใหม่ 

9. เมื่อเขาจะติเตียน ข่มเหง และนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความ
เทจ็เพราะเรา ท่านกเ็ป็นสุข จงช่ืนชมยนิดี เพราะว่าบ าเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ใน
สวรรค์ 

น่ีเอง ท่ีพระเจา้ตรัสวา่ หากพวกเขาใส่ร้ายท่าน (หวัเราะเยาะท่าน โจมตี
ท่าน ทาํใหท้่านเส่ือมเสีย) ข่มเหงท่าน และใส่ร้ายท่านอยา่งผดิ ๆ (กล่าวเทจ็ หรือ 
กล่าวโทษท่านอยา่งไม่เป็นธรรม) และท่านอดทนทุกอยา่งเพราะท่านวางใจในเรา 
ท่านจะไม่ทุกขใ์จ แต่จะยนิดีปรีดา เพราะรางวลัอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดรอท่านอยูใ่นสวรรค ์
อนัหมายถึงพระพรแห่งความสุขสูงสุดชัว่นิรันดร์ 

พระกรุณาของพระเจ้า 
 พระเยซูคริสต์ทรงสอนว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมและทรงใส่พระทัยแก่
ส่ิงมีชีวิตทั้งปวง แต่ทรงให้ความสําคญัแก่มนุษยเ์ป็นพิเศษ พระเจา้ทรงใส่พระทยั
พวกเรามากกว่าและดีกว่าบิดาท่ีดีท่ีสุดและเขา้อกเขา้ใจท่ีสุดจะพึงมีต่อบุตรของตน 
พระองคป์ระทานความช่วยเหลือในทุกส่ิงท่ีจาํเป็นต่อชีวิตของเราและต่อส่ิงท่ีสําคญั
ต่อเราอยา่งแทจ้ริง 

พระผูช่้วยใหร้อดตรัสวา่ “อยา่กระวนกระวายถึงชีวติของตนวา่ จะเอาอะไร
กิน หรือจะเอาอะไรด่ืม และอยา่กระวนกระวายถึงร่างกายของตนวา่ จะเอาอะไรนุ่ง
ห่ม” “จงดูนกในอากาศ มนัมิไดห้วา่น มิไดเ้ก่ียว มิไดส้ํ่าสมไวใ้นยุง้ฉาง แต่พระบิดา
ของท่านทั้งหลาย ผูท้รงสถิตในสวรรคท์รงเล้ียงนกไว ้ ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกวา่
นกหรือ จงพิจารณาดอกลิลลีในทอ้งทุ่งสิวา่ มนังอกงามเจริญข้ึนไดอ้ยา่งไร มนัไม่
ทาํงาน มนัไม่ป่ันดา้ย แต่เราจะบอกท่านวา่ กษตัริยซ์าโลมอนเม่ือบริบูรณ์ดว้ยสง่าราศี 
ก็มิไดท้รงเคร่ืองงามเท่าดอกไมน้ี้ดอกหน่ึง แมว้า่พระเจา้ทรงตกแต่งหญา้ท่ีทอ้งทุ่ง
อยา่งนั้น ซ่ึงเป็นอยูว่นัน้ีและรุ่งข้ึนตอ้งทิ้งในเตาไฟ แลว้พระองคจ์ะไม่ทรงตกแต่ง
ท่านมากยิง่กวา่นั้นหรือ โอ ผูมี้ความเช่ือนอ้ย พระบิดาของท่านผูท้รงสถิตในสวรรค์
ทรงทราบแลว้วา่ ท่านตอ้งการส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ี แต่ ก่อนอืน่ใด เจ้าจงแสวงหาพระ
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อาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์แล้วทุก ๆ ส่ิงกจ็ะพงึเป็นของ
เจ้าเช่นกนั” 

อย่ากล่าวโทษผู้อืน่ 
พระเยซูเจา้มิไดรั้บสั่งใหพ้ิพากษาผูอ่ื้น พระองคต์รัสวา่ “อยา่กล่าวโทษเขา 

เพื่อพระเจา้จะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน เพราะโดยนยัของการกล่าวโทษนั้น ท่านก็ได้
ประกาศวา่ท่านจะถูกกล่าวโทษดว้ย (หากท่านอดทนต่อการกระทาํของผูอ่ื้นแลว้ 
พระเจา้จะทรงพระกรุณาในการทรงวินิจฉยัโทษของท่าน)” และท่านจะตวงใหเ้ขา
ดว้ยทะนานอนัใด พระเจา้จะไดต้วงใหท้่านดว้ยทะนานอนันั้น เหตุไฉนท่านมองดู 
ผง ท่ีในตาพี่นอ้งของท่าน แต่ ไม้ทั้งท่อน ท่ีอยูใ่นตาของท่าน ท่านก็ไม่รู้สึก 
(หมายความวา่ ทาํไมท่านจึงไดช้อบสังเกตุความผิดบาปและขอ้บกพร่องเล็กนอ้ยของ
ผูอ่ื้น ในขณะท่ีตวัท่านเองไม่อยากเห็นความผิดบาปและขอ้เสียอนัใหญ่หลวงของ
ท่าน) หรือ เหตุไฉนท่านจึงจะพดูกบัพี่นอ้งของท่านวา่ ‘พี่นอ้งเอ๋ย ใหเ้ราเข่ียผงออก
จากตาของเธอ’ แต่ท่ีจริงท่านเองยงัไม่เห็นไมท้ั้งท่อนท่ีอยูใ่นตาของท่าน ท่านคน
หนา้ซ่ือใจคด จงชกัไมท้ั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อน (ใหพ้ยายามแกไ้ขตวัท่านเอง
เสียก่อน) แลว้ท่านจะเห็นไดถ้นดั จึงจะเข่ียผงออกจากตาพี่นอ้งของท่านได ้ (แลว้
ท่านจึงจะสามารถแกไ้ขบาปของผูอ่ื้นได ้โดยไม่ดูถูกหรือเหยยีดหยามเขา)  

จงให้อภยัผู้อืน่ 
 พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “จงให้อภัยผู ้อ่ืน แล้วเจ้าจะได้รับการให้อภัย ” 
“เพราะวา่ถา้ท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย ์พระบิดาของท่านผูท้รงสถิตในสวรรค์
จะทรงโปรดยกความผดิของท่านดว้ย แต่ถา้ท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย ์พระ
บิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผดิของท่านเหมือนกนั” 

จงรักเพือ่นบ้าน 
 พระเยซูคริสต์ไม่เพียงทรงสอนเราให้รักเพื่อนบา้นของเราเท่านั้น แต่ให้รัก
คนทุกคน แมว้า่เขาจะทาํผิดและมุ่งร้ายต่อเรา ซ่ึงก็หมายถึงศตัรูของเรา พระองคต์รัส
ว่า “ท่านทั้ งหลายได้ยินคาํซ่ึงกล่าวไวว้่า มีคน (พวกธรรมาจารย์ อาลักษณ์ และ
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พวกฟาริสี) กล่าววา่ ‘จงรักคนสนิท และเกลียดชงัศตัรู’ แต่เราบอกแก่ท่านวา่ จงรัก
ศตัรูของท่าน และจงอวยพรแก่คนท่ีแช่งด่าท่าน จงอธิษฐานให้คนท่ีเค่ียวเข็ญท่าน ทาํ
ดังน้ีแล้ว ท่านทั้ งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผูท้รงสถิตในสวรรค ์
เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตยข์องพระองค์นั้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่ว
เสมอกนั และใหฝ้นตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม” 
 เพราะถา้ท่านทั้งหลายรักผูท่ี้รักท่าน หรือถา้ท่านทั้งหลายทาํดีแก่ผูท่ี้ทาํดีแก่
ท่าน และถา้ท่านทั้งหลายใหย้มืเฉพาะแต่ผูท่ี้ท่านหวงัจะไดคื้นจากเขาอีก แลว้พระเจา้
จะทรงนบัวา่เป็นคุณอะไรแก่ท่านเล่า แมค้นบาปและคนนอกศาสนาก็ยงักระทาํเฉก
เช่นเดียวกนัใช่หรือไม่ 
 ฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงมีความเมตตากรุณา เหมือนอยา่งพระบิดาของท่านมี
พระทยัเมตตากรุณา ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีเพียบพร้อม เหมือนอยา่งพระบิดาของ
ท่านทรงดีเพียบพร้อม 

การปฏิบัตดิต่ีอเพือ่นบ้าน 
 พระเยซูทรงสอนเราถึงการปฏิบติัต่อเพื่อนบา้นของเราอยูเ่ป็นนิจในทุกกรณี 
โดยทรงให้หลกัวา่ “ถ้าท่านปรารถนาให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่านอย่างไร (และแน่นอนวา่ 
เราหวงัวา่คนทุกคนจะรักเรา ปฏิบติัต่อเราอยา่งดี และรักเรา) กจ็งปฏิบัติเช่นน้ันกบั
เขา” อยา่ทาํกบัผูอ่ื้นในส่ิงท่ีท่านไม่ตอ้งการใหผู้อ่ื้นทาํกบัท่าน 
 

พลงัของการสวดภาวนา 
 เราสวดภาวนาต่อพระเจา้ดว้ยใจจริง และขอให้พระองคท์รงช่วยเรา พระเจา้
จึงทรงทาํทุกอย่างท่ีช่วยให้เรามีความผาสุกอยา่งแทจ้ริง พระเยซูคริสต์ตรัสเก่ียวกบั
เร่ืองน้ีว่า “จงขอแล้วเจ้าจะได้รับ จงแสวงหา แล้วเจ้าจะพบ จงเคาะแล้วประตูจะ
เปิดรับเจา้ ในพวกท่านมีใครบา้งท่ีจะเอากอ้นหินให้บุตร เม่ือเขาขอขนมปัง และให้งู
เม่ือบุตรขอปลา เหตุฉะนั้น ถา้ท่านทั้งหลายเองผูเ้ป็นคนบาปยงัรู้จกัให้ของดีแก่บุตร
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ของตน ยิง่กวา่นั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่าน ผูท้รงสถิตในสวรรค ์จะประทานของ
ดีแก่ผูท่ี้ขอต่อพระองค”์ 

การให้ทาน 
 ไม่วา่เราจะทาํอะไร เราจกัตอ้งไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสรรเสริญ ไม่โออ้วด ไม่ทาํเพื่อ
หวงัส่ิงตอบแทนจากผูอ่ื้น แต่จงทาํเพื่อความรักต่อพระเจา้และเพื่อนบา้น พระเยซู
ตรัสวา่ “จงระวงั อยา่ทาํศาสนกิจเพื่ออวดคนอ่ืน ถา้ทาํอยา่งนั้นท่านจะไม่ไดรั้บ
บาํเหน็จจากพระบิดาของท่านผูท้รงสถิตในสวรรค ์ เหตุฉะนั้น เม่ือท่านทาํทานอยา่
เป่าแตรขา้งหนา้ท่าน (อยา่ป่าวประกาศ) เหมือนคนหนา้ซ่ือใจคด กระทาํในธรรม
ศาลาและตามถนนเพื่อใหค้นสรรเสริญ เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ เขาไดรั้บ
บาํเหน็จของเขาแลว้ ฝ่ายท่านทั้งหลายเม่ือทาํทาน อยา่ใหมื้อซา้ยรู้การซ่ึงมือขวา
กระทาํนั้น อยา่สาํคญัตนท่ีไดท้าํการดี จงลืมมนัเสีย เพื่อท่ีทานของท่านจะเป็นทาน
ลบั และพระบิดาของท่านผูท้รงเห็นในท่ีล้ีลบั จะประทานบาํเหน็จแก่ท่านอยา่ง
เปิดเผย ดว้ยเห็นแก่จิตวิญญาณของท่าน” – ในทนัทีทนัใด หรือไม่ก็ในคราวท่ีการ
พิพากษาคร้ังสุดทา้ยของพระองคม์าถึง 

ความส าคญัของการท าความด ี
 พระเยซูคริสตท์รงสอนคนทั้งหลายวา่ ลาํพงัแต่ความคิดชอบและความ
ปรารถนาดีเท่านั้น ไม่เพียงพอท่ีจะทาํใหก้า้วเขา้สู่พระอาณาจกัรของพระเจา้ได ้
หากแต่ตอ้งอาศยั การทาํดีดว้ย โดยพระองคต์รัสวา่ “มิใช่ทุกคนท่ีเรียกเราวา่ 
‘พระองคเ์จา้ขา้ พระองคเ์จา้ขา้’ จะไดเ้ขา้ในแผน่ดินสวรรค ์ แต่ผูป้ฏิบติัตามพระทยั
พระบิดาของเรา ผูท้รงสถิตในสวรรคจึ์งจะเขา้ได”้ นัน่หมายความวา่ ความเช่ือและ
ความศรัทธาก็ยงัไม่พอ หากแต่เราจาํเป็นตอ้งทาํความดีตามแต่ท่ีพระเจา้ทรงคาดหวงั
จากเรา 
 คร้ันพระเยซูตรัสคาํเหล่าน้ีเสร็จแลว้ ประชาชนทั้งปวงไดอ้ศัจรรยใ์จดว้ย
คาํสั่งสอนของพระองค ์ เพราะวา่พระองคไ์ดท้รงสั่งสอนเขาดว้ยสิทธิอาํนาจ หา
เหมือนพวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสีไม่ เม่ือพระองคเ์สด็จลงมาจากภูเขาแลว้ คนเป็น
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อนัมากไดติ้ดตามพระองคไ์ป และพระองคไ์ดท้รงกระทาํอศัจรรยอ์นัยิง่ใหญ่ ดว้ย
พระมหากรุณาของพระองค ์

หมายเหตุ :ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว บทท่ี  5, 6 และ 7; และ นักบุญลูกา 
6 :12-41. 

พลงัของความศรัทธาและการสวดภาวนาเพือ่ผู้อืน่ –  
ทรงรักษาคนง่อยที่เมืองคาเปอรนาอุม 

 พระเยซูคริสตเจา้ทรงสอนให้เราภาวนา ไม่ใชเ้พียงเพื่อตนเองเท่านั้น แต่ยงั
เพื่อผูอ่ื้น และเพื่อเพื่อนบา้นของเราดว้ย เพราะโดยอาศยัความรักของพระองค ์พระ
เจา้ทรงแผพ่ระกรุณาของพระองคไ์ปยงัผูท่ี้สวดภาวนาใหผู้อ่ื้นดว้ย 
 เม่ือพระเยซูเสด็จเขา้ไปในเมืองคาเปอรนาอุมอีก พระองคท์รงเทศนาท่ีบา้น
หน่ึง ทนัทีท่ีชาวเมืองทราบข่าววา่พระองคป์ระทบัอยูท่ี่นัน่ ก็พากนัมาชุมนุมเป็นอนั
มากจนท่ีไม่พอ จะเขา้ใกลป้ระตูก็ไม่ได ้ ในบรรดาผูร่้วมฟังทั้งหลายนั้น มีพวกฟาริสี
และพวกธรรมาจารยท่ี์สอนพระธรรมบญัญติัรวมอยูด่ว้ย พวกเขามาจากแควน้กาลิลี 
และ แควน้ยเูดีย รวมทั้งกรุงเยรูซาเล็ม 

 
พระเจา้ทรงรักษาคนง่อย 
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 ขณะท่ีพระผูช่้วยให้รอดได้ทรงแสดงอศัจรรยห์ลายคร้ังในระหว่างท่ีทรง
เทศนา ทั้งยงัไดท้รงรักษาคนป่วย 
 แลว้มีคนนาํคนง่อยคนหน่ึงมาหาพระองค ์ มีส่ีคนหาม เขาพยายามเขา้ไปให้
ถึงพระองค ์แต่ไม่สามารถทาํไดเ้พราะคนมาก 
 เขาจึงร้ือดาดฟ้าหลงัคาตรงท่ีพระองค์ประทบันั้น และเม่ือร้ือเป็นช่องแล้ว 
เขาก็หยอ่นแคร่ท่ีคนง่อยนอนอยู ่ลงตรงพระบาทของพระองค ์เม่ือพระเยซูคริสตท์รง
เห็นความเช่ือของพวกคนท่ีหามคนง่อยนั้น พระองค์จึงตรัสกบัคนง่อยว่า “ลูกเอ๋ย 
บาปของเจา้ไดรั้บอภยัแลว้” 
 พวกฟาริสีกบัพวกอาลกัษณ์เร่ิมเกิดคาํถามข้ึนในใจวา่ “คนท่ีพดูจาดูหม่ิน
พระเจา้คนน้ีเป็นใคร กนั ใครจะยกความผดิบาปไดเ้วน้แต่พระเจา้เท่านั้น” 
    พระเยซูคริสต์ทรงทราบในพระทยัว่าเขาคิดในใจอย่างนั้น จึงตรัสแก่เขาว่า 
“การจะวา่ ‘บาปทั้งปวงของเจา้ไดรั้บอภยัแลว้’ และจะวา่ ‘จงลุกข้ึนเดินเถิด’ นั้น ขา้ง
ไหนจะง่ายกวา่กนั” แต่เพื่อท่านทั้งหลายจะไดรู้้วา่ บุตรมนุษยมี์สิทธิอาํนาจในโลก ท่ี
จะโปรดยกความผิดบาปได้ เราขอสั่งเจา้ว่า “จงลุกข้ึนยกแคร่ไปบา้นของเจา้เถิด” 
ทนัใดนั้น คนง่อยก็ลุกข้ึน แล้วก็ยกแคร่ของตนเดินออกไปต่อหน้าคนทั้งปวง เขา
กลบับา้น และสรรเสริญพระเจา้ท่ีไดท้รงพระกรุณา 
 พระองคไ์ดรั้กษาคนป่วยโดยอาศยัความเช่ือความรักและการสวดภาวนาของ
มิตรของเขา เม่ือฝงูชนเห็นดงันั้นก็ประหลาดใจนกั จึงไดส้รรเสริญพระเจา้ กล่าวดว้ย
ความยาํเกรงวา่ “วนัน้ีเราพบเร่ืองแปลก เราไม่เคยเห็นอะไรอยา่งน้ีมาก่อนเลย” 
 
 

หมายเหตุ :ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 9: 1-8; นักบุญมาระโก 2: 1-12; 
และ นักบุญลูกา 5 :17-26 
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ทรงชุบชีวติบุตรแม่ม่ายที่นาอนิให้เป็นขึน้ 

 

 วนัหน่ึง พระเยซูคริสต์เสด็จจากเมืองคาเปอรนาอุมไปยงัเมืองนาอิน เหล่า
สานุศิษยข์องพระองคก์บัคนเป็นอนัมากก็ตามพระองคไ์ป เม่ือมาใกลป้ระตูเมืองนั้น 
มีคนหามศพชายหนุ่มคนหน่ึงมา  เป็นลูกคนเดียวของแม่ซ่ึงเป็นหญิงม่าย นางเดิน
ร้องไห้ดว้ยความเศร้าโศก และชาวเมืองเป็นอนัมากมากบัหญิงนั้น เม่ือพระองคท์รง
เห็นนาง พระองคท์รงสงสารนางท่ีจมอยูก่บัความเศร้าโศกยิ่งนกั และตรัสกบันางว่า 
“อยา่ร้องไห”้ 
 แลว้พระองคเ์สด็จไปใกล ้ ทรงสัมผสัแคร่หามศพ (สาํหรับชาวยวินั้น ศพจะ
ถูกห่อดว้ยผา้ตราสังและนาํข้ึนแคร่หรือเปลหามศพ เพื่อนาํไปฝังท่ีสุสาน) คนหามศพ
นั้นก็หยดุยนือยู ่แลว้พระเยซูก็ตรัสกบัศพนั้นวา่ “ชายหนุ่มเอ๋ย เราสั่งเจา้วา่ลุกข้ึนเถิด” 
 คนท่ีตายนั้นก็ลุกนัง่และเร่ิมพดู พระองคจึ์งทรงคืนชายหนุ่มใหแ้ก่มารดา
ของเขา 
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 ฝ่ายคนทั้งปวงเม่ือไดเ้ห็นอศัจรรยน้ี์ ก็เกิดความกลวัและสรรเสริญพระเจา้วา่ 
“ท่านผูเ้ผยพระวจนะใหญ่ ไดเ้กิดข้ึนท่ามกลางเรา และพระเจา้ไดเ้สด็จมาเยีย่มชนชาติ
ของพระองคแ์ลว้” 

 
แควน้นาอิน ในเวลาปัจจุบนั 

 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 7 :11-17 
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ค าอุปมา 

ค าอุปมาเร่ืองผู้หว่านพชื 

 

 คราวท่ีพระเยซูคริสตป์ระทบัอยูท่ี่เมืองคาเปอรนาอุมนั้น พระองคเ์สด็จไปท่ี
ชายฝ่ังทะเลกาลิลี มีคนพากนัมาหาพระองคม์ากนกั พระองคจึ์งไดเ้สด็จลงไปประทบั
ในเรือและทรงเทศนาโดยใชก้ารอุปมาแก่บรรดาคนเหล่านั้นท่ียนือยูบ่นฝ่ัง 

 พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “มีคนหน่ึงออกไปหวา่นพืช และเม่ือเขาหวา่น เมล็ด
พืชก็ตกตามหนทางบา้ง โดนเหยยีบย ํ่าแลว้นกก็มากินเสีย บา้งก็ตกในท่ีซ่ึงมีพื้นหิน มี
เน้ือดินแต่นอ้ย จึงงอกข้ึนโดยเร็วเพราะดินไม่ลึก แต่ไม่นานก็ถูกแดดแผดเผา เพราะ
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รากไม่มีจึงเห่ียวไป บา้งก็ตกลงกลางตน้หนาม ตน้หนามก็งอกข้ึนปกคลุมเสีย บา้งก็
ตกท่ีดินดี แลว้เจริญงอกงามและเกิดผลอุดม” 

 ดงันั้นแลว้ เม่ือพวกสานุศิษยท์ูลถามพระเยซูคริสตว์า่ “คาํอุปมาน้ีหมายความ
วา่อยา่งไรหรือพระเจา้ขา้” พระองคจึ์งทรงอธิบายวา่  

 เมลด็พชื – พระวาจาของพระเจา้  (พระวจนะ) 

 ผู้หว่าน – ผูเ้ผยแพร่พระวาจาของพระเจา้ 

 
ผูห้วา่นและบรรดาเมลด็พืช 

 ดิน – หวัใจของมนุษย ์

 ตามหนทาง – ท่ีซ่ึงเมล็ดพืชตกลงไป แสดงถึงคนท่ีไม่ใส่ใจและเสเพล ซ่ึง
หวัใจของเขาเขา้ไม่ถึงพระวจนะของพระเจา้ เพราะความชัว่ร้ายไดชิ้งเอาพระวจนะ
จากใจของเขาไดโ้ดยง่าย และเอามนัไปไวไ้กล ๆ เพื่อท่ีพวกเขาจะไดไ้ม่เช่ือในพระ
เจา้ และจะไดไ้ม่ไดรั้บความรอด 
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 พืน้หิน – หมายถึง คนท่ีจิตใจโลเลและข้ีขลาด พวกเขาเต็มใจฟังพระวาจา
ของพระเจา้ แต่วิญญาณของเขาไม่ไดย้ึดถือตามนั้น และพวกเขาจะตีตวัออกห่างจาก
ความเช่ือในพระวาจาของพระเจา้ไปตั้งแต่คร้ังแรกท่ีถูกล่อลวง เป็นทุกข ์หรือ ถูกข่ม
เหง หนาม หมายถึง คนท่ีฟังพระวจนะแลว้ ความกงัวล ความลุ่มหลงในทรัพยส์มบติั 
และความชัว่ร้ายต่าง ๆ ไดส้กดักั้นพระวจนะของพระเจา้ในจิตใจของพวกเขา 

 ดินดี – หมายถึงคนท่ีมีจิตใจดี พวกเขาสนใจและทะนุถนอมพระวาจาของ
พระเจา้ไวใ้นหวัใจของพวกเขา และพากเพียรท่ีจะปฏิบติัตามคาํสอนดว้ยความอดทน 
พวกเขาทาํความดี ซ่ึงนาํพาใหพ้วกเขาไดพ้ระอาณาจกัรสวรรคเ์ป็นบาํเหน็จ 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 13: 1-23; นักบุญมาระโก 4: 1-20; และ 
นักบุญลูกา 8 :4-15 
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ค าอุปมาเร่ืองเมลด็พชื 

 

 พระเยซูคริสต์ทรงสอนว่า พระอาณาจกัรพระเจ้า อนัหมายถึงอาณาจกัร
สวรรค ์นั้นเร่ิมตน้และตั้งอยูบ่นส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้รงสถาปนาไวบ้นโลก นัน่คือพระ
คริสตศาสนจักร ซ่ึงเร่ิมจากส่ิงเล็ก ๆ และแผ่ขยายไปทั่วโลก พระองค์ตรัสว่า 
“อาณาจกัรสวรรคก์็เปรียบเหมือนเมล็ดพืช เมล็ดหน่ึงท่ีคนหน่ึงไดเ้อาไปปลูกในสวน
ของตน ท่ีจริงแลว้ เมล็ดนั้นเล็กกวา่เมล็ดทั้งปวง แต่เม่ืองอกข้ึนแลว้ก็ใหญ่กวา่ผกัอ่ืน 
และจาํเริญเป็นตน้ไมจ้นนกในอากาศมาทาํรังอาศยัอยู่ตามก่ิงก้านของต้นนั้นได้” 
พระผูช่้วยใหร้อดยงัไดต้รัสสอนผูค้นโดยอาศยัอุปมาอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 

 หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนกับุญมทัธิว 13: 31-32; นกับุญมาระโก 4: 30-
32; และ นกับุญลูกา 13 :18-19 
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ค าอุปมาเร่ืองเช้ือขนม 

 

 พระเยซูคริสตเจา้ตรัสสอนเร่ืองพระอาณาจกัรของพระเจา้ โดยทรงอธิบายวา่ 
“เราจะเปรียบแผน่ดินของพระเจา้กบัส่ิงใด ก็เปรียบเหมือนเช้ือซ่ึงผูห้ญิงคนหน่ึงเอา
เจือลงในแป้งสามถงั จนแป้งนั้นข้ึนฟูทั้งหมด” 
 คาํอุปมาน้ีสั้นและเขา้ใจง่าย แต่ความหมายนั้นลึกซ้ึงเป็นเท่าตวั อนัหมายถึง 
การช่วยคนโดยทัว่ไปใหร้อดเม่ือคร้ังอดีตกาล และ การช่วยใหค้นแต่ละคนรอดตาม
ทางของตนเอง 
 การช่วยให้รอดเมื่อคร้ังอดีตกาล คือ หลงัจากเม่ือคร้ังนํ้าท่วมโลก คนสาม
เผา่พนัธ์ุผูสื้บเช้ือสายจากบุตรของโนอา เชม ฮาม และ ยาเฟท ไดแ้ก่ พวกเซไมต ์
(ชาวยวิ) พวกเฮไมต ์ และพวกยาเฟไทต ์ ทั้งสามเผา่พนัธ์น้ีเปรียบเหมือนแป้งสามถงั 
ซ่ึงพระคริสตท์รงเติมเช้ืออนัศกัด์ิสิทธ์ิ – อนัหมายถึงพระวญิญาณบริสุทธ์ิ – ลงไปใน
มนุษยทุ์กเผา่พนัธ์ุ โดยไม่จาํกดัและไม่มีขอ้ยกเวน้ 
 ผูห้ญิงไดใ้ชเ้ช้ือขนมนั้นทาํใหแ้ป้งกลายมาเป็นขนมปังฉนัใด พระคริสตก์็ได้
ใชพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิเปล่ียนมนุษยธ์รรมดาให้เป็นบุตรของพระเจา้         ให้มีชีวิต
นิรันดร์ในอาณาจกัรสวรรคฉ์นันั้น 
 การทาํงานของเช้ือนั้น เร่ิมตั้งแต่วนัท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จลงมายงั
บรรดาสาวก จวบจนมาถึงสมยัเรา และจะดาํรงต่อไปจนถึงยคุสุดทา้ย – จนกว่าทุก
คนจะได้รับการเติมเช้ือโดยทั่วกนั 
 การช่วยให้รอดตามทางของแต่ละคน – พระผูช่้วยให้รอดประทานเช้ือ
ศกัด์ิสิทธ์ิ โดยอาศยัการรับบพัติศมาในนามของพระตรีเอกานุภาพเจา้ – โดยเช้ือ
ศกัด์ิสิทธ์ินั้นเป็นของขวญัของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เป็นความเขม้แข็งท่ีไดป้ระทาน

ค าอุปมาเร่ืองเช้ือขนม 
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มา ใหก้บัวญิญาณของคนแต่ละคน ซ่ึงหมายถึง พลงัทางวิญญาณท่ีสําคญัของคนสาม
ประการ ไดแ้ก่ สติปัญญา ความรู้สึก (หัวใจ) และ เจตจาํนงค์ (คุณค่าสามประการ) 
พลงัทั้งสามดงักล่าวเติบโตอยา่งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั โดยเป่ียมดว้ยแสงสวา่งแห่ง
สติปัญญา ความอบอุ่นแห่งความรัก และ ความประเสริฐแห่งการทาํดี ยกข้ึนสู่สวรรค ์
เปล่ียนใหม้นุษยเ์ป็นบุตรพระเจา้ ทายาทแห่งอาณาจกัรสวรรค ์
     พระเจา้ทรงยกตวัอย่างโดยใช้ผูห้ญิง เพราะแสดงถึงความเป็นมารดาและ
ภรรยา จดัเตรียมขนมปังให้บุตรและคนในบา้นดว้ยความรัก ในขณะท่ีคนทาํขนมปัง
เป็นผูช้าย เขาผลิตขนมปังเพื่อขายและหารายไดใ้หม้ากข้ึน   (อา้งอิงจากพระสังฆราช
นิโคไล เวลิมีโรวคิ) 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนกับุญมทัธิว 13: 33; และ นกับุญลูกา 13 : 20-
21 

 

ค าอุปมาเร่ืองข้าวละมานท่ามกลางต้นข้าวสาล ี

 

 พระเยซูคริสตท์รงสอนในพระคริสตศาสนจกัรวา่ พระอาณาจกัรของ
พระองคบ์นโลก จะมีคนบาปไปจวบจนวนัส้ินโลก 
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 พระองคต์รัสวา่ “พระอาณาจกัรสวรรคเ์ปรียบไดก้บั คนหน่ึงไดห้วา่นพืชดี
ในนาของตน แต่เม่ือคนทั้งหลายนอนหลบัอยู ่ ศตัรูของคนนั้นมาหวา่นขา้วละมาน
ปนทบัขา้วดีนั้นแลว้ก็หลบไป 
 “คร้ันตน้ขา้วนั้นงอกข้ึนออกรวงแลว้ ขา้วละมานก็ข้ึนปรากฏดว้ย ทาสแห่ง
เจา้บา้นจึงมาแจง้แก่นายวา่ “นายเจา้ขา้ ท่านไดห้วา่นพืชดีไวใ้นนาของท่านมิใช่หรือ 
แต่มีขา้วละมานมาจากไหน” 
 “นายก็ตอบวา่ ‘น่ีเป็นการกระทาํของศตัรู’  
 “พวกทาสจึงถามวา่ ‘ท่านปรารถนาจะใหเ้ราไปถอนและเก็บขา้วละมาน
หรือ’ 
 “แต่นายตอบวา่ ‘อยา่เลยเกลือกวา่เม่ือกาํลงัถอนขา้วละมานจะถอนขา้วดีดว้ย 
ให้ทั้งสองจาํเริญไปดว้ยกนัจนถึงฤดูเก็บเก่ียว และในเวลาเก่ียวนั้นเราจะสั่งผูเ้ก่ียวว่า 
จงเก็บขา้วละมานก่อน มดัเป็นฟ่อนเผาไฟเสีย แต่ขา้วดีนั้นจงเก็บไวใ้นยุง้ฉางของ
เรา”  
 ฝ่ายบรรดาสานุศิษยน์ั้น เม่ือไดอ้ยูก่บัพระองคต์ามลาํพงั ก็ทูลขอใหพ้ระองค์
ทรงโปรดอธิบายคาํอุปมาน้ี 
 พระเยซูคริสตจึ์งตรัสวา่  
 “ผู้หว่าน เมล็ดพืชดี นั้นได้แก่ พระบุตร ของมนุษย ์       ซ่ึงหมายถึงพระ-
เยซูคริสตเจา้เอง และ นา นั้นไดแ้ก่โลก ส่วน เมลด็พชืดี ไดแ้ก่บุตรทั้งหลายแห่งพระ-
อาณาจกัร หมายถึงคนท่ีดีและมีความศรัทธา ผูซ่ึ้งรับคาํสอนของพระคริสต์ แต่ ข้าว
ละมาน ไดแ้ก่บุตรของมาร หมายถึงเป็นคนชัว่ช้า ส่วน ศัตรู ผูห้ว่านเมล็ดพืชชัว่คือ
มาร ฤดูเกีย่ว ไดแ้ก่เวลาส้ินยคุ และ ผู้เกีย่ว นั้นไดแ้ก่ทูตสวรรค”์ 
 “เหตุฉะนั้นเขาเก็บข้าวละมานเผาไฟเสียอย่างไร เม่ือเวลาส้ินยุคก็จะเป็น
อยา่งนั้น พระบุตรของมนุษยจ์ะใชทู้ตของท่านออกไปเก็บกวาดทุกส่ิงท่ีทาํให้หลงผิด 
และบรรดาผูท่ี้ทาํชัว่ ไปจากแผ่นดินของท่าน และจะทิ้งลงในเตาไฟอนัลุกโพลง ท่ี
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นัน่จะมีการร้องไห้ขบเข้ียวเค้ียวฟัน คราวนั้นผูช้อบธรรมจะส่องแสงอยู่ในแผ่นดิน
ของเขาดุจดวงอาทิตย”์ ในอาณาจกัรแห่งชีวติศกัด์ิสิทธ์ินิรันดร 
 เวลาเรามองดูพฤติกรรมท่ีน่าอดสูของคนท่ีผดิศีลธรรมและชัว่ชา้ เราทูลถาม
พระองคบ์่อยแค่ไหนวา่ “พระเจา้ขา้ ทาํไมพระองคไ์ม่ทรงลงโทษคนชัว่พวกน้ี
เสียเลยเล่า ทาํไมพระองคจึ์งทรงปล่อยใหพ้วกน้ีเอาส่ิงดี ๆ ในโลกน้ีไปใช ้ ทาํไมคน
พวกน้ีจึงตอ้งมาเป็นตวัถ่วงและกดข่ีคนดีดว้ย” 
 คาํอุปมาน้ีไดต้อบคาํถามทุกขอ้ คือ ให้ทั้งสองจ าเริญไปด้วยกันจนถึงฤดูเก็บ
เกี่ยว จวบจนวันพิพากษาคร้ังสุดท้าย พระเจ้าทรงมีความตั้งใจเช่นนั้น เพราะว่า
พระองคไ์ดส้ร้างมนุษยต์ามพระฉายาของพระองค ์และไดป้ระทานเจตจาํนงคเ์สรีเฉก
เช่นพระองค ์การท่ีความชัว่ร้ายเติบโตข้ึนในโลกนั้น เป็นผลงานของปิศาจ ซ่ึงมนัได้
หวา่นเมล็ดพืชชัว่ร้ายลงในโลกอยา่งต่อเน่ืองและเตม็ไปดว้ยเล่ห์ – มนัทาํให้ความส้ิน
ศรัทธาและความไม่เช่ือฟังทั้งหลายไดแ้พร่ระบาดในหมู่คน หากวิญญาณท่ีอ่อนแอ
ไดเ้ห็นบาปทั้งปวงท่ีเผยตวัออกมาแลว้ ก็อาจถูกทาํร้ายได ้
 อาศยัการเลือกท่ีจะทาํดีและปฏิเสธความชัว่ร้าย มนุษยจึ์งไดย้กยอ่งสรรเสริญ
พระเจา้ รวมทั้งปรับปรุงตวัดว้ย และอาศยัความทนทุกขอ์นัเน่ืองจากความชัว่ร้ายนั้น 
มนุษยก์็ไดรั้บบาํเหน็จอนัสูงสุดจากพระเจา้ในอาณาจกัรสวรรค ์
 พระเจา้ทรงทาํเช่นนั้นโดยไม่มีการบงัคบั พระองคท์รงใหค้นท่ีมีเจตนาดี
สามารถมีชีวติศกัด์ิสิทธ์ินิรันดร์ในอาณาจกัรสวรรคไ์ด ้ และทรงใหค้นท่ีมีจิตใจชัว่
ตอ้งทนทรมานในนรกชัว่นิรันดร์ 

 
 
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 13: 24-30, 36-43 
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พระอาณาจกัรพระเจ้าบนแผ่นดนิโลกก าลงัมาถงึ 

 วนัหน่ึงพวกฟาริสีทูลถามพระเยซูวา่ “พระอาณาจกัรพระเจา้จะมาถึงเม่ือใด” 

 พระผูช่้วยให้รอดตรัสตอบว่า “พระอาณาจกัรพระเจา้ไม่มาดว้ยนิมิตรท่ีจะ
สังเกตุได ้และเขาจะไม่พูดวา่ ‘มาดูน่ี’ หรือ ‘ไปดูโน่น’ เพราะดูเถิด พระอาณาจักร
พระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลาย” 

 ความหมายคือ พระอาณาจกัรพระเจา้ไม่มีขอบเขต หากแต่อยู่ในทุกหนทุก
แห่ง ดงันั้น ในการแสวงหาพระอาณาจกัรพระเจา้นั้น เราไม่ตอ้งเดินทางไกล ไปต่าง
แดน หรือไปยงัดินแดนไกลโพน้ เราไม่ตอ้งปีนป่ายข้ึนไปบนเมฆ หรือจมด่ิงลงไปยงั
หว้งลึก หากแต่เราตอ้งแสวงหาพระอาณาจกัรพระเจา้ในท่ีท่ีเราอาศยัอยู ่ซ่ึงหมายถึงท่ี
ท่ีพระเจา้ทรงวางเราเอาไว ้เพราะพระอาณาจกัรพระเจา้เติบโตและสุกงอม ในตัว
มนุษย์ ในหัวใจของคน พระอาณาจกัรพระเจา้คือ “ความชอบธรรม สันติสุข และ 
ความสุขแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” เม่ือความสํานึกและเจตจาํนงคข์องมนุษยมี์ความ
สอดคลอ้งกนัอยา่งสมบูรณ์แลว้ ก็จะเป็นหน่ึงเดียวกบัพระปัญญาและเจตจาํนงคข์อง
พระเจา้ แลว้ทุกส่ิงท่ีขดัแยง้กบัพระประสงค์ของพระเจา้ก็จะเป็นท่ีรังเกียจของมนุษย ์
ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมของการตระหนกัถึงพระอาณาจกัรพระเจา้บนโลก คือคริสตศาสน-
จกัรอนัศกัด์ิสิทธ์ิอนัมีทุกอยา่งตามธรรมบญัญติัของพระเจา้ 

 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 17: 20-21 
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พระเยซูทรงห้ามพายุ 

 วนัหน่ึงพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จลงเรือข้ามทะเลสาบกาลิลีพร้อมพวก
สานุศิษยข์องพระองค ์และมีเรืออ่ืนหลายลาํไปดว้ย ในระหวา่งเดินทางนั้น พระเยซู
บรรทมอยู่ท่ีทา้ยเรือ และพายุใหญ่ไดบ้งัเกิดข้ึน และคล่ืนก็ซัดท่วมเรือ แต่พระเยซู
คริสต์ก็ยงัไม่ทรงต่ืน พวกสานุศิษย์พากันหวาดกลัวและมาปลุกพระองค์ ทูลว่า 
“พระองคเ์จา้ขา้ ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเถิด พวกเรากาํลงัจะจมอยูแ่ลว้” พระองค์
จึงทรงต่ืนข้ึนหา้มลมและตรัสแก่ทะเลวา่ “จงสงบ” 

 
ทะเลสาบท่ีกาลิลี 
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 แลว้ลมก็หยดุ คล่ืนก็สงบเงียบทัว่ไป 

 พระองคท์รงหนัไปตรัสกบัสานุศิษยว์า่ “ทาํไมเจา้กลวั เจา้ไม่มีความเช่ือ
หรือ” ฝ่ายเขาก็เกรงกลวันกัหนา และพดูคุยกนัวา่ “ท่านผูน้ี้เป็นผูใ้ดหนอ จนชั้นลม
และทะเลก็เช่ือฟังท่าน”   

 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 8: 23-27; นักบุณมาระโก 4: 35-41 
และ นักบุญลูกา 8 :22-25 

 

บุตรสาวของไยรัสฟ้ืน 

 มีผูเ้ฒ่าชาวฮีบรูคนหน่ึงช่ือไยรัส เป็นนายธรรมศาลา เขามีบุตรสาวคนเดียว 
อายปุระมาณสิบสองปีนอนป่วยอยูเ่กือบจะตายอยูท่ี่บา้น ไยรัสมากราบลงท่ีพระบาท
พระเยซู แลว้ทูลออ้นวอนพระองคว์า่ “ลูกสาวเล็ก ๆ ของขา้พระองคเ์จ็บ เกือบจะตาย 
ขอเชิญพระองคไ์ปวางพระหตัถบ์นเขา เพื่อเขาจะไดห้ายโรคและไม่ตาย” 
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พระคริสตท์รงเห็นความศรัทธาของไยรัส พระองคจึ์งเสด็จไปกบัเขา ในระหวา่งทาง
ก็พบชายคนหน่ึงมาจากบา้นนายธรรมศาลาบอกวา่ “ลูกสาวของท่านตายเสียแลว้ ยงั
จะรบกวนอาจารยท์าํไมอีกเล่า”  

ฝ่ายพระเยซูเม่ือไดย้นิจึงตรัสแก่เขาวา่ “อยา่กลวัเลย จงเช่ือเท่านั้น และลูกจะ
หายดี” เม่ือพวกเขามาท่ีบา้นก็เห็นความวุน่วาย ทุกคนต่างร้องไหค้ร่ําครวญ  

พระองค์ตรัสกบัพวกเขาว่า “อย่าร้องไห้เลย เขายงัไม่ตายแต่นอนหลบัอยู่” 
คนทั้งปวงไม่เขา้ใจคาํของพระองค ์และหวัเราะเยาะพระองคเ์พราะเขารู้วา่เด็กนั้นตาย
แลว้ แต่เม่ือพระองค์ขบัคนทั้งหลายออกไปแลว้ จึงนาํบิดามารดาของเด็กหญิง และ
สานุศิษยส์ามคน ได้แก่ เปโตร เจมส์ และยอห์น เขา้ไปในห้องท่ีร่างของเด็กหญิง
นอนอยู่ พระองค์จึงทรงจบัมือเด็กหญิงนั้น ตรัสว่า “ทาลิธา คูมิ” แปลว่า “เด็กหญิง
เอ๋ย เราวา่แก่เจา้วา่ จงลุกข้ึนเถิด” 

แลว้วญิญาณจิตก็กลบัเขา้ในเด็กนั้น เขาก็ลุกเดินข้ึนทนัที ฝ่ายบิดามารดาของ
เด็กก็ดีใจและประหลาดใจนกั พระองคท์รงสั่งใหพ้วกเขานาํอาหารมาใหเ้ด็กนั้น
รับประทาน และทรงกาํชบัไม่ใหบ้อกผูใ้ดถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน แต่ข่าวเหตุการณ์น้ีก็ลือไป
ทัว่แควน้นั้น 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 9: 18-26; นักบุญมาระโก 5: 21-
43; และ นักบุญลูกา 8:41-56. 

ยอห์นผู้ให้รับบัพตศิมาถูกตดัศีรษะ 

 ช่วงเวลาในการเทศนาของยอห์นผูใ้ห้รับบพัติศมานั้นสั้นนกั ท่านไดเ้ตรียม
ประชาชนใหพ้ร้อมตอ้นรับพระผูช่้วยใหร้อด ท่านจบชีวิตลงดว้ยความตายแห่งมรณ-
สักขี โดยหลงัจากท่ียอห์นให้พระเจา้ทรงรับบพัติศมาไดไ้ม่นาน ท่านก็ถูกกษตัริยเ์ฮ-
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โรด อนัติพสัแห่งแควน้กาลิลีทรงสั่งให้จาํคุก ซ่ึงกษตัริยเ์ฮโรดท่านน้ีเป็นโอรสของ
กษตัริยเ์ฮโรดมหาราชผูท่ี้ไดท้รงสั่งใหป้ระหารทารกในเบธเลเฮม็หน่ึงหม่ืนส่ีพนัคน 

 
ยอห์นกล่าวเตือนกษตัริยเ์ฮโรด 

 ยอห์นประนามเฮโรด เพราะพระองค์อภิเษกกบันางเฮโรเดียส ผูเ้ป็นชายา
ของฟีลิปพระอนุชาของพระองค์ ทั้ง ๆ ท่ีฟิลิปยงัมีชีวิตอยู่ นางเฮโรเดียสจึงอาฆาต
ยอห์น และประสงค์ให้เฮโรดทรงฆ่าท่าน แต่เฮโรดทรงไม่เห็นชอบ เพราะพระองค์
ทรงตระหนักว่ายอห์นเป็นผู ้เผยวจนะท่ีสําคัญท่านหน่ึงและเป็นท่ียาํเกรงของ
ประชาชน อยา่งไรก็ตาม พระองคท์รงเอาใจนางดว้ยการทรงสั่งจาํคุกท่าน แต่นางเฮ-
โรเดียสก็ยงัไม่พอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเฮโรดเองทรงเช่ือคาํของยอห์นและมกัจะ
ทรงปฏิบติัตามดว้ยความยนิดี 

 หลงัจากท่ีผูม้าล่วงหนา้ถูกจาํคุกไดป้ระมาณหน่ึงปี และเฮโรดกาํลงัฉลองวนั
คลา้ยวนัสมภพของพระองค์ พระองคไ์ดจ้ดังานเล้ียงขุนนางกบันายทหารชั้นผูใ้หญ่ 
และบุคคลสําคญัในแควน้กาลิลีอีกประมาณหน่ึงพนัคน ซาโลม ธิดาของเฮโรเดียส
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และเป็นลูกเล้ียงของเฮโรดก็มาในงานและเตน้รําถวาย ทาํให้เฮโรดและแขกทั้งปวง
ชอบใจ 

 เฮโรดจึงตรัสกบัหญิงสาววา่ “เธอจะขอส่ิงใดก็จะใหส่ิ้งนั้น” พระองคย์งัทรง
สัญญาวา่พระองคป์ระทานใหไ้ดแ้มก้ระทัง่แผน่ดินของอาณาจกัรจาํนวนคร่ึงหน่ึง 

 หญิงสาวนั้นจึงออกไปถามมารดาวา่ “ฉนัจะขอส่ิงใดดี” 

 นางเฮโรเดียสจึงตอบวา่ “จงขอศีรษะของยอห์นผูใ้ห้รับบพัติศมาเถิด” 

 ในทนัใดนั้น หญิงสาวก็รีบเขา้ไปเฝ้าเฮโรด ทูลวา่ “หม่อมฉนัขอศีรษะยอห์น
ผูใ้หรั้บบพัติศมา ใส่ถาดมาใหห้ม่อมฉนัเด๋ียวน้ีเพคะ” 

 เฮโรดทรงเป็นทุกขน์กั แต่เพราะเหตุไดท้รงสัญญาไวแ้ละเพราะเห็นแก่แขก
ก็ขดัไม่ได ้พระองค์จึงทรงส่งทหารนายหน่ึงไปตดัศีรษะของยอห์นท่ีคุก ทหารก็ทาํ
ตามรับสั่ง แลว้นาํศีรษะของยอห์นผูใ้ห้รับบพัติศมาใส่ถาดให้ซาโลม จากนั้นซาโลม
ก็เอาไปใหแ้ก่มารดาของตน 

 เม่ือบรรดาศิษยข์องยอห์นรู้ข่าวมรณกรรมของยอห์นผูใ้ห้รับบพัติศมาแลว้ ก็
พากนัมารับเอาศพของท่านไปฝังไวใ้นอุโมงค ์

   

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 14: 1-12; นักบุญมาระโก 6: 14-
29; และ นักบุญลูกา 9:7-9 
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ทหารถือพานใส่ศีรษะของยอห์นผูใ้หรั้บบพัติศมา 

 พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิฉลองรําลึกถึงนกับุญยอห์นผูใ้ห้รับ
บพัติศมาผูเ้ป็นมรณสักขีในวนัท่ี 29 สิงหาคม (11 กนัยายน ตามปฏิทินใหม่) และ
เรียกวา่เป็นวนัรําลึก ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาถูกตัดศีรษะ ในวนัดงักล่าวจะมีการถือ
ศีลอดอาหารอยา่งเขม้งวด เพื่อเตือนให้เราระลึกถึงชีวิตท่ีเคร่งครัดของนกับุญยอห์น
ผูใ้ห้รับบพัติศมาและเป็นผูท่ี้พระเจา้ทรงพอพระทยั และเพื่อให้เราหลีกเล่ียงอาํนาจ
ของเฮโรดท่ีนาํไปสู่บาปร้ายแรง พระศาสนจกัรศกัด์ิสิทธ์ิสอนว่านกับุญยอห์นผูม้า
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ล่วงหน้านั้นเป็นนักบุญท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในบรรดานักบุญทั้งปวงรองจากพระมารดา
พระเจา้ 

อศัจรรย์การเลีย้งผู้คนด้วยขนมปังห้าก้อน 

 

 หลงัจากมรณกรรมของยอห์นผูใ้ห้รับบพัติศมาไม่นานนกั พระเยซูคริสต์ก็
เสด็จลงเรือขา้มไปอีกฟากฝ่ังทะเลพร้อมดว้ยบรรดาสานุศิษย ์ประชาชนก็วิ่งเลียบ
ชายฝ่ังตามพวกพระองค์ไป คร้ันพระเยซูคริสต์เสด็จข้ึนจากเรือแล้ว ก็ทรงเห็น
ประชาชนหมู่ใหญ่ พระองค์ทรงสงสารเขา เพราะว่าเขาเหมือนฝูงแกะไม่มีผูเ้ล้ียง 
พระองค์จึงทรงสั่งสอนเขาหลายเร่ือง รวมทั้ งเร่ืองพระอาณาจักรพระเจ้า และ
พระองคท์รงรักษาคนป่วย ประชาชนต่างตั้งใจฟังคาํสอนของพระองค์เสียจนไม่ทนั
สังเกตุวา่จวนคํ่าแลว้ 
 พวกสานุศิษยม์าทูลพระเยซูคริสตว์า่ “ท่ีน่ีเปล่ียวนกั และบดัน้ีเวลาก็เยน็ลง
มากแลว้ ขอพระองคท์รงใหป้ระชาชนไปเสียเถิด เพื่อเขาจะไดไ้ปซ้ืออาหาร
รับประทานตามบา้นไร่บา้นนาท่ีอยูแ่ถบน้ี” 
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 แต่พระองคต์รัสตอบแก่เหล่าสานุศิษยว์า่ “เขาไม่จาํเป็นตอ้งไปจากท่ีน่ี พวก
ท่านจงเล้ียงเขาเถิด” 
 อคัรสาวกฟีลิปทูลพระองคว์า่ “สองร้อยเหรียญเดนาริอนัก็ไม่พอซ้ืออาหาร
ใหเ้ขากินคนละเล็กละนอ้ย” 
 พระเยซูตรัสตอบวา่ “พวกท่านมีขนมปังอยูก่ี่กอ้น ไปดูซิ” 
 เม่ือรู้แลว้ อคัรสาวกอนัดรูวท์ูลวา่ “ท่ีน่ีมีเด็กคนหน่ึงมีขนมปังบารลีหา้กอ้น
กบัปลาตวัเล็กสองตวั แต่เท่านั้นจะพออะไรกบัคนมากอยา่งน้ี” 
 พระองคต์รัสตอบวา่ “เอาอาหารนั้นมาให้เราเถิด” แลว้รับสั่งใหพ้วก
สานุศิษยพ์าใหค้นนัง่รวมเป็นหมู่ หมู่ละร้อยคนบา้ง หา้สิบบา้ง จากนั้นพระเยซูคริสต์
ทรงรับขนมปังหา้กอ้นกบัปลาสองตวันั้นแลว้ ก็แหงนพระพกัตร์ดูฟ้าสวรรค ์ถวายคาํ
สาธุการแลว้หกัขนมปังนั้นใหเ้หล่าสานุศิษยใ์หเ้ขาแจกจ่ายคนทั้งปวง 
 เขาได้กินอ่ิมหนาํกนัทุกคน แล้วพระเยซูคริสต์ตรัสกบับรรดาสานุศิษยว์่า 
“จงรวบรวมเศษอาหารท่ียงัเหลือนั้นไว ้จะไดไ้ม่เสียของ” 
 บรรดาสานุศิษยก์็นาํอาหารท่ีเหลือใส่กระบุงเตม็สิบสองใบ ฝ่ายคนท่ี
รับประทานอาหารนั้นมีผูช้ายประมาณหา้พนัคน มิไดน้บัผูห้ญิงและเด็ก 
 อีกคราวหน่ึง พระองคไ์ดเ้ล้ียงอาหารชายประมาณส่ีพนัคน มิไดน้บัผูห้ญิง
และเด็ก ดว้ยขนมปังเจด็กอ้นและปลาอีกสองสามตวั 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 14: 14-21; นักบุญมาระโก 6: 32-
44; นักบุญลูกา 9:10-17 และนักบุญยอห์น 6: 1-15. 

 

พระเยซูทรงด าเนินบนทะเล 

 หลงัจากอศัจรรยใ์นการเล้ียงผูค้นดว้ยขนมปังหา้กอ้นนั้น พระเยซูคริสต์
รับสั่งใหส้านุศิษยข์องพระองคล์งเรือขา้มจากทะเลกาลิลีไปยงัเมืองเบธไซดา 
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ทรงช่วยนกับุญเปโตร 

 ส่วนพระองคไ์ดป้ลีกพระองคอ์อกมาและเสด็จข้ึนเขาเพื่อสวดภาวนา 
 พอตกคํ่า เรือของสานุศิษยไ์ดอ้อกทะเลไปแลว้ และถูกคล่ืนโคลงเพราะทวน
ลมอยู ่
 คร้ันย ํ่ารุ่ง พระเยซูคริสตเ์สด็จดาํเนินบนทะเลมาหาพวกสานุศิษย ์ ดว้ยทรง
ทราบวา่พวกเขาอยูไ่ม่เป็นสุข แต่เม่ือพวกเขาเห็นพระองคเ์ช่นนั้น ก็คิดวา่เป็นผีและ
พากนัร้องดว้ยความกลวั ทนัใดนั้นพระเยซูคริสตต์รัสวา่ “ทาํใจใหดี้ไวเ้ถิด เราเอง 
อยา่กลวัเลย” 
 แลว้อคัรสาวกเปโตรทูลวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ถา้เป็นพระองคแ์น่แลว้ ขอโปรด
ใหข้า้พระองคเ์ดินบนนํ้าไปหาพระองคเ์ถิด” 
 พระองคต์รัสวา่ “มาสิ” 
 เปโตรจึงลุกข้ึนจากเรือและเดินบนนํ้าไปหาพระเยซู แต่เม่ือเขาเห็นลมและ
คล่ืนลูกใหญ่ก็กลวั ความกลวัทาํใหค้วามเช่ือของเขาหายไปและกาํลงัจะจมนํ้า จึงร้อง
วา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ช่วยขา้พระองคด์ว้ย” 
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 ในทนัใดนั้นพระเยซูคริสตท์รงเอ้ือมพระหตัถจ์บัเขาไว ้ แลว้ตรัสวา่ “ท่าน
สงสัยทาํไม ท่านช่างมีความเช่ือนอ้ยเสียจริง” และเม่ือพระองคก์บัเปโตรข้ึนเรือแลว้ 
ลมก็เงียบลง 
 พวกสานุศิษยจึ์งสรรเสริญพระเยซูคริสต ์ ทูลวา่ “พระองค์ทรงเป็นพระบุตร
ของพระเจ้าจริงแล้ว” 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 14: 22-36; นักบุญมาระโก 6: 45-
56;  และนักบุญยอห์น 6: 16-21 

 

ทรงรักษาบุตรีของหญงิชาวคานาอนั 

 

 วนัหน่ึงพระเยซูคริสต์เสด็จเขา้ไปในเขตเมืองไทระและเมืองไซดอน หญิง
ชาวคานาอันคนหน่ึงซ่ึงเป็นพวกนอกรีตได้เข้ามาหาและร้องทูลพระองค์ว่า 
“พระองค์ผูเ้ป็นบุตรดาวิดเจา้ขา้ ขอทรงโปรดเมตตาขา้พระองค์เถิด ลูกสาวของขา้
พระองคมี์ผสิีงอยู ่เป็นทุกขล์าํบากยิง่นกั” 

 

 พระเยซูคริสตไ์ม่ทรงตอบนางสักคาํเดียว ดว้ยพระองคท์รงมีพระประสงค์
ใหพ้วกสานุศิษยไ์ดเ้ห็นวา่ความเช่ือของนางมัน่คงเพียงใด  
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 ฝ่ายพวกสานุศิษยก์็ทูลพระองคว์า่ “ไล่นางไปเสียเถิด เพราะนางร้องตามเรา
มา”  
 แต่พระเยซูตรัสตอบวา่ “เรามิไดรั้บใชม้าหาผูใ้ด เวน้แต่แกะหลงของวงศ์
วานอิสราเอล” 
 แลว้หญิงนั้นก็คุกเข่าทูลออ้นวอนพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขอทรงโปรด
ช่วยขา้พระองคเ์ถิด” 
 พระองคจึ์งตรัสตอบวา่ “ให้พวกลูกกินอ่ิมเสียก่อน เพราะวา่ซ่ึงจะเอาอาหาร
ของลูกโยนใหสุ้นขัก็ไม่ควร” พระองคต์รัสเช่นน้ีเพราะชาวยวิสาํคญัตนวา่เป็นบุตร
ของอบัราฮมั บุตรของพระเจา้ และบุตรของอาณาจกัรสวรรค ์ พวกเขาดูแคลนพวก
ต่างดา้วราวกบัสุนขั พระผูช่้วยใหร้อดจึงทรงตั้งพระทยัท่ีจะยกตวัอยา่งจากพวกยวิ 
และทรงเปรียบเทียบสุนขัเป็นหญิงนางน้ี เพราะพระองคท์รงปรารถนาท่ีจะใหเ้ห็นถึง
ทศันคติทั้งหลายของชาวยวิท่ีไม่ถูกตอ้งและไม่ยติุธรรมต่อพวกนอกศาสนา พระองค์
ทรงพบวา่ในบรรดาพวกนอกศาสนานั้น ก็มีคนท่ีมีความเช่ือท่ีมัน่คงมากกวา่พวกยวิ
เสียดว้ยซํ้ า พระองคท์รงเรียกพวกเขาวา่ “แกะหลงของวงศว์านอิสราเอล” ยิง่ไปกวา่
นั้น การท่ีพระองคต์รัสเช่นน้ีก็แสดงใหห้ญิงนั้นเห็นวา่พระองคต์อ้งทรงดาํรงพระ
ชนมแ์ละทรงทาํงานกบัพวกยวิก่อนพวกอ่ืน เพราะพวกยวิเช่ือในพระเจา้ท่ีแทจ้ริง 
และท่ีสาํคญัท่ีสุด พระผูช่้วยใหร้อดทรงเห็นหวัใจศรัทธาของนาง และทรงปล้ืมปิติท่ี
ความศรัทธาของนางไดเ้ป็นแบบอยา่งของความเช่ือท่ีผูค้นพึงมี 
 หญิงชาวคานาน้ีทูลตอบพระองคด์ว้ยความนอบนอ้มวา่ “จริงเจา้ขา้ แต่สุนขั
ท่ีอยู่ใตโ้ต๊ะนั้นยอ่มกินเดนอาหารของพวกลูก” คาํตอบของนางไม่เพียงแต่แสดงถึง
ความถ่อมตนและความสาํนึกวา่คนนอกรีตไม่บงัอาจใกลชิ้ดพระเจา้ไดเ้หมือนพวกท่ี
มีความเช่ือแทจ้ริง แต่จากท่ีนางพูดนั้นก็แสดงถึงความเช่ืออนัยิ่งใหญ่ของนางท่ีว่า
พระเจา้ผูท้รงมีพระเมตตานั้นทรงหยบิยืน่ความเมตตาใหค้นทุกคน 
 



 
 

423 
 

พนัธสัญญาใหม่ 

 
พระเยซูทรงรักษาบุตรีของหญิงชาวคานาอนั 

 แลว้พระเยซูคริสตต์รัสแก่นางวา่ “หญิงเอ๋ย ความเช่ือของเจา้ก็มาก ให้
เป็นไปตามความปรารถนาของเจา้เถิด” และลูกสาวของนางก็หายเป็นปกติตั้งแต่
ขณะนั้น เม่ือนางกลบัไปยงัเรือนของตน ไดเ้ห็นลูกหายเป็นปกติและนอนสบายอยู่
บนท่ีนอน  

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 15: 21-28; และ นักบุญมาระโก 7: 
24-30 
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เปโตรประกาศยอมรับ 
ค าพยากรณ์แรกของพระเจ้า เร่ือง การทรมาน ความตาย และ การ

กลบัคนืชีพ 
 เวลานั้น ระหวา่งทางท่ีพระเยซูเสด็จพร้อมบรรดาสานุศิษยเ์ขา้ไปในเขตเมือง
ซีซารียา ฟิลิปปี นั้น พระองคไ์ดท้รงถามพวกเขาวา่ “คนทั้งหลายพดูกนัวา่เราเป็น
ผูใ้ด” พวกเขาทูลตอบพระองคว์า่ “เขาวา่เป็นยอห์น ผูใ้หรั้บบพัติศมา แต่บางคนวา่
เป็นเอลียาห์ และคนอ่ืนวา่เป็นเยเรมีย ์หรือเป็นคนหน่ึงในพวกผูเ้ผยพระวจนะโบราณ
เป็นข้ึนมาใหม”่ 
 พระองคจึ์งตรัสถามเขาต่อไปวา่ “แลว้พวกท่านเล่า วา่เราเป็นใคร” 
 อคัรสาวกเปโตรตอบแทนทุกคนวา่ “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตร
ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” 
 พระผูช่้วยใหร้อดทรงชมเชยเปโตรท่ีช่างมีความศรัทธานกั และตรัสแก่เขาวา่ 
“ท่านคือเปโตร (หมายถึงศิลา ซ่ึงเปรียบกบัความเช่ือของเขา) และบนศิลาน้ี (หมายถึง 
บนความเช่ือท่ีวา่เราเป็นพระบุตรของพระเจา้) เราจะสร้างพระศาสนจกัรของเราไว ้
และพลงัแห่งปิศาจจะมีชยัต่อพระศาสนจกัรนั้นหามิได ้ และเราจะมอบลูกกุญแจ
แผน่ดินสวรรคใ์หไ้วแ้ก่ท่าน (หมายถึง อาํนาจเช่นวา่นั้นมอบไวแ้ก่พระศาสนจกัร
ของเรา) ท่านผกูหรือแกส่ิ้งใดไวบ้นโลก ส่ิงนั้นก็จะถูกผกูหรือแกบ้นสวรรคเ์ช่นกนั” 
(หมายความวา่ ในบรรดาผูมี้ความเช่ือผูเ้ป็นส่วนหน่ึงของพระศาสนจกัรนั้น หากท่าน
ไม่อภยับาปของพวกเขาแลว้ พวกเขาก็จะไม่ไดรั้บการอภยัจากพระเจา้ และหากท่าน
อภยับาปใหพ้วกเขาแลว้ พวกเขาก็จะไดรั้บการอภยัจากพระเจา้เช่นกนั) พระผูช่้วยให้
รอดไดป้ระทานอาํนาจแบบเดียวกนัน้ีแก่อคัรสาวกคนอ่ืน ๆ ของพระองคด์ว้ย 
(เปรียบเทียบ ยอห์น 20: 22-23) โดยพระองคไ์ดต้รัสกบัเปโตรเป็นคนแรก เพราะ
ท่านเป็นอคัรสาวกคนแรกท่ีประกาศความเช่ือต่อพระองค ์ วา่พระองคท์รงเป็น พระ
คริสต์ พระบุตรของพระเจ้า 
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 ตั้งแต่เวลานั้นมา พระเยซูทรงเร่ิมเผยแก่เหล่าสาวกของพระองคว์า่ พระองค์
จะตอ้งทนทุกขท์รมานหลายประการจากพวกผูใ้หญ่ บรรดามหาปุโรหิต และเหล่า
ธรรมาจารย ์ ในท่ีสุดพระองคจ์ะตอ้งถึงกบัถูกประหารชีวิต แต่ในวนัท่ีสามพระองค์
จะทรงเป็นข้ึนมาใหม่ 
 เปโตรมือจับพระองค์ ทูลท้วงว่า “พระองค์เจ้าข้า ให้เหตุการณ์นั้ นอยู่
ห่างไกลจากพระองค์เถิด อย่าให้เป็นอย่างนั้นแก่พระองค์เลย” เห็นได้ชดัว่า    การ
ท่ีเปโตรกล่าวเช่นนั้นก็เพราะเขา้ใจเร่ืองพระเมสสิยาห์ตามแบบของชาวยิว และไม่
เข้าใจคาํสอนเร่ืองการท่ีพระคริสต์จะทรงรับทรมานเพื่อช่วยประชาชนให้รอด 
นับว่าเปโตรมีสํานึกในทางโลกเหนือทางจิตวิญญาณ ความกังวลของเปโตรนั้ น
ประดุจการล่อลวงของมารร้ายท่ีถวายอํานาจทางโลก - อาณาจักรในโลกน้ีแด่
พระองค ์แทนท่ีจะเป็นอาํนาจทางจิตวิญญาณ-อาณาจกัรแห่งสวรรค ์ดงันั้น พระเยซู
คริสตจึ์งตรัสตอบแก่เขาวา่ “อา้ยซาตานจงไปให้พน้ เจา้เป็นเคร่ืองกีดขวางเรา เพราะ
เจา้คิดอย่างคน มิไดคิ้ดอย่างพระเจา้” แลว้พระองคท์รงร้องเรียกประชาชนกบัเหล่า
สานุศิษย ์แลว้ตรัสแก่เขาวา่ “ถา้ผูใ้ดใคร่ตามเรามา ให้ผูน้ั้นเอาชนะตนเอง (ไม่คิดถึง
ความสุขสบายส่วนตน) และรับกางเขนของตนแบก (ความโศกเศร้า ความทุกข์
ทรมาน ความยากลาํบาก ท่ีพระเจา้ทรงมอบให้) และตามเรามา เพราะวา่ผูใ้ดใคร่จะ
เอาชีวติรอด ผูน้ั้นจะเสียชีวิต แต่ผูใ้ดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและพระวจนะ ผูน้ั้น
จะไดชี้วิตรอด เพราะ ถ้าผู้ใดจะได้ส่ิงของส้ินทั้งโลกแต่ต้องเสียตัวของตนเอง ผู้น้ัน
จะได้ประโยชน์อะไร” จะมีค่าอะไรในพระอาณาจกัรของพระเจา้อนัเป็นชีวตินิรันดร์ 

 
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 16: 13-28; นักบุญมาระโก 8: 27-

38 และ 9:1; และนักบุญลูกา 9: 18-27 
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พระองค์ทรงจ าแลงพระกาย 

 พระเยซูคริสต์ทรงพาอคัรสาวกสามคน คือ เปโตร เจมส์ และ ยอห์น ข้ึน
ภูเขาสูงเพื่อสวดภาวนา เพราะพระองค์ทรงตอ้งการให้พวกสานุศิษยข์องพระองค์มี
ความเช่ือท่ีมัน่คงยิ่งข้ึนเม่ือเห็นพระทรมานของพระองค์     ตามคาํบอกเล่าของ
พระศาสนจกัรเม่ือคร้ังโบราณนั้น ภูเขาท่ีว่านั้นคือ ภูเขาทาบอร์ ท่ีสวยงามและอุดม
สมบูรณ์ตั้งแต่ยอดเขาจรดตีนเขา 

 
ภูเขาทาบอร์ 

 เม่ือพระผูช่้วยใหร้อดทรงกาํลงัสวดภาวนาอยู ่ พวกสานุศิษยน์ั้นก็หลบัไป
ดว้ยความเหน่ือยลา้ เม่ือต่ืนข้ึนมาก็เห็นพระกายของพระเยซูคริสตเ์ปล่ียนไปต่อหนา้
เขา พระพกัตร์ของพระองคก์็ทอแสงดัง่ดวงอาทิตย ์ 
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พระองคท์รงจาํแลงพระกาย 

ฉลองพระองคก์็ขาวดุจหิมะและระยบิระยบัดุจแสงสวา่ง แลว้สองผูเ้ผยพระวจนะ คือ 
เอลียาห์กบัโมเสส ก็ปรากฏกายเคียงขา้งพระองคด์ว้ยสิริแห่งสวรรค ์ ประกาศกทั้ง
สองสนทนากบัพระองคเ์ก่ียวกบัพระทรมานและความตายท่ีพระองคต์อ้งทรงทนรับ
ท่ีกรุงเยรูซาเล็ม พวกสานุศิษยรู้์สึกยนิดีเป็นลน้พน้ในเวลาน้ี เปโตรจึงร้องทูลวา่ 
“พระองคเ์จา้ขา้ ซ่ึงเราอยูท่ี่น่ีก็ดี ถา้พระองคต์อ้งพระประสงค ์ ขา้พระองคจ์ะทาํเพิง
สามหลงัท่ีน่ี สาํหรับพระองคห์ลงัหน่ึง สาํหรับโมเสสหลงัหน่ึง สาํหรับเอลียาห์หลงั
หน่ึง” เปโตรไม่รู้สึกตวัวา่ไดพ้ดูอะไร ทนัใดนั้นก็มีเมฆขาวปกคลุมเขาไว ้ แลว้พวก
เขาก็ไดย้นิพระสุรเสียงของพระบิดาเจา้ตรัสวา่ “ผู้นีเ้ป็นบุตรทีรั่กของเรา เราพอใจ
ท่านผู้นีม้าก จงเช่ือฟังท่านเถิด” 



 
 

428 
 

พนัธสัญญาใหม่ 

 เม่ือพวกสานุศิษยไ์ดย้นิเช่นน้ีก็ซบหนา้ลง พระเยซูคริสตเ์สด็จเขา้มาสัมผสั
ตวัเขา แลว้ตรัสวา่ “จงลุกข้ึนเถิด อยา่กลวัเลย” เม่ือเขาเงยหนา้ดูก็เห็นมีแต่พระเยซู
คริสตป์ระทบัอยูก่บัเขา ในรูปแบบท่ีพระองคท์รงเป็นอยูต่ามปกติ 

 เม่ือลงมาจากภูเขา พระเยซูคริสตรั์บสั่งหา้มพวกเขานาํส่ิงท่ีไดเ้ห็นนั้นไป
บอกแก่ผูใ้ด จนกวา่พระองคจ์ะทรงเป็นข้ึนมาจากความตาย 

 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 17: 1-13; นักบุญมาระโก 9: 2-13; 
และนักบุญลูกา 9: 28-36. 

 พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิเฉลิมฉลอง พระเยซูคริสตเจ้าทรง
จ าแลงพระกาย ในวนัท่ี 6 สิงหาคม (19 สิงหาคม ตามปฏิทินใหม่) ซ่ึงถือเป็นวนั
ฉลองท่ีสาํคญัวนัหน่ึง โดยอาศยัการจาํแลงพระกายน้ี พระผูช่้วยใหร้อดไดท้รงแสดง
ใหเ้ราเห็นวา่ หากปฏิบติัตามพระบญัญติัของพระเจา้แลว้จะเป็นเช่นไรในชีวติหนา้ 
ในอาณาจกัรสวรรค ์ และโลกทั้งโลกจะถูกแปรเปล่ียนไปอยา่งไร พระองคท์รง
เตือนใจเราวา่ หากเราดาํรงชีวติแบบชาวคริสตท่ี์แทจ้ริงแลว้ เราก็สามารถถูก
แปรเปล่ียนไปในทางดีไดแ้มใ้นทนัใด 

 ในการเฉลิมฉลองการทรงจาํแลงพระกายนั้น เม่ือพิธีกรรมเสร็จส้ินแลว้ จะมี
การนาํผลไมไ้ปท่ีโบสถเ์พื่อทาํการเสกใหรั้บประทาน ไดแ้ก่ องุ่น และผลไมท้ัว่ไป 
เช่น แอปเปิล แพร์ และ พลมั เป็นตน้ เพื่อเป็นการขอพระพรจากพระองคใ์หก้ารเก็บ
เก่ียวออกผลดี 
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บทสรรเสริญ (ตาปาเร่ียน) 
โอ องคพ์ระคริสตเ์จา้ ผูท้รงจาํแลงพระกายอนัปรากฏแด่เหล่าสานุศิษยผ์ูส้รรเสริญใน
พระองค์บนภูเขา ท่ีพวกท่านไดเ้ห็น ของลาํแสงแห่งนิจนิรันด์ของการจาํแลงนั้นจง
สาดส่องมาถึงพวกเราเหล่าคนบาป ตามคาํสวดภาวนาแห่งพระมารดาเจา้ ของทรง
มอบลาํแสงนั้น โอ ขอสรรเสริญแด่พระองค ์ 

 

 
ค าสอนที่ส าคญัที่สุดของพระเยซูคริสต์ : 

จงรักพระเจ้าและจงรักเพือ่นบ้าน 
 ผูค้นต่างทูลถามพระเยซูคริสต์อยู่เสมอว่าคาํสอนใดของพระองค์ท่ีสําคญั
ท่ีสุดท่ีจะทาํให้ไดรั้บชีวิตนิรันดรในอาณาจกัรพระเจา้ บางคนถามเพราะอยากทราบ 
แต่บางคนก็ถามเพราะจะไดห้าเหตุต่อวา่พระองค ์
 วนัหน่ึง นกัธรรมบญัญติั (ผูท่ี้ศึกษาพระธรรมบญัญติัของพระเจา้) ชาวยวิ 
อยากลองภูมิพระเยซูคริสต ์ จึงทูลถามพระองคว์า่ “อาจารยเ์จา้ขา้ ในธรรมบญัญติันั้น
ขอ้ไหนสาํคญัท่ีสุด” 
 พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นวา่ “พวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตใจของท่าน 
ด้วยสุดความคิดและด้วยส้ินสุดก าลงัของท่าน น่ันแหละเป็นพระบัญญตัิข้อใหญ่และ
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ข้อต้น ข้อทีส่องกเ็หมือนกนัคือ จงรักเพือ่นบ้านเหมือนรักตนเอง ธรรมบัญญตัิและ
ค าของผู้เผยพระวจนะทั้งส้ิน กขึ็น้อยู่กบัพระบัญญตัิสองข้อนี”้ 
 ความหมายคือ ทุกส่ิงท่ีพระธรรมบญัญติัของพระเจา้สอน และเป็นส่ิงท่ีผูเ้ผย
พระวจนะกล่าวถึง นั้น ลว้นอยูใ่นพระบญัญติัสาํคญัสองขอ้น้ีอยา่งแทจ้ริง นัน่
หมายความวา่ พระบญัญติัทุกขอ้และส่ิงท่ีพระธรรมบญัญติัสอนไว ้ ลว้นบอกกล่าว
เราเก่ียวกบัความรัก ถา้เรามีความรักเช่นวา่นั้นอยูใ่นตวัเราเองแลว้จะลม้ลา้งพระ
บญัญติัทุกขอ้ท่ีเหลือก็ยอ่มได ้ เพราะถือเป็นเพียงส่วนยอ่ยของพระบญัญติัวา่ดว้ย
ความรัก เป็นตน้วา่ ถา้เรารักเพื่อนบา้นแลว้ เราก็จะไม่อาจทาํใหเ้ขาขุ่นเคือง หรือคด
โกง ทาํร้าย หรืออิจฉาเขา และเราจะไม่ประสงคร้์ายกบัเขาในทุกกรณี ในทางกลบักนั 
เราจะเห็นใจ ห่วงใยเขา และพร้อมท่ีจะเสียสละทุกส่ิงเพื่อเขา พระเยซูคริสตจึ์งได้
ตรัสวา่ ธรรมบัญญติัอ่ืนที่ใหญ่กว่าธรรมบัญญติัทัง้สองน้ีไม่มี (นกับุญมาระโก 
12:31) 
 นกัธรรมบญัญติัทูลพระองคว์า่ “อาจารยเ์จา้ขา้ ท่านถูกตอ้งแลว้ ท่านกล่าว
ถูกจริงวา่ ซ่ึงจะรักพระเจา้อยา่งท่ีสุด และรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง ก็ประเสริฐ
กวา่เคร่ืองเผาบูชาและของถวายทั้งส้ิน” 
 เม่ือพระเยซูคริสตท์รงเห็นวา่คนนั้นพดูโดยใชค้วามคิด จึงตรัสแก่เขาวา่ 
“ท่านอยูไ่ม่ไกลจากแผน่ดินของพระเจา้”   
  
 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 22: 35-40; นักบุญมาระโก 12: 28-
34; และนักบุญลูกา 10: 25-28 
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อุปมาเร่ืองชาวสะมาเรียผู้ใจด ี

 

 นกัธรรมบญัญติัชาวยวิคนหน่ึงอยากแกต่้างใหต้วัเอง เพราะชาวยงิมองวา่ 
“เพื่อนบา้นของท่านทั้งหลาย” นั้นหมายความถึงแต่พวกยวิเท่านั้น ทั้งยงัดูแคลนพวก
อ่ืน เขาจึงทูลถามพระเยซูคริสตว์า่ “แลว้ใครเป็นเพื่อนบา้นของขา้พเจา้เล่า” 

 พระเยซูคริสตท์รงตอ้งการสอนประชาชนให้มองผูอ่ื้นวา่เป็นเพื่อนบา้นของ
ตนทั้งนั้น ไม่วา่ผูน้ั้นจะเป็นใคร มีเช้ือชาติ หรือสืบเช้ือสาย หรือมีความเช่ืออะไร อีก
ทั้งเราตอ้งเห็นอกเห็นใจและมีเมตตากบัคนทุกคน ทาํทุกอยา่งท่ีจะทาํไดเ้พื่อช่วยคนท่ี
ตอ้งการความช่วยเหลือและตกทุกขไ์ดย้าก พระองคจึ์งตรัสตอบเขาดว้ยการอุปมาวา่  

ชาวสะมาเรียผูใ้จดี 
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 “มีชายคนหน่ึง (ชาวยวิ) ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มไปยงัเมืองเยรีโค และเขาถูก
พวกโจรปลน้ โจรนั้นไดแ้ยง่ชิงเส้ือผา้ของเขาและทุบตี แลว้ก็ละทิ้งเขาไวเ้กือบจะ
ตายแลว้ เผอิญปุโรหิตคนหน่ึงเดินลงไปทางนั้น เม่ือเห็นคนนั้นก็เดินเลยไปเสียอีก
ฟากหน่ึง ชาวลีไว (เจา้หนา้ท่ีโบสถย์วิ) คนหน่ึงก็ทาํเช่นเดียวกนั คือเม่ือเขามาถึงท่ี
นัน่และเห็นชายคนนั้น เขาก็เดินเลยไปอีกฟากหน่ึง 

 “แต่ชาวสะมาเรียคนหน่ึง เม่ือเดินทางมาถึงคนนั้น (พวกยวิดูถูกชาวสะมาเรีย
มากถึงขนาดว่าไม่ยอมนัง่ร่วมโต๊ะ และพยายามเล่ียงท่ีจะเสวนาดว้ย) ก็เห็นคนนั้นมี
บาดแผลเตม็ตวั ก็รู้สึกสงสารจึงเขา้ไปหาเขาเอาผา้พนับาดแผลให้พลางเอานํ้ ามนักบั
เหลา้องุ่นเทใส่บาดแผลนั้นเพื่อทาํความสะอาด แลว้ให้เขาข้ึนข่ีสัตวข์องตน พามาถึง
โรงแรมแห่งหน่ึง และรักษาพยาบาลเขาไว ้วนัรุ่งข้ึนเม่ือจะไป         เขาก็เอาเงินสอง
เดนาริอนั (เหรียญเงินโรมนั) มอบใหเ้จา้ของโรงแรม บอกวา่ ‘จงรักษาเขาไวเ้ถิด และ
เงินท่ีจะเสียเกินน้ี เม่ือกลบัมาฉนัจะใชใ้ห’้” 

 แลว้พระเยซูคริสตต์รัสถามนกัธรรมบญัญติัวา่ “ในสามคนนั้น ท่านคิดวา่คน
ไหนปรากฏวา่เป็นเพื่อนบา้นของคนท่ีถูกปลน้” 

 นกัธรรมบญัญติัทูลตอบวา่ “คือคนนั้นแหละท่ีไดส้าํแดงความเมตตาแก่เขา 
(หมายถึงชาวสะมาเรีย)” 

 พระเยซูจึงตรัสกบัเขาวา่ “ท่านจงไปทาํเหมือนอยา่งนั้นเถิด” 

หมายเหตุ :  ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 10: 29-37 

 การอุปมาเร่ือง ชาวสะมาเรียผู้ใจดี น้ีนอกจากจะตรงไปตรงมาและชดัเจนใน
หลกัการเร่ือง ความรักต่อเพื่อนบ้านทุกคน แลว้ ก็ยงัมีความหมายแฝง ลึกซ้ึง และ ลํ้า
ลึก ตามคาํสอนของพระบิดาเจา้ 
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 ชาย ผูท่ี้เดินทางจากเยรูซาเล็มไปยงัเมืองเยรีโค ก็ไม่ต่างอะไรจากอดมัผูเ้ป็น
บรรพบุรุษของเราและเป็นผูต้ ํ่าตอ้ย ทั้งอดมัและอีวาไม่ยึดมัน่ในความดีจึงสูญเสีย
พระพรแห่งความสุขบนสรวงสวรรค์ ทั้งสองถูกขบัออกจาก “กรุงเยรูซาเล็มแห่ง
สวรรค์” (สรวงสวรรค์) และตอ้งพเนจรบนโลกท่ีพวกเขาพลนัตอ้งเผชิญกบัความ
ทุกข์ยากและสถานการณ์อนัเลวร้ายทั้งปวง ส่วน โจร นั้นก็คืออาํนาจชัว่ร้ายท่ีริษยา
ความบริสุทธ์ิของมนุษย ์และล่อลวงเขาเขา้สู่วถีิแห่งบาป ทาํให้บรรพบุรุษของเราสูญ
ส้ินศรัทธาต่อพระบญัญติัของพระเจา้ (ชีวติบนสรวงสวรรค์) บาดแผล หมายถึงความ
ระทมทุกข์ของบาปท่ีทาํให้เราอ่อนแอ ปุโรหิตและชาวลีไว เป็นตวัแทนของพระ
ธรรมบญัญติัท่ีพระองคป์ระทานแก่เราผา่นทางโมเสสและพระสงฆอ์ารอน ท่ีโดยตวั
พวกเขาเองไม่อาจช่วยมนุษยใ์ห้รอดได ้ภาพของ ชาวสะมาเรียผู้ใจดี คือองคพ์ระเยซู
คริสต์เองท่ีประทานพระธรรมบญัญติัพนัธสัญญาใหม่และพระเมตตาเพื่อเยียวยา
ความเจ็บป่วยของเราในรูปแบบของนํ้ ามนัและเหลา้องุ่น โรงแรม คือพระศาสนจกัร
แห่งพระเจา้ อนัเป็นท่ีท่ีมีทุกอย่างท่ีจาํเป็นในการรักษาเรา และ เจ้าของโรงแรม –
พระสงฆ์และธรรมาจารยใ์นพระศาสนจกัร ผูท่ี้พระเจา้ทรงไวว้างใจให้ดูแลฝูงแกะ 
การเดินทางจากไปของชาวสะมาเรียในวันรุ่งขึน้ – การกลบัคืนพระชนมชี์พและการ
เสด็จข้ึนสวรรคข์องพระคริสต ์และ เงินสองเดนาริอัน ท่ีให้เจา้ของโรงแรม – การ
เผยแพร่พระวาจาศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีบรรจุไวใ้นพระคมัภีร์และธรรมเนียมศกัด์ิสิทธ์ิ สุดทา้ย
คือ ค าสัญญาของชาวสะมาเรียว่าขากลับจากเดินทางเขาจะแวะมาที่โรงแรมเพื่อใช้
เงินให้   เป็นการแสดงถึงการเสด็จกลบัมายงัโลกเป็นคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสต ์ซ่ึง
เป็นคราวท่ีพระองค์ จะประทานบ า เหน็จให้ทุกคนตามการกระท าของตน             
(มธ. 16-27) 
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พระเยซูกบัมารธาและมารีย์ 

 พระเยซูคริสตท์รงเดินทางไปยงัเมือง เบธานี เพื่อทรงเทศนาประชาชน ท่ีน่ี
อยูไ่ม่ไกลจากกรุงเยรูซาเล็มไปอีกดา้นหน่ึงของภูเขามะกอก พระองคท์รงรับคาํทูล
เชิญไปท่ีบา้นของหญิงคนหน่ึงนามวา่ มารธา มีนอ้งชายช่ือ ลาซารัส และมีนอ้งสาว
ช่ือ มารีย์ 

 

หมู่บา้นเบธานี 

 ท่ีบา้นของ ลาซารัส นั้น พระเยซูคริสตท์รงสอนวา่ การใส่ใจต่อความรอด
ทางวญิญาณมีความส าคัญเหนือการงานอื่นใดทั้งปวง เหตุการณ์ท่ีแสดงถึงคาํสอน
ของพระองคคื์อคร้ังท่ีพี่นอ้งของลาซารัสรับเสด็จพระองคด์ว้ยความยนิดี แต่ทั้งสอง
คนแสดงออกซ่ึงความยนิดีต่างกนั มารียน์ัง่ลงแทบพระบาทของพระเยซูและฟังคาํ
สอนของพระองค ์ในขณะม่ีมารธายุง่อยูก่บัจดัเตรียมอาหารถวายพระองค ์
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พระเยซูเสด็จเยีย่มมารธาและมารีย ์

 มารธาอาจรู้สึกวา่ลาํพงันางคนเดียวไม่สามารถบริการทุกคนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
หรือนางอาจคิดวา่นอ้งสาวของนางไม่ไดต้อ้นรับพระเยซูคริสตอ์ยา่งเหมาะสม นาง
จึงเดินไปหาพระองค ์ ทูลวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ พระองคไ์ม่สนพระทยัหรือ ซ่ึงนอ้งสาว
ของขา้พระองคป์ล่อยใหข้า้พระองคท์าํการปรนนิบติัอยูค่นเดียว ขอพระองคส์ั่งเขา
ใหม้าช่วยขา้พระองค”์  
           แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตรัสตอบเธอวา่ “มารธา มารธาเอ๋ย เธอกระวนกระวายใจ
ด้วยหลายส่ิงนัก” (มารธาทุ่มเทแรงกายใหก้บัเร่ืองท่ีไม่จาํเป็น ของนอกกาย และส่ิงท่ี
ไม่จีรัง ซ่ึงลว้นเป็นส่ิงท่ีใคร ๆ ก็อยูไ่ดแ้มไ้ม่มีส่ิงเหล่าน้ี) “แต่ส่ิงทีต้่องการน้ันมีแต่ส่ิง
เดียว” (การตั้งใจฟังพระวาจาของพระเจา้และทาํตามพระประสงคข์องพระองค)์   
“มารีย์ได้เลอืกเอาส่วนดีน้ัน ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้” 

 อีกคราวหน่ึง พระเยซูคริสตต์รัสกบัประชาชนวา่ มีผูห้ญิงคนหน่ึงไม่อาจ
ซ่อนความยนิดีในจิตวิญญาณของตนต่อพระวาจาของพระองคไ์ด ้ และร้องตะโกน
จากฝงูชนเสียงดงัวา่ “ช่างประเสริฐนัก (ร้องสุดเสียง) มารดาผู้ให้ก าเนิดและเลีย้งดู
ท่าน”  
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 แต่พระผูช่้วยให้รอดตรัสวา่ “ใช่แล้ว ผู้ทีไ่ด้ฟังพระวาจาของพระเจ้าและท า
ตามน้ันช่างประเสริฐนัก” ซ่ึงหมายถึงผูท่ี้มีชีวติอยูด่ว้ยพระบญัญติัของพระเจา้ ทั้งน้ี 
ไม่ไดห้มายความวา่มารดาพระเจา้ละเลยพระบญัญติัแห่งพระเจา้ แต่เป็นการย ํ้าถึง
ความจริงท่ีวา่การท่ีพระนางเช่ือฟังพระวาจาของพระเจา้นั้นมีความสาํคญัยิง่ใหญ่กวา่
การท่ีพระนางทรงห่วงใยพระกายของพระผูช่้วยใหร้อดนกั 

 

หมายเหตุ :ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 10: 38-42 และ 11: 27-28 

 

พระผู้ช่วยให้รอดกล่าวโทษพวกฟาริสีที่กระท าบาปในการดูหมิ่น
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

พระคริสต์ทรงสรรเสริญพระมารดาเจ้า 

 

พวกฟาริสี ศตัรูของพระคริสต ์ ปรึกษากนัหาวธีิปลงพระชนมพ์ระองค ์ แต่
พระผูช่้วยใหร้อดทรงล่วงรู้และเสด็จออกจากท่ีนัน่ ฝงูชนจาํนวนมากติดตามพระองค์
ไป และพระองคท์รงรักษาคนเจบ็ป่วยดว้ยพระเมตตาของพระองค์ 

เม่ือพระผูช่้วยใหร้อดและบรรดาสานุศิษยเ์ขา้ไปในบา้นหลงัหน่ึง ผูค้น
มากมายก็มาชุมนุมกนัเสียจนพวกพระองคไ์ม่สามารถรับประทานอาหารได ้แลว้ก็นาํ
คนตาบอดและเป็นใบเ้พราะถูกผสิีงคนหน่ึงมาหาพระผูช่้วยใหร้อด พระองคท์รง
รักษาชายใบน้ั้นจนสามารถพูดไดแ้ละมองเห็น คนทั้งปวงลว้นอศัจรรยใ์จ กล่าววา่ 
“ท่านน้ีใช่บุตรของดาวดิหรือไม่” เม่ือพวกฟาริสีไดย้นิเขา้ก็กลบัพดูดว้ยความอาฆาต
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วา่ “น่ีเป็นแค่บุตรของบีเอลสะบบัหวัหนา้ปิศาจ (มาร ซาตาน) เท่านั้น ชายผูน้ี้จึงไล่ผี-
ร้ายออกได”้ 

 
พระเยซูกบัพวกเหล่าฟาริสี 

พระเยซูคริสตจึ์งตรัสวา่ “ซาตานจะไล่ซาตานดว้ยกนัไดอ้ยา่งไร หาก
อาณาจกัรใดแตกแยกกนัเองแลว้ อาณาจกัรนั้นก็อยูไ่ม่ได ้ และหากบา้นใดแตกแยก
กนัเองแลว้ บา้นนั้นก็อยูไ่ม่ได ้ไม่มีผูใ้ดท่ีจะสามารถบุกเขา้ไปปลน้บา้นของชายกาํยาํ
ไดด้อก นอกเสียจากวา่จะมดัชายกาํยาํนั้นไวจึ้งจะปลน้บา้นเขาได ้ หากซาตานลุก
ข้ึนมาสู้กนัเองและเกิดความแตกแยก มนัก็อยูไ่ม่ไดแ้ละพบจุดจบ แต่หากเราไล่ผีร้าย
โดยอาศยัดชันีของพระเจา้แลว้ อาณาจกัรพระเจา้ก็จะมาหาท่าน 

“ดงันั้น เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ ความผดิบาปและการดูหม่ินทั้งหลายท่ี
กระทาํต่อมนุษยจ์ะไดรั้บการอภยั แต่การดูหม่ินพระวิญญาณจะไม่ไดรั้บการอภยั ไม่
วา่ในโลกน้ีหรือโลกหนา้” 

พระเมตตาของพระเจา้นั้นไม่มีท่ีส้ินสุด และหากผูใ้ดรู้ถึงบาปของตนและ
สํานึกผิดแล้ว ก็ไม่มีบาปใดท่ีจะมีชัยเหนือพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได ้
ความผิดบาปและการดูหม่ินอนัเน่ืองจากการกระทาํผิดหรือถูกล่อลวงนั้นมกัเกิด
ข้ึนอยูเ่ป็นนิจและถูกชาํระลา้งโดยง่ายดว้ยความสาํนึกผดิ 

อยา่งไรก็ตาม ผูท่ี้รู้ดีอยูแ่ต่ก็ด้ือร้ันปฏิเสธพระเมตตาของพระเจา้ท่ีจะช่วยให้
รอด ซ่ึงเป็นพระพรหน่ึงของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และจงใจเรียกการกระทาํของพระ
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เจา้ผูท้รงสรรพานุภาพว่าเป็นงานของปิศาจ ก็ถือว่าผูน้ั้นไม่สํานึกบาป และหากไร้
ความสาํนึกบาปแลว้ ก็ไม่ไดพ้บกบัความรอดพน้และไม่สามารถรอดพน้ได ้

พระศาสนจกัรอนัศกัด์ิสิทธ์ิจึงกาํหนดวา่การดูหม่ินพระวิญญาณบริสุทธ์ิถือ
เป็นการจงใจและเป็นศัตรูกับความจริงอย่างท้าทาย พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรง
สถาปนาความจริงทุกอยา่งข้ึนมา (ยอห์น 16:13, 14:26, 15-26) พระองคท์รงเป็นพระ
วญิญาณแห่งความจริง (ยอห์น 14:17) – พระเจา้ทรงเรียกพระองคเ์องเช่นนั้น 

ขณะท่ีพระองคก์าํลงัตรัสอยูน่ั้น มารดาและพี่นอ้งของพระองคเ์ดินเขา้มา
และยนือยูข่า้งนอกแต่ไม่สามารถเขา้ถึงพระองคไ์ดเ้น่ืองจากมีฝงูชนจาํนวนมาก (ใน
ยคุนั้น คาํวา่ “พี่นอ้ง” ในภาษาฮีบรูโดยความหมายทัว่ไปตามธรรมเนียมตะวนัออก
หมายถึงบรรดาญาติสนิท)  

พวกฟาริสีฉวยโอกาสน้ีพูดแทรกคําสอนของพระองค์เพื่อยุแหย่ให้
ประชาชนเกิดความไม่เช่ือถือเก่ียวกบัเทือกเถาเหล่ากออนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค ์และ
วา่ “มารดาและพี่นอ้งของท่านอยูข่า้งนอก อยากเขา้มาคุยกบัท่านแน่ะ” 

พระเยซูคริสต์ทรงประสงค์จะย ํ้าเตือนแก่ผูค้นอีกคร้ังหน่ึงว่าพระองค์ทรง
เป็นบุตรของพระนางพรหมจารีมารีย์ผูท้รงศักด์ิสิทธ์ิ ก็แต่เพียงพระกาย แต่ใน
ขณะเดียวกนั ในความเป็นอมตะ พระองค์ก็ทรงเป็นพระบุตรแห่งพระเจา้ และได้
เสด็จมายงัโลกเพื่อทรงช่วยเหลือเผา่พนัธ์ุของมนุษยท่ี์เต็มไปดว้ยบาป เพื่อปฏิบติัตาม
พระประสงค์ของพระบิดาแห่งสวรรค ์ดงันั้น พระองค์เอง รวมทั้งพระมารดาผูท้รง
บริสุทธ์ิยิ่งของพระองค์ และผูท่ี้มีความเช่ือทั้งปวง ต่างก็มีพนัธะก่อนอ่ืนใดในการ
ปฏิบติัตามพระประสงค์ของพระบิดาแห่งสวรรค์ ดังน้ัน จึงจ าป็นที่จะต้องยกเอา
พนัธะทีสู่งส่ง เป็นนิรันดร์ ทางจิตวญิญาณ ให้สูงส่งกว่าหน้าที่ที่ไม่ถาวรและเป็นทาง
โลก 

พระองคท์รงทราบวา่พระมารดาของพระองครํ์าลึกถึงพระวาจาของพระองค์
ทุกถอ้ยคาํไวใ้นจิตใจ นางเองได้รับใช้และปฏิบัติตามค าสอนอนัศักดิ์สิทธ์ิของ
พระองค์อย่างตั้งใจ และวางตนเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลาย พระองครั์บสั่งวา่ “ใคร
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เป็นมารดาและพี่นอ้งของเราหรือ” พระองคท์รงผายพระหตัถไ์ปยงับรรดาสานุศิษย์
ของพระองค ์ ตรัสวา่ “มารดาและพี่นอ้งของเราอยูท่ี่น่ี เพราะใครก็ตามท่ีปฏิบติัตาม
พระประสงคข์องพระบิดาของเราในสวรรค ์(อยา่งท่ีมารดาของเรากระทาํ) ก็ลว้นเป็น
พี่นอ้งและมารดาของเราทั้งนั้น” 

 พระองคท์รงยกย่องพระมารดาผูท้รงบริสุทธ์ิยิ่งของพระองคไ์วอ้ยา่งสูงส่ง 
นางเป็นผูป้ระเสริฐ ไม่เพียงเพราะทรงเป็นผูใ้ห้กาํเนิดพระเจา้ผูเ้สด็จมา เท่านั้น แต่
เหนืออ่ืนใดคือ การท่ีนางเป็นคนแรกท่ี ปฏิบัติตามพระประสงค์อันศักดิ์สิทธ์ิของ
พระองค์ 

พระองค ์ในฐานะพระบุตรของพระเจา้ ทรงตระหนักวา่มารดาของพระองค์
มาหาพระองคใ์นเวลาน้ี ไม่ใช่มาเพื่อขดัจงัหวะการเทศนาพระวาจาของพระเจา้เร่ือง
พระอาณาจกัรพระองค์ หากแต่นางมาเพื่อร่วมทรมานกับพระองค์ ซ่ึงท่ีจริงแล้ว 
ความเจ็บปวดขา้งในอนัแสนโหดร้ายนั้นไดท่ิ้มแทงหวัใจของนาง นางรักบุตรผูท้รง
ศกัด์ิสิทธ์ิของนาง นางจึงเจ็บปวดท่ีไดรั้บรู้ถึงพระทรมานของพระองค์ แต่การน้อม
รับพระประสงคข์องพระเจา้ ความรักต่อคนบาป และต่อผูท่ี้ไดรั้บการช่วยให้รอดจาก
ความตายอันเป็นนิรันดร์ท่ีบุตรของนางกับพระเจ้าได้อาสาเป็นพลีบูชาเพื่อการ
บรรเทานั้น ช่วยให้นางยอมรับโดยไม่ปริปากบ่นต่อทุกส่ิงท่ีถูกกาํหนดไวล่้วงหน้า
ดว้ยแผนการของพระตรีเอกภาพเจา้ตั้งแต่สร้างโลก 

พระเยซูคริสต ์ ในฐานะบุตรของมนุษย ์ ทรงไดรั้บความเจบ็ปวดเหนือความ
โศกเศร้าของมารดาพระองค ์ และในฐานะพระเจา้ พระองคก์็ประทานความเขม้แขง็
แก่นางใหอ้ดทนต่อความทุกขอ์นัแสนสาหสัน้ี มารดาผูน้ี้ทนทุกขท์รมานต่อบุตรอนั
เป็นท่ีรักของนาง ผูถู้กแวดลอ้มดว้ยความดูแคลนและความอปัยศอดสู แต่ในฐานะ
มารดาของพระเจา้ผูเ้สด็จมานั้น นางปรารถนาท่ีจะไดรั้บการยอมรับวา่ควรค่าแก่การ
แบกรับความทุกขม์หาศาลและทุกส่ิงท่ีข้ึนอยูก่บัพระองค ์ นางรอคอยเวลาน้ีดว้ย
ความศรัทธาอนัแน่วแน่ 
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 หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 12: 22-37, 46-50; นักบุญมาระโก 
3: 20-35; และนักบุญลูกา 11: 14-23; 8: 19-21 
 พระมารดาพระเจา้ผูศ้กัดสิ์ทธ์ิยิง่ไดท้าํใหภ้ารกิจของจิตวิญญาณสูงสุดลุล่วง
ไปได ้ อนัเป็นภารกิจของจิตวญิญาณอนัตํ่าตอ้ยโดยส้ินเชิง นัน่ก็คือ ความรัก ถา้นาง
ไม่เอ่ยพระวาจาของพระเจา้ นางก็จะเงียบเสีย ผูเ้ขียน ความต า่ต้อยของพระคริสต์  
เขียนไวว้า่ “นางอยูใ่นเงามืดมาตลอดพระชนมชี์พของบุตรแห่งนาง” “และเม่ือคร้ังท่ี
พระองคเ์สด็จข้ึนสวรรค ์ นางก็ยงัคงไม่โดดเด่น อยา่งไรก็ตาม เวลาน้ีเรามีผูส้วด
วงิวอนในพระมารดาพระเจา้ผูศ้กัด์ิสิทธ์ิยิง่ เรารู้วา่ชีวติของนางนั้นประเสริฐกวา่ผูใ้ด
ในโลก” หลงัจากนั้น นางไดรั้บยกยอ่งจากพระเจา้ให้สูงส่งกวา่นกับุญทั้งหลายท่ี
พระองคท์รงพอพระทยั ทั้งยงัสูงส่งกวา่เทวดาท่ีอยูใ่นสวรรคท์ั้งปวง “ทรงเกยีรติยิง่
กว่าทูตสวรรค์เฮรูวมิ และเกนิกว่าจะน าไปเปรียบกบัความรุ่งโรจน์ของทูตสวรรค์
เซราฟิม” 
 ดงันั้น จึงถือวา่ตวัตนของพระมารดาพระเจา้ผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิยิง่นั้นคือถอ้ยคาํ
ของพระเจา้อนัไม่เปล่ียนแปลง ท่ีวา่ : จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบ
ธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิม่เติมส่ิงทั้งปวงเหล่าน้ีให้ (มธ. 6:33; 
ลก. 12:31) 
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“พีน้่อง” ของพระเยซูคริสตเจ้า หมายถงึผู้ใดในพระคมัภร์ี 

 “พี่นอ้งชายหญิง” ของพระองค ์ ตามพระคมัภีร์ มีความหมายแตกต่างอยา่ง
ส้ินเชิงจากพี่นอ้งชายหญิงของพระองคใ์นความหมายปัจจุบนั ตามธรรมเนียมของ
ชาวตะวนัออกในยคุนั้น ซ่ึงปัจจุบนัน้ีก็ยงัปรากฏอยูใ่นวิถีชีวติของชาวอาหรับท่ีอาศยั
อยูใ่นปาเลสไตน์และเอเชียไมเนอร์ นั้น คาํวา่ “พีน้่อง” ไม่ไดเ้พียงแต่หมายถึง
ความสัมพนัธ์ของพี่นอ้ง แต่ยงัหมายความถึงญาติชั้นท่ีหน่ึงและญาติชั้นท่ีสอง และ 
โดยรวมแล้ว หมายถึงบรรดาญาติสนิททั้งหลาย 

 พระองค์ไม่อาจทรงมีพี่น้องแท ้ๆ ได้ เพราะมารดาพระเจา้มีบุตรเพียงคน
เดียวคือพระเยซูคริสต์ และพระศาสนจกัรอนัศกัด์ิสิทธ์ิเรียกพระนางว่าเป็นผูท้รง
พรหมจารีเสมอ เพราะพระนางเป็นเช่นว่านั้นตั้งแต่ก่อนพระคริสต์ประสูติ จวบจน
ใหก้าํเนิดพระคริสต ์และหลงัจากพระคริสตป์ระสูติ นางก็ยงัคงเป็นเช่นนั้น เน่ืองจาก
นางไดใ้หค้าํมัน่ไวก้บัพระเจา้วา่จะไม่สมรส นกับุญโยเซฟนั้นไม่ใช่สามีท่ีแทจ้ริงของ
นาง เขาเป็นเพียงคู่หมั้น ผูป้กปักรักษาพรหมจรรย์ของนาง ซ่ึงก็หมายความว่า 
บรรดาพี่นอ้งชายหญิงของพระองคใ์นทางเน้ือหนงัก็มีแต่ญาติชั้นท่ีหน่ึงและญาติชั้น
ท่ีสองของทางฝ่ังมารดาเท่านั้น อนัหมายถึงมารดาผูบ้ริสุทธ์ิยิ่งของพระองค์ ส่วน
ความสัมพนัธ์ทางสายเลือดของทางฝ่ังบิดาของพระผูช่้วยใหร้อดนั้นไม่ปรากฏ เพราะ
พระองคไ์ม่มีบิดาในทางเน้ือหนงั 

 พระวรสารไม่ไดใ้หค้วามกระจ่างถึงคาํวา่ “พี่นอ้งของพระคริสต”์  แมว้า่มี
การเอ่ยช่ือพวกเขาอยูห่ลายคน เช่น ยากอบ โยเซฟ ซีโมน และ ยดูาส (อา้งอิง มธ. 
13:54-56) ทั้งน้ี มีการเขียนถึง “พี่นอ้งของพระคริสต”์ อยูเ่ป็นจาํนวนมาก ทั้งยงัมีการ
วนิิจฉยัและเสนอทฤษฎีต่าง ๆ  แต่ก็ลว้นมีความขดักนัหรือไม่ก็ขาดขอ้เทจ็จริง 



 
 

442 
 

พนัธสัญญาใหม่ 

 ตามความหมายในเชิงวรรณกรรมนั้ น บรรดา “พี่น้อง” ของพระคริสต ์
หมายถึงญาติ ทางเนื้อหนัง อยา่งแทจ้ริง จึงไดป้รากฏมี ญาติช้ันที่สอง ได ้ทั้งน้ี อคัร-
สาวกมทัธิวเรียกภรรยาของเคลโอปัสผูเ้ป็นญาติของพระนางมารียผ์ูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิยิ่ง 
และเป็นมารดาของยากอบกบัโยเซฟว่า มารีย ์อีกทั้งอคัรสาวกยอห์นก็เรียกนางว่า 
น้องสาวของพระมารดาพระองค์ (ยอห์น 19:25)    

หรือพวก “พี่นอ้ง” ของพระองคน้ี์ ก็อาจจะเป็น “พี่นอ้งบุญธรรม” เทียมจาก
ฝ่ังของโยเซฟผูเ้ป็นคู่หมั้นของพระนางและเป็นผูรั้บเป็นบิดาของพระองค์ก็เป็นได ้
พวกเขาอาจเป็นบุตรของนกับุญโยเซฟท่ีเกิดจากการแต่งงานจริงคร้ังแรกก่อนท่ีจะ
หมั้นกับพระนางมารีย์พรหมจารีผูท้รงศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงถือว่าไม่ใช่เร่ืองแปลก หาก
พิจารณาจากพระวรสารนักบุญมาระโกแลว้ ตามกฎหมายยิวนบัการลาํดบัวงศ์ของ
พระเยซูคริสตผ์า่นทางเช้ือสายของโยเซฟผูเ้ป็นคู่หมั้น คาํบอกเล่าของชาวยิวเก่ียวกบั
พระผูช่้วยให้รอดนั้นก็ยงัแสดงความเป็นไปไดใ้นเร่ืองน้ี คนนีมี้สติปัญญาและฤทธ์ิ
มหัศจรรย์อย่างนีม้าจากไหน คนนีเ้ป็นลูกช่างไม้มิใช่หรือ มีแม่ช่ือมารีย์ และน้องชาย
ของเขาช่ือยากอบ โยเซฟ ซีโมน และ ยูดาส มิใช่หรือ และน้องสาวก็อยู่กับเรามิใช่
หรือ เขาได้ส่ิงท้ังปวงเหล่านีม้าจากไหน (มธ. 13: 54-56) ยอห์นอคัรสาวกสนบัสนุน
สถานภาพดงักล่าวน้ี พวกน้อง ๆ ของพระองค์จึงทูลพระองค์ว่า “ท่านจงออกจากท่ีน่ี
ไปยังแคว้นยูเดีย เพ่ือให้เหล่าสาวกของท่านได้เห็นกิจการท่ีท่านก าลังกระท าอยู่ ” 
(ยอห์น 7:3) อีกทั้งตาม เร่ืองเล่าสืบทอด ส่วนใหญ่ก็ยงัให้ความเห็นวา่ “พี่นอ้ง” ของ
พระองค ์คือบุตรจากการแต่งงานคร้ังแรกของโยเซฟ 

 เร่ืองเล่าสืบทอดไม่ไดค้ดัคา้นส่ิงท่ีมทัธิวอา้งวา่มารดาของยากอบและโยเซฟ
คือมารียผ์ูท่ี้ยอห์น อคัรสาวกเรียกวา่มารียแ์ห่งเคลโอปัส นอ้งสาวของพระมารดา
พระองค ์ (มธ. 27:56; ยอห์น 19:25) นกัวชิาการหลายคนจึงสรุปวา่ “พี่นอ้ง” ของ
พระองค ์หมายถึงญาติชั้นท่ีสองของพระองคใ์นทางสายเลือด 
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แต่พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิไม่ยอมรับตามท่ีเร่ืองเล่าสืบทอด
กล่าวมาขา้งตน้ เราจึงเห็นควรวา่จะตอ้งพดูเร่ืองน้ี 

ใน ชีวิตของนักบุญ เม่ือวนัท่ี ๒๖ ธันวาคม กล่าวไวว้่า โยเซฟผู้เป็นคู่หมั้น 
เป็นบุตรของยาโคบ ยาโคบเป็นบุตรของมทัธาน แต่ยาโคบไดแ้ต่งงานตาม กฎเลเว
อริท โดยแต่งงานกบัภรรยาของเฮลีผูเ้ป็นพี่น้องท่ีตายโดยไม่มีบุตร กฎเลเวอริทระบุ
วา่ หากชายใดตายโดยไม่มีบุตรแลว้ พี่นอ้งของผูน้ั้นจะรับภรรยาของเขามาเป็นของ
ตน และ ให้สืบเชื้อพ่ีน้องคนท่ีตายไปนั้น (ฉธบ. 25:5-6) โดยอาศยักฎน้ี โยเซฟถือ
เป็นบุตรของเฮลี แมว้า่หากถือตามเน้ือหนงัแลว้ ถือวา่เขาเป็นบุตรของยาโคบ ดงันั้น 
ลูกา ผูเ้ขียนพระวรสารศกัด์ิสิทธ์ิอธิบายการสืบเช้ือสายของพระคริสต ์จึงไดเ้รียกเฮลี
วา่เป็นบิดาของโยเซฟ และกล่าวถึงพระคริสตว์า่ : ฝ่ายพระเยซู เม่ือทรงเร่ิมพระราช-
กิจ พระองค์ทรงมีพระชนมายุประมาณสามสิบพรรษา ตามความคาดหมาย ของคน
ท้ังหลาย เข้าใจว่าเป็นบุตรโยเซฟ ซ่ึงเป็นบุตรเฮลี เฮลีเป็นบุตรมทัธัต … (ลูกา 3:23) 

คาํบอกเล่าของพระศาสนจกัรระบุว่านักบุญโยเซฟมีภรรยาหน่ึงคนและมี
บุตรจาํนวนหน่ึง ดว้ยเหตุน้ี นิกิโฟรอส นกัประวติัศาสตร์กรีกโบราณ จึงเห็นดว้ยกบั
นกับุญฮิปโปลีตสั กล่าววา่ นกับุญโยเซฟเคยแต่งงานกบันางซาโลม “แต่เขาเสริมว่า 
ซาโลมผูน้ี้ไม่ใช่คนเดียวกับท่ีอาศยัในเบธเลเฮ็มและได้ช่ือว่าเป็นพระอยัยิกาของ
พระองค์ โดยเป็นญาติของนางเอลีซาเบธและพระมารดาพระเจา้ผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิยิ่ง 
ส่วนซาโลมท่ีแต่งงานกบัโยเซฟนั้นเป็นบุตรีของฮกักาย ผูเ้ป็นพี่นอ้งกบัเศคาริยาห์ท่ี
เป็นบิดาของยอห์นผูม้าล่วงหนา้” ทั้งฮกักายและเศคาริยาห์เป็นบุตรของปุโรหิตบา-
ราคสั นกับุญโยเซฟสมรสกบันางซาโลมบุตรีของฮกักาย และมีบุตรชายดว้ยกนัส่ีคน
ช่ือ ยาคอบ ซีโมน ยดูา และ โยเซฟ ทั้งยงัมีบุตรีอีกสองคนช่ือ เอสเธอร์ และ ธามาร์ 
หรือบางคนเรียกวา่ มารธา นอกจากน้ีใน หนงัสือคริสตจ์กัรแห่งพิธีกรรม ไดเ้พิ่มเติม
ว่ายงัมีลูกสาวคนท่ีสาม ช่ือ ซาโลม แต่งงานกบัเศเบดี แต่ จอร์จ เคดริน กล่าวถึง
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บุตรสาวสองคนของโยเซฟว่า คนหน่ึงช่ือมารีย ์ซ่ึงถูกยกให้แต่งงานกบัคลีโอปัสผู ้
เป็นพี่นอ้งกบัโยเซฟ ภายหลงัจากท่ีโยเซฟเดินทางกลบัจากอิยิปต ์ดูเหมือนวา่ มารียผ์ู ้
น้ีเป็นคนเดียวกบัมารธาและธามาร์ (รายช่ือนักบุญของจอร์เจียนระบุว่า ในบรรดา
ผูห้ญิงท่ีเป็น หน่ึงในเหล่าหญิงผูถื้อนํ้ามนัศกัด์ิสิทธ์ินั้น ช่ือนกับุญธามาร์อยูถ่ดัจากช่ือ 
ทามารา) อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่บุตรีของโยเซฟจะเป็นเช่นไร และโยเซฟมีบุตรก่ีคน แต่
ก็เป็นท่ีแน่นอนว่า โยเซฟเคยแต่งงานและมีบุตรชายหญิงจาํนวนหน่ึง   และเม่ือนาง
ซาโลมผูเ้ป็นภรรยาตายไป โยเซฟก็เป็นหมา้ยและถือพรหมจรรยไ์ปจนตลอดชีวติ 

พระวรสารได้ยืนยนัถึงชีวิตศักด์ิสิทธ์ิและไร้มลทินของเขาด้วยถ้อยคํา
สรรเสริญสั้น ๆ วา่ โยเซฟผู้ เป็นสามีของนางเป็นคนที่มีธรรมะ (มธ. 1:19) แลว้ยงัจะ
มีอะไรท่ีดีกว่าน้ีอีกท่ีใช้มายืนยนัได ้เขาเป็นคนท่ีมีธรรมะสูงส่งยิ่งกว่าบรรพบุรุษผู ้
ชอบธรรมและอคัรบิดาท่านอ่ืน ๆ แลว้ยงัจะมีใครอีกหรือท่ีควรค่าต่อการเป็นคู่หมั้น
และรับเป็นสวามีของมารดาพระเจา้ผูท้รงพรหมจารีบริสุทธ์ิยิ่ง แลว้จะมีใครอีกเล่าท่ี
สมควรไดรั้บเกียรติใหป็้นบิดาบุญธรรมของพระคริสต ์เขาเป็นคนท่ีควรค่าท่ีจะไดรั้บ
เกียรติและรับหนา้ท่ีใหมี้ชีวติท่ีดีงามอยา่งสมบูรณ์ เม่ือเขามีอายุถึงแปดสิบปี ซ่ึงถือวา่
ชรามากแลว้ เขาไดห้มั้นกบันางมารียพ์รหมจารีบริสุทธ์ิ เขาไดรั้บนางไวเ้พื่อปกป้อง
ความบริสุทธ์ิของนาง เขารับใชน้างอย่างเคารพยาํเกรง ทั้งในฐานะท่ีนางเป็นมารดา
พระเจา้ เป็นแม่พระและราชินีของเขาและของคนทั้งโลก ตามท่ีทูตสวรรค์ให้คาํมัน่
ไวเ้ม่ือคราวท่ีปรากฏต่อเขาในความฝัน เขายงัไดรั้บใชบุ้ตรของพระเจา้ท่ีเกิดจากนาง 
ทาํงานหาเล้ียงพวกเขาดว้ยสองมือ นกับุญโยเซฟตายเม่ืออายไุดห้น่ึงร้อยสิบปี 
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ทรงรักษาคนตาบอดแต่ก าเนิด 

 

ในงานเล้ียงวนัหน่ึงท่ีกรุงเยรูซาเล็ม หลงัจากพระผูช่้วยใหร้อดทรงเทศนาสั่ง
สอนจบแลว้ และกาํลงัจะเสด็จออกจากวหิาร พระองคท์อดพระเนตรเห็น คนตาบอด
แต่ก าเนิด คนหน่ึง 

พวกยิวคิดว่าความโชคร้ายตกอยู่กับใครก็แปลว่า เขาถูกลงโทษอัน
เน่ืองมาจากบาปของเขา หากความโชคร้ายตกอยู่กบัเด็ก ก็จะถูกมองว่าโดนลงโทษ
อนัสืบเน่ืองจากบาปของบิดามารดาของเขา พวกสานุศิษยจึ์งทูลถามพระองคว์า่ “พระ
อาจารยเ์จ้าขา้ ใครได้ทาํผิดบาป ชายคนน้ีหรือบิดามารดาของเขา เขาจึงเกิดมาตา
บอด” 
พระเยซูตรัสตอบวา่ “มิใช่ว่าชายคนนีห้รือบิดามารดาของเขาได้ท าบาป แต่เขาเกดิ
มาตาบอด เพือ่ให้พระราชกจิของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา” 
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เม่ือตรัสดงันั้นแลว้ พระองคก์็ทรงบว้นนํ้าลายลงท่ีดิน แลว้ทรงเอานํ้าลายนั้น
ทาํเป็นโคลนทาท่ีตาของคนตาบอด แลว้ตรัสสั่งเขาวา่ “จงไปลา้งโคลนออกเสียใน
สระสิโลอมัเถิด” (เรียกตามช่ือนํ้าพุในเมือง คาํวา่ สิโลอมั แปลวา่ “ถูกส่ง”) 

ในการรักษาคนตาบอดแต่กาํเนิด นั้น แค่พระผูช่้วยใหร้อดทรงตรัสตาม
ธรรมดาแลว้ คนตาบอดก็จะเร่ิมมองเห็นได ้ ดงันั้นหากเวลาน้ี พระองคท์รงทาท่ีตา
ของคนตาบอด นัน่ก็ไม่ใช่เพราะดินนั้นมีฤทธ์ิในการรักษา หากแต่เป็นเพราะในการ
สัมผสัตาของเขานั้น พระองคไ์ดท้รงปลุกความเช่ือในตวัเขา และทาํใหผู้ค้นไดเ้ห็นวา่ 
คนตาบอดไดรั้บพระวาจาของพระผูช่้วยใหร้อดโดยอาศยัความเช่ือ 

ชายตาบอดแต่กาํเนิดผูน้ั้นจึงไปท่ีสระสิโลอมัเพื่อชาํระลา้ง แลว้เขาก็
มองเห็นข้ึนมา พวกเพื่อนบา้นและบรรดาคนท่ีเคยเห็นวา่ชายผูน้ี้ตาบอด พากนั
ประหลาดใจ และกล่าววา่ “คนน้ีใช่ไหมท่ีเคยนัง่ขอทาน” 

บางคนก็พดูวา่ “ใช่คนนั้นแหละ” คนอ่ืนวา่ “ไม่ใช่ แต่เขาเหมือนคนนั้น” 
ตวัเขาเองพดูวา่ “ขา้พเจา้คือคนนั้น” 
คนทั้งหลายจึงถามเขาวา่ “ตาของเจา้หายบอดไดอ้ยา่งไร” 
ชายท่ีไดรั้บการรักษานั้นตอบวา่ “ชายคนหน่ึงช่ือเยซูไดท้าํโคลนทาตาของ

ขา้พเจา้ และบอกขา้พเจา้วา่ ‘จงไปท่ีสระสิโลอมัแลว้ลา้งโคลนออกเสีย’ ขา้พเจา้ก็ได้
ไปลา้งตา จึงมองเห็นได”้  

พวกนั้นจึงถามเขาวา่ “ผูน้ั้นอยูท่ี่ไหน” เขาตอบวา่ “ขา้พเจา้ไม่ทราบ” 
พวกเขาจึงพาคนท่ีแต่ก่อนตาบอดนั้นไปหาพวกฟาริสี วนัท่ีพระคริสต์ทาํ

โคลนทาตาชายคนนั้นให้หายบอดเป็นวนัสะบาโต พวกฟาริสีก็ไดถ้ามเขาอีกว่า ทาํ
อยา่งไรตาเขาจึงมองเห็น และเขาบอกคนเหล่านั้นวา่ “เขาเอาโคลนทาตาของขา้พเจา้ 
และขา้พเจา้ก็ลา้งออกแลว้จึงมองเห็น” 

พวกฟาริสีบางคนพดูวา่ “ชายคนน้ีไม่ไดม้าจากพระเจา้ เพราะเขามิไดถื้อวนั
สะบาโต” แต่คนอ่ืนพดูวา่ “คนบาปจะทาํหมายสาํคญัเช่นนั้นไดอ้ยา่งไร” 
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พวกเขาก็แตกแยกกนั จึงถามคนตาบอดอีกวา่ “เจา้คิดอยา่งไรเร่ืองคนนั้น ใน
เม่ือเขาทาํใหต้าของเจา้หายบอด” 

ชายคนนั้นตอบวา่ “ท่านเป็นผูเ้ผยพระวจนะ” 
พวกฟาริสีไม่เช่ือวา่ชายคนนั้นตาบอดและกลบัมองเห็น จนกระทัง่เขาได้

เรียกบิดามารดาของคนท่ีตากลบัมองเห็นไดน้ั้นมา แลว้ถามวา่ “ชายคนน้ีเป็นบุตร
ของเจา้หรือ ท่ีเจา้บอกวา่ตาบอดมาแต่กาํเนิด ทาํไมเด๋ียวน้ีเขาจึงมองเห็น” 

บิดามารดาของชายนั้นตอบวา่ “เราทราบวา่เขาเป็นบุตรของเรา และทราบวา่
เขาเกิดมาตาบอด แต่ไม่รู้วา่ทาํไมเด๋ียวน้ีเขาจึงมองเห็น ใครทาํให้ตาของเขาหายบอด 
ขา้พเจา้ก็ไม่ทราบ จงถามเขาเถิด เขาโตแลว้ เขาคงเล่าเร่ืองของเขาเองได”้ 

พวกนั้นจึงเรียกคนท่ีแต่ก่อนตาบอดนั้นมาหาเป็นคร้ังท่ีสอง และบอกเขาวา่ 
“จงสรรเสริญพระเจา้เถิด เรารู้อยูว่า่ชายคนนั้นเป็นคนบาป” ซ่ึงหมายความวา่ “จง
ขอบคุณพระเจา้ ไม่ใช่ชายคนนั้น ท่ีรักษาเจา้ใหห้าย ชายคนนั้นเป็นคนบาป” 

ชายท่ีได้รับการรักษาให้หายกล่าวกับพวกเขาว่า “ท่านนั้ นเป็นคนบาป
หรือไม่ขา้พเจา้ไม่ทราบ ส่ิงเดียวท่ีขา้พเจา้ทราบ ก็คือวา่ขา้พเจา้เคยตาบอด แต่เด๋ียวน้ี
ขา้พเจา้มองเห็นไดแ้ลว้” พวกฟาริสีถามเขาอีกคร้ังวา่ “เขาทาํอะไรกบัเจา้บา้ง เขาทาํ
อยา่งไรตาเจา้จึงหายบอด” เขาจึงตอบวา่ “ขา้พเจา้บอกท่านแลว้และท่านไม่ฟัง ทาํไม
ท่านจึงอยากฟังอีก อยากเป็นสาวกของท่านผูน้ั้นดว้ยหรือ” 

พวกฟาริสีไดย้นิดงันั้นก็โกรธ เยย้หยนัเขาวา่ “เอง็เป็นศิษยข์องเขา แต่เรา
เป็นศิษยข์องโมเสส เรารู้วา่พระเจา้ไดต้รัสกบัโมเสส แต่คนนั้นเราไม่รู้วา่เขามาจาก
ไหน” 

ชายผูเ้คยตาบอดตอบว่า “เออ ช่างประหลาดจริง ๆ ท่ีพวกท่านไม่รู้วา่ท่านผู ้
นั้นมาจากไหน แต่ท่านผูน้ั้นก็ยงัไดท้าํให้ตาของขา้พเจา้หายบอด พวกเรารู้วา่พระเจา้
มิไดฟั้งคนบาป แต่ถา้ผูใ้ดยาํเกรงพระเจา้ และกระทาํตามพระทยัพระองค ์พระองคก์็
ทรงฟังผูน้ั้น ตั้งแต่เร่ิมมีโลกมาแล้ว ไม่เคยมีใครได้ยินว่า มีผูใ้ดทาํให้ตาของคนท่ี
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บอดแต่กาํเนิดมองเห็นได ้ถา้ท่านผูน้ั้นไม่ไดม้าจากพระเจา้แลว้ก็คงไม่สามารถทาํ
ได”้ 

คาํพดูท่ีเรียบง่ายแต่ฉลาดท่ีไม่มีใครนึกถึงน้ี ยงัความโกรธแคน้ให้ชาวฟาริสี 
พวกเขาจึงถามชายผูน้ั้นวา่ “เอ็งเกิดมาในการบาปทั้งนั้น และเอ็งจะมาสอนเราหรือ” 
แลว้ก็ไล่เขาออกไป 

พระเยซูคริสตท์รงไดย้นิวา่พวกเขาไดอ้เปหิชายนั้นเสียแลว้ เม่ือพระองคท์รง
พบเขา้จึงตรัสกบัเขาวา่ “เจา้วางใจในบุตรมนุษยห์รือ” 

ชายท่ีไดรั้บการรักษานั้นทูลตอบวา่ “ท่านเจา้ขา้ ผูใ้ดเป็นบุตรมนุษย ์ ซ่ึง
ขา้พเจา้จะวางใจในพระองคไ์ด”้ 

พระเยซูตรัสกบัเขาว่า “เจา้ได้เห็นท่านแลว้ ท่านผูน้ั้นเองท่ีกาํลงัพูดอยู่กบั
เจา้” 

เขาจึงทูลดว้ยความปีติวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองคว์างใจ” แลว้เขาก็กราบ
ไหวพ้ระองค ์

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญยอห์น 9:1-38 
 

 

ค าอุมาเร่ืองเศรษฐีโง่ 

พระเยซูเจา้ทรงสอนวา่ “จงระวงั และ เว้นเสียจากความโลภ (หมายถึง ระวงั
ความลุ่มหลงในความรุ่งเรือง ระวงัการยดึติดในความมัง่คัง่) เพราะว่าชีวติของคน
มิได้อยู่ในการทีม่ีของฟุ่มเฟือย” 

พระองคท์รงสอนโดยใชค้าํอุปมาเร่ืองเศรษฐีโง่ เพื่อให้คนทั้งหลายเขา้ใจได้
ง่ายข้ึน 
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ไร่นาของเศรษฐีคนหน่ึงเกิดผลบริบูรณ์มาก เขาจึงคิดในใจวา่ “เราจะทาํ
อยา่งไรดี เพราะวา่เราไม่มีท่ีท่ีจะเก็บผลของเรา” เขาจึงกล่าววา่ “เราจะทาํอยา่งน้ี คือ
จะร้ือยุง้ฉางของเราเสียและจะสร้างใหม่ใหใ้หญ่ข้ึน แลว้เราจะรวบรวมขา้วและ
สมบติัทั้งหมดของเราไวท่ี้นัน่ แลว้เราจะบอกชีวติของเราวา่ ‘ชีวติเอ๋ย เจา้มีทรัพย์
สมบติัมากมายเก็บไวพ้อหลายปี จงอยูส่บาย กิน ด่ืม และร่ืนเริงเถิด’” 

แต่พระเจา้ตรัสแก่เขาวา่ “คนโง่เอ๋ย ในคืนน้ีเจา้จะถูกเอาชีวติไป แลว้ส่ิงซ่ึง
เจา้ไดร้วบรวมไวน้ั้นจะเป็นของใครเล่า” 

แลว้พระองคท์รงตรัสหลงัจากเสร็จส้ินอุปมา วา่ “คนท่ีรวบรวมทรัพยส์มบติั
ไวก้บัตวัเอง แต่มิไดม้ัง่มีในสายพระเนตรของพระเจา้ก็เป็นเช่นนั้นแหละ” น่ีเป็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึนกบัทุกคนท่ีสะสมความมัง่คัง่เพื่อตวัเอง เพื่อการดาํรงชีวติ และเพื่อความสุข
สบาย ไม่ใช่เพื่อพระเจา้ หรือไม่ใช่เพื่อการดีท่ีใหเ้ป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้ – การ
ไม่ช่วยเหลือเพื่อนบา้นและการไม่บรรเทาทุกขใ์หพ้วกเขา คนจะตอ้งตายและความ
มัง่คัง่ทางโลกก็ไม่ไดส่้งใหว้ญิญาณของเขามีชีวติหนา้อนัรุ่งโรจน์ 

พระผูช่้วยใหร้อดตรัสวา่ “เหตุฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายวา่ อยา่กระวน
กระวายถึงชีวติของตนวา่ จะเอาอะไรกิน และอยา่กระวนกระวายถึงร่างกายของตน
วา่ จะเอาอะไรนุ่งห่ม เพราะวา่ชีวติสาํคญัยิง่กวา่อาหาร และร่างกายสาํคญัยิง่กวา่
เคร่ืองนุ่งห่ม พระบิดาแห่งสรวงสวรรคท์่านทั้งหลายทรงทราบแลว้วา่ ท่านตอ้งการ
ส่ิงเหล่าน้ี แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของ
พระองค์ แล้วพระองค์จะทรงเพิม่เติมส่ิงเหล่านีใ้ห้” ก่อนอ่ืน ท่านจงดูแลความรอด
ทางวญิญาณของท่านโดยการปฏิบติัตามพระบญัญติัของพระเจา้ แสดงความกรุณา
ต่อเพื่อนบา้น จดัการกบัวิญญาณของท่านโดยชอบธรรม เพื่อท่ีท่านจะไดค้วรค่าต่อ
พระอาณาจกัรของพระเจา้ แลว้พระองคจ์ะจดัเตรียมส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการ
ดาํรงชีวิตทางกายของท่าน และต่อชีวติบนโลก ใหไ้วแ้ก่ท่าน 

 
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 12:15-31 
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รางวลัของการสวดภาวนาที่มอบให้บรรดาพระสาวก 

 

 วนัหน่ึง เม่ือพระเยซูคริสต์ทรงสวดภาวนาอยู่นั้น เม่ือจบแล้วสาวกของ
พระองค์คนหน่ึงทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอสอนพวกข้าพระองค์ให้สวดภาวนา 
เหมือนยอห์นไดส้อนพวกศิษยข์องตน” 

พระเยซูคริสตจึ์งตรัสแก่เขาวา่ “เม่ือสวดภาวนา จงวา่ ข้าแต่พระบิดาแห่งข้า
พระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นทีเ่คารพ
สักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทยัของพระองค์ 
ในสวรรค์เป็นอย่างไรกใ็ห้เป็นไปอย่างน้ันในแผ่นดินโลก ขอทรงโปรดประทาน
อาหารประจ าวนัแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวนันี ้ และขอทรงโปรดยกบาปผดิของ
ข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ท าผดิต่อข้าพระองค์น้ัน และขออย่าน าข้า
พระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้นจากความช่ัวร้าย เหตุว่าพระอาณาจักร 
พระอานุภาพ และพระสิริรุ่งโรจน์ เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร อาเมน” 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 11:1-4; พระวรสารนักบุญมทัธิว 
6:9-13 
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การยกโทษต่อการกระท าผดิ 
อุปมาเร่ืองกษตัริย์ผู้ทรงเมตตาและเจ้าหนีผู้้ไร้เมตตา 

ระหว่างท่ีเปโตร อคัรสาวก สนทนากบัพระเยซูคริสต์อยู่นั้น เขาเขา้มาหา
พระองค์ ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า หากพี่น้องของข้าพระองค์จะกระทาํบาปต่อข้า-
พระองคเ์ร่ือยไป (หมายความวา่ หากเขากระทาํผิดต่อขา้พระองคใ์นทางใดทางหน่ึง) 
ขา้พระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสักก่ีคร้ัง ถึงเจ็ดคร้ังหรือ” พระเยซูคริสต์ตรัส
ตอบเขาวา่ “เรามิไดว้า่เพียงเจ็ดคร้ังเท่านั้น แต่เจ็ดคร้ังคูณด้วยเจ็ดสิบ” หมายความวา่
ใหย้กโทษโดยไม่ตอ้งนบัคร้ัง 

พระเยซูคริสตไ์ดท้รงยกอุปมาเพื่อช่วยอธิบายวา่ “ชายคนหน่ึงติดหน้ีกษตัริย ์
หน่ึงหมื่นตะลันต์ (ประมาณหน่ึงหม่ืนเหรียญ) เขาไม่มีเงินใช้หน้ี กษตัริย์จึงทรง
บญัชาให้ขายตวัเองพร้อมทั้งลูกเมีย และบรรดาส่ิงของท่ีเขามีอยู่นั้นให้เอามาใช้หน้ี 
ทาสผูน้ั้นจึงคุกเข่าลงวิงวอนว่า ‘ขา้แต่ท่าน ขอโปรดผลดัไวก่้อน แลว้ขา้พเจา้จะใช้
หน้ีทั้งส้ิน’ เจา้องค์นั้นมีพระทยัเมตตา โปรดยกหน้ีปล่อยตวัเขาไป แต่ทาสผูน้ั้น
ออกไปพบคนหน่ึงเป็นเพื่อนทาสด้วยกัน ซ่ึงเป็นหน้ีเขาอยู่ หน่ึงร้อยเดนาริอัน 
(ประมาณยี่สิบเหรียญ) จึงจบัคนนั้นและบีบบงัคบัวา่ ‘จงใชห้น้ีให้ขา้’ เพื่อนทาสคน
นั้นไดก้ราบลงออ้นวอนว่า ‘ขอโปรดผลดัไวก่้อน แลว้ขา้พเจา้จะใช้ให้’ แต่เขาไม่
ยอม จึงนาํทาสลูกหน้ีนั้นไปจาํจองไวจ้นกวา่จะใชเ้งินนั้น ฝ่ายพวกเพื่อนทาสเม่ือเห็น
เหตุการณ์เช่นนั้น ก็พากนัสลดใจยิ่งนกัจึงนาํเอาเหตุการณ์ทั้งปวงไปกราบทูลเจา้องค์
นั้น ท่านจึงทรงเรียกทาสนั้นมาสั่งว่า ‘อา้ยขา้ชาติชัว่ เราไดโ้ปรดยกหน้ีให้เอ็งหมด 
เพราะเอ็งไดอ้อ้นวอนเรา เอ็งควรจะเมตตาเพื่อนทาสดว้ยกนั เหมือนเราไดเ้มตตาเอ็ง
มิใช่หรือ’ แลว้เจา้องคน์ั้นกร้ิว จึงมอบผูน้ั้นไวแ้ก่ผูคุ้มขงัจนกวา่เขาจะใชห้น้ีหมด” 
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หลงัจากจบอุปมานั้นแลว้ พระเยซูคริสตต์รัสวา่ “พระบิดาของเราผูท้รงสถิต
ในสวรรค ์ จะทรงกระทาํแก่ท่านทุกคนอยา่งนั้น ถา้หากวา่ท่านแต่ละคนไม่ยกโทษ
ใหแ้ก่พี่นอ้งของท่านดว้ยหวัใจ” 

กษตัริยใ์นอุปมาน้ีแสดงถึงพระเจา้ ชายท่ีติดหน้ีกษตัริยเ์ป็นจาํนวนมหาศาล
นั้นเป็นตวัแทนของเรา หน้ีคือบาปของเรา เพื่อนทาสหมายถึงคนท่ีกระทาํผิดต่อเรา
ในทางใดทางหน่ึง (ลูกหน้ีของเรา) 

จากอุปมาน้ี เห็นไดช้ดัวา่ทุกคนท่ีร้ายต่อเพื่อนบา้นท่ีกระทาํผดิบางอยา่ง และ
ไม่ตอ้งการยกโทษใหพ้วกเขา ก็ไม่สมควรไดรั้บพระเมตตาจากพระเจา้ 

 

 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 18:21-35 และนักบุญลูกา 17:3-4 
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ทรงรักษาคนโรคเร้ือนสิบคน 

 

เม่ือพระเยซูคริสต์เสด็จถึงหมู่บา้นแห่งหน่ึง ก็ทรงพบคนโรคเร้ือนสิบคน 
โดยเป็นชาวยิวเกา้คน และชาวสะมาเรียหน่ึงคน ความทุกข์ทาํให้พวกเขาเป็นหน่ึง
เดียวกนั คนโรคเร้ือนนั้นถูกห้ามเขา้ใกลค้นทัว่ไปเพราะกลวัติดเช้ือ พวกเขาจึงไดแ้ต่
ยนือยูห่่าง ๆ เปล่งเสียงวา่ “พระเยซูเจา้ขา้ พระอาจารย ์โปรดทรงเมตตาพวกเราดว้ย” 

พระเยซูคริสตต์รัสตอบวา่ “พวกเจา้จงไปแสดงตวักบัเหล่าปุโรหิตเถิด” 
เหล่าปุโรหิตเป็นคนท่ีตรวจดูคนท่ีหายจากโรคเร้ือนและรับรองสิทธ์ิให้คน

พวกน้ีมีสิทธ์ิท่ีจะอยู่อาศยัในเมืองและหมู่บา้นได ้ขณะท่ีพวกคนโรคเร้ือนเดินบน
ถนนไปหาเหล่าปุโรหิต พวกเขาก็หายจากโรคและกลบัเป็นปกติ ในจาํนวนนั้นมีคน
หน่ึงพบวา่ตนหายดีแลว้ ก็กลบัไปเฝ้าพระเยซูคริสต ์ร้องสรรเสริญพระเจา้ดว้ยเสียง
อนัดงั และกม้ลงขอบคุณแทบพระบาทพระคริสต์ คน ๆ นั้นเป็นชาวสะมาเรีย ส่วน
พวกยวิจากไปโดยไม่ขอบคุณ 

พระเยซูคริสตจึ์งตรัสวา่ “ทั้งสิบคนไม่ไดห้ายจากโรคทุกคนหรือ แลว้อีกเกา้
คนไปไหนเล่า นอกจากชาวต่างชาติคนน้ีแลว้ ไม่มีใครกลบัมาสรรเสริญพระเจา้เลย
หรือ” 
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แลว้พระองคท์รงหนัไปหาชาวสะมาเรียท่ีสาํนึกบุญคุณนั้น ตรัสวา่ “จงลุก
ข้ึนเดินไปตามทางของเจา้ ความเช่ือทาํให้เจา้หายดี” ส่ิงน้ีทาํใหเ้ราเห็นวา่เราจะตอ้ง
สาํนึกบุญคุณพระเจา้ท่ีทรงเมตตาเรา 

 
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 17:11-19 

 

 

อุปมาเร่ืองเศรษฐีกบัลาซารัส 

 

พระเยซูคริสตท์รงหยบิยกอุปมาน้ีเพื่อทรงอธิบายเก่ียวกบัคนท่ีรักทรัพยสิ์น
เงินทองและไม่ช่วยคนยากไร้ 

“ยงัมีเศรษฐีคนหน่ึงนุ่งห่มผา้ม่วง (เส้ือผา้ท่ีทาํจากวสัดุสีแดงราคาแพง) และ
ผา้ป่าน (เส้ือผา้สีขาวเน้ือดี) รับประทานอาหารหรูหราทุกวนั และมีคนขอทานคน
หน่ึงช่ือลาซารัส เป็นแผลทั้งตวั นอนอยูท่ี่ประตูร้ัวบา้นของเศรษฐี และเขาใคร่จะกิน
อาหารท่ีตกจากโตะ๊ของเศรษฐีนั้น แมสุ้นขัก็มาเลียแผลของเขา 
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ลาซารัสเฝ้ารออยูห่นา้ประตทูางเขา้บา้นเศรษฐี 

อยูม่าขอทานคนนั้นตาย และเหล่าทูตสวรรคไ์ดน้าํเขาไปไวท่ี้อกของอบัรา-
ฮมั (สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของผูช้อบธรรม หมายถึง สรวงสวรรค)์ ฝ่ายเศรษฐีนั้นก็ตาย
และถูกฝังไวด้ว้ย และเม่ืออยูใ่นแดนมรณา เป็นทุกขท์รมานยิง่นกั เศรษฐีนั้นจึงแหงน
ดูเห็นอบัราฮมัอยูแ่ต่ไกล และลาซารัสอยูท่ี่อกของท่าน เศรษฐีจึงร้องวา่ “อบัราฮมั
บิดาเจา้ขา้ โปรดเมตตาขา้พเจา้เถิด โปรดใชใ้หล้าซารัสเอาปลายน้ิวจุ่มนํ้ามาทาํใหล้ิ้น
ขา้พเจา้ชุ่มเถิด เพราะขา้พเจา้ทุกขท์รมานในเพลิงน้ีเหลือเกิน” 

แต่อบัราฮมัตอบว่า “ลูกเอ๋ย เจา้จงระลึกว่าเม่ือเจา้ยงัมีชีวิต เจา้ไดรั้บส่ิงดี ๆ 
ในขณะท่ีลาซารัสได้แต่ส่ิงเลวร้าย แต่บดัน้ีเขาไดรั้บการปลอบประโลม ส่วนเจา้ก็
ทุกข์ระทม นอกจากนั้น ระหว่างพวกเรากบัพวกเจา้มีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่ เพื่อขวาง
ไม่ใหค้นท่ีจะขา้มจากท่ีน่ีไปหาท่านได ้และคนท่ีจะขา้มจากท่ีนัน่มาหาเราก็ทาํไม่ได”้ 
ผูเ้คยเป็นเศรษฐีนั้นจึงกล่าวกบัอบัราฮมัวา่ “บิดาเจา้ขา้ ถา้อยา่งนั้น โปรดให้ลาซารัส
ไปท่ีบา้นของบิดาขา้พเจา้ เพราะขา้พเจา้มีพี่นอ้งหา้คน ลาซารัสจะไดไ้ปเตือนพวกเขา 
เพื่อพวกเขาจะไดไ้ม่มาถึงท่ีทรมานน้ีดว้ย”   
 แต่อบัราฮมัตอบวา่ “พวกเขามีโมเสสและผูเ้ผยพระวจนะทั้งหลาย (พระ
คมัภีร์) อยูแ่ลว้ ใหเ้ขาฟังคนเหล่านั้นเถิด” 
 เศรษฐีกล่าววา่ “มิได ้ อบัราฮมับิดาเจา้ขา้ แต่ถา้มีคนหน่ึงจากหมู่คนตายไป
หาเขา เขาคงจะกลบัใจเสียใหม่” 
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อบัราฮมัจึงบอกเขาวา่ “หากพวกเขาไม่ฟังโมเสสและผูเ้ผยพระวจนะทั้งหลายแลว้ แม้
คนหน่ึงจะเป็นข้ึนมาจากความตาย เขาก็จะยงัไม่เช่ือ” 

 

หมายเหตุ: ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 16:19-31 

อุปมาเร่ืองคนฟาริสีและคนเกบ็ภาษ ี

 พระเยซูคริสตท์รงตอ้งการเตือนใจเราใหไ้ม่ทะนงตน อวดดี คิดวา่ตวัเองถูก
และดีกวา่คนอ่ืน หากแต่ควรถ่อมตน มองเห็นบาปของตน เสียใจต่อบาป ไม่ตดัสิน
ผูอ่ื้น เพราะคนท่ีถ่อมตนนั้น วญิญาณของเขาจะถูกยกข้ึนสู่พระเจา้ พระองคจึ์งทรงใช้
อุปมาดงัน้ี   

 
คนฟาริสีและคนเก็บภาษี 
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ชายสองคนข้ึนไปสวดภาวนาในวหิาร คนหน่ึงเป็นคนฟาริสี ส่วนอีกคนเป็น
คนเก็บภาษี 

 คนฟาริสีนั้ นยืนข้างหน้าและสวดภาวนาว่า “ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์
โมทนาของพระคุณของพระองค์ ท่ีขา้พระองค์ไม่เหมือนคนอ่ืน ซ่ึงเป็นคนโลภ คน
อธรรม และคนล่วงประเวณี และไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนน้ี ในสัปดาห์หน่ึงข้า
พระองคถื์ออดอาหารสองหน และของสารพดัซ่ึงขา้พระองคห์าได ้ขา้พระองคไ์ดเ้อา
สิบชกัหน่ึงมาถวาย” 

 ฝ่ายคนเก็บภาษีนั้นยนือยูแ่ต่ไกล ไม่แหงนดูฟ้า แต่ตีอกของตนวา่ “ข้าแต่
พระเจ้า ขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิด” 

 พระเยซูตรัสวา่ “เราบอกท่านทั้งหลายวา่ คนน้ีแหละเม่ือกลบัไปยงับา้นของ
ตนก็นบัวา่ชอบธรรม มิใช่อีกคนหน่ึงนั้น เพราะวา่ทุกคนท่ียกตวัข้ึนจะตอ้งถูกเหยียด
ลง แต่ทุกคนท่ีไดถ่้อมตวัลงจะตอ้งถูกยกข้ึน” 

 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 18:9-14 
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ทรงอวยพรเดก็ ๆ 

 
พระองคท์รงอวยพรเด็ก ๆ 

 ขณะนั้น พวกเขาพาเด็ก ๆ มาหาพระองค ์ เพื่อใหพ้ระองคท์รงสัมผสั วาง
พระหตัถแ์ละใหพ้ร แต่เหล่าสาวกก็หา้มปราม ดว้ยคิดวา่พวกเด็ก ๆ ไม่บงัควร
รบกวนพระองค ์

 แต่เม่ือพระเยซูคริสตท์รงเห็น ก็ทรงไม่พอพระทยั ตรัสกบัเหล่าสาวกวา่ “ให้
เด็ก ๆ มาหาเราเถิด อยา่ขวางพวกเขาเลย เพราะวา่แผน่ดินของพระเจา้ยอ่มเป็นของ
คนเช่นเด็กเหล่านั้น เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายวา่ ผูห้น่ึงผูใ้ดมิไดรั้บแผน่ดิน
ของพระเจา้เหมือนเด็กคนหน่ึง ผูน้ั้นจะเขา้ในแผน่ดินนั้นไม่ได”้ 
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 พระเยซูคริสตท์รงกอดพวกเด็ก ๆ ทรงวางพระหตัถแ์ละอวยพรพวกเขา 

 เร่ืองน้ีสอนให้รู้วา่ วิญญาณท่ีไร้เดียงสา ไร้เล่ห์เหล่ียม จริงใจ และดีงาม ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของเด็ก จกันาํใหค้นเขา้สู่อาณาจกัรสวรรค ์

 หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 19:13-15, นักบุญมาระโก 10:13-
16, นักบุญลูกา 18:15-17 

 

                          ค าอุปมาเร่ืองบุตรผู้หลงผดิ 

 บรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปพากนัมาเฝ้าพระเยซูคริสต์เพื่อฟังพระองค ์
โดยพวกฟาริสีกบัพวกอาลกัษณ์ซ่ึงเป็นธรรมาจารยข์องชาวยิวพากนัพึมพาํเก่ียวกบั
พระองคใ์นเร่ืองน้ี และวา่ “พระองคท์รงตอ้นรับคนบาปและเสวยร่วมกบัพวกเขา” 

 แต่พระเยซูคริสต์ไดท้รงยกอุปมาหลายเร่ืองข้ึนมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระ
เจา้ทรงตอ้นรับคนบาปท่ีสาํนึกทุกคนดว้ยความยนิดีและความรัก ดงัเช่นคาํอุปมาน้ี 

 ชายคนหน่ึงมีบุตรสองคน บุตรคนเล็กพูดกบับิดาว่า “บิดาเจา้ขา้ ขอจงยก
สมบติัในส่วนท่ีเป็นของขา้ให้ขา้ดว้ยเถิด” ฝ่ายบิดาก็รับคาํขอนั้นและแบ่งสมบติัให้
บุตรทั้งสอง หลงัจากนั้นไม่ก่ีวนั บุตรคนเล็กไดร้วบรวมทรัพยส์มบติัทั้งหมดในส่วน
ของเขา ออกเดินทางไปแดนไกล และท่ีนัน่เขาไดใ้ช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย มีชีวิตอย่าง
เสเพล เม่ือเขาหมดตวัแลว้ ก็ปรากฏความแห้งแลง้ในแดนนั้น เขาก็ขดัสน จึงไดไ้ป
อาศยัอยู่กับชาวเมืองนั้นคนหน่ึง และคนนั้นก็ใช้เขาไปเล้ียงหมู่ท่ีทุ่ง เขายอมกิน
อาหารของหมูนั้น แต่ไม่มีใครใหอ้ะไรเขาเลย 
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บุตรชายผูห้ลงผิดอาศยัอยูต่่างเมืองไกล 

 เม่ือเขากลบัมาคิดทบทวน เขานึกถึงบิดาของเขา ก็สํานึกผิดในส่ิงท่ีทาํลงไป 
และคิดวา่ “ลูกจา้งของบิดาเรามีมาก ยงัมีอาหารกินอ่ิมและเหลืออีก ส่วนเราจะมาตาย
เสียท่ีน่ีเพราะอดอาหาร จาํเราจะลุกข้ึนไปหาบิดาเรา และบอกท่านว่า ‘บิดาเจา้ข้า 
ขา้พเจา้ไดผ้ดิต่อสวรรคแ์ละผิดต่อท่านดว้ย ขา้พเจา้ไม่สมควรจะไดช่ื้อวา่เป็นลูกของ
ท่านต่อไป ขอท่านใหข้า้พเจา้เป็นเหมือนลูกจา้งของท่านคนหน่ึงเถิด’” 

 แลว้เขาก็ลุกข้ึนไปหาบิดาของตน บิดาเห็นเขามาแต่ไกล ก็นึกเวทนา จึงวิง่
ไปกอดจูบเขา 
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การกลบัมาของบุตรชายผูห้ลงผดิ 

 ฝ่ายบุตรนั้นจึงกล่าวแก่บิดาวา่ “บิดาเจา้ขา้ ขา้พเจา้ไดผ้ิดต่อสวรรคแ์ละต่อ
ท่าน ขา้พเจา้ไม่สมควรจะไดช่ื้อวา่เป็นลูกของท่านต่อไป” 
 แต่บิดาสั่งบ่าวของตนวา่ “จงรีบไปเอาเส้ืออยา่งดีท่ีสุดมาสวมให้เขา และเอา
แหวนมาสวมน้ิวมือ กบัเอารองเทา้มาสวมให้เขา จงเอาลูกววัอว้นพีมาฆ่าเล้ียงกนั 
เพื่อความร่ืนเริงยินดีเถิด เพราะว่าลูกของเราคนน้ีตายแลว้ แต่กลบัเป็นข้ึนมาอีก เขา
หายไปแต่ไดม้าพบกนัอีก” เขาทั้งหลายต่างก็มีความร่ืนเริงยนิดี 
 ฝ่ายบุตรคนโตนั้นกาํลงัอยูท่ี่ทุ่งนา เม่ือเขากลบัมาใกลตึ้กแลว้ ก็ไดย้นิเสียง
มโหรีและเตน้รํา เขาจึงเรียกบ่าวคนหน่ึงมาถามวา่ เขาทาํอะไรกนั 
 บ่าวจึงตอบวา่ “นอ้งของท่านกลบัมาแลว้ และบิดาไดใ้หฆ่้าลูกววัอว้นพี
เพราะไดลู้กกลบัมาโดยสวสัดิภาพ” ฝ่ายพี่ชายก็โกรธไม่ยอมเขา้ไป บิดาจึงออกมา
ชกัชวนเขา 
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 แต่เขาบอกบิดาว่า “ดูแน่ะ ข้าพเจ้าได้ปรนนิบติัท่านก่ีปีมาแล้ว และมิได้
ละเมิดคาํบญัชาของท่านสักขอ้หน่ึงเลย แมแ้ต่เพียงลูกววัสักตวัหน่ึงท่านก็ยงัไม่เคย
ให้ขา้พเจา้ เพื่อจะเล้ียงกนัเป็นท่ีร่ืนเริงยินดีกบัเพื่อนฝูงของขา้พเจา้ แต่เม่ือลูกคนน้ี
ของท่าน ผูไ้ดผ้ลาญทรัพยส์มบติัของท่านอยา่งเสเพล ท่านยงัไดฆ่้าลูกววัอว้นพีเล้ียง
เขา 
 บิดาจึงตอบเขาวา่ “ลูกเอ๋ย เจา้อยูก่บัเราเสมอ และส่ิงของทั้งหมดของเราก็
เป็นของเจา้ แต่สมควรท่ีเราจะไดร่ื้นเริงและยนิดี เพราะนอ้งของเจา้คนน้ีตายแลว้แต่
กลบัเป็นข้ึนมาอีก เขาหายไปแต่ไดม้าพบกนัอีก”   
 อาศยัอุปมาน้ี บิดาเป็นตวัแทนของพระเจา้ บุตรผูสุ้รุ่ยสุร่ายเป็นตวัแทนของ
คนบาปท่ีกลบัใจ บุตรผูสุ้รุ่ยสุร่ายน้ีก็เป็นเช่นเดียวกบัทุกคนท่ีหนัเหจิตวิญญาณออก
ห่างพระเจา้ และดาํรงชีวติตามอาํเภอใจและทาํบาป ดว้ยบาปน้ี เขาไดท้าํลายจิต
วญิญาณและพระพรทั้งปวงท่ีพระเจา้ประทานแก่เขา ไม่วา่จะเป็นชีวติ สุขภาพ ความ
เขม้แขง็ ความสามารถต่าง ๆ แต่เม่ือคนบาปไดใ้คร่ครวญ ถวายความสาํนึกบาปต่อ
พระเจา้ดว้ยใจจริง ถ่อมตน และหวงัจะไดรั้บพระกรุณาจากพระองค ์ แลว้พระองค ์ ผู ้
ทรงเป็นพระบิดาท่ีมีพระทยัเมตตาสงสาร พร้อมกบับรรดาทูตสวรรค ์ ก็จะทรงยนิดี
ต่อการกลบัมาของคนบาป อภยับาปทั้งส้ินแก่เขา ประหน่ึงวา่เขาไม่เคยกระทาํมา
ก่อน และจะตอบแทนเขาดว้ยพระเมตตาและพระพรนานา 
 ส่วนเร่ืองของบุตรคนโตนั้น พระผูช่้วยให้รอดทรงสอนวา่ ชาวคริสตท์ั้งปวง
ท่ีมีความเช่ือจกัตอ้งปรารถนาให้คนทุกคนพบกบัความรอด ดว้ยสุดวิญญาณของเขา 
ให้มีความยินดีต่อการกลบัใจของคนบาป ไม่ริษยาในความรักท่ีพระเจา้ทรงมอบให ้
และไม่สาํคญัตนวา่ควรค่าต่อพระเมตตามากกวา่คนท่ีเคยมีชีวติท่ีชัว่ชา้แลว้กลบัมาหา
พระองค ์    

 
 
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 15:11-32 
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ค าท านายของพระเยซูคริสต์ 
เร่ืองวาระสุดท้ายของโลก และ การเสดจ็กลบัมาคร้ังที่สองของ

พระองค์ 
 พระเยซูคริสต์ทรงทาํนายเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกบัโลกและคนทั้งปวงใน
อนาคต พระองคท์รงสอนว่าวาระสุดทา้ยของโลกกาํลงัมาถึง และว่าเผ่าพนัธ์ุมนุษย์
บนโลกจะลม้หายตายจากไป พระองคจึ์งจะเสด็จมายงัโลกเป็นคร้ังท่ีสอง และจะทาํ
ใหค้นทุกคนคืนชีพ ซ่ึงในเวลานั้น กายและวิญญาณของพวกเขาจะประสานกนั และ
กลบัเป็นข้ึนมาอีกคร้ัง แลว้พระเยซูคริสตจ์ะทรงประกาศคาํพิพากษาต่อทุกคนแต่ละ
คน อนัเป็นไปตามราชกิจของพระองค์ “อยา่ไดป้ระหลาดใจเลย เพราะเวลานั้นใกล้
เขา้มาแลว้ อนัเป็นเวลาท่ีทุกคนในหลุมฝังศพจกัไดย้ินพระสุรเสียงของพระบุตรพระ
เจา้ และผูท่ี้ไดย้ินนั้นก็จะลุกข้ึนจากหลุมของตน มีชีวิตข้ึนมา – คนท่ีทาํดีก็จะกลบั
เป็นข้ึนมามีชีวติ คนท่ีทาํชัว่ก็จะกลบัเป็นข้ึนมาถูกสาปแช่ง” 

 เหล่าสาวกทูลถามพระองคว์า่ “ขอทรงโปรดให้ขา้พระองคท์ั้งหลายทราบวา่ 
เหตุการณ์เหล่าน้ีจะบงัเกิดข้ึนเม่ือไร ส่ิงไรจะเป็นหมายสําคญัวา่ พระองคจ์ะเสด็จมา 
(คร้ังท่ีสอง) และยุคเก่าจะส้ินสุดลง” พระเยซูคริสต์ตรัสตอบโดยทรงเตือนวา่ก่อนท่ี
พระองค์จะเสด็จมายงัโลกดว้ยพระสิริรุ่งโรจน์นั้น จะเป็นช่วงเวลาท่ีประชาชนทุกข์
สาหสัอยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนนบัตั้งแต่มีโลกมา ทั้งยงัมีเร่ืองร้ายต่าง ๆ นานา ไม่
วา่จะเป็นความอดอยาก นํ้ าท่วม แผน่ดินไหว และ สงคราม เกิดความวุน่วายข้ึนเร่ือย 
ๆ ความเช่ือจะอ่อนแอลง ผูค้นจะเยน็ชาต่อกนั ผูเ้ผยพระวจนะและธรรมจารยป์ลอม
จะปรากฏตวัข้ึน เพื่อล่อลวงและนาํความเส่ือมให้ประชาชนด้วยคาํสอนแห่งวินาศ
และหายนะ แต่ก่อนหนา้นั้น พระวาจาของพระคริสตจ์ะถูกเผยแพร่ไปทัว่ทุกแห่งหน
บนโลก เพื่อเป็นประจกัษพ์ยานแก่คนทั้งปวง 



 
 

464 
 

พนัธสัญญาใหม่ 

 ก่อนท่ีโลกจะถึงกาลอวสานนั้น บนสวรรคจ์ะปรากฏหมายสําคญัอนัยิ่งใหญ่
และน่าคร่ันคร้าม ท้องทะเลจะคาํรามและแปรปรวน ผูค้นจะไร้หัวจิตหัวใจและ
สับสน พวกเขาจะหวาดกลวั และวิบติัท่ีคาดไวก้าํลงัจะมาถึงโลก และหลงัจากวนั
เวลาอนัป่ันป่วนนั้น พระอาทิตยจ์ะมืดดบั พระจนัทร์จะไม่ส่องแสง และดวงดาวจะ
ตกจากสวรรค ์แลว้อาํนาจทั้งปวงของสวรรคก์็จะถูกสั่นคลอน หมายสําคญัแห่งพระ
เยซูคริสต์ (กางเขนของพระองค์) จะปรากฏข้ึนบนสรวงสวรรค์ ชนทุกเผ่าพนัธ์ุบน
โลกจะร้องโหยหวนดว้ยความกลวัคาํพิพากษาของพระเจา้ พวกเขาจะเห็นพระเยซู
คริสตเ์สด็จลงมาบนเมฆแห่งสรวงสวรรค ์ดว้ยพระฤทธานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์
อนัยิง่ใหญ่ สายฟ้าฟาดในสวรรคจ์ากทิศตะวนัออกไปยงัทิศตะวนัตกส่องแสงวาบให้
ทุกแห่งพลนัมองเห็นฉนัใด พระบุตรแห่งพระเจา้ก็จะพลนัปรากฏแก่สายตาของทุก
คนฉนันั้น 

 สาวกของพระองคไ์ม่รู้ถึงวนัเวลาท่ีพระเยซูคริสตจ์ะเสด็จมา พระองคต์รัสวา่ 
“นอกจากพระบิดาแลว้ ไม่มีผูใ้ดรู้วา่จะเป็นวนัและเวลาใด” พระองคท์รงสอนให้
ระวงัและเตรียมพร้อมเสมอท่ีจะไดพ้บกบัพระองค ์
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 หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญยอห์น 5:24-29; นักบุญมทัธิว 24:3-44, 
นักบุญมาระโก 13:3-37 นักบุญลูกา 17:20-37 และ 21:7-36 
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อุปมาเร่ืองสาวพรหมจารีสิบคน 

 

 พระเยซูคริสต์ทรงใช้อุปมาเ ร่ืองสาวพรหมจารีสิบคน เพื่อให้ผู ้คน
เตรียมพร้อมเสมอท่ีจะพบกบัพระเจา้ คาํพิพากษาของพระองค์ ซ่ึงหมายความว่า
พร้อมสําหรับความตาย เพราะความตายคือจุดเร่ิมตน้ของคาํพิพากษาของพระเจา้ท่ีมี
ต่อมนุษย์ โดยในการอุปมาน้ี พระองค์เปรียบเรากบักลุ่มสาวพรหมจารีท่ีกาํลงัจะ
แต่งงาน ตามประเพณีการแต่งงานของทางตะวนัออกนั้น เจา้บ่าวจะไปหาเจา้สาวของ
ตนท่ีรออยูท่ี่บา้นบิดาของนาง แลว้ในตอนคํ่า พวกเพื่อน ๆ สาวพรหมจรรยข์องนาง 
จะตอ้งถือตะเกียงท่ีจุดไฟพบเจา้บ่าวเพื่อพาเขาไปหาคู่หมั้นดว้ยกนั 

 พระผูช่้วยให้รอดตรัสว่าอาณาจกัรสวรรค์เปรียบไดก้บัสาวพรหมจรรยสิ์บ
คน เป็นหญิงโง่ห้าคน และเป็นหญิงมีปัญญาห้าคน ถือตะเกียงของตนออกไปพบ
เจา้บ่าว ฝ่ายคนโง่นั้นเอาตะเกียงของตนไป แต่ไม่ไดเ้อานํ้ ามนัไปดว้ย ส่วนฝ่ายท่ีมี
ปัญญาเอาตะเกียงไปพร้อมกบันํ้ ามนัใส่ขวด เจา้บ่าวนั้นมาช้า พวกนางก็พากนัง่วง
และหลบัไป คร้ันเวลาเท่ียงคืนก็มีเสียงร้องมาว่า “ดูเถิด เจา้บ่าวมาแลว้ จงออกมารับ
ท่านเถิด” แลว้สาวพรหมจรรยท์ั้งหมดก็ลุกข้ึนปรับตะเกียงของตน พวกท่ีโง่นั้นก็พูด
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กบัพวกท่ีมีปัญญาวา่ “ขอแบ่งนํ้ ามนัของท่านให้เราบา้ง เพราะตะเกียงของเราจวนจะ
ดบัอยูแ่ลว้” พวกท่ีมีปัญญาจึงตอบว่า “น่ากลวันํ้ ามนัจะไม่พอสําหรับเราและเจา้ จง
ไปหาคนขาย ซ้ือสาํหรับตวัเองจะดีกวา่” เม่ือกาํลงัไปซ้ือนั้นเจา้บ่าวก็มาถึง ผูท่ี้พร้อม
อยูแ่ลว้ก็ไดไ้ปกบัท่านในการเล้ียงเน่ืองในงานสมรส แลว้ประตูก็ปิด  

 ภายหลงัหญิงพรหมจารีอีกห้าคนก็มาร้องวา่ “ท่านเจา้ขา้ ท่านเจา้ขา้ ขอเปิด
ใหข้า้พเจา้เขา้ไปดว้ย” 

 ฝ่ายท่านตอบวา่ “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายวา่ เราไม่รู้จกัท่าน” เม่ือ
จบการอุปมาน้ีแลว้ พระผูช่้วยใหร้อดตรัสวา่ “เหตุฉะนั้น จงเฝ้าระวงัอยู ่ เพราะท่าน
ทั้งหลายไม่รู้กาํหนดวนัหรือโมงท่ี บุตรแห่งมนุษย์ มาถึง” 

 “สาวพรหมจารีโง่” เป็นเฉกเช่นคนท่ีไม่ใส่ใจ ซ่ึงรู้ตวัดีอยูว่า่จะตอ้งรับฟังคาํ
พิพากษาของพระเจา้ แต่ไม่ไดเ้ตรียมตวัเพื่อการนั้นในขณะท่ีกาํลงัมีชีวติอยูบ่นโลก 
และความตายยงัมาไม่ถึง พวกเขาไม่ไดส้าํนึกบาปของตนและยงัไม่ทาํความดีดว้ย 
“น า้มันในตะเกยีง” หมายถึงการทาํความดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ กระทาํดว้ยความเมตตา 
“การนอนหลบัของสาวพรหมจารี” แทนความตายของผูค้น 

 พระเยซูคริสต ์ผูเ้ป็นผูพ้ิพากษา “เจ้าบ่าว” ของเรา จะเสด็จมายงัโลก และคน
ตายทุกคนจะต่ืนจากการหลบัไหลแห่งมรณา นัน่คือ พวกเขาจะไดรั้บการพลิกฟ้ืนคืน
ชีพ เม่ือความตายมาเยือน ไม่วา่เขาจะพร้อมรับคาํพิพากษาของพระเจา้หรือไม่ เขาก็
จะตอ้งรับ คนท่ีไม่ใส่ใจก็จะไม่สามารถขอใหใ้ครท่ีไหนมาช่วยได ้พวกเขาก็จะไดย้นิ
พระวาจาอนัขมข่ืนจากพระคริสตว์า่ “จงไปเสีย เราไม่รู้จกัเจา้”     

 หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 25:1-13 
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อุปมาเร่ืองเงนิตะลนัต์ 

 พระเยซูคริสตย์งัตรัสถึงอุปมาหน่ึงเพื่อตาํหนิความเกียจคร้านและการละเลย
ของเรา 

 บุตรแห่งมนุษยก์็เป็นเช่นคนคนหน่ึงท่ีเดินทางไปยงัแดนไกล จึงเรียกบ่าว
ของตนมาฝากทรัพยส์มบติัไว ้ คนหน่ึงท่านให้หา้ตะลนัต ์ คนหน่ึงสองตะลนัต ์ และ
อีกคนหน่ึงตะลนัตเ์ดียว ตามความสามารถของแต่ละคน แลว้ท่านก็ไป 

 คนท่ีไดรั้บหา้ตะลนัตน์ั้นก็เอาเงินนั้นไปคา้ขายทนัทีไดก้าํไรเท่าตวั คนท่ี
ไดรั้บสองตะลนัตน์ั้นก็ไดก้าํไรเท่าตวัเหมือนกนั แต่คนท่ีไดรั้บตะลนัตเ์ดียวไม่อยาก
ทาํงาน จึงไดข้ดุหลุมซ่อนเงินของนายไว ้ 

 คร้ันอยูม่าชา้นาน นายจึงมาคิดบญัชีกบับ่าว คนท่ีไดรั้บหา้ตะลนัตก์็เอาเงิน
กาํไรอีกหา้ตะสันตม์าช้ีแจงวา่ “นายเจา้ขา้ ท่านไดม้อบเงินหา้ตะลนัตไ์วก้บัขา้พเจา้ ดู
เถิด ขา้พเจา้ไดก้าํไรมาอีกหา้ตะลนัต”์ 

 นายจึงตอบวา่ “ดีแลว้ เจา้เป็นบ่าวท่ีดีและสัตยซ่ื์อ เจา้สัตยซ่ื์อในของเล็กนอ้ย 
เราจะตั้งเจา้ให้ดูของมาก เจา้จงปรีดีร่วมสุขกบันายของเจา้เถิด” 

คนท่ีไดรั้บสองตะลนัตม์าช้ีแจงดว้ยวา่ “นายเจา้ขา้ ท่านไดม้อบเงินสองตะ-
ลนัตไ์วก้บัขา้พเจา้ ดูเถิด ขา้พเจา้ไดก้าํไรมาอีกสองตะลนัต”์  

 นายจึงตอบวา่ “ดีแลว้ เจา้เป็นบ่าวท่ีดีและสัตยซ่ื์อ เจา้สัตยซ่ื์อในของเล็กนอ้ย 
เราจะตั้งเจา้ให้ดูของมาก เจา้จงปรีดีร่วมสุขกบันายของเจา้เถิด” 
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ฝ่ายคนท่ีไดรั้บตะลนัต์เดียวมาช้ีแจงดว้ยว่า “นายเจา้ขา้ ขา้พเจา้รู้อยู่ว่าท่าน
เป็นคนใจแขง็ เก่ียวผลท่ีท่านมิไดห้วา่น เก็บสํ่าสมท่ีท่านมิไดโ้ปรย ขา้พเจา้กลวัจึงเอา
เงินของท่านไปซ่อนไวใ้ตดิ้น ดูเถิด น่ีแหละเงินของท่าน” 

นายจึงตอบวา่ “อา้ยขา้ชัว่ชา้และเกียจคร้าน เจา้ก็รู้หรือวา่เราเก่ียวท่ีเรามิได้
หวา่น เก็บสํ่าสมท่ีเรามิไดโ้ปรย เหตุฉะนั้น เจา้ควรเอาเงินของเราไปฝากไวท่ี้ธนาคาร 
เม่ือเรามาจะไดรั้บเงินของเราทั้งดอกเบ้ียดว้ย เพราะฉะนั้น จงเอาเงินตะลนัตเ์ดียวนั้น
จากเขาไปใหค้นท่ีมีสิบตะลนัต ์ ดว้ยวา่ผูใ้ดมีอยูแ่ลว้จะเพิ่มเติมใหผู้น้ั้นจนมีเหลือเฟือ 
แต่ผูท่ี้ไม่มี แมว้า่ซ่ึงเขามีอยูก่็จะตอ้งเอาไปจากเขา เอาอา้ยขา้ชาติชัว่ชา้ไปทิ้งเสียท่ีมืด
ภายนอก ซ่ึงท่ีนัน่จะมีการร้องไหข้บเข้ียวเค้ียวฟัน” 

เม่ือพระเยซูคริสตต์รัสอุปมานั้นแลว้ก็ทรงร้องวา่ “ใครมีหูไวฟั้ง ก็จงฟังเถิด” 

อุปมาน้ีหมายความวา่ คนทุกคนไดรั้บพระพรนานาจากพระเจา้ ไม่วา่จะเป็น 
ชีวติ สุขภาพ ความเขม้แขง็ พละกาํลงัทางจิตวญิญาณ ส่ิงดี ๆ ในชีวติ และอ่ืน ๆ 
เพื่อใหเ้ราใชใ้นการอุทิศถวายแด่พระเจา้และเพื่อนบา้นของเรา โดยในอุปมาน้ี เป็นท่ี
เขา้ใจวา่เงินตะลนัตส่ื์อถึงพระพรทั้งปวงของพระองค ์ พระองคท์รงตระหนกัดีวา่แต่
ละคนมีความจาํเป็นเท่าใดตามกาํลงัของตน บางคนจึงไดรั้บมาก บางคนก็ไดรั้บนอ้ย 
ผูใ้ดท่ีใชพ้ระพรของพระเจา้ ผูน้ั้นก็พึงตอบแทนพระองคเ์ม่ือพระองคเ์สด็จมาคร้ังท่ี
สอง ผูใ้ดท่ีใชพ้ระพรใหเ้ป็นคุณกบัตนเองและผูอ่ื้น ผูน้ั้นจะไดรั้บการชมเชยจากพระ
เจา้พร้อมกบัความปรีดีแห่งสวรรคนิ์รันดร แต่ผูใ้ดเกียจคร้านและไม่แยแส ก็จะถูก
ประนามจากพระองคพ์ร้อมกบัความทุกขนิ์รันดร์ 

หมายเหตุ  : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 25:14-30; นักบุญลูกา 19:11-28 
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การพพิากษาคร้ังสุดท้าย 

 

พระเยซูคริสตท์รงสอนประชาชนเร่ืองการพิพากษาประชาชาติคร้ังสุดทา้ย
อนัน่ายาํเกรงในการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค ์ดงัน้ี 

เม่ือบุตรแห่งมนุษยเ์สด็จมาดว้ยพระบารมีพร้อมมวลทูตสวรรค ์ พระองคจ์ะ
ประทบับนบลัลงักอ์ยา่งกษตัริยด์ว้ยพระสิริรุ่งโรจน์ บรรดาประชาชาติต่าง ๆ จะ
ชุมนุมพร้อมกนัเบ้ืองพระพกัตร์พระองค ์ และพระองคจ์ะทรงแยกมนุษยท์ั้งหลาย
ออกเป็นสองพวก พวกหน่ึงคือผูมี้ความเช่ือและเป็นคนชอบธรรม อีกพวกหน่ึงเป็นผู ้
ไม่เช่ือในพระเจา้และเป็นคนบาป ประหน่ึงผูเ้ล้ียงแกะจะแยกแกะออกจากแพะ ส่วน
ฝงูแกะซ่ึงหมายถึงผูช้อบธรรมนั้นจะทรงจดัให้อยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถข์องพระองค ์ แต่
ฝงูแพะ ซ่ึงหมายถึงคนบาปนั้นจะทรงจดัใหอ้ยูเ่บ้ืองซา้ย 

แลว้องคก์ษตัริยจ์ะตรัสกบับรรดาผูอ้ยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถ์ของพระองคว์า่ “มา
เถิด ท่านทั้งหลายท่ีไดรั้บพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจกัรซ่ึงได้
ตระเตรียมไวส้าํหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก เพราะวา่เม่ือเราหิว ท่าน
ทั้งหลายก็ไดจ้ดัหาใหเ้รากิน เรากระหายนํ้า ท่านก็ใหเ้ราด่ืม เราเป็นแขกแปลกหนา้ 
ท่านก็ไดต้อ้นรับเราไว ้ เราเปลือยกาย ท่านก็ไดใ้หเ้ส้ือผา้เรานุ่งห่ม เม่ือเราเจบ็ป่วย 
ท่านก็ไดม้าเยีย่มเอาใจใส่เรา เม่ือเราตอ้งจาํอยูใ่นพนัธนาการ ท่านก็ไดม้าเยีย่มเรา 

เวลานั้น บรรดาผูช้อบธรรมจะกราบทูลวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ท่ีขา้พระองคเ์ห็น
พระองค์ทรงหิวหรือทรงกระหายนํ้ า และได้จดัมาถวายแด่พระองค์แต่เม่ือไร ท่ีขา้
พระองคไ์ดเ้ห็นพระองคท์รงเป็นแขกแปลกหนา้ และไดต้อ้นรับไวห้รือเปลือยพระ-
กาย และไดส้วมฉลองพระองค์ให้แต่เม่ือไร ท่ีขา้พระองคเ์ห็นพระองคป์ระชวรหรือ
ตอ้งจาํอยูใ่นพนัธนาการ และไดม้าเฝ้าพระองคน์ั้นแต่เม่ือไร” 
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 แลว้องคก์ษตัริยจ์ะตรัสตอบเขาวา่ “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายวา่ ซ่ึง
ท่านไดก้ระทาํแก่คนใดคนหน่ึงในพวกพี่นอ้งของเราน้ี (เพื่อคนท่ีขาดแคลน) ก็
เหมือนกระทาํแก่เราดว้ย” 
 พระองค์จะตรัสกบับรรดาผูท่ี้อยู่เบ้ืองซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่า “ท่าน
ทั้งหลายผูต้อ้งแช่งสาปจงถอยไปจากเรา เขา้สู่เพลิงท่ีไหมอ้ยู่เป็นนิจ ซ่ึงเตรียมไว้
สําหรับมารร้ายและสมุนของมนันั้น เพราะว่าเม่ือเราหิว ท่านก็มิได้ให้เรากิน เรา
กระหายนํ้า ท่านก็มิไดใ้หเ้ราด่ืม เราเป็นแขกแปลกหนา้ ท่านก็ไม่ไดต้อ้นรับเราไว ้เรา
เปลือยกาย ท่านก็ไม่ไดใ้ห้เส้ือผา้เรานุ่งห่ม เราเจ็บป่วยและตอ้งจาํอยูใ่นพนัธนาการ 
ท่านไม่ไดม้าเยีย่มเรา” 
 เขาทั้งหลายจะทูลวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ท่ีขา้พระองคไ์ดเ้ห็นพระองคท์รงหิว
หรือทรงกระหายนํ้า หรือทรงเป็นแขกแปลกหนา้หรือเปลือยพระกาย หรือประชวร 
หรือตอ้งจาํอยูใ่นพนัธนาการ และขา้พระองคมิ์ไดป้รนนิบติัพระองคน์ั้นแต่เม่ือไร” 
 เม่ือนั้น พระองคจ์ะตรัสกบัเขาวา่ “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ซ่ึง
ท่านมิไดก้ระทาํแก่ผูต้ ํ่าตอ้ยท่ีสุดสักคนหน่ึงในพวกน้ี ก็เหมือนท่านมิไดก้ระทาํแก่เรา
ดว้ย” และพวกเหล่าน้ีจะตอ้งออกไปรับโทษอยูเ่ป็นนิจ   แต่ผูช้อบธรรมจะเขา้สู่ชีวิต
นิรันดร์” 
 วนันั้นจะเป็นวนัสาํคญัและน่ายาํเกรงของเราทุกคน จึงกล่าวไดว้า่คาํพิพาษา
น้ี น่าย าเกรง เพราะการกระทาํ คาํพดู ความคิดและตณัหาท่ีลบัท่ีสุดของเราจะถูก
เปิดเผยต่อทุกคน และจะไม่มีใครช่วยเราได ้ เพราะ ค าพพิากษาของพระเจ้าเทีย่ง
ธรรม คนแต่ละคนจะถูกพิพากษาตามการกระทาํของตน  

 
 
หมายเหตุ  : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 25:31-46 
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ลาซารัสฟ้ืนขึน้ 

เม่ือเทศกาลปัสกาของพวกยวิไดใ้กลเ้ขา้มา และจวนถึงวาระสุดทา้ยของพระ
เยซูคริสตบ์นโลกน้ี ความมุ่งร้ายของผูน้าํพวกฟาริสีและพวกยวิก็มาถึงขีดสุด จิตใจ
ของพวกเขาแขง็กระดา้งดว้ยความริษยา ความมวัเมาอาํนาจ และ ความชัว่ชา้นานา 
ทั้งยงัไม่ตอ้งการยอมรับคาํสอนของพระคริสตท่ี์เรียบง่ายและเอ้ืออาทร จึงพยายามหา
โอกาสเหมาะ เพื่อจบัพระผูช่้วยใหร้อด และนาํความตายมาสู่พระองค ์ บดัน้ี เวลานั้น
มาถึงแลว้ อาํนาจมืดก่อตวัข้ึน และพระองคท์รงถูกทรยศดว้ยนํ้ามือมนุษย ์

ณ หมู่บา้นเบธานีในเวลาน้ี ลาซารัส นอ้งชายของมารธาและมารียล์ม้ป่วยลง 
พระองคท์รงรักลาซารัสและพี่สาวทั้งสอง พระองคย์งัเสด็จเยอืนและทรงอวยพรให้
ครอบครัวน้ีอยูเ่ป็นนิจ 

พระเยซูคริสตไ์ม่ไดป้ระทบัอยูท่ี่ยเูดียในเวลาท่ีลาซารัสลม้ป่วย พี่สาวทั้งสอง
จึงให้คนไปเฝ้าพระองคท์ูลว่า “พระอาจารยเ์จา้ขา้ ผูท่ี้พระองค์ทรงรักนั้นกาํลงัป่วย
อยู”่ 

แต่เม่ือพระเยซูทรงไดย้ินแลว้ก็ตรัสวา่ “โรคนั้นจะไม่ถึงตาย แต่เป็นไปเพื่อ
เชิดชูพระเกียรติของพระเจา้ เพื่อใหพ้ระบุตรของพระเจา้ทรงไดรั้บเกียรติดว้ยการ
นั้น”  

พระองค์ประทบัต่ออีกสองวนั หลงัจากนั้น พระองค์ก็ตรัสกบัพวกสาวกว่า 
“เราเขา้ไปในแควน้ยูเดียกนัอีกเถิด ลาซารัสสหายของเราหลบัไปแลว้ แต่เราไปเพื่อ
จะปลุกใหเ้ขาต่ืน” พระเยซูคริสตต์รัสกบัพวกสาวกถึงความตายของลาซารัส แต่พวก
เขาคิดวา่พระองคต์รัสถึงการนอนหลบัตามปกติ และดว้ยเห็นวา่การนอนหลบัในยาม
เจ็บป่วยเป็นสัญญาณท่ีดีของการฟ้ืนจากไข ้จึงทูลพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ ถา้เขา
หลบัอยูเ่ขาก็คงจะหายดี” 
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พระเยซูคริสตจึ์งตรัสกบัเขาตรง ๆ วา่ “ลาซารัสตายแลว้ เพื่อเห็นแก่ท่าน
ทั้งหลาย เราจึงยนิดีท่ีเรามิไดอ้ยูท่ี่นัน่ เพื่อท่านจะไดเ้ช่ือ เราไปหาเขากนัเถิด” 

คร้ันพระเยซูเสด็จมาถึงเบธานี ลาซารัสถูกนาํไปท่ีอุโมงคฝั์งศพส่ีวนัแลว้ 
พวกยวิหลายคนไดเ้ดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มมาหามารธาและมารียเ์พื่อจะปลอบโยน
พวกเธอ  

คร้ันมารธารู้ข่าววา่พระเยซูกาํลงัเสด็จมาก็รีบรุดไปเฝ้าพระองค ์แต่มารียน์ัง่
อยู่ในเรือนด้วยความโศกยิ่ง เม่ือมารธาพบพระผูช่้วยให้รอด นางทูลพระองค์ว่า 
“พระองค์เจา้ขา้ ถา้พระองค์อยูท่ี่น่ี นอ้งชายของขา้พระองคก์็คงไม่ตาย ถึงแมเ้ด๋ียวน้ี
ขา้พระองค์ก็ทราบว่าส่ิงใด ๆ ท่ีพระองค์จะทูลขอจากพระเจา้ พระเจา้จะทรงโปรด
ประทานแก่พระองค”์ 

พระเยซูตรัสกบันางวา่ “นอ้งชายของเจา้จะฟ้ืนข้ึนมาอีก” 

มารธาทูลพระองคว์า่ “ขา้พระองคท์ราบแลว้วา่เขาจะฟ้ืนข้ึนมาอีกในวนั
สุดทา้ย (หมายถึงในการฟ้ืนข้ึนมาของคนทั้งปวงในวนัส้ินโลก)” 

  

ลาซารัสฟ้ืนข้ึน 
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 พระเยซูตรัสกับนางว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นข้ึนและมีชีวิต ผูท่ี้
วางใจในเรานั้น ถึงแมว้า่เขาตายแลว้ก็ยงัจะมีชีวติอีก และทุกคนท่ีมีชีวิตและวางใจใน
เราจะไม่ตายเลย เจา้เช่ืออยา่งน้ีไหม” 

 มารธาทูลพระองคว์า่  “เช่ือพระเจา้ขา้ ขา้พระองคเ์ช่ือวา่พระองคท์รงเป็น
พระคริสต ์พระบุตรของพระเจา้ท่ีเสด็จมาในโลก” เม่ือนางทูลดงัน้ีแลว้ก็รีบกลบับา้น
ไปและกระซิบกบัมารียน์อ้งสาววา่ “พระอาจารยเ์สด็จมาแลว้ และทรงเรียกเจา้” 

 เม่ือมารียท์ราบข่าวท่ีน่ายนิดีน้ี ก็รีบลุกข้ึนไปเฝ้าพระเยซูคริสต ์เม่ือพวกยิวท่ี
อยู่กับมารีย์ในเรือนกําลังปลอบโยนเธออยู่ เห็นมารีย์รีบลุกข้ึนเดินออกไป เขา
ทั้งหลายจึงตามเธอไป นึกว่าเธอจะไปร้องไห้ท่ีอุโมงค์ ฝ่ายพระผูช่้วยให้รอดนั้นยงั
ไม่เสด็จเขา้ไปในหมู่บา้น แต่ยงัทรงประทบัอยู ่ณ ท่ีซ่ึงมารธาพบพระองคน์ั้น 

คร้ันมารียม์าถึงท่ีซ่ึงพระเยซูประทบัอยู ่ จึงกม้ลงแทบพระบาทของพระองค์
ทูลวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ ถา้พระองคป์ระทบัอยูท่ี่น่ี นอ้งชายของขา้พระองคก์็คงไม่ตาย” 

เม่ือพระเยซูทอดพระเนตรเห็นเธอร้องไห้ และพวกยิวท่ีมากบัเธอก็ร้องไห้
ดว้ย พระองคก์็ทรงสะเทือนพระทยั และตรัสวา่ “พวกเจา้เอาศพเขาไปไวท่ี้ไหน” 

เขาทูลพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ เชิญเสด็จมาทอดพระเนตรเถิด” พระเยซูก็
กนัแสง 

เม่ือพวกเขามาถึงอุโมงค์ฝังศพของลาซารัส อุโมงค์นั้นเป็นถํ้ า มีหินก้อน
หน่ึงวางปิดปากไว ้พระคริสตต์รัสวา่  “จงเอาหินออกเสีย” 

มารธาจึงทูลพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ ป่านน้ีศพมีกล่ินเหมน็แลว้ เพราะวา่
เขาตายมาส่ีวนัแลว้” 
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พระเยซูตรัสกบันางวา่ “เราบอกเจา้แลว้มิใช่หรือวา่ ถา้เจา้เช่ือ เจา้ก็จะไดเ้ห็น
ความยิง่ใหญ่ของพระเจา้” พวกเขาจึงเอาหินออก 

พระเยซูทรงเงยพระพกัตร์ข้ึนทูลตรัสกบัพระบิดาเจา้ว่า “ขา้แต่พระบิดา ขา้
พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ ท่ีพระองค์ทรงโปรดสดบัฟังขา้พระองค ์ขา้พระองค์
ทราบวา่พระองคท์รงฟังขา้พระองคอ์ยูเ่สมอ แต่ท่ีขา้พระองคก์ล่าวอยา่งน้ีก็เพราะเห็น
แก่ประชาชนท่ียนือยูท่ี่น่ี เพื่อเขาจะไดเ้ช่ือวา่พระองคท์รงใชข้า้พระองคม์า”  

เม่ือพระองคต์รัสดงันั้นแลว้จึงเปล่งพระสุรเสียง ตรัสวา่ “ลาซารัสเอ๋ย จง
ออกมาเถิด” ผูต้ายนั้นก็ออกมา มีผา้พนัมือและเทา้ และท่ีหนา้ก็มีผา้พนัอยูด่ว้ย ซ่ึง
เป็นลกัษณะของการแต่งตวัศพของชาวยวิ 

 พระเยซูตรัสกบัพวกเขาว่า “จงแกผ้า้ท่ีพนัออกเสีย แลว้ปล่อยเขาเถิด” แลว้
พวกยวิทั้งหลายท่ีอยูท่ี่นัน่และเห็นอศัจรรยน้ี์ ก็ศรัทธาพระองค ์แต่พวกเขาบางคนไป
หาพวกฟาริสี เล่าเหตุการณ์ท่ีพระเยซูได้ทรงกระทาํให้ฟัง พวกมหาปุโรหิตและ
พวกฟาริสีนั้นเป็นศตัรูของพระคริสต์ก็ขุ่นเคืองและกลวัว่าคนทั้งปวงจะศรัทธาใน
พระเยซูคริสต ์จึงเรียกประชุมสมาชิกสภาแลว้จึงเห็นพอ้งกนัให้ฆ่าพระเยซูคริสตเ์สีย 
คาํร่ําลือเร่ืองมหัศจรรย์น้ีแพร่สะพดัไปทั่วกรุงเยรูซาเล็ม พวกยิวหลายคนไปหา
ลาซารัสท่ีบา้น และไดพ้บเขา จึงพากนัศรัทธาในพระเยซูคริสต ์แลว้พวกมหาปุโรหิต
กบัพวกอาลกัษณ์ก็วางแผนฆ่าลาซารัส แต่เม่ือลาซารัสฟ้ืนข้ึนมาโดยอาศยัพระผูช่้วย
ให้รอดแล้ว เขาก็มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกยาว และต่อมาได้เป็นพระสังฆราชแห่งเกาะ
ไซปรัส 

 

หมายเหตุ  : ดูในพระวรสารนักบุญยอห์น 11:1-57 และ 12:9-11  
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พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิกาํหนดใหว้นัเสาร์ในสัปดาห์ท่ีหก
ของเทศกาลมหาพรต  (วนัก่อนวนัอาทิตยใ์บปาลม์) เป็นวนัระลึกถึงมหศัจรรยข์อง
พระผูช่้วยใหร้อด ท่ีไดท้รงทาํใหล้าซารัสฟ้ืนข้ึนมา 

 

เสดจ็เข้ากรุงเยรูซาเลม็อย่างผู้พชิิต 

 

หลังจากท่ีพระเยซูคริสต์ทรงทําให้ลาซารัสฟ้ืนข้ึน ซ่ึงเป็นหกวนัก่อน
เทศกาลปัสกาของชาวยวิ พระองคไ์ดเ้สด็จเขา้กรุงเยรูซาเล็มอยา่งผูพ้ิชิต เพื่อแสดงวา่
พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ผูเ้ป็นราชาอย่างแทจ้ริงและจะทรงเขา้สู่ความตายโดย
สมคัรพระทยั 
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คร้ันพวกพระองคม์าใกลก้รุงเยรูซาเล็ม เดินทางถึงหมู่บา้นเบธฟายี เชิงภูเขา
มะกอกเทศ แล้วพระเยซูทรงใช้สาวกสองคน รับสั่งว่า “จงเขา้ไปในหมู่บา้นท่ีอยู่
ตรงหนา้ท่าน คร้ันเขา้ไปแลว้ในทนัใดนั้น ท่านจะพบแม่ลาตวัหน่ึงผกูอยูก่บัลูกของ
มนั ท่ียงัไม่เคยมีใครข้ึนข่ีเลย จงแกม้นัจูงมาให้เรา ถา้มีผูใ้ดวา่อะไรแก่ท่าน ท่านจงวา่ 
‘พระองคต์อ้งประสงค’์ ” 

สาวกท่ีรับใชน้ั้นไดไ้ปพบเหมือนท่ีพระองคต์รัสแก่เขาแลว้ พวกเขาไดจู้งแม่
ลาและลูกลามา เอาเส้ือของตนปูบนหลงัลูกลา และทูลเชิญพระเยซูข้ึนประทบั 

ในเวลาเดียวกนั ชาวเยรูซาเล็มท่ีทราบว่าพระเยซูผูท้รงทาํให้ลาซารัสฟ้ืน
หลังจากตายตายมาได้ส่ีวนั ผูน้ี้กาํลังเสด็จมาท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ฝูงชนทั้งหลายท่ีมา
ชุมนุมกนัทุกหนทุกแห่งเพื่อฉลองปัสกา ก็พากนัไปเฝ้าพระองค์ มีผูค้นจาํนวนมาก
เอาเส้ือผา้ของตนปูลงตามถนนหนทางเบ้ืองพระพกัตร์พระองค์ บางคนก็ถือทาง
อินทผลมัมาปู ฝ่ายคนท่ีเดินไปขา้งหน้า กบัผูท่ี้ตามมาขา้งหลงั ก็โห่ร้องดว้ยความ
ยินดีวา่ “โฮสันนา (สันติสุข) บุตรดาวิด ขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในนามขององค์พระผู้
เป็นเจ้าทรงพระเจริญ” หมายความว่า ผูท่ี้พระเจ้าทรงส่งให้เสด็จมาในนามของ
พระองค ์นั้นสมควรไดรั้บการสรรเสริญยิ่ง “โอ้ กษัตริย์แห่งอิสราเอล โฮสันนาในที่
สูงสุด”  

เม่ือพระผูช่้วยให้รอดเสด็จมาใกลก้รุงเยรูซาเล็ม ก็ทรงแหงนพระพกัตร์ข้ึน
ดว้ยความโทมนสั พระองคท์รงทราบวา่ผูค้นจะพากนัปฏิเสธพระองคผ์ูท้รงเป็นพระ
ผูช่้วยให้รอดของพวกเขา และกรุงเยรูซาเล็มจะพงัพินาศ พระองคจึ์งกนัแสงตรัสว่า 
“เจา้รู้ในกาลวนัน้ีดว้ยซํ้ าวา่อะไรจะช่วยใหเ้จา้รอด แต่เวลาน้ีส่ิงนั้นถูกปิดบงัไว ้เจา้จึง
มองไม่เห็น” หมายความวา่ เจา้ด้ือดึงหลบัตาไม่รับรู้ถึงพระเมตตาของพระเจา้ท่ีมีต่อ
เจา้ “ดว้ยวา่เวลาจะมาถึงเจา้ เม่ือศตัรูของเจา้จะก่อเชิงเทินสู้กบัเจา้ และลอ้มขงัเจา้ไว้
ทุกดา้น แลว้จะเหวี่ยงเจา้ลงให้ราบบนพื้นดิน พร้อมกบัลูก ๆ ของเจา้ และเขาจะไม่
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วางศิลาซอ้นทบัเจา้เลย เพราะเจา้ไม่ไดรู้้ (ไม่อยากรับรู้) เวลาท่ีทรงเสด็จเยือน (เวลาท่ี
พระองคเ์สด็จมาเยีย่มเจา้)” 

เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จเขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็มแลว้ ประชาชนทัว่ทั้งกรุงก็พา
กนัแตกต่ืน ถามวา่ “น่ีใครกนั”  

 ฝูงชนก็ตอบว่า “น่ีคือเยซูผูเ้ผยพระวจนะ ซ่ึงมาจากนาซาเร็ธแควน้กาลิลี” 
และบอกกล่าวกนัเร่ืองท่ีพระองคท์รงเรียกลาซารัสข้ึนมาจากหลุมฝังศพและทรงทาํ
ใหเ้ขาฟ้ืนจากความตาย 

 พระเยซูเสด็จเขา้ไปในพระวิหาร และก็เป็นเช่นเดียวกบัเม่ือปีแรกท่ีพระองค์
ทรงเทศนา พระองคท์รงขบัไล่บรรดาผูซ้ื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้น ตรัสกบัเขาวา่ 
“มีพระวจนะเขียนไวว้า่ ‘ใหเ้รียกนิเวศของเราวา่เป็นนิเวศแห่งภาวนา’ แต่เจา้ทั้งหลาย
มากระทาํใหเ้ป็นถํ้าของพวกโจร” 

 คนตาบอดและคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณพระวิหาร และ
พระองค์ทรงรักษาเขาให้หาย บรรดาผูค้นท่ีเห็นส่ิงอัศจรรย์ท่ีพระเยซูคริสต์ทรง
กระทาํ ก็พากนัสรรเสริญพระองคย์ิง่ข้ึน แมแ้ต่เด็กเล็ก ๆ ท่ีอยูใ่นพระวิหารก็ยงัร้องวา่ 
“โฮสันนาแด่บุตรดาวดิ” 

พวกมหาปุโรหิตกบัพวกอาลกัษณ์ก็พากนัแคน้เคือง ทูลพระองคว์า่ “ท่าน
ไม่ไดย้นิท่ีเขาร้องหรือ” 

พระเยซูคริสต์ตรัสตอบว่า “ได้ยินแล้ว พวกท่านยงัไม่เคยอ่านหรือว่า 
พระองค์ทรงท าให้ค าสรรเสริญอันจริงแท้ออกมาจากปากเด็กและทารกท่ียังไม่หย่า
นม (สดด.8:3)”  พระเยซูคริสตท์รงเทศนาสั่งสอนท่ีพระวิหารทุกวนั เม่ือถึงเวลาเยน็
พระองคไ์ดเ้สด็จออกไปจากกรุง พวกมหาปุโรหิต พวกอาลกัษณ์ และพวกคนสําคญั 
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หาช่องท่ีจะประหารพระองค์เสีย แต่ก็ทาํไม่ได้ เพราะผูค้นทั้งปวงต่างเฝ้ารอฟังคาํ
สอนของพระองค ์

หมายเหตุ  : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 21:1-17; นักบุญมาระโก 11:1-19; 
นักบุญลูกา 19:29-48; นักบุญยอห์น 12:12-19 

พระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์อันศักด์ิสิทธ์ิเฉลิมฉลองการเสด็จเข้ากรุง
เยรูซาเล็มของพระองคอ์ยา่งผูพ้ิชิต ในวนัอาทิตยสุ์ดทา้ยก่อนการฉลองใหญ่ปัสกา ซ่ึง
ถือเป็นเทศกาลสําคญั เรียกอีกอย่างว่า วันอาทิตย์ใบปาล์ม โดยในการฉลองน้ี ใน
ระหว่างการสวดมนตต์ลอดทั้งคืน หรือการสวดภาวนาภาคเช้า จะมีการนาํใบปาล์ม 
ใบหลิว หรือพืชท่ีเติบโตในช่วงตน้ฤดูฝน มาเสกและแจกจ่ายให้กบัผูมี้ความเช่ือ ใน
สมยัก่อนนั้น จะใช้ก่ิงไมใ้บเขียวตอ้นรับเม่ือกษตัริยเ์ดินทางกลบัมาพร้อมชัยชนะ
เหนือศตัรู เราถือก่ิงไมท่ี้ผลิใบแรกในฤดูฝนเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระผูช่้วยให้รอด 
ท่ีพระองค์ทรงเป็นผูมี้ชยัเหนือความตาย เพราะพระองค์ทรงทาํให้คนตายฟ้ืน และ
วนัน้ีเป็นวนัท่ีพระองคเ์สด็จเขา้กรุงเยรูซาเล็มเพื่อส้ินพระชนม์ดว้ยบาปของเรา และ
ทรงกลับเป็นข้ึนมาอีกคร้ัง จึงถือได้ว่าทรงช่วยเราจากความตายและความทุกข์
ทรมานอนัเป็นนิรันดร์ ก่ิงไมท่ี้เราใช้นั้นเปรียบไดก้บั เคร่ืองหมายแห่งชัยชนะ ของ
พระคริสต์ เหนือความตาย และทาํให้เราระลึกถึงการฟ้ืนจากความตายของพวกเรา
ทุกคนในโลกหนา้ 

บทสรรเสริญ  (ตาปาเร่ียน) 

การยืนยนัถึงการจะทรงคืนพระชนม์ของพระคริสต์ องค์ผูท้รงชุบชีวิตของ
ลาซารัสจากความตาย ก่อนจะทรงรับความทรมานของพระองค์ เหตุฉนั้น เราจึงร้อง
สรรเสริญ อยา่งมีชยัดัง่ทารก ต่อองคพ์ระคริสตผ์ูมี้ชยัเหนือความมรณา โยหนันา องค์
ผูสู้งส่ง ขอพระพรของพระองคจ์งมีแด่พระนามของพระองค ์ 
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อุปมาเร่ืองพวกคนเช่าสวนผู้ช่ัวร้าย 

 

เม่ือพระเยซูคริสตเจา้ประทบัอยูใ่นพระวหิาร พระองคท์รงหนัไปตรัสกบั
พวกมหาปุโรหิต พวกอาลกัษณ์ และพวกผูอ้าวโุส ดว้ยอุปมาน้ี 

ยงัมีเจา้ของสวนผูห้น่ึง ไดท้าํสวนองุ่นแลว้ลอ้มร้ัวไวร้อบ เขาไดส้กดับ่อย ํ่า
องุ่นในสวน และสร้างหอเฝ้า ใหพ้วกคนเช่าสวนเฝ้า แลว้ไปต่างถ่ินเสีย 

คร้ันจวนถึงฤดูออกผล เจา้ของสวนจึงใชพ้วกบ่าวไปหาพวกคนเช่าสวนเพื่อ
จะรับผลของเขา แต่พวกคนเช่าสวนนั้นจบับ่าวพวกนั้นเฆ่ียนตีเสียคนหน่ึง ฆ่าเสียคน
หน่ึง เอาหินขวา้งเสียใหต้ายคนหน่ึง อีกคร้ังหน่ึงเจา้ของสวนก็ใชบ้่าวอ่ืน ๆ ไป
มากกวา่คร้ังก่อน แต่พวกคนเช่าสวนก็ไดท้าํแก่เขาอยา่งนั้นอีก  

 หลงัจากนั้น เขาจึงไดส่้งบุตรชายคนเดียวของเขาไปหา พดูวา่ “เขาคงจะ
เคารพบุตรของเรา” 

แต่พอพวกคนเช่าสวนเห็นบุตรของเจา้ของสวนมาก็พดูกนัวา่ “คนน้ีแหละ
เป็นทายาท ฆ่าเสียเถิด แลว้ก็ยดึมรดกของเขา” พวกเขาจึงพากนัจบับุตรนั้นผลกั
ออกไปนอกสวนแลว้ฆ่าเสีย 

เม่ือพระผูช่้วยใหร้อดตรัสอุปมาน้ีแลว้ก็ทรงหนัไปตรัสถามพวกเขาวา่ “เหตุ
ฉะนั้นเม่ือเจา้ของสวนมา เขาจะทาํอยา่งไรกบัพวกคนเช่าสวนนั้น” 
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พวกเขาทูลตอบวา่ “เขาจะฆ่าคนร้ายเหล่านั้นใหต้ายอยา่งน่าอนาถ และจะให้
สวนนั้นแก่คนเช่าอ่ืนท่ีจะแบ่งผลใหเ้ขาโดยถูกตอ้งตามฤดูกาลต่อไป” 

พระเยซูคริสตเจา้ทรงย ํ้าคาํตอบของพวกเขา ตรัสวา่ “เหตุฉะนั้น เราบอกเจา้
วา่ จะตอ้งเอาอาณาจกัรของพระเจา้ไปจากท่าน ยกให้แก่ชนชาติหน่ึงซ่ึงจะกระทาํ
ใหผ้ลเจริญสมกบัแผน่ดินนั้น”  

คร้ันพวกมหาปุโรหิตกบัพวกฟาริสี พร้อมดว้ยผูอ้าวุโส ต่างเขา้ใจวา่พระ
ผูช่้วยใหร้อดทรงหมายถึงพวกเขา ก็บนัดาลโทสะอยากจะจบัพระองค ์ แต่กลวั
ประชาชนท่ีนบัถือพระองคว์า่เป็นผูเ้ผยพระวจนะ 

คาํอุปมาดงักล่าวสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี เจ้าของบ้าน คือพระเจา้ พวกคนเช่า
สวน คือพวกยวิ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บเลือกจากพระเจา้ใหเ้ป็นผูรั้กษาความเช่ือท่ีแทจ้ริง ร้ัว 
รอบสวนองุ่น คือพระบญัญติัของพระเจา้ท่ีให้ไวผ้า่นทางโมเสส บ่อย ่าองุ่น ซ่ึงเป็นท่ี
คั้นนํ้ าองุ่นให้รินไหล คือการพลีบูชาในพนัธสัญญาเก่าซ่ึงบอกล่วงหนา้ถึงความตาย
ของพระเยซูคริสตบ์นกางเขน หอเฝ้า คือพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม พวกผู้เฝ้าดู คือ
บรรดามหาปุโรหิต อาลกัษณ์ และผูอ้าวโุสชาวยิว พวกบ่าว ของเจา้ของบา้น คือผูเ้ผย
พระวจนะอนัศกัด์ิสิทธ์ิ บุตรชายของเจ้าของบ้าน คือบุตรพระเจ้า พระเยซูคริสต
เจา้ของเรา ทั้งน้ี เม่ือพวกมหาปุโรหิต อาลกัษณ์ และผูอ้าวุโส ไดรั้บมอบอาํนาจให้
เตรียมผูค้นรับเสด็จพระผูช่้วยให้รอด แต่พวกเขาใช้อาํนาจน้ีเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
พระเจา้ทรงส่งผูเ้ผยพระวจนะมายงัพวกเขา แต่พวกเขากลบัปฏิบติัอยา่งโหดร้ายและ
ฆ่าผูเ้ผยพระวจนะเสีย พวกเขากลายเป็นฆาตกรผูฆ่้าผูเ้ผยพระวจนะ และฆ่าอคัร-
สาวกดว้ย พระผูช่้วยให้รอดท่ีทรงถูกพวกเขาปฏิเสธและพาออกจากเมือง แลว้จบั
พระองค์ตรึงกางเขน ด้วยเหตุน้ี จะตอ้งเอาอาณาจกัรพระเจา้จากท่านไปให้คนอ่ืน
ไดแ้ก่ คริสตศาสนจกัร ซ่ึงเปิดกวา้งต่อคนทั้งมวล 



 
 

482 
 

พนัธสัญญาใหม่ 

ปัญหาการเสียส่วยให้จกัรพรรดซีิซาร์ 

พระเยซูคริสตเจา้ทรงเทศนาในพระวหิารต่อ พวกผูอ้าวุโสชาวยวิหารือกนัวา่
จะป่วนพระองคข์ณะทรงกาํลงัสอนอยา่งไรดี เพื่อจะไดก้ล่าวหาพระองคต่์อหนา้
ประชาชน หรือต่อหนา้พวกเจา้หนา้ท่ีโรมนั 

หลงัจากท่ีพวกเขาคิดคาํถามเจา้เล่ห์แลว้ ก็หาพวกฟาริสีหลายคนส่งไปเฝ้า
พระผูช่้วยใหร้อด พวกน้ีเป็นพวกอ่อนหดักบัพวกเฮโรด  หรือพวกนกัธรรมของ
ทางการโรมนัท่ีเป็นท่ีเช่ือถือ พวกเขาแสร้งทาํเป็นเคารพพระองค ์ จากนั้นจึงเร่ิม
ประจบสอพลอพระองค ์ ทูลวา่ “อาจารยเ์จา้ขา้ ขา้พเจา้ทั้งหลายทราบอยูว่า่ท่านเป็น
คนสัตยซ่ื์อ ไดส้ั่งสอนทางของพระเจา้จริง ๆ โดยมิไดเ้อาใจผูใ้ด เพราะท่านมิไดเ้ห็น
แก่หนา้ผูใ้ด เหตุฉะนั้น ขอโปรดใหพ้วกขา้พเจา้ทราบวา่ การทีจ่ะส่งส่วยให้แก่
จักรพรรดิซีซาร์น้ันควรหรือไม่” 

พวกศตัรูของพระคริสตท่ี์คิดคาํถามเจา้เล่ห์น้ีมีเหตุผลคือ หากพระเยซูคริสต์
ทรงตอบวา่เป็นการสมควรท่ีจะส่งส่วยแลว้ ก็เป็นการสร้างความโกรธเคืองในหมู่
ประชาชน เพราะชาวยวิยอมรับพระเจา้แต่เพียงพระองคเ์ดียววา่เป็นกษตัริยข์องพวก
เขา พวกเขาถือวา่การอยูภ่ายใตก้ษตัริยต่์างชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีเป็นพวกนอก
ศาสนาดว้ยนั้น เป็นการผดิต่อพระบญัญติัและขดัต่อพระประสงคข์องพระเจา้ พวก
เขาส่งส่วยแก่จกัรพรรดิซีซาร์ก็เพียงเพราะถูกบงัคบัเท่านั้น แต่ถา้พระเยซูคริสตต์รัส
ตอบวา่ ไม่จาํเป็นตอ้งส่งส่วยแก่จกัรพรรดิซีซาร์ แลว้ พระองคก์็จะทรงมีความผิดต่อ
หนา้พวกเจา้หนา้ท่ีโรมนัทนัที ในฐานะท่ีเป็นผูย้ยุงใหป้ระชาชนแขง็ขอ้ต่อทางโรมนั 
เช่นเดียวกบัท่ีแขง็ขอ้ต่อจกัรพรรด์ิซีซาร์ 

แต่พระเยซูคริสตท์รงทราบเจตนาร้ายของเขา จึงตรัสวา่ “เจา้มาจบัผดิเรา
ทาํไม เจา้คนหนา้ซ่ือใจคด (คนหนา้ซ่ือใจคด คือ คนท่ีเสแสร้งเพื่อผลประโยชน์
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บางอยา่ง จึงพยายามแสดงใหผู้อ่ื้นเห็นวา่ตนเป็นผูมี้ศรัทธาแก่กลา้และมีคุณธรรม) จง
เอาเงินท่ีจะเสียส่วยนั้นมาใหเ้ราดูก่อน” 

เขาจึงเอาเดนาริอนั ซ่ึงเป็นเงินโรมนั เหรียญหน่ึงถวายพระองค ์

พระผูช่้วยใหร้อดตรัสวา่ “รูปและคาํจารึกน้ีเป็นของใคร” 

 
 พระเยซูเจา้ทรงตอบปัญหาเก่ียวกบัการใหส่้วยแก่ซีซาร์ 

พวกเขาทูลตอบวา่ “ของซีซาร์” 

แล้วพระเยซูคริสต์ตรัสกบัเขาว่า “เหตุฉะน้ัน ของของซีซาร์จงถวายแก่ซี
ซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า” หมายความวา่ ส่ิงใดท่ีท่านไดรั้บจากซี
ซาร์ ท่านจงคืนซีซาร์ไป ท่านใชส่ิ้งใดท่ีเป็นของซีซาร์ (เงิน ทหาร ฯลฯ) ท่านก็จงเสีย
ส่วยใหซี้ซาร์ จงยอมตามซีซาร์ในทุกอยา่งท่ีไม่ขดัต่อพระบญัญติัพระเจา้ การจ่ายส่วย
นั้นเป็นสัญลกัษณ์ของการยอมรับ อนัถือเป็นพนัธะและความจาํเป็นทางกฎหมาย แต่
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ในขณะเดียวกนัก็จงแน่วแน่ทาํทุกอย่างตามพระประสงค์ท่ีพระเจา้มีต่อเราดงัพระ-
บญัญติัของพระองค์ และจงรับใช้พระองค์ดว้ยความรัก เพราะท่านเป็นหน้ีชีวิตต่อ
พระเจา้ 

คาํตอบของพระผูช่้วยให้รอดทาํให้พวกเขาท่ึงในพระปรีชาญาณและความ
เรียบง่ายอยา่งเหลือเช่ือเสียจนผูถ้ามถึงกบัอ้ึงและจากไปดว้ยความอบัอาย 

 

ปัญหาเร่ืองการกลบัคนืชีพ 

 

หลงัจากนั้น มีพวกสะดูสีท่ีไดว้างแผนล่วงหนา้ไวเ้พื่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 
เขา้มาหาพระองค ์ พวกน้ีเป็นผูส้อนวา่ การฟ้ืนข้ึนมาจากความตายไม่มี พวกเขาคิดวา่
ตนจะตั้งปัญหาเพื่อล่อใหพ้ระองคต์กหลุมพรางได ้จึงทูลถามพระองคว์า่ “อาจารยเ์จา้
ขา้ โมเสสสั่งวา่ ‘ถา้ผูใ้ดตายยงัไม่มีบุตร ก็ใหน้อ้งชายรับพี่สะใภสื้บตระกลูของพี่ชาย
ไว’้ ในพวกเรามีพี่นอ้งผูช้ายเจด็คน พี่หวัปีมีภรรยาแลว้ก็ตายเม่ือยงัไม่มีบุตร ก็ละ
ภรรยาไวใ้ห้แก่นอ้งชาย ฝ่ายคนท่ีสองท่ีสามก็เช่นเดียวกนั จนถึงคนท่ีเจ็ด ในท่ีสุด
หญิงนั้นก็ตายดว้ย เพราะฉะนั้น ในวนัท่ีจะฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย หญิงนั้นจะเป็น
ภรรยาของผูใ้ดในเจด็คนนั้น ดว้ยนางไดเ้ป็นภรรยาของชายทั้งเจด็คนแลว้” 

แต่พระเยซูคริสตต์รัสตอบเขาวา่ “พวกท่านผดิแลว้ เพราะท่านไม่รู้พระ-
คมัภีร์หรือฤทธ์ิเดชของพระเจา้ เม่ือมนุษยฟ้ื์นมาจากความตายนั้น จะไม่มีการสมรส
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หรือยกใหเ้ป็นสามีภรรยากนัอีก แต่จะเป็นเหมือนทูตในฟ้าสวรรค ์ แต่เร่ืองคนตาย
กลบัฟ้ืนนั้น ท่านทั้งหลายยงัไม่ไดอ่้านหรือ ซ่ึงพระเจา้ไดต้รัสไวก้บัพวกท่านวา่ ‘เรา
เป็นพระเจ้าของอบัราฮัม พระเจ้าของอสิอคั และพระเจ้าของยาโคบ พระองค์มิได้
เป็นพระเจ้าของคนตาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น’”  

ในเวลานั้น อบัราฮมั อิสอคั และยาโคบ ไม่ไดมี้ชีวติอยูบ่นโลกแลว้ ส่ิงท่ี
ตามมาคือ ถา้พระเจา้ยงัทรงเรียกพระองคเ์องวา่เป็นพระเจา้ของพวกเขาแลว้ ก็
หมายความวา่พวกเขายงัมีชีวิตอยูเ่พื่อพระองค ์ หรือพระองคจ์ะทรงเรียกพระองคเ์อง
วา่เป็นพระเจา้ของผูท่ี้ไม่มีชีวิตอยูห่รือ 

น่ีเป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ีเม่ือฝงูชนไดย้นิคาํตอบของพระเยซูคริสต ์ ก็พากนัตะลึง 
พวกอาลกัษณ์จาํนวนหน่ึงรับวา่ “อาจารยเ์จา้ขา้ ท่านตรัสไดดี้เหลือเกิน”  
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เกีย่วกบัการความสมควรต่อความเป็นพระจ้าของพระคริสต์ผู้ไถ่บาป 

 
ในเวลาเดียวกนั พวกฟาริสีท่ียนือยูห่่างออกไป ต่างมารวมตวักนัและเดินเขา้

มาใกลพ้ระเยซูคริสต ์ แต่ไม่กลา้ทูลถามพระองค ์ พระเยซูคริสตจึ์งทรงเป็นฝ่ายตรัส
ถามพวกนั้นวา่ “พวกเจ้าคิดอย่างไรกบัพระคริสต์ พระองค์เป็นบุตรของใครหรือ”  

พวกฟาริสีตอบทนัทีวา่ “พระองคเ์ป็นบุตรของดาวดิ” 

คาํวา่ “บุตร” ในภาษาฮีบรูนั้นไม่ไดห้มายความวา่เป็นลูกอยา่งท่ีเขา้ใจกนั
โดยทัว่ไป หากแต่หมายรวมถึงเช้ือสาย ดงันั้น คาํวา่ “บุตรของดาวดิ” จึงหมายถึงเช้ือ
สายของดาวดิ 
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พระเยซูคริสตต์รัสถามข้ึนมาอีกคร้ังวา่ “จะเป็นไปไดอ้ยา่งไร ท่ีกษตัริยด์าวดิ
เองตรัสโดยเดชพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เรียกพระองคว์า่พระเจา้ โดยวา่ ‘พระเจ้าตรัส
กบัองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่า : จงนัง่อยูท่ี่ขวามือของเรา จนกวา่เราจะปราบ
ศตัรูของท่านให้อยูใ่ตเ้ทา้ท่าน’ ถา้กษตัริยด์าวดิทรงเรียกพระองคว์า่พระเจา้แลว้ 
พระองคจ์ะเป็นเพียงเช้ือสายของดาวดิอยา่งไรได”้  

ไม่มีใครสามารถทูลตอบคาํถามของพระองคไ์ดเ้ลยสักคน พวกฟาริสีไม่
เขา้ใจพระคมัภีร์ในเร่ืองจิตวิญญาณและความจริง ทั้งยงัไม่เขา้ใจวา่พระคริสต ์ ใน
ฐานะท่ีเป็นพระเจา้ท่ีเป็นมนุษย ์ นั้น เป็นเช้ือสายของดาวดิก็แต่เพียงธรรมชาติของ
มนุษยเ์ท่านั้น แต่ในแง่ของความศกัด์ิสิทธ์ินั้น พระองคท์รงดาํรงอยูเ่สมอ เพราะ
พระองค ์ทรงด ารงอยู่ช่ัวนิรันดร์ ในฐานะทีเ่ป็นพระบุตรของพระเจ้า   

 
 ผูเ้ยซูทรงเปิดเผยความเสแสร้ง ของ พวกฟาริสี และพวกธรรมาจารย ์

 ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มาก็ไม่มีใครกลา้ทูลถามอะไรพระองคอี์ก เพราะคนท่ีทนง
ตนว่าเฉลียวฉลาดกลบัรู้สึกอบัอายขายหน้าเม่ือพบกบัพระปรีชาญาณอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
ของพระผูช่้วยใหร้อด ฝงูชนจาํนวนมากฟังพระองคด์ว้ยความปิติ 
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 พระเยซูคริสตท์รงหนัไปหาพวกสาวกและฝงูชน ระหวา่งท่ีพระองคต์รัสกบั
พวกเขาตอนหน่ึง พระองคท์รงช้ีใหเ้ห็นถึงความหนา้ซ่ือใจคดของพวกฟาริสีและ
พวกอาลกัษณ์ และทรงทาํนายวา่ต่อไปพวกเขาจะเดือดร้อน 

 พระเยซูคริสตต์รัสดว้ยความเสียพระทยัวา่ “พวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสี 
เจา้หนา้ซ่ือใจคด เจา้จะตอ้งเดือดร้อน เจา้ปิดประตูอาณาจกัรสวรรคใ์ส่มนุษย ์ เพราะ
ตวัเจา้เองก็เขา้ไปไม่ได ้แลว้ยงัจะไม่ยอมใหใ้ครเขา้ไปอีก” 

 “พวกอาลกัษณ์และพวกฟาริสี เจา้หนา้ซ่ือใจคด เจา้จะตอ้งเดือดร้อน เจา้หกั
ภาษีจากสะระแหน่ ดิล และ ยีห่ร่า (ของท่ีมีค่านอ้ย) แต่กลบัละเลยต่อสาระในพระ
บญัญติัอนัสาํคญักวา่ ไดแ้ก่ ความยติุธรรม ความเมตตา และ ความเช่ือ พวกเจา้ควร
ทาํส่ิงเหล่าน้ี โดยไม่ละทิ้งเร่ืองอ่ืน เจา้คนตาบอด เจา้เฆ่ียนตีแมลง และกลืนอูฐลง
ทอ้ง” หมายความวา่ พวกเขาพิร้ีพิไรเป็นห่วงแต่เร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ แต่ไม่สนใจเร่ือง
สาํคญั 

 “มองจากภายนอกแลว้ เจา้ดูเหมือนจะเป็นคนชอบธรรมในสายตาของผูค้น 
แต่ภายในของเจา้กลบัเตม็ไปดว้ยความหนา้ซ่ือใจคด และการไม่รักษาพระบญัญติั…” 

 น่ีเป็นการตกัเตือนคร้ังสุดทา้ยของพระองค ์ และเป็นความพยายามคร้ัง
สุดทา้ยท่ีจะช่วยพวกเขาจากคาํพิพากษาอนัน่ายาํเกรง แต่หนา้ตาของพวกเขากลบัหา
ไดส้าํนึกบาปไม่ หากเพียงแต่ระงบัความโกรธท่ีมีต่อพระผูช่้วยใหร้อดเท่านั้น 

 หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 21:33-46, 22:15-46 และ 23; และ
นักบุญมาระโก 12:1-40; นักบุญลูกา 20:9-47 
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เงนิถวายของหญงิม่าย 

 
 ท่ีทางเขา้พระวหิารในกรุงเยรูซาเล็มนั้น มีคลงัหรือตูเ้ก็บเงินตั้งอยู ่ ซ่ึงใส่เงิน
ท่ีผูม้าสักการะถวายใหพ้ระวหิาร 

พระเยซูคริสตป์ระทบัลงตรงขา้มตูน้ั้น ทอดพระเนตรผูค้นท่ีใส่เงินลงตู ้พวก
คนรวยหลายคนใส่เงินจาํนวนมากลงไป 

มีหญิงม่ายยากจนคนหน่ึงนาํเหรียญทองแดงสองอนัมาใส่ดว้ย มีค่าสักหน่ึง
เพนนี ซ่ึงเป็นหน่วยเงินท่ีเล็กท่ีสุด เงินบริจาคของนางอาจดูแทบไม่มีค่าในสายตา
ผูค้น แต่พระองค์ผูท้อดพระเนตรเขา้ไปในหัวใจมนุษยน์ั้น ทรงช้ีให้พวกสาวกของ
พระองค์เห็นถึงเงินบริจาคอนัน้อยนิดของหญิงยากจน พระองค์ทรงยกย่องว่าส่ิงท่ี
นางถวายนั้นมีคุณค่าจากใจ พระองค์ทรงเรียกพวกสาวกไปหาตรัสว่า “เราบอกท่าน
ทั้งหลายจริง ๆ วา่หญิงม่ายคนน้ีไดใ้ส่ไว ้มากกว่าคนทั้งปวง น้ี เพราะวา่คนทั้งปวงน้ี
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ได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ถวาย แต่หญิงผูน้ี้ขดัสนท่ีสุด ยงัได้เอาเงินท่ีมีอยู่
สําหรับใชเ้ล้ียงชีวิตของตนมาใส่จนหมด” การท่ีนางบริจาคเงินเหรียญสุดทา้ยท่ีมีอยู่
นั้นเป็นการอุทิศทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีนางมี ถวายแด่พระเจา้ 

 หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมาระโก 12:41-44; นักบุญลูกา 21:1-4 

 

ทรงถูกยูดาสทรยศ 

 

 หลงัจากท่ีพระเยซูคริสตเ์สด็จเขา้กรุงเยรูซาเล็มอยา่งผูพ้ิชิตไดส่ี้วนั พระองค์
ตรัสกบัพวกสาวกวา่ “ท่านทั้งหลายรู้วา่อีกสองวนัจะถึงเทศกาลปัสกา และบุตร
มนุษยจ์ะตอ้งถูกอายดัไวใ้ห้เขาตรึงท่ีกางเขน” 

 ในวนัน้ี ท่ีเรานบัเอาเป็น วนัพุธ นั้น เป็นวนัท่ีพวกมหาปุโรหิต พวก
อาลกัษณ์ และ พวกผูอ้าวโุส มาชุมนุมกนัท่ีเคหาสน์ของหวัหนา้ปุโรหิตนามวา่ไคอา-
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ฟัส เพื่อหารือกนัเร่ืองจบักุมพระเยซูคริสตอ์ยา่งลบั ๆ และปลงพระชนมพ์ระองคเ์สีย 
แต่ตอ้งไม่เป็นในช่วงเทศกาล เพราะมีผูค้นมาก พวกเขาไม่ตอ้งการใหเ้กิดความ
วุน่วายในหมู่ประชาชน 

  ยดูาส อิสคาเรียต อคัรสาวกคนหน่ึงในสิบสองคน เป็นคนโลภ คาํสอนของ
พระคริสตไ์ม่ไดท้าํใหจิ้ตวิญญาณของเขาชอบธรรมข้ึน เขาไปหาพวกมหาปุโรหิต 
ถามวา่ “ถา้ขา้พเจา้จะช้ีพระองคใ์หท้่านจบั ท่านทั้งหลายจะใหข้า้พเจา้เท่าไร” พวก
เขาก็ดีใจและสัญญาจะใหเ้งินเขาสามสิบเหรียญเงิน 

 ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา แมว้า่จะไม่มีใครเห็น ยดูาสก็พยายามหาโอกาสอายดั
พระเยซูคริสต ์

 หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 26:1-5 และ 14-16; นักบุญมาระ
โก 14:1-2 และ 10-11; นักบุญลูกา 22:1-6 

 

พระกระยาหารค า่ (มือ้สุดท้าย) อนัล า้ลกึ 

 หลงัจากท่ีพระองคเ์สด็จเขา้กรุงเยรูซาเล็มไดห้า้วนั ซ่ึงถือเป็นวนัพฤหสับดี 
(คํ่าวนัศุกร์เป็นวนัตน้เทศกาลกินขนมปังไร้เช้ือ มีการฆ่าลูกแกะสาํหรับปัสกานั้น) 
พวกอคัรสาวกพากนัมาเฝ้าพระเยซู ทูลวา่ “จะใหข้า้พระองคไ์ปจดัเตรียมปัสกาให้
พระองคเ์สวยท่ีไหน”  
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พระกระยาหารคํ่าม้ือสุดทา้ย 

พระเยซูคริสตรั์บสั่งวา่ “จงเขา้ไปในกรุง แลว้จะมีชายคนหน่ึงทูนหมอ้นํ้ามา
พบท่าน จงตามคนนั้นไป เขาจะเขา้ไปในท่ีใด ท่านจงบอกเจา้ของเรือนนั้นวา่ ‘พระ
อาจารยถ์ามวา่ หอ้งรับแขกท่ีเราจะกินปัสกากบัเหล่าสาวกของเราไดน้ั้นอยูท่ี่ไหน’ 
เจา้ของเรือนจะช้ีใหท้่านเห็นหอ้งใหญ่ชั้นบนท่ีตกแต่งไวแ้ลว้ ท่ีนัน่แหละ จง
จดัเตรียมไวใ้หพ้วกเราเถิด” 

เปโตร และ ยอห์น สองสาวกจึงออกเดินเขา้ไปในกรุง และพบเหมือนพระ
ดาํรัสท่ีพระองคไ์ดต้รัสแก่เขา แลว้ไดจ้ดัเตรียมปัสกาไวพ้ร้อม 

คร้ันถึงเวลาคํ่าแลว้ พระเยซูคริสต์ซ่ึงทรงทราบว่าจะทรงถูกอายดัในคืนนั้น 
ไดเ้สด็จมาพร้อมกบัสาวกสิบสองคนเขา้ไปในห้องดงักล่าว เม่ือกาํลงัเสวยอยู ่พระ-
เยซูคริสต์รับสั่งว่า “เราปรารถนาเหลือเกินท่ีจะรับประทานเล้ียงปัสการ่วมกบัพวก
ท่านก่อนท่ีเราจะรับทรมาน เพราะเราขอบอกเจ้าว่า เราจะไม่ได้รับประทานอีก
จนกว่าอาณาจกัรพระเจ้าจะสําเร็จสมบูรณ์” แล้วพระองค์ทรงลุกข้ึน ถอดฉลอง
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พระองค์วางไว ้ทรงคาดผา้เช็ดตวั พระองค์ทรงเทนํ้ าลงในอ่าง แลว้ทรงลา้งเทา้ให้
พวกสาวก และเช็ดเทา้ใหด้ว้ยผา้ท่ีทรงคาดเอว 

 

ทรงลา้งเทา้เหล่าสาวก 

เม่ือทรงลา้งเทา้พวกเขาแลว้ พระองคท์รงหยิบฉลองพระองคข้ึ์นมาสวมและ
กลบัไปประทบัท่ีเดิม พระองคต์รัสถามพวกเขาว่า “พวกท่านทราบไหมวา่เราไดท้าํ
อะไรใหพ้วกท่าน ท่านเรียกเราวา่พระอาจารยแ์ละพระองค ์ซ่ึงก็ถูกตอ้งแลว้เพราะเรา
เป็นเช่นนั้น หากพระองค์และพระอาจารยไ์ดล้า้งเทา้ให้พวกท่าน ท่านก็ควรจะลา้ง
เทา้ใหก้นัและกนัดว้ย เพราะเราเป็นแบบอยา่งใหท้่าน เพื่อท่านจกัทาํเช่นเดียวกนั” 

จากตวัอยา่งน้ี พระองคไ์ม่ไดเ้พียงแค่ทรงแสดงความรักท่ีมีต่อพวกสาวกของ
พระองคเ์ท่านั้น แต่ยงัไดท้รงสอนใหพ้วกเขารู้จกัถ่อมตวั ซ่ึงหมายถึง จงอยา่คิดวา่
เป็นเร่ืองเสียศกัด์ิศรีท่ีจะรับใชใ้คร แมว้า่ผูน้ั้นจะมีสถานภาพตํ่าตอ้ยกวา่ 
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ในคืนน้ีเอง หลงัจากท่ีพระเยซูคริสตเ์สวยปัสกาตามธรรมเนียมยวิในพนัธ-
สัญญาเก่าแลว้ พระองคท์รงสถาปนาพิธีศีลมหาสนิทศกัด์ิสิทธ์ิ พระศาสนจกัรออร์-
โธด็อกซ์จึงเรียกวาระน้ีวา่ “พระกายาหารคํ่าอนัลํ้าลึก” 

พระเยซูคริสตท์รงหยบิปังข้ึนมาเสก ทรงบิออก ประทานใหบ้รรดาสานุศิษย ์
แลว้ตรัสวา่ “จงรับไปกนิ น่ีเป็นกายของเราที่แตกหัก เพือ่ยกโทษบาปแก่ท่าน
ทั้งหลาย” เพื่อท่าน พระกายจึงไดถู้กส่งใหรั้บพระทรมานและความตายเพื่อการอภยั
บาป พระองคท์รงหยบิถว้ยเหลา้องุ่น โมทนาคุณพระบิดาเจา้ในพระมหากรุณาท่ีทรง
มีใหเ้ผา่พนัธ์ุมนุษยท์ั้งหลาย ประทานใหบ้รรดาสานุศิษย ์ แลว้ตรัสวา่ “ท่านทั้งกลาย 
จงดื่มเถิด เพราะน่ีเป็นโลหิตของเรา อันเป็นโลหิตแห่งพนัธสัญญาใหม่อนัยนืยง ที่
หลัง่รินเพือ่ท่าน เพือ่ยกบาปแก่ท่านทั้งหลาย”  

ถอ้ยคาํเหล่าน้ีช้ีวา่ พระผูช่้วยใหร้อดทรงใชรู้ปลกัษณ์ของปังและเหลา้องุ่น 
เพื่อทรงสอนบรรดาสานุศิษยข์องพระองคว์า่ พระกายและพระโลหิตของพระองค์
นัน่เอง ท่ีจะถูกส่งใหรั้บพระทรมานและความตายเพื่อบาปของเรา การท่ีปังและเหลา้
องุ่นนั้นกลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระองคน์ั้นถือเป็นความลํ้าลึกท่ีไม่อาจ
เขา้ใจไดแ้มแ้ต่ทูตสวรรคเ์อง จึงเรียกไดว้า่เป็น ความล า้ลกึ 

 หลงัจากพระองคป์ระทานพิธีศีลมหาสนิทแก่พวกสาวกแลว้ ก็ทรงประทาน
พระบญัญติัเพื่อใหป้ระกอบพิธีศีลศกัด์ิสิทธ์ิน้ีอยูเ่สมอ โดยตรัสวา่ จงท าอย่างน้ีให้
เป็นที่ระลึกถงึเรา (1 คร. 11:25) ทุกวนัน้ี เราประกอบพิธีศีลมหาสนิท และจะกระทาํ
ต่อไปจนกวา่จะส้ินยคุ พิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิน้ี เรียกวา่ พธีิสักการะบูชาศีลมหาสนิท 

ในช่วงอาหารคํ่าม้ือสุดทา้ยอนัศกัด์ิสิทธ์ิ พระผูช่้วยใหร้อดทรงเผยกบัพวก
อคัรสาวกวา่ คนหน่ึงในพวกเขาจะทรยศพระองค ์ พวกเขาต่างเศร้าโศกและไม่สบาย
ใจ มองหนา้กนั พวกเขาพากนัทูลถามพระองคด์ว้ยความกลวั โดยยดูาสทูลถามวา่ 
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“เป็นขา้พระองคห์รือ พระเจา้ขา้ ใช่ขา้พระองคห์รือเปล่า พระอาจารยเ์จา้ขา้” พระ
ผูช่้วยใหร้อดตรัสตอบเขาอยา่งแผว่เบาวา่ “ท่านพดูออกมาแลว้” แต่ไม่มีใครไดย้นิ 
แลว้เปโตรก็กวกัมือเรียกยอห์นท่ีเอนกายลงขา้งพระผูช่้วยใหร้อด ถามเขาวา่ “จงบอก
เราเถิด วา่พระองคต์รัสหมายถึงใคร พวกไหน” ยอห์นหมอบลงใกลพ้ระอุระของพระ
ผูช่้วยใหร้อด ทูลกระซิบพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ ท่านหมายถึงผูใ้ดหรือ” พระเยซู
คริสตต์รัสตอบเบา ๆ วา่ “เขาคือคนท่ีเราเอาอาหารคาํน้ีจ้ิมแลว้ยืน่ให”้ แลว้พระองค์
ทรงเอาอาหารคาํนั้นจ้ิมเกลือในจาน ประทานใหย้ดูาสบุตรซีโมน อิสคาริโอท และ
ตรัสกบัเขาวา่ “ท่านจะทาํอะไร ก็จงทาํเร็ว ๆ เถิด” 

เวลาน้ี ไม่มีใครบนโตะ๊เสวยทราบวา่ทาํไมพระองคจึ์งตรัสเช่นนั้นกบัยดูาส 
บางคนคิดวา่พระเยซูคงตรัสกบัยดูาสวา่ “จงไปซ้ือส่ิงท่ีเราตอ้งการสาํหรับงาน
เทศกาลน้ีเถิด” หรือบางคนก็คิดวา่ คงตรัสกบัยดูาสวา่เขาควรจะใหท้านแก่คนจนบา้ง 
เพราะยดูาสมีถุงเงิน ดงันั้นแลว้ เม่ือเขารับอาหารคาํนั้นแลว้ ก็รีบออกไปทนัที เวลา
นั้นคํ่าแลว้ 

พระเยซูคริสตต์รัสกบัพวกสาวกต่อไปวา่ “ลูกเอ๋ย เราจะยงัอยูก่บัพวกเจา้อีก
สักพกั เราใหบ้ญัญติัใหม่แก่เจา้ทั้งหลาย คือใหเ้จา้รักกนัและกนั อยา่งท่ีเรารักพวกเจา้ 
ถา้ท่านทั้งหลายรักกนัและกนั ดงัน้ีแหละคนทั้งปวงก็จะรู้ไดว้า่เจา้ทั้งหลายเป็นสาวก
ของเรา น่ีเป็นความรักท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของมนุษย ์คือการมอบชีวติของตนแก่มิตรสหาย 
ถา้พวกเจา้ทาํตามบญัญติัของเรา ก็ถือวา่พวกเจา้เป็นมิตรสหายของเรา” 

ระหวา่งการปฏิสันถาร พระเยซูคริสตท์รงทาํนายกบัพวกสาวกวา่ พวกเขา
ทุกคนจะเดือดร้อนอนัเน่ืองมาจากพระองคใ์นคืนนั้น ทุกคนจะหนีกระเจิดกระเจิง 
และทอดทิ้งพระองค ์อคัรสาวกเปโตรประกาศวา่ “แมค้นทั้งปวงจะทิ้งพระองค ์แต่ขา้
พระองคไ์ม่มีทางทาํเช่นนั้น” 
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พระผูช่้วยใหร้อดจึงตรัสกบัเขาวา่ “เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ ในคืนน้ีเอง 
ก่อนไก่จะขนัสองหน ท่านจะปฏิเสธเราสามคร้ัง และบอกวา่ไม่รู้จกัเรา” 

แต่เปโตรทูลดว้ยความกระตือรือลน้เพื่อรับประกนักบัพระองคว์า่ “ถึงแมข้า้-
พระองคจ์ะตอ้งตายกบัพระองค ์ ขา้พระองคก์็ไม่มีวนัท่ีจะปฏิเสธพระองค”์ พวก
สาวกทุกคนก็ทูลเช่นเดียวกนันั้น อยา่งไรก็ตาม ถอ้ยพระวาจาของพระองคก์็ทาํให้
พวกเขาเสียใจ พระองคจึ์งทรงปลอบโยนพวกเขา ตรัสวา่ “อยา่ไดทุ้กขใ์จเลย เจา้จง
เช่ือในพระเจา้ (พระบิดา) และเช่ือในเรา (พระบุตรของพระเจา้)” 

พระผูช่้วยใหร้อดทรงสัญญากบัพวกสาวกวา่ พระองคจ์ะทรงส่งผูท้รงปลอบ
ประโลมและอาจารยอ์งคห์น่ึงจากพระบิดา เพื่อแทนท่ีพระองค ์นัน่คือ พระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ ทั้ งน้ี พระองค์ตรัสว่า “เราจะสวดภาวนาต่อพระบิดา และพระองค์จะ
ประทานผูท้รงปลอบประโลมอีกองค์หน่ึงมาให้เจา้ นัน่คือพระวิญญาณแห่งความ
จริง ผูท่ี้โลกไม่อาจตอ้นรับพระองค์ได้ เน่ืองจากมิได้แลเห็นหรือรู้จกัพระองค์ แต่
พวกเจ้า รู้จักพระองค์ เพราะพระองค์สถิตอยู่กับเจ้าและประทับอยู่ในตัวเจ้า” 
หมายความวา่ พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงสถิตอยูก่บัผูท่ี้มีความเช่ือในพระเยซูคริสต ์
และคริสตศาสนจกัร อยา่งแทจ้ริง อีกหน่อยหน่ึงโลกกจ็ะไม่เห็นเรา แต่ท่านท้ังหลาย
จะเห็นเรา เพราะเราด ารงอยู่  (เราคือชีวิต ความตายนั้ นไม่อาจพิชิตเราได้) ท่าน
ท้ังหลายกจ็ะด ารงอยู่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิผู้ทรงปลอบประโลม และเป็นผู้ ท่ีพระ-
บิดาจะทรงส่งมาในนามของเรา นั้น จะทรงสอนท่านท้ังหลายทุกส่ิง และจะให้ท่าน
ระลึกถึงทุกส่ิงท่ีเราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว พระวิญญาณบริสุทธ์ิผู้ เป็นพระวิญญาณ
แห่งความจริงนั้น มาจากพระบิดา พระองค์จะทรงเป็นพยานให้แก่เรา และท่าน
ท้ังหลายกจ็ะเป็นพยานด้วย เพราะว่าท่านอยู่กับเราตั้งแต่แรกแล้ว (ยอห์น 15:26-27) 

พระเยซูคริสตย์งัไดท้รงพยากรณ์ต่อไปวา่ พวกสานุศิษยข์องพระองคจ์ะตอ้ง
ทุกขท์รมานจากความชัว่ร้ายและถูกข่มเหงจากผูค้น เพราะพวกเขา (เหล่าสาวก) เช่ือ
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ในพระองค ์“พวกเจา้พบความสับสนวุน่วายในโลก แต่ขอเจา้จงยินดีเถิด” พระผูช่้วย
ใหร้อดตรัส “เราพิชิตโลกแลว้” (ชนะความชัว่ร้ายในโลก)   

พระเยซูคริสต์ทรงสรุปการสนทนาดว้ยการสวดภาวนาเพื่อเหล่าสาวกของ
พระองค์และบรรดาผูท่ี้เช่ือในพระองค์ ให้พระบิดาแห่งสวรรค์ทรงทาํให้พวกเขา
มัน่คงในความเช่ือ ความรัก และใหพ้วกเขา เป็นหน่ึงเดียวกนั 

เม่ือพระองคเ์สวยพระกายาหารคํ่าเรียบร้อยแลว้ ในระหว่างการปฏิสันถาร 
พระองคท์รงลุกข้ึนพร้อมกบัสาวกทั้งสิบเอ็ดคน พวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพระองค ์
แลว้พระองค์ทรงเดินขา้มหุบเขาคีดรอนไปยงัภูเขามะกอกเทศ เสด็จเขา้ไปไนสวน
เกทเสมนี   

    หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 26:17-35; นักบุญมาระโก 14:12-
31; นักบุญลูกา 22:7-39; นักบุญยอห์น 13, 14, 15, 16, 17 และ 18:1 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

498 
 

พนัธสัญญาใหม่ 

พระเยซูคริสต์ทรงสวดภาวนาในสวนเกทเสมนี และทรงถูกจบักมุ 

 

พระองคท์รงสวดภาวนาในสวนเกทเสมนี 

พระเยซูคริสตเ์สด็จเขา้ไปในสวนเกทเสมนี ตรัสกบัพวกสาวกวา่ “จงนัง่อยูท่ี่น่ีขณะ
เม่ือเราไปสวดภาวนาทางโนน้” 
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 พระองคท์รงพาเปโตร ยากอบ และ ยอห์น เดินลึกเขา้ไปในสวนกบัพระองค์
ดว้ย พระองคโ์ทมนสัและทรงวติกยิง่นกั พระองคต์รัสกบัพวกเขาวา่ “วญิญาณเรา
เศร้าโศกเจียนตาย พวกเจา้จงเฝ้าเราอยูท่ี่น่ีเถิด” แลว้เสด็จดาํเนินไปอีกหน่อยหน่ึง 
ทรงซบพระพกัตร์ลง สวดภาวนาวา่ “พระบิดาของลูก หากเป็นไปได ้ ขอใหถ้ว้ยน้ี
เล่ือนพน้ไปจากลูกเถิด แต่มิใช่เพื่อความปรารถนาของลูก หากแต่ใหเ้ป็นไปตาม
พระทยัของพระองคเ์ถิด”  
                เม่ือไดส้วดภาวนาดงัน้ีแลว้ พระเยซูคริสตจึ์งเสด็จกลบัไปยงัสาวกทั้งสาม 
และทรงพบวา่พวกเขานอนหลบัอยู ่ จึงตรัสวา่ “พวกเจา้เฝ้าเราสักชัว่โมงก็ไม่ไดห้รือ 
ขอพวกเจา้จงเฝ้าระวงัและสวดภาวนาเพื่อจะไดไ้ม่เดินเขา้หาการล่อลวงเถิด” แลว้
พระองคเ์สด็จไปสวดภาวนาเป็นคร้ังท่ีสอง เม่ือเสด็จกลบัมาก็ทรงพบพวกเขานอน
หลบัอยูอี่ก เพราะตาเขาลืมไม่ข้ึนและไม่ทราบวา่จะทูลตอบพระองคป์ระการใดดี 

 
ยดูาสอายดัพระองคใ์นสวน 
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พระองคเ์สด็จออกไปสวดภาวนาเป็นคร้ังท่ีสาม ตรัสคาํเหมือนคราวก่อน 
แลว้ทูตสวรรคก์็ปรากฏแก่พระองค ์ ถวายพระกาํลงัแด่พระองค ์ เม่ือพระองคท์รงเป็น
ทุกขม์ากนกั ก็ยิง่สวดภาวนาอยา่งจริงจงัมากข้ึนไปอีก พระเสโทของพระองคเ์ป็น
เหมือนโลหิตไหลจากพระขนงลงสู่พื้นดิน 

เม่ือพระองคส์วดภาวนาเสร็จก็ทรงลุกข้ึน เสด็จมาถึงเหล่าสาวก ตรัสวา่ 
“ทาํไมพวกเจา้ยงันอนหลบัพกัผอ่นกนัอยูเ่ล่า พอเถิด ไดเ้วลาซ่ึงบุตรมนุษยต์อ้งถูก
อายดัไวใ้นมือคนบาปแลว้ ลุกข้ึนไปกนัเถิด ผูท่ี้อายดัเรามาใกลแ้ลว้” 

พระองคย์งัตรัสไม่ทนัขาดคาํ ยดูาสผูท้รยศเดินเขา้มาพร้อมหมู่คน ในมือถือ
โคมถือไตแ้ละเคร่ืองอาวธุไปท่ีนัน่ดว้ย คนพวกน้ีเป็นทหารกบัเจา้หนา้ท่ี ท่ีถูกส่งมา
โดยพวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสี เพื่อจบักุมพระองค ์ ยดูาสพดูกบัพวกนั้นวา่ “เรา
จะจูบคาํนบัผูใ้ดก็เป็นผูน้ั้นแหละ จงจบักุมเขาเสีย” 

 

สวนเกทเสมนีในปัจจุบนั 
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ขณะนั้นยดูาสตรงเขา้มาหาพระองค ์ “พระอาจารยเ์จา้ขา้” แลว้จูบคาํนบั
พระองค ์ 

พระเยซูคริสตต์รัสกบัเขาวา่ “สหายเอ๋ย ใยเจา้มาท่ีน่ี เจา้จะอายดับุตรมนุษย์
ดว้ยการจูบหรือ” พระผูช่้วยใหร้อดตรัสเช่นน้ีก็เพื่อใหย้ดูาสสาํนึกบาปเป็นคร้ัง
สุดทา้ย 

พระเยซูคริสตท์รงทราบถึงทุกส่ิงท่ีจะเกิดกบัพระองค ์ ก็เสด็จออกมา
ขา้งหนา้หมู่คน ตรัสถามพวกเขาวา่ “ท่านทั้งหลายมาหาใคร” 

พวกเขาทูลตอบวา่ “มาหาเยซูแห่งนาซาเร็ธ” 

พระผูช่้วยใหร้อดตรัสกบัเขาวา่ “เราคือผูน้ั้นแหละ” 

เม่ือพวกทหารและเจา้หนา้ท่ีไดย้นิดงันั้นก็ถอยหลงัและลม้ลงกบัพื้น คร้ัน
เม่ือคลายความกลวัแลว้ก็ลุกข้ึนดว้ยความรู้สึกสับสน พยายามเขา้ไปจบักุมพวกสาวก
ของพระคริสต ์

พระผูช่้วยใหร้อดตรัสถามพวกเขาอีกคร้ังหน่ึงวา่ “ท่านมาหาใคร” 

พวกเขาทูลตอบวา่ “มาหาเยซู ชาวนาซาเร็ธ” 

พระผูช่้วยใหร้อดตรัสตอบวา่ “เราบอกท่านแลว้วา่เราคือผูน้ั้น ถา้ท่าน
แสวงหาเรา ก็จงปล่อยคนเหล่าน้ีไปเถิด” 

พวกทหารและเจ้าหน้าท่ีจึงดาหน้ากนัเขา้มาจบัและพนัธนาการพระเยซู-
คริสต์ไว ้บรรดาอัครสาวกต้องการปกป้องอาจารย์ของตน ซีโมนเปโตรชักดาบ
ออกมาแทงทาสคนหน่ึงของมหาปุโรหิตแลว้ตดัหูขา้งขวาของผูน้ั้นขาดไป 
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แต่พระเยซูคริสตต์รัสกบัเปโตรวา่ “จงเอาดาบของท่านใส่ฝักเสีย ดว้ยวา่
บรรดาผูถื้อดาบจะตอ้งพินาศเพราะดาบ ท่านคิดวา่เราจะทูลขอพระบิดาของเราไม่ได้
หรือ และในครู่เดียวพระองคจ์ะประทานทูตสวรรคแ์ก่เรากวา่สิบสองกอง แต่ถา้
เช่นนั้น พระคมัภีร์ท่ีวา่  จาํจะตอ้งเป็นอยา่งน้ี จะสาํเร็จไดอ้ยา่งไร เราจะไม่ด่ืมถว้ย 
(แห่งความทุกขท์รมาน) ซ่ึงพระบิดาของเราประทานแก่เรา (เพื่อช่วยผูค้นใหร้อด) 
อยา่งนั้นหรือ” 

เม่ือพระเยซูคริสตต์รัสเช่นนั้นแลว้ ก็ทรงสัมผสัใบหูของมลัคสัเพื่อทรงรักษา
เขาใหห้ายและเขาก็หาย และก็ทรงมอบพระองคเ์องโดยสมคัรพระทยัเขา้สู่เง้ือมมือ
ศตัรูของพระองค ์

ฝ่ายพระเยซูคริสตท์รงหนัไปตรัสแก่พวกมหาปุโรหิต พวกนายทหารรักษา
พระวหิาร และพวกผูอ้าวโุสของพวกยวิวา่ “ท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือ
ดาบถือตะบองออกมา เม่ือเราอยูก่บัท่านทั้งหลายในบริเวณพระวหิารทุก ๆ วนั ท่านก็
มิไดย้ืน่มือออกจบัเรา แต่น่ีเป็นเวลาของท่านและเป็นอาํนาจแห่งความมืด” 

พวกทหารจบักุมพระผูช่้วยใหร้อด และนาํพระองคไ์ปหามหาปุโรหิต ฝ่าย
พวกอคัรสาวกพากนัทอดทิ้งพระองคแ์ละหลบหนีไปดว้ยความกลวั มีเพียงยอห์น
และเปโตรสองคนเท่านั้นท่ีติดตามพระองคไ์ปอยูห่่าง ๆ  

     หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนกับุญมทัธิว 26:36-56; นกับุญมาระโก 14:32-
52; นกับุญลูกา 22:40-53; นกับุญยอห์น 18:1-12 
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ค าตดัสินของสภาต่อพระเยซูคริสต์ 

 พวกทหารนาํพระเยซูคริสตท่ี์ทรงถูกพนัธนาการไปหามหาปุโรหิตอาวโุสผู ้
หน่ึงช่ืออนันาส ซ่ึงในเวลานั้นเขาอยูใ่นวยัเกษียณและไม่ไดท้าํงานใหว้หิารแลว้ มหา
ปุโรหิตผูน้ี้พยายามกล่าวหาพระองค ์จึงไดท้าํการสอบสวนพระเยซูคริสตเ์ก่ียวกบัการ
สอนของพระองคแ์ละเก่ียวกบัพวกสาวกของพระองค ์

พระผูช่้วยใหร้อดตรัสตอบท่านวา่ “เราไดก้ล่าวใหโ้ลกฟังโดยเปิดเผย เราสั่ง
สอนเสมอทั้งในธรรมศาลาและท่ีในบริเวณพระวิหาร ท่ีพวกยวิเคยชุมนุมกนั เรา
ไม่ไดส้อนสั่งส่ิงใดอยา่งลบั ๆ เลย ท่านถามเราทาํไม จงถามผูท่ี้ไดฟั้งเราวา่ เราไดพ้ดู
อะไรกบัเขา เขารู้วา่เราสอนอะไร”  

 
การไต่สวนพระองคต์่อหนา้ปุโรหิต 
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เจา้หน้าท่ีคนหน่ึงของมหาปุโรหิตนั้นยืนอยู่ท่ีนั่นไดต้บพระพกัตร์พระเยซู
แล้วพูดว่า “เจา้ตอบมหาปุโรหิตอย่างนั้นหรือ” พระเยซูทรงหันไปตรัสตอบเขาว่า 
“ถา้เราพดูผดิ จงเป็นพยานในส่ิงท่ีผดินั้น แต่ถา้เราพดูถูกแลว้ท่านตบเราทาํไม” 

เม่ือมหาปุโรหิตอนันาสซกัถามจบแลว้ พระเยซูคริสตท์รงถูกพนัธนาการไป
ท่ีลานบา้นของคายาฟาส ผูเ้ป็นบุตรเขยของอนันาส 

 
 พระเยซูทรงแบกพระกางเขน 

คายาฟาส เป็นมหาปุโรหิตประจาํการในปีนั้น เขาเป็นผูแ้นะใหส้ภาตดัสิน
ประหารพระเยซูคริสต ์ โดยกล่าววา่ “ท่านทั้งหลายไม่รู้อะไรเสียเลย และไม่รู้วา่มนั
จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย ถา้จะใหค้นตายเสียคนหน่ึง แทนท่ีจะทาํใหค้นทั้ง
ชาติตอ้งพินาศ” 

ยอห์น อคัรสาวกผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ ช้ีให้เห็น ความส าคัญของมหาปุโรหิตระดับสูง 
โดยอธิบายวา่ แมม้หาปุโรหิตคายาฟาสจะวางแผนปลงพระชนมพ์ระองค ์แต่เขาก็ไม่
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สู้จะเต็มใจทาํนายเก่ียวกบัพระผูช่้วยให้รอดว่าพระองคจ์ะตอ้งทรงทุกข์ทรมานเพื่อ
กอบกูค้นทั้งหลาย อคัรสาวกยอห์นจึงกล่าววา่ “เขามิได้กล่าวอย่างน้ันตามใจชอบ แต่
เพราะว่าเขาเป็นมหาปุโรหิตประจ าการในปีน้ัน จึงกล่าวเป็นค าพยากรณ์ว่าพระเยซู

จะส้ินพระชนม์แทนชนชาติน้ัน และเขาเสริมวา่ และมิใช่แทนชนชาติน้ันอย่างเดียว 
(หมายถึงชาวยิว เพราะคายาฟาสพูดถึงแต่ชนชาติยิวเท่านั้น) แต่เพื่อจะรวบรวมบุตร
ทั้งหลายของพระเจ้า (คนนอกศาสนา) ท่ีกระจดักระจายไปนั้น ให้เป็นพวกเดียวกัน 
(ยอห์น 11: 49-52)  

ในคืนนั้น สมาชิกสภาจาํนวนมากมาชุมนุมกนัท่ีบา้นของมหาปุโรหิตคายา-
ฟาส เวลานั้น สภาซ่ึงเป็นศาลฎีกา มีการประชุมท่ีพระวหิารอยูเ่ป็นนิจ พวกผูอ้าวโุส
และพวกอาลกัษณ์ชาวยวิก็มาร่วมดว้ย ทุกคนต่างเห็นพอ้งกนัมาก่อนหนา้แลว้วา่จะ
ตดัสินพระเยซูคริสตใ์หถึ้งแก่พระชนมชี์พ การทาํเช่นนั้นไดก้็จะตอ้งหาความผดิท่ี
ตอ้งถูกลงโทษถึงตาย แต่ไม่มีใครหาความผดิของพระองคไ์ด ้ พวกเขาจึงจา้งพยาน
เทจ็ใหก้ล่าวหาพระเยซูคริสต ์พวกพยานเทจ็หลายคนกา้วออกมาขา้งหนา้ แต่ก็ไม่อาจ
หาเร่ืองปรักปรําพระเยซูคริสตไ์ด ้ในท่ีสุด พยานเท็จสองคนก็ออกมากล่าววา่ “เราได้
ยนิคนน้ีกล่าววา่ ‘เราจะทาํลายพระวหิารน้ีท่ีสร้างไวด้ว้ยมือมนุษย ์ และในสามวนัจะ
สร้างข้ึนอีกวหิารหน่ึง ซ่ึงไม่ทาํดว้ยมือมนุษยเ์ลย’” แต่คาํใหก้ารเช่นวา่นั้นไม่เพียง
พอท่ีจะตดัสินประหารชีวติพระองคไ์ด ้ พระเยซูคริสตมิ์ไดต้รัสตอบใด ๆ กบัพวก
พยานเทจ็เหล่าน้ี 

มหาปุโรหิตคายาฟัสลุกข้ึนทูลถามวา่ “ท่านไม่แกต้วัในขอ้หาท่ีพยานเขาตั้ง
มาน้ีหรือ” แต่พระองคน่ิ์งอยูมิ่ไดต้อบประการใด 

คายาฟัสทูลพระองคว์า่ “เราใหท้่านสาบานโดยอา้งพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่
ใหบ้อกเราวา่ท่านเป็นพระคริสต ์พระบุตรของพระเจา้หรือไม่” 
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พระเยซูคริสตต์รัสตอบวา่ “ท่านวา่ถูกแลว้ และยิง่กวา่นั้นอีกเราบอกท่าน
ทั้งหลายวา่ในเวลาเบ้ืองหนา้นั้น ท่านทั้งหลายจะไดเ้ห็นบุตรมนุษยน์ัง่ขา้งขวาของผู ้
ทรงฤทธานุภาพ และเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค”์ 

ขณะนั้นท่านมหาปุโรหิตจึงฉีกเส้ือของตน เป็นการแสดงความโกรธและ
หวาดกลวั กล่าววา่ “เราตอ้งการพยานอะไรอีกเล่า ท่านทั้งหลายไดย้นิเขาพดูหม่ิน
ประมาทพระเจา้ (วา่พระองคผ์ูท้รงเป็นมนุษย ์ เรียกพระองคเ์องวา่เป็นพระบุตรของ
พระเจา้) แลว้ ท่านทั้งหลายคิดเห็นอยา่งไร คนทั้งปวงก็ตอบวา่ “ควรปรับโทษถึง
ตาย” 

 
แสดงอาการดูถูกพระองค ์
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เม่ือพวกเขาพาพระองคไ์ปควบคุม บางคนก็ถ่มนํ้าลายรดพระองค ์พวกชายท่ี
จบัพระองคก์็เยาะเยย้และตีพระองค ์ บางคนตบพระพกัตร์พระองค ์ พลางหวัเราะวา่ 
“เจา้พระคริสต ์ จงเผยใหเ้รารู้วา่ใครตบเจา้” พระเยซูคริสตท์รงอดทนต่อการดูหม่ินน้ี
โดยไม่ทรงตรัสอะไร     

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 26:57-68; 27:1 นักบุญมาระโก 
14:53-65, 15:1; นักบุญลูกา 22:54, 63-71; นักบุญยอห์น 18:12-14, 19-24 

 

 

อคัรสาวกเปโตรปฏิเสธพระองค์ 

เม่ือพวกเขาพาพระองคไ์ปบา้นของมหาปุโรหิตนั้น อคัรสาวกยอห์นเดินเขา้
มาในศาล พวกมหาปุโรหิตรู้จกัเขาดี แต่เปโตรยงัยนือยูข่า้งนอก ยอห์นจึงบอกสาวใช้
ท่ีเฝ้าประตูใหพ้าเปโตรเขา้มา 

เม่ือสาวใชค้นนั้นพบเปโตร ก็ถามเขาวา่ “ท่านไม่ไดเ้ป็นหน่ึงในพวกสาวก
ของชายผูน้ี้ (พระเยซูคริสต)์ ดว้ยหรอกหรือ” 

แต่เปโตรตอบวา่ “ขา้ไม่ไดเ้ป็น” 

คืนนั้นอากาศหนาว พวกเจา้หนา้ท่ีจึงนัง่ลงผงิไฟท่ีก่อไวก้ลางลานบา้น 
เปโตรก็ร่วมผงิไฟดว้ย สักพกัหน่ึงสาวใชอี้กคนเห็นเขานัง่ผงิไฟ ก็บอกพวกทหารวา่ 
“ชายคนน้ีไดอ้ยูก่บัเยซูแห่งนาซาเร็ธดว้ยเหมือนกนั” 

แต่เปโตรปฏิเสธอีกคร้ังหน่ึงวา่ “หญิงเอ๋ย ขา้ไม่รู้จกัเขา” 
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เปโตรปฏิเสธพระองค ์

หลงัจากนั้นเกือบหน่ึงชัว่โมง ก็มีอีกคนหน่ึงมายนืยนัอีกวา่ “เจา้เป็นคนหน่ึง
ในพวกนั้นแน่แลว้ ดว้ยสาํเนียงของเจา้ส่อวา่เจา้เป็นชาวกาลิลี”     ส่วนคนใชค้นหน่ึง
ของมหาปุโรหิตท่ีเป็นญาติของมลัคสัท่ีถูกเปโตรตดัหู ก็มาวา่แก่เปโตรวา่ “ขา้เห็นเจา้
อยูใ่นสวนกบัเขาเม่ือครานั้นมิใช่หรือ” 

เปโตรก็สบถสาบานใหญ่วา่ “ขา้ไม่รู้จกัคนท่ีเจา้พดูถึง” ทนัใดนั้นไก่ก็ขนั 
เปโตรจึงระลึกถึงคาํท่ีพระองคต์รัสแก่เขาวา่ “ก่อนไก่ขนัวนัน้ี เจา้จะปฏิเสธเราสาม
คร้ัง” พระองคซ่ึ์งประทบัอยูก่บัพวกทหารในศาลทรงหนัมาทอดพระเนตรเปโตร 
สายพระเนตรของพระองคท์รงมองทะลุเขา้ไปในหวัใจของเปโตร เขาก็วิง่ออกไป
ร้องไห้อยา่งขมข่ืนต่อบาปท่ีโง่เขลาของตนดว้ยความละอายและสาํนึกบาป 

เปโตรไม่เคยลืมความผิดของตนนบัแต่นั้น นกับุญคลีเมนทส์าวกคนหน่ึง
ของเปโตรกล่าววา่ ตลอดเวลาท่ีเหลืออยูใ่นชีวิตของเปโตรนั้น คราใดท่ีไก่ขนัตอน
เท่ียงคืน ท่านจะคุกเข่าลงร้องไหฟู้มฟายเสียใจท่ีไดป้ฏิเสธพระองค ์แมว้า่พระองคเ์อง
ไดย้กโทษใหเ้ขาทนัทีเม่ือทรงกลบัคืนพระชนมชี์พแลว้ก็ตาม  คาํสอนท่ีสืบทอดกนั
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มายงัคงสงวนไวว้า่ นยัน์ตาของอคัรสาวกเปโตรนั้นแดงกํ่าจากการร้องไห้อยา่ง
เจบ็ปวดอยูเ่สมอ   

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 26:69-75; นักบุญมาระโก 14:66-
72; นักบุญลูกา 22:55-62; นักบุญยอห์น 18:15-18, 25-27 

 

มรณกรรมของยูดาส 

เม่ือถึงเชา้วนัศุกร์ ทนัทีท่ีพวกหวัหนา้ปุโรหิต ผูอ้าวุโส และ อาลกัษณ์ 
ประชุมสภากนั พวกเขาเบิกองคพ์ระเยซูคริสตเ์พื่อตดัสินประหารชีวติของพระองค์
อีกคร้ังหน่ึง ดว้ยขอ้หาท่ีพระองคท์รงเรียกพระองคเ์องวา่เป็นพระคริสต ์ พระบุตร
ของพระเจา้ 

เม่ือยดูาสผูอ้ายดัพระองคเ์ห็นวา่พระองคต์อ้งถูกพิพากษาประหารชีวิต ก็
เขา้ใจแลว้วา่ส่ิงท่ีตนทาํนั้นร้ายแรงนกั เขาอาจจะไม่เคยคาดวา่พระองคจ์ะทรงถูก
ตดัสินเช่นนั้น หรือคิดวา่พระคริสตจ์ะทรงยอม หรือพระองคจ์ะทรงใชป้าฏิหาริยใ์ห้
พระองคเ์องรอดพน้จากศตัรู ยดูาสตระหนกัแลว้วา่ความโลภของตนทาํให้เกิด
เร่ืองราวข้ึน จิตใจของเขาเผชิญกบัความผดิอนัเจบ็ปวด จึงเดินไปหาพวกมหาปุโรหิต
และพวกผูอ้าวโุสเพื่อนาํเหรียญเงินสามสิบเหรียญไปคืน พลางกล่าววา่ “ขา้พเจา้ได้
ทาํบาป ท่ีไดอ้ายดัคนบริสุทธ์ิมาใหถึ้งความตาย” 

คนเหล่านั้นจึงกล่าววา่ “การนั้นไม่ใช่ธุระอะไรของเรา มนัเป็นเร่ืองของเจา้” 
(หมายความวา่ ตวัเจา้เองจะตอ้งตอบคาํถามถึงส่ิงท่ีตนเองทาํลงไป) 
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ยดูาขวา้งเงินค่าอายดัคืน 

  แต่ยดูาสไม่ตอ้งการท่ีจะสํานึกบาปตามวิถีทางปกติท่ีอาศยัการสวดภาวนา
และการร่ําไห้ต่อเบ้ืองพระพกัตร์พระเจา้ผูท้รงเมตตา จิตวิญญาณเขาเป่ียมล้นด้วย
ความส้ินหวงัและหดหู่ จึงทิ้งเงินนั้นไวใ้นพระวหิารต่อหนา้พวกมหาปุโรหิต แลว้เขา
ก็ออกไปผกูคอตาย พวกมหาปุโรหิตจึงเก็บเอาเงินนั้นมาแลว้วา่ “เป็นการผิดกฎหมาย
ท่ีจะเก็บเงินนั้นไวใ้นคลงัพระวิหาร เพราะนัน่เป็นเงินเป้ือนเลือด” พวกเขาจึงปรึกษา
ตกลงกนัวา่ ใหเ้อาเงินนั้นไปซ้ือทุ่งนาของช่างป้ันหมอ้ ไวเ้ป็นท่ีฝังศพคนต่างบา้นต่าง
เมือง (สุสาน) เหตุฉะนั้น ภาษาฮีบรูจึงเรียกทุ่งนั้นวา่ อะคาลเดมา แปลวา่ “ทุ่งโลหิต”  

คร้ังนั้นก็สําเร็จตามพระวจนะท่ีตรัสโดยเยเรมียผ์ูเ้ผยพระวจนะ ซ่ึงว่า “แลว้
เขารับเงินสามสิบเหรียญซ่ึงเป็นราคาของผูน้ั้น ท่ีเผา่พนัธ์ุแห่งอิสราเอลบางคนตีราคา
ไว ้แลว้ไปซ้ือทุ่งของช่างป้ันหมอ้” 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 27:3-10 
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พนัธสัญญาใหม่ 

พระเยซูคริสต์ทรงถูกไต่สวนต่อหน้าปีลาต 

พวกมหาปุโรหิตและผูอ้าวโุสชาวยวิ ไดเ้ห็นชอบใหป้ระหารชีวิตพระเยซู
คริสตแ์ลว้ ลาํพงัแต่เพียงพวกเขานั้นไม่สามารถดาํเนินการลงโทษไดห้ากไม่ไดรั้บ
การรับรองจากผูป้กครองส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ผูว้า่การของโรมนัในแควน้ยเูดีย นามวา่ 
พอนติอสั ปีลาต 

เม่ือคร้ังวนัฉลองปัสกานั้น ปีลาตอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม ไม่ไกลจากพระวหิาร
ใน ศาลปรีโทเรียม อนัเป็นบา้นของผูพ้ิพากษา โดยหนา้บา้นนั้นเป็นลานเปิดเรียกวา่ 
ลโิธสโทรทอส ซ่ึงภาษาฮีบรูและอาระเมก็เรียกวา่ กบับาธา 

เช้าวนัศุกร์ พวกมหาปุโรหิตกบัพวกผูอ้าวุโสชาวยิวได้พาพระเยซูคริสต์ท่ี
ทรงถูกพนัธนาการไปให้ปีลาตไต่สวนเพื่อจะไดรั้บรองให้ลงโทษประหารชีวิตพระ
เยซู แต่พวกเขาไม่ไดเ้ขา้ไปในปรีโทเรียม เพื่อตนจะไดไ้ม่แปดเป้ือนในการเขา้ไปใน
บา้นของคนนอกศาสนาก่อนถึงวนัปัสกา 

ปีลาตออกมาพบพวกเขาท่ีลิโธสโทรทอสหรือ “ลานปูนศิลา” คร้ันเห็นพวก
สมาชิกสภา จึงถามพวกเขาวา่ “พวกท่านมีเร่ืองอะไรมาฟ้องคนน้ี” 
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พนัธสัญญาใหม่ 

 
พระเยซูคริสตอ์ยูต่่อหนา้ปีลาต 

พวกเขาตอบวา่ “ถา้เขาไม่ใช่ผูร้้าย พวกขา้พเจา้ก็คงจะไม่มอบเขาไวก้บัท่าน” 
ปีลาตกล่าวแก่เขาวา่ “พวกท่านจงเอาคนน้ีไปพิพากษาตามกฎหมายของท่าน

เถิด” 
พวกเขากล่าวกบัปีลาตวา่ “การท่ีพวกขา้พเจา้จะประหารชีวติคนใดคนหน่ึง

นั้น เป็นการผดิกฎหมาย” และกล่าวหาพระผูช่้วยใหร้อดวา่ “เราไดพ้บคนน้ียยุงชน
ชาติของเรา และหา้มมิใหส่้งส่วยแก่ซีซาร์ และวา่ตวัเองเป็นพระคริสตก์ษตัริยอ์งค์
หน่ึง” 

ปีลาตจึงทูลถามพระเยซูคริสตว์า่ “ท่านเป็นกษตัริยข์องพวกยวิหรือ” 
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พนัธสัญญาใหม่ 

พระเยซูคริสตต์รัสตอบวา่ “ก็ท่านวา่แลว้น่ี” (หมายความวา่ ถูกแลว้ เราเป็น
กษตัริย)์ 

เม่ือพวกมหาปุโรหิตและพวกผู ้อาวุโสกล่าวโทษพระผู ้ช่วยให้รอดนั้ น 
พระองค์ไม่ตรัสตอบอะไร ปีลาตจึงทูลถามพระองค์อีกคร้ังหน่ึงว่า “ท่านไม่ตอบ
อะไรหรือ ดูแน่ะ เขากล่าวความปรักปรําท่านหลายประการทีเดียว”  

แต่พระเยซูมิไดต้รัสตอบประการใดอีก ปีลาตอศัจรรยใ์จจึงเขา้ไปในศาลปรี-
โทเรียมอีก และเรียกพระเยซูมาทูลถามวา่ “ท่านเป็นกษตัริยข์องพวกยวิหรือ” 

พระเยซูคริสตต์รัสตอบวา่ “ท่านถามอยา่งนั้นตามความเขา้ใจของท่านเอง
หรือ หรือวา่คนอ่ืนบอกท่านถึงเร่ืองเรา” 

ปีลาตทูลตอบวา่ “เราเป็นยวิหรือ ชนชาติของท่านเองและพวกมหาปุโรหิต
ไดอ้ายดัท่านไวก้บัเรา ท่านทาํผดิอะไร”  
                         

พระเยซูทรงพบกบัปีลาต 
พระเยซูคริสตต์รัสตอบวา่ “อาณาจกัรของเรามิใช่โลกน้ี เพราะหากเป็น

เช่นนั้นแลว้ คนของเราก็จะต่อสู้เพื่อไม่ใหเ้ราถูกอายดัใหพ้วกยวิ แต่อาณาจกัรของเรา
มิไดม้าจากโลกน้ี” 

ปีลาตจึงทูลถามพระองคว์า่ “ถา้เช่นนั้นท่านก็เป็นกษตัริยน่์ะสิ” 
พระเยซูคริสตต์รัสตอบวา่ “ท่านพดูวา่เราเป็นกษตัริย ์ เพราะเหตุน้ีเราจึงเกิด

มาและเขา้มาในโลกเพื่อเป็นพยานใหแ้ก่สัจจะ คนทั้งปวงท่ีอยูฝ่่ายสัจจะยอ่มฟังเสียง
ของเรา” 

เม่ือปีลาตฟังคาํของพระองค ์ ก็ตระหนกัวา่ผูท่ี้ยนือยูเ่บ้ืองหนา้เขานั้นเป็นผู ้
แสดงสัจจะ เป็นอาจารยข์องผูค้น หาใช่ผูต่้อตา้นอาํนาจของโรมไม่ 

ปีลาตทูลถามพระองค์ว่า “สัจจะคืออะไร”      ว่าแลว้ก็เดินไปหาพวกยิวท่ี
ลิโธสโทรทอสอีกโดยไม่รอฟังคาํตอบ และกล่าวกบัพวกเขาวา่ “เราไม่เห็นชายคนน้ี
มีความผดิ” 
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พนัธสัญญาใหม่ 

พวกมหาปุโรหิตและผูอ้าวโุสกล่าวดว้ยความขุ่นเคืองวา่ “คนผูน้ี้ยยุงพลเมือง
ใหวุ้น่วาย และสั่งสอนทัว่ตลอดยเูดีย ตั้งแต่กาลิลีจนถึงท่ีน่ี” 

เม่ือปีลาตไดย้นิวา่มีการพดูถึงกาลิลี จึงถามวา่ “คนน้ีเป็นชาวกาลิลีหรือ” เม่ือ
ทราบแลว้วา่พระองคท์รงเป็นคนอยูใ่นทอ้งถ่ินของกษตัริยเ์ฮโรด ท่านจึงส่งพระองค์
ไปหาเฮโรดกษตัริยก์าลิลี ท่ีบงัเอิญประทบัอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้น ปีลาตดีใจ
ท่ีกนัตวัเองออกจากคดีท่ีไม่พึงปรารถนาน้ี 

 
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 27:11-14; นักบุญมาระโก 15:1-5; 

นักบุญลูกา 23:1-7; นักบุญยอห์น 18:25-38 

 

พระเยซูคริสต์ต่อหน้าเฮโรด 

  เฮโรด อนัติปัส กษตัริยแ์ห่งแควน้กาลิลี ท่ีไดป้ระหารยอห์นผูใ้หรั้บบพัติศ-
มา ไดย้นิเร่ืองเก่ียวกบัพระเยซูคริสตม์ามากก็อยากพบพระองคม์านานแลว้ เม่ือพวก
เขานาํพระเยซูคริสตไ์ปหาท่าน ท่านจึงดีใจมาก และหวงัวา่คงจะเห็นพระองคท์าํ
หมายสาํคญับา้ง ท่านจึงซกัถามพระองคเ์ป็นหลายขอ้ แต่พระองคห์าทรงตอบ
ประการใดไม่ ฝ่ายพวกมหาปุโรหิตและทหารยามท่ียนือยูแ่ถวนั้นก็กล่าวหาพระองค์
อยา่งรุนแรง 

เฮโรดกบัพวกทหารของท่านกระทาํต่อพระองคอ์ยา่งดูหม่ินเยาะเยย้ เอาเส้ือ
ท่ีงามยิง่อนัเป็นสัญลกัษณ์ของความบริสุทธ์ิสวมใหพ้ระองค ์ และส่งพระองคก์ลบัไป
หาปีลาตอีก 

ฝ่ายปีลาตกบัเฮโรดคืนดีกนัในวนันั้น ดว้ยแต่ก่อนเป็นศตัรูกนั 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 23:8-12 
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พนัธสัญญาใหม่ 

 
พระเยซูคริสตอ์ยูต่่อหนา้การไต่สวนของกษตัริยเ์ฮโรด 
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พนัธสัญญาใหม่ 

ค าพพิากษาช้ีขาดของปีลาตต่อพระเยซูคริสต์ 

 

เม่ือพวกเขานาํพระเยซูคริสตก์ลบัไปหาปีลาตอีกคร้ัง ฝงูชนจาํนวนมาก
รวมทั้งพวกปุโรหิตและผูอ้าวุโส ต่างมาชุมนุมกนัอยูก่่อนแลว้ ปีลาตจึงเรียกพวกมหา
ปุโรหิต ขนุนาง และประชาชน มาประชุมพร้อมกนั และกล่าวแก่พวกเขาวา่ “ท่าน
ทั้งหลายไดพ้าคนน้ีมาหาเรา ฟ้องวา่เขาไดย้ยุงราษฎร ดูเถิด เราไดสื้บถามต่อหนา้ท่าน
ทั้งหลาย และไม่เห็นวา่คนน้ีมีความผดิในขอ้หาท่ีท่านทั้งหลายฟ้องเขานั้น และเฮโรด
ก็ไม่เห็นวา่เขามีความผดิดว้ย เพราะเฮโรดไดส่้งตวัเขากลบัมายงัเราอีกแลว้ ดูเถิด คน
น้ีไม่ไดท้าํผดิอะไรซ่ึงสมควรจะมีโทษถึงตาย เหตุฉะนั้น เม่ือเราเฆ่ียนเขาแลว้ เราก็จะ
ปล่อยเสีย” 

ตามธรรมเนียมของชาวยวินั้น ในเทศกาลปัสกาจะมีการปล่อยนกัโทษคน
หน่ึงใหแ้ก่หมู่ชนตามใจชอบ ปีลาตจึงถือโอกาสถามพวกเขาวา่ “พวกท่านมีธรรม
เนียมใหเ้ราปล่อยนกัโทษคนหน่ึงใหแ้ก่ท่านในเทศกาลปัสกา ท่านทั้งหลายปรารถนา
จะใหเ้ราปล่อยกษตัริยข์องพวกยวิใหแ้ก่ท่านหรือไม่” ปีลาตแน่ใจวา่พวกเขาจะขอให้
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พนัธสัญญาใหม่ 

ปล่อยพระเยซู เพราะท่านรู้อยูแ่ลว้วา่ พวกมหาปุโรหิตไดอ้ายดัพระองคไ์วด้ว้ยความ
อิจฉา 

ขณะเม่ือปีลาตนัง่วา่ราชการอยูน่ั้น ภรรยาของท่านไดใ้ชค้นมาเรียนวา่ “อยา่
พวัพนักบัคนชอบธรรมนั้นเลย ดว้ยวา่วนัน้ีดิฉนัฝันร้าย ไม่มีความสบายใจเพราะท่าน
ผูน้ั้น” 

ในขณะนั้น พวกมหาปุโรหิตและผูอ้าวุโสก็ยยุงหมู่ชนใหข้อใหป้ล่อยบารา-
บสั บาราบสันั้นเป็อาชญากรท่ีข้ึนช่ือ เขาติดคุกอยูเ่พราะไดก่้อจราจลในเมืองและฆ่า
คน 

หมู่ชนท่ีถูกพวกผูอ้าวโุสยยุงนั้นก็ร้องตะโกนวา่ “จงปล่อยบาราบสัมาให้
เรา” 

 
การโบยตีพระเยซูคริสต ์
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พนัธสัญญาใหม่ 

ปีลาตตอ้งการปล่อยพระเยซูไป จึงถามย ํ้ากบัพวกเขาอีกคร้ังหน่ึงวา่ “ในสอง
คนน้ี เจา้จะใหเ้ราปล่อยคนไหน บาราบสัหรือพระเยซูผูไ้ดช่ื้อวา่เป็นพระคริสต”์ 

พวกเขาตะโกนวา่ “อยา่ปล่อยคนน้ี แต่จงปล่อยบาราบสั” 

ฝ่ายปีลาตจึงถามพวกเขาวา่ “ท่านทั้งหลายจะใหเ้ราทาํอยา่งไรแก่คนน้ีผูไ้ด้
ช่ือวา่เป็นพระคริสต”์ 

พวกเขาร้องวา่ “ตรึงเขาเสียท่ีกางเขนเถิด” 

ปีลาตจึงถามพวกเขาอีกคร้ังหน่ึงวา่ “ตรึงทาํไม เขาไดท้าํผดิประการใด เรา
ไม่เห็นเขาทาํผิดอะไรท่ีสมควรจะมีโทษถึงตาย เหตุฉะนั้นเม่ือเราเฆ่ียนเขาแลว้ก็จะ
ปล่อยเสีย” 

ฝ่ายคนทั้งปวงก็เร่งเร้าเสียงดงัยิง่ข้ึน “ตรึงเขาเสียท่ีกางเขนเถิด ให้เขาจงถูก
ตรึงกางเขนเถิด” 

ปีลาตยงัคิดว่าตนจะเรียกร้องความสงสารจากประชาชนให้มีต่อพระคริสต์
ได ้จึงสั่งให้ทหารเฆ่ียนพระองค์ แลว้นาํพระองค์ไปในศาลา เปล้ืองฉลองพระองค์
ออกและเฆ่ียนพระองคอ์ยา่งทารุณ พวกเขาเอาเส้ือสีม่วง (เส้ือสีม่วงสั้นไม่มีแขน มีท่ี
ผูกตรงไหล่ข้างขวา) มาสวมให้พระองค์ เอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียร
พระองค ์เอาไมอ้อ้ใหท้รงถือไวใ้นพระหตัถเ์บ้ืองขวาของพระองคแ์ทนพระคฑา แลว้
เยาะเยย้พระองค์ด้วยการคุกเข่าลงเบ้ืองพระพกัตร์พระองค์และว่า “กษตัริย์ของ
พวกยิวเจา้ขา้ ขอทรงพระเจริญ” จากนั้นก็ถ่มนํ้ าลายรดพระองค์แลว้เอาไมอ้อ้นั้นตี
พระเศียรและพระพกัตร์ของพระองค ์

หลงัจากท่ีปีลาตนาํพระองคไ์ปใหพ้วกยวิและกล่าวแก่คนทั้งหลายวา่ “ดูเถิด 
เราพาคนน้ีออกมามอบใหท้่านทั้งหลาย เพื่อใหท้่านรู้วา่เราไม่เห็นวา่เขามีความผดิส่ิง
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ใดเลย” พระเยซูจึงเสด็จออกมาโดยทรงมงกุฎทาํดว้ยหนามและทรงเส้ือสีม่วง          
ปีลาตจึงกล่าวแก่เขาทั้งหลายวา่ “คนน้ีอยา่งไรล่ะ” ปีลาตกล่าวเช่นนั้นหมายความวา่ 
“เห็นไหม พระองคท์รงถูกทรมานและถูกเหยยีดหยาม” ดว้ยหวงัวา่พวกยวิจะสงสาร
พระองค ์ แต่พวกศตัรูของพระคริสตห์าไดเ้ป็นเช่นนั้นไม่ เม่ือพวกมหาปุโรหิตและ
พวกเจา้หนา้ท่ีไดเ้ห็นพระองค ์เขาทั้งหลายจึงร้องวา่ “ตรึงเขาเสีย ตรึงเขาเสีย” 

ปีลาตกล่าวแก่เขาวา่ “พวกท่านเอาเขาไปตรึงเองเถิด เพราะเราไม่เห็นวา่เขามี
ความผดิเลย” 

พวกยวิตอบท่านวา่ “พวกเรามีกฎหมาย และตามกฎหมายนั้นเขาควรจะตาย 
เพราะเขาไดต้ั้งตวัเป็นพระบุตรของพระเจา้” 

คร้ันปีลาตไดย้นิดงันั้นท่านก็ตกใจกลวัมากข้ึน ท่านเขา้ไปในศาลปรีโทเรียม
อีก และทูลพระเยซูวา่ “ท่านมาจากไหน”  

 
 ประตท่ีูปีลาตนาํพระองคอ์อกมาพบฝงูชนและกล่าววา่ “ดูเถิด ท่านผูน้ี้” 



 
 

520 
 

พนัธสัญญาใหม่ 

แต่พระผูช่้วยให้รอดมิไดต้รัสตอบประการใด 

ปีลาตจึงทูลพระองคว์า่ “ท่านจะไม่พดูกบัเราหรือ ท่านไม่รู้หรือวา่เรามี
อาํนาจท่ีจะปล่อยท่าน และมีอาํนาจท่ีจะตรึงท่านท่ีกางเขนได”้ 

แลว้พระเยซูคริสตต์รัสตอบท่านวา่ “ท่านจะมีอาํนาจเหนือเราไม่ได ้นอกจาก
เบ้ืองบนจะประทานใหแ้ก่ท่าน เหตุฉะนั้น ผูท่ี้อายดัเราไวก้บัท่าน จึงมีความผิด
มากกวา่ท่าน” ตั้งแต่นั้นไป ปีลาตก็หาโอกาสท่ีจะปล่อยพระเยซูคริสต ์

แต่พวกยวิร้องอึงวา่ “ถา้ท่านปล่อยชายคนน้ี ท่านก็ไม่ใช่มิตรของซีซาร์ ทุก
คนท่ีตั้งตวัเป็นกษตัริยก์็เป็นปฏิปักษต่์อซีซาร์” เม่ือปีลาตไดย้นิดงันั้น ท่านจึงตดัสิน
ลงโทษผูบ้ริสุทธ์ิใหถึ้งตาย ตนเองจะไดไ้ม่เส่ียงอนัตรายดว้ยการถูกหาวา่ไม่
จงรักภกัดีต่อจกัรพรรด์ิ 

ปีลาตจึงพาพระเยซูคริสตอ์อกมา และนัง่บลัลงักพ์ิพากษา ณ ท่ีเรียกวา่ ลาน
ปูนศิลา กล่าวกบัพวกยวิวา่ “น่ีคือกษตัริยข์องท่านทั้งหลาย” 

แต่เขาทั้งหลายร้องอึงวา่ “เอาเขาไปเสีย เอาเขาไปเสีย ตรึงเขาท่ีกางเขน” 

 
ฝชูนร้องตะโกนใหต้รึงกางเขน 
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ปีลาตพดูกบัพวกเขาวา่ “ท่านจะใหเ้ราตรึงกษตัริยข์องท่านทั้งหลายท่ีกางเขน
หรือ” 

พวกมหาปุโรหิตตอบวา่ “เราไม่มีกษตัริยอ่ื์นใดนอกจากซีซาร์” 

ปีลาตเห็นวา่ไม่ไดก้ารมีแต่จะเกิดวุน่วายข้ึน ก็เอานํ้าลา้งมือต่อหนา้หมู่ชน 
แลว้วา่ “เราไม่มีผดิดว้ยโลหิตของคนน้ี เจา้รับธุระเอาเองเถิด” (ใหเ้ป็นความผิดของ
เจา้เถิด) 

 
ปีลาตชาํระมือ 

บรรดาหมู่ชนเรียนวา่ “ใหโ้ลหิตของเขาตกอยูแ่ก่เรา ทั้งบุตรของเราดว้ย” 
หากชาวยวิและบรรดาลูกหลานของพวกเขาไม่สาํนึกบาปแลว้ ก็จกัตอ้งรับผดิชอบต่อ
ความตายของพระเยซูคริสตเจา้  
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 อนัธพาลบาราบสัถูกปล่อยตวั 

ปีลาตจึงปล่อยบารับบสัใหพ้วกเขา และส่งพระเยซูคริสตใ์หพ้วกเขาตรึง
กางเขน 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 27:15-26; นักบุญมาระโก 15:6-
15; นักบุญลูกา 23:13-25; นักบุญยอห์น 18:39-40. และ  19:1-16 

 

ถนนสู่กลโกธา(ภูเขากะโหลศรีษะ) 

เน่ืองจากพระเยซูคริสตท์รงถูกพิพากษาใหท้รงถูกตรึงกางเขน พระองคจึ์ง
ทรงถูกส่งใหท้หาร พวกเขาพากนัเฆ่ียนตี ลบหลู่ และเยาะเยย้พระองคอี์ก หลงัจากท่ี
พวกเขาลอ้เลียนพระองคแ์ลว้ ก็เปล้ืองฉลองพระองคสี์ม่วงออก นาํฉลองพระองคชุ์ด
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เดิมสวมคืน คนท่ีถูกตดัสินนั้นตอ้งแบกกางเขนของตนไปยงัสถานท่ีตรึง พวกทหาร
จึงวางกางเขนบนบ่าของพระผูช่้วยใหร้อด และพาพระองคไ์ปยงัแดนตรึงกางเขน ท่ี
นัน่เป็นเนินเขาช่ือกลโกธา แปลวา่กระโหลกศีรษะ ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของกรุง
เยรูซาเล็มไม่ไกลจากประตูเมืองท่ีช่ือวา่ประตูพิพากษา 

ฝงูชนจาํนวนมากติดตามพระองคไ์ป  หนทางนั้นลาดชนั พระเยซูคริสตท์รง
อ่อนเพลียจากการถูกเฆ่ียนและลงแส้ พระองค์ทรงหมดแรงดว้ยความทุกข์ทรมาน
ทางจิตวิญญาณ พระองค์เสด็จไม่ใคร่จะไหว ทรงลม้ลงหลายคร้ังเน่ืองจากกางเขน
นั้นหนกั เม่ือพวกเขาเดินออกมาจากประตูเมืองอนัเป็นจุดเร่ิมตน้ทางข้ึนเขานั้น พระ-
เยซูคริสตไ์ม่อาจทรงแบกกางเขนต่อไปได ้พวกทหารพบชายคนหน่ึงโดยบงัเอิญ เขา
ช่ือ ซีโมน ชาวซีเรีย ซ่ึงเฝ้ามองพระคริสต์ด้วยความสงสาร พวกนั้นจึงจบัเขาและ
เกณฑใ์หแ้บกกางเขนของพระองคไ์ป   

 

พระองคท์รงถูกนาํไปยงักลโกธา 
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ในบรรดาผูค้นท่ีติดตามพระคริสตไ์ปนั้น มีหญิงหลายคนร้องไหค้ร่ําครวญ
เพราะพระองค ์ พระเยซูคริสตจึ์งทรงหนัไปหาตรัสวา่ “ธิดาเยรูซาเล็มเอ๋ย อยา่ร้องไห้
สงสารเราเลย  แต่จงร้องให้สงสารตนเอง และสงสารลูกทั้งหลายของตนเถิด ดว้ยวา่ 
ดูเถิด จะมีวนัหน่ึงท่ีเขาทั้งหลายจะวา่ พวกหญิงท่ีไม่เคยมีบุตรก็เป็นสุข คราวนั้นเขา
จะเร่ิมกล่าวแก่ภูเขาทั้งหลายวา่ จงพงัทบัพวกเรา และแก่เนินเขาวา่ จงคลุมพวกเรา
ไว”้ 

ดว้ยเหตุฉะนั้น พระองคไ์ดท้รงทาํนายหายนะอนัน่าสะพรึงกลวัท่ีจะอุบติัข้ึน
ท่ีกรุงเยรูซาเล็มและเกิดแก่ชาวยวิในไม่ชา้หลงัจากชีวติของพระองคบ์นโลกน้ี 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 27:27-32; นักบุญมาระโก 15:16-
21; นักบุญลูกา 23:26-32; นักบุญยอห์น 19:16-17 

 

             

ปูชนียสถาน ณ กลโกธา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งพระกางเขน 
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การตรึงที่กางเขนและการส้ินพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 

 

การถูกแขวนบนกางเขนเป็นการลงโทษถึงตายท่ีน่าอปัยศ เจบ็ปวด และ
โหดร้ายท่ีสุด ในสมยันั้นการลงโทษถึงตายเช่นน้ีจะถูกยดัเยยีดใหแ้ก่พวกอาชญากร 
โจร ฆาตกร ผูย้ยุงใหเ้กิดการกบฏ และผูท้าํผดิอาญาท่ีร้ายแรงท่ีสุดเท่านั้น ความทุกข์
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ทรมานของคนท่ีถูกตรึงกางเขนนั้นสุดบรรยาย นอกจากทุกส่วนของร่างกายผูถู้กตรึง
จะเจบ็ปวดเหลือทนแลว้ เขายงัตอ้งทนกระหายนํ้าและทนทุกขท์รมานทางจิต
วญิญาณยิง่จนกวา่จะตาย ความตายดาํเนินไปอยา่งชา้ ๆ เพื่อเขาจะไดท้รมานบน
กางเขนใหน้านวนั แมแ้ต่พวกเพชฌฆาตซ่ึงเป็นคนโหดเห้ียมโดยสันดาน ถา้ไดเ้ห็นผู ้
ถูกตรึงกางเขนเจบ็ปวดทรมานแลว้ก็ยงัตอ้งสะเทือนใจ พวกเขาเตรียมนํ้าด่ืมเพื่อดบั
กระหายเหลือทนให้ผูน้ั้น หรือเติมสารบางชนิดท่ีช่วยคลายความรู้สึกเจบ็ปวดและ
บรรเทาทุกขช์ัว่คราว ตามบญัญติัของพวกยวินั้น ผูท่ี้ถูกตรึงกางเขนถือวา่เป็นคนตอ้ง
สาป บรรดาหวัหนา้ของพวกยวินั้นตอ้งการทาํใหพ้ระองคท์รงเส่ือมเสียอยา่งถาวร
ดว้ยการตดัสินใหพ้ระองคท์รงรับความตายเช่นนั้น 

เม่ือพวกทหารนาํพระเยซูคริสตไ์ปยงักลโกธาแลว้ ก็ถวายเหลา้องุ่นเปร้ียว
ระคนของขมเพื่อลดความเจ็บปวดแด่พระองค ์ เม่ือพระองคท์รงชิมแลว้ก็ทรงปฏิเสธ 
ดว้ยวา่พระองคไ์ม่ทรงมีพระประสงคจ์ะบรรเทาความเจบ็ปวด พระองคท์รงสมคัร
พระทยัรับการทรมานน้ีเพื่อยกบาปของคนทั้งปวง พระองคจึ์งตอ้งทรงอดทนอยา่งมี
พระสติจวบจนวาระสุดทา้ย 

คร้ันพร้อมแลว้ พวกทหารก็ตรึงพระองคบ์นกางเขน เวลานั้นประมาณเท่ียง
วนั ซ่ึงชาวยวิถือเอาเป็นชัว่โมงท่ีหกของวนั พระองคไ์ดท้รงสวดภาวนาใหแ้ก่ผูท่ี้
ทรมานพระองคว์า่ “พระบิดาเจา้ขา้ โปรดอภยัโทษเขา เพราะเขาไม่รู้วา่เขาทาํอะไร” 

พวกเขาเอาโจรสองคนตรึงไวก้บัพระองค ์ ขา้งขวาคนหน่ึงขา้งซา้ยคนหน่ึง 
ซ่ึงเป็นจริงตามขอ้พระธรรมของผูเ้ผยพระวจนะอิสยาห์ท่ีวา่ พระองค์ทรงถกูนับเข้า
กับคนทรยศ (อสย. 53:12) 

ปิลาตบญัชาให้เขียนป้ายติดไวเ้หนือพระเศียรของพระเยซูคริสตบ์นกางเขน
เพื่อแสดงความผดิของพระองค ์ป้ายนั้นเขียนเป็นภาษาฮีบรู กรีก และละติน วา่ “เยซู
ชาวนาซาเร็ธกษัตริย์ของพวกยิว” คนเป็นจาํนวนมากไดอ่้านป้ายน้ี แต่พวกศตัรูของ
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พระคริสต์ก็ไม่ได้พอใจกบัป้ายน้ี มหาปุโรหิตจึงไปเรียนปิลาตว่า “ขออย่าเขียนว่า 
กษตัริยข์องพวกยวิ เลย แต่ขอใหเ้ขียนวา่ คนน้ีบอกวา่ เราเป็นกษตัริยข์องพวกยวิ” 

ปิลาตตอบวา่ “ส่ิงใดท่ีเราเขียนแลว้ ก็แลว้ไป” 

 
ทรงถูกตรึงกางเขน 

ในเวลาเดียวกนั พวกทหารท่ีตรึงพระเยซูคริสตไ์วท่ี้กางเขนก็เอาฉลอง
พระองคช์ั้นนอกมาแบ่งออกเป็นส่ีส่วนใหท้หารคนละส่วน ผา้พนัพระองค ์ (ฉลอง
พระองคช์ั้นใน) นั้นไม่มีตะเขบ็ ทอตั้งแต่บนตลอดล่าง เหตุฉะนั้น พวกเขาจึงปรึกษา
กนัวา่ “เราอยา่ฉีกแบ่งกนัเลย แต่ใหเ้ราจบัฉลากกนั จะไดรู้้วา่ใครจะได”้ พวกทหารท่ี
เฝ้าแดนประหารก็นัง่ลงจบัฉลากกนั ทั้งน้ี เป็นจริงตามคาํทาํนายโบราณของกษตัริย์
ดาวดิวา่ เส้ือผ้าของข้าพระองค์ เขากแ็บ่งกัน ส่วนเส้ือของข้าพระองค์ เขาจับฉลากกัน 
(สดด. 22:18) 
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แมว้า่พระเยซูคริสตส์ถิตบนกางเขน พวกศตัรูก็ยงัไม่หยดุลบหลู่พระองค ์
ฝ่ายคนทั้งปวงท่ีเดินผา่นไปมานั้นก็กล่าวเหยยีดหยามพระองค ์ สั่นศีรษะเยาะเยย้วา่ 
“ฮ่า เจา้ผูจ้ะทาํลายพระวหิารและสร้างข้ึนในสามวนัน่ะ จงช่วยตวัเองให้รอดและลง
มาจากกางเขนเถิด” 

พวกมหาปุโรหิตกบัพวกอาลกัษณ์และพวกผูอ้าวุโสก็เยาะเยย้พระองค์ดว้ย 
ว่า “เขาช่วยคนอ่ืนให้รอดได ้แต่ช่วยตวัเองไม่ได ้เขาเป็นกษตัริยข์องชาติอิสราเอล 
ให้เขาลงมาจากกางเขนเด๋ียวน้ีเถิด เราจะได้เช่ือถือบ้าง เขาไวใ้จในพระเจ้า ถ้า
พระองคพ์อพระทยัในเขาก็ให้ทรงเช่ือเขาเด๋ียวน้ีเถิด ดว้ยเขาไดก้ล่าววา่ ‘เราเป็นบุตร
ของพระเจา้’ ” 

พวกทหารนอกรีตท่ีนัง่อยูข่า้งกางเขน และเฝ้ามองพระองคท์รงถูกตรึง
กางเขน ก็กล่าวเยาะเยย้ตามวา่ “ถา้เจา้เป็นกษตัริยข์องชาวยวิ ก็จงช่วยตวัเองใหร้อด
เถิด” 

ฝ่ายคนหน่ึงในผูร้้ายท่ีถูกตรึงไวเ้บ้ืองซา้ยของพระผูช่้วยใหร้อดนั้น พูดหยาบ
ชา้ต่อพระองคว์า่ “ถา้ท่านเป็นพระคริสตจ์ริง จงช่วยตวัเองกบัเราใหร้อดเถิด” 

แต่อีกคนหน่ึงหา้มปรามเขาวา่ “เจา้ก็ไม่เกรงกลวัพระเจา้หรือ เพราะเจา้เป็น
คนถูกโทษเหมือนกนั (การทรมานและความตายแบบเดียวกนั) และเราก็สมกบัโทษ
นั้นจริง เพราะเราไดรั้บสมกบัการท่ีเราไดก้ระทาํ แต่ท่านผูน้ี้หาไดก้ระทาํผิดประการ
ใดไม่” เม่ือเขากล่าวเช่นนั้นแลว้ก็หนัไปทางพระเยซูคริสตพ์ร้อมกบัภาวนาวา่ “ขอ
พระองค์ทรงระลกึถึงข้าพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์”  

พระผูช่้วยให้รอดผูท้รงพระเมตตาทรงยอมรับการสํานึกบาปอย่างแทจ้ริง
ของคนบาปผูน้ี้ท่ีไดแ้สดงถึงความเช่ือในพระองค์อย่างน่าท่ึง พระองค์ตรัสตอบแก่
โจรผูมี้ปัญญาน้ีวา่ “เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุข
เกษม” 

พระมารดาของพระองค์ อคัรสาวกยอห์น และมารียช์าวมกัดาลา รวมทั้ง
ผูห้ญิงอีกมากมายท่ีเคารพนบัถือพระองค์ ลว้นยืนอยูข่า้งกางเขนของพระองค์ พระ-
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มารดาของพระองค์นั้นเศร้าโศกสุดพรรณนาท่ีไดเ้ห็นบุตรของตนทนทุกข์ทรมาน 
เม่ือพระเยซูคริสต์ทอดพระเนตรเห็นพระมารดาของพระองค์และสาวกท่ีพระองค์
ทรงรักยืนอยูใ่กลพ้ระองค ์จึงตรัสกบัมารดาของพระองค์วา่ “หญิงเอ๋ย จงดูบุตรของ
ท่านเถิด” แลว้พระองคต์รัสกบัยอห์นวา่ “จงดูมารดาของท่านเถิด” ตั้งแต่เวลานั้นมา 
สาวกผูน้ั้ นก็รับพระมารดามาอยู่ในบ้านของตน และดูแลพระนางจวบจนวาระ
สุดทา้ยในชีวติของพระนาง 

 
เอลี เอลี ลามาสะบกัธานี 
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ในเวลานั้น ระหวา่งท่ีพระผูช่้วยใหร้อดทรงรับพระทรมานท่ีกลโกธานั้น ก็
บงัเกิดหมายสาํคญัข้ึน ตั้งแต่ยามท่ีพระองคท์รงถูกตรึงกางเขน จากชัว่โมงท่ีหก 
(ประมาณเท่ียงวนั) พระอาทิตยด์บัแสง ความมืดปกคลุมทัว่แผน่ดิน ล่วงไปจน
ชัว่โมงท่ีเกา้ (ประมาณบ่ายสามโมง) จนกระทัง่พระผูช่้วยใหร้อดส้ินพระชนม ์

นกัประวติัศาสตร์นอกรีตสองคนคือ เฟลกอนตสั ผูเ้ป็นนกัดาราศาสตร์
โรมนัดว้ย และ ยนิูอุส แอฟริกานสั ไดต้ั้งขอ้สังเกตุความมืดท่ีปกคลุมทัว่โลกคร้ัง
ใหญ่น้ีดว้ย นอกจากน้ี ไดโอนีซีอุสนกัพยากรณ์อากาศและเป็นนกัปรัชญาชาวเอเชีย
ช่ือดงั ณ เมืองเฮลิโอโพลิสในอียปิตใ์นเวลานั้น ก็ไดส้ังเกตุเหตุการณ์ความมืด
ฉบัพลนัน้ีดว้ย และวา่ “ถา้ไม่ใช่เป็นเพราะพระผูส้ร้างทรงทุกขท์รมานแลว้ ก็คงเป็น
เพราะโลกใกลถึ้งกาลอวสาน” ต่อมาไดโอนีซีอุสผูน้ี้ไดเ้ปล่ียนมานบัถือศาสนาคริสต์
และไดเ้ป็นพระสังฆราชองคแ์รกแห่งเอเธนส์ 

ราวชัว่โมงท่ีเกา้ พระเยซูคริสตท์รงร้องดว้ยพระสุรเสียงอนัดงัวา่ “เอล ี เอลี 
ลามาสะบักธานี” แปลวา่ “พระเจา้ของขา้พระองค ์ พระเจา้ของขา้พระองค ์ ไฉนทรง
ทอดทิ้งขา้พระองคเ์สีย” ถอ้ยพระวาจาน้ีเป็นขอ้ความเร่ิมตน้ของบทสดุดีของกษตัริย์
ดาวดิ บทท่ี 21 ซ่ึงท่านไดท้าํนายไวอ้ยา่งชดัเจนถึงพระทรมานบนกางเขนของพระ
ผูช่้วยใหร้อด อาศยัถอ้ยพระวาจาน้ีพระองคไ์ดท้รงเตือนผูค้นเป็นคร้ังสุดทา้ยวา่ 
พระองคท์รงเป็นพระคริสตท่ี์แทจ้ริง ผูเ้ป็นพระผูช่้วยโลกใหร้อดพน้ 

บางคนท่ียนือยูท่ี่นัน่ เม่ือไดย้ินก็พดูวา่ “ดูเถิด คนน้ีเรียกเอลียาห์” คนอ่ืนก็วา่ 
“มาดูกนัซิวา่เอลียาห์จะมาช่วยเขาใหร้อดหรือไม่” 

หลงัจากนั้น พระเยซูคริสตเจา้ทรงทราบวา่ทุกส่ิงสาํเร็จแลว้ ก็ตรัสวา่ “เรา
กระหายน า้” ทหารคนหน่ึงจึงรีบวิง่ไปเอาฟองนํ้าชุบนํ้าส้มองุ่นใส่ปลายไมชู้ข้ึนให้
เหนือริมฝีพระโอษฐอ์นัแหง้ผากของพระผูช่้วยให้รอด เม่ือพระองคท์รงรับนํ้าส้ม
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องุ่นแลว้ก็ตรัสวา่ “ส าเร็จแล้ว” หมายความวา่ เป็นไปตามพระสัญญาของพระเจา้ การ
ช่วยเผา่พนัธ์ุมนุษยใ์หร้อดนั้นเสร็จสมบูรณ์แลว้ 

พระองคท์รงร้องดว้ยพระสุรเสียงอนัดงัวา่ “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝาก
จิตวญิญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” แลว้ทรงกม้พระเศียรลง
สละจิตวญิญาณของพระองค์ 

 

การส้ินพระชนมบ์นพระกางเขนของพระผูไ้ถ่ 

ในเวลาเดียวกนั ม่านในพระวหิารก็ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนลงล่าง 
แผน่ดินก็ไหว ศิลาก็แตกออกจากกนั อุโมงคฝั์งศพก็เปิดออก ศพของธรรมิกชนหลาย
คนท่ีล่วงลบัไปแลว้ไดเ้ป็นข้ึนมา และเม่ือพระเยซูทรงเป็นข้ึนมาแลว้ เขาทั้งหลายก็
ออกจากอุโมงค ์และพากนัเขา้ไปในนครเยรูซาเล็มปรากฏแก่คนเป็นอนัมาก 
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ทหารเป็นพยานวา่แทจ้ริงท่านผูน้ี้เป็นพระบุตรของพระเจา้ 

นายร้อย (หวัหนา้ทหาร) และพวกทหารท่ีเฝ้าพระศพพระผูช่้วยใหร้อดอยู่
ดว้ยกนั เม่ือไดเ้ห็นแผน่ดินไหวและการทั้งปวงท่ีบงัเกิดข้ึนนั้น ก็พากนัคร่ันคร้ามยิง่
นกั จึงพดูกนัวา่ “แท้จริงท่านผู้นีเ้ป็นพระบุตรของพระเจ้า” คนทั้งปวงท่ีมาชุมนุมกนั
เพื่อจะดูการณ์นั้น เม่ือเห็นแลว้ก็พากนัตีอกชกตวักลบัไป 
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คร้ันถึงเวลาพลบคํ่าในวนัศุกร์ อนัเป็นช่วงเวลาสาํคญัเพื่อเตรียมอาหารปัสกา 
พวกยิวไม่ตอ้งการทิ้งพระศพไวบ้นกางเขนในวนัสะบาโต        เพราะวนันั้นเป็นวนั
สะบาโตในเทศกาลปัสกา จึงถือว่าเป็นวนัใหญ่  พวกเขาจึงขอให้ปิลาตหักขาของ
พวกผูท่ี้ถูกตรึงเสีย พวกนั้นจะไดต้ายเร็วข้ึนและเอาออกไป ปิลาตก็อนุญาต  

 
ทหารใชห้อกแทงสีขา้งพระองค ์

พวกทหารจึงมาหกัขาของคนท่ีหน่ึง และขาของอีกคนหน่ึงท่ีถูกตรึงอยูก่บั
พระองค ์แต่เม่ือพวกเขามาถึงพระเยซูคริสต ์และเห็นวา่พระองคส้ิ์นพระชนมแ์ลว้ จึง
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มิไดห้กัขาของพระองค ์ แต่ทหารคนหน่ึงตอ้งการใหแ้น่ใจวา่พระองคส้ิ์นพระชนม์
แลว้ จึงเอาหอกแทงท่ีสีขา้งของพระองค ์และโลหิตกบันํ้าก็ไหลออกมาทนัที     

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนกับุญมทัธิว 27:33-56; นักบุญมาระโก 15:22-
41; นักบุญลูกา 23:33-49; นักบุญยอห์น 19:18-37 

 

 

การอญัเชิญลงจากกางเขนและการฝังพระศพของพระผู้ช่วยให้รอด 
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เม่ือถึงเวลาพลบคํ่า หลงัจากท่ีทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้ โยเซฟแห่งบ้านอาริมา-
เธีย ซ่ึงเป็นสมาชิกสภาท่ีเป็นท่ีเคารพ และเป็นผูม้ ัง่คัง่ ไดไ้ปหาปีลาต โยเซฟนั้นเป็น
สาวกลบั ๆ ของพระเยซูเพราะเขากลวัพวกยวิ ท่านเป็นคนดีและชอบธรรม มิไดย้อม
เห็นดว้ยในมติและการกระทาํของสภา ท่านขออนุญาตปิลาตอญัเชิญพระศพของพระ
เยซูคริสตล์งจากพระกางเขนเพื่อฝัง 

ปีลาตก็ประหลาดใจท่ีพระเยซูส้ินพระชนมแ์ลว้ จึงเรียกนายร้อยมาถามวา่
พระองคส้ิ์นพระชนมแ์ลว้หรือ เม่ือไดรู้้เร่ืองจากนายร้อยวา่เป็นเช่นนั้นแลว้ จึงมอบ
พระศพใหแ้ก่โยเซฟเพื่อนาํไปฝัง 

โยเซฟซ้ือผา้ป่าน (ผา้ลินินท่ีใช้ในการพนัศพ)ไวแ้ลว้ ก็ไปท่ีกลโกธา  โดยมี
นิโคเดมสั สาวกลบัอีกคนหน่ึงของพระเยซูคริสต์และเป็นตุลาการก็ไปดว้ย เขาซ้ือ
นํ้ามนัหอมราคาแพงทาํจากมดยอดผสมกฤษณามาเพื่อใชใ้นการฝังน้ีดว้ย 

 
อนัเชิญพระศพไปฝัง 
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พวกเขาอญัเชิญพระศพของพระผูช่้วยให้รอดลงจากกางเขน นาํเคร่ืองหอม
ชะโลมพระศพของพระองค ์นาํผา้ป่านมาพนัพระศพ แลว้อญัเชิญไปประดิษฐานไว้
ในอุโมงคแ์ห่งใหม่ในสวนท่ีอยู่ถดัจากกลโกธา โยเซฟแห่งบา้นอาริมาเธียเจาะสกดั
อุโมงคน้ี์ไวใ้นศิลา ตั้งใจเตรียมไวฝั้งศพตนเอง จึงยงัไม่เคยวางศพผูใ้ดเลย บดัน้ีพระ
ศพของพระคริสตป์ระดิษฐานอยูท่ี่นัน่ และเน่ืองจากอุโมงคน้ี์อยูใ่กลก้ลโกธามาก อีก
ทั้งพวกเขามีเวลานอ้ยเน่ืองจากวนันั้นเป็นวนัจดัเตรียมปัสกา พวกเขากล้ิงหินใหญ่ปิด
อุโมงคแ์ลว้ก็ไป 

 
บรรจุพระองคไ์วใ้นอุโมงค ์

มารียช์าวมกัดาลา มารียม์ารดาของยากอบผูเ้ยาวก์วา่และของโยเซฟ ร่วมกบั
หญิงอ่ืน ๆ อยู่ท่ีนัน่และไดเ้ห็นสถานท่ีประดิษฐานพระศพของพระคริสต์ แลว้พวก
เขาก็กลบัไปจดัแจงเตรียมมดยอบเพื่อใชเ้จิมพระศพของพระคริสตท์นัทีท่ีส้ินสุดงาน
ฉลองใหญ่นั้นหน่ึงวนั ซ่ึงในวนัท่ีหน่ึงนั้นเขาตอ้งหยดุการไวต้ามพระบญัญติั 
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แต่ศตัรูของพระคริสต์มิไดห้ยุดการดว้ย แมว้า่อยู่ในเทศกาลใหญ่ วนัถดัมา
เป็นวนัเสาร์ มหาปุโรหิตและพวกฟาริสีก่อความไม่สงบในวนัสับบาโตโดยการไป
หาปีลาต เรียนท่านว่า “เจา้คุณขอรับ ขา้พเจา้ทั้งหลายจาํได้ว่า คนล่อลวง (พวกเขา
บงัอาจเรียกพระเยซูคริสตเ์ช่นนั้น) ผูน้ั้นเม่ือยงัมีชีวิตอยูไ่ดพู้ดวา่ ‘ล่วงไปสามวนัแลว้
เราจะเป็นข้ึนมาใหม่’ เหตุฉะนั้น ขอเจา้คุณไดมี้บญัชาสั่งเฝ้าอุโมงคใ์ห้แข็งแรงจนถึง
วนัท่ีสาม เกลือกว่าสาวกของเขาจะมาลกัเอาศพไป แลว้จะประกาศแก่ประชาชนว่า 
เขาเป็นข้ึนมาจากความตายแลว้ และการหลอกลวงคร้ังน้ีจะร้ายแรงยิ่งกว่าคร้ังก่อน
อีก” 

 
สถานท่ีซ่ึงพระศพของพระเจา้ของเราทรงไดรั้บการเจิมเพื่อฝัง 
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ปีลาตจึงบอกพวกเขาวา่ “พวกท่านจงเอายามไปเถิด จงไปเฝ้าใหแ้ขง็แรง
เท่าท่ีทาํได”้ พวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีไปท่ีหลุมฝังพระศพพระเยซูคริสต ์ตรวจ
ตราอุโมงคน์ั้นอยา่งละเอียด ประทบัตราไวท่ี้หิน และวางยามประจาํอยู ่ เพื่อความ
มัน่ใจ 

ขณะท่ีพระศพของพระผูช่้วยใหร้อดประดิษฐานในอุโมงค ์พระวิญญาณของ
พระองค์ได้เสด็จลงไปท่ีนรก ซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศยัชัว่คราวของบรรดาวิญญาณก่อนท่ี
พระคริสตจ์ะทรงคืนชีพ เพื่อทรงเยี่ยมพวกเขาผูท่ี้ตายก่อนท่ีพระองค์จะทรงทรมาน
และส้ินพระชนม์ วิญญาณของผูท่ี้ชอบธรรมทุกคนซ่ึงรอการเสด็จมาของพระผูช่้วย
ใหร้อดจะไดรั้บการปลดปล่อยออกจากนรกโดยพระองค ์ 

 
พระแม่มารียแ์ละสาวกยอห์หลงัจากเสร็จส้ินการฝังพระศพ 
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หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 27:57-66; นักบุญมาระโก 15:42-
47; นักบุญลูกา 23:50-56; นักบุญยอห์น 19:38-42  

 พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิรําลึกถึงพระมหาทรมานของพระ
คริสตเ์จา้ ในสัปดาห์ก่อน ปัสกา โดยเรียกสัปดาห์น้ีว่า สัปดาห์แห่งพระมหาทรมาน 
(สัปดาห์ก่อนอีสเตอร์) ซ่ึงตลอดสัปดาห์น้ี ชาวคริสเตียนออร์โธด็อกซ์พึงถือศีลอด
และสวดภาวนาอยา่งเคร่งครัด  

 วนัพุธศักดิ์สิทธ์ิ ในสัปดาห์แห่งพระมหาทรมาน เป็นวนัระลึกถึงพระเยซู
คริสตถู์กยดูาส อิสคาเรียต ทรยศ 

 วนัพฤหัสศักดิ์สิทธ์ิ ในช่วงคํ่าระหวา่งพิธีสวดรอบคํ่า ซ่ึงถือวา่เป็นพิธีสวด
รอบเชา้ของวนัศุกร์ศกัด์ิสิทธ์ินั้น จะมีการอ่านพระวรสารสิบสองตอน ท่ีเก่ียวกบัพระ
ทรมานของพระเยซูคริสต ์

 วันศุกร์ศักดิ์สิทธ์ิ ช่วงเพลงสวดรอบค ่า ในเวลาบ่ายสองหรือสามโมง จะมี
การนาํ ผ้าป่านตราสัง ท่ีใชใ้นการฝังศพ อนัเป็นสัญลกัษณ์ศกัด์ิสิทธ์ิของพระผูช่้วยให้
รอดประทบัในอุโมงค์ฝังพระศพนั้น จะถูกนาํออกมาจากพระแท่นไปวางท่ีกลาง
โบสถ ์เพื่อระลึกถึงการอญัเชิญพระศพของพระคริสตล์งจากกางเขนและฝังไว ้
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 ฟารีสีและพวกปุโรหิตผนึกตราประทบัหนา้หินปิดอุโมงคพ์ระศพของพระองค ์

 วนัเสาร์ศักดิ์สิทธ์ิ ช่วงพธีิสวดรอบเช้า ขณะท่ีตีระฆงัและร้องเพลงสวด 
“พระเจา้ผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิ ผูท้รงฤทธานุภาพ และผูเ้ป็นอมตะ โปรดทรงพระเมตตา
เหล่าขา้พระองคเ์ทอญ” นั้น จะมีการแห่ผา้พนัพระศพ เพื่อระลึกถึงพระเยซูคริสตเจา้
เสด็จลงไปยงันรก ขณะท่ีพระกายของพระองคย์งัอยูใ่นอุโมงคฝั์งพระศพ รวมทั้ง
ระลึกถึงชยัชนะของพระองคท่ี์ทรงมีต่อนรกและความตาย  



 
 

541 
 

พนัธสัญญาใหม่ 

 
ทหารยามเฝ้าหนา้อุโมงคพ์ระศพของพระองค ์

เราเตรียมตวัตอ้นรับสัปดาห์แห่งพระมหาทรมานและเทศกาลปัสกาดว้ยการ
ถือศีลอด ซ่ึงการถือศีลอดน้ีจะดาํเนินต่อเน่ืองไปอีกส่ีสิบวนั และเรียกวา่ ศีลอดมหา
พรต 

นอกเหนือจากช่วงส่ีสิบวนัของศีลอดมหาพรตดงักล่าวแลว้ พระศาสนจกัร
ออร์โธด็อกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิกาํหนดให้ถือศีลอดเพิ่มเติมใน วันพุธ และ วันศุกร์ ยกเวน้
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บางสัปดาห์ท่ีกาํหนดไวข้องปี    โดยวนัพุธนั้นเป็นการระลึกถึงพระเยซูคริสตท์รงถูก
ยดูาสทรยศ และวนัศุกร์เป็นการระลึกถึงพระทรมานของพระเยซูคริสต ์เราแสดงออก
ซ่ึงความเช่ือในอาํนาจของพระทรมานแห่งพระเยซูคริสตบ์นกางเขนเพื่อเรา ดว้ยการ
ทาํหมายสาํคญัพระกางเขนในขณะสวดภาวนา 

 

 
พระเยซูคริสตเ์จา้ทรงเสด็จลงไปกูว้ญิญาณในนรก 
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พระเยซูคริสตเจ้าทรงคนืพระชนม์ 

 

 คร้ันวนัสะบาโตล่วงไปแลว้ ในคืนวนัท่ีสามหลงัจากพระเยซูคริสตเจา้ทรง
รับทรมานและส้ินพระชนม ์พระองค์ได้ทรงกลบัคืนชีพด้วยฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธ์ิ
ของพระองค์ พระกายของพระองค์ทรงแปรเปล่ียน   พระองค์เสด็จจากอุโมงค์ฝัง
พระศพโดยท่ีพวกยามเฝ้าไม่เห็น และ มิได้ มีการเคล่ือนยา้ยหินนั้นหรือทาํลายตรา
ประทบัของสภา พวกยามไม่รู้ตวัว่าตนกาํลงัเฝ้าสุสานว่างเปล่าอยู่ ทนัใดนั้นก็เกิด
แผน่ดินไหวใหญ่ ทูตของพระเจา้องค์หน่ึงไดล้งมาจากสวรรค ์กล้ิงกอ้นหินนั้นออก
จากปากอุโมงคฝั์งพระศพของพระองคแ์ละนัง่บนหินนั้น สัณฐานของทูตนั้นเหมือน
แสงฟ้าแลบ อาภรณ์ก็ขาวดุจหิมะ พวกทหารท่ียนืเฝ้ายามท่ีนัน่ต่างตกใจกลวัแทบตาย 
คร้ันพอไดส้ติก็แตกต่ืนกนัออกไป 

 ภายหลงัวนัสะบาโต เวลาใกลรุ่้งเชา้วนัตน้สัปดาห์ มารียช์าวมกัดาลา พร้อม
ดว้ยมารียม์ารดาของยากอบ โยอนันาและนางสะโลเม ร่วมกบัหญิงอ่ืน ๆ พากนันาํ
เคร่ืองหอมไปท่ีอุโมงค์ฝังศพเพื่อจะชโลมพระศพของพระเยซูคริสต์ เน่ืองจากพวก
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นางไม่มีเวลาทาํเช่นนั้นเม่ือคราวฝังพระศพ พระศาสนจกัรเรียกพวกนางว่าผูถื้อ
เคร่ืองหอมศกัด์ิสิทธ์ิ พวกนางไม่ทราบวา่ไดมี้การจดัเวรยามเฝ้าอุโมงคฝั์งพระศพของ
พระองค์และมีการประทบัตราไวท่ี้ปากถํ้ า พวกนางจึงไม่คิดว่าจะพบผูใ้ดท่ีนั่น จึง
ถามกนัวา่ “ใครจะช่วยกล้ิงกอ้นหินออกจากปากอุโมงค”์ ดว้ยวา่หินนั้นกอ้นใหญ่มาก 
มารียช์าวมกัดาลาเดินนาํหน้ามาถึงอุโมงค์ก่อนหญิงอ่ืน ๆ ท่ีถือเคร่ืองหอม เวลานั้น
พระอาทิตยย์งัไม่ข้ึนและมืดนัก คร้ันมารียดู์ก็เห็นว่าหินก้อนนั้นกล้ิงออกจากปาก
อุโมงค์แลว้ นางจึงวิ่งไปหาซีโมนเปโตรและยอห์น และพูดกบัเขาว่า “เขาเอาองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ออกไปจากอุโมงคแ์ลว้ และพวกเราไม่รู้วา่เขาเอาพระองคไ์ปไวท่ี้ไหน” 
เปโตรและยอห์นไดย้นิดงันั้นก็วิง่ไปท่ีอุโมงคท์นัที โดยมีมารียช์าวมกัดาลาตามไป 

 ในเวลาเดียวกนั หญิงอ่ืน ๆ ท่ีไปกบัมารียช์าวมกัดาลาก็เดินมาถึงอุโมงค ์และ
พบว่ากอ้นหินนั้นกล้ิงออกไปแลว้เช่นกนั ทนัใดนั้น พวกนางเห็นทูตสวรรค์นัง่เจิด
จรัสอยูบ่นกอ้นหิน หนัหนา้มาหาพวกนาง กล่าววา่ “อยา่กลวัเลย เรารู้แลว้วา่พวกเจา้
ทั้งหลายมาหาพระเยซูซ่ึงทรงถูกตรึงไวท่ี้กางเขน พระองค์หาได้ประทบัอยู่ท่ีน่ีไม่ 
ทรงเป็นข้ึนมาแลว้ตามซ่ึงพระองคไ์ดต้รัสไวเ้ม่ือคร้ังยงัประทบัอยูก่บัท่าน มาเถิด มา
ดูท่ีซ่ึงพระองค์ได้บรรทมอยู่นั้น แล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์เถิดว่า 
พระองคท์รงเป็นข้ึนมาจากความตายแลว้” 
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พระคริสตท์รงกลบัคืนพระชนม ์
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พวกเขาเขา้ไปในอุโมงค์และไม่พบพระศพของพระเยซูคริสต์ แต่กลบัพบ
ทูตสวรรค์สวมอาภรณ์สีขาว นั่งอยู่ทางขวาของตาํแหน่งท่ีเคยวางพระศพของ
พระองค ์ก็ตกใจกลวั 

 
ทูตสวรรคผ์ลกัหินปิดอุโมงคพ์ระศพออก 
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ทูตสวรรคก์ล่าวแก่พวกเขาวา่ “อยา่ตกตะลึงเลย พวกเจา้ทั้งหลายมาหาพระ
เยซูชาวนาซาเร็ธซ่ึงตอ้งตรึงไวท่ี้กางเขน พระองคท์รงเป็นข้ึนมาแลว้หาไดป้ระทบั
ท่ีน่ีไม่ จงดูท่ีท่ีเขาไดว้างพระศพของพระองคเ์ถิด แต่จงไปบอกพวกสาวกของ
พระองคท์ั้งเปโตร (ผูซ่ึ้งไม่นบัวา่เป็นสาวกเพราะเขาไดป้ฏิเสธพระองค)์ เถิดวา่ 
พระองคเ์สด็จไปยงัแควน้กาลิลีก่อนเจา้ทั้งหลาย และเจา้ทั้งหลายจะเห็นพระองคท่ี์
นัน่ เหมือนพระองคไ์ดต้รัสไวแ้ก่พวกเจา้แลว้” 

เม่ือพวกนางกาํลงัคิดฉงนดว้ยเหตุการณ์นั้น ดูเถิด มีทูตสวรรคส์ององคย์นือยู่
ใกลพ้วกนาง เคร่ืองนุ่งห่มแพรวพราวจนพร่าตา ฝ่ายผูห้ญิงเหล่านั้นกลวัและซบหนา้
ลงถึงดิน 

ทูตสวรรคส์ององคน์ั้นพดูกบัพวกนางวา่ “พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวก
คนตายทาํไมเล่า  พระองคไ์ม่อยูท่ี่น่ี พระองค์ทรงเป็นขึน้มาแล้ว จงระลึกถึงคาํท่ี
พระองคไ์ดต้รัสกบัท่านทั้งหลาย เม่ือพระองคย์งัอยูใ่นแควน้กาลิลีวา่ บุตรมนุษย์
จะตอ้งถูกอายดัไวใ้นมือของคนบาป และตอ้งถูกตรึงท่ีกางเขน และวนัท่ีสามจะเป็น
ข้ึนมาใหม”่ 

พวกนางระลึกถึงพระดาํรัสของพระองคไ์ด ้ ก็ไปจากอุโมงค ์ ทั้งกลวัทั้งยนิดี
เป็นอนัมาก วิง่ไปบอกพวกสาวกของพระองคด์ว้ยความดีใจ เม่ือพวกนางไปถึงพวก
สาวกแลว้ ก็เล่าทุกส่ิงท่ีตนไดเ้ห็นและไดย้นิมา แต่พวกสาวกกลบัเห็นเป็นเร่ือง
เหลวไหลและไม่เช่ือพวกนาง 

ในเวลาเดียวกนั ซีโมนเปโตรและยอห์นวิ่งไปท่ีอุโมงค ์ยอห์นวิ่งเร็วกวา่และ
ไปถึงก่อน แต่ก็ไม่ไดเ้ขา้ไปขา้งในอุโมงค ์เขากม้ลงมองดูเห็นผา้ป่านวางอยู ่ซีโมนเป
โตรตามมาถึงภายหลงั แลว้เขา้ไปในอุโมงค์เห็นผา้ป่านวางอยู่ และผา้พนัพระเศียร
ของพระองคไ์ม่ไดว้างอยูก่บัผา้อ่ืน แต่มว้นไวต่้างหาก แลว้ยอห์นซ่ึงมาถึงก่อนก็ตาม
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เขา้ไปดว้ย เขาจึงเห็นและเช่ือในการกลบัคืนพระชนมชีพของพระคริสต ์เปโตรพิศวง
ในส่ิงท่ีเกิดข้ึน แลว้สาวกทั้งสองก็กลบัไปยงับา้นของตน 

หลงัจากนั้น มารียช์าวมกัดาลาซ่ึงไดต้ามสาวกทั้งสองไปนั้น ยงัยนืร้องไหอ้ยู่
นอกอุโมงค ์ ขณะท่ีร้องไห้อยูน่างกม้ลงมองดูท่ีอุโมงค ์ และไดเ้ห็นทูตสวรรคส์วมชุด
ขาวนัง่อยูส่ององค ์ องคห์น่ึงอยูเ่บ้ืองพระเศียร องคห์น่ึงอยูเ่บ้ืองพระบาท ตรงท่ีท่ีเคย
วางพระศพ ทูตทั้งสองพดูกบันางวา่ “หญิงเอ๋ย ร้องไหท้าํไม” 

มารียช์าวมกัดาลาตอบวา่ “เพราะเขาเอาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ไปเสีย
แลว้ และขา้พเจา้ไม่ทราบวา่เขาเอาพระองคไ์ปไวท่ี้ไหน” วา่แลว้ก็หนัไปมองรอบ ๆ 
และเห็นพระเยซูคริสตป์ระทบัยนือยู ่ แต่ดว้ยดว้ยความเศร้าโศกเหลือลน้และนํ้าตา 
ทั้งยงัมัน่ใจวา่คนตายไม่อาจฟ้ืนได ้นางจึงไม่ทราบวา่เป็นองคพ์ระเยซู 

พระเยซูคริสตต์รัสถามนางวา่ “หญิงเอ๋ย เจา้ร้องไหท้าํไม เจา้ตามหาผูใ้ด” 

มารียช์าวมกัดาลาสาํคญัวา่พระองคท์รงเป็นคนทาํสวน จึงตอบวา่ “นายเจา้
ขา้ ถา้ท่านเอาพระองคไ์ป ขอบอกใหดิ้ฉนัรู้วา่เอาพระองคไ์ปไวท่ี้ไหน ดิฉนัจะรับ
พระองคไ์ป” 

พระเยซูคริสตต์รัสกบัเธอวา่ “มารีย์เอ๋ย” 

พระสุรเสียงท่ีนางคุน้เคยพาให้นางลืมความโศก และตระหนกัว่าผูท่ี้ยืนอยู่
ตรงหนา้นางนั้นคือพระเยซูคริสตเจา้เอง นางอุทานวา่ “อาจารย์เจ้าข้า” นางโถมตวัลง
แทบบาทพระผูช่้วยให้รอดด้วยความดีใจสุดจะพรรณนาเสียจนไม่ได้ช่ืนชมพระ
บารมีในช่วงเวลาน้ีไดอ้ยา่งเตม็เป่ียม 

พระเยซูคริสตท์รงแสดงใหน้างเห็นความลํ้าลึกอนัศกัด์ิสิทธ์ิและยิ่งใหญ่ของ
การกลบัคืนชีพของพระองค์ โดยตรัสว่า “อย่าสัมผสัเรา เพราะเรายงัมิไดข้ึ้นไปหา
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พระบิดาของเรา แต่จงไปหาพวกพี่น้อง (สาวก) ของเราและบอกเขาวา่ เราจะข้ึนไป
หาพระบิดาของเราและของท่านทั้ งหลาย ไปหาพระเจ้าของเราและของท่าน
ทั้งหลาย” 

นางมารียช์าวมกัดาลาจึงรีบไปบอกข่าวแก่พวกสาวกของพระองคว์า่นางได้
เห็นพระองคท์รงกลบัเป็นข้ึนมา และบอกเล่าถึงส่ิงท่ีพระองคต์รัสกบันาง น่ีเป็นการ
ปรากฏองค์คร้ังแรกของพระคริสต์หลงัจากที่ทรงกลบัคืนชีพ 

นางมารีย์ชาวมักดาลาพบนางมารีย์มารดาของยากอบซ่ึงกําลังกลับจาก
อุโมงค์ฝังพระศพเช่นเดียวกัน เม่ือพวกนางเดินทางไปหาพวกสาวก     ทนัใดนั้น 
พระเยซูคริสตเ์สด็จไปพบพวกนาง ตรัสวา่ “จงช่ืนชมยนิดีเถิด” 

พวกนางก็มากอดพระบาทนมสัการพระองค ์พระเยซูคริสต์จึงตรัสกบัพวก
นางวา่ “อยา่กลวัเลย จงไปบอกพวกพี่น้องของเราให้ไปยงักาลิลี จะไดพ้บเราท่ีนัน่” 
น่ีเป็นการปรากฏองค์เป็นคร้ังทีส่องของพระคริสต์ผู้ทรงกลบัเป็นขึน้มา 
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หญิงผูน้าํนํ้ ามนัมาอุโมงคพ์ระศพเพื่อชโลม 

นางมารียช์าวมกัดาลา พร้อมดว้ยนางมารียม์ารดาของยากอบ จึงไปประกาศ
เร่ืองน่ายนิดียิง่แก่สาวกทั้งสิบเอด็คนและคนอ่ืน ๆ ท่ีร่ําไหเ้ศร้าโศกเสียใจ แมก้ระนั้น 
เม่ือพวกเขาไดย้ินวา่พระองคท์รงพระชนมอ์ยู ่ และนางมารียไ์ดเ้ห็นแลว้ พวกเขาก็ยงั
ไม่เช่ือ 

หลงัจากนั้น พระเยซูคริสตท์รงปรากฏพระองคแ์ก่เปโตรเป็นการส่วน
พระองคแ์ละสร้างความมัน่ใจแก่เขาวา่พระองคไ์ดท้รงกลบัคืนชีพแลว้ น่ีเป็นการ
ปรากฏพระองค์เป็นคร้ังทีส่าม ตอนนั้นเองท่ีผูค้นหายเคลือบแคลงวา่พระคริสตท์รง
กลบัคืนชีพจริงหรือไม่ แมว้า่ในจาํนวนน้ีจะยงัมีคนท่ียงัคงไม่เช่ือรวมอยูด่ว้ย 

นบัแต่อดีตกาล พระศาสนจกัรศกัด์ิสิทธ์ิไดย้อมรับวา่ ก่อนการปรากฏ
พระองคค์ร้ังอ่ืน ๆ ของพระองคน์ั้น พระเยซูคริสต์ได้ทรงน าความยินดีมาสู่พระ
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มารดาผู้ศักดิ์สิทธ์ิยิง่ของพระองค์ โดยทรงประกาศต่อพระนางผา่นทูตสวรรคอ์งค์
หน่ึงวา่พระองคท์รงกลบัคืนพระชนม ์ พระศาสนจกัรศกัด์ิสิทธ์ิจึงร้องเพลงเก่ียวกบั
การน้ีวา่ 

ทูตสวรรค์ร ่าร้องต่อพระนางผู้ทรงเป่ียมด้วยพระหรรษทาน ข้าแต่พระนาง
พรหมจารีบริสุทธ์ิ จงช่ืนชมยนิดีเถิด ข้าพระองค์ขอย า้ว่า จงช่ืนชมยนิดีเถิด เพราะ
บุตรของท่านได้กลบัเป็นขึน้มาจากความตายในวนัทีส่าม และชุบผู้ตายขึน้มาใหม่ 
ประชาชนทั้งหลาย จงยนิดีเถิด 

เยรูซาเล็มใหม่ จงทอแสง จงทอแสง เพราะพระสิริของพระองค์อยู่เหนือ
พวกท่าน บัดนี้จงร้องร าและยินดี ซีโอนเอ๋ย ขอท่านจงเชิดชู       ข้าแต่พระมารดา
พระเจ้า ทีไ่ด้ทรงครรภ์และให้ก าเนิดพระองค์ 

ในขณะเดียวกนั ทหารยามท่ีเฝ้าอุโมงคฝั์งพระศพของพระองค ์และท่ีไดแ้ตก
ฮือไปดว้ยความกลวันั้น พากนัเขา้ไปท่ีกรุงเยรูซาเล็ม หลายคนไปพบมหาปุโรหิต 
เรียนใหท้ราบเร่ืองท่ีเกิดข้ึนท่ีอุโมงฝังพระศพพระเยซูคริสต ์ จึงไดมี้การเรียกประชุม
ร่วมกบัผูอ้าวโุสเพื่อหารือกนั พวกศตัรูของพระคริสตน์ั้นด้ือดึง ไม่ตอ้งการยอมรับวา่
พระองคท์รงกลบัคืนพระชนมชีพ จึงเห็นพอ้งกนัวา่ควรปิดบงัไม่ใหป้ระชาชนรู้เร่ือง
น้ี พวกเขาติดสินบนทหาร แจกเงินให้เขาและสั่งวา่ “จงไปบอกประชาชนวา่ ‘พวก
สาวกของเขามาลกัเอาศพในตอนกลางคืน เม่ือเรานอนหลบัอยู’่ ถา้ความน้ีทราบถึงหู
ปีลาต เราจะพดูกบัท่านไม่ใหพ้วกเจา้ตกท่ีนัง่ลาํบาก” คร้ันพวกทหารรับเงินแลว้ก็ทาํ
ตามท่ีไดรั้บคาํสั่ง และความน้ีก็เล่ืองลือไปในบรรดาพวกยวิ และพวกเขาหลายคน
เช่ือตามนั้นจนถึงทุกวนัน้ี 

ทุกคนเห็นชดัเจนว่าเร่ืองน้ีเป็นอุบายและเป็นเท็จ หากพวกทหารนอนหลบั
ไปจริง พวกเขาก็ไม่ไดเ้ห็นวา่เกิดอะไรข้ึน และหากพวกเขาเห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน ก็แปลวา่
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พวกเขาไม่ไดน้อนหลบัและคงจบัขโมยไปแลว้ พวกยามมีหนา้ท่ีเฝ้าดูและคอยระวงั 
ไม่มีใครจะเช่ือจริง ๆ ว่าพวกยามซ่ึงมีกนัหลายคนจะนอนหลบั หากพวกทหารนอน
หลบักนัหมดแลว้ พวกเขาก็จะตอ้งถูกตดัสินลงโทษอยา่งเขม้งวด ทาํไมจึงไม่มีแมแ้ต่
คนเดียวท่ีถูกลงโทษ แต่กลบัถูกเพิกเฉยและได้รับเงินรางวลัเสียด้วยซํ้ า ในขณะท่ี
พวกสาวกต่างต่ืนตระหนก เก็บตวัอยู่ในบา้นดว้ยความหวาดกลวั โดยไม่มีอาวุธมา
ต่อกรกับพวกทหารติดอาวุธ  แล้วพวกเขาจะสามารถกระทาํการเส่ียงเช่นนั้นได้
อยา่งไร ยิง่ไปกวา่นั้น พวกเขาจะทาํเช่นนั้นทาํไม ในเม่ือพวกเขาไดสู้ญเสียความเช่ือ
ในพระผูช่้วยใหร้อดไปแลว้ นอกจากน้ี พวกเขาจะกล้ิงหินกอ้นใหญ่โดยไม่ทาํให้ใคร
ต่ืนไดอ้ยา่งไร ทั้งหมดดงัท่ีกล่าวน้ีเป็นไปไม่ไดเ้ลย ในทางตรงกนัขา้ม พวกสาวกเอง
ยงัคิดวา่มีคนไปขโมยพระศพของพระผูช่้วยให้รอดเสียดว้ยซํ้ า หลงัจากท่ีพวกตนได้
เห็นหลุมพระศพท่ีวา่งเปล่าแลว้ พวกเขาคิดวา่หลงัจากท่ีถูกขโมยแลว้ก็คงจะไม่ปล่อย
ใหเ้ป็นเช่นนั้น สุดทา้ยแลว้ ทาํไมพวกผูน้าํของยิวจึงไม่ตามหาพระศพของพระคริสต์
และลงโทษพวกสาวก ดงันั้น   พวกศตัรูของพระคริสต์จึงแต่งเร่ืองโกหกหลอกลวง
ต้ืน ๆ เพื่อพยายามปกปิดส่ิงท่ีพระเจา้ทรงแสดง แต่คนพวกน้ีกลับทาํอะไรท่ีคา้น
ความจริงไม่ได ้

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 28:1-15; นักบุญมาระโก 16:1-11; 
นักบุญลูกา 24:1-12; นักบุญยอห์น 20:1-18 และ โครินธ์ ฉบับท่ี 1, 15:3-5 
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พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏพระองค์ต่อสาวกสองคนในการเดนิทาง
ไปเอมมาอูส 

คํ่าวนัท่ีพระเยซูคริสตท์รงฟ้ืนชีพ และทรงปรากฏพระองคต่์อนางมารียช์าว
มกัดาลา นางมารียม์ารดาของยากอบ และ เปโตรแลว้ สาวกของพระคริสตอี์กสองคน
จากเจด็สิบ ไดแ้ก่ เคลโอปัสและลูกา กาํลงัเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยงัหมู่บา้น
หน่ึงข่ือ เอมมาอูส ซ่ึงอยูห่่างออกไปประมาณเจด็ไมล์ 

ในระหวา่งเดินทาง เขาสนทนากนัถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในกรุงเยรูซาเล็ม 
เร่ืองพระทรมานและการส้ินพระชนมข์องพระผูช่้วยใหร้อด ทนัใดนั้น พระเยซูคริสต์
ก็เสด็จเขา้มาใกลแ้ละดาํเนินไปกบัเขา แต่เขาตาฟางไปและจาํพระองคไ์ม่ได ้ พระเยซู
คริสตต์รัสกบัเขาวา่ “ท่านเดินคุยกนัเร่ืองอะไรกนั ทาํไมจึงเศร้าโศกเช่นน้ี” 

เคลโอปัสทูลตอบพระองคว์า่ “ท่านเป็นแขกเมืองอาศยัอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม
แต่คนเดียวหรือท่ีไม่รู้เหตุการณ์ทั้งปวงซ่ึงเป็นไปในช่วงน้ี” 

 

 
พระองคท์รงปรากฏองคแ์ก่นกับุญลูกาและนกับุญเคลโอปัส 
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พระเยซูคริสตต์รัสกบัเขาวา่ “เหตุการณ์อะไรหรือ” 

พวกเขาทูลตอบพระองคว์า่ “เหตุการณ์เร่ืองพระเยซูชาวนาซาเร็ธเป็นผูเ้ผย
พระวจนะ ผูท้รงฤทธานุภาพในการสาํแดงและในพระวาจาจาํเพาะพระเจา้และต่อ
หนา้บรรดาราษฎร โดยท่ี พวกมหาปุโรหิตกบัขนุนางทั้งหลายของเราไดอ้ายดั
พระองคไ์วใ้หท้รงถูกปรับโทษถึงพระชนมชีพ และตรึงพระองคท่ี์กางเขน แต่เรา
ทั้งหลายหวงัไวว้า่จะเป็นท่านผูเ้ดียวท่ีไถ่ชนชาติอิสราเอล ยิง่กวา่นั้นอีก วนัน้ีเป็น
วนัท่ีสามตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน แลว้ยงัมีผูห้ญิงบางคนในพวกเราท่ีไดท้าํใหเ้รา
ประหลาดใจ นางไดไ้ปท่ีอุโมงคเ์วลาเชา้มืด แต่ไม่พบพระศพของพระองค ์จึงกลบัมา
เล่าวา่นางไดเ้ห็นนิมิตรเป็นทูตสวรรค ์ และทูตนั้นบอกวา่พระองคท์รงพระชนมอ์ยู ่
บางคนท่ีอยูก่บัเราไปจนถึงอุโมงค ์ และไดพ้บเหมือนพวกหญิงเหล่านั้นไดบ้อก แต่
เขาหาไดเ้ห็นพระองคไ์ม่” 

พระองคต์รัสแก่สองคนนั้นวา่ “โอ คนเขลา และเฉ่ือยชาในการเช่ือบรรดาคาํ
ซ่ึงพวกผูเ้ผยพระวจนะไดก้ล่าวไวน้ั้น เพราะพระคริสตจ์าํเป็นจะตอ้งทนทุกขท์รมาน
อยา่งนั้น แลว้เขา้ในพระสิริของพระองคมิ์ใช่หรือ” พระองคจึ์งทรงอธิบายทุกส่ิงใน
พระคมัภีร์ท่ีเอ่ยถึงพระองคใ์หเ้ขาฟัง เร่ิมตน้ตั้งแต่โมเสสและบรรดาผูเ้ผยพระวจนะ 
พวกสาวกพากนัท่ึงเน่ืองจากพวกเขาเขา้ใจกระจ่างในทุกส่ิงแลว้ เม่ือเขามาใกล้
หมู่บา้นเอมมาอูสนั้น พระเยซูคริสตท์รงทาํเหมือนจะเสด็จเลยไป พวกเขาจึงพดู
หน่วงเหน่ียวพระองคว์า่ “โปรดประทบัอยูก่บัพวกเราเถิด เพราะจวนคํ่าแลว้และเวลา
ก็ล่วงเลยไปมากแลว้” พระเยซูคริสตจึ์งเสด็จเขา้ไปเพื่อประทบัอยูก่บัพวกเขา ต่อมา
เม่ือพระองคเ์สวยพระกายาหารกบัเขา พระองคท์รงหยบิขนมปังข้ึนมาโมทนา
พระคุณ และบิส่งใหเ้ขา ตาของพวกเขาก็หายฟางและจาํพระองคไ์ด ้ แลว้พระองคก์็
ทรงอนัตรธานไปจากพวกเขา น่ีเป็นการปรากฏพระองค์เป็นคร้ังทีส่ี่ของพระคริสต์ผู้
ทรงกลบัคืนชีพ เคลโอปัสและลูกาต่างดีใจและพดูกนัวา่ “ใจเราเร่าร้อนภายในเม่ือ
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พระองคต์รัสกบัเราตามทาง เม่ือไดท้รงอธิบายพระคมัภีร์ใหเ้ราฟังมิใช่หรือ” ทั้งสอง
คนก็ลุกข้ึนในยามนั้นเอง แลว้เดินทางกลบัไปยงักรุงเยรูซาเล็ม แมว้า่จะเป็นเวลาคํ่า
มาก แลว้ พวกเขาพบสาวกสิบคนชุมนุมกนัอยูท่ี่นัน่ทุกคน ยกเวน้อคัรสาวกโธมสั
และพวกท่ีอยูก่บัพวกเขา ทุกคนต่างดีใจท่ีไดพ้บเคลโอปัสและลูกา และวา่ “องคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นข้ึนมาแลว้จริง ๆ และไดท้รงปรากฏแก่ซีโมน” เคลโอปัสและลูกา
เล่าเร่ืองท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเดินทางไปหมู่บา้นเอมมาอูส เร่ืองท่ีพระองคป์ระทบัและ
ตรัสกบัคนทั้งสอง และเร่ืองท่ีทั้งสองจาํพระองคไ์ดจ้ากการท่ีพระองคท์รงบิขนมปัง
นั้น  

 
พวกเขารับรู้วา่น่ีคือพระเยซูคริสต ์แต่ไม่สามารถมองเห็นได ้

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมาระโก 16:12-13; นักบุญลูกา 24:13-35 
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พระองค์ทรงปรากฏแก่อคัรสาวกทั้งปวงและสาวกคนอืน่ ๆ ยกเว้น
โธมัส 

 

ขณะท่ีบรรดาอคัรสาวกสนทนากบัเคลโอปัสและลูกา สองสาวกของพระ-
คริสตท่ี์เพิ่งกลบัมาจากหมู่บา้นเอมมาอูสอยูใ่นบา้นท่ีลงกลอนประตูไวเ้น่ืองจากกลวั
พวกยิว ทนัใดนั้น ปรากฏพระเยซูคริสตท์รงยืนข้ึนท่ามกลางพวกเขา ตรัสว่า “สันติ
สุขจงมีแด่ท่าน”  

พวกเขาสะดุง้ตกใจกลวัคิดวา่เห็นผ ี พระเยซูคริสตจึ์งตรัสกบัพวกเขาวา่ 
“ท่านทั้งหลายวุน่วายใจทาํไม เหตุไฉนจึงเกิดความสงสัยข้ึนในใจของท่านทั้งหลาย
เล่า จงดูมือและเทา้ของเราวา่เป็นเราเอง จงสัมผสัและมองดูเราเถิด เพราะวา่ผไีม่มี
เน้ือหนงัและกระดูกเหมือนท่ีท่านเห็นเรามีอยูน่ั้น” 

พระองคต์รัสดงัน้ี พลางยืน่พระหตัถ ์ พระบาท และพระกายของพระองคใ์ห้
พวกสาวกซ่ึงดีใจเป็นลน้พน้ท่ีไดพ้บพระองค ์ แต่ถึงแมว้า่พวกเขาจะดีใจยิง่นกั แต่ก็
ยงัคงไม่เช่ืออยู ่ เพียงแต่รู้สึกพิศวงเท่านั้น พระเยซูคริสตท์รงทาํใหพ้วกเขามีความเช่ือ
มากข้ึน จึงตรัสวา่ “พวกท่านมีอาหารกินท่ีน่ีบา้งหรือไม่” 

พวกสาวกก็เอาปลายา่งช้ินหน่ึงและรวงผึ้งมาถวาย พระองคก์็ทรงรับมาเสวย
ต่อหนา้พวกเขา แลว้ตรัสวา่ “น่ีเป็นถอ้ยคาํของเราท่ีเราไดบ้อกไวแ้ก่ท่านทั้งหลาย 
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เม่ือเราอยูก่บัท่านวา่ บรรดาถอ้ยคาํท่ีเขียนถึงเราไวใ้นธรรมบญัญติัของโมเสส ผูเ้ผย
พระวจนะและบทสดุดีนั้น จาํเป็นจะตอ้งสาํเร็จ” 

พระองคท์รงเปิดหวัใจของพวกเขาใหเ้ขา้ใจพระคมัภีร์ เม่ือพระเยซูคริสต์
ทรงสนทนากบัพวกสาวกไปไดส้ักพกั ก็ตรัสวา่ “สันติสุขจงด ารงอยู่กบัท่านทั้งหลาย
เถิด พระบิดาทรงใช้เรามาฉันใด เรากใ็ช้ท่านทั้งหลายไปฉันน้ัน” คร้ันพระองคต์รัส
ดงันั้นแลว้จึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขา ตรัสกบัเขาวา่ “จงรับพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิเถิด ถ้าท่านจะยกความผดิบาปของผู้ใด ความผดิบาปน้ันกจ็ะถูกยกเสีย และ
ถ้าท่านจะให้ความผดิบาปติดอยู่กบัผู้ใด ความผดิบาปกจ็ะติดอยู่กบัผู้น้ัน” 

 
การปรากฎพระวรกายของพระเยซูคริสตเ์จา้ต่อเหล่าสาวกของพระองคใ์นวนัอาทิตยแ์ห่งการ

สรรเสริญพระองค ์
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น่ีเป็นการปรากฏพระองค์เป็นคร้ังทีห้่าของพระเยซูคริสตเจ้า ซ่ึงเป็นวนัถัด
จากการทรงคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์หน่ึงวนั ยงัความปล้ืมปีติแก่บรรดาสาวกของ
พระองคเ์ป็นลน้พน้ ในจาํนวนนั้น มีก็แต่เพียงโธมสัท่ีเขาเรียกกนัวา่ แฝด เท่านั้นท่ี
ไม่ไดอ้ยูท่ี่นัน่เม่ือพระเยซูเสด็จมา สาวกอ่ืน ๆ จึงบอกเขาวา่พวกเขาเห็นองคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ทรงกลบัเป็นข้ึนมาแลว้ โธมสัจึงตอบพวกเขาวา่ “ถา้ขา้ไม่เห็นรอยตะปูท่ีพระ
หตัถข์องพระองค ์ และไม่ไดเ้อาน้ิวของขา้แยงเขา้ไปท่ีสีขา้งของพระองคแ์ลว้ ขา้จะ
ไม่เช่ือเลย 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมาระโก 16:14; นักบุญลูกา 24:36-45; 
นักบุญยอห์น 20:19-25 

 

พระองค์ทรงปรากฏแก่โธมัสและอคัรสาวกอืน่ ๆ 

 

แปดวนัหลงัจากนั้น พวกสาวกของพระองคร์วมทั้งโธมสัไปชุมนุมกนัท่ีบา้น
นั้นอีก ประตูนั้นปิดอยู ่แลว้พระเยซูคริสตท์รงทาํเหมือนคร้ังก่อน คือเสด็จเขา้มายนื
อยูท่่ามกลางพวกเขา ตรัสวา่ “สันติสุขจงมีแด่ท่าน”   
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พระองคท์รงปรากฏองคแ์ก่นกับุญโธมสัและอคัรสาวกอ่ืน ๆ 

แลว้พระองคท์รงหนัไปหาโธมสั ตรัสกบัเขาวา่ “จงยืน่น้ิวมาท่ีน่ีและดูมือ
ของเรา จงยืน่มือออกมาคลาํสีขา้งของเรา อยา่ขาดความเช่ือเลย จงเช่ือเถิด” 

โธมสัร้องทูลพระองคว์า่ “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ และพระ
เจ้าของข้าพระองค์” 
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พระเยซูคริสตต์รัสกบัเขาวา่ “ท่านเช่ือเพราะท่านได้เห็นเราอย่างน้ันหรือ ผู้ที่
ไม่เห็นเราแต่กย็งัเช่ือน้ันประเสริฐนัก” 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญยอห์น 20:26-29 

 

พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏพระองค์แก่เหล่าสาวกที่ทะเลทีเบเรียส 
และ 

เปโตรผู้ที่เคยปฏิเสธพระคริสต์ ได้หวนกลบัมาเป็นอคัรสาวกอกีคร้ัง 

พวกสาวกของพระเยซูคริสตเ์ดินทางไปกาลิลีตามคาํของพระองค ์ พวกเขา
ดาํเนินชีวติตามปกติ วนัหน่ึง เปโตร โธมสั นาธานาเอล (บาร์โธเลมิว) ยากอบและ
ยอห์นผูเ้ป็นบุตรของเศเบดี และสาวกของพระองคอี์กสองคน กาํลงัหาปลาท่ีทะเลที
เบเรียส (ทะเลกาลิลี) แต่จบัไม่ไดเ้ลยทั้งคืน คร้ันรุ่งเชา้ พระองคป์ระทบัยนือยูท่ี่ฝ่ัง แต่
เหล่าสาวกไม่รู้วา่เป็นพระองค ์

พระเยซูคริสตต์รัสถามพวกเขาวา่ “ลูกเอ๋ย ไดป้ลาบา้งหรือเปล่า” 

พวกเขาตอบวา่ “ไม่ได”้ 

พระเยซูคริสตจึ์งรับสั่งวา่ “จงทอดอวนลงทางดา้นขวาเรือเถิดแลว้จะไดป้ลา
บา้ง” พวกเขาจึงทาํตามนั้น และไดป้ลาเป็นอนัมากเสียจนลากอวนข้ึนไม่ได ้

ยอห์นบอกเปโตรวา่ “น่ันเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า” 

เม่ือเปโตรไดย้นิวา่เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เขาก็หยบิเส้ือมาสวมเพราะไม่ใส่
เส้ือทาํงาน แลว้ก็กระโดดลงทะเล วา่ยนํ้าไปยงัฝ่ังท่ีพระเยซูคริสตป์ระทบัอยู ่ แต่
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สาวกคนอ่ืน ๆ นั้นนัง่เรือมา และลากอวนท่ีติดปลาเตม็นั้นมาดว้ย เพราะพวกเขาอยู่
ไม่ห่างจากฝ่ังนกั เม่ือมาถึงฝ่ังก็เห็นถ่านติดไฟอยู ่มีปลาวางอยูข่า้งบน และมีขนมปัง 

พระเยซูคริสตต์รัสกบัพวกสาวกวา่ “เอาปลาท่ีพวกเจา้จบัมาบา้ง” เปโตรจึง
ไปในเรือและลากอวนข้ึนฝ่ัง อวนใหญ่ติดปลาเตม็ มีหน่ึงร้อยหา้สิบสามตวั ถึงมาก
อยา่งนั้นอวนก็ไม่ขาด พระเยซูตรัสกบัพวกเขาวา่ “มารับประทานอาหารกนัเถิด” 
พวกสาวกไม่มีใครกลา้ทูลถามพระองคว์า่ “ท่านเป็นใคร” พวกเขารู้อยูแ่ลว้วา่เป็น
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเยซูคริสตท์รงหยบิขนมปังแจกให้พวกเขา และทรงหยบิปลา
แจกดว้ย 

เม่ือพวกเขารับประทานอาหารเสร็จแลว้ พระเยซูคริสตท์รงแสดงกบัเปโตร
วา่ พระองคจ์ะทรงยกโทษใหเ้ขา และยกยอ่งเขาใหก้ลบัเขา้ร่วมเป็นอคัรสาวกท่ี
พระองคท์รงเลือก เปโตรนั้นบาปมากกวา่สาวกคนอ่ืน ๆ เน่ืองจากเขาปฏิเสธพระองค ์
พระองคจึ์งตรัสถามเขาวา่ “ซีโมนบุตรโยนาห์เอ๋ย เจา้รักเรามากกวา่ท่ีสาวกคนอ่ืน ๆ 
รักเราหรือ” 

เปโตรทูลตอบพระองคว์า่ “เป็นความจริงพระเจา้ขา้ พระองคท์รงทราบวา่ขา้
พระองครั์กพระองค”์ 

พระเยซูคริสตต์รัสกบัเขาวา่ “จงดูแลแกะของเราเถิด” 

พระองคต์รัสกบัเขาเป็นคร้ังท่ีสองวา่ “ซีโมนบุตรโยนาห์เอ๋ย เจา้รักเราหรือ” 

เปโตรทูลตอบพระองคอี์กคร้ังวา่ “เป็นความจริงพระเจา้ขา้ พระองคท์รง
ทราบวา่ขา้พระองครั์กพระองค”์ 

พระเยซูคริสตต์รัสกบัเขาวา่ “จงดูแลแกะของเราเถิด” 
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ในท่ีสุด พระเยซูคริสตต์รัสถามเขาคร้ังท่ีสามวา่ “ซีโมนบุตรโยนาห์เอ๋ย เจา้
รักเราหรือ” 

เปโตรก็เป็นทุกขใ์จท่ีพระองคต์รัสถามเขาเป็นคร้ังท่ีสามวา่ “เจา้รักเราหรือ” 
เขาจึงทูลพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ พระองคท์รงทราบทุกส่ิง พระองคท์รงทราบวา่
ขา้พระองครั์กพระองค”์ 

 
พระองคท์รงปรากฏแก่บรรดาอคัรสาวกท่ีทะเลทิเบเรียส 
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พระเยซูคริสตต์รัสกบัเขาวา่ “จงดูแลแกะของเราเถิด” 

ถือไดว้า่พระองคท์รงช่วยใหเ้ปโตรไดแ้กไ้ขสามคร้ัง ท่ีเขาไดเ้คยปฏิเสธ
พระองคส์ามคร้ัง และทรงเป็นประจกัษพ์ยานถึงความรักท่ีเขามีต่อพระองค ์ หลงัจาก
ท่ีพระเยซูคริสตต์รัสตอบเขาไปแต่ละคร้ังต่อหนา้อคัรสาวกอ่ืน ๆ พระองคไ์ดท้รงส่ง
กระแสเรียกใหเ้ขากลบัเป็นอคัรสาวก และใหเ้ขาเป็นผูน้าํฝงูแกะ 

หลงัจากนั้น พระเยซูคริสตต์รัสกบัเปโตรวา่ “เราบอกความจริงแก่เจา้วา่ เม่ือ
เจา้ยงัหนุ่ม เจา้คาดเอวของเจา้เอง และเดินไปไหน ๆ ตามท่ีเจา้ปรารถนา แต่เม่ือเจา้
แก่แลว้ เจ้าจะเหยยีดมือของเจ้าออก และคนอ่ืนจะคาดเอวเจา้ และพาเจา้ไปท่ีท่ีเจา้ไม่
ปรารถนาจะไป” ท่ีพระองคต์รัสอยา่งนั้น เพื่อแสดงแก่เปโตรวา่เขาจะถวายเกียรติแด่
พระเจา้ดว้ยการตายในรูปแบบใด กล่าวคือ เขาจะยอมรับความตายอยา่งมรณสักขีเพื่อ
พระคริสต ์ (การถูกตรึงกางเขน) คร้ันพระองคต์รัสอยา่งนั้นแลว้จึงรับสั่งกบัเปโตรวา่ 
“จงตามเรามาเถิด” 

เปโตรเหลียวหลงัเห็นยอห์นตามมา เม่ือเปโตรเห็นเขา จึงทูลถามพระเยซูวา่ 
“พระองคเ์จา้ขา้ แลว้คนน้ีเล่าพระเจา้ขา้” 

พระเยซูตรัสกบัเขาวา่ “ถา้เราอยากจะใหเ้ขาอยูจ่นเรามานั้น จะเป็นเร่ือง
อะไรของเจา้เล่า เจา้จงตามเรามาเถิด” เหตุฉะนั้น คาํท่ีวา่สาวกคนน้ีจะไม่ตายจึงลือไป
ท่ามกลางพวกพี่นอ้ง แมว้า่พระเยซูมิไดท้รงเอ่ยเช่นนั้น 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญยอห์น บทท่ี 21 
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พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏพระองค์แก่บรรดาอคัรสาวกและสานุศิษย์กว่าห้าร้อยคน 

 

 บดัน้ี อคัรสาวกทั้งสิบเอด็คนไปท่ีภูเขาในเมืองกาลิลี ตามท่ีพระองครั์บสั่งไว ้
โดยมีสาวกกวา่หา้ร้อยคนตามไปดว้ย พระองคป์รากฏแก่พวกเขาทั้งปวง เม่ือพวกเขา
ไดเ้ห็นพระองคก์็นมสัการพระองค ์แต่บางคนยงัมีความสงสัยอยู ่

พระเยซูคริสตเ์สด็จเขา้มาใกลแ้ละตรัสกบัพวกเขาวา่ “ฤทธานุภาพทั้งปวงใน
สรวงสวรรคแ์ละบนโลก ลว้นไดท้รงมอบแก่เราแลว้ เหตุฉะนั้น เจา้ทั้งหลายจง
ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระ
บิดา และพระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ สอนใหเ้ขาปฏิบติัตามทุกส่ิงท่ีเราไดส้ั่ง
พวกเจา้ไว ้น่ีแหละ เราจะอยูก่บัเจา้ทั้งหลายเสมอไปจนกวา่จะส้ินยคุ อาเมน” 

แลว้พระเยซูคริสตท์รงปรากฏแก่ยากอบเป็นการส่วนพระองค ์

ดงันั้น ในช่วงเวลาส่ีสิบวนัหลงัจากทรงกลบัคืนพระชนมชี์พ พระเยซูคริสต์
ทรงปรากฏแก่บรรดาสาวกของพระองค ์ ทรงแสดงหลกัฐานอยา่งมากมายเก่ียวกบั
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การกลบัคืนพระชนมชีพของพระองค ์ และตรัสกบัพวกเขาเก่ียวกบัอาณาจกัรของ
พระเจา้ 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมทัธิว 28:16-20; นักบุญมาระโก 16:15-
16 (ไม่มีในฉบับภาษาอังกฤษ); โครินธ์ ฉบับท่ี 1 15:6-8 และ กิจการของอัครทูต 1-3 

 

พระคริสต์ทรงคนืพระชนม์ 

 

พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ถือเอาเหตุการณ์ การกลบัคืนพระ
ชนม์ชีพอย่างรุ่งโรจน์ของพระคริสต์ อนัยิง่ใหญ่ เป็นเทศกาลท่ีสาํคญัท่ีสุด เป็น
เทศกาลแห่งเทศกาลทั้งปวง เป็นการเฉลิมฉลองแห่งการเฉลิมฉลองทั้งปวง เรียก
เทศกาลน้ีวา่ เทศกาลปัสกา (เป็นภาษากรีก หมายถึง “การกา้วขา้ม”) กล่าวคือ เป็น
วนัท่ี หนทาง (การก้าวข้าม) ของเรา จากความตายสู่ชีวติ และจากโลกสู่สวรรค์ น้ัน
ส าเร็จแล้ว การเฉลิมฉลองการกลบัคืนพระชนมชีพของพระคริสตน์ั้น ดาํเนินไป
ตลอดสัปดาห์ และพิธีสวดเพลาเยน็ในโบสถน์ั้นจะร่ืนเริงกวา่วนัอ่ืน ๆ โดยวนัแรก
ของการเฉลิมฉลองนั้น จะเร่ิมมีพิธีสวดเพลาเชา้ในตอนเท่ียงคืน ซ่ึงก่อนเร่ิมตน้พิธี
สวดเพลาเชา้นั้น ผูร่้วมฉลองจะพร้อมใจกนัแต่งกายสีสันสดใส มีการตีระฆงั ถือ
เทียนท่ีจุดไว ้ กางเขนและภาพไอคอน แห่ไปรอบโบสถด์ว้ยความศรัทธา อนัเปรียบ
ไดก้บัหญิงผูถื้อเคร่ืองหอมท่ีมุ่งหนา้ไปยงัอุโมงคฝั์งพระศพของพระผูช่้วยใหร้อดใน
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ตอนเชา้ตรู่ ระหวา่งท่ีเดินแห่นั้น ทุกคนจะร้องวา่ “พระองค์ทรงกลบัคืนพระชนมชีพ 
ข้าแต่พระคริสต์ผู้ช่วยให้รอด บรรดาทูตสวรรค์แซ่ซ้องในสรวงสวรรค์ ขอให้เราทีอ่ยู่
บนโลกได้ร่วมสรรเสริญพระองค์ด้วยหัวใจบริสุทธ์ิเถิด” โดยก่อนปิดประตูโบสถใ์น
พิธีสวดเพลาเชา้ จะร้องเป็นท่วงทาํนองในเทศกาลวา่ “พระคริสต์ทรงคืนพระ
ชนม์…” และร้องซํ้ าหลายคร้ัง พลางเดินเขา้ไปในโบสถใ์นระหวา่งร้องเพลงสวด   
พิธีสวดดาํเนินอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งคืนพร้อมกบัเปิดประตูกษตัริย ์อนัเป็น
สัญลกัษณ์วา่บดัน้ี ประตูแห่งอาณาจกัรสวรรคไ์ดเ้ปิดรับทุกคนโดยการศยัการ
กลบัคืนพระชนมชีพของพระคริสต ์ ซ่ึงทุกวนัในช่วงเทศกาลสาํคญัน้ีสมาชิกของ
โบสถจ์ะจูบกนัและกล่าววา่ "พระคริสต์ทรงคืนพระชนม์" และกล่าวรับวา่ "ทรงคืน
พระชนม์น้ันเป็นจริง" เราทกัทายกนัเช่นน้ีและแลกเปล่ียนไข่สีต่าง ๆ อนัเป็น
สัญลกัษณ์ของชีวติใหม่และเป่ียมดว้ยพระพรของพระผูช่้วยใหร้อดท่ีทรงฟ้ืนข้ึนมา
จากท่ีฝังพระศพ และจะมีการตีระฆงัตลอดสัปดาห์      และตั้งแต่วนัแรกใน
เทศกาลปัสกาอนัศกัด์ิสิทธ์ิจวบจนถึงการร้องเพลงสวดเพลาเยน็ของการฉลองพระตรี
เอกานุภาพนั้นจะไม่มีการคุกเข่าในโบสถห์รือทาํส่ิงท่ีน่าสลดหดหู่ในวนัองัคารแรก 
 หลงัจากสัปดาห์ร่ืนเริงนั้น พระศาสนจกัรศกัด์ิสิทธ์ิจะเผือ่แผค่วามยนิดีต่อการทรง
กลบัคืนพระชนมชีพของพระคริสตน์ั้น ไปยงัผูล่้วงลบัโดยมีความหวงัถึงการกลบัคืน
ชีพของคนทั้งปวงดว้ย พระศาสนจกัรจึงรําลึกถึงผูล่้วงลบัเป็นพิเศษ จึงเรียกวนัน้ีวา่ 
"วนัวญิญาณปัสกา" ในวนัน้ีจะมีการประกอบพิธีกรรมเพื่อระลึกถึงผูล่้วงลบั และ
เป็นธรรมเนียมท่ีจะไปเยือนหลุมฝังศพของญาติสนิทในวนัน้ี โดยโบสถแ์ต่ละ
ทอ้งถ่ินจะมีรายละเอียดบางอยา่งแตกต่างกนัออกไป  นอกจากน้ี ทุก วนัอาทติย์ 
ตลอดทั้งปียงัถือเป็นวนัฉลองพระคริสตท์รงกลบัคืนพระชนมชี์พอีกดว้ย 
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บทขบัร้อง สรรเสริญ ในเทศกาลปัสกา 

พระคริสต์ทรงคนืพระชนม์จากความมรณา ทรงเอาชนะความมรณา และ
ทรงประทานชีวติแก่ผู้ตายทีอ่ยู่ในหลมุศพ 

 

 

 

 

 

 

บทขับร้อง สดุดี ในเทศกาลปัสกา 

แม้ในหลมุศพ พระองค์กไ็ร้ซ่ึงความมรณา  ทรงเสด็จลงไปนรก 
และทรงเปิดประตูด้วยพระอ านาจของพระองค์ และทรงชุบชีพดังผู้ทรงมี
ชัยคอืพระคริสต์เจ้า หญิงผู้น าน า้มนัมาชโลมขอจงร่ืนเริง และเหล่าสาวก
ของพระองค์ผู้ทรงได้มอบสันติแก่พวกท่าน  ผู้ได้กระท าบาป กท็รงมอบ
การคนืชีพ 
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บทร้องอวยพร ในเทศการปัสกา 

ทวยเทพเทวดาร้องสดุด ี แด่พระพรของพระแม่มารีย์ พระผู้ทรง
พรหมจารี ขอทรงมคีวามยนิด ีขอทรงมคีวามยนิด ีทีพ่ระบุตรของพระนาง
ทรงคนืพระชนมชีพจากหลมุพระศพในวนัทีส่าม หลงัจากส้ินพระชนม์ 
และได้ทรงคนืพระชนม์ชีพ จากความมรณา ขอปวงประชาจงร่ืนเริง เทอญ 

 
พระองค์ทรงเสดจ็ขึน้สวรรค์ 

 

เม่ือใกลถึ้งเทศกาลเก็บเก่ียวของชาวยวิแลว้ เหล่าสาวกของพระคริสตไ์ด้
เดินทางจากแควน้กาลิลีกลบัไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 
  หลงัจากท่ีพระเยซูคริสตท์รงกลบัคืนพระชนมชี์พนั้น ในวนัท่ีส่ีสิบ พวกเขา
มาชุมนุมกนัในบา้นหลงัหน่ึง พระเยซูคริสตท์รงปรากฏพระองคต่์อพวกเขา ตรัสวา่ 
"ดงัท่ีเขียนไวว้า่พระคริสตจ์ะตอ้งทรงทนทรมาน และทรงเป็นข้ึนมาจากความตายใน
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วนัท่ีสาม และจะตอ้งประกาศทัว่ทุกประชาชาติในพระนามของพระองค ์ ใหเ้ขากลบั
ใจใหม่และรับการยกบาป ตั้งตน้ท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายเป็นพยานดว้ยขอ้ความ
เหล่านั้น เจา้ทั้งหลายจงออกไปทัว่โลก และประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษยทุ์กคน 
ผูใ้ดเช่ือและรับบพัติศมาแลว้ผูน้ั้นจะรอด แต่ผูใ้ดไม่เช่ือจะตอ้งถูกลงโทษ มีความเช่ือ
ท่ีไหนหมายสาํคญัเหล่าน้ีจะบงัเกิดข้ึนท่ีนัน่ เขาจะขบัผอีอกในนามของเรา เขาจะพดู
ภาษาแปลก ๆ เขาจะจบังูได ้และถา้เขาด่ืมยาพิษใดก็จะไมเ่ป็นอนัตรายแก่เขา และเขา
จะวางมือบนคนเจบ็ป่วยแลว้คนนั้นจะหายโรค" 
    แลว้พระผูช่้วยใหร้อดตรัสกบัเหล่าสาวกวา่ ในไม่ชา้พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะ
เสด็จมาเหนือพวกเขา และพระองครั์บสั่งไม่ใหพ้วกเขาเดินทางออกนอกกรุง
เยรูซาเล็มจนกวา่จะถึงเวลานั้น โดยตรัสวา่ "เราจะส่งซ่ึงพระบิดาของเราทรงสัญญา
นั้นมาเหนือท่านทั้งหลาย แต่ท่านทั้งหลายจงอยูใ่นเมืองจนกวา่จะประดบัดว้ยอาภรณ์
แห่งอาํนาจจากเบ้ืองบน เพราะยอห์นใหรั้บบพัติศมาดว้ยนํ้า แต่นบัจากน้ีพวกท่านจะ
ไดรั้บบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ" 
   จากนั้นพระผูช่้วยให้รอดทรงพาพวกเขาออกไปยงัภูเขามะกอกเทศ ไกล
ประมาณหมู่บา้นเบธานี พวกสาวกยนิดีเป็นลน้พน้ในพระวาจาของพระผูช่้วยให้รอด 
จึงมาหอ้มลอ้มพระองคท์ูลถามวา่ "พระองคเ์จา้ขา้ในเวลาน้ีพระองคจ์ะทรงพลิกฟ้ืน
แผน่ดินอิสราเอลใช่ไหมพระเจา้ขา้" 
   พระผูช่้วยใหร้อดตรัสตอบวา่ "ไม่ใช่การของเจา้ท่ีจะรู้วา่พระบิดาเจา้ทรงใช้
ฤทธานุภาพของพระองคเ์พื่อทรงพลิกฟ้ืนเม่ือใด ช่วงเวลาใด แต่พวกเจา้จะไดรั้บ
อาํนาจเม่ือพระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จมาเหนือท่าน และท่านจะเป็นพยานของเราใน
กรุงเยรูซาเล็ม แควน้ยเูดีย แควน้สะมาเรีย และจนถึงส้ินสุดปลายแผน่ดินโลก" 
   เม่ือพระเยซูคริสตต์รัสเช่นนั้นแลว้ ก็ทรงยกพระหตัถข้ึ์นอวยพรพวกสาวก 
ในเวลานั้นเอง พระองคท์รงจากพวกเขา และทรงไดรั้บยกข้ึนสวรรค ์ แลว้หมู่เมฆก็
นาํพาพระองคห์ายลบัไปจากสายตาของพวกเขา 
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   ดงันั้นแลว้ องคพ์ระเยซูคริสตเจา้ไดท้รงเสด็จข้ึนสู่สรวงสวรรคโ์ดยพระกาย 
และประทบั ณ เบ้ืองขวาของพระบิดาเจา้ พระวญิญาณและพระกายมนุษยข์อง
พระองคท์รงรับพระสิริแห่งพระเจา้อนัแบ่งแยกมิได ้ พระองคส์ถิตอยูแ่ละจะสถิต
ต่อไปในสรวงสวรรคแ์ละทุกหนทุกแห่ง 

พวกสาวกนมสัการพระองค์ท่ีไดเ้สด็จข้ึนสวรรค์อยู่เป็นเวลานาน พวกเขา
ยงัคงยืนจอ้งมองฟ้าหาพระองค ์แลว้ทูตสวรรคส์ององคใ์นอาภรณ์สีขาวก็ปรากฏแก่
พวกเขา กล่าววา่ “ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงเขมน้ดูฟ้าสวรรค์ พระเยซูองค์น้ีซ่ึง
ทรงถูกพรากไปจากท่านข้ึนยงัสวรรค์นั้น จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างท่ี (หมายถึง 
ในทางเน้ือหนงั) ท่านทั้งหลายไดเ้ห็นพระองคเ์สด็จไปยงัสวรรคน์ั้น” 

 
การทรงเสด็จข้ึนสู่สรวงสวรรคข์องพระคริสต ์
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หลงัจากพวกสาวกของพระเยซูคริสตก์ลบัเยรูซาเล็มดว้ยความปีติยิง่นกั พวก
เขาอยูด่ว้ยกนัท่ีนัน่ เฝ้ารอพระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จลงมา ทุกคนร่วมจิตภาวนา 
สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองในพระวิหารของพระองค ์ ซ่ึงในท่ีน้ี
มีหญิงหลายคน รวมทั้งพระนางมารียพ์ระมารดาผูศ้กัด์ิสิทธ์ิยิง่ของพระเยซูคริสตเจา้ 
และบรรดาญาติ รวมอยูด่ว้ย 

ในช่วงนั้น บรรดาอคัรสาวกอธิษฐานจบัฉลากเลือกสาวกอ่ืนท่ีจะเป็นอคัร
สาวกคนท่ีสิบสองของพระเยซูคริสตแ์ทนท่ียดูาสคนทรยศท่ีตายไป ผูท่ี้ไดรั้บการจบั
ฉลากเลือกมานั้นคือ มัทธีอสั 

พระเยซูคริสตเ์สด็จข้ึนสวรรคต์ามท่ีทรงสัญญาไว ้ พระองคเ์สด็จมายงัโลก
โดยเราไม่อาจมองเห็นไดอ้ยูเ่สมอท่ามกลางผูท่ี้เช่ือในพระองค ์และจะเสด็จมาอีกคร้ัง
ในรูปแบบท่ีสามารถมองเห็นได ้ เพื่อทรงพิพากษาคนเป็นและคนตาย ซ่ึงในเวลานั้น
จะมีการฟ้ืนจากความตายข้ึนมา หลงัจากนั้นก็จะเป็นการเร่ิมตน้ชีวติในยคุหนา้ โดยผู ้
ท่ีมีความเช่ือท่ีแทจ้ริงและมีศีลธรรมจะไดรั้บชีวตินิรันดร แต่ผูท่ี้ปราศจากความเช่ือ
และเป็นคนบาปจะตกอยูใ่นหว้งเวลาแห่งความทุกขท์รมานยิง่นกั 

 

บทสวดสรรเสริญในเทศกาลฉลองรําลึก ของการเสด็จข้ึนสู่สรวงสวรรค ์

ขอสรรเสริญต่อพระองค์ผู้ทรงเสด็จขึน้           พระคริสต์เจ้าคือพระเจ้าของ
พวกเรา เหล่าพระสาวกของพระองค์ ก็มีความร่ืนเริงยินดี และรอคอพระสัญญาแห่ง
การมาของพระจิตเจ้า เมื่อคร้ันพวกท่านรับพระพรของพระองค์ พวกท่านก็ได้เห็น
ถึงความเป็นพระบุตรของพระเจ้าในพระองค์ ผู้ทรงไถ่โลก 

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมาระโก 16:15-19 และนักบญุลกูา 24:46-53 และ 
กิจการของอัครทูต 1, 2:4-26 



 
 

572 
 

พนัธสัญญาใหม่ 

พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิเฉลิมฉลองพระเยซูคริสตเจา้เสด็จ
ข้ึนสวรรค ์โดยถือเป็นเทศกาลท่ีสาํคญัยิง่เทศกาลหน่ึง ซ่ึงจะเป็นวนัท่ีส่ีสิบหลงัปัสกา 

 

พระจติเจ้าเสดจ็ลงมายงับรรดาอคัรสาวก 

 

วนัท่ีสิบหลงัจากท่ีพระเยซูคริสตเ์สด็จข้ึนสวรรคน์ั้น นบัเป็นวนัท่ีหา้สิบ
หลงัจากการกลบัคืนพระชนมชีพของพระคริสต ์และเป็นวนัเทศกาลเพนเทคอสต ์ซ่ึง
เป็นการรําลึกถึงการประทานพระบญัญติั ณ ภูเขาไซไน 

อคัรสาวกทุกคน รวมทั้งพระมารดาพระเจา้ พร้อมทั้งสาวกอ่ืน ๆ ของพระ
คริสต ์และผูท่ี้มีความศรัทธา มาอยูร่วมกนัท่ีห้องห้องหน่ึงในกรุงเยรูซาเล็ม เวลานั้น
เป็นชัว่โมงท่ีสามของวนัตามการนบัแบบฮีบรูหรือเวลาเกา้โมงเช้าตามการนบัแบบ
เรา ทนัใดนั้น มีเสียงสวรรคป์ระหน่ึงเสียงพายุกลา้กึกกอ้งบา้นท่ีเขาชุมนุมกนันั้น มี
เปลวไฟสัณฐานเหมือนล้ินปรากฏแก่เขาแต่ละคน พวกเขาต่างเป่ียมล้นด้วยพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิและเร่ิมพดูภาษาอ่ื นๆ ท่ีตนไม่เคยรู้จกัมาก่อน ทั้งน้ี เป็นไปตามพระ
สัญญาของพระผูช่้วยให้รอดท่ีพระจิตเจา้เสด็จมายงัพวกอคัรสาวกในรูปของ ลิ้น
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เพลิง อนัเป็นสัญญาณว่า พระองค์ทรงให้พวกอคัรสาวกมีความสามารถและความ
มุ่งมั่นท่ีจะเผยแพร่คาํสอนของพระคริสต์แก่คนทั้ งมวล พระองค์เสด็จลงมาใน
รูปแบบของ เปลวไฟ อนัเป็นสัญลกัษณ์ของอาํนาจท่ีจะชาํระบาป ช่วยวิญญาณให้พน้
บาป และปลอบโยนวญิญาณเหล่านั้น 

ในโอกาสฉลองเทศกาลเพนเทคอสตน์ั้น มีชาวยวิจากทัว่ดินแดนต่าง ๆ มาท่ี
กรุงเยรูซาเล็ม คร้ันพวกเขาไดย้นิเสียงดงันั้นจึงพากนัหลัง่ไหลมารวมตวักนัอยูร่อบ
บา้นท่ีพวกสาวกของพระคริสตม์าชุมนุมกนันั้น ทุกคนลว้นประหลาดใจและถามกนั
วา่ “คนพวกน้ีไม่ไดพ้ดูภาษากาลิลีกนัหรอกหรือ เหตุไฉนพวกเราทุกคนไดย้นิเขาพดู
ภาษาบา้นเกิดเมืองนอนของตน พวกเขาสามารถกล่าวถึงการอนัยิง่ใหญ่ของพระเจา้
เป็นภาษาของเราไดอ้ยา่งไร” พวกนั้นพดูดว้ยความไม่เช่ือโดยวา่ “คนพวกน้ีเมาเหลา้
องุ่นใหม”่ 

ฝ่ายเปโตรไดย้นืข้ึนกบัอคัรสาวกสิบเอด็คน บอกวา่พวกตนไม่ไดเ้มา แต่เป็น
เพราะพระจิตเจา้ไดเ้สด็จลงมาเหนือพวกเขา อนัเป็นไปตามคาํท่ีโยเอลผูเ้ผยพระ
วจนะไดท้าํนายไว ้ และวา่พระเยซูคริสตท่ี์ทรงถูกชาวยวิตรึงกางเขนนั้น ไดท้รงกลบั
เป็นข้ึนมาจากความตาย เสด็จข้ึนสวรรค ์ และทรงรินพระจิตเจา้ลงมายงัพวกเขา คร้ัน
อคัรสาวกเปโตรเทศนาจบแลว้ก็กล่าววา่ “เหตุฉะนั้น ใหพ้งศพ์นัธ์ุอิสราเอลทั้งปวง
ทราบแน่นอนวา่ พระเจา้ไดท้รงยกพระเยซูผูน้ี้ ซ่ึงท่านทั้งหลายไดต้รึงไวท่ี้กางเขน
นั้น ทรงตั้งข้ึนให้เป็นทั้งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และเป็นพระคริสต”์ 

คาํเทศนาของเปโตรทาํให้คนทั้งหลายท่ีไดฟั้งหนัมาเช่ือในพระเยซูคริสต์
มากข้ึน พวกเขาจึงถามเปโตรและพวกอคัรสาวกวา่ “พี่นอ้งเอ๋ย เราจะทาํอยา่งไรดี” 
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พระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จลงมายงับรรดาอคัรสาวก 

ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาวา่ “ทุกคนจงกลบัใจใหม่และรับบพัติศมาในพระนามของ
พระคริสต ์ เพื่อพระองคจ์ะไดท้รงยกความผดิบาปของท่านเสีย แลว้พวกท่านจกั
ไดรั้บพระจิตเจา้” 
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บรรดาผูท่ี้เช่ือในพระคริสตท่ี์รับบพัติศมาแลว้และผูท่ี้รับบพัติศมาเพิ่มในวนั
นั้นนบัรวมไดป้ระมาณสามพนัคน น่ีจึงเป็นการเร่ิมตน้สร้างอาณาจกัรพระเจา้บน
แผน่ดินโลก อนัหมายถึงคริสตศาสนจกัรอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

นบัตั้งแต่วนัท่ีพระจิตเจา้เสด็จลงมา ความเช่ือของชาวคริสต์ก็แผข่ยายอยา่ง
รวดเร็วโดยอาศยัพระอุปถมัป์ของพระเจา้ และจาํนวนผูท่ี้เช่ือในพระเยซูคริสตเจา้ก็
ทวคูีณข้ึน บรรดาอคัรสาวกอาศยัการนาํทางของพระจิตเจา้ ในการประกาศให้ทุกคน
ทราบเก่ียวกบัพระเยซูคริสต ์พระบุตรของพระเจา้ เร่ืองท่ีพระองคท์รงรับทรมานเพื่อ
เราและเร่ืองท่ีพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ พระองค์ทรงช่วยพวกเขาด้วย
อศัจรรยส์ําคญัเป็นอนัมาก         ท่ีกระทาํโดยพวกอคัรสาวกในพระนามของพระ
เยซูคริสตเจา้ โดยในเบ้ืองตน้ บรรดาอคัรสาวกเทศนาแก่พวกยิว จากนั้นจึงแพร่หลาย
ไปยงัประเทศต่าง ๆ เพื่อสอนคนทั้ งปวง  อัครสาวกกําหนดให้ พระสังฆราช 
บาทหลวง และ สังฆานุกร กระทาํศีลศกัด์ิสิทธ์ิและสอนคริสตศาสนาโดยพิธีบวชการ
เอามือวาง 
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พระเมตตาของพระจิตเจา้ท่ีไดป้ระสาทให้แก่บรรดาอคัรสาวกอยา่งชดัเจน
ในรูปของล้ินเพลิงนั้น ในปัจจุบนัพระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิก็ไดมี้การ
ประสาทพระเมตตานั้นเช่นกนัโดยไม่อาจมองเห็นไดผ้า่นทางศีลศกัด์ิสิทธ์ิ โดยอาศยั 
ผู้สืบทอดจากอคัรสาวก, สงฆ์แห่งศาสนจักร,  พระสังฆราชและพระสงฆ์ 

หมายเหตุ : ดูในกิจการของอัครทูต 1, 2:14-23 

 พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิฉลองพระจิตเจา้เสด็จลงมายงั
บรรดาอคัรสาวก โดยถือเป็นหน่ึงในเทศกาลท่ีสาํคญัท่ีสุด ในวนัท่ีหา้สิบหลงั
เทศกาลปัสกา เน่ืองจากพระจิตเจา้เสด็จลงมายงับรรดาอคัรสาวกในวนัท่ีหา้สิบ
หลงัจากท่ีพระเยซูคริสตท์รงกลบัคืนพระชนมชีพ จึงเรียกเทศกาลน้ีวา่ เทศกาลเพน
เทคอสต์ หรือ วนัพระตรีเอกภาพเจ้า เพราะจากน้ีไปการของพระตรีเอกภาพเจา้จะถูก
เผยต่อโลก และผูค้นเร่ิมเล่ือมใสศรัทธาและสรรเสริญสามลกัษณ์เจา้ในพระเจา้หน่ึง
เดียว คือ พระบิดา พระบุตร และ พระจิตเจ้า 

เทศกาลน้ีมีธรรมเนียมในการตกแต่งโบสถ์และโถงของโบสถ์ดว้ยตน้ไมสี้
เขียวและถือดอกไมใ้นระหวา่งพิธีกรรม อนัแสดงถึงความยินดีและขอบพระคุณพระ
เจา้ท่ีไดป้ระทานพระจิตเจา้และใหก้าํลงัใจของพระองค ์ซ่ึงเป็นการฟ้ืนฟูผูค้นและให้
กาํเนิดพวกเขาสู่ชีวิตใหม่โดยผ่านการรับบพัติศมา ดอกไม้และต้นไม้สีเขียวเป็น
สัญลกัษณ์ของชีวติ 

วนัถดัจากวนัพระตรีเอกนุภาพเจ้าเรียกว่าวนัพระจิตเจา้ซ่ึงอุทิศให้แก่การ
สรรเสริญพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
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บทสวดสรรเสริญในเทศกาลฉลองรําลึก วนัแห่งการเสด็จมาสถิตของพระจิตเจา้ 

สมควรแล้วต่อการสรรเสริญแด่พระองค์ พระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของ
พวกเรา     ผู้ทรงสถาปนาผู้จับปลาให้มีความปราชญ์เปร่ือง และได้ทรงประทานการ
สถิตของพระจิตเจ้าแด่พวกท่าน ให้เป็นผู้ประกาศความเช่ือแก่ปวงชนทั้งมวล 

 

ชีวติคริสตชนยุคแรก 

 

ไม่นานหลงัจากท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จลงมา อคัรสาวกเปโตรและ
ยอห์นไดเ้ขา้ไปในพระวหิารในเพลาท่ีเกา้หรือบ่ายสามโมงในความหมายของเรา ซ่ึง
เป็นเวลาท่ีพระเยซูคริสตเจา้ของเราส้ินพระชนมน์ั้น มีขอทานคนหน่ึงเป็นง่อยตั้งแต่
เกิดนัง่อยูท่ี่ประตูวหิารช่ือประตูงาม เขายืน่มือเพื่อขอทานจากสองอคัรสาวก 

เปโตรบอกเขาวา่ “เราไม่มีเงินและทอง แต่เราจะใหส่ิ้งท่ีเรามีแก่ท่าน ในพระ
นามของพระเยซูคริสตแ์ห่งนาซาเร็ธ เจา้จงลุกข้ึนเดินเถิด” แลว้เปโตรจบัมือขวาของ
เขาพยงุข้ึน 

และในทนัใดนั้นเทา้และขอ้เทา้ของชายง่อยนั้นก็มีแรง เขาจึงเร่ิมเดินและเขา้
ไปในพระวิหารพร้อมกับสองอคัรสาวก คนทั้งปวงต่างประหลาดใจในอศัจรรย์
สําคัญน้ี จึงวิ่งไปท่ีเฉลียงท่ีอัครสาวกอยู่ช่ือเฉลียงของซาโลมอน    ท่ีน่ีเองอัคร
สาวกเปโตรไดเ้ทศนาเป็นคร้ังท่ีสองเก่ียวกบัพระผูท้รงฟ้ืนพระชนมชี์พ หลายคนได้
ฟังเปโตรก็เช่ือ จาํนวนคนก็เพิ่มเป็นประมาณหา้พนั 

พระองคท์รงแสดงอศัจรรยส์าํคญัอีกมากมายผา่นทางบรรดาอคัรสาวก และ
โดยอาศยัพระพรอนัอุดมของพระจิตเจา้ท่ีอาศยัพวกเขา ทาํใหผู้ท่ี้ศรัทธาไดเ้กิดความ
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ยาํเกรงข้ึนพร้อม ๆ กบัความร่ืนเริงและความสุข พวกเขาพยายามทาํทุกอยา่งเพื่อให้
สัมฤทธ์ิตามพระบญัญติัของพระคริสต ์ และมีชีวติท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและบริสุทธ์ิ บรรดาผูท่ี้
เช่ือนั้นมาชุมนุมกนัในวิหารทุกวนัเพื่อฟังคาํสอนของบรรดาอคัรสาวก และใน วนั
คืนชีพ นั้น วนัอาทิตยซ่ึ์งถือเป็นวนัแรกของสัปดาห์ พวกเขาจะมารวมตวักนัท่ีบา้น
เพื่อหกัขนมปังใชส้าํหรับพิธีศีลมหาสนิท ทุกคนเป็นหน่ึงเดียวกนัในความรักอนั
ยิง่ใหญ่ประหน่ึงวา่มีหวัใจและวญิญาณดวงเดียวกนั หลายคนขายทรัพยสิ์นของตน
และขอใหอ้คัรสาวกนาํเงินท่ีไดไ้ปแจกจ่ายใหค้นยากจน ผูมี้ความเช่ือทุกคนต่าง
ขอบคุณพระเจา้ พวกเขามีความรักและทาํความดี จึงส่งผลใหผู้ค้นรอบขา้งเคารพและ
รักพวกเขา จาํนวนผูมี้ความเช่ือจึงเพิ่มข้ึนทุกวนั 

เม่ือเวลาผา่นไป จึงเรียกทุกคนท่ีเช่ือในพระเยซูคริสตเจา้วา่เป็น ชาวคริสต์ 
และเรียกการสั่งสอนและชีวิตโดยอาศยัความศรัทธาในพระคริสตว์า่ ศาสนาคริสต์   

 

 

หมายเหตุ : ดูในกิจการของอคัรทูต 2:42-47; 3; 4; 11:26 
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ชาวคริสต์ถูกชาวยวิข่มเหง – นักบุญสเตฟาน มรณสักขคีนแรก 

 

ความรุ่งโรจน์และชยัชนะของศาสนาคริสต ์ กอปรกบัการท่ีศาสนาคริสต์
ขยายตวัอยา่งรวดเร็วทาํใหพ้วกผูน้าํชาวยวิต่างกลวัและริษยา พวกเขาเร่ิมจบัตาดูชาว
คริสต ์ อีกทั้งปลุกระดมชาวยวิทัว่ไปใหลุ้กข้ึนมาต่อตา้น และกล่าวหาชาวคริสตต่์อ
ทางการของโรมนั โดยพวกยิวจบักุม คุมขงั และสังหารชาวคริสต์ 

นกับุญสเตฟานผูเ้ป็นสังฆานุกรผูแ้รกนั้นเป็นคนแรกท่ีตอ้งทุกขท์รมานดว้ย
เง้ือมมือชาวยิว ท่านจึงได้ช่ือว่าเป็นมรณสักขีคนแรก เพราะท่านเป็นคนแรกท่ีถูก
ทรมานเพื่อพระคริสต ์

พวกยวิจบัท่านท่ีนอกเมืองและเอากอ้นหินปาท่านจนเสียชีวติ เพราะท่านสั่ง
สอนเร่ืองพระผูช่้วยใหร้อด ท่านสวดภาวนาวา่ “พระเยซูเจ้า โปรดทรงรับวิญญาณ
ของข้าด้วย” และวา่ “พระองค์เจ้าข้า โปรดอย่าทรงถือสาบาปของพวกเขาเลย” แลว้
ท่านก็ส้ินใจ 
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แมว้่าพวกยิวฆ่านกับุญสเตฟานและผูท่ี้มีความเช่ืออีกหลายคน แต่ก็ไม่อาจ
ทาํให้ความเช่ือในพระคริสต์ลดน้อยถอยลงได ้ในทางกลบักนั การทาํเช่นน้ีกลบัยิ่ง
ทาํให้ความเช่ือนั้นแพร่หลายอย่างมากในหมู่ชาวกรุงเยรูซาเล็ม เพราะชาวคริสต์ถูก
ปฏิบติัอยา่งโหดร้าย จึงไดพ้ากนัแห่ไปแควน้ยเูดีย แควน้สะมาเรีย และดินแดนอ่ืน ๆ 
รวมทั้งทุกแห่งหนท่ีพวกเขาออกไปสอนเก่ียวกบัพระเจา้ผูช่้วยให้รอดและคาํสอน
ของพระองค ์ไม่มีอาํนาจใดในโลกท่ีจะหยุดย ั้งการขยายตวัของชาวคริสตอ์ยา่งมีชยั 
เพราะความเช่ือในพระคริสตน์ั้นเป็นความเช่ือท่ีแทจ้ริง คาํสอนของพระคริสตเ์ป็นคาํ
สอนอนัประเสริฐ และชีวิตท่ีเป็นไปตามความเช่ือและคาํสอนของพระคริสตน์ั้นเป็น
ชีวิตท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแทจ้ริง นัน่คืออาณาจกัรของพระเจา้ พระบิดาแห่งสวรรคท์รงทาํให้
ความเช่ือของพวกเขามัน่คง พระผูช่้วยใหร้อดประทบัอยูก่บัพวกเขา และพระจิตเจา้ผู ้
ทรงปลอบประโลมไดป้ลอบโยนพวกเขา  

 

 

  หมายเหตุ : ดูในกิจการของอคัรทูต 6; 7; 8:1-2,4 
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เซาโลกลบัใจ 

 

นกับุญสเตฟานถูกปากอ้นหิน 

เม่ือพวกยวิเอากอ้นหินปานกับุญสเตฟานมรณสักขีคนแรกนั้น มีหนุ่มชาวยิว
คนหน่ึงช่ือเซาโลทาํหนา้ท่ีดูแลเส้ือผา้ของฝงูชนท่ีกาํลงัปากอ้นหินใส่นกับุญสเตฟาน 
ก็เห็นดว้ยกบัฆาตกรรมคร้ังน้ี เซาโลต่อตา้นชาวคริสต์ และร่วมปฏิบติักบัชาวคริสต์
อย่างโหดเห้ียม เขาเข้าไปในบ้านของชาวคริสต์ แล้วจบัพวกเขาเข้าคุก ยงัความ
เจบ็ปวดแก่พระศาสนจกัรของพระคริสต ์เซาโลนั้นไม่พอใจกบัการปฏิบติักบัข่มเหง
ชาวคริสต์ในดินแดนของชาวยิว เขาจึงขออนุญาตมหาปุโรหิตเดินทางไปเมือง
ดามสักสัท่ีซีเรียเพื่อล่าชาวคริสต์มาตดัสินและประหารดว้ยเหตุของความเช่ือนั้นท่ี
กรุงเยรูซาเล็ม 

ขณะท่ีเซาโลเดินทางใกลถึ้งเมืองดามสักสั ก็พลนัมีแสงจากฟ้าส่องมาท่ีเขา 
เขาลม้ลงกบัพื้นและไดย้นิพระสุรเสียงเสียงตรัสกบัเขาวา่ “เซาโล เซาโลเอ๋ย เจา้รังแก
เราทาํไม” 



 
 

582 
 

พนัธสัญญาใหม่ 

เซาโลทูลถามกลบัวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ พระองคท์รงเป็นผูใ้ด” 

พระองคต์รัสตอบวา่ “เราคือเยซู ผูท่ี้ถูกเจา้รังแก แต่เจา้ก็ทาํไม่ไดง่้าย ๆ” 

เซาโลทั้งกลวัและหวาดหวัน่ ทูลว่า “พระองค์เจา้ขา้ พระองค์จะทรงบญัชา
ใหข้า้พระองคท์าํประการใด” 

พระองคต์รัสตอบวา่ “จงลุกข้ึนและเขา้ไปในเมืองท่ีเจา้กาํลงัจะไป ท่ีนัน่เจา้
จะตอ้งทาํประการใดจะมีคนบอกใหรู้้” 

คนทั้งหลายท่ีร่วมเดินทางไปกบัเขายืนอ้ึง ไดย้ินพระสุรเสียงแต่มองไม่เห็น
ใคร เซาโลลุกข้ึน เม่ือลืมตาก็มองอะไรไม่เห็น พวกเขาจึงจูงมือเซาโลไปยงัเมือง
ดามสักสั ท่านสวดภาวนาโดยไม่กินด่ืมอะไรถึงสามวนั                          

ในเมืองดามสักสัมีศิษยค์นหน่ึงช่ืออานาเนีย เขาเป็นสาวกคนหน่ึงจากเจ็ดสิบ
คนของพระองค์ พระสุรเสียงของพระองคท์รงบญัชาให้เขาไปท่ีบา้นท่ีเซาโลพาํนกั
อยู ่และวางมือบนเขาให้เขากลบัมองเห็นไดอี้ก อานาเนียไปหาเซาโล เม่ือเขาวางมือ
ลงบนเซาโลก็เหมือนมีสะเก็ดร่วงลงจากดวงตาของเซาโล ทาํให้เขากลบัมองเห็น
ข้ึนมาทันที เขาจึงลุกข้ึนและรับบัพติศมาจากอานาเนีย เซาโลรับบัพติศมาในปี
คริสตศ์กัราชท่ี 37 
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นักบุญเปาโล 

เซาโลใชน้ามวา่ เปาโล และถูกขบัไล่เน่ืองจากเขาสอนเร่ืองความเช่ือในพระ
คริสต ์ แลว้พระเยซูคริสตเจา้ทรงปรากฏแก่เปาโลอีกคร้ังหน่ึงและทรงบญัชาใหเ้ขา
ไปสอนความเช่ือแบบคริสตแ์ก่พวกนอกรีต 

เปาโลสาวกไดจ้บชีวิตลงแบบมรณสักขี  ท่านเป็นสาวกท่ีทุ่มเทมากเหมือน
สาวกเปโตร พระศาสนจกัรจึงเรียกท่านวา่เป็น สาวกแถวหน้า 

 

  หมายเหตุ : ดูในกิจการของอคัรทูต 8:1-3; 9:1-30; และ 22:17-21 
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สวรรคตของพระมารดามารีย์เจ้า 

 

หลงัจากท่ีพระเยซูคริสตเ์สด็จข้ึนสวรรค ์พระมารดาพระเจา้ผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิ
ยิ่งยงัดาํรงพระชนม์ชีพอยู่บนโลกต่อไปอีกหลายปี นกัประวติัศาสตร์ศาสนาคริสต์
บางคนบอกว่าสิบปี บางคนก็ว่ายี่สิบสองปี อคัรสาวกยอห์นนกัเทววิทยาทาํตามท่ี
พระเยซูคริสตท์รงช้ีแนะคือเชิญพระนางประทบัท่ีบา้นของเขาและปรนนิบติัพระนาง
ดว้ยความรักยิ่งประหน่ึงตนเป็นบุตรคนหน่ึงของพระนาง จวบจนวาระสุดทา้ยของ
พระนาง พระมารดาเจา้ผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิยิ่งกลายเป็นมารดาของอคัรสาวกทั้งสิบสอง
คนโดยรวม พวกเขาร่วมสวดภาวนากับพระนางด้วยความยินดียิ่งและได้รับการ
ปลอบประโลมเพื่อรับฟังการสนทนาอนัเป็นประโยชน์เก่ียวกบัพระผูช่้วยให้รอด 
เม่ือความเช่ือทางศาสนาคริสตไ์ดแ้พร่หลายไปยงัดินแดนอ่ืน ๆ ชาวคริสตจ์าํนวนมาก
เดินทางจากแดนไกลเพื่อเขา้เฝ้าและรับฟังพระนาง 

พระมารดาเจา้ประทบัอยูท่ี่กรุงเยรูซาเล็ม โปรดการเสด็จเยอืนสถานท่ีต่าง ๆ 
ท่ีพระผูช่้วยใหร้อดเคยเสด็จอยูเ่นือง ๆ ท่ีซ่ึงพระองคท์รงรับพระทรมาน ส้ินพระชนม ์
ทรงฟ้ืนจากความตาย และเสด็จข้ึนสวรรค ์พระนางทรงภาวนาในสถานท่ีเหล่าน้ี ทรง
ร่ําไห ้ และทรงรําลึกถึงพระทรมานของพระผูช่้วยให้รอด และทรงปีติยนิดี ณ ท่ีท่ี
พระองคท์รงกลบัฟ้ืนคืนชีพและเสด็จข้ึนสวรรค ์พระนางมกัทรงภาวนาใหพ้ระคริสต์
จะทรงนาํพระนางไปประทบักบัพระองคใ์นสวรรค ์
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วนัหน่ึง เม่ือพระนางมารียผ์ูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิยิง่ทรงกาํลงัภาวนาอยูบ่นภูเขา
มะกอกเทศ  อคัรเทวดากาเบรียลปรากฏแก่พระนางพร้อมกบัก่ิงอินทผลมับนสวรรค ์
และทูลข่าวท่ีน่ายนิดีวา่ในอีกสามวนัพระนางจะทรงส้ินสุดชีวติทางโลก และ
พระองคจ์ะทรงนาํพระนางไปประทบักบัพระองค ์ พระมารดาเจา้ผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิยิง่
ทรงยนิดีต่อข่าวน้ีอยา่งเงียบ ๆ พระนางทรงบอกกล่าวกบัยอห์นบุตรบุญธรรมของ
พระนางและทรงเร่ิมเตรียมการรับกบัวาระสุดทา้ยของพระนาง เวลานั้นอคัรสาวกคน
อ่ืน ๆ ไม่ไดอ้ยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม เพราะตอ้งกระจดักระจายไปยงัดินแดนอ่ืน ๆ เพื่อ
สอนเก่ียวกบัพระผูช่้วยใหร้อด พระมารดาพระเจา้ทรงประสงคจ์ะอาํลาพวกเขา 
พระองคจึ์งทรงใชฤ้ทธานุภาพอนัอศัจรรยใ์หพ้วกอคัรสาวกทุกคนยกเวน้โธมสัได้
เดินทางมาเฝ้าพระนาง 

คร้ันพวกอคัรสาวกรู้สาเหตุท่ีพระเจา้ทรงเรียกพวกเขามา ก็พากนัโศกเศร้าท่ี
จะตอ้งสูญเสียพระมารดาพระเจา้และมารดาทางจิตวิญญาณของพวกตน แต่พระ
มารดาเจา้ทรงปลอบโยนพวกเขา โดยทรงสัญญาวา่จะไม่ทรงจากพวกเขาและชาว
คริสตท์ั้งปวงไปหลงัจากท่ีพระนางส้ินพระชนม ์และยงัทรงสัญญาดว้ยวา่จะทรงสวด
ภาวนาให ้แลว้พระนางก็ทรงอวยพรพวกเขา 

ช่วงเวลาท่ีพระนางจะส้ินพระชนม ์ ก็ปรากฏแสงอศัจรรยส่์องสวา่งในหอ้งท่ี
พระมารดาพระเจา้ทรงทอดพระกายลง แลว้พระเยซูคริสตเจา้ซ่ึงแวดลอ้มดว้ยเหล่า
เทวทูตก็ปรากฏพระองคแ์ละทรงรับพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระนางดว้ยพระองค์
เอง 

บรรดาอคัรสาวกฝังพระศพของพระมารดาพระเจา้ตามพระประสงค์ของ
พระนาง ณ สวนเกทเสมนี ซ่ึงเป็นท่ีท่ีฝังบิดามารดาของพระนาง รวมทั้งโยเซฟผูช้อบ
ธรรม ในพิธีฝังพระศพนั้นมีอศัจรรยเ์กิดข้ึนหลายอย่าง คนตาบอดกลบัมองเห็นเม่ือ
เขาไดส้ัมผสัท่ีวางพระศพพระมารดาพระเจา้ ปิศาจถูกขบัออกไป และความเจ็บป่วย
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ทั้งปวงก็ถูกเยียวยา ฝูงชนจาํนวนมากเดินตามพระศพของพระนางผูบ้ริสุทธ์ิ ส่วน
พวกปุโรหิตและผูน้าํพวกยิวก็พยายามยบัย ั้งขบวนแห่อนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ี แต่พระเจา้ทรง
ปรากฏพระองค์คุม้ครองไว ้ปุโรหิตยิวคนหน่ึงนามวา่อนัโตนิอสั วิ่งจะไปคว ํ่าท่ีวาง
พระศพพระมารดาเจ้า แต่ทูตสวรรค์ท่ีมองไม่เห็นได้ฟันมือทั้ งสองของเขาออก  
อนัโตนิอสัตะลึงกบัอศัจรรยน้ี์ ก็สาํนึกบาป แลว้อคัรสาวกเปโตรก็รักษาเขาใหห้าย 

 

            สวรรคตของพระมารดามารียเ์จา้ 
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สามวนัหลงัจากท่ีฝังพระมารดาเจา้แลว้ อคัรสาวกโธมสัท่ีไม่อยูก่็เดินทาง
มาถึงกรุงเยรูซาเล็ม เขาเศร้าโศกยิง่นกัท่ีไม่ไดอ้ยูอ่าํลาพระมารดาเจา้และปรารถนาท่ี
จะสักการะพระธาตุอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระนาง พวกอคัรสาวกลว้นสงสารเขา จึงไดไ้ป
กล้ิงหินออกจากอุโมงคฝั์งพระศพ เพื่อใหเ้ขาสามารถสักการะพระศพของพระมารดา
พระเจา้เป็นคร้ังสุดทา้ย คร้ันพวกเขาเปิดอุโมงคก์็ไม่พบพระศพศกัด์ิสิทธ์ิ แต่กลบัพบ
เพียงผา้ห่อพระศพเพียงผืนเดียวท่ีนัน่ พวกอคัรสาวกต่างประหลาดใจกลบัไปชุมนุม
กนัท่ีบา้นเพื่อสวดภาวนาต่อพระเจา้ใหท้รงเผยต่อพวกเขาวา่เกิดอะไรข้ึนกบัพระศพ
ของพระมารดาเจา้ ค ํ่าวนันั้น ระหวา่งท่ีสวดภาวนาหลงัอาหารคํ่า พวกเขาไดย้นิเสียง
ทูตสวรรคร้์องเพลง เม่ือพวกเขาแหงนหนา้มองฟ้าก็เห็นพระมารดาพระเจา้ในรัศมี
ของพระสิริแห่งสวรรค ์ รายลอ้มดว้ยบรรดาทูตสวรรค ์ พระมารดาพระเจา้ตรัสกบั
พวกทูตสวรรคว์า่ “จงยนิดีเถิด เราอยูก่บัท่านเสมอ และจะสวดภาวนาต่อพระเจา้เพื่อ
ท่าน”    

พวกอคัรสาวกร้องต่อพระนางดว้ยความดีใจวา่ “พระมารดาพระเจา้ผูท้รง
ศกัด์ิสิทธ์ิยิง่ ขอทรงช่วยพวกเราดว้ย” 

แลว้พระเยซูคริสตเจา้ก็ถวายพระเกียรติแด่พระมารดาผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิยิง่ของ
พระองค ์ พระองคท์รงชุบพระนางใหฟ้ื้น และเชิญพระศพอนัศกัด์ิสิทธ์ิยิง่ของพระ
นางดว้ยพระองคเ์อง และทรงเทิดทูนพระนางไวสู้งกวา่ทูตสวรรคท์ั้งปวงของ
พระองค ์

หมายเหตุ :   รายละเอียดของวนัสวรรคตของพระมารดาพระเจา้อยูใ่นจารีต
พระศาสนจกัร โดยมีพระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิเป็นผูเ้ก็บรักษาไว ้

พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิเฉลิมฉลองวนัสวรรคตของพระ
มารดาพระเจา้ผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิยิ่งในวนัท่ี 15 สิงหาคม (วนัท่ี 28 สิงหาคม ตามปฏิทิน
ใหม่) โดยถือวา่เป็นการเฉลิมฉลองท่ีสําคญั โดยก่อนหนา้การเฉลิมฉลองจะมีการอด
อาหารเป็นเวลาสองสัปดาห์ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม เรียกการเฉลิมฉลองน้ีวา่ วัน
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สวรรคต (“พระบรรทม”) เพราะพระมารดาพระเจา้ส้ินพระชนม์อย่างสงบ ราวกบั
บรรทมหลบั และท่ีสําคญัยิ่งกว่านั้น คือเพราะพระกายของพระนางทรงพาํนกัอยูใ่น
หลุมฝังพระศพเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ หลงัจากนั้นสามวนั พระนางทรงถูกพระเจา้ทรง
ชุบข้ึนมาและเสด็จข้ึนสู่สรวงสวรรค”์    

 
พิธีฝังพระศพของพระมารดาเจา้ 

 

บทสวดสรรเสริญในเทศกาลฉลองรําลึก วนัแห่งการสวรรคตของพระมารดามารียเ์จา้ 

พระมารดาเจ้าผู้ทรงพรหมจารี พระนางทรงพระสูติพระเยซูคริสต์เจ้า ทรง
สวรรคตพร้อมด้วยพระพรหมจารีของพระนาง ที่ไม่ปนหมองทางโลก พระนางให้
ก าเนิดพระคริสต์ พระนางทรงเสด็จสู่ชีวิตอันเป็นนิรันดร์ และในค าภาวนาของพระ
นางได้ทรงน าการหลุดพ้นจากความมรณาอันเป็นนิรันดรของจิตวิญญาณของพวก
เรา 
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สภาอคัรสาวกในกรุงเยรูซาเลม็ 

เม่ือคริสต์ศาสนาไดแ้พร่หลายเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก และคนนอกรีตจาํนวน
มากหนัมายอมรับความเช่ือแบบคริสตน์ั้น ชาวคริสตบ์างคนไม่พอใจ ชาวคริสตซ่ึ์งมี
พื้นเพชาวยิวถือว่าชาวคริสต์ท่ีเคยเป็นคนนอกศาสนาจกัตอ้งปฏิบติัตามพิธีกรรมใน
พระบญัญติัของโมเสสอย่างเคร่งครัด โดยก่อนอ่ืนใด พวกเขาจาํเป็นตอ้งหันไปมี
ความเช่ือแบบยิว มิฉะนั้น พวกเขาจะไม่ไดรั้บการช่วยให้รอด ซ่ึงน่ีทาํให้บรรดาชาว
คริสตมี์ความเห็นไม่ตรงกนัอยา่งมาก 

ไม่มีอคัรสาวกคนหน่ึงคนใดจะสามารถจดัการกบัปัญหาสําคญัเช่นนั้นได้
โดยลําพงั บรรดาอัครสาวกศักด์ิสิทธ์ิ จึงร่วมกับบาทหลวงหรือพระสงฆ์ โดย
สอดคลอ้งกบัพระบญัญติัของพระคริสต ์(มธ. 18:17) เพื่อเรียกประชุม สภาอัครสาวก 
คร้ังที ่1 ณ กรุงเยรูซาเล็มในปีคริสตศกัราช 51 

ภายหลงัจากท่ีไดมี้การอภิปราย อคัรสาวกเปโตรไดห้ยิบยกประเด็นดงักล่าว
ข้ึนมา ท่านลุกข้ึนกล่าวว่า พระเจา้ผูท่ี้เลือกสรรท่านให้สอนคนท่ีไม่ใช่ยิว นั้น มิได้
ทรงแบ่งแยกพวกยิวกบัพวกท่ีไม่ใช่ยิว หากแต่ประทานพระจิตเจา้แก่ทุกคน ดงันั้น 
ชาวคริสตท่ี์เคยเป็นคนนอกศาสนามาก่อน ก็ไม่ไดสื้บทอดพิธีกรรมตามบญัญติัของ
โมเสส ทั้งน้ี ท่านอคัรสาวกกล่าวสุนทรพจน์ในตอนทา้ยว่า “เราเช่ือ ว่าเราจะได้รับ
การช่วยให้รอดพ้นโดยอาศัยพระเมตตาของพระเยซูคริสตเจ้า” 

สุนทรพจน์ของอคัรสาวกเปโตรสร้างความประทบัใจยิ่งนกั และไดรั้บการ
สนบัสนุนมากข้ึนหลงัจากอคัรสาวกเปาโลและอคัรสาวกบารนาบสัไดเ้ช่ือมโยงส่ิงท่ี
เป็นหมายสาํคญัและอศัจรรยท่ี์พระเจา้ทรงกระทาํผา่นทางพวกท่านท่ามกลางคนนอก
ศาสนา 
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จากนั้น อคัรสาวก ยากอบ ผูเ้ป็น “นอ้งชายของพระองค”์ ลุกข้ึนกล่าวในสภา 
ท่านในฐานะท่ีเป็นพระสังฆราชแห่งศาสนจกัร ณ กรุงเยรูซาเล็ม และประธานสภา 
(คนสาํคญัท่ีสุด)ไดก้ล่าวเป็นท่านสุดทา้ย ความเห็นของท่านนั้นสําคญัยิ่ง เพราะท่าน
เองยึดมั่นต่อพระบญัญติัอย่างเคร่งครัด และได้รับการขนานนามว่าเป็น “ผู้ชอบ
ธรรม” จากทั้งชาวคริสต์และจากชาวยิวเอง ท่านไดรั้บเกียรติโดยตาํแหน่งของท่าน
ในพระศาสนจกัร คือเป็นพระสังฆราชคนท่ีหน่ึงแห่งเยรูซาเล็ม ซ่ึงพระเจา้ไดท้รงวาง
ไวด้ว้ยพระองคเ์อง นกับุญยากอบดาํรงชีวิตอนัสันโดษอยา่งเคร่งครัด ท่านสวมป้าย
ช่ือทองคาํซ่ึงเป็นส่ิงจาํเพาะสําหรับมหาปุโรหิต ท่านใช้เวลาทั้งหมดในพระวิหาร
เพียงลาํพงัเพื่อสวดภาวนาให้ประชาชนของท่าน ท่านไดรั้บเกียรติและความเคารพ
จากประชาชน 

นกับุญยากอบเห็นดว้ยกบัอคัรสาวกเปโตร ท่านแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นการ
สอดคลอ้งกบัคาํพยากรณ์ (อาโมส 9:11-12) จึงเป็นไปตามแผนการอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ท่าน
เสนอวา่ “เราอยา่กีดกนัคนนอกซ่ึงกลบัมาหาพระเจา้ ดว้ยการรักษาไวซ่ึ้งพิธีกรรม
ตามธรรมบญัญติัของโมเสส แต่พวกเขาจะตอ้งละเวน้ส่ิงท่ีมลทินเน่ืองดว้ยรูปเคารพ 
จากการล่วงประเวณี จากการรับประทานเน้ือสัตวท่ี์รัดคอตาย และจากการ
รับประทานเลือด พวกเขาไม่ควรกระทาํต่อผูอ่ื้นในส่ิงท่ีตนเองไม่อยากถูกกระทาํ
เช่นนั้น” 

ขอ้เสนอของอคัรสาวกยากอบได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จาก
เหล่าอคัรสาวก บาทหลวง และสภาทั้งหมด ให้ถือเป็นมติของสภา และประกาศใน
กฤษฎีกาของสภาสงฆใ์หช้าวคริสตท์ราบโดยทัว่กนั โดยข้ึนตน้วา่ “เป็นการดีต่อพระ
จิตเจ้าและต่อเรา...” 

ดังน้ี สภาอัครสาวกได้ทําให้ชาวคริสต์เห็นว่ากฤษฎีกาของสภา โดย
สอดคลอ้งกบัพระวาจาของพระเจา้ (ยอห์น 16:13; 14:16) นั้น ไดรั้บการสถาปนาโดย
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พระจิตเจา้ หนังสือของสภาอคัรสาวกน้ีนาํมาซ่ึงความปีติยินดีและปลอบประโลม
ชาวคริสต ์

หมายเหตุ : ดูใน กิจการของอัครทูต 15:1-35 

 

การออกกเทศนาของเหล่าอคัรสาวก 

ภายในเวลาอนัสั้ น เหล่าอคัรสาวกของพระคริสต์ได้ออกเทศนาโดยอาศยั
การดลใจจากพระจิตเจา้ ทาํให้พวกนอกศาสนาไดเ้ขา้หาพระคริสต ์ทั้งคนสามญัและ
เรียบง่าย ไปจนถึงผูมี้ความรู้และแม้กระทัง่กษัตริย์ ทั้ งน้ี พวกอคัรสาวกต้องพบ
อุปสรรคในการปฏิบติัภารกิจอนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ี ต้องอดทนต่อความรันทดและความ
แร้นแคน้ อคัรสาวกทุกท่าน ยกเวน้ยอห์นนกัเทวศาสตร์ ลว้นพบกบัจุดจบแบบมรณ
สักขี อคัรสาวกยอห์นนกัเทวศาสตร์นั้นเสียชีวิตในการถูกเนรเทศเม่ือท่านชรามาก
แลว้ ชาวคริสตมี์จาํนวนมากข้ึนทุกปีแมพ้วกอคัรสาวกจะล่วงลบัไปแลว้ก็ตาม ความ
เช่ือของชาวคริสตไ์ดแ้พร่ไปทัว่โลกทั้งส้ิน 

พวกอคัรสาวกสอนดว้ยวาจาเป็นส่วนใหญ่ แต่พวกเขาหลายคนไดจ้ารึกไว้
ในหนงัสือโดยอาศยัการบนัดาลจากพระจิตเจา้ เพื่อใหค้าํสอนของพระคริสตไ์ดรั้บ
การอนุรักษเ์ป็นอยา่งดียิง่ข้ึน จึงไดเ้รียกหนงัสือเหล่าน้ีวา่ พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธ์ิ 
เช่นเดียวกบัหนงัสือของประกาศกยคุก่อนพระคริสต ์

มัทธิว และ ยอห์น ผูเ้ป็นอคัรสาวกสองคนจากจาํนวนอคัรสาวกทั้งหมดสิบ
สองคน และ มาระโก และ ลูกา ผูเ้ป็นสาวกสองคนจากจาํนวนสาวกทั้งหมดเจ็ดสิบ
คน ต่างเขียนหนงัสือเก่ียวกบัชีวติบนโลกของพระคริสตผ์ูก้อบกูแ้ละคาํสอนของ
พระองค ์ หนงัสือทั้งส่ีเล่มน้ีเรียกวา่ พระวรสาร (ข่าวประเสริฐ) เพราะในหนงัสือ
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ดงักล่าวไดเ้ก็บรักษาคาํสอนของพระคริสต ์  ซ่ึงองคพ์ระผูช่้วยใหร้อดเองทรงเรียกวา่
พระวรสาร พวกสาวกท่ีเขียนพระวรสารเรียกวา่ผูจ้ารึกพระวรสาร หรือ ผู้ประกาศ
ข่าวประเสริฐ 

ลูกาผูป้ระกาศข่าวประเสริฐเขียนหนงัสืออีกเล่มหน่ึง คือ กจิการของอคัรทูต 
หรือการกระทาํและแรงงานของอคัรสาวก หนงัสือเล่มน้ีบนัทึกวธีิการท่ีพวกอคัร
สาวกเผยแพร่ความเช่ือแบบคริสตใ์นช่วงปีแรกๆ 

อคัรสาวกท่านอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ยากอบบุตรอลัเฟอสั เปโตร และ ยอห์นนกัเทว
ศาสตร์ และ ยูด (ยดูาส) นอ้งชายของยากอบ ไดเ้ขียนสาสน์ทัว่ไปเจด็ฉบบั ซ่ึงเป็นจด
หมายถึงชาวคริสตท์ัว่โลก โดยในจดหมายเหล่าน้ีไดส้อนวา่จะเช่ือและดาํเนินชีวิต
ตามคาํสอนของพระคริสตอ์ยา่งไร ในจาํนวนน้ีมีจดหมายฉบบัซ่ึงเขียนโดยอคัรสาวก
ยากอบหน่ึงฉบบั เขียนโดยเปโตรสองฉบบั เขียนโดยยอห์นสามฉบบั และเขียนโดย
ยดูหน่ึงฉบบั 

อคัรสาวก เปาโล เขียนสาสน์สิบส่ีฉบบัถึงศาสนจกัรและประชาชนท่ีอยู่
ห่างไกล    

อคัรสาวกยอห์นนกัเทวศาสตร์ยงัไดเ้ขียนหนงัสืออีกเล่มหน่ึง คือ การเผย
ความค าพยากรณ์ หรือ วิวรณ์ ซ่ึงในหนงัสือน้ีกล่าวถึงชะตาในภายภาคหนา้ของ
คริสตศาสนจกัรและของโลกทั้งมวล 

แน่นอนวา่พวกอคัรสาวกไม่ไดเ้ขียนทุกอยา่งท่ีตนคิด และไดย้นิจากพระ
ผูช่้วยใหร้อดลงในหนงัสือ โดยยอห์นผูป้ระกาศข่าวประเสริฐเองก็ไดเ้ขียนไวว้า่ “แต่
ยงัมีอีกหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีพระเยซูทรงกระทาํ หากจะตอ้งเขียนทุกอยา่งแลว้ 
ขา้พเจา้คิดวา่หนงัสือท่ีจะเขียนก็จะมีจาํนวนมากเกินกวา่ท่ีจะเก็บไวใ้นโลก” 
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คาํสอนและกฎท่ีบรรดาอคัรสาวกถ่ายทอดใหก้บัชาวคริสตด์ว้ยถอ้ยคาํ และ
ตวัอยา่งของพวกท่านนั้นเป็นการอนุรักษค์ริสตศาสนาอยา่งเหนียวแน่น คาํสอน
เหล่าน้ีซ่ึงไดถ่้ายทอดใหพ้วกเขาโดยการบอกเล่าและต่อมาไดถู้กบนัทึกไวโ้ดยนกับุญ 
นั้น เรียกวา่ จารีตของอคัรสาวก หรือ จารีตศักดิ์สิทธ์ิ 

สานุศิษย์ของอัครสาวก หรือศิษยข์องอคัรสาวก ไดร่้วมกบัอคัรสาวกและ
เดินตามรอยพวกท่านในการประกาศเทศนาข่าวประเสริฐ    พระ ครู      และบิดา
แห่งคริสตศาสนจกัร ได้เผยแพร่และเสริมสร้างคริสตศาสนจกัร ด้วยการพูด การ
เขียน และดว้ยชีวติท่ีน่าเล่ือมใสของพวกเขา 

   

การเทศนาและชีวติของอคัรสาวกศักดิ์สิทธ์ิโดยสรุป 

เปโตร (ซีโมน) อคัรสาวกศักดิ์สิทธ์ิแถวหน้า ออกเทศนาเป็นคร้ังแรกท่ีแควน้
ยเูดีย แลว้จึงไปท่ีอนัทิโอก ไบธีเนีย เอเชีย ซิลิเซีย ตลอดจนทัว่อิตาลีและโรม  ท่าน
ไดถู้กตรึงกางเขนกลบัหวัตามพระบญัชาของจกัรพรรด์ินีโร ณ กรุงโรมนั้นเอง กล่าว
ไดว้า่อคัรสาวกเปโตรและเปาโลเป็นอคัรสาวกท่ีทาํงานหนกัท่ีสุดในการเทศนาความ
เช่ือในพระคริสต ์ พระศาสนจกัรศกัด์ิสิทธ์ิจึงขนานนามท่านทั้งสองวา่เป็น อคัรสาวก
แถวหน้า 

   เปาโล (เซาโล) อคัรสาวกศักดิ์สิทธ์ิแถวหน้า ออกเทศนาในหลายประเทศ 
เร่ิมตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็มและส้ินสุดท่ีกรุงโรมซ่ึงเป็นเมืองหลวงของโลก ท่านถูก
จกัรพรรดินีโรตดัศีรษะประหารชีวิตท่ีกรุงโรม 

 อนัดรูว์อคัรสาวกศักดิ์สิทธ์ิผู้ถูกเรียกเป็นคนแรก ออกเทศนาในดินแดนท่ี
ต่อมาเป็นประเทศรัสเซีย ท่านสถาปนากางเขนบนภูเขาลูกหน่ึงท่ีเคียฟ และพยากรณ์
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อนาคตอนัเจิดจรัสของรัสเซียดว้ยคริสตศ์าสนา ท่านออกเทศนาบนชายฝ่ังทะเลดาํ
และในประเทศอ่ืน ๆ  ท่านบวชท่ีอาณาจกัรบิแซนไท โดยมีพระสังฆราชสเตชีส์ผู ้
เป็นสาวกคนหน่ึงหน่ึงในเจด็สิบคนเป็นผูว้างมือสัมผสั  ท่านอนัดรูวถู์กพวกนอกรีต
ในเมืองเพทราสแห่งอาคีเอ (ประเทศกรีซ) จบัตรึงกางเขนเป็นรูปตวัอกัษรเอก็ซ์ (X) 
ซ่ึงต่อมาเป็นท่ีรู้จกัในนามของ กางเขนแห่งนักบุญอันดรูว์ 

 ยากอบอคัรสาวกศักดิ์สิทธ์ิบุตรชายเศเบดี ออกเทศนาในกรุงเยรูซาเล็มและ
เป็นอคัรสาวกท่านแรกท่ีทุกขท์รมานเพื่อพระคริสต ์ ท่านถูกกษตัริยเ์ฮโรด อากริปปา 
แห่งยเูดียมีพระบรมราชโองการใหต้ดัศีรษะประหารชีวติท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 

 ยอห์นนักเทววทิยาอคัรสาวกศักดิ์สิทธ์ิผู้จารึกพระวรสาร หลงัจากท่ีท่านถูก
ทรมานท่ีโรมแลว้ ท่านก็ถูกเนรเทศไปท่ีเกาะแพทมอส นกับุญยอห์นเป็นอคัรสาวกท่ี
อายยุนืท่ีสุด ท่านเสียชีวติอยา่งสงบในเอเชียท่ีเมืองเอฟฟิซสั ตามธรรมเนียมแลว้ พวก
ศิษยข์องสาวกจะฝังท่านทั้งเป็นหากนัน่เป็นความประสงคข์องอคัรสาวก หลงัจากท่ี
ท่านถูกฝังไปไม่นาน ชาวคริสตไ์ปขดุหลุมศพของท่านนกับุญยอห์น แต่ไม่พบศพ
ของท่าน 

 ฟิลิปอัครสาวกศักดิ์สิทธ์ิ ออกเทศนาไปยงัประเทศต่าง ๆ ในเอเชียร่วมกบั
อคัรสาวกบารโธโลมิวและมีเรียมน้องสาวของท่าน     ท่านเสียชีวิตอย่างมรณสักขี
ท่ีฟริเจียเมืองฮีร์โพลิสในเอเชียไมเนอร์ ท่านถูกตรึงกางเขนกลบัหวั 

 บารโธโลมิวอคัรสาวกศักดิ์สิทธ์ิ (นาธานีเอล) ในระยะแรกท่านออกเทศนา
ร่วมกบัอคัรสาวกฟิลิป ณ ซีเรียและเอเชีย จากนั้นท่านเดินทางไปยงัอินเดียและแปล
พระวรสารนกับุญมทัธิวเป็นภาษาอินเดีย ต่อมาท่านออกเทศนาในอาร์เมเนีย ซ่ึง ณ ท่ี
นั้น ท่านถูกทรมานและเสียชีวติอยา่งมรณสักขีท่ีเมืองอลับาโนโพลิส 
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 โธมัสอคัรสาวกศักดิ์สิทธ์ิ หรือท่ีเรียกวา่ไดดีมสั (ฝาแฝด) ออกเทศนาใน
ประเทศแถบเอเชียติก หลายประเทศ ท่านไปท่ีอินเดียและพบจุดจบแบบมรณสักขี
เพื่อพระคริสต ์ท่านถูกแทงดว้ยหอกแลว้ถูกตดัศีรษะดว้ยดาบ  

มัทธิวอคัรสาวกศักดิ์สิทธ์ิและผู้จารึกพระวรสาร ออกเทศนาเป็นระยะเวลายาวนานท่ี
แควน้ยเูดีย จากนั้นจึงไปทัว่เอธิโอเปีย (ภายหลงัไปท่ีอาบิสสิเนีย นูเบีย คอร์โดฟาน 
ดาร์ฟัน และท่ีซ่ึงปัจจุบนัน้ีเป็นประเทศเอธิโอเปียและประเทศซูดาน) ท่านถูกสังหาร
ดว้ยคมดาบท่ีเมืองแห่งหน่ึงในเอธิโอเปียโบราณ 

ยากอบอคัรสาวกศักดิ์สิทธ์ิบุตรอลัเฟอสั ออกเทศนาท่ีซีเรีย อียปิต ์ และ
ประเทศอ่ืน ๆ ท่านถูกตรึงกางเขนท่ีประเทศใดประเทศหน่ึงในนั้น ท่านถูกทรมาน
และเสียชีวติอยา่งมรณสักขีเพื่อพระคริสต ์

ยูดาสอคัรสาวกศักดิ์สิทธ์ิน้องชายของยากอบ หรือท่ีเรียกวา่เธดเดอสัหรือ
เลบแบอสั ออกเทศนาท่ีแควน้ยดูาห์ กาลิลี สะมาเรีย และอิดูเมียในอาระเบีย ซีเรีย 
และเมโสโปเตเมีย ท่านถูกแขวนบนกางเขนไมแ้ละถูกยงิดว้ยธนูท่ีเปอร์เซีย 

สิโมนซีลอทอคัรสาวกศักดิ์สิทธ์ิ ท่านเป็นชาวคานาอนั           ออกเทศนาท่ี
มอริตาเนียในแอฟริกา ท่านยงัไดเ้ดินทางไปยงัองักฤษซ่ึงสมยัก่อนเรียกวา่บริเตเนีย 
ท่านเทศนาเร่ืองความเช่ือในพระคริสต ์ ท่านจึงถูกตรึงกางเขน โดยบางแหล่งก็วา่เป็น
ท่ีจอร์เจียเน่ืองดว้ยพระบรมราชโองการของกษตัริยอ์าเดอร์ บางแหล่งก็วา่เป็นท่ี
เปอร์เซีย 

มัทธีอสัอคัรสาวกศักดิ์สิทธ์ิ ท่านไดรั้บคดัเลือกจากจาํนวนสาวกเจ็ดสิบคน
ใหแ้ทนท่ียดูาสท่ีเสียชีวติไปท่านออกเทศนาท่ียเูดียและเอธิโอเปียรอบนอก ท่าน
กลบัไปท่ียเูดียและถูกทรมานเพื่อพระคริสต ์ โดยท่านถูกปาดว้ยกอ้นหินก่อนถูกตดั
ศีรษะ 
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มาระโกอคัรสาวกศักดิ์สิทธ์ิและผู้จารึกพระวรสาร ท่านเป็นหน่ึงในสาวกเจ็ด
สิบคน ท่านร่วมงานกบัอคัรสาวกเปโตร ออกเทศนาท่ีชายฝ่ังทะเลเอเดรียติก ท่านพบ
จุดจบแบบมรณสักขีท่ีอะเล็กซานเดรียโดยถูกลากดว้ยรถมา้ไปตามถนนในเมืองท่ี
เตม็ไปดว้ยกอ้นหิน         

 ลูกาอคัรสาวกศักดิ์สิทธ์ิและผู้จารึกพระวรสาร ท่านเป็นหน่ึงในสาวกเจ็ดสิบ
คน ท่านร่วมงานกบัอคัรสาวกเปาโล ต่อมาออกเทศนาในอียิปต์ ท่านจบชีวิตอย่าง
มรณสักขีโดยถูกแขวนคอ 

                         

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เปโตร (ซีโมน) 
อคัรสาวกศกัด์ิสิทธ์ิแถวหนา้ 

ยอห์นนกัเทววิทยา 
อคัรสาวกศกัด์ิสิทธ์ิผูจ้ารึกพระวรสาร                    

 เปาโล (เซาโล) 
อคัรสาวกศกัด์ิสิทธ์ิแถวหนา้ 

ยากอบอคัรสาวกศกัด์ิสิทธ์ิ
บุตรชายเศเบดี อนัดรูวอ์คัรสาวกศกัด์ิสิทธ์ิผูถู้กเรียก

เป็นคนแรก 

ฟิลิปอคัรสาวกศกัด์ิสิทธ์ิ ยากอบอคัรสาวกศกัด์ิสิทธ์ิบุตรอลัเฟ-
อสัน้องชายของยอห์น นกัเทววิทยา 
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โธมัสอคัรสาวกศักดิ์สิทธิ์ มาระโกอคัรสาวกศกัด์ิสิทธ์ิและผู ้
จารึกพระวรสาร หน่ึงในเจด็สิบ 

 

สิโมนซีลอทอคัรสาวกศกัด์ิสิทธ์ิ  
หรือ คานานิท 

มทัธิวอคัรสาวกศกัด์ิสิทธ์ิและผูจ้ารึก
พระวรสาร 

บารโธโลมิวอคัรสาวกศกัด์ิสิทธ์ิ 
 (นาธานีเอล) 

ยากอบอคัรสาวกศกัด์ิสิทธ์ิ 
บุตรอลัเฟอสั 
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 ยากอบอัครสาวกศักดิ์ สิทธ์ิผู้ชอบ
ธรรม ท่านเป็นหน่ึงในสาวกเจ็ดสิบคนและ
เป็นพระสังฆราชองค์แรกของเยรูซาเล็มผูท่ี้
พระเจา้ทรงสถาปนาดว้ยพระองคเ์อง ท่านถูก
เรียกวา่เป็น “อนุชาของพระเจา้” ตามเร่ืองราว
ท่ีบนัทึกนั้นท่านเป็นบุตรจากการสมรสคร้ัง
แรกของโยเซฟผูเ้ป็นพระคู่หมั้น นักบุญยา-
กอบถูกพวกยิวโยนจากหลงัคาพระวิหารใน
ก รุ ง เ ย รู ซ า เ ล็ ม ก่ อ น ถู ก ยิ ง ท่ี ศี ร ษ ะ เ ม่ื อ
ประมาณคริสตศกัราช 62 

ยากอบอคัรสาวกศกัด์ิสิทธ์ิเป็นท่านแรกท่ีกาํหนดขั้นตอนพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ
อนัเป็นรากฐานของพิธีกรรม                     โดยนักบุญเบซิลผูย้ิ่งใหญ่และนักบุญ  

ยดูาสอคัรสาวกศกัด์ิสิทธ์ินอ้งชายของ 
ยากอบ หรือท่ีเรียกวา่เธดเดอสั 

หรือเลบแบอสั 

ลูกาอคัรสาวกศกัด์ิสิทธ์ิและผูจ้ารึก
พระวรสาร หน่ึงในเจด็สิบ 

 

มทัธีอสัอคัรสาวกศกัด์ิสิทธ์ิ 

มัทธีอสัอคัรสาวกศักดิ์สิทธิ์ 
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ยอห์นคริโซสตอมท่ีเราใช้อยูทุ่กวนัน้ี ปัจจุบนัมีการประกอบพิธีกรรมตามแบบของ
นกับุญยอห์นท่ีกรุงเยรูซาเล็มและท่ีอ่ืน ๆ ในวนัฉลองของท่าน 

การข่มเหงชาวคริสต์ทั่วโลก และ การล่มสลายของกรุงเยรูซาเลม็ 

 ในช่วงสามศตวรรษแรกนั้น ชาวคริสตต์อ้งอดทนต่อการถูกข่มเหงอยา่ง
ต่อเน่ือง ตอนแรกมาจากชาวยวิผูไ้ม่เช่ือและภายหลงัก็มาจากพวกนอกรีต 

 

กรุงเยรูซาเลมถูกเผาทาํลาย 

 ชาวยิวท่ีไม่ยอมรับพระเยซูคริสตเจา้พระผูช่้วยให้รอดท่ีพระเจา้ทรงสัญญา
ไวแ้ต่กลบัพิพากษาพระองค์ถึงชีวิตดว้ยการร้องตะโกนอย่างบา้คลัง่วา่ “จงให้เลือด
ของเขาหลั่งบนพวกเราและลูกหลานของพวกเรา” ทั้ งยงัเป็นผูส้ังหารชาวคริสต์
จาํนวนมากนั้น ทา้ยท่ีสุดพวกเขาถูกลงโทษจากการท่ีพวกตนไม่เคารพกฎหมาย กรุง
เยรูซาเล็มและพระวิหารของพระเจา้ถูกทาํลายจนส้ินซากดว้ยนํ้ ามือของพวกทหาร
โรมนัเม่ือคร้ังท่ีพวกยิวลุกข้ึนมาก่อการจราจล เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนในปีคริสตศกัราช 
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70 ตามท่ีพระองคไ์ดท้รง เคยพยากรณ์ ไว ้สถานท่ีท่ีเคยเป็นท่ีตั้งของพระวิหารของ
พระเจา้แห่งแรกถูกไถลงไปขา้งใตเ้พื่อท่ีจะได ้ไม่ให้เหลือหินที่วางซ้อนกันแม้เพียง
สักก้อนเดียว 

 ชาวยวิกระจดักระจายไปทัว่โลก ชาวยวิกวา่หน่ึงลา้นคนถูกทาํลายลา้ง คน
นบัหม่ืนถูกขายเป็นทาส พลเมืองต่างชาติตั้งรกรากอยูใ่นดินแดนของพวกเขาใน
ปาเลสไตน์และไดพ้ลิกฟ้ืนเมืองต่าง ๆ ท่ีไดพ้งัพินาศลงนั้นข้ึนใหม่ซ่ึงรวมถึงกรุง
เยรูซาเล็มดว้ย ความเช่ือของชาวคริสตเ์ร่ิมงอกงามในหมู่พวกนอกรีต 

 การแพร่หลายของความเช่ือของชาวคริสตใ์นหมู่พวกนอกรีตนั้นกระตุน้ให้
บรรดาจกัรพรรดิโรมนันอกรีตข่มเหงรังแกชาวคริสต ์  ความเช่ือแบบนอกรีตของ
จกัรพรรด์ิทาํใหพ้ระองคท์รงแน่พระทยัวา่ชาวคริสตเ์ป็นศตัรูของรัฐ เป็นศตัรูของ
จกัรพรรดิและเหล่ามวลมนุษย ์ การข่มเหงชาวคริสตน์ั้นโหดเห้ียมเสียจนยากเกิน
บรรยาย ชาวคริสตต์อ้งประสบกบัความทุกขท์รมานท่ีแสนน่ากลวัอยา่งท่ีสุด 

 การข่มเหงอนัโหดเห้ียมคร้ังแรกเร่ิมตน้ในสมยัของจกัรพรรดินีโรเม่ือคริสต-
ศกัราช 64 หลงัจากท่ีพระคริสตท์รงบงัเกิด นีโรนั้นเผากรุงโรมเพื่อความสาํราญของ
ตนและป้ายความผดิใหช้าวคริสต ์ พระองคบ์ญัชาใหติ้ดตามและจบักุมชาวคริสตไ์ป
ใหส้ัตวดุ์ร้ายในคณะละครสัตวฉี์กเป็นช้ิน ๆ จบัพวกเขาแต่งตวัดว้ยหนงัสัตวแ์ละวาง
สุนขัไวข้า้งบน แลว้จบัพวกเขาตรึงกางเขน โรยข้ีเถา้ลงบนตวัพวกเขาและจุดไฟเผา
แทนคบไฟยามคํ่าคืนในสวนของนีโร ซ่ึงทั้งอคัรสาวกเปโตรและเปาโลก็ถูกทรมาน
จากการข่มเหงน้ีในกรุงโรมเช่นกนั เม่ือคริสตศกัราช 67 เปาโลถูกตดัศีรษะดว้ยดาบ
และเปโตรถูกตรึงกางเขน แต่ท่านไดร้้องขอเป็นพิเศษใหต้รึงท่านกลบัหวัลงเพราะ
ท่านเจียมตนวา่ไม่ควรค่าท่ีจะตายในแบบเดียวกบัพระเยซูคริสตเจา้ 
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 การข่มเหงท่ีน่าสะพรึงกลวัท่ีสุดคือการข่มเหงชาวคริสต์คร้ังสุดทา้ยภายใต้
จกัรพรรดิดิโอเคลเทียน การคร้ังน้ีดาํเนินมาตั้งแต่คริสตศกัราช 303 จนกระทัง่คริสต-
ศกัราช 313 ในเวลานั้นชาวคริสตน์บัแสนถูกฆ่าตายดว้ยการทรมานในรูปแบบต่าง ๆ 
นานา และในการข่มเหงคร้ังน้ีมีการยดึพระคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิไปเผา 

 ในช่วงเวลาของการถูกข่มเหงนั้น แลคทนัทิอสัชาวคริสตผ์ูเ้ป็นนกัเขียนและ
ครูสอนปรัชญาไดเ้ขียนไวว้า่ “หากแมน้ขา้พเจา้มีปากร้อยปากและมีอกเป็นเหล็ก 
ขา้พเจา้ก็ยงัไม่อาจจาระไนวิธีการทรมานต่าง ๆ นานาท่ีผูมี้ความเช่ือตอ้งแบกรับได้
หมด” 

 พวกเขาทรมานชาวคริสต์ในท่ีหน่ึง ๆ ตั้งแต่สิบถึงหน่ึงร้อยคนในวนัเดียว 
คนท่ีอ่อนเพลียและคนท่ีถูกทาํให้พิการนั้นได้รับการเยียวยาให้ฟ้ืนข้ึนมาเพื่อให้
กลบัมาถูกทรมานอีก พวกเขาทรมานชาวคริสตโ์ดยไม่เลือกเพศและวยั ซ่ึง ยูเซบิอัส 
นักประวติัศาสตร์ได้เขียนไวว้่า “ข้าพเจ้าเป็นประจักษ์พยานคนหน่ึงในเร่ืองน้ี” 
“เคร่ืองมือโลหะเร่ิมทู่และหกั พวกเพชฌฆาตเองก็เหน่ือยลา้และตอ้งผลดักนัเรียกให้
คืนสติ” 

 แต่ความทรมานและความบริสุทธ์ิทางวิญญาณของมรณสักขีนั้นเป็นการ
เพิ่มพนูและเผยแพร่ความเช่ือแบบคริสตใ์นหมู่ชนอ่ืน ๆ เม่ือพวกนอกรีตไดเ้ห็นความ
เช่ือและความบริสุทธ์ิของมรณสักขีชาวคริสตแ์ละอศัจรรยท่ี์เกิดจากชาวคริสต์ พวก
เขาก็ตระหนกัถึงสัจจะแห่งความเช่ือในพระคริสตแ์ละยอมรับคริสตศ์าสนา ยิ่งพวก
เขาข่มเหงและทรมานชาวคริสต์เท่าใด ความเช่ือในพระคริสต์ก็ยิ่งมีพลงัมากข้ึน
เท่านั้น 
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การยุตกิารข่มเหง และ การเทิดทูนพระกางเขนของพระเจ้า 

 

 การข่มเหงชาวคริสต์ส้ินสุดลงในช่วงต้นศตวรรษท่ีส่ีในสมัยจักรพรรดิ 
คอนสแตนตินมหาราช แห่งโรมนั 

 องค์จกัรพรรดิคอนสแตนตินเองทรงยอมจาํตนต่ออาํนาจและพระสิริแห่ง
หมายสําคญัแห่งกางเขนพระคริสต์ วนัหน่ึงก่อนการศึกอนัแน่วแน่ พระองค์และ
ทหารของพระองคเ์ห็นแสงสวา่งเป็นกางเขนปรากฏข้ึนบนทอ้งฟ้ามีขอ้ความจารึกวา่ 
“ดว้ยหมายสําคญัน้ี ท่านจะมีชยั” ( NIKA ในภาษากรีก) ในคืนถดัมาพระเยซูคริสต-
เจา้ทรงปรากฏพระองค์โดยมีกางเขนอยู่ในพระหัตถ์และตรัสว่าดว้ยหมายสําคญัน้ี 
ท่านจะมีชัยเหนือศตัรูและยงับญัชาให้จารึกเคร่ืองหมายศกัด์ิสิทธ์ิไวบ้นโล่ห์ของ
ทหารทุกคน จกัรพรรดิคอนสแตนตินทรงปฏิบติัตามพระบญัชาของพระเจา้และชนะ
ศตัรู พระองคท์รงวางจกัรวรรดิของพระองคไ์วใ้ตค้วามคุม้ครองหมายสําคญัของพระ
คริสตท่ี์ช่วยพระองคไ์ว ้พระองคท์รงอุปถมัป์คริสตศ์าสนาและทรงประกาศความเช่ือ
ในพระคริสต์ให้เป็นศาสนาประจาํแผ่นดิน พระองค์ทรงประกาศวา่การลงโทษดว้ย
การตรึงกางเขนเป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมายและทรงบญัญติักฎหมายให้เป็นคุณแก่
พระศาสนจกัรแห่งพระคริสต ์ดว้ยความดีและความมุ่งมัน่ในการเผยแพร่ความเช่ือใน
พระคริสต ์จกัรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชและพระนางเฮเลนพระมารดาทรงไดรั้บ
การถวายพระเกียรติเป็น ผู้ปกครองศักดิ์สิทธ์ิ เทยีบเท่าอคัรสาวก 

 จกัรพรรดิคอนสแตนตินผูท้รงเทียบเท่าอคัรสาวกทรงมีพระประสงค์จะ
สร้างโบสถ์ของพระเจา้บนสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีปาเลสไตน์              อนัเป็นสถานท่ี
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พระเยซูคริสตเจา้และท่านอ่ืน ๆ ทรงบงัเกิด ทรงรับทรมาน และทรงกลบัคืนพระ
ชนม ์และยงัมีพระประสงคจ์ะเสาะหากางเขนท่ีพระผูช่้วยให้รอดทรงถูกตรึง นกับุญ
เฮเลนผูท้รงเทียบเท่าอคัรสาวกพระมารดาของท่านก็ทรงอุทิศพระองคใ์นการทรงทาํ
ตามพระประสงคข์องจกัรพรรดิดว้ยความยนิดียิง่ 

 ในคริสตศกัราช 326 จกัรพรรดิหญิงเฮเลนเสด็จไปยงักรุงเยรูซาเล็ม พระนาง
ทรงทุ่มเทในการออกเสาะหาพระกางเขนของพระคริสตเ์พราะศตัรูของพระองคไ์ด้
นาํไปฝังซ่อนไวใ้นพื้นดิน ในท่ีสุด    พระนางทรงถูกนาํทางไปหาผูอ้าวุโสชาวยวิช่ือ
ยดูาสผูท้ราบวา่กางเขนของพระเจา้อยูท่ี่ไหน หลงัจากท่ีไดซ้กัถามและสนทนาไป
หลายขอ้ก็ขอใหเ้ขาพาไปยงัท่ีซ่อนพระกางเขน ดูเหมือนวา่พระกางเขนศกัด์ิสิทธ์ิถูก
โยนเขา้ไปในถํ้าและถูกปกคลุมดว้ยซากหินและดิน เบ้ืองบนมีการสร้างวหิารของ
พวกนอกรีต จกัรพรรดิหญิงเฮเลนทรงบญัชาใหทุ้บวิหารนั้นและขดุพระกางเขน
ข้ึนมา 

 เม่ือพวกเขาได้เปิดถํ้ าก็พบกางเขนสามอนัขา้งในและห่างออกไปมีป้ายอีก
อนัหน่ึงจารึกว่า “เยซูแห่งนาซาเร็ธ กษตัริย์ของพวกยิว” ทั้ งน้ี จาํเป็นต้องหาว่า
กางเขนอนัไหนในสามอนันั้นเป็นพระกางเขนท่ีตรึงพระผูช่้วยให้รอด ท่านมาคารีอสั
อคัรบิดรแห่งเยรูซาเล็มและจกัรพรรดิหญิงเฮเลนหวงัและเช่ือวา่พระเจา้จะทรงแสดง
กางเขนของพระผูช่้วยใหร้อดแก่พวกเขา 

 ท่านอคัรบิดรแนะว่าควรนาํกางเขนไปหาหญิงคนหน่ึงท่ีป่วยหนกัทีละอนั 
กางเขนสองอนัไม่ทาํให้เกิดอะไรข้ึน แต่เม่ือพวกเขานาํกางเขนอนัท่ีสามไปท่ีนาง 
นางก็หายป่วยทนัที และมีส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือในเวลาน้ีมีคนตายถูกแบกเดินทางไปฝัง 
พวกเขานาํกางเขนไปท่ีคนตายนั้นทีละอนั และเม่ือถึงกางเขนอนัท่ีสามคนตายก็ฟ้ืน
ข้ึน อาศยัวิธีน้ีพวกเขาจึงพบกางเขนของพระเจา้ผ่านอศัจรรยข์องพระองคแ์ละแสดง
ใหเ้ห็นถึง ฤทธานุภาพในการบันดาลชีวติ ของกางเขนของพระองค ์
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การคน้พบพระมหากางเขนท่ีตรึงพระเยซู 

 จกัรพรรดินีเฮเลน ท่านอัครบิดามาคารีอัสและคนทั้ งมวลสักการะพระ
กางเขนแห่งพระคริสตด์ว้ยความสาํนึกในพระคุณและจูบท่ีกางเขนดว้ยความปล้ืมปิติ 
เม่ือบรรดาชาวคริสตท์ราบถึงเหตุการณ์สําคญัน้ีก็พากนัหลัง่ไหลมาชุมนุมกนัเป็นอนั
มาก ณ จุดท่ีคน้พบกางเขนของพระเจา้ ทุกคนต่างอยากเขา้ไปใกลก้างเขนอนับนัดาล
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ชีวิตศกัด์ิสิทธ์ิ แต่ก็ไม่อาจทาํไดเ้พราะคนมีจาํนวนมหาศาล พวกเขาจึงเอ่ยปากขอว่า
อย่างน้อยขอให้ตนได้สามารถมองเห็นกางเขนได้ ท่านอคัรบิดรจึงยืนข้ึนบนท่ีสูง 
ท่านยกกางเขนขึน้ อยูห่ลายคร้ังเพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นได ้คร้ันฝูงชนไดเ้ห็น
กางเขนของพระผูช่้วยใหร้อดแลว้ก็คาํนบัและร้องวา่ “พระเจา้ทรงเมตตาเทอญ”  

 จกัรพรรดิคอนสแตนตินและจกัรพรรดินีเฮเลนผูท้รงเทียบเท่าอคัรสาวก
ศกัด์ิสิทธ์ิทรงสร้างโบสถ์ขนาดใหญ่และภูมิฐานเพื่อถวายพระเกียรติแด่ พระคริสต์
ทรงกลับคืนพระชนมชีพ นอกจากน้ียงัได้ทรงสร้างโบสถ์ท่ีบนภูเขามะกอกเทศ 
ในเบธเลเฮม และในเฮบรอนท่ีตน้โอก๊แห่งมมัเร 

 จกัรพรรดินีเฮเลนทรงมอบเส้ียวกางเขนแห่งพระเจา้ช้ินหน่ึงแด่จกัรพรรดิ
คอนสแตนตินพระโอรส และอีกช้ินหน่ึงเก็บไวท่ี้กรุงเยรูซาเล็ม ซ่ึงปัจจุบนัน้ีไดเ้ก็บ
รักษาเส้ียวกางเขนแห่งพระคริสต์อนัลํ้ าค่าน้ีไวใ้นสุสานศกัด์ิสิทธ์ิท่ีโบสถ์แห่งพระ
คริสตท์รงกลบัคืนพระชนมชีพ 

 หลงัจากท่ีไดค้น้พบกางเขนอนับนัดาลชีวติศกัด์ิสิทธ์ิแลว้ ยดูาสผูท่ี้ช้ีท่ี
ประทบัของกางเขนก็หนัมานบัถือศาสนาคริสต ์ ดาํรงชีวติอนัชอบธรรมและต่อมา
ท่านบวชเป็นพระสังฆราชนามวา่  ไซเรียคัส และไดรั้บยกข้ึนเป็นอคัรบิดรแห่ง
เยรูซาเล็ม เพื่อพระคริสต ์ ท่านจึงถูกทรมานภายใตก้ารปกครองของจูเลียนผูล้ะทิ้ง
ศาสนา ทั้งน้ี มีการฉลองเพื่อระลึกถึงนกับุญไซเรียคสัผูเ้ป็นมรณสักขีศกัด์ิสิทธ์ิ ใน
วนัท่ี 28 ตุลาคม (วนัท่ี 10 พฤศจิกายน ตามปฏิทินใหม่)  

 เพื่อระลึกถึงการคน้พบพระกางเขนของพระคริสต์และการชูพระกางเขน 
พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิไดก้าํหนดให้ฉลอง การเชิดชูพระกางเขน
แห่งพระเจ้าอันทรงเกียรติและบันดาลชีวิต ในวนัท่ี 14 กันยายน (วนัท่ี 28 กนัยายน 
ตามปฏิทินใหม)่ 
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 ในช่วงพิธีสวดภาวนาตลอดคืน และพิธีสวดภาวนาเพลาเช้า จะมีการแบก
พระกางเขนมาเพื่อให้คาํนบั ระหวา่งท่ีกาํลงัร้องเพลงสรรเสริญอนัยิ่งใหญ่ พระสงฆ์
ซ่ึงแต่งกายสวมเส้ือคลุมเต็มรูปแบบ ศีรษะทูนพระกางเขนศกัด์ิสิทธ์ิประดับด้วย
ดอกไม ้ขณะท่ีร้องเพลงวา่ “พระเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธ์ิ...” จะแบกพระกางเขนจากพระ
แท่นไปท่ีกลางโบสถ์และวางไวท่ี้แท่นวาง เม่ือร้องเพลงฉลองซํ้ าสามคร้ังวา่ “โปรด
ทรงช่วยเถิด พระเจ้าข้า ประชาชนของพระองค์…” พระสงฆ์จะแกว่งกาํยานไปท่ี
พระกางเขนศกัด์ิสิทธ์ิ และขณะท่ีร้องวา่ “เราค านับกางเขนของพระองค์ โอ้พระเจ้า
เหนือหัวของข้าพเจ้า เราสรรเสริญการกลับคืนพระชนมชีพอันศักดิ์ สิทธ์ิของ
พระองค์” ทุกคนก็เขา้ไปคารวะและจูบพระกางเขนศกัด์ิสิทธ์ิ พระกางเขนศกัด์ิสิทธ์ิ
นั้นประดับด้วยตน้ไมเ้ขียวและดอกไมอ้นัเป็นสัญลกัษณ์แสดงความเช่ือมัน่ว่าเรา
ไดรั้บชีวตินิรันดรผา่นพระกางเขนศกัด์ิสิทธ์ิ ผา่นความทรมานและความตายของพระ
ผูช่้วยใหร้อดบนพระกางเขนนั้น ในวนัฉลองน้ีจะมีการอดอาหารอย่างเคร่งครัดเพื่อ
เคารพอย่างสูงต่อการระลึกถึงพระทรมานของพระผูช่้วยให้รอดโดยการทรงถูกตรึง
กางเขนและชาํระพวกเราจากบาป 

 

ศัตรูใหม่ของคริสตศาสนา 

 แมว้า่คริสตศ์าสนาจะมีชยัอยา่งท่วมทน้ต่อพวกนอกรีต แต่พวกนั้นก็ยงั
พยายามมากข้ึนเพื่อต่อตา้นคริสตศาสนาอีกในสมยัของจกัรพรรดิ จูเลียนผู้ละทิง้
ศาสนา 

 จูเลียนเป็นโอรสในพระเชษฐาของคอนสแตนตินมหาราช แมว้่าพระองค์
เจริญพระชนม์แบบชาวคริสต ์แต่เม่ือไดเ้ป็นจกัรพรรดิแลว้ พระองค์ทรงหันมาบูชา
วตัถุและทรงประกาศพระองค์เป็นพวกนอกรีตและกดข่ีข่มเหงชาวคริสต์อย่าง
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โหดเห้ียม โดยในการเร่ิมตน้ก่อกวนชาวคริสต์นั้น จูเลียนตดัสินพระทยัสร้างวิหาร
สําหรับพวกยิวในกรุงเยรูซาเล็มข้ึนมาใหม่พร้อมทั้งทรงมอบเงินสนบัสนุนดว้ย แต่
พระเจา้ทรงปกป้องความเช่ืออนัศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้งชาวคริสตแ์ละพวกนอกรีตต่างก็บนัทึก
ไวว้า่เกิดแผน่ดินไหวคร้ังหน่ึงและมีลูกไฟหลายลูกพุง่ข้ึนมาจากใตพ้ื้นดินและหยดุย ั้ง
ความพยายามของจูเลียนท่ีจะสถาปนาวิหารแห่งเยรูซาเล็มข้ึนใหม่ แมแ้ต่หินท่ีเคยอยู่
ใตพ้ื้นดินซ่ึงเป็นวิหารเดิมก็ถูกซัดออกไป ซ่ึงตรงกบัคาํท่ีว่าไม่เหลือหินสักก้อนท่ี
ซอ้นบนหินอีกกอ้นหน่ึง 

 ดงันั้นแลว้ อมัมิอานัส มาร์เซลลนัิส คนนอกรีตในสมยัจกัรพรรดิจูเลียนและ
เป็นท่ีปรึกษาของท่านเขียนไวว้า่ “ลูกไฟอนัน่ากลวัท่ีพุ่งข้ึนมาจากพื้นอยู่เร่ือย ๆ ทาํ
ให้เข้าไปในท่ีนั้นไม่ได้ ไฟลุกไหม้คนงานในนั้นไม่รู้จบ เม่ือเป็นเช่นน้ีแล้วการ
ดาํเนินการจึงยติุลงทนัที ถือเป็นการไล่คนงานท่ียงัขืนทาํงานต่อไป” (บีเค 23 บทท่ี 1) 

 นักบุญเกรกอรีนักเทววทิยา ในสมยัของจูเลียนและเป็นพระสหายร่วมชั้น
เรียนกบัพระองค ์ ไดก้ล่าวแยง้กบัจูเลียน โดยวา่ ท่ีสวรรคใ์นเวลาน้ีปรากฏมีพระ
กางเขนสวา่งโชติช่วง และเส้ือผา้ของผูท่ี้ชมอยูน่ั้นมีเคร่ืองหมายกางเขนดว้ย นกั
ประวติัศาสตร์เขียนไวว้า่พวกคนต่างชาติต่างมาชุมนุมกนัเฝ้าดูปรากฏการณ์ลูกไฟท่ี
เกิดข้ึนอยา่งลึกลบั 

 ศตัรูของคริสตศ์าสนาจกัตอ้งยอมรับวา่ตนไร้อาํนาจแต่พวกเขาไม่ไดส้ํานึก
บาปของตน เม่ือคร้ังทาํสงครามกบัเปอร์เซียนั้นจูเลียนทรงถูกยิงดว้ยศรของศตัรู เม่ือ
กาํลงัจะส้ินพระชนม์ก็ทรงร้องโหยหวนว่า “ท่านชนะข้าแล้ว เจ้าชาวกาลิลี” ซ่ึงเป็น
คาํท่ีพระองคท์รงเรียกพระเยซูคริสตเจา้ 

 ภายหลงัการส้ินพระชนมข์องจูเลียนผูล้ะทิ้งศาสนา บรรดาจกัรพรรดิโรมนั
ถดัมาทุกพระองคต่์างทรงให้ความสาํคญัในการประกาศคริสตศาสนาทัว่จกัรวรรดิ 
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 เม่ือศตวรรษท่ีเจ็ดเร่ิมมีการทรมานชาวคริสตท์างตะวนัออก ในคริสตศกัราช 
614 กษตัริยเ์ปอร์เซียพระนามวา่ โชสโรเอส ทรงยึดกรุงเยรูซาเล็มไวไ้ด ้ และทรงส่ง
ชาวคริสตก์วา่เกา้หม่ืนคนไปใหพ้วกยวิลงโทษ ส่วนท่านอคัรบิดรซาคาเรียสพร้อม
ชาวคริสตอี์กหลายคนถูกจบัเป็นเชลย พวกนั้นเผาโบสถแ์ห่งการกลบัคืนพระชนมชี์พ 
ขโมยทรัพยสิ์นของโบสถแ์ละแบก กางเขนแห่งพระคริสต์ ไปยงัเปอร์เซีย ต่อมาสิบส่ี
ปีใหห้ลงัคือ คริสตศกัราช 628 จกัรพรรดิกรีกพระนามวา่เฮราคลิอสัทรงพิชิต
เปอร์เซียและทรงส่งเชลยชาวคริสตน์าํโดยท่านอคัรบิดรซาคาเรียสกลบัไป และ
กางเขนศกัด์ิสิทธ์ิก็ไดก้ลบัคืนสู่เยรูซาเล็มอยา่งสมเกียรติ 

 จกัรพรรดิเฮราคลิอสัทรงยนิดีและสาํนึกในพระคุณของพระเจา้ พระองค์
ทรงปราถนาจะเชิญพระกางเขนกลบัไปยงักรุงเยรูซาเล็มดว้ยพระองคเ์อง แต่เม่ือไป
ถึงกลโกธาก็กลบัมีพลงัท่ีมองไม่เห็นไดข้วางกางเขนไว ้ พระจกัรพรรดิทรงไม่
สามารถแบกกางเขนต่อไปได ้ แลว้ท่านอคัรบิดาซาคาเรียสไดแ้สดงกบัจกัรพรรดิวา่
พระบุตรของพระเจา้ กษตัริยแ์ห่งสวรรคเ์ป็นผูท่ี้ทรงแบกกางเขนไปยงักลโกธาดว้ย
ความตํ่าตอ้ยและอดสู จกัรพรรดิสดบัฟังท่านอคัรบิดรดว้ยความนอบนอ้มแลว้จึงทรง
ถอดฉลองพระองคข์องจกัรพรรดิและฉลองพระบาทออก จากนั้นจึงทรงแบกกางเขน
เขา้ไปในโบสถท่ี์กลโกธา อนัเป็นท่ีซ่ึงท่านอคัรบิดรทรงยกกางเขนศกัด์ิสิทธ์ิข้ึน
เหนือปวงชนอีกคร้ังหน่ึง 

 หลังจากเกิดเหตุการณ์สําคญัน้ีไม่นานนัก โมฮัมเม็ด ประกาศกผูไ้ม่ชอบ
ธรรมได้ปรากฏตัวข้ึนท่ีอาระเบีย ในวยัเด็กนั้ นเขาทรมานจากโรคลมชัก ความ
ผิดปกติทางสมอง และประสาทหลอน (การเห็นภาพหลอน) ทาํให้เขาเช่ือว่าตนถูก
เลือกให้สถาปนาศาสนาใหม่ข้ึนมา พอเขาอายุไดส่ี้สิบปีก็ออกเทศนา คร้ันเม่ือปี 632 
เขาและสาวกสามารถพิชิตเมืองเมกกะอนัเป็นบา้นเกิดของเขาท่ีอาระเบียและไดต้ั้ง
ศาสนาใหม่ของตนข้ึนมา                    จากนั้นพวกสาวกไดท้าํสงครามชนะอียิปต ์
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ซีเรีย ปาเลสไตน์ และแมก้ระทัง่เยรูซาเล็มเอง ศาสนาอิสลาม (คาํสอนของโมฮมัเม็ด) 
ไดข้ยายตวัข้ึนเร่ือย ๆ ในขณะท่ีจกัรวรรดิกรีกก็อ่อนแอลงเร่ือย ๆ ในท่ีสุดเม่ือกลาง
ศตวรรษท่ี 15 (คริสตศกัราช 1454) ภายใตจ้กัรพรรดิคอนสแตนตินท่ี 11 (คอนสแตน
ติน ดากีซ พาเลโอโลกสั) ชาวเติร์กก็มีชยัเหนือคอนสแตนติโนเปิล    

  

สภาแห่งศาสนจกัร 

 ในบรรดาชาวคริสตเ์องบางคร้ังก็พบวา่มีคนท่ีตีความคาํสอนทางคริสตแ์บบ
ผิด ๆ รวมทั้งยงัมีพวกท่ีตอ้งการให้พระศาสนจกัรทั้งมวลยึดมัน่คาํสอนท่ีผิดของตน
นั้นดว้ย 

 พระศาสนจกัรเรียกการสอนท่ีผดินั้นวา่ เฮเรสี (ความคิดนอกคอก) และเรียก
ผูท่ี้สอนแบบผดิ ๆ นั้นวา่ เฮเรติกส์ เม่ือการกดข่ีข่มเหงชาวคริสตโ์ดยทัว่ไปลดลงแลว้ 
ความคิดแบบเฮเรสีก็เร่ิมสร้างปัญหาต่อการดาํรงอยู่ของพระศาสนจกัรอย่างจริงจงั 
ปิศาจนั้นไม่สามารถเอาชนะพระศาสนจกัรไดห้ากไม่มีหนอนบ่อนไส้เร่ิมตน้ก่อน 

 อาศัยแบบอย่างจากอัครสาวกนั้ น สภา อันประกอบด้วยพระสังฆราช 
พระสงฆ์ และครูของพระศาสนจกัรจากทัว่โลกจึงไดป้ระชุมกนัเพื่อรับมือกบัพวก
เฮเรติกส์และเพื่อช้ีแนะชาวคริสตถึ์งความเช่ือ ดั้งเดิม (ออร์โธด็อกซ์) ท่ีถูกตอ้ง 

 เม่ือถึงคราวจาํเป็นท่ีจะตอ้งแก้ปัญหาท่ีว่าชาวคริสต์ท่ีเคยนับถือศาสนาอ่ืน
นั้นสมควรจะเขา้ร่วมพิธีตามบญัญติัของโมเสสหรือไม่ เหล่าบิดาแห่งพระศาสนจกัร
จึงไดป้ระชุมกนัท่ี สภาอัครสาวก ปีคริสตศักราช 51 (ดูในกิจการของอคัรทูต 15: 1-
35) ดงันั้น บรรดาบิดาแห่งพระศาสนจกัร ซ่ึงหมายถึง พระสังฆราช ท่ี อัครสาวก
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ถ่ายทอดอ านาจด้วยการวางมือสัมผัส นั้น จึงไดม้าประชุมท่ีสภาดว้ยเช่นกนัเม่ือเกิด
กรณีท่ีมีคาํสอนบางอยา่งท่ีขดักบัความเช่ือดงัเ้ดิมแบบคริสตเ์กิดข้ึนมา 

 การประชุมทัว่ไปในโลกของชาวคริสต์ทั้งมวลนั้น เรียกว่า สภาศาสนจักร 
ดาํรงไวซ่ึ้งสัจธรรมแห่งพระคริสตโ์ดยอาศยัการนาํทางจากพระจิตเจา้และการมีส่วน
ร่วมจากคริสตศาสนจกัรทั้งมวล จึงไดมี้การประชุมสภาศาสนจกัรเจด็คร้ัง 

 ในการประชุมสภาศาสนจกัร คร้ังทีห่น่ึง และ คร้ังทีส่อง นั้น ไดมี้การเรียบ
เรียง สัญลกัษณ์ความเช่ือ หรือ บทภาวนาแห่งความเช่ือ ข้ึนมา บทภาวนาแห่งความ
เช่ือคือการประกาศอยา่งสั้นถึงความเช่ือของชาวคริสตอ์อร์โธด็อกซ์ ชาวคริสตอ์อร์
โธด็อกซ์ทุกคนจาํเป็นตอ้งทราบดี เราขบัขานบทภาวนาแห่งความเช่ือในพิธีกรรม
ศกัด์ิสิทธ์ิและกล่าวบทดงักล่าวในการสวดมนตช่์วงเชา้ 

การประชุมสภาศาสนจกัร คร้ังที ่ 7 ไดป้กป้องและเห็นชอบการเคารพภาพ
ไอคอนศกัด์ิสิทธ์ิ 

 

การล่มของศาสนจกัรโรมัน การรู้แจ้งของชาวสลาฟ 

 หลงัจากสภาศาสนจกัรส้ินสุดไปไม่นาน พระศาสนจกัรทางฟากตะวนัตกได้
ถอนตวัออกจากสภาศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์และสถาปนาส่ิงท่ีต่อมาเรียกว่าศาสน-
จกัรโรมนัคาทอลิก 

 ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ หลงัจากท่ีบรรดาอคัรสาวกตั้งผูสื้บทอดของตนให้นาํทางแก่
พระศาสนจกัรนั้น พระสังฆราชท่ีมีความเป็นสงฆเ์ท่าเทียมกนัแต่กลบัมีอาํนาจ
ต่างกนั พระสังฆราชของเมืองเล็ก ๆ เป็นรองพระสังฆราชของเมืองท่ีใหญ่กวา่ซ่ึง
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เรียกวา่ พระมหาสังฆราช ในขณะเดียวกนั พระมหาสังฆราชก็เป็นรองพระสังฆราช
ในเมืองหลวงซ่ึงเรียกวา่ อคัรบิดร ส่วนอาํนาจสูงสุดในพระศาสนจกัรนั้นเป็นของ
สภา โดยแมแ้ต่อคัรบิดรก็ยงัมีความเป็นรอง 

 ในสมยัก่อนมีอคัรบิดรหา้ท่าน ไดแ้ก่อคัรบิดรแห่ง กรุงโรม กรุงคอนสแตนติ
โนเปิล อะเลก็ซานเดรีย อนัติโอก และ กรุงเยรูซาเลม็ โดยอคัรบิดรแห่งกรุงโรมเป็นท่ี
รู้จกัในนามโป๊ป (พระสันตะปาปา) แต่พระสังฆราชอ่ืน ๆ ก็ถูกเรียกว่าโป๊ปมาเป็น
เวลานานเช่นกนั โดยคาํวา่ “โป๊ป” หมายถึงบิดา 

 อคัรบิดรทั้งห้ามีสิทธิเท่าเทียมกนัและไม่ประกาศอาํนาจเหนือขอบเขตอคัร-
บิดรของตน ไม่มีท่านใดสูงกวา่หรือตํ่ากวา่ และมีการให้เกียรติอคัรบิดรแห่งกรุงโรม
ให้มาก่อนท่านอ่ืน เน่ืองจากกรุงโรมมีความโดดเด่นเป็นเมืองหลวงของจกัรวรรดิ 
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมานั้น โป๊ปของโรมนัไดข้ยายขอบเขตของตน 
เร่ิมสร้างเสริมอาํนาจและพยายามให้อคัรบิดรท่านอ่ืน ๆ เป็นรองจากตน เพื่อโป๊ปจะ
ไดเ้ป็นหัวหนา้คริสตศาสนจกัรแต่เพียงผูเ้ดียว การท่ีโป๊ปแห่งโรมกล่าวอา้งดงักล่าว
ถือเป็นการผิดธรรมนูญสงฆ์ ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงบทภาวนาแห่งความเช่ือ
นั้นเป็นสาเหตุหลกัในการแบ่งแยกศาสนจกัรตะวนัตกออกจากออร์โธด็อกซ์ 

 หลังจากนั้น      การประกาศศรัทธาของโปรเตสแตนต์ก็แยกตวัออกมา
จากศาสนจกัรโรมนัคาทอลิก    ในเวลาท่ีศาสนจกัรโรมนัล่มนั้น          ศาสนจกัรออร์
โธด็อกซ์กลบัขยายตวัข้ึนเน่ืองจากชาวสลาฟจาํนวนมากหนัมานบัถือคริสตศ์าสนา 

 นกับุญ คีริล และ นกับุญ เมโธดิอัส เป็นสองพี่นอ้งผูเ้ผยแพร่ศาสนาคนแรก 
ๆ ต่อชาวสลาฟ โดยทั้งสองท่านอุทิศตนอยา่งมากในการเผยแพร่คริสตศาสนาในหมู่
ชาวสลาฟ ท่านคิดคน้ตวัอกัษรภาษาสลาฟและแปลพระคมัภีร์และหนงัสือสวดมนต์
เป็นภาษาสโลวานิก 
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 หลงัจากท่ีท่านทั้งสองมรณภาพ คริสตศ์าสนาไดว้างรากฐานอยา่งมัน่คงใน
หมู่ชาวบลัแกเรียและเซอร์เบีย และต่อมาชาวรัสเซียทั้งหมดได้รับบพัติศมาเข้าสู่
ความเช่ือในพระคริสต ์

การรับบัพติศมาของรัสเซีย 

 

รัสเซียเป็นประเทศท่ีนบัถือคริสตศ์าสนามาเกือบหน่ึงพนัปีมาแลว้หลงัจากท่ี
พระผูช่้วยให้รอดของเราเสด็จมายงัโลก ก่อนหนา้นั้นชาวรัสเซียบูชาอเทหวตัถุและ
เป็นพวกนอกรีต ซ่ึงเทหวตัถุส่วนใหญ่ไดแ้ก่สุริยเทพ และเทพแห่งฟ้าร้องและฟ้าผ่า 
นามวา่เพรัน นอกจากน้ียงัมีเทพลาํดบัรองลงมาอีกจาํนวนมากเพื่อปกป้องบา้นเรือน 
ลานบา้น นํ้ า ป่า ฯลฯ ชีวิตของพวกนอกรีตเหล่าน้ีเต็มไปดว้ยการถือโชคลาง ความ
เช่ือผดิ ๆ ประเพณีท่ีป่าเถ่ือน หรือแมแ้ต่การบูชายญัมนุษยแ์ก่เทหวตัถุเหล่านั้น 
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ตามเร่ืองราวท่ีสืบทอดมานั้น อัครสาวกอันดรูว์ผู้ถูกเลือกเป็นท่านแรก ได้
เทศนาพระคมัภีร์ ณ ไซเธีย ซ่ึงต่อมาเป็นประเทศรัสเซีย ท่านปีนภูเขาท่ีเคียฟ วาง
กางเขนไมไ้วท่ี้นัน่ และพยากรณ์ว่าความเช่ือในพระคริสต์ท่ีแทจ้ริงจะส่องสว่างใน
ดินแดนน้ี 

อัครสาวกศักด์ิสิทธ์ิอันดรูว์เผยแพร่ศาสนาในดินแดนท่ีในอนาคตเป็น
ประเทศรัสเซียตั้งแต่ใตจ้รดเหนือ จากภูเขาท่ีเคียฟไปยงันอฟโกโรด และแมก้ระทัง่
เกาะวาลมั หลกัฐานล่าสุดทางประวติัศาสตร์ยนืยนัเร่ืองน้ีได ้เร่ืองราวทอ้งถ่ินสืบทอด
ของรัสเซียตอนเหนือช้ีว่าอคัรสาวกอนัดรูว์ผูถู้กเลือกเป็นท่านแรกและเป็นผูจุ้ด
ประกายให้ชาวไซเธียและชาวสลาฟเดินทางจากเคียฟไปนอฟโกโรด จากท่ีนัน่ ท่าน
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เดินทางไปตามแม่นํ้ าวอลกาแล้วจึงไปวาลมัซ่ึงเป็นท่ีท่ีท่านได้ใช้ กางเขนศิลา เสก
ภูเขา ท่านพงัวิหารของเวเลสและเพรัน รวมทั้งเปล่ียนพระของพวกนบัถือเทหวตัถุ
และชาวพื้นเมืองท่ีอาศยัอยูบ่นเกาะและเป็นพวกนอกรีตใหห้นัมานบัถือคริสตศาสนา 
สร้างให้วาลมัให้เป็นรากฐานของการยอมรับความเช่ือในพระคริสต์ ศิษยข์องท่าน
หลายคนท่ีติดตามท่านยงัคงเป็นชุมพาบาลใหแ้ก่แกะฝงูใหม่ของพระคริสต ์

 

รัสเซียรับบัพตศิมา 

ในอดีตนั้น จารึกช่ือวา่ “โอโปเวด” ท่ีเก็บรักษาไวใ้นห้องสมุดอารามท่ีวาลมั 
ไดก้ล่าวถึงการน้ีวา่ “นกับุญอนัดรูวแ์ห่งกรุงเยรูซาเล็มเดินทางมาท่ีโกเลียด โคซอช 
โรเดน ไซธี ไซเธีย และสลาโวเนีย ผา่นทางทุ่งหญา้ท่ีอยูติ่ดกนั (ท่ีราบกวา้ง)     
มาถึงสโมเลนสก ์ และสโกธีแห่งเกรทสลาเวยีนสกี ท่านออกจากลาโดกาทางเรือ
ท่ามกลางคล่ืนลมแปรปรวนในทะเลสาบไปยงัวาลมั ท่านวางกางเขนศิลาและเจิมทุก
สถานท่ีดว้ยสัญลกัษณ์กางเขน ศิษยข์องท่านคือ สิลสั ฟีรซสั เอลิชา ลูโกสลาฟ โย
เซฟ และ คอสมาส ออกเทศนาไปทุกหนแห่ง ผูป้กครองทุกคนลว้นมาจาก
สโลเวนสกแ์ละสโมเลนสก ์ ส่วนพระของพวกนบัถือเทหวตัถุจาํนวนมากก็ไดรั้บบพั
ติศมา วหิารแห่งเพรันและเวเลสถูกทาํลายและเลิกลม้ไป” 

เอกสารโบราณอีกฉบบัหน่ึงช่ือวา่ “วเซเลทนิก” (ตลอดเวลานบัปี) ของพระ
มหาสังฆราชฮิลาเรียนแห่งเคียฟ เม่ือ คริสตศกัราช 1051 ก็ไดย้นืยนัถึงการเดินทาง
ของนกับุญอนัดรูวอ์คัรสาวกไปยงัวาลมั 

ใน “วเสเลทนิก” บนัทึกไวว้า่ “วนัท่ี 30 พฤศจิกายน นกับุญอนัดรูวอ์คัร
สาวกผูไ้ดรั้บยกยอ่งและเป็นผูท่ี้ถูกเรียกเป็นคนแรก ทั้งยงัเป็นบุคคลท่ีเป็นมาตรฐาน
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ของพระศาสนจกัรท่ีเราช่ืนชมนั้น ในอดีตท่านเดินทางมาท่ี เคียฟ     สโมเลนสก ์
นอฟโกโรด ดปีซีโน และวาลมั 

หลกัฐานท่ีมีไดส้นบัสนุนยืนยนัเร่ืองราวท่ีสืบทอดของวาลมัผ่านการบอก
เล่าและการเขียน วา่ความเช่ือของชาวคริสตอ์อร์โธด็อกซ์นั้นตั้งอยูท่ี่วาลมัโดยนกับุญ
อนัดรูวอ์คัรสาวก แต่ไม่สามารถระบุไดว้า่คริสตศาสนาดาํรงอยูท่ี่วาลมัไดโ้ดยไม่ถูก
รบกวนจวบจนถึงยคุท่ีสร้างอาราม 

หลกัฐานจากจารึกโบราณช่ือ “โอโปเวด” ช้ีวา่ท่ีวาลมัหลงัยุคของอคัรสาวก
อนัดรูว์นั้น ได้ปรากฏมีองค์กรของรัฐบาลอนัมี เวทเช (สภาประชาชนในรัสเซีย
สมยัก่อน) เช่นเดียวกบัท่ีนอฟโกโรด ทั้งน้ี วาลมัเป็นท่ีรู้จกัในต่างแดนและเม่ือยาม
คบัขนัประชาชนก็แสวงหาความปลอดภยัจากท่ีนัน่ กางเขนศิลาของนกับุญอนัดรูว์
อคัรสาวกถูกเก็บรักษาไวท่ี้นัน่จนถึงช่วงเวลาของนกับุญเซอร์จิอสัแห่งวาลมัซ่ึงแสดง
ให้เห็นถึงการคงอยูข่องคริสตศาสนา โดยก่อนท่ีจะสร้างอารามบนแผน่ดินวาลมันั้น 
วาลัมเป็นของชาวสลาฟและอาจมีความเป็นเอกภาพกบัพลเมืองของนอฟโกโรด 
เส้นทางความเช่ือของคริสตอ์อร์โธด็อกซ์ท่ีวาลมัยงัคงปรากฏอยู่จนถึงช่วงเวลาของ
นกับุญเซอร์จิอสั แมว้า่จะมีความเช่ือนอกรีตท่ีดาํรงอยูพ่ร้อม ๆ กบัคริสตศ์าสนาดว้ย 

ตามเร่ืองราวท่ีสืบทอดกนัมานั้น เจา้ชายรัสเซียองคแ์รก ๆ ท่ีไดรั้บบพัติศมา
เป็นเจ้าชายแห่งเคียฟพระนามว่าอัสโฮลด์และเดอร์ เม่ือคริสตศักราช 867 และ
หลงัจากนั้นเกือบหน่ึงร้อยปีไดมี้เจา้หญิงรัสเซียท่ีทรงมีสติปัญญาพระนามวา่ โอลกา 
พระองค์ทรงเห็นชีวิตอนับริสุทธ์ิของชาวเคียฟท่ีเป็นคริสต์และทรงได้รับแรงดล
พระทยัจากสัจจะแห่งความเช่ือของพวกเขาและทรงยอมรับบัพติศมาศักด์ิสิทธ์ิ   
เม่ือคริสตศกัราช 957 พระนางเสด็จไปยงัคอนสแตนติโนเปิลโดยมีผูต้ามเสด็จดว้ย
เป็นจาํนวนมากและทรงไดรั้บบพัติศมาจากท่านอคัรบิดรเอง และทรงรับพระนามวา่
เฮเลนา เม่ือพระองค์เสด็จกลบัมาก็ทรงพยายามโนม้นา้ว สเวียโตสลาฟ ผูเ้ป็นโอรส
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ให้หนัมานบัถือคริสตศาสนา แต่ท่านเป็นทหารท่ีเขม้งวดโดยธรรมชาติ ท่านก็ไม่ได้
คลอ้ยตาม 

พระเจา้ประทานการรู้แจง้ทางคริสตแ์ก่ดินแดนรัสเซียผา่นทางเจา้ชาย วลาดิ
เมียร์ ผูเ้ป็นนดัดา (หลานชาย) ของโอลกา โดยในตอนแรกนั้น วลาดิเมียร์ทรงเป็น
พวกนอกรีตอย่างรุนแรงและทรงมีชีวิตท่ีมีมลทิน พระองค์ไดป้ระจกัษ์ถึงธีโอดอร์
และยอห์นสองพ่อลูกชาวคริสต์ถูกนาํไปบูชายญัแก่เทหวตัถุหน่ึงและต่อมาไดเ้ป็น
มรณสักขีสองคนแรกของรัสเซีย หลงัจากนั้นไม่นานวลาดิเมียร์ทรงรู้สึกถึงความวา่ง
เปล่าอยา่งส้ินเชิงของความเช่ือนอกรีตและทรงเร่ิมคิดถึงความเช่ืออ่ืนท่ีดีกวา่ 

เม่ือเป็นท่ีทราบกนัวา่เจา้ชายรัสเซียพระองคห์น่ึงกาํลงัแสวงหาความเช่ืออ่ืน 
ผูแ้ทนศาสนาต่าง ๆ จึงเขา้เฝ้าพระองค์ ทั้งพวกท่ีนบัถือโมฮมัเม็ด คาทอลิกเยอรมนั 
และกรีกออร์โธด็อกซ์ โดยผูแ้ทนกรีกออร์โธด็อกซ์ไดท้าํให้วลาดิเมียร์ทรงประทบัใจ
อยา่งลึกซ้ึง เม่ือสรุปการสนทนา ท่านถวายภาพการพิพากษาคร้ังสุดทา้ยให้วลาดิเมียร์
ทอดพระเนตร 

วลาดิเมียร์ตรัสวา่ “เป็นการดีท่ีจะอยูก่บัผูช้อบธรรมซ่ึงเป็นฝ่ายท่ีถูกตอ้ง” 

ผูแ้ทนนั้นทูลตอบวา่ “จงรับบพัติศมาเถิดแลว้พระองคจ์ะไดป้ระทบักบัพวก
เขา” 

เจา้ชายวลาดิเมียร์ทรงหารือกบัพวกอภิสิทธ์ิชนของพระองคซ่ึ์งเป็นสมาชิก
ในลาํดบัชั้นอาํมาตยข์องรัสเซีย และไดถ้วายคาํแนะนาํใหพ้ระองคท์รงส่งผูแ้ทน
พระองคท่ี์มีสติปัญญาจาํนวนสิบคนไปยงัประเทศต่าง ๆ เพื่อคน้หาวา่ความเช่ือใดดี
ท่ีสุด 

บรรดาผูแ้ทนพระองคเ์ดินทางไปยงัประเทศต่าง ๆ ท่ีเคยส่งผูแ้ทนมา และ
เม่ือพวกเขากลบัมาท่ีเคียฟแลว้ก็ทูลเจา้ชายถึงส่ิงท่ีตนพบเห็น พวกเขายกยอ่งความ
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เช่ือของกรีกออร์โธด็อกซ์ โดยวา่ไม่มีความเช่ือหรือคนท่ีใดจะดีไปกวา่ความเช่ือและ
คนของกรีก พวกเขาวา่ “เม่ือเรายนือยูใ่นพิธีสวดมนตใ์นโบสถก์รีก เราไม่แน่ใจวา่เรา
อยูบ่นโลกหรือบนสวรรค”์ รวมทั้งวา่เม่ือใครไดล้ิ้มรสหวานแลว้ก็ไม่อยากล้ิมรสขม
อีกต่อไป เม่ือพวกเขาพบความเช่ือของกรีกออร์โธด็อกซ์แลว้ก็ไม่อยากนบัถือเทห-
วตัถุอีกต่อไป 

พวกอภิสิทธ์ิชนทูลแนะวลาดิเมียร์ในเร่ืองน้ีวา่     “ถา้ความเช่ือของกรีกออร์-
โธด็อกซ์ไม่ไดดี้กวา่ความเช่ืออ่ืนแลว้ไซร้ เจา้หญิงโอลกาพระอยักีของพระองคค์งไม่
ทรงเปล่ียนมานบัถือดอกพระเจา้ขา้ ดว้ยพระนางเป็นผูท่ี้ทรงเฉลียวฉลาดเป็นเลิศ” 

ในท่ีสุด        เจา้ชายวลาดิเมียร์จึงทรงตดัสินพระทยัรับความเช่ือของออร์-
โธด็อกซ์ แต่เน่ืองจากท่านทรงเป็นพวกนอกรีต พระองค์จึงทรงคิดว่าไม่บงัควรร้อง
ขอกรีกในเร่ืองนั้น ดงันั้น หน่ึงปีถดัจากนั้น พระองคจึ์งทรงส่งกองทพัไปยงักรีซและ
ยึดเมืองคอร์ซนั อนัเมืองคอร์ซนัหรือเชอร์ซนันั้นตั้งอยู่บนแหลมไครเมียซ่ึงในเวลา
นั้นเป็นส่วนหน่ึงของจกัรวรรดิกรีก แลว้พระองคท์รงขอให้สองจกัรพรรดิกรีกพระ
นามว่าเบซิลและคอนสแตนตินซ่ึงทรงเป็นผูป้กครองร่วมกนัในเวลานั้นให้ทรงส่ง
อนันาพระขนิษฐาของสองจักรพรรดินั้ นมาถวายแด่พระองค์ จักรพรรดิทั้ งสอง
พระองค์ตรัสวา่พระองคท์รงไม่สามารถมอบพระขนิษฐาแก่พวกนอกรีตได ้เจา้ชาย
วลาดิมีร์จึงทูลให้ทรงทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์ท่ีจะหันมาเขา้สู่ความเช่ือ
ของคริสต์ และทูลขอจกัรพรรดิทั้งสองให้ทรงส่งเจา้หญิงอนันารวมทั้งพระสงฆ์
เพื่อให้พระองคท์รงรับบพัติศมา จกัรพรรดิทั้งสองพระองคจึ์งทรงส่งพระสงฆไ์ปยงั
เมืองคอร์ซนัพร้อมดว้ยเจา้หญิงอนันา ดูเหมือนวา่ในเวลานั้นพระเนตรของวลาดิเมียร์
เร่ิมฝ้าฟางและในท่ีสุดก็พระเนตรบอด เจา้หญิงอนันาทูลวลาดิเมียร์ให้ทรงรับบพัติศ-
มาทนัที วลาดิเมียร์ทรงรับคาํแนะนาํของเจา้หญิงและทรงรับบพัติศมาโดยทรงใช้
พระนามว่าเบซิล หลังจากท่ีพระองค์ทรงรับบพัติศมาได้ไม่นาน พระเนตรของ
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พระองค์ตกสะเก็ดและทรงกลบัทอดพระเนตรไดอี้ก วลาดิเมียร์ทรงฟ้ืนพระวรกาย
และพระวญิญาณ และทรงร้องดว้ยความยนิดีวา่ “บดัน้ีเราพบพระเจา้ท่ีแทจ้ริงแลว้” 

เจา้ชายวลาดิมีร์อภิเษกกบัเจา้หญิงอนันาและเสด็จกลบัเคียฟ โดยมีผูต้าม
เสด็จจากกรีกดว้ย ไดแ้ก่ พระมหาสังฆราชหน่ึงท่าน พระสังฆราชหกท่าน พระสงฆ์
จาํนวนมาก ทั้งยงัไดน้าํส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นพิธีกรรมของศาสนจกัรไปดว้ย      เวลา
น้ีเป็นปีคริสตศกัราช 988 

ในตอนแรก วลาดิเมียร์ท่ีรับสั่งให้โอรสทั้งสิบสององคใ์ห้รับบพัติศมา ซ่ึงก็
ไดเ้ป็นตามนั้น ต่อมาพวกอภิสิทธ์ิชนก็เขา้รับบพัติศมาดว้ย ทา้ยท่ีสุด วลาดิเมียร์ทรงมี
พระบญัชาให้ประชากรในเคียฟทั้งหมดมาท่ีแม่นํ้ าดนีเปอร์ในวนัท่ีกาํหนดไว ้และมี
การประกอบพิธีใหรั้บบพัติศมาอนัศกัด์ิสิทธ์ิลํ้าลึกทางจิตวิญญาณต่อเบ้ืองพระพกัตร์
พระองค ์เจา้ชายวลาดิมีร์ทรงแหงนพระพกัตร์ข้ึนมองสวรรคด์ว้ยความยินดีและทรง
ภาวนาต่อพระเจา้ขอพระผูท้รงสร้างสวรรค์และโลกโปรดทรงอาํนวยพรแก่ชาว
รัสเซีย โปรดทรงทาํใหพ้วกเขารู้จกัพระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้แทจ้ริงและโปรดทรงสร้าง
เสริมความเช่ือในหมู่ชาวรัสเซีย ในวนัสาํคญัน้ี สวรรคแ์ละโลกมีความร่ืนเริงยนิดี 

เม่ือวลาดิเมียร์ทรงหนัมานบัถือคริสตศ์าสนาแลว้ก็ทรงเปล่ียนแปลงพระองค์
ในทุกดา้น จากเดิมท่ีทรงเคยเป็นคนนอกรีตท่ีแขง็กระดา้งและดุร้าย ก็ทรงเปล่ียนมา
เป็นคริสตชนผูมี้ศีลธรรมและเมตตาปรานี พระองคท์รงบญัชาใหค้นยากจนทั้งปวง
มาท่ีลานพระราชวงัเพื่อรับส่ิงท่ีจาํเป็น ทั้งอาหาร เส้ือผา้ และแมก้ระทัง่เงิน ยิง่ไปกวา่
นั้น ยงัไดท้รงจดัเกวยีนบรรทุกขนมปัง เน้ือสัตว ์ ปลา ผกั นํ้าผึ้ง และ ควาสส์ ส่งไป
ใหค้นเจบ็ป่วยและขาดแคลนในทุกเมือง ทุกหมู่บา้นท่ีไม่สามารถมาได ้

ประชาชนรัก เจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่ ของตนมาก และเรียกพระองคว์า่ “ดวง
อาทิตยท่ี์งดงาม” เน่ืองจากดว้ยดวงอาทิตยน์ั้น ประชาชนจึงหนัไปหาพระองคแ์ละ
เดินร่วมทางกบัพระองคไ์ปสู่พระเจา้ 
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พนัธสัญญาใหม่ 

พระศาสนจกัรศกัด์ิสิทธ์ิไดย้กย่องเจา้ชายวลาดิเมียร์ผูย้ิ่งใหญ่และเจา้หญิง
โอลกาเป็นนกับุญดว้ย เจา้ชายวลาดิเมียร์ทรงรับถวายเกียรติเป็น เทียบเท่าอัครสาวก 
จากการท่ีพระองคท์รงมีความมุ่งมัน่ศรัทธาเฉกเช่นอคัรสาวก 

อาศยัความช่วยเหลือของพระเจา้ คริสตศ์าสนาจกัรออร์โธด็อกซ์ไดแ้ผข่ยาย
จากเคียฟและเฟ่ืองฟูไปทัว่แผน่ดินรัสเซีย ชาวรัสเซียโอบอุม้ความเช่ือออร์โธด็อกซ์
ดว้ยจิตวิญญาณทั้งส้ินของตนและไดรั้บการรู้แจง้ทางจิตวญิญาณดว้ยการนั้น ทั้ง
ศิลปะ โรงเรียน อาราม วรรณกรรมและวฒันธรรมรัสเซียทั้งหลาย ต่างไดรั้บแรง
บนัดาลใจจากออร์โธด็อกซ์ทั้งในทางโลกและทางธรรม แสงสวา่งแห่งพระคริสตลุ์ก
โชนไปทัว่แดน และเป็นท่ีรู้จกัไปตลอดกาลวา่เป็นรัสเซียศกัด์ิสิทธ์ิ และประชาชนก็
เป็น “ชาวรัสเซียออร์โธด็อกซ์” 
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พนัธสัญญาใหม่ 

 

 

 

 



 

บทที่ 4 
 

เกีย่วกบัศรัทธาความเช่ือ  

และการด ารงชีวติ 

ของชาวคริสเตียน 
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บทที ่4 

เกีย่วกบัศรัทธาความเช่ือ และการด ารงชีวติของชาวคริสเตยีน 

ความหมายของค าว่ามนุษย์ 

 

พระเจา้ทรงสร้างพวกเราซ่ึงเป็นมนุษยต์ามรูปลกัษณ์และความเหมือนใน
พระองค์เอง และทรงประทานแก่พวกเราความรู้สึกนึกคิด ความประสงค์ความมี
อิสระ และความเป็นอมตะทางวิญญาณเพื่อท่ีจะได้รับรู้ในพระองค์ และได้เป็น
เหมือนอย่างพระองค์ พวกเราได้ท าทุกอย่างให้ดีข้ึนและอย่างสมบูรณ์แบบและได้
ติดตามความสงบแห่งนิรันดร์แห่งชีวติในพระเจา้ 

 เพราะเช่นนั้นจึงเกิดมีมนุษยผ์ูมี้ความคิดกวา้งไกล เป็นผูมี้ภาระรับผิดชอบท่ี
ยิง่ใหญ่ และเป็นผูท่ี้มีความหมายยิง่บนแผน่ดินโลก 

 ในพระผูเ้ป็นเจา้นั้นไม่มีการสรรคส์ร้างใด ๆ ท่ีจะไร้ซ่ึงความหมาย และถา้
มนุษย์มีชีวิตอยู่โดยไร้ความเช่ือในพระเจ้า ไม่ประพฤติดีตามพระบัญญัติของ
พระองค์ ไม่ประสงค์ในชีวิตแห่งภาคหน้า ซ่ึงการท่ีเป็นเหมือนดงับุคคลเช่นน้ีบน
แผ่นดินโลกก็ไร้ซ่ึงความหมายส าหรับบุคคลเช่นน้ี  ผูซ่ึ้งอาัยัอยู่โดยไร้ซ่ึงพระเจา้ 
ชีวติเช่นนั้นก็ประดุจดงัการเผชิญอยูก่บัการไร้ความเขา้ใจในชีวิต การเป็นอยูข่องคน
ประเภทน้ีบ่อยคร้ังท่ีแยย่ิง่กวา่สัตวเ์สียอีก 
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 การท่ีมนุษย์ทุก ๆ คนแบกรับภาระหน้าท่ีของตัวเองบนโลกน้ีก็เพื่อรอ
ความหวงัและความรอดแห่งชีวิตนิรันดร์ในพระเจา้ ก่อนอ่ืนใด เราจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
รับรู้และัรัทธาในพระองคผ์ูเ้ท่ียงแทอ้ยา่งถูกตอ้ง และอยา่งท่ีสอง ก็คือ ด ารงชีวิตอยู่
ในความเช่ือ ดงัเช่น รักในพระผูเ้ป็นเจา้และรักในเพื่อนมนุษยด์้วยกนัเอง และพึง
กระท าแต่ความดี 

 ท่านอคัรทูตเปาโลไดก้ล่าวไวว้่า “การไร้ซ่ึงศรัทธาความเช่ือแต่ประสงค์ใน
พระเจ้านั้นเป็นไปไม่ได้” (ฮบ.11:6) แต่อคัรทูต ยากอบ ไดก้ล่าวเสริมไวอี้กวา่ “มีแต่
ศรัทธาแต่ไร้ซ่ึงการกระท าความดีนั้น หมายถึงการไร้ซ่ึงความรัก ซ่ึงศรัทธาประเภท
นีเ้ป็นศรัทธาซ่ึงไร้ผลและเป็นศรัทธาซ่ึงไร้ซ่ึงชีวนั” 

 ดงันั้นแลว้ ส าหรับความรอดทางจิตวิญญาณของพวกเราจ าเป็นจะตอ้งเช่ือ
และัรัทธาอย่างถูกตอ้งและด ารงชีวิตอยู่กบััรัทธาน้ีควบคู่กบัการกระท าความดี
ตลอดไป  

ค าสอนท่ีเเทจ้ริงเก่ียวกบััรัทธาและการกระท าความดีน้ี จ าเป็นจะตอ้งเคารพ
ในองค์พระผูเ้ป็นเจ้า อย่างการด ารงชีวิตเยี่ยงมนุษย์ซ่ึงยึดถือไวซ่ึ้งความเช่ือและ
สรรเสริญอยา่งถูกตอ้งของชาวคริสตซ่ึ์งด ารงอยูใ่นพื้นฐานแห่งพระประสงคข์องพระ
เจา้ท่ีมีต่อมนุษย ์(ทุกอยา่งเป็นไปตามพระลิขิตของพระเจา้)  

 พระประสงคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ท่ีมีต่อมนุษยน์ั้น หรือจะเรียกง่าย ๆ ก็คือ 
การเปิดเผยหรือส าแดงองค ์ซ่ึงเป็นการร าลึกถึงทุก ๆ อยา่งท่ีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เปิดเผย
ต่อมนุษยเ์ก่ียวกบัพระองคเ์องและเก่ียวกบัความเช่ือท่ีถูกตอ้งในพระองค ์ดว้ยส่ิงน้ีเอง 
พระองคท์รงปฏิบติัต่อมนุษยส์องทางดว้ยกนัคือทางธรรมชาติท่ีอยูร่อบตวัเรา และส่ิง
ท่ีเหนือธรรมชาติ 
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เกีย่วกบัการเปิดเผยหรือส าแดงพระองค์ทางธรรมชาติ 

 ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัเราลว้นแลว้แต่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของพระองค ์
ดงัท่ีจะเรียกไดว้า่เป็นพระประสงคข์องพระองคท่ี์ส าแดงต่อมนุษยทุ์ก ๆ คน นั้นก็คือ
ตามปกติทางธรรมชาติทั้งทางกายสัมผสัรับรู้ และตามวิถีทางแห่งการมองเห็นทาง
โลกของพวกเรา หรือแมแ้ต่ผ่านทางจิตส านึกของพวกเราก็จะมีพระสุระเสียงของ
พระองคค์อยตรัสเตือนพวกเราทางจิตส านึกวา่อะไรคือความดีและอะไรคือความชัว่ 
ทั้งยงัผา่นทางเร่ืองราวชีวิตและความเป็นไปทุก ๆ อยา่งท่ีผ่านมาของมนุษย ์ และถา้
มนุษยสู์ญเสียความเช่ือในพระเจา้ เขาก็จะพ่ายแพต่้อมารร้ายและจะประสบกบัสะตา
กรรมท่ีเลวร้าย และถา้ไม่ส านึกผิดก็จะค่อย ๆ ตายและหายไปจากโลกน้ี พวกเราคง
จะจ าไดว้า่อุทกภยัไดฆ่้าชาวเมืองโสโดมและชาวเมืองโกโมรา  หรือแมแ้ต่ประชาชน
ชาวยิวท่ีไดก้ระจดักระจายไปทัว่ทุกระแหงไร้ซ่ึงท่ีอาัยั เป็นตน้ นั้นก็คือผลกรรมท่ี
พวกเขาไร้ซ่ึงความเช่ือและไร้ซ่ึงการประพฤติดีตามพระบญัญติัของพระองค์ 

 ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีโอบลอ้มเราในโลกน้ีล้วนแล้วแต่เป็นพระบญัชาจากองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ ซ่ึงส่ิงน้ีประดุจดงัหนงัสือเล่มใหญ่แห่งการส าแดงองคข์องพระองคซ่ึ์ง
เป็นพยานยนืยนัเก่ียวกบัความทรงอ านาจท่ียิง่ใหญ่และพระปรีชาญาณแห่งพระผูเ้ป็น
เจา้ผูท้รงสร้างแห่งโลก  

 มนุษยท์  าการัึกษาเก่ียวกบัโลก ในการเรียนรู้ทุก ๆ อย่าง อย่างมีความเช่ือ 
“เพราะอะไรกต็ามท่ีมนุษย์เราต้องการท่ีจะเรียนรู้ เพ่ือท่ีจะให้แน่ใจได้ว่าส่ิงนั้นเช่ือถือ
ได้และอะไรกต็ามท่ีตัวเองเฝ้ากระท าอยู่นั้นถูกคิดกระท าให้เป็นแบบแผนจริง”  หรือ
แมแ้ต่ตวัรถยนตเ์องนั้นก็ไม่สามารถท่ีจะผลิตตวัมนัเองได ้หรือถา้เราพบเจอกบักลุ่ม
กอ้นหินท่ีถูกวางเรียงรายไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ เราก็คงจะแน่ใจไดเ้ลยวา่กลุ่มกอ้นหินท่ี
เป็นระเบียบเหล่านั้นถูกจดัวางไวโ้ดยใครบางคน เพราะถา้มนัเป็นข้ึนโดยบงัเอิญมนัก็
คงจะไม่ถูกวางใหเ้ป็นระเบียบใหเ้ราไดเ้ห็น 



 
 
 

     626  

เกีย่วกบัศรัทธาความเช่ือ และการด ารงชีวติของชาวคริสเตยีน 

 
 ซีซาโรน ผูเ้ป็นนกัปรัชญาและนกัประพนัธ์สมยัก่อนคริสต์ั กัราช ชาวโรมนั
ไดก้ล่าวไวว้า่ “การท่ีจะแต่งบทร้อยกรองข้ึนมาสักประโยคหน่ึงจากการเส่ียงทายค า
เป็นล้าน ๆ คร้ังนั้น ก็จะไม่ได้ประโยคข้ึนมาเลยจากการกระท าแบบนั้น” ทั้งน้ี 
จกัรวาลท่ีทรงถูกด าริสร้างโดยองค์พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีก าลงัห้อมล้อมเราอยู่นั้น ยงัยาก
กว่าการคิดสร้างรถยนต์สักคนัหลายเท่านัก และการคิดท่ีจะแต่งบทร้อยกรองท่ีมี
ความหมายอนัยากลึกนั้น ยงัเป็นเร่ืองท่ีเล็กน้อยส าหรับองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นการเปรียบเทียบถึงความยิง่ใหญ่แห่งพระปรีชาญาณแห่งพระผูเ้ป็นเจา้วา่พระองค์
ทรงมีปัญญาธิคุณต่อการด าริสร้างจกัรวาลและโลกของเราข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 

 ท่านอคัรทูต  เปาโล  ผูซ่ึ้งมีการัึกษาสูงในเวลานั้นไดก้ล่าวไวว้า่ “ส าหรับผู้มี
ความเช่ือแล้วจะได้เข้าสู่การพ านัก คือการพ านักท่ีพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า ตามท่ีเรา
ได้ปฏิญาณด้วยความพิโรธว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพ านักซ่ึงเราจัดให้ แม้ว่างานของ
พระองค์จะได้ส าเร็จแล้วต้ังแต่สร้างโลก”  (ฮบ. 4:3) 

 นักวิทยาัาสตร์ผูย้ิ่งใหญ่ท่ีช่ือว่า ฮิวตัน ผูไ้ด้ท  าการเปิดเผยกฎแห่งการ
เคล่ือนท่ีและความล้ีลบัอนัยิง่ใหญ่แห่งจกัรวาลท่ีไร้ท่ีส้ินสุด เขาเป็นผูท่ี้มีความเช่ือใน
พระผูเ้ป็นเจา้และยงัได้ั ึกษาเก่ียวกบัเทวัาสตร์อีกดว้ยเม่ือเขาเอ่ยสรรเสริญพระนาม
ขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ ทุก ๆ คร้ังจะหยุดถอดหมวกออก และถวายความเคารพแด่
พระองค ์

 พสัแคล นกัเรขาคณิตผูย้ิง่ใหญ่และผูใ้ห้ก าเนิดวิชาฟิสิกส์ ไม่เพียงแค่เคยเป็น
ผูท่ี้มีความเช่ือและัรัทธาในพระคริสตัาสนาเท่านั้น แต่ยงัเป็นหน่ึงในผูท่ี้เช่ือและ
ัรัทธายิ่งในพระผูเ้ป็นเจา้แห่งทวีปยุโรปอีกด้วย พัสแคล ได้กล่าวไวว้่า “ความ
แตกต่างทั้งหมดกบัส่ิงท่ีมากกว่าส่ิงอ่ืนใด อาจจะตอ้งการตดัขา้พเจา้ออกจากความ
เช่ือทางัาสนา ท่ีมากกวา่ส่ิงอ่ืนใด อาจน าฉนัไปสู่ทางตรงกนัขา้ม” 
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 พาสเตอร์ นกัวิทยาัาสตร์ผูย้ิ่งใหญ่ ผูคิ้ดคน้การก าเนิด และัึกษาการมีชีวิต
ของแบคทีเรียท่ีมีผลต่อมนุษย ์ไดก้ล่าวไวว้า่ “ยิ่งขา้พเจา้ไดท้  าการัึกษาธรรมชาติเขา้
ไปลึกเท่าไหร่ ขา้พเจา้ก็ไดน้ าตวัเองเขา้ไปสู่การสรรเสริญพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงสร้าง
มากเท่านั้น” 

 นกัวทิยาัาสตร์ผูมี้ช่ือเสียงท่ีช่ือวา่ ลนัีน ผูท้  าการัึกษาเก่ียวกบัพฤกษัาสตร์
ได้เขียนบทความบทหน่ึงไวใ้นหนังสือตัวเองไวว้่า “พระเจ้าคือความเป็นจริงท่ี
ยิง่ใหญ่และตลอดกาล  ถา้ไร้ซ่ึงพระองคก์็คงไม่มีอะไรสามารถด ารงยูไ่ด”้ 

 นกัดาราัาสตร์ผู ้ั ึกษาเก่ียวกบัจกัรวาลและดวงดาว ช่ือ คีเปลร์ ไดอุ้ทานดว้ย
ความแปลกใจว่า “โอ องค์พระเจ้าจอมโยธาของพวกเรา และความยิ่งใหญ่แห่ง
พระองคผ์ูท้รงอ านาจและทรงปัญญาธิคุณยิ่งขององคผ์ูไ้ร้ซ่ึงท่ีส้ินสุด พระองคเ์ปรียบ
ดงัจิตวญิญาณของขา้ ขา้พเจา้ขอสรรเสริญพระองคต์ราบชัว่ชีวติขา้พเจา้” 

 หรือแม้แต่ ดารวิน ค  าสอนและการเรียนรู้ท่ีได้มาคร้ังหลัง ถูกน ามาใช้
คร่ึงหน่ึงของการเรียนรู้ส าหรับการพิสูจน์หกัลา้งความเช่ือในพระเจา้ เขาไดน้ าชีวิต
ตนเองทั้งชีวิตเขา้สู่ในความเช่ือแห่งพระเจา้ และในช่วงเวลาหลายต่อหลายปีเขาได้
พ  านกัจ าวดัท่ีโบสถ์ทอ้งท่ีของตนเอง ไม่มีคร้ังไหนท่ีเขาคิดว่าค าสอนของเขาเองนั้น
ขดัแยง้ต่อความเช่ือและความัรัทธาในพระเจา้ หลงัจากนั้นเม่ือ ดารวิน ไดอ้ธิบายค า
สอนของเขาต่อสาธารณะชนเก่ียวกบัวิวฒันาการของพฒันาการแห่มนุษย์โลก มี
ค าถามหน่ึง ถามเขาวา่ ท่ีไหนคือห่วงโซ่ห่วงแรกของวิวฒันาการแห่งมนุษยโ์ลก และ
องค์ประกอบแรกของมนัอยู่ท่ีไหน ดารวินได้ตอบไปว่า “รากฐานของพวกมนัยึด
เหน่ียวอยูก่บับลัลงักแ์ห่งองคผ์ูสู้งสุด” 

 นกัธรณีวทิยาผูย้ิง่ใหญ่ท่ีช่ือวา่ เลยีเอล เขียนวา่  “ส าหรับการเฝ้าติดตามทุก ๆ
ส่ิง เราเปิดเผยออกมาเป็นผลสรุปท่ีแน่ชดัว่า เป็นการเฝ้าระวงั การให้พละก าลงั และ
สติปัญญาความปราชญเ์ปร่ือง ทั้งหมดคือพระปรีชาญาณการสรรคส์ร้างของพระเจา้” 
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 นกัประวติััาสตร์วทิยาท่ีช่ือวา่ มิวเลอร์ ประกาัยืนยนัวา่  “เพียงแค่การรับรู้
ในพระผูเ้ป็นเจา้ และ ในค าสอนของพระคมัภีร์พนัธสัญญาฉบบัใหม่ ขา้พเจา้เร่ิม
เขา้ใจความหมายแห่งประวติััาสตร์” 

 การท าประชาวจิารณ์ท่ีวเิคราะห์ผา่นทางจดหมายเวยีน ของนกัวทิยาัาสตร์ผู ้
หน่ึงท่ีช่ือ เดนเนรท์ เ ก่ียวกับความเช่ือในพระเจ้า ในจ านวน 432 คน ของ
นกัวิทยาัาสตร์ทางธรรมชาติวิทยาผูมี้ช่ือเสียง ในจ านวน 56 คน ไม่ตอบกลบั ใน
จ านวน 349 คน ตอบรับความเช่ือในพระเจา้ และเพียง 18 คน ท่ียงัขอ้งใจและยงัเช่ือ
อยูเ่ล็กน้อย ผลจากการท าประชาวิจารณ์ท่ีไดจ้ากเหล่านกัวิทยาัาสตร์ทางธรรมชาติ 
จ านวน 349 คน นั้น ทุกคนต่างมีความเห็นประจวบเหมาะกนั กบัเหตุผลการติดตาม
การัึกษาท่ีคลา้ยคลึงกนัอีกดว้ย 

 นกัวิทยาัาสตร์ชาวองักฤษท่ีช่ือว่า เบคอน กล่าวว่า “ ความรู้ความฉลาด
เพียงแค่คร่ึงเดียวในตวัมนุษยเ์องก็สามารถน าพาตวัเองไปสู่ความไร้พระเจา้ได ้ไม่มี
ใครท่ีจะปฏิเสธพระผูเ้ป็นเจา้ นอกเหนือจากวา่การปฏิเสธน้ีจ าเป็นส าหรับใครจริง ๆ” 

 ยงัมีนกัวิทยาัาสตร์อีกหลายท่านท่ีสามารถน ามาเป็นพยานยืนยนัในความ
เช่ือความัรัทธาในพระเจา้ แต่คิดวา่น่ีคงเพียงพอต่อการแสดงบ่งช้ี ถึงการยืนยนัของ
เหล่าวาทะัิลป์แห่งนกัวทิยาัาสตร์ผูมี้ัรัทธาความเช่ือในพระผูเ้ป็นเจา้ 

 นกับุญสตรีสาวผูย้ิ่งใหญ่ท่ีช่ือว่า วารวาร่า เผชิญหน้ากบัความยิ่งใหญ่และ
ความงดงามแห่งโลกของพระผูเ้ป็นเจา้ หลงัจากนั้นท่านก็ได้เขา้ถึงความเขา้ใจใน
ความแทจ้ริงแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ 

 พระเจา้ไดท้รงส าแดงพระองคผ์่านการมองเห็นทางโลกแก่มนุษยทุ์ก ๆ คน 
และแก่ผูมี้จิตใจใฝ่ประสงคใ์นความดี 
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 ความเช่ือในพระเจา้มีพื้นฐานท่ีเป็นจุดส าคญัของจิตวิญญาณของมนุษย ์จิต
วญิญาณท่ีให้แก่มนุษยน์ั้นไดม้าจากพระเจา้ จิตวิญญาณนั้นเป็นเหมือนอยา่งประกาย
ไฟ และประกายไฟนั้นส่องเขา้ไปขา้งในจิตใจมนุษยม์นุษย ์ซ่ึงก็คือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  
จิตวญิญาณนั้นบงัเกิดจากพระเจา้มีความสัมพนัธ์ด ารงอยูโ่ดยตวัมนัเอง โดยมีจุดัูนย์
รวมอยู่ท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ มนัคน้หาพระองค์ “จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหา
พระเจ้า หาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เม่ือไรข้าพระองค์จะได้มาเห็นพระพักตร์พระเจ้า” 
(สดด. 42:2-3) ลกัษณะเดียวกนัแบบน้ี อยา่งดวงตาเพ่งมองสู่แสงและปรับเลนส์ตา 
เพื่อท่ีจะเห็นแสง ก็เช่นเดียวกบัจิตวิญญาณของมนุษยท่ี์ปรารถนาในพระเจา้ มีความ
จ าเป็นในการส่ือสารกบัพระองค์ แต่เพียงทว่าในพระองค์นั้นมีความสงบและความ
ยนิดีด ารงอยู ่ ดอกไมร่้วงโรยเม่ือโดนแสงอาทิตย ์ทวา่จากแสงอาทิตยน่ี์เองดอกไมก้็
ยงัตอ้งการแสงและความอบอุ่น ถา้ไร้ซ่ึงแสงอาทิตยม์นัก็คงไม่มีชีวติและเจริญเติบโต
ได ้ดงัคลา้ยกนัน้ีเองท่ีตลอดเวลาไม่มีอะไรท่ีจะเอาชนะแรงดึงดูดของมนุษยท่ี์มีต่อ
พระเจา้ท่ีจิตใจของพวกเราสามารถไขวค่วา้หาเพียงแต่พระองค ์เพียงเพื่อความจ าเป็น
ส าหรับความถูกตอ้งและความสมบูรณ์แห่งชีวติ 

 เพราะฉะนั้น มนุษยทุ์ก ๆ คนตลอดเวลาได้เช่ือในพระเจา้ และน าบทสวด
สรรเสริญแด่พระองค ์ถึงกระนั้นก็มีบ่อยคร้ังท่ีเช่ือในพระเจา้อยา่งไม่ถูกตอ้ง แต่ก็ไม่
มีคร้ังใดท่ีจะสูญเสียความเช่ือในพระองคไ์ป โดยตลอดเวลาก็ยงัมีัาสนาอยู ่(ัาสนา
นั้นเป็นส่ิงเช่ือมจิตวญิญาณของมนุษยเ์ขา้กบัพระเจา้) 

 โดยทั่วไปแล้วความเช่ือในพระเจ้านั้ นมีเป็นท่ีรู้จกักันมาตั้ งแต่สมัยของ 
อริสโตเติล (ผูเ้ป็นนักปรัชญาชาวกรีกผูย้ิ่งใหญ่ ผูท่ี้ก  าเนิดเม่ือปี 384 ก่อน
คริสต์ักัราช) ณ เม่ือเวลานั้นเองท่ีเหล่านักวิทยาัาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง ทุกอย่างไร้
พรมแดนซ่ึงความคิด และการมีสังคมแห่งสาธารณะชนท่ีปักหลกัและด ารงถ่ินฐาน
ในแผ่นดินท่ีพวกเราด ารงชีวิตอยูใ่นตอนน้ี คร้ังนั้นพวกเขาเองก็ไดก้ล่าวยืนกรานไว้
วา่สาธารณะชนทุกคนสามารถมีัาสนาและความเช่ือของตวัเอง สามารถสวดภาวนา 
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มีโบสถ์ และการท าบุญ “จากัาสตร์มนุษย์วิทยาแขนงหน่ึงซ่ึงัึกษาเก่ียวกับ
วฒันธรรมของเผา่พนัธ์ุต่าง ๆ ไม่ทราบการไร้ซ่ึงัาสนาของประชากร” กล่าวโดยนกั
มนุษยว์ทิยาและนกัเดินทางชาวเยอรมนั ท่ีช่ือวา่ รัทเซล  

 และถา้ยงัคงมีผูท่ี้ยืนยนัมีชีวิตอยู่แบบแบ่งแยกโดยไร้พระเจา้ พวกเขาก็ได้
ปรากฏเป็นขอ้ยกเวน้เป็นคร้ังคราวของความป่วยไขท่ี้ล่าถอยตวัเองออกไปจากความ
มีชีวิตท่ีเป็นปรกติ  และมีปรากฏเป็นคนตาบอด คนหูหนวก คนใบ้ โดยไม่กล่าว
ขดัแยง้กบัท่ีวา่ ความเป็นมนุษยน์ั้นครอบครองพรสวรรคแ์ห่งการมองเห็น การไดย้ิน 
การพูด มีปรากฏเป็นความโง่เขล่า ไม่ปฏิเสธความเป็นมนุษยท่ี์วา่ คงไวซ่ึ้งเหตุผล ก็
อย่างเช่นเดียวกนักบัผูท่ี้ไร้ซ่ึงพระเจา้ ก็ไม่อาจปฏิเสธความเป็นจริงของสังคมทาง
ัาสนา 

 อย่างไรก็ตามการส าแดงองค์ทางธรรมชาติเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ 
เพราะบาปท่ีคอยกระท าความมวัหมองในจิตใจของมนุษย ์ทั้งต่อความตอ้งการและ
ความรู้สึกผดิชอบชัว่ดี การยืนยนัเหล่าน้ีสามารถปรากฏให้เห็นไดว้า่ คนนอกัาสนา
เหล่านั้นผสมอยูก่บัความคิดท่ีเป็นเทจ็ของความเป็นมนุษย ์

 ดั้งนั้นการส าแดงพระองคท์างธรรมชาติของพระเจา้ จึงมีการชดเชยใหเ้รา
โดยความมหัั จรรยท่ี์เหนือธรรมชาติของพระองค์ 
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เกีย่วกบัความอศัจรรย์ของการส าแดงองค์ที่เหนือธรรมชาตขิอง
พระผู้เป็นเจ้า 

เกีย่วกบัธรรมเนียมปฏบิัตซ่ึิงเป็นที่สักการะทางศาสนา และส่ิงที่
เป็นสักการะทางศาสนาคอืพระคมัภร์ี 

 การส าแดงองค์หลกั ๆ ของพระเจา้นั้น ทรงส่ือสารกบัมนุษยด์้วยลกัษณะ
พิเัษท่ีเหนือธรรมชาติดงัน้ีคือ พระเจา้ทรงส าแดงเก่ียวกบัพระองคเ์องโดยตรงโดย
ไม่ผ่านเหล่าเทวดา ลกัษณะของการส าแดงองค์แบบน้ีเรียกว่าความอัั จรรยเ์หนือ
ธรรมชาติแห่งการส าแดงองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ 

 ดังท่ีไม่มีมนุษย์ทุก ๆ คนจะได้เห็นการส าแดงองค์ของพระเจ้าตลอดไป 
ตามแต่ความบริสุทธ์ิและผลกรรมแห่งบาปและความสามารถทางจิตวิญญาณและ
ร่างกายจากการเลือกสรรพิเัษของพระองค์ เฉพาะผูท่ี้มีคุณธรรมล ้ าเลิัท่ีจะไดรั้บ
เห็น การส าแดงองคน้ี์ 

 บุคคลแรกท่ีไดรั้บการป่าวประกาัว่าเป็นผูท่ี้ไดรั้บเห็นการส าแดงองคข์อง
พระผูเ้ป็นเจา้คือ   อดัม โนอาร์  โมเสส เหล่าผู้เผยพระวจนะ ของพระเจา้และ มนุษย์ผู้
ทรงคุณธรรมอืน่ ๆ อีกหลายท่าน พวกเขาทั้งหมดไดรั้บการส าแดงองคจ์ากพระผูเ้ป็น
เจา้ และพวกเขาไดท้  าการเทันาขั้นตน้ถึงการส าแดงองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้น้ีดว้ย 

 ในความพร้อมมูลและความสมบูรณ์ฐานคร้ังน้ีแห่งการส าแดงองคข์องพระ
เจา้บนแผน่ดินโลกคือการเสด็จมาจุติสมภพของพระเยซูคริสตเ์จา้ ผูเ้ป็นพระบุตรแห่ง
พระเจ้าของพวกเรา และความรู้ค าสอนของพระองค์นั้นได้เผยแพร่ผ่านไปทาง
สานุัิษยแ์ละเหล่าอคัรทูตของพระองค ์
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 ความอัั จรรยแ์ห่งการส าแดงองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้น้ี  ไดเ้ผยแพร่ออกไปใน
ระหว่างเหล่าประชากรและได้ถูกเก็บรักษาไวซ่ึ้งความเท่ียงแท้ในความเช่ืออัน
ักัด์ิสิทธ์ิของเหล่านกับุญออร์โธด็อกซ์ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 2 จารีตคือ ธรรมเนียม
สืบทอดปฏิบัติซ่ึงเป็นที่สักการะทางศาสนา และส่ิงที่เป็นสักการะทางศาสนาของ
พระคัมภีร์ 

 ลกัษณะประการแรกแห่งการเผยส าแดงองคข์องพระผูเ้ป็นเจา้คือ การมีธรรม
เนียมสืบทอดการปฏิบติัซ่ึงเป็นท่ีสักการะทางัาสนาอนัักัด์ิสิทธ์ิ จากปฐมการแห่ง
การสถาปนาสร้างโลกของพระเจา้ จนถึงช่วงเวลาของโมเสสนั้น ในช่วงเวลานั้นยงั
ไม่มีบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ค าสอนท่ีมีอยู่ในพระคมัภีร์เก่ียวกบัความเช่ือ
ในองค์พระผูเ้ป็นเจา้ไดสื้บทอดกนัมาโดยปากต่อปาก เป็นค าพูด และตวัอย่างของ
การปฏิบติัจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง และจากอีกคนหน่ึงสู่อีกคนหน่ึงเป็นทอด ๆ ไป 

 ค าสอนแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ ขององค์พระเยซูคริสต์เจา้ไดถู้กส่งผ่านทางการ
เทันาเผยแผค่  าสอนและการปฏิบติัในช่วงเวลาการมีพระชนม์ชีพของพระองค์ต่อ
เหล่าสานุัิษยข์องพระองคโ์ดยไม่ไดใ้ชก้ารเขียนบนัทึกไว ้

 น่ีเป็นวถีิแนวทางของจุดเร่ิมแรกของเหล่าอคัรทูตและสานุัิษยข์องพระองค์
ท่ีไดเ้ผยแพร่ค าสอนออกไปเก่ียวกบัความเช่ือและไดย้ืนกรานถึงความเป็นัาสนจกัร
ของพระคริสตเ์จา้ 

 ธรรมเนียมประเพณีสืบทอดแห่งการปฏิบติัซ่ึงเป็นท่ีสักการะทางัาสนานั้น 
ตลอดเวลาได้มีมาก่อนพระคมัภีร์อนัักัด์ิสิทธ์ิแล้ว เพื่อเสริมความเขา้ใจท่ีว่าตาม
ตวัหนงัสือนั้นไม่สามารถจะใชอ่้านกนัไดทุ้กคน แต่ธรรมเนียมประเพณีการปฏิบติั
นั้นสามารถเขา้ถึงกนัไดทุ้กคน  

 ดังต่อไปน้ี เพื่อท่ีจะคงไว้เพื่อความัักด์ิสิทธ์ิแห่งการส าแดงองค์อย่าง
สมบูรณ์แท ้บนความทรงอ านาจแห่งพระผูเ้ป็นเจา้   มีนกับุญบางท่านไดเ้ขียนถึงส่วน
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ส าคญัท่ีสุดไวใ้นหนังสือ ด้วยการช่วยเหลือแห่งพระจิตอนัักัด์ิสิทธ์ิของพระเจ้า
เพื่อท่ีทุกตวัหนงัสือท่ีถูกเขียนข้ึนนั้นถูกท าให้ักัด์ิสิทธ์ิข้ึน โดยพระจิตอนัักัด์ิสิทธ์ิ
จากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้สู่เหล่ามนุษย ์(ผูเ้ผยพระวจนะ, เหล่าอคัรทูตของพระองค ์และ
เหล่าสานุัิษยข์องพระองค ์เป็นตน้) เหล่าน้ีถูกเรียกขานวา่ พระคมัภีร์ไบเบิล 

 ค าวา่ “พระคมัภีร์” ตามภาษากรีกนั้นมีความหมายวา่ “ชุดหนงัสือ” ในการ
เรียกเช่นน้ี แสดงให้เห็นว่าเหล่าหนังสือักัด์ิสิทธ์ิน้ี เป็นผลงานประพนัธ์ขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้เอง ซ่ึงมีฐานนัดรท่ีสูงกวา่หนงัสืออ่ืน ๆ ใดบนโลก 

 พระคมัภีร์ักัด์ิสิทธ์ิน้ีถูกเขียนข้ึนด้วยบุคคลหลากหลายท่านด้วยกนั และ
ในช่วงเวลาท่ีต่างกนัดว้ย หนงัสือักัด์ิสิทธ์ิน้ีจดัแบ่งออกเป็นสองภาคดว้ยกนัคือ พระ
คมัภีร์ฉบบัเดิม (พนัธสัญญาเดิม) และพระคมัภีร์ฉบบัใหม่ (พนัธสสัญญาใหม่)  

 พระคมัภีร์ฉบบัเดิมนั้นถูกเขียนข้ึนก่อนการประสูติของพระเยซู พระคมัภีร์
ฉบบัใหม่นั้นถูกเขียนข้ึนหลงัการประสูติของพระเยซู หนงัสือักัด์ิสิทธ์ิทั้งสองเล่มน้ี
ถูกเรียกเป็นัพัท์ทางพระคมัภีร์ว่า     “หนงัสือพนัธ-สัญญา” เพราะว่าการให้
ความหมายของค าคือ “ประสงคส์ัญญา” เหมือนดงัเช่นในพระคมัภีร์นั้นคงไวซ่ึ้งพระ
ธรรมค าสอนของพระเจา้ และพระประสงคส์ัญญาต่อมนุษย ์ค าวา่ “พนัธสัญญา” ยงัมี
ความหมายอีกวา่ การสัมพนัธ์ หรือ สนธิสัญญา หรือขอ้ตกลง ระหวา่งองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้กบัมนุษย ์

 ส่วนส าคญัหลกัของพนัธสัญญาฉบบัเดิมประกอบไปดว้ย พระสัญญาของ
พระเจา้ท่ีจะมอบผูไ้ถ่บาปแก่มนุษยบ์นโลกน้ี และไดท้รงเตรียมความพร้อมของพวก
เรากบัการน้อมรับพระองค์ โดยผ่านไปช้า ๆ ทางการส าแดงองค์ และโดยผ่านทาง
พระบญัญติั, การเผยพระวจนะของเหล่าผูเ้ผยพระวจนะของพระองค์, การเผย
รูปลกัษณ์ทางนิมิต, การสวดอธิษฐานต่อพระประสงคข์องพระองค,์ และการรับใช้
ของเหล่านกับุญ 
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 ส่วนส าคญัหลกัของพนัธสัญญาฉบบัใหม่ประกอบไปด้วย พระเจา้ไดท้รง
ปฏิบติัตามพระสัญญาของพระองค์ท่ีมีต่อมนุษย ์นั้นก็คือ ทรงมอบพระผูไ้ถ่บาปผู ้
เป็นพระบุตรของพระองคคื์อพระเยซูคริสต์ ผูเ้ป็นพระเจา้ของพวกเรา พระองค์ทรง
มอบพนัธสัญญาใหม่น้ีแก่พวกเรา เพื่อท่ีมนุษยจ์ะไดใ้กลชิ้ดกบัพระองค ์

 หนงัสือพนัธสัญญาฉบบัเดิม ถา้จะแบ่งนบัเป็นทุก ๆ ภาคแลว้ จะนบัได ้38 
ภาคด้วยกัน แต่โดยความเป็นจริงแล้วหนังสือบางภาคได้ถูกรวมไวเ้ข้าเป็นภาค
เดียวกนั และจึงนบัได ้22 ภาคดว้ยกนั (ไดต้ามภาษาอกัษรฮีบรู) 

 ตามเน้ือหาของหนงัสือพนัธสัญญาเดิมนั้นไดมี้การแบ่งออกเป็น 4 หมวด
ดว้ยกนั คือ หมวดกฎบญัญติัของพระเจา้ต่อมนุษย,์ หมวดประวติััาสตร์เร่ืองราว,  
หมวดปัญญาจารย,์ และหมวดของเหล่าัาสดาหรือผูท้  านาย 

หมวดที ่ 1 หนังสือหมวดกฎบัญญตัิของพระเจ้าต่อมนุษย์  เป็นหมวด
หนงัสือหลกั ของพนัธสัญญาเดิมประกอบไปดว้ย 

1. ปฐมกาล 
2. อพยพ 
3. เลวนิีติ 
4. กนัดารวถิี 
5. เฉลยธรรมบัญญตัิ 

เหล่าหนังสือทั้ง 5 หมวดน้ีถูกเขียนข้ึนโดยัาสดา โมเสส ในหนงัสือนั้น
กล่าวไวเ้ก่ียวกบัการสร้างโลก และการสร้างมนุษยผ์ูแ้รกของพระผูเ้ป็นเจา้, และ
เก่ียวกบัการขบัมนุษยอ์อกจากสวนสวรรค,์ เก่ียวกบัพระสัญญาของพระผูเ้ป็นเจา้ต่อ
การมอบผูไ้ถ่บาปแก่โลก, เก่ียวกบัการใช้ชีวิตของมนุษยใ์นช่วงเวลาเร่ิมแรก ใน
หมวดเหล่าน้ีไดค้งไวซ่ึ้งความส าคญัแห่งการบรรยาย กฎบญัญติัขององค์พระผูเ้ป็น
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เจา้ผา่นทางโมเสส องคพ์ระเยซูเองไดเ้รียกหนงัสือหมวดน้ีวา่  กฎบญัญติัทางโมเสส 
( ลก.24:14 ) 

หมวดที่ 2 หมวดประวัติศาสตร์เร่ืองราว ในหมวดน้ีประกอบด้วย
ความส าคญัทางประวติััาสตร์ัาสนา     และการด ารงชีวติของประชากรแห่งพระเจา้     
( ชาวฮีบรู ) การด ารงรักษาไวซ่ึ้งความเช่ืออนัเท่ียงแทใ้นพระเจา้ ในหมวดน้ีประกอบ
ไปดว้ย 

6. หนงัสือ โยชูวา 
7. หนงัสือ ผู้วนิิจฉัย ในเน้ือหาของหนงัสือครอบคลุมไปถึงหนงัสือ นางรูธ 
8. ซามูเอล ฉบับที่หน่ึง และ ฉบับที่สอง แบ่งเป็นสองภาคนบัเขา้ดว้ยกนัเป็นหมวด
เดียว 
9. พงศ์กษัตริย์ ฉบบัท่ีหน่ึงและฉบบัท่ีสอง 
10. พงศาวดาร ฉบบัท่ีหน่ึงและฉบบัท่ีสอง (ต่อเพิ่มเติมจาก พงศ์กษัตริย์ ) 
11. หนงัสือ เอสรา และหนงัสือ เนหะมีย์ 
12. หนงัสือ เอสเธอร์ 
หมวดที่ 3 หมวดหนังสือปัญญาจารย์  ความส าคญัของหนงัสือหมวดน้ีประกอบไป
ดว้ยค าสอนเก่ียวกบัความเช่ือ ในหมวดน้ีประกอบไปดว้ยหนงัสือ 

13. โยบ 
14.  เพลงสะดุดี ในหมวดน้ีประกอบไปดว้ย เพลงสดุดี หรือ บทเพลงสรรเสริญ 150 
บท ถูกเขียนข้ึนโดยแรงบนัดาลใจจากพระจิตอนัักัด์ิสิทธ์ิแห่งพระเจา้ บทสดุดีเกือบ
ทั้งหมดถูกเขียนข้ึนโดยกษตัริยด์าวดิ บทสวดสรรเสริญเกือบทั้งหมดเหล่าน้ี ไดถู้กจดั
เขา้ไวใ้นพิธีสวดสรรเสริญของ คริสต์ั าสนจกัรออร์โธด็อกซ์ดั้งเดิม 
15. สุภาษิต แห่งกษัตริย์ซาโลมอน 
16. ปัญญาจารย์ (หนงัสือท่านผูป้ระกาั) 
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17. เพลงซาโลมอน (เพลงไพเราะ) 
หมวดที่ 4 หมวดของเหล่าศาสดาหรือผู้ท านาย ในหนงัสือหมวดน้ีประกอบไปดว้ย 
ค าพยากรณ์ หรือ ค าท านายเก่ียวกบัอนาคต, และรูปลกัษณ์ส าคญัหลกัเก่ียวกบัพระผู-้
ไถ่บาป,  คือพระเยซูคริสตเ์จา้  ประกอบไปดว้ย 

18. หนังสือของศาสดา อสิยาห์  
19. หนังสือของศาสดาเยเรมีย์ 
20. หนังสือของศาสดา เอเสเคียล 
21. หนังสือของศาสดา ดาเนียล 
22. หนังสือของเหล่าสิบสองศาสดาย่อย ประกอบไปดว้ย ท่าน โยเชยา, ท่านโยเอล,  
ท่านอาโมส, ท่านโอบาดีห์, ท่านโยนาห์, ท่านมีคาร์, ท่านนาฮูม, ท่านเัฟันยาห์, ท่าน
ฮาบากุก, ท่านเัคาริยาห์ และท่านมาลาคี 

เหล่าหนงัสือภาคพนัธสัญญาเดิมน้ีถูกนบัเขา้ไวเ้ป็น พระคัมภีร์สาร 
(Canonical) โดยไม่สงสัยถึงแหล่งท่ีมาอนัแทจ้ริงและองคป์ระกอบ ค าวา่ พระคัมภีร์
สาร (canonical) ตามภาษากรีกแลว้จะมีความหมายวา่ “ท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดี,  ความ
ถูกตอ้ง, ความแทจ้ริง” 

นอกเหนือจากหนงัสือ กฎพระคัมภีร์สาร (canonical ) น้ีแลว้ ในส่วนของ
หนังสือภาคพนัธสัญญาฉบบัเก่า ยงัมีภาคท่ีไม่รับเขา้เป็น หลกัยอมรับทางัาสนา 
เหล่าหนงัสือเหล่าน้ีชาวยิวไดท้  าสูญหายไป และบางเล่มของหนงัสือพนัธสัญญาเดิม
ไม่มีเป็นอกัษรฮีบรู หนงัสือเหล่าน้ีถูกแปลมาจากพนัธสัญญาฉบบัเดิมภาคภาษากรีก 
จากเหล่าผูแ้ปลชาวกรีกสมยัก่อนทั้ง 70 ท่าน ซ่ึงเป็นช่วง 300 ปีก่อนคริสต์ั กัราช 
(ในปี 271 จนถึงก่อนคริสต์ั กัราช) และกบัในช่วงเวลาสมยัประวติััาสตร์ฉบบัแปล
เหล่าน้ีไดเ้ขา้แทนท่ีในพระคมัภีร์ พระคมัภีร์ท่ีแปลจากภาษากรีกน้ีเป็นท่ียอมรับอยา่ง
ัรัทธาในัาสนจกัรแห่งออร์โธด็อกซ์ และจากพระคมัภีร์ภาษากรีกน้ีไดถู้กแปลมา
ใชเ้ป็นพระคมัภีร์ภาษาสโลวานิก 
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ท่ีไม่เป็นหนงัสือพระคมัภีร์สารแห่งพนัธสัญญาเดิมน้ีสอดคลอ้งเขา้กนักบั 

1. หนงัสือโทบิต 
2. หนงัสืออีอูดีฟ 
3. หนงัสือปัญญาคุณแห่งซาโลมอน 
4.  หนงัสือโยซูวา บุตรแห่งซีราโหฟ 
5. สารของเยเรมีย ์
6. หนงัสือสามเล่มของมคัคาบี 
7. หนงัสือเล่มท่ีสามเอสรา  

ส่วนหนงัสือพระคมัภีร์พนัธสัญญาฉบบัใหม่นั้นมี 27  ภาค และทั้ง 27 ภาค
นั้นไดรั้บเขา้เป็นคมัภีร์สารทั้งหมด องค์ประกอบของหมวดหนังสือแต่ละภาคนั้น
เป็นประเภทเดียวกนักบัพระคมัภีร์ฉบบัเดิม คือสามารถแบ่งเป็นดงัน้ี ภาคหนงัสือกฎ
บญัญติั, ภาคหนงัสือประวติััาสตร์เร่ืองราว, ภาคปัญญาจารย ์       และภาคัาสดา
จารย ์

หมวดที ่ 1 ภาคกฎบัญญตัิ, แห่งพนัธสัญญาฉบบัใหม่น้ีประกอบไปดว้ย
รากฐานความส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. ชุดพระคมัภีร์แห่งท่านมทัธิว 
2. ชุดพระคมัภีร์แห่งท่านมาระโก 
3. ชุดพระคมัภีร์แห่งท่านลูกา 
4. ชุดพระคมัภีร์แห่งท่านยอห์น 

ค าว่า “พระคัมภีร์” ตามค าััพท์ภาษากรีกนั้ น มีความหมายว่า “ข่าว
ประเสริฐ” กล่าวคือ ความประเสริฐและข่าวดี เก่ียวกบัการมาจุติในโลกของพระเจา้ผู ้
ไถ่บาปตามค าสัญญาของพระเจา้, พระเยซูคริสต์เจา้ของพวกเราได้ทรงตรัสไว้
เก่ียวกบัพระชนมชีพของพระองคบ์นโลก, การส้ินพระชนมชีพบนพระกางเขน, การ
ฟ้ืนคือพระชนมจ์ากความตาย และการเสด็จข้ึนสู่สรวงสวรรคข์องพระองค ์และยิ่งไป
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กวา่นั้นก็ยงัไดอ้ธิบายถึงความเป็นพระผูเ้ป็นเจา้และความมหัั จรรยข์องพระองคเ์อง 
พระคมัภีร์น้ีไดถู้กเขียนบนัทึกข้ึนโดยเหล่าอคัรทูต และเหล่าสานุัิษยข์องพระเยซู
คริสต ์

หมวดที ่2 ภาคหนังสือประวตัิศาสตร์เร่ืองราว: 

5. หนังสือกจิการของเหล่าอคัรทูต, ถูกเขียนข้ึนโดย    (ผูป้ระกาัข่าวประเสริฐ ลูกา 
ในเร่ืองราวของภาคหนงัสือเขียนเล่าเก่ียวกบั การเสด็จลงมาสถิตยงัเหล่าอคัรทูตของ
พระจิตักัด์ิสิทธ์ิ และเก่ียวกบัการเผยแพร่ออกไปสู่ความเป็นคริสตจกัรโดยผา่นพวก
ท่าน 

หมวดที ่3 ภาคหนังสือปัญญาจารย์: 

6-12.   หนังสือสารสู่คริสตจักรทั้งหก  (จดหมายสู่เหล่าชาวคริสตเ์ตียน) หน่ึงสาร
ความถูกเขียนโดยท่านอคัรทูตยากอบ,  สองสารความเขียนโดยท่านอคัรทูตเปโตร, 
สามสารความเขียนโดยผูเ้ขียนข่าวประเสริฐยอห์น  และ        หน่ึงสารความเขียนโดย
ท่านยดูาห์ นอ้งชายเปโตร 

13-26.  หนงัสือสารความของท่านอคัรทูตเปาโล ถึงชาวโรม,  ถึงชาวโครินธ์,  ถึงชาว
กาลาเทีย,  ถึงชาวเอเฟซสั,  ถึงชาวฟิลีปี,  ถึงชาวโคโรสี,  สองสารถึงชาวเธสะโลนิ-
กา,  สองสารถึงชาวทิโมธี,  ถึงบิชอปแห่งเอเฟซสั,  ถึงชาวทิตสั,  ถึงบิชอปแห่ง
เกาะครีต,  ถึงชาวฟีเลโมน,  และถึงชาวฮีบรู 

ภาคที ่4 ภาคหนังสือศาสดาจารย์  ประกอบดว้ย: 

27. วิวรณ์ หรือ ค าท านายของท่านยอห์นนักเทวศาสตร์ ภาคน้ีถูกเขียนข้ึนโดยท่าน
อคัรทูตยอห์นผูเ้ป็นนกัเทวัาสตร์และผูเ้ขียนพระคมัภีร์ หนงัสือภาคน้ีมีองคป์ระกอบ
เก่ียวกบัความลึกลบัของรูปลกัษณ์ชีวิตมนุษยแ์ละชะตากรรมภายภาคหน้าของชาว
คริสตจกัรแห่งโลกทั้งมวล 
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 หนงัสือพระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาฉบบัใหม่ไดถู้กเขียนข้ึนในช่วงเร่ิมแรก
นั้นเป็นภาษากรีก ซ่ึงภาษากรีกน้ีในช่วงเวลานั้นมีการยอมรับใช้เป็นท่ีกวา้งขวาง มี
เพียงแค่ภาคพระคมัภีร์ของท่าน มทัธิว และสารของท่านอคัรทูตเปาโลถึงชาวฮีบรู
เท่านั้นท่ีถูกเขียนเป็นภาษาฮีบรู แต่พระคมัภีร์ของท่านมทัธิวก็ไดถู้กแปลเป็นภาษา
กรีกในช่วงหลงัจากนั้นไดไ้ม่นาน      ทั้งน้ีไดถู้กร้องขอข้ึนให้ท าการแปลจากปวงชน
และจากตวัท่านมทัธิวเอง 

หนงัสือพระคมัภีร์อยา่งภาคพนัธสัญญาฉบบัใหม่ และภาคพนัธสัญญาฉบบั
เดิมแสดงให้เห็นถึงภาคส าแดงองค์ของพระผูเ้ป็นเจา้ ท่ีถูกเขียนข้ึนโดยแรงบลัดาล
ของพระจิตอนัักัด์ิสิทธ์ิ หรือจะเรียกไดว้า่ เป็นการดลใจจากพระจิตเจา้ ท่านอคัรทูต
เปาโลไดก้ล่าวไวว้่า “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระผู้ เป็นเจ้า และเป็น
ประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการ
อบรมในทางธรรม”  ( 2ทธ. 3 : 16)  

 ในความจริงแทแ้ห่งพระผูเ้ป็นเจา้ ไดป้รากฏออกมาเป็นหนงัสือพระคมัภีร์
อนัักัด์ิสิทธ์ิ ท่ีบรรจุไวซ่ึ้งความักัด์ิสิทธ์ิและความบริสุทธ์ิแห่งค าสอนส าหรับ
คริสตจกัร ในพระคมัภีร์ไดบ้นัทึกไวซ่ึ้งค าท านาย และความการแสดงอัั จรรยข์อง
พระผูเ้ป็นเจา้  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการแสดงให้เห็นถึงความักัด์ิสิทธ์ิของหนงัสือ
พระคมัภีร์ไดแ้สดงออกมาซ่ึงความทรงอ านาจของพระผูเ้ป็นเจา้สู่มนุษย ์ทุกหนแห่ง
ท่ีมีการลอ้มวงเทันาของเหล่าอคัรทูต บทเทันาซ่ึงเป็นค าสอนแห่งพระเยซูคริสตก์็
จะเป็นท่ีตรึงใจของเหล่ามวลประชาเสมอไป การต่อตา้นและเจตนาร้ายของชาวยิว
และพวกนอกัาสนาท่ีมีต่อเหล่าคริสตชนนั้น เหล่าคริสตชนไดพ้ลีชีพและสูญเสีย
ชีวติไปนบัพนั แต่การประกาัและเทันาเก่ียวกบัค าสอนขององคพ์ระคริสตเ์จา้นั้นก็
ยงัคงมีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ หลายตวัอย่างท่ีมีปรากฏมา เช่น มีบางคนถือพระคมัภีร์กับ
ความประสงคเ์พื่อท่ีจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเน้ือนยัค าสอนนั้นผิด แต่ทา้ยท่ีสุดแลว้ก็เกิด
ความจริงใจและเช่ือในค าสอนของพระคมัภีร์อยา่งแทจ้ริง ดงันั้นแลว้ถา้พวกเราทุก ๆ  
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คนใชค้วามตั้งใจอย่างแทจ้ริงในการอ่านพระคมัภีร์ ก็จะสัมผสัไดถึ้งพลงัอ านาจอนั
ักัด์ิสิทธ์ิในพระคมัภีร์ และก็จะมัน่ใจไดว้า่ในพระคมัภีร์นั้นคือการส าแดงองค์ของ
พระผูเ้ป็นเจา้อยา่งแทจ้ริง 

ทุก ๆ การส าแดงองค์ของพระผู ้เ ป็นเจ้า แห่งหนังสือพระคัมภีร์และ
วฒันธรรมท่ีมีสืบทอดกนัมาอนัักัด์ิสิทธ์ิน้ี ดงัจะกล่าวไดว้า่ เม่ือคร้ังเร่ิมตน้นั้นไม่ได้
มีบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในเล่มหนงัสือแต่อยา่งใด แต่ไดมี้การรับช่วงสืบทอด
กนัมาโดยการบอกเล่าปากต่อปาก และหลงัจากนั้นจึงไดมี้การเขียนบนัทึกไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเป็นเล่มหนงัสือในช่วงหลงัคริสต์ักัราชท่ี 4 และ 5 ตามล าดบั ซ่ึงมี
ความล ้ าลึกแห่งช่วงเวลาประวติััาสตร์ท่ีเป็นท่ีเช่ือถือได ้เหล่าน้ีไดถู้กเก็บรักษาไว้
โดยคริสต์ัาสนจกัรอนัักัด์ิสิทธ์ิ  ัาสนจกัรน้ีได้ก่อถูกจดัตั้งข้ึนโดยองค์พระเยซู
คริสตเ์จา้พระผูไ้ถ่บาปของเราเหล่าชาวคริสต ์และไดว้างรากฐานไวด้ว้ยพระจิตเจา้ผู ้
ทรงรักษาแห่งการส าแดงองคแ์ห่งพระผูเ้ป็นเจา้ 

หลังจากผ่านพน้ช่วงเวลาของเหล่าอคัรทูต ัาสนจกัรอนัักัด์ิสิทธ์ิยงัคง
ด าเนินต่อไปโดยพระคมัภีร์และวฒันธรรมแห่งโบสถ์อนัักัด์ิสิทธ์ิ ดงัท่ีเราได้อ่าน
และสัมผสักบัตวัอกัษรของพระคมัภีร์ เปรียบเสมือนกบัวา่เราไดอ้าัยัอยูก่บัพวกเขา
ในช่วงเวลานั้นดว้ยเหมือนกนั 

ในเหตุการณ์ลกัษณะเฉพาะน้ี เพื่อเป็นการเปิดโปงอาจารยเ์ทียมแห่งัาสน-
จกัรหรือเพื่อเป็นไม่ก่อให้เกิดการแปลความหมายผิดอนัหลากหลาย ในรากฐานของ
กฎเกณฑแ์ละค าสอนขององคพ์ระคริสตเ์จา้ (มธ.18:17) และดงัตวัอยา่งของเหล่าอคัร
ทูต (องคป์ระชุมสงฆแ์ห่งโบสถข์องเหล่าอคัรทูต ในปี ค.ั.51    ดูในกิจการของอคัร
ทูต 15:1-35) ซ่ึงเป็นการประชุมแห่งสภาสงฆ์แห่งโบสถ์คริสตจ์กัรทั้งหมดของพวก
ท่าน ท่ีไดร้วมตวัข้ึนโดยพระสงฆ์และเหล่าคณาจารยแ์ห่งโบสถ์ตามแต่ท่ีจะเป็นไป
ไดแ้ละสถานภาพท่ีเหมาะสมของทอ้งท่ีนั้น ๆ 
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ความสัมพนัธ์แห่งโบสถน้ี์ไดถู้กยกยอ่งใหสู้งส่งทั้งหมดในโลกคือัาสนจกัร

แห่งพระคริสตเ์จา้ องคผ์ูถื้อน าแห่งพระจิตอนัักัด์ิสิทธ์ ซ่ึงไดถู้กกล่าวไวใ้นการจดัตั้ง
สภาสงฆแ์ห่งัาสนจกัรในคร้ังแรกของเหล่าอคัรทูต  “เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

และข้าพเจ้าทัง้หลายกเ็ห็นชอบ”  (กจ. 15.28) 

องคป์ระชุมสภาสงฆแ์ห่งโบสถส์ัมพนัธ์น้ีไดมี้มาดว้ยกนั 7 คร้ัง  คร้ังท่ี 1 
และ 2 ขององคป์ระชุมคร้ังนั้น ไดมี้การถูกก าหนดข้ึนเก่ียวกบัขอ้ก าหนดแห่ง
สัญลกัษณ์ของความเช่ือแห่งคริสตจกัรดั้งเดิม 

 

ข้อมูลส้ัน ๆ เกีย่วกบัการประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งศาสนจักรสัมพนัธ์ 
( Ecumenical Church Council ) 

การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆแ์ห่งัาสนจกัรสัมพนัธ์ ในคริสตจกัรดั้งเดิม
นั้นมีดว้ยกนัทั้งหมด 7 คร้ัง  

คร้ังท่ี 1 ท่ีเมืองนิเคเชีย Nicaea 
คร้ังท่ี2 ท่ีเมืองคอนสแตนติโนเปิล Constantinople 

คร้ังท่ี 3 ท่ี เมืองเอเฟซสั Ephesus 
คร้ังท่ี 4 ท่ีเมืองมาซีโดเนีย Chalcedon 
คร้ังท่ี 5 ท่ีเมืองคอนสแตนติโนเปิล ซ่ึงเป็นคร้ังท่ี 2  Constantinople 2 
คร้ังท่ี 6 ท่ีเมือง คอนสแตนติโนเปิล ซ่ึงเป็นคร้ังท่ี 3 Constantinople 3 
คร้ังท่ี 7 คร้ังสุดทา้ย ท่ีเมืองนิเคเชีย Nicaea2 
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การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งศาสนจกัรสัมพนัธ์คร้ังแรก 

การประชุมคร้ังแรกถูกจดัข้ึน เม่ือปี ค.ั.325 ท่ีเมือง นิเคเชีย ในช่วงเวลาของ
จกัรพรรดิ คอนสแตนติน มหาราช 

องคป์ระชุมในคร้ังนั้นถูกจดัข้ึนเพื่อคดัคา้นค าสอนเทจ็ของ อาเรีย บาทหลวง
แห่งเมืองอเล็กซานเดรีย ผูท่ี้ปฏิเสธค าสอนเก่ียวกบัไตรลกัษณ์ท่ีสองแห่งพระบุตร
เก่ียวกบัการประสูติของพระองคท่ี์ว่าพระบุตรนั้นไม่ไดท้รงถือประสูติข้ึนมา แต่ได้
ทรงถูกสร้างข้ึนมาจากส่ิงสูงสุดแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ 

ในองคป์ระชุมคร้ังนั้น มีการรวมตวักนัของบิชอปทั้งส้ิน 381 รูป หน่ึงในนั้น 
มีนกับุญนิโคลสัผูก้ระท าการอัั จรรย์, ยากอบบิชอปแห่งไนซิมบิก, สปีรีโดนตรีมี-
ฟุตสก้ี นักบุญอฟานาซีผูย้ิ่งใหญ่ผูท่ี้ในเวลานั้นถือสมณักัด์ิเป็นพระผูช่้วย(พระ
สังฆานุกร) และบุคคลอ่ืน ๆ 

องคป์ระชุมคณะมนตรีสงฆใ์นคร้ังนั้นไดพ้ิพากษาตดัสินและปฏิเสธค าสอน
ของ อาเรีย วา่เป็นค าสอนท่ีไม่ถูกตอ้งตามท่ีคณะองคป์ระชุมไดก้ล่าวยืนยนัวา่ค าสอน
ท่ีถูกตอ้งคือ พระบุตรแห่งพระผู้เป็นเจ้า มีความเป็นพระเจ้าที่แท้จริง และถือประสูติ
จากพระบิดาเจ้าก่อนนิรันดร์กาล และมีความเสมอภาคเท่าพระบิดาเจ้าช่ัวนิจนิรันดร์
กาล พระองค์ได้ทรงประสูติขึน้บนแผ่นดินโลกและมีความเป็นหน่ึงเดียวกับพระบิดา
เจ้า 

เพื่อให้ชาวคริสตจกัรดั้งเดิมไดท้ราบถึงความเช่ือและค าสอนท่ีถูกตอ้งน้ี จึง
ไดมี้การเขียนบนัทึกไวเ้ป็น บทสวดแห่งสัญลกัษณ์ของความเช่ือ Symbol of Faith  

และในองค์ประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งัาสนจกัรสัมพนัธ์ในคร้ังนั้น 
ไดมี้การจดัตั้งการเฉลิมฉลอง วนัอสีเตอร์ขึน้เป็นวนัอาทติย์แรก หลงัวนัใบไมผ้ลิแห่ง
พระจนัทร์เตม็ดวง,  และขอ้ก าหนดของการบวชเป็นสงฆน์ั้น ก่อนการบวชสามารถมี
สมรสก่อนได ้และยงัมีการจดัตั้งขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ข้ึนอีกมากมาย 
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การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งศาสนจกัรสัมพนัธ์คร้ังที่สอง 

การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งัาสนจักรสัมพนัธ์คร้ังท่ีสองน้ีถูก
ก าหนดข้ึนเม่ือปี ค.ั.381 ท่ีเมืองคอนสแตนติโนเปิลในช่วงการครองราชยข์อง
จกัรพรรดิ ฟีโอโดซ่ีมหาราช 

การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งัาสนจกัรสัมพนัธ์ในคร้ังน้ีถูกก าหนด
ข้ึน เพื่อคดัคา้นค าสอนเทจ็แห่ง อาเรียน ผูเ้ป็น      บิชอปแห่งคอนสแตนติโนเปิล มา-
ซีโดเนีย ท่ีได้บิดเบือนค าสอนแห่งไตรลกัษณ์ท่ีสามท่ีว่า พระจิตศักดิ์สิทธ์ิ นั้นถูก
สร้างข้ึนจากพลงัอ านาจแห่งพระบิดาเจา้เพื่อรับใชพ้ระบิดาเจา้ และพระบุตรแห่งพระ
บิดาเจา้ซ่ึงเปรียบไดก้บัเทวดาเท่านั้น 

ในองคป์ระชุมสภาคณะมนตรีสงฆแ์ห่งัาสนจกัรสัมพนัธ์ในคร้ังนั้นมี พระ-
บิชอปเขา้ร่วมทั้งส้ิน 150 รูป เช่น ท่านนกับุญกรีกอรีผูเ้ป็นนกัเทวัาสตร์ (ซ่ึงไดเ้ป็น
คณะกรรมการในองคป์ระชุมในคร้ังนั้นดว้ย), ท่านกรีกอรีแห่งนีสก้ี, ท่านเมเลท่ีแห่ง
อนัทิโอค, ท่านอมัฟีโลฮีแห่งอีคอนนิค, ท่านคีรีลแห่งเยรูซาเลม และท่านอ่ืน 

ในองค์ประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งัาสนจกัรสัมพนัธ์ในคร้ังนั้น ได้มี
การพิจารณาพิพากษาตัดสินและถอดถอน มาซีโดเนีย ให้เป็นพวกนอกรีต ซ่ึง
คณะกรรมการขององค์ประชุมสงฆ์เองนั้นได้กล่าวยืนยนัถึงค าสอนท่ีถูกตอ้งท่ีว่า 
พระจิตอนัศักดิ์สิทธ์ิน้ันมีความเสมอภาคและเป็นหน่ึงเดียวกับพระบิดาเจ้า และพระ
บุตรเจ้า อย่างแท้จริง 

องคป์ระชุมสภาคณะมนตรีสงฆแ์ห่งัาสนจกัรสัมพนัธ์ในคร้ังนั้นลงบนัทึก
เพิ่มเติมลงไปในบทสวด สัญลักษณ์แห่งความเช่ือ ในส่วนท่ีห้า เก่ียวกบัค าสอน ของ
พระจิตเจา้, เก่ียวกบัพระัาสนจกัร, เก่ียวกบัพิธีกรรมแห่งพระเจา้, เก่ียวกบัการคืนชีพ
หลงัความตายและเก่ียวกบัชีวติอนัเป็นนิจนิรันดร์ ซ่ึงในลกัษณะน้ีเองเป็นการรวมเขา้
ดว้ยกนัของเน้ือหาแห่งบทสวดภาวนา สัญลักษณ์แห่งความเช่ือ ขององคป์ระชุมคร้ัง
ก่อน ซ่ึงไดน้ ามาใชส้วดภาวนาเป็นส่วนหน่ึงของพิธีบริกรรมในัาสนจกัร มาจนถึง
ช่วงเวลาปัจจุบนัน้ี 
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การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งศาสนจกัรสัมพนัธ์คร้ังที่สาม 

การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆแ์ห่งัาสนจกัรสัมพนัธ์คร้ังท่ีสามน้ีถูกจดัข้ึน
เม่ือปี ค.ั.431 ท่ีเมืองเอเฟซสัในช่วงเวลาครองราชยข์อง เฟโอโดซ่ี ผูน้อ้งท่ี 2 

องคป์ระชุมสภาคณะมนตรีสงฆแ์ห่งัาสนจกัรสัมพนัธ์ถูกจดัข้ึนเพื่อคดัคา้น
ค าสอนเท็จ อาร์จบิชอป เนสตอเรีย แห่งเมือง คอนสแตนติโนเปิล ผูท่ี้ประกาัค า
สอนของตนเก่ียวกับพระแม่มารีย์ว่าทรงให้ก าเนิดเพียงมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นซ่ึง
หลังจากเจริญวยัจึงได้รับการอบรมด้านัีลธรรมและจริยธรรม เปรียบประดุจดัง
โบสถ์ท่ีถูกสร้างข้ึนแลว้จึงถูกท าเจิมให้ักัด์ิสิทธ์ิหลงัสร้างเสร็จ หรือเปรียบไดก้บั
โมเสส และผูเ้ผยธรรมวจนะท่านอ่ืน ๆ       ท่ีไดรั้บพรจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เท่านั้น 
เนสตอเรีย ใหค้วามหมายเก่ียวกบัพระคริสตว์า่เป็นเพียงแค่ผูถื้อผา่นความเป็นพระเจา้
เท่านั้น แต่ ไม่ได้เป็นพระเจา้เอง และไดเ้รียกพระแม่มารียว์่าเป็นเพียงผูใ้ห้ก าเนิด
ความเป็นพระคริสตเ์ท่านั้น แต่ไม่ไดเ้ป็นผูใ้หก้  าเนิดพระเจา้ 

ในองคป์ระชุมสภาคณะมนตรีสงฆแ์ห่งัาสนจกัรสัมพนัธ์ในคร้ังนั้น มีสงฆ์
เขา้ร่วมทั้งส้ิน 200 รูป 

องค์ประชุมคณะมนตรีสงฆ์ในคร้ังนั้นได้พิจารณาตดัสินว่าอาร์จบิชอป      
เนสตอเรีย เป็นผูน้อกรีตและใหถู้กปลดออกจากัาสนจกัร  และองคป์ระชุมไดก้ล่าว
ยนืยนัไวว้า่ การก าเนิดของพระคริสต์แห่งพระบุตรเจ้าน้ันได้ถือก าเนิดความเป็นพระ
เจ้าตั้งแต่อยู่ในพระครรภ์ของพระแม่มารีย์แล้ว และได้ทรงถือก าเนิดความเป็นมนุษย์
และความเป็นพระเจ้าพร้อม ๆ กัน และไดย้ืนยนัไวว้่า ค าเทศนาของพระเยซูคริสต์
เจ้าน้ันมีความสมบูรณ์ของความเป็นพระเจ้า และมีความสมบูรณ์ของพระคริสต์
อย่างแท้จริง ส่วนพระแม่มารีย์น้ันทรงเป็นองค์ผู้ให้ก าเนิดพระเจ้าอย่างแท้จริง 

และในองคป์ระชุมคณะมนตรีสงฆก์็เช่นกนัไดย้นืยนัไวว้า่ บทสวดภาวนา
สัญลกัษณ์แห่งความเช่ือ แห่งเมืองนิเกซากราดจะตอ้งไม่มีการเสริมเติมและ
เปล่ียนแปลงใด ๆ ทั้งส้ิน 
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การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งศาสนจกัรสัมพนัธ์คร้ังที่ส่ี 

ในการประชุมคร้ังท่ีส่ีน้ีถูกจดัข้ึนเม่ือปี ค.ั.451 ท่ีเมืองฮากีโดเนีย ในช่วง
เวลาครองราชยข์องจกัรพรรดิ มาร์กอีาน 

ในการประชุมคร้ังนั้นถูกจดัข้ึนเพื่อพิจารณาคดัคา้นค าสอนอนัเป็นเท็จของ 
เยฟทีอุส Eutychus  พระสงฆรู์ปหน่ึงแห่งอารามสงฆใ์นเมือง คอนสแตนติโนเปิล ผูท่ี้
ได้ปฏิเสธธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษยข์องพระเยซูคริสต์เจา้ การกระท าอนัไม่
เหมาะสมของพระนอกรีตและเพื่อปกป้องความเป็นพระผูเ้ป็นเจา้ของพระเยซูคริสต ์
แต่ เยฟทีอุส ก็ยงัหลงัชนฝาหนกัแน่นถึงความมีลกัษณะธรรมรูปเดียวของความเป็น
พระเจา้แห่งพระเยซูคริสตแ์ต่เพียงขา้งเดียวซ่ึงไม่มีความเป็นมนุษยเ์จือปนอยู ่ค  าสอน
ท่ีไม่ถูกตอ้งน้ีจึงถูกเรียกวา่ ลกัษณะรูปธรรมเพยีงหน่ึงเดียวในความเป็นพระเจ้า 

ในองคป์ระชุมคร้ังนั้นมีสงฆเ์ขา้ร่วมทั้งส้ิน 650 รูป 
ในองคป์ระชุมสภาคณะมนตรีสงฆแ์ห่งัาสนจกัรสัมพนัธ์คร้ังนั้นไดต้ดัสิน

พิจารณา ประณามและปฏิเสธ และตดัสัมพนัธ์ ค าสอนอนัเป็นเท็จของเยฟทีอุส และ
คณะองค์ประชุมสงฆไ์ดก้ล่าวยืนกรานถึงความถูกตอ้งของค าสอนแห่งัาสนจกัรว่า 
พระคริสต์เจา้ผูเ้ป็นพระบุตรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ มีธรรมชาติแห่งความเป็นพระผูเ้ป็น
เจ้า และมีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง ในความเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรง
ประสูติจากพระบิดาเจ้าแห่งสรวงสวรรค์ และในความเป็นมนุษย์ดังพวกเราทุก ๆ คน
แต่ไร้ซ่ึงบาป พระองค์ทรงประสูติจากพระแม่มารีย์เจ้าผู้บริสุทธ์ิ ในการจุติประสูติ
ของพระองค์ (ท่ีประสูติจากพระแม่มารีย)์ ความเป็นพระเจา้และความเป็นมนุษย์
สัมพนัธ์เขา้เป็นหน่ึงเดียวกนัในพระองคอ์ยา่งไม่มีการเปล่ียนแปลงและไม่มีการเลือน
หาย (ขดัแยง้กนักบั เยฟทีอุส),  ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้และมีความเป็น
หน่ึงเดียว (ขดัแยง้กนักบัค าสอนของ เนสตอเรีย) 
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การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งศาสนจกัรสัมพนัธ์คร้ังที่ห้า 

การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งัาสนจกัรสัมพนัธ์คร้ังท่ีห้าน้ีถูกจดัข้ึน
เม่ือปี ค.ั.553 ท่ีเมือง คอนสแตนติโนเปิล ในช่วงเวลาการครองราชยข์องจกัรพรรดิ 
ยูสตีเนียน ที ่1 

การประชุมในคร้ังนั้น ถูกจดัข้ึนตามเน้ือหาสาระของการอภิปรายโตแ้ยง้ 
ระหวา่งผูติ้ดตามค าสอนของ เนสตอเรีย และ ของเยฟทีอุส วตัถุประสงคส์ าคญัของ
การโตแ้ยง้คือ งานสารประพนัธ์ของสามอาจารย ์  แห่ง ัาสนจกัรซีเรีย ผูท่ี้เป็นท่ีรู้จกั
เช่น เฟโอโด โมบซูเอทสกี ้Mopsuestia Theodore, เฟโอโดรีท แห่งไซรัส Theodoret  Cyrus และ 
อวีาแห่งเอเดสกี ้ willows Edessa  ผูไ้ดใ้ชช่้วงเวลาของตนเองเขียนอธิบายค าสอนอนัเป็น
เทจ็ของ เนสตอเรียน ในการเขียนอธิบายงานสารประพนัธ์กบั ัาสนจกัรอยา่งเขา้ใจ
ผดิ แต่วา่ในการประชุมแห่งโบสถส์ัมพนัธ์คร้ังท่ีส่ีนั้นไม่ไดก้ล่าวอา้งถึงเร่ืองราวของ
งานสารประพนัธ์ทั้งสามน้ีเลย    
 ดว้ยเหตุน้ีเอง กลุ่มของ เนสตอเรียน Nestorius กบัขอ้โตแ้ยง้ของกลุ่ม เยฟทีอุส 
Eutychus (ลกัษณะรูปธรรมเพียงหน่ึงเดียวของความเป็นพระเจา้) ไดท้  าการอา้งอิง ใน
งานสารประพนัธ์ทั้งสาม แต่กลุ่มของ เยฟทีอุส นั้นได้เคยถูกยื่นขอ้อา้งในการถูก
ปฏิเสธถอดถอนออกจากองคป์ระชุมสงฆส์ัมพนัธ์คร้ังท่ีส่ีมาแลว้ และกลุ่มน้ีเองนั้น
ไดนิ้นทาใส่ร้ายต่อคริสต์ั าสนจกัรดั้งเดิมทั้งหมดดงัคลา้ยกบัวา่ไดใ้ห้ความนบัถือต่อ
เนสตอเรียน 
 ในองคป์ระชุมคร้ังนั้นมีสงฆเ์ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 165 รูป 
 องคป์ระชุมไดต้ดัสินพิจารณางานสารประพนัธ์ทั้งสาม แต่ตวัของ เฟโอโด 
โมปซูเอทสก้ี นั้นไม่ยอมจ านนต่อค าตดัสินขององคป์ระชุม ส่วนอีกสองท่านนั้นยอม
จ านนผิดต่อค าตดัสินถึงงานสารประพนัธ์ของตนเองอนัไม่เป็นท่ียอมรับของัาสน-
จกัรจึงไดรั้บความเมตตาใหอ้ยูร่่วมต่อไปในัาสนจกัร 
 และอีกคร้ัง ท่ีองคป์ระชุมสภาคณะมนตรีสงฆแ์ห่งัาสนจกัรสัมพนัธ์ได้
ยนืยนัตดัสินถึงความเป็นนอกรีตของค าสอนของ เนสตอเรียและเยฟทีอุส 
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การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งศาสนจกัรสัมพนัธ์คร้ังที่หก 

 การประชุมคร้ังน้ีถูกจดัข้ึนเม่ือปี ค.ั.680 ท่ีเมืองคอนสแตนติโนเปิลซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาแห่งการครองราชยข์องจกัรพรรดิ คอนสแตนตินโปกานทั Constantine Pogonate 
ในการประชุมคร้ังนั้นมีสงฆเ์ขา้ร่วมทั้งส้ิน 170 รูป 
 องค์ประชุมสงค์คร้ังน้ีถูกจดัข้ึนเพื่อพิจารณาตดัสินคดัคา้นค าสอนอนัเป็น
เทจ็ของเหล่านอกรีต แห่ง โมโนเฟลีท Monothelites  ผูที้อา้งเอ่ยถึงธรรมชาติของพระเยซู
คริสต์ว่าประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือความเป็นมนุษยแ์ละความเป็นพระเจา้แต่ได้
ยอมรับจริงเพียงแค่ความเป็นพระเจา้เท่านั้น 
 หลงัจากการประชุมสงฆค์ร้ังท่ี 5 นั้น ไดเ้กิดกระแสแห่งการพฒันาค าสอน
ของเหล่าท่ีเรียกตวัเองว่า โมโนเฟลีท และในช่วงนั้นความโกรธเคืองของอาณาจกัร
กรีก ท่ีเป็นภยัอย่างมากและกบัความประสงค์ของจกัรพรรดิ อีรักคลีอุส Heraclius ท่ี
ตอ้งการให้ชาวคริสตย์อมรับและเคารพในการเปล่ียนแปลงของกลุ่ม โมโนเฟลีทซ่ึง
เป็นการเช่ือธรรมชาติเดียวของประเจา้ในสองรูปลกัษณ์ 
 ผูท่ี้ตอ้งการท่ีจะพิทกัษแ์ละอธิบายถึงความถูกตอ้งของค าสอนแห่งัาสนจกัร
คือท่านนกับุญ โซโฟรน่ี Sofroniy ผูเ้ป็นสังฆราชแห่งเยรูซาเลม และท่านนกับุญ มกัซิม 
อีสโปเวทนิก Maximus the Confession ผูเ้ป็นพระจากเมืองคอนสแตนติโนเปิลท่ีตอ้งการ
ยนืยนัในค าสอนอนัถูกตอ้งของัาสนจกั จนถึงกบัยอมตดัล้ินและหกัแขนของตวัเอง 
 ในการประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งัาสนจกัรสัมพนัธ์คร้ังท่ีหกน้ี องค์
ประชุมได้ตัดสินพิจารณาและถอดถอนผู้ท่ีเป็นนอกรีตของ โมโนเฟลีท     ออก
จากัาสนจกัรและได้ยืนกรานถึงค าสอนแห่งการยอมรับในพระคริสต์เจา้ในสอง
รูปลกัษณ์ธรรมชาติคือความเป็นพระเจา้และความเป็นมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง คือสภาพ
แห่งมนุษย์มีความภักดีต่อพระประสงค์แห่งสภาพของพระเจ้า โดยท่ีในความ
ประสงคข์องมนุษยข์องพระองคไ์ม่ขดัแยง้ในพระประสงคแ์ห่งพระเจา้ของพระองค ์
(มีความกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกนั) 
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 พึงจะเห็นไดว้่าในองค์ประชุมสงฆ์ในคร้ังน้ีมีผูน้อกรีตท่ีถูกถอดถอนออก
จากัาสนจกัรเพิ่ม และหน่ึงในจ านวนน้ีคือพระสันตะปาปา โฮโนเรียอุส Honorius แห่ง
โรมนัผูท่ี้ยอมรับค าสอน แห่งโมโนเฟลีท  ค านิยามและค าจ ากดัความขององคป์ระชุม
สงฆส์ัมพนัธ์คร้ังน้ีไดล้งนามโดยผูแ้ทนคณะทูตแห่งโรมนั บาทหลวงเฟโอโด Theodore

และ กีโอรกี George และ พระผูช่้วย ยอห์น  ความกระจ่างชดัท่ีปรากฏอยูน้ี่ มีัูนยร์วม
อ านาจสูงสุดอยู่ ท่ีสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งัาสนจักรสัมพันธ์ทั้ งมวล ไม่ใช่
สันตะปาปาแห่งโรมนั 
 ภายหลงัจากนั้น 11 ปี สภาคณะมนตรีสงฆแ์ห่งัาสนจกัรสัมพนัธ์ทั้งมวลได้
เปิดแถลงการณ์การประชุมอีกคร้ังท่ีเมือง ตูรนีส เพื่อท่ีจะตดัสินความเก่ียวกับ
อภิสิทธ์ิการวางตนของพระผูดู้แลโบสถ์     และในการรวมสภาคณะมนตรีสงฆ์
แห่งัาสนจกัรสัมพนัธ์ในคร้ังน้ีมีข้ึนเพื่อต่อเติมความครบถ้วนท่ีไม่สมบูรณ์ท่ีมีมา
เม่ือคร้ังในองคป์ระชุมสภาคณะมนตรีสงฆแ์ห่งัาสนจกัรสัมพนัธ์คร้ังท่ี 5 และคร้ังท่ี 
6  บางคร้ังจึงมีช่ือเรียกองคป์ระชุมคร้ังน้ีวา่หา้ในหก 
  

การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์แห่งศาสนจกัรสัมพนัธ์คร้ังที่เจด็ 

 การประชุมคณะมนตรีสงฆแ์ห่งัาสนจกัรสัมพนัธ์คร้ังท่ีเจด็น้ีถูกจดัข้ึนเม่ือปี 
ค.ั. 787 ท่ีเมือง นีเกเคเชีย Nicaea ซ่ึงอยูใ่นช่วงการครองราชยข์องจกัรพรรดิหญิง อีรี
น่า (ผูเ้ป็นม่ายหลงัจากการส้ินพระชนม ์จกัรพรรดิ เลียฟ  โฮซาร์) มีสงฆเ์ขา้ร่วมใน
องคป์ระชุมในคร้ังนั้นทั้งส้ิน 367 รูป 
 องค์ประชุมในคร้ังนั้นถูกจดัข้ึนเพื่อคดัคา้นผูน้อกรีตท่ีต่อตา้นรูปเคารพ ท่ี
เกิดข้ึนเม่ือ 60 ปีก่อนการประชุมแห่งโบสถ์สัมพนัธ์คร้ังท่ีเจ็ด ในช่วงเวลา การ
ครองราชยข์อง เลียฟ  อีสาฟร์ ผูเ้ป็นจกัรพรรดิแห่งกรีก กบัประสงค์ของพระองค์ท่ี
ตอ้งการให้โมฮาเมทผูน้ าแห่งอิสลามเปล่ียนมาเป็นชาวคริสต์ เพียงแต่มีขอ้แม้ว่า
จะตอ้งท าลายสัญญาลกัษณ์รูปเคารพแห่งคริสตจกัรดั้งเดิมให้หมดส้ินไป  ผูน้อกรีต
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เหล่าน้ียงัคงด าเนินต่อไปจนถึงช่วงเวลาของราชบุตรของ ของเลียฟ ท่ีช่ือว่า คอนส-
แตนติน  โกรโปรนิม ผูเ้ป็นหลานของ เลยีฟ  โฮซาร์ 
 องคป์ระชุมสภาคณะมนตรีสงฆแ์ห่งัาสนจกัรสัมพนัธ์ในคร้ังนั้นไดต้ดัสิน
พิจารณาถอดถอนผูน้อกรีตและผูต่้อตา้นสัญลกัษณ์รูปเคารพแห่งคริสต์ัาสนจกัร
ดั้งเดิมออกจากัาสนจกัร และยงัคงไว้ซ่ึงรูปเคารพในโบสถ์อนัศักดิ์สิทธ์ิ และในความ
เคารพในมหากางเขนของพระคริสต์เจ้า ที่เกิดขึ้นในจิตใจและความศรัทธาของชาว
คริสต์ ทีเ่ช่ือในพระผู้เป็นเจ้า,  พระแม่มารีย์เจ้า และเหล่านักบุญ โดยมีสัญลักษณ์แห่ง
รูปเคารพเป็นส่ือ 

 หลงัจากการประชุมสภาคณะมนตรีสงฆแ์ห่งัาสนจกัรสัมพนัธ์คร้ังท่ีเจ็ดน้ี
ผา่นไปแลว้ การกลัน่แกลง้และทรมาน ต่อเหล่าผูเ้คารพในสัญลกัษณ์รูปเคารพยงัมี
เกิดข้ึนต่อไป ในช่วงการครองราชยข์องสามจกัรพรรดิ คือ เลียฟ อารเมียนนิน, มีคา-
เอียล  บลัโบย และ เฟโฮฟีล เกือบจะ 25 ปีท่ีัาสนจกัรตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์ในคร้ัง
น้ี 
 การเคารพในสัญลกัษณ์รูปเคารพักัด์ิสิทธ์ินั้นไดเ้ร่ิมมีข้ึนอยา่งแทจ้ริง และ
ได้ถูกก าหนดไวเ้ป็นขอ้บญัญติัของคริสต์ัาสนจกัรดั้งเดิม ในช่วงแห่งการประชุม
โบสถ์ท้องถิ่นซ่ึงเป็นช่วงเวลาการครองราชย์ของจักรพรรดิหญงิ  เฟโอโดร่า  
 ในการประชุมในคร้ังนั้นได้มีการสวดขอเมตตาพรจากองค์พระผูเ้ป็นเจ้า
แก่ัาสนจกัร ใหมี้ชยัเหนือเหล่าผูต่้อตา้นรูปเคารพและเหล่าผูน้อกรีต  จึงไดเ้กิดมีการ
ก่อตั้งเป็นวนัร าลึกแห่งการเฉลิมฉลองของแห่งวนัคริสตจกัรออร์โธด็อกซ์ดั้งเดิม ซ่ึง
ตรงกบัวนัอาทิตยแ์รกของการถือัีลอดคร้ังยิ่งใหญ่แห่งปี ซ่ึงมีการเฉลิมฉลอมอยา่ง
พร้อมเพียงกนัในทุก ๆ ท่ี ของพระัาสนจกัรักัด์ิสิทธ์ิออร์โธด็อกซ์ 
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พระตรีเอกานุภาพเจา้อนัักัด์ิสิทธ์ิ พระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเรา ขอสรรเสริญแด่พระองค ์

 ข้อคิดเห็น โบสถ์โรมนัคาทอลิก ซ่ึงรวมถึงทั้งเจ็ดคร้ังน้ีแลว้ ยงัร าลึกรวมไป
ถึงอีกสิบแปดคร้ังแห่งการประชุมโบสถ์สัมพนัธ์ ซ่ึงหลงัจากการแบ่งแยกัาสนจกัร
ตะวนัตกและตะวนัออก ออกจากกันแล้ว ทั้ งสิบแปดคร้ังแห่งการประชุมโบสถ์
สัมพนัธ์นั้น      ก็ไม่ได้ถูกนบัรวมเขา้ไวใ้นกฎและขอ้บญัญติัแห่งคริสตัาสนจกัร
ออร์โธด็อกซ์ดั้งเดิมตะวนัออกอีกเลย  ยิ่งไปกวา่นั้นแลว้เม่ือพิจารณาถึงตวัอยา่งของ
เหล่าอคัรทูตแห่งพระเยซูคริสตแ์ละขอ้บญัญติัแห่งโบสถ์สัมพนัธ์ท่ีมีการก่อตั้งกนัมา
ตั้งแต่เร่ิมแรกคริสต์ั าสนจกัรแลว้นั้น ทางดา้นของนิกายโปรเตสแตนตน์ั้นไม่มีการ
ยอมรับในขอ้บญัญติัแห่งโบสถส์ัมพนัธ์แมแ้ต่ขอ้เดียว 
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เกีย่วกบัความเช่ือแห่งชาวคริสเตยีน 

บทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือ 

 

บทสวดภาวนาสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือ มีค าอธิบายสั้น ๆ  และอย่างย่อ ถึง
ความเช่ือและค าสอนแห่งคริสตจกัรออร์โธด็อกซ์ท่ีได้ถูกก าหนดและยืนยนัข้ึนใน
ช่วงเวลาของการประชุมแห่งสภาคณะมนตรีสงฆแ์ห่งศาสนจกัรสัมพนัธ์คร้ังท่ี 1 และ
คร้ังท่ี 2  และใครก็ตามท่ีไม่ยอมรับในความเช่ือแห่งค าสอนน้ี ผูน้ั้นก็ไม่สามารถท่ีจะ
เป็นชาวคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ดั้งเดิมไดอ้ยา่งเตม็ตวั 
 บทสวดสัญลักษณ์แห่งความเช่ือ ทั้งหมดน้ีประกอบไปดว้ย 12 ส่วนดว้ยกนั 
และแต่ละส่วนของบทสวดน้ียงัมีเอกลกัษณ์พิเศษท่ีเก่ียวขอ้งไปกบัหลกัความเช่ือและ
กฎเกณฑท์างศาสนาของคริสตศ์าสนจกัรดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ อีกดว้ย 
 บทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือประกอบไปดว้ย 
ส่วนท่ี 1 ขา้พเจา้เช่ือในพระผูเ้ป็นเจา้หน่ึงเดียว พระบิดาผูท้รงสรรพานุภาพ ทรง
เนรมิตฟ้าดิน ทั้งส่ิงท่ีเห็นไดแ้ละเห็นไม่ได ้
ส่วนท่ี 2 ขา้พเจา้เช่ือในพระเยซูคริสตเ์จา้ พระบุตรหน่ึงเดียวของพระผูเ้ป็นเจา้ ทรง
บงัเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา ทรงเป็นองคค์วามสวา่งจากองคค์วามสวา่ง ทรง
เป็นพระผูเ้ป็นเจา้แทจ้ากพระผูเ้ป็นบิดาเจา้แท ้ มิไดท้รงถูกสร้างข้ึน แต่ทรงบงัเกิด
ร่วมกบัลกัษณ์เดียวกบัพระบิดา  ผูท้รงสถาปนาทุกอยา่งข้ึนมา 
ส่วนท่ี 3  เพื่อเห็นแก่ขา้พระองคท์ั้งหลาย พระองคท์รงเสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์
เพื่อช่วยเหล่าขา้พระองคใ์ห้รอด  พระองคท์รงรับสภาพมนุษยจ์ากพระนางมารียผ์ู ้
ทรงพรหมจารีย ์ และดว้ยพระอานุภาพของพระจิตอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และทรงบงัเกิดเป็น
มนุษย ์
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ส่วนท่ี 4 ในสมยัของ ปอนทิอสั ปีลาต พระองคท์รงถูกตรึงท่ีพระกางเขนเพื่อเหล่าขา้
พระองคท์ั้งหลาย  
ส่วนท่ี 5 พระองคท์รงส้ินพระชนมแ์ละถูกฝังไว ้ ทรงกลบัคืนพระชนมชีพในวนัท่ี
สาม ตามพระคมัภีร์ไดเ้ขียนไว ้
ส่วนท่ี 6 พระองคท์รงเสด็จสู่สรวงสวรรค ์ประทบัอยูเ่บ้ืองพระหตัถข์วาของพระบิดา
ของพระองค ์
ส่วนท่ี 7 พระองคจ์ะเสด็จมาอีกคร้ังดว้ยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษา เหล่าคน
เป็นและคนตาย อาณาจกัรของพระองคจ์ะไม่มีวนัส้ินสุด 
ส่วนท่ี 8 ขา้พเจา้เช่ือในพระจิตอนัศกัด์ิสิทธ์ิ พระเจา้ผูท้รงบนัดาลชีวิต พระผูท้รง
บงัเกิดจากพระบิดาทรงรับการถวายการสักการะ     และพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกบัพระ
บิดา  พระบุตร ผูเ้ป็นผูเ้ผยพระวจนะขององคพ์ระบิดา 
ส่วนท่ี 9  ขา้พเจา้เช่ือวา่มีพระอาณาจกัหน่ึงเดียว ศกัด์ิสิทธ์ิ สากล และสืบเน่ืองมาจาก
อคัรสาวก 
ส่วนท่ี 10 ขา้พเจา้ประกาศวา่มีเพียงศีลลา้งบาปหน่ึงเดียวเพื่ออภยับาป 
ส่วนท่ี 11 ขา้พเจา้รอวนัท่ีผูต้ายจะกลบัฟ้ืนคืนชีพ 
ส่วนท่ี 12 และรอคอยชีวติในโลกหนา้  อาเมน 
    
ซ่ึงมีการอธิบายความหมายได้ดังนี:้ 

ขา้พเจา้เช่ือดว้ยความแรงกลา้ ในความเป็นหน่ึงเดียวชัว่กปัชัว่กลัป์เหนือส่ิง
อ่ืนใดของพระบุตรผูท้รงเป็นหน่ึงเดียวกบัพระบิดาผูท่ี้ทรงสถาปนาสร้างทุกส่ิงผา่น
ทางพระบุตรของพระองค์ พระบุตรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้พระผูท้รงด ารงพระกาย ได้
เสด็จลงมาประสูติเป็นมนุษย ์เหมือนดัง่พวกเราเหล่าสามญัชน แต่พระองคก์็คงไวซ่ึ้ง
ลกัษณ์แห่งความเป็นพระเจา้ผูท้รงพระชนม ์ตามท่ีเหล่าผูเ้ผยพระวจนะไดเ้ขียนไวใ้น
พระคมัภีร์ ท่ีว่าพระองค์ทรงคืนพระชนม์ข้ึนมาหลงัจากสวรรคตในวนัท่ีสาม และ
ทรงเสด็จข้ึนไปยงัเบ้ืองพระหตัถข์วาแห่งบลัลงัก์เจา้ของพระบิดาเจา้บนสรวงสวรรค ์
และจะทรงเสด็จมาอีกคร้ังหน่ึงเม่ือถึงกาลส้ินยุค และเหล่าคนตายก็จะกลบัฟ้ืนข้ึนมา
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อีก หลังจากการพิพากษาแห่งการกลับมาของราชอาณาจักรอันไร้พรมแดนของ
พระองค์ พระผูท้รงประทานชีวิต พระผูส้ถิตอนัทรงธรรม และพระจิตอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
ทรงไดรั้บการถวายน้อมค านบัและสรรเสริญร่วมกบัพระบุตรแห่งพระบิดาเจา้ องค์
ซ่ึงมีความทดัเทียมแห่งพระตรีเอกานุภาพเจา้  พระจิตศกัด์ิสิทธ์ิตรัสผ่านผูเ้ผยพระ
วจนะ ซ่ึงมีความพร้อมเพียงกันกับการยินยอมในมนุษย์ทั้ งมวลท่ีรับทราบอย่าง
เปิดเผยในพระวจนะและการกระท า ขา้พเจา้เฝ้ารอถึงการมาซ่ึงชีวิตนิรันดร์หลงัจาก
การพิจารณาพิพากษาทั้งมวล 

 

ส่วนที่หน่ึงของบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือ 

1. ข้าพเจ้าเช่ือในพระผู้เป็นเจ้าหน่ึงเดียว พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรง
เนรมิตฟ้าดิน ทั้งส่ิงที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ 
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 การเช่ือในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้หมายความวา่ มีความเช่ืออยา่งแน่วแน่วา่พระ
เจา้นั้นมีอยูจ่ริง และพระองคท์รงดูแลรักษาพวกเรา และเรายอมรับพระองคท์ั้งหมด
จิตใจแห่งการส าแดงองคแ์ห่งพระผูเ้ป็นเจา้ของพระองค ์ ในทั้งหมดท่ีพระองคท์รง
เผยส าแดงองคแ์ก่พวกเรา และเก่ียวกบัการช่วยไถ่บาปของมนุษยใ์นการมาจุติสมภพ
ของพระเยซูคริสตเ์จา้พระบุตรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเรา 
 และเพื่อท่ีจะแสดงถึงความเช่ือใหค้งอยู ่ จ  าเป็นจะตอ้งปฏิญาณตนในความ
เช่ือน้ี 
 การปฏิญาณตนในความเช่ือนั้นหมายถึง ขยายความเปิดเผยภายในจิตใจของ
เราในความเช่ือในพระเจา้ดว้ยวาจาและการแสดงออกดว้ยการกระท าดี  เพื่อท่ีความ
ชัว่ร้ายและความอนัตรายทั้งปวง การกระท าทารุณ  หรือแมแ้ต่ความตายเองนั้นก็ไม่
สามารถท่ีจะพรากความเช่ือในพระเจา้ออกไปจากเราได ้ มีเพียงแค่การปฏิญาณตน
ในความเช่ือในพระเจา้ท่ีแน่วแน่น้ีเท่านั้นท่ีจะรักษาจิตวิญญาณของเราไวไ้ด ้“ดว้ยวา่
ความเช่ือดว้ยใจก็น าไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจะของพระเจา้ดว้ยปากก็
น าไปสู่ความรอด” (โรม.10:10) กล่าวไวโ้ดยท่านอคัรทูตเปาโล 

 ตวัอยา่งของความเช่ือมัน่อนัแน่วแน่และความปฏิญาณตนอยา่งกลา้หาญใน
ความชอบธรรมในพระเจา้น้ี มีปรากฏใหเ้ห็นในเหล่านกับุญแห่งคริสตจกัร ดงัท่ีพวก
ท่านมีความรักและความเช่ือในพระเจา้ โดยยินดีในพระนามของพระองค ์ปฏิเสธทุก
ส่ิงทุกอยา่งท่ีเป็นชีวติแห่งโลก ไดเ้ผชิญกบัการทรมาน และความทุกขย์ากอนัน่าเกรง
กลวัดงัสุดจะพรรณนาได้จากผูท่ี้มีเหล่เหล่ียมอนัชั่วร้ายและเกลียดชงัท่ีจะเช่ือและ
เคารพในพระคริสตเ์จา้ 
 บทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือท่ีว่า: “ในพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นหน่ึงเดียว” 
บ่งช้ีไปในทางความเป็นพระคริสต์เจา้หน่ึงเดียวอยา่งแทจ้ริง พระเจา้ผูเ้ป็นหน่ึงเดียว 
ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองค ์ดั้งท่ีมีเขียนไวใ้นหนงัสือพระคมัภีร์ดงัต่อไปน้ี 
(อพย.20:2-3 , ฉธบ.6:4 , ยน.17:3-1) “เร่ืองการกินอาหารท่ีเขาบูชาแก่รูปเคารพนั้น 
เรารู้อยูแ่ลว้วา่ “รูปนั้นไร้สาระ” และ “มีพระเจา้แทอ้งคเ์ดียว” ถึงแมจ้ะมีพระมากใน
สวรรคแ์ละในแผน่ดินโลกท่ีเขาเรียกวา่พระเจา้ (มีพระมากและพระเจา้มากก็จริง) แต่
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วา่ส าหรับพวกเรานั้นมีพระเจา้องคเ์ดียว คือพระบิดา และส่ิงสารพดัทั้งปวงบงัเกิดข้ึน
จากพระองค์ และพวกเราเป็นมาจากพระองค์ และเรามีพระเยซูคริสต์เจา้องค์เดียว 
และส่ิงสารพดัก็เกิดข้ึนโดยพระองค ์และเราก็เป็นมาโดยพระองค”์   ( 1 โครินธ์ 8: 4-
6)  การเตือนระลึกถึงถอ้ยค าในพระคมัภีร์น้ีก็เพื่อท่ีจะปฏิเสธค าสอนของเหล่าผูท่ี้
บูชาเทพเจา้หลายองค ์

พระเจา้ผูสู้งสุดคือองคพ์ระผูท้รงพระชนม์เหนือธรรมชาติและจกัรวาล การ
ท่ีจะรับรู้ถึงความเป็นอยูข่องพระองคน์ั้นเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้พระองคท์รงอยูเ่หนือ
ความรู้ความเขา้ใจทั้งมวลของมนุษย ์หรือแมแ้ต่เหล่าเทวดาทั้งมวลของพระองค ์แต่
วา่จากการส าแดงองคข์องพระองคจ์ากขอ้กระจ่างของการยืนยนัทางพระคมัภีร์ พวก
เราสามารถท่ีจะรับรู้ถึงการด ารงอยู่ของลกัษณะพื้นฐานของพระองค์ เช่น “พระเจา้
ทรงเป็น พระวิญญาณ และผูท่ี้นมสัการพระองค์ ตอ้งนมสัการดว้ยจิตวิญญาณและ
ความจริง” (ยน.4:24) “พระองค์ทรงเป็น พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และเป็น
พระมหากษตัริยเ์นืองนิตย”์ (ยรม.10:10, 1ธส.1:9)  โดยท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใตใ้ครแต่ทรง
พระชนม์อยู่โดยพระองค์เอง “พระเจา้ทรงตรัสกบัโมเสสว่า เราเป็นผู้ซ่ึงเราเป็น” 
(อพย.3:14, 1ยน.2:13)   “พระเจ้าช่ัวนิจนิรันดร์” (สดด.89:3,  อพย. 40:28, โรม
14:25) “องคป์ระทานอนัดีทุกส่ิงและของประทานอนัเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบ้ือง
บน และส่งลงมาจากพระบิดา บรรดาดวงสว่าง ในพระบิดาไม่มีการแปรปรวน 
หรือไม่มีเงาอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง” (ยก.1: 17, มลค.3: 6,  สดด.101: 28)  
พระองค์ผู้ทรงสถิตอยู่ทุกหนแห่ง (สดด.139: 7-12, กจ.17: 27) พระองค์ผู้ทรงรอบรู้
ทุกอย่าง (1ยน. 3: 29, ยด.4: 13) พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ิ (ปฐก. 17: 
1, ลก.1: 37, สดด.104: 24, โรม 14: 26, ทธ.1:17)         ‚พระเจ้าผู้ทรงประเสริฐ เท่ียง
ธรรม เพราะฉะนั้ นพระองค์ทรงสั่งสอนพระมรรคานั้ นแก่คนบาป”(มธ.19:17, 
สดด.25:8)  “ขา้แต่พระเจา้พระราชกิจของพระองคม์ากมายจริง ๆ พระองค์ผู้ทรงพระ
ปัญญา) ไดท้รงสร้างการงานทั้งส้ินดว้ยพระปรีชาญาณ แผน่ดินโลกมีส่ิงท่ีทรงสร้าง
เต็มหมด” (สดด.104:24, โรม14:26, 1ทธ.1:17)  พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรง
ธรรม (สดด.1:12,  สดด.10:7,  2โรม 6:11) “พระองคมิ์จ าเป็นตอ้งให้มือมนุษยม์า
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ปรนนิบติั ดงัว่ามีความตอ้งการส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพราะพระองคท์รงเป็นผูป้ระทานชีวิต
และลมหายใจ และส่ิงสารพดัแก่คนทั้งปวงต่างหาก”  พระองค์ทรงพอใจในทุกส่ิง 
(กจ. 17: 25) “พระเจ้าผู้ทรงเสวยสุข และทรงฤทธ์ิสูงสุดแต่พระองค์เดียว 
พระมหากษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ ั้งปวงและพระผูเ้ป็นเจา้เหนือเทพเจา้ทั้งปวง จะทรง
ส าแดงใหป้รากฏในเวลาอนัควร” (ทธ. 6:15) 

พระจิตแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ไม่ขดัแยง้ต่อพระคมัภีร์ ท่ีไดเ้ขียนบนัทึกไว้
เก่ียวกบัพระเจา้เก่ียวกบัอวยัวะของร่างกาย ในการขยายความเก่ียวกบัจิตวิญญาณของ
ผูเ้ขียน ไดใ้หส้ัญลกัษณ์ท่ีกระจ่างยิง่ข้ึนเก่ียวกบัจุดส าคญัของพระเจา้ ดงัเช่นดวงตา
และจิตใจ ใหค้วามหมายถึงความรอบรู้ทุกส่ิงของพระเจา้ ฯลฯ 

พระองคผ์ูท้รงพระชนมห์น่ึงเดียวและทรงมีพระบุตรและพระจิตท่ีเป็นหน่ึง
เดียวกบัพระองคด์ว้ย พระไตรลกัษณ์ทั้งสามน้ีมีความเป็นหน่ึงเดียวไร้ซ่ึงพรมแดนท่ี
ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกนัได ้และรักใคร่ซ่ึงกนัและกนั “พระเจา้ทรงเป็นความ
รัก” (1ยน. 4:16) 

ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัของพระไตรลกัษณ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ี ประกอบไป
ดว้ยพระบิดาเจา้ผูท่ี้ไม่ไดม้าจากการก าเนิดหรือจากพระไตรลกัษณ์ พระบุตรแห่ง
ปฐมกาลผูป้ระสูติจากพระบิดาเจา้ และพระจิตศกัด์ิสิทธ์ิผูท้รงออกมาจากพระบิดาเจา้ 
พระไตรลกัษณ์ทั้งสามน้ีมีสถานะอนัสมบูรณ์ท่ีเสมอภาคกนั ดงัท่ีพระบิดาเจา้คือพระ
เจา้แท ้ ฉะนั้นพระบุตรผูเ้ป็นเจา้ก็เป็นพระเจา้แท ้ และพระจิตอนัศกัด์ิสิทธ์ิก็เช่นกนั  
ทั้งสามลกัษณ์น้ีรวมกนัเป็นหน่ึงเดียวแห่งความเป็นพระเจา้ท่ีแทจ้ริง  

 
อธิบายเพิม่เติม: ท่านนกับุญ ยอห์น คริสโซสตอม ไดอ้ธิบายเก่ียวกบั พระ

ไตรลกัษณ์เจ้า ไวว้า่ พระบิดาเจ้า เปรียบเสมือนดัง่พระอาทิตย ์ ท่ีเป็นศูนยก์ลางของ
แสงสวา่งของความร้อนและความอบอุ่น พระบุตรเจ้า เปรียบดงัแสงสวา่งจากดวง
อาทิตย ์และ พระจิตเจ้า เปรียบดงัความร้อนและความอบอุ่นจากพระอาทิตย ์ทั้งสาม
ลกัษณ์สัมพนัธ์กนัเป็นหน่ึงเดียว  

ดั้งท่ีพระเจา้ผูเ้ป็นหน่ึงเดียว อนัประกอบไปดว้ยไตรลกัษณ์ทั้งสามน้ีเป็นส่ิง



 
 
   

 657 

เกีย่วกบัศรัทธาความเช่ือ และการด ารงชีวติของชาวคริสเตยีน 

 
ท่ีเป็นความลบัยากท่ีจะเขา้ใจไดส้ าหรับจิตใจและมนัสมองของมนุษย ์แต่พวกเราก็
เช่ือและเป็นพยานถึงการส าแดงองค์แห่งความเป็นพระเจา้อยู่ตลอดเวลา ความลบั
แห่งพระไตรลกัษณ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ีถูกน ามาเปิดเผยแก่พวกเราโดยพระเยซูคริสตเจา้ผู ้
เป็นพระบุตรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ โดยท่ีพระองคไ์ดท้รงส่งเหล่าพระสาวกของพระองค์
ออกไปเทศนาและได้ตรัสสอนแก่เหล่าสาวกว่า “ฉะนั้นเจ้าท้ังหลายจงออกไปส่ัง
สอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบับติสมา (ศีลล้างบาป) ในพระนามแห่ง
พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” (มธ.28:19) ท่านยอห์นผูเ้ป็นสาวกของ
พระเยซูไม่ไดอ้ธิบายไวเ้พียงแค่พระไตรลกัษณ์เจา้ทั้งสาม แห่งพระผูเ้ป็นเจา้เท่านั้น 
แต่ยงัไดอ้ธิบายไวถึ้งความเป็นหน่ึงเดียวของพระไตรลกัษณ์แห่งพระผูเ้ป็นเจา้ไวอี้ก
ดว้ย “มีพยานอยู่สามประการด้วยกัน คือพระบิดาเจ้า พระวจนะเจ้าแห่งพระบุตร และ
พระจิตเจ้า และพยานท้ังสามนีส้อดคล้องกัน” (1ยน.5:7) ท่านอคัรทูตเปาโลไดก้ล่าว
เทศนาต่อชาวคริสตจกัรโครินธ์ว่า “ธรรมิกชนทุกคนฝากความคิดถึงมายังท่าน
ท้ังหลาย ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักแห่งพระเจ้า และความสนิท
สนมซ่ึงมาจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จงดาํรงอยู่กับท่านท้ังหลายเถิด (2 คร.13:13-14) 

ส าหรับขอ้ควรประพฤติในความลบัอนัยิ่งใหญ่น้ี เราบ่งบอกถึงความสงบท่ี
แสดงให้เห็นถึงการสถาปนาของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีปรากฏแจง้แก่พวกเราถึงความลบัท่ี
ยากจะเขา้ใจไดส้ าหรับมนุษย์ ในพระไตรลกัษณ์ทั้งสามอนัเป็นหน่ึงเดียวขององค์
พระผูส้ร้าง ตราประทบัแห่งความลบัน้ีถูกฝังลึกอยูใ่นธรรมชาติ คือทุกส่ิงท่ีถูกสร้าง
ข้ึนมา ความเป็นหน่ึงเดียวแห่งพระไตรลกัษณ์น้ี มีความคิดรากฐานท่ีเป็นลกัษณะ
ของการสร้างสรรคทุ์กส่ิงท่ีมาจากพระปรีชาญาณขององคพ์ระผูส้ร้างท่ีคู่ควรแห่งการ
สรรเสริญในพระไตรลกัษณ์เจา้ ยกตวัอยา่งเช่น ค าพูดการแสดงตนของมนุษยน์ั้นก็มี
การแบ่งออกเป็น สามหมู่ดว้ยกนั คือ ฉนั,  คุณ (ท่าน), พวกเขา (พวกท่าน) หรือแม้
ช่วงเวลาก็แบ่งออกเป็น  อดีต, ปัจจุบนั, และอนาคต สถานะของวตัถุส่ิงของก็แบ่ง
ออกเป็น ของแข็ง, ของเหลว, และในรูปแบบของก๊าซ หรือแมแ้ต่รูปแบบแห่งความ
หลากสีของสีสันในโลกน้ี  ก็ยงัมีรากฐานในแม่สีสามแบบคือ สีแดง, สีน ้ าเงิน และสี
เหลือง หรือมนุษยน์ั้นก็มีการแสดงสถานะของตนเองออกมาได้เป็นสามรูปแบบ
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ด้วยกันคือ ความคิด, ค าพูด และการกระท า หรือแมแ้ต่สถานะแห่งขั้นตอนการ
เรียงล าดบัก็ยงัแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ การเร่ิมตน้ ระหว่างกลาง และความเป็น
สุดท้าย หรือการแบ่งองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ท่ีมีสามส่วนด้วยกันคือ 
ร่างกาย  จิตใจ และจิตวิญญาณ ในสถานะจิตใจแห่งคุณความดีของชาวคริสเตียนนั้น
มีการแบ่งออกเป็นสามส่วนดว้ยกนัคือ ความเช่ือ, ความหวงั และความรัก เป็นตน้ 

เราสามารถเขา้ไปมีส่วนในความลบัแห่งพระไตรลกัษณ์เจา้ไดโ้ดยจิตใจของ
เราเท่านั้น ส่ิงท่ีด ารงอยูใ่นศาสนจกัรอนัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งชาวคริสเตียนคือชีวิตท่ีด ารงอยู่
ดว้ยความรัก 

เราขนานพระนามแห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้วา่ คือองคผ์ูท้รงถือครองทุกส่ิง 
เพราะวา่พระองคน์ั้นทรงเป็นกษตัริยแ์ห่งสรวงสวรรค ์ พระผูท้รงดูแลและคงไวซ่ึ้ง
สรรพส่ิงดว้ยพลงัอ านาจแห่งพระองคเ์อง 

พวกเรายงัไดข้นานพระนามของพระองค์ว่าเป็นพระผูท้รงสร้างฟ้าสวรรค์
และแผน่ดินโลก เพราะว่าทุกส่ิงทุกอยา่งนั้นด ารงอยูไ่ด ้(อย่างท่ีเรามองเห็นสภาพท่ี
เป็นอยูข่องโลก และดงัความเป็นจิตวิญญาณท่ีเรามองไม่เห็น) กล่าวคือความยิ่งใหญ่
ไพศาลทั้งมวล ถูกสถาปนาข้ึนโดยพระไตรลกัษณ์เจา้ (พระตรีเอกานุภาพเจา้)    โดย
มีองคพ์ระบิดาเจา้เป็นศูนยก์ลางของการสถาปนาสร้างน้ี ผา่นโดยพระวาจาคือผูเ้ป็น
พระบุตรหน่ึงเดียวของพระองค์ และภายใตอิ้ทธิพลแห่งพระจิตอนัศกัด์ิสิทธ์ิเจา้ทรง
ชกัน า 

กบัส่ิงท่ีมองไม่เห็นทางดา้นจิตวิญญาณแห่งโลกน้ีเป็นของเหล่าเทวดาท่ีไร้
กายา (เพราะฉะนั้นจึงมองไม่เห็น) และไร้ซ่ึงความมรณา ซ่ึงมีพรสวรรค์แห่ง
สติปัญญา, ประสงค ์อ านาจ และจิตวญิญาณท่ีเหมือนของมนุษยเ์ราทุกคนดว้ยเช่นกนั 

ค าวา่ “เทวดา” แปลตามภาษากรีกแลว้มีความหมายวา่ “ผูส่้งข่าว”, เพราะวา่
พระเจา้ไดท้รงส่งพวกเขาเพื่อแถลงการณ์แห่งพระประสงคข์องพระองคต่์อเหล่ามวล
มนุษย์ ผูท่ี้เช่ือในพระคริสต์ทุกคนนั้นจะมีเทวดาประจ ากายท่ีมองไม่เห็น ท่ีคอย
ช่วยเหลือและปกปักรักษาเราจากมารร้ายและความชัว่ร้ายทางดา้นมืด ท่ีคอยล่อลวง
เราทางดา้นจิตวิญญาณทั้งปวงหรือมีช่ือเรียกว่า “ปีศาจ” (มารร้าย) หรือซาตานผูท่ี้
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ต่อตา้นพระเจ้า จิตวิญญาณแห่งความชั่วร้ายน้ี คร้ังหน่ึงเร่ิมแรกนั้นได้เคยเป็นจิต
วิญญาณทางฝ่ายดีและมีความเป็นอิสระจากพระเจา้ แต่คร้ังหน่ึงเกิดความทะนงตน
ข้ึนในตวัเอง และตีตวัออกห่างจากพระเจา้ และกลบักลายตวัเองเป็นมารร้ายท่ีไม่
ซ่ือสัตยต่์อพระเจา้ จนถึงบดัน้ีพวกมนัจะเกลียดในคุณความดี และคอยชักน าเหล่า
มวลมนุษยไ์ปในทางชัว่ เพื่อท่ีจะท าลายความเป็นมนุษยจ์ากหนทางสู่พระเจา้ และ
จากบาปน้ีมนุษยทุ์ก ๆ  คนตายไปตามอายขุยัแห่งร่างกายของตน และความตายซ่ึงแย่
กวา่นั้นคือการตายทางดา้นจิตวญิญาณ นั้นก็คือจิตวิญญาณพ่ายแพใ้ห้แก่บาปและสูญ
สลายไปจากทางแห่งพระเจา้ ถา้มนุษยย์งัไม่ไดรั้บการช่วยกูจ้ากความตายแห่งบาป
อนัเป็นชัว่นิรันดร์น้ี การจุติสมภพแห่งพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้ก็คงจะสูญเปล่า 

ในส่วนท่ีหกถดัไปของบทสวดภาวนาสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือเป็นค าสอน
เก่ียวกบัรูปลกัษณ์ท่ีสองของพระไตรลกัษณ์เจา้ ซ่ึงเก่ียวกบัเยซูคริสต์พระบุตรแห่ง
พระบิดาเจา้ ผูเ้ป็นองคพ์ระผูช่้วยให้รอดของพวกเรา ท่ีเร่ิมตน้จากส่วนท่ีสองของบท
สวดแห่งสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือและไปจบส้ินสุดอยูท่ี่ส่วนท่ีเจด็ 

 

ส่วนที่สองของบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือ 
2. ข้าพเจ้าเช่ือในพระเยซูคริสต์เจ้า พระบุตรหน่ึงเดียวของพระผู้เป็นเจ้า 

ทรงบังเกดิจากพระบิดาเจ้าก่อนกาลเวลา ทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง 
ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแท้จากพระผู้เป็นบิดาเจ้าแท้ มิได้ทรงถูกสร้างขึ้น แต่ทรง
บังเกดิร่วมกบัลกัษณ์เดียวกบัพระบิดา ผู้ทรงสถาปนาทุกอย่างขึน้มา 

ในส่วนท่ีสองของบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือน้ีพูดเก่ียวกบัพระเยซู
คริสต์เจา้ของพวกเรา พระบุตรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ ในการยืนยนัของพวกเราท่ีไดรั้บ
ทราบถึงพระองคผ์ูเ้ป็นสารลกัษณ์ท่ีสองแห่งพระไตรลกัษณ์เจา้ เก่ียวกบัการด ารงอยู่
ของพระบิดาเจา้ก่อนการเสด็จมาจุติของพระบุตรบนแผน่ดินโลก 

พระเยซูเจา้คือพระบุตรหน่ึงเดียวของพระบิดาเจา้ พระองคไ์ดท้รงจุติสมภพ
มาจากพระบิดาเจา้ ดงัแสงสว่างท่ีออกมาจากดวงอาทิตย์ จากพระบิดาเจา้แทผู้ใ้ห้
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ก าเนิดพระบุตรเจา้แท ้พระองคท์รงถือพระสูติก่อนกาลเวลาชัว่นิจนิรันดร์ พระองค์
คือองคล์กัษณ์ท่ีสองแห่งพระไตรลกัษณ์ คือเจา้พระเยซูคริสตเ์จา้พระบุตรแห่งพระผู ้
เป็นเจา้ 

 
ลกัษณ์ท่ีสองแห่งพระตรีเอกานุภาพ คือพระเยซูคริสตเ์จา้พระบุตรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ 

ในพระบุตรมีความเป็นนิรันดร์ดงัพระบิดาเจา้ (และในพระจิตเจา้ก็เช่นกนั)
ด ารงอยูเ่ช่นเดียวกนักบัพระบิดาเจา้ (และเป็นหน่ึงเดียวกบัพระบิดาเจา้) พระเยซู
คริสตเ์จา้เองไดท้รงตรัสไวว้า่ “เรากับพระบิดาเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน” (ยน.10:30) 
และพระองคก์็ยงัทรงตรัสไวอี้กวา่ “พระบิดาทรงเป็นใหญ่กว่าเรา” (ยน. 14:28) มี
ความสัมพนัธ์ในความเป็นมนุษยข์องพระองค ์
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ถา้เหล่าเทวดาและเหล่านกับุญบางคร้ังไดรั้บการเรียกขานว่าเป็นพระบุตร

ของพระผูเ้ป็นเจา้ ในการเรียกขานน้ีเป็นเพียงแต่การไดรั้บพระเมตตาพรจากพระบิดา
เจา้โดยท่ีพวกเขามีความเช่ือในพระเจา้พระเยซูคริสตเ์จา้ 

ค าศพัทท่ี์วา่ “ประสูติ”  ในบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือมีการเพิ่มค าศพัท ์
“ทีไ่ม่ได้ถูกสร้างขึน้” เพื่อเป็นการเสริมเติมข้ึนเพื่อพิสูจน์หกัลา้งค าสอนท่ีไม่ถูกตอ้ง
ของ อาเรีย ผูท่ี้ไดก้ล่าวไวว้า่พระบุตรแห่งพระเจา้ไม่ไดป้ระสูติ แต่ถูกสร้างข้ึน 

กบัค าศพัทท่ี์วา่ “ในพระองค์ทุกส่ิงถูกสถาปนาขึน้”  หมายความวา่ ผ่านทาง
พระองค์ ผูเ้ป็นพระบุตรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ ทุกส่ิงได้ถูกสถาปนาสร้างขึน้ นั้นก็คือทุก
ส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูบ่นโลกน้ี ทั้งมองเห็นไดแ้ละมองเห็นไม่ไดถู้กสถาปนาข้ึนโดยผา่น
พระบุตรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ “ไม่มีสักส่ิงเดียวทีเ่ป็นมาเหนือพระวาทะ” (ยน.1:3) พวก
เราจะไดย้นิในทุก ๆ คร้ัง ท่ีมีการอ่านพระคมัภีร์ในเทศกาลวนัสวดฉลองวนัอิสเตอร์ 

พระบุตรเจา้ไดเ้สด็จลงมาจุติสมภพบนผนืแผน่ดินโลก และทรงไดรั้บการ
เรียกขานวา่ เยซู การทรงมีช่ือเรียกน้ีเองท่ีเป็นการบ่งช้ีถึงธรรมชาติความเป็นมนุษย์
ของพระองค ์

ช่ือเรียกของพระองค ์ เยซู ตามค าศพัทภ์าษากรีกแลว้มีความหมายวา่ ผู้ไถ่ 
หรือ ผู้ช่วยให้รอด ช่ือเรียกน้ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยพระเจา้ผูเ้ป็นบิดาโดยผา่นทางอคัร
เทวดากาเบรียล  เพราะวา่พระบุตรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ถือประสูติมาบนแผน่ดินโลก
เพื่อไถ่ถอนบาปของเหล่ามวลมนุษย ์

ช่ือเรียกของพระองค ์ เยซู ตามค าศพัทภ์าษากรีซยงัมีความหมายอีกวา่ ผู้รับ
การเจิม (ซ่ึงตามภาษาฮีบรูช่ือเรียกของพระเยซูยงัสอดคลอ้งกบัค าวา่ เมสิอาร์ แปลวา่
พระผู้ไถ่บาป  ในหนงัสือพระคมัภีร์พนัธสัญญาฉบบัเดิม ผูรั้บการเจิมนั้นยงัไดใ้ช้
เรียกขานแก่เหล่าผูเ้ผยพระวจนะของพระเจา้, หวัหนา้สงฆ ์และกษตัริย ์ บุคคลเหล่าน้ี
จะตอ้งเขา้รับการเจิมดว้ยน ้ามนัเพื่อรับพระพรจากพระจิตเจา้ เพื่อคู่ควรต่อรับใชแ้ละ
ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อพระเจา้  
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พระบุตรเจา้ถูกเรียกขานวา่ องค์ผู้รับการเจิม (พระคริสต์) ตามรูปลกัษณ์แห่ง

ความเป็นมนุษยข์องพระองค ์ เพราะพระองคท์รงมีพระพรแห่งพระจิตเจา้ ซ่ึง
หมายถึงผูเ้ผยพระวจนะ, หวัหนา้สงฆผ์ูศ้กัด์ิสิทธ์ิ และกษตัริยผ์ูท้รงอานุภาพ  

ข้อแนะน า: บทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือในส่วนน้ี เร่ิมตน้ท่ีส่วนท่ีสอง 
และส้ินสุดอยูท่ี่ส่วนท่ีเจด็ มีการอ่านท่ีเป็นสัดส่วนออกจากกนั ทุก ๆ ส่วนของบท
สวด จะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยค าวา่ ข้าพเจ้าเช่ือ “ข้าพเจ้าเช่ือในพระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นหน่ึง
เดียว ผู้เป็นพระบุตรแห่งพระเจ้า” 
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ส่วนที่สามของบทสวดแห่งสัญลกัษณ์ของความเช่ือ 

 

3. เพือ่เห็นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย เหล่ามวลมนุษย์ พระองค์ทรงเสด็จลงมา
จากสรวงสวรรค์เพือ่ช่วยเหล่าข้าพระองค์ให้รอด  พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จาก
พระนางมารีย์ผู้ทรงพรหมจารี และด้วยพระอานุภาพของพระจิตอนัศักดิ์สิทธ์ิ ได้
ทรงบังเกดิเป็นมนุษย์ 

 

ในส่วนท่ีสามของบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือน้ีมีการพูดไวเ้ก่ียวกบัการ
เสด็จมาจุติสมภพแห่งพระบุตรของพระเจา้ ถึงการเสด็จมาจุติสมภพบนแผน่ดินโลก
ของพระองค์จากสรวงสวรรค์ และทรงรับเอาสภาพแห่งความเป็นมนุษยท์างด้าน
ร่างกายไวเ้ป็นของพระองค์เอง ยกเวน้บาปท่ีไม่มีการรับไวใ้นตวัพระองค์เอง ไม่
เพียงแต่การรับมาซ่ึงสภาพแห่งความเป็นมนุษยเ์ท่านั้น แต่ยงัรับเอาสภาพแห่งจิตใจ
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ของมนุษยไ์วใ้นพระองค์เองอีกดว้ย  ซ่ึงเป็นสถานะท่ีสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย ์
แต่ก็ไม่มีความเปล่ียนแปลงแห่งสภาพความเป็นพระเจา้ของพระองคใ์นร่างมนุษย ์

พระบุตรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ไดเ้สด็จมาจุติสมภพเป็นมนุษยเ์พื่อท่ีจะไถ่ถอน
พวกเราจากบาป และเพื่อช่วยกูเ้ราคนบาป จากอ านาจแห่งบาปของมารร้าย ความผิด
บาปทั้งปวง และความมรณาแห่งบาปอนัเป็นนิจนิรันดร์ 

“บาปเป็นส่ิงท่ีผิดธรรมบัญญัติ” (1ยน.3:4) ดงัเช่นการละเมิดในบญัญติัแห่ง
พระเจา้ บาปจากมารร้ายปรากฏข้ึนในจิตใจมนุษย ์ดงัเช่นท่ีมีการล่อลวงให้ละเมิด
บญัญติัของพระเจา้ในสวนสวรรคข์อง อีวา และผา่นทางอีวาไปสู่ อดมั ซ่ึงในคร้ังนั้น
เป็นการละเมิดข้อบญัญติัของพระเจา้คร้ังแรกของมนุษย์ โดยการล่อลวงของงูซ่ึง
เปรียบเสมือนมารร้าย ใหกิ้นผลไมต้อ้งหา้มของพระผูเ้ป็นเจา้ 

การกระท าบาปคร้ังแรกของมนุษย ์คือ อดมั และอีวาในคร้ังนั้น ก็ไดเ้กิดเป็น
ผลพวงตามมาแห่งบาปของมนุษยท์ั้งมวล บาปเป็นปมดอ้ยในจิตใจของมวลมนุษย ์
รวมไปถึงความโลภ ความเจ็บป่วย และความตาย ล้วนเกิดมาแต่บาปในคร้ังนั้น 
มนุษยท์นทุกขท์รมานจากโรคภยัไขเ้จ็บและเสียชีวิตไป  ดว้ยตวัของมนุษยเ์องนั้นไม่
สามารถท่ีจะเอาชนะบาปได ้ ซ่ึงถา้เอาชนะไดน้ั้นผลท่ีจะไดรั้บก็คือ การท าลายลา้ง
บาปทางดา้นจิตใจและจิตใจไดรั้บการแกไ้ขในสภาพท่ีดีข้ึน 

มีเพียงแค่พระเจา้พระผูส้ร้างทุกส่ิงเท่านั้น ท่ีสามารถจะเอาชนะบาปได ้
ความมีพระเมตตาแห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงไดใ้ห้พนัธสัญญาต่อเหล่ามวล

มนุษยว์า่บนแผ่นดินโลกจะมีการเสด็จมาซ่ึงพระผูไ้ถ่แห่งโลก ผูท่ี้จะช่วยกูเ้หล่ามวล
มนุษยจ์ากอ านาจแห่งมารร้ายและความตายแห่งจิตวญิญาณในบาปชัว่นิรันดร์ 

เม่ือเวลาแห่งการช่วยกูใ้หร้อดมาถึง พระบุตรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้จะไดเ้สด็จมา
จุติในองค์พระแม่มารียผ์ูบ้ริสุทธ์ิ กบัการน าทางของพระจิตเจา้และรับเอาสภาพแห่ง
ความเป็นมนุษยจ์ากพระแม่มารียเ์จา้ ซ่ึงเป็นการประสูติท่ีเป็นรูปลกัษณ์แห่งความ
อศัจรรย ์ “จากพระจิตเจา้ในพระแม่มารียเ์จา้” 

พระแม่มารียเ์จา้นั้นมีชาติก าเนิดมาจาก อบัราฮมั และกษตัริยด์าวิดผูท่ี้ไดรั้บ
การเจิมจากพระเจา้ พระองค์ทรงเป็นบุตรสาวของ ท่านโยคิม และ อนันา ผูท้รง
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คุณธรรม พระแม่มารียเ์จา้นั้นไดรั้บการขนานนามวา่ พรหมจารีเจ้า เพราะพระนางมี
ความรักในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และไดใ้หส้ัญญากบัพระเจา้วา่จะไม่แต่งานมีสามี การท่ี
พระนางไดรั้บการเรียกขานวา่เป็นพรหมจารีเจา้  ก็เพราะวา่พระนางมีความบริสุทธ์ิ
มาตั้งแต่ก่อนการมาจุติประสูติของพระผูไ้ถ่ ทั้งในเวลาประสูติและหลงัประสูติพระ
เยซูเจา้ พระนางก็ยงัคงพรหมจารีตลอดไป 

คริสตศ์าสนจกัรอนัศกัด์ิสิทธ์ินั้นไดเ้รียกพระนางพรหมจารีเจา้วา่ เป็นองคผ์ู ้
ทรงประสูติพระผูเ้ป็นเจา้ และใหค้วามเคารพต่อพระนางวา่เป็นองคผ์ูสู้งสุดในหมู่
มวลมนุษยแ์ละเหล่าเทวดาทั้งมวล เป็นดัง่ผูท้รงความยุติธรรมยิง่กวา่ทูตสวรรคเ์ฮรูวมิ 
และทรงความรุ่งโรจน์อนัไร้ท่ีเปรียบกวา่ทูตสวรรคเ์ซราฟิม ดงัท่ีพระนางทรงเป็น
พระมารดาแห่งพระเยซูเจา้ ดงัคราวท่ีนางเอลีซาเบธผูมี้คุณธรรมไดส้ัมผสักบั
วญิญาณบริสุทธ์ิแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีมีสุระเสียงผา่นนางวา่ “ในบรรดาสตรีท่านได้รับ
พระพรมาก และทารกในครรภ์ของท่านกไ็ด้รับพระพรด้วย เป็นไฉนข้าพเจ้าจึงได้
ความโปรดปรานเช่นนี ้ คือมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าได้มาหาข้าพเจ้า” 
(ลก.1:43-44) 

พระเจา้ไดท้รงบ่งช้ีแก่เหล่ามวลมนุษย ์ ผา่นทางเหล่าผูเ้ผยพระวจนะของ
พระองคใ์นหลากหลายรูปแบบดว้ยกนั เก่ียวกบัการเสด็จมายงัโลกขององคพ์ระผูไ้ถ่
บาป 

ยกตวัอยา่งเช่น: 
ท่านผูเ้ผยพระวจนะ อสิยาห์ ไดท้  านายไวว้า่พระผูไ้ถ่จะถือประสูติจากผูค้ง

พรหมจารี “เพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสาํคัญเอง ดูเถิดหญิงสาว
พรมจารีคนหน่ึงจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหน่ึงและเขาจะเรียกนามของท่าน
ว่า อิมมานูเอล” (อสย.7:13-14) และยงัไดท้  านายถึงการทนทุกขท์รมานของพระองค์
พระผูไ้ถ่ไวไ้ดอ้ยา่งอศัจรรยอี์กดว้ย”  (อสย. บทท่ี53) 

ท่านผูเ้ผยพระวจนะ มีคาห์ ไดท้  านายไวว้า่ องคพ์ระผูไ้ถ่จะถือประสูติใน
เมืองเบธเลเฮม “แล้วเฮโรดได้ให้ประชุมบรรดามหาปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ของ
ประชาชน ตรัสถามเขาว่า “ผู้เป็นพระคริสต์นั้นจะบังเกิดแห่งใด” เขาทูลว่า ท่ีบ้าน
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เบธเลเฮมแคว้นยเูดีย เพราะว่าผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้ ดังนีว่้า      บ้านเบธเลเฮมใน
แผ่นดินยูเดีย จะเป็นบ้านเลก็น้อยท่ีสุด ในสายตาของบรรดาผู้ครองแผ่นดินยเูดียกห็า
มิได้ เพราะว่าเจ้านายคนหน่ึงจะออกมาจากท่ีนั้นผู้ ซ่ึงจะครอบครองอิสราเอล ชนชาติ
ของเรา”  (มธ.2:4-6) 

ท่านผูเ้ผยพระวจนะ มาลาคี ไดท้  านายไวว้า่ พระผูไ้ถ่จะเสด็จมาอีกคร้ังเพื่อ
ก่อตั้งอารามแห่งกรุงเยรูซาเลม โดยก่อนหนา้พระองคจ์ะถูกส่งมาโดยพระผูน้ าทาง
ของพระองคด์งัเช่นผูเ้ผยพระวจนะ เอลียาห์ (มลค.3:1-15) 

ท่านผูเ้ผยพระวจนะ เศคาริยาห์ ท านายไวถึ้งการเฉลิมฉลองของการเสด็จเขา้
สู่กรุงเยรูซาเลมโดยการทรงบนลาขององคพ์ระผูไ้ถ่บาปวา่ “ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงร่า
เริงอย่างยิง่เถิด โอ บุตรีแห่งเยรูซาเลมเอ๋ย จงโห่ร้อง ดูเถิด กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหา
เธอ ทรงความยุติธรรมและความรอด พระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลูกลา”   

กษตัริย์ดาวิด จากหนังสือพระคมัภีร์พนัธสัญญาฉบบัเดิม บทท่ี 22 ได้
พรรณนาไวเ้ก่ียวกับการทนทุกข์ทรมานบนพระกางเขนของพระผูไ้ถ่ไวไ้ด้อย่าง
ถูกตอ้งทุกประการ เหมือนอยา่งไดท้รงเห็นดว้ยพระเนตรของพระองคเ์อง  

ท่านผูเ้ผยพระวจนะ ดาเนีย ไดท้  านายไวใ้นช่วงเวลา 490 ปี ก่อนการเสด็จมา
จุติขององคพ์ระผูไ้ถ่แห่งโลก ไดท้  านายถึงการถูกตรึงท่ีกางเขน และการอวสานของ
วหิารแห่งเยรูซาเลม และการส้ินสุดแห่งการถวายเคร่ืองเผาบูชาแห่งพนัธสัญญาเดิม 
(ดนล. บทท่ี 9) 

เม่ือพระเยซูคริสตพ์ระบุตรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ ไดเ้สด็จมายงัโลก เหล่ามนุษย์
ผูท้รงธรรมทุกคนจะรับรู้ในพระองค์ ว่าเป็นพระผูไ้ถ่แห่งโลก นักปราชญ์แห่ง
ดินแดนตะวนัออก (โหราจารย)์ ตามท่ีไดเ้ห็นดวงดาวปรากฏข้ึนในทิศตะวนัออกใน
ช่วงเวลาประสูติของพระผูไ้ถ่แห่งโลก ท่านผูเ้ฒ่าซีโมน และ ท่านอนันา ไดรั้บรู้ถึง
พระองค์ทางการส าแดงแห่งพระจิตเจา้ เม่ือพระองคถู์กน ามาถวายท่ีอารามแห่งพระ
เจา้ ยอห์นผูใ้หศี้ลลา้งบาป รับรู้ถึงพระองคเ์ม่ือพระองคท์รงเสด็จมายงัแม่น ้ าจอร์แดน 
เพื่อรับศีลล้างบาป เม่ือนั้นพระวิญญาณบริสุทธ์ิแห่งพระเจา้ได้เสด็จลงมาสถิตใน
พระองค์ในรูปลกัษณ์แห่งนกพิราบ และมีพระสุระเสียงของพระเจา้ตรัสยืนยนัว่า: 
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“ท่านผู้นีเ้ป็นบุตรท่ีรักของเรา เราชอบใจท่านมาก” (มธ. 3:17) และมีอีกหลายบุคคล
ท่ีรับรู้ในพระองค์ทางด้านค าสอนอนัปรีชาญาณยิ่งและการทรงท าอัศจรรย์ของ
พระองค ์

ความรอดของพวกเรา จากองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ ไดบ้รรลุผลไปไดโ้ดยค า
สอนของพระองค,์ ชีวติของพระองค,์ การส้ินพระชนมข์องพระองค ์และการคืนพระ
ชนมใ์นวนัท่ีสามหลงัการส้ินพระชนมข์องพระองค ์

ค าสอนของพระองคเ์ป็นส่ิงท่ีช่วยกูพ้วกเราจากบาป ถา้พวกเรายอมรับส่ิงน้ี
ด้วยจิตวิญญาณอนัแท้จริง และยอมรับท่ีจะประพฤติปฏิบติัตามและพยายามท่ีจะ
ด าเนินชีวิตอย่างพระผูไ้ถ่ของเรา เหมือนดัง่ท่ีเรารับค าล่อลวงของเหล่าซาตาลและ
มารร้ายดัง่ท่ีมนุษยผ์ูแ้รกไดรั้บเอามาและเป็นผลแห่งบาปและผลแห่งความตายใน
มนุษย ์ เปล่ียนเป็นยอมรับค าสอนอนัแทจ้ริงของพระคริสตเ์จา้ ท่ีเราเหล่าชาวคริสต์
เตียนพึงรับเอามาซ่ึงค าสอนของพระองค์ดว้ยจิตใจอนัแทจ้ริง เม่ือนั้นผลแห่งความ
ศกัด์ิสิทธ์ิในชีวติก็จะบงัเกิดข้ึนในชีวิตเรา และการไร้ซ่ึงความตายทางดา้นมืดของจิต
วญิญาณก็จะสูญไป 

 
 

ส่วนที่ส่ีของบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือ 

 

4. ในสมัยของ ปอนทอิสั ปีลาต พระองค์ทรงถูกตรึงทีพ่ระกางเขนเพือ่เหล่า
ข้าพระองค์ทั้งหลาย 
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ในส่วนท่ีส่ีของบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือน้ีพูดเก่ียวกบัพระเยซูคริสต์
ไวว้่า ในช่วงเวลาการปกครองของกษตัริยโ์รมนัในแผ่นดินของชาวยิวซ่ึงปกครอง
โดย ปอนทิอัส ปิลาต Pontius Pilate พระเยซูคริสต์เจา้ไดถู้กตรึงไวท่ี้กางเขนเพื่อไถ่
บาปแก่เรามนุษยทุ์ก ๆ คน เพราะว่าพระองคน์ั้นเป็นองคท่ี์ไร้ซ่ึงบาป แต่ส าหรับการ
ท่ีพระองคถู์กตรึงท่ีกางเขนนั้นพระองคท์รงไดรั้บความทรมานเยีย่งมนุษยทุ์กประการ
อยา่งแทจ้ริง และทรงส้ินพระชนมแ์ละทรงถูกฝังไว ้
 แน่นนอนวา่ ความทรมานของพระผูไ้ถ่ของเราน้ีเป็นไปตามธรรมชาติของ
มนุษยอ์ยา่งแทจ้ริงโดยไม่มีพระผูเ้ป็นเจา้สนบัสนุนและช่วยเหลือแต่อยา่งใด และ
ไม่ไดถู้กทรมานบนกางเขนเพราะบาปของพระองคเ์อง แต่เพื่อไถ่บาปเพื่อชนชาติ
มนุษยท์ั้งปวง พระศพของพระองคห์ลงัส้ินพระชนมแ์ลว้ไดถู้กฝังไวท่ี้หลุมฝังศพท่ี
ท าไวโ้ดย โยเซฟ แห่งอารีมาเธีย และพระวญิญาณของพระองคก่์อนการคืนพระชนม์
ไดท้รงเสด็จลงไปยงันรก เพื่อทรงปลดปล่อยเหล่าวญิญาณบรรพบุรุษของเราตั้งแต่ 
อดมั และอีวา เป็นตน้มา รอคอยในพระองค ์
 นรกคือสถานท่ี ท่ีเป็นดินแดนท่ีไม่มีซ่ึงพระเจา้ ไร้ซ่ึงแสงสวา่งแห่งคุณธรรม
และความสงบสุข ท่ีนั้นคืออาณาจกัรท่ีครอบครองโดยมารร้าย ความสัมพนัธ์ทางดา้น
จิตวิญญาณกบัค าว่านรก คือความหมายท่ีมีสถานะท่ีมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจ และ
ความทนทุกขท์รมานอยา่งยิง่ 
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 พระเยซูคริสต์เจา้คือมนุษยโ์ดยสมบูรณ์ และคือพระบุตรแห่งพระเจา้โดย
พระประสงคข์องพระบิดา (ดงัเช่นพระด ารัสของพระองคเ์พียงค าเดียวสามารถท่ีจะ
ท าลายลา้งเหล่าศตัรูไดท้ั้งส้ิน) การท่ีพระองคไ์ดถู้กตรึงไวท่ี้กางเขนนั้นเป็นการไถ่
บาปส าหรับเรามนุษยท์ั้งมวล และการท่ีใครถูกโทษประหารตรึงกางเขนในสมยันั้น 
เป็นการลงทณัฑ์ท่ีทรมานทารุณอยา่งน่าอบัอายและโหดร้ายท่ีสุด  และการลงทณัฑ์
รูปแบบน้ีเป็นสัญลกัษณ์แห่งความอาฆาตพยาบาทร้ายของมนุษย ์และเป็นสัญลกัษณ์
แห่งความชดัเจนของการคน้หาในอ านาจแห่งมารร้าย การทรมานอนัน่าสยดสยองน้ี
เป็นการคิดกระท าข้ึนโดยมนุษย ์โดยการเป่าหูของมารร้าย ท่ีไดช้กัน าให้เหล่ามนุษย์
ตกไปอยูใ่นความริษยา, ความเกียจชงั, ความดึงดนั และความตายในท่ีสุด พระองคผ์ู ้
ไถ่บาปของพวกเราทรงทนในความทุกข์ทรมานในการลงทณัฑ์อนัน่าอบัอายน้ีบน
กางเขนในคร้ังนั้นและทรงส้ินพระชนม์ และได้ทรงคืนพระชนม์ในวนัท่ีสามโดย
พระกางเขนแห่งชีวติของพระองค ์พระคริสตไ์ดท้รงท าลายหวัหนา้ใหญ่แห่งมารร้าย
ลง และทรงเปล่ียนพระกางเขนของพระองค์ให้เป็นชยัชนะเหนือความชั่วร้ายและ
ความมรณาทั้งปวงตลอดกาล  พระเยซูเจา้ไดท้รงหลัง่พระโลหิตของพระองคบ์นพระ
กางเขนของพระองคใ์หศ้กัด์ิสิทธ์ิ  และใชค้วามรักของพระองคน์ าทางไปสู่ชยัชนะทั้ง
ปวง ถึงแมผู้ท่ี้ไดก้ระท าผิดร้ายแรงแต่ไดก้ลบัใจไปในทางของพระคริสต์ผูไ้ถ่อย่าง
แทจ้ริง ในห่วงเวลาน้ีน่ีเอง แมค้วามตายและความทุกขท์รมานทั้งปวงก็ไม่สามารถท่ี
จะหนัเหความร่ืนภิรมยอ์นัเป็นนิรันดร์ของพระผูเ้ป็นเจา้ออกไปได ้ถา้พวกเรายินดีท่ี
จะอยู่ในพระองค์และประพฤติปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ สวรรค์ของ
พระองคก์็จะคงอยูก่บัพวกเราตลอดกาล 
 ค าในบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือท่ีว่า “ได้รับการทนทุกข์ทรมานและ
ทรงถูกฝังไว้”  เป็นการบ่งบอกถึงการคดัคา้นของผูน้อกรีตบางพวกท่ีใชค้  าสอนท่ีไม่
เป็นจริงท่ีวา่ พระเยซูคริสตน์ั้นไม่ไดท้นทุกข์ทรมานท่ีกางเขนอยา่งแทจ้ริง แต่ความ
ทนทุกข์ทรมานของพระองค์เป็นเพียงแค่ทศันวิสัยของความทรมานและความตาย
เท่านั้น 
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 ค าท่ีวา่ “ต่อ ปอนติอสั ปีลาต” แสดงใหเ้ห็นถึงความจริงท่ีวา่ ช่วงเวลา
ประวติัศาสตร์แห่งการทนทุกขท์รมานของพระเยซูเจา้นั้น ไดเ้กิดข้ึนในเวลาของการ
ครองราชยข์อง ปอนติอสั ปีลาต จริง ๆ ในช่วงเวลาของการทนทุกขท์รมานบน
กางเขนของพระเยซูเจา้ “ไดเ้กิดความมืดไปทัว่แผน่ดิน” (ลก.23:44) ท่ีมีกล่าวไวใ้น
พระคมัภีร์ เก่ียวกบัความมืดน้ีเอง ชาวต่างชาติ นกัประพนัธ์ นกัประวติัศาสตร์และ
นกัดาราศาสตร์ชาวโรมนับางคนคือ เฟลก้อน ‘Flegont’, ฟอล, ยูนีอสั แห่อฟัริกา 
Junius Afrikan ในช่วงเวลานั้นไดเ้ป็นพยานยนืยนัไว ้ และหน่ึงในพวกเขานั้น ไดร้้อง
อุทานเสียงดงัวา่ “ใครบางคนจากพระเจา้ไดส้ิ้นพระชนมแ์ลว้!” นกัปรัชญาผูมี้
ช่ือเสียงจากเมือง เอเธนส์แห่งประเทศกรีก คือ ดีโอนีสซ่ี อเรโอปากตี Dionysius 

Areopagite ซ่ึงในช่วงเวลานั้นไดอ้ยูท่ี่ประเทศ อิยปีต ์ ในเมือง เกลีโอโปล ์ Heliopolis 
ไดเ้กิดความมืดข้ึนในทนัใด เขาไดก้ล่าวไวว้า่ “หรือน้ีคือความทรมานของพระผูส้ร้าง 
หรือวา่โลกก าลงัจะถึงคราวพินาศแลว้” ผลพวงหลงัจากการเทศนาของท่านอคัรทูต
เปาโลน้ีเอง ท่าน ดีโอนีสซ่ี ไดย้อมรับในพระคริสตเ์จา้ และท่านก็ไดเ้ป็นสังฆราช
ท่านแรกแห่งเมืองเอฟัสดว้ย 
 ค าท่ีวา่ “การทนทุกข์ทรมานอนัยาวนานของพระองค์เอง” 
 พวกเราขอน้อมค านับต่อพระกางเขนของพระองค์ และขอสรรเสริญต่อการ
คืนพระชนม์ของพระองค์ 
 เก่ียวกบัการคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสตเ์จา้นั้น มีกล่าวไวใ้นล าดบัของ
ส่วนท่ีหา้ของบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือ 
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ส่วนที่ห้าของบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือ 

 

 5. พระองค์ทรงส้ินพระชนม์และถูกฝังไว้ ทรงกลบัคืนพระชนมชีพในวนัที่
สาม ตามทีพ่ระคัมภีร์ได้เขียนไว้ 

 ในส่วนท่ีหา้แห่งบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือ ไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบัการคืน
พระชนมข์องพระเยซูคริสตเ์จา้ในวนัท่ีสามหลงัจากการส้ินพระชนมข์องพระองค ์



 
 
   

 672 

เกีย่วกบัศรัทธาความเช่ือ และการด ารงชีวติของชาวคริสเตยีน 

  ดงัท่ี ในพระคมัภีร์ฉบบัพนัธสัญญาเดิม ท่ีเหล่าผูเ้ผยพระวจนะแห่งพระเจา้
ไดก้ล่าวท านายไวอ้ยา่งกระจ่างเก่ียวกบัการทนทุกขท์รมาน, การส้ินพระชนม,์ และ
การถูกฝังไวข้องพระผูไ้ถ่ และเก่ียวกบัการคืนพระชนมชีพของพระองค ์ ดงัเช่นท่ีได้
กล่าวไวว้า่ “ตามท่ีไดเ้ขียนไว”้ กบัค าท่ีวา่ “ตามท่ีไดเ้ขียนไว”้ นัน่ไม่เพียงแค่
สอดคลอ้งไปกบัส่วนท่ีหา้แห่งบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือน้ีเท่านั้น แต่ยงั
สอดคลอ้งไปกบับทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือส่วนท่ีส่ีอีกดว้ย 

 พระเยซูคริสต์เจา้ไดท้รงส้ินพระชนม์ในวนัศุกร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ประมาณบ่าย
สามโมงเย็นของเวลาท้องถ่ินและทรงคืนพระชนม์หลังเท่ียงคืนของวนัเสาร์ ซ่ึง
เร่ิมตน้วนัแรกของสัปดาห์ ซ่ึงเป็นวนัอาทิตยแ์ห่งการคืนพระชนม์ของพระองค์ แต่
ในช่วงเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายโมงจึงรับเอาวนันั้นไวเ้ต็มวนั ดังนั้ นจึงกล่าวได้ว่า 
พระองคท์รงส้ินพระชนมใ์นหลุมพระศพเป็นเวลาสามวนั 

 สถานภาพการส้ินพระชนม์ของพระเยซูเจ้า ก่อนการคืนพระชนม์นั้ น
คริสตจกัรดั้งเดิมอนัศกัด์ิสิทธ์ิออร์โธด็อกซ์ไดข้ยายความของค าศพัทไ์วด้งัน้ีวา่ “ใน
หลุมศพ มีพระมงัสา (หรือพระวรกาย) ในนรก มีพระวิญญาณของพระเจา้ ในสวรรค ์
มีเหล่าอนัธพาล และบนพระบลัลงักพ์ระองคคื์อพระคริสตผ์ูท้รงสถิตกบัพระบิดาเจา้
และพระจิตเจา้ ทุกส่ิงบริบูรณ์เตม็ไร้ซ่ึงการพรรณา” 

 เราทราบกนัดีว่า ดงัท่ีพนัธสัญญาฉบบัเดิมและพนัธสัญญาฉบบัใหม่ของ
หนงัสือพระคมัภีร์นั้น ความตาย และการฟ้ืนคืนชีพนั้นเกิดข้ึนกบัมนุษยเ์พียงไม่ก่ีคน 
แต่ในท่ีน้ีเหล่าคนตายท่ีฟ้ืนคืนชีพข้ึนมา เป็นการฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาเป็นคร้ังสุดทา้ยของ
ชีวิตทางโลกของความมรณาของร่างกาย เหตุเพราะทุกคนก็จะต้องตาย พระเยซู
คริสต์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงคืนพระชนม์ข้ึนมาจากความมรณาดว้ยพลงัแห่งพระผูเ้ป็น
เจา้ของพระองคเ์อง ทรงพระชนมข้ึ์นมาเป็นรูปกายเดิม ดงัท่ีเคยทรงพระชนมอ์ยู ่ทรง
พระกายทิพย ์และไร้ซ่ึงความมรณา พระองค์ทรงเสด็จออกจากหลุมพระศพโดยท่ี
ไม่ไดแ้ตะตอ้งฉลากตราประทบัหลุมศพ ไม่ไดท้รงแตะตอ้งกอ้นหินท่ีปิดหลุมพระ



 
 
   

 673 

เกีย่วกบัศรัทธาความเช่ือ และการด ารงชีวติของชาวคริสเตยีน 

 ศพของพระองค์ หรือแมแ้ต่ยามท่ีเฝ้าหลุมพระศพของพระองค์ก็ไม่รู้สึกตวัถึงการ
เสด็จออกมาของพระองคจ์ากหลุมพระศพ 

 พระผูเ้ป็นเจา้ ได้ทรงเปิดเผยแก่มนุษยเ์ก่ียวกบัการคืนพระชนมชีพของ
พระองค ์โดยผา่นทางผูเ้ป็นเทวดา ท่ีเป็นผูก้ล้ิงกอ้นหินเปิดหลุมพระศพของพระองค์
ออก โดยมีทหารยามเฝ้าหลุมพระศพของพระองค ์ณ ท่ีนั้นไดเ้ป็นสักขีพยาน และได้
วิ่งหนีต่ืนออกไปดว้ยความกลวั หลงัจากนั้นเทวดาไดแ้จง้ข่าวเก่ียวการคืนพระชนม์
ของพระเยซูคริสตต่์อสตรีผูไ้ดน้ ้ ามนัหอมมาชโลมแก่พระเยซู เม่ือคร้ังท่ีพระเยซูทรง
พระชนม์อยู่  และท้ายท่ีสุดพระเยซูคริสต์เจ้าเองได้ทรงปรากฏพระวรกายของ
พระองค์ และอยู่ทรงร่วมกบัเหล่าสาวกของพระองคเ์ป็นระยะเวลาส่ีสิบวนั และต่อ
เหล่าผูท่ี้คอยติดตามพระองค์ก็ยงัได้เป็นสักขีพยานยืนยนัถึงการคืนพระชนม์ของ
พระองค์อีกด้วย (และยงัได้ให้เหล่าสาวกบางคนได้แตะตอ้งแผลท่ีพระวรกายของ
พระองค์เม่ือคร้ังท่ีทรงถูกตรึงท่ีกางเขนและถูกแทงโดยหอกท่ีสีข้าง) และยงัได้
สนทนากบัพวกเขาเก่ียวกบัความลบัแห่งแผน่ดินสวรรคอี์กดว้ย 

 ในวนัอาทิตยแ์ห่งการคืนพระชนมข์องพระองค ์ เราไดมี้การร้องเพลงเป็นบท
สวดสรรเสริญแด่พระองคว์า่: “พระคริสต์เจ้า ทรงคืนพระชนม์จากความมรณา ทรง
มีชัยเหนือความมรณา และทรงประทานชีวติแก่ผู้ทีอ่ยู่ในหลุมศพ” 

 การส้ินพระชนมข์องพระองคน์ั้นมีชยัเหนือความตายทั้งปวง และผูล่้วงลบัท่ี
อยู่ในหลุมศพทั้งปวงนั้นก็ไดรั้บการประทานชีวิตนิรันดรโดยทางพระองค์ ตอนน้ี
พระองคท์รงเสด็จมาดว้ยชีวิตนิรันดร์ ดว้ยพระวรกายแห่งพระชนมใ์หม่ ดงัเช่นพระ
วรกายทิพยแ์ห่งพระชนมใ์หม่ของพระแม่มารียเ์จา้ ท่ีพระองคไ์ดท้รงชุบข้ึนหลงัการ
ส้ินพระชนมข์องพระนาง  มนุษยทุ์ก ๆ คนก็เช่นกนั พวกเราก็จะไดรั้บการชุบชีพเป็น
กายทิพยข้ึ์นใหม ่เม่ือมีการเสด็จมาในคร้ังท่ีสองของพระผูเ้ป็นเจา้ผูไ้ถ่ของเรา เม่ือนั้น
ทุก ๆ คนจะฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง (ดงัจะมีกล่าวไวใ้นบทสวดสัญลกัษณ์แห่ง
ความเช่ือในส่วนท่ี 11) 
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  ซ่ึงรูปลักษณ์น้ียงัได้มีการกล่าวท านายโดยเพิ่มเติมไวโ้ดยท่านผูเ้ผยพระ
วจนะ โฮเชยา ท่ีวา่: “ควรทีเ่ราจะไถ่เขาให้พ้นอ านาจแดนคนตายหรือ ควรที่เราจะไถ่
เขาให้พ้นความตายหรือ โอ มัจจุราชเอ๋ย วิบัติของเจ้าอยู่ที่ไหน โอ แดนคนตายเอ๋ย 
ความพนิาศของเจ้าอยู่ที่ไหน ความเมตตาเอ็นดูได้ถูกบดบังไว้พ้นสายตาของเราแล้ว 
(ฮชย.13:14) 

 

ส่วนที่หกของบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือ 

6. พระองค์ทรงเสด็จสู่สรวงสวรรค์ ประทบัอยู่เบือ้งพระหัตถ์ขวาของพระบิดา
ของพระองค์ 

 

ในส่วนท่ีหกของบทสวดภาวนาสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือ ไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบั
ความบริสุทธ์ิแห่งพระวรกาย (พระกายทิพย)์ ของพระเยซูคริสต์เจา้ ท่ีทรงเสด็จสู่
สรวงสวรรค ์และทรงเสด็จประทบัขา้งเบ้ืองพระหตัถข์วาของพระบิดาเจา้ 

การเสด็จสู่พระบิดาบนสรวงสวรรค์ของพระองค์นั้น ส าเร็จผ่านพน้ไปใน
ช่วงเวลาส่ีสิบวนัหลงัการคืนพระชนมข์องพระองค ์

พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงเสด็จสู่สรวงสวรรค์ด้วยรูปกายของมนุษย์ของ
พระองค ์(ท่ีประกอบไปดว้ยเน้ือกาย และจิตใจ) และความเป็นพระเจา้ของพระองคท่ี์
ยงัคงมีอยูก่บัพระบิดาเจา้ตลอดเวลา 

“ทรงประทบัขา้งบลัลงักข์องพระบิดาเจา้” หมายถึง พระองคท์รงเสด็จ
ประทบัขา้งพระหตัถข์วาของพระบิดาเจา้เป็นองคแ์รก ความหมายของค า ๆ น้ีไดใ้ห้
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ความหมายไวอ้ยา่งเจาะจงวา่ จิตใจและร่างกายแห่งความเป็นมนุษยข์องพระเยซู
คริสตเ์จา้นั้น ทรงรับเอามาดัง่เช่นความเป็นพระคริสตเ์จา้ในพระองคเ์องดว้ยเช่นกนั 

กับการเสด็จข้ึนสู่สรวงสวรรค์ของพระเยซูคริสต์เจ้าของพวกเรานั้ น 
พระองค์ไดร้วมแผ่นดินโลกกบัสวรรค์เขา้ไวด้ว้ยกนั และทรงยกชูความเป็นมนุษย์
ของพระองค์ข้ึนไปกบัพระองค์ ณ บลัลงัก์แห่งพระบิดาเจา้ของพระองค์ และทรง
แสดงให้เราได้ทราบถึงบรรพบุรุษของเบ้ืองบนในอาณาจกัรแห่งสรวงสวรรค์แห่ง
พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีได้เปิดเผยแก่พวกเราขณะน้ีว่า  น้ีคือท่ีส าหรับพวกเราทุก ๆ คนท่ีเช่ือ
ในพระองค ์

“ผู้ใดมีชัยชนะ (เหนือบาป และความชัว่ร้ายทั้งปวง) เราจะให้ผู้น้ันน่ังกบัเรา 
บนพระทีน่ั่งของเรา เหมือนกบัทีเ่ราได้เคยมีชัยชนะแล้ว และได้น่ังกบัพระบิดาของ
เราบนพระทีน่ั่งของพระองค์ ใครมีหูกใ็ห้ฟังข้อความซ่ึงพระวญิญาณได้ตรัสไว้แก่
คริสตจักรทั้งหลายเถิด”  ขอ้ความน้ีไดท้รงตรัสไวโ้ดยพระเยซูคริสตเ์จา้ (วว.3:21-22) 

 

ส่วนที่เจด็ของบทสวดสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือ 

 

 7. พระองค์จะเสด็จมาอกีคร้ังด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพือ่ทรงพพิากษา     เหล่า
คนเป็นและคนตายอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวนัส้ินสุด 
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  ในส่วนท่ีเจ็ดของบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือน้ีไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบั การ
เสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสตเ์จา้บนแผ่นดินโลก    เพื่อพิพากษาเหล่ามนุษย์
ทุก ๆ คน ทั้งคนเป็นและคนตาย ผูท่ี้เป็นข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง และหลงัจากการพิพากษา
อนัน่าเกรงกลัว ก็จะได้เขา้ไปในอาณาจกัรแห่งพระคริสต์ ซ่ึงเป็นสถานท่ี ท่ีไม่มี
จุดส้ินสุดแห่งกาลเวลา 

 ในการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระคริสตน้ี์ไดมี้การพูดไวอ้ยา่งกระจ่างชดัใน
หนงัสือพระคมัภีร์ ดงัตวัอย่างเช่น เม่ือพระเยซูคริสต์เจา้เสด็จข้ึนสู่สรวงสวรรค์แลว้ 
เหล่าเทวดาก็ปรากฏต่ออคัรทูตของพระเยซูคริสต์เจา้ และกล่าวว่า “พระเยซูผูท้รง
เสด็จข้ึนสู่สรวงสวรรคอ์งคน้ี์ จะเสด็จกลบัมาอีคร้ังหน่ึงบนแผน่ดินโลก ดงัรูปลกัษณ์
เดิมท่ีพระองคเ์ป็นอยูน้ี่  (ในพระวรกายแห่งความเป็นมนุษย)์ ดงัเช่นท่ีพวกท่านได้
เห็นพระองคเ์สด็จข้ึนสู่สรวงสวรรค”์ 

 ในการเสด็จมาคร้ังท่ีสองบนแผ่นดินโลกของพระองคน์ั้น จะไม่เหมือนกบั
การเสด็จมาในคร้ังแรกของพะองค ์ในคร้ังแรกของการเสด็จมาของพระองคน์ั้น เป็น
รูปโฉมของมนุษยท่ี์มีแต่ความรักความเสียสละและความเผื่อแผต่่อเพื่อนมนุษย ์ ดงัท่ี
พระองคไ์ด้ทรงสละพระชนมชีพของพระองคใ์นการทนทุกขท์รมานบนไมก้างเขน
เพื่อไถ่บาปแก่พวกเราทุก ๆ คน พระองคไ์ดท้รงถือประสูติในคอกสัตว ์ทรงอาศยัอยู่
อย่างเร่ร่อน และได้ทรงส้ินพระชนม์บนไม้กางเขนท่ีได้ตอกตรึงพระองค์ไว้
ท่ามกลางความโกรธแคข้องเหล่าคนบาป และเม่ือไหร่ท่ีการเสด็จมาในคร้ังท่ีสอง
ของพระองคจ์ะเกิดข้ึนอยา่งไม่คาดฟัน ยิ่งกวา่องคก์ษตัริยผ์ูย้ิ่งใหญ่ ดงัท่ีมีกล่าวไวใ้น
หนงัสือพระคมัภีร์ของท่านมทัธิวท่ีว่า “ด้วยว่าฟ้าแลบมาจากทิศตะวันออก ส่องไป
จนถึงทิศตะวันตกฉันใด การเสดจ็มาของพระเยซูคริสต์เจ้าในคร้ังท่ีสองกจ็ะเป็นฉัน
นั้น” (มธ.24:27) การเสด็จมาของพระคริสตเ์จา้ผูไ้ถ่บาปของเรา จะไม่ปรกติธรรมดา
เหมือนทัว่ไป  ดงัท่ีมีกล่าวไวใ้นหนงัสือพระคมัภีร์ของท่านมทัธิวท่ีว่า “แต่พอส้ิน
ความทุกข์ลาํบากแห่งวนัเหล่านั้นแล้ว ดวงอาทิตย์จะมืดไป และดวงจันทร์จะไม่ส่อง
แสง ดวงดาวท้ังปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาส่ิงท่ีมีอํานาจท้ังป วงในท้องฟ้าจะ
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 สะเทือนสะท้าน เม่ือนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์ (พระกางเขน) จะปรากฏขึน้บนท้องฟ้า 
มนุษย์ทุกชาติท่ัวโลกจะตีกอกร้องไห้ แล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆใน
ท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและพระสิริเป็นอันมาก พระองค์ทรงใช้เหล่าทูตสวรรค์ของ
พระองค์ มาด้วยเสียงแตรอันดังย่ิงนัก ให้รวบรวมคนท้ังปวงท่ีพระองค์ทรงเลือกสรร
ไว้แล้ว ท้ังส่ีทิศนั้น ตั้งแต่ท่ีสุดฟ้าข้างนีจ้นถึงท่ีสุดฟ้าข้างโน้น”(มธ. 24:29-31) และ
การพิพากษาประชาชาติทั้งหลายของพระองคก์็จะเกิดข้ึนกบั (ผูมี้ชีวิตอยูบ่นแผน่ดิน
ตั้งแต่เร่ิมสร้างโลก) และพวกเราทุก ๆ คน ทั้งกบัคนชอบธรรมและคนอธรรม เป็น
ดงัน้ี  “เม่ือบุตรมนุษย์ทรงพระสิริเสด็จมากับท้ังหมู่ ทูตสวรรค์ เม่ือนั้นพระองค์จะ
ประทับบนพระท่ีนั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์ บรรดาประชาชาติต่าง  ๆ จะประชุม
พร้อมกันต่อเบือ้งพระพักตร์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงแยกมนุษย์ท้ังหลาย
ออกเป็นสองพวก เหมือนอย่างผู้เลีย้งแกะจะแยกแกะออกจากแพะ ส่วนฝูงแกะนั้นจะ
ทรงจัดให้อยู่ เบือ้งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ แต่ฝูงแพะนั้นจะทรงจัดให้อยู่ เบือ้งซ้าย 
ขณะนั้น พระมหากษัตริย์จะตรัสแก่บรรดาผู้ ท่ีอยูเบือ้งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ว่า 
ท่านท้ังหลายท่ีได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักรซ่ึงได้
ตระเตรียมไว้สําหรับท่านท้ังหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก เพราะว่าเม่ือเราหิว ท่าน
ท้ังหลายก็ได้จัดหาให้เรากิน เรากระหายนํา้ท่านก็ให้เราด่ืม เราเป็นแขกแปลกหน้า 
ท่านกไ็ด้ต้อนรับเราไว้ เราเปลือยกายท่านกไ็ด้ให้เส้ือผ้าเรานุ่งห่ม เม่ือเราเจ็บป่วยท่าน
ก็ได้มาเย่ียมเอาใจใส่เรา เม่ือเราต้องจาํอยู่ในพันธนาคาร ท่านก็ได้มาเย่ียมเรา  เวลา
นั้นบรรดาผู้ชอบธรรมจะกราบทูลว่า พระองค์เจ้าข้า ท่ีข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรง
หิวหรือทรงกระหายนํา้ และได้จัดมาถวายแด่พระองค์นั้นเม่ือไร ท่ีข้าพระองค์ได้เห็น
พระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้หรือเปลือยพระกายและได้สวม
ฉลองพระองค์ให้แต่เม่ือไร ท่ีข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือต้องจาํอยู่ ใน
พันธนาคารและได้มาเฝ้าพระองค์นั้นตั้งแต่เม่ือไร แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบ
กับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านท้ังหลายว่า ซ่ึงท่านได้กระทาํแก่คนใดคนหน่ึงใน
พวกพ่ีน้องของเรานี ้ถึงแม้จะตํา่ต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทาํแก่เราด้วย จากนั้น
พระองค์กจ็ะตรัสกับบรรดาผู้ ท่ีอยู่ เบือ้งซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ท่านท้ังหลายผู้
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 ต้องแช่งสาปจงถอยไปจากเรา เข้าไปอยู่ในไฟบรรลัยกัลป์ซ่ึงไหม้อยู่ เป็นนิตย์ ซ่ึง
เตรียมไว้สาํหรับมารร้ายและสมนุของมันนั้น เพราะว่าเม่ือเราหิวท่านกมิ็ได้ให้เรากิน 
เรากระหายท่านกมิ็ได้ให้เราด่ืม เราเป็นแขกแปลกหน้าท่านกไ็ม่ได้ต้อนรับเราไว้ เรา
เปลือยกาย ท่านกไ็ม่ได้ให้เส้ือผ้าเรานุ่งห่ม เราเจ็บป่วยและต้องจาํอยู่ในพันธนาคาร 
ท่านไม่ได้เย่ียมเรา เขาท้ังหลายจะทูลตอบว่า พระองค์เจ้าข้า ท่ีข้าพระองค์ได้เห็น
พระองค์ทรงหิวหรือทรงกระหายนํา้หรือทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรือเปลือยพระกาย 
หรือประชวร หรือต้องจาํอยู่ในพันธนาคาร และข้าพระองค์มิได้ปรนนิบัติพระองค์
นั้นตั้งแต่เม่ือไร เม่ือนั้นพระองค์จะตรัสตอบเขาว่าซ่ึงท่านมิได้กระทาํแก่ผู้ตํา่ต้อย
ท่ีสุดสักคนหน่ึงในพวกนี ้กเ็หมือนท่านมิได้กระทาํแก่เราด้วย และพวกเหล่านีจ้ะต้อง
ออกไปรับโทษอยู่เป็นนิตย์แต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์” (มธ.25:31-46) 

 การตดัสินพิพากษาคร้ังน้ีเรียกได้ว่าเป็นการพิพากษาท่ีน่าเกรงกลัวท่ีสุด 
เพราะว่า พฤติกรรมการกระท าของมนุษยทุ์ก ๆ คนจะถูกเปิดเผยออกต่อหน้าทุก ๆ
คน  และจะปรากฏออกมาไม่เพียงแค่ความประพฤติดีและความประพฤติชัว่เท่านั้น 
แต่ยงัเปิดเผยถึงความประพฤติทุก ๆ อยา่งท่ีเคยกระท ามาของพวกเราตลอดชัว่ชีวิต ท่ี
อยู่บนผืนแผ่นดินโลก ทั้งทางวาจา ความคิดหรือประสงค์ปรารถนาท่ีไม่มีใครรู้มา
ก่อนก็จะถูกเปิดเผยออกต่อการพิพากษาในคร้ังน้ี 

 “เมื่อเวลาน้ันมาถึง” พระองคจ์ะทรงตรัส “เม่ือคนตายท่ีนอนอยู่ในหลุมศพ 
จะได้ยินพระสุรเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ้า และจะได้ออกมา บรรดาผู้ ท่ีได้
ประพฤติดีกฟ้ื็นขึน้สู่ชีวิต และบรรดาผู้ ท่ีได้ประพฤติช่ัวกจ็ะฟ้ืนขึน้สู่การพิพากษา” 
(ยน. 5:28-29) 

 เม่ือพระบุตรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ เสด็จมาบนแผ่นดินโลกคร้ังท่ีสองน้ีจะไม่มี
ใครเปิดเผยความลับแห่งค าพิพากษาน้ีได้ก่อนพระองค์เอง  จะไม่มีใครรู้หรือ
รับทราบได ้หรือแมแ้ต่เหล่าเทวดาผูรั้บใชข้องพระเจา้ มีเพียงพระบิดาเจา้ผูท้รงสถิต
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 อยูบ่นสรวงสวรรคห์น่ึงเดียวเท่านั้น  ดงันั้นพวกเราทุก ๆ คน จึงควรจะเตรียมตวัให้
พร้อมอยูต่ลอดเวลาต่อการเสด็จมาตดัสินพิพากษาของพระผูเ้ป็นเจา้ในคร้ังน้ี 

 เวลาแห่งการเสด็จมาในคร้ังท่ีสองของพระองค์ไม่มีใครทราบได ้แต่ว่าใน
พระด ารัสขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ (ท่ีมีเขียนบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์) ไดมี้การเขียน
บนัทึกเอาไวถึ้งลางบอกเหตุบางอย่างต่อการใกล้จะเสด็จมาของพระบุตรเจา้ และ
ก่อนจะถึงช่วงของเวลาแห่งการเสด็จมาของพระองค์น้ี จะมีการเทศนาเก่ียวกบัพระ
ด ารัสของพระเยซูเจ้าท่ีมีเขียนในพระคมัภีร์ต่อมวลมนุษย์บนโลกทุก ๆ คน ชาว
อิสราเอลหมู่มากจะหนักลบัมาหาในพระคริสตเ์จา้ แต่มีบางคนในพวกน้ีท่ีไม่ซ่ือสัตย์
และชัว่ร้ายผา่นเขา้มาอยูด่ว้ย ความถดถอยลงซ่ึงความรักต่อคนขา้งเคียง และมีความ
เช่ือน้อยลง ความชั่วร้ายและมลทินทั้งหลายก็จะเพิ่มข้ึน หลงัจากนั้นก็จะมีปรากฏ
เป็นผูเ้ผยพระธรรมเทียมเท็จ มีความขดัแยง้และสงครามเกิดข้ึนระหว่างมวลมนุษย์
ดว้ยกนัเอง เกิดความป่วยไขข้ึ้น เกิดแผน่ดินไหวและภยัธรรมชาติข้ึนในแต่ละพื้นท่ี 
ทา้ยท่ีสุดเม่ือส่ิงชัว่ร้ายแห่งโลกของเหล่ามนุษยถึ์งขีดสูงสุด แอนตีค้ริสต์ Antichrist ก็
จะปรากฏข้ึน 

 แอนต้ีคริสต์ หรือเหล่าผูท่ี้ต่อตา้นในพระคริสต์เจา้ ท่ีจะปรากฏออกมาใน
ระหว่างการส้ินสุดแห่งโลก และมนัก็จะพยายามทุกวิถีทางท่ีจะท าลายความเช่ือใน
พระคริสตเ์จา้ท่ีมีอยูบ่นแผน่ดินโลก แต่ในการเสด็จมาของพระคริสตเ์จา้ ผูท่ี้ควบคุม
การต่อตา้นในพระคริสต์เจา้ก็จะพบกบัจุดจบแห่งความมรณาของตนเองและต่อผูท่ี้
ติดตามของพวกมนัอยา่งน่าอนาถท่ีสุด รวมทั้งต่อเหล่ามารร้ายดว้ย 

 และหลงัจากนั้นแผน่ดินแห่งสวรรคข์องพระคริสตเ์จา้ก็จะมาถึง 
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ส่วนที่แปดของบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือ 

 

 8.  ข้าพเจ้าเช่ือ ในพระจิตอนัศักดิ์สิทธ์ิ พระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวติ พระผู้ทรง
บังเกดิจากพระบิดาทรงรับการถวายการสักการะ     และพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกบัพระ
บิดา  พระบุตร ผู้เป็นผู้เผยพระวจนะขององค์พระบิดา 
 ในส่วนท่ีแปดของบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือน้ี ไดก้ล่าวไวเ้ก่ียวกบั 
ลกัษณ์ท่ีสามแห่งพระไตรลกัษณ์เจา้ ซ่ึงเก่ียวกบั พระจิตศักดิ์สิทธ์ิ 
 พระจิตศกัด์ิสิทธ์ิทรงมีความเป็นพระเจา้แท ้ ดงัเช่นพระบิดาเจา้ และพระ
บุตรเจา้ พวกเราไดถื้อสัตยป์ฏิญาณในความเช่ือในพระองคแ์ละขนานนามพระองคว์า่ 
พระผู้เป็นเจ้า 

เช่นกนัท่ีพระจิตศกัด์ิสิทธ์ิไดถู้กเรียกวา่ พระผู้ทรงบัลดาลชีวติ  เพราะวา่
พระองคท์รงสถิตเป็นหน่ึงเดียวกบัพระบิดาเจา้และพระบุตรเจา้ เป็นดัง่ผูท้รง
ประทานชีวติแก่มวลมนุษยท์ั้งปวง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูมี้คุณธรรม เพราะฉะนั้น 
พระองคท์รงเป็นผูส้ถาปนาแห่งโลกดว้ยเช่นกนั เทียบเท่ากบัพระบิดาเจา้และพระ
บุตรเจา้ การบอกกล่าวถึงการสถาปนาโลกของพระคมัภีร์ท่ีวา่ “แผ่นดินกว่็างเปล่า
ความมืดอยู่เหนือนํา้ และพระวิญญาณของพระเจ้ากป็กอยู่เหนือนํา้นั้น” (ปฐก.1:2) 
พระเยซูคริสตเ์จา้เองไดท้รงกล่าวไวเ้ก่ียวกบั การถือก าเนิดใหม่ในพระพรแห่งพระ
จิตเจา้ วา่ “ถ้าผู้ใดไม่กาํเนิดใหม่จากนํา้และพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของ
พระเจ้าไม่ได้” (ยน.3:5) 
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ดงัเช่นพระจิตเจา้ทรงมีความเป็นพระเจา้แท ้ ในรูปลกัษณ์ท่ีสาม แห่งพระ

ไตรลกัษณ์เจา้อนัเป็นหน่ึงเดียวกนั ดงันั้นพวกเราทุกคนจึงถวายการ ค านับ และ 
สรรเสริญ ต่อพระองค ์เทียบเท่าเช่นเดียวกบัพระบิดาเจา้และพระบุตรเจา้ 

ค าวา่ “ทรงบังเกดิจากพระบิดาเจ้า” (คือ พระจิตเจา้ทรงก าเนิดมาจากพระ
บิดาเจา้) เป็นการบ่งบอกถึงลกัษณะส่วนพิเศษของพระจิตเจา้ ท่ีมีความแตกต่างไป
จากพระบิดาและพระบุตร ทรงถือก าเนิดมาจากพระบิดาเจา้ ในความเป็น
ลกัษณะเฉพาะของพระจิตเจา้น้ีเอง ท่ีมีออกมาจากพระบิดาเจา้ ดงัท่ีพระเยซูคริสตไ์ด้
ทรงตรัสไวก้บัเหล่าสาวกของพระองคไ์วว้า่ “แต่เม่ือองค์พระผู้ช่วยท่ีเราจะใช้มาจาก
พระบิดาหาท่านท้ังหลาย คือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้
เสดจ็มาแล้วพระองค์กจ็ะทรงเป็นพยานให้แก่เรา” (ยน.15:26) 

ค าวา่ “ในการท านายไว้ของเหล่าผู้เผยพระวจนะ” มีความหมายวา่ “การตรัส
ผา่นของพระผูเ้ป็นเจา้ทางผูเ้ผยพระวจนะ” เหล่าผูเ้ผยพระวจนะไดท้  านายถึงอนาคต 
และไดเ้ขียนบนัทึกไวใ้นหนงัสือพระคมัภีร์ โดยมาจากการตรัสทางพระสุรเสียงของ
พระจิตเจา้ผ่านโสตของผูเ้ผยพระวจนะ เพราะฉะนั้นการบนัทึกขอ้ความของพวก
ท่านผูเ้ผยพระวจนะนั้นเรียกไดว้า่มาจากแรงดลใจจากพระจิตเจา้ ฉะนั้นจึงกล่าวไดว้า่     
“ผูเ้ผยพระวจนในพระด ารัสแห่งพระจิตเจา้”  เพื่อท่ีวา่จะไม่มีใครมีขอ้ขอ้งใจวา่ พระ
คมัภีร์นั้น เหล่าสาวกและเหล่าผูเ้ผยพระวจนไดมี้การเขียนข้ึนมากนัอยา่งไร การเขียน
บนัทึกข้ึนมาของพระคมัภีร์น้ีไม่ไดเ้ขียนข้ึนมาจากความคิดของพวกท่านเองเหมือน
นกัประพนัธ์อ่ืนทัว่ ๆไป แต่ไดเ้ขียนบนัทึกข้ึนโดยมีพระจิตเจา้เป็นองค์ชกัน าโดยมี
พระสุรเสียงของพระจิตเจา้ทรงกระซิบผา่นทางหูของพวกท่าน ดงันั้นทุกถอ้ยค าของ
ตวัอกัษรในหนงัสือพระคมัภีร์ฉบบัเก่า และฉบบัใหม่จึงบรรจุเต็มไปดว้ยความสูงส่ง
แห่งความศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้แท ้เป็นพระด ารัสแห่งพระเจา้ และเป็นการส าแดง
เปิดเผยองคข์องพระเจา้อยา่งแทจ้ริง 

เก่ียวกบัพระจิตเจา้ท่ีมีพระสุระเสียงผา่นทางเหล่าอคัรสาวกนั้น ในบทสวด
สัญลกัษณ์แห่งความเช่ือน้ีไม่ไดก้  าหนดข้ึน  เพียงแค่เพราะว่ามีใครขอ้งใจสงสัยแต่
อยา่งใดในช่วงเวลานั้น ๆ 
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และบดัน้ี พระจิตเจา้ไดส่้งสารแห่งพระพรอนัประเสริฐแท ้       แก่เหล่าคริส

เตียน        โดยผา่นทางศาสนจกัรแห่งพระคริสตเ์จา้ โดยทางบทสวดภาวนา โดยทาง
พิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิของคริสต์ศาสนจกัร และในพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ีน่ีเอง ท่ี
พระจิตเจา้ส่องแสงสวา่งแก่จิตใจของเหล่าชาวคริสตชนและให้ความอบอุ่นแก่จิตใจ
แก่ผูท่ี้มีความรักในพระเจา้ และรักในผูใ้กลชิ้ด และขจดัมลทินแห่งบาปทั้งปวงท่ีคอย
รบกวนจิตใจ 

พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเรียกพระจิตว่า  “พระวิญญาณแห่งความจริง” 
(ยน.14:17, 15:16, 16:13)  ผูท่ี้คอยป้องกนั  “จากความผิดบาปท้ังมวล และคาํหม่ิน
ประมาททุกอย่างจะโปรดยกโทษให้มนุษย์ได้ เว้นแต่ค าหมิ่นประมาทพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิจะทรงโปรดยกโทษให้มนุษย์ไม่ได้”  (มธ.12:31) 

การกล่าวค าหม่ินประมาทแก่พระวญิญาณบริสุทธ์ิเจา้นั้น ท่ีเรียกไดว้า่ “จงใจ 
และแข็งกร้าวท่ีจะต่อตา้นความจริง เพราะพระเยซูได้ทรงกล่าวไวว้่า “เพราะพระ
วญิญาณทรงเป็นความจริง”  (ยน.5:6)  และความจงใจและความแข็งกร้าวน้ีเองท่ีคอย
ต่อตา้นความจริง และคอยชกัน ามนุษยอ์อกไป จากความอ่อนนอ้มถ่อมตน และการ
ส านึกในความผดิ และถา้ไร้ซ่ึงความส านึกผิดน้ีแลว้ก็ไม่สามารถท่ีจะให้อภยัได ้ดว้ย
เหตุน้ีเองท่ีบาปของ  “การหม่ินประมาทต่อพระจิตเจา้”  จึงไม่สามารถท่ีจะใหอ้ภยัได ้

พระวิญญาณบริสุทธ์ิเจา้ ได้ทรงเปิดเผยส าแดงองค์ต่อมนุษยใ์นรูปลกัษณ์
ของนกพิราบท่ีเห็นได้จากการปรากฏออกมา ขณะการเขา้ศีล จุ่มของพระเยซูเจา้ท่ี
แม่น ้ าจอร์แดน และอีกคร้ังหน่ึงในวนัท่ีห้าสิบหลงัจากการเสด็จสู่สรวงสวรรค์ของ
พระเยซูคริสต์เจา้ ท่ีขณะนั้นพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดเ้สด็จลงมาสถิตบนเหล่าสาวก
ของพระเยซูคริสต ์ในรูปของ ลิน้ไฟ 
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ส่วนที่เก้าของบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือ 

 

9. (ข้าพเจ้าเช่ือ) ว่ามีพระอาณาจักหน่ึงเดียว ศักดิ์ สิทธ์ิสากลและสืบ
เน่ืองมาจากอคัรสาวก 

ในส่วนท่ีเก้าของบทสวดสัญลักษณ์แห่งความเช่ือน้ี ได้กล่าวไวเ้ก่ียวกับ
พระศาสนจกัรแห่งพระคริสตเ์จา้ ท่ีองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ไดท้รงสถาปนาก่อตั้งข้ึนมา
บนแผน่ดินโลกดว้ยพระองคเ์อง เพื่อท่ีจะช าระเหล่าคนบาป และรวบรวมพวกเขา เขา้
มาไวใ้นพระเจา้ 

ศาสนจกัรน้ีเรียกรวมไปจนถึงชาวคริสตจกัรดั้งเดิมทุก ๆ คน ท่ียงัมีชีวิตอยู่
และรวมไปถึงผูท่ี้ล่วงลับไปแล้ว “เพราะว่าผูท่ี้อยู่ในพระเจ้าแล้ว คือผูท่ี้มีชีวิต” 
(ลก.20:38) การรวมเขา้กบัตวัเองระหวา่งความเช่ือและความรักในพระเจา้นั้น คือศีล
เร่ิมแรกแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมส าหรับชาวคริสตจ์กัรทุก ๆ คน 

ชาวคริสต์จกัรดั้งเดิมออรโธด็อกซ์แต่ละคนนั้น ถูกเรียกว่าเป็นสมาชิกหรือ
อวยัวะแห่งศาสนจกัรแห่งพระคริสต์เจา้ เพราะฉะนั้นเม่ือเรากล่าวว่า ได้เช่ือในพระ
จิตเจ้าสากลหน่ึงเดียว และในศาสนจักรแห่งพระสาวกเจ้า ในท่ีน้ีภายใตพ้ระศาสน-
จกัรหน่ึงเดียวนั้น ไดใ้ห้เหตุผลรวมไปจนถึงมนุษยทุ์ก ๆ คนท่ีมีความเช่ือเป็นหน่ึง
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เดียวกนัในศาสนจกัรแห่งคริสตจกัรดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ ท่ีไม่ใช่เพียงสถานหรือ
อารามสงฆ ์ท่ีเราเขา้ไปสวดภาวนาต่อพระเจา้ หรือท่ีเราเรียกกนัวา่อารามแห่งพระเจา้ 

พระเยซูคริสต์เจา้ ทรงรับเอามาซ่ึงส่ิงท่ีพระองค์ทรงสถาปนาข้ึน และการ
ดูแลพระศาสนจักรอันศักด์ิสิทธ์ิโดยเหล่าสาวก จากนั้ นก็ มีผู ้รับช่วงต่อโดย
พระสังฆราชผูเ้ป็นหวัหนา้สงฆ ์และโดยทางพวกท่านไดมี้พระจิตเจา้หน่ึงเดียวท่ีคอย
น าทางศาสนจกัรแห่งพระเจา้ มีพระเยซูคริสตเ์จา้ องค์ผูเ้ป็นหน่ึงเดียวอยา่งแทจ้ริงท่ี
เป็นหัวใจหลกัแห่งพระศาสนจกัรเจา้ โดยท่ีไม่มีใครอ่ืนใดนอกเหนือจากพระองค ์
พระเยซูคริสต์เจา้คือพระเศียร และพระศาสนจกัรมีพระจิตเจา้ทรงสถิตอยู่กบัพระ
คริสต ์ดงัท่ีมีกล่าวไวใ้นพระคมัภีร์ท่ีวา่ “สามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์
เป็นพระเศียรของคริสตจักร ซ่ึงเป็นพระวรกายของพระองค์ และพระองค์ทรง เป็น
พระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจักร” (อฟซ.1:22-23,  5:23) 

ท่านอคัรทูตเปาโลได้กล่าวไวว้่า  “ถึงกายนั้นเป็นกายเดียว ก็ยังมีอวัยวะ
หลายส่วนกย็ังเป็นกายเดียวกันฉันใด พระคริสต์ก็ทรงเป็นฉันนั้น เพราะว่าถึงเราจะ
เป็นพวกยิว หรือพวกกรีก เป็นทาสหรือมิใช่ทาสกต็าม เราท้ังหลายได้รับศีลล้างบาป
มา โดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน  และพระวิญญาณองค์เดียวนั้น
ซาบซ่านอยู่ในกายนั้น” (1คร.12:12-13) ดงันั้นพวกเรา (คือเหล่าชาวคริสต)์  ร่างกาย
ของพระคริสต์ (คือคริสตจกัร) และเราคือส่วนหน่ึงในร่างกายของพระคริสต ์ซ่ึงมี
พระองค์เป็นพระเศียร  “ฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และต่างก็เป็น
อวยัวะของพระวรกายนั้น” (1คร.12:27) พระเยซูได้ทรงแบ่งสรรพระกายของ
พระองคอ์อกไวเ้ป็นส่วน ๆ  ส่วนน้ีส าหรับสาวก ส่วนน้ีส าหรับผูป้ระกาศพระวจนะ 
ส่วนน้ีส าหรับผูบ้นัทึกพระคมัภีร์ ส่วนน้ีส าหรับผูดู้แลคริสตจกัร และอาจารยผ์ูส้อน 
แต่ละส่วนปฏิบติัหน้าท่ีกนัแตกต่างกนัออกไป แต่สัมพนัธ์กนับนพระวรกายเดียว
แห่งพระคริสต์เจา้ ซ่ึงก็คือศาสนจกัรของพระองค์ “ของประทานของพระองค์ ก็คือ
ใหบ้างคนเป็นอคัรทูต บางคนเป็นผูเ้ผยพระวจนะ บางคนเป็นผูเ้ผยแพร่ข่าวประเสริฐ 
บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย ์เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนท่ีจะรับใช้ เพื่อ
เสริมสร้างพระกายของพระคริสตใ์หจ้  าเริญข้ึน”  (อฟส.4:11-12) 
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พระคริสต์เจา้ได้ทรงกล่าวไวว้่าศาสนจกัรของพระองค์ไม่มีใครท่ีจะมีชัย

เหนือได ้ศาสนจกัรของพระองค์คือความนิรันดรตลอดกาล “เราจะสร้างคริสตจักร
ของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นกห็ามิได้” (มธ.16:18) และ
พระองค์จะทรงสถิตอยู่กบัเราตลอดไป ดงัท่ีพระองค์ไดมี้พระด ารัสไวว้่า “สอนให้
เขาถือรักษาส่ิงสารพัดซ่ึงเราได้ส่ังพวกเจ้าไว้ น่ีแหละเราจะอยู่กับเจ้าท้ังหลายเสมอ
ไป จนกว่าจะส้ินยคุ”  อาเมน  (มธ.28:20) 

ความจริงแห่งพระเจา้ท่ีเป็นค าสอนของพระองค ์ถูกเก็บรักษาไวใ้ห้เป็นหน่ึง
เดียวของศาสนจกัรแห่งพระคริสตเ์จา้ “คริสตจักรของพระเจ้าผู้ดาํรงพระชนม์ เป็น
หลัก และรากแห่งความจริง” (1ทมธ.3:15) พระเยซูคริสต์เจา้เองไดท้รงตรัสไวว้่า  
“พระผู้ปลอบประโลมหรือพระผู้ ช่วยคือพระจิตเจ้า (พระวิญญาณบริสุทธ์ิแท้) ซ่ึง
พระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านท้ังหลายทุกส่ิง และจะให้
ท่านท้ังหลายระลึกถึงทุกส่ิงท่ีเราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว” (ยน. 14:26)         พระจิต
เจา้ “จะทรงสถิตอยู่กับพวกท่านช่ัวนิจนิรันดร์”  (ยน. 14:16) 

ผูใ้ดท่ีสารภาพบาปกบัศาสนจกัรผูน้ั้นก็ได้มีการสารภาพต่อพระคริสต์เจา้
ดว้ยเช่นกนั และถา้ใครท่ีไม่ยอมสารภาพต่อและมีการปฏิเสธในศาสนจกัร ผูน้ั้นก็
ปฏิเสธในองคพ์ระคริสตเ์จา้ดว้ยเช่นกนั พระเยซูคริสตเ์จา้เองไดท้รงกล่าวไวว้า่ “ถ้า
ท่านปรารถนาจะเข้าไปในชีวิตนิรันดร์ กใ็ห้ถือรักษาพระบัญญติัไว้” (มธ. 19:17)  

พระคริสตจกัรเจา้มีความเป็นหน่ึงเดียว เพราะว่าในท่ีน้ีมีเพียงพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิเพียงองค์เดียว โดยมีพระบิดาเจา้และพระจิตเจา้ ร่วมเป็นหน่ึงเดียวกบัพระ
คริสตเ์จา้  มีกายเดียวและพระวญิญาณองคเ์ดียวเหมือนมีความหวงัอนัเดียวท่ีเน่ืองใน
การท่ีทรงเรียกท่าน  มีองค์พระผูเ้ป็นเจา้องค์เดียว ความเช่ือเดียว ศีลล้างบาปหน่ึง
เดียว พระเจา้องคเ์ดียวผูเ้ป็นพระบิดาของคนทั้งปวง ผูท้รงอยูเ่หนือคนทั้งปวง และทัว่
คนทั้งปวง และในคนทั้งปวง ความส าคญัเพียงส่ิงเดียวแห่งศาสนจกัรคือ ส่องแสง
ธรรมแก่จิตใจของมนุษย์ ดังเช่นค าสอนแห่งพระผู ้เป็นเจ้า และพิธีกรรมของ
คริสตจกัร เพราะว่าศาสนจกัแห่งพระคริสต์เจา้จะถูกแยกออกจากกนัหรือว่าถูกแบ่ง
ออกเป็นส่วน ๆ นั้ นไม่สามารถท่ีจะเป็นไปได้ ในท่ีแห่งน้ีสามารถท่ีจะท าการ
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แบ่งแยก หรือแตกตวัออกเป็นฝ่าย ๆ นั้น ท าได้โดยผูท่ี้ไม่น้อมรับในพระคริสต์เจา้ 
และไม่ประพฤติตามขนบธรรมเนียมของสังคมไม่มีพระองค์อยูใ่นความเช่ือเท่านั้น 
โดยท่ีพวกเขาละถอยตวัเองออกจากพระวรกายแห่งพระคริสต์เจา้ผูมี้ความเป็นหน่ึง
เดียว  โดยท่ีพระศาสนจกัรแห่งพระคริสตเ์จา้ไม่มีทางท่ีจะศูนยส์ลายไปจากความเป็น
หน่ึงเดียวแห่งศาสนจกัรของพระองค์ ความเป็นหน่ึงเดียวของพระศาสนจกัรแห่ง
พระคริสตเ์จา้น้ีไดร้วบรวมมนุษยทุ์ก ๆ คนเขา้ไวใ้นพระองค์ “จงเพียรพยายามให้คง
ความเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน ซ่ึงพระวิญญาณทรงประทานนั้นด้วยสันติภาพเป็น
พันธนะ” (อฟซ.4:3) 

การยงัคงมีอยูซ่ึ่งส่วนของคริสตจกัรดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ทอ้งท่ี ดงัเช่น 
คริสตจกัรเยรูซาเลม คริสตจกัรคอนสแตนติโนเปิล  คริสตจกัรอนัติโอก คริสตศาสน
จกัรอเล็กซานเดรีย คริสตจกัรรัสเซีย และส่วนอ่ืน ๆ ท่ียงัคงไม่มีการท าลายลงซ่ึง
ความเป็นหน่ึงเดียวของพระคริสตจกัร เพราะวา่ในศาสนจกัรแห่งน้ีมีความเป็นหน่ึง
เดียวของพระคริสตเ์จา้ (ท่ีเป็นสากล) ทุกคนมีความเสมอภาคต่อการปฏิญาณตนต่อ
พระคริสต์เจ้า มีสังคมในการร่วมสวดภาวนาต่อพธีิกรรมของพระผู้เป็นเจ้า 

ศาสนจกัรของพระคริสตเ์จา้มี ความศักดิ์สิทธ์ิ เพราะว่าสถานท่ีแห่งน้ีไดรั้บ
การช าระใหบ้ริสุทธ์ิโดยพระเยซูคริสตเ์จา้ ความทนทุกขท์รมานของพระองค ์ค าสอน
แห่งพระผูเ้ป็นเจา้ของพระองค์ได้ถูกสถาปนาข้ึนด้วยความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งพิธีกรรม
ของพระองคเ์อง ท่ีไดท้รงประทานพระพรแห่งพระจิตเจา้แก่ผูท่ี้เช่ือในพระองค ์พระ
คริสต์เจา้ทรงรักพระศาสนจกัรของพระองค ์ดงัเช่น  “ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตน 
เหมือนอย่างท่ีพระคริสต์ทรงรักคริสตจักรของพระองค์และทรงประทานพระองค์เอง
เพ่ือคริสตจักร เพ่ือจะได้ทรงทาํให้คริสตจักรบริสุทธ์ิ โดยการชําระด้วยนํา้และพร
วจนะ” (อฟซ. 5:25-26) 

ความศกัด์ิสิทธ์ของพระศาสนจกัร ไม่ท าร้ายชาวคริสตท่ี์มีบาปในตวัเอง แต่
วา่ศาสนจกัรแห่งพระคริสตเ์จา้นั้นตลอดเวลาไดช่้วยช าระความผิดบาปของเหล่ามวล
มนุษย์ด้วยพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิผ่านการส านึกผิดและจ านนตนของผูท่ี้เข้ามาหา
พระองค ์แต่ถา้ใครท่ียงัถือทะนงตนในความยิ่งยะโยในบาปของตวัเองอยู ่ ผูน้ั้นก็จะ
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เห็นได้ว่า ได้ละสภาพแห่งความเช่ือในพระศาสนจกัรแห่งพระคริสต์เจ้าไปโดย
ปริยายแลว้ 

ศาสนจกัรแห่งพระคริสตเ์จา้มีความเป็น สากลหน่ึงเดียว  สากลท่ีมีความเป็น
หน่ึงเดียวแห่งความเช่ืออนัเท่ียงธรรมของเหล่าชาวคริสตจกัรออร์โธด็อกซ์ดั้งเดิม ทั้ง
การสานสัมพนัธ์เขา้ไวซ่ึ้งความเช่ือและความรักในพระคริสต์เจา้ และพระพรแห่ง
พระจิตเจ้า ความสากลแห่งพระศาสนจักรน้ีไร้ซ่ึงการแบ่งแยก, ขอบเขตและ
พรมแดน ไร้ซ่ึงเวลา, ไร้ซ่ึงเช้ือชาติ และในพระศาสนจกัรแห่งน้ีไดร้วมไวซ่ึ้งความ
ศรัทธาอนัแทจ้ริงและความถูกตอ้งทั้งปวงแห่งสากล เพราะศาสนจกัรน้ีไดคื้อความ
สากลแห่งชาวคริสตจกัรทั้งปวงเป็นหน่ึงเดียว 

ความเป็นหน่ึงเดียวแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิสากลแห่งพระศาสนจกัรแห่งพระ
คริสตเ์จา้น้ี กล่าวไดว้า่เป็น ศาสนจักรแห่งอัครสาวกของพระคริสต์เจ้า เพราะวา่พระ
เยซูเจา้ไดท้รงเผยแพร่ และยืนยนัในค าสอนของพระองค์ผ่านทางเหล่าพระอคัรทูต
ของพระองค์ ผูท่ี้ไดรั้บช่วงต่อจากพระองค ์และพวกท่านยงัคงเก็บรักษาไวซ่ึ้ง ส่วน
ส าคญัของ หลกัของค าสอน แห่งพระเยซูเจา้ยงัคงอยู ่ เพราะวา่ศาสนจกัรยงัคงมีความ
ต่อเน่ืองและไม่เปล่ียนแปลง และเหล่าอคัรทูตยงัเป็น ผู้รับช่วง ต่อมาซ่ึงเป็นพระพร
แห่งพระจิตเจา้ โดยผ่านทางพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์แห่งการวางมือบนศีรษะของพวก
ท่าน 

เหล่าพระอคัรทูต ผูไ้ดรั้บมาซ่ึงพระพรอนัศกัด์ิสิทธ์ิจากพระจิตเจา้ในวนัท่ีห้า
สิบหลงัจากการเสด็จข้ึนสู่สรวงสวรรคข์องพระเยซูเจา้ (วนัเพนเทคอสต์) ท่ีไดท้รง
ประทานผา่นมายงัพวกท่าน โดยพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งการวางมือบนศีรษะของ
ผูน้ าแห่งคริสตศาสนจกัร จะเห็นไดว้า่ตอนน้ีคริสตจกัรแห่งพระเยซูเจา้ไดรั้บช่วงการ
ดูแลโดยเหล่าอคัรทูตของพระองค ์และผูน้ าแห่งสงฆ ์(สังฆราช) 

อ านาจสูงสุดแห่งพระศาสนจกัรของพระคริสตเ์จา้ เป็นของศาสนจกัรสากล 
โดยมีผูน้ าหลกัแห่งศาสนจกัรสากลเป็นผูดู้แลคือ องค์พระอคัรสังฆราชแห่งเมือง 
รองลงมาก็คือ สังฆมณฑลแห่งเมืองยอ่ย และหวัหนา้สงฆผ์ูเ้ป็นดงัสังฆราชแห่งเมือง
นั้น ๆ 
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ความเป็นหน่ึงเดียว, ความศกัด์ิสิทธ์ิ, ความเป็นพระศาสนจกัรสากล     

และศาสนจกัรแห่งอคัรสาวกแห่งพระคริสต์เจา้ ยงักล่าวไดอี้กอย่างหน่ึงว่า     ออร์-
โธด็อกซ์ หรือ ศาสนจักรดั้งเดิม  เพราะว่าพระศาสนจกัรน้ีอยู่ภายใตก้ารชกัน าของ
พระจิตเจา้ ไม่มีการเปล่ียนแปลง มีความถูกตอ้ง และ การสรรเสริญน้ีไดถู้กเก็บรักษา
ไวซ่ึ้ง ค าสอนแห่งพระเยซูคริสตเ์จา้ ทีคู่่ควรแห่งการสรรเสริญอย่างถูกต้องในพระเจ้า 

 

ส่วนที่สิบของบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือ 

 

10.  ข้าพเจ้าประกาศว่ามีเพยีงศีลล้างบาปหน่ึงเดียวเพือ่อภัยบาป 

ในส่วนท่ีสิบของบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือ กล่าวไวเ้ก่ียวกบัพิธีกรรม
ศีลลา้งบาปและพิธีกรรมยอ่ย 

พระเยซูคริสต์เจา้ ไดส่้งเหล่าพระสาวกของพระองค์ออกไปเทศนาและได้
ทรงตรัดสั่งไวว้า่  “เหตุฉะนั้นเจ้าท้ังหลายจงออกไปส่ังสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวก
ของเรา ให้รับศีลล้างบาปในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระจิตอัน
ศักด์ิสิทธ์ิ สอนให้เขาถือรักษาส่ิงสารพัดซ่ึงเราได้ส่ังพวกท่านไว้ น่ีแหละเราจะอยู่กับ
ท่านท้ังหลายเสมอไป จนกว่าจะส้ินยุค”  (มธ. 28:19-20)  ส่ิงน้ีเองท่ีพระองคไ์ดท้รง
แสดงไวอ้ยา่งกระจ่างชดัวา่ พิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ินั้นไดถู้กเร่ิมก่อตั้งไวก้บัเหล่าสาวก
ของพระองค ์รวมถึงพิธีกรรมอ่ืน ๆ ดว้ย 

การให้ความหมายของพิธีกรรมนั้ น ดังความศักด์ิสิทธ์ิแห่งผลสัมฤทธ์ิ
พิธีกรรม จะมีเกิดข้ึนเป็นความอศัจรรยอ์นัลึกลบัท่ีไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 
แต่มนุษย์สามารถสัมผสัได้ด้วยพลงัแห่งพระพรอนัศกัด์ิสิทธ์ิจากพระจิตเจา้ ท่ีส่ง
มอบใหแ้ก่มนุษย ์หรือจากพลงัแห่งพระพรจากพระผูไ้ถ่ของพระผูเ้ป็นเจา้ 
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พิธีกรรมแห่พระคริสตจกัรดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์อนัศกัด์ิสิทธ์ินั้น ประกอบไป

ด้วย เจ็ดพิธีกรรมด้วยกัน คือ พิธีกรรมศีลล้างบาป , พิธีกรรมแห่งศีลเจิมน ้ามัน
ศักดิ์สิทธ์ิ,  พิธีกรรมศีลสารภาพบาป,  พิธีกรรมศีลมหาสนิท,  พิธีกรรมศีลมงคล
สมรส,  พธีิกรรมศีลอุปสมบท,  และพธีิกรรมศีลเสกเจิมน า้มันศักดิ์สิทธ์ิ 

ในบทสวดสัญลักษณ์แห่งความเช่ือน้ี มีการร าลึกไวแ้ค่เพียงศีลล้างบาป
เท่านั้น ก็เพราะว่าศีลล้างบาปน้ีคือศีลแรกเร่ิมท่ีเป็นประตูไปสู่คริสตจกัรแห่งพระ
คริสตเ์จา้ หลงัจากการรับศีลลา้งบาปน้ีเท่านั้น ถึงจะเขา้สู่การรับศีลในพิธีกรรมอ่ืน ๆ 
ของคริสตจกัรได ้

นอกเหนือจากน้ีแลว้ในช่วงเวลาของการท าสัญลกัษณ์เคร่ืองหมายแห่งความ
เช่ือ ได้มีขอ้คดัคา้นและขอ้ขอ้งใจ ว่า มีใครบางคนท่ีไม่ปฏิบติัตาม ดงัตวัอย่างเช่น
เหล่าผูน้อกรีต ท่ีหวนกลบัมาในศาสนจกัรอีกคร้ัง รับศีลลา้งบาปเป็นคร้ังท่ีสอง แต่
คริสตจกัรสากลไดเ้ผยไวใ้ห้เห็นว่า การประกอบพิธีศีลลา้งบาปนั้นจะกระท าข้ึนบน
ตวับุคคลผูห้น่ึงเพียงคร้ังเดียวในชีวิตน้ีเท่านั้น นั้นคือเหตุผลท่ีว่าท าไม ในบทสวด
สัญลกัษณ์แห่งความเช่ือจึงไดเ้ขียนไวว้า่  “ขา้พเจา้ขอสารภาพรับศีลลา้งบาปน้ีเพียง
หน่ึงเดียว เท่านั้น” 

 
 
พธีิกรรมศีลล้างบาป  The Mystery of Baptism 
พิธีกรรมแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิของศีลลา้งบาป คือผูท่ี้เช่ือในพระเจา้เขา้รับการ

จุ่มตัวทั้งร่างกายลงไปในน ้าสามคร้ัง ไปพร้อม ๆ กับการกล่าวพระนามพระไตร
ลกัษณ์เจ้า คือ ในนามแห่งพระบิดา อาเมน และพระบุตร อาเมน และพระจิตอัน
ศักดิ์สิทธ์ิ อาเมน  เพื่อขอช าระจากบาปแต่คร้ังเร่ิมแรก และจากบาปท่ีมีอยูท่ ั้งหลายทั้ง
ปวง และบาปท่ีเคยท ามาแต่คร้ังก่อน ก่อนท่ีจะเขา้รับศีลลา้งบาป และเป็นการ ก าเนิด
ใหม่ ในพระพรแห่งพรจิตเจา้ ท่ีไดรั้บมาซ่ึงชีวิตใหม่แห่งฝ่ายจิตวิญญาณ  (การก าเนิด
ใหม่แห่งจิตวญิญาณ)  และไดท้ าการเขา้เป็น สมาชิกแห่งพระคริสตจักร  ซ่ึงไดมี้ส่วน
ในพระคุณาธิการแห่งราชอาณาจกัรแห่งพระคริสตเ์จา้ 
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พิธีศีลลา้งบาปน้ีไดท้  าการสถาปนาข้ึนโดยพระเยซูคริสตเ์จา้ของพวกเราเอง 

พระองค์ทรงกระท าให้พิธีศีลล้างบาปน้ีศักด์ิสิทธ์ิ ด้วยการใช้พระองค์เองเป็น
แบบอย่างในการรับศีลล้างบาปจากท่านยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา หลังจากนั้นก่อนท่ี
พระองคจ์ะทรงเสด็จข้ึนสู่สรวงสวรรค ์พระองคไ์ดท้รงสั่งแก่เหล่าสาวกของพระองค์
ไวด้ว้ยวา่  “เหตุฉะนั้นเจ้าท้ังหลายจงออกไปส่ังสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา 
ให้พวกเขารับศีลล้างบาปในพระนามแห่งพระบิดา และพระบุตร และพระจิตอันศักด์ิ
สิทธ์” (มธ.28:19) 

พิธีศีลลา้งบาปน้ี จ  าเป็นส าหรับทุก ๆ คนท่ีมีความประสงคท่ี์จะเขา้ร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงของสมาชิกแห่งคริสตจกัรของพระคริสตเ์จา้ ดงัท่ีมีกล่าวไวใ้นพระคมัภีร์ท่ี
พระเยซูทรงตรัสวา่  “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากนํา้และ
พระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้”  (ยน.3:5) 

ส าหรับผูท่ี้ต้องการเขา้รับในพิธีศีลล้างบาปนั้นจะตอ้งมีความเช่ือในพระ
คริสตเ์จา้ และมีความส านึกในการกลบัใจใหม่ 

 

 

                            

 

 

จงออกไปส่ังสอนชนทุกชาติ ให้เป็น
สาวกของเรา ให้พวกเขารับศีลล้างบาป
ในพระนามแห่งพระบิดา และพระบตุร 
และพระจิตอันศกัด์ิสิทธ์ิ  (มธ.28:19) 

ขอล้างบาปแก่ทาสแห่งพระผู้เป็นเจ้า 
(ช่ือ)ในนามแห่งพระบิดา อาเมน และ

พระบตุรอาเมน และพระจิตอัน
ศกัด์ิสิทธ์ิอาเมน 
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ในคริสตจกัรดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์นั้น จะประกอบพิธีศีลล้างบาปแก่เด็กท่ี

ผูป้กครอง และผูป้กครองอุปถมัภข์องเด็กมีความเช่ือในพระคริสตเ์จา้เท่านั้น ดว้ยเหตุ
น้ีเองท่ีจ าเป็นจะตอ้งมีผูป้กครองรับอุปถมัภ์แห่งศีลลา้งบาปในโบสถ์ ท่ีไม่ใช่พ่อแม่
ตวัจริง แต่อาจจะเป็นใครก็ได ้ท่ีเป็นญาติมิตรหรือคนรู้จกั เพื่อท่ีจะเป็นผูอุ้ปถมัภ ์และ
ช่วยเหลือและเอาใจใส่ทางด้านความเช่ือและค าสอนท่ีถูกต้องแห่งพระคริสต์เจ้า 
จนกว่าเด็กนั้ นจะเติบโตเป็นชาวคริสต์ท่ีดีต่อไป ในภาระหน้าท่ีของผูป้กครอง
อุปถมัภ์แห่งศีลล้างบาปน้ี จะเป็นบาปอย่างยิ่งถ้าผูป้กครองอุปถมัภ์นั้นปล่อยปละ
ละเลย ในหน้าท่ีการเป็นผูอุ้ปถมัภ์ทางศาสนาแก่บุตรอุปถมัภ์ของตน พระคุณแห่ง
พระพรท่ีได้รับมาซ่ึงความเช่ือของบุคคลผูอ่ื้นนั้น มีปรากฏให้เห็นแก่เราในพระ
คมัภีร์ ท่ีพระคริสต์ไดท้รงรักษาคนเป็นง่อยให้หาย  “เม่ือพระเยซูทรงเห็นความเช่ือ
ของเขาท้ังหลาย พระองค์จึงทรงตรัสกับคนง่อยว่า ลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัย
แล้ว”  (มก.2:5) 

บางนิกายมีความเห็นวา่ ไม่ควรอยา่งยิง่ท่ีจะประกอบพิธีศีลลา้งบาปแก่เด็ก ท่ี
ยงัไร้เดียงสา และได้มีการกล่าวหาต่อคริสตจักรดั้ งเดิมออร์โธด็อกซ์ว่า มีการ
ประกอบพิธีต่อเด็กท่ียงัไร้เดียงสา แต่สาระหลกัของการประกอบพิธีศีลลา้งบาปแก่
เด็กนั้นกระท าข้ึนเพื่อท่ีว่า ในธรรมเนียมพิธีแห่งศีลลา้งบาปของพนัธสัญญาเดิมนั้น
เด็กท่ีมีอายุแรกเกิดได้แปดวนัต้องเข้าพิธีสุหนัต (การตัดหนังหุ้มปลายองคชาติ
ส าหรับเด็กชายเท่านั้น) “ในพระองค์นั้น ท่านได้รับพิธีเข้าสุหนัตท่ีมือมนุษย์มิได้
กระทาํ โดยท่ีท่านได้สละกายเนือ้หนังเสียในการเข้าสุหนัตแห่งพระคริสต์ และได้ถูก
ฝังไว้กับพระองค์ในพิธีศีลล้างบาปมาแล้ว และในพิธีนั้นท่านได้ฟ้ืนขึน้มาจากความ
ตายกับพระองค์ โดยเช่ือในการกระทาํของพระองค์ผู้ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึน้มา” 
(คส.2:11-12)  และเหล่าพระสาวกของพระเยซูไดท้  าการประกอบพิธีศีลลา้งบาปแก่
ครอบครัวท่ีมีบุตรอย่างไร้ความสงสัย เด็กในวนัน้ี ก็คือผูใ้หญ่ในวนัหน้า สามารถมี
บาปอนัเป็นท่ีตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งให้พวก
เขาได้รับศีลล้างบาปจากพิธีกรรมทางศาสนาแห่งพระคริสต์เจ้าท่ีหลังจากนั้นจะ
ไดรั้บพระพรจากพระจิตเจา้เพื่อช าระมลทินทั้งปวงของพวกเขา 
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พระเยซูคริสตเ์จา้เองไดท้รงตรัสไวว้า่ “จงยอมให้เดก็เลก็ ๆ เข้ามาหาเรา อย่า

ห้ามเขาเลย เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าย่อมเป็นของคนเช่นเดก็เหล่านั้น (ลก.18:16) 
พิธีกรรมของศีลลา้งบาปนั้น คือการให้ก าเนิดใหม่แก่จิตวิญญาณ ทุกคนเกิด

มาไดแ้ค่เพียงคร้ังเดียว การรับศีลลา้งบาปก็ควรจะมีแค่คร้ังเดียวเช่นกนั  “มีกายเดียว
และมีพระจิตเจ้าองค์เดียวเหมือนมีความหวงัใจอันเดียว ท่ีเน่ืองในการท่ีทรงเรียกท่าน 
มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเช่ือเดียว และศีลล้างบาปเดียวเท่านั้น”  (อฟซ. 4:4-
5) 

พธีิกรรมแห่งศีลการเจิมน า้มันอนัศักดิ์สิทธ์ิ The  Mystery of Chrismation 
พิธีกรรมของศีลการเจิมน ้ ามนันั้น คือการส่งผา่นความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งพระจิต

เจา้แก่ผูท่ี้เช่ือในพระคริสตเ์จา้ ศีลเจิมน้ีคือการมอบพลงัแห่งความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งพระ
จิตเจา้ เพื่อความสงบสุขทางดา้นจิตวญิญาณแก่ชาวคริสตทุ์กคน 

เก่ียวกบัการไดรั้บมาซ่ึงพระพรแห่งพระจิตเจา้ องค์พระเยซูคริสต์เจา้เองได้
ทรงตรัสกล่าวไวว้า่  “ผู้ท่ีวางใจในเราตามท่ีมีคาํเขียนไว้แล้วว่า แม่นํา้ท่ีมีนํา้ธาํรงชีวิต 
จะไหลออกมาจากภายในผู้นั้น (คือ ออกมาจากจิตใจของคนผู้นั้น) ส่ิงท่ีพระเยซูตรัส
นั้นหมายถึงพระวิญญาณซ่ึงผู้ ท่ีวางใจในพระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่ได้ประทาน
พระวิญญาณให้เพราะพระเยซูยงัมิได้ประสบเกียรติกิจของพระองค์”  (ยน.7:38-39) 

ท่านอคัรสาวกเปาโลได้กล่าวไวว้่า “ผู้ ซ่ึงทรงตั้งเรากับท่านท้ังหลายไว้ใน
พระคริสต์ และได้ทรงเจิมเราไว้นั้นก็คือพระเจ้า และพระองค์ได้ทรงประทับตราเรา
และประทานพระจิตศักด์ิสิทธ์ิไว้ในใจของเราเป็นมดัจาํด้วย” (2คร.1:21-22) 

พระพรแห่งพระจิตเจา้จ  าเป็นส าหรับชาวคริสต์ทุก ๆ คนท่ีเช่ือในพระเยซู
คริสตเ์จา้พระบุตรแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ และพิธีศีลเจิมพระวญิญาณอนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ีเองท่ีมี
พระผูเ้ป็นเจา้เป็นตราประทบัแห่งก าลงัทางดา้นจิตวิญญาณส าหรับพวกเราทุก ๆ คน 
(และยงัมีบุคคลคดัสรรพิเศษบางคน เช่น ผูเ้ผยพระวจนะ,  อคัรทูต,  และกษตัริย ์ท่ี
ไดรั้บพระพรศีลเจิมแห่งวญิญาณบริสุทธ์ิอนัสูงส่งแห่งพระผูเ้ป็นเจา้) 

ตั้งแต่สมยัโบราณกาลมาแลว้ ท่ีพิธีศีลเจิมพระวญิญาณอนัศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีกระท า
กนัของเหล่านักบุญและสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้านั้น ประกอบพิธีกันโดยการ
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วางมือบนศีรษะของอีกคน  “เม่ือพวกอัครทูตซ่ึงอยู่ในกรุงเยรูซาเลมได้ยินว่าชาว
สะมาเรียนได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้ว จึงให้เปโตรกับยอห์นไปหาเขา       
คร้ันเปโตรกับยอห์นไปถึงก็อธิฐานเผ่ือเขา เพ่ือให้เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  
ด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิยงัไม่ได้เสดจ็ลงมาสถิตกับผู้ใด เป็นแต่เพียงการได้รับศีล
ล้างบาปในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้น เปโตรกับยอห์นจึง  วางมือบนเขา 
แล้วเขาท้ังหลายกไ็ด้รับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” (กจ.8:14-17, 19:2-6) แต่หลงัจากส้ินสุด
ศตวรรษท่ีหน่ึงแลว้ พิธีศีลเจิมพระวิญญาณอนัศกัด์ิสิทธ์ินั้น เปล่ียนมาประกอบพิธี
กนัโดยใชน้ ้ามนัเสกศกัด์ิสิทธ์ิเจิม แทนการวางมือบนศีรษะ ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัอยา่ง
ในหนงัสือพระคมัภีร์พนัธสัญญาฉบบัเดิม สาเหตุเป็นเพราะว่าเหล่าสาวกของพระ
คริสตไ์ม่มีเวลาพอท่ีจะประกอบพิธีวางมือแห่งการส่งผา่นพระวิญญาณอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
ไดท้นักาล 

น ้ามนัเสกศกัด์ิสิทธ์ิน้ี เป็นน ้ ามนับริสุทธ์ิคดัสรรชนิดพิเศษ ท่ีน ามาประกอบ
พิธีเสกขอพรจากพระจิตเจา้ ท่ีกระท าพิธีโดยหวัหนา้สงฆ ์เพื่อท่ีหลงัจากน้ีจะสามารถ
น าไปประกอบพิธีศีลเจิมน ้ามนัศกัด์ิสิทธ์ิแก่ชาวคริสตศ์าสนิกชนไดต่้อไป 

ในช่วงเร่ิมแรกนั้นพิธีเสกน ้ามนัขอพระพรจากพระจิตเจา้จะประกอบพิธีโดย
เหล่าพระสาวกและผูรั้บช่วงต่อจากพระสาวก หรือพระสังฆราช และปัจจุบนัน้ีพิธี
เสกน ้ ามนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจะสามารถกระท าไดโ้ดยสังฆราชเท่านั้น ซ่ึงน ้ ามนัเสกน้ีจะมี
ความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งพระพรจากพระจิตเจา้ได ้ ก็ต่อเม่ือไดรั้บการเสกขอพรของเหล่า
พระสังฆราชเท่านั้น และพิธีการเจิมน ้ ามนัศกัด์ิสิทธ์ิให้แก่ชาวคริสเตียนนั้นสามารถ
กระท าไดโ้ดยบาทหลวงชาวคริสเตียนทุกคน  
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นกับุญอคัรสาวก เปโตร และ ยอห์น ไดป้ระกอบพิธี
ขอพระพรจากพระจิตเจา้และวางมือบนศีรษะของพวก
ผูเ้ผยพระวจนะใหมแ่ห่งพระเจา้ เพื่อใหพ้วกเขาไดรั้บ

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

 

 

 

 
มีชาวคริสเตียนไม่ก่ีคนท่ีเรียกพิธีศีลเจิมน ้ ามนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ีว่า “วันท่ีห้าสิบ

แห่งการเสดจ็ลงมาสถิตของพระจิตเจ้า แก่ชาวคริสเตียนทุก ๆ คน” 
อธิบายเพิม่เติม: พิธีศีลเจิมน ้ามนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ีจะกระท าข้ึนบนตวับุคลท่ีเป็น

ชาวคริสตเ์ตียนเพียงคร้ังเดียว ในชีวติเขาเท่านั้น 
 

พธีิศีลสารภาพบาป The Mystery of Confession 
ความศักด์ิสิทธ์ิของพิธีศีลสารภาพบาปน้ีอยู่ท่ี ชาวคริสต์ศาสนิกชนจะ

สารภาพ (กล่าวเปิดเผยออกมาเป็นค าพูด) ความในใจท่ีเป็นบาปของตวัเอง ต่อพระผู ้
เป็นเจา้โดยมีบาทหลวงชาวคริสเตียนเป็นส่ือของพระเยซูคริสตเ์จา้  เป็นผูรั้บบาปและ
ใหอ้ภยับาปแก่คนผูน้ั้น 

พระเยซูคริสตเ์จา้ไดใ้หอ้  านาจในการอภยัในบาปน้ีของพระองคแ์ก่เหล่าพระ
สาวกของพระองค ์และอ านาจในการให้อภยัในบาปของพวกท่านน้ีเอง ก็ไดส่้งผา่น
ทอดมายงัเหล่าบาทหลวงชาวคริสเตียนในปัจจุบนัน้ี  “คร้ันพระองค์ตรัสดังนั้นแล้ว
จึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขา และตรัสกับเขาว่า จงรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

บาทหลวงชาวคริสเตียนประกอบพิธีเจิมน ้ามนัศกัด์ิสิทธ์เป็น
สญัลกัษณ์กางเขนบนศีรษะของชาวคริสเตียน เพื่อเป็นการ
ประทบัตราพลงัแห่งพระจิตเจา้ลงไปในจิตใจของชาวคริสต ์

อาเมน 
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เถิด ถ้าท่านจะให้อภัยยกความผิดบาปของผู้ใด ความผิดบาปของผู้นั้นจะถูกยกให้
อภัยเสีย และถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใด ความผิดบาปจะติดอยู่กับผู้นั้น” 
(ยน.20:22-23) 

ยอห์นผูใ้หศี้ลลา้งบาป ไดป้รากฏตวัในถ่ินทุรกนัดาร ท่านไดป้ระกาศเทศนา
ใหผู้ค้นกลบัใจเสียใหม่ และใหรั้บศีลลา้งบาป เพื่อพระเจา้จะทรงยกความผิดบาปเสีย 
คนทัว่แควน้ยูเดียกบัชาวกรุงเยรูซาเล็มไดพ้ากนัออกไปหายอห์นสารภาพความผิด
บาปของตน และได้รับศีลล้างบาปจากท่านในแม่น ้ าจอร์แดน ท่านได้ตระเตรียม
การณ์และผูค้นต่อการรับการเสด็จมาของพระผูไ้ถ่ และไดเ้ทศนาไวว้า่  “ภายหลังเรา
จะมีพระองค์ผู้หน่ึงเสดจ็มา ทรงมีอิทธิฤทธ์ิย่ิงกว่าเราอีก ซ่ึงเราไม่คู่ควรแม้จะน้อมตัว
ลงแก้สายฉลองพระบาทให้พระองค์ เราให้เจ้าท้ังหลายรับศีลล้างบาปด้วยนํา้ แต่
พระองค์น้ันจะให้เจ้าท้ังหลายได้รับศีลล้างบาปด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” (มก.1:7-8) 

เหล่านกับุญอคัรทูตของพระเยซู ไดรั้บอ านาจในการอภยับาปน้ีจากพระเยซู
คริสต์เจา้ และไดป้ระกอบพิธีศีลสารภาพบาป  “มีหลายคนท่ีเช่ือแล้วได้มาสารภาพ
และเปิดเผยว่า เขาได้ใช้เวทมนต์”  (กจก.19:18) 

ในการรับการยกโทษในความผดิบาป (การให้อภยัในบาป) จากการสารภาพ
บาปของตนนั้น จ าเป็นจะตอ้งมีการส านึกและให้อภยัต่อทุก ๆ คนท่ีท าความขุ่นเคือง
แก่เรา ท่ีออกมาจากใจจริง มีความแน่วแน่ท่ีจะละจากกิเลสและตณัหาแห่งบาปจริง ๆ 
โดยสารภาพออกมาเป็นค าพดูเก่ียวกบับาปท่ีไดก้ระท าหรือคิดไป  มีความตั้งมัน่ท่ีจะ
ปรับปรุงตนเอง และประพฤติตนอยู่ในพระบญัญติัและมีความเช่ือในพระเยซูคริสต์
เจา้ และหวงัใจในพระเมตตาของพระองคอ์ยูต่ลอดชัว่ชีวติ 
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ในสถานการณ์ท่ีพิเศษจริง ๆ ท่ีผูส้ านึกบาปบางคนนั้นอาจจะตอ้งไดรั้บ “อี
ปีทิมียา่”  (ค าภาษากรีกซ่ึงแปลวา่ การไม่อนุญาต หรือ การลงโทษทางศาสนา) ท่ี
จะตอ้งแกต้วัเองแทนบาปเพื่อไถ่โทษนั้น และจะตอ้งมีการประพฤติดีในการแกบ้าป
เพื่อไดรั้บการยกโทษจากพระเจา้นั้น การแกบ้าปน้ีข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ของบาปท่ี
ตวัเองไดก้ระท าไป 

 
พธีิกรรมศีลมหาสนิท   The Mystery of Holy Communion ( Eucharist) 
ความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งพิธีกรรมของศีลมหาสนิทน้ี อยู่ท่ีชาวคริสต์ศาสนิกชน

ดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์นั้นรับ (รับประทาน) พระโลหิต และพระมงัสาของพระเยซู
คริสตเ์จา้ ท่ีอยูใ่นรูปของขนมปังและไวน์องุ่นแดง ผูท่ี้รับศีลพิธีกรรมน้ี คือผูท่ี้มีส่วน
ท่ีจะเขา้ร่วมอยู่ในพระเยซูคริสต์เจา้ในอาณาจกัรแห่งสรวงสวรรค์ และชีวิตแห่งจิต
วญิญาณอนัเป็นนิจนิรันดรในพระองค ์

พิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์แห่งศีลมหาสนิท  Eucharist  น้ี ไดถู้กก่อตั้งข้ึนดว้ย
องคพ์ระเยซูคริสตเ์อง ในเวลาซ่ึงเป็นพระกระยาหารเยน็ม้ือสุดทา้ยก่อนการถูกตรึงท่ี
กางเขนของพระองค ์ พระองคไ์ดท้รงกระท าพิธีศีลมหาสนิทน้ีให้สมบูรณ์โดย “ใน

“จงรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิเถิด ถา้ท่านจะยกความผิด
บาปของใคร ความผดิบาปนั้นจะถูกยกเสีย และถา้ท่านจะ
ใหค้วามผิดบาปติดอยูก่บัผูใ้ดความผิดบาปนั้นกจ็ะติดอยู่

กบัผูน้ั้น” (ยน.20:22-23) 

บาทหลวงชาวคริสเตียนผูรั้บพระนามของพระเยซู
คริสตแ์ละรับอ านาจของพระองคใ์นการยกบาปแก่ผู ้

ท่ีส านึกผิดในบาปของตนเอง 
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ระหว่างพระกระยาหารเย็นมื้อนั้น พระเยซูทรงหยิบขนมปังขึน้มาและทรงถวาย
สาธุการ  (แด่พระบิดาเจ้าเพ่ือพระเมตตาของพระองค์ขอทรงมีต่อเหล่ามวลมนุษย์ผู้
เป็นเหล่าคนบาป)  แล้วทรงหักส่งขนมปังนั้นให้แก่เหล่าสาวกและตรัสว่า จงรับกิน
เถิดน้ีเป็นกายของเราที่ได้อุทิศให้แก่พวกท่านทุกคน แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยท่ีมี
ไวน์องุ่นแดงอยู่โมทนาพระคุณและส่งให้เขา และตรัสว่า จงดื่มจากถ้วยน้ี ด้วยว่าน้ี
เป็นโลหิตของเรา อันเป็นโลหิตแห่งพนัธสัญญาใหม่ ซ่ึงต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษ
แก่พวกท่านและเหล่าคนเป็นอันมาก” จงกระท าแบบน้ีเพื่อเป็นการระลึกถึงเรา 
(มธ.26:26-28, มก.14:22-24, ลก.22:19-24,    1คร. 11:23-25) 

 

 

 

 

ดังท่ีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงก่อตั้ งพิธีกรรมศีลมหาสนิทน้ีข้ึน ด้วย
พระองคเ์อง และไดท้รงมี พระบัญชา ไวก้บัพระสาวกของพระองคว์า่ จงกระท าอยา่ง
น้ีตลอดไป  “เพือ่ทีก่ารกระท าอย่างนี ้จะเป็นการระลกึถึงเรา” 

ในการทรงสนทนากบัเหล่าประชาชน พระเยซูคริสตไ์ดท้รงตรัสไวว้า่ “เรา
บอกความจริงแก่ท่านท้ังหลายว่า  ถ้าท่านไม่กินเนือ้และไม่ด่ืมโลหิตของบุตรมนุษย์ 
ท่านกไ็ม่มีชีวิตในตัวท่าน ผู้ ท่ีกินเนือ้และด่ืมโลหิตของเรา กมี็ชีวิตนิรันดร์ และเราจะ
ให้ผู้นั้นฟ้ืนขึน้มาในวนัสุดท้าย เพราะว่าเนือ้ของเราเป็นอาหารแท้ และโลหิตของเรา

การก่อตั้งพิธีกรรมศีลมหาสนิท ขององคพ์ระเยซู
คริสตใ์นพระกระยาหารเยน็อนัเป็นม้ือสุดทา้ยของ

พระองค ์

พิธีกรรมการเขา้รับศีลมหาสนิทของชาว
คริสตศ์าสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซใ์นโบสถ ์
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ก็เป็นของด่ืมแท้ ผู้ ท่ีกินเนือ้และด่ืมโลหิตของเรา ผู้นั้นก็อยู่กับเราและเราอยู่กับเขา 
พระบิดาผู้ทรงดาํรงพระชนม์ได้ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดานั้นฉันใด ผู้
ท่ีกินเราผู้นั้นก็จะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้น น่ีแหละเป็นอาหารซ่ึงลงมาจากสวรรค์ ไม่
เหมือนกับอาหารท่ีพวกบรรพบุรุษได้กินและส้ินชีวิต           ผู้ ท่ีกินอาหารนีจ้ะมีชีวิต
นิรันดร์” (ยน.6:53-58) 

พระธรรมบญัญติัของพระคริสต์เจ้า และพิธีกรรมแห่งศีลมหาสนิทของ
พระองคน้ี์ไดถู้กยอมรับประกอบข้ึนในศาสนจกัรของพระองค ์และจะยงัคงมีต่อไป
จนกว่าจะส้ินวาระแห่งการอวสานของโลก พิธีกรรมน้ีเราจะเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า      
ลิตูรจี้  ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีขนมปังและไวน์แดงมีความศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งมากของพระจิต
เจา้ สถิต อยู ่หรือเขา้มามีอยู ่ในพระกายและพระโลหิตแทข้องพระคริสตเ์จา้ 

ขนมปังทีใชใ้นพิธีกรรมศีลมหาสนิทน้ีจะใชเ้พียงกอ้นเดียว เปรียบดงัเช่น ท่ี
พวกเราเช่ือในพระคริสตเ์จา้เพียงหน่ึงเดียว และมีเพียงพระองคเ์พียงกายเดียวเท่านั้น 
ผูเ้ปรียบดงัศีรษะของร่างกายคือพระเยซูคริสตเ์จา้ “แม้เราซ่ึงเป็นบุคคลหลายคน แต่ง
เน่ืองจากมีขนมปังก้อนเดียวเราจึงเป็นร่างกายเดียว เพราะว่าเราทุกคนรับประทาน
ขนมปังก้อนเดียว” (1คร.10:17) 

ช่วงแรกเร่ิมนั้นชาวคริสต์ศาสนิกชนจะเขา้รับพิธีกรรมศีลมหาสนิท ทุก ๆ
วนัอาทิตย ์แต่ในปัจจุบนัน้ีไม่ใช่ทุกคนท่ีจะรับศีลมหาสนิทน้ีได้ทุก ๆ คร้ังของวนั
อาทิตย ์คร้ังหน่ึงท่ีศาสนจกัรไดป้ระกาศธรรมบญัญติัถึงการรับพิธีกรรมศีลมหาสนิท
ในทุก ๆ คร้ังของเทศกาลถือศีลอดไม่นอ้ยกวา่คร้ังหน่ึงของรอบหน่ึงปี 

การถือศีลอดเพื่อเตรียมตวัเขา้รับพิธีกรรมแห่งศีลมหาสนิทน้ี มีความจ าเป็น
อยา่งยิ่งส าหรับชาวคริสตศ์าสนิกชน การเตรียมตวัน้ีประกอบไปดว้ย การละเวน้จาก
กิเลสตณัหาและอบายมุขทั้งปวง,  การละเวน้จากการรับประทานเน้ือสัตวท์ั้งปวง, 
การอ่านบทสวดภาวนาแด่พระผูเ้ป็นเจา้เพื่อท่ีพระองค์จะทรงมีพระเมตตาต่อเรา,  
การมีเมตตาเสียสละและช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษยทุ์ก ๆ คน และทา้ยท่ีสุดก็คือ การ
สารภาพบาปต่อพระเจา้โดย  มีพระบาทหลวงเป็นส่ือ เพื่อท่ีจะช าระจิตใจของเราจาก
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บาปอนัเป็นมลทินทั้งมวล จึงจ าเป็นจะตอ้งเขา้รับพิธีกรรมศีลสารภาพบาปก่อนทุก
คร้ังไป เพื่อใหจิ้ตใจของเราไดมี้ความส านึกผดิในบาปของตนเอง 

พิธีกรรมแห่งศีลมหาสนิทน้ีตามภาษากรีกนั้นเรียกวา่ ยูฟคาลสิต์ ซ่ึงมี
ความหมายวา่ การแสดงการขอบคุณ  (ต่อพระเจา้) 

 
พธีิกรรมแห่งศีลมงคลสมรส The  Mystery of Marriage 

พิธีกรรมศีลมงคลสมรสในคริสตศ์าสนาออร์โธด็อกซ์ดั้งเดิมนั้น คือการให้
ค  ามัน่สัญญาของฝ่ายเจา้บ่าวและเจา้สาวต่อพระเจา้ วา่จะอยูร่่วมสัมพนัธ์กนัเป็นหน่ึง
เดียวด้วยความซ่ือสัตยซ่ึ์งกนัและกนั โดยความสัมพนัธ์ของคู่สมรสน้ีเปรียบไดก้บั
ความสัมพนัธ์ของพระคริสต์เจา้ท่ีมีต่อศาสนจกัรของพระองค ์และการครองคู่อยูกิ่น
กนัฉันท์สามีภรรยาน้ี น่ีเองท่ีทั้งสองฝ่าย มีความใฝ่ประสงค์ขอต่อองค์พระผูเ้ป็นเจา้
ใหพ้ระองคท์รงอ านวยพระพรของพระองคใ์ห้แก่ชีวิตครอบครัว และการก าเนิดใหม่
และการเล้ียงดูบุตรใหเ้ป็นชาวคริสตศ์าสนิกชนท่ีดีในภายภาคหนา้ 

พิธีสมรสน้ีไดถู้กสถาปนาข้ึนโดยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เองเม่ือช่วงเวลาแห่งสวน
สวรรค์ ท่ีพระองค์ไดท้รงสร้างมนุษยผ์ูแ้รกข้ึนคือ อดมั  และ อีวา “พระเจ้าทรงอวย
พระพรแก่มนุษย์ ทรงตรัสแก่เขาว่า จงมีลูกดกทวีมากขึน้จนเต็มแผ่นดินจงมีอาํนาจ
เหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝงูปลาในทะเลและฝงูนกในอากาศ...” (ปฐก.1:28) 

องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ ไดท้รงอ านวยพรของพระองคใ์นพิธีมงคลสมรสดว้ย
การท่ีพระองค์เองนั้นทรงเป็นแขกในงานสมรสท่ีเมืองคานาอนัแควน้กาลิลี และได้
ทรงยืนยนัต่อพิธีดว้ยวา่ การสถาปนาแห่งองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของพิธีมงคลสมรสท่ีว่า 
“พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ขึน้ตามพระฉายาลักษณ์ของพระองค์  ตามพระฉายา
ลักษณ์ของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึน้และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและ
หญิง” (ปฐก.1:27)  และไดท้รงตรัสอีกดว้ยวา่ “เหตุฉะนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของ
ตนไปผูกพันอยู่ กับภรรยา และเขาท้ังสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน” (ปฐก .2:24)  
“เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงไม่เป็นสองต่อไป แต่เป็นเนือ้อันเดียวกัน เหตุฉะนั้นซ่ึงพระ
เจ้าได้ทรงผกูพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทาํให้พรากจากกันเลย”  (มธ.19:4-6) 
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นกับุญอคัรสาวกเปาโลไดก้ล่าววา่ “เพราะเหตุนี ้ผู้ชายจึงละบิดามารดาของ

ตน ไปผกูพันอยู่กับภรรยา และเขาท้ังสองจะเป็นเนือ้อันเดียวกัน ความจริงท่ีฝังอยู่ใน
ข้อนี้สําคัญ ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเข้าใจว่า หมายถึงพระคริสต์และคริสตจักร ” 
(อฟซ.5:31-32) 

ความสัมพนัธ์ขององคพ์ระเยซูคริสต์เจา้กบัคริสตจกัรนั้นมีรากฐานท่ีตั้งอยู่
บนความรัก ขององคพ์ระเยซูคริสตต่์อคริสตจกัร และในการอุทิศให้ทั้งหมดของพระ
เยซูคริสตเ์จา้ต่อคริสตจกัรของพระองค ์ จากจุดน้ีน่ีเองท่ีสามีจึงตอ้งรักภรรยาของตน
ดงัเป็นกายของตนเอง ส่วนภรรยานั้นก็รักสามีของตนดว้ยความเต็มใจ และรักท่ีจะ
เช่ือฟังสามีดว้ยเหมือนกนั 

 

 

 

 

ท่านอคัรทูตเปาโลได้กล่าวไวว้่า “ฝ่ายผู้ เป็นสามีท้ังหลายเอ๋ย จงรักภรรยา
ของตน เหมือนดังท่ี พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงรักคริสตจักรของพระองค์ และทรงสละ
พระองค์เองเพ่ือคริสตจักร...เช่นนั้นแหละ สามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนกับ
รักกายของตนเอง ผู้ ท่ีรักภรรยาของตนกรั็กตนเอง”  (อฟซ.5:25,28)  “ ฝ่ายผู้ เป็น
ภรรยาท้ังหลายเอ๋ย จงเช่ือฟังสามีของตนเอง และปฏิบัติหน้าท่ีท่ีดีของผู้ เป็นภรรยา 

เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงไม่เป็นสองต่อไป 
แต่เป็นเน้ืออนัเดียวกนั  เหตุฉะนั้นซ่ึงพระ
เจา้ไดท้รงผกูพนักนัแลว้อยา่ใหม้นุษยท์ า
ใหพ้รากจากกนัเลย”  (มธ.19:4-6) 

 

บาทหลวงคริสเตียนออร์โธด็อกซ์
ก าลงัประกอบพิธีศีลมงคลสมรสแก่คู่
บ่าวสาวชาวคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ 
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เหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์
ทรงเป็นพระเศียรของคริสตจักร ซ่ึงเป็นดังพระกายของพระองค์และพระองค์ทรง
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจักร” (อฟซ.5:22-23) 

ดงันั้นคู่สมรส (สามี และภรรยา) ทุก ๆ คู่ ในตลอดชัว่ชีวิต ควรจะตอ้งรักษา
ไวซ่ึ้งความรัก ความซ่ือสัตย ์และความนบัถือ ซ่ึงกนัและกนั 

รากฐานในชีวติครอบครัวของชาวคริสเตียนท่ีดี และถูกตอ้งสมบูรณ์นั้น เป็น
แหล่งก าเนิดของสังคมท่ีดี  

รากฐานของครอบครัวท่ีดีนั้นตั้งอยู่บนคริสตจกัรแห่งพระเยซูเจา้ของพวก
เราทุก ๆ  คน 

พิธีกรรมของศีลมงคลสมรสนั้น ไม่จ  าเป็นส าหรับทุก ๆ คน แต่มีบางคร้ัง
เป็นไปในลกัษณะของความประสงค์ดีท่ีอยู่กินกนัแบบนอกสมรส  ฉนั้นจึงจ าเป็น
จะตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งบริสุทธ์ิ และไร้ซ่ึงมลทิน หรือส าหรับผูท่ี้ไร้คู่ครองหรือไม่
ประสงค์ท่ีจะมีคู่ครอง ก็ควรท่ีจะด ารงชีวิตอย่างถูกต้องท านองคลองธรรมให้ได้
ตลอดไป ดงัท่ีพระวจนะของพระเจา้ท่ีไดท้รงตรัสไวว้่า ชีวิตอนัสูส่งท่ีไร้ซ่ึงคู่สมรส 
คือการด ารงชีวิตอนัเป็นชยัชนะในพรหมจรรยต่์อพระเจา้ ท่านทูตเปาโลไดก้ล่าวไว้
วา่  “เร่ืองคนโสดนั้น ข้าพเจ้าไม่ได้รับพระบัญชาจากองค์พระผู้ เป็นเจ้า แต่ข้าพเจ้าก็
ขอออกความเห็น ในฐานท่ีเป็นผู้ได้รับพระกรุณาจากองค์พระผู้ เป็นเจ้าให้เป็นผู้ ท่ี
ไว้ใจได้ เพราะเหตุความยากลาํบากท่ีจะมาถึงอยู่ในเวลานี ้ข้าพเจ้าเห็นว่า ทุกคนควร
จะอยู่อย่างท่ีเขาเป็นอยู่ เด๋ียวนี้ ท่านมีภรรยาแล้วหรืออย่าหาช่องท่ีจะทิ้งภรรยาเลย 
ท่านเป็นคนตัวเปล่าหรือ อย่าหาภรรยาเลย ถ้าท่านจะแต่งงานก็ไม่มีความผิดและถ้า
หญิงสาวพรหมจารีจะแต่งงานก็ไม่มีความผิด แต่คนท่ีแต่งงานนั้นจะต้องยุ่ งยาก
ลาํบากใจ แต่ข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะให้ท่านพ้นจากความยุ่งยากนั้น  พ่ีน้องท้ังหลาย
ข้าพเจ้าหมายความว่า ยุคนีก้ส้ั็นมากแล้ว ตั้งแต่นีไ้ปให้คนเหล่านั้นท่ีมีภรรยาดาํเนิน
ชีวิต เหมือนกับไม่มีภรรยา  และให้คนท่ีเศร้าโศกดาํเนินชีวิตเหมือนกับมิได้ช่ืนชม
ยินดี  และผู้ ท่ีซ้ือกใ็ห้ดาํเนินชีวิต เหมือนกับว่าเขาไม่มีกรรมสิทธ์ิเหนืออะไรเลย และ
คนท่ีใช้ของโลกนีใ้ห้ดาํเนินชีวิต เหมือนกับมิได้ใช้อย่างเต็มท่ีเลยเพราะระบบของ
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โลกนีก้าํลังล่วงไป ข้าพเจ้าอยากให้ท่านพ้นจากความสาละวนวุ่นวาย ฝ่ายคนท่ีไม่มี
ภรรยากส็าละวนในงานขององค์พระผู้ เป็นเจ้า เพ่ือจะทาํส่ิงซ่ึงเป็นท่ีพอพระทัยของ
องค์พระผู้ เป็นเจ้า แต่คนท่ีมีภรรยาแล้วก็สาละวนในงานของโลกนี้ เพ่ือจะทาํส่ิงท่ี
พอใจของภรรยา เป็นการสองฝักสองฝ่าย ฝ่ายหญิงซ่ึงไม่มีสามี และสาวพรหมจารี
น้ัน กส็าละวนในการงานขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเพ่ือจะได้เป็นคนบริสุทธ์ิท้ังกายและ
จิตใจ แต่หญิงท่ีมีสามีแล้วก็สาละวนในการงานของโลกนี้ เ พ่ือจะทาํส่ิงซ่ึงเป็นท่ี
พอใจของสามี ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนีก้เ็พ่ือท่ีจะให้ท่านได้เข้าใจ และเป็นประโยชน์แก่
ตัวท่านเอง มิใช่จะเอาบ่วงบาศคล้องท่านแต่เพ่ือความเป็นระเบียบ ขอให้ท่านปฏิบัติ
ต่อองค์พระผู้ เป็นเจ้าโดยปราศจากใจสองฝักสองฝ่าย แต่ถ้าชายใดท่ีมีคู่มั่นเป็นสาว
พรหมจารี และรู้สึกว่าตนจะปฏิบัติต่อคู่มั่นอย่างสมควรไม่ได้ มีความรักร้อนแรง 
และต้องทาํอย่างใดอย่างหน่ึงก็ให้เขาทาํตามปรารถนา คือให้เขาแต่งงานเสีย ไม่มี
ความผิดอันใด แต่ถ้าชายใดตั้งใจแน่วแน่ และเห็นว่าไม่มีความจําเป็น และเขา
สามารถบังคับใจตัวเองได้และตั้งใจว่าจะให้หญิงนั้นเป็นคู่มั่นต่อไป เขาก็กระทาํดี
แล้วเหตุฉะนั้นคนใดท่ีแต่งงานกับคู่มั่นของตนก็ทาํดีอยู่  แต่ผู้ ท่ีไม่แต่งงานกท็าํดีกว่า 
ตราบใดท่ีสามียังมีชีวิตอยู่  ภรรยาก็ต้องอยู่กับสามี ถ้าสามีตายนางก็เป็นอิสระจะ
แต่งงานกับชายใดกไ็ด้ตามใจ แต่ต้องแต่งงานกับผู้ ท่ีเช่ือในองค์พระผู้ เป็นเจ้า แต่ตาม
ความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่า ถ้านางอยู่คนเดียวจะเป็นสุขกว่า” (คร.7:25-40, 
มธ.19:11-12) 

 
พธีิกรรมแห่งศีลอุปสมบท The Mystery of Ordination 

ความศกัด์ิสิทธ์ิของพิธีกรรมศีลอุปสมบทน้ี คือการคดัเลือกบุคคลอย่าง
ถูกตอ้งในต าแหน่งทางสงฆ ์เช่น ผูเ้ป็นหวัหนา้พระหรือบิชอป (พระสังฆราช) พระผู ้
ประกอบพิธีทางศาสนา (บาทหลวง) และพระผูช่้วยประกอบพิธีทางศาสนา (พระ
สังฆานุกร) บุคลเหล่าน้ี จะตอ้งผ่านพิธีอุปสมบทแต่งตั้งโดยการวางมือของหวัหน้า
สงฆช์ั้นผูใ้หญ่ (ระดบัชั้นบิชอปข้ึนไป) บนศีรษะของผูท่ี้ไดรั้บการอุปสมบทและใน
ระหว่างนั้นจะมีการอ่านบดสวดมนตร์เพื่อเรียกขอพระพรจากพระจิตเจา้ให้ลงมา
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สถิตในตวัผูน้ั้น เพื่อท่ีผูน้ั้นสามารถท่ีจะรับใช้ต่อการประกอบพิธีในคริสตจกัรของ
พระเจา้ไดต่้อไปโดยมีพระจิตเจา้เป็นผูน้ าทาง 

พิธีการอุปสมบทน้ีจะกระท าข้ึนบนตัวของบุคคลท่ีได้รับการพิจารณา
คดัเลือกมาแลว้ หรือว่าผูท่ี้ไดรั้บการอุปสมบทมาแลว้จากทางคริสตจกัร และไดรั้บ
การพิจารณาเล่ือนขั้นทางสงฆ ์ก็จะมีการประกอบพิธีอุปสมบทเล่ือนขั้นของทางศา
สนจกัรไดอี้ก ในล าดบัขั้นของต าแหน่งสงฆ์หลกั ๆ แลว้มีดว้ยกนัสามล าดบัขั้นคือ 
พระผูช่้วยในการประกอบพิธี (พระสังฆานุกร)  พระผูป้ระกอบพิธี (บาทหลวง) และ
หวัหนา้พระหรือบิชอป (พระสังฆราช)  

ในการประกอบพิธีอุปสมบทแต่งตั้งเป็นพระผูช่้วยนั้น คือการให้ไดรั้บพระ
พรจากพระจิตเจา้ให้สามารถเป็นพระผูช่้วยในพิธีกรรมทางศาสนาของคริสตจกัร
ต่อไป 

ในการประกอบพิธีกรรมอุปสมบทวางมือบนศีรษะแต่งตั้ งเป็นพระผู ้
ประกอบพิธีทางศาสนานั้น คือการให้ไดรั้บพระพรจากพระจิตเจา้ ให้สามารถเป็น
พระ (บาทหลวง) ในการประกอบพิธีทางศาสนาของคริสตจกัรไดต่้อไป ทั้งน้ีตวัของ
ผูเ้ขา้รับการอุปสมบทเป็นบาทหลวงนั้นจะตอ้งผ่านการอุปสมบทเป็นพระผูช่้วยมา
ก่อน 

ในการประกอบพิธีกรรมแต่งตั้งสังฆราช (บิชอป) ผูท่ี้เขา้รับพิธีกรรมแต่งตั้ง
เป็นสังฆราชน้ีคือผูท่ี้ไดรั้บการวางมือบนศีรษะจากพระสังฆราชชั้นผูใ้หญ่ตั้งแต่สาม
ท่านข้ึนไปเป็นอยา่งนอ้ย เพื่อสวดมนตร์ขอพรจากพระจิตเจา้ให้ลงมาสถิตกบัตวัของ
ผูน้ั้น และหลงัจากได้รับการแต่งตั้งแล้ว บุคคลผูน้ี้สามารถท่ีจะประกอบพิธีกรรม
อุปสมบทวางมือบนศีรษะแก่พระผูช่้วย และพระผูป้ระกอบพิธีทางศาสนาไดต่้อไป
ตามล าดบั  ตวัของผูท่ี้จะไดรั้บการอุปสมบทวางมือบนศีรษะแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช
นั้น จะตอ้งไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อน และจะตอ้งผ่านการบวชเป็นพระท่ีถือศีล
พรหมจรรยม์าก่อน 

อธิบายเพิ่มเติม: ผูท่ี้จะไดเ้ขา้รับพิธีกรรมการอุปสมบทวางมือบนศีรษะนั้น 
มีอยู่ดว้ยกนั 2 ประเภทด้วยกนัคือ 1. ผูท่ี้เขา้รับการสมรสเป็นครอบครัวจากทาง
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คริสตจกัรแลว้   2. ผูท่ี้เขา้รับการบวชปฏิญาณตนเป็นพระท่ีถือศีลพรหมจรรยจ์าก
ทางคริสตจกัรแลว้ 

ในพิธีกรรมการอุปสมบทการวางมือบนศีรษะน้ีเป็นการสถาปนาแห่งพระผู ้
เป็นเจา้ โดยนกับุญสาวกเปาโลไดเ้ป็นพยานในการยืนยนัแก่องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้วา่ 
“ของประทานของพระองค์ ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้ เผยพระวจนะ 
บางคนเป็นผู้ เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพ่ือเตรียม
ธรรมิกชนให้เป็นคนท่ีจะรับใช้เพ่ือเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จาํเริญขึน้” 
(อฟ.4:11-12) 

เหล่าพระสาวกขององค์พระเยซูคริสต์เจา้ ท่ีได้รับการสถาปนาแต่งตั้งจาก
พระจิตเจา้ ไดป้ระกอบพิธีอุปสมบทน้ีแก่พระผูช่้วยประกอบพิธี พระผูป้ระกอบพิธี 
และสังฆราช โดยการวางมือบนศีรษะของบุคคลเหล่านั้นและอ่านบทสวดมนตเ์พื่อ
ขอพรแห่งพระจิตเจา้ลงมาสถิตกบับุคคลผูน้ั้น เพื่อให้ผูน้ั้นสามารถประกอบพิธีต่อ
พระผูเ้ป็นเจา้ในคริสตจกัรไดต่้อไป 

เก่ียวกับการคดัเลือกผูท่ี้จะมารับการอุปสมบทวางมือบนศีรษะน้ี นักบุญ
สาวกผูแ้รกท่ีได้รับการอุปสมบทวางมือบนศีรษะนั้น ได้กล่าวไวใ้นหนังสือของ 
กิจการของอคัรทูตวา่ “คนท้ังเจด็นีเ้ขาให้มายืนต่อหน้าพวกอัครทูตแล้วพวกอัครทูตก็
อธิษฐานต่อพระเจ้าและวางมือบนศีรษะของพวกเขา”  (กจ.6:6) 

เก่ียวกับการประกอบพิธีกรรมอุปสมบทวางมือบนศีรษะแต่งตั้ งพระผู ้
ประกอบพิธีในคริสตจกัรนั้นมีการกล่าวไวว้า่  “ท่านท้ังสอง (ท่านอัครทูตเปาโลและ
ท่านอัครทูตวารนาวา) ได้เลือกตั้งผู้ปกครองสาวกไว้ในทุกคริสตจักร ได้อธิษฐาน
และถืออดอาหารฝากสาวกไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่ีเขาเช่ือถือนั้น”  (กจ.14:23) 
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ในจดหมายของท่านพระสาวกเปาโลซ่ึงมีไปถึงคริสตจกัร แห่ง ทิโมธี และ
คริสตจกัร ทิตสั นั้น ท่านอคัรทูตเปาโลไดย้  ้าเตือนแก่สังฆราชไวว้า่ “อันของประทาน
ซ่ึงเป็นพระพรของพระเจ้าซ่ึงมีอยู่ในท่านโดยท่ีข้าพเจ้าได้เอามือวางบนท่านนั้น ขอ
เตือนว่าท่านจงกระทาํให้รุ่งเรืองขึน้” (2 ทธ. 1:6) “เหตุท่ีข้าพเจ้าได้แต่งตั้งท่านไว้
(หัวหน้าผู้ปกครองสงฆ์) ท่ีเกาะครีตก็เพ่ือท่ีท่านจะได้แก้ไขส่ิงท่ียังบกพร่องให้
เรียบร้อย และแต่งตั้งสงฆ์ไว้ทุกเมือง ดังท่ีข้าพเจ้าได้กาํชับท่านไว้ ” (ทต.1:5) 
จดหมายท่ีมีไปยงัทิโมธีนั้น ท่านอคัรทูตเปาโลไดก้ล่าวไวว้่า  “อย่าด่วนอุปสมบท
วางมือบนผู้ใด และอย่ามีส่วนร่วมในการกระทําบาปเลย จงรักษาตัวให้บริสุทธ์ิ”    
(1 ทธ.5:22)   “อย่ายอมรับคาํกล่าวหาของสงฆ์ผู้ปกครองคนใด เว้นเสียแต่จะมีพยาน
สองสามคน”  (1 ทธ. 5:19) 

จากการส่งบนัทึกขอ้ความจดหมายถึงแต่ละคริสตจกัรนั้นเราจะเห็นได้ว่า 
เหล่าพระสาวกนั้นไดใ้ห้อ านาจ ในการประกอบพิธีอุปสมบทการวางมือแต่งตั้งสงฆ์
แก่หวัหนา้สงฆ ์ (พระสังฆราช) แต่ละคริสตจกัร และพระสังฆราชในคริสตจกัรนั้น
สามารถพิจารณาไต่สวนความผดิต่อสงฆใ์นปกครองคริสตจกัของตนเองได ้

การเสด็จลงมาสถิตบนเหล่าพระสาวก 
ของพระจิตเจา้ 

พระสงัฆราชก าลงัประกอบพิธีอุปสมบทวางมือ
อธิษฐานขอพระพรต่อพระจิตเจา้ใหล้งมาสถิตบน

พระสงฆใ์หม ่
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 เก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของสงฆ ์ ท่านอคัรทูตเปาโลไดเ้ขียนไวใ้นจดหมาย
ท่ีส่งไปถึง ทิโมธี วา่ “ผู้นาํปกครองดูแลสงฆ์นั้นต้องเป็นคนท่ีไม่มีใครติได้ เป็นสามี
ของหญิงคนเดียว เป็นคนรู้จักประมาณตน มีสติสัมปชัญญะ เป็นคนสง่าเรียบร้อย มี
อัชฌาสัยรับแขกดี เหมาะท่ีจะเป็นครู ไม่ด่ืมสุรามึนเมา ไม่เป็นนักเลงหัวไม้ แต่เป็น
คนสุภาพ ไม่เป็นคนชอบวิวาท ไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน ต้องเป็นคนครอบครอง
บ้านเรือนของตนได้ดี อบรมบุตรธิดาของตนให้อยู่ ในโอวาทและมีใจอ่อนน้อม 
เพราะว่าถ้าชายคนใดไม่รู้จักครอบครองบ้านเรือนของตน คนนั้นจะดูแลคริสตจักร
ของพระเจ้าอย่างไรได้ อย่าให้ผู้ ท่ีกลับใจใหม่ ๆ เป็นผู้ปกครองดูแลเกรงว่าเขาอาจจะ
ยโส แล้วจะถูกปรับโทษเหมือนอย่างมารนั้น นอกนั้นเขาจะต้องเป็นท่ีนับถือของคน
ภายนอก มิฉะนั้นจะเป็นท่ีติเตียนและจะติดบ่วงแร้วของมาร  ฝ่ายมัคนายกนั้นก็
เช่นเดียวกัน คือต้องเป็นคนเอาการเอางาน ไม่เป็นคนสองลิ้น ไม่ด่ืมสุรามึนเมา ไม่
เป็นคนโลภ มักได้ และเป็นคนยึดมั่นในข้อลํา้ลึกแห่งความเช่ือ ด้วยจิตสํานึกว่าตน
ชอบ” (1 ทธ. 3:2-9) 

 
พธีิกรรมศีลเสกเจิมน า้มันศักดิ์สิทธ์ิ The Mystery of Holy Unction 
พิธีกรรมของศีลเสกเจิมน ้ ามนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ี คือการอ่านบทภาวนาอธิษฐานต่อ

พระเจา้ให้แก่ผูป่้วย และเจิมน ้ ามนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ีแก่พวกเขา เพื่อเป็นการขอพรจากพระ
จิตเจา้ใหรั้กษาผูเ้จบ็ป่วยน้ีจากทางร่างกายและทางจิตใจ 

พิธีกรรมศีลเสกเจิมน ้ ามนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ียงัมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า พิธีกรรม
ลงสงฆ์ เพราะว่าส าหรับการประกอบพิธีกรรมศีลเสกน้ี คือการรวมพระสงฆ์แห่ง
คริสตจกัรหลายรูปเพื่อร่วมประกอบพิธีกรรมน้ี แต่ถา้มีความจ าเป็นจริง ๆ พระสงฆ์
เพียงรูปเดียวก็สามารถท่ีจะประกอบพิธีกรรมน้ีได ้

ในพิธีกรรมน้ีได้มีการประพฤติปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมาตั้งแต่ในสมยัเร่ิมตน้
ช่วงเวลาของเหล่าพระสาวกของพระเยซูคริสต์ ท่ีในระหว่างช่วงเวลานั้นพวกท่าน
ไดรั้บอ านาจศกัด์ิสิทธ์ิในการรักษาคนป่วยและคนอ่อนแอ   จากองค์พระเยซูคริสต์
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เจา้  “เหล่าพระสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้ออกไปเทศนาประกาศเก่ียวกับพระ
ธรรมวจนะของพระเยซูคริสต์เจ้า และถึงการกลับใจเสียใหม่ และเขาได้ขับผีให้ออก
เสียหลายผี และได้เอานํา้มันศักด์ิสิทธ์ิเจิมทาคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรค”  (มก. 
6:12-13) 

ในทางลกัษณะเดียวกนัน้ีท่ีท่านอคัรทูตยากอบไดก้ล่าวไวค้ลา้ย ๆ กนัวา่ “มี
ผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ จงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาสงฆ์แห่งคริสตจักรมา และให้
ท่านเหล่านั้นสวดอธิษฐานเพ่ือเขา และเจิมเขาด้วยนํา้มันเสกในนามขององค์พระผู้
เป็นเจ้า    และการสวดอธิษฐานด้วยความเช่ือจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์พระผู้
เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรค และถ้าเขาได้กระทาํบาปพระองค์กจ็ะทรงโปรด
อภัยให้” (ยก. 5:14-15)  

 

 

 

เหล่านกับุญอคัรทูตไม่มีสักคร้ังเดียวท่ีพวกท่านประกาศเทศนาค าสอนเป็น
ค าพูดท่ีคิดข้ึนด้วยตวัเอง ทุก ๆ ค าสอนท่ีพวกท่านเทศนาสั่งสอนนั้นล้วนแล้วแต่
ไดรั้บการสั่งสอนมาจากองค์พระเยซูคริสต์เจา้และจากพระสุรเสียงของพระจิตเจา้
เท่านั้น ท่านอคัรทูตเปาโลไดก้ล่าววา่  “พ่ีน้องท้ังหลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่า 
ข่าวประเสริฐท่ีข้าพเจ้าได้ประกาศไปแล้วนั้นไม่ใช่ของมนุษย์ เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้

ท่านอคัรสาวกยากอบกบัการเขียนจดหมาย
พระวรสารของท่าน เก่ียวกบัพิธีกรรมศีล

สวดอธิษฐานเจิมน ้ามนั ศกัด์ิสิทธ์ิ          
(ยก. 514-15) 

พิธีกรรมลงสงฆแ์ห่งศีลสวดอธิษฐาน
เจิมน ้ามนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
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รับข่าวประเสริฐนั้นจากมนุษย์ไม่มีมนุษย์คนใดสอนข้าพเจ้า  แต่ข้าพเจ้าได้รับข่าว
ประเสริฐน้ัน โดยพระเยซูคริสต์ได้ทรงสาํแดงแก่ข้าพเจ้า” (กท.1:11-12) 

อธิบายเพิม่เติม: การประกอบพิธีศีลเสกเจิมน ้ามนัศกัด์ิสิทธ์ินั้นจะไม่กระท า
กบัเด็ก เพราะวา่เด็กนั้นยงัไม่มีวฒิุภาวะเก่ียวกบัการกระท าบาปมาก 

 
 

ส่วนที่สิบเอด็ของบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือ 

 

11. ข้าพเจ้ารอวนัที่ผู้ตายจะกลบัฟ้ืนคืนชีพ 
ในส่วนท่ีสิบเอด็ของบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือนั้นมีการกล่าวเก่ียวกบั

การฟ้ืนคืนชีพของมนุษยท์ั้งมวล ท่ีจะมีข้ึนคร้ันเม่ือเวลาแห่งการอวสานส้ินสุดแห่ง
โลกมาถึง 

การฟ้ืนคืนชีพท่ีพวกเราเฝ้าคาดหวงั “รอคอย”  นั้น จะมีเกิดข้ึนพร้อมกนักบั
การเสด็จมาในคร้ังท่ีสองขององคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ของพวกเรา และเม่ือนั้นเหล่าคน
ตายก็จะฟ้ืนข้ึนมาจากหลุมศพ และดวงวิญญาณและร่างกายของเขานั้นก็จะรวมเขา้
กนัเป็นหน่ึงเดียวอีกคร้ังหน่ึง และก็จะมีชีวติอีกคร้ังหน่ึง 

การเช่ือในการฟ้ืนคืนชีพจากความตาย ยงัไดมี้การขยายความไวเ้ก่ียวกบัอบั-
ราฮมั ท่ีคร้ังนั้นได้น าบุตรชายอนัเป็นสุดท่ีรักของตนคือ อิสอคั ถวายการบูชายนัต ์
เพราะอบัราฮมัมีความเช่ือ ฉะนั้นเม่ือท่านถูกลองใจ ท่านจึงไดถ้วายอิสอคัเป็นเคร่ือง
บูชาและท่านซ่ึงเป็นผูไ้ด้รับพระสัญญา ก็ได้พร้อมแล้วท่ีจะถวายบุตรคนเดียวของ
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ท่าน และเก่ียวกบัความเช่ือเช่นเดียวกนัน้ีเองของ โยบ ผูท้นทุกข์ทรมานอย่างแสน
สาหัส มีกล่าวไวเ้ช่นกนัว่า “แต่ส่วนข้า ข้าทราบว่า พระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนม์อยู่ 
และในท่ีสุดพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลก และหลังจากผิวหนังของข้าถูก
ทาํลายไปอย่างนี้แล้ว (โดยปราศจาก) เนื้อหนังของข้า ข้าจะเห็นพระเจ้า” (โยบ 
19:25-26)  และเช่นกนัท่ีท่านอิสยาห์ ผูเ้ผยพระวจนะ ไดก้ล่าวไวว้่า “คนตายของ
พระองค์จะมีชีวิต ศพของเขาทั้งหลายจะลุกข้ึน โอ ผู้อาศัยอยู่ ในผงคลี จงต่ืนเถิด 
และร้องเพลงเพราะความช่ืนบาน เพราะนํา้ค้างของพระเจ้าเป็นนํา้ค้างแห้งความสว่าง 
และแผ่นดินโลกจะให้ชาวแดนคนตายเป็นขึน้”  (อสย. 26:19) 

ผูเ้ผยพระวจนะแห่งพระเจา้ คือท่าน เอเสเคียล  ไดใ้ห้ขอ้พิจารณาวิเคราะห์
ในพระด ารัสของพระเจา้เก่ียวกบัการฟ้ืนคืนชีพและการรวมเขา้ดว้ยกนัของเหล่ากอง
กระดูกกบัดวงวิญญาณคนตาย ท่ีท่านไดเ้ห็นบนแผน่ดินโลกไวว้า่ “พระเจ้าตรัสดังนี้
ว่า ดูเถิด โอ๋ประชากรของเราเอ๋ยเราจะเปิดหลุมฝังศพของเจ้า และจะนาํเจ้ากลับมายัง
แผ่นดินอิสราเอล โอ ประชากรของเราเอ๋ย เจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้า ในเม่ือเราเปิด
หลุมศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลุมศพของเจ้า และเราจะบรรจุวิญญาณของ
เราไว้ในเจ้า และเจ้าจะมีชีวิต และเราจะวางเจ้าไว้ในแผ่นดินของเจ้า แล้วเจ้าจะทราบ
ว่าเราคือพระเจ้าได้ลั่นวาจาไว้แล้ว และเราได้กระทาํ พระเจ้าตรัสดังนีแ้หละ”  (อสค.  
บทท่ี 37) 

 องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้เองนั้น ไดท้รงตรัสไวห้ลายคร้ังเก่ียวกบัการฟ้ืนคืนชีพ
จากความตาย “เราบอกความจริงแก่ท่านท้ังหลายว่า เวลาท่ีกาํหนดนั้นใกล้จะถึงแล้ว 
และบัดนีก้ถึ็งแล้ว คือเม่ือผู้ ท่ีตายแล้วจะได้ยินพระสุรเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ้า 
และบรรดาผู้ ท่ีได้ยินจะได้มีชีวิต”  (ยน.5:25) “และอย่าประหลาดใจในข้อนีเ้ลย 
เพราะใกล้จะถึงเวลาท่ีบรรดาผู้ ท่ีอยู่ ในอุโมงค์ฝังศพ จะได้ยินพระสุรเสียงของ
พระองค์ และจะได้ออกมา บรรดาผู้ ท่ีได้ประพฤติดีก็ฟ้ืนขึ้นสู่ชีวิต บรรดาผู้ ท่ี
ประพฤติช่ัว กจ็ะฟ้ืนขึน้สู่การพิพากษา”  (ยน.5:28-29)  “ผู้ ท่ีกินเนือ้และด่ืมโลหิต
ของเรา กมี็ชีวิตนิรันดร์ และเราจะให้ผู้นั้นฟ้ืนขึน้มาในวนัสุดท้าย”  (ยน.6:54) 
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ในการตอบค าถามแก่พวกสะดูสีท่ีไม่มีความเช่ือ ท่ีไดถ้ามพระองค์เก่ียวกบั

การฟ้ืนคืนชีพของคนตายนั้นพระเยซูคริสตไ์ดต้รัสตอบพวกเขาวา่ “พวกท่านผิดแล้ว 
เพราะท่านไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธ์ิเดชของพระเจ้า เม่ือมนุษย์ฟ้ืนขึน้มาจากความตาย
นั้น จะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีก แต่จะเป็นเหมือนทูตในฟ้า
สวรรค์ แต่เร่ืองคนตายกลับฟ้ืนนั้นท่านท้ังหลายยังไม่ได้อ่านหรือ ซ่ึงพระเจ้าได้ตรัส
ไว้กับพวกท่านว่า เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยา-
โคบ พระองค์มิได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น”  

ท่านอคัรทูตเปาโลไดก้ล่าวว่า  “แต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็น
ขึน้มาจากความตายแล้ว และทรงเป็นผลแรกในพวกคนท้ังหลายท่ีได้ล่วงหลับไป
แล้วนั้น เพราะว่าความตายได้อุบัติขึน้ เพราะมนุษย์คนหน่ึงเป็นเหตุฉันใด การเป็น
ขึน้มาจากความตายก็ได้อุบัติขึน้ เพราะมนุษย์ผู้หน่ึงเป็นเหตุฉันนั้น เพราะว่าคนท้ัง
ปวงต้องตายเก่ียวเน่ืองกับอาดัมฉันใด     คนท้ังปวงก็จะกลับได้ชีวิตเก่ียวเน่ืองกับ
พระคริสต์ฉันนั้น”  (1คร.15:20-22) 

ในช่วงเวลาแห่งการฟ้ืนคืนชีพนั้น ส่วนทั้งหมดของร่างกายของคนตายนั้น 
จะมีการเปล่ียนแปลงไปตามการคงอยูข่องร่างกายดงัท่ีเคยมีมาแต่ก่อน และในการ
เปล่ียนแปลงหลงัจากการฟ้ืนคืนชีพน้ีแลว้ ความแตกต่างจากคร้ังก่อนของร่างการท่ี
จะมีก็คือกายวญิญาณ จะเป็นกายทิพยท่ี์ไม่มีการสูญสลายและไร้ซ่ึงการมรณา และ
คุณสมบติัแบบเดียวกนัน้ีเองก็จะเกิดข้ึนแก่ผูท่ี้ยงัมีชีวติอยู ่ ในช่วงเวลาแห่งการเสด็จ
มาคร้ังท่ีสองของพระบุตรเจา้ ท่านอคัรทูตเปาโล กล่าววา่ “ส่ิงท่ีเป็นขึน้มากจ็ะเป็น
กายวิญญาณ ถ้าร่างกายมี กายวิญญาณกมี็ด้วย มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า มนุษย์คน
เดิมคืออาดัม จึงเป็นผู้ ท่ีมีชีวิตอยู่ แต่อาดัมผู้ ซ่ึงมาภายหลังนั้น เป็นวิญญาณผู้ประสาท
ชีวิต แต่ร่างกายซ่ึงเกิดก่อนนั้นหาใช่เป็นกายวิญญาณไม่ แต่เป็นร่างกายแล้วภายหลัง
จึงเกิดมีวิญญาณขึน้ มนุษย์เดิมนั้นกาํเนิดจากดินและเป็นมนุษย์ดิน มนุษย์ท่ีสองเสดจ็
มาจากสวรรค์ มนุษย์ดินผู้นั้นเป็นอย่างไร มนุษย์ดินทุกคนกเ็ป็นอย่างนั้น มนุษย์
สวรรค์ผู้นั้นเป็นอย่างไร มนุษย์สวรรค์ทุกคนกเ็ป็นอย่างนั้น และเม่ือเราเกิดมามี
ลักษณะสมกับมนุษย์ดินแล้ว เรากจ็ะมีลักษณะสมกับมนุษย์สวรรค์ด้วย ดูก่อนพ่ีน้อง
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ท้ังหลาย ข้าพเจ้าหมายความว่า เนือ้และเลือดจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ 
และส่ิงท่ีเน่าเป่ือยจะมีส่วนในส่ิงท่ีไม่รู้จักเน่าเป่ือยกไ็ม่ได้ ดูก่อนพ่ีน้องท้ังหลาย 
ข้าพเจ้ามีความลํา้ลึกท่ีจะบอกแก่ท่าน คือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน แต่เราจะถกู
เปล่ียนแปลงใหม่หมด ในช่ัวขณะเดียว ในพริบตาเดียวเม่ือเป่าแตรคร้ังสุดท้าย 
เพราะว่าจะมีเสียงแตร และคนท่ีตายแล้วจะเป็นขึน้มาปราศจากการเน่าเป่ือย แล้วเรา
ท้ังหลายจะถกูเปล่ียนแปลงใหม่”  (1คร.15:44-52) 

อย่างสอดคล้องกันเช่นน้ีเองท่ีการเปล่ียนแปลงของตัวมนุษย์นั้ นก็จะ
เปล่ียนแปลงภาพลกัษณ์แห่งโลกทั้งมวลไป  จากท่ีเคยสูญสลาย ก็จะกลบักลายเป็น
ไม่มีการสูญสลายเลย 

สถานะแห่งจิตวิญญาณของผูท่ี้ตายแลว้ จนก่อนถึงการฟ้ืนคืนชีพของเหล่า
มนุษยท์ั้งมวลนั้น จะไม่เหมือนกนั ดงัเช่นดวงวิญญาณของคนชอบธรรม จะอยู่ใน
สถานะแห่งความช่ืนภิรมยต์ลอดกาล แต่ดวงวญิญาณของคนบาปนั้นจะอยูใ่นสถานะ
ของการทนทุกขท์รมานชัว่นิจนิรันดร์  ดวงวิญญาณของคนตายแต่ละประเภทนั้นจะ
ถูกแบ่งแยกออกไปพิพากษา ซ่ึงการพิพากษานั้นจะมีข้ึนหลงัจากการส้ินชีพของตวั
บุคคลนั้น ๆ อย่างเห็นได้ชัดจากพระสุภาษิตท่ีพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงตรัสไว ้
เก่ียวกบัเศรษฐีกบัลาซารัส ท่ีวา่  “ยังมีเศรษฐีคนหน่ึงนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนือ้ดี 
รับประทานอาหารอย่างประณีตทุก ๆ วัน  และมีคนขอทานคนหน่ึงท่ีช่ือลาซารัส 
เป็นแผลท้ังตัว นอนอยู่ ท่ีข้างประตูร้ัวบ้านของเศรษฐี และเขาใคร่จะกินเศษอาหารท่ี
ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั้น แม้สุนัขกม็าเลียแผลของเขา อยู่มาคนขอทานนั้นตาย และ
เหล่าทูตสวรรค์ได้นาํเขาไปไว้ท่ีอกของอับราฮัม ฝ่ายเศรษฐีนั้นกต็าย และเขากฝั็งไว้ 
และเม่ืออยู่ในแดนมรณาเขากทุ็กข์ทรมานย่ิงนัก เศรษฐีนั้นจึงแหงนดูเห็นอับราฮัมอยู่
แต่ไกล และราซารัสอยู่ ท่ีอกของท่าน เศรษฐีจึงร้องว่า อับราฮัมบิดาเจ้าข้า ขอเอ็นดู
ข้าพเจ้าเถิด ขอใช้ลาซารัสมา เพ่ือจะเอาปลายนิว้จุ่มนํา้มาแตะลิน้ข้าพเจ้าให้เยน็ ด้วย
ว่าข้าพเจ้าตร่ําทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี ้แต่อับราฮัมตอบว่า ลูกเอ๋ยเจ้าจงระลึกว่า
เม่ือเจ้ายังมีชีวิตอยู่  เจ้าได้ของดีสําหรับตัวเจ้า และลาซารัสได้ของเลว แต่เด๋ียวนีเ้ขา
ได้รับความเล้าโลม แต่เจ้าได้รับความแสนระทม นอกจากนั้น ระหว่างพวกเรากับ
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พวกเจ้ามีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่  เพ่ือว่าถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปจากท่ีน่ีถึงเจ้ากไ็ม่ได้ 
หรือถ้าจะข้ามจากท่ีนั้นมาถึงเรากไ็ม่ได้ เศรษฐีนั้นจึงร้องว่า บิดาเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นขอ
ท่านใช้ลาซารัสไปยงับ้านบิดาของข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้ามีพ่ีน้องห้าคน ให้ลาซารัส
เป็นพยานแก่เขา เพ่ือมิให้เขามาถึงท่ีทรมานนี้ แต่อับราฮัม ตอบเขาว่า เขามีโมเสส
และพวกผู้ เผยพระวจนะนั้นแล้ว ให้เขาฟังคนเหล่านั้นเถิด เศรษฐีนั้นจึงว่า        มิได้ 
อับราฮัมบิดาเจ้าข้า แต่ถ้าคนหน่ึงจากหมู่คนตายไปหาเขา เขาคงจะกลับใจเสียใหม่ 
อับราฮัมจึงตอบเขาว่า ถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้ เผยพระวจนะ แม้คนหน่ึงจะเป็น
ขึน้มาจากความตาย เขากจ็ะยังไม่เช่ือ”   (ลก.16:19-31)  และดงัเช่นสุภาษิตน้ีก็
เช่นกนั ท่ีท่านอคัรทูตเปาโลไดก้ล่าวไวว้า่  “ข้าพเจ้าลังเลใจอยู่ระหว่างสองฝ่ายนี ้คือ
ว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาท่ีจะจากไปเพ่ืออยู่กับพระคริสต์ซ่ึงประเสริฐกว่ามากนัก” 

ความตายนั้นมีความหมายส าคญัต่อชีวิตของมนุษยทุ์ก  ๆ  คน เพราะว่ามนั
คือการส้ินสุดช่วงเวลาแห่งชยัชนะและมนัคือการเร่ิมตน้ช่วงเวลาแห่งการตอบแทน
ของรางวลัแห่งชีวิตใหม่ แต่ก็เช่นกนัท่ีการพิพากษาตดัสินแก่ดวงวิญญาณเหล่าคน
บาปนั้นไม่ใช่วา่จะส้ินสุดเพียงเท่าน้ี  เพราะวา่เหล่าดวงวิญญาณแห่งคนบาปท่ีเช่ือใน
พระเยซูคริสตเ์จา้ และส านึกผดินั้นก็สามารถท่ีจะไดรั้บการปลดเปล้ืองจากความทุกข์
ทรมานของดวงวิญญาณหลงัความตาย หรือแมแ้ต่อาจจะได้รับการปลดปล่อยเม่ือ
คริสตจกัรสวดภาวนาให้พวกเขา และก็เช่นกนัท่ี ถา้ใครบางคนประกอบผลกรรมดี
ให้แก่ดวงวิญญาณของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแผ่ส่วนกุศลปลดเปล้ืองแก่
ดวงวิญญาณคนบาป โดยผ่านทางพิธีกรรมศีลบูชามหาสนิทพระโลหิต และพระ
วรกายแห่งพระคริสต์เจา้ ซ่ึงในจุดน้ีเองท่ีมีการประพฤติปฏิบติัสืบต่อเน่ืองกันมา
ตั้งแต่ช่วงเวลาของเหล่านกับุญอคัรทูตของพระเยซูคริสต์ ซ่ึงไดมี้การก าหนดไวใ้น
คริสตจกัร ถึงการร าลึกและการแผ่ส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณของผูล่้วงลบั ดงัจะเห็น
ไดจ้ากพิธีศีลบูชามหาสนิทในพระคริสตเ์จา้ของชาวคริสเตียน ซ่ึงท่านนกับุญอคัรทูต    
ยากอบ ท่ีในช่วงเวลาหน่ึงแห่งพิธีกรรมส าคญัของศีลมหาสนิทนั้น ท่านไดท้  าการ
สวดภาวนาร าลึกแก่ดวงวญิญาณของผูล่้วงลบัแห่งคริสตจกัรดว้ย 
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ท่านนกับุญอคัรทูตยอห์น ได้กล่าวไวใ้นจดหมายสารของท่านว่า “ถ้าผู้ ใด

เห็นพีน้่องของตนกระท าบาปอย่างใดอย่างหน่ึงที่ไม่น าไปสู่ความตาย ผู้ น้ันจงทูลขอ 
และพระองค์จะทรงประทานชีวิตแก่ผู้ทีไ่ด้กระท าบาปซ่ึงไม่ได้น าไปสู่ความตาย บาป
ท่ีนาํไปสู่ความตายกมี็ ข้าพเจ้ามิได้ว่าให้อธิษฐานในเร่ืองบาปอย่างนั้น”  (1ยน. 5:16) 

สารของท่านนกับุญอคัรทูตเปาโลท่ีส่งถึง สังฆมณทลแห่ง ทิโมธี มีเขียนไว้
วา่ “เหตุฉะนั้นก่อนส่ิงอ่ืนใด ข้าพเจ้าขอร้องท่านท้ังหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอ 
และขอบพระคุณเพ่ือคนท้ังปวง เพ่ือกษัตริย์ท้ังหลายและคนท้ังปวงท่ีมีตาํแหน่งสูง 
เพ่ือเราจะได้ดาํเนินชีวิตอย่างเงียบ ๆ และสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อม 
การกระทาํเช่นนีเ้ป็นการกระทาํท่ีดี และเป็นท่ีชอบพระทัยพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา ผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนท้ังปวงรอด และให้รู้ความจริง”  (1ทธ.2:1-4) 

ท่านนักบุญอัครทูตยากอบ ได้กล่าวไว้ว่า “เหตุฉะนั้นท่านท้ังหลายจง
สารภาพบาปต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเพ่ือกันและกัน เพ่ือท่านท้ังหลายจะพ้น
โรคภัย คาํอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังให้เกิดผล”  (ยก.5:16) 

และถา้ใครก็ตาม ท่ีสวดอธิษฐานภาวนาแก่ผูท่ี้ยงัมีชีวิตอยู่ ก็ควรท่ีจะสวด
อธิษฐานภาวนาให้แก่ผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ดว้ย เพราะว่าส าหรับองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้
ไม่มีความมรณา ส าหรับพระองคแ์ลว้ทุกคนคือชีวิต องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้เองไดท้รง
กล่าวไวว้า่  “พระองค์มิได้ทรงเป็นพระเจ้าของคนตาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น 
ด้วยว่าจาํเพาะพระเจ้า ทุกคนเป็นอยู่”  (ลก.20:38) 

ท่านนกับุญเปาโลไดเ้ขียนถึงชาวคริสตจกัรไวว้า่  “ถ้าเรามีชีวิตอยู่  กมี็ชีวิตอยู่
เพ่ือองค์พระผู้เป็นเจ้า และถ้าเราตายกต็ายเพ่ือองค์พระผู้เป็นเจ้า  เหตุฉะนั้นไม่ว่าเรามี
ชีวิตอยู่หรือตายไปกต็าม เรากเ็ป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้า”  (โรม 14:8) 

แมก้ระนั้นในช่วงเวลาแห่งพนัธสัญญาเดิม ท่ีการสวดภาวนานั้นก็ไดมี้การ
อธิษฐานส าหรับผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ ดงัตวัอยา่งเช่น ผูเ้ผยพระวจนะวารุค ท่ีไดภ้าวนา
อธิษฐานแก่ผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ไดก้ล่าวไวว้า่ “พระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงถือครองทุกส่ิง พระ
เจ้าแห่งอิสราเอล ขอทรงสดับฟังคาํสวดอธิษฐานของเหล่าข้าพระองค์ท่ีมีต่อผู้ ล่วงลับ
แห่งอิสราเอล เหล่าบุตรของพวกเขาท่ีเตม็ไปด้วยบาป ในการภาวนาต่อพระองค์ และ
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ขออย่าทรงรําลึกถึงบาปคร้ังก่อนของเหล่าบิดาและบรรพบุรุษของข้าพระองค์” (วา
รุค 3:4-5) 

ยดูา มคัคาเวย ไดส้วดภาวนาอธิษฐานและท าบุญแผส่่วนกุศลให้แก่ทหารผู ้
ล่วงลบั  (2 มว.12:39-45) 

ค าสอนเก่ียวกบัการสวดร าลึกอธิษฐานแก่ดวงของวิญญาณผูล่้วงลบันั้น ไดมี้
รากฐานอยูบ่นหนงัสือพระคมัภีร์ และตั้งอยูบ่นรากฐานส าคญัของประเพณีส าคญัอนั
เก่าแก่ท่ีสืบทอดกนัมาแต่ดั้งเดิม 

 
ส่วนที่สิบสองของบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือ 

 

12.  และรอคอยชีวติในโลกหน้า  อาเมน 
ในส่วนท่ีสิบสองของบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือนั้น มีการกล่าวไว้

เก่ียวกบัชีวิตในโลกหน้า ซ่ึงเป็นชีวิตท่ีเป็นนิรันดร เป็นชีวิตท่ีจะไดม้าหลงัจากการ
ฟ้ืนคืนชีพของคนตายทั้งมวล ซ่ึงจะเกิดข้ึนทัว่ทั้งแผน่ดินโลก และจะมีการพิพากษา
ทั้งมวลของพระคริสตเ์จา้ 

ชีวติอนัเป็นนิรันดรส าหรับมนุษยผ์ูมี้คุณธรรมนั้น จะมีแต่ความช่ืนบานและ
ร่ืนภิรมย ์ท่ีแมแ้ต่สถานะแห่งชีวิตจริง ๆ ของพวกเรานั้นก็ไม่สามารถท่ีจะพรรณนา 
หรือนึกคิดได ้ดงัท่ีท่านอคัรทูตเปาโลไดก้ล่าววา่  “ดังท่ีมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า ส่ิง
ท่ีตาไม่ได้เห็น หูไม่ได้ยิน และส่ิงท่ีมนุษย์คิดไม่ถึง คือส่ิงท่ีพระเจ้าได้จัดเตรียมไว้
สาํหรับคนท่ีรักพระองค์”  (1 คร. 2:9) 

ความร่ืนภิรมยอ์ยา่งอยา่งน้ีเป็นของเหล่าผูมี้คุณธรรม จะเป็นมาโดยจากการ
พิจารณาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ในพระรัศมีและพระสุรเสียง และจากการรวมสัมพนัธ์
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เขา้กบัพระองค ์ในความร่ืนภิรมยแ์ห่งดวงวญิญาณของเหล่าผูท้รงคุณธรรมนั้น ก็จะมี
ส่วนร่วม และร่างกายนั้ นก็จะได้มีส่วนสรรเสริญในพระรัศมีแห่งพระผูเ้ป็นเจ้า 
ดงัเช่นพระวรกายของพระเยซูคริสต์เจา้ในช่วงเวลาแห่งการจ าแลงพระวรกายของ
พระองคบ์นภูเขาฟาโวร์ 

ท่านนกับุญอคัรทูตเปาโล ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือสารของท่านวา่ “ส่ิงท่ีว่าน
ลงนั้นไร้เกียรติ ส่ิงท่ีเป็นขึน้มาใหม่นั้นกจ็ะมีศักด์ิศรี ส่ิงท่ีว่านลงน้ันอ่อนกาํลัง ส่ิงท่ี
เป็นขึน้มาใหม่นั้นกจ็ะทรงอานุภาพ”  (1 คร.15:43) 

องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้เองไดท้รงตรัสไวว้า่ “คราวนั้นผู้ชอบธรรมจะส่องแสง
อยู่ในแผ่นดินพระบิดาของเขาดุจดวงอาทิตย์ ใครมีหูกจ็งฟังเถิด”  (มธ13:43) 

ในสถานภาพดวงวิญญาณของผู ้มีคุณธรรมนั้นจะมีสถานะแห่งความร่ืน
ภิรมยท่ี์ต่างขั้นกนัไป        โดยจะสอดคลอ้งไปกบัสถานภาพคุณค่าทางจิตใจแห่ง
มโนธรรมของบุคคลผูน้ั้น 

และเช่นกนัท่ีท่านนกับุญอคัรทูตเปาโล ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือสารของท่าน
วา่  “ศักด์ิศรีของดวงอาทิตย์ก็อย่างหน่ึง ศักด์ิศรีของดวงจันทร์ก็อย่างหน่ึง ศักด์ิศรี
ของดวงดาวก็อย่างหน่ึง แท้ท่ีจริงศักด์ิศรีของดวงดาวหน่ึงก็ต่างกันกับศักด์ิศรีของ
ดวงดาวอ่ืน ๆ การซ่ึงจะเป็นขึน้มาจากความตายนั้นกเ็หมือนกัน ส่ิงท่ีหว่านลงนั้นเป็น
ของท่ีจะเน่าเป่ือย ส่ิงท่ีเป็นขึน้มาใหม่นั้นกจ็ะไม่รู้จักเน่าเป่ือย”  (1 คร. 15:41-42) 

ส าหรับมนุษยผ์ูท่ี้ไม่มีความเช่ือความศรัทธา และไม่รู้สึกส านึกผิดในบาป
ของตนนั้น ในชีวิตแห่งโลกหน้าของพวกเขานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานอยู่เป็น
นิตยไ์ป  ดงัท่ีพระผูเ้ป็นเจา้จะตรัสกบัพวกเขาวา่ “ท่านทั้งหลายผู้ต้องแช่งสาปจงถอย
ไปจากเรา เข้าไปอยู่ในไฟซ่ึงไหม้อยู่ เป็นนิตย์ ซ่ึงเตรียมไว้สําหรับมารร้ายและสมุน
ของมันนั้น เพราะว่าเม่ือเราหิวท่านก็มิได้ให้เรากิน เรากระหายท่านก็มิได้ให้เราด่ืม 
เราเป็นแขกแปลกหน้าท่านกไ็ม่ได้ต้อนรับเราไว้ เราเปลือยกายท่านกไ็ม่ได้ให้เส้ือผ้า
เรานุ่งห่ม เราเจบ็ป่วยและต้องจาํอยู่ในพันธนาคาร ท่านไม่ได้เย่ียมเรา เขาท้ังหลายจะ
ทูลว่า พระองค์เจ้าข้า ท่ีข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ทรงหิวหรือทรงกระหายนํา้หรือ
ทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรือทรงเปลือยพระวรกาย หรือประชวร หรือต้องจาํอยู่ใน



 
 
   

 716 

เกีย่วกบัศรัทธาความเช่ือ และการด ารงชีวติของชาวคริสเตยีน 

 
พันธนาคาร และข้าพระองค์มิได้ปรนนิบัติพระองค์นั้นตั้งแต่เม่ือไหร่ เม่ือนั้ น
พระองค์จะตรัสตอบกับเขาว่า เราบอกความจริงแก่ท่านท้ังหลายว่า ซ่ึงท่านมิได้
กระทาํแก่ผู้ตํา่ต้อยท่ีสุดสักคนหน่ึงในพวกนี้  ก็เหมือนท่านมิได้กระทาํแก่เราด้วย 
และพวกเรานีจ้ะต้องออกไปรับโทษอยู่ เป็นนิตย์ แต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์” 
(มธ.25:41-46) 

ความทุกข์ทรมานของเหล่าคนบาปนั้นจะเกิดข้ึนกบัพวกเขา จากการท่ีพวก
เขาออกห่างจากพระเจา้ จากความกระจ่างชดัในบาปท่ีมีอยูข่องตนเอง จากความทุกข์
ทรมานอนัร้อนแรงของมโนธรรม  จากความโมโหร้ายท่ีมีอยูใ่นจิตใจ และท่ีนั้นจะมี
แต่ไฟท่ีไหมอ้ยูเ่ป็นนิตยอ์ยา่งไม่มีวนัดบั 

และอะไรคือไฟท่ีไหมอ้ยูเ่ป็นนิตยอ์ยา่งไม่มีวนัดบั ในพระวจนะของพระเจา้
นั้นไม่ไดร้ะบุไว ้แต่พระองค์ไดท้รงตรัสไวเ้ป็นมโนภาพเก่ียวกบัความทุกขท์รมาน
แห่งนรก 

ในการลงทณัฑท่ี์จะเกิดข้ึนกบัเหล่าคนบาปนั้น ใช่วา่พระเจา้นั้นตอ้งการท่ีจะ
กระท าการลงทณัฑ์น้ีแก่พวกเขา แต่เป็นเพราะความประพฤติของเหล่าคนบาปเอง ท่ี
น าตวัเองไปในทางนั้น “สําหรับคนเหล่านั้นท่ีจะต้องพินาศเพราะเขาท้ังหลายไม่
ยอมรับความรักในความจริงท่ีจะรอดได้”  (2 ธส.2:10) 

ในบทสุดทา้ยของบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือน้ีส้ินสุดลงดว้ยค าว่า อา
เมน นั้นมีความหมายว่า  “เป็นจริงอย่างนั้น”  หรือวา่  “ขอให้เป็นอย่างนั้น”  การ
กล่าวค าน้ีหลงัจากส้ินสุดบทสวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือนั้น เพราะพวกเราจะเป็น
พยานในส่ิงท่ีว่าน้ีทุกตวัหนงัสือท่ีถูกเขียนข้ึนเป็นบทสวดฯ นั้น ไร้ซ่ึงขอ้ขอ้งใจและ
ขอ้กงัขาอยา่งแทจ้ริง 
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ชีวิตจริง ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมของชาวคริสเตียนนั้น คือผูท่ี้มีความเช่ือใน
พระเยซูคริสต์เจา้ และพยายามด ารงชีวิตของตนให้อยู่ในความเช่ือน้ี คือผูท่ี้มีการ
กระท าดีท่ีเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจา้ ในการกระท าดีอย่างจริงใจนั้นเป็น
การแสดงออกถึงความรักของชาวคริสเตียน ท่ีมีต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั เพราะความ
รักนั้นคือพื้นฐานแห่งการด ารงชีวิตของชาวคริสเตียนทุก ๆ คน  “ฉะนั้นเราท้ังหลาย
จึงรู้และเช่ือในความรักท่ีพระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ใดท่ีอยู่
ในความรักกอ็ยู่ในพระเจ้า และพระเจ้ากท็รงสถิตอยู่ในผู้นั้น” (1ยน.4:16)  “เพราะว่า
พระเจ้าทรงรักโลก จึงได้ทรงประทานพระบุตรหน่ึงเดียวของพระองค์ เพ่ือทุกคนท่ี
วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”  (ยน.3:16)  ดงันั้นภารกิจของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้คือแสดงความรักของพระองคต่์อเหล่ามวลมนุษย ์

แต่ความรักท่ีไม่สอดคลอ้งไปกบัการกระท าดีนั้นเป็นความรักท่ีไม่แทจ้ริง 
แต่เป็นเพียงความรักท่ีเป็นแต่เพียงค าพดูเท่านั้น 

ดงัเช่นท่ีมีพระวจนะของพระเจา้ตรัสไวว้า่ “ความเช่ือท่ีไม่ประพฤติตามก็
ไร้ผล”  (ยก.2:20) 

องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้เองนั้นไดท้รงตรังกล่าวไวว้า่ “มิใช่ทุกคนท่ีเรียกเรา
ว่า พระองค์เจ้าข้า จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ทีป่ฏิบัติตามพระทยัพระบิดาของ
เรา ผู้ทรงสถติในสวรรค์จึงจะเข้าได้”  (มธ.7:21) 

“เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์  ท่ีทรงสร้างขึน้ในพระเยซูคริสต์
เพ่ือให้ ประกอบการดี ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงดาํริไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้เรากระทาํ” (อฟ.2:10) 
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พวกเราทุกคนไดรั้บความสามารถพิเศษท่ีมาจากพระเจา้ เพื่อท่ีจะสามารถ

แยกแยะวา่อะไรคือการกระท าดี และอะไรคือการกระท าชัว่ ความสามารถแห่งการ
แยกแยะน้ีก็คือ พระบญัญติัของพระเจา้ท่ีอยูข่า้งในจิตใจเรา หรือความรู้สึกผิดชอบชัว่
ดีของเรานั้นเอง และกฎบญัญติัแห่งพระเจา้ท่ีอยูภ่ายนอกเราก็คือบทบญัญติัแห่งพระ
ผูเ้ป็นเจา้ท่ีมีเขียนไวเ้ป็นค าสอน 

พลงัแห่งการรับรู้ถึงความรู้สึกผิดชอบชัว่ดีท่ีอยูข่า้งในจิตใจของตวับุคคล
นั้น ๆ  หรือการแสดงออกในความคิดของคนนั้น ๆ คือ มโนธรรม  มนัคือจิตสามญั
ส านึกในการรับรู้ผิดชอบชัว่ดีในพระธรรมบญัญติัแห่งพระเจา้ของตวับุคลนั้น ๆ ซ่ึง
เปรียบได้กบัพระสุรเสียงขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีทรงคอยกระซิบเตือนขา้งหูของ
มนุษยทุ์ก ๆ คนอยูต่ลอดเวลา 

ความรู้สึกผดิชอบชัว่ดีหรือมโนธรรมน้ี คือเสียงท่ีอยูข่า้งในจิตใจของเรา ท่ี
คอยพูดเตือนต่อเรา ว่าอะไรคือความดี และอะไรคือความชั่ว อะไรคือความเท่ียง
ธรรม อะไรคือความล าเอียง  อะไรคือความพอควร อะไรคือความเกินเลย  เสียงแห่ง
มโนธรรมน้ีผกูมดัพวกเราให้กระท าดี และหลีกหนีจากการกระท าชัว่ ในมโนธรรม
แห่งการกระท าดีทุก ๆ อย่างจะมีผลตอบแทนด้วยรางวลัแห่งความสงบสุขขา้งใน
จิตใจของคนนั้น ๆ  ส าหรับผลแห่งการกระท าชัว่ในทุก ๆ อย่าง คือการถูกประณาม
และการลงโทษ และบุคคลผูน้ั้นไดน้ าพาตวัเองไปสู่การต่อตา้นในมโนธรรมดีของ
ตวัเอง และจะรู้สึกตวัเองถึงความขดัแยง้และการไม่ลงรอยอยา่งฉบัพลนั หรือการไม่
มีความสุขอยา่งมากต่อการกระท าของตวัเอง 

มโนธรรมน้ีเปรียบดังพลังแห่งจิตวิญญาณของตวัมนุษย ์ท่ีคอยก าหนด
พฒันาการ และพฒันาสานสัมพนัธ์แห่งพลงัความสามารถในส่วนอ่ืน ๆ ของตวัเรา
เขา้ดว้ยกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่วนของความคิด จิตใจ และความปรารถนา ความคิด 
จิตใจและความปรารถนาของมนุษยน์ั้น ถูกท าให้ด่างพร้อยลง เม่ือคร้ังท่ีมนุษยคู์่แรก
ไดก้ระท าบาป หลงัจากนั้นเสียงแห่งมโนธรรมขา้งในจิตใจของคนเราก็เร่ิมอ่อนแอ
ลง และไม่เพียงพอต่อพลงัแห่งจิตวิญญาณของมนุษยท่ี์ปรากฏออกมา และถา้มนุษย์
ไม่พฒันาพลงัจิตใจของตนเองแลว้    เสียงแห่งมโนธรรมท่ีอยู่ขา้งในของตวับุคคล
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นั้น ๆ สามารถท่ีจะสูญหายไปจากตวัของบุคคลนั้นไดที้เดียว ซ่ึงก็คือคนผูน้ั้นไร้ซ่ึง
มโนธรรม (ไม่รับรู้สึกถึงความผดิชอบชัว่ดี) 

ดงันั้นจะเห็นไดช้ดัว่า กฎแห่งมโนธรรมเพียงอย่างเดียวท่ีอยู่ขา้งในจิตใจ
นั้นไม่เพียงพอส าหรับตวัมนุษย ์หรือแมแ้ต่บนสรวงสวรรค์แห่งพระเจา้ท่ีพระองค์
ทรงเผยส าแดงพระประสงคข์องพระองคแ์ก่มนุษยผ์ูแ้รก เพราะฉะนั้นในสถานะแห่ง
ผูท่ี้มีคุณธรรมนั้น ธรรมบญัญติัแห่งพระผูเ้ป็นเจา้จึงจ าเป็นส าหรับตวับุคคลนั้น ๆ  
และมีความจ าเป็นอยา่งยิง่หลงัจากการตกเขา้ไปในบาปคร้ังแรกของมนุษย ์

และเพื่อท่ีจะมีเกราะปกป้องคุม้ครองให้มโนธรรมส าหรับตวัมนุษยแ์ล้ว 
ธรรมบญัญติัอนัเป็นขอ้ปฏิบติัท่ีมีมาจากพระเจา้     จึงไดมี้ก าหนดไวส้ าหรับมนุษย์
ทุก ๆ คน นั้นก็คือธรรมบญัญติัแห่งพระเจา้นั้นเอง 

ขอ้บญัญติัท่ีได้ให้ไวน้ี้    มีรูปลกัษณ์ท่ีมีความเป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้แห่ง
มโนธรรมในการด ารงชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์ท่ีได้มีมาตั้งแต่สมยัชั่วงเวลาแห่ง
บญัญติัสิบประการแห่งพนัธสัญญาเดิมบนภูเขาซีไน โดยผ่านทางโมเสสผูเ้ผยพระ
วจนะของพระเจา้ ส่วนหลกั ๆ ของบญัญติัสิบประการน้ีถูกเขียนไวใ้นมว้นหนงัสือ
สองมว้น หรือบนแผ่นหินน้ี ความลึกซ้ึงและความสูงส่งแห่งพระธรรมบญัญติัน้ี ถูก
น ามาใช้เทศนาบนท่ีสูงโดยองค์พระผูช่้วยให้รอดของเรา  ซ่ึงเป็นพระธรรมบญัญติั
แห่งพระคุณเกา้ประการ ซ่ึงพระธรรมบญัญติัเก่าทั้งสิบประการท่ีพระเจา้ไดท้รงมอบ
แก่โมเสสนั้น องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ไดท้รงยืนกรานวา่จ าเป็นตอ้งชดเชยและเติมเต็ม
ใหดี้ข้ึน 

พระองคผ์ูเ้ป็นพระผูไ้ถ่ของพวกเราไดท้รงตรัสไวว้า่ “อย่าคิดว่าเรามาเลิก
ล้างธรรมบัญญติั และค าของผู้เผยพระวจนะ เรามิได้มาเลิกล้างแต่มาท าให้สมบูรณ์
ทุกประการ”  (มธ.5:17) 

ในค าถามของชายหนุ่มผูห้น่ึงท่ีไดถ้ามพระองคว์า่ “ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้า
จะต้องทาํดีประการใด จึงจะได้ชีวิตนิรันดร์ พระเยซูตรัสตอบเขาว่า ท่านถามเราถึง
ส่ิงท่ีดีทาํไม ผู้ ท่ีดีมีแต่ผู้ เดียว แต่ถ้าท่านปรารถนาจะเข้าสู้ชีวิตแห่งสันติสุขนิรันดร์ ก็
ให้ถือรักษาพระธรรมบัญญติัไว้ ชายหนุ่มคนนั้นกไ็ด้ทูลถามพระองค์อีกว่า คือ
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บัญญัติข้อใดบ้าง พระเยซูตรัสว่า คือข้อท่ีว่า อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณผีัวเมียเขา 
อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเทจ็ จงให้เกยีรติแก่บิดามารดาของตน และจงรักเพือ่น
บ้านเหมือนรักตนเอง”  (มธ.19:16-19) 

คร้ังหน่ึง ท่ีพระเยซูคริสต์เจา้ไดท้รงตรัสสอนให้ถือรักษาไวซ่ึ้งพระธรรม
บญัญติัน้ีอยา่งบริบูรณ์พร้อม มากกวา่ท่ีพวกเขาจะเขา้ใจไดก่้อนพระองค ์ซ่ึงถึงแมว้า่
พวกเขาจะเขา้ใจในธรรมบญัญติัอย่างถ่องแท ้แต่ไม่ถือรักษาไวแ้ละไม่ปฏิบติัตามก็
ไร้ผล  ดงัท่ีพระเยซูคริสต์เจา้ไดป้ลูกฝังให้แก่เหล่าผูมี้ความเช่ือถึงการไม่เขา้ไปใน
การละเมิดธรรมบญัญติั ซ่ึงไม่เพียงแค่การประพฤติปฏิบติัเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึง
ความคิด ความปรารถนา ท่ีพวกเขาจะตอ้งยบัย ั้งจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิอยูต่ลอดเวลา 

 
พระบัญญตัสิิบประการแห่งพระผู้เป็นเจ้า 

 

1. เราคือพระเจา้ของเจา้ ผูไ้ดน้ าเจา้ออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดน
ทาส อยา่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกเหนือจากเรา 

2. อยา่ท ารูปเคารพส าหรับตน เป็นรูปส่ิงใดท่ีซ่ึงมีอยูใ่นฟ้าเบ้ืองบน หรือ
บนแผน่ดินเบ้ืองล่าง หรือในน ้ าใตแ้ผน่ดิน อย่ากราบไหวห้รือปรนนิบติัรูปเหล่านั้น 
เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าท่ีหวงแหน ให้โทษบิดาตกทอดไปถึง
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ลูกหลานของผูท่ี้ชงัเราจนถึงสามชัว่ส่ีอายุคน แต่เราแสดงความรักมัน่คงต่อคนท่ีรัก
เรา และปฏิบติัตามบญัญติัของเรา จนถึงพนัชัว่อายคุน  

3. อย่าออกพระนามพระเจา้ของเจา้อยา่งไม่สมควร เพราะผูท่ี้ออกพระ
นามพระองคอ์ยา่งไม่สมควรนั้น พระเจา้จะทรงถือวา่ไม่มีโทษก็หามิได ้

4. จงระลึกถึงวนัสะบาโต (วนัหยุดพกังาน) ถือเป็นวนับริสุทธ์ิ จงท า
การงานทั้งส้ินของเจา้หกวนั แต่วนัท่ีเจ็ดนั้นเป็นวนัสะบาโตของพระเจา้ของเจา้ ใน
วนันั้นอย่ากระท าการงานใด ๆ ไม่ว่าเจา้เองหรือบุตรชายบุตรหญิงของเจา้หรือทาส
ทาสีของเจา้ หรือสัตวใ์ชง้านของเจา้ หรือแขกท่ีอาศยัอยูใ่นประตูเมืองของเจา้ เพราะ
ในหกวนัท่ีพระเจา้ทรงสร้างฟ้าและแผน่ดิน ทะเล และสรรพส่ิงท่ีมีอยู่ในท่ีเหล่านั้น  
แต่ในวนัท่ีเจ็ดทรงพกั เพราะฉะนั้นพระเจา้ทรงอวยพระพรวนัสะบาโต และทรงตั้ง
วนันั้นไวเ้ป็นวนับริสุทธ์ิ 

5.จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจา้จะได้ยืนนานบน
แผน่ดิน ซ่ึงพระเจา้ของเจา้ไดป้ระทานใหแ้ก่เจา้ 

6. อยา่ฆ่าคน 
7. อยา่ล่วงประเวณีผวัเมียเขา 
8. อยา่ลกัขโมย 
9. อยา่เป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบา้น 
10. อยา่โลภครัวเรือนของเพื่อนบา้น อยา่โลภภรรยาของเพื่อนบา้น หรือ

ทาสทาสีของเขา หรือโค ลาของเขา หรือส่ิงใด ๆ ท่ีเป็นของ ของเพื่อนบา้น 
พระบญัญติัสิบประการน้ีไดถู้กแบ่งบรรจุไวเ้ป็นสองมว้นหนงัสือดว้ยกนั 

เพราะฉะนั้นทั้งสองรูปลกัษณ์ของมว้นหนังสือน้ี จึงมีสองรูปลกัษณ์แห่งความรัก
ดว้ยกนัคือ ความรักในพระเจ้า และความรักต่อเพือ่มนุษย์ผู้ใกล้ชิดด้วยกนั 

องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ ไดแ้สดงให้เห็นส่วนส าคญัท่ีสุดเป็นสองรูปลกัษณ์
ของพระธรรมบญัญติัแห่งความรักน้ี ว่าส าคญัอย่างไร ดงัน้ี  “จงรักพระองค์ผู้ เป็น
พระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยส้ินสุดความคิดของเจ้า นั้นแหละเป็น
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พระบัญญัติข้อใหญ่ และข้อต้น ข้อท่ีสองก็เหมือนกัน คือจงรักเพ่ือนบ้านเหมือนรัก
ตนเอง ธรรมบัญญัติและคาํของผู้ เผยพระวจนะท้ังส้ิน กขึ็น้อยู่กับพระบัญญัติสองข้อ
นี”้  (มธ.22:37-40) 

รักในพระผูเ้ป็นเจา้นั้นคือส่ิงแรกและเป็นส่ิงส าคญัเหนือส่ิงอ่ืนใดทั้งส้ิน 
เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระผูส้ร้าง พระผูใ้ห้ก าเนิด และพระผูไ้ถ่ของเรา  “เรามี
ชีวิต และไหวตัวในพระองค์ และเป็นอยู่ในพระองค์”  (กจ.17:18) 

จากนั้นจะตอ้งมีความรักต่อเพื่อนมนุษยแ์ละต่อผูใ้กลชิ้ดของเรา เพราะวา่
ส่ิงน้ีเป็นการแสดงออกถึงความรักในพระเจา้ ผูใ้ดท่ีไม่รักต่อเพื่อนมนุษยแ์ละผู ้
ใกลชิ้ดผูน้ั้นก็ไม่มีความรักในพระเจา้ ท่านอคัรทูตนกับุญยอห์นนกัเทวศาสตร์ ได้
กล่าวอธิบายไวว้า่ “ถ้าผู้ใดกล่าวว่า ข้าพเจ้ารักพระเจ้า และใจยงัเกลียดชังพ่ีน้องของ
ตน ผู้นั้นกเ็ป็นคนพูดมสุา เพราะว่าผู้ ท่ีไม่รักพ่ีน้องของตนท่ีแลเห็นแล้ว จะรักพระเจ้า
ท่ีไม่เคยไม่ได้”  ( 1 ยน.4:20) 

การรักในพระผูเ้ป็นเจา้และต่อเพื่อนมนุษยผ์ูใ้กล้ชิดนั้น ในส่ิงน้ีพวกเรา
ก าลงัเป็นการคน้หาในความรักอนัแทจ้ริงใหก้บัตวัเราเอง เพราะวา่ความรักอนัแทจ้ริง
ในตวัเราเองนั้น คือการเติมเตม็ต่อหนา้ท่ีแห่งความรักในพระเจา้และต่อเพื่อนมนุษยผ์ู ้
ใกล้ชิดของเราด้วย  ความรักน้ีแสดงให้เห็นถึงการดูแลห่วงใยเก่ียวกับจิตใจของ
ตวัเอง และเป็นการช าระตวัเองจากความหมุ่นมวัแห่งบาปทั้งปวง ภายใตจิ้ตวิญญาณ
แห่งร่างกาย และในขอบเขตจ ากัดของบุคลิกอุปสงค์ส่วนตวัของแต่ละบุคคล เรา
จะตอ้งรักษาไวซ่ึ้งสุขภาพของตวัเราเองและดูแลรักษาไวซ่ึ้งการพัฒนาของพลงัแห่ง
จิตใจและความสามารถ เพื่อท่ีความรักของเรานั้นจะปรากฏออกมาอย่างดีท่ีสุดต่อ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และต่อเพื่อนมนุษยผ์ูใ้กลชิ้ดของเรา 

ดว้ยประการฉะน้ี ความรักต่อตวัเองนั้นจะตอ้งไม่เป็นการแสดงท่าทีความ
รักท่ีเป็นผลเสียต่อเพื่อนมนุษยผ์ูใ้กลชิ้ดของเรา แต่ในทางตรงกนัขา้มท่ีเราจะตอ้ง
แสดงความรักของเราดว้ยการเสียสละตวัเองเพื่อเพื่อมนุษยแ์ละผูใ้กลชิ้ดอยา่งออกมา
จากใจจริง “ไม่มีผู้ใดมีความรักท่ีย่ิงใหญ่กว่านี ้ คือการท่ีผู้หน่ึงผู้ใดจะสละชีวิตของ
ตนเพ่ือมิตรสหายของตน” (ยน.15:13) การรักตวัเอง และการรักเพื่อนมนุษยผ์ูใ้กลชิ้ด
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ของเรา คือความรักท่ีมีความเสียสละในพระเจา้ องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ไดท้รงตรัสไว้
เก่ียวกบัความรักแบบน้ีวา่  “ผู้ใดท่ีรักบิดามารดาย่ิงกว่ารักเรา กไ็ม่มีค่าควรกับเรา และ
ผู้ใดรักบุตรชายหญิงย่ิงกว่ารักเรา ผู้นั้นกไ็ม่มีค่าควรกับเรา และผู้ใดไม่รับเอากางเขน
ของตนตามเราไป ผู้นั้นกไ็ม่มีค่าควรกับเรา” (มธ.10:37-38)  

ถา้ใครท่ีมีความรักในพระเจา้มากกว่าส่ิงอ่ืนใดทั้งปวงแลว้ ในผูน้ั้นตาม
ความเป็นจริงแลว้ จะไม่รักบิดามารดา บุตรชายบุตรหญิง และเหล่าเพื่อนมนุษยผ์ู ้
ใกลชิ้ดของตนเองแลว้ก็หาไม่ได ้เพราะผูน้ั้นมีความรักท่ีประเสริฐยิ่งแห่งพระเจา้เป็น
ทุนอยู่แล้ว และถ้าใครก็ตามท่ีรักมิตรสหายของตนเอง แต่ไร้ความรักอนัมีความ
ประเสริฐในพระเจา้ ความรักประเภทน้ีอาจจะเป็นความรักท่ีผดิธรรมนองคลองธรรม 
ยกตวัอย่างดงัเช่น บุคคลท่ีรักคนอ่ืนเพื่อหวงัผลตอบแทนสามารถท่ีจะท าอะไรก็ได้
ต่อผูอ่ื้นท่ีผดิศีลธรรมและไร้ซ่ึงเหตุผลและโหดร้าย เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผูท่ี้ตนเองรักและ
ปรารถนา ฯลฯ 

และถา้ตอ้งการท่ีจะใหพ้ระบญัญติัแห่งพระเจา้ทั้งหมดนั้น รวมเขา้ดว้ยกนั
ซ่ึงความรักทั้งสองตามธรรมบญัญติัแห่งความรัก เพื่อท่ีพวกเราจะแสดงให้เป็นท่ี
กระจ่างในความรักแด่องค์พระผูเ้ป็นเจา้และต่อเพื่อนมนุษยผ์ูใ้กลชิ้ดของเรา ธรรม
บญัญติัเหล่าน้ีจึงถูกแบ่งออกเป็นสิบประการ หนา้ท่ีในความรักของเราท่ีมีต่อพระเจา้
มีบนัทึกไวเ้ป็นพระธรรมบทบญัญติัตั้งแต่ขอ้หน่ึงถึงขอ้ส่ี และขอ้พระธรรมบญัญติั
แห่งความรักท่ีมีต่อเพื่อนมนุษยผ์ูใ้กลชิ้ดนั้นคือหกขอ้สุดทา้ยท่ีเหลืออยูใ่นพระธรรม
บญัญติัทั้งสิบ 

 

พระบัญญตัแิห่งพระผู้เป็นเจ้าข้อที่หน่ึง 

1. เราคือพระเจ้าของเจ้า ผู้ได้น าเจ้าออกจากแผ่นดินอยีิปต์คือจาก
แดนทาส อย่ามพีระเจ้าอืน่ใดนอกเหนือจากเรา 

เราคือพระเจา้ของเจา้ พวกเจา้จะตอ้งไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกเหนือจากเรา 
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เราคือองค์พระผู ้เป็นเจ้า และพวกเจ้าจะต้องไม่มีมวลพระเจ้าอ่ืนใด

นอกเหนือจากขา้ ท่ีเป็นพระเจา้องคเ์ดียวของเจา้ 
ส่วนท่ีหน่ึงของพระธรรมบญัญติัแห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้นั้น ไดป้รากฏต่อ

มนุษย์โดยองค์พระผูเ้ป็นเจ้าเอง และทรงมีพระสุรเสียงของพระองค์ให้เคารพใน
พระองค์ ผูเ้ป็นองค์พระเจา้ท่ีแทจ้ริงหน่ึงเดียว นอกเหนือจากพระองคแ์ลว้ ไม่มีใคร
อ่ืนใดท่ีเราจะตอ้งนอ้มเคารพในความเป็นพระเจา้นอกเหนือจากพระองค ์

พระนาม แห่งพระผูเ้ป็นเจา้ มาจากค าว่า มีอ านาจเหนือพระนามพระเจา้ 
และยงัมาจากค าว่า  “ร ่ ารวยและมีเมตตา”  คุณาพร  ดงัอ านาจซ่ึงไม่มีท่ีส้ินสุด      
พระเจา้ทรงหลัง่รินความมีพระเมตตาของพระองค ์และพระองค์ทรงเปิดเผยส าแดง
พระประสงค์แห่งความศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์  และเพื่อท่ีจะเคารพและเช่ือใน
พระองคไ์ดน้ั้นเราจะตอ้งรับรู้ในพระองคแ์ละเรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจในพระผูเ้ป็นเจา้ 

การเรียนรู้เขา้ใจในองค์พระผูเ้ป็นเจา้นั้น มีความส าคญัเป็นล าดบัแรกสุด 
ส่ิงน้ีประกอบไปความส าคญัล าดบัท่ีหน่ึงแห่งหนา้ท่ีภาระของพวกเราท่ีจ  าเป็นจะตอ้ง
มีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยูใ่นใจ ความรู้แห่งวทิยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ของมนุษยทุ์ก ๆ คน
นั้น ถา้พวกเขาไม่ไดรั้บพระแสงธรรมแห่งความรู้ความเขา้ใจในพระผูเ้ป็นเจา้ไวใ้น
จิตใจตนเองแล้ว ก็จะสูญเสียซ่ึงความส าคัญท่ีแท้จริงของตัวเอง รวมทั้ งความ
ตระหนกัและรับรู้ในเป้าหมายแห่งชีวติในทางท่ีดีของตนเอง ทั้งน้ีมีบ่อยคร้ังท่ีความรู้
ทางดา้นดีก็แฝงไปดว้ยส่ิงท่ีชัว่ร้าย 

ส าหรับการไดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจในพระเจา้นั้น คือการท่ีจิตใจของ
คนเรานั้นจะตอ้งใฝ่หาและรับรู้ในการท่ีจะเขา้ใจในพระองค ์โดยท่ีเราจะตอ้งปฏิบติั
ดงัน้ี 

1.  อ่านและศึกษาหนงัสือพระคมัภีร์ (ซ่ึงเป็นพระวจนะของพระเจา้) ดว้ย
ว่าพระคมัภีร์คือส่ือแห่งการสัมพนัธ์ติดต่อกับพระเจ้า และเป็นการรับรู้เก่ียวกับ
พระองคอ์ยา่งแทจ้ริง 

2.  อ่านและศึกษาค าสอนของเหล่านกับุญ และผูใ้ห้ค  าสอนแห่งคริสตจกัร 
เพื่อท่ีจะไดรั้บความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัพระอกัษรในพระคมัภีร์ และด ารงรักษา
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ตวัเองออกจากความเขา้ใจไม่ถูกตอ้งและท่ีเป็นไปในทางตรงกนัขา้มกบัค าสอนของ
เหล่านกับุญ และพระคมัภีร์ 

3. ถา้เป็นไปไดค้วรจะเขา้ร่วมในโบสถ์เพื่อสวดอธิษฐานต่อพระเจา้ให้
บ่อยข้ึน เพราะในพิธีแห่งการสวดอธิษฐานในคริสตศาสนจกัรของพระเจา้นั้น คือการ
น าตวัเองเขา้ไปสู่ศีลธรรม ท่ีเก่ียวกบัพระองคแ์ละพระภารกิจของพระองค ์ 

4. รับฟังค าสอนของพระผูเ้ทศนาในโบสถ์ และอ่านศึกษาหนงัสือพระ
ธรรมแห่งคริสตจกัร ท่ีมีค  าสอนแห่งมโนธรรมในการด าเนินชีวิตเพื่อใช้ในการยึด
เหน่ียวจิตใจ 

5. ศึกษาการสถาปนาสร้างแห่งธรรมชาติขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ท่ีเปรียบ
ได้กบัการก าเนิดมาแห่งประวติัศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ ท่ีมีปรากฏต่อเราอนัน่า
มหศัจรรยน้ี์เป็นมาโดยการสถาปนาสร้างขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทั้งนั้น 

พระธรรมบญัญติัท่ีก าหนดมาให้แก่เราอย่างแน่นอนและชดัเจนน้ี คือขอ้
ผกูมดัแห่งการรับรู้ในพระเจา้ ท่ีชาวคริสเตียนทุก ๆ คนจ าเป็นจะตอ้งมีดงัน้ีคือ 

1. เช่ือในองค์พระผูเ้ป็นเจา้ มีความจริงในและแน่วแน่อย่างแทง้จริงใน
ทศันคติแห่งการเช่ือ ถึงการด ารงอยูข่องพระองค ์

2. ด ารงอยูต่่อพระเจา้ นั้นก็คือการท่ีเราร าลึกถึงพระเจา้อยูต่ลอดเวลา และ
ในทุก ๆ หน้าท่ีการกระท าของเรานั้นอยู่ต่อสายพระเนตรของพระเจา้ (วางตวัด้วย
ความระมดัระวงัรอบคอบอยูต่ลอดเวลา) และในระหว่างน้ีก็ควรท่ีจะไม่ลืมดว้ยว่า
พระเจา้นั้นไม่ไดท้รงทอดพระเนตรเห็นเพียงแค่ความประพฤติของเราเท่านั้น แต่ยงั
รวมไปถึงความคิดของพวกเราดว้ย 

3. วางความหวงัใจของเราไวใ้นพระเจา้ รักในพระองค์ และเช่ือฟังใน
พระองค์  เตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาในการประพฤติและปฏิบัติตามพระ
ประสงค์ของพระองค์ และอย่าหงุดหงิดไม่พอใจเม่ือพระเจ้าไม่ตอบแทนความ
ประสงค์ของเราอย่างท่ีเราปรารถนาหรือวาดผนัไว ้ทุกส่ิงทุกอย่างนั้นพระองค์ทรง
ทราบวา่ เม่ือไหร่ท่ีควรจะใหแ้ก่เรา และทรงทราบวา่อะไรท่ีเป็นประโยชน์ และอะไร
เป็นโทษต่อเรา 
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รูปแบบท่ีสูงส่งท่ีเป็นความรักต่อพระเจา้นั้นคือ ความย ่าเกรง หรือความ

เกรงกลวัต่อพระองค์ ของพวกเราท่ีมีต่อพระองค ์นั้นก็คือเกรงกลวัท่ีจะละตวัเองออก
จากพระองค ์ดว้ยวา่บาปท่ีมีอยูม่ากมายของเรานั้นเอง 

4. เคารพ ต่อพระเจา้ สรรเสริญและขอบพระคุณในพระผูเ้ป็นเจา้ ผูเ้ปรียบ
ดงัพระผูส้ร้าง ผูส้ถาปนาดลบลัดาลทุกส่ิง และพระผูไ้ถ่ของพวกเราทุก ๆ คน ร าลึก
ในทุก ๆ อยา่งของพระองคท่ี์ทรงมอบพระเมตตาพรแก่พวกเรา 

5. ไม่กลัวท่ีจะใช้ชีวิตในความเช่ือในพระเจ้า คือต่อทุก ๆ คนนั้นเรา
ยอมรับพวกเขา และเช่ือในพระผูเ้ป็นเจา้อย่างเปิดเผยว่าพระองค์คือพระเจา้ของเรา 
และไม่ปฏิเสธในความเช่ือของตนเองท่ีมีต่อพระเจา้ แมก้ระทั้งได้รับการทนทุกข์
ทรมาน หรือพลีชีพของตนเองเพราะความเช่ือในพระองค ์

 
บาปทีผ่ดิต่อพระธรรมบัญญัติข้อทีห่น่ึง : 
1. ไร้ซ่ึงพระเจ้า เม่ือไรท่ีมนุษยป์ฏิเสธในความทรงเป็นอยู่ของพระเจา้ 

บุคคลดงัเช่นน้ีท่ีท่านผูเ้ผยพระวจนะดาวิดได้เรียกขานไวว้่า ไร้ซ่ึงเหตุผล  “คนโง่
รําพึงอยู่ในใจของตนว่า ไม่มีพระเจ้า เขาท้ังหลายก็เลวทรามลง กระทาํกิจการท่ีน่า
เกลียดชัง ไม่มีสักคนเดียวท่ีทาํดี”  (สดด.14:1) 

2. มีพระเจ้ามากหลาย  เม่ือไหร่ก็ตามท่ียงัมีพระเจา้ผูเ้ท่ียงแทอ้งคเ์ดียว แต่
พวกเขายงัยอมรับในทวยเทพอนัหลากหลายท่ีมีการสมมุติข้ึนมา 

3. ความไม่เช่ือ เม่ือมนุษยย์งัยอมรับในการด ารงอยูข่องพระผูเ้ป็นเจา้หน่ึง
เดียว แต่ไม่เช่ือในการสถาปนาก าหนดแห่งพระเจา้ และไม่เช่ือในการเผยส าแดงองค์
ของพระองค ์

ในความไม่เช่ือเหล่าน้ีบ่อยคร้ังท่ีมีสาเหตุมาจากการเรียนรู้และเขา้ใจท่ีผิด 
รวมทั้งได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างไม่ถูกต้อง จากความยโส ความขอ้งใจใน
ตวัอย่างท่ีโง่เขล่า การแสดงการดูถูกเหยียดหยามในสัมพนัธภาพกบัผูน้ าแห่งศาสน
จกัร รวมถึงจากบาปท่ีมีสะสมมาจากการด ารงชีวติแต่เดิม 
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4. พวกนอกรีต เม่ือมนุษยคิ์ดแผนการ หรือคิดค าสอนข้ึนมาเอง เป็น

ปฏิปักษ์ต่อความทรงเป็นพระผูเ้จ้าท่ีแทจ้ริงของพระองค์ หรือแสดงถึงความแข็ง
กระดา้งบิดเบือนต่อความทรงเป็นพระเจา้ท่ีแทจ้ริงของพระองค ์

5. การแยกตัวออก คือการถือทิฐิและด้ือดึง การหลีกเล่ียงจากการเคารพใน
พระเจ้าผูเ้ป็นหน่ึงเดียว การละตวัออกจากศาสนจกัรหน่ึงเดียวแห่งออร์โธด็อกซ์
ดั้งเดิม 

6. การเลิกศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า เม่ือมนุษยไ์ม่ยอมรับในความเช่ือ
อนัเท่ียงแทใ้นพระเจา้  กลวัท่ีจะไปในทางของพระองค ์ ยินดีและการประมาณการณ์
อะไรบางอย่างในชีวิตแห่งโลกน้ีดว้ยตวัเอง หรือเกิดความสนใจในค าสอนอนัเป็น
ความลวง 

7. การหมดหวัง เม่ือมนุษยห์ลงลืมไป เก่ียวกบัความไร้ขีดจ ากดัแห่งพระ
เมตตาของพระผูเ้ป็นเจา้ ไม่ให้ความหวงัแก่ตวัเองท่ีจะรับการช่วยเหลือและการไถ่
ถอนจากพระเจา้ 

8. การใช้เวทมนตร์คาถา เม่ือมนุษยล์ะทิ้งซ่ึงความเช่ือในพลงัอ านาจแห่ง
พระเจา้ และหนัไปพึ่งพาพลงัอ านาจอนัล้ีลบัและชัว่ร้ายจากหลากหลายทางดว้ยกนั 

9. ความเช่ือในผีสางเทวดาและไสยศาสตร์ คือเหล่าผูท่ี้เช่ือในบางส่ิง
บางอยา่งท่ีเป็นปกติธรรมดาทัว่ไป แลว้ลงความเห็นไปวา่เป็นพลงัท่ีเหนือธรรมชาติ 

10. ความเกยีจคร้าน จากหนา้ท่ีการสวดอธิษฐานต่อทุก ๆ ส่ิงแด่พระผูเ้ป็น
เจา้ 

11. ความรักในวตัถุและส่ิงสร้างมากกว่ามีความประสงค์ในพระผู้เป็นเจ้า 
12.ความรักและปรารถนาในเนือ้หนังแห่งมนุษย์ เม่ือเหล่ามนุษยท่ี์คอยแต่

เอาใจใส่ในความปรารถนาของมนุษยด์ว้ยกนัเองมากกวา่มีใหแ้ก่พระเจา้ 
13. การวางความหวังไว้ที่ตัวมนุษย์ด้วยกันเอง เม่ือเหล่ามนุษย์วาง

ความหวงัไวท่ี้ตวัเอง หรือท่ีบุคคลอ่ืนเป็นอย่างมาก มากกว่าท่ีจะวางความหวงัไวท่ี้
พระเมตตาและการช่วยเหลือของพระผูเ้ป็นเจา้ 
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พระธรรมบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้นั้นไม่ขดัแยง้ต่อการท่ีเราจะให้ความ

เคารพต่อเทวดาผูรั้บใช้แห่งพระเจา้ และต่อเหล่านกับุญผูท่ี้ไดป้รารถนาในพระเจา้
และการสวดอธิษฐานต่อพวกท่าน ดงัท่ีพวกเราเคารพในบุคคลเหล่าน้ีท่ีไม่ไดเ้ปรียบ
ดงัพระเจา้ แต่เพียงเพราะพวกท่านไดเ้ช่ือและไดรั้บใชใ้นพระเจา้ อยา่งถวายชีวิตของ
พวกท่านเองแด่พระเจา้ เหล่าเทวดาผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ ท่ีปรารถนาในพระเจา้ท่ีจะใกลชิ้ดกบั
พระองค์ และสามารถท่ีจะเป็นผูท่ี้คอยช่วยแก่เหลือเราในการสวดภาวนาต่อพระผู ้
เป็นเจา้เพื่อพวกเรา  เราจ าเป็นจะตอ้งร้องขอความช่วยเหลือจากพวกท่าน เพื่อจะยึด
มัน่และคาดหวงัไดว้า่ ก่อนอ่ืนใดนั้นพระผูเ้ป็นเจา้นั้นจะยินดีในพวกท่านท่ีจะฟังค า
สวดอธิษฐานของเหล่าคนบาปอยา่งพวกเรา ดงัพระวจนะของพระเจา้ท่ีตรัสวา่  “จง
อธิษฐานเพื่อกันและกัน เพ่ือท่านท้ังหลายจะพ้นโรคภัย ค าอธิษฐานของผู้ชอบธรรม
น้ันมีพลังท าให้เกดิผล”  (ยก.5:16)  “พระองค์มิได้ทรงเป็นพระเจ้าของคนตาย แต่ทรง
เป็นพระเจ้าของคนเป็น ด้วยว่าจาํเพาะพระเจ้าทุกคนเป็นอยู่”  (ลก.20:38) 

 

พระบัญญตัแิห่งพระผู้เป็นเจ้าข้อที่สอง 

2. อย่าท ารูปเคารพส าหรับตน เป็นรูปส่ิงใดที่ซ่ึงมีอยู่บนฟ้าเบื้องบน 
หรือในแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน ้าใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูป
เหล่าน้ัน เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่หวงแหน ให้โทษบิดาตกทอดไป
ถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามช่ัวส่ีอายุคน แต่เราแสดงความรักมั่นคงต่อคนที่
รักเรา และปฏิบัติตามบัญญตัิของเรา จนถึงพนัช่ัวอายุคน 

จงอย่าท ารูปเคารพส าหรับตน ไม่ว่าจะเป็นรูปส่ิงใดก็ตามท่ีอยู่บน
ท้องฟ้า ท่ีอยู่ใต้ผืนแผ่นดิน หรือท่ีอยู่บนผืนแผ่นดินเบ้ืองล่าง และท่ีอยู่ในน ้ าใต้
แผน่ดินจงอยา่เคารพกราบไหวแ้ละปรนนิบติัส่ิงเหล่านั้น 

จงอย่าท า หรืออย่าสร้างเคร่ืองราง หรือส่ิงเคารพแทนการเคารพท่ีมีต่อ
พระเจ้า  ในทุก ๆ ส่ิงหรือบางส่ิงท่ีเป็นดังสัญลกัษณ์ (รูปวาด หรือส่ิงท่ีท ามาจาก
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ตน้ไม ้กอ้นหิน หรือท่ีท าจากโลหะ) อะไรก็ตามท่ีอยูบ่นท่ีสูง หรืออยูท่ี่เบ้ืองล่าง หรือ
อยูใ่ตแ้ผน่ดินโลก หรือท่ีอยูใ่นทอ้งทะเลเบ้ืองล่างทั้งปวง 

การเช่ือในพระธรรมบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้นั้นคือการห้ามจากการ
เคารพกราบไวใ้นเคร่ืองรางของขลงัทั้งปวง และห้ามท าไวเ้พื่อเคารพและกราบไว้
ส าหรับตวัเอง หรือรูปเคารพสัญลักษณ์ท่ีเป็นเหมือนกันดงัเช่นน้ี หรืออะไรท่ีเรา
มองเห็นบนทอ้งฟ้า ( พระอาทิตย ์พระจนัทร์ ดวงดาว) หรืออะไรท่ีอยูบ่นผืนแผน่ดิน  
(ตน้ไม ้สัตวน์านาชนิด มนุษย์) หรือส่ิงท่ีอยู่ในน ้ า (ปลา) พระเจา้ทรงห้ามไม่ให้
เคารพกราบไหว ้หรือปรนนิบติัส่ิงเหล่าน้ีไปพร้อมกนักบัการเคารพในพระเจา้ผูเ้ท่ียง
แทห้น่ึงเดียว ดงัท่ีพวกต่างศาสนาไดป้ระพฤติปฏิบติักนัอยู ่

การห้ามไม่ให้เคารพกราบไวใ้นรูปเคารพและเคร่ืองรางของขลงัเหล่าน้ี 
ใช่วา่จะขดัต่อการเคารพสักการะต่อรูปเคารพอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสารีริกธาตุของเหล่า
นักบุญผูศ้กัด์ิสิทธ์ิแห่งคริสต์ศาสนจกัรดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์แต่อย่างใด   ดงัท่ีบ่อย 
คร้ังท่ีเหล่านิกายโปรเตสแตนตแ์ละนิกายอ่ืน ๆ กล่าวต านิเราถึงการกระท าเช่นน้ี  ใน
การเคารพในรูปสักการะอนัศกัด์ิสิทธ์ของคริสต์จกัรดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์นั้น ไม่ใช่
การกราบไวท่ี้เหล่ามวลหมู่เทพหรือท่ีเคร่ืองรางของขลงัแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงรูป
สักการะท่ีส่ือถึงการเคารพในพระเจา้ เหล่าเทวดาผูรั้บใช้ของพระองค์ และเหล่า
นกับุญผูศ้กัด์ิสิทธ์ิผูท่ี้ไดเ้ช่ือและรับใชใ้นพระเจา้เท่านั้น  ความหมายของค าศพัทท่ี์วา่ 
รูปเคารพ ตามภาษากรีกนั้นหมายความว่า ภาพเหมือน การเคารพต่อรูปเคารพ และ
สวดอธิษฐานภาวนาต่อหน้ารูปเคารพนั้น พวกเราสวดภาวนามิใช่ต่อ วัตถุท่ีเป็นรูป
วาดภาพเหมือน (คือสีท่ีใช้วาด แผ่นไม้ท่ีน ามาท าการวาด หรือโลหะท่ีน ามา
ประกอบ) แต่พวกเราอธิษฐานภาวนาและเคารพต่อส่ิงท่ีเป็นส่ือน า ดงัท่ีทุก ๆ คนก็
ทราบกนัดีอยูว่า่อาจจะง่ายกวา่ถา้ใชจิ้นตนาการภาพนึกเอาเองถึงพระเจา้ แต่จะไม่ง่าย
ยิ่งกวา่หรือ ถา้ภาพเหมือนแห่งพระองค ์หรือพระกางเขนของพระองคอ์ยูต่่อหนา้เรา 
ซ่ึงก็คงจะดีไปกวา่การท่ีมีผนงัเปล่า ๆ และโล่ง ๆ อยูต่่อหนา้เรา 

รูปเคารพอนัศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ี มีไวใ้ห้เราส าหรับใชเ้ป็นท่ีบูชาและร าลึก
ถึงพระภารกิจของพระองค์และความศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค์ ส าหรับการเคารพและ
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สวดอธิษฐานบูชาน้ี คือการน าเสนอความนึกคิดของเราต่อพระเจา้ และการสรรเสริญ
ในความศกัด์ิสิทธ์ิของพระองค์ โดยการปฏิบติัอย่างน้ีเป็นการจุดประกายไฟแห่ง
ความรักท่ีอยู่ในจิตใจของเราต่อพระผูส้ร้างและพระผูช่้วยให้รอดของเรา และรูป
เคารพอนัศกัด์ิสิทธ์ิเหล่าน้ี ส าหรับพวกเราแลว้ยงัเปรียบไดก้บัหนงัสือพระคมัภีร์อนั
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเขียนข้ึนเป็นตวัหนงัสือเช่นเดียวกนักบัรูปเคารพท่ีถูกเขียนข้ึนเป็นรูปโฉม
หนา้ของภาพเหมือนดงัเช่นองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ของพวกเรา 

ขณะเดียวกนัท่ีเม่ือคร้ันในช่วงเวลาพนัธสัญญาเดิมท่ีท่านโมเสส ไดรั้บ
พนัธสัญญาแห่งพระธรรมบญัญติัจากพระเจา้ ท่ีมีการห้ามไม่ให้ท ารูปป้ันเคารพและ
ในคร้ังนั้นก็ด้วยเช่นกัน ท่ีท่านโมเสสได้รับพระบญัชาจากพระเจ้าให้มีการจดัตั้ ง
เต็นท์พลบัพลาบูชาพระองค์ (ซ่ึงในช่วงเวลานั้นคือสถานท่ีสักระบูชาท่ีเคล่ือนท่ีได้
ของชาวฮิบรูในสมยันั้น) ขา้งในเต็นท์บูชานั้นประกอบไปดว้ย     รูปป้ันสัญลกัษณ์ 
เครูบทองค าสองรูป ท่ีตั้งอยูบ่นปีกของหีบพระพนัธสัญญาทั้งสองขา้ง พระเจา้ไดท้รง
มีพระบญัชาแก่ท่านโมเสสวา่  “จงทาํรูปเครูปทองคาํสองรูป โดยใช้ฝีค้อนทาํตั้งไว้ท่ี
ปลายพระท่ีนั่งกรุณาท้ังสองข้าง ทาํรูปเครูบไว้ท่ีปลายพระท่ีนั่งกรุณาข้างละรูป ทาํ
รูปเครูบนั้น และให้ตอนปลายท้ังสองข้างติดเป็นเนื้อเดียวกันกับพระท่ีนั่งกรุณา  
ให้เครูบกางปีกออกไว้เบือ้งบนปกพระท่ีนั่งกรุณาไว้ด้วยปีก และให้หันหน้าเข้าหา
กัน ให้เครูบหันหน้ามาตรงพระท่ีนั่งกรุณา แล้วจงตั้งพระท่ีนั่งกรุณานั้นไว้บนหีบ จง
บรรจุพระโอวาทซ่ึงเราจะให้ไว้แก่เจ้า ไว้ในหีบนั้น ณ ท่ีนั้น เราจะอยู่ให้เจ้าเข้าเฝ้า 
และจะสนทนากับเจ้า  จากเหนือพระท่ีนั่งกรุณาระหว่างกลางเครูบซ่ึงตั้งอยู่บนหีบ
พระโอวาท  เราจะสนทนากับเจ้าทุกเร่ือง  ซ่ึงเราจะส่ังเจ้าให้ประกาศแก่ชนชาติ
อิสราเอล” (อพย.25:18-22) และพระเจ้ายงัได้ทรงบญัชาแก่โมเสสให้ถักทอ
สัญลกัษณ์รูปของเครูบลงบนม่านกั้นระหว่างห้องศกัด์ิสิทธ์ิ ของเต็นทพ์ลบัพลาบูชา
อีกดว้ย และฝ่ังขา้งในห้องบูชาของเต็นท์พลบัพลานั้นปิดทบัด้วยผา้ขนสัตวอ์ย่างดี
รวมทั้งขา้งนอกของเตน็ทพ์ลบัพลาดว้ย (อพย.26:1-37) 

ในพระวิหารบูชาของกษตัริยซ์าโลมอนก็มีรูปป้ันน้ี        และมีการปัก
ลวดลายแห่งสัญลกัษณ์รูปเครูบเช่นน้ีดว้ยเช่นกนั รวมทั้งผา้ม่านและผนงัโบสถ์ก็มี
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ดว้ยเช่นกนั  “พระองค์ทรงวางรูปเครูบไว้ในส่วนช้ันในท่ีสุดของพระวิหาร ปีกของเค
รูบนั้นกางออกเพ่ือให้ปีกหน่ึงจดผนังข้างหน่ึงและอีกปีกหน่ึงของเครูบอีกรูปหน่ึงจด
ผนังอีกข้างหน่ึงส่วนปีกอีกข้างหน่ึงกม็าจดกันตรงกลางพระวิหาร และพระองค์ทรง
บุเครูบนั้นด้วยทองคํา พระองค์ทรงสลักผนังของพระวิหารนั้นโดยรอบ ด้วยรูป
แกะสลักเป็นรูปเครูบ และต้นอิทผาลัมและดอกไม้บานท้ังข้างในและข้างนอก พืน้
ของพระวิหารนั้น พระองค์ทรงบุด้วยทองคาํท้ังข้างในและข้างนอก”  (1 พกษ.6:27-
29,  2พศด.3:7-14) ในอภิสุทธิสถานนั้น พระองคท์รงสร้างเครูบไวส้องรูป  ดว้ยไมบุ้
ทองค า (2 พศด.3:10)  เม่ือคร้ังอภิสุทธิสถานนั้นถูกสร้างจนแลว้เสร็จ  “และอยูม่า
เม่ือปุโรหิตออกมาจากวสุิทธิสถาน มีเมฆมาคลุมเตม็พระนิเวศของพระเจา้ ปุโรหิตจึง
ยนืปรนนิบติัอยูไ่ม่ได ้เพราะเมฆนั้น เพราะพระสิริของพระเจา้เต็มพระนิเวศของพระ
เจา้”  (1พกษ. 8:11)  รูปสัญลกัษณ์ของเครูบนั้นเป็นพระประสงคท่ี์มาจากพระเจา้ 
และเหล่าประชาชนเพง่มองสวดอธิษฐานภาวนาและใหค้วามเคารพ 

รูปฉายาลกัษณ์ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ท่ีอยูใ่นพลบัพลา        และท่ีอยูใ่น
วสุิทธิสถานของซาโลมอนนั้นยงัไม่มี เพราะวา่ในช่วงเวลามากกวา่คร่ึงหน่ึงของช่วง
ชีวติประชากรแห่งพนัธสัญญาเดิมนั้น ยงัไม่มีค่าเพียงพอท่ีจะเห็นพระพกัตร์ของพระ
เจา้ และไม่มีภาพฉายาลกัษณ์ของผูท้รงธรรมตามพนัธสัญญาเดิมและในช่วงนั้นก็ยงั
ไม่มี  เพราะวา่มนุษยใ์นช่วงนั้นยงัไม่ไดรั้บการไถ่ถอน และยงัไม่ไดรั้บการท าให้พน้
จากความผดิบาปจากพระเจา้ (โรม 3:9-25, มธ.11:11) 

องคพ์ระเยซูคริสต์เจา้ ไดท้รงมอบความอศัจรรยแ์ห่งพระฉายาลกัษณ์ท่ี
เป็นพระพกัตร์ของพระองค์ลงบนผืนผา้ แก่ อฟัการี ผูเ้ป็นกษตัริยแ์ห่งเมืองเอเดสก้ี 
ผืนผา้ท่ีมีพระฉายาลกัษณ์นั้นมีช่ือเรียกว่า พระฉายาลกัษณ์ท่ีไม่ได้ถูกสร้างข้ึนดว้ย
น ้ามือของมนุษย ์การสวดอธิษฐานภาวนาต่อรูปพระฉายาลกัษณ์ของพระเยซูคริสต ์ท่ี
ไม่ได้ถูกสร้างข้ึนด้วยฝีมือของมนุษย์ ซ่ึงหลังจากนั้นอฟัการีได้หายจากโรคของ
พระองคท่ี์ก่อนหนา้นั้นไม่สามารถรับการรักษาใหห้ายได ้

ท่านนักบุญลูกาผูเ้ขียนบนัทึกพระคมัภีร์ ผูเ้ป็นแพทยรั์กษา รวมทั้งยงั
เป็นผูว้าดภาพสัญลกัษณ์เคารพท่ีไดรั้บการสืบถอดมาแต่โบราณกาล หลงัจากท่ีท่าน
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มรณภาพแล้ว รูปเคารพแห่งพระแม่มารียเ์จ้าท่ีท่านวาดนั้นก็ยงัคงอยู่ ซ่ึงบางรูปก็
ยงัคงมีอยูท่ี่ประเทศรัสเซีย 

และยงัมีรูปเคารพของพระเยซูคริสต์เจา้อีกหลายต่อหลายรูป ท่ีได้รับ
การสรรเสริญถึงความอศัจรรยท่ี์เกิดข้ึน 

ฉายาลกัษณ์บนรูปวาดเคารพนั้น แมแ้ต่สัญลกัษณ์ของเหล่ามารร้ายก็ไม่
สามารถท่ีจะกระท าความเส่ือมเสียแก่ความศกัด์ิสิทธ์ิของรูปเคารพน้ีได ้เพราะพระ
รูปเคารพเหล่าน้ี มีการบ่งช้ีถึงประวติัศาสตร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิและความเป็นมาท่ีผา่นมา
ในอดีต ซ่ึงทั้งหมดเหล่าน้ีไม่มีใครสามารถท่ีจะสามารถลบเลือนถึงความทรงจ าอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิในเร่ืองราวแห่งพระคมัภีร์ออกไปได ้

ความไม่ขดัแยง้ต่อพระธรรมบญัญติัขอ้ท่ีสอง ของการเคารพในพระ
สารีริกธาตุของเหล่านกับุญชาวคริสเตียน ในการให้ความเคารพต่อพระสารีริกธาตุ
ของเหล่านกับุญนั้น พวกเราให้การเคารพในพระพลงัอ านาจแห่งพระพรของพระผู ้
เป็นเจา้ท่ีทรงมีต่อสารีริกธาตุของเหล่านักบุญ ท่ีได้ให้ความเช่ือและได้เคารพใน
พระองค ์ผูเ้ป็นพระเจา้ของพวกท่าน 

ส าหรับพวกเราชาวคริส เตียนทุก ๆ คน ท่ีได้ให้ความเคารพต่อ
สัญลกัษณ์พระรูปเคารพเหล่าน้ี ซ่ึงในสถานะเช่นน้ีท่ีเหล่าผูน้อกรีตไดป้ระณามต่อ
การไม่สมควรถึงการกระท าเช่นน้ี แต่ในทางตรงกนัขา้ม แทนท่ีจะไปกราบไหวใ้น
รูปเคารพบูชาซ่ึงไร้ซ่ึงพระเจา้แลว้ แต่ถา้เปรียบกบัการกระท าของพวกเรานั้นก็ยงัคง
มีความงบงายท่ีน้อยกว่า ในการกราบไหวเ้คารพรูปบูชาวตัถุอ่ืน ๆ นั้ นคือการ
ปรนนิบติัต่อบาปทางความโลภของมนุษย ์ดงัเช่น ความรักในทรัพยส์มบติัเงินทอง 
ความละโมบ ความเห็นแก่ตวั ความหยิง่ยโส ความโอหงั และอ่ืน ๆ 

ความรักในทรัพย์สมบัติและเงินทอง คือความปรารถนาต่อการไดม้าซ่ึง
ทรัพย์สมบัติและความร ่ ารวย ดังท่ีท่านนักบุญเปาโลได้กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นจง
ประหารโลกีย์วิสัยในตัวท่านเสีย มีการล่วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา ความ
ปรารถนาช่ัว และความโลภซ่ึงเป็นการนับถือรูปเคารพ”  (คส.3:5)  ส าหรับคนเจา้
เล่ห์ ท่ีร ่ ารวยและมีแต่ความสุขสบายในชีวิตนั้น บุคคลผูน้ั้นเป็นไปไดอ้ยา่งยิ่งท่ีจะมี



 
 
   

 733 

เกีย่วกบัศรัทธาความเช่ือ และการด ารงชีวติของชาวคริสเตยีน 

 
แต่ ความโลภซ่ึงเป็นการนับถือเคารพวตัถุซ่ึงตัวเขานั้ นมีอยู่  มากกว่าท่ีเขาจะ
ปรนนิบติัและเคารพในพระเจา้ 

ความละโมบตะกละ คือผูท่ี้จะได้รับความพอใจไดก้็ต่อเม่ือ ไดร้สชาติ
แห่งความอร่อย และการด่ืมกินเท่านั้น เพราะบุคคลเช่นน้ีมีเพียงแค่ความรู้สึกแห่ง
ความพอใจในรสชาติแห่งอาหารและการด่ืมกินเพียงอยา่งเดียว ท่านนกับุญเปาโลได้
กล่าวไวว้า่  “ปลายทางของคนเหล่านั้นคือความพินาศ พระของเขาคือกระเพาะ เขา
ยกความท่ีน่าอับอายของเขาขึน้มาโอ้อวด เขาสนใจในวัตถุทางโลกเพียงแต่อย่าง
เดียว”  (ฟป.3:19) 

ความยิ่งยโสและความโอหัง คือมนุษย์ท่ีมีความเห็นเข้าข้างตัวเอง
เก่ียวกบัความมัง่คัง่แห่งความฉลาดของสติปัญญาอย่างมากเกินกวา่ท่ีใครจะยอมรับ
ได ้ นั้นคือความทะนงตนและความโอหัง ความทะนงตนท่ีให้เกียรติเพียงแค่ตวัเอง 
ความเขา้ใจของตวัเอง  และความปรารถนาของตนเองท่ีจะเห็นตวัเองว่ามีคุณค่าท่ี
สูงส่งกวา่พระประสงคอ์นัสูงส่งของพระเจา้  ผูท่ี้ท  าตวัดูถูกและเยย้หยนัต่อความคิด
และค าแนะน าของคนอ่ืนและไม่ยอมละวางจากทิฐิของตวัเองดงัท่ีคนอ่ืนเห็นว่าผิด 
คือความทะนงตนและความโอหังท่ีมีมากจนเกินควรในตัวบุคคลน้ี น้ีก็เป็นการ
กระท ารูปเคารพส าหรับตวัเองดว้ยเช่นกนั (ท่ีไม่เพียงแค่ตวัเองเท่านั้นท่ีมีพฤติกรรม
แบบน้ีแต่ยงัรวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีจะตอ้งเห็นพอ้งไปกบัตวัเขาดว้ย)  

การกระท าท่ีหกัลา้งกบัขอ้ห้ามอนัเล็กนอ้ยท่ีเป็นมลทินต่อการเคารพรูป
บูชาตามพระธรรมบญัญติัในขอ้ท่ีสองน้ีคือการปลูกฝังให้มนุษยป์ระพฤติและปฏิบติั
ดี ดงัเช่น การไม่ไร้ซ่ึงความรัก ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความอดทน การถือศีลอด และ
ความมีเมตตา 

พระบัญญตัแิห่งพระผู้เป็นเจ้าข้อที่สาม 

3. อย่าออกพระนามพระเจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควร เพราะผู้ที่ออกพระ
นามพระองค์อย่างไม่สมควรน้ัน พระเจ้าจะทรงถือว่าไม่มีโทษกห็ามิได้ 

อยา่เอ่ยพระนามแห่งพระเจา้ของเจา้อยา่งไม่สมควร 
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อย่างไม่สมควร  อยา่ใช ้ อยา่เอ่ยอา้ง อยา่งไม่สมควร 
ในขอ้ท่ีสามของพระธรรมบญัญติั คือห้ามเอ่ยพระนามของพระเจา้อยา่ง

ไม่สมควร และโดยไร้ซ่ึงความเหมาะสมและความเกรงกลวัในพระองค์ การเอ่ยอา้ง
พระนามของพระเจ้าอย่างไร้ประโยชน์ คือเม่ือเอ่ยพระนามของพระองค์ในการ
สนทนาอนัไร้ค่า การเล่น และการคุยตะลก 

ข้อห้ามทั่วไปของการคิดอะไรง่าย ๆ และไร้ความเกรงกลัว ต่อการ
อา้งอิงถึงพระนามของพระองค ์ในพระบญัญติัน้ีห้ามกระท าบาปท่ีเกิดข้ึนจากการคิด
อะไรง่าย ๆ และไม่เกรงกลัวในการใช้พระนามของเจ้าอย่างไร้ค่า บาปเหล่าน้ีมี
ปรากฎใหเ้ห็นบ่อยคร้ังเช่น  

ค าสบถสาบาน   คือการคิดอะไรง่าย ๆ ในการใช้ค  าสบถสาบานเม่ือมี
การพูดและการสนทนาทัว่ ๆ ไป การสบประมาทหรือการดูหมิ่น คือความกลา้ท่ีจะ
ใชค้  าพดูในการต่อตา้นในพระเจา้ 

การเหยยีดหยาบศาสนา เม่ือมีการหวัเราะและพูดตลกต่อวตัถุส่ิงของท่ีมี
ความศกัด์ิสิทธ์ิทางศาสนา การละเมิดต่อค าสาบาน ท่ีมีใหต่้อพระเจา้ การละเมิดต่อค า
สาบาน และการใชพ้ระนามของพระเจา้ต่อค าสาบานหลอกลวง 

ในพระนามของพระเจา้นั้น จะตอ้งเอ่ยอา้งออกมาดว้ยความเกรงกลวั
และมีประสงค์ดีต่อพระองค์ ดังเช่น ในค าสวดอธิษฐานต่อพระองค์ ในค าสอน
เก่ียวกบัพระองค ์และในขอ้บญัญติัของการสาบานหรือค าปฏิญาณ 

ความเกรงกลวัต่อขอ้บญัญติัแห่งการปฏิญาณน้ี ในพระธรรมบญัญติันั้น
ไม่มีการห้าม องค์พระผูเ้ป็นเจา้เองนั้นทรงใช้การสาบานเก่ียวกับการใช้ขอ้ธรรม
บญัญติัน้ี โดยท่านอคัรทูตเปาโลนั้น ไดร้ าลึกไวใ้นสารท่ีส่งไปยงัชาวฮีบรูของท่านวา่ 
“ส่วนมนุษย์นั้นต้องสาบานต่อหน้าผู้ ท่ีเป็นใหญ่กว่าตน แล้วเม่ือเกิดข้อทุ่มเถียงอะไร
กันขึน้กต้็องถือคาํสาบานนั้นเป็นคาํยืนยนัขัน้เดด็ขาด ฉะนั้นเม่ือพระเจ้าทรงประสงค์
จะแสดงให้บรรดาผู้ ท่ีได้รับพระสัญญาเป็นมรดกรู้แน่ย่ิงขึ้นว่า พระดาํริของพระองค์
จะไม่เปล่ียนแปลง พระองค์จึงได้ทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคําสาบาน ”  
(ฮบ.6:16-17) 
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พระบัญญตัแิห่งพระผู้เป็นเจ้าข้อที่ส่ี 

4. จงระลกึถึงวนัสะบาโต (วนัหยุดพกังาน) ถือเป็นวันบริสุทธ์ิ จงท าการ
งานทั้งส้ินของเจ้าหกวัน แต่วันที่เจ็ดน้ันเป็นวันสะบาโตของพระเจ้าของเจ้า ในวัน
น้ันอย่ากระท าการงานใด ๆ ไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าหรือทาสทาสี
ของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้า เพราะใน
หกวนัทีพ่ระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน ทะเล และสรรพส่ิงที่มีอยู่ในที่เหล่าน้ัน  แต่
ในวันที่เจ็ดทรงพัก เพราะฉะน้ันพระเจ้าทรงอวยพระพรวันสะบาโต และทรงตั้งวัน
น้ันไว้เป็นวนับริสุทธ์ิ 

จงระลึกถึงวนัสะบาโต เพื่อท่ีจะท าการสรรเสริญในวนัน้ี (ท าให้เป็นวนั
ศกัด์ิสิทธ์ิ) จงกระท าการงานในหกวนัให้เสร็จส้ินหน้าท่ีการงานของเจา้ แต่ในวนัท่ี
เจด็ จงหยดุพกัผอ่น (วนัสะบาโต) เพื่อท่ีจะสรรเสริญในพระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้ 

เพื่อท่ีจะสรรเสริญและปรนนิบติัต่อพระเจา้  ท่ีเป็นการกระท าตามพระ
ประสงคข์องพระองค ์ จงกระท าการงานเพยีงแค่หกวัน  จงกระท าให้เสร็จส้ินภายใน
หกวนัของการงานทั้งหมดท่ีมีอยู ่

ในข้อท่ีส่ีของพระธรรมบญัญติัขององค์พระผูเ้ป็นเจ้านั้น ทรงมีพระ
บัญชาในพระบัญญัติของพระองค์ให้ประชากรของพระองค์ปฏิบัติหน้าท่ีและ
ธุระการงานของตนให้เสร็จส้ินในหกวนัตามท่ีก าหนดไว ้ แต่วนัท่ีเจ็ดจงท าให้เป็น
วนัศกัด์ิสิทธ์ิในการสรรเสริญแก่พระเจา้ต่อความศกัด์ิแห่งพระประสงคข์องพระองค ์

การประพฤติและการปฏิบติัท่ีเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้นั้น คือการ
ด ารงรักษาจิตใจของตนเองจากบาปทั้งปวง ดว้ยการสวดมนตภ์าวนา ณ วิสุทธิสถาน
ของผูเ้ป็นพระเจา้ และท่ีบา้นของตนเอง การศึกษาในพระธรรมบญัญติัของพระเจา้ 
การพฒันาสติปัญญาและจิตใจของตนเองให้เป็นไปในทางท่ีเป็นประโยชน์ คือ
การศึกษาและเรียนรู้ในพระคมัภีร์และหนงัสือท่ีเป็นประโยชน์ต่อจิตใจ การพูดคุย
ปรึกษาเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีเป็นธรรมะ การใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูย้ากไร้ การเยี่ยมดูแล
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ผูป่้วยและผูท่ี้ถูกกกัขงัอยูใ่นเรือนจ า การปลอบประโลมผูท่ี้ทุกขใ์จ และการกระท าดี
อยา่งอ่ืน ๆ 

ในช่วงเวลาแห่งพนัธสัญญาเดิมนั้นการเฉลิมฉลองในวนัท่ีเจ็ดของ
สัปดาห์นั้น คือ วนัเสาร์ (ท่ีมีความหมายตามภาษาฮีบรูว่า สงบ ) ท่ีเป็นการระลึกถึง
การสถาปนาสร้างโลกขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (ซ่ึงในวนัท่ีเจ็ดนั้นพระเจา้ทรงเสร็จส้ิน
การสร้างโลกของพระองค์แล้วได้ทรงหยุดพกัผ่อน)  ในช่วงเวลาแห่งพนัธสัญญา
ใหม่ของเหล่าอคัรสาวกของพระเยซูเจา้นั้นพวกท่านไดใ้ห้การเฉลิมฉลองในวนัแรก
ของสัปดาห์เป็นวนัอาทิตย์ ซ่ึงเป็นการระลึกถึงการคืนพระชนม์ขององค์พระเยซู
คริสตเ์จา้ของพวกเราชาวคริสเตียนทุก ๆ  คน 

ไม่เพียงแค่เจด็วนัทั้งหมดน้ีเท่านั้นท่ีชาวคริสเตียนจะตอ้งให้ความส าคญั 
แต่ยงัคงวนัอ่ืนท่ีเป็นการเฉลิมฉลองร าลึก และการถือศีลอด     ท่ีมีการก าหนดไว้
ในศาสนจกัร   ดัง่ช่วงเวลาแห่งพนัธสัญญาเดิมนั้นไดใ้ห้ความส าคญัแก่วนัสบาโต
และวนัส าคญัอ่ืน ๆ  ( เช่น วนัเทศกาลปัสกา เทศกาลวนัท่ีห้าสิบแห่งการเสด็จสถิต
ของพระจิตเจา้ วนัเทศกาลอยูเ่พิง เป็นตน้ 

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งเทศกาลของชาวคริสตจกัรคือ การเข้าร่วมเฉลิม
ฉลองในเทศกาล สรรเสริญ  ความร่ืนเริงในการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เจ้า ท่ี
เรียกขานกนัวา่ อีสเตอร์ศักดิ์สิทธ์ิ  ซ่ึงเป็นวนัแห่งการเฉลิมฉลองวนัอาทิตยแ์รกของ
สุริยะคติ จนัทรคติแรกแห่งฤดูใบไมผ้ลิ จากระยะเวลาระหวา่ง    วนัท่ี 22 มีนาคม  (4 
เมษายน ตามปฏิทินใหม่) จนถึงวนัท่ี 25 เมษายน (8 พฤษภาคม ตามปฏิทินใหม่) ของ
แต่ละปี 

หลงัจากนั้นก็ตามดว้ยเทศกาลใหญ่ท่ีเรียกขานกนัว่า วันฉลองใหญ่ทั้ง
สิบสอง ของทุกปี  ท่ีไดรั้บการก่อตั้งข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแห่งการสรรเสริญแด่พระเยซู
คริสต์เจ้า และแด่พระแม่มารีย์พรหมจารีเจ้า ผูเ้ป็นพระมารดาเจ้าแห่งพระองค ์ 
ดงัต่อไปน้ีคือ 
1. เทศกาลระลึกถึงวันประสูติของพระแม่มารีย์เจ้า  8 กนัยายน (21 กนัยายน 

ตามเวลาปฏิทินใหม่) 
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2. เทศกาลระลึกถึงวันการน าส่งพระกุมารตรีมารีย์เจ้าแด่อภิสุทธิสถานแห่ง

พระเจ้า  21 พฤศจิกายน (4 ธนัวาคม ตามเวลาปฏิทินใหม่) 
3. เทศกาลระลึกถึงวันแจ้งข่าวประเสริฐ  คือการแจง้ข่าวประเสริฐของทูตแห่ง

พระเจา้ต่อพระแม่มารียพ์รหมจารีเจา้  เก่ียวกบัการเสด็จมาจุติสมภพของพระ
บุตรแห่งพระเจา้ในตวัพระนาง 25 มีนาคม (7 เมษายน ตามเวลาปฏิทินใหม่ ) 

4. เทศกาลระลึกถึงวันพระประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้า  25 ธันวาคม (7 
มกราคม ตามเวลาปฏิทินใหม่) 

5. เทศกาลระลึกถึงวันเข้าสุหนัตของพระเยซูคริสต์เจ้า  2 กุมภาพนัธ์ (15 
กุมภาพนัธ์ ตามเวลาปฏิทินใหม่) 

6. เทศกาลระลึกถึงวันเข้าศีลจุ่ม ของพระเยซูคริสต์เจ้า (การทรงปรากฏของ
พระจิตเจา้)  6 มกราคม (19 มกราคม ตามเวลาปฏิทินใหม่ ) 

7. เทศกาลระลึกถึงวันแห่งการจ าแลงพระวรกายของพระเยซูคริสต์เจ้า  6 
สิงหาคม (19 สิงหาคม ตามเวลาปฏิทินใหม่) 

8. เทศกาลระลึกถึงวันแห่งการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเลมของพระเยซูคริสต์เจ้า 
(ใบปาลม์แห่งวนัอาทิตย)์  วนัอาทิตยสุ์ดทา้ยก่อนวนั อสิเตอร์  

9. เทศกาลระลกึถึงวนัแห่งกาลเสด็จขึน้สู่สรวงสวรรค์ของพระเยซูคริสต์เจ้า ส่ี
สิบวนัหลงัจากเทศกาลวนั อีสเตอร์ 

10. เทศกาลระลึกถึงวันแห่งการเสด็จลงมาสถิตของพระจิตเจ้าแก่เหล่าพระอัคร
ทูต (ห้าสิบวันหลังจากการเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ของพระเยซูคริสต์เจ้า) 
หรือวันแห่งพระตรีเอกานุภาพเจ้า  ในวนัท่ีห้าสิบหลังจากวนัเทศกาล          
อสีเตอร์ 

11. เทศกาลระลึกถึงวันแห่งการค้นพบพระกางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้า 14 
กนัยายน (27 กนัยายน ตามเวลาแห่งปฏิทินใหม่ ) 

12. เทศกาลวันระลึกถึงวันแห่งการสวรรคตของพระแม่มารีย์พรหมจารีเจ้า 15 
สิงหาคม  (28 สิงหาคม ตามเวลาแห่งปฏิทินใหม่ ) 
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และยงัมีวนัเทศกาลฉลองทีส่ าคัญอืน่ ๆ  อกีเช่น 

- เทศกาลวนัระลึกถึงวนัเขา้สุหนตัขององคพ์ระเยซูคริสต์เจา้  ตรงกบัวนัท่ี  1 
มกราคม (14 มกราคม ตามเวลาปฏิทินใหม่ ) 
- เทศกาลวนัระลึกถึงวนัคุม้ครองขององค์พระแม่มารียเ์จา้  1 ตุลาคม  ( 14 
ตุลาคม ตามเวลาปฏิทินใหม่ ) 
- เทศกาลวนัระลึกถึงวนัแห่งอศัจรรยข์องรูปเคารพของพระแม่มารียแ์ห่งเมือง
คาซานสก้ี 22 ตุลาคม (4 พฤศจิกายน ตามเวลาปฏิทินใหม่ ) 
- เทศกาลวนัระลึกถึงวนัประสูติของท่านยอห์นผูใ้ห้ศีลลา้งบาป  24 มิถุนายน 

(7 กรกฎาคม ตามเวลาปฏิทินใหม่ ) 
- เทศกาลวนัระลึกถึงวนัท่ีท่านนกับุญยอห์นผูใ้ห้ศีลลา้งบาปถูกประหาร  29 
สิงหาคม  (11 กนัยายน ตามเวลาปฏิทินใหม่ ) 
- เทศกาลระลึกถึงวนัแห่งนกับุญของท่านอคัรทูต เปโตร และท่านเปาโล   29 
มิถุนายน  (12 กรกฎาคม ตามเวลาปฏิทินใหม่ ) 
- เทศกาลระลึกถึงวนัแห่งนักบุญของท่านอคัรทูตยอห์นนักเทวศาสตร์  8  
พฤษภาคม  (21 พฤษภาคม ตามเวลาปฏิททินใหม่ ) และ 26  กนัยายน ( 9 ตุลาคม 
ตามเวลาปฏิทินใหม่ ) 
- เทศกาลระลึกถึงว ันแห่งท่านนักบุญนิโคลัส ผู ้กระท าการอัศจรรย์  9  
พฤษภาคม  (22 พฤษภาคม ตามเวลาปฏิทินใหม่)  และ  6  ธนัวาคม  (19  ธนัวาคม 
ตามเวลาปฏิทินใหม่ ) 

 
นอกจากนีย้งัมเีทศกาลถือศีลอดของคริสตศาสนจักรดังนี้ 

1. เทศกาลถือศีลอดใหญ่  หรือ ศีลอดมหาพรตส่ีสิบวัน ก่อน วันเทศกาลอีสเตอร์ 
(วันคืนพระชนมชีพของพระเยซู) ซ่ึงมีการถือศีลอดอย่างต่อเน่ืองติดต่อกัน เจ็ด
สัปดาห์ ในสัปดาห์ท่ีหกนั้น เป็นเวลาท่ีเคร่งครัดท่ีสุด และในสัปดาท่ีเจ็ดนั้นเป็นการ
ระลึกถึงสัปดาห์แห่งพระทรมานขององคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ก่อนการส้ินพระชนมข์อง
พระองค ์
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2.   เทศกาลศีลอดแห่งวันประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้า  ซ่ึงเป็นการปฏิบติักนัก่อน
จะถึงวนัเทศกาลระลึกถึงวนัประสูติของพระเยซูเจา้เร่ิมตั้งแต่  วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 
ของทุกปี ( 27 พฤศจิกายน ตามเวลาปฏิทินใหม่ ) ซ่ึงตรงกบัวนัศีลอดแห่งการระลึก
ถึงวนัแห่งท่านนักบุญ ฟิลิป หรือดงัท่ีมีเรียกขานกนัอีกอย่างหน่ึงว่าศีลอดแด่ท่าน
ฟิลิป  ( ศีลอดน้ีมีระยะเวลาส่ีสิบวนั) 

3. ศีลอดแห่งการสวรรคตของพระแม่มารีย์เจ้า ก่อนเทศกาลวนัระลึกแห่งการ
สวรรคตขององคพ์ระแม่มารียเ์จา้ ปฏิบติัติดต่อกนัเป็นระยะเวลา สองสัปดาห์  เร่ิม
ตั้งแต่ วนัท่ี 1 สิงหาคม ของทุกปี ( 14 สิงหาคม ตามเวลาปฏิทินใหม่ ) จนส้ินสุดถึง 
วนัท่ี 14 สิงหาคม ของทุกปี ( 27 สิงหาคม ตามเวลาปฏิทินใหม่ ) 

4. เทศกาลศีลอดแห่งท่านอคัรทูต หรือ ศีลอดแห่ง เปโตร ซ่ึงถือปฏิบติัเพื่อระรึกถึง
วนัเทศกาลแห่งท่านนกับุญอคัรทูต เปโตร และท่านเปาโล เร่ิมตน้ปฏิบติักนัหลงัจาก
ส้ินสัปดาห์แห่งการร าลึกของเทศกาลวนัแห่งพระตรีเอกานุภาพเจา้ ตลอดไปจนถึง 
วนัท่ี 29 มิถุนายน  (12 กรกฎาคม ตามเวลาปฏิทินใหม่)  การเร่ิมถือปฏิบติัศีลอด แห่ง
เทศกาลน้ี ข้ึนอยูก่บัความชา้หรือเร็วของเทศกาลฉลองอีสเตอร์  การถือปฏิบติัศีลอด
แห่งเทศกาลน้ี ท่ีนานท่ีสุดคือ หกสัปดาห์ และท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ หน่ึงสัปดาห์กบัอีกหน่ึง
วนั 

ศีลอดช่ัวเวลาหน่ึงวนั 

1. ในหน่ึงวนัก่อนวนัเทศกาล  วนั ระลกึถึงวนัประสูติขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า 
24 ธนัวาคม (6 มกราคม ตามเวลาปฏิทินใหม่) เป็นวนัท่ีถือเคร่งครัดท่ีสุด ระหวา่งวนั
แห่งเทศกาลศีลอดแห่งวนัประสูติขององค์พระเยซูคริสต์เจา้ (โดยทัว่ไปแลว้จะไม่
รับประทานอะไรเลยจนกวา่พระอาทิตยจ์ะตกดินหรือจนกวา่ดาวดวงแรกบนทอ้งฟ้า
จะปรากฎ ) 

2. หน่ึงวนัก่อนวนัเทศกาลวนัร าลึกถึงเทศกาล  การเข้ารับศีลจุ่มขององค์พระเยซู
คริสต์เจ้า  วนัท่ี 6 มกราคม ของทุกปี (19 มกราคม ตามเวลาปฏิทินใหม่) 
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3. วนัร าลึกถึงวันเทศกาลที่ท่านนักบุญยอห์นผู้ให้ศีลล้างบาปถูกประหาร  วนัท่ี 29 
สิงหาคม ของทุกปี  (11 กนัยายน ตามเวลาปฏิทินใหม่) 
4. ในวนัร าลึกถึงวนัเทศกาล แห่งการค้นพบพระกางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้า 
เป็นการระลึกถึงการท่ีพระเยซูคริสตเ์จา้ทรงไดรั้บการทรมานบนพระกางเขน ซ่ึงตรง
กบัวนัท่ี 14 กนัยายน ของทุกปี  (27 กนัยายน ตามเวลาปฏิทินใหม่ ) 
5. การถือศีลอด ในวนั พุธ และวนั ศุกร์ ของทุก ๆ สัปดาห์  
การถือศีลอดในวนัพุธนั้น เป็นการร าลึกถึงการท่ีพระเยซูคริสตเ์จา้ไดท้รงถูก ยูดา ผู ้
เป็นศิษยข์องพระองคข์ายให้แก่ผูท่ี้มาจบัพระองคไ์ป และในวนัศุกร์เป็นการร าลึกถึง
การทนทุกขท์รมานและส้ินพระชนมบ์นพระกางเขน ของพระผูไ้ถ่ของพวกเรา 

การถือศีลอด ในวนัพุธ และ วนัศุกร์ นั้ นไม่ใช่เพียงแค่ในช่วงของ
สัปดาห์เท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงทุก ๆ สัปดาห์ตลอดปี รวมถึงศีลอดแห่งเทศกาลก่อน
วนัอีสเตอร์,  เทศกาลศีลอดแห่งคริสต์มาส (วนัร าลึกแห่งเทศกาลประสูติขององค์
พระเยซูคริสต์เจา้ จนไปถึงวนัร าลึกแห่งเทศกาล การเขา้รับศีลจุ่มขององค์พระเยซู
คริสต์เจา้), ในสัปดาห์ศีลอดของเทศกาลร าลึกถึงวนัพระตรีเอกานุภาพเจา้ (จากวนั
ฉลองเทศกาลพระตรีเอกานุภาพเจา้ ไปจนถึงสัปดาห์แรกของการเร่ิมตน้ศีลอดแห่ง
ท่านเปโตร),  ในสัปดาห์แห่งเทศกาลร าลึกถึงคนเก็บภาษี และพวกฟารีสี (ก่อน
เทศกาลแห่งสัปดาห์การถือศีลอดใหญ่ “อีสเตอร์”),  สัปดาห์แห่งเทศกาลร าลึกถึงการ
รับประทานไขมนัและเนย ในสัปดาห์แห่งเทศกาลน้ีศาสนจกัรอนุญาตให้ชาวคริสต์
รับประทานไดเ้พียงแค่นมและไข่เท่านั้น           (ก่อนเทศกาลสัปดาห์ถือศีลอดใหญ่ 
อีสเตอร์ คือหลงัจาก สัปดาห์แห่งเทศกาลร าลึกถึงคนเก็บภาษี และพวกฟารีสี ) 

ในช่วงเวลาแห่งการถือศีลอดนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีชาวคริสต์ทุก ๆ คน 
จะตอ้งละเวน้ตวัเองจากความคิดและความประพฤติท่ีเป็นความโลภ ตณัหาระคะทั้ง
ปวง  ความโกรธเคือง ความอิจฉาริษยา ความเป็นศตัรูต่อกนั จ าเป็นจะตอ้งขจดัตวัเอง
ออกไปจากความมวัเมาในชีวติแห่งโลกทั้งปวง จากการพนนั จากภาพท่ีน่าต่ืนตาของ
การแสดงต่าง ๆ ไม่ควรท่ีจะอ่านหนงัสือท่ีเป็นส่ือให้เกิดความอยากแห่งกิเลสตณัหา
อนัไม่บริสุทธ์ิแก่จิตใจและความคิดของเรา ไม่ควรทานเน้ือสัตว ์ไม่ควรด่ืมนม ไม่
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ควรทานไข่  แต่ควรทานอาหารท่ีมีก าหนดไวส้ าหรับการถือศีลอดเท่านั้น ( เช่น ผกั 
และผลไม ้ หรือปลาเป็นบางคร้ังเม่ือได้รับอนุญาตจากพระ) และเป็นการก าหนด
รับประทานอย่างจ ากดั  ส าหรับชาวคริสเตียนท่ีประสงค์จะเขา้รับศีลสารภาพบาป
และศีลมหาสนิทนั้น จ าเป็นจะตอ้งถือศีลอดสามวนัเป็นอยา่งนอ้ย 

ในการละเมิดกฎบญัญติัขอ้ท่ีส่ีน้ี ก็เปรียบได้กบัผูท่ี้เกียจคร้าน และใน
หกวนัปกติไมย่อมท างาน ก็ดงัเช่นผูท่ี้ท  างานในวนัฉลองเทศกาลดว้ยเช่นกนั 

ซ่ึงก็เดียวเช่นกนัส าหรับผูท่ี้ละเมิดพระบญัญติั ท่ีแมแ้ต่ตอ้งการจะหยุด
พกัหน้าท่ีและการงานแห่งโลกทั้งปวง แต่ก็ยงัคงน าตวัเองไปกบัความสนุกสนาน 
การพนนั หมกมุ่นอยู่กบัส่ิงเสพติด สุราและส่ิงมวัเมาทั้งปวง ละเลยต่อการน าตวัเอง
เขา้หาองค์พระผูเ้ป็นเจา้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดบาปท่ีท าตวัเองให้สนุกส าราญ
ไปกบัวนัเทศกาลส าคญัทางศาสนาซ่ึงควรปฏิบติัอยา่งพอควรโดยไม่มากเกินไป ซ่ึง
ในช่วงเวลานั้นควรจะตอ้งอยูใ่นพิธีกรรมการสวดอธิษฐานแห่งช่วงเยน็ และช่วงเช้า
จะต้องอยู่ในพิธีกรรมศีลมหาสนิท พิธีสวดอธิษฐานเฉลิมฉลองของพวกเราชาว
คริสตจกัรออร์โธด็อกซ์ดั้งเดิมนั้นเร่ิมตน้การฉลองพิธีกรรมตั้งแต่ในช่วงเย็น เม่ือ
พิธีกรรมช่วงเยน็ด าเนินไป และถา้ใครท่ีเป็นชาวคริสตย์งัหนัเหความสนใจของตวัเอง
ไปในทางร่ืนเริง หรือว่างานสังสรรค์อ่ืน ๆ นั้ นก็หมายความว่าเป็นการดูถูกต่อ
พิธีกรรมแห่งการเทศกาลนั้น ๆ 

 

พระบัญญตัแิห่งพระผู้เป็นเจ้าข้อที่ห้า 

5. จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืน
นานบนแผ่นดิน ซ่ึงพระเจ้าของเจ้าได้ประทานให้แก่เจ้า 

ในการให้ความเคารพแก่บิดามารดาของตนนั้น มีความส าคญัอย่างยิ่ง
เพราะวา่ตวัเราเองนั้นจะไดมี้ชีวติยนืยาวอยูบ่นผนืแผน่ดินโลกน้ีต่อไป  
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 ในขอ้ท่ีส่ีของพระบญัญติัแห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้น้ีไดท้รงพรบญัญติัไวว้า่
ให้มนุษยทุ์กคนให้ความเคารพแก่บิดามารดาของตน เพราะว่าการกระท าอย่างน้ีได้
ทรงมีพระสัญญาวา่จะไดรั้บแต่ส่ิงดี ๆ ในชีวติและจะไดมี้ชีวติท่ียนืยาวนานต่อไป 

การให้ความเคารพแก่บิดามารดาของตนคือ รักท่านและให้ความเคารพ
ท่าน ไม่ดูหม่ินเหยียดหยามท่านทั้ งค  าพูดและการกระท า และเช่ือฟังพวกท่าน
ช่วยเหลืองานพวกท่าน ดูแลพวกท่านในยามท่ีพวกท่านแก่เฒ่าและป่วยไข้และ
เดือดร้อน และจะตอ้งสวดภาวนาแด่พระเจา้เพื่อพวกท่านดว้ย  ทั้งท่ีตอนท่ีพวกท่าน
ยงัมีชีวติอยูแ่ละวายชนมไ์ปแลว้ก็ตาม 

บาปท่ีไม่ให้ความเคารพแก่บุพการีของตนนั้นมีความผิดใหญ่หลวงยิ่ง 
ดั้ งท่ีมีบนัทึกไวใ้นพระคมัภีร์พนัธสัญญาเดิม ท่ีมีเขียนไวว้่า ผูท่ี้ใจร้ายและไม่ให้
เกียรติแก่บิดามารดาของตนผูน้ั้นจะถึงแก่ความตาย  (มก.7:10, อพย. 21:16 ) 

รวมทั้งผูอุ้ปถมัภแ์ละผูเ้ป็นเครือญาติของบิดามารดาของเรา รวมถึงบิดา
และมารดาอุปถัมภ์ทางศาสนา รวมทั้ งพระผูน้ าทางจิตวิญญาณทางศาสนจกัรท่ี
เก่ียวกบัความรอดทางจิตวิญญาณของเรา ผู้ปกครองทางด้านจิตวิญญาณ พ่ออุปถัมภ์
ทางด้านจิตวิญญาณ ผูซ่ึ้งให้ความรู้ในการเช่ือในพระเจา้แก่เรา และสอนให้เรารู้จกั
การสวดภาวนา หัวหน้าประเทศ เจา้หนา้ท่ีผูป้กครองเมือง ทหาร ก านลั ต ารวจ และ
ผูใ้หญ่บา้น ผูท่ี้ดูแลรักษาความปลอดภยัในชีวิตทางโลกของเรา ครูผู้ให้ความรู้แก่เรา 
ผู้ประกอบคุณความดี และผูห้วงัดีต่อเราท่ีพยายามจะช่วยเหลือและสั่งสอนส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์แก่เราทุก ๆ คน ผูท่ี้มีอายุแก่กว่าเราท่ีมีประสบการณ์ ท่ีสามารถจะให้
ค  าแนะน าดี ๆ แก่เรา สมควรอยา่งยิ่งท่ีเราจะตอ้งให้เกียรติพวกท่านดว้ย จะเป็นบาป
ถา้ใครไม่ใหค้วามเคารพแด่ผูท่ี้อาวุโสกวา่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูแ้ก่ผูเ้ฒ่า การดูถูกเยาะ
เยย้ในความคิดอนัมีเหตุผลและมีประสบการณ์ของพวกท่าน รวมถึงการต่อเถียงต่อ
พวกท่านอยา่งไม่เคารพ รวมถึงคิดวา่นั้นเป็นความคิดท่ีลา้สมยัแมแ้ต่ในหนงัสือพระ
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 คมัภีร์พนัธสัญญาเดิมไดเ้ขียนไวว้่า  “เจ้าจงลุกขึน้คาํนับคนผมหงอก และเคารพต่อ
หน้าคนชรา และจงยาํเกรงพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์” (เลวนิีติ 19:32) 

แต่ถา้ผูป้กครองผูอ้าวุโสกวา่เราเรียกร้องจากเรา หรือสั่งสอนบางส่ิงต่อ
เราท่ีขดัต่อความเช่ือและศีลธรรมบญัญติัของพระเจา้ก็ให้ตอบเขาวา่ “การท่ีจะฟัง
ท่านมากกว่าฟังพระเจ้าจะเป็นการถกูต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือ ขอท่าน
ท้ังหลายพิจารณาดูเถิด” (กิจการ 4:19) และตอ้งใหถึ้งความอดทนอยา่งท่ีสุดเสียก่อน 
และจะตอ้งโตต้อบดว้ยความศรัทธาในศีลธรรมบญัญติัของพระเจา้ เพื่อไม่ใหเ้กิด
ความขดัแยง้ข้ึนได ้

พระบัญญตัแิห่งพระผู้เป็นเจ้าข้อที่หก 

6. อย่าฆ่าคน 
ในขอ้ท่ีหกของพระบญัญติัขององค์พระผูเ้ป็นเจา้นั้นทรงมีพระบญัชา

หา้มฆ่าคน คือห้ามฆ่าเพื่อนมนุษยทุ์กคนมีอยูบ่นโลกน้ี รวมถึงการฆ่าตวัตายดว้ย ไม่
วา่จะเป็นวธีิการใด ๆ ก็ตาม 

ชีวตินั้นเป็นของขวญัท่ียิง่ใหญ่ของพระเจา้ ดงันั้นการตดัสินใจฆ่าตวัเอง 
หรือชีวติคนอ่ืน จึงเป็นส่ิงท่ีไม่ควรไดรั้บการอภยัอยา่งมหนัต ์และบาปอนัยิง่ใหญ่นกั 

การฆ่าตวัตายนั้นเป็นผิดบาปอนัร้ายแรงท่ีสุดในศีลพระบญัญติัทั้งหมดท่ี
ก าหนดไว ้รวมถึงการฆ่าตวัตายดว้ยเช่นกนั ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีผิดต่อศีลธรรมพระ
บญัญติัในขอ้ท่ีหกน้ี และท่ียงัเป็นบาปอนัร้ายแรงอีกคือ การกล่าวค าหยาบหรือค าพูด
อนัไม่สุภาพหลบลู่พระเจา้ แต่บาปท่ีให้อภยัไดข้องคนท่ีคิดจะฆ่าตวัตายแต่ยงัไม่ได้
ลงมือ ก็คือบุคล คนนั้นจะตอ้งพิจารณาตนเองด้วยการกลบัใจอย่างแทง้จริง ถึงจะ
ไดรั้บการอภยัในบาปน้ีได ้

มนุษย์มีความผิดท่ีฆ่าคน หรือแม้แต่การฆ่านั้นเกิดข้ึนโดยบังเอิญก็ตาม 
เพราะวา่ในกรณีน้ีอาจเป็นไปดว้ยความไม่ตั้งใจ ก็ถือวา่เป็นการฆาตกรรมท่ีเป็นบาป
ร้ายแรง เพราะถือวา่คนกระท ามีความผดิฐานประมาท 
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มนุษย์ท่ีกระท าความผิดฐานฆาตกรรมนั้น มีรูปแบบท่ีไม่ได้กระท าด้วย

ตวัเอง แต่ก็มีความผิดฐานฆาตกรรม หรือแมแ้ต่การปล่อยให้คนอ่ืนตายโดยตั้งใจก็
เป็นบาปดว้ยเช่นกนั มีตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

1. การพิพากษาผูอ่ื้นโดยการใส่ความผิดให้เขาในศาล ทั้งท่ีคน คนนั้นไม่มี
ความผดิ 

2. การสนับสนุนผูอ่ื้นกระท าการฆาตรกรรม การบงการ การให้ค  าปรึกษา 
การช้ีแนวทาง การเห็นดว้ยต่อการฆาตกรรม หรือว่าคนท่ีสั่งการ และส่ง
คนใหไ้ปฆาตกรรมอีกคน ไม่วา่จะเป็นในทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งหมดน้ี
เป็นการกระท าบาปโดยการฆ่าคนทั้งส้ิน 

3. พฤติกรรมท่ีไม่แสดงความช่วยเหลือต่อผูใ้กล้ชิดท่ีใกล้จะตาย ทั้งท่ีมี
โอกาสช่วยได ้น่ีก็เป็นบาปดว้ยเช่นกนั 

4. พฤติกรรมท่ีกระท าทารุณต่อการใชง้านผูอ่ื้น การสั่งการท่ีเป็นการลงโทษ
ท่ีโหดร้ายต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจนถึงแก่การความตาย พฤติกรรมเช่นน้ีเป็น
บาปอยา่งยิง่ 

5. ผูท่ี้ปล่อยชีวติของตนเองให้ตกอยูใ่นกิเลสตณัหาของส่ิงมวัเมาทั้งปวง จน
ท าใหชี้วติของตนสั้นลง 
การกระท าบาปท่ีขดัต่อศีลพระธรรมบญัญติัในขอ้ท่ีหกน้ี คือบุคคลท่ี

ประสงค์ท่ีจะฆาตกรรมชีวิตของผูอ่ื้น  คือบุคคลท่ีไม่ให้ความช่าวเหลือผูมี้ความขดั
สน รวมถึงผูเ้จ็บป่วยทั้งท่ีมีโอกาสท่ีจะช่วยได้ คือผูท่ี้ไม่ใช้ชีวิตดว้ยความสงบและ
สันติสุขกบัผูอ่ื้น แต่ในทางตรงกนัขา้มคือใช้ชีวิตดว้ยความขดัแยง้ ความอิจษาริษยา 
ความอาฆาต ไม่มีความปรองดองทะเราะววิาทกบัผูอ่ื้นอยูต่ลอดเวลา  บุคคลท่ีกระท า
บาปท่ีขดัต่อศีลธรรมบญัญติัขอ้ท่ีหกน้ี คือผูท่ี้มีพลงัอ านาจและความโหดร้าย ท่ีท า
ร้ายผูท่ี้ดอ้ยกว่า หรือแมก้ระทั้งในระหว่างเด็ก ศีลธรรมพระบญัญติัในพระคมัภีร์ท่ี
พระเยซูคริสตเ์จา้ไดก้ล่าวไวว้า่  “ผู้ใดเกลยีดชังพี่น้องของตน ผู้น้ันก็เป็นฆาตกร และ
ท่านทั้งหลายก็รู้แล้วว่า ไม่มีฆาตกรคนใดที่มีชีวิตนิรันดร์ด ารงอยู่ในเขาเลย”            
(1ยอห์น 3:15) 
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นอกเหนือจากการฆาตกรรมทางเน้ือหนังแล้ว ยงัมีการฆาตกรรมท่ี

รุนแรงมากกว่าอีก คือการฆาตกรรมทางจิตวิญญาณ ต้นต่อของการฆาตกรรม
ประเภทน้ีคือการย ั้วยุให้หลงผิด นั้นก็คือบุคคลใดก็ตามท่ีย ั้วยุผูอ่ื้นหรือผูใ้กลชิ้ดท่ีมี
ความเช่ือน้อยให้หลงผิดไปในทางชีวิตท่ีไม่ดี  บุคคลคนผูน้ั้นก็คือผูท่ี้ฆาตกรรมจิต
วญิญาณผูอ่ื้น 

พระคริสต์ผูไ้ถ่ได้กล่าวไวว้่า “แต่ผู้ใดจะท าผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหน่ึงที่
เช่ือในเราให้หลงผดิ ถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้น้ันถ่วงเสียที่ทะเลลึกก็ดีกว่า   วิบัติ
แก่โลกนี้ด้วยเหตุให้หลงผิด ถึงจ าเป็นต้องมีเหตุให้หลงผิด แต่วิบัติแก่ผู้ที่ก่อเหตุให้
เกดิความหลงผดิน้ัน”  (มทัธิว 18 : 6-7) 

ขอ้ปฏิบติัส าหรับชาวคริสเตียนเพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงการผดิศีลธรรมบญัญติั
ขอ้ท่ีหกน้ี จ  าเป็นจะตอ้งให้ความช่วยเหลือผูท่ี้ยากจน คนป่วย คนส้ินหวงั ผูท่ี้ด้อย
โอกาส โดยไม่แบ่งแยกว่ารักหรือเกลียดคน ๆ นั้น  มีความยินดีปรองดองกับผูท่ี้
โมโหร้ายต่อเรา ใหอ้ภยัผูท่ี้กระท าผิดต่อเรา  ท าดีต่อผูท่ี้เกลียดเรา  ไม่แสดงวาจาและ
การกระท าท่ีเป็นการท าร้ายผูอ่ื้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการแสดงออก อนัเป็นตวัอยา่งท่ี
ไม่ดีต่อเด็ก ๆ 

ไม่ควรท่ีจะถือเอาการฆาตกรรมว่าเป็นอาชญากรมาไวใ้นสงคราม  
เพราะสงครามคือความโหดร้ายท่ีเป็นส่วนรวม  แต่ในขณะเดียวกนั    สงครามคือภยั
พิบัติท่ียิ่งใหญ่  มันเป็นส่ิงท่ีได้รับการยกเว้นจากพระเจ้า  เพื่อใช้เป็นข้อแก้ไข
ตกัเตือนมนุษย ์ ดงัเช่นพระองค์ทรงปล่อยให้มีโรคระบาด ความอดอยาก อคัคีภยั 
และภยัพบิติัอ่ืน ๆ  เพราะวา่การฆ่าลา้งในสงครามนั้น คริสตศาสนจกัรจะไม่พิจารณา
วา่เป็นบาปของมนุษยค์นใดคนหน่ึง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทหารกลา้ทุก ๆ คนพร้อมท่ีจะ
ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์ท่ีว่า  จงสละชีพของตนส าหรับผู้อื่นเพื่อ
ปกป้องความเช่ือและปิตุภูมิ 

ในระหวา่งเหล่าทหารกลา้นั้นก็ไดมี้นกับุญหลายท่านของคริสตจกัรออร์
โธด็อกซ์ท่ีเกิดการอศัจรรยข้ึ์น 
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อยา่งไรก็ตาม ในการสงครามท่ีอาจมีการฆาตกรรมท่ีเป็นบาปไดน้ั้นคือ 

เม่ือทหารท าการสังหารคู่ต่อสู้ท่ียกมือยอมแพแ้ลว้ดว้ยความไร้ปราณี 
โทษประหารชีวิตนั้น เป็นการลงฑณัตท่ี์ถูกก าหนดข้ึนแก่สาธารณะชน

ท่ีมีลกัษณะของความโหดร้าย แต่ทวา่เป็นส่ิงท่ียอมรับได ้เพื่อเหตุผลแห่งความสงบ
สุขและความเป็นธรรมในสังคมและ เพื่อควบคุมความเป็นระเบียบท่ีจะไม่ให้ใครคน
ใดคนหน่ึงในสังคมมนุยก์ระท าความผิด แต่วา่ในความยุติธรรมของการกระท าการ
ลงฑณัฑ์นั้น นักปกครองจะตอ้งรับผิดชอบต่อความเขม้งวดของตนเองต่อพระเจา้ 
โทษประหารชีวิตส าหรับอาชญากรนั้นเป็นการลงฑณัฑ์เพื่อให้คนไดรู้้สึกส านึก  แต่
ถา้ไม่เป็นพระประสงคข์องพระเจา้นั้นแมเ้ส้นผมสักเส้นหน่ึงของมนุษยก์็จะไม่ตก 

พระบัญญตัแิห่งพระผู้เป็นเจ้าข้อที่เจด็ 

7. อย่าล่วงประเวณผีวัเมยีเขา 

ในขอ้ท่ีเจ็ดของพระบญัญติัขององค์พระผูเ้ป็นเจา้นั้นทรงมีพระบญัชา
หา้มล่วงประเวณีผวัเมียเขา  คือการกระท าท่ีไม่ซ่ือสัตยต่์อคู่สมรสของตนเอง รวมถึง
การกินอยูห่ลบันอนดว้ยกนัโดยไม่ไดมี้พิธีการสมรสต่อพระเจา้ 

พระเจา้ทรงพระบญัชาห้ามไม่ให้สามี และภรรยาท่ีสมรสต่อพระเจ้า 
ท าลายความสัมพนัธ์ความรักซ่ึงกนัและกนั  ผูท่ี้ไม่ได้มีคู่ครอง พระเจา้ทรงมีพระ
บญัญติัให้พึงปฏิบติัตวัด้วยความบริสุทธ์ทั้งด้วยความคิดการกระท า ค  าพูด และ
ความปราถรณา 

จ าเป็นท่ีจะตอ้งหลีกเล่ียงจากส่ิงท่ีกระตุน้ย ั้วยุท่ีไม่ดี ท่ีก่อให้เกิดกิเลส
ทางความรู้สึกและจิตใจ ดงัเช่นความหยาบคาย บทเพลงและการร้องเตน้ท่ีมีท่วงท่าท่ี
ย ัว่ย ุ ความบนัเทิงท่ีเป็นส่ิงย ัว่เยา้ หนงัสือท่ีมีเน้ือหาลามกอนาจาร และ ความเมามาย
ต่าง ๆ เป็นตน้ 

พระเจ้าทรงมีพระด ารัสต่อพวกเรา ให้พึงรักษาร่างกายและจิตใจให้
บริสุทธ์ิจากส่ิงมวัเมาและกิเลสตญัหาทั้งปวง เพราะว่าร่างกายของเราเป็นส่วนหน่ึง
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ของพระคริสตท่ี์พระองคใ์ห้เป็นท่ีอาศยัของจิตวิญญาณของพระองคด์งัท่ีพระองคไ์ด้
ทรงประทานใหม้า  การกระท าท่ีผดิศีลธรรมทางเพศเป็นการกระท าท่ีผิดต่อตวัเราเอง
ดว้ยเหมือนกนั  มนัเป็นการบัน่ทอนตวัเราสุขภาพของเรา รวมถึงการก่อให้เกิดความ
เจบ็ป่วยทางจิตวญิญาณและจิตส านึกตามมาอีกดว้ย 

 

พระบัญญตัแิห่งพระผู้เป็นเจ้าข้อที่แปด 

8. อย่าลกัขโมย 
ในขอ้ท่ีเจ็ดของพระบญัญติัขององค์พระผูเ้ป็นเจา้นั้นทรงมีพระบญัชา

หา้มลกัขโมย นั้นก็คือการโจรกรรมของ ท่ีเป็นของผูอ่ื้น 
ประเภทของการขโมยมีลกัษณะหลากหลายดงัน้ี 

1. การโจรกรรม  เป็นการขโมยส่ิงของ ของคนอ่ืนท่ีไม่ใช่ของตนเอง 
2. การชกช่ิงวิง่ราว  คือการใชก้ าลงัในการแยกช่ิงทรัพยข์องผูอ่ื้น 
3. ลกัทรัพยว์ดั  คือการขโมยวตัถุทรัพยสิ์น ท่ีผูมี้จิตศรัทธาบริจาคมาให้กบัศาสน-
จกัรเอาไปเป็นของตน 
4. การให้สินบนหรือการช่อราษฎ์บังหลวง  คือการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้แก่เจ้า
พนกังานใหก้ระท าการตามค าขอบางอยา่งของผูจ่้ายสินบน 
5. การเป็นกาฝาก คือผูท่ี้ได้รับเงินค่าจา้งให้ปฏิบติัหน้าท่ี ตามเงินค่าจา้งท่ีได้รับ 
แลว้ไม่ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้สร็จสมบูรณ์ 
6. การขูดรีด คือการเรียกเอาทรัพยจ์ากผูอ่ื้นท่ีมีความจ าเป็นด้วยเงินจ านวนมาก  
การใชป้ระโยชน์จากคนอ่ืนท่ีขดัสนและมีปัญหา 
7. การหลอกลวง การหลอกเอาของผู ้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  ยกตัวอย่างเช่น 
หลบหนีจากการชดใช้หน้ี ปกปิดส่ิงของหรือเงินท่ีพบเจอโดยไม่บอกและคืนให้
เจา้ของ  หลอกลวงลูกคา้เม่ือขายของไม่ไดต้ามน ้ าหนกัหรือขนาดของราคาของท่ีขาย 
หลอกลวงลูกจ้าง คือการจ่ายเงินเดือนต ่ากว่าท่ีตกลงกันไว ้เป็นต้น  นักเรียนท่ี
ผูป้กครองรวมถึงรัฐบาลจ่ายเงินค่าเล่าเรียนให้แก่คน ๆ นั้นเป็นจ านวนมากรวมถึง
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ครูผูส้อน ตั้งใจสั่งสอนวิชาแก่คน ๆ นั้นแต่นกัเรียนคนนั้นมีความเกียจคร้านไม่ตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียน  

หา้มจากการละโมบของทุก ๆ ส่ิงจากเพื่อนบา้น เป็นศีลธรรมบญัญติัท่ีใหพ้วก
เราเป็นคน ไม่เห็นแก่ได้ ให้มีความซ่ือสัตย์ ให้รักทีจ่ะปฏิบัติงานตามหน้าทีข่องตน มี
จิตใจเมตตา และ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม และเพื่อมิใหเ้ป็นการกระท าท่ีผดิต่อศีลพระ
ธรรมบญัญติัในขอ้น้ี เราจ าเป็นจะตอ้งมีความรักต่อผูอ่ื้นดงัเช่นรักตวัเราเอง และไม่
ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นอยา่งท่ีเราไม่ประสงคใ์หใ้ครมาปฏิบติัต่อเรา 

และจุดสูงสุดของการกระท าดีท่ีเป็นการเขา้ถึงในบญัญติัขอ้ท่ีแปดอยา่งแทจ้ริง
คือ ไม่มีอะไรเลยท่ีเป็นของตวัเองอย่างแทจ้ริง นั้นก็คือ การสละจากทรัพยส์มบติั
ทั้งหมดท่ีมีอยู ่  แต่ทว่าพระผูเ้ป็นเจา้มิไดท้รงบญัชาให้ทุกคนตอ้งสละจากทรัพย์
สมบติัของตนเอง  เพียงแต่ทรงแนะน าต่อผูท่ี้ประสงคท่ี์จะปฏิบติัตนให้เขา้ถึงแก่นแท้
ของมโนธรรมอย่างแทจ้ริงว่า  “ถ้าท่านปรารถนาเป็นผู้ ท่ีทาํจนครบถ้วน จงไปขาย
บรรดาส่ิงของซ่ึงท่านมีอยู่ แจกจ่ายให้คนอนาถา แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติใน
สวรรค์” (มธ.19.21) 

ขอ้แนะน าจากพระคมัภีร์ท่ีวา่มาน้ี มีบุคคลตวัอยา่งหลายท่านท่ีไดน้ าไปปฏิบติั
แลว้ ดงัเช่น นกับุญอนัโธน่ีผูย้ิง่ใหญ่ นกับุญเจา้ปคุณพาเวลแห่งธีป นกับุญนิโคลสั
ผูก้ระท าการอศัจรรย ์และท่านอ่ืน ๆ อีกหลายท่าน 

 

พระบัญญตัแิห่งพระผู้เป็นเจ้าข้อที่เก้า 

9.  อย่าเป็นพยานเทจ็ใส่ร้ายเพือ่นบ้าน 
ในขอ้ท่ีเกา้ของพระบญัญติัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้น้ี ทรงมีพระบญัชาวา่อยูพ่ดู

ค  าเทจ็เก่ียวกบัผูอ่ื้น และทรงหา้มทุกอยา่งท่ีเป็นค าเทจ็ ดงัตวัอยา่งเช่น 
1. เป็นพยานใหเ้ทจ็ในศาล 
2. กล่าวค าใส่ร้ายผูอ่ื้น 
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3. พูดส่อเสียด นินทา พูดลับหลัง กล่าวค าร้าย การพูดใส่ร้ายท่ีเป็น
พฤติกรรมแห่งทางของมารร้ายเพราะวา่ช่ือของมารมีความหมายวา่การใส่ร้าย 
พฤติกรรมการกล่าวค าเท็จน้ี    เป็นการกระท าท่ีไม่พึงควรอย่างยิ่งส าหรับ

ชาวคริสเตียน หรือแมแ้ต่พฤติกรรมท่ีไม่มีเจตนาท่ีจะท าร้ายผูใ้กลชิ้ดก็ตาม เพราะว่า
พฤติกรรมการกล่าวค ามุสาและค าเท็จทุกประเภทนั้น ไม่สมควรท่ีจะได้ช่ือว่าเป็น
ชาวคริสเตียนอย่างแท้จริง ดังค าพูดของพระอคัรทูตเปาโลท่ีว่า:  “เหตุฉนั้นท่าน
ท้ังหลายจงเลิกพูดคาํมสุาเสีย และจงพูดความจริงต่อกัน เพราะว่าเราต่างกเ็ป็นอวัยวะ
ของกันและกัน” (อฟ.4:25) 

ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะท่ีจะตดัสินผูอ่ื้นได้ ก็ไม่ควรอย่างยิ่งท่ีจะประณาม 
และกล่าวโทษผูอ่ื้น  “อย่างพิพากษาผู้อื่น แล้วท่านจะไม่ถูกพิพากษา”  น่ีคือพระ
ด ารัสของพระผูไ้ถ่ 

ณ ท่ีน้ีจะต้องจ าไวเ้สมอว่า “ไม่ควรใช้การตัดสินพิพากษา การประณาม
กล่าวโทษ  หรือการเยาะเย้ย เพื่อให้ผู้ใกล้ชิดของเราแก้ไขตัวเอง แต่ควรใช้ความรัก 
ความอดทน และค าแนะน าที่ดี”  และจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งร าลึกไวเ้สมอว่า คนเรา
ส าคญัเท่าเทียมกนั แต่ละคนส่วนมากก็มีจุดอ่อนและขอ้บกพร่องของตวัเองแตกต่าง
กนัไป 

ส่ิงส าคญัอย่างหน่ึงคือ การสงวนค าพูดค าจาของตวัเอง ควรพูดเฉพาะส่ิงท่ี
ถูกต้องและเป็นจริงอยู่ตลอดเวลา และควรสงวนตัวเองให้ห่างจากการพูดจา
หลอกลวง การพดูจาเหลวไหล วาจานั้นเป็นของขวญัของพระเจา้ พระเยซูคริสตท์รง
ตรัสไวว้า่  “ฝ่ายเราบอกเจ้าท้ังหลายว่า คาํท่ีไม่เป็นสาระทุกคาํซ่ึงมนุษย์พูดนั้น มนุษย์
จะต้องรับผิดชอบในคําเหล่านั้นในวันพิพากษา เหตุว่าท่ีเจ้าจะพ้นโทษได้ หรือ
จะต้องถกูปรับโทษนั้น กเ็พราะวาจาของเจ้า”  (มธ.12:36-37) 
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พระบัญญตัแิห่งพระผู้เป็นเจ้าข้อที่สิบ 

10. อย่าโลภในครัวเรือนของเพื่อนบ้านเจ้า อย่าโลภในภรรยาของ
เพื่อนบ้านเจ้า หรือทาสทาสีของเขา หรือโค ลาของเขา หรือส่ิงใด ๆ ที่เป็น
ของ ของเพือ่นบ้านเจ้า 

ในขอ้ท่ีสิบของพระบญัญติัขององค์พระผูเ้ป็นเจา้นั้นทรงมีพระบญัชาห้ามไม่
เฉพาะการกระท าไม่ดีต่อผูใ้กลชิ้ดรอบตวัเราเท่านั้น แต่ยงัทรงมีพระบญัชาห้ามท่ีรวม
ไปถึงส่ิงท่ีเป็นความปรารถนาและความคิดท่ีชัว่ต่อผูใ้กลชิ้ดรอบตวัเราอีกดว้ย 

การกระท าบาปท่ีผดิศีลขอ้บญัญติัน้ี เรียกวา่ ความริษยา 
ผูท่ี้ริษยา คือผูท่ี้อยู่ในความคิดโลภ อยากไดข้องผูอ่ื้น เพราะว่าผูท่ี้มีความคิดโลภท่ี
เป็นความชั่วแลว้ ก็สามารถท่ีจะลงมือกระท าความชั่วไดโ้ดยง่าย แต่ถา้ตวัเราริษยา
ดว้ยจิตวญิญาณจริง ๆ ผลของการกระท ามนัก็ไม่บริสุทธ์ิต่อพระเจา้ ดงัเช่นพระด ารัส
ของพระเจ้าท่ีว่า “ความคิดของคนช่ัวร้ายเป็นส่ิงท่ีน่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้า แต่
ถ้อยคาํของคนบริสุทธ์ิเป็นท่ีพอพระทัยของพระองค์” (สภษ. 15:26) “แต่เพราะความ
ริษยาของปีศาจ  ความตายจึงเข้ามาในโลก ผู้ ท่ีอยู่ ฝ่ายปีศาจก็จะประสบความตาย”
(ปชญ. ซม. 2:24) 

หน้าท่ีอย่างหน่ึงท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับชาวคริสเตียน ท่ีพึงควรปฏิบติัทอย่าง
แทจ้ริงคือ ช าระจิตวิญญาณภายในท่ีมีมลทิลของตนเองให้บริสุทธ์ิ ดงัเช่นค ากล่าว
ของพระอคัรสาวกเปาโลท่ีว่า  “จงชําระตัวเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อ
หนัง และจิตวิญญาณจงทาํให้มีความบริสุทธ์ิครบถ้วยโดยความเกรงกลัวพระเจ้า”  
(2คร. 7:1) 

เพื่อเป็นการหลบหลีกจากการกระท าบาปท่ีผิดต่อศีลบัญญัติข้อน้ี จ  าเป็น
จะต้องรักษาจิตใจให้บริสุทธ์ิและให้ปราศจาก จากกิเลสตัญหาทั้ งปวงทางโลก 
รวมทั้งจากความโลภ ความคิดอนัชั่วร้าย และจงพอใจในส่ิงท่ีตวัเรามีอยู่  จงแสดง
ความขอบพระคุณพระเจา้ในทุก ๆ  ส่ิง ไม่ละโมบในของผูอ่ื้นจงยินดีกบัพวกเขาถา้
พวกเขามีส่ิงท่ีดีกวา่เราหรือมากกวา่เรา 
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พระพรอนัประเสริฐเก้าประการ 

พระพรอนัประเสริฐหรือโองการประสาทพระพรท่ีพระผูท้รงช่วยให้รอดได้
ประทานแก่เรานั้นมิได้เป็นการล้มล้างพระธรรมบัญญัติแต่อย่างใดแต่กลับช่วย
ส่งเสริมกนัใหส้มบูรณ์ 

พระธรรมบญัญติัสิบประการของพระเจา้นั้นก าหนดขอบเขตให้ละเวน้การ
กระท าต่าง ๆ  ท่ีถือวา่เป็นบาป ส่วนพระพรอนัประเสริฐนั้นเป็นการอรรถาธิบายว่า
เราควรจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นคริสตชนท่ีสมบูรณ์และทรงคุณค่าไดอ้ยา่งไร 

พระเจา้ทรงประทานพระธรรมบญัญติัสิบประการไวเ้ม่ือยุคพนัธสัญญาเดิม
เพื่อหยุดย ั้งผูค้นท่ีโหดร้ายป่าเถ่ือนจากความชั่วช้า  ส่วนพระพรอนัประเสริฐนั้น
ประทานไวแ้ก่คริสตชนเพื่อช้ีให้เห็นว่าจกัตอ้งปฏิบติัตนอย่างไรเพื่อให้ได้ใกล้ชิด
พระเจา้มากข้ึน ให้ได้เขา้ถึงความศกัด์ิสิทธ์ิ และพระพรซ่ึงนับว่าเป็นความสุขอนั
สูงสุด 

ความศกัด์ิสิทธ์ินั้นมาจากความใกลชิ้ดกบัพระเจา้ เป็นพระพรอนัสูงส่งและ
เป็นความสุขอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดท่ีคนเราจะพึงปรารถนา 

พระธรรมบญัญติัในพนัธสัญญาเดิมเป็นหลกัเกณฑ์แห่งความชอบธรรมท่ี
ตอ้งยึดถืออยา่งเคร่งครัด แต่พระธรรมบญัญติัของพระคริสต์ในพนัธสัญญาใหม่นั้น
เป็นพระบญัญติัแห่งความรักและพระเกียรติของพระเจา้ อนัเป็นหนทางเดียวท่ีผูค้น
จะไดรั้บพรพลงัแห่งการมีชีวิตอยู่เพื่อปฏิบติัตามพระบญัญติัแห่งพระเจา้อย่างเต็มท่ี
และสมบูรณ์แบบ 
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พระเยซูคริสต์ผูท้รงเรียกเราให้เขา้สู่อาณาจกัรนิรันดรของพระเจา้นั้น ได้

ทรงช้ีหนทางแก่เราให้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์  เพราะดังนั้ นแล้ว 
พระองค์ผูท้รงเป็นกษตัริยแ์ห่งสวรรค์และแผ่นดินโลก ทรงสัญญาว่าจะประทาน 
พระพรศักดิ์สิทธ์ิอนัไม่มีทีส้ิ่นสุด เพื่อชีวติในโลกหนา้นิรันดร 

พระผูไ้ถ่ของเราทรงสอนวา่ 
1. พระพรเป็นของผูมี้จิตวิญญาณท่ีเจียมตนต ่าตอ้ย เพราะอาณาจกัรสวรรค์เป็นของ

เขา 
2. พระพรเป็นของผูเ้ศร้าโศก เพราะเขาจะไดรั้บการปลอบประโลม 
3. พระพรเป็นของผูเ้จียมตน เพราะเขาจะไดรั้บแผน่ดินโลกเป็นมรดก 
4. พระพรเป็นของผูหิ้วกระหายความชอบธรรม เพราะเขาจะไดรั้บอยา่งเตม็เป่ียม 
5. พระพรเป็นของผูมี้ใจกรุณา เพราะเขาจะไดรั้บพระกรุณาตอบ 
6. พระพรเป็นของผูมี้ใจบริสุทธ์ิ เพราะเขาจะมองเห็นพระเจา้ 
7. พระพรเป็นของผูส้ร้างสันติ เพราะเขาจะไดช่ื้อวา่เป็นบุตรของพระเจา้ 
8. พระพรเป็นของผูท่ี้ถูกข่มเหงเพราะรักษาความชอบธรรม เพราะอาณาจกัรสวรรค์

เป็นของเขา 
9. พระพรเป็นของท่าน หากท่านถูกด่าทอ ถูกข่มเหง และถูกใส่ร้ายป้ายสีนานา ดว้ย

ท่านเห็นแก่เรา ขอท่านจงปีติยินดีเถิด เพราะท่านได้รับบ าเหน็จอนัยิ่งใหญ่ใน
สรวงสวรรค ์

 
ในค าสอนแต่ละข้อของพระองค์นั้น เราจะสังเกตุได้ว่าขา้งหน่ึงเป็นพระ

บญัญติั ส่วนอีกขา้งหน่ึงเป็นพระสัญญาวา่จะทรงตอบแทน 
ในการท าให้พระบญัญติัแห่งพระพรอนัประเสริฐนั้นส าเร็จลุล่วงนั้น เรา

จ าเป็นตอ้งส่ือสารกบัพระเจา้ผา่นทาง การสวดภาวนา ทั้งในใจและในการแสดงออก 
อีกทั้งเรายงัตอ้ง อดอาหาร ควบคุมจิตใจ และอ่ืน ๆ เพื่อต่อสู้กบัแรงจูงใจไปในทาง
บาป 
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พระพรอนัประเสริฐประการที่หน่ึง 

1. พระพรเป็นของผู้มีจิตวิญญาณที่เจียมตนต ่าต้อย เพราะอาณาจักร
สวรรค์เป็นของเขา 

พระพร หมายถึงความร่ืนเริงยนิดีอยา่งสูงสุดและเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้ ผู้มีจิต
วิญญาณที่เจียมตนต ่าต้อย หมายถึงผูท่ี้ถ่อมตน ส านึกว่าตนไม่ดีพร้อมและไม่คู่ควร
ต่อเบ้ืองพระพกัตร์พระเจา้ และไม่เคยคิดวา่ตนดีกวา่หรือน่าเล่ือมใสกวา่คนอ่ืน 

ความต ่าตอ้ยทางวิญญาณคือความเช่ือมัน่ว่าตลอดชีวิตของเราและตลอดจน
พระพรทั้งปวงท่ีเราไดรั้บทั้งทางจิตวิญญาณและร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น ชีวิต สุขภาพ 
ความเขม้แข็ง ความสามารถในทางจิตวิญญาณ ความรู้ ความมัง่คัง่ และส่ิงดี ๆ ทุก
อย่างในชีวิตนั้นลว้นเป็นของขวญัจากพระผูส้ร้างทั้งส้ิน หากทางสวรรค์ไม่ช่วยเรา
แลว้ เราก็ไม่อาจท่ีจะมีความเป็นอยูท่ี่ดีหรือมีวิญญาณท่ีสมบูรณ์ได ้ทุกส่ิงเหล่าน้ีลว้น
เป็นของขวญัของพระเจา้ 

ความต ่าตอ้ยทางวิญญาณนั้นเรียกว่า ความถ่อมตน ซ่ึง ความถ่อมตน น้ีเป็น
คุณสมบติัพื้นฐานของคริสตชน เพราะเป็นส่ิงตรงขา้มกบัความอวดดีอนัน าพาความ
ชัว่ร้ายทั้งปวงมาสู่โลก  ทูตสวรรค์องค์แรกท่ีอวดดีตอ้งกลายเป็นปิศาจ ส่วนมนุษย์
คนแรก ๆ ท่ีท าบาปนั้นลูกหลานของเขาจะทะเลาะกนัและท าสงครามกนัก็เพราะ
ความอวดดี “ความอวดดีเป็นบาปอย่างแรก” (ปัญญาจารย ์10-15) 

หากเราไม่มีความถ่อมตนแลว้ ก็ไม่มีทางท่ีเราจะกลบัคืนสู่พระเจา้ได ้ทั้งยงั
ไม่มีทางท่ีจะประกอบคุณงามความดีอ่ืน ๆ เฉกเช่นคริสตชนได ้ความถ่อมตนท าให้
เราสามารถรู้จกัตนเองให้สามารถประเมินขอ้ดีและขอ้เสียของเราได้อย่างถูกตอ้ง 
ความถ่อมตนเอ้ือให้เราปฏิบัติตามพันธกิจท่ีเรามีต่อเพื่อนบ้านได้ส าเร็จลุล่วง  
กระตุน้และสร้างเสริมความเช่ือท่ีเรามีต่อพระเจา้ ให้เรามีความหวงัและความรักต่อ
พระองค์ ความถ่อมตนยงัไดดึ้งดูดพระเมตตาของพระเจา้มายงัเราและท าให้เราได้
ความรักจากผูอ่ื้นดว้ย 
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พระเจา้ตรัสว่า “วิญญาณท่ีแตกร้าวนั้นเป็นการอุทิศแด่พระเจ้า พระองค์จะ

ไม่ทรงดูแคลนหัวใจท่ีแตกสลายและไร้ค่า”  (สดุดี 50-17)  “พระองค์ย่อมทรงดู
แคลนผู้ ท่ีเหยียดหยามและทรงยกย่องผู้ ท่ีต า่ต้อย”  (สุภาษิต 3-34)  พระผูท้รงช่วยให้
รอดทรงสอนวา่ “จงเรียนรู้จากเรา เพราะเราเจียมตนและมีจิตใจต า่ต้อย แล้ววิญญาณ
ของเจ้าจะพบความสงบ”  (มทัธิว 11-29) 

ความทุกข์หรือความขาดแคลนทางกายนั้นจะท าให้วิญญาณมีความถ่อมตน
ไดม้าก  หากมีการยอมรับความขาดแคลนหรือความจ าเป็นโดยมีเจตนาดีไม่ปริปาก
บ่น  แต่ความขาดแคลนทางกายนั้นไม่ไดท้  าให้จิตวิญญาณเกิดความถ่อมตนเสมอไป
เพราะอาจน ามาซ่ึงความทุกขไ์ด ้

คนมัง่มีก็สามารถมีจิตวิญญาณท่ีถ่อมตนไดห้ากเขา้ใจวา่ความมัง่คัง่ทางวตัถุ
ท่ีเห็นอยูน่ั้นยอ่มมีวนัเส่ือมโทรมและไม่จีรังย ัง่ยนื หากแต่เป็นเพียงส่ิงชัว่คราวและ
ไม่อาจทดแทนวญิญาณท่ีสมบูรณ์ได ้ ทั้งน้ีตอ้งมีความเขา้ใจในพระวาจาของพระเจา้
ท่ีวา่ “จะมีประโยชน์อะไร หากเราได้ทุกส่ิงทุกอย่างในโลกแต่กลับต้องสูญเสีย
วิญญาณของตน” (มทัธิว 16-26) 

แต่ความนอบน้อมของคริสตชนนั้น ตอ้งมีการแบ่งแยกเพื่อไม่ให้เป็นการดู
ถูกตวัเอง เช่นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยการประจบสอพลออนัถือเป็น
การเส่ือมเสียศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

ทั้งน้ี จ  าเป็นท่ีเราตอ้งตดัขาดจากส่ิงท่ีเรียกว่า ‚ความรักตวัเองอย่างสูงส่ง‛ 
หรือ ‚การป้องกนัตวัจากการถูกสบประมาท‛ ซ่ึงเป็นการสะทอ้นถึงอคติท่ีเป็นความ
เช่ือท่ีผดิอยา่งร้ายแรงท่ีตกทอดมาจาก ลัทธินอกรีตของพวกโรมัน ซ่ึงเป็นปรปักษต่์อ
คริสตศ์าสนา คริสตชนท่ีแทจ้ริงตอ้งละทิ้งความเช่ือท่ีผิด ๆ เหล่าน้ีท่ีพบไดใ้นพวกท่ี
ต่อตา้นคริสตศาสนา อนัมีการต่อสู้และการผกูพยาบาทอนัน่าอปัยศท่ีสืบทอดกนัมา 
พระเยซูคริสตเจ้าทรงตอบแทนวิญญาณท่ีถ่อมตน ต ่าต้อย ด้วยพระสัญญาว่าจะ
ประทานอาณาจักรสวรรค์อันเป็นชีวิตแห่งความสุขนิรันดร การมีส่วนร่วมใน
อาณาจกัรของพระเจ้าส าหรับผูท่ี้ถ่อมตนนั้นต้องเร่ิมตน้ท่ีน่ีและเวลาน้ี โดยอาศยั
ความเช่ือและความหวงัในพระเจา้ และจะพบรางวลัอนัสูงสุดบริบูรณ์ไดใ้นโลกหนา้ 
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ภูเขาท่ีเป็นท่ีประทานพระพรอนัประเสริฐในแควน้กาลิลี 

พระพรอนัประเสริฐประการที่สอง 

2. พระพรเป็นของผู้เศร้าโศก เพราะเขาจะได้รับการปลอบประโลม 
การร ่ าไห้ ท่ีพระพรอันประเสริฐประการท่ีสองกล่าวถึงนั้น ก่อนอ่ืนใด

จะตอ้งมาจากใจท่ีเป็นทุกข์อย่างแทจ้ริง ทั้งยงัหมายถึงหยาดน ้ าตาแห่งความส านึก
บาปของเราท่ีมีต่อความผิดต่อพระเจ้าผูท้รงพระเมตตา        (เช่นน ้ าตาของอคัร
สาวกเปโตรหลงัจากท่ีท่านไดป้ฏิเสธพระองค)์ 

อคัรสาวกเปาโลกล่าววา่ “เพราะความเศร้าโศกอย่างท่ีเป็นตามพระประสงค์
นั้นท าให้การส านึกบาปนั้นน าไปสู่ความรอดอันจะไม่เป็นท่ีน่าเสียใจ แต่ความเศร้า
โศกในทางโลกนั้นน าไปสู่ความตาย”  (2โครินธ์ 7:10) 

ความทุกข์ใจและหยาดน ้ าตาท่ีออกมาจากความยากล าบากท่ีถัง่โถมเรานั้น
อาจเป็นการดีต่อจิตวิณณาณของเราได ้เป็นตน้ว่าความตายของคนท่ีใกลชิ้ดเราอาจ
ก่อให้เกิดหยาดน ้ าตาอนัมีคุณค่า ถ้าความเศร้าโศกนั้นเป่ียมด้วยความศรัทธาและ
ความหวงั ความอดทนและการอุทิศตนต่อเจตจ านงของพระเจา้ พระเยซูคริสต์เองก็
กนัแสงต่อมรณกรรมของลาซารัส 
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หยาดน ้ าตาและความทุกข์ใจย ังอาจน ามาซ่ึงความสุขได้หากเป็นการ

หลัง่ไหลใหก้บัความเจ็บปวดของเพื่อนบา้นท่ีเคราะห์ร้าย หากหยาดน ้ าตาจากใจจริง
น้ีประกอบกนักบัการกระท าดว้ยความรักและความเมตตาแบบคริสตชน 

ความทุกข์ตรมในทางโลกเป็นความทุกข์ตรมท่ีปราศจากความหวงัในพระ
เจ้า เป็นความทุกข์ตรมท่ีไม่ได้มาจากการตระหนักถึงบาปของตนต่อพระเจา้ แต่
กลบัมาจากความผิดหวงัจากส่ิงท่ีมุ่งมัน่ ความกระหายอ านาจ ความอยากได้ใคร่มี 
ความเสียใจเช่นว่าน้ีเกิดข้ึนเพราะความท้อแทแ้ละส้ินหวงั และน าไปสู่ความตาย
ในทางจิตวญิญาณซ่ึงยงัอาจท าให้เกิดความตายในทางกายดว้ยการฆ่าตวัตายหรือเกิด
ความอ่อนแอไดง่้าย ๆ เพราะไม่อยากมีชีวติอยู ่ตวัอยา่งหน่ึงของความทุกขต์รมเช่นน้ี
คือความทุกขต์รมท่ีเกิดกบัยดูาส อิสคาเรียทผูท้รยศต่อพระคริสตผ์ูท้รงช่วยใหร้อด 

พระเจา้ทรงสัญญาจะตอบแทนความเศร้าโศก โดยให้ผูเ้ศร้าโศกนั้นไดรั้บ
การปลอบประโลม พวกเขาจะไดรั้บการอภยับาปอนัจะท าให้จิตใจของเขามีสันติสุข 
ผูเ้ศร้าโศกจะไดรั้บความปิตินิรันดร์อนัเป็นความสุขนิรันดร์  

 

พระพรอนัประเสริฐประการที่สาม 

3.  พระพรเป็นของผู้เจียมตน เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก 
ความเจียมตนคือสันติ ซ่ึงเป็นความรักของคริสตชนซ่ึงเติบโตเต็มท่ีและ

ปลอดจากความคิดร้ายทั้งปวง ความเจียมตนน้ีอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษยท่ี์ไม่เคย
โกรธและไม่เคยปล่อยใหต้นเองบ่นวา่พระเจา้หรือผูใ้ด 

ผูเ้จียมตนนั้นไม่หงุดหงิด ฉุนเฉียว หรือขุ่นเคืองผูอ่ื้น ส่วนใหญ่ความเจียม
ตนของคริสตชนจะแสดงออกโดยการอดทนต่อการถูกดูหม่ินและเป็นส่ิงตรงขา้มกบั
ความโกรธ ความคิดร้าย ความหลงตวัเอง และ ความตอ้งการแกแ้คน้ 

ผูเ้จียมตนมักเสียใจต่อจิตใจท่ีแข็งกระด้างของผูท่ี้กระท าผิดต่อเขา เขา
ปรารถนาจะถูกลงโทษ เขาสวดภาวนาต่อพระเจา้เพื่อขอประทานอภยัในส่ิงท่ีตน
กระท าลงไป และระลึกถึงค าของอคัรสาวกท่ีวา่  “ถ้าเป็นไปได้ ในส่วนของท่านนั้น 
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ขอท่านจงอยู่กับทุกคนอย่างสันติเถิด ท่านผู้เป็นท่ีรักย่ิง ท่านจงอย่าแก้แค้นเสียเอง แต่
จงวางความแค้นนั้นไว้ เพราะในพระคัมภีร์เขียนท่ีพระเจ้าตรัสไว้ว่าการสะสาง
ความแค้นเป็นเร่ืองของเรา เราจะชดใช้เอง”  (โรม 12: 18-19) 

ตัวอย่างท่ีดีท่ีสุดของความเจียมตนคือความเจียมตนของพระเยซูคริสต์
เจา้ของเรา ท่ีพระองค์ทรงสวดภาวนาบนไมก้างเขนแก่ศตัรูของพระองค์ พระองค์
ทรงสอนเราไม่ให้แกแ้คน้ศตัรูของเราแต่จงท าดีต่อพวกเขา “จงเอาแอกของเราแบก
ไว้แล้วเรียนรู้จากเราเพราะเราเจียมตนและมีใจอ่อนน้อม แล้วจิตวิญญาณของท่าน
ท้ังหลายจะได้สงบ”  (มทัธิว 11:29)  ความเจียมตนนั้นท าใหห้วัใจท่ีแข็งกระดา้งท่ีสุด
ก็เช่ืองลงได ้เรามัน่ใจในขอ้น้ีไดโ้ดยสังเกตจากชีวิตของผูค้นทั้งหลาย แลว้จะพบว่า
ตลอดระยะเวลาในประวติัศาสตร์ท่ีคริสตชนถูกข่มเหงนั้นสามารถเป็นเคร่ืองยืนยนั
ในเร่ืองน้ีได ้

คริสตชนจะโกรธไดก้็ต่อเม่ือโกรธตวัเองท่ีตกอยู่ในบาปและโกรธความชัว่
ร้ายท่ีมาล่อลวงเรา 

พระเจา้ทรงสัญญากบัผูเ้จียมตนว่า พวกเขาจะไดรั้บแผ่นดินโลกเป็นมรดก 
พระสัญญาน้ีช้ีวา่ผูเ้จียมตนในชีวิตน้ีจะไดรั้บความคุม้ครองในโลกน้ีดว้ยอ านาจของ
พระองค์ แมว้า่จะมีผูค้นทั้งปวงท่ีคิดร้ายและมีการข่มเหงท่ีโหดร้ายท่ีสุด แต่ในชีวิต
หนา้ พวกเขาจะไดรั้บมรดกเป็นมาตุภูมิสวรรค ์อนัเป็น โลกใหม่ (2เปโตร 3:13) อยา่ง
มีความสุขตลอดไป 

 

พระพรอนัประเสริฐประการที่ส่ี 

4. พระพรเป็นของผู้หิวกระหายความชอบธรรม เพราะเขาจะได้รับอย่างเต็ม
เป่ียม 

ผูหิ้วกระหายความชอบธรรม คือผูท่ี้เขา้ใจอย่างลึกซ้ึงถึงความชัว่ชา้ของตน
ซ่ึงเป็นความผิดต่อพระเจา้และปรารถนาความชอบธรรมอย่างยิ่งยวด พวกเขาเพียร
รับใช้พระเจา้ด้วยชีวิตท่ีชอบธรรมตามพระบญัญติัของพระคริสต์         ท่ีตอ้งการ
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ให้คริสตชนมีความชอบธรรมสูงสุดในการมีความสัมพนัธ์กบัเพื่อนบา้นในทุก ๆ 
ดา้น 

ค าว่า ‚หิวกระหาย‛  หมายความว่าเราจะตอ้งโหยหาความชอบธรรมอย่าง
แน่วแน่ดังเช่นท่ีเราปรารถนาจะสนองตอบต่อความหิวและความกระหายท่ีเรามี 
กษตัริยด์าวดิทรงแสดงใหเ้ห็นถึงความโหยหาน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี   “กวางตามหาน า้พุฉัน
ใด วิญญาณของข้าพระองค์ก็ตามหาพระองค์ฉันนั้น โอ้พระเจ้าข้า วิญญาณของข้า
พระองค์กระหายพระเจ้าผู้ทรงฤทธ์ิและผู้ทรงพระชนมชีพ”  (สดุดี 4:1-2) 

พระเจา้ทรงสัญญาวา่ ผูหิ้วกระหายความชอบธรรมก็จะ ได้รับอย่างเต็มเป่ียม 
ซ่ึงหมายความถึงความพึงพอใจในทางจิตวิญญาณอนัประกอบด้วยสันติสุขในจิต
วิญญาณ จิตส านึกอนัสงบสุข ความบริสุทธ์ิ และการให้อภยั ความพึงพอใจในชีวิต
ทางโลกทุกวนัน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น พระองค์ทรงเปิดเผยสัจธรรมเก่ียวกับ
อาณาจกัรของพระองค์ต่อผูท่ี้หิวกระหายความชอบธรรมมากกว่าผูอ่ื้น หัวใจของ
พวกเขาในโลกน้ีปลาบปล้ืมดว้ยความรู้ท่ีพบในสัจธรรมของพระคมัภีร์ ในค าสอน
ของคริสตจกัรออร์โธด็อกซ์ 

ในชีวิตหน้าอนัมีความสุขร่วมกบัพระเจา้นั้น พวกเขาจะไดรั้บความอ่ิมเอม 
ความพึงพอใจอย่างเต็มเป่ียมจากการท่ีจิตวิญญาณของมนุษยโ์หยหา และจากความ
ยนิดีและความสุขสูงสุด ดงัท่ีกษตัริยด์าวดิผูท้รงตรัสในบทสดุดีวา่ “ข้าจะเป็นสุขเม่ือ
พระสิริของพระองค์ปรากฏแก่ข้า”  (สดุดี 16:16) 

 
พระพรอนัประเสริฐประการที่ห้า 

5.  พระพรเป็นของผู้มีใจกรุณา เพราะเขาจะได้รับพระกรุณาตอบ 
ผูมี้ใจกรุณาคือผูท่ี้เห็นใจผูอ่ื้น เป็นผูท่ี้สงสารอยา่งสุดหัวใจต่อผูเ้คราะห์ร้าย

หรือผูทุ้กขใ์จ และพยายามท าส่ิงดีเพื่อช่วยพวกเขา 
งานท่ีเป็นความกรุณานั้นเป็นไดท้ั้งทางกายและทางจิตวญิญาณ 
 



 
 
   

 759 

เกีย่วกบัศรัทธาความเช่ือ และการด ารงชีวติของชาวคริสเตยีน 

 
การกระท าทีเ่ป็นความกรุณาทางกาย เช่น 
1. มอบอาหารแก่ผูหิ้วโหย 
2. มอบน ้าแก่ผูก้ระหาย 
3. มอบอาภรณ์แก่ผูเ้ปลือยเปล่า 
4. เยอืนผูต้อ้งขงั 
5. เยีย่มเยยีนและช่วยเหลือคนเจ็บป่วยใหมี้อาการทุเลาหรือเตรียมพวกเขา

ใหพ้ร้อมส าหรับความตายแบบคริสตชน 
6. เชิญคนแปลกหนา้ คนต่างถ่ิน และผูเ้ดินทางใหเ้ขา้มาพกัผอ่นในบา้น 
7. ฝังผูต้าย 
งานทีเ่ป็นความกรุณาทางจิตวญิญาณ เช่น 
1. ใชถ้อ้ยค าและตวัอยา่ง “เพ่ือให้คนบาปกลับใจจากหนทางท่ีผิดพลาด

ของเขา”  (ยากอบ 5:20) 
2. สอนความจริงและความดีแก่ผูท่ี้เพิกเฉย 
3. ใหค้  าแนะน าท่ีดีและสละเวลาแก่เพื่อนบา้นท่ีเดือดร้อนหรือตกอยูใ่น

อนัตราย 
4. ปลอบโยนผูท่ี้เศร้าโศก 
5. ไม่กลบัไปท าความชัว่อีก 
6. ใหอ้ภยัแก่ผูท้  าผดิคิดร้ายอยา่งสุดหวัใจ 
7. สวดภาวนาต่อพระเจา้เพื่อคนทุกคน 
ส าหรับผูมี้ใจกรุณานั้น พระเจา้ทรงสัญญาว่าพวกเขา จะได้รับพระกรุณา

ตอบ เม่ือพระคริสต์เสด็จมาทรงพิพากษาในวนัขา้งหน้านั้นพวกเขาจะได้รับพระ
กรุณาเป็นพิเศษเพราะเขามีความชอบธรรม เขาจะรอดจากการลงทณัฑ์อนัไม่รู้จบจาก
การกระท าบาปของเขาในระดบัเดียวกบัท่ีเขาไดแ้สดงความกรุณาต่อผูอ่ื้นบนแผน่ดิน
โลก (ดู มทัธิว 25:31-46) 
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พระพรอนัประเสริฐประการที่หก 

6. พระพรเป็นของผู้มีใจบริสุทธ์ิ เพราะเขาจะมองเห็นพระเจ้า 
 
ผูมี้ใจบริสุทธ์ิคือผูท่ี้ไม่ส าแดงบาป รวมทั้งไม่มีใจท่ีแอบแฝงความคิด ตณัหา 

และความรู้สึกอนัด่างพร้อย หวัใจของพวกเขานั้นไม่ยึดติดและลุ่มหลงกบัของนอก
กายในทางโลก โดยรวมแล้วพวกเขาปลอดจากส่ิงเร้าใจให้ท าบาปอันเกิดจาก
ความเห็นแก่ตวั อตัตา และ ความหลงตวัเอง แต่ผูมี้ใจบริสุทธ์ินั้นจะระลึกถึงพระเจา้
อยูต่ลอดเวลา 

การมีใจบริสุทธ์ิไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งอดอาหารตามประกาศของพระศาสนจกัร  
และควบคุมตวัเองไม่ใหต้ะกละ เมามาย ชมและร่ืนเริงในส่ิงชัว่ชา้ และให้พน้จากการ
สั่งสอนเรียนรู้ในเร่ืองท่ีไม่เหมาะสมและส่ือลามก 

จิตใจท่ีบริสุทธ์ินั้นประเสริฐยิ่งกว่าความจริงใจนัก เพราะความจริงใจนั้น
อาศยัเพียงแค่คนคนหน่ึงมีความซ่ือตรงและไม่กลบักลอกในการมีความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนบา้น แต่จิตใจท่ีบริสุทธ์ินั้นอาศยัการระงบัความคิดท่ีชัว่ชา้ทั้งปวงและระลึกถึง
พระเจา้และพระบญัญติัของพระองคอ์ยูเ่สมอ 

พระเจ้าทรงสัญญาแก่ผูมี้ใจบริสุทธ์ิว่าเขาจะมองเห็นพระเจ้า เขาจะเห็น
พระองค์บนโลกน้ีได ้โดยผ่านพระสิริดว้ยดวงตาแห่งวิญญาณในหัวใจของเขาอยา่ง
น่าพิศวง พวกเขาเห็นพระเจา้ไดใ้นการปรากฏพระองค์ พระฉายา และ ส่ิงท่ีสะทอ้น
ถึงพระองค ์ส่วนในชีวิตหน้าอนัเป็นนิรันดร์นั้น เขาจะเห็นพระเจา้ อย่างท่ีพระองค์
ทรงเป็น (1ยอห์น 3:2) นอกจากน้ี การใคร่ครวญถึงพระเจา้ถือวา่เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิด
พระพรสูงสุด พระสัญญาท่ีจะใหม้องเห็นพระเจา้จึงถือเป็นพระสัญญาถึงความสุขอนั
สูงสุด 
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พระพรอนัประเสริฐประการที่เจด็ 

7.  พระพรเป็นของผู้สร้างสันติ เพราะเขาจะได้ช่ือว่าเป็นบุตรของพระเจ้า 
ผูส้ร้างสันติ คือผูท่ี้อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติและกลมเกลียว ทั้งยงัสนบัสนุน

ให้เกิดสันติสุขระหว่างผูค้น หากคนใดมีความเกลียดชงักนั เขาก็จะช่วยให้คืนดีกนั
หรืออยา่งนอ้ยก็สวดภาวนาต่อพระเจา้ใหท้รงช่วยปรองดอง 

ผูส้ร้างสันติระลึกถึงพระวาจาของพระผูท้รงช่วยให้รอดตามค าของอคัร
สาวกเปาโลท่ีว่า “เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านท้ังหลาย เรามอบสันติสุขของเราแก่
ท่าน (ยอห์น 14:27) ตราบใดท่ีสันติสุขยังอยู่กับท่าน ขอท่านจงอยู่ ร่วมกับคนทุกคน
อย่างมีสันติสุขให้มากท่ีสุด” (โรม 12:18)   

พระองค์ทรงสัญญากบัผูส้ร้างสันติว่า เขาจะได้ช่ือว่าเป็นบุตรของพระเจา้ 
เขาจะเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดพระเจา้ท่ีสุด เป็นทายาทของพระองคร่์วมกบัพระคริสต ์ผูส้ร้าง
สันติมีความชอบทางวิญญาณท่ีคลา้ยกบัพระเยซูคริสตผ์ูท้รงเป็นพระบุตรหน่ึงเดียว
ของพระเจา้ท่ีเสด็จมายงัโลกเพื่อช่วยให้คนบาปไดคื้นดีดว้ยค าพิพากษาของพระเจา้
และสร้างสันติสุขในหมู่คนแทนท่ีความเกลียดชงัท่ีครอบง าเขา ผูส้ร้างสันติจึงไดรั้บ
พระสัญญาวา่เขาจะไดรั้บขนานนามวา่เป็น ‚บุตรของพระเจา้‛ และจะมีความสุขอนั
ไม่อาจจะบรรยายได ้
 

พระพรอนัประเสริฐประการที่แปด 

8. พระพรเป็นของผู้ที่ ถูกข่มเหงเพราะรักษาความชอบธรรม  เพราะ
อาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา 

เพราะรักษาความชอบธรรม หมายถึงด ารงชีวิตอย่างชอบธรรมตามพระ
บญัญติัของพระเจา้ และปฏิบติัตามพนัธกิจของคริสตชนอยา่งแน่วแน่ ถูกข่มเหง เพื่อ
รักษาชีวิตท่ีชอบธรรมและศรัทธา พวกเขาทนทุกข์ทรมานกบัการถูกกดข่ี ข่มเหง 
อาฆาต และตกอยูใ่นสถานการณ์เลวร้ายในมือของศตัรูผูไ้ม่ชอบธรรมต่อความดีและ
ความถูกตอ้ง แต่ก็ไม่อาจมีส่ิงใดท าใหเ้ขาหนัเหจากความถูกตอ้งไปได ้
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การถูกข่มเหงนั้นเป็นส่ิงท่ีหนีไม่พ้นส าหรับคริสตชนท่ีด ารงชีวิตอยู่ใน

ความชอบธรรมตามพระคมัภีร์ เพราะคนชัว่ร้ายจะเกลียดชังผูช้อบธรรมท่ียืนหยดั
เพื่อความถูกตอ้ง พระเยซูคริสต์พระบุตรผูเ้ป็นหน่ึงเดียวของพระเจา้เองก็ยงัทรงถูก
ตรึงกางเขนโดยผูท่ี้เกลียดความถูกตอ้งของพระเจา้ พระองค์ยงัไดท้รงพยากรณ์ถึง
เหล่าสาวกของพระองค์ทุกคนว่า “หากพวกเขาข่มเหงเราแล้ว พวกเขาก็จะข่มเหง
ท่านด้วย” (ยอห์น 15:20) “ทุกคนท่ีมีชีวิตท่ีศรัทธาในพระคริสต์จะต้องทนทุกข์
ทรมานจากการถกูข่มเหง”  ดงัท่ีอคัรสาวกเปาโลกล่าวไว ้ (2 ทิโมธี 3:12) 

การอดทนกบัการถูกข่มเหงเพราะรักษาความชอบธรรมนั้น เราตอ้งรักความ
ถูกตอ้ง มัน่คงแน่วแน่ในการด ารงชีวิตอย่างมีศีลธรรม กลา้หาญและอดทน ศรัทธา
และหวงัใหพ้ระเจา้ทรงช่วยและทรงคุม้ครอง 

ส าหรับผูท่ี้ถูกข่มเหงเพราะรักษาความชอบธรรม และต่อสู้เพื่อรักษาความ
ถูกตอ้งนั้น พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานแผ่นดินสวรรค์ซ่ึงเป็นชยัชนะทางจิต
วิญญาณ ความร่ืนเริงและความสุขในการด ารงชีวิตภาคหนา้อนัประเสริฐนิรันดร (ดู 
ลูกา 22: 28-30) 

พระพรอนัประเสริฐประการที่เก้า 

9. พระพรเป็นของท่าน หากท่านถูกด่าทอ ถูกข่มเหง และถูกใส่ร้ายป้ายสีนานา 
ด้วยท่านเห็นแก่เรา ขอท่านจงปีติยินดีเถิด เพราะท่านได้รับบ าเหน็จอันยิ่งใหญ่ใน
สรวงสวรรค์ 

ในพระบญัญติัประการท่ีเก้าซ่ึงเป็นประการสุดทา้ยนั้น พระเยซูคริสตเจ้า
ประทานพระพรพิเศษส าหรับผู ้ท่ี เห็นแก่พระคริสต์ และเห็นแก่ความเช่ือทาง
คริสตจกัรออร์โธด็อกซ์ท่ีถูกตอ้งในพระองคเ์สียจนตอ้งทนแบกรับความอปัยศอดสู 
การถูกข่มเหง การถูกปองร้าย การถูกใส่ร้าย การถูกเยย้หยนั การถูกอาฆาต หรือ
แมแ้ต่ความตาย ซ่ึงความดีความชอบในทางจิตวิญญาณเช่นน้ีเรียกวา่ มรณสักขี อนั
ถือเป็นความดีความชอบอนัสูงสุดในทางวญิญาณ 
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ความกลา้หาญของคริสตชนท่ีเป็นมรณสักขีนั้นตอ้งแยกให้ออกจากความงม

งายซ่ึงเป็นความมุทะลุอยา่งไม่สมเหตุผล ความกลา้หาญของคริสตชนนั้นจะตอ้งแยก
ให้ออกจากความรู้สึกขาดแคลนอนัเกิดจากความผิดหวงั หรือแกลง้ไม่สนใจเหมือน
เช่นท่ีเป็นกบัผูก่้ออาชญากรรมบางคนท่ีมีสันดานแข็งกระด้างและโอหังสมควรถูก
ตดัสินประหารชีวติ 

ความกลา้หาญของคริสตชนตั้งอยูบ่นคุณความดีตามคริสตศาสนา ความเช่ือ 
ความหวงั ความรักท่ีมีต่อพระเจา้และเพื่อนบา้น และบนความเช่ือฟังอย่างราบคาบ
และความศรัทธาในองคพ์ระเจา้อยา่งไม่สั่นคลอน 

มรณสักขีรูปแบบท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดคือการท่ีพระเยซูคริสต์เองทรงรับพระ
ทรมาน และเช่นเดียวกบับรรดาอคัรสาวกและคริสตชนจ านวนนบัไม่ถว้นท่ีกา้วเขา้สู่
การเป็นมรณสักขีเพื่อพระนามของพระคริสตด์ว้ยความยนิดี 

“คร้ันเรามีพยานหมู่ใหญ่อย่างนั้นอยู่รอบข้าง ให้เราทิ้งของหนักทุกส่ิงท่ี
ขัดข้องอยู่  และการผิดท่ีเรามักง่ายกระท านั้น และการว่ิงแข่งกันท่ีก าหนดไว้ส าหรับ
เรานั้น ให้เราว่ิงด้วยความเพียรพยายาม หมายเอาพระเยซูเป็นผู้ ริเร่ิมความเช่ือ และผู้
ทรงท าให้ความเช่ือของเราส าเร็จ เพราะเห็นแก่ความยินดีท่ีมีอยู่ตรงหน้านั้น พระองค์
ได้ทรงทนเอากางเขน ทรงถือว่าความละอายไม่เป็นส่ิงส าคัญอะไร และได้เสด็จ
ประทับเบื้องขวาพระท่ีนั่งของพระเจ้าแล้ว  การตีสอนของพระเจ้าด้วยว่าท่าน
ท้ังหลายจงพินิจคิดถึงพระองค์ ผู้ ได้ทรงทนเอาการติเตียนนินทาแห่งคนบาปต่อ
พระองค์มากเท่าใด เพ่ือท่านท้ังหลายจะไม่อ่อนระอาใจไป”  (ฮีบรู 12:1-3) 

ส าหรับคุณงามความดีทางจิตวิญญาณของมรณสักขีนั้น พระองคท์รงสัญญา
จะประทานรางวลัในสรวงสวรรค ์แต่ส าหรับรางวลัของเขาบนโลกน้ี พระองค์ทรง
ยกยอ่งมรณสักขีหลายท่านท่ีมีความเช่ืออนัมัน่คงดว้ยการทรงให้ร่างกายของท่านไม่
เน่าเป่ือยและมีปาฏิหาริย ์

ถ้าท่านถูกด่าว่าเพราะพระนามของพระคริสต์ ท่านก็เป็นสุข ด้วยว่ าพระ
วิญญาณแห่งสง่าราศีและของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน ฝ่ายเขากก็ล่าวร้ายพระองค์ 
แต่ฝ่ายท่านก็ถวายเกียรติยศแด่พระองค์ แต่ว่าอย่าให้มีผู้ใดในพวกท่านได้รับโทษ
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ฐานเป็นฆาตกร หรือเป็นขโมย หรือเป็นคนท าร้าย หรือเป็นคนท่ีเท่ียวยุ่งกับธุระของ
คนอ่ืน แต่ถ้าผู้ใดถูกการร้ายเพราะเป็นคริสตชน  ก็อย่าให้ผู้นั้นมีความละอายเลย แต่
ให้เขาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะเหตุน้ัน”  (1 เปโตร 4:14-16) 

คริสตชนทีเ่ป็นมรณสักขีจ านวนมาก ปลืม้ปิติในขณะทีถู่กทรมานโดยไม่อาจ
เอ่ยวาจาได้ มรณสักขีหลายท่านไดรั้บยกย่องเสมือนนกับุญ หมายเหตุ : ในศาลของ
ชาวโรมนันั้น จะมีจารึกพิเศษท่ีผูกพนัถึงการเขียนพิธีสาร (บันทึกทางการ) ใน
กระบวนการยุติธรรมและการวางกฎหมาย พิธีสารในการซักถามนั้นกระท าข้ึนใน
ศาลโรมนั ในขั้นตอนทางกฎหมายของมรณสักขีคริสตชนหลงัจากยุคของการกดข่ี
ข่มเหง ซ่ึงพระศาสนจกัรได้เก็บรักษาเอกสารน้ีไวเ้ป็นอย่างดี พิธีสารน้ีกลายเป็น
รายการคุณความดีของมรณสักขีคริสตชน 

 

ข้อถกเถยีงเร่ืองความหมายของความช่ัว 

มโนทศัน์เร่ืองความชัว่ในโลก เป็นภาระอนัหนกัอ้ึงท่ีมีต่อความสงสัยในใจ
ของผูมี้ความเช่ือหลายคน ดูเหมือนเป็นท่ีเขา้ใจกนัวา่ พระเจา้จะทรงอนุญาตความชัว่
ด ารงอยู่ได ้ท่ีจริงแล้วพระเจา้ผูท้รงสรรพานุภาพทรงสามารถก าจดัความชั่วร้ายได้
อยา่งง่ายดาย แลว้ใยพระเจา้ผูท้รงพระเมตตาจะทรงปล่อยให้การกระท าอนัชัว่ชา้ของ
ผูก้ระท าผิดเพียงผูเ้ดียวมาก าหนดชะตากรรมของคนนบัพนัหรืออาจจะนบัลา้นหรือ
อาจจะถึงคร่ึงหน่ึงของจ านวนมนุษยชาติให้ตกอยู่ในความแร้นแคน้ ความเศร้าโศก 
หรือภยัพิบติัดว้ยเล่า แลว้ความชัว่ร้ายนั้นหมายถึงอะไร ดว้ยพระอานุภาพของพระเจา้
นั้นไม่มีส่ิงใดท่ีไร้ความหมาย จึงจ าเป็นตอ้งทบทวนดูวา่ความชัว่คืออะไร 

เราไม่ได้แปลค าว่าความชั่วว่าเป็นความทรมาน ความตอ้งการ และความ
สูญเสีย แต่หมายถึงบาปและการผดิศีลธรรม พระเจา้มิไดท้รงปรารถนาความชัว่ พระ
เจา้ผูท้รงสรรพานุภาพไม่อาจทรงเห็นดีเห็นงามกบัความชัว่ได ้ยิง่ไปกวา่นั้น พระองค์
ทรงขดัขวางความชัว่ พระองค์ทรงลงทณัฑ์ความชัว่ ความช่ัวหรือบาปเป็นส่ิงที่ตรง
ข้ามกบัพระประสงค์ของพระเจ้า 



 
 
   

 765 

เกีย่วกบัศรัทธาความเช่ือ และการด ารงชีวติของชาวคริสเตยีน 

 
อยา่งท่ีเราทราบกนัวา่บาปเร่ิมข้ึนเม่ือทูตสวรรคสู์งสุดท่ีพระเจา้ทรงสร้างข้ึน

นั้นมีทิฐิปฏิเสธไม่เช่ือฟังพระประสงคข์องพระองคท่ี์เป่ียมดว้ยพระพร และต่อมาเขา
ไดก้ลายเป็นปิศาจ ความช่ัวร้ายเกิดจากปิศาจ มนัจะบนัดาลหรือชกัจูงให้มนุษยท์  า
บาป 

ร่างกายมิได้เป็นตน้ก าเนิดของบาปอย่างท่ีหลายคนเช่ือ แต่ร่างกายนั้นเป็น
เคร่ืองมือของบาปหรือความดีมิใช่ดว้ยตวัมนัเองแต่อาศยัเจตนาของคน ความเช่ือท่ี
แทจ้ริงในพระคริสตท์  าใหเ้ห็นเหตุสองประการแห่งบาปในโลกคือ 

1. เหตุประการแรกคือจิตอิสระของมนุษย ์จิตอิสระของเราเป็นเคร่ืองหมาย
วา่เรามีความเหมือนพระเจา้ ของขวญัของพระเจา้ช้ินน้ีไดชู้ความเป็นมนุษยข้ึ์นสูงสุด
เหนือส่ิงสร้างทั้งปวงบนโลก มนุษยย์กยอ่งพระเจา้ สรรเสริญพระองคแ์ละท าตนให้
สมบูรณ์แบบดว้ยการสมคัรใจเลือกท าความดีและปฏิเสธความชัว่ 
 ในหนงัสือปรีชาญาณของ Sirach (Ecclesiasticus 15:14) กล่าววา่ “เม่ือคร้ัง
แรกเร่ิมพระองค์ (พระเจ้า) ทรงสร้างมนุษย์และทรงปล่อยให้เขาอยู่ในความประสงค์
ท่ีมีจิตอิสระเป็นของตนเอง” 
 ด้วยเหตุน้ี พระเจา้จึงประทานให้คนท่ีมีเจตนาดีสามารถเขา้ถึงสวรรค์ได ้
และประทานให้คนท่ีมีเจตนาชั่วได้พบกับอีกโลกหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรผลท่ี
เกิดข้ึนนั้นเป็นไปตามจิตอิสระของแต่ละคน 
 นักบุญคีรีลแห่งเยรูซาเล็ม กล่าวว่า  ‚หากธรรมชาติถูกหลอมรวมกันแล้ว
การท าความดีด้วยจิตอิสระกเ็ป็นไปไม่ได้ แล้วพระเจ้าจะทรงเตรียมมงกุฎไว้ให้ใคร
กัน แกะนั้นเช่ืองแต่มนัจะไม่ได้รับการสวมมงกุฎด้วยเหตุท่ีมันเช่ืองเพราะความเช่ือง
ของมนัเป็นธรรมชาติและไม่ได้ออกมาจากจิตอิสระของตัวมนัเอง‛ 
 นักบุญเบซิลผู้ยิ่งใหญ่ กล่าวว่า ‚ท าไมน่ะหรือ ท่ีธรรมชาติของเราจึงไม่
กอปรด้วยความไร้บาป เพ่ือท่ีให้การท าบาปเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้ แม้ว่าเราอยากจะ
ท าก็ตาม เจ้าไม่จดจ าบ่าวท่ีดีและซ่ือสัตย์ยามท่ีเจ้าเข้มงวดกับเขา แต่เจ้าจะจดจ าหาก
เห็นว่าเขาปฏิบัติหน้าท่ีของตนเพ่ือเจ้าด้วยความเต็มใจ ความดีงามนั้นออกมาจาก
สภาวะของจิตอิสระไม่ใช่ความจ าใจ ท้ังนีจิ้ตอิสระยังขึน้อยู่กับความเป็นอิสระของ
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เรา ดังนั้น ใครกต็ามท่ีต าหนิพระผู้สร้างท่ีมิได้ทรงสร้างเราให้ไร้บาปแล้ว ผู้นั้นเป็นผู้
ชอบส่ิงท่ีไม่มีเหตุผลและหยุดอยู่กับท่ี ไม่มีความใฝ่ฝัน มากกว่าท่ีจะชอบส่ิงท่ีได้รับ
มอบด้วยการตัดสินใจและการเป็นตัวของตัวเอง‛  หรืออีกนยัหน่ึง เขาชอบหุ่นยนต์
มากกวา่สรรพส่ิงท่ีมีสติปัญญา 
 ดงันั้นแล้ว เหตุภายในอนัเป็นตน้ตอของความชั่วหรือบาปนั้นจึงอยู่ท่ีจิต
อิสระของมนุษย ์

2. เหตุประการท่ีสองของการท่ีความชัว่ด ารงอยูน่ั้นคือ มีขอ้เท็จจริงท่ีวา่พระ
เจา้ทรงรอคอยและน าทางให้ความชั่วหันไปสู่ส่ิงท่ีดี แต่พระองค์ไม่ทรงตา้นทาน
ความชั่วเพื่อเห็นแก่ส่ิงท่ีดี เพราะส าหรับพระองค์แล้วไม่จ  าเป็นท่ีจะต้องให้
ความส าคญัขนาดนั้น 

พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาความชั่วไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แต่เม่ือความชั่วได้
แทรกซึมอยูใ่นโลกอนัเน่ืองจากการกระท าผิดของคนบาปแลว้ พระองคท์รงวางแผน
เพื่อโลกไวแ้ล้วจึงได้ทรงขบัไล่ความชั่วแม้จะเป็นความชั่วเพื่อรักษาส่ิงท่ีดีก็ตาม 
ตวัอย่างเช่น บรรดาบุตรของยาโคบท่ีขายโยเซฟท่ีเป็นพี่นอ้งของตนให้ไปเป็นทาส 
พวกเขาไดท้  าชัว่ แต่พระเจา้ทรงหนัเหความชัว่ไปสู่ส่ิงท่ีดี โดยโยเซฟเติบโตท่ีอิยิปต์
และส ่าสมความสามารถช่วยใหค้รอบครัวไดร้อดพน้จากความอดอยาก คร้ันหลงัจาก
นั้นหลายปีโยเซฟไดพ้บกบัพี่นอ้งของตนจึงบอกพวกเขาวา่  ‚เจ้าท าช่ัวกับเราแต่พระ
เจ้าทรงเปล่ียนเป็นส่ิงท่ีดี‛ 

ในยคุของอคัรสาวกนั้น ชาวยิวข่มเหงคริสตชนในปาเลสไตน์ คริสตชนตอ้ง
หลบหนีจากแควน้ยูเดียซ่ึงเป็นดินแดนท่ีไดรั้บการท าให้ศกัด์ิสิทธ์ิดว้ยพระชนม์ชีพ
และพระโลหิตของพระผูท้รงช่วยให้รอด แต่ทุกหนทุกแห่งท่ีพวกเขาย่างก้าวนั้น 
พวกเขาได้หว่านพระวาจาในพระคมัภีร์ไว ้บาปของผูก้ดข่ีข่มเหงนั้นถูกเปล่ียน
ทิศทางกลายเป็นการเผยแพร่คริสตศ์าสนา 

บรรดาจกัรพรรดิของโรมท่ีเป็นพวกนอกรีตนั้นกดข่ีข่มเหงคริสตศาสนจกัร
ท่ีเพิ่งเร่ิมเติบโต มรณสักขีนบัหม่ืนคนหลัง่เลือดเพื่อพระคริสต์ เลือดของมรณสักขี
กลายเป็นเมล็ดพนัธ์ุแก่คริสตชนรุ่นใหม่จ  านวนนบัลา้นคน ความเดือดดาลของผูท่ี้กด
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ข่ีข่มเหง บาปแห่งความเกลียดชงัและการสังหารนั้นถูกพระเจา้ทรงเปล่ียนเป็นการ
สร้างพระศาสนจกัร พวกเขาคิดชัว่และท าชัว่ พระองคท์รงเปล่ียนการกระท าทุกอยา่ง
ของพวกเขาใหเ้ป็นส่ิงท่ีดี ตลอดระยะเวลาในประวติัศาสตร์ของความเป็นมนุษยจ์วบ
จนถึงยุคของเรานั้นได้พิสูจน์ค ากล่าวน้ี  หายนะท่ีใหญ่หลวงท่ีสุดของมนุษย์นั้น
เกิดข้ึนพร้อม ๆ กบัชยัชนะอนัยิ่งใหญ่ท่ีสุดทางศาสนา คือการท่ีมนุษยห์นัเขา้หาพระ
เจา้ 

เราแค่จ  าเป็นตอ้งอดทนและรอคอย “หน่ึงวันท่ีอยู่กับพระเจ้าประดุจหน่ึงพัน
ปี และหน่ึงพันปีประดุจหน่ึงวนั” (2 เปโตร 3:8) 

แต่ความพวัพนัระหวา่งความชัว่กบัแผนการในการจดัการกบัโลกนั้นไม่ไดมี้
ปรากฏอยู่ในงานแกไ้ขเพิ่มเติมใด ๆ ในการสร้าง หากแต่ความเก่ียวพนักบัความชัว่
นั้นปรากฏในบญัญติัว่าด้วยพระประสงค์นิรันดรของพระเจา้ซ่ึงระบุเก่ียวกบัการ
สร้างโลก เพราะพระองค์ทรงเป็นปัจจุบันนิรันดร สายพระเนตรของพระองค์
กวา้งไกลไม่มีท่ีส้ินสุด และทรงปฏิบติัหน้าท่ีอยูเ่สมอโดยไม่ถูกรบกวน (กลัน่กรอง
จากเอกสารของ L. Lusin, ‚Who is Right?‛  มีการเพิ่มเติมหลายคร้ัง) 

 

บทสรุป 
ความรู้ท่ีเราไดรั้บจากความเช่ือท่ีแทจ้ริงและความศรัทธาในคริสตศาสนานั้น

เป็นเคร่ืองน าทางให้ชีวิตของเราอยู่เสมอ การท่ีเราจะใช้ความศรัทธาและความ
ตระหนกัถึงความเช่ือนั้น คริสตชนแต่ละคนจ าเป็นตอ้งอาศยัการหย ัง่รู้และมีจิตส านึก
ท่ีดีของความเป็นคริสตชน ทั้งน้ี อคัรสาวกเปโตรไดก้ล่าวถึงคริสตชนไวว้า่ “ท่านจง
เพียรจนสุดก าลังท่ีจะเอาคุณธรรมเพ่ิมความเช่ือ เอาความรู้เพ่ิมคุณธรรม”  (2เปโตร 
1:5) เพราะการท าส่ิงใดโดยปราศจากความรู้ความเขา้ใจนั้นอาจกลายเป็นความเขลา
ได ้แมก้ระทัง่ส่ิงท่ีดีก็อาจเป็นภยัไดแ้ทนท่ีจะเป็นคุณ 

ค าสอนของพระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์เร่ืองความเช่ือและชีวิตของคริสตชน
ท่ีเราได้เรียนรู้นั้น  ตอ้งแสดงออกโดยการกระท าและไม่เป็นไปอย่างหน้าซ่ือใจคด 
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แต่จะตอ้งท าทุกอย่างท่ีเราเรียนรู้จากค าสอนน้ีอยา่งจริงใจ “ถ้าท่านรู้เร่ืองเหล่านีแ้ล้ว
ปฏิบัติ ท่านกจ็ะเป็นสุข”  (ยอห์น 13:17) 

ถา้เรารู้ตวัวา่ท าบาปและรู้ตวัวา่เราไม่ไดป้ฏิบติัตามค าสอนอยา่งท่ีเราตอ้งท า
แลว้ไซร้ เราก็ตอ้งรีบบงัคบัตวัเองใหมี้ความส านึกบาปอยา่งสุดซ้ึงจริงใจ เราตอ้งแน่ว
แน่แกไ้ขเพื่อหลีกเล่ียงการท าบาป นบัจากน้ีไปและตอ้งชดใชด้ว้ยการท าส่ิงท่ีตรงกนั
ขา้ม นัน่คือท าความดี 

หากเรามองว่าเราก าลงัท าความดีเพื่อให้สัมฤทธ์ิตามพระบญัญติัประการ
หน่ึงประการใดแลว้ เราก็จะตอ้งไม่กระหยิม่หรือล าพองใจ แต่เราตอ้งร าลึกดว้ยความ
อ่อนน้อมถ่อมตนและขอบคุณพระองค์อย่างสุดหัวใจว่าเราแทบมิได้สัมฤทธ์ิตาม 
พันธะ ของเรานัก ดงัเช่นท่ีพระผูท้รงช่วยให้รอดตรัสว่า “เม่ือท่านได้ท าส่ิงท้ังปวง
เหล่านี้ตามท่ีท่านได้รับพระบัญชาแล้ว ขอท่านจงว่าพวกเราเป็นข้ารับใช้ ท่ีไม่หวัง
ผลตอบแทน แต่เราท าตามหน้าท่ี”  (ลูกา 17:10)  

 

 

ค าสอนร่วมสมัยและความเช่ือในพระเจ้า 

วทิยาศาสตร์ไดย้อมรับมานานแลว้วา่ การวิเคราะห์ในทางวิทยาศาสตร์นั้นมี
ขอบเขตท่ีจ ากดัอนัจะไม่อาจเทียบเทียมได้กบัขอบเขตของส่ิงท่ีอยู่นอกเหนือการ
คน้พบ นอกจากน้ี ยิ่งมีการคน้พบอนัเกิดจากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์มากข้ึน
เท่าใด ก็ยิ่งพบวา่ส่ิงท่ียงัไม่ไดถู้กคน้พบก็ยิ่งมีมากข้ึนเท่านั้น  ‚การค้นพบส่ิงใหม่ ๆ 
ทุกคร้ังถือนับเป็นการขยายอาณาเขตของส่ิงท่ีเราไม่รู้อย่างเป็นสัดส่วนกัน” (เอ ซี 
มอร์ริสัน) ตราบใดท่ีโลกยงัด ารงอยูน่ั้น วทิยาศาสตร์จะไม่มีทางสมบูรณ์ไดเ้ลย 

ผูท่ี้แถลงเก่ียวกับการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ยอมรับว่าความรู้ของตน
เก่ียวกบัโลกนั้นจะสมบูรณ์ไดก้็ตอ้งอาศยัแหล่งอ่ืนซ่ึงก็คือ ศาสนา 

แม็กซ์ พลงัก์ นกัวิทยาศาสตร์คนส าคญัคนหน่ึงในยุคของเราผูไ้ดรั้บรางวลั
โนเบลสาขาฟิสิกส์เม่ือปี ค.ศ. 1918 กล่าวว่า ‚ศาสนาและวิทยาศาสตร์ต่างก็ไม่ได้
แยกจากกันอย่างท่ีเคยเช่ือกันมาก่อนหน้านี้ ตามท่ีคนจ านวนมากในยุคของเราวิตก
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กังวล แต่กลับเป็นตรงกันข้าม กล่าวคือท้ังสองอย่างนั้นกลมกลืนและส่งเสริมซ่ึงกัน
และกันอย่างสมบูรณ์‛ 

ศาตราจารย์ เอ็ม เอ็ม โนวิคอฟ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมอสโคว์ผูไ้ด้รับ
รางวลัเหรีญทองประกาศณียบตัรดุษฎีบณัฑิตจากมหาวิทยาลยักินดินเบอร์ก (a gold 
doctoral diploma)         ค.ศ. 1965 และเป็นสมาชิกท่ีมีบทบาทของสถาบนั
วิทยาศาสตร์แห่งนิวยอร์กเม่ือปี ค.ศ. 1957 นั้นไดเ้ขียนบทความเร่ือง ‚หนทางของผู้
ศึกษาธรรมชาติสู่ศาสนา – ( The Path of a Naturalist to Religion)” ซ่ึงกล่าวว่า 
‚ความจริงท่ีน่าท่ึงประการหน่ึงในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์คือการท่ีฟิสิกส์ซ่ึง
เป็นพื้นฐานอันมั่นคงของวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินั้นกลายเป็นหนทางอุดมคติและ
น าไปสู่ข้อสรุปท่ีว่าปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ถูกก าหนดโดยส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีมีพลังทาง
จิตวิญญาณ” ซ่ึงนกัวชิาการคนส าคญั ๆ ถึงสามคนก็ยงัไดแ้สดงมุมมองเช่นเดียวกนัน้ี 

ทฤษฎีสัมพทัธภาพของอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์นั้นเป็นท่ีรู้จกักนัดีในวงสังคม
ทั่วไป แต่ไม่ใช่ทุกคนท่ีรู้ว่าทฤษฎีดังกล่าวได้น าพาให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ 
‚ศาสนาแห่งจักรวาล‛  ศาสนาน้ีก็เป็นเช่นเดียวกบัทุกศาสนาในแง่ท่ีมีการยอมรับวา่มี
จิตวญิญาณสูงสุดซ่ึงเป็นผูส้ร้างการผสมผสานใหโ้ลก 

‚ทฤษฎีควอนตมัของแมก็ซ์ พลงัก ์มีส่วนส าคญัยิง่ในการพฒันาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ โดยผูเ้ขียนได้กล่าวในส่วนท่ีอยู่ในความสนใจของเราว่า ‘การรวบรวม
ขอ้มูลขั้นปฐมภูมิเพียงอย่างเดียวส าหรับนกัวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินั้น เป็นไปโดย
อาศยัความรู้สึกและถูกเขียนออกมาจากมาตรวดันั้น’ จากจุดน้ี เขาไดใ้ช้วิธีอนุมาน
เหตุผลเพื่อพยายามขยบัเขา้มาใกลพ้ระเจา้และแบบแผนของธรรมชาติของพระองค์
โดยมีเป้าหมายสูงสุดแต่สามารถเขา้ถึงไดต้ลอดกาล ส่ิงท่ีตามมาคือหากทั้งศาสนา
และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอาศยัความเช่ือในพระเจา้ เพื่อเป็นเหตุผลสนบัสนุนตน
แลว้ ส าหรับส่ิงแรก (ศาสนา) น้ัน พระเจ้าสถิตอยู่เมื่อคร้ังแรกเร่ิม และส าหรับส่ิงหลัง 
(วทิยาศาสตร์) น้ัน พระองค์สถิตอยู่ท้ายบทสรุปของส่ิงทั้งปวงในทางสติปัญญา โดย
พระองค์ประทานรากฐานแก่ศาสนา และทรงเป็นยอดมงกุฎของทัศนียภาพของโลก
อันซับซ้อน  มนุษยน์ั้นอาศยัวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเพื่อเป็นความรู้ แต่อาศยัศาสนา
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เพื่อให้ประพฤติตนอย่างมีอารยะ แต่พื้นฐานความรู้ของเรานั้นไม่ไดมี้อะไรมากไป
กวา่ความรู้สึกของเราท่ีมีต่ออนุภาคท่ีมัน่คงและเป็นปฐมภูมิ 

‚สมมติฐานเร่ืองการมีอยู่ของรูปแบบโลกอันเป็นกิจลักษณะนั้นต้องตั้งขึน้
ก่อนท่ีจะมีการสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์ขยายผลออกไป แต่การสันนิษฐานทาง
วิทยาศาสตร์นั้นไม่ใช่วิธีการท่ีเหมาะสมในการก ากับพฤติกรรมของเรา เพราะจาก
การแสดงออกถึงความประสงค์ของเรานั้นเราจะมัวรอให้ความรู้ท้ังปวงสมบูรณ์
เสียก่อน และในขณะเดียวกันเราก็ต้องการ การรอบรู้นั้นด้วยไม่ได้ ท่ีจริงแล้วชีวิต
มกัจะต้องการให้เราตัดสินใจอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ‛ 

หลงัจากนั้น พลงัก์ ไดช้ี้ให้เห็นว่าหากเรายกให้เป็นความดีงามและความรัก
ของพระเจา้ร่วมกบัพระสรรพานุภาพและพระปรีชาญาณแลว้ความใกลชิ้ดพระองค์
จกัท าให้คนท่ีแสวงหาการปลอบประโลมได้มีความสุขอนัสูงสุด ‚หากในมุมมอง
ของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติไม่เห็นด้วยในเร่ืองนีแ้ล้วกไ็ม่สามารถเถียงได้แม้แต่น้อย‛ 

งานของออกสัต์ ไฮเซนแบร์ก ผูไ้ด้รับรางวลัโนเบลเม่ือปี ค.ศ. 1932 นั้น
ก่อให้เกิดการต่ืนตัวคร้ังใหญ่ เขาได้คิดค้นหลักการว่าด้วยภาวะท่ีหาค่าไม่ได ้
(หลกัการวา่ดว้ยความไม่แน่นอน) ท่ีช้ีวา่ไม่สามารถก าหนดการมีอยูข่องอนุภาคปฐม
ภูมิได ้นอกเสียจากจะกระท าในเขตท่ีจ ากดั อนุภาคปฐมภูมินั้นเป็นหน่วยของสสาร
เล็กท่ีสุดท่ีสลายต่อไปอีกไม่ได้แล้ว นอกจากน้ี ในขณะเดียวกนัก็ไม่สามารถรู้ถึง
ต าแหน่งท่ีชดัเจนและอตัราความเร็วในการเคล่ือนท่ีของอนุภาคนั้นได ้เรายงัคงเช่ือวา่
อิเลคตรอนมีอยูแ่ต่เราไม่สามารถแยกแยะได ้ดงันั้น ความเขา้ใจของเราท่ีมีอยูแ่ต่เดิม
ในเร่ืองสสารนั้นก็เป็นเร่ืองท่ีไม่จ  าเป็น ไฮเซนแบร์กกล่าววา่โลกน้ีประกอบดว้ยบาง
ส่ิงท่ีเป็นแก่นแทข้องส่ิงท่ีเราไม่รู้ ซ่ึง ‚บางส่ิง‛ ท่ีว่านั้นปรากฏอยู่ในรูปของอนุภาค 
จากนั้นจึงเป็นรูปของคล่ืน หากจะมีใครหาช่ือเรียกแลว้ ‚บางส่ิง‛ นั้น จะตอ้งเป็นค าท่ี
ส่ือถึงพลงังานและอยู่ในเคร่ืองหมายอญัประกาศ ดงันั้น กฎวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
นั้นจึงไม่แน่นอนแต่มีลกัษณะตายตวั (เช่น การท างานของพลงังานท่ีทา้ทายผลการ
ค านวณ) 
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การจะพิจารณาในเร่ืองน้ีก็ควรเพิ่มเติมดว้ยวา่ความเขา้ใจท่ีไม่ชดัเจนเก่ียวกบั 

‚บางส่ิงบางอย่าง‛ นั้นยงัน ามาใชอ้ธิบายกบัปรากฏการณ์ท่ีส าคญัได ้แต่ในกรณีน้ีมี
ลักษณะท่ีแตกต่างกันโดยส้ินเชิง เพราะสมการทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้อธิบาย
กระบวนการทางกายภาพเบ้ืองตน้นั้น น ามาใชก้บักระบวนการของชีวิตไม่ได ้ดงัเช่น
ท่ีดริชย  ้าวา่ชีวตินั้นประกอบดว้ยสนามท่ีมีผูเ้ล่นท่ีเป็นอิสระ 

ศาสตราจารย ์ไอ เอ อิลลิน กล่าววา่ ‚สภาวะของความรู้ในปัจจุบนัน้ีเป็นท่ี
เข้าใจกันอย่างดียิ่งว่าภาพ ‘ในทางวิทยาศาสตร์’ ของโลกนั้นเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทุกส่ิงยิง่สลบัซบัซอ้น ลุ่มลึก และซึมซบัรายละเอียดท่ีมากข้ึน และไม่เคย
ปรากฏแจง้วา่ภาพท่ีเห็นนั้นเป็นส่วนหน่ึงขององคร์วมท่ีชดัเจน สภาวะของความรู้ใน
ปัจจุบนัน้ีเป็นท่ีทราบกนัวา่ วิทยาศาสตร์ไม่อยูใ่นสภาพท่ีจะสามารถอธิบายเง่ือนไข
หลกัท่ีเกิดก่อนวิทยาศาสตร์นั้นได้ ทั้งยงัไม่สามารถอธิบายถึงความรู้พื้นฐานของ
วิทยาศาสตร์เองได ้เป็นตน้ว่า นกัวิทยาศาสตร์คนหน่ึง ๆ จะไม่สามารถวางหลกัได้
อยา่งชดัเจนวา่ ‘ ะต  ’ ‘อิเล็คตรอน’ ‘วิตามิน’ ‘พลงังาน’ หรือ ‘ฟังก์ชัน่ในทาง
จิตวิทยา’     ะ   แต่เขาทราบเพียงแค่วา่ ‘ค านิยาม’ ‘ค าอธิบาย’ และ ‘ทฤษฎี’ ทั้ง
ปวงนั้นเป็นเพียงความพยายามอย่างคลุมเครือท่ีจะประมาณความล ้ าลึกแห่งชีวิตใน
โลกวตัถุและวิญญาณ ไม่มีใครโต้แยง้ผลทางวิทยาศาสตร์ได้ ทั้ งวิทยาการและ
การแพทยทุ์กอยา่งก็ลว้นช่วยยนืยนัได ้แต่ส่ิงท่ีดูเหมือนวา่เป็นความจริงในทางทฤษฎี
ในการพิสูจน์ส่ิงเหล่าน้ีนั้น วิทยาศาสตร์กลับว่ายอยู่ในทะเลลึกลับท่ีเต็มไปด้วย
ค าถามและการคาดคะเน‛ 

เอ เครสซี มอร์ริสัน นกัวิชาการชาวอเมริกนัท่ีโด่งดงัมากท่ีสุดคนหน่ึงและ
ด ารงต าแหน่งประธานสถาบนัวทิยาศาสตร์แห่งนิวยอร์กไดเ้ขียนเก่ียวกบัการด ารงอยู่
ของพระเจา้ไวใ้นงานท่ีมีช่ือเสียงของเขาท่ีช่ือวา่ ‚เหตุผลเจ็ดประการท่ีท าให้ข้าพเจ้า
เช่ือในพระเจ้า‛ 

มอร์ริสันกล่าววา่ ‚เรายงัอยู่แค่ยามใกล้รุ่งของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น 
ย่ิงเราเข้าใกล้รุ่งอรุณมากเท่าใด เวลาเช้าของเรากย่ิ็งส่องแสงเจิดจ้ามากขึน้เท่านั้น ส่ิง
สร้างของพระผู้สร้างผู้ทรงพระปรีชาญาณกย่ิ็งเป็นท่ีประจักษ์แก่เราอย่างชัดแจ้ง บัดนี ้
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โดยอาศัยจิตวิญญาณอันต า่ต้อยของวิทยาศาสตร์และโดยอาศัยจิตวิญญาณแห่งความ
เช่ือซ่ึงอยู่บนพื้นฐานความรู้นั้น ก็ช่วยยืนยันให้เราท้ังปวงมั่นใจได้ว่าพระเจ้าทรง
ด ารงอยู่‛ 

โดยส่วนตัวแล้วผมก าหนดส่ิงท่ีท าให้ผมเช่ือในพระเจ้าไว้เจ็ดประการ 
กล่าวคือ 

ประการแรก กฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีส าคญัไดแ้สดงอยา่งหมดเปลือกให้
เห็นถึงความเป็นสากลของการสร้างอนัเกิดจากสติปัญญาขั้นสูงสุด 

หากคุณน าเหรียญมาสิบเหรียญ เขียนหมายเลขไวต้ั้งแต่หน่ึงถึงสิบใส่กระเป๋า
แล้วเขย่าให้ดี ๆ จากนั้นลองหยิบมาทีละเหรียญ เรียงจากหน่ึงถึงสิบแล้วน าแต่ละ
เหรียญใส่กลบัไปในกระเป๋าอีก หลงัจากหยิบเหรียญแต่ละคร้ัง โอกาสท่ีคุณจะหยิบ
เหรียญหมายเลขหน่ึงไดน้ั้นมีอยูห่น่ึงในสิบคร้ัง โอกาสท่ีคุณจะหยิบเหรียญหมายเลข
หน่ึงและสองเรียงกนัมีอยูห่น่ึงในหน่ึงร้อยคร้ัง โอกาสท่ีคุณจะหยิบเหรียญหมายเลข
หน่ึง สอง และสาม เรียงกนัได ้มีอยูห่น่ึงในหน่ึงพนัคร้ัง โอกาสท่ีคุณจะหยิบเหรียญ
เรียงจากหน่ึงถึงสิบไดน้ั้นเหลือเช่ือนกัเพราะเป็นถึงหน่ึงในหน่ึงหม่ืนลา้นคร้ัง 

โดยหลกัเหตุผลทางคณิตศาสตร์ในลกัษณะเดียวกนันั้น สามารถกล่าวไดว้่า
การก าเนิดและการพฒันาชีวติบนโลกนั้นอาศยัเหตุการณ์ท่ีเก่ียวพนัและพึ่งพากนัเป็น
จ านวนมากอย่างเหลือเช่ือ ซ่ึงหากมีเพียงโอกาสแต่ปราศจากทิศทางท่ีดีแลว้ก็ไม่มี
ทางท่ีจะเกิดข้ึนมาได้ โลกนั้นหมุนรอบตวัเองด้วยอตัราความเร็วหน่ึงพนัไมล์ต่อ
ชัว่โมง แต่หากโลกหมุนดว้ยอตัราความเร็วหน่ึงร้อยไมล์ต่อชัว่โมงแลว้ วนัและคืน
ของเราก็จะยาวกวา่ปัจจุบนัถึงสิบเท่า ดวงอาทิตยอ์นัร้อนแรงในฤดูร้อนก็จะแผดเผา
พืชพันธ์ุเป็นระยะเวลานานในแต่ละวนั และพืชทุกหน่อก็จะเยือกแข็งในคืนท่ี
ยาวนานเช่นนั้น 

ดวงอาทิตยมี์อุณหภูมิท่ีพื้นผิว 12,000 องศาฟาเรนไฮต ์และโลกของเราก็อยู่
ไกลพอท่ีจะได้รับความอบอุ่นจาก ‘ดวงไฟนิรันดร’ น้ีอย่างเพียงพอแต่ไม่มาก
จนเกินไป ถา้อุณหภูมิบนโลกเปล่ียนแปลงโดยเฉล่ียปีละห้าสิบองศาแลว้พืชพนัธ์ุทั้ง
ปวงจะตาย ส่วนคนก็จะถูกอบหรือไม่ก็ถูกแช่แขง็ 
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โลกเอียงเป็นมุมยี่สิบสามองศา ท าให้เกิดฤดูกาลในแต่ละปี แต่ถ้าโลกไม่

เอียงแลว้น ้าทะเลท่ีระเหยเป็นไอก็จะเคล่ือนตวัไปทางเหนือและใตท้  าให้น ้ าแข็งท่วม
ทวีปต่าง ๆ หากดวงจนัทร์ขยบัห่างจากเราไปอีกไม่เกิน 50,000 ไมล์และไม่ได้มี
ระยะห่างเท่ากบัในปัจจุบนัแลว้ ก็จะท าใหน้ ้าข้ึนและน ้าลงมีปริมาณมหาศาลเสียจนท่ี
ลุ่มทุกแห่งในทุกทวีปจะจมอยู่ในกระแสน ้ าเช่ียวลน้หลามวนัละสองคร้ังซ่ึงรุนแรง
เสียจนแมแ้ต่ภูเขาก็จะถูกกดัเซาะไปในไม่ชา้ หากเปลือกโลกหนากวา่ท่ีเป็นอยูน้ี่สิบ
ฟุตแล้วก็จะไม่มีออกซิเจนและทุกชีวิตก็จะพินาศ หากทะเลลึกกว่าท่ีเป็นอยู่น้ีแล้ว
คาร์บอนไดออกไซด์ก็จะดูดซึมออกซิเจนและทุกชีวิตก็จะดับสูญเช่นกัน หาก
บรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลกของเรานั้นบางกว่าน้ีอีกนิดเดียวแลว้อุกกาบาตบางลูกท่ีทุก
วนัน้ีถูกเผาไหมใ้นชั้นบรรยากาศรอบนอกเป็นล้าน ๆ ลูกทุกวนัก็จะพุ่งชนทุกส่วน
ของโลกและจะแผดเผาทุกส่ิงท่ีจะเผาไหมไ้ด ้

ตวัอยา่งดงักล่าวมาน้ีรวมทั้งตวัอยา่งอ่ืน ๆ นั้นเป็นการยืนยนัขอ้เท็จจริงท่ีว่า 
การทีชี่วติอุบัติขึน้บนโลกน้ันมิใช่ความบังเอญิทีเ่กดิขึน้หน่ึงในหลายล้าน 

ประการที่สอง ความสมบูรณ์ทางด้านวตัถุแต่เดิมนับตั้งแต่จุดท่ีชีวิตต้อง
อาศยัความแกร่งในการท าหนา้ท่ีใหส้ าเร็จลุล่วงนั้น ก็ไดเ้ป็นการยนืยนัวา่มีปรีชาญาณ
ท่ีพอเพียงและทรงอานุภาพสถิตอยู ่

ค าถามว่า ชีวิตคืออะไรนั้นย ั้งไม่มีผูใ้ดก าหนดวดัได้ เพราะชีวิตนั้นไม่มี
น ้ าหนกัและไม่มีมิติ แต่ชีวิตนั้นมีพลงั เมล็ดพนัธ์ุท่ีแตกหน่อก็สามารถโค่นหินผาได ้
ชีวิตนั้นมีชัยเหนือน ้ า ดินแล้ง และอากาศซ่ึงเป็นธาตุของตนเอง ทั้ งยงัได้ท าการ
ประมวล สลาย และแปรธาตุเหล่านั้นดว้ย 

ชีวิตนั้ นเป็นประติมากรท่ีก่อร่างสร้างส่ิงมีชีวิตทั้ งหลาย เป็นศิลปินท่ี
ออกแบบใบไมบ้นตน้ไมทุ้กตน้และระบายสีบนดอกไม ้ชีวิตเป็นนกัดนตรีท่ีสอนให้
นกทุกตวัขบัขานบทเพลงรักของตนเองและสอนเหล่าแมลงให้ร ่ าร้องหากันด้วย
เสียงดนตรีอ้ืออึง ชีวิตเป็นนกัเคมีท่ีให้รสชาติแก่ผลไมแ้ละให้น ้ าหอมแก่ดอกไม ้เคมี
แห่งชีวิตนั้นเปล่ียนน ้ าและกรดคาร์บอนให้เป็นไมแ้ละน ้ าตาล แต่การท าเช่นนั้นก็
ปล่อยออกซิเจนใหส้ัตวท์ั้งหลายไดห้ายใจเพื่อด ารงชีพ            
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ตรงเบ้ืองหน้าเรานั้นมีโปรโตปลาสซึมหยดหน่ึง ซ่ึงเป็นสารโปร่งแสง

เลือนลางลกัษณะคลา้ยวุน้ สามารถเคล่ือนไหวไดแ้ละไดรั้บพลงังานจากดวงอาทิตย ์
หยดเซลเด่ียวซ่ึงโปร่งแสงคลา้ยหมอกนั้นโอบอุม้จุลลินทรียแ์ห่งชีวิตไวใ้นตวัและมี
พลงัท่ีจะจ าแนกชีวติน้ีแก่ส่ิงมีชีวติทั้งปวงไม่วา่จะใหญ่หรือเล็ก พลงัของหยดโปรโต-
ปลาสซึมน้ียิ่งใหญ่กว่าพลงัท่ีเราจะด ารงชีวิตอยู่ และยิ่งใหญ่กว่าสัตวแ์ละมนุษยท์ั้ง
มวล เพราะทุกชีวติลว้นเกิดจากหยดเล็ก ๆ น้ี หากปราศจากหยดเล็ก ๆ น้ีแลว้ก็ไม่อาจ
มีส่ิงมีชีวิตใดสามารถด ารงอยู่ได ้ธรรมชาติมิไดเ้ป็นผูส้ร้างสรรค์ชีวิต หินผาท่ีแตก
ออกมาจากเพลิงและน ้ าทะเลท่ีใสสะอาดนั้นไม่พอท่ีจะเป็นเง่ือนไขในการให้ก าเนิด
ชีวติได ้

แลว้ใครเป็นผูจ้ดัวางใหชี้วติไวใ้นโปรโตปลาสซึมเล็ก ๆ น้ี 
ประการทีส่าม ปฏิเสธไม่ไดว้า่สติปัญญาของสัตวต่์าง ๆ นั้นเป็นส่ิงยืนยนัถึง

พระปรีชาญาณของพระผูท้รงสร้างท่ีไดท้รงใส่สัญชาตญาณไวใ้นส่ิงท่ีพระองค์ทรง
สร้าง หากพวกมนัไม่มีสัญชาตญาณแลว้ก็จะช่วยเหลือตวัเองไม่ไดโ้ดยส้ินเชิง 

ปลาซาลมอนท่ีอายุนอ้ยอาศยัอยูใ่นทะเลเป็นปี ๆ แลว้จึงกลบัคืนสู่แม่น ้ าตน้
ก าเนิดและวา่ยข้ึนไปขา้งทางท่ีมนัถือก าเนิด แลว้อะไรท่ีน าพวกมนักลบัไปยงัจุดนั้น
อย่างถูกตอ้งได ้หากปลาซาลมอนตวัท่ีว่ายข้ึนสู่แม่น ้ านั้นถูกเปล่ียนให้ไปอยู่ในทาง
น ้ าอีกสาย มนัก็จะรู้ไดท้นัทีว่าผิดน ้ าและจะด้ินรนว่ายกลบัลงไปในแม่น ้ าสายหลกั
และวา่ยทวนน ้าข้ึนไปสู่กบัจุดหมายของตน 

ความลึกลบัท่ีส าคญัอีกประการซ่อนอยู่ในพฤติกรรมของปลาไหล เม่ือมนั
โตเต็มท่ีก็จะอพยพจากบ่อน ้ าและแม่น ้ าทุกแห่ง ปลาไหลจากยุโรปอพยพข้าม
มหาสมุทรเป็นระยะทางนบัพนัไมล์ไปยงัห้วงลึกมหาสมุทรทางใตข้องเบอร์มิวดา 
เพื่อผสมพนัธ์ุและตายท่ีนัน่  ปลาไหลตวัน้อยท่ีไม่มีทางไดเ้รียนรู้เพื่อให้ตวัเองจะได้
ไม่หลงทางอยูใ่นห้วงมหาสมุทรลึกนั้นก็กลบัไปสู่ทางของพ่อของตน ทั้งสายน ้ า บ่อ
น ้าและทะเลแห่งเดิมท่ีพวกมนัเร่ิมออกเดินทางสู่หมู่เกาะเบอร์มิวดา ไม่เคยมีปลาไหล
จากอเมริกาท่ีถูกจบัไดใ้นน่านน ้ ายุโรป และไม่เคยมีปลาไหลจากยุโรปท่ีถูกจบัไดใ้น
น่านน ้าอเมริกา นอกจากน้ี ธรรมชาติยงัไดช้ะลอการเติบโตเต็มวยัของปลาไหลยุโรป
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หน่ึงปีหรือมากกว่านั้นเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเดินทางอนัยิ่งใหญ่ของมนั แลว้จิต
สัมผสัเก่ียวกบัทิศทางและพลงัแห่งเจตนารมณ์นั้นเกิดจากอะไร 

ตวัต่อ ท่ีสู้ชนะตัก๊แตนนั้นปล่อยเหล็กในไดต้รงจุดท าให้ตัก๊แตน ‘ตาย’ โดย
มนัจะหมดสติแต่ยงัมีชีวิตอยู่เหมือนเป็นเน้ือดอง จากนั้น ตวัต่อก็จะวางไข่ในจุดท่ี
เม่ือไข่ฟักออกมาเป็นตวัอ่อน ตวัอ่อนก็จะสามารถกินอาหารไดโ้ดยไม่ตอ้งฆ่าแมลง 
เพราะเน้ือของสัตวท่ี์ตายแลว้นั้นเป็นพิษส าหรับตวัอ่อน และเม่ือต่อตวัแม่เสร็จส้ิน
ภารกิจแลว้ก็จะบินจากไปและตายโดยไม่ไดเ้ห็นลูก ๆ ท าไมตวัต่อท าทั้งหมดน้ีได้
อย่างถูกต้องในคร้ังแรกและทุกคร้ังไป เพราะหาไม่แล้วก็จะไม่มีตวัต่อ ความรู้ท่ี
ลึกลบัน้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีตวัต่อจะมาสอนกนัเองได ้แต่มนัอยูใ่นเลือดเน้ือของมนั 

ประการทีส่ี่ มนุษยท์  าหนา้ท่ีมากกวา่สัญชาตญาณของสัตว ์ มนุษยน์ั้นมี
เหตุผล ไม่เคยมีสัตวไ์หนสามารถนบัถึงสิบได ้ มนัไม่เขา้ใจความหมายของจ านวน
สิบ สัญชาตญาณนั้นเป็นเหมือนโนต้เพลงตวัหน่ึงในขลุ่ย สวยงามแต่มีขอ้จ ากดั 
ในขณะท่ีสมองของมนุษย ์บรรจุตวัโนต้ทุกตวัในเคร่ืองดนตรีทุกช้ินในวงดนตรีใหญ่ 
จึงควรเอ่ยถึงประการหน่ึงวา่ สติปัญญาของเราท าให้เราสามารถเขา้ใจไดว้า่เราเป็น
อะไร เรามีจิตส านึก และศกัยภาพดงักล่าวน้ีอาศยัประกายสติปัญญาแห่งจกัรวาลท่ี
เป็นผูใ้หไ้วใ้นตวัเรา 

ประการที่ห้า อศัจรรยแ์ห่งยีนต์ การด ารงอยู่ของส่ิงท่ีเราไม่รู้ของดาร์วินนั้น 
เป็นการพิสูจน์ความจริงท่ีวา่มี การดูแลของปรากฏการณ์  (manifested care) 

ยนีตน์ั้นเล็กมาก ขนาดท่ีวา่หากน ายีนตท์ั้งหมดท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษยบ์นโลกทุกวนัน้ีมารวมไวท่ี้เดียวกนัแล้ว ก็จะมีขนาดแค่ปลอกน้ิวส าหรับใส่
เย็บผา้ได้ไม่เต็มด้วยซ ้ า ยีนต์ท่ีเล็กมหาศาลน้ีเป็นส่ิงส าคญัรวบยอดต่อคุณลกัษณะ
ของคน สัตว์ และ พืช ปลอกน้ิวนั้นมีขนาดเล็กแต่สามารถบรรจุคุณลักษณะทาง
บุคคลของมนุษยท์ั้งหมดส่ีพนัลา้นคนได ้อยา่งไรก็ตาม ขอ้เทจ็จริงนั้นอยูเ่หนือค าถาม 
หากเป็นเช่นนั้นแล้ว จะหมายความหรือไม่ว่ายีนต์โดยตวัของมนัเองนั้นบรรจุส่ิง
ส าคญัในทางจิตวทิยาของส่ิงมีชีวติแต่ละส่ิงออกจากกนัมารวมอยูใ่นท่ีเล็ก ๆ น้ี 
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น่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของวิวฒันาการ โดยเร่ิมจากเซลซ่ึงเป็นแก่นแทท่ี้บรรจุและ

รักษายนีต ์ความจริงท่ีวา่อะตอมจ านวนสองสามลา้นหน่วยนั้นบรรจุอยูใ่นยีนตข์นาด
เล็กเสียจนสามารถมองเห็นดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์นั้นมีความส าคญัเบ็ดเสร็จควบคุม
ชีวิตบนโลกนั้น ได้เป็นการพิสูจน์ถึง การดูแลของปรากฏการณ์  (manifest care) 
ส าหรับทุกชีวิตท่ีใครคนหน่ึงได้จดัเตรียมไวใ้ห้พวกเขาล่วงหน้า และว่าพระมหา
กรุณาน้ีหลัง่ไหลออกมาจากพระปรีชาญาณสร้างสรรค ์ไม่มีสมมุติฐานอ่ืนใดในขอ้น้ี
ท่ีจะช่วยไขปริศนาเร่ืองการมีอยูน้ี่ได ้

ประการที่หก ระบบตรวจสอบและถ่วงดุลในธรรมชาติเป็นเร่ืองน่าแปลก 
เราถูกบงัคบัให้ยอมรับว่ามีเพียงสติปัญญาท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดเท่านั้นท่ีจะเล็งเห็น
ความเก่ียวเน่ืองกนัท่ีเกิดข้ึนจากระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอนัสลบัซบัซอ้น 

หลายปีมาแลว้ท่ีออสเตรเลียไดป้ลูกตน้กระบองเพชรไวห้ลายพนัธ์ุเพื่อใช้
เป็นแนวร้ัว ตน้กระบองเพชรนั้นไม่มีแมลงเป็นศตัรูจึงเติบโตอยา่งรวดเร็วในเวลาไม่
นาน ผูค้นจึงเร่ิมหาทางก าจดักระบองเพชรท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองจนปกคลุมพื้นท่ี
ขนาดใหญ่พอ ๆ กบัประเทศองักฤษ ท่ีท าลายไร่นาท าใหไ้ม่สามารถเก็บเก่ียวได ้ไม่มี
ใครสามารถคิดคน้เคร่ืองมือท่ีจะหยุดย ั้งการแพร่พนัธ์ุน้ีได ้นักกีฏวิทยาศาสตร์ต่าง
เสาะหาแมลงทั่วโลกจนพบว่ามีแมลงชนิดหน่ึงท่ีอาศัยในต้นกระบองเพชร
โดยเฉพาะและไม่กินอะไรแต่จะสืบพนัธ์ุโดยอิสระและไม่มีศตัรูในออสเตรเลีย ทนัที
ท่ีแมลงชนิดน้ีท าลายกระบองเพชร ศตัรูพืชก็หลบหนีไป 

การตรวจสอบและถ่วงดุลถูกน ามาใชแ้ละเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ท าไม
พวกแมลงจึงไม่ทวีคูณอย่างรวดเร็วเสียจนท าลายทุกชีวิต นั้นเป็นเพราะแมลงไม่มี
ปอดเหมือนมนุษยแ์ต่หายใจโดยใช้ท่อ คร้ันแมลงเติบโตข้ึน ท่อนั้นไม่ไดโ้ตข้ึนตาม
ตวั ลกัษณะกลไกและโครงสร้างและวธีิการหายใจของแมลงเป็นเช่นนั้นจึงท าให้ไม่มี
แมลงท่ีมีขนาดใหญ่ หากไร้การตรวจสอบทางกายภาพน้ีแลว้มนุษยก์็ไม่สามารถด ารง
อยูไ่ด ้หากผึ้งหลวงมีขนาดเท่าสิงโตแลว้จะเกิดอะไรข้ึน 

ประการทีเ่จ็ด ความจริงท่ีวา่มนุษยน์ั้นสามารถเขา้ใจความคิดเร่ืองการด ารง
อยูข่องพระเจา้ไดน้ั้นก็เป็นหลกัฐานท่ีเพียงพอในตวัเองแลว้ 
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กระบวนทรรศน์เร่ืองพระเจ้านั้นเกิดข้ึนจากความสามารถอนัล ้ าลึกของ

มนุษยซ่ึ์งเราเรียกวา่จินตนาการ มนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ บนโลกนั้นจะสามารถพบ
กบัเคร่ืองยืนยนัโดยผ่านส่ิงท่ีเป็นนามธรรมก็โดยอาศยัพลงัดงักล่าวน้ีและวิธีการท่ี
เอ้ือโดยพลงันั้นดว้ย  ขอบเขตความรู้ท่ีมีศกัยภาพน้ีถูกเปิดเผยข้ึนมานั้นกวา้งใหญ่นกั 
ท่ีจริงต้องขอบคุณจินตนาการของมนุษย์ท่ีท าให้ความเป็นจริงทางจิตวิญญาณ
สามารถผุดข้ึนมาได ้         หากมนุษยมี์วตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนแลว้ก็สามารถอธิบาย
สัจธรรมอนัยิ่งใหญ่ท่ีสวรรค์ด ารงไวใ้นทุกท่ีและทุกสรรพส่ิง สัจธรรมท่ีว่าพระเจา้
สถิตอยูทุ่กหนทุกแห่งและในทุกส่ิง และวา่พระองคส์ถิตอยูใ่นหวัใจของเรา 

ดงันั้น จากทั้งวิทยาศาสตร์และจินตนาการ เราพบเคร่ืองยืนยนัถอ้ยค าในบท
สดุดีท่ีวา่ “ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า และพืน้ฟ้าส าแดงพระหัตถกิจของ
พระองค์”  (สดด.19:1)‛ 

ออกสัติน แบยร์ (1861-1949) ศลัยแพทยแ์ละศาสตราจารยผ์ูมี้ช่ือเสียงแห่ง
มหาวิทยาลยัโคโลญน์ บอนน์ และเบอร์ลิน กล่าวว่า ‚หากเกิดกรณีท่ีวิทยาศาสตร์
และศาสนาไม่สอดคล้องกันแล้ว ก็ต้องมีการค้นพบข้อมูลพืน้ฐานท่ีแม่นย ามากขึน้
เพ่ือสร้างความกลมกลืน‛ 

เราจะสรุปขอ้อภิปรายของเราดว้ยการหวนกลบัสู่ค าของ เอ ซี มอร์ริสัน ท่ีวา่ 
‚มนุษย์จดจ าความจ าเป็นของหลักศีลธรรม การท่ีพวกเขามีความรู้สึกว่าตนเป็นหนี้
ท าให้เกิดศรัทธาในพระเจ้าขึน้มา ประสบการณ์ทางศาสนาอันเป่ียมล้นได้พบและเชิด
ชูวิญญาณของมนุษย์ขึน้ทีละก้าวจนกว่าเขาจะพบกับพระเจ้าผู้ทรงด ารงอยู่  การท่ี
มนุษย์ร ่าร้องออกมาจากสัญชาตญาณว่า “โอ้พระเจ้า” นั้นเป็นไปโดยธรรมชาติและ
เป็นบทภาวนาท่ีเรียบง่ายท่ีสุดท่ีจะยกให้มนุษย์ใกล้ชิดกับพระผู้ทรงสร้างของเขามาก
ขึน้” 

ความเคารพ การถวายบูชา บุคลิกท่ีมัน่คง รากฐานทางศีลธรรม ความเฉลียว
ฉลาด นั้น ๆ ไม่ไดเ้กิดจากความนิยมในการคดัคา้นหรืออเทวนิยมซ่ึงเป็นการหลอก
ตวัเองโดยการน ามนุษย์มาแทนท่ีพระเจ้า หากปราศจากความเช่ือแล้วก็จะไม่มี
วฒันธรรม ระเบียบก็จะกลายเป็นความยุ่งเหยิง และความชัว่ช้าก็จะมีชยั ‚ขอเราจง
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มั่นคงในความศรัทธาในพระผู้ทรงสร้าง ในความรักของพระเจ้า และในภราดรภาพ
ของมนุษย์ เชิดชูตนให้ใกล้ชิดพระองค์โดยปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์
อย่างท่ีเราทราบดีและเช่ืออย่างหนักแน่นว่า เรา ในฐานะท่ีเป็นส่ิงสร้างของพระองค์ 
นั้นควรค่าต่อความห่วงใยของพระองค์‛  เราเพิ่มเติมค ากล่าวของ เอ เค มอร์ริสัน ดว้ย
ถอ้ยค าของ ไอ เอ็ม อนัดรีเยฟ จิตแพทยแ์ละนกัเทววิทยาออร์โธด็อกซ์ว่า ‘ความรู้ท่ี
แท้จริงนั้ นเข้ากับความเย่อหยิ่งไม่ได้ ความถ่อมตนนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะท าให้
สามารถเขา้ใจสัจธรรมได ้มีเพียงนกัวชิาการผูถ่้อมตนและนกัคิดทางศาสนาผูถ่้อมตน
เช่นกนัท่ีระลึกถึงพระวาจาของพระผูช่้วยให้รอดไวเ้สมอว่า’ “ถ้าแยกจากเราแล้ว 
ท่านจะท าส่ิงใดไม่ได้เลย และเราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต” (ยอห์น 
15:5; ยอห์น 14:6) ผูน้ั้นสามารถเดินบนทางท่ีถูกตอ้ง ดว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้ง สู่ความ
เขา้ใจสัจธรรม “เพราะพระองค์ทรงต่อต้านความเย่อหย่ิงแต่ประทานพระเมตตาต่อผู้
ถ่อมตน” (ยากอบ 4:6) 

 
 

 



 

 

 
 

บทที่ 5 
 

เกีย่วกบัพธีิกรรมบูชาพระเจ้า 
ของคริสต์ศาสนจักรออร์โธดอ็กซ์ 
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บทที ่5 
เกีย่วกบัพธีิกรรมบูชาพระเจ้าของคริสตศาสนจกัรออร์โธดอ็กซ์ 

 
ความเข้าใจเกีย่วกบัพธีิกรรมบูชาพระเจ้า 

 
 การประกอบพิธีกรรมบูชาพระเจ้าเรียกได้ว่าเป็นการให้ความเคารพ

สรรเสริญในพระเจา้ หรือคือการกระท าให้พระองคพ์อพระทยัในความคิดดี ทั้งการ
พดู และการกระท า นั้นก็คือการท าตามพระประสงคข์องพระองค ์

พิธีกรรมนมสัการบูชาพระเจา้นั้นเร่ิมมีมาบนแผ่นดินโลกตั้งแต่มีมนุษย์คู่
แรกในสวนสวรรค์ (สวนเอเดน)  กล่าวคือการบูชาพระเจา้ของมนุษยคู์่แรกในสวน
สวรรค์นั้นคือการสรรเสริญสดุดีโดยท่ีไม่มีใครมาบงัคบัในความดี พระปรีชาญาณ 
พระโยธาฤทธ์ิ ของความทรงเป็นพระเจา้ของพระองค์อยา่งแทจ้ริง ในการท่ีไดท้รง
เนรมิตสร้างทุกส่ิงใหเ้กิดข้ึนมาบนโลกน้ี 

แต่หลงัจากท่ีมนุษยไ์ดต้กลงไปอยูก่บับาปจนตอ้งอาศยัการภาวนาต่อพระเจา้
ใหม้ากข้ึนกวา่เดิม เพื่อขอใหพ้ระองคไ์ดท้รงไถ่ถอน ดงันั้นนอกเหนือจากการภาวนา
ต่อพระเจา้ของมนุษย ์ภายหลงัจากการตกลงไปอยู่ในบาป พระเจา้ไดท้รงสถาปนา 
การน าของมามอบถวายแด่พระเจ้า เพราะการกระท าเช่นน้ีเป็นการแสดงออกถึง
ความคิดท่ีว่า ทุกส่ิงท่ีเรามีอยู่นั้นไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของพระเจา้ ฉนั้นการรวมกนั
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ระหว่างการภาวนากบัการน าของมามอบถวายแด่พระเจา้ จะตอ้งกระท าพร้อมกนั 
และมนุษยจ์ะตอ้งระลึกวา่พระเจา้ทรงยนิดีรับค าภาวนาของพวกเราโดยผา่นของถวาย 
ท่ีภายหลงัพระองคไ์ดท้รงส่งพระบุตรของพระองคล์งมาเพื่อเป็นพระผูท้รงไถ่ถอน
ใหเ้หล่ามวลมนุษยแ์ห่งแผน่ดินโลก 

เร่ิมแรกเดิมทีนั้น การบูชาพระเจ้าถูกประกอบข้ึนบนพื้นท่ีโล่ง ท่ียงัไม่มี
โบสถ์หรือส่ิงก่อสร้างของพระเจ้าเหมือนในสมยัน้ี ทั้ งยงัไม่มีพระสงฆ์ผูน้  าการ
ประกอบพิธีอีกดว้ย  มนุษยใ์นสมยันั้นเพียงแค่น าของถวายบูชาพระเจา้ในทุก ๆ ท่ี ท่ี
พวกเขาตอ้งการและก็กล่าวค าสวดภาวนาของตวัเองท่ีคิดข้ึนมาเพื่อให้รู้สึกดีแก่จิตใจ
เท่านั้น 

ในช่วงเวลาของโมเสสซ่ึงเป็นผูเ้ผยพระวจนะในขณะนั้น พระเจา้ได้ทรง
บญัชาให้ สร้าง พลับพลา ข้ึน (เป็นศาสนสถานบูชาต่อพระเจา้ เป็นสถานท่ีแรกเร่ิม
หน่ึงเดียวส าหรับประวติัศาสตร์แห่งพนัธสัญญาเดิมในคร้ังนั้น) ได้มีการคดัเลือก
พระสงฆ์ (ปุโรหิต) ผูป้ระกอบพิธี (หัวหน้าพระสงฆ์ พระสงฆ์ คนดูแลพลับพลา 
หรือท่ีคดัเลือกมาจากคนในเผ่าเลวี) ไดมี้การจดัตั้งโต๊ะวางของถวายแด่พระเจา้ข้ึน
อยา่งเป็นท่ีเป็นทาง และไดมี้การก าหนดวนัส าคญัส าหรับการเฉลิมนมสัการบูชาข้ึน  
( วนันมสัการปัสกา, วนันมสัการวนัท่ีห้าสิบของพระจิตเจา้, วนัข้ึนปีใหม่, วนัช าระ 
และอ่ืน ๆ เป็นตน้) 

การทรงเสด็จมาบนแผน่ดินโลกของพระเยซูคริสตน์ั้น พระองคไ์ดท้รงสอน
ใหเ้ราถวายการเคารพสักการะพระบิดาเจา้ผูท้รงสถิตบนสวรรคใ์นทุกท่ี รวมถึงศาสน
สถานแห่งช่วงพนัธสัญญาเดิมในกรุงเยรูซาเลม ซ่ึงเป็นสถานท่ี ๆ ศักด์ิสิทธ์ิ เป็น
สถานท่ี ๆ พระเจา้เคยทรงอยู่และไดใ้ห้การรักษามนุษย ์การท าอศัจรรยต่์าง ๆ การ
เทศนาสั่งสอน รวมทั้ งเหล่าพระอัครสาวกของพระองค์ก็เคยอยู่ร่วมกันด้วยใน
ช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาท่ียงัไม่มีการกระท าทารุณของชาวยิวต่อชาวคริสเตียนอยา่ง
เปิดเผย  
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ในช่วงเวลาของเหล่าพระอคัรสาวก ดงัจะดูไดจ้ากหนงัสือ กิจการของอคัร
ทูต ไดมี้การรวมตวักนัในสถานท่ี ๆ หน่ึงของเหล่าผูมี้ความเช่ือ และไดมี้การ
ประกอบพิธีกรรมบูชาพระเจา้ท่ีเรียกวา่ พธีิศีลมหาสนิท พิธีน้ีกระท ากนัในโบสถ ์
โดยมีผูน้ าประกอบพิธีท่ีผา่นการเขา้ศีลบวชมาแลว้คือ พระสังฆราช บาทหลวง และ
พระสังฆานุกร 

ทา้ยสุดของการสถาปนาพิธีกรรมบูชาพระเจา้ของชาวคริสเตียน โดยการรับ
ช่วงต่อมาอยา่งสมบูรณ์โดยเหล่าพระอคัรสาวก ภายใตก้ารชกัน าของพระจิตเจา้ดว้ย
การมอบค าเทศนาบญัชาแก่เหล่าอคัรสาวกท่ีวา่ “จงปฏิบัติทุกส่ิงตามระเบียบวนัิย
เถดิ” (1 โครินธ์ 14:40) นั้นเป็นการสถาปนาจดัตั้งความมีกฎเกณฑใ์นการประกอบ
พิธีบูชาพระเจา้ และก็ยงัไดถู้กเก็บรักษาไวใ้หเ้ราถ่ายทอดกนัมาจากรุ่นหน่ึงสู่รุ่นหน่ึง
จนมาถึงช่วงเวลาปัจจุบนัของ       พระศาสนจักรคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ ของเรา 

พิธีกรรมของคริสตศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์ เป็นพนัธกิจ หรือเป็นการบริการ
รับใชง้านในพระเจา้ อนัประกอบไปดว้ย บทอ่าน บทร้องภาวนาสรรเสริญ บทอ่าน
พระวจนะของพระเจา้ และพิธีสงฆอ์นัศกัด์ิสิทธ์ิ (พิธีกรรม)  พิธีจะถูกประกอบข้ึน 
ตามแต่วาระ คือมีกฎเกณฑ์ขั้นตอนล าดบัท่ีข้ึนอยูก่บัวา่สมณชั้นสงฆใ์ดเป็นผูน้ าการ
ประกอบพิธี (พระสังฆราช หรือ บาทหลวง) 

การสวดภาวนาบูชาพระเจา้อยูท่ี่บา้นนั้นแตกต่างจากพิธีกรรมบูชาพระเจา้ใน
โบสถ ์ คือ มีพระสงฆเ์ป็นผูน้ าในการประกอบพิธีกรรมภาวนา ท่ีมีการสถาปนาจดัตั้ง
ข้ึนอยา่งมีกฎเกณฑ ์ เพื่อความเป็นส่วนรวมในสถานท่ีบูชาท่ีเรียกวา่โบสถ ์ ใหเ้กิด
ความศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับคริสตศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์อยา่งแทจ้ริง 

ภาพรวมของพิธีกรรมภาวนาอธิษฐานในโบสถข์องคริสตศาสนจกัรออร์โธด็
อกซ์นั้น ประกอบไปด้วยขอ้สั่งสอน ศีลธรรม ท่ีมีอยู่ในบทภาวนาสรรเสริญท่ีถูก
คดัลอกเรียบเรียงมาจากค าสอนของพระคริสตเ์จา้ จนเป็นบทสวดอธิษฐาน ก่อให้เกิด
ความส านึกผิด เม่ือไดส้วดภาวนาอธิษฐาน  แต่ในถอ้ยค าและเร่ืองราวของบทนั้นถูก
คดัเลือกมาจากเหตุการณ์ศักด์ิสิทธ์ิอนัส าคัญ ๆ จากเร่ืองราวเหตุการณ์ก่อนการ
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ประสูติของพระคริสต ์และเร่ืองราวหลงัการประสูติของพระคริสต ์ให้น าไปสู่การไถ่
ถอนของพวกเราจากบาป  ในกรณีน้ีหมายความว่า เราจะตอ้งมีความซ่ือสัตยแ์ละ
จริงใจในการภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีพระองคไ์ดท้รงมอบผลดีต่อพวก
เราหลงัการภาวนาอธิษฐาน และจะทรงมอบพระพรพลงัต่อการภาวนาอธิษฐานของ
พวกเราต่อพระองค์ ให้จิตวิญญาณของพวกเราได้รับความสงบสุขในพระองค์
ตลอดไป 

และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของการประกอบพิธีกรรมบูชาพระเจา้ของคริสตศาสน
จกัร์ออร์โธด็อกซ์คือ การรวมสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธ์ิในพระเจ้า โดยผา่นการประกอบ
พิธีกรรมบูชาพระเจา้ท่ีเรียกว่า พิธีรับศีลมหาสนิท และเราจะไดรั้บจากพระองค์คือ
พระพรก าลงั ส าหรับการใชชี้วติอยา่งบริสุทธ์ิถูกตอ้งต่อไป 

 

 
โบสถ์วหิารและโครงสร้างของโบสถ์วหิาร 
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เม่ือคร้ังหน่ึงในช่วงเวลาแห่งพนัธสัญญาเดิมพระเจา้ได้ทรงมอบค าบญัชา
โดยผ่านทางโมเสสผูเ้ป็นผูเ้ผยพระวจนะของพระองค์ ว่าโครงสร้างการจดัเตรียม
วิหารโบสถ์ของพระเจา้จะตอ้งจดัเตรียมอยา่งไร เพื่อใชใ้นการบูชาพระองค์  ดงันั้น
โบสถ์วิหารในพนัธสัญญาใหม่ของคริสเตียนออร์โธด็อกซ์นั้นก็มีโครงสร้างการ
จดัเตรียมท่ีเหมือนกนักบัในช่วงเวลาพนัธสัญญาเดิมเช่นกนั 

ดงัเช่นท่ี วิหารแห่งพนัธสัญญาเดิมนั้น (เม่ือแรกเร่ิมคือ พลบัพลา) ถูกจดั
โครงสร้างออกเป็นสามส่วนคือ พระแท่นศักดิ์สิทธ์ิ, ส่วนบริเวณพธีิกรรม, และลาน
พลบัพลา  ก็เช่นเดียวกนัท่ีโครงสร้างวหิารของคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ก็ถูกแบ่ง
ออกเป็นสามส่วนเช่นกนัคือ ห้องพระแท่นบูชาศักดิ์สิทธ์ิ, ส่วนกลางโบสถ์, และ
ทางเข้าโบสถ์ 

พระแท่นศกัด์ิสิทธ์ินั้นมีความหมายเช่นเดียวกบั ห้องพระแท่นบูชา  ดงันั้น
แลว้ความหมายของพระแท่นบูชา ก็เปรียบไดก้บั อาณาจกัรแห่งสรวงสวรรคข์อง
พระเจา้ 

ในช่วงเวลาของพนัธสัญญาเดิมนั้น ในส่วนของพระแท่นศกัด์ิสิทธ์ิ ไม่มีใคร
สามารถยา่มกรายเขา้ไปไดน้อกจาก มหาปุโรหิตเท่านั้นท่ีสามารถผา่นเขา้ไปไดเ้พียง
หน่ึงคร้ังต่อปีโดยการน าเลือดบริสุทธ์ิมาถวายก่อน ซ่ึงอาณาจกัรแห่งสวนสวรรคข์อง
พระเจา้ไดถู้กปิดห้ามไม่ให้มนุษยผ์า่นเขา้ไปหลงัจากท่ีมนุษยไ์ดต้กลงไปอยู่ในบาป 
และการท่ีมหาปุโรหิตเป็นตวัแทนของพระคริสต ์เป็นการแสดงให้มนุษยเ์ห็นวา่ เม่ือ
เวลาแห่งการสละพระโลหิตของพระคริสตเ์จา้มาถึง คือการท่ีพระองคจ์ะตอ้งทนทุกข์
ทรมานบนกางเขน เม่ือนั้นประตูแห่งสรวงสวรรคก์็จะถูกเปิดออกส าหรับทุก ๆ  คน  
นั้นเป็นเหตุผลท่ีวา่ เม่ือพระเยซูคริสตท์รงส้ินพระชนมบ์นไมก้างเขน ม่านของประตู
กษตัริยใ์นโบสถ์วิหาร ท่ีปิดบงัพระแท่นศกัด์ิสิทธ์ิไว ้ ไดฉี้กขาดออกเป็นสองส่วน 
ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีพระคริสต์ได้ทรงเปิดประตูแห่งสรวงสวรรค์โดยการหลัง่พระ
โลหิตของพระองค ์ใหม้นุษยทุ์ก ๆ  คนท่ีมีความเช่ือไดเ้ขา้มาหาพระองค ์
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บริเวณของพิธีกรรม นั้นสอดคลอ้งกบั ส่วนกลางของวิหาร ในโบสถ์คริส
เตียนออร์โธด็อกซ์ ในส่วนวิหารท่ีเป็นบริเวณของพิธีกรรมของพนัธสัญญาเดิมนั้น 
ปุถุชนทัว่ไปไม่สามารถรท่ีจะเขา้ไปในนั้นไดย้กเวน้แต่พวกปุโรหิต แต่ในส่วนกลาง
ของโบสถ์คริสเตียนออร์โธด็อกซ์ในปัจจุบนัน้ีปุถุชนชาวคริสเตียนสามารถท่ีจะเขา้
ไปขา้งในได ้เพราะวา่ ประตูแห่งสรวงสวรรคไ์ดถู้กเปิดออกโดยพระคริสตแ์ลว้ 

ลานพลับพลา ของวิหารในพนัธสัญญาเดิมนั้น เป็นท่ีส าหรับปุถุชนมาร่วม
พิธีได ้และเปรียบไดก้บั ทางเข้าด้านใน ของโบสถ์วิหารของคริสเตียนออร์โธด็อกซ์
ในปัจจุบัน     ซ่ึงบริเวณตรงน้ีของโบสถ์วิหารออร์โธด็อกซ์ในสมัยก่อนเป็นท่ี
ส าหรับบุคคลท่ียงัไม่ไดรั้บศีลลา้งบาป      แต่เตรียมท่ีจะรับศีลลา้งบาปเขา้เป็นคริส
เตียนออร์โธด็อกซ์      และมีบางคร้ังท่ีคนบาปหนกัหนาท่ีเป็นชาวคริสต์เตียนออร์-
โธด็อกซ์จะเขา้มาไดเ้พียงแค่บริเวณน้ีเท่านั้นเพื่อรอใหก้ลบัใจใหม่เป็นคนดีเสียก่อน 

โบสถค์ริสเตียนออร์โธด็อกซ์นั้น ส่วนของห้องพระแท่นบูชาจะหนัไปทาง
ทิศตะวนัออก ซ่ึงเป็นทิศทางของแสงท่ีมีพระอาทิตยข้ึ์น ดงัเช่นพระเยซูคริสตเ์จา้นั้น
เปรียบไดก้บัผูเ้ป็นแสงแรกแห่งอาทิตยต์ะวนัออก อนัเป็นนิจกาลของพระเจา้ส าหรับ
พวกเราทุก ๆ คนในการภาวนาอธิษฐานของโบสถทุ์ก ๆ ท่ี พวกเราเรียกพระองคใ์น
บทภาวนาวา่ “ทรงเป็นพระอาทิตยท่ี์แทจ้ริง”  “เหนือตะวนัออก” (มีความหมายวา่ 
“ทรงอยูเ่หนือกวา่ตะวนัออก” “ตะวนัออกเป็นพระนามพระองค”์ 

โบสถ์วิหารของออร์โธด็อกซ์จะสวดอธิษฐานต่อพระเจา้ ดงันั้นจึงมีช่ือเรียก
จารึกประจ าโบสถ ์ของ นกับุญบางคน หรือเร่ืองราวเหตุการณ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเกียวพนั
กบัความเช่ือและศรัทธาอนัแรงกลา้ท่ีมีต่อพระเจา้  ยกตวัอย่างช่ือเรียกจารึกประจ า
โบสถ์ เช่น พระตรีเอกานุภาพ, ทรงจ าแลงพระกาย (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ในพระคมัภีร์
ใหม่), ทรงเสด็จสู่สรวงสวรรค,์ แห่งการแจง้ข่าวประเสริฐ,  แห่งการทรงคุม้กนัของ
พระมารดาเจา้, แห่งเทวดามิคาอีล, แห่งนกับุญนิโคลสั และอ่ืน ๆ เป็นตน้ และถา้ใน
โบสถ ์ๆ หน่ึง มีหอ้งพระแท่นศกัด์ิสิทธ์ิมากกวา่หน่ึงหอ้ง ทุก ๆ ห้องพระแท่นจะตอ้ง
มีช่ือเรียกจารึกอย่างท่ีว่าประจ าต่างกันไป  ดังนั้นแล้ว ห้องพระแท่นศกัด์ิสิทธ์ิท่ี
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นอกเหนือจากห้องพระแท่นศักด์ิสิทธ์ิหลักแล้ว ห้องพระแท่นศักด์ิสิทธ์ิท่ีเหลือ
ภายในโบสถน์ั้นจะเป็นหอ้งพระแท่นศกัด์ิส ารอง 

วิหารของพระเจา้โดยรูปลกัษณ์ภายนอกนั้นอาจจะแตกต่างกนัไปบา้ง แต่
ส่วนหลกัของวหิารนั้นถูกก าหนดให้มีพระกางเขนอยูบ่นยอดหลงัคา ซ่ึงนั้นแสดงถึง
ความหมายท่ีวา่พระคริสตเ์จา้ทรงทนทุกขท์รมานเพื่อพวกเราบนไมก้างเขน และบน
พระกางเขนของพระคริสตน้ี์เองท่ีพระองคท์รงไถ่ถอนพวกเราจากอ านาจของซาตาน 
บ่อยคร้ังท่ีลกัษณะของโบสถถู์กสร้างข้ึนให้เหมือนลกัษณะเรือของโนอาร์ในสมยัน ้ า
ท่วมโลก ท่ีพาเราล่องลอยไปตามคล่ืนมรสุมแห่งชิวิต และค่อย ๆ ฝ่าฟันไปจนถึง
อาณาจักรสรวงสวรรค์แห่งพระเจ้า บางคร้ังโบสถ์วิหารก็ถูกสร้างให้มีลักษณะ
วงกลม ท่ีส่ือความหมายไดว้า่ อาณาจกัรอนัเป็นนิรันดรของพระคริสตเ์จา้ หรือวิหาร
อาจจะถูกสร้างให้มีลกัษณะเป็นเหมือนวงกลมแปดเหล่ียม ท่ีเหมือนกบัดวงดาวแปด
แฉก ท่ีส่ือความหมายไดว้่าโบสถ์วิหารท่ีเปรียบเหมือนกบัการเดินทางของดวงดาว
นั้น ยงัคงทอแสงของมนัแก่แผน่ดินโลก 

ส่วนบนสุดของโดมหลงัคาโบสถ์วิหารนั้นจะมีพระกางเขนประดิษฐานอยู่
บนจุดสูงสุด เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นเด่นสุดอยูบ่นทอ้งฟ้า  เพราะพระกางเขนนั้น
เป็นส่วนหัวท่ีอยู่สูงท่ีสุดบนหลงัคาวิหารโบสถ์ เพื่อเป็นการสรรเสริญต่อวิหารนั้น 
ซ่ึงเปรียบไดก้บัพระคริสตเ์จา้คือพระเศียรของศาสนจกัร เราจะพบเห็นไดบ้่อยคร้ังท่ี
พระกางเขนท่ียอดหลงัคาโดมของโบสถ์นั้นไม่ได้มีเพียงแค่หน่ึงเดียวแต่อาจมีได้
หลายยอด ดังเช่น สองยอดพระกางเขน ซ่ึงให้ความหมายว่าสองลักษณ์ของพระ
คริสต์เจ้า (คือความเป็นพระเจ้าและความเป็นมนุษย์)  สามยอดพระเกงเขน บน
หลงัคาโบสถมี์ความหมายถึงพระตรีเอกานุภาพ ห้ายอดพระกางเขน มีความหมายถึง
พระเยซูคริสตเ์จา้และพระสาวกของพระองคผ์ูบ้นัทึกพระคมัภีร์ส่ีท่าน  เจ็ดยอดพระ
กางเขน มีความหมายถึงพิธีกรรมทั้งเจ็ดของคริสตศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์ และการ
ประชุมสภาสงฆท์ั้งเจ็ดคร้ังตั้งแต่สมยัเร่ิมประวติัศาสตร์ของคริสตจกัร เก้ายอดพระ
กางเขน มีความหมายถึงสมณศกัด์ิของเทวดาทั้งเกา้ผูรั้บใชพ้ระเจา้ สิบสามยอดพระ
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กางเขน มีความหมายถึงองค์พระเยซูคริสต์เจา้และเหล่าสาวกทั้งสิบสองท่านของ
พระองค์ แต่บางคร้ังอาจมมีจ านวนยอดพระกางเขนมากว่าจ านวนท่ีกล่าวมาน้ีได้
เช่นกนั 

เหนือทางประตูเขา้ของตวัโบสถข้ึ์นไป หรือบางคร้ังอาจตั้งอยูใ่กลก้บัตวั
โบสถ ์จะเป็นท่ีแขวนระฆงั หรือหอระฆงั ซ่ึงมีลกัษณะเป็นหอสูงใชส้ าหรับเป็นท่ีตั้ง
แขวนระฆงัหลาย ๆ ใบ 

เสียงระฆังน้ีใช้ส าหรับตีเรียกคริสตศาสนิกชนให้มาร่วมในพิธีกรรม
บูชาอฐิษฐานต่อพระเจ้า และใช้ตีสรรเสริญในช่วงเวลาส าคัญบางช่วงระหว่าง
พิธีกรรมบูชา เสียงตีระฆงัท่ีตีหน่ึงคร้ังใบเดียวเวน้ช่วงจงัหวะนั้นมีความหมายว่า 
“ข่าวประเสริฐ”    (ความประเสริฐ ความยนิดีของข่าว เก่ียวกบัพิธีกรรมบูชาอฐิษฐาน
ต่อพระเจา้) เสียงตีระฆงัทุก ๆ ใบ ท่ีตีเป็นจงัหวะพร้อมประสานกนัไป เป็นการส่ือ
ความหมายถึงความยินดี ท่ีส่ือถึงความร่ืนเริงในการเฉลิมฉลองวนัส าคญั เป็นต้น 
เหล่าน้ีเรียกว่า “ตีระฆังประสานเสียง” การตีเสียงระฆงัพร้อมกนัหลายใบจงัหวะ
เดียว และเวน้ช่วงเป็นการส่ือความหมายถึงเร่ืองเศร้า เสียงระฆงัประเภทน้ีเรียกวา่ “ตี
ระฆงัเว้นช่วง” เสียงของการตีระฆงันั้นเป็นการร าลึกของพวกเราเก่ียวกบัความสูงส่ง
แห่งสรวงสวรรคบ์นแผน่ดินโลก 

 
หอ้งพระแท่นบูชาศกัด์ิสิทธ์ิ 
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ส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของโบสถ์คือห้องพระแท่นบูชา ภายในห้องพระแท่นบูชา
น้ีจะมีการประกอบพิธีภาวนาบูชาพระเจา้ โดยมีบาทหลวงเป็นผูน้ าประกอบพิธีเป็น
อย่างน้อย และส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีอยู่ในห้องน้ีก็คือโต๊ะพระแท่นบูชา ซ่ึงใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมศีลมหาสนิท ห้องพระแท่นบูชาน้ีจะถูกสร้างข้ึนให้มีความสูงกว่า
ส่วนอ่ืนของพื้นโบสถ์ เพื่อท่ีจะไดใ้ห้ปุถุชนท่ีอยู่ภายในโบสถ์ไดย้ินเสียงกล่าวสวด
ภาวนาและไดเ้ห็นบาทหลวงผูก้  าลงัน าการประกอบพิธีกรรมภายในห้องพระแท่น
บูชา “ห้องพระแท่นบูชา” ตามภาษากรีกเรียกวา่ “Altar” มีความหมายวา่ ส่วนพระ
แท่นท่ีอยูสู่งท่ีสุด 

พระแท่นศักดิ์สิทธ์ิ เรียกไดว้า่เป็นส่ิงท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ มีลกัษณะเป็นโต๊ะสีเหล่ียม
จตุรัส มีความสูงประมาณหน่ึงเมตร ตั้งอยูส่่วนกลางของห้องบูชาหรือห้อง “อลัท่า” 
ตวัโต๊ะจะถูกคลุมประดบัดว้ยผา้สองผืนดว้ยกนัคือ ผา้คลุมชั้นแรกสีขาวเป็นเน้ือผา้
ฝ้าย และผา้คลุมด้านนอกเป็นผ้าคลุมท่ีท าข้ึนเป็นลายวสัดุอย่างดีส่วนใหญ่จะเป็น
ผา้ลายปักดอกอย่างดี บนโต๊ะพระแท่นศกัด์ิสิทธ์ิน้ีระหว่างประกอบพิธีกรรมนั้นมี
ความศกัด์ิสิทธ์ิของการเสด็จมาร่วมขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ ผูเ้ป็นดัง่กษตัริยแ์ละพระ
เจา้แห่งคริสตจกัร ส่วนผูท่ี้สามารถถูกตอ้งและจูบเคารพโต๊ะพระแท่นศกัด์ิสิท์ิน้ีไดมี้
เพียงสงฆ์ผูป้ระกอบพิธีกรรมเท่านั้น ปุถุชนธรรมดาไม่อนุญาติให้จบัตอ้งโต๊ะพระ
แท่นบูชาได ้

ส่ิงท่ีอยูบ่นโตะ๊พระแท่นบูชานั้นประกอบไปดว้ย ผา้ศกัด์ิสิทธ์ิ, พระคมัภีร์, 
พระกางเขน, กล่องเก็บรักษาพระมงัสา, และถุงเก็บรักษาพระมงัสา 

ผ้าศักดิ์สิทธ์ิ คือวสัดุท่ีท าจากผา้ไหมเน้ือดี ท่ีผ่านการประกอบพิธีกรรมเจิม
จากเหล่าพระสังฆราชมาแล้ว โดยบนผืนผา้นั้นจะมีรูปวาดของพระเยซูคริสต์ใน
ปรางค์นอนส้ินพระชนม์บนหลุมพระศพ และตรงกลางของผืนผา้นั้ นจะต้องมี
อนุภาคพระธาตุของนกับุญคริสเตียนออร์โธด็อกซ์บางท่านอยูภ่ายในโดยมีผา้เยบ็ปิด
คลุมไวด้ว้ย เหมือนดงัเช่นเม่ือช่วงเวลาเร่ิมแรกประวติัศาสตร์ของคริสเตียนนั้น การ
ประกอบพิธีกรรมศีลมหาสนิทไดใ้ช้แท่นหลุมศพของเหล่านกับุญเป็นพระแท่นใน
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การประกอบพิธีกรรมบูชาพระเจ้า ซ่ึงถ้าไม่มีผ ้าศักด์ิสิทธ์ิแล้วก็จะไม่สามารถ
ประกอบพิธีกรรมศีลมหาสนิทได ้ผา้ศกัด์ิสิทธ์ินั้นในภาษากรีกเรียกวา่  “Antimins”  
ซ่ึงมีความหมายวา่ “แทนท่ีพระแท่น” 

ส าหรับการเก็บรักษาผา้ศกัด์ิสิทธ์ินั้น มีการพบัห่อหุม้ไวด้ว้ยผา้อีกผนืหน่ึงท่ี
เป็นผา้ไหมดว้ยเหมือนกนั ผา้ผนืน้ีเรียกวา่ผา้ห่อหุม้ผา้ศกัด์ิสิทธ์ิ ตามภาษากรีก
เรียกวา่ Iliton มีการส่ือความหมายถึง ผา้พนัพระเศียรของพระเยซูในขณะท่ี
พระองคท์รงส้ินพระชนมใ์นหลุมศพ 

ส่ิงท่ีอยูภ่ายในผา้ศกัด์ิสิทธ์ินั้นคือ แผ่นฟองน า้ ใชส้ าหรับปัดรวบรวมเศษ
พระมงัสาหลงัพิธีกรรมศีลมหาสนิท 

พระคัมภีร์ คือพระวจนะของพระเจา้ ค  าสอนของพระเยซูคริสตเ์จา้ของพวก
เรา 

พระกางเขน คืออาวธุของพระเจา้ ท่ีพระเยซูคริสตเ์จา้ใชเ้ป็นอาวธุ ท่ีมีชยั
เหนือเหล่ามารทั้งปวงรวมถึงความมรณาดว้ย 

พระหีบพลับพลา เรียกวา่เป็นหีบกล่องท่ีใชใ้นการเก็บรักษาพระมงัสา-พระ
โลหิต ในกรณีท่ีจะตอ้งน าพระมงัสา-พระโลหิตให้ผูป่้วยรับศีลมหาสนิทภายนอก
โบสถ์ ตามปกติแล้วพระหีบพลบัพลาจะท าเป็นลกัษณะเหมือนกับโบสถ์ย่อส่วน
ขนาดเล็ก 

กระเป๋าใส่พระมังสา -พระโลหิต เรียกว่าเป็นหีบกระเป๋าขนาดเล็กท่ี
บาทหลวงใช้ใส่ พระมงัสา-พระโลหิตศกัด์ิสิทธ์ิ เพื่อท่ีจะน าไปมอบให้ผูป่้วยไดรั้บ
ตามบา้นหรือโรงพยาบาลในกรณีท่ีพวกเขาไม่สามารถเดินทางมาท่ีโบสถ์เพื่อรับศีล
มหาสนิทไดด้ว้ยตนเอง 

ด้านหลังพระแท่นศักด์ิสิทธ์ิมี เชิงตะเกียงเจ็ดช่อง ตั้ งอยู่ มันคือขาแท่น
ตะเกียงท่ีมีถว้ยตะเกียงเจ็ดอนัวางอยูบ่นยอดและถดัจากกา้นตะเกียงเจ็ดช่อก็คือ พระ
กางเขนหลังพระแท่น ในทิศท่ีอยูท่างตะวนัออกสุดชิดผนงัโบสถ์หลงัโต๊ะพระแท่น
ในหอ้งบูชา ตรงน้ีเรียกวา่ ทีสู่ง มนัถูกท าใหสู้งกวา่พื้นทั้งหมดภายในหอ้งบูชา 
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ฝ่ังซ้ายทางทิศเหนือในห้องบูชาจากโต๊ะพระแท่น จะมีโต๊ะขนาดใหญ่อีก
หน่ึงตวัตั้งอยู่ ถูกคลุมประดบัในลกัษณะเดียวกนักบัโต๊ะพระแท่น โต๊ะตวัน้ีเรียกว่า 
พระแท่นเตรียม ใชส้ าหรับการเตรียมเคร่ืองบูชาพิธีศีลมหาสนิท 

บนพระแท่นเตรียมนั้น ใช้ส าหรับวางเคร่ืองสังฆภณัฑ์ทั้งหมดของพิธีศีล-
มหาสนิทดงัต่อไปน้ี 

1. ถ้วยศักดิ์สิทธ์ิ หรือ ถว้ยกาลิกส์ ท่ีเทไวน์แดงผสมน ้าใส่ไวเ้พื่อน ามา
ประกอบพิธีศีลมหาสนิท ท่ีหลงัจากผา่นพิธีกรรมบูชาแลว้จะกลบัเป็นพระโลหิตของ
พระคริสตเ์จา้ 

2. พานใส่พระมังสา มีลกัษณะเป็นจานมีขาขนาดไม่ใหญ่มาก บนนั้นเป็นท่ี
ส าหรับวางขนมปังส าหรับน าไปประกอบพิธีกรรมศีลมหาสนิท หลงัจาผา่นพิธีกรรม
สวดบูชาแล้วจะกลบัเป็นพระมงัสาของพระคริสต์เจา้ พานพระมงัสาน้ีเป็นสัญญา
ลกัษณ์ท่ีเป็นการร าลึกวา่เป็นรางหญา้ท่ีพระเยซูทรงประสูติบนนั้นและเป็นการร าลึก
ถึงแท่นพระศพของพระองคอี์กดว้ย 
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3. ที่ครอบพานพระมังสา ท  าจากวสัดุเหล็กสองอนัขาพบัมุมเก้าสิบองศา 

สามารถพบัเก็บทบักนัได้ และกางออกได้เป็นรูปกางเขน    ใช้วางครอบบนพาน
พระมงัสาเพื่อท่ีเวลาคลุมผา้คลุมพระมงัสาชั้นในจะได้ไม่สัมผสักับช้ินส่วนของ
พระมงัสา ท่ีวางอยู่บนถาดพระมงัสานั้นเอง ท่ีครอบพานพระมงัสาให้ความหมาย
ของดวงดาวท่ีปรากฎข้ึนเม่ือพระเยซูคริสตเ์จา้ทรงพระสูติ 

4. หอกตัดพระมังสา คือมีด ท่ีมีลกัษณะคลายหอกขนาดเล็ก ใชส้ าหรับตดั
ช้ินส่วนของขนมปังหรือพระมงัสาเพื่อน ามาประกอบพิธีกรรมบูชาศีลมหาสนิท 



 

 

793 
 

เกีย่วกบัพธีิกรรมบูชาพระเจ้าของคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ 
 

หอกตดัพระมงัสาใหค้วามหมายวา่ เม่ือคร้ังท่ีพระเยซูทรงส้ินพระชนมบ์นพระ
กางเขนแลว้ ทหารโรมนัไดเ้อาปลายหอกแหลมมาแทงสีขา้งของพระองค์ 

5.ช้อนศักดิ์สิทธ์ิ ใชส้ าหรับตกัพระมงัสาพร้อมกบัพระโลหิตเพื่อมอบใหแ้ก่
ปุถุชนชาวคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ท่ีมารับศีลมหาสนิทรับประทานเขา้ไป 

6. ฟองปัด หรือ แผน่ปัด ใชส้ าหรับปัดเศษช้ินส่วนพระมงัสาท่ีหล่นอยูบ่น
ผา้ศกัสิทธ์ิ 

ทั้ งหกชนิดน้ีคือเคร่ืองสังฆภัณฑ์ท่ีอยู่บนโต๊ะพระแท่นบูชาในขณะท่ี
ประกอบพิธีกรรมบูชาศีลมหาสนิท 

ผา้คลุมผืนในท่ีใช้คลุมพระมงัสาและพระโลหิตนั้นจะเป็นผา้คลุมท่ีแยกกนั 
โดยจะใชช่ื้อเรียกว ่ผ้าตราสังผืนใน ส่วนผา้คลุมใหญ่ผืนนอกท่ีใชค้ลุมทบัพระมงัสา
และพระโลหิตอีกชั้นหน่ึงมีผืนเดียว เรียกว่า ผ้าตราสังผืนนอก ผา้คลุมทั้งหมดน้ีมี
ความหมายได้ว่าอาณาจักรแห่งท้องฟ้า ท่ีมีดวงดาวปรากฎข้ึนเพื่อน าทางเหล่า
โหราจารยใ์ห้ไปเขา้เฝ้าถวายพระพรแด่พระกุมารท่ีได้ประสูติบนรางหญา้ในคอก
เล้ียงแกะ และยงัมีความหมายอีกวา่ พระเยซูคริสตไ์ดท้รงถูกห่อพนัไวด้ว้ยผา้ออ้มเม่ือ
ทรงประสูติ และทรงถูกห่อพนัไวด้ว้ยผา้เม่ือทรงส้ินพระชนม ์

เคร่ืองสังฆภณัฑ์ทั้งหมดเหล่าน้ีห้ามบุคคลทัว่ไปจบัตอ้งเป็นอนัขาดยกเวน้ 
พระสังฆราช บาทหลวง และพระสังฆานุกร 

บนโตะ๊พระแท่นเตรียมนั้นยงัมี ถ้วย ท่ีใชใ้ส่ไวน์และน ้ าร่วมกนั เพื่อรอเทใส่
ถว้ยศกัด์ิสิทธ์ิในระหวา่งการเร่ิมพิธีกรรมเตรียมศีลมหาสนิท หลงัจากนั้น ถ้วย น้ียงั
ใชใ้ส่น ้าร้อนเพื่อมาผสมกบัพระโลหิตท่ีวางอยูบ่นโต๊ะพระแท่นศกัด์ิสิทธ์ิ นอกจากน้ี
ยงัใชใ้ส่น ้าร้อนผสมไวน์ใหผู้รั้บศีลมหาสนิทด่ืม หลงัรับศีลมหาสนิทแลว้ 

นอกจากน้ีในหอ้งพระแท่นบูชานั้นยงัมีตะเกียงแกวง่ก ายาน ท่ีใชใ้ส่ถ่านร้อน
เพื่อเผาก ายานหอมและใชแ้กวง่ถวายไปภายในรอบโบสถ์ในขณะประกอบพิธีกรรม 
ซ่ึงธรรมเนียมการปฏิบติัแบบน้ีของศาสนจกัรมีมาตั้งแต่สมยัพนัธสัญญาเดิมโดยพระ
บญัชาของพระเจา้เอง 
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การแกวง่ก ายานรอบโต๊ะพระแท่นบูชาและต่อหนา้รูปเคารพไอคอนนั้นเป็น
การแสดงออกถึงการมอบความเคารพบูชาของพวกเราท่ีมีต่อพระเจา้ การแกวง่ก ายาน
ต่อฆารวาสผูท่ี้มาร่วมในพิธีบูชาอธิษฐานในโบสถ์เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความ
ประสงคข์องพวกเขา เพื่อเป็นการขอให้ค  าสวดภาวนาของพวกเขาไปสู่พระเจา้อยา่ง
เต็มเป่ียมไปด้วยความเคารพศรัทธาท่ีแรงกล้า ดั่งควนัหอมท่ีออกมาจากตะเกียง
ก ายาน ท่ีเปรียบดงัพระพรของพระเจา้ลอ้มรอบสถิตต่อเหล่าฆาราวาสในโบสถ์ ซ่ึง
ทุกคร้ังท่ีบาทหลวงแกว่งก ายานต่อเหล่าฆาราวาสพวกเขาจะตอ้งท าการค านบัตอบ
ดว้ย 

ในห้องพระแท่นบูชานั้นยงัเก็บรักษา เชิงเทียนสองช่อง และ เชิงเทียนสาม
ช่อ อีกดว้ย     เคร่ืองสังฆภณัฑ์ชนิดน้ี ใช้ในพิธีกรรมของผูท่ี้มีสมณสงฆ์ตั้งแต่งชั้น
บิชอปข้ึนไป โดยใชใ้นการใหพ้รต่อฆารวาสผูร่้วมพิธีในโบสถ์ และรวมถึง ตารปัตร 
ดว้ย 

ลกัษณะของ เชิงเทยีนสองช่อ คือช่อเชิงเทียนท่ีมีท่ีปักเทียนคู่กนัสองเล่ม  ให้
ความหมายว่าพระลกัษณ์ของพระเยซูคริสตน์ั้น ประกอบดว้ยสองลกัษณ์ดว้ยกนัคือ 
ลกัษณ์ความเป็นพระเจา้ และลกัษณ์ของความเป็นมนุษย ์

ลกัษณะของ เชิงเทียนสามช่อง คือ ช่อเชิงเทียนท่ีมีท่ีปักเทียนสามเล่ม ให้
ความหมายวา่ พวกเราชาวคริสเตียนมีความเช่ือในพระตรีเอกานุภาพเจา้อนัประกอบ
ไปดว้ยพระบิดาเจา้ พระบุตรเจา้ และพระจิตเจา้ 

ตารปัตร หรือ พดั มีลกัษณะเป็นแผ่นโลหะทรงกลม ท่ีมีดา้มยึดส าหรับมือ
จบัขนาดยาวประมาณ หน่ึงเมตรคร่ึง บนหนา้แผน่โลหะกลมทั้งสองดา้นมีรูปเทวดา
เฮรู-วมิประดบัอยู ่ดา้มตารปัดน้ี พระสังฆานุกรนั้นจะใชจ้บัโบกเหนือพานพระมงัสา 
ในระหวา่งเขา้รับพิธีอุปสมบทเป็นพระสังฆานุกร (ผูช่้วยบาทหลวง) ในสมยัโบราณ
ตารปัตรนั้นจะท าจากแพนหางนกยงู และใชส้ าหรับพดัโบกรักษาพระมงัสาศกัด์ิสิทธ์ิ 
จากแมลงต่าง ๆ ไม่ให้มาตอมกิน แต่ในตอนน้ีตารปัตรนั้นให้ความหมายในทาง
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ศาสนาท่ีว่า การทรงมาสถิตของพระพรก าลงัจากสรวงสวรรค์ของพระเจา้บนพระ
แท่นพิธีกรรมของศีลมหาสนิท 

 
 
 ทางฝ่ังขวาของห้องพระแท่นบูชานั้นจะเป็นห้องเคร่ืองสงฆ ์ ใชส้ าหรับ
เก็บรักษาเคร่ืองสังฆภณัฑ์ต่าง ๆ เช่น ชุดประกอบพิธีสงฆ์ในพิธีกรรมต่าง ๆ และ
เคร่ืองสังฆภณัฑ์ต่างท่ีใชใ้นพิธีกรรมบูชา รวมถึงหนงัสือบทสวดภาวนาต่าง ๆ ท่ีใช้
ในพิธีกรรมบูชา 
 ห้องพระแท่นบูชานั้นถูกแบ่งเป็นสัดส่วนจากบริเวณพื้นท่ีโบสถ์โดยมี 
แผงกั้นรูปบูชาไอคอน เป็นตวักั้น แผงน้ีเรียกวา่ ไอคอนนาสตาส 
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 ไอคอนนาสตาส น้ีมีประตูอยูด่ว้ยกนัสามบานคือ  ประตูบากลางจะเป็น
ประตูท่ีใหญ่ท่ีสุดของไอคอนนาสตาสประตูบานน้ีเรียกวา่ประตูกษัตริย์ เพราะวา่เป็น
บานท่ีพระเยซูคริสตเ์จา้ผูท้รงเป็นกษตัริยแ์ห่งการสรรเสริญ ท่ีพวกเรามองไม่เห็นทรง
เสด็จเขา้มาสถิตในของขวญัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยู่บนโต๊ะพระแท่น ฉนั้นจึงไม่อนุญาติให้
ผูใ้ดผ่านเขา้ออกทางประตูกษตัริยไ์ด้ ยกเวน้บาทหลวงผูป้ระกอบพิธีกรรมในห้อง
พระ-แท่นบูชา ตรงประตูกษตัริยน้ี์จะมีการแขวนผา้ม่านไว ้ซ่ึงจะเห็นไดว้า่มีการปิด
และเปิดระหวา่งมีการประกอบพิธีกรรมบูชา บนบานประตูกษตัริยน์ั้นจะมีการแขวน
รูปไอคอนบูชาติดไว ้คือรูปไอคอน แห่งการแจ้งข่าวประเสริฐแก่พระมารดามารีย์เจ้า 
และ พระสาวกผู้บันทึกพระคัมภีร์ทั้งส่ี อนัประกอบดว้ย มทัธิว มาระโก ลูกา และ
ยอห์น เหนือข้ึนไปบนประตูกษตัริยจ์ะติดรูปไอคอน แห่งพระกระยาหารเยน็ 

 ทางฝ่ังขวาของประตูกษตัริย์ นั้ นจะต้องติดเป็นรูปไอคอนของพระ
คริสตผ์ูไ้ถ่ และทางฝ่ังซา้ยของประตูกษตัริยจ์ะตอ้งติดเป็นรูปไอคอนของพระมารดา
มารียเ์จา้ 
 ทางฝ่ังขวาถดัไปจากรูปไอคอนของพระคริสต์ผูไ้ถ่ จะเป็น ประตูรอง
ทางเข้าฝ่ังใต้ และทางฝ่ังซ้ายถดัไปจากรูปไอคอนของพระมารดามารียเ์จา้จะเป็น 
ประตูรองทางเข้าฝ่ังเหนือ และท่ีตวัประตูฝ่ังละด้านนั้นจะติดรูปไอคอนของอคัร
เทวดาผูรั้บใช้ของพระเจ้าท่ีช่ือว่า มิคคาอิล และ กาเบลียล  หรือ อาจจะเป็นรูป
ไอคอนของ พระสังฆานุกรรูปแรก สเตฟาน หรือ พระสาวกฟิลีป  หรืออาจจะเป็น 
รูปไอคอนของ อาโรนผูเ้ป็นพระสงฆรู์ปแรก และ โมเสสผูเ้ผยพระวจนะ  ทั้งน้ีประตู
ทางเขา้ทั้งสองขา้งน้ีอาจจะเรียกอีกช่ือว่าประตูแห่งพระสังฆานุกร เพราะว่าพระ
สังฆานุกรจะใช้ประตูทั้งสองขา้งน้ีเขา้ออกบ่อยคร้ังในขณะมีการประกอบพิธีกรรม
สวดภาวนาบูชา 
 นอกเหนือจากน้ียงัมีรูปไอคอนอ่ืน ๆ อีกคือ ถดัมาจากรูปไอคอนของ
พระคริสตผ์ูไ้ถ่จะเป็นรูปไอคอนของนกับุญประจ าโบสถ์ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็น
ช่ือโบสถต์ามนกับุญท่านนั้นแลว้แต่ละโบสถท่ี์แตกต่างกนัไป 
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 บนส่วนบนสุดของแผงไอคอนนาสตาสจะติดพระกางเขนท่ีมีลกัษณะ
ของพระเยซูคริสตเ์จา้ของพวกเราถูกตรึงไว ้
 และถา้แผงไอคอนนาสตาสน้ีมีความสูงหลายชั้นดว้ยกนั ก็จะมีการติด
รูปไอคอนไวแ้ต่ละชั้นแถวท่ีเรียงล าดบัไดด้งัน้ีคือ ถดัข้ึนไปจากชั้นท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นรูป
ไอคอนของพระเยซูผูไ้ถ่ก็จะเป็นชั้นท่ีสอง ซ่ึงจะติดรูปไอคอนของวันส าคัญทั้งสิบ
สองของปี เหนือข้ึนไปเป็นชั้นท่ีสามจะติดรูป ไอคอนของเหล่าพระสาวก  เหนือข้ึน
ไปเป็นชั้นท่ีส่ีจะติดรูป ไอคอนของเหล่าผู้เผยพระวจนะ  และเหนือบนสุดของแผง
ไอคอนนาสตาสนั้นจะตอ้งติดพระกางเขน 

 นอกเหนือจากรูปไอคอนท่ีติดอยู่บนแผงไอคอนนาสตาสแล้วยงัมีรูป
ไอคอนอ่ืน ๆ ท่ีติดไวร้อบผนงัโบสถ์อีก คือแผงรูปไอคอนเด่ียว ท่ีเรียกวา่ คีโอต คือ
แผงกรอบรูปขนาดใหญ่ท่ีตั้งชิดไวก้บัผนงัโบสถ์ และยงัมีแท่นวางรูปไอคอนตั้งไว้
ตรงหนา้แผงน้ีอีกดว้ย 
 พืน้ทีสู่ง ท่ีถดัมาจากหอ้งพระแท่นบูชาชิดกบัผนงัไอคอนนาสตาส (แผง
กั้นรูปบูชา) นั้นมีพื้นระดบัเดียวกนักบัหอ้งพระแท่นบูชาแต่สูงกวา่ส่วนกลางของพื้น
โบสถย์ืน่ออกมาอีกไม่มาก เรียกวา่ โซลยีา 
 ตรงส่วนกลางของ โซลียา ซ่ึงอยู่ตรงข้ามกับประตูกษตัริยมี์พื้นท่ียื่น
ออกมาอีก เรียกว่า อัมโวน  คือมุขท่ียื่นออกมาจากโซลียา บนพื้นท่ีบริเวณอมัโวนน้ี 
พระสังฆานุกรจะใชเ้ป็นพื้นท่ียืนส าหรับกล่าวค าภาวนา และอ่านพระคมัภีร์ และบน
พื้นท่ีส่วนน้ีของอมัโวนยงัใชเ้ป็นบริเวณท่ีมอบศีลมหาสนิทแก่ฆารวาสชาวคริสเตียน
ออร์โธด็อกซ์อีกดว้ย 
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ลกัษณะภายในของโบสถค์ริสเตียนออร์โธด็อกซ์ 

 ส่วนขอบสุดชิดกบัผนงัโบสถ์เรียกว่า คลีโรสต์ เป็นพื้นท่ีส าหรับผูอ่้าน
บทภาวนา และนกัร้องประสานเสียงประจ าโบสถ์ 
 ตรงบริเวณพื้นท่ีของคลีโรสต์น้ีจะมีธงไอคอนตั้งอยู่เรียกว่า โหรูกวี มี
ลกัษณะเป็นผืนธงท่ีเป็นผา้ผืนธงท่ีท าจากแผน่เหล็กทองเหลืองก็ไดโ้ดยมีรูปไอคอน
ติดอยูต่รงกลางธง มีเสาท่ีท าจากไมย้าวประมาณสามเมตรมีฐานส าหรับปักเสาธงตั้ง
ไว ้เสาธงไอคอนน้ีใชถื้อเดินน าเม่ือมีพิธีเดินเวยีนภาวนารอบโบสถ ์

 ภายในโบสถย์งัมี คานูนนิก ตั้งอยูอี่กดว้ย มีลกัษณะเป็นโตะ๊ขนาดไม่สูง
มากนกั ซ่ึงบนโตะ๊นั้นจะมีแท่นพระกางเขนส าหรับปักเทียนท่ีมีรูปพระเยซูคริสตถู์ก
ตรึงอยู ่ ส่วนใหญ่จะท าจากทองเหลือง ใชส้ าหรับปักเทียนสวดภาวนาหรือประกอบ
พิธีกรรมภาวนาต่อพระเจา้ใหแ้ก่ดวงวิญาณผูล่้วงลบัไปแลว้ 
 ยงัมีอีกส่ิงหน่ึงท่ีตั้งอยูห่นา้รูปไอคอนเคารพ นั้นก็คือ เชิงตะเกยีงปัก
เทยีน ใชใ้หส้ าหรับ ฆารวาสไดม้าปักจุดเทียนสวดภาวนาบนเชิงตะเกียงปักเทียนนั้น
ต่อรูปเคารพบูชาแต่ละรูป 
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 ตรงเพดานบริเวณส่วนกลางเหนือข้ึนไปจากพื้นโบสถ์จะมีโคมไฟระยา้ 
ท่ีเรียกว่า ปานีกาดีโล่ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นช่อกระเชา้ดวงโคมไฟหลายดวงบนนั้นขนาด
ใหญ่แขวนอยู ่ปานีกาดีโล่ น้ีจะถูกจุดข้ึนในช่วงส าคญัๆของการฉลองสวดภาวนาต่อ
พระเจา้ในโบสถ ์

 
บาทหลวงผู้ประกอบพธีิกรรมและชุดสงฆ์ส าหรับประกอบพธีิกรรม

ของพวกเขา 

 
ตามตวัอยา่งของโบสถ์ในพนัธสัญญาเดิมนั้นจะเห็นไดว้า่มีพระสงฆรู์ปแรก 

เหล่าพระสงฆแ์ละชาวเลว ี เหล่าพระสาวกเองก็ไดมี้การสถาปณาสมณศกัด์ิสงฆข์อง
โบสถ์คริสเตียนข้ึนดว้ยเช่นกนัในพนัธสัญญาใหม่ โดยแบ่งเป็นสามล าดบัชั้นสงฆ์
ด้วยกันคือ พระสังฆราช(พระบิชอป)  บาทหลวง และ พระสังฆานุกร (ผู ้ช่วย
บาทหลวง) 

บุคคลทั้งหมดเหล่าน้ี คือ สงฆผูป้ระกอบพิธีกรรมในโบสถ์ เพราะพวกท่าน
ไดผา่นการประกอบพิธีกรรมอุปสมบทแต่งตั้งแลว้ พวกท่านคือผูท่ี้ไดรั้บพระวิญญา
บริสุทธ์ิจากพระจิตเจา้ ส าหรับน าการประกอบพิธีกรรมในศาสนจกัรของพระคริสต์
เจา้ การประกอบพิธีกรรมบูชาพระเจา้นั้นเป็นการสอนให้เหล่าฆาราวาสในศาสน



 

 

800 
 

เกีย่วกบัพธีิกรรมบูชาพระเจ้าของคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ 
 

จกัรนั้นไดมี้ความเช่ือเป็นชาวคริสเตียนท่ีใชชี้วิตดว้ยการกระท าแต่ความดี  และการ
จดัการทางดา้นหนา้ท่ีการงานของศาสนจกัรอีกดว้ย 

ล าดบัสงฆ์ชั้นพระสังฆราชนั้น คือสมณศกัด์สงฆ์ท่ีสูงท่ีสุดของศาสนจกัร 
พวกท่านคือผูท่ี้ไดรั้บพระเกียรติพรสูงท่ีสุด พระสังฆราชนั้นยงัไดรั้บการเรียกขาน
อีกอยา่งหน่ึงว่า สงฆ์ชั้นสูง เพราะว่าพวกท่านมีล าดบัชั้นเป็นหัวหน้าของเหล่าสงฆ์
(บาทหลวง) พระสังฆราชสามารถเป็นน าการประกอบพิธีกรรมท่ีศาสนจกัรมีอยู่
ทั้งหมดได ้นั้นก็หมายความว่าล าดบัชั้นพระสงฆราชนั้นมีอ านาจหน้าท่ีไม่เพียงแค่
การน าประกอบพิธีกรรมทัว่ไปเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงการเป็นพระประธานในการท า
ศีลพิธีกรรมอุปสมบทใหแ้ก่ฆาราวาสผูท่ี้จะมาบาทหลวงในการประกอบพิธีกรรมใน
โบสถ์ได้ด้วย ทั้งน้ีพระสังฆราชยงัสามารถพระกอบพิธีกรรมเสกน ้ ามนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
รวมถึงการประกอบพิธีกรรมเสกผา้ศกัด์ิสิทธ์ิ(อนัติมิสต)์ ท่ีล าดบัชั้นบาทหลวงทัว่ไป
ไม่มีอ านาจในการประกอบพิธีกรรมเหล่าน้ีได ้

ตามล าดับสมณศักด์ของเหล่าพระสังฆราชนั้นในระหว่างพวกท่านด้วย
กนัเองจะมีสมณศกัด์ิเท่าเทียมกนัเพียงแต่วา่ จะต่างกนัตรงท่ีอายุพรรษาเท่านั้น และ
พระสังฆราชผูมี้อายพุรรษามากกวา่จะไดรั้บการเรียกขานวา่ พระสังฆราสพรรษาสูง
(พระอาร์ชบิชอป) ส่วนพระสังฆราชประจ าจงัหวดัใหญ่ จะไดรั้บการเรียกขานว่า 
พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑล ซ่ึงเรียกเป็นภาษากรีกไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ พระเมโทรโป
ลิแตน  ดงัมีตวัอย่างของพระสังฆราชประจ าหัวเมืองใหญ่ เช่น กรุงเยรูซาเลม กรุง
คอนสแตนตินโนเปิล (หวัเมืองกษตัริย)์ กรุงโรม    เมืองอเล็กซานเดีย  เมืองอนัติโอก 
และหัวเมืองแห่งศตวรรษท่ี 16  คือ กรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย ท่ีไดรั้บการเรียก
ขานวา่ พระอคัรสังฆราช 

ในช่วงปี ค.ศ.1721 ถึงปี ค.ศ.1917 ศาสนจกัรแห่งคริสเตียนออร์โธด็อกซ์
รัสเซีย มีการจกัตั้ งจดัการแห่งสภาสงฆ์ศกัด์ิสิทธ์ิข้ึน ในปี ค.ศ.   สภามนตรีสงฆ์
แห่งคริสตศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์รัสเซียได้มีการรวมองค์สภาสงฆ์ข้ึนอีกคร้ังเพื่อ
คดัเลือก “พระอคัรสังฆราชแห่งกรุงมอสโควแ์ละประเทศรัสเซียทั้งมวล” เพื่อเป็น
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ผูน้ าสงฆ์ในการดูแลจดัการศาสนจกัรคริสเตียนออร์โธด็อกซ์แห่งกรุงมอสโควแ์ละ
ประเทศรัสเซียทั้งมวล 

พระสังฆราชนั้นบางคร้ัง จะมีพระสังฆราชผูช่้วย ท่ีเรียกวา่ วคิาบิชอป ท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนกนัได ้

บาทหลวง ตามภาษากรีก เรียกว่า อีเยเรย หรือ พระสงฆ์ อยู่ในล าดบัชั้นท่ี
สองของสมณสงฆ์ รองจากพระสังฆราช เหล่าบาทหลวงนั้นนั้นจะไดรั้บพรอนุญาติ
จากพระสังฆราชใหห้เป็นผูน้ าประกอบพิธีกรรมในโบสถ์ได้ทุกพิธีกรรม ยกเวน้
พิธีกรรมของพระสังฆราสเท่านั้นคือ พิธีกรรมศีลอุปสมบท และพิธีกรรมเสกน ้ ามนั
ศกัด์ิสิทธ์ิ รวมถึง พิธีกรรมเสกผา้ศกัด์ิสิทธ์ิ (อนัติมิสต์) ท่ีเหล่าบาทหลวงน าการ
ประกอบพิธีกรรมน้ีไม่ได ้

กลุ่มสังคมชาวคริสเตียน อยู่ภายใต้การดูแลทางด้านศีลธรรมของผูเ้ป็น
บาทหลวงประจ าโบสถ ์ลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่ ศาสนจกัรประจ าต าบล 

ผูช้ายท่ีจะเขา้รับการอุปสมบทนั้นมีดว้ยกนัสองทางคือ ผูส้มรสแลว้ และผูท่ี้
เป็นพระฤาษี(ไม่ไดส้มรส) 

สมณสงฆ ์ ในกลุ่มของบาทหลวงนั้นก็มีสมณศกัด์ิดว้ยกนัดงัน้ีคือบาทหลวง
ผูท้รงคุณค่าและมีอายพุรรษาในการรับใชพ้ระเจา้ท่ียาวนาน จะไดต้ าแหน่งสมณศกัด์ิ
ท่ีเรียกวา่ โปรโตเยเรย คือผูท่ี้มีอายแุก่พรรษากวา่บาทหลวงทัว่ไป โดยทัว่ไปมี
ต าแหน่งเป็นเจา้อาวาสประจ าโบสถ ์ แต่ในชั้นสมณสงฆร์ะหวา่งพวกท่านนั้นผูท่ี้เป็น
หวัหนา้สุด เรียกวา่ โปรโตปรีสวเิตอร์ 

แต่ในกลุ่มชั้นของบาทหลวงนั้น ยงัมีผูท่ี้มาจากพระฤาษี (คือผูท่ี้ให้สัญญาต่อ
พระเจา้ในการถือศีลพรหมจรรยต์ลอดชีวติ) ถา้ไดรั้บการอุปสมบทให้เป็นผูป้ระกอบ
พิธีแลว้ จะเรียกวา่ พระบาทหลวง หรือ  แฮโรมงั คือบาทหลวงท่ีมาจาพระฤาษี พระ
บาทหลวงเหล่าน้ีจะประจ าอยูต่ามอารามท่ีมีพระจ าพรรษา บางคร้ังเม่ือมีอายุพรรษาท่ี
นานก็จะได้รับเล่ือนสมณศักด์ิเป็น ฮีกูแมน  หรือ สมณศักด์ิท่ีสูงข้ึนไปอีกคือ            
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อาร์ฮีมอนไดรฟ์ ซ่ึงจากชั้นสมณศกัด์ิ อาร์ฮีมอนไดรฟ์ น้ี จะไดรั้บการคดัเลือกให้เป็น 
พระบิชอป ตามความสมควร 

พระสังฆานุกร (ดีคอน) เป็นชั้นสมณศกัดส์งฆเ์ร่ิมแรกผูน้อ้ยสุด ค าวา่ ดีคอน
ตามภาษากรีกมีความหมายวา่ ผูรั้บใช ้

พระสังฆานุกรนั้นจะเป็นผูช่้วยพระสังฆราช และบาทหลวงในพิธีกรรมศีล
ต่างๆในโบสถ ์แต่ไม่สามารถน าการประกอบพิธีเองได ้

พิธีกรรมบูชาในโบสถ์นั้ นบางคร้ังก็ไม่จ  าเป็นต้องมีพระสังฆานุกรก็ได ้
เพราะบ่อยคร้ังท่ีคริสตศาสนจกัรหลายแห่งมีการประกอบพิธีกรรมในโบสถ์โดยไม่
ตอ้งมีพระสังฆานุกรช่วย 

มีพระสังฆานุกรบางท่านอาจไดรั้บการเรียกขานวา่ โปรโตดีคอน คือ ผูเ้ป็น
หวัหนา้ดีคอน นั้นเอง 

พระฤาษีท่ีไดรั้บศีลบวชคร้ังแรกเขา้เป็นพระสาฆานุกรนั้นจะไดรั้บการเรียก
ขานวา่  เยเรดีคอน แต่ถา้มีอายพุรรษามากก็อาจไดรั้บสมณศกัด์ิเป็น อาร์ชดีคอน 

นอก เห นือจ ากล า ดับชั้ นของสมณสง ฆื ท่ี ก ล่ า วม าข้า งต้น น้ี แล้ ว                 
ในคริสตศาสนจกัรยงัมีล าดบันอ้ยกวา่น้ีลงมาอีกท่ีให้บริการช่วยการพิธีกรรมภายใน
โบสถ์ นั้นก็คือ อีโปดีคอน ผู้อ่านบทสดุดี และ คนถือเทียน พวกเขาก็อยู่ในล าดบัท่ี
ต ่าลงมาจากสมณสงฆข์องโบสถด์ว้ยเหมือนกนัแต่ยงัไม่ไดรั้บการอุปสมบท เพียงแต่
ไดรั้บพรอนุญาติจากพระสังฆราชใหช่้วยงานในพิธีกรรมของโบสถเ์ท่านั้น 

ผู้อ่านบทสดุดี มีหนา้ท่ีคือ เตรียมบทสรรเสริญภาวนาในวนันั้น ๆ อ่าน และ
ร้องบทสรรเสริญในระหวา่งพิธีกรรมสวดภาวนาในโบสถต์รงคลีโรสต ์ หรือแมแ้ต่
ช่วยบาทหลวงท่ีเดินทางไปประกอบพิธีกรรมตามบา้นของฆาราวาสดว้ย 

คนถือเทียน มีหนา้ท่ีถายในโบสถคื์อ ตีระฆงัเพื่อเรียกปุถุชนชาวคริสเตียน
ใหเ้ขา้มาในโบสถเ์พื่อร่วมพิธีกรรมภาวนา จุดเทียนภายในโบสถ ์ เตรียมตะเกียง
ก ายาน ช่วย ผูอ่้านบทสดุดี ในการอ่าน หรือร้อง บทสรรเสริญ เป็นตน้ 



 

 

803 
 

เกีย่วกบัพธีิกรรมบูชาพระเจ้าของคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ 
 

อโีปดีคอน มีหนา้ท่ีช่วยเตรียมเคร่ืองสังฆภณัฑพ์ิธีกรรมของพระสังฆราชใน
โบสถร์ะหวา่งพิธีกรรม ช่วยพระสังฆราสใส่ชุดสงฆส์ าหรับประกอบพีกรรมใน
โบสถ ์  รวมถึงช่วยถือเชิงเทียนประจ าพระสังฆราช (เชิงเทียนสองช่อ และเชิงเทียน
สามช่อ) เพื่อในระหวา่งพิธีกรรมจะตอ้งมอบให้พระสังฆราสใหพ้รโดยท า
เคร่ืองหมายเทียนไขวแ้ก่ฆาราวาสผูม้าร่วมพิธีกรรมภาวนาในโบสถ ์

สงฆผ์ูป้ระกอบพิธีกรรมบูชาพระเจา้ จะตอ้งสวมชุดเฉพาะส าหรับประกอบ
พิธีภายในโบสถเ์ท่านั้น เรียกวา่ ชุดสงฆ์พธีิกรรม โดยชุดสงฆพ์ิธีกรรมน้ี ท าจากวสัดุ
ผา้ปักลายเน้ือดี ท่ีมีการปักลายประดบับนชุดสงฆเ์ป็นเคร่ืองหมายรูปกางเขน 

ชุดสงฆข์องพระสังฆานุกร ประกอบไปดว้ย ชุดคลุม  ผ้าปีกเทวดา และ 
ปลอกแขนกางเขน 

 
ชุดสังฆภณัฑ์ประจ าต าแหน่งช้ันพระสังฆานุกร 

ชุดคลุม  มีลักษณะเป็นชุดยาวทั้งตวัไม่มีการเย็บตดัต่อทั้งด้านหน้าและ
ดา้นหลงั คอมีลกัษณะเปิดเป็นรูขนาดใหญ่ผา่คอมีกระดุมเยบ็ส าหรับปิดเปิด แขนเส้ือ
มีลกัษณะยาวปลอกแขนเส้ือเปิดกวา้ง ชุดคลุมน้ีมีไวส้ าหรับชั้นพระสังฆานุกร ลงไป 
ผูช่้วยพระสังฆานุกร ผูอ่้านบทภาวนา และผูใ้ห้บริการช่วยในพิธีกรรมท่ีเป็นผูช้ายใน
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หอ้งพระแท่นบูชา ชุดคลุมน้ีมีความหมายวา่ การมีจิตใจท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ  ท่ีพร้อมรับ
ใชพ้ระเจา้ต่อการเป็นสงฆใ์นอนาคต 

ผ้าปีกเทวดา มีลกัษณะเป็นชายผา้ยาวขาด 2 เมตร เป็นวสัดุท่ีท ามาจาก
เน้ือผา้เดียวกนักบัชุดคลุม ใชส้ าหรับพาดไหล่ทบัไปบนชุดคลุมทางฝ่ังซา้ยของพระ
สังฆานุกร ความหมายของผา้ปีกเทวดาคือ พระพรของพระเจา้ท่ีพระสังฆานุกรได้
รับมา เม่ือคร้ันไดรั้บเขา้ศีลอุปสมบท 

ปลอกแขนกางเขน มีลักษณะเป็นปลอกสวมแขนท่ีใช้เชือกร้อยยึดเข้า
ดว้ยกนั ปลอกแขนกางเขนน้ีมีลกัษณะความหมายท่ีส่ือไดว้า่ เหล่าพระสงฆผ์ู ้

ชุดสังฆภัณฑ์ประจ าต าแหน่งช้ันบาทหลวง 
ประกอบพิธีกรรมนั้นจะสวมใส่อยู่ขณะก าลงัประกอบพิธีกรรมบูชาพระเจา้ตาม
ความเช่ือของชาวคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ ท่ีกรปอไปด้วยพลังพรท่ีไม่ใชแค่ตัว
พระสงฆ์ผูป้ระกอบพิธีกรรม แต่บริบูรณ์ไปด้วยพระพรสถิตจากพระผูเ้ป็นเจา้โดย
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แท้จริง ความหมายของปลอกแขนกางเขนคือเชือกล่ามข้อพระหัตร์ของพระเยซู
คริสตใ์นช่วงเวลาท่ีพระองท์รงทนทุกขท์รมานอยู ่

ชุดสงฆช์ั้นบาทหลวงในพิธีกรรมประกอบไปดว้ย ชุดคลุมช้ันใน ผ้าเอปี-
ตราฮีลคล้องคอ สายกางเขนรัดเอว ปลอกแขนกางเขน และชุดเฟโลน (หรือชุดคลุม
สงฆ์ด้านนอก) 

ชุดคลุมด้านใน หรือโปเดรียสนิก นั้นมีเพียงไม่ก่ีลกัษณะท่ีมีความแตกต่าง
จากชุดคลุมของพระสังฆานุกร ตรงท่ีท าจาวสัดุผา้ขาวเน้ือบางมีแขนเส้ือยาวและแคบ
มีเชือกยาวเยบ็ติดอยูท่ี่ปลายแขนเส้ือใช้ส าหรับพบัรอบปลายแขนเส้ือให้ยึดแน่นกบั
แขนผูส้วมใส่ ชุดคลุมด้านท่ีเป็นสีขาวให้ความหหมายต่อพระสงฆ์ว่า บุคคลผูน้ั้น
จะตอ้งมีจิตใจท่ีสะอาดและบริสุทธ์ิ และใช้ชีวิตท่ีถูกตอ้งตามศีลธรรมของศาสนา 
นอกเหนือจากน้ีแลว้ ชุดคลุมดา้นในน้ี ยงัใชร้ าลึกถึงเม่ือคร้ังท่ีองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้
ยงัมีพระชนม์ชีพอยู่บนแผ่นดินโลก พระองค์ได้ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดคลุมร า
ลองท่ีมีลกัษณะเดียวกนัน้ี ในการปฏิบติัพระกรณียกิจ แห่งการไถ่ถอนเพื่ออพวกเรา
ทุกคน 

ผ้าอีเปตราฮีล คล้องคอ     มีลักษณะเหมือนกับผา้ปีกเทวดาของพระ
สังฆานุกร ต่างกนัตรงท่ี ผา้อีเป ตราฮีลคลอ้งคอ นั้น เป็นงานเยบ็ผา้ปีกสองผืนคลอ้ง
เขา้ดว้ยกนัเพื่อใชค้ลอ้งคอของบาทหลวงผูป้ระกอบพิธีได ้ผา้อีเปตราฮีลคลอ้งคอ นั้น
ใหค้วามหมายของตวัมนัเองไดว้า่ มีลกัษณะพิเศษของพระพรจากพระเจา้ท่ีเหนือกวา่
พระสังฆานุกรสองเท่า ท่ีบาทหลวงมีสิทธ์ิในกอบประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ได ้แต่ถา้
ไม่มีผา้อีเปตราฮีลคลอ้งคอ บาทหลวงก็ไม่มีสิทธ์ิอ านาจในการประกอบพิธีได ้ไม่วา่
จะเป็นพิธีกรรมใด ๆ ก็แลว้แต่ ดงัท่ีพระสังฆานุกรไม่มีผา้ปีกเทวดาก็เช่นเดียวกนั 

สายกางเขนรัดเอว ใช้ส าหรับคาดรัดเอวหลงัจากสวมชุดคลุมดา้นในและ 
ผา้อีเปตราฮีล คล้องคอ แลว้ ส่ิงน้ีให้ความหมายไดว้่า มีความพร้อมท่ีจะให้บริการ
พระเจา้ และยงัมีความหมายอีกอยา่งหน่ึงดว้ยเช่นกนัวา่มีพระก าลงัพรของพระเจา้มา
สถิตช่วยเหลือต่อตวัสงฆผ์ูรั้บใชง้านในพระเจา้ สายกางเขนรัดเอวน้ียงัเป็นการร าลึก
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ถึงเม่ือคร้ังหน่ึงท่ีพระเยซูคริสต์เจา้ไดใ้ช้ผา้รัดเอวน้ีไวใ้นระหว่างท่ีพระองค์ไดท้รง
ช าระลา้งเทา้ของเหล่าสาวกของพระองคใ์นช่วงเวลาพระกระยาหารเยน็ม้ือสุดทา้ย 

ชุดเฟโลน หรือ ชุดคลุมสงฆ์ด้านนอก ใชส้ าหรับผูเ้ป็นบาทหลวงสวมคลุม
ใส่ทบั หลงัจากท่ีท าการสวมใส่ชุดสงฆ์อย่างอ่ืนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ลกัษณะของ
ชุดเฟโลนคือเป็นชุดยาว ชายดา้นล่างเปิดกวา้งไม่มีแขน ชุดคลุมสง์ดา้นนอกนั้น เป็น
การร าลึกถึงท่ีเม่ือคร้ันหน่ึง ท่ีองคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ผูต้อ้งทรงทนทุกขท์รมานไดท้รง
ฉลองพระองค์ด้วยชุดคลุมยาวแบบเดียวกันน้ีร้ิวท่ีเย็บประดับไปตามขอบผา้ มี
ลกัษณะท่ีเป็นการร าลึกถึงพระโลหิตของพระองคท่ี์ไหลรินไปตามชุดฉลองพระองค์
เท่ือคร้ังท่ีทรงถูกทรมาน ทั้ งน้ีชุดคลุมสงฆ์ยงัเป็นสัญญาลักษณ์แก่บาทหลวงผู ้
ประกอบพิธีให้ระลึกอยูเ่สมอว่า จะตอ้งวางตวัเองให้ถูกตอ้งเป็นธรรมอยูต่ลอดเวลา 
ต่อการงานปฏิบติัหนา้ท่ีรับใชพ้ระเจา้ถวายพระเจา้ 

ด้านนอกสุดของชุดคลุมสงฆ์จะมีสร้อยห้อยคอแขวนอยู่บนหน้าอกคือ 
พระกางเขนคล้องคอบาทหลวง  

และเพื่อเป็นเกียรติแก่บาทหลวงผูถ้วายงานรับใชแ้ก่พระเจา้เป็นระยะเวลา
ยาวนาน ก็จะมีเคร่ืองสงฆป์ระดบัเกียรติแก่บาทหลวงผูน้ั้น คือ ผ้าสกระบองกางเขน
คล้องข้าง มีลักษณะเป็นส่ีเล่ียมผืนผา้เย็บลงบนแผ่นไม่บาง ๆ ตรงมุมปลายสุด
ส่วนบนมีผา้ลิปบิ้นเยบ็ยึดติดไวส้ าหรับคลอ้งแขวงลงมาจากทางศรีษะเหนือไหล่ลง
มาให้ห้อยอยู่ทางบั้นเอวฝ่ังขวาของตวับาทหลวงผูส้วมใส่ โดยมีการส่ือความหมาย
ไดว้่าดาบหรืออาวุธแห่งจิตวิญญาณ ซ่ึงมีความหมายเดียวกนักบั หมวกกามีลาฟก้า 
และ หมวกสกฟีูยา่ 

พระบิชอป (พระสังฆราช) จะสวมชุดสงฆ์เดียวกนักบัชั้นบาทหลวง คือมี 
ชุดคลุมด้านในหรือโปเดรียสนิก ผ้าอีเปตราฮีลคล้องคอ สายผ้ากางเขนรัดเอว ปลอก
แขนกางเขน จะมีต่างกนัเพียงไม่ก่ีช้ินคือ ชุดคลุมสงฆด์า้นนอกท่ีเรียกวา่ ชุดคลุมซัก
โกส ผ้าสบงกางเขนคล้องข้าง ท่ีมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้และใช้แขวงให้ปลาย
เหล่ียมห้อยลงมาและมีตรากางเขนปักประดบัอยู่ตรงกลาง นอกเหนือจากน้ีแลว้ยงัมี 
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ช้ินอ่ืนเพิ่มเติมมาอีกคือ ผ้าคลุมไหลพระสังฆราส หรือ ผ้าโอโมโฟร์  และหมวกมงกุฎ
พระสังฆราช หรือเรียกวา่ มีทรา 

ชุดคลุมซักโกส เป็นชุดคลุมสวมใส่ดา้นนอกสุดของเคร่ืองทรงสงฆล์ าดบั
ชั้นพระสังฆราช มีลกัษณะคลา้ยกบัชุดคลุมของพระสังฆานุกร แต่มีความแตกต่างกนั
ตรงท่ี ตั้งแต่ปลายแขนไล่ลงมาดา้นขา้งจนถึงปลายขอบดา้นล่างสุดไม่มีการเยบ็ติด
เขา้ด้วยกนั แต่มีกระดุมส าหรับยึดและถอดออกได้ ดงันั้นแล้วชุดคลุมซักโกสของ
พระสังฆราชนั้นเราสามารถจะมองเห็นชุดคลุมชั้นในจากด้านขา้งของชุดคลุมซัก
โกสได้ ความหมายของชุดคลุมซักโกสของพระสังฆราช กบัชุดคลุมชั้นนอกของ
พระบาทลวงนั้นมีความหมายท่ีส่ือถึงชุดคลุมของพระคริสตเ์จา้เม่ือคร้ันท่ีพระองคไ์ด้
ทรงฉลองเม่ือทรงทนทุกขท์รมาน 

ชุดสังฆภัณฑ์ประจ าต าแหน่งพระสังฆราช 
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ผ้าสบงกางเขนคล้องข้าง มีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ ใช้สวมลงมาทาง
ศรีษะเหนือไหล่ลงมาด้านขา้งให้ห้องอยู่ทางบั้นเอวฝ่ังขวาของตวัผูส้วมใส่ ใช้เป็น
รางวลัใหแ้ก่สงฆผ์ูมี้ความดีเลิสต่อการรับใชใ้นพระเจา้จึงมีสิทธิท่ีจะแขวงเคร่ืองทรง
สงฆป์ระเภทน้ีได ้ผา้สบงกางเขนคลั้งขา้งน้ี บางคร้ังพระสงฆช์ั้นพระสังฆราชมีสิทธ์ิ
ท่ีจะแขวงเคร่ืองทรงสงฆ์ชนิดน้ีได ้รวมทั้ง บาทหลวงชั้นผูใ้หญ่ (โปรโตเยเรย)์  การ
สวมใส่นั้นจะห้อยแขวนไปทางขวาของตวัผูส้วมใส่ ส่วนผา้กระบอกกางเขนคลอ้ง
ขา้งนั้นจะห้อยแขวงไปทางซ้าย ส าหรับพระสงฆ์ชั้นอาร์ฮิมอนไดรฟ์นั้น จ  าเป็น
จะตอ้งสวมใส่ผา้สบงกางเขนคลอ้งขา้งเหมือนดั้ง ชั้นพระสังฆราสดว้ยเช่น ผา้สบง
กางเขนคล้องขา้งและผา้กระบองกางเขนคล้องขา้งนั้น มีความหมายท่ีส่ือถึงการมี
อาวธุทางจิตวญิญาณ นั้นก็คือพระด ารัสของพระเจา้ ท่ีผูส้วมใส่เคร่ืองทรงสงฆช์นิดน้ี
จะตอ้งเพียบพร้อมไปดว้ยรูปลกัษณ์ของจิตวิญญาณแห่งคุณความดี ท่ีพร้อมท่ีจะต่อสู้
กบัความชัว่ร้ายท่ีไร้ซ่ึงความเช่ือและความไม่ประสงคดี์ในพระเจา้ 

บนไหล่ของชุดคลุมซกัโกสของพระสังฆราช จะมี ผ้าโอโมโฟร์ พาดไหล่
อยู ่ ลกัษณะของผา้โอโมโฟร์พาดไหล่ คือเป็นผนืผา้หนามีลายรูปกางเขนปักประดบั
อยู ่ กวา้งประมาณยีสิ่บเซนติเมตรยาวประมาณหน่ึงร้อยยีสิ่บเซ็นติเมตร ใชส้ าหรับ
วางพาดบนไหล่ดา้นหลงัของพระสังฆราช ปลายผา้หอ้ยหยอ่นลงมาบนอกทั้งสอง
ขา้งดา้นหนา้ปลายยาวลงมาชิดกนั ผา้คลุมไหล่พระสังฆราชมีความหมายตามภาษา
กรีกวา่ แบกรับบนไหล่ ผา้โอโมโฟร์น้ีมีไวส้ าหรับพระสงฆช์ั้นบิชอป (พระสังฆราช) 
ข้ึนไปเท่านั้น  ถา้พระสังฆราสไม่มีผา้โอโมโฟร์คลุมไหล่แลว้ ก็เปรียบไดก้บั
บาทหลวงไม่มีผา้อีเปตราฮีลคลอ้งคอดว้ยเช่นกนั ดงันั้นก็จะไม่สามารถประกอบพิธี
ใด ๆ ไดเ้ช่นกนั ผา้โอโมโฟร์ของพระสังฆราชนั้นเป็นการระลึกวา่เตือนวา่ 
พระสังฆราชผูน้ั้นจะตอ้งดูแลปุถุชนของตนให้รอดพน้จากความหลงผดิ ดงัค าสอน
ของสุภาษิตในพระคมัภีร์เร่ืองผูเ้ล้ียงแกะท่ีดี ท่ีผูเ้ล้ียงแกะคนนั้นออกไปตามหาแกะท่ี
สูญหายของตนจนเจอแลว้แบกพากลบัมาบนไหล่ของตน 
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บนหนา้อกของพระสังฆราชนอกจากจะมีพระกางเขนแขวนหอ้ยอยูย่งัมีอีก
ส่ิงหน่ึงท่ีหอ้นแขวนอยูคู่่กนั นั้นคือ สร้อยปานาเกยี มีความหมายไดว้า่ “ความ
ศกัด์ิสิทธ์ิทั้งมวล”  มีลกัษณะเป็นรูปวงกลมขนาดไม่ใหญ่ มีรูปของพระเยซูคริสต ์
หรือ รูปพระแม่มารียอ์ยูต่รงกลาง มีการประดบัประดาดว้ยหินอญัมณีหลากหลายสี
ดว้ยกนั 

บนศรีษะของพระสังฆราชจะมี มงกุฏมีทรา สวมใส่อยู ่ บนมงกุฏมีทรานั้น
จะมีรูปไอคอนขนาดเล็กรวมถึงหินอญัมณีขนาดเล็กหลากหลายสีประดบัอยู่ มงกุฏ
มีทรา นั้นมีความหมายแก่ตวัมนัเองวา่ เม่ือคร้ันหน่ึงพระเยซูคริสตเ์จา้ไดท้รงสวมใส่
มงกุฏท่ีท าจากตน้หนามเม่ือคร้ังท่ีพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมาน  พระบาทหลวงชั้น
อาร์ฮีมอนไดรฟ์ยงัสามารถสวมใส่มงกุฎมีทราไดด้้วยเช่นกนั และในบางคร้ังบาง
โอกาสพระสังฆราชยงัสามารถมอบเล่ือนสมณสงฆ์ชั้ นมงกุฎมีทราน้ีแก่พระ
บาทหลวงชั้นผูใ้หญ่ทัว่ไป ท่ีมีคุณสมบติัน่ายกย่องสรรเสริญหรือมีอายุพรรษาของ
การรับใช้ต่อพระเจา้ท่ียาวนานให้สวมใส่แทนหมวกคามีลาฟกา้ของบาทหลวง ได้
ดว้ยเช่นกนั 

ในระหว่างพิธีกรรมบูชาพระเจา้ พระสังฆราสยงัมีไมเ้ทา้ประจ าต าแหน่ง
ตนเอง ท่ีเรียกว่า ไม้เท้าพระสังฆราช เป็นเคร่ืองสังฆภณัฑ์เพิ่มข้ึนอีกช้ินหน่ึงดว้ย 
เป็นการแสดงออกถึงอ านาจสูงสุดในการดูแลฝูงแกะ ของผูเ้ล้ียงแกะท่ีดี นอกจากน้ี
พระสงฆ์ชั้น อาร์ฮีมอนไดรฟ์และ อีกูแมน ท่ีเป็นเจา้อาวาสประจ าอารามต่าง ๆ  ยงั
สามารถมีไมเ้ทา้ประจ าต าแหน่งน้ีไดด้ว้ยเช่นกนั 

ในระหวา่งมีพิธีกรรมภาวนาบูชาพระเจา้นั้น พระสังฆราชจะมีพรมรองเทา้
ท่ีเรียกว่า พรมโอนเลซ  มีลกัษณะเป็นผืนพรมวงกลมไม่ใหญ่มากนัก โดยจะมีรูป
พญาอินทรีย์บินอยู่เหนือเมืองอยู่ตรงกลางพรมนั้นด้วย ซ่ึงให้ความหมายได้ว่า 
พระสังฆราชเปรียบไดก้บัพญาอินทรีย ์ท่ีก าลงับินข้ึนจากแผน่ดินสู่ทอ้งฟ้าสวรรค ์

ชุดล าลองของพระสังฆราช บาทหลวงและพระสังฆานุกร จะสวมใส่ชุด
คลุมยาวทั้งตัวมีแขน ท่ีเรียกว่า ชุดโปเดียสนิก ส่ิงท่ีแขวงอยู่บนหน้าอกนอกชุด



 

 

810 
 

เกีย่วกบัพธีิกรรมบูชาพระเจ้าของคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ 
 

โปเดียสนิกของพระสังฆราชนั้นจะเป็น สร้อยพระกางเขนและ สร้อยปานาเกีย ส่วน
พระบาทหลวงก็จะแขวนเฉพาะสร้อยพระกางเขนเท่านั้น 

 

 
ขั้นตอนส าคญัที่สุดในการถวายพธีิบูชา และความหมาย 

 
เน้ือหาเก่ียวกบัพลานุภาพและความหมายของพระธรรมล ้าลึกอธิบายไวใ้นหวัขอ้ท่ี

สิบ เร่ืองสัญลกัษณ์ทางความเช่ือ 

ศีลล้างบาปและการเจมิน า้มัน 
ก่อนประกาศพิธีกรรมศีลล้างบาปนั้น เราจะได้รับนามเพื่อเป็นเกียรติแก่

นกับุญองคใ์ดองคห์น่ึงของพระศาสนจกัรออร์โธดอกซ์ โดยในพิธีกรรมน้ีพระสงฆ์
จะท าหมายส าคญัมหากางเขนสามคร้ังเหนือผูเ้ขา้รับศีลลา้งบาปและสวดภาวนาต่อ
พระเจา้เพื่อโปรดทรงพระเมตตาต่อคนผูน้ั้น และเม่ือรับเขาเขา้เป็นส่วนหน่ึงของ
พระศาสนจักรศักด์ิสิทธ์ิโดยผ่านศีลล้างบาปแล้ว เขาจักมีส่วนร่วมในพระพร
ศกัด์ิสิทธ์ินิรันดร 

เม่ือไดเ้วลาประกอบพิธีศีลลา้งบาปแลว้ พระสงฆ์จะสวดภาวนาต่อพระเจา้
เพื่อขอให้ทรงขบัไล่ความชัว่ร้ายและวิญญาณท่ีไม่บริสุทธ์ิทั้งปวงท่ีแฝงเร้นและหยัง่
รากอยู่ในหัวใจของเขา และขอให้พระองค์โปรดให้เขาเป็นสมาชิกของพระศาสน-
จกัรและเป็นทายาทแห่งพระพรอนัศกัด์ิสิทธ์ินิรันดร ผูท่ี้ไดรั้บศีลลา้งบาปประกาศละ
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ทิ้งและสัญญาว่าจะไม่ตกเป็นทาสปิศาจชั่วร้าย หากแต่จะยอมจ านนต่อพระคริสต ์
และขานหลกัความเช่ิอเพื่อเป็นการยืนยนัความเช่ือในพระคริสตด์ว้ยวา่พระองคท์รง
เป็นกษตัริยแ์ละทรงเป็นพระเจา้ ในกรณีท่ีท าพิธีศีลลา้งบาปให้ทารกนั้น ผูอุ้ปถมัป์
ของเด็กคือพ่อทูนหัวหรือแม่ทูนหัวจะเป็นผูท้  าการประกาศละทิ้งปิศาจชัว่ร้ายและ
ความชัว่ร้ายและประกาศยอมรับสัญลกัษณ์ความเช่ือ ผูอุ้ปถมัป์น้ีจะเป็นผูป้กปักรักษา
ความเช่ือของผูท่ี้ไดรั้บศีลลา้งบาปและถือเป็นหนา้ท่ีของตนในการสอนความเช่ือแก่
เขาเม่ือถึงวยัอนัควร ทั้งยงัตอ้งรับผิดชอบดูแลให้เขาด าเนินชีวิตเฉกเช่นคริสตชน 
จากนั้นพระสงฆส์วดภาวนาขอใหพ้ระเจา้ทรงท าให้น ้ าท่ีอยูต่รงหนา้นั้นศกัด์ิสิทธ์ิ ให้
ทรงขบัไล่ความชัว่ร้ายจากน ้ านั้น และทรงท าให้น ้ านั้นเป็นบ่อเกิดของชีวิตใหม่และ
ศกัด์ิสิทธ์ิแก่ผูท่ี้ได้รับการล้างบาป พระสงฆ์ท าหมายส าคญัมหากางเขนในน ้ าสาม
คร้ัง คร้ังแรกท าโดยใชน้ิ้ว จากนั้นจึงท าโดยใชน้ ้ามนัศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงท่านจะใชเ้จิมผูท่ี้รับ
การลา้งบาปในท านองเดียวกนัเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของพระเมตตาของพระเจา้ท่ีทรงมี
ต่อเขา แลว้พระสงฆจ์ะจุ่มเขาลงในน ้าสามคร้ังและกล่าววา่ ‚ผูรั้บใชข้องพระเจา้ (ช่ือ) 
ไดรั้บการลา้งบาปในนามของพระบิดา อาเมน ในนามของพระบุตร อาเมน และใน
นามของพระจิตเจา้ อาเมน‛ ผูรั้บศีลลา้งบาปจะไดอ้าภรณ์สีขาวและไดรั้บกางเขนเพื่อ
สวมใส่ อาภรณ์สีขาวเป็นสัญลกัษณ์ของความบริสุทธ์ิทางวิญญาณของเขาหลงัจากท่ี
ได้รับศีลล้างบาปและเป็นการเตือนใจเขาว่าจากน้ีไปเขาตอ้งรักษาความบริสุทธ์ิน้ี 
ส่วนกางเขนเป็นสัญลกัษณ์ของความเช่ือในพระคริสตอ์ยา่งเป็นรูปธรรม 

 
หลงัจากนั้นทนัทีก็จะเป็น การเจิมน ้ามัน โดยพระสงฆ์เจิมส่วนต่าง ๆ ใน

ร่างกายของผูท่ี้รับการลา้งบาป พร้อมกล่าวว่า ‚ประทบัตรา (เคร่ืองหมาย) แห่งพระ
พรของพระจิตเจา้‛ ในเวลานั้นเอง ผูท่ี้เพิ่งไดรั้บศีลลา้งบาปก็ไดรั้บพระพรแห่งพระ
จิตเจา้ อนัจะท าให้เขาเติบโตและมีชีวิตทางวิญญาณท่ีแข็งแกร่ง การเจิม หน้าผาก 
หมายถึงการให้สติปัญญาไดรั้บการประสาทพระพร ตา จมูก ปาก  และ หู หมายถึง
การประสาทพระพรแก่ประสาทสัมผสั หน้าอก คือการประสาทพระพรแก่หวัใจ มือ 
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และ เท้า คือการประสาทพระพรแก่การกระท าและพฤติกรรมทั้งปวง เม่ือพระสงฆ ์
พร้อมทั้งผูรั้บศีลลา้งบาปและผูอุ้ปถมัป์เดินรอบแท่นน ้ ามนตส์ามรอบแสดงถึงการมี
จิตวิญญาณท่ีสงบเสง่ียมและมีความยินดีในวาระพิเศษน้ี เทียนส่องสวา่งท่ีถืออยูเ่ป็น
ดัง่สัญลกัษณ์ของการท่ีวิญญาณเกิดการรู้แจง้ การปลงผมผูรั้บการล้างบาปเป็นรูป
กางเขนแสดงถึงการอุทิศตนถวายแด่พระเจา้ 

 

ศีลสารภาพบาปและศีลมหาสนิท 

ผูท่ี้เขา้ในพิธีกรรมน้ีหลงัจากท่ีไดว้่างเวน้ไปนานพึงอดอาหารหลายวนั
เพิ่มเติมจากการ อดอาหารตามกฎท่ีก าหนดไวป้กติและเขา้ร่วมพิธีสวดมนตใ์นโบสถ์
ด้วย ส่วนผูท่ี้รับศีลมหาสนิทอย่างสม ่าเสมอบ่อย ๆ และสวดภาวนาทุกวนันั้นไม่
จ  าเป็นตอ้งอดอาหารเพิ่มเติมจากเดิม เราควรระลึกถึงบาปท่ีตนไดก้ระท า ใคร่ครวญ
ดว้ยความส านึกผิดและสวดภาวนาต่อพระเจา้ขอให้พระองค์ทรงเมตตาต่อวิญญาณ
ของตน เราควรเขา้ไปหาพระสงฆก่์อนเวลา ท่านจะท าพิธีสวดสั้น ๆ เพื่อยกโทษบาป
เบ้ืองหน้า แท่นวางรูปบูชา ‘analogies’    ได้                      ไว ้
                                                    คร้ัน       เห็นว่าผู ้
นั้นรู้สึกส านึกผดิจริงๆ จากการสารภาพบาปอยา่งสมบูรณ์และตั้งใจจะไม่กระท าบาป
ซ ้ า อีก  ก็ จ ะ วา งชายผ้าสบงสงฆ์  epitrachelion                    บาป
                                                            
                  ของพระเยซูคริสต์เองและท าหมายส าคญัมหากางเขนเพื่ออวย
พรเขา เม่ือผูส้ านึกบาปไดจู้บกางเขนแลว้ก็จากไปดว้ยสันติสุขอนัเป่ียมลน้และสวด
ภาวนาขอใหพ้ระเจา้ประทานใหเ้ขาไดรั้บศีลมหาสนิท 

ยามค ่าก่อนการรับศีลมหาสนิทนั้น เม่ืออยู่บา้นเราควรอ่านบทภาวนาก่อน
การรับศีลมหาสนิทและอ่ืน ๆ ตามท่ีพระสงฆ์ไดบ้อกไว ้การประกอบพิธีศีลมหา-
สนิทน้ีกระท าในช่วงพิธีกรรม ทุกคนท่ีไดส้ารภาพบาปจะตอ้งกล่าวซ ้ า บทภาวนา
ก่อนการรับศีลมหาสนิท เบา ๆ ร่วมกบัพระสงฆ ์และค านบัลงกบัพื้น (ยกเวน้ในวนั
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อาทิตย)์ ดว้ยจิตคารวะ จากนั้นเดินไปยงัถ้วยศีลศกัด์ิสิทธ์ิและรับมอบของขวญัอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นรูปธรรมคือปังและเหลา้องุ่นอนัหมายถึงพระกายและพระโลหิตของ
พระคริสตท่ี์แทจ้ริง ภายหลงัจากการรับศีลมหาสนิทและพิธีกรรมส้ินสุดลง จะมีการ
อ่านบทภาวนาเพื่อขอบคุณพระเจา้เพิ่มเติมเป็นพิเศษนอกเหนือจากการขอบคุณพระ
เจา้ในช่วงพิธีกรรม คนป่วยและคนชราจะไดรั้บศีลมหาสนิทจากพระสงฆท่ี์บา้นเป็น
การส่วนตวัหลงัจากท่ีไดท้  าการสารภาพบาปแลว้ 

 

ศีลอุปสมบท 
การบรรพชาน้ีจะกระท าในห้องพระแท่นบูชาหน้าโต๊ะพระแท่นศกัด์สิทธ์ิ 

Holy Table ในการประกอบพิธีกรรมตามล าดบัสมณศกัด์ิ (Hierarchical Liturgy) 
พระสังฆราชองค์หน่ึงจะท าการอุปสมบทสังฆานุกรหรือพระสงฆ์ แต่การสถาปนา
พระสังฆราชจะกระท าโดยคณะพระสังฆราชซ่ึงโดยทัว่ไปเป็นจ านวนสามองค์ ใน
การบรรพชา สังฆานุกร นั้นกระท าในพิธีกรรม หลังจากพิธีกรรมบูชาศีลมหาสนิท 
(พระมังสาและพระโลหิต) ‘Gifts’ (consecration of the Gifts) เพื่อแสดงวา่สังฆานุกร
ผูน้ั้นไม่ไดรั้บอ านาจให้ท าการน้ี ส่วนการบรรพชา พระสงฆ์ (บาทหลวง) จะกระท า
ในช่วง ‚พิธีกรรมของบทสวดแห่งความเช่ือ‛ ทนัทีหลงัจากเสด็จเขา้ของพระมงัสา
และพระโลหิต Great Entry เพื่อให้ผูท่ี้ไดรั้บการสถาปนาอุปสมบทสามารถเป็นผูท่ี้
ได้รับพระกรุณาอย่างเหมาะสมท่ีจะได้มีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรมเสก
พระมงัสาและพระโลหิต Gifts ศกัด์ิสิทธ์ิ การสถาปนา พระสังฆราช จะกระท า
ในช่วง ‚ประกาศศีลมหาสนิท Catechumens‛ หลังจาก สรรเสริญการเข้าประตู
กษตัริยค์ร้ังท่ีหน่ึง Small Entry ซ่ึงเป็นการแสดงว่าพระสังฆราชมีอ านาจในการ
สถาปนาบุคคลอ่ืนในล าดบัสมณสงฆ์ได้หลายระดบั ขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดในการ
อุปสมบทคือการวางมือจากผูมี้สมณศกัด์ิสูงกวา่พร้อมกบัอธิษฐานขอพระเมตตาของ
พระจิตเจา้แก่ผูเ้ขา้รับการอุปสมบท ดงันั้นจึงเรียกการน้ีวา่ ‚การวางมือ‛ (ภาษากรีก
เรียกวา่ ‚ฮีโรโตเนีย‛ – Hierotonia) 
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ก่อนอ่ืนใด จะมีสังฆานุกรหรือบาทหลวงพาผูท่ี้เข้ารับการบรรพชาไปยงั
พระแท่นโดยผา่นทางประตูกษตัริย ์ผูเ้ขา้รับการอุปสมบทเดินรอบพระแท่นสามรอบ 
จะหยุดเดินแต่ละคร้ังเม่ือจะจูบมุมพระแท่นทั้ งส่ีมุมและหมอบค านับลงต่อหน้า
พระสังฆราช จากนั้นเขาจะคุกเข่าตรงขวามือของมุมพระแท่น    หากผูน้ั้ นเป็น
สังฆานุกรจะคุกเข่าลงข้างหน่ึง หากเป็นพระสงฆ์จะคุกเข่าลงทั้ งสองข้าง และ
พระสังฆราชจะวางชายผา้สงฆ์คลุมไหล่ ‘omophophorion’ ของท่านบนศีรษะของ
เขา ท าหมายส าคญัมหากางเขนบนศีรษะของเขาสามคร้ัง และวางมือบนเขา ประกาศ
เสียงดงัวา่ ‚โดยอาศยัพระมหากรุณาของพระเจา้ (ช่ือ) ถูกยกข้ึนโดยผ่านการวางมือ 
ให้เขา้สู่การเป็นสังฆานุกร (หรือการเป็นบาทหลวง) ดงันั้น ขอเราจงสวดภาวนาให้
เขาเพื่อให้พระเมตตาแห่งพระจิตเจา้เสด็จมาเหนือเขา‛ แล้วคณะนักร้องประสาน
เสียงขานรับวา่ ‚คีรีเย เอลีโซน‛ (เป็นภาษากรีก แปลวา่ ‚ขอพระเจา้ทรงพระเมตตา‛ 
และพระสังฆราชจะมอบเคร่ืองแต่งกายแต่ละช้ินตามแต่ระดับของนวกะพร้อม
ประกาศวา่ ‚อกัซิโอส‛ (เป็นภาษากรีกวา่ ‚เหมาะสมยิ่งนกั‛) และกล่าวซ ้ าเช่นน้ีสาม
คร้ังโดยบรรดาพระสงฆแ์ละตามดว้ยคณะนกัร้องประสานเสียง เม่ือนวกะไดรั้บมอบ
อ านาจแลว้ บรรพชิตทุกองค์ท่ีอยูใ่นล าดบัชั้นเดียวกบันวกะทุกคนจะเขา้มาตอ้นรับ
เขาเป็นเพื่อนร่วมงาน และเขาจะร่วมท าพิธีในส่วนท่ีเหลือร่วมกบัพวกท่าน 

 
การสถาปนาพระสังฆราชก็คลา้ยคลึงกนั ยกเวน้ก่อนเร่ิมประกอบพิธีกรรม

นั้น ว่าท่ีพระสังฆราชจะยืนกลางโบสถ์และเปล่งเสียงประกาศยืนยนัความเช่ือและ
ปฏิญาณว่าจะปฏิบติัตามศีลบญัญติั ‘canons’ ของพระศาสนจกัรตลอดการปฏิบติั
หน้าท่ีรับใช้ และหลงัจากสรรเสริญการเขา้ประตูกษตัริยค์ร้ังท่ีหน่ึง ‘Small Entry’ 
แลว้    ในระหวา่งร้องบทสวดพระตรีเอกภาพ ‘Trisagion’      ก็จ   ท่านไ ท่ีโต๊ะ
       บูชาและคุกเข่าลงหน้าโต๊ะพระแท่น เม่ือพระสังฆราชท่ีท าหน้าท่ีเป็นองค์
ประธานอ่านบทภาวนาเพื่อการสถาปนาแลว้ พระสังฆราชทุกองค์จะวางมือขวาบน
ศีรษะของวา่ท่ีพระสังฆราชและเปิดพระคมัภีร์ในทิศทางลงเหนือศีรษะของท่าน 
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ศีลสมรส 

การประกอบพิธีประสาทศีลสมรสศกัด์ิสิทธ์ิกระท าท่ีกลางโบสถ์เบ้ืองหน้า
แท่นวางรูปเคารพ ‘analogion’ ท่ีวางกางเขนและพระคมัภีร์ พิธีกรรมเร่ิมตน้ดว้ย พิธี
หมั้น ตามดว้ย ‚พิธีการสวมมงกุฎ‛ หรือการสมรสจริง โดยส าหรับพิธีหมั้นกระท า
โดยท่ีเจา้บ่าวยนืดา้นขวามือส่วนเจา้สาวยืนดา้นซ้ายมือ พระสงฆป์ระสาทพระพรให้
ทั้ งคู่สามคร้ังโดยจุดเทียนให้ทั้ งคู่ถือไวอ้นัเป็นสัญลักษณ์ของความรักฉันท์สามี
ภรรยาท่ีพระเจา้ทรงอ านวยพระพร จากนั้นเป็นช่วงเพลงสวดออ้นวอน ‘litany’ เพื่อ
วิงวอนพระเจา้ให้โปรดประทานส่ิงดี ๆ และพระเมตตา และขอพระองค์ประทาน
พระพรในพิธีหมั้นน้ีและให้ทั้งสองเป็นหน่ึงเดียวกนัและทรงคุม้ครองพวกเขาให้อยู่
ในสันติสุขและมีเอกภาพทางวิญญาณ แลว้พระสงฆ์ประสาทพรและสวมแหวนใน
น้ิวมือขา้งขวาให้ทั้งสอง ซ่ึงก่อนหน้านั้นไดว้างแหวนดงักล่าวไวบ้นพระแท่นเพื่อ
เสก ทั้งเจา้บ่าวและเจา้สาวไดรั้บแหวนน้ีอนัเป็นดัง่ค  ามัน่สัญญาอนัศกัด์ิสิทธ์ิและเป็น
สัญลกัษณ์ของความสมคัรสมานอนัหนกัแน่นท่ีคนทั้งสองปรารถนา ถดัจากพิธีหมั้น
ก็เป็นพิธีสมรสหรือพิธีการสวมมงกุฎ เวลาน้ีเองพระสงฆ์จะสวดภาวนาต่อพระเจา้
เพื่อโปรดประทานพระพรแก่การสมรสและโปรดประทานพระกรุณาธิคุณอัน
ศกัด์ิสิทธ์ิลงมาสู่การสมรสน้ี เพื่อเป็นการแสดงถึงสัญลกัษณ์อนัเป็นรูปธรรมของ
พระมหากรุณาธิคุณ พระสงฆจ์ะสวมมงกุฎบนศีรษะให้ทั้งคู่สามคร้ังพร้อมทั้งกล่าว
วา่ ‚ขา้แต่พระองคผ์ูเ้ป็นพระเจา้ของเรา โปรดทรงประดบัพระสิริและพระเกียรติแก่
พวกเขาเถิด‛ โดยมีการอ่านจดหมายจากนักบุญเปาโลถึงอัครสาวกซ่ึงกล่าวถึง
ความส าคญัของความเช่ือเร่ืองการสมรส ทั้งยงัไดอ้ธิบายถึงหนา้ท่ีท่ีสามีและภรรยามี
ร่วมกนั ส่วนในพระคมัภีร์ก็เป็นการระลึกถึงการปรากฏพระองค์ในงานแต่งงานท่ี
เมืองคานา จากนั้น คนทั้งสองซ่ึงเป็นหน่ึงเดียวกนัก็ด่ืมเหลา้องุ่นจากถว้ยเดียวกนัอนั
เป็นสัญลกัษณ์วา่นบัจากน้ีไปพวกเขาจะตอ้งด ารงชีวิตเป็นวิญญาณเดียวกนั ร่วมทุกข์
ร่วมสุขกนั แลว้ทั้งสองเดินตามหลงัพระสงฆ์วนรอบแท่นวางรูปเคารพ ‘analogion’ 
สามรอบ อนัเป็นสัญลกัษณ์ของความสุขและความสงบเสง่ียมในจิตวญิญาณ  
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ศีลเจมิคนป่วย 
พิธีดังกล่าวน้ีเรียกอีกอย่างว่า ศีลทา และมีไวเ้พื่อช่วยเยียวยาให้หายจาก

ความอ่อนแอทางวิญญาณและทางกาย ตามหลักแล้วหากพิธีกรรมกระท าโดย
พระสงฆ์เจ็ดองค์ไดก้็จะสมบูรณ์แบบ แต่ในกรณีท่ีจ าเป็นสามารถใช้พระสงฆเ์พียง
หน่ึงองค์ก็ได ้โดยจะมีการเทน ้ ามนัจากภาชนะเล็กลงไปในภาชนะท่ีใส่ขา้วสาลีอนั
เป็นสัญลกัษณ์ของพระเมตตาของพระเจา้ บางคร้ังอาจผสมเหลา้องุ่นลงไปในน ้ ามนั
อนัเป็นการสะทอ้นถึงชาวสะมาเรียท่ีดีทีเมตตาต่อตนท่ีถูกพวกโจรท าร้ายและเป็น
การระลึกถึงพระโลหิตของพระคริสต์ท่ีทรงหลัง่บนกางเขน และมีการจุดเทียนเจ็ด
เล่มปักในขา้วสาลีและวางสับหวา่งดว้ยไมช้ิ้นเล็ก ๆ 7 ช้ินท่ีปลายขา้งหน่ึงขดดว้ยฝ้าย
เพื่อน ามาใช้เจิมคนป่วยเจ็ดคร้ัง ผูเ้ขา้ร่วมพิธีจุดเทียนถือไว ้หลงัจากสวดภาวนาเพื่อ
เสกน ้ ามนัและเพื่อให้สามารถใช้รักษาคนเจ็บป่วยโดยอาศยัพระกรุณาธิคุณของพระ
เจา้ทรงเยียวยาวิญญาณและร่างกายแลว้ก็จะเป็นการอ่านจดหมายของอคัรสาวกและ
พระวรสารเจ็ดตอน หลงัจากการอ่านแต่ละคร้ังพระสงฆ์จะเจิมคนป่วยด้วยหมาย
ส าคญัมหากางเขนท่ีหนา้ผาก จมูก แกม้ ปาก หนา้อก และมือทั้งหนา้มือและหลงัมือ
พร้อมทั้งสวดภาวนาต่อพระเจา้เพื่อให้พระองคผ์ูท้รงเป็นผูรั้กษาวิญญาณและกาย ทั้ง
โปรดทรงเยียวยาขา้รับใช้ของพระองค์จากความอ่อนแอทางวิญญาณและทางกาย 
หลงัจากพระสงฆไ์ดเ้จิมครบเจ็ดคร้ังแลว้ก็จะเปิดพระวรสารโดยคว  ่าหนา้ลงแลว้วาง
บนศีรษะของผูป่้วย เปรียบดัง่พระหัตถ์ของพระผูท้รงช่วยให้รอดท่ีทรงเยียวยาดว้ย
พระองค์เอง และสวดภาวนาให้พระเจ้าทรงอภยับาปให้เขา        แล้วผูป่้วยก็จูบ
พระวรสารและกางเขน และถ้าเป็นไปได้ ให้หมอบค านบัลงต่อหน้าพระสงฆ์เพื่อ
ขอใหท้่านอวยพรและยกโทษให ้เป็นอนัเสร็จส้ินพิธีศีลทา 
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การสวดภาวนาขอพร (Moleben) 
การสวดภาวนาขอพร ‘Moleben’ เป็นค าเรียกพิธีสวดสั้น ๆ ดว้ยความศรัทธา

ตามแต่ความจ าเป็นและสถานการณ์ของแต่ละคนสวดภาวนาวิงวอนต่อพระเจา้ พระ
มารดาพระเจา้ หรือนกับุญต่าง ๆ 

ตามธรรมเนียมแลว้การสวดภาวนาขอพร ‘Moleben’ มีความคลา้ยคลึง
กบัรูปแบบของพิธีสวดช่วงเชา้ แต่ในทางปฏิบติันั้นสั้นกวา่มากและประกอบดว้ยบท
ภาวนาเร่ิมตน้ ขบัขานบท  สรรเสริญ ‘troparion’ และท่อนรับท่ีว่า ‚พระสิริจงมีแด่
พระองค์ พระเจ้าของเรา พระสิริจงมีแด่พระองค์…‛ ‚พระมารดาพระเจ้าผูท้รง
ศกัด์ิสิทธ์ิยิง่ ขอโปรดทรงช่วยเรา…‛ ‚ ขอนกับุญผูศ้กัด์ิสิทธ์ินิโคลสั โปรดภาวนาต่อ
พระเจ้าเพื่อเรา…‛ และอ่ืน ๆ การอ่านขอ้ความในพระคมัภีร์ บทภาวนาอ้อนวอน 
และบทภาวนาออ้นวอนอยา่งสั้น และจบลงดว้ยบทภาวนาต่อพระเจา้ พระมารดาพระ
เจา้ และนกับุญท่ีเราวิงวอนตามแต่มูลเหตุของ การสวดภาวนาขอพร ซ่ึงในบางคร้ัง
จะมี การสวดภาวนาขอพร ร่วมกบัการบทสรรเสริญขอพระเมตตา ‘akathist’ หรือ 
พิธีเสกเจิมน ้ าอย่างสั้น ดว้ย โดยจะอ่านบทสรรเสริญขอพระเมตตา ‘akathist’ ก่อน
อ่านพระคมัภีร์สาร เม่ืออ่านพระคมัภีร์เสร็จแลว้จะมีการเสกเจิมน ้า 

ในการสวดภาวนาขอพร ‘Moleben’ นั้นยงัอาจมี การสวดภาวนาขอพรเสริม
พิเศษในสถานการณ์เฉพาะ เช่น การสวดภาวนาขอพร ขอบคุณพระเจา้ส าหรับนิมิต
ของพระเมตตาของพระเจา้  การสวดภาวนาขอพร เพื่อการรักษาการเจ็บไข ้ การสวด
ภาวนาขอพรเม่ือส่วนรวมประสบปัญหา เช่น ความแห้งแล้ง อากาศแปรปรวน น ้ า
ท่วม สงคราม ฯลฯ นอกจากน้ี ยงัมี การสวดภาวนาขอพรพิเศษเน่ืองในวนัปีใหม่ 
ก่อนปีการศึกษา สัปดาห์แห่งคริสเตียนออร์โธด็อกซ์ ‘Sunday of Orthodoxy’ เป็นตน้     
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พธีิการฝังศพ 
เม่ือชาวคริสต์ตายจะมีการน าร่างของเขามาช าระและสวมเส้ือผา้สะอาดให ้

หากเป็นไปไดจ้ะใชเ้ส้ือผา้ใหม่และวางร่างของเขาลงบนผา้ตราสังขซ่ึ์งควรจะเป็นผา้
ท่ีเขาไดรั้บบพัติศมาในกรณีท่ีผูน้ั้นรับบพัติศมาเม่ือตอนเป็นผูใ้หญ่เพื่อเป็นสัญลกัษณ์
ว่าผูต้ายได้ให้สัญญาไวเ้ม่ือคร้ังรับบพัติศมาว่าจะด ารงชีวิตด้วยความบริสุทธ์ิและ
ความศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้ งน้ี อาจแต่งตวัให้เขาในรูปแบบเดียวกับท่ีทรงเรียกเขาอนัเป็น
สัญลักษณ์ว่าเขาจากไปสู่พระเจ้าเพื่อปฏิบติัตามพนัธสัญญาท่ีเรียกให้เขามีชีวิต 
หนา้ผากของเขาจะติดแถบกระดาษตามขวางอนัแสดงถึงมงกุฎ ประทบัดว้ยตราของ
พระคริสต์ พระมารดาพระเจ้า และนักบุญยอห์นผูม้าล่วงหน้า และมีข้อความว่า 
‚พระเจา้ผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิ ผูท้รงสรรพานุภาพ ผูท้รงเป็นนิรันดร์ โปรดทรงพระกรุณา
แก่เราเทอญ‛ น่ีเป็นสัญญาณว่าผูต้ายในฐานะท่ีเป็นคริสตชนไดต่้อสู้บนโลกน้ีเพื่อ
ความชอบธรรมของพระองคแ์ละตายโดยหวงัวา่ดว้ยพระเมตตาของพระเจา้และการ
ทรงช่วยวิงวอนของพระมารดาพระเจา้และนกับุญยอห์นผูม้าล่วงหน้าจกัท าให้เขา
ไดรั้บมงกุฎในสวรรค ์ในมือของเขาจะมีกางเขนหรือภาพไอคอนอนัเป็นสัญลกัษณ์
ของความเช่ือของผูต้ายในพระคริสต ์พระมารดาพระเจา้ หรือนกับุญองคใ์ดองคห์น่ึง
ท่ีเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้ ร่างของเขาถูกวางไวใ้นโลงและถูกห่มไวค้ร่ึงท่อน
ดว้ยผา้คลุมของโบสถ์    ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ว่าผูต้ายอยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของ
พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์ หากร่างของเขายงัอยู่ในบา้น ก็จะน าร่างไวห้น้าภาพ
ไอคอนท่ีบา้นโดยหนัตวัไปยงัทางออก เทียนจะถูกวางไวร้อบโลงอนัเป็นสัญลกัษณ์
วา่ผูต้ายไดผ้า่นเขา้มาในอาณาจกัรแห่งแสงสวา่งเขา้มาสู่ชีวิตท่ีดีกวา่เหนือหลุมฝังศพ 
และท่ีใกลโ้ลงนั้นมีการอ่านบทสดุดี พร้อมบทภาวนาให้ผูต้ายพบกบัความสงบสุข 
จากนั้นตามดว้ย บทภาวนาส่งดวงวิญญาณ ‘Pannykhida’ และสวดบทภาวนาพิเศษ
ส าหรับวญิญาณท่ีจากไปซ่ึงเขียนไวใ้นตอนทา้ยของบทสรรเสริญไปจนกระทัง่พิธีฝัง 
และอ่านบทเพลงสรรเสริญเพื่อปลอบประโลมผูท่ี้เศร้าโศกต่อผูต้าย 
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ก่อนพิธีฝังศพนั้น ร่างจะถูกส่งต่อให้โบสถ์เพื่อแห่ โดยก่อนออกเดินทางไป
ยงัโบสถน์ั้นจะมีการร้องเพลงบทสวดภาวนาขอต่อต่อพระเจา้แก่ดวงวิญญาณ ‘Litia’ 
ซ่ึงเป็นพิธีสวดสวดสั้ น ๆ ส าหรับผูต้าย และเม่ือถึงเวลาเคล่ือนยา้ยจริง เราร้องว่า 
‚พระเจา้ผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิ…‛ 

โลงศพจะถูกน าไปวางไวท่ี้ใจกลางโบสถโ์ดยหนัหนา้ศพเขา้หาพระแท่น ตั้ง
เทียนไวร้อบศพทั้งส่ีดา้น พิธีสวดส่งดวงวิญญาณประกอบไปดว้ยบทเพลงสรรเสริญ
ท่ีบรรยายถึงชะตาทั้งส้ินของมนุษย ์การกระท าบาปของเขาท าให้เขากลบัคืนสู้ธุลีท่ี
เขาก าเนิดมาและแมว้า่มนุษยไ์ดท้  าบาปมากมายแต่เขาก็ยงัคงเป็น ‚ฉายาของพระสิริ
แห่งพระเจา้‛ อยูเ่สมอท่ีถูกสร้างข้ึนในพระฉายาและความคลา้ยคลึงพระองค ์ดงันั้น 
พระศาสนจกัรศกัด์ิสิทธ์ิจึงสวดภาวนาต่อผูท้รงเป็นเจา้และพระเจา้ของตนว่า โดย
อาศยัพระมหากรุณาอนัสุดพรรณนานั้น พระองคท์รงอภยับาปแก่ผูต้ายทรงท าให้เขา
คู่ควรแก่อาณาจกัรสวรรค์ หลงัจากท่ีพระสงฆ์อ่านจดหมายของอคัรสาวกและพระ
คมัภีร์สารในส่วนท่ีเก่ียวกบัการกลบัคืนชีพของผูต้ายในภายภาคหน้าแล้วก็จะอ่าน 
บทภาวนาเพื่อการปลดช าระบาป ‘Prayer of Absolution’ ซ่ึงโดยอาศยับทภาวนาน้ี 
ผูต้ายจะถูกปลดเปล้ืองจากพนัธนาการของค าสาบานหรือค าสาปใด ๆ รวมทั้งบาปท่ี
เขาส านึกผิดและบาปท่ีแมว้า่เขาส านึกผิดแลว้แต่ยงัคงฝังใจก็ถูกนิรโทษไปดว้ย และ
เขาจกัหลุดพน้สู่ชีวิตเหนือหลุมศพอย่างสันติ ขอ้ความในบทภาวนาน้ีจะถูกเขียน
ออกมาและน าไปใส่ไวใ้นมือของผูต้าย จากนั้นญาติมิตรจะเขา้มาจูบลาเคารพท่ีร่าง
นั้นเป็นคร้ังสุดทา้ยอนัเป็นสัญลกัษณ์ของการให้อภยัซ่ึงกนัและกนั และร่างนั้นจะถูก
คลุมด้วยผา้ขาวในขณะท่ีพระสงฆ์จะโปรยดินลงบนร่างนั้นเป็นรูปกางเขนพร้อม
กล่าววา่ ปฐพีเป็นของพระองค์ ท้ังความอุดมบนผืนปฐพีกเ็ป็นของพระองค์ และทุก
ส่ิงในปฐพีก็เป็นของพระองค์ จากนั้นจะปิดฝาโลงและร้องเพลง ‚ความทรงจ า
นิรันดร‛ อุทิศแก่ผูต้าย 

หลงัจากการแห่ศพแลว้ จะส่งร่างและโลงไปยงัสุสานและน าลงฝังในหลุม
โดยหนัเทา้ไปทางทิศตะวนัออกเพื่อใหผู้น้ั้นไดห้นัหนา้เขา้หาทิศตะวนัออก จากนั้น
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จะกล่าวบทสวดภาวนาขอต่อต่อพระเจา้แก่ดวงวญิญาณ Litia ซ่ึงเป็นบทภาวนาส่ง
ดวงวญิญาณ สั้น ๆ เพื่ออุทิศใหผู้ต้าย 

เหนือหลุมฝังศพของชาวคริสตน์ั้นจะมี กางเขน ประดิษฐานไวเ้พื่อเป็น
สัญลกัษณ์แห่งชยัชนะของคริสตชนเหนือความตายและนรก เสมือนหน่ึงตน้ไมใ้หญ่
อุดมท่ีให้ร่มเงาแก่คริสตชนไดพ้กัพิงประหน่ึงนกัเดินทางท่ีรอนแรมมายาวนาน 

เน่ืองจากพระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์มีความเช่ืออนัแทจ้ริงในเร่ืองอมตภาพ
ของวญิญาณมนุษย ์ การคืนชีพของผูต้ายในภายภาคหนา้ การพิพากษาอนัน่าย  าเกรง
ของพระคริสต ์ และการตอบแทนในบั้นปลายท่ีจะใหก้บัทุกคนตามแต่การกระท า
ของตน พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์จะไม่ทอดทิ้งใหปุ้ถุชนของตนตายจากไปโดย
ไม่ไดรั้บการสวดภาวนา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงวนัแรก ๆ หลงัจากวนัท่ีตายและ
ในวนัระลึกถึงผูต้าย ทัว่ไป โดยพระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์สวดภาวนาใหพ้วกเขาใน 
วนัทีส่าม วนัทีเ่ก้า และ วนัที่ส่ีสิบ นบัจากวนัท่ีตาย 

วนัทีส่าม นบัจากวนัท่ีตายนั้น พระศาสนจกัรศกัด์ิสิทธ์ิจะร าลึกถึงการ
กลบัคืนชีพของพระเยซูคริสตใ์นสามวนั และสวดภาวนาต่อพระองคใ์หท้รงชุบผูต้าย
ข้ึนสู่ชีวติศกัด์ิสิทธ์ิในภายภาคหนา้ 

วนัทีเ่ก้า นบัจากวนัท่ีตายนั้น พระศาสนจกัรศกัด์ิสิทธ์ิสวดภาวนาต่อพระเจา้
เพื่อโปรดทรงรับผูต้ายไวท้่ามกลางบรรดาผูท่ี้เป็นท่ีพอพระทยัของพระองค ์ ดงัเช่น
เหล่าทูตสวรรคซ่ึ์งแบ่งเป็นเกา้ล าดบัชั้น 

วนัทีส่ี่สิบ มีการสวดภาวนาเพื่อขอใหพ้ระเยซูคริสตเจา้ผูเ้สด็จข้ึนสวรรค์
โปรดทรงยกผูต้ายเขา้สู่อาณาจกัรสวรรค ์

โดยมากแลว้ญาติพี่นอ้งท่ีมีความรักและความเช่ือจะท าการร าลึกถึงผูต้ายทุก 
ๆ วนัตลอดส่ีสิบวนัโดยมีการท าพิธีกรรมและบทภาวนาส่งดวงวญิญาณ Pannykhida
หรือการสวดร าลึกต่อดวงวญิญาณผูต้าย 

สุดทา้ย ในโอกาส ครบรอบปีการตาย นั้น ญาติสนิทและเพื่อนฝงูของผูต้ายท่ี
มีความเช่ือจะสวดภาวนาให้เขา อนัเป็นการแสดงความเช่ือวา่วนัตายของมนุษยไ์ม่ใช่
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วนัวบิติัหากแต่เป็นการเกิดใหม่สู่ชีวตินิรันดร และเป็นวนัท่ีดวงวิญญาณอมตะของ
มนุษยผ์า่นเขา้สู่ชีวติในอีกสภาพหน่ึงซ่ึงท่ีนัน่ไม่มีความเจ็บปวด ความเศร้าโศก 
ความล าเคญ็ 

Pannykhida หรือ ‚พิธีสวดร าลึกต่อดวงวิญญาณผูต้าย‛ เป็นพิธีสวดสั้น ๆ 
อนัประกอบด้วยบทสวดเพื่อขอให้อภัยบาปและบทสวดเพื่อผูต้ายท่ีพกัผ่อนใน
อาณาจกัรสวรรค ์ในระหวา่งพิธีสวดร าลึกต่อดวงวิญญาณผูต้าย 'Pannykhida พิธีสวด
ร าลึกต่อดวงวิญญาณผูต้าย ผูภ้าวนาจะยืนจุดเทียนอนัเป็นสัญลกัษณ์วา่พวกเขาก็เช่ือ
ในชีวิตหน้าอนัรุ่งโรจน์เช่นกนั เม่ือพิธีสวดร าลึกต่อดวงวิญญาณผูต้าย Pannykhida 
พิธีสวดร าลึกต่อดวงวญิญาณผูต้ายใกลจ้บ ระหวา่งท่ีอ่านบทภาวนาของพระเจา้นั้นจะ
มีการดบัเทียนอนัหมายความวา่ชีวติของเราซ่ึงเป็นดัง่เทียนท่ีส่องสวา่งก็จะตอ้งดบัลง 
ส่วนใหญ่จะเป็นการจุดและดบัเทียนมากกวา่ท่ีจะไม่จุดเทียนเสียเลย 

 

 
บทส ารวจโดยย่อว่าด้วยลกัษณะเด่นของพธีิกรรมบูชาพระเจ้าใน

รอบวฏัจกัรหน่ึงปี 
หลงัจากท่ีพระเจา้ทรงสร้างโลก พระองคท์รงทรงสถาปนาวนัท่ีเจด็ใหเ้ป็น

วนัถวายบูชาศกัด์ิสิทธ์ิบนโลก (ปฐมกาล 2:3) และต่อมาภายหลงัตามพระบญัญติัท่ี
ประทานไวแ้ก่โมเสสบนภูเขาซีไนก าหนดใหมี้พิธีสวดทุกวนั เพราะพระองคท์รง
บญัชาวา่ ทุกวนั ในตอนเชา้และค ่าจกัตอ้งท าใหศ้กัด์ิสิทธ์ิเพื่อถวายบูชาแด่พระเจา้ 

เม่ือ พระเยซูคริสต์ เสด็จลงมายงัโลกเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของ
พระบิดาแห่งสวรรค์ และพระองค์ไดท้รงเลือก อัครสาวก จากบรรดาสานุศิษย ์นั้น 
การปฏิบติัตนและค าสอนของพวกท่านแสดงถึงความเช่ือในความส าคญัและความ
จ าเป็นสูงสุดในการสถาปนาและด ารงไวซ่ึ้งวนัแห่ง พธีิสวดมนต์ศักดิ์สิทธ์ิทัว่ไป  
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นบัตั้งแต่ยคุของอคัรสาวก พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์กระท าพิธีสวดมนต์
ศกัด์ิสิทธ์ิประจ าวนัไดร้วมเอาอนุสรณ์อนัศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ รวมเขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อสดุดี
พระเจา้ ซ่ึงต่อมาเป็น พธีิสวดประจ าวนัทีม่ีความหลากหลายในระยะเวลาหน่ึงปี       

แต่ละวนัในหน่ึงปีของพระศาสนจกัรศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงรวมถึงวฏัจกัรในสัปดาห์
ดว้ยนั้นจะมีการฉลองนกับุญองคใ์ดองคห์น่ึงหรือหลายองค ์วนัท่ีก าหนดไวแ้ต่ละวนั
ในหน่ึงปีนั้นเป็นการอุทิศใหก้บัการร าลึกถึงเหตุการณ์เฉพาะในช่วงพระชนมชี์พของ 
พระเยซูคริสตเจ้า พระมารดาพระเจ้า ของเรา หรือร าลึกถึงเหตุการณ์เฉพาะใน
ประวติัศาสตร์ของ คริสตศาสนจักร หรือเป็นเกียรติแก่ นักบุญ ต่าง ๆ นอกจากน้ี การ
รอดอาหาร ในวันหน่ึงว ันใดหรือหลายวันต่อเน่ืองกันได้ถูกบัญญัติไว้ตลอด
ระยะเวลาหน่ึงปี และยงัไดก้ าหนดใหมี้การร าลึกถึงผูต้ายไวต่้างหากอีกหลายวนั และ
เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับวนัศกัด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ ของปี จึงได้มีการประพนัธ์บท
สรรเสริญและบทสวดมนตพ์ิเศษ ทั้งยงัไดมี้พิธีกรรมท่ีเช่ือมโยงกบับทสวดและเพลง
สรรเสริญในวนัธรรมดา การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีสุดในพิธีสวดมนตศ์กัด์ิสิทธ์ินั้น
มีข้ึนในวนัท่ีมีการฉลองและการอดอาหารอยา่งส าคญั 

วนัร าลกึถึงผู้ตายทัว่ไป ท่ีเรียกวา่ ‚วนัแห่งบรรพบุรุษ (วิญญาณ)‛ ไดแ้ก่ วนั
เสาร์ก่อนวนัอาทิตยท่ี์งดเน้ือสัตว ์ วนัเสาร์ในสัปดาห์ท่ีสอง สาม และส่ี ในเทศกาล
มหาพรต วนัเสาร์ก่อนวนัฉลองพระตรีเอกนุภาพเจา้ (เพนเทคอสต)์ และวนัองัคาร
หลงัจากวนัสัปดาห์แห่งโธมสั 

นอกจากน้ี พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์รัสเซียยงัไดบ้ญัญติัให้ร าลึกถึงทหาร
ออร์โธด็อกซ์ท่ีตายในสงครามใน วนัเสาร์ก่อนการฉลองนักบุญเดเมทรีออสแห่ง
เธสสาโลนิกา (วนัท่ี 26 ตุลาคม) และในวนั ตัดศีรษะนักบุญยอห์นผู้มาล่วงหน้า 
(วนัท่ี 28 สิงหาคม) 
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เทศกาลถอืศีลมหาพรต 
เทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาการอดอาหารท่ีส าคญัท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดท่ี

กินระยะเวลามากกวา่หน่ึงวนั เป็นการเตือนให้เราระลึกถึงการอดอาหารส่ีสิบวนัของ
พระผูท้รงช่วยให้รอดในถ่ินทุรกนัดารและเป็นการเตรียมเราให้พร้อมสู่สัปดาห์แห่ง
พระมหาทรมาน Passion Week และพร้อมสู่งานเล้ียงฉลองอนัยิ่งใหญ่คือการกลบัคืน
พระชนมชีพของพระคริสตอ์ยา่งรุ่งโรจน์ 

การอดอาหารอนัศกัด์ิสิทธ์ิและส าคญัน้ีเป็นช่วงเวลาของการสวดภาวนา
พิเศษและการส านึกผิดในช่วงท่ีเราแต่ละคนพึงวิงวอนขอพระเจา้เพื่อทรงยกโทษ
บาปโดยผ่านการสารภาพบาปและการเตรียมตวัรับศีลมหาสนิทอนัจะท าให้ควรค่า
ต่อการมีส่วนร่วมในพระธรรมล ้ าลึกอนัศกัด์ิสิทธ์ิของพระคริสต์อนัสอดคล้องกบั
พระบญัญติัของพระคริสต ์(ยอห์น 6:53-56)  

ในยคุของพนัธสัญญาเก่านั้น พระเจา้ทรงบญัชาให้บรรดาบุตรแห่งอิสราเอล
หกัภาษี (เป็นจ านวนหน่ึงในสิบ) ของผลผลิตเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมของศาสนา และ
เม่ือท าเช่นนั้นแลว้พวกเขาจกัไดรั้บพระพรในการงานของตน 

ในท านองเดียวกนั ในช่วงเทศกาลมหาพรต เหล่าพระอคัรสาวก เหล่านักบุญ
ผู้ศักดิ์สิทธ์ิ ไดก้ าหนดส่ิงเหล่าน้ีข้ึนเพื่อเรานั้น จะสถาปนาผลผลติจ านวนหน่ึงในสิบ 
นั้นข้ึนแด่พระเจา้เพื่อเราจกัไดรั้บพระพรในการงานทุกอยา่งของเราและ ช าระบาป
ของเรา ในแต่ละปี ท่ีเราไดก้ระท าในช่วงหน่ึงปี 

เทศกาลศีลมหาพรตจึงเป็นส่ิงท่ีพระเจ้าทรงบัญชาเป็นล าดับท่ีสิบของปี
เพราะมีระยะเวลาสามสิบหกวนัไม่รวมวนัอาทิตยด์ว้ย โดยช่วงน้ีเราจะปลีกตวัจากส่ิง
ย ัว่ยุในชีวิตและความบนัเทิงต่าง ๆ และอุทิศตนเพื่อรับใช้พระเจ้าเหนือส่ิงอ่ืนใด
เพื่อใหว้ญิญาณเราไดรั้บการช าระจากกิเลสเพื่อพบกบัความรอด 

ก่อนหนา้เทศกาลมหาพรตจะเป็นวนัอาทิตยเ์ตรียมการเป็นเวลาสามสัปดาห์ 
วนัอาทติย์เตรียมการวันที่หน่ึงของเทศกาลมหาพรต เรียกวา่ ‚วนัอาทติย์ของคนเกบ็
ภาษีและชาวฟาริสี‛ ในวนัอาทิตยน้ี์จะมีการอ่านพระคมัภีร์เก่ียวกบัค าอุปมาเร่ืองคน
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เก็บภาษีและชาวฟาริสี เพื่อช้ีใหเ้ห็นวา่มีเพียงการสวดภาวนาดว้ยความเศร้าโศกจาก
กน้บ้ึงหวัใจและจากความถ่อมตนดงัเช่น พวกคนเก็บภาษีและไม่ประเมินคุณค่าของ
ผูอ่ื้นดงัเช่น พวกฟาริสีเท่านั้นท่ีจกัสามารถวงิวอนขอพระเมตตาของพระเจา้ใหล้ง
มาถึงเราได ้ ทั้งน้ี นบัตั้งแต่วนัอาทิตยน้ี์เร่ือยไปจนถึงวนัอาทิตยส์ัปดาห์ท่ีหา้ใน
เทศกาลมหาพรตหลงัจากมีการอ่านพระคมัภีร์ในช่วง พิธีฉลองสวดภาวนาเยน็ All-
night Vigil  จะมีการอ่านบทภาวนาในการส านึกบาปวา่ ‚ข้าแต่พระผู้ประทานชีวติ 
ขอพระองค์ทรงเปิดประตูแห่งการส านึกบาปแก่ข้าพเจ้าเถิด…‛ 

วนัอาทติย์เตรียมการวนัทีส่องของเทศกาลมหาพรต เรียกวา่ ‚วันอาทิตย์ของ
บุตรผู้หลงผิด‛ ในระหวา่งพิธีกรรมจะมีการอ่านค าอุปมาอนัน่าประทบัใจเร่ืองบุตร
เสเพล โดยพระศาสนจกัรศกัด์ิสิทธ์ิสอนเราวา่หากเราส านึกบาปอยา่งจริงใจแลว้ก็ให้
วางใจในพระเมตตาของพระเจา้ ในวนัอาทิตยน้ี์และในวนัอาทิตยถ์ดัไปอีกสองวนั
อาทิตย ์ในช่วงหลงัพิธีฉลองสวดภาวนาเยน็ ของการภาวนาเจิมระหวา่งพิธีฉลองสวด
ภาวนาเยน็ Polyeleos at the All-night Vigil จะมีการสวดบทสดุดีท่ี 136 วา่ ณ ริมน ้า
ในเมืองบาบิโลน เราน่ังลงที่น่ันและร ่าไห้เมื่อหวนคิดถึงซีโอน… บทสดุดีน้ีบรรยาย
ถึงความเจ็บปวดของชาวยิวเม่ือคร้ังถูกจบัเป็นเชลยท่ีเมืองบาบิโลนและโหยหา
มาตุภูมิ ถอ้ยค าในบทสดุดีน้ีสอนเราเร่ืองการท่ีจิตวญิญาณถูกกกัขงั การเป็นเชลยบาป 
และวา่เราควรใฝ่หามาตุภูมิทางจิตวญิญาณของเรา นัน่คืออาณาจกัรสวรรค ์

ถอ้ยค าทา้ยบทสดุดีน้ีท าให้หลายคนตกใจเพราะไดเ้อ่ยวา่ พระพรจงมีแด่ผู้ ท่ี
จับกุมและฟาดทารก (ของชาวบาบิโลน) ไปท่ีก้อนหิน! แน่นอนว่าความหมายเชิง
วรรณกรรมของถ้อยค าดังกล่าวนั้นรุนแรงและรับไม่ได้ส าหรับชาวคริสต์ เพราะ
พระองค์เองทรงสอนเราให้รักและอธิษฐานให้ศตัรูของเราและถวายบูชาแด่พระเจา้ 
ด้วยจิตวิญญาณและความจริง ถอ้ยค าเหล่าน้ีมีนยัยะท่ีบริสุทธ์ิและสูงส่งต่อชาวคริสต์
และส านึกทางจิตวิญญาณ เพราะนั้นหมายความว่า ‚พระพรจงมีแด่ผูท่ี้มีใจแน่วแน่
มัน่คงท่ีจะท าลายความคิดชัว่ร้ายและตณัหาท่ีก าลงัก่อตวัข้ึนใหม่ (ประดุจวา่ก าลงัอยู่
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ในขั้นทารก) บนศิลาแห่งความเช่ือ ก่อนท่ีมนัจะเติบใหญ่เป็นการกระท าและอุปนิสัย
ท่ีชัว่ชา้‛ 

   วันอาทิตย์เตรียมการวันที่สามก่อนเทศกาลมหาพรต เรียกวา่ ‚วันอาทิตย์
งดเนื้อสัตว์‛ เพราะหลงัจากวนัอาทิตยน้ี์แลว้ อาหารท่ีอนุญาตให้รับประทานได ้คือ 
เนยแขง็ นม เนย และ ไข่  แต่ไม่ให้รับประทานเน้ือสัตวบ์กหรือสัตวปี์ก วนัอาทิตยน้ี์
ยงัเรียกว่าเป็น ‚วันอาทิตย์แห่งการพิพากษาคร้ังสุดท้าย‛       ซ่ึงในระหว่างพิธีศีล
มหาสนิทจะมีการอ่านขอ้ความในพระคมัภีร์สารเก่ียวกบัการพิพากษาอนัน่าย  าเกรง
ซ่ึงบรรยายถึงการตอบแทนหรือการลงโทษขั้นสุดทา้ยท่ีรอเราอยู ่จึงเป็นการปลุกผูท่ี้
กระท าบาปใหเ้กิดความส านึก บทเพลงสรรเสริญในวนัอาทิตยท่ี์งดนมเนยน้ีจะระลึก
ถึงการท่ีอดมัและเอวาตกอยู่ในบาปเน่ืองจากเขาไม่ควบคุมตวัเองจากการกินผลแห่ง
บาป และการสรรเสริญต่อพระผลของพระผูช่้วยใหร้อด          

 
วนัอาทิตยก่์อนเทศกาลศีลมหาพรตเรียกวา่ ‚วนัอาทติย์งดนมเนย‛ เพราะ

วนัน้ีเป็นวนัสุดทา้ยท่ีเราสามารถรับประทานเนยแขง็ เนย และ ไข่ ได ้ ในช่วง
พิธีกรรมจะมีการอ่านพระคมัภีร์สาร (มธ. 6:14-21) เก่ียวกบัการใหอ้ภยัเพื่อนมนุษยท่ี์
ไดล่้วงเกินเรา หากเราไม่ใหอ้ภยัแลว้เราก็จะไม่อาจไดรั้บการอภยับาปของเราจาก
พระบิดาแห่งสวรรค ์ เพื่อให้เป็นไปตามบทอ่านจากพระคมัภีร์สารน้ี ชาวคริสตจึ์งมี
ธรรมเนียมอนัเคร่งครัดให้วนัน้ีเป็นวนัแห่งการยกโทษบาปแก่กนัและกนั ทั้งคนท่ี
รู้จกัและไม่รู้จกั คนท่ีทะเลาะกนัก็จะตอ้งพยายามอยา่งยิง่ยวดเพื่อให้เกิดการคืนดีกนั 
ดงันั้น จึงเรียกวนัอาทิตยน้ี์วา่ ‚วนัอาทติย์แห่งการให้อภัย‛  

ลักษณะทั่วไปของพิธีศักด์ิสิทธ์ิในช่วงเทศกาลศีลมหาพรต เป็นพิธี ท่ี
ยาวนานและไม่ร่ืนเริง มีการสวดมนตน์อ้ยกวา่การอ่านบทสรรเสริญท่ียาวนาน และมี
บทภาวนาเพิ่มเติมเพื่อโนม้น าวิญญาณสู่การส านึกบาป ในทุกช่วงพิธีจะมีการหมอบ
ลงคารวะอย่างเต็มรูปแบบในช่วงบทภาวนาแห่งความส านึกผิดของนกับุญเยฟราอิม
แห่งซีเรียท่ีวา่ ‚ขา้แต่พระเจา้และผูท้รงเป็นเจา้ชีวติของขา้พเจา้…‛ 
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ในช่วง เช้า มี พธีิสวดภาคเช้า จะมีการแทรก บทภาวนาเพลาเชา้ the Hours 
และมี ภาวนาภาคเยน็ Vespers ดว้ย ส่วนในช่วงค ่าจะมี ภาวนาภาคเยน็ใหญ่ Great 
Compline แทนถาวนาภาคเยน็ Vespers และใน วนัพุธ กบั วนัศุกร์ จะเป็นพิธีบูชา
ศีลมหาสนิทแห่งพระมงัสาเดิม Liturgy of the Presanctified Gifts ส่วน วนัเสาร์ จะ
เป็นพิธีบูชาศีลมหาสนิทแห่งนกับุญยอห์นวาจาทอง(คริสซอสโตม) Liturgy of 
St.John Chrysosdom และในหา้วนัอาทิตยแ์รกจะเป็นพิธีบูชาศีลมหาสนิทแห่งมหา
นกับุญวาสิลี Liturgy the St. Basil the Great ซ่ึงยงัไดน้ ามาใชใ้น วนัพฤหัส
ศักดิ์สิทธ์ิ และ วนัเสาร์ศักดิ์สิทธ์ิ ในสัปดาห์แห่งพระมหาทรมานดว้ย 

ทุกสัปดาห์ในเทศกาลถือศีลมหาพรตจะร าลึกมีพิธีร าลึกอุทิศแก่ดวงวญิญาณ
ถึงเหตุการณ์หรือบุคคลพิเศษท่ีจะเป็นการเรียกใหว้ิญญาณบาปไดส้ านึกผดิและมี
ความหวงัในพระเมตตาของพระเจา้ 

 

สัปดาแรกแห่งการถอืศีลมหาพรต 
วนัอาทิตย์ในเทศกาลถอืศีลมหาพรต ความส าคญัและหลกัในการ

ด าเนินพธีิกรรม 
 
 ใน สัปดาห์แรกของเทศกาลถือศีลมหาพรต นั้นมีขอ้จ ากดัพิเศษท่ีเคร่งครัด
และมีการด าเนินพิธีอยา่งยาวนาน โดยในส่ีวนัแรก (วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพุธ และ
วนัพฤหสับดี) จะอ่านบทภาวนาสารบทของนกับุญอนัดรูวแ์ห่งครีตใน บทอ่านมหา
ภาวนา และร้องขานรับระหว่างบทว่า “โปรดทรงเมตตาขา้พเจา้เถิด ขา้แต่พระเจา้ 
โปรดทรงมีพระเมตตา” 

วนัศุกร์ในสัปดาห์แรกในพิธีกรรมหลังการสวดภาวนาหน้าแท่นกางเขน
ร าลึกต่อผูว้ายชนม์ หรือ Ambo จะมีการเสก “โคลิวา” (ขา้วสาลีตม้ผสมกบัน ้ าผึ้ง) 
เพื่อร าลึกถึงนกับุญธีโอดอร์ แห่งทีโรน มรณสักขีศกัด์ิสิทธ์ิองคส์ าคญัผูช่้วยเหลือชาว
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คริสตไ์ดอ้ยา่งมหศัจรรยเ์พื่อช่วยให้พวกเขาสามารถอดอาหารไดส้ าเร็จ โดยใน ค.ศ. 
362 นั้น จกัรพรรด์ิจูเลียนแห่งไบเซนไทน์ผูท้รงละทิ้งศาสนาไดรั้บสั่งใหแ้อบน าเลือด
ของเคร่ืองบูชายญัเทวรูปมาพรมลงบนเสบียงอาหารของเมืองคอนสแตนติโนเปิล  
ทั้งน้ี นักบุญธีโอดอร์ผูเ้ป็นมรณสักขียิ่งใหญ่และถูกเผาทั้งเป็นในปี 306 เน่ืองด้วย
ท่านได้ประกาศความเช่ือทางคริสต์นั้ น ได้ปรากฏในความฝันแก่พระสังฆราช
ยูโดคีอสัแห่งคอนสแตนติโนเปิลและเผยแผนลับของจักรพรรด์ิจูเลียน ท่านสั่ง
พระสังฆราชว่าไม่ให้ชาวเมืองซ้ืออาหารท่ีตลาดในเมืองตลอดทั้งสัปดาห์และให้
ประทงัชีวติดว้ยการรับประทานโคลิวาแทน 

ใน วนัอาทติย์แรกของเทศกาลถือศีลมหาพรต นั้นมีการเฉลิมฉลอง “ชัยชนะ
ของความเช่ือออร์โธด็อกซ์” ซ่ึงโปรดให้มีข้ึนโดยจกัรพรรดินีธีโอดอรา ใน ค.ศ. 842 
เพื่อระลึกถึงการฟ้ืนฟูบูชาภาพไอคอนศกัด์ิสิทธ์ิ ในตอนทา้ยพิธีกรรมนั้นจะเป็นพิธี
สวดวิงวอนขอพระพรต่อพระเจา้ (Service of Intercession) หรือ การภาวนาขอพร
“Moleben” ข้ึนท่ีกลางโบสถ์เบ้ืองหน้าภาพไอคอนของพระผูท้รงช่วยให้รอดและ
พระมารดาพระเจ้าเพื่อขอให้พระเจ้าทรงโปรดให้คริสตชนออร์โธด็อกซ์มีความ
มัน่คงในความเช่ือและทรงน าบรรดาผูท่ี้ละทิ้งพระศาสนจกัรไดก้ลบัคืนมาสู่หนทาง
แห่งความจริง สังฆานุกรจะอ่านบทแสดงความเช่ือด้วยความย  าเกรงและประกาศ
ประนามว่าผูท่ี้บงัอาจบิดเบือนความเช่ือของคริสตชนออร์โธด็อกซ์นั้นไม่เก่ียวขอ้ง
กับพระศาสนจกัร จากนั้นจึงสวดบท  “ความทรงจ านิรันดร” อุทิศแก่ผูต้ายท่ีได้
ปกป้องความเช่ือออร์โธด็อกซ์ และสุดทา้ยบทสวดภาวนาตลอดปี “Many Years” 
ใหแ้ก่ผูท่ี้ยงัมีชีวติอยู ่พิธีน้ีตามธรรมเนียมจะกระท าเม่ือมีพระสังฆราชร่วมอยูด่ว้ย 

 
ใน วันอาทิตย์ที่สองของเทศกาลถือศีลมหาพรต นั้ นมีการเฉลิมฉลอง 

“นักบุญเกรกอรีแห่งพาลามาส” โดยเม่ือคร้ังพระสังฆราชแห่งเธสสาโลนิกาสมยั
ศตวรรษท่ีสิบส่ีนั้น ท่านได้ต่อสู้กบัทางตะวนัตกซ่ึงฝ่ายละตินได้ท าการบิดเบือน
ความเช่ือของคริสตชนดว้ยการสอนโดยให้ความส าคญักบัอ านาจท่ีมิไดมี้อยู่ในพระ
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สิริแห่งพระเจา้ทั้งยงัตีตนเสมอพระเจา้และโดยใชห้ลกัค าสอนว่าดว้ยความสัมพนัธ์
ระหว่าง  “แก่นแท”้ และ “พระอานุภาพ” ของพระเจา้เพื่อรักษาดุลยภาพท่ีแทจ้ริง
ระหวา่งการทรงด ารงอยูแ่ละการทรงอยู่เหนือสรรพส่ิง ทั้งน้ี นกับุญเกรกอรีไดส้อน
ตามความเช่ือทางออร์โธด็อกซ์ว่าความพยายามในการบ าเพ็ญเพียรอดอาหารและ
สวดภาวนา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสวดภาวนาต่อพระเยซู (Jesus Prayer) ดงัเช่นท่ี 
นกับุญแห่งศาสนจกัรสอนไวน้ั้นเป็นการเตรียมเราให้พร้อมรับแสงสว่างอนัเป่ียม
ดว้ยพระสิริแห่งพระเจา้อนัประดุจแสงท่ีส่องลงมายงัภูเขาทาบอร์เม่ือคร้ังท่ีพระองค์
ทรงจ าแลงพระกาย หรืออีกนัยหน่ึง หากความมุ่งหมายของเราสอดคล้องกบัพระ
ประสงคข์องพระเจา้แลว้ เราก็สามารถมีส่วนในพระพรอนัศกัด์ิสิทธ์ิในขณะท่ียงัอยู่
ในโลกอนัเต็มไปดว้ยบาปน้ีได ้ดงันั้น วนัอาทิตยท่ี์สองของเทศกาลมหาพรตนั้นจึง
ถูกจดัให้เป็นวนัร าลึกถึง บิดรแห่งศาสนจกัร Church Father องคส์ าคญัน้ีท่ีท่านได้
สอนอยา่งกระจ่างเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงอานุภาพของการสวดภาวนาและการอดอาหาร      

ใน วนัอาทติย์ทีส่ามของเทศกาลถือศีลมหาพรต นั้น ระหวา่งการสวดภาวนา
ตลอดคืนหลงัจากบทเพลงพระมหาสิริ the Great Doxology แลว้ จะมีการอญัเชิญ 
กางเขนศักดิ์สิทธ์ิ ออกมาจากหอ้งบูชาของโตะ๊พระแท่น ไปประทบัอยูใ่จกลางโบสถ์
เพื่อให้ผูศ้รัทธาไดส้ักการะ และในระหวา่งหมอบลงนมสัการเบ้ืองหนา้กางเขน (ซ่ึง
มกัจะบรรจุเส้ียวของกางเขนจริงไวด้ว้ย) จะร้องเพลงสวดว่า “ณ เบ้ืองหน้ากางเขน
ของพระองค์เราขอนมัสการ ข้าแต่พระองค์ และการกลับคืนพระชนม์ชีพของ
พระองค์เราขอสดุดี” และยงัไดใ้ช้บทเพลงน้ีแทนบทสรรเสริญพระตรีเอกนุภาพใน
ระหว่างพิธีกรรมศีลมหาสนิทดว้ย ทั้งน้ี พระศาสนจกัรไดก้ าหนดวาระน้ีไวใ้นช่วง
กลางเทศกาลศีลมหาพรตเพื่อวา่ความทรงจ าในพระทรมานและการส้ินพระชนมข์อง
พระองค์จะเป็นแรงบนัดาลใจและส่งเสริมให้เราสามารถต่อสู้เพื่อบ าเพ็ญเพียรอด
อาหารไดไ้ปตลอดช่วงเวลาท่ีเหลืออยู่ พระกางเขนศกัด์ิสิทธ์ินั้นยงัคงประทบัอยูข่า้ง
นอกเพื่อให้สักการะได้ตลอดสัปดาห์จนกระทัง่ถึงวนัศุกร์ซ่ึงจะอญัเชิญกลบัไปยงั
พระแท่นหลงัจากบทอ่านเพลา the hours  และก่อนเร่ิมพิธีเตรียมพระมงัสาและพระ
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โลหิต the Presanctified Liturgy ก่อพิธีศีลมหาสนิท  ดงันั้น ในวนัอาทิตยท่ี์สามและ
ส่ีของเทศกาลศีลมหาพรตจึงเรียกวา่เป็น “การบูชาพระกางเขนศักดิ์สิทธ์ิ”  

ใน วันอาทิตย์ที่ส่ีของเทศกาลถือศีลมหาพรต นั้นเป็นการร าลึกถึง นักบุญ
ยอห์นแห่งแลดเดอร์ ซ่ึงเป็นผูเ้ขียนบทความเก่ียวกบัการบ าเพญ็เพียรเร่ือง เดอะแลด
เดอร์ (บนัได) ซ่ึงในงานเขียนน้ีท่านไดช้ี้ถึงบนัไดหรือการสืบทอดคุณความดีท่ีจะพา
เราข้ึนสู่บลัลงักข์องพระเจา้ โดยในวนัพฤหสับดีของสัปดาห์ท่ีห้านั้น ในพิธีสวดช่วง
เชา้จะมีการอ่าน หลกัของนักบุญอนัดรูว์แห่งครีต ร่วมกบัการอ่านเร่ืองชีวประวติัของ 
นักบุญมารีย์แห่งอียิปต์ การร าลึกถึงนกับุญมารียแ์ห่งอียิปต์ผูเ้คยเป็นคนบาปยิ่งนัก
นั้นมีเพื่อเป็นแบบอยา่งใหทุ้กคนเห็นถึงของการส านึกบาปท่ีแทจ้ริงและให้เราเช่ือมัน่
ในพระเมตตาสงสารอนัสุดพรรณนาของพระเจา้ ในวนัเสาร์ของสัปดาห์ท่ีห้า (พิธี
สวดในวนัศุกร์ช่วงค ่า) เราเฉลิมฉลอง “การสดุดีพระมารดาพระเจ้า” ซ่ึงจะมีการอ่าน
บทสรรเสริญขอพระเมตตา the Akathist แด่พระมารดาพระเจา้ พิธีน้ีถือก าเนิดข้ึนท่ี
กรีซเพื่อแสดงความขอบพระคุณต่อพระมารดาพระเจา้ท่ีไดท้รงช่วยคอนสแตนติโน
เปิลให้รอดพน้จากศตัรูมาได้หลายคร้ัง การอ่านบทสรรเสริญขอพระเมตตา  the 
Akathist น้ีก็เพื่อเป็นการยืนยนัความเช่ือของเหล่าสาธุชนท่ีไดพ้ระนางเป็นผูป้กป้อง
แห่งสวรรค ์ the heavenly Mediatress        ทรง                                   
ทั้งยงัทรงช่วยเราใหพ้น้จากศตัรูท่ีเรามองไม่เห็นอีกดว้ย 

ใน วันอาทิตย์ที่ห้าของเทศกาลถือศีลมหาพรต นั้นเป็นการร าลึกถึง มารีย์
แห่งอยีปิต์ มารดาศกัด์ิสิทธ์ิของเรา ดงัท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้วา่พระศาสนจกัรไดม้องเห็น
ภาพของการส านึกบาปอยา่งแทจ้ริงในตวัของนางรวมทั้งการปลุกเร้าผูท่ี้ไดต่้อสู้ทาง
จิตวิญญาณโดยถือแบบอยา่งจากพระเมตตาของพระเจา้อนัสุดพรรณนาท่ีมีต่อนางผู ้
เป็นคนบาปท่ีส านึกผดิ 

ในสัปดาห์ท่ีหกซ่ึงเป็นสัปดาห์ก่อนข้ึน วันอาทิตย์ใบปาล์ม นั้นอุทิศให้กบั
การเตรียมตวัของผูท่ี้อดอาหารเพื่อให้สมควรแก่การเขา้เฝ้าพระเจา้และเพื่อเป็นการ
ร าลึกถึงพระมหาทรมานของพระองค ์ Passion of the Lord 
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ใน วันเสาร์ของสัปดาห์ที่หก นั้นเป็นการร าลึกถึง การกลับเป็นขึ้นมาของ
ลาซารัสโดยอาศัยพระเยซูคริสต์ เราเรียกวนัน้ีวา่ “วันเสาร์ลาซารัส” ในพิธีสวดช่วง
เชา้จะร้องเพลงสวดสรรเสริญขอพระพรต่อพระเจา้ “Troparia on the Blameless” ซ่ึง
วา่ “ขอถวายพระพรแด่พระองค ์ขา้แต่พระเจา้ โปรดทรงสอนขา้พเจา้ถึงพระบญัญติั
ของพระองค์...” และในพิธีกรรม เราจะร้องเพลงสวดว่า “ดุจผูรั้บบพัติศมาในพระ
คริสต์ได้รับเอาพระคริสต์ อลัเลลูยา” แทนท่ีจะร้องว่า “พระเจ้าผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิ” 
ใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บบพัติศมาตามประเพณีในวนัน้ี 

ใน วันอาทิตย์ที่หกของเทศกาลมหาพรต นั้นเป็นการเฉลิมฉลองท่ีส าคญั
วาระหน่ึงจากทั้งหมดสิบสองวาระ ซ่ึงเป็นวนัท่ีเราฉลอง พระคริสต์เสด็จเข้าสู่กรุง
เยรูซาเล็ม อย่างสง่างามเพื่อทรงรับพระมหาทรมานโดยสมคัรพระทยั การเฉลิม
ฉลองคร้ังน้ียงัไดเ้รียกว่าเป็นวนัอาทิตยใ์บปาล์ม หลงัจากการอ่านพระวรสารในพิธี
สวดตลอดคืน เราจะไม่ร้องวา่ “คร้ันไดเ้ห็นการกลบัคืนพระชนมชีพของพระคริสต”์ 
แต่จะมีการอ่านบทสดุดีบทท่ี 50 ทนัที จากนั้นจะมีการสวดภาวนาและการใชน้ ้ าเสก
เพื่อเสกช่อปาลม์ ดอกไม ้และ (ส าหรับโบสถ์ในรัสเซีย) หลิว แจกให้กบัผูศ้รัทธาซ่ึง
จะยงัคงยืนถือช่อนั้นพร้อมจุดเทียนจนกระทัง่จบพิธีอนัเป็นสัญลกัษณ์ชองชยัชนะ
ของชีวติเหนือความตาย 

ในพิธีสวดช่วงค ่าของวนัอาทิตยใ์บปาลม์จะเร่ิมตน้วา่ “ขอพระคริสตพ์ระเจา้
ท่ีแทจ้ริงของเราผูเ้สด็จเขา้รับพระทรมานโดยสมคัรพระทยัเพื่อทรงช่วยเราใหร้อด...” 

 

สัปดาห์แห่งพระมหาทรมาน 
สัปดาห์แห่งพระมหาทรมาน เป็นช่ือเรียกสัปดาห์สุดทา้ยก่อนปัสกา ท่ีเรียก

เช่นน้ีเพราะเป็นการสถาปนาการระลึกถึงช่วงวนัในบั้นปลายพระชนมชีพในสภาพ
มนุษย์ของพระผูท้รงช่วยให้รอด ไม่ว่าจะเป็นพระทรมาน การส้ินพระชนม์บน
กางเขน และ การฝังพระศพ โดยใน วันจันทร์ วันอังคาร และ วันพุธ ในสัปดาห์น้ี
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เป็นการอุทิศให้กบัการร าลึกถึงพระปฏิสันถารคร้ังสุดทา้ยของพระเยซูคริสตเจา้กบั
ผูค้นและสานุศิษยข์องพระองค ์

ความพิเศษของพิธีกรรมในสามวนัแรกของสัปดาห์แห่งพระมหาทรมานนั้น
คือ ใน พธีิสวดเพลาเช้า หลงัจากสวดบทสดุดีจ านวนหกบทและร้อง “อลัเลลูยา” แลว้ 
เราจะร้องเพลงสวดสรรเสริญ troparion ว่า “ดูเถิด เจา้สาวท่ีมายามเท่ียงคืน...” และ
หลงัจากไดอ่้านสารบท Canon                 ลงภาวนาพระปราสาทท่ีวา่ “ขา้พเจา้
มองดู ท่ีประทบัของพระองค์ ขา้แต่องค์พระผูท้รงช่วยให้รอด...” ทุกวนัตลอดสาม
วนัน้ีเราจะมีศีลมหาสนิทแห่งพระมงัสาเดิม Liturgy of the Presanctified Gifts  
ร่วมกบัการอ่านพระคมัภีร์สาร นอกจากน้ียงัมีการอ่านพระคมัภีร์สารในพิธีเพลาช่วง
เชา้ดว้ย 

 

วนัพฤหัสบดศัีกดิ์สิทธ์ิ 
พิธีกรรมในวนัพฤหัสบดีศกัด์ิสิทธ์ินั้นอุทิศเพื่อเป็นการร าลึกถึง พระกายา

หารค ่าศักดิ์สิทธ์ิ  การที่พระเยซูคริสต์ทรงล้างเท้าให้สานุศิษย์ การสวดภาวนาของ
พระเยซูคริสต์ในสวนเกทเสมนี และการทีพ่ระองค์ทรงถูกยูดาสทรยศ 

ในพิธีสวดช่วงเช้าหลงัจากอ่านบทสดุดีจ านวนหกบทและร้อง “อลัเลลูยา” 
แลว้ เราจะร้องเพลงสวด สรรเสริญว่า “คราท่ีสานุศิษยผ์ูท้รงเกียรติไดรั้บแสงสว่าง
ขณะลา้งเทา้...” 

พิธีกรรมท่ีน ามาใชคื้อพิธีกรรมของ นักบุญเบซิลผู้ยิ่งใหญ่ และประกอบกบั
การสวดมนตช่์วงค ่าเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ท่ีพระองค์สถาปนา ศีลมหาสนิท
อนัศักดิ์สิทธ์ิ ในช่วงค ่า โดย เราจะร้องเพลงสรรเสริญวา่ “ขา้แต่พระบุตรของพระเจา้ 
โปรดทรงรับขา้พเจา้ในวนัน้ีเถิดเพื่อจกัไดมี้ส่วนร่วมในพระกายาหารค ่าอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
ของพระองค.์..” แทนการร้องเพลงสรรเสริญของเทวดาเฮรูวิม Cherubic Hymn  และ
แทนถ้อยค าท่ีใช้ในขั้นตอนศีลมหาสนิทท่ีว่า “ขอวาจาขอเราเต็มไปด้วยการ
สรรเสริญ...” 
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ส าหรับท่ีศาสนวหิารแห่งการเสด็จข้ึนสรวงสวรรคข์องพระมารดาเจา้ ท่ีกรุง
มอสโคว ์Moscow Cathedral of the Dormition  และอารามแห่งถ ้าประจ าเมืองคีฟ 
Kiev Caves Lavra ระหวา่งหลงัพิธีกรรมศีลมหาสนิทของวนันั้น จะมี การเสกน ้ามัน
ศักดิ์สิทธ์ิ(the Mystery of Chrismation)  เพื่อใชใ้นพิธีเจิมผา้ศกัด์ิสิทธ์ิ Antiminsia  
และใชใ้นการเจิมโบสถใ์หม่  

 
วนัศุกร์ศักดิ์สิทธ์ิ 

พิธีในวนัศุกร์ศักด์ิสิทธ์ินั้นอุทิศเพื่อเป็นการร าลึกถึง พระทรมานบนไม้
กางเขน การส้ินพระชนม์ และ การฝังพระศพ ของพระผู้ทรงช่วยให้รอด โดยในพิธี
สวดช่วงเชา้ ซ่ึงมีข้ึนในช่วงค ่าของวนัพฤหสับดีศกัด์ิสิทธ์ิ  (เช่นเดียวกบัพิธีสวดช่วง
เชา้ทุกวนัในสัปดาห์น้ีท่ีมีข้ึนในตอนกลางคืนก่อนวนัจริง) จะมีการอ่าน บทอ่านจาก
พระวรสารสิบสองฉบับ ซ่ึงพระวรสารนั้นจะถูกน ามาวางไวท่ี้กลางโบสถ์ และยงัได้
คดัเลือกบทจากพระวรสารส่ีฉบบัท่ีไดก้ล่าวถึงพระมหาทรมานของพระผูท้รงช่วยให้
รอด โดยเร่ิมตั้งแต่พระปฏิสันถารคร้ังสุดทา้ยกบับรรดาสาวกในการเล้ียงพระกายา
หารค ่าศกัด์ิสิทธ์ิและจบลงดว้ยการฝังพระศพของพระองคใ์นสวนโดยโยเซฟแห่งอาริ
มาเธียและการวางทหารยามเฝ้าท่ีฝังพระศพของพระองค์ ในระหว่างท่ีอ่านนั้น ผู ้
ศรัทธาจะยืนถือเทียนส่องสวา่งอนัเป็นสัญลกัษณ์ของทั้งพระสิริและความยิ่งใหญ่ท่ี
พระองคมิ์ไดท้รงสูญเสียไปในช่วงท่ีทรงทรมานและยงัแสดงถึงความรักอนัแรงกลา้
ท่ีเรามีต่อพระผูท้รงช่วยใหร้อดของเรา 

ในวนัศุกร์ศกัด์ิสิทธ์ิจะมี เพลากษัตริย์ Royal Hours แต่จะไม่มีพิธีกรรม
เน่ืองจากในวนัน้ีพระองคท์รงมอบพระองคเ์องเป็นเคร่ืองบูชา 

พิธีสวดช่วงค ่า มีข้ึนในชัว่โมงท่ีเก้าของวนั (บ่ายสามโมง)  ซ่ึงเป็นเวลาท่ี
พระเยซูคริสตส้ิ์นพระชนมบ์นกางเขน ในพิธีน้ีจะร าลึกถึงการอญัเชิญพระองคล์งจาก
กางเขนและการฝังพระศพของพระองค ์
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เม่ือร้องเพลงสวดสรรเสริญ troparion วา่ “โยเซฟขุนนางไดอ้ญัเชิญพระกาย
อนับริสุทธ์ิยิ่งของพระองค์ลงจากไม.้..” ผูน้ าพิธี (clergy) จะน า ผ้าตราสัง (ภาพ
ไอคอน) ของพระคริสต์ท่ีประทับในหลุมฝังพระศพ (ภาษารัสเซีย เรียกว่า 
“Plaschanitsa” ส่วนภาษากรีกเรียกวา่ “Epitaphion” ข้ึนมาไวบ้นโต๊ะพระแท่น Holy 
Table ซ่ึงเป็นเสมือนหน่ึงกลโกธา และน าออกจากโต๊ะพระแท่นไปไวท่ี้กลางโบสถ์
โดยมีเทียนและก ายานน าขบวน ผ้าตราสังจะถูกน าไปวางไว้บนท่ีตั้ งท่ีจัดไว้
โดยเฉพาะซ่ึงคลา้ยหลุมฝังพระศพ บรรดาพระสงฆ์และทุกคนท่ีอยู่ท่ีนัน่จะคารวะ
เบ้ืองหน้านั้นและจูบภาพตรงบาดแผลของพระผูท้รงช่วยให้รอด ไดแ้ก่พระสีขา้งท่ี
ทรงถูกแทงและรอยตะปูท่ีพระหตัถแ์ละพระบาททั้งสองขา้ง 

ผา้ตราสังจะถูกวางไวใ้นโบสถเ์ป็นเวลาสามวนันบัตั้งแต่บ่ายวนัศุกร์ วนัเสาร์ 
และจนถึงยามแรกในวนัอาทิตย ์อนัเป็นการร าลึกถึงระยะเวลาท่ีพระคริสตป์ระทบัใน
หลุมฝังศพเป็นเวลาสามวนั  

 

 วนัเสาร์ศักดิ์สิทธ์ิ 
พิธีในวนัเสาร์ศกัด์ิสิทธ์ินั้นอุทิศเพื่อการร าลึกถึง ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของพระ

คริสต์ “พระองคป์ระทบัในหลุมฝังพระศพก็แต่เพียงพระกาย แต่ประทบัในอเวจีดว้ย
พระวิญญาณของพระองค์ในฐานะท่ีทรงเป็นพระเจา้ และประทบัในวิมานร่วมกบั
พวกโจร  และประทบับนบลัลงัก์ร่วมกบัพระบิดาและพระจิตเจา้ พระองค์ทรงเติม
เต็มทุกส่ิง  ขา้แต่พระคริสตผ์ูท้รงหาใดเปรียบมิได”้ และจบลงดว้ย การกลับคืนพระ
ชนมชีพจากหลุมฝังพระศพของพระผู้ทรงช่วยให้รอด 

ในพิธีสวดช่วงเช้าของวนัเสาร์ศักด์ิสิทธ์ินั้ น ภายหลังจากบทเพลงมหา
สรรเสริญ Great Doxology แลว้ พระสงฆจ์ะน าผา้ตราสังออกจากโบสถ์พร้อมร้อง
เพลงสวด “พระเจา้ผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิ...” ดงัเช่นในพิธีฝังศพทัว่ไป ทุกคนจะร่วมเดิน
ตามผา้ตราสังท่ีถูกน าไปแห่รอบโบสถเ์พื่อเป็นการร าลึกถึงพระคริสตท่ี์เสด็จลงไปใน
นรกและชยัชนะของพระองคเ์หนือนรกและความตาย หลงัจากท่ีผา้ตราสังถูกน ากลบั
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เขา้มาในโบสถ์แลว้ก็จะถูกน าไปยงัโต๊ะพระแท่นผ่านทางประตูกษตัริยท่ี์เปิดไวอ้นั
เป็นสัญลกัษณ์ว่าพระผูท้รงช่วยให้รอดมิได้ทรงพรากไปจากพระบิดา และว่าโดย
อาศยัพระทรมานและการส้ินพระชนม์ของพระองค์นั้น พระองค์ไดท้รงเปิดประตู
สวรรคข้ึ์นอีกคร้ัง ในช่วงน้ีเองคณะนกัร้องประสานเสียงจะร้องเพลงสวดวา่ “เม่ือโย
เซฟขนุนาง...” 

คร้ันเม่ือผา้ตราสังถูกน ามาวางไวบ้นหลุมฝังพระศพท่ีกลางโบสถ์แลว้ จะมี
การกล่าว บทภาวนาขอพระเมตตา litany และอ่านค าพยากรณ์ของประกาศกเอ-
เซเคียลเก่ียวกบัการกลบัคืนชีพของผูต้าย โดยในจดหมายของอคัรสาวกไดส้อนผูมี้
ความเช่ือว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นปัสกาท่ีแทจ้ริงเพื่อเราทั้งมวล ส่วนในพระคมัภีร์
สารก็ช้ีให้เห็นว่ามหาปุโรหิตพวัพนักบัการยินยอมให้ปิลาตวางยามเฝ้าหลุมฝังพระ
ศพและปิดไวอ้ยา่งแน่นหนา 

พธีิกรรม ศกัด์ิสิทธ์ิในวนัน้ีจะชา้กวา่วนัอ่ืน ๆ ของทั้งปีและมีข้ึนร่วมกบัการ
ร้องเพลงสวดสรรเสริญช่วงค ่า  

หลงัจากการเขา้ประตูกษตัริยค์ร้ังท่ีหน่ึง Vespers Entry ก็มีการร้องบทขบั
ขาน “ขา้แต่องคแ์สงสวา่งอนัสูงส่ง...” แลว้จะต่อดว้ยการอ่านบทจากพนัธสัญญาเดิม 
สิบห้าบท ซ่ึงเก่ียวกบันิมิตและการพยากรณ์เร่ืองพระเยซูคริสตท์รงช่วยมนุษยชาติให้
รอดโดยอาศยัพระมหาทรมานและการกลบัคืนพระชนมชีพของพระองค ์

หลงัจากอ่านบทอ่านดงักล่าวรวมทั้งจดหมายของอคัรสาวกแลว้ก็เป็นการ
เฉลิมฉลองก่อนการกลบัคืนพระชนมชีพของพระคริสต์ โดยคณะนกัร้องประสาน
เสียงค่อย ๆ เร่ิมร้องเพลงสวดวา่ “โปรดเสด็จมาเถิด ขา้แต่พระเจา้ โปรดทรงพิพากษา
โลก เพราะพระองคจ์กัทรงสืบทอดท่ามกลางมวลมนุษย.์..” พร้อมกนันั้น จะเปล่ียน
ผา้คลุมทั้งท่ีโตะ๊พระแท่นและทัว่โบสถจ์ากสีด าเป็นสีขาวทั้งหมด การเปล่ียนดงักล่าว
เป็นสัญลกัษณ์ของเหตุการณ์ยามเชา้ตรู่ “ขณะท่ีฟ้ายงัมืดอยู”่ ท่ีบรรดาผูถื้อเคร่ืองหอม
แลเห็นทูตสวรรค์สวมใส่อาภรณ์เจิดจ้าทรงป่าวประกาศด้วยความยินดีเร่ืองการ
กลบัคืนพระชนมชีพของพระคริสต ์
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บดัน้ี สังฆานุกรแต่งกายดว้ยอาภรณ์เจิดจา้เหมือนทูตสวรรคก์็ออกมาท่ีกลาง
โบสถแ์ละยนืเบ้ืองหนา้ผา้ตราสังพร้อมอ่านพระคมัภีร์สารท่ีป่าวประกาศการกลบัคืน
พระชนมชีพของพระคริสตแ์ก่มวลมนุษย ์ 

พิธีกรรมศีลมหาสนิทของนักบุญวาสิลีผูย้ิ่งใหญ่ด าเนินต่อไปตามขั้นตอน
ปกติ โดยแทนท่ีจะร้องเพลงสรรเสริญ ของทูตสวรรคเ์ฮรูวิม เราจะร้องวา่ “ขอให้เน้ือ
หนงัท่ีตอ้งดบัสูญจงสงบ” และแทนท่ีจะร้องว่า “สมควรยิ่งต่อการสรรเสริญ...” เรา
จะร้องว่า “อย่างร ่ าไห้เพื่อลูกเลย ขา้แต่พระมารดา  โปรดทอดพระเนตรในหลุมฝัง
พระศพเถิด ดว้ยวา่พระบุตรของท่าน...” และร้องเพลงสวดช่วงทา้ยศีลมหาสนิทตอน
หน่ึงว่า “พระองคท์รงต่ืนข้ึนมาเหมือนคนท่ีนอนหลบัไป และทรงลุกข้ึนมาเพื่อทรง
ช่วยเรา”   

หลงัจากพิธีกรรมศีลมหาสนิทจะเป็นการ อวยพรขนมปังและเหล้าองุ่น เพื่อ
เล้ียงบรรดาผูส้วดภาวนา หลงัจากนั้นไม่ก่ีชัว่โมงจะเป็นการอ่านหนงัสือสารกิจการ
ของอคัรสาวก (Acts of the Apostles) โดยเร่ิมข้ึนในโบสถ์และด าเนินต่อไปจนเร่ิม
บทภาวนาช่วงดึก (Midnight Office) 

บทภาวนาช่วงดึก Midnight Office จะมีข้ึนหน่ึงชั่วโมงก่อนเท่ียงคืน ซ่ึง
ในช่วงน้ีจะมีการอ่าน พระบญัญติัธิคุณของวนัเสาร์ยิ่งใหญ่ the Canon of Great 
Saturday และในตอนทา้ยพิธีจะค่อย ๆ เคล่ือนผา้ตราสังจากกลางโบสถ์น าไปไวท่ี้
โต๊ะพระแท่นโดยผา่นประตูกษตัริยแ์ละน าไปวางไวท่ี้โต๊ะพระแท่นและจะยงัคงไว้
เช่นนั้นจนถึงคราวท่ีพระองคเ์สด็จข้ึนสวรรคเ์พื่อเป็นการร าลึกถึงระยะเวลาส่ีสิบวนัท่ี
พระเยซูคริสต์ประทบับนโลกหลงัจากการจากท่ีพระองค์ทรงกลบัคืนพระชนมชีพ
ข้ึนมา 

บดัน้ี ผูศ้รัทธาเฝ้ารอดว้ยความเทิดทูนให้ถึงยามเท่ียงคืนซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้
ของ ความร่ืนเริงเป่ียมสุขแห่งปัสกาในการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเน่ืองจากพระ
เยซูคริสต์พระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้รอดได้ทรงกลบัคืนพระชนมชีพขึน้มาแล้ว   
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  ความร่ืนเริงแห่งปัสกาน้ีเป็นความปิติยินดีอนัสูงส่งท่ีมิอาจมีส่ิงใดในโลกท่ี
เหมือนหรือทดัเทียมได้ นั่นคือความร่ืนเริงอนัไม่มีท่ีส้ินสุดและพระพรแห่งชีวิต
นิรันดร ซ่ึงเป็นความร่ืนเริงท่ีพระองค์ตรัสไวเ้ม่ือคร้ังท่ีรับสั่งวา่ หัวใจของเจ้าจะปิติ
ยินดี และความร่ืนเริงของเจ้านั้นจะไม่มีผู้ใดเอาไปจากเจ้าได้  (ยอห์น 16:22) 

พระคริสต์ทรงคืนพระชนม์ 

 
 

พธีิฉลองปัสกา – การกลบัคนืพระชนมชีพของพระคริสต์อย่าง
รุ่งโรจน์ 

 
 ค าว่า ปัสกา ในภาษาฮีบรูหมายถึง “ผ่าน” หรือ “การปลดปล่อย” โดยท่ี
ชาวยิวนั้นเฉลิมฉลองปัสกาในพนัธสัญญาเดิมเพื่อเป็นการร าลึกถึงการปลดปล่อย
บรรพบุรุษของตนจากการท่ีถูกอียิปตจ์บัเป็นทาส ส่วนคริสตชนเฉลิมฉลองปัสกาใน
พนัธสัญญาใหม่เพื่อฉลองการปลดปล่อยมวลมนุษยชาติโดยอาศยัพระเยซูคริสต์
เพื่อใหร้อดพน้จากการตกเป็นทาสของความชัว่ร้ายและฉลองการท่ีพระองคป์ระทาน
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ชีวิตและพระพรอนัเป็นนิรันดร์แด่เรา ปัสกาโดยอาศยัพระพรท่ีเราได้รับผ่านการ
กลบัคืนพระชนมชีพของพระคริสต์นั้นเป็นการเฉลิมฉลองแห่งการเฉลิมฉลองทั้ง
ปวงและเป็นชัยชนะแห่งชัยชนะทั้ งปวง จึงได้มีพิธีกรรมท่ีมีความสง่างามและ
เคร่งครัดเป็นพิเศษ 
 บรรดาผูศ้รัทธาท่ีแต่งกายดว้ยเส้ือผา้สีสันสดใสเพื่อการเฉลิมฉลองนั้นจะ
หลัง่ไหลเขา้มาในโบสถ์ก่อนเท่ียงคืนตั้งแต่เน่ิน ๆ และเฝ้ารอการฉลองปัสกาท่ีใกล้
เขา้มาดว้ยความส ารวม สงฆผ์ูป้ระกอบพิธี (clergy) จะสวมเส้ือคลุมอนัเป็นอาภรณ์ท่ี
สดใสท่ีสุด โดยเวลาก่อนเท่ียงคืนจริงนั้น จะมีการตีระฆงัรัวกึกก้องเพื่อเป็นการ
ประกาศวา่ช่วงเวลาอนัส าคญัแห่งการเฉลิมฉลองการกลบัคืนพระชนมชีพของพระ
คริสตผ์ูท่ี้ทรงน าความสว่างไดม้าถึงแลว้  สงฆ์ผูป้ระกอบพิธี ทุกท่านจะออกมาจาก
พระแท่นพร้อมกางเขน เทียน และก ายาน เปรียบไดก้บัผูถื้อเคร่ืองหอมท่ีออกเดินทาง
มายงัหลุมฝังพระศพตั้งแต่เชา้มืด จากนั้น สงฆผ์ูป้ระกอบพิธี พร้อมดว้ยผูค้นจะเดิน
เวยีนฉลองรอบโบสถ์และร้องเพลงสวดสรรเสริญวา่  “การกลับคืนพระชนมชีพของ
พระองค์ ข้าแต่พระคริสต์ผู้ทรงช่วยให้รอด  บรรดาทูตสวรรค์แซ่ซ้องร้องสรรเสริญ
บนสรวงสวรรค์ พวกเราทั้งหลายบนโลกขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยหัวใจ
อันบริสุทธ์ิ”  ระหว่างท่ีเดินเวียนฉลองรอบโบสถ์นั้นเสียงระฆงัแห่งปัสกาจะดัง
ข้ึนมาจากบนหอสูงอนัเปรียบได้กบัสวรรค์ ทุกคนท่ีมาสวดภาวนาจะเดินถือเทียน
ส่องสว่างอนัแสดงถึงความยินดีจากวิญญาณของพวกเขาท่ีมีต่อการเฉลิมฉลองอนั
รุ่งโรจน์น้ี 
 ขบวนแห่จะหยุดท่ีประตูทางทิศตะวนัตกของโบสถ์ท่ีปิดไวเ้ปรียบได้กับ
เวลาในขณะท่ีก าลงัจะเปิดหลุมฝังพระศพของพระคริสต์ ตรงน้ีเองท่ีพระสงฆ์ใน
ล าดบัสมณศกัด์ิสูงสุดอนัเปรียบดัง่ทูตสวรรคท่ี์ประกาศการกลบัคืนพระชนมชีพของ
พระคริสตแ์ก่บรรดาผูถื้อเคร่ืองหอมท่ีหลุมฝังพระศพก็จะประกาศถอ้ยค าแห่งความ

ยินดีในพระคมัภีร์เป็นคนแรกว่า “ พระคริสต์ทรงคืนพระชนม์ชีพจากความ
มรณา ทรงมีชัยชนะเหนือความมรณา และทรงประทานชีวิตแก่ผู้ตายที่อยู่
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ในหลมุศพ”  ฃทั้ง สงฆผ์ูป้ระกอบพิธี และคณะนกัร้องประสานเสียงจะขบัขานตาม
ขา้งตน้สามคร้ัง 
 จากนั้นพระสงฆผ์ูป้ระกอบพิธี clergyman ท่ีเป็นประธานจะประกาศถอ้ยค า
พยากรณ์ในอดีตกาลของกษตัริยผ์ูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิว่า “พระเจา้จะทรงเสด็จข้ึนมาและ
ทรงท าให้เหล่าศตัรูของพระองค์แตกพ่ายไป...” แลว้ทุกคนจะขานรับทุกถอ้ยค าใน
บทสดุดีวา่ “พระคริสตท์รงคืนพระชนมชี์พ...” 
 จากนั้นจะเปิดประตูแล้วทุกคนท่ีมาชุมนุมเหมือนท่ีคร้ังหน่ึงบรรดาผูถื้อ
เคร่ืองหอมและอคัรสาวกเคยมาชุมนุมก็เขา้ไปในโบสถ์ถือเทียนและโคมสวา่งโชติ
ช่วงและขบัขานดว้ยความยนิดีวา่ “พระคริสตท์รงคืนพระชนมชีพ...!” 
 พิธีสวดช่วงเช้าในการกลบัคืนพระชนมชีพนั้นประกอบดว้ยล าดบัแรกคือ
บทเพลงสรรเสริญของสารบท the Paschal canon ของนกับุญยอห์นแห่งดามสัคสั 
โดยแต่ละท่อนของสารบท canon น้ีจะลงทา้ยดว้ยบทเพลงสรรเสริญแห่งชยัชนะว่า 
“พระคริสตท์รงกลบัคืนพระชนมชีพ” ในระหวา่งการสวดสารบท canon น้ีพระสงฆ์
ผูป้ระกอบพิธี clergy แต่ละท่านจะถือกางเขนและเทียน น าหน้าโดยผูถื้อเทียนเดิน
รอบโบสถท่ี์ทุกคนต่างทกัทายกนัดว้ยความศรัทธาและความยินดีวา่ “พระคริสตท์รง
คืนพระชนมชีพ!” แลว้ผูศ้รัทธาทุกคนจะขานรับเสียงดงัวา่ “ทรงคืนพระชนมน์ั้นเป็น
จริง!” การท่ี สงฆ์ผูป้ระกอบพิธี clergy ละออกมาจากโต๊ะพระแท่นอีกคร้ัง นั้นเป็น
การร าลึกถึงการปรากฏพระองค์ของพระองคต่์อสานุศิษยข์องพระองค์ภายหลงัการ
กลบัคืนพระชนมชีพ 
 หลงัจากท่ีร้องเพลงสรรเสริญวา่ “...ขอเราโอบกอดกันไว้ ขอเราเรียกกันว่าพ่ี
น้อง แม้ว่าเขาเกลียดเรา ขอเราอภัยให้ทุกส่ิงเน่ืองในโอกาสการทรงกลับคืนพระชนม
ชีพ...” แลว้ผูศ้รัทธาทุกคนจะเร่ิมทกัทายกนัว่า “พระคริสต์ทรงคืนพระชนมชีพ!...” 
และตอบวา่ “ทรงคืนพระชนม์นั้นเป็นจริง!”” พวกเขาจะจุมพิตและแลกไข่ปัสกากนั
อนัเป็นสัญลกัษณ์ของการกลบัเป็นข้ึนมาจากหลุมฝังศพ การคืนชีวิตจากห้วงลึกโดย
อาศยัอ านาจของพระเจา้ผูท้รงสรรพานุภาพ 
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จากนั้นจะเป็นช่วงอ่าน บทเทศน์ของนักบุญยอห์นวาจาทอง (คริโซสตอม) 
ซ่ึงเ ร่ิมต้นว่า “หากผู้ ใดมีศรัทธาแก่กล้าและรักพระเจ้าแล้ว ขอเขาจงยินดีต่อ
ความชอบนี้และต่อชัยชนะอันรุ่งเรือง...” นักบุญยอห์นเรียกให้ทุกคนยินดีดงัท่ีว่า 
“พวกท่าน ท้ังคนรวยและคนจน จงร่วมยินดีกันเถิด ท่านผู้สงบเสง่ียมและเฉยชา จง
เชิดชูวนันี ้ท่านท่ีได้อดอาหารและท่านท่ีไม่ได้อด จงดีใจเถิดวนันี้... 
 “ขอท่านอย่าร ่ าไห้ท่ีไดก้ระท าผิดเลย เพราะท่านไดรั้บการอภยัท่ีหลัง่รินมา
จากหลุมฝังพระศพ ขอท่านอยา่กลวัความตายเลย เพราะความตายของพระผูท้รงช่วย
ใหร้อดนั้นไดป้ลดปล่อยเรา...” 
 และในตอนทา้ย   ท่านจะประกาศต่อเราอยา่งเป็นทางการถึงชยัชนะอนัเป็น
นิรันดร์ของพระคริสตเ์หนือความตายและนรก “ความตายเอ๋ยภยัของเจา้อยูท่ี่ไหนเล่า 
นรกเอ๋ยชยัชนะของเจา้อยู่ท่ีไหนเล่า พระคริสตท์รงกลบัคืนพระชนมชีพและท าลาย
เจา้ พระคริสต์ทรงกลบัคืนพระชนมชีพและปิศาจพ่าย พระคริสต์ทรงกลบัคืนพระ
ชนมชีพและทูตสวรรค์ร่ืนเริงยินดี พระคริสต์ทรงกลับคืนพระชนมชีพและชีวิต
รุ่งเรืองข้ึนมา พระคริสตท์รงกลบัคืนพระชนมชีพและไร้ผูต้ายในหลุมฝังศพ (เพราะ
บดัน้ีความตายไม่ใช่จุดจบถาวรแต่เป็นเพียงสถานภาพชัว่คราว) เพราะพระคริสตท์รง
กลับคืนข้ึนมาจากผู ้ตายเป็นคนแรกในหมู่พวกเขาท่ีหลับไป พระสิริและพระ
อาณาจกัรจงเป็นของพระองคต์ราบนานเท่านาน อาเมน” 

ทนัทีหลงัจากพิธีสวดช่วงเชา้ก็จะเป็นการเฉลิมฉลองบทสรรเสริญเพลาและ
พิธีศีลมหาสนิท (the Hours and Liturgy) โดยจะเปิดประตูทุกบานของห้องพระแท่น
บูชา โดยจะเปิดในช่วงเร่ิมพิธีและจะไม่มีการปิดประตูตลอดทั้งสัปดาห์อนัเป็น
สัญลกัษณ์ว่าพระคริสต์ไดท้รงเปิดประตูสู่อาณาจกัรสวรรค์นิรันดร ในพิธีจะมีการ
อ่านพระวรสารแห่งพระคมัภีร์ (section) ท่ีหน่ึงของนกับุญยอห์นนกัเทววิทยา ซ่ึง
ข้ึนตน้ว่า “ในช่วงแรกเร่ิมนั้นมีพระวาจา และพระวาจานั้นสถิตอยู่กับพระเจ้า และ
พระวาจานั้นคือพระเจ้า... ซ่ึงเป็นการบรรยายถึงความสูงส่งของพระผูท้รงกอบกู ้หาก
พิธีกรรมกระท าโดยพระสงฆห์ลายท่านแลว้ก็จะมีการอ่านพระคมัภีร์สารเป็นภาษา
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ต่าง ๆ อนัเป็นสัญลกัษณ์ของ “การประกาศ” เร่ืองพระเจา้ “เสด็จมา” ยงัคนทุกคนบน
แผน่ดินโลก 

ก่อนพิธีกรรมส้ินสุดนั้นจะมีการเสกขนมปังปัสกาหรือท่ีใชใ้นการแห่งฉลอง
รอบโบสถ์ (Artos ) และแจกจ่ายให้ผูศ้รัทธาในวนัเสาร์รุงโรจน์ ( Bright Saturday) 
หลงัจากพิธีกรรมโดยถือเป็นพระพรปัสกา 

ทนัทีหลงัจากพิธีกรรมปัสกา และรวมถึงบางช่วงในระหวา่งพิธีสวดช่วงเชา้
และพิธีกรรมก็จะมีสงฆน ้ามนตแ์ก่เคก็ปัสกา เคก็เนยปัสกา ไข่ เน้ือ และไวน์ เพื่อเป็น
อาหารปัสกาใหผู้ศ้รัทธาใชรั้บประทานในวนัเฉลิมฉลองนั้น 

หลังจากพิธีกรรมบูชาศีลมหาสนิทระหว่างสัปดาห์รุ่งโรจน์ หรือ Bright 
Week แต่ละคร้ังจะมีการอญัเชิญกางเขนแห่งพระคริสตไ์ปเวียนรอบโบสถ์อยา่งมีชยั
พร้อมเสียงระฆงั ท่ีจริงแลว้ตลอดทั้งสัปดาห์จะมีการตีระฆงัให้ไดบ้่อยท่ีสุดเพื่อเป็น
การแสดงถึงความร่ืนเริงยินดีของผูศ้รัทธาและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชยัชนะของ
พระเยซูคริสต์เหนือความตายและนรก ทั้งน้ี เพื่อเป็นการย  ้าถึงความยินดีน้ีพระอคัร
บิดรแห่งศาสนจกัร (the Holy Fathers) จึงตั้งกฎวา่ห้ามคุกเข่าและหมอบนมสัการใน
โบสถน์บัตั้งแต่วนัแรกของปัสกาจนกระทัง่ถึงพิธีสวดช่วงค ่าในช่วงเพนเทคอสต ์

พระสงฆท่ี์เป็นประธานจะเฉลิมฉลองปัสกาวนัท่ีหน่ึงดว้ยการสวมเส้ือคลุม
ท่ีดีท่ีสุด หลงัจากพิธีสวดช่วงค ่าจะมีการอ่านพระวรสารในขอ้ความท่ีบรรยายถึงการ
ปรากฏพระองคข์องพระเยซูคริสตต่์อเหล่าอคัรสาวกในช่วงค ่าวนัแรกท่ีพระองคท์รง
กลบัคืนพระชนมชีพจากความตาย (ยอห์น 29:19-25)  

วนัองัคารแรกหลงัจาก สัปดาห์รุ่งโรจน์ หรือ Bright Week นั้น เพื่อให้ผูท่ี้
ตายไปแล้วโดยหวงัจะได้รับ การคืนชีพถ้วนหน้า ไดร่้วมยินดีเน่ืองในการกลบัคืน
พระชนมชีพของพระคริสต์ พระศาสนจกัรจึงไดจ้ดัให้มีการร าลึกถึงผูต้ายเป็นพิเศษ 
โดยภายหลงัพิธีกรรมจะมีพิธีสวดร าลึกและวิงวอนขอพระเจา้ต่อผูว้ายชนม ์(Service 
of Remembrance and Intercession) หรือ Pannykhida เม่ือผูศ้รัทธาไดด้ าเนินการตาม
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ธรรมเนียมดั้งเดิมของพระศาสนจกัรแลว้ก็จะไปเยือนหลุมฝังศพของญาติพี่นอ้งของ
ตนในวนัน้ี 

การร้องเพลงสวดปัสกาจะมีข้ึนในโบสถ์ไปจนกระทั่งถึงวนัฉลอง พระ
คริสต์เสด็จขึน้สวรรค์ ซ่ึงจะมีข้ึนในวนัท่ีส่ีสิบหลงัปัสกา 

 
 

พธีิเฉลมิฉลองเพนเทคอสต์ – วนัพระตรีเอกานุภาพเจ้า 

 
การเฉลิมฉลองพระตรีเอกนุภาพเรียกวา่เพนเทคอสตเ์พราะพระจิตเจา้เสด็จ

ลงมายงับรรดาพระอคัรสาวกในวนัท่ีหา้สิบภายหลงัจากการกลบัคืนพระชนมชีพของ
พระคริสต์ การฉลองเพนเทคอสต์ของชาวคริสตมี์สองวาระ วาระหน่ึงคือเพื่อถวาย
พระเกียรติแด่ พระตรีเอกนุภาพเจ้า และอีกวาระหน่ึงคือเพื่อถวายพระเกียรติแด่ พระ
จิตเจ้า ซ่ึงไดเ้สด็จลงมาปรากฏแก่บรรดาพระอคัรสาวกและทรงประทบัตราพนัธ
สัญญาใหม่นิรันดรของพระเจา้แด่มนุษยชาติ 

วนัแรกของเพนเทคอสต ์ซ่ึงมกัเป็นวนัอาทิตย ์ก่อนอ่ืนใดพระศาสนจกัรจะ
อุทิศแก่ พระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระตรีเอกนุภาพเจ้า ดงันั้นจึงเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปวา่
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เป็นวนัพระตรีเอกนุภาพเจา้ ส่วนวนัท่ีสองนั้นจะอุทิศให้แก่ พระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระ
จิตเจ้า จึงเรียกวา่วนัพระจิตเจา้ 

ในการเฉลิมฉลองพระจิตเจา้นั้น พระศาสนจกัรจะเร่ิมตน้ดว้ยพิธีสวดช่วงค ่า
ในวนัพระตรีเอกนุภาพ ในช่วงพิธีสวดน้ีผูม้าชุมนุมทั้งหมดจะคุกเข่าและจะมีการ
อ่านบทภาวนาแสดงความเสียใจท่ีไดก้ระท าบาปสามบทซ่ึงเขียนข้ึนโดยนกับุญวาสิลี
ผูย้ิ่งใหญ่ เราอาศยับทภาวนาดงักล่าวในการสารภาพบาปของเราต่อพระบิดาแห่ง
สวรรคแ์ละเราวิงวอนขอพระเมตตาเพื่อเห็นแก่การเสียสละอนัยิ่งใหญ่ของพระบุตร
ของพระองค์ และเรายงัทูลขอพระเยซูคริสต์ เจ้าเพื่อทรงประทานพระวิญญาณ
ศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อใหว้ญิญาณของเรารู้แจง้และหนกัแน่น สุดทา้ยเราสวดภาวนาเพื่อบรรพ
บุรุษและพี่น้องของเราท่ีตายไปเพื่อให้พระองค์ทรงรับพวกเขาไว้ ให้พกัผ่อนในท่ี
แสงสวา่งแห่งพระพกัตร์ของพระองคส์าดส่องถึง 

 ในวนัฉลองน้ีเป็นธรรมเนียมท่ีจะน าก่ิงไม้และดอกไม้มาประดบัอาคาร
โบสถ์และบา้นเรือนและจะมีการยืนถือดอกไมใ้นโบสถ์ การตกแต่งบา้นและโบสถ์
ดว้ยพรรณไมส้ดนั้นเปรียบประดัง่เหมือนพลงัแห่งชีวิตของพระจิตเจา้ผูท้รงบนัดาล
ชีวติและเป็นการถวายผลผลิตแรกในฤดูใบไมผ้ลิแด่พระองคด์ว้ยความภกัดี 
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พธีิเฉลมิฉลองการเชิดชูกางเขนพระคริสต์ 

 

พิธีศกัด์ิสิทธ์ิในวนัน้ีแตกต่างจากวนัอ่ืน ๆ เน่ืองจากตอนทา้ยบทเพลงพระ
มหาสิริ the Great Doxology ในการสวดมนตต์ลอดเพลาคืนนั้นขณะท่ีร้องเพลงสวด
สรรเสริญพระตรีเอกภาพ Trisagion พระสงฆท่ี์ท าหนา้ท่ีประธานจะอญัเชิญกางเขน
ศกัด์ิสิทธ์ิประดบัดว้ยดอกไมอ้อกมาจากพระแท่นและชูช้ึนเหนือศีรษะ ท่านจะเดิน
ออกจากพระแท่นผา่นทางประตูทิศเหนือโดยมีเทียนน าหนา้ ท่านจะมายืนหนา้ประตู
กษตัริยแ์ละจุดนั้นเองท่านจะประกาศวา่ “ขอเราจงเช่ือฟังพระปรีชาญาณเถิด!” แลว้
เชิญกางเขนไปประทบัท่ีแท่นวางรูปเคารพ analogion กลางโบสถ ์

จากนั้นเป็นการร้องเพลงสวดสรรเสริญ troparion ต่อกางเขนวา่ “ขา้แต่พระ
เจา้ โปรดทรงช่วยประชากรของพระองคเ์ถิด...” ในขณะท่ีพระสงฆ์ร่วมกบัสังฆานุ-
กรจะแกวง่ก ายานไปท่ีกางเขนสามรอบแลว้ทุกคนท่ีท าพิธีก็นมสัการกางเขนดว้ยการ
หมอบลงคารวะสามคร้ังพร้อมกับร้องเพลงสวดว่า “ขา้แต่พระองค์ ณ เบ้ืองหน้า
กางเขนของพระองคเ์ราขอค านบั และต่อการทรงกลบัคืนพระชนมชีพอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
เราขอสรรเสริญ” แล้วผูศ้รัทธาก็จะออกมาข้างหน้าเพื่อหมอบนมัสการและจูบ
กางเขน โดยในระหว่างการสักการะน้ีคณะนักร้องจะร้องเพลงสวดท่ีมีเน้ือหาท่ี
บรรยายและถวายพระเกียรติแด่การทรงถูกตรึงกางเขน 

ในพิธีกรรมนั้น จะมีการร้องเพลงสรรเสริญว่า “ณ เบ้ืองหน้ากางเขนของ
พระองค์...” แทนการสวดสรรเสริญพระตรีเอกภาพ Trisagion และมีการอ่าน
จดหมายของนักบุญเปาโลถึงอคัรสาวกในข้อความท่ีเก่ียวกบักางเขนว่าการท่ีจิต
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วิญญาณแตกสลายนั้นเป็นความเขลา แต่การท่ีได้รับการปกปักรักษานั้นเป็นพระ-
ฤทธานุภาพของพระเจ้า พระวรสารประจ าวนัจะสาธยายถึงการตรึงกางเขนพระ
คริสต์ และเพื่อเป็นการร าลึกถึงพระมหาทรมานและความการส้ินพระชนม์ของ
พระองคจึ์งไดก้ าหนดใหมี้การ อดอาหารอย่างเคร่งครัด 

การเฉลิมฉลองน้ีร าลึกถึงวโรกาสท่ีจกัรพรรดินีเฮเลน (ค.ศ. 326) ผูท้รง
เปรียบไดก้บัอคัรสาวกทรงพบกางเขนอนับนัดาลชีวิตและทรงคุณค่าของพระคริสต ์
นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ีเจด็เป็นตน้มานั้นไดถื้อวา่วนัน้ีเป็นวนัร าลึกถึงการอญัเชิญกางเขน
อนับนัดาลชีวิตกลบัคืนมาจากชาวเปอร์เซียโดยจกัรพรรดิเฮราคลีอสัแห่งไบแซน
ไทน์ (ค.ศ. 629) ทั้งน้ีในการคน้พบและการอญัเชิญกางเขนกลบัคืนนั้น อคัรบิดรแห่ง
คอนสแตนติโนเปิลจึงได้ทรงชูกางเขนข้ึนสูงและหันกางเขนไปทั้งส่ีทิศเพื่อให้ผู ้
ศรัทธาท่ีมาชุมนุมฉลองไดมี้โอกาสมองเห็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและในเวลาน้ีเองคริสตชน
ท่ีมาชุมนุมจะหมอบลงคารวะดว้ยความย  าเกรงร้องว่า “ขา้แต่พระเจา้ โปรดทรงพระ
เมตตาเทอญ”  

 

พธีิเฉลมิฉลองพระคริสต์ทรงจ าแลงพระกาย 
พิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิในการฉลองน้ีมีความพิเศษเน่ืองจากในตอนทา้ยพิธีกรรม

จะมีการเสกอ านวยพรต่อองุ่นและผลไมอ่ื้น ๆ ท่ีผูศ้รัทธาน ามาท่ีโบสถ์ 
การเสกอ านวยพรผลไม้ในการฉลองน้ีก็เพราะในกรุงเยรูซาเล็มซ่ึงเป็น

ตน้แบบของเรานั้นเวลาท่ีองุ่นสุกงอมก็จะถูกน าออกมาเสก อาศยัการเสกผลไม้น้ี
พระศาสนจักรสอนเราว่าทุกส่ิงทุกอย่างในท่ีชุมนุมศักด์ิสิทธ์ินั้ นจักต้องท าให้
ศกัด์ิสิทธ์ิอุทิศแด่พระเจา้และส่ิงสร้างของพระองค ์   
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พธีิเฉลมิฉลองพระประสูตขิองพระคริสต์ 

 

ทุกปีคริสตศาสนจกัรเฉลิมฉลองวโรกาสพระประสูติกาลของพระคริสตใ์น
วนัท่ี 25 ธนัวาคม (ตามตารางปฏิทินเดิม) และเพื่อให้การเฉลิมฉลองน้ีทรงคุณค่ามาก
ข้ึน ผูศ้รัทธาจะเตรียมพร้อมโดยการ อดอาหารเป็นเวลาส่ีสิบวัน ซ่ึงเรียกว่า การอด
อาหารในพระประสูติกาลหรือการอดอาหารของฟิลิป เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
ถึง 24 ธันวาคม โดยวนัก่อนวนัฉลองนั้นยิ่งตอ้งอดอาหารอย่างเคร่งครัด และมีการ
จดัเตรียมอาหารพิเศษแค่ช่วงทา้ยของวนัเท่านั้นซ่ึงส่วนใหญ่เป็นขา้วสาลีตม้กบัน ้ าผึ้ง
หรืออาหารอ่ืนส าหรับการถือศีลอดทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแต่ละธรรมเนียม 

วนัก่อนวนัฉลองนั้นหากไม่ตรงกบัวนัเสาร์หรือวนัอาทิตยแ์ล้ว จะมีเพลา
กษตัริย ์Royal Hours และพอถึงประมาณเท่ียงวนัจะเป็นพิธีกรรมของนกับุญเบซิลผู ้
ยิ่งใหญ่พร้อมพิธีสวดช่วงค ่า ส่วนในวนัฉลองจะมีพิธีกรรมของนกับุญยอห์นวาจา
ทอง (คริสโซสตอม)  
 บทอ่านเพลา The Hours ท่ีมีในวนัก่อนวนัพระประสูติกาลของคริสตน์ั้นมี
ความพิเศษเพราะมีการ อ่านพันธสัญญาเดิม ทั้งยงัมีการอ่าน จดหมายของอัครสาวก 
และ พระวรสาร ด้วย ดงันั้นจึงเรียกช่วงน้ีว่า เพลากษตัริย ์Royal Hours เพื่อให้
แตกต่างจากพิธีบทอ่านเพลา the Hours ตามปกติ ช่ือเรียกดงักล่าวน้ียงับ่งบอกถึง
ธรรมเนียมของอาณาจกัรไบเซนไทน์ของตน 
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 ภายหลงัจากพิธีกรรมจะน าเทียนไปวางกลางโบสถ์หลงัภาพไอคอนของการ
เฉลิมฉลอง และผูท้  าพิธีจะร้องเพลงสวดสรรเสริญ troparion ของการเฉลิมฉลองว่า 
“ขา้แต่พระคริสตพ์ระเจา้ของเรา พระประสูติกาลของพระองคไ์ดเ้ป็นแสงสวา่งแห่ง
ปัญญาแก่โลก เพราะดว้ยเหตุนั้นเองดวงดาวไดส้อนบรรดาผูท่ี้นมสัการดวงดาวนั้น
ให้มานมสัการพระองค์ผูท้รงเป็นดวงอาทิตยแ์ห่งความชอบธรรมและเพื่อให้รู้จกั
พระองค์ว่าทรงเป็นรุ่งอรุณจากสรวงสวรรค ์ขา้แต่พระเจา้ พระสิริจงมีแด่พระองค์” 
จากนั้นตามด้วยบทร้องสดุดี kontakion ของการเฉลิมฉลองว่า “วนัน้ีพระนาง
พรหมจารียท์รงให้ก าเนิดพระองค์ผูท้รงส าคญัยิ่ง และโลกไดถ้วายถ ้ าแด่พระองค์ผู ้
ทรงสูงส่ง เหล่าทูตสรรคแ์ละชุมพาบาลถวายพระสิริแด่พระองค์ ทั้งดวงดาวน าทาง
นกัปราชญ์มาเขา้เฝ้าพระองค์ พระกุมารผูท้รงเยาวว์ยัและจะเจริญพระชนมเ์ป็นพระ
เจา้ผูท้รงเป็นนิรันดรไดท้รงบงัเกิดเพื่อเรา” 

ถ้าวนัก่อนหน้าตรงกบัวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์แล้ว จะมีการอ่านบทเพลา
กษตัริย ์Royal Hours ในวนัศุกร์ โดยในวนันั้นเองจะมีพิธีกรรมบูชาศีลมหาสนิทของ
นกับุญยอห์นคริสโซสตอมตามดว้ยพิธีสวดช่วงค ่า จากนั้นเป็นการสดุดีพระคริสต ์
ส่วนการอดอาหารตามหนังสือบญัญติัแห่งศาสนจกัร Typicon นั้นจะได้รับการ
ยกเวน้เพื่อวา่หลงัจากพิธีกรรมก่อนค ่าจะไดส้ามารถรับประทานขนมปังช้ีนเล็ก ๆ ได ้

การสวดภาวนาฉลองเยน็เร่ิมตน้ดว้ยภาวนามหาราตรี Great Compliance ซ่ึง
จะมีการร้องเพลงสรรเสริญแห่งชยัชนะของอิสยาห์วา่ “พระเจา้สถิตอยูก่บัเรา ชนชาติ
ทั้งหลายเอ๋ย จงรู้ไวเ้ถิดและจงยอมถวายตนเพราะพระเจา้สถิตอยู่กบัเรา!” การร้อง
ซ ้ าๆ วา่ “พระเจา้สถิตอยูก่บัเรา!” นั้นแสดงถึงจิตวิญญาณอนัร่ืนเริงของผูมี้ความเช่ือ
ซ่ึงตระหนกัวา่ อิมมานุเอลผู้ป็นพระเจ้า ประทบัอยูท่่ามกลางพวกเขา เน้ือหาส่วนท่ี
เหลือของพิธีกรรมจะปรากฏใน บทสวดอีรามอส  จาก บทสวดสารบท ท่ีวา่ “พระ
คริสต์ทรงบงัเกิด ขอท่านจงถวายพระสิริแด่พระองค ์พระคริสตเ์สด็จมาจากสวรรค ์
ขอท่านจงมาเขา้เฝ้าพระองค์ พระคริสต์ประทบัอยู่บนโลก ขอท่านจงเชิดชู ขอทัว่
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โลกจงร้องเพลงถวายพระองค์ และจงร้องเพลงดว้ยความยินดีเถิดมนุษยเ์อ๋ย เพราะ
พระองคท์รงพระสิริรุ่งโรจน์” 

 

พธีิเฉลมิฉลองพระองค์ทรงรับบัพตศิมา 

 

การเฉ ลิมฉลองน้ี เ รียกอีก ช่ือหน่ึงว่า  การทรงปรากฎของพระเ จ้ า 
                      นุภ  อนัศกัด์ิสิทธ์ิยิ่ง และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งพระผูท้รงช่วย
ให้รอดผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงบดัน้ีไดท้รงเร่ิมพระราชกรณียกิจในการทรงกอบกูน้ั้นได้
ปรากฏพระองคแ์ลว้ 

การเฉลิมฉลองการรับบพัติศมาของพระองค์นั้น มีความคล้ายคลึงกบัการ
ฉลองพระประสูติกาลของพระคริสตอ์ยู่มากโดยวนัก่อนวนัฉลองนั้นจะมีการท าพิธี
เพลากษตัริย ์ Royal Hours                                                      
โดยเร่ิมตน้ดว้ยพิธีภาวนามหาราตรี Grreat Compliance ส่ิงท่ีส าคญัในการเฉลิมฉลอง
น้ีคือการเสกเจิมน ้าซ่ึงจะกระท าสองคร้ังและเรียกวา่ พิธีกรรมเสกน ้าคร้ังใหญ่ Great 
Blessing of Water  เพื่อให้ต่างจากการเสกคร้ังท่ีเล็กกวา่ พิธีกรรมเสกน ้ าคร้ังยอ่ย
(Lesser Blessing) ท่ีสามารถกระท าในโบสถใ์นช่วงเวลาใดก็ไดข้องปี 
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การเสกคร้ังแรกมีข้ึนในวนัก่อนวนัฉลองท่ีในโบสถ์ และคร้ังท่ีสองมีข้ึนใน
วนัฉลองท่ีกลางแจง้ใกลแ้ม่น ้ า ทะเลสาบ หรือ บ่อน ้ า ในอดีตกาลนั้นการเสกคร้ังท่ี
หน่ึงนั้นเป็นการเฉลิมฉลองการรับบพัติศมาของผูรั้บบพัติศมาคร้ังแรก catechumens 
และจากนั้นจะมีการร าลึกถึงการรับบพัติศมาของพระองค์ ส่วนการเสกคร้ังท่ีสอง
คาดว่ามีท่ีมาจากการปฏิบติัของชาวคริสตใ์นกรุงเยรูซาเล็มสมยัโบราณ โดยในวนัท่ี
ท าการจุ่มน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ Theophany นั้นจะมีการเดินทางไปยงัแม่น ้ าจอร์แดนเพื่อร าลึก
ถึงการรับบพัติศมาของพระผูท้รงช่วยให้รอด ดงันั้น เราจึงยงัคงเรียกการเดินแห่
กางเขนในการฉลองการจุ่มน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิ Theophany     “การเดินแห่ไปยังแม่น ้า
จอร์แดน” 

  

    ว่าด้วยบรรพชิตและส านักอารามสงฆ์   

 
คริสตศาสนจกัรยุคแรกนั้นผูศ้รัทธาแทบทุกคนด าเนินชีวิตอนับริสุทธ์ิและ

ศกัด์ิสิทธ์ิดามพระวรสาร ผูศ้รัทธาจ านวนมากมุ่งมัน่บ าเพ็ญเพียรสูงสุด คนบางคน
ยอมสละทรัพยส์มบติัของตนเพื่อแจกจ่ายให้คนยากไร้ บางท่านเช่น พระมารดาพระ
เจา้ นกับุญยอห์นผูม้าล่วงหนา้ อคัรสาวกเปาโล ยอห์น และ ยากอบ ต่างก็ปฏิญาณตน
เพื่อถือพรหมจรรยแ์ละอุทิศตนเพื่อสวดภาวนา อดอาหาร ด ารงชีวิตอยา่งสมถะ และ 
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ท างานหนกัอย่างไม่หยุดหย่อน พวกเขาไม่ไดป้ลีกตวัจากโลกแต่ยงัใช้ชีวิตร่วมกบั
เพื่อนมนุษย ์บุคคลเหล่าน้ีต่อมาเรียกวา่เป็น ผู้บ าเพ็ญพรต กล่าวคือ เป็นผูท่ี้มีกฎวินยั
ท่ีถือปฏิบติัเป็นพิเศษ (ภาษากรีกเรียกว่า askesis) เพื่อ ‚ฝึกตน‛ ถวายแด่อาณาจกัร
สวรรค ์

นบัตั้งแต่ศตวรรษท่ีสามนั้น การแพร่ขยายคริสตศาสนาอย่างรวดเร็วส่งผล
ใหค้ริสตชนด ารงชีวติไม่เขม้งวดเหมือนก่อน บรรดาผูบ้  าเพญ็พรตเร่ิมออกไปใชชี้วิต
ตามถ่ินทุรกนัดารและภูเขาซ่ึงอยูห่่างไกลจากโลกและส่ิงย ัว่เยา้ พวกท่านด าเนินชีวิต
ทางจิตวิญญาณดว้ยการบ าเพญ็ตนอยา่งเขม้งวด เราเรียกพวกผูบ้  าเพญ็พรตท่ีปลีกตน
จากโลกวา่ นักพรต หรือ ฤาษี ดงันั้นจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ี ส านักสงฆ์ ตอ้งห่างไกลจาก
ส่ิงย ัว่เยา้ทางโลก 

ชีวิตสงฆ์เป็นวิถีชีวิตส าหรับบุคคลท่ีคดัสรรแล้วจ านวนไม่ก่ีคนท่ีได้รับ
กระแสเรียกอนัเป็นแรงปรารถนาอยา่งแรงกลา้จากภายในจิตใจท่ีร ่ าร้องหาชีวิตสงฆ์
ซ่ึงเป็นการอุทิศชีวิตทั้งส้ินของตนเพื่อรับใช้พระเจา้ ดงัเช่นท่ีพระองค์เองไดต้รัสไว้
วา่ ‚ผูท่ี้สามารถรับได ้ก็จงใหเ้ขารับเถิด (มธ. 19:12) 

นักบุญอธานาซีอัส กล่าววา่ ‚ชีวิตมีอยูส่องรูปแบบและสถานะ อยา่งแรกคือ 
ชีวิตสมรส อนัเป็นชีวิตตามปกติวิสัยของมนุษยชาติ อย่างท่ีสองคือความเป็นเทวดา 
และอคัรทูต อนัเป็นสภาพพรหมจรรยห์รือสภาพสงฆซ่ึ์งสูงส่งกว่าส่ิงใด ๆ ไม่มีอีก
แล้ว ส่วน ท่านนีลัสแห่งโสรา กว่าวว่า ‚นักบุญเป็นเทพ หน้าท่ีของท่านคือความ
เมตตาปราณี สันติสุข และการเสียสละเพื่อสรรเสริญพระเจา้‛ 

ผูท่ี้เขา้สู่เส้นทางชีวติพรมจรรยส์งฆต์อ้งมีความตั้งใจอนัเด็ดเด่ียวในการ ‚ละ
ทิง้ทางโลก‛ และละเวน้ตนเองจากความฝักใฝ่ทั้งปวงทางโลก และเพื่อ พัฒนาพลัง
ชีวิตทางจิตวิญญาณที่อยู่ในตัว ทั้งน้ี ไม่ว่าอะไรก็ตาม พวกเขาจกัต้องปฏิบติัตาม
เจตจ านงของหนทางทางจิตวิญญาณของตน ละทิ้งทรัพย์สมบัติทั้ งปวงของตน  
รวมทั้งละทิง้นามเดิมของตน นักบวชอุทิศชีวิตของตนเป็นและบ าเพ็ญภาวนาเพื่อ
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โลกเป็นดัง่ มรณสักขี โดยสมคัรใจ ซ่ึงหมายถึงชีวิตท่ีละทิ้งตวัตน อยู่ห่างไกลโลก
และ ละตวัเองจากภาระและการตตัสินใจทั้งปวง 

ส านกัอารามสงฆเ์องไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นหนทางท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดสู่
ชีวติทางจิตวญิญาณสูงสุด จุดมุ่งหมายของส านกัสงฆคื์อการใหมี้ศีลธรรมและทางจิต
วิญญาณท่ีมั่นคงเพื่อปลดปล่อยวิญญาณ ชีวิตสงฆ์นั้ นเป็นความพยายามในการ
บ าเพญ็อนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดในการรับใชท้างจิตวญิญาณแก่โลก นกับวชช่วยเหลือและเพื่อ
โลก หล่อเล้ียงโลกดว้ยจิตวญิญาณและเป็นตวัแทนของโลก ซ่ึงหมายความวา่ท่านน า
ชยัชนะแห่งการบ าเพญ็ตนสวดภาวนาในการปกป้องมาใหโ้ลก 

ประเทศอียิปต์เป็นสถานท่ีก าเนิดส านกัสงฆ์ โดยมี นักบุญอันโทนีผู้ยิ่งใหญ่ 
เป็นบิดาและผูก่้อตั้ง ท่านไดต้ั้งส านกัสงฆ์แห่งการแยกตวัออกจากกนัของพรต อนั
เป็นส านกัท่ีนกับวชทุกคนใช้ชีวิตแยกตวัจากผูอ่ื้นไปอาศยัอยูใ่นกระท่อมหรือในถ ้ า 
อุทิศตนในการอดอาหาร สวดภาวนา และท างานหนกัเพื่อเล้ียงตนและคนยากจนดว้ย
การสานตะกร้าและเชือก ทุกคนอยู่ใตก้ารน าทางโดยผูน้ าหรือผูอ้าวุโสคนหน่ึงซ่ึง
เรียกวา่ อับบา หรือ บิดา   
 

ในช่วงชีวิตของนกับุญอนัโทนีนั้น ยงัไดมี้การเร่ิมตน้พฒันาชีวิตสงฆใ์นอีก
รูปแบบหน่ึงดว้ย บรรดานกัพรตอาศยัอยู่ในชุมชนหน่ึงร่วมกนัโดยแต่ละคนท างาน
ตามความถนัดและความสามารถเพื่อสวสัดิการร่วมกันและอยู่ภายใต้กฎเดียวกัน 
ชุมชนเช่นวา่น้ีเรียกวา่ กลุ่มนักพรตแห่งอารามสงฆ์หรือ อารามแห่งสงฆ์ และเรียกเจา้
ส านกัของส านกัสงฆ์วา่ พระฮีกูแมนเจ้าอาวาส หรือ พระอาร์ฮีมอนไดรฟ์เจ้าอาวาส 
และผูท่ี้ไดก่้อตั้งส านักสงฆ์แบบชุมชนน้ี คือปาโชมิอุสผูย้ิ่งใหญ่ (Pachomius the 
Great ) 

ส านักสงฆ์แพร่ขยายอย่างรวดเร็วจากอียิปต์ไปยงัเอเชีย ปาเลสไตน์ ซีเรีย 
และยุโรปในท่ีสุด โดยในรัสเซียนั้น ส านกัสงฆ์มีข้ึนแทบจะพร้อม ๆ กบัการรับเอา



 

 

851 
 

เกีย่วกบัพธีิกรรมบูชาพระเจ้าของคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ 
 

คริสตศาสนา ผูก่้อตั้งส านกัสงฆ์ในรัสเซียคือ นักบุญอันโทนีและนักบุญธีโอโดซีอัส 
แห่งส านกัสงฆ ์อารามแห่งถ ้าประจ าเมืองเคียฟ (Kiev-Caves) 

ส านกัอารามสงฆใ์หญ่ ๆ ท่ีมีสมาชิกพ านกัหลายร้อยท่านเรียกวา่อารามแห่ง
สงฆ ์(lavras) ส านกัสงฆแ์ต่ละแห่งมีระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้บงัคบัแห่งอารามสงฆ ์
(monastic typikon) ในการใชชี้วิตของตนเอง นกับวชทุกท่านมีหนา้ท่ีรับผิดชอบใน
งานดา้นต่าง ๆ ซ่ึงตามขอ้บงัคบั นั้นเรียกว่าเป็น การปฏิบัติตาม โดยสมาชิกอาราม
สงฆเ์ป็นไดท้ั้งชายและหญิงท่ีแยกกนั ซ่ึงต่างก็มีกฎเหมือนกนัทุกประการ ส าหรับอา
ราสงฆข์องนกัพรตหญิง (คอนแวนต)์ นั้นมีมาแต่โบราณแลว้ 

ผูท่ี้ปรารถนาจะเขา้สู่ชีวิตนักพรตสงฆ์นั้นก่อนอ่ืนจะตอ้งผ่านช่วงเวลาใน
การทดสอบความตั้งใจแน่งแน่ก่อนท่ีจะปฏิญาณตนโดยไม่อาจกลบัค าได้ ผูท่ี้ผ่าน
การทดสอบเบ้ืองตน้นั้นเรียกวา่ นักพรตฝึกหัด หากหลงัจากผา่นการทดสอบในระยะ
ยาวและได้พิสูจน์ว่าตนจะเป็นนักพรตสงฆ์ได้แล้วก็จะได้แต่งตัวในชุดเส้ือคลุม
นักบวชในบางส่วนและเร่ิมปฏิบัติหน้าท่ี ในขั้นตอนน้ีจะเรียกผูน้ั้ นว่าผ่านการ
ปฏิญาณตนเป็นนกัพรต (rassophore monks)  ซ่ึงมีสิทธ์ิสวมชุดคลุมนกัพรตสงฆ ์
rasa และหมวกกามีลาฟกา้ kamilavka เพื่อต่อไปพวกเขาจะไดรั้บการยืนยนัยิ่งข้ึนถึง
หนทางท่ีตนเลือกท่ีจะเป็นพระหรือชีอยา่งเตม็รูปแบบ 

จุดประสงคข์องนกัพรตสงฆ์ มีสองระดบั คือ รูปแบบเล็ก (little schema) 
และ รูปแบบใหญ่    (great schema) โดยเม่ือแรกเขา้ส านกัสงฆก์็มีการประกอบพิธีเขา้
รับการปฎิญาณตนเป็นนกัพรตสงฆอ์ยา่งยอ่ย (profession to the lesser schema) ซ่ึง
นกับวชหรือชีจะกล่าวปฏิญาณเบ้ืองตน้และไดรั้บนามใหม่ และเม่ือถึงขั้นตอนการ
ปลงผมนั้น นกับวชจะมอบกรรไกรแก่ พระฮีกแูมนเจา้อาวาสแห่งอาราม สามคร้ังอนั
เป็นสัญลกัษณ์ของการตดัสินใจอยา่งแน่วแน่ คร้ัน พระฮีกูแมนเจา้อาวาสแห่งอาราม
รับกรรไกรเป็นคร้ังท่ีสามจากมือของผูท่ี้จะเขา้รับการปลงผม ท่านจะตดัผมของผูน้ั้น
เล็กนอ้ยพร้อมกล่าวขอบคุณพระเจา้ในพระนามแห่งพระตรีเอกภาพอนัศกัด์ิสิทธ์ิยิ่ง
และอุทิศเขาเพื่อการรับใชพ้ระเจา้อยา่งสุดชีวติ 
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บุคคลท่ีไดรั้บการปฎิญาณตนเป็นนกัพรตสงฆอ์ยา่งยอ่ย (lesser schema) จะ
สวมผา้กางเขน ซ่ึงเป็นผา้ส่ีเหล่ียมจตุรัสผนืเล็กมีรูปกางเขนพระเจา้และเคร่ืองทรมาน
พระองค์ ชุดนักพรต และ เข็มขัด และ ชุดคลุมนกัพรตสงฆ์ (mantia) ซ่ึงเป็นเส้ือ
คลุมจีบยาวไม่มีปกและไม่มีแขนเส้ือ ส่วนบนศีรษะของเขาจะสวมหมวกนักพรต 
หรือ หมวกคามีลาฟก้า ซ่ึงมี ผ้าคลุมยาว และในมือของเขาจะรับมอบ สายประค า 
(ภาษารัสเซียเรียกวา่ chotki ส่วนภาษากรีกเรียกวา่ komvoskini) ซ่ึงเป็นเชือกสีด ามีปม
เพื่อใช้นับสวดและคารวะ เคร่ืองแต่งกายทั้งหมดน้ีมีความหมายเชิงสัญลกัษณ์และ
เป็นเคร่ืองเตือนให้สมาชิกสงฆ์ไดร้ะลึกถึงสัญญา คร้ันถึงช่วงทา้ยพิธีนกับวชใหม่ท่ี
เพิ่งไดรั้บการปลงผมจะไดรั้บมอบ กางเขน และ เทียน ซ่ึงเขาจะถือไวล้อดพิธีกรรม
จนกระทัง่พิธีศีลมหาสนิท 

นกับวชท่ีรับการปฎิญาณตนเป็นนกัพรตสงฆ์เต็มตวั (Great Schema) น้ัน
จะตอ้งปฏิญาณอย่างเขม้งวดยิ่งข้ึน นามของเขาจะถูกเปล่ียนอีกคร้ังหน่ึง ทั้งยงัมีการ
เปล่ียนแปลงด้านการแต่งกายด้วย  โดยสวมกายด้วย ผ้าคล้องคอกางเขน (analav) 
แทนผา้กางเขน ซ่ึง ผา้คลอ้งคอกางเขน นั้นเป็นผา้ชนิดพิเศษคลา้ย ผา้อีเปตราฮีลคลอ้
งคอ พร้อมด้วยกางเขนและค าจารึก และเขาจะไม่ใช้หมวกนักพรต แต่จะรับเอา 
หมวกนักพรตสงฆ์แบบมีชาย แทนซ่ึงเป็นหมวกทรงกลมท่ีมีผา้คลุมท่ียาวคลุมไหล่ 

ส าหรับชาวรัสเ ซียแล้ว  เ ป็นธรรมเนียมท่ีจะใช้ค  าว่า  นักพรตสงฆ์
‚schemniks‛ เฉพาะกบันกัพรตท่ีได้รับการปฎิญาณตนเป็นนกัพรตสงฆ์เต็มตวัแล้ว
เท่านั้น 

หากนักพรตสงฆ์ได้เ ล่ือนต าแหน่งสู่ เจ้าอาวาส แล้ว เขาจะได้รับไมเ้ท้า
กางเขน อนัเป็นสัญลักษณ์ถึงอ านาจของเขาเหนือพี่น้อง ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของ
ต าแหน่งอธิการเหนือบรรดานกับวชโดยชอบ และเม่ือ พระฮีกูแมน  ไดรั้บการเล่ือน
สมณสงฆเ์ป็น พระอาร์ฮีมอนไดรฟ์ เขาจะสวม ชุดมานทียา ท่ีมี ป้ายช่ือบนชุด ซ่ึงมี
สักษณะเป็นเป็นผา้ส่ีเหล่ียมผืนผา้สีแดงหรือสีเขียวท่ีเย็บไวบ้นหน้า ชุดมานทียา  
ดา้นบนและดา้นล่างดา้นละสองช้ิน ทั้งหมดน้ีเป็นสัญลกัษณ์ท่ีสะทอ้นความจริงท่ีวา่ 
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พระอาร์ฮีมอนไดรฟ์ จะน าทางพี่นอ้งตามความในพระบญัญติัของพระเจา้ นอกจากน้ี 
พระอาร์ฮีมอนไดรฟ์ ยงัไดรั้บสบงกางเขนคลอ้งขา้ง และ มงกุฎมีทรา ตามปกติแลว้ 
พระสังฆราส นั้นเป็นผูไ้ดรั้บเลือกจากผูท่ี้อยูใ่นล าดบัสงฆช์ั้น พระอาร์ฮีมอนไดรฟ์ 

อารามสงฆ์หลายแห่งมีเทวทูตองค์จริงท่ีส่องสว่างน าทางประดุจแสงแก่
พระศาสนจกัรแห่งพระคริสต์ แมว้่านกับวช ปลีกตนจากทางโลกเพื่อเขา้สู่ศีลธรรม
อนัสมบูรณ์ พวกเขาพยายามอย่างยิ่งยวดและมีคุณค่าเพื่อส่ิงมีชีวิตทั้งหลายบนโลก 
ทั้งน้ี ประกอบกบัความช่วยเหลือตามความตอ้งการทางวิญญาณของเพื่อนบา้นของ
ตนนั้น บรรดานกับวชจึงไม่ลงัเลท่ีจะรับใชต้ามความตอ้งการชัว่คร้ังชัว่คราวของผูท่ี้
อยูแ่วดลอ้มพวกเขาเม่ือมีโอกาส พวกเขาแบ่งปันอาหารแก่ผูอ่ื้นเพื่อการด ารงชีพของ
พวกเขา ในบรรดาส านกัสงฆน์ั้นก็มีบา้นพกัท่ีใชรั้บรอง เล้ียงอาหาร และให้ท่ีพกัแก่
นกัเดินทาง ส านกัสงฆ์มกัจะแบ่งสรรเงินทานแก่ท่ีอ่ืน ๆ ทั้งแก่ผูต้อ้งขงั ผูเ้ดือดร้อน
จากทุพภิกขภยัและผูป้ระสบเคราะห์กรรมนานา แต่ งานเบือ้งแรกทีนั่กบวชท าเพื่อรับ
ใช้ สังคมก็คือ การสวดภาวนาอยู่เป็นนิจแก่พระศาสนจักร ประเทศของตน ผู้มีชีวิต
อยู่และผู้ตาย 

นักบุญธีโอฟานผู้สันโดษ กล่าวไวว้่า ‚บรรพชิตนั้นเป็นการถวายบูชาจาก
สังคมแด่พระเจา้เพราะเป็นการอุทิศตนถวายและปกป้องพระองค์ ส านกัสงฆ์นั้นมี
ความส าคญัต่อพิธีกรรมสวดมนตข์องโบสถ์ซ่ึงมีขั้นตอน ครบถว้น และใชเ้วลานาน 
ซ่ึงพระศาสนจกัรไดด้ ารงไวอ้ยา่งสวยงาม‛ ส านกัสงฆเ์ป็นแหล่งความรู้ดา้นศีลธรรม
แก่ฆราวาสอยา่งแทจ้ริงมาโดยตลอด 

ในช่วงยุคกลางน้ันส านักสงฆ์ได้ท างานรับใช้ที่ส าคัญยิ่งโดยเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้และวทิยาศาสตร์และเผยแผ่ความรู้แจ้งของคริสตศาสนา 

ส านักสงฆ์นับว่าเป็นรูปธรรมท่ีดีท่ีสุดของความมัน่คงและอ านาจในจิต
วญิญาณทางศาสนาและศีลธรรมของประชาชนในประเทศหน่ึง ๆ 
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ท่ีประเทศรัสเซย กรีซ และประเทศออร์โธด็อกซ์อ่ืน ๆ นั้น ประชาชนลว้น
รักส านกัสงฆ์ เม่ือมีการสร้างส านกัสงฆ์ใหม่ข้ึน ประชาชนก็จะเร่ิมเขา้มาตั้งรกราก
ใกล ้ๆ และก่อตวัข้ึนเป็นหมู่บา้น บางคร้ังหมู่บา้นเหล่าน้ีก็เติบโตข้ึนเป็นเมืองใหญ่ 

 

ว่าด้วยการจาริกแสวงบุญ 
 

ความรักท่ีมีต่อส านกัสงฆแ์ละสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิไดป้ลุกเร้าให้เกิดธรรมเนียม
ในการ จาริกแสวงบุญ ในหมู่ชาวออร์โธด็อกซ์   โดยในยุคท่ีประเทศท่ีนบัถือออร์-
โธด็อกซ์รุ่งเรืองนั้น ทุกฤดูกาลของปีจะมีคนจ านวนมากทั้งชายหญิง คนแก่และเด็ก 
ต่างแบกสัมภาระบนหลงัและถือขา้วของในมือ ปากก็สวดภาวนา พร้อมทั้งเดินอยา่ง
อดทนจากส านักสงฆ์แห่งหน่ึงไปยงัส านักสงฆ์อีกแห่งหน่ึง พวกเขามกัจะน าพา
ปัญหาของตนไปท่ีนั่นและได้พบกบัความช่วยเหลือ การบรรเทา และ การปลอบ
ประโลมในร้ัวก าแพงของส านักสงฆ์ หลายคนไปแสวงบุญถึงปาเลสไตน์อนัเป็น 
แผ่นดินศักดิ์สิทธ์ิ และสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีอยูห่่างไกล 

ขบวนแห่ในระหว่างการจาริกแสวงบุญท่ีส านักสงฆ์พระตรีเอกนุภาพเจ้า ท่ี
จอร์แดนวิลล์ นิวยอร์ก 

 
บรรพบุรุษทางจิตวญิญาณของเรานั้นทราบวา่ส านกัสงฆน์ั้นเป็นท่ีเพาะความ

เช่ือและความรู้แจง้ทางจิตวิญญาณ และเป็น ป้อมปราการของออร์โธด็อกซ์  หาไม่
แลว้จกัรวรรดิออร์โธด็อกซอนัเก่าแก่ก็มิอาจด ารงอยูไ่ด ้

ออร์โธด็อกซ์ ในรูปแบบของ พระศาสนจักร นั้นเป็นรากฐานของ เอกภาพ
ของรัสเซีย อันเป็นผลพวงของเอกภาพของศาสนา ออร์โธด็อกซ์ได้ก่อให้เกิด 
วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ศึกษา ของรัสเซีย รวมทั้ ง บัญญัติทางศาสนาและ
จริยธรรม หากปราศจากคริสตจ์กัรออร์โธด็อกซ์แลว้ก็จะไร้ซ่ึงอารยธรรมรัสเซีย 
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การยอมเป็นคนโง่เขลาเพือ่เห็นแก่พระคริสต์ 
เรายงัตอ้งใคร่ครวญถึงชีวิตการบ าเพ็ญเพียรรูปแบบหน่ึงของคริสตชนท่ี

เรียกวา่ การยอมเป็นคนโง่เขลาด้วยเห็นแก่พระคริสต์  
คนท่ียอมเป็นคนโง่เพื่อเห็นแก่พระคริสต์นั้นเตรียมพร้อมต่อสู้กบัรากเหงา้

ของบาปและความหยิ่งผยองท่ีอยูใ่นตวั เขาจึงไดใ้ชชี้วิตอย่างไม่ธรรมดา เขาถูกมอง
วา่เป็นผูสู้ญเสียภวาะทางจิตใจจึงท าให้เขาเป็นท่ีขบขนัในสายตายของผูอ่ื้น และเขา
ยงัไดถ้อ้ยค าและการแสดงออกเชิงอุปมาและเชิงสัญลกัษณ์เพื่อเปิดโปงความชัว่ร้าย
ในโลก เขาไดบ้  าเพญ็ตนเพื่อให้ตนมีความอ่อนน้อม ในขณะเดียวกนัก็ให้มีอิทธิพล
เหนือผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพราะคนส่วนใหญ่ไม่สนใจค าเทศนาท่ีเรียบง่าย
ธรรมดา อน่ึง การยอมเป็นคนโง่เขลาเพื่อพระคริสต์นั้นถือเป็นความแก่กลา้ทางจิต
วญิญาณท่ีไดเ้ผยแพร่สู่รัสเซียเป็นพิเศษ 

พระเจา้ทรงอ านวยพระพรแก่แผน่ดินของชาวออร์โธด็อกซ์ดว้ยการประทาน
ให้พวกเขาไดมี้นักพรตจ านวนมากทั้งชายและหญิงท่ีคอยช้ีแนะให้คนทั้งหลายได้
ต่อสู้ อดทน และ เช่ือฟังตามพระประสงค์ของพระเจา้ ประชาชนชาวรัสเซียนออร์-
โธด็อกซ์นั้นต้องแบกรับความยากล าบากด้วยความอดทนและความหวงัในพระ
เมตตาของพระเจา้ ดงันั้นแลว้ดวงวญิญาณอนัอ่อนนอ้มของประชาชนชาวรัสเซียออร์
โธด็อกซ์ท่ีตอ้งทนทุกข์ทรมานมาอยา่งยาวนานนั้นถูกบ่มเพาะและเกิดพละก าลงัใน
การทุ่มเทอย่างยากเยน็และกลา้หาญท่ีสุดในนามแห่งความชอบธรรมและความรัก
แห่งพระเจา้ 

 

ระฆงัและเสียงดงักงัวานของคริสตจกัรออร์โธดอ็กซ์รัสเซีย 
ระฆงัถือเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงของโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ 

โดยใน ‚ล าดบัการประสาทพระพรของระฆงั‛ ท่ีเราไดอ่้านนั้นช้ีวา่ ‚ดงันั้นแลว้จงให้
ทุกคนท่ีได้ยินเสียงระฆังไม่ว่ากลางวนัหรือกลางคืนจงได้รับแรงบันดาลใจให้
สรรเสริญเหล่านกับุญของพวกท่าน‛ 
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การตีระฆงันั้นกระท าเพื่อ 
๑) เรียกผูศ้รัทธาเขา้ร่วมพิธีกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ 
๒) แสดงถึงความร่ืนเริงในชัยชนะของพระศาสนจักรและพิ ธีกรรม

ศกัด์ิสิทธ์ิของพระศาสนจกัร 
๓) ป่าวประกาศต่อผูท่ี้ไม่ไดอ้ยู่ในโบสถ์ให้ทราบถึงช่วงเวลาท่ีส าคญัเป็น

พิเศษในพิธีกรรม 
นอกจากน้ี บางเมืองในรัสเซียสมยัก่อนก็ไดใ้ชร้ะฆงัเพื่อเรียกผูค้นมาชุมนุม

กนั นอกจากน้ียงัมีการใช้ระฆงัเพื่อเป็นเคร่ืองน าทางแก่ผูห้ลงทางในยามท่ีสภาวะ
อากาศไม่ดี และเพื่อประกาศถึงภยนัตรายหรือเคราะห์ร้ายต่าง ๆ เช่นไฟไหมห้รือน ้ า
ท่วม ยามท่ีประเทศชาติประสบภยัก็จะมีการเรียกประชาชนมาป้องกนัประเทศ ระฆงั
ยงัใชป้ระกาศชยัชนะทางการทหารและตอ้นรับผูก้ลบัจากสมาภูมิ เรียกไดว้า่ระฆงัมี
บทบาทส าคญัยิง่ในชีวติของชาวรัสเซีย ปกติแลว้จะมีการแขวนระฆงัไวใ้น หอระฆัง 
พิเศษเหนือทางเขา้โบสถห์รือดา้นขา้งโบสถ์ 

ระฆงัไม่ไดถู้กน ามาใชท้นัทีหลงัจากการปรากฏของคริสต์ศาสนา ท่ีโบสถ์
พนัธสัญญาเดิม (the Old Testament Church) ในพระวิหารท่ีกรุงเยรูซาเลม     จะมี
การเรียกผูศ้รัทธาเขา้พิธีโดยใชแ้ตรไม่ใช่ระฆงั ใชช่วงคริสตศตวรรษแรก ๆ นั้น เม่ือ
พระศาสนจกัรถูกพวกนอกรีตข่มเหงนั้น คริสตชนไม่มีโอกาสท่ีจะเรียกผูศ้รัทธาเขา้
ร่วมพิธีไดโ้ดยเปิดเผย ในเวลานั้นพวกเขาถูกเรียกอยา่งลบั ๆ โดยสังฆานุกรหรือผูส่้ง
สารพิเศษ หรือบางคร้ังพระสังฆราชเองในช่วงทา้ยพิธีก็แจง้เวลาและสถานท่ีในการ
ประกอบพิธีคร้ังถดัไป 

เม่ือการข่มเหงคริสตชนไดห้ยุดไปในศตวรรษท่ีส่ีก็ไดมี้การใชว้ิธีการต่าง ๆ 
ในการเรียกผูศ้รัทธา และไดพ้บวธีิการท่ีพิเศษยิ่งข้ึนในศตวรรษท่ีหกโดยใชค้อ้นตีไม้
กระดานหรือห่งโลหะใหเ้กิดเสียงเพื่อเรียกผูศ้รัทธา ในท่ีสุดก็ไดมี้การคิดคน้วิธีการท่ี
ดีท่ีสุดในการเรียกผูศ้รัทธา นัน่คือ ระฆงัชุด  
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ระฆงัในสมยัแรก ๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีนั้นอยู่ท่ียุโรปตะวนัตก ซ่ึงได้มีการ
บนัทึกเก่ียวกับการคิดคน้ระฆงัโดย นักบุญพอลินัสผู้เป็นพระสังฆราชแห่งโนลา 
(Paulinus the Bishop of Nola) (411) ในช่วงปลายศตวรรษท่ีส่ีหรือตน้ศตวรรษท่ีห้า 
ทั้งน้ีจารึกดงักล่าวมีอยู่หลายรูปแบบ    และฉบบัหน่ึงในจ านวนนั้นกล่าวว่านกับุญ
พอลินสัฝันเห็นทุ่งดอกแดฟโฟดิลท่ีส่งเสียงอนัไพเราะ เม่ือบิชอปต่ืนข้ึนมาจึงสั่งให้
สร้างระฆงัรูปร่างเหมือนดอกไมท่ี้วา่นั้น แต่เป็นท่ีชดัเจนวา่ท่านไม่ไดน้ าระฆงัมาใช้
ในกิจกรรมของโบสถ ์เพราะไม่ไดมี้การเอ่ยถึงระฆงัในงานของท่านหรือของผูอ่ื้นใน
ยุคสมัยเดียวกับท่าน จะมีก็ เพียงต้นศตวรรษท่ีเจ็ดเท่านั้ นท่ี  ซาบี เนียน พระ
สันตะปาปาแห่งโรม ผูสื้บทอดต าแหน่งจากนกับุญเกรกอรีผูส้นทนา (St.Gregory the 
Dialogist) นั้นได้ประสบความส าเร็จในการท าให้ระฆงัมีบทบาทต่อคริสต์ศาสนา 
นบัตั้งแต่ยุคน้ีเป็นตน้มา ชาวคริสต์ก็ค่อย ๆ เร่ิมใชร้ะฆงั และในช่วงศตวรรษท่ีแปด
และเกา้ในยุโรปตะวนัตกนั้น ระฆงัก็กลายเป็นส่วนหน่ึงของการประกอบพิธีกรรม
ทางคริสตศ์าสนาไดอ้ยา่งลงตวั 

ส่วนทางตะวนัออกนั้น ในพระศาสนจกัรฝ่ายกรีกนั้นระฆงัได้ถูกน ามาใช้
ในช่วงคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ีเกา้ โดยเม่ือปี 865 นั้น เออร์ซุส หวัหนา้ผูพ้ิพากษาแห่ง
นครเวนิสได้ถวายของก านัลแด่จกัรพรรดิไมเคิลเป็นระฆงัขนาดใหญ่สิบสองลูก 
ระฆงัเหล่าน้ีถูกน าไปแขวนไวท่ี้วิหารเฮเกียโซเฟีย (Hagia Sophia Cathedral) แต่
ระฆงัเหล่าน้ีไม่ไดถู้กน ามาใชเ้ป็นการทัว่ไปในหมู่ชาวไบเซนไทน์ 

ในรัสเซียนั้น ไดป้รากฏมีระฆงัเกือบจะพร้อม ๆ กบัท่ีนกับุญวลาดิเมียร์ทรง
รับเอาคริสตศาสนา (ค.ศ. 988) โดยมีการใช้ค้อนตีไมก้ระดานและห่วงโลหะซ่ึง
ปัจจุบนัน้ีส านกัสงฆบ์างแห่งก็ยงัใช้อยู่ แต่ก็น่าแปลกท่ีรัสเซียน าระฆงัมาจากยุโรป
ตะวนัตก ไม่ใช่จากกรีซซ่ึงเป็นท่ี ๆ ตนไดรั้บเอาอารยธรรมออร์โธด็อกซ์เข้ามา ค าวา่ 
kolokol มาจากค าในภาษาเยอรมนัว่า ‚glocke‛ ค าในภาษาทางศาสนจกัรหรือ
ภาษาสโลวานิก เรียกว่า kampan นั้นมาจากจงัหวดัแคมพาเนีย (Campania) ของ
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โรมนัท่ีได้มีการสร้างระฆงัส าริดลูกแรกข้ึน ในช่วงแรกนั้นระฆงัมีขนาดเล็กและ
โบสถแ์ต่ละแห่งก็มีระฆงัเพียงสองหรือสามลูกเท่านั้น 

ในศตวรรษท่ีสิบห้าได้มีโรงงานพิเศษผลิตระฆงัซ่ึงผลิตระฆงัขนาดใหญ่ 
เช่น ท่ีหอระฆังแห่งอีวานผูย้ิ่งใหญ่ เป็นระฆังใน ‚ยุคปัจจุบัน‛ ซ่ึงหนัก 36,626 
ปอนด์ ระฆงั ‚reyute‛ ซ่ึงหนกั 72,000 ปอนด์ และระฆงัท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีช่ือระฆงัแห่ง
อารามพระแม่มารียสู่์สรวงสวรรคเ์จา้ ‚Dormition‛ ซ่ึงหนกัประมาณ 144,000 ปอนด ์

ปัจจุบนัระฆงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกคือ ‚ระฆังพระเจ้าซาร์‛ (Tsar Bell) ซ่ึง
ตั้ งอยู่บนฐานศิลาท่ีฐานหอระฆังแห่งอีวานผู ้ยิ่งใหญ่ ไม่มีระฆังใด ๆ ในโลกท่ี
สามารถทดัเทียมได้ ไม่ใช่แค่ในเร่ืองของมิติและน ้ าหนักแต่ยงัรวมถึงในแง่ของ
ศิลปกรรมในการสร้างดว้ย ‚ระฆงัพระเจา้ซาร์‛นั้นถูกเทหล่อโดย อีวานและมิคาอิล 
มาโทริน ซ่ึงเป็นพ่อลูกกนัและเป็นช่างชาวรัสเซียเม่ือปี 1733-1735 วสัดุท่ีใช้สร้าง 
‚ระฆงัพระเจา้ซาร์‛ นั้นถูกน ามาจากระฆงับรรพบุรุษซ่ึงเป็นระฆงัยกัษท่ี์เคยถูกเพลิง
ไหม ้ระฆงัดงักล่าวหนกั 288,000 ปอนด์และถูกสร้างข้ึนเม่ือปี 1654 โดยอเล็กซาน
เดอร์ กริกอเรียฟ (Alexander Grigoriev) ช่างฝีมือชั้นน า ทั้งน้ี ไดผ้สมอลัลอยหนัก
กวา่ 80,000 ปอนด์รวมกบัโลหะฐานท่ีหนกั 288,000 ปอนด์ รวมแลว้ระฆงัพระเจา้
ซาร์มี น ้าหนักสุทธิ 218 ตนัตามมาตรวดัแบบอเมริกนั ระฆงัมีเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 
เมตร 60 เซนติเมตร หรือ 21 ฟุต 8 น้ิว 

งานสร้างอนัน่าท่ึงน้ีไม่เคยถูกน าไปแขวนได้ส าเร็จเน่ืองจากได้รับความ
สูญเสียอยา่งร้ายแรงในเพลิงผลาญท่ีรุนแรงเม่ือปี ค.ศ. 1737 ระฆงัดงักล่าวยงัคงอยูใ่น
รูปแบบการสร้างบนนัง่ร้านไม ้ไม่มีใครรู้วา่ระฆงัน้ีเคยถูกแขวนจากนัง่ร้านน้ีหรือไม่ 
เม่ือนัง่ร้านไมน้ี้ถูกไฟไหมผู้ค้นจึงไดเ้ทน ้ าลงไป ระฆงัร้อนไหมจึ้งไดข้ยายตวัใหญ่
มากและเกิดดการกะเทาะอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอย่างมหาศาล โดย
ส่วนกะเทาะช้ินใหญ่ท่ีสุดหนกัถึง 11,000 กิโลกรัม (11.5 ตนั) ไดต้กลงมาจากระฆงั 

หลงัจากท่ี ‚ระฆงัพระเจา้ซาร์‛ ถูกเพลิงไหมแ้ลว้ก็ถูกน าไปวางไวใ้นรูปแบบ
การก่อสร้างไปจนตลอดศตวรรษ คร้ันปี ค.ศ. 1836 ก็ไดย้กระฆงัออกมาวางไวบ้น
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ฐานศิลาอนัเป็นโครงการของ เอ มอนต์เฟอร์รันด์ ผูเ้ป็นสถาปนิกและเป็นผูส้ร้าง
วิหารนกับุญอิซาค (St.Isaac’s Cathedral) และเสาอเล็กซานเดอร์ (the Alexander 
Column) ในเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัระฆงัน้ีตั้งอยูบ่นฐานน้ีพร้อมกบัช้ินส่วนของ
ระฆงัท่ีตกลงมาโดยวางไวท่ี้ขา้งล่างของฐาน น่ีเป็นชะตาของ ‚ระฆงัพระเจา้ซาร์‛ ซ่ึง
เป็นระฆงัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและไม่เคยส่งเสียง 

ระฆงัใชง้านท่ีใหญ่ท่ีสุดคือระฆงัแห่งอารามพระแม่มารียสู่์สรวงสวรรค์เจา้ 
‚Dormition‛ ตั้งอยู่ท่ีหอระฆงัของอีวานผูย้ิ่งใหญ่ ท่ีมอสโก เสียงของระฆงันั้นเป็น
สัญญาณของการเร่ิมตน้การลัน่ระฆงัแห่งการเฉลิมฉลองของโบสถ์ทุกแห่งในมอส
โคว์ในคืนปัสกา ดังนั้ น ชาวรัสเซียนออร์โธด็อกซ์จึงชอบเคาะระฆังโบสถ์และ
ส่งเสริมคุณค่าของงานช่างโดยอาศยันวตักรรมและศิลปะ   

ระฆงัรัสเซียมีคุณสมบติัโดดเด่นคือความกงัวานและความไพเราะ โดยอาศยั
วธีิการต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) สัดส่วนท่ีถูกตอ้งระหว่างส าริดและดีบุกและมกัจะใส่เงินและอลัลอยใน
จ านวนท่ีเหมาะสม 

2) ความสูงและความกวา้งของระฆงัในอตัราส่วนท่ีถูกตอ้ง 
3) ความหนาของผนงัระฆงั 
4) การแขวนระฆงัอยา่งถูกตอ้ง 
5) องคป์ระกอบท่ีถูกตอ้งของล้ินและลกัษณะการแขวนล้ินในระฆงั 
 
ชาวรัสเซียเรียกลูกตุม้ระฆงัว่าล้ิน ระฆงัรัสเซียนั้นแตกต่างจากระฆงัของ

ยุโรปตะวนัตกในแง่ท่ีมีต าแหน่งท่ีตายตัว และตุ้มระฆังจะเคล่ือนท่ีไปกระทบ
ด้านข้างของระฆังจึงก่อให้เกิดเสียง น่ีเป็นลักษณะท่ีชาวรัสเซียเรียกช้ินส่วนท่ี
เคล่ือนไหวของระฆงัวา่ ‚ล้ิน‛ ซ่ึงท าให้ระฆงัมี เสียงที่มีชีวิตชีวา และ เป็นดั่งแตร ท่ี
จริงหากเราไม่เรียกระฆงัดว้ยช่ือหมายถึงการบอกกล่าวแลว้เราจะเรียกมนัวา่อะไร 
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ในช่วงการเฉลิมฉลองอนัยิง่ใหญ่เสียงขงระฆงัจะเตือนใจเราให้ร าลึกถึงพระ
พรอนัประเสริฐแห่งสวรรค์ ส่วนในวนัร าลึกถึงนักบุญองค์ส าคญั เสียงระฆงัก็จะ
เตือนใจเราให้ร าลึกถึงการพกัผ่อนชั่วนิรันดรของชาวสวรรค์ คร้ันในช่วงสัปดาห์
ศกัด์ิสิทธ์ินั้นก็จะเตือนใจให้เราคืนดีกบัพระเจา้โดยผ่านทางพระคริสต์ พระผูท้รง
ช่วยให้รอด และในช่วงสัปดาห์รุ่งโรจน์ (Bright Week) เสียงระฆงัก็จะเป็นการ
ประกาศชยัชนะของชีวิตเหนือความตาย         ทั้งยงัประกาศความร่ืนเริงยินดีอนัเป็น
นิรันดร์ไม่มีท่ีส้ินสุดของชีวติในโลกหนา้ในอาณาจกัรของพระคริสต ์

เม่ือระฆงับอกเราเม่ือเวลาผา่นไปแต่ละชัว่โมงนั้น ก็ปากเราไม่ใช่หรือท่ีพูด
และเตือนใจเราถึงการเดินทางของเวลาและถึงนิรันดรภาพเม่ือ ถึงกาลส้ินสุด (วว. 
10:6) 

เสียงระฆงัท่ีประกาศพระสิริในพระนามของพระคริสต์จากยอดโบสถ์ของ
พระเจา้ทั้งกลางวนัและกลางคืนนั้น เตือนใจให้เราร าลึกถึงพระวาจาของพระองค ์ผู ้
ทรงถือครองทุกส่ิง Pantocrator ซ่ึงตรัสโดยผา่นประกาศกอิสยาห์ในพนัธสัญญาเดิม
วา่ โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย เราได้วางยามไว้บนก าแพงของเจ้า พวกเขาจะไม่เงียบเสียงเลย
ตลอดท้ังกลางวันและกลางคืน (อสย. 62:6) น่ีไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญท่ีพวกนอกรีตเม่ือได้
ยนิเสียงระฆงัก็มกัจะพดูวา่ ‚น่ันเป็นเสียงของพระเจ้าของชาวคริสต์‛ 

เสียงจาก ระฆังหน่ึงของโบสถ์ นั้น สูงส่ง และ เคร่งขรึม  และหากมีระฆงั 
เป็นจ านวนมากประสานเสียงกนัก็จะยิ่ง ส่งเสียงกังวานไพเราะ เสียงของระฆงัลอย
มานั้ นส่งผลต่อความรู้สึกภายในของเราและปลุกเร้าวิญญาณของเราจาก การ
หลบัไหล  ระฆงัโบสถป์ลุกท่วงท านองท่ีโศกเศร้า หดหู่ และ กวนใจ ท่ีอยูใ่นวิญญาณ
ของความชัว่ร้ายและในคนเลวทรามท่ีละทิ้งศาสนา นอกจากน้ี วญิญาณท่ีมีความรู้สึก
อดัอั้นและอ่อนลา้ก็ถูกปลุกดว้ยเสียงระฆงัในดวงวิญญาณของคนบาปอย่างต่อเน่ือง 
แต่ในดวงวิญญาณของผูศ้รัทธาท่ีแสวงหาสันติสุขร่วมกบัพระผูเ้ป็นเจา้นั้น ระฆงั
โบสถ์จะปลุกเร้าอารมณ์อนัแจ่มใส เบิกบาน และ เยือกเยน็ ดงันั้น คนเราจึงสามารถ
ก าหนดสภาวะของวญิญาณของตนดว้ยวธีิการของเสียงระฆงั 
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เราอาจเห็นตวัอยา่งจากชีวติไดเ้ม่ือคนเราเหน่ือยลา้ขมข่ืนจากชีวิตท่ีตอ้งต่อสู้
และลม้ลงด้วยความผิดหวงัและส้ินหวงัจึงตดัสินใจท่ีจะปลิดชีวิตตนเอง คร้ันไดย้ิน
เสียงระฆงัโบสถก์็ท  าใหจ้ากเดิมท่ีเขาเตรียมจะฆ่าตวัตายก็พลนัสั่นสะทา้น หวาดกลวั 
และปกป้องตนเองดว้ยการท าหมายส าคญัมหากางเขนโดยไม่รู้ตวั น่ีเป็นการท าให้เขา
หวนคิดถึงพระบิดาแห่งสวรรคแ์ลว้  ในวิญญาณเขาก็เกิดความรู้สึกใหม่ท่ีดี ๆ ข้ึนมา 
และผูท่ี้ทนทุกขท์รมานมาอยา่งยาวนานก็กลบัคืนสู่ชีวิต ดงันั้น ในการตีระฆงัโบสถ์
นั้นมีพลงัอนัน่าอศัจรรยแ์ฝงอยูท่ี่ซึมซบัล ้าลึกในดวงวญิญาณของมนุษยชาติ 

ชาวออร์โธด็อกซ์รักเสียงระฆงัโบสถ์จึงไดน้ ามาประกอบในวาระต่าง ๆ ทั้ง
ท่ีร่ืนเริงและท่ีเศร้าโศก ดงันั้น เสียงจากหอระฆงัของออร์โธด็อกซ์จึงไม่ไดเ้พียงแค่
บอกเวลาในการท าพิธี แต่ยงัไดแ้สดงออกถึงความร่ืนเริง ความโศกเศร้า และ การ
เฉลิมฉลอง โดยการตีระฆงัในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปโดยมีช่ือเรียกและวิธีการ
ท่ีเป็นของตนเองนั้นก็ยิง่แสดงถึงระดบัอารมณ์ความรู้สึก 

 

รูปแบบของการตรีะฆงัและช่ือเรียก 
ลกัษณะของการตีระฆงัโบสถ์นั้นแบ่งเป็นสองรูปแบบพื้นฐานคือ 1. การตี

ระฆงัอยา่งช้าและมีจงัหวะสม ่าเสมอเพื่อประกาศการท าพิธีของโบสถ์ และ 2. การตี
ระฆงัทุกลูก 

การตีระฆงัเพือ่ประกาศการกระท าพธีิของโบสถ์ 
ค าว่า ‚การประกาศการกระท าพิธีของโบสถ์‛ หมายถึงการตีระฆงัลูกใหญ่

เพียงลูกเดียวอย่างช้าและมีจงัหวะสม ่าเสมอ ดว้ยเสียงน้ีเองท่ีผูศ้รัทธาถูกเรียกให้มา
ชุมนุมกนัในพระวหิารของพระเจา้เพื่อร่วมพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้งน้ี ในภาษารัสเซียเรียกวา่ 
‚ระฆงัข่าวประเสริฐ‛ เพราะเป็นการประกาศ  ข่าวอันเป็นมงคลและประเสริฐของ
การเร่ิมต้นพธีิศักดิ์สิทธ์ิ 

‚เสียงระฆงัแห่งข่าวประเสริฐ‛ จึงถือวา่ประสบความส าเร็จ โดยในเบ้ืองตน้
ไดใ้ห้ก าเนิด เสียงตีระฆัง สามเสียง ท่ีมีช่องเสียงกวา้ง เนิบชา้ และ ยาวนาน เพื่อจะ
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ไดรั้กษาเสียงระฆงัไว ้ตามดว้ย การตีระฆังที่ช้าและเป็นจังหวะสม ่าเสมอ หากระฆงั
หนกัหรือมีพื้นท่ีมาก การตีระฆงัเช่นนั้นจะกระท าโดยแกวง่ลูกตุม้ระฆงัจะดา้นหน่ึง
ของระฆงัไปยงัอีกดา้นหน่ึง หากระฆงัมีขนาดปานกลางแลว้ ก็จะใชเ้ชือกแกวง่ลูกตุม้
ของระฆงัใหใ้กลริ้มขอบระฆงั เชือกนั้นโยงกบัคนัเหยียบท่ีท าดว้ยไม ้เสียงระฆงัเกิด
จากแรงกดของเทา้ผูตี้ระฆงั 

‚เสียงระฆงัแห่งข่าวประเสริฐ‛ แบ่งยอ่ยไดเ้ป็นสองประเภทไดแ้ก่ 
1) เสียงระฆงั ตามปกติ หรือ ทุกช่ัวโมง เป็นเสียงจากระฆงัลูกใหญ่ท่ีสุด 
2) เสียงระฆงัช่วงถือศีลอดหรือตามโอกาส เป็นเสียงระฆงัจากระฆงัลูก

ใหญ่เป็นอนักบัสองโดยมีข้ึนในช่วงวนัในการถือศีลอดคร้ังใหญ่ 
หากทางโบสถ์มีระฆงัใหญ่หลายลูก ซ่ึงมกัเป็นเร่ืองปกติของอาสนวิหาร

หรือส านักสงฆ์ใหญ่ ๆ แล้ว ขนาดของระฆงัก็จะข้ึนอยู่กับความส าคญั ได้แก่ 1) 
ระฆงัวนัหยุด 2) ระฆงัวนัอาทิตย ์3) เสียงระฆงั พิธีกรรมทาน ้ามัน polyeleos ๔) 
ระฆงัประจ าวนั และ ๕) ระฆงัท่ีห้าหรือระฆงัเล็ก ปกติแล้วในเขตของโบสถ์จะมี
ระฆงัใหญ่ไม่เกินสองสามลูก 

การตีระฆงัแบ่งเป็นสามลกัษณะ ดงัน้ี 
1) การตีระฆังประสานเสียง Trezvon (ตีรัว) เป็นการตีระฆงัหลายลูก

ให้กงัวานสามคร้ัง และเป็นการตีระฆงัทุกลูกไปพร้อมๆ กนั จากนั้นหยุดตีครู่หน่ึง 
จากนั้นตีระฆงัทุกลูกเป็นคร้ังท่ีสองแลว้หยุดตีไปครู่หน่ึงอีกคร้ัง แลว้ตามดว้ยการตี
ระฆงัทั้งหมดเป็นคร้ังท่ีสาม นัน่คือ การตีระฆังพร้อมกันทั้งหมดสามคร้ัง หรือเป็น
การตีระฆงัเป็นท านองซ ้ ากนัสามคร้ัง 

2) เสียงตีพร้อมกันสองใบ Dvuzvon – เป็นการตีระฆงัสองคร้ัง เป็น
การตีระฆงัทุกลูกพร้อมกนัสองคร้ังเป็นท่วงท านองซ ้ ากนัสองคร้ัง 

3) การตีระฆังประสานเสียง Perezvon (ตีแบบลูกโซ่) – เป็นการตี
ระฆงัทีละลูก เร่ิมจากลูกใหญ่ทีสุ่ดไปหาลูกเล็กที่สุด โดยแต่ละลูกนั้นจะตีทีเดียวหรือ
หลายทีก็ได ้จากนั้นจึงตีซ ้ าอีกหลายที 
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4) การตีระฆงัจงัหวะเดียว Perebor (ตีช้าๆ ซ ้ าๆ) – เป็นการตีระฆงั
ทีเดียวอย่างช้าๆ ทีละลูก เร่ิมจากลูกเล็กท่ีสุดไปหาลูกใหญ่ท่ีสุด และหลงัจากท่ีตีลูก
ใหญ่ท่ีสุดแลว้ก็จะตีระฆงัทุกลูกพร้อมกนัทนัที จึงถือเป็นการตีซ ้ าหลายคร้ัง 
 

การใช้ระฆงัและความหมาย 
 การระฆงัส าหรับพธีิสวดตลอดคนื 

1) ก่อนเร่ิมพิธีสวดตลอดคืน – ‚เสียงระฆังข่าวประเสริฐ‛ ซ่ึงจบลงดว้ยการตีระฆงั
ทุกลูกพร้อมกนัหรือ การตีระฆงัประสานเสียง  

2) ขณะเร่ิมอ่าน บทสดุดีหกบท ก็จะเป็นการตีระฆังพร้อมกันสองคร้ังหรือ 
Dvuzvon ซ่ึง Dvuzvon  นั้นเป็นการประกาศการเร่ิมตน้ส่วนท่ีสองของพิธีสวดตลอด
คืนหรือ พิธีสวดช่วงเช้า นบัว่าน่ีเป็นการแสดงถึง ความร่ืนเริงในการทรงกลับคืน
พระชนมชีพของพระคริสต์ อนัเป็นการทรงจุติของพระเยซูคริสตพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ
เราผูท้รงเป็นพระบุคคลท่ีสองของพระตรีเอกภาพ อน่ึง ตามท่ีเราทราบวา่ช่วงเร่ิมพิธี
สวดช่วงเช้าเป็นการเตือนให้ร าลึกถึงพระประสูติของพระเยซู และเร่ิมตน้ด้วยบท
สวดสรรเสริญพระเจา้โดยเหล่าทูตสวรรคเ์ม่ือคร้ังท่ีประจกัษแ์ก่พวกคนเล้ียงแกะแห่ง
เบธเลเฮ็มว่า พระสิริจงมีแด่พระเจ้าสูงสุด และพะประสงคค์แห่งสันติภาพบน

แผ่นดินจงมีแด่มนุษย์ทัง้ปวง   
 ตามความนิยมในการใช้นั้น ระฆงัท่ีตีสองคร้ังในพิธีสวดตลอดคืนเรียกว่า 

ระฆงัทีส่อง  (เสียงระฆงัท่ีสองหลงัการเร่ิมตน้พิธีสวดช่วงค ่า) 
3) ขณะท่ีขบัขานระหว่าง พิธีกรรมทาน ้ามัน ก่อนการอ่านพระวรสาร จะมีการตี 
การตีระฆงัประสานเสียง สามคร้ังโดยตีระฆงัทุกลูกพร้อมกนัอนัเป็นการแสดงความ
ร่ืนเริงในโอกาสเฉลิมฉลอง 

ในพิธีสวดทั้งคืนในวนัอาทิตยน์ั้น การตีระฆงัแสดงถึง ความร่ืนเริงยินดีและ
การเฉลมิฉลองการทรงกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์ ซ่ึงในบางทอ้งถ่ินนั้นจะ
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กระท าในเวลาสวดมนตร์ ‚เพื่อเราได้เฝ้าดูการทรงกลบัคืนพระชนมชีพของพระ
คริสต.์..‛ ตามปกติแลว้ในหนงัสือคู่มือจะเรียกการตีระฆงัรัววา่ ‚ระฆังก่อนพระวร-
สาร‛  การตีระฆังประสานเสียง ในพิธีสวดตลอดคืน (ระฆงัก่อนพระวรสาร) นิยม
เรียกวา่ ‚การตีคร้ังทีส่าม‛  
4) ขณะเร่ิมตน้บทเพลงแห่งพระมารดาพระเจา้ผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิยิ่ง ‚วิญญาณขา้พเจา้
สรรเสริญพระองค.์..‛ ก็จะเป็น เสียงระฆงัแห่งข่าวประเสริฐ สั้น ๆ ประกอบดว้ยการ
ตีระฆงัใหญ่เกา้คร้ัง (มกัปรากฏท่ีเคียฟและ เบลารุส ทั้งหมด) 
5) ใน การเฉลิมฉลองใหญ่ นั้น ในช่วงท้ายของการต่ืนสวดก็จะเป็น การตีระฆัง
ประสานเสียง  
6) ใน พิธีกรรมศีลมาสนิทของพระสังฆราส นั้น หลงัจากการสวดตลอดคืนก็จะ
ตามดว้ย การตีระฆงัประสานเสียง สามตามพระสังฆราชเม่ือท่านออกจากโบสถ ์ 
 

 
การตรีะฆงัส าหรับพธีิกรรมศีลมาสนิท 

ระฆังแห่งข่าวประเสริฐส าหรับพิธีกรรมศีลมาสนิท ดงัข้ึนก่อนเร่ิมอ่านบท
สวดเพลาท่ีสาม คร้ันส้ินบทสวดเพลาท่ีหกก็เป็น การตีระฆังประสานเสียง (trezvon) 
ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้พิธีกรรม 

หากมีการประกอบพิธีกรรมศีลมาสนิทสองคร้ัง (พิธีกรรมศีลมาสนิทแรก
และพิธีกรรมศีลมหาสนิทหลงั) แลว้จะเป็น เสียงระฆงัข่าวประเสริฐส าหรับพิธีกรรม
ศีลมหาสนิทแรก ซ่ึง เรียบง่ายและเนิบช้ากว่า ของพิธีกรรมหลงั และมกักระท าโดย
ไม่ใชร้ะฆงัใหญ่ 

ใน พิธีกรรมศีลมหาสนิทของพระสังฆราช นั้น เสียงระฆงัข่าวประเสริฐ
ส าหรับพิธีกรรมเร่ิมตน้ตามเวลาท่ีก าหนด ขณะท่ีพระสังฆราชใกลถึ้งโบสถ์ ก็จะเป็น
การตีระฆังประสานเสียง  คร้ันเม่ือท่านเดินเข้ามาในโบสถ์ก็จะหยุด การตีระฆัง
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ประสานเสียง แลว้ตามดว้ยเสียงระฆงัข่าวประเสริฐซ่ึงจะด าเนินต่อไประหว่างการ
สวมชุดทรงสงฆ์ของพระสังฆราช คร้ันถึงปลายบทสวดเพลาท่ีหกก็จะเป็น การตี
ระฆังประสานเสียง อีกคร้ังหน่ึง และในระหว่างพิธีกรรมก็จะเป็นเสียงระฆงัข่าว
ประเสริฐในตอนเร่ิมตน้พิธีกรรมศีลมหาสนิทส่วนศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีส าคญั
ท่ีสุดของพิธีกรรมเพื่อเป็นการประกาศเวลาของการถวายบูชาและการแปรของขวญั
อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

ตามหนังสือบญัญติัแห่งพิธีกรรม ซ่ึงเขียนโดย บาทหลวงคอนสแตนติน 
นิโคลสกี นั้นไดร้ะบุวา่เสียงระฆงัแห่งข่าวประเสริฐก่อนถึงบทสวดภาวนา  ‚สมควร
ยิ่งแห่งการสรรเสริญ...‛ นั้นเร่ิมด้วยค าว่า  ‚เป็นการเหมาะสมและชอบธรรมท่ีจะ
สรรเสริญพระบิดา และพระบุตร และพระจิต...‛ และด าเนินต่อไปถึงตอนท่ีสวดว่า 
‚เป็นการเหมาะสมโดยแทจ้ริงท่ีจะถวายพระพรแด่พระมารดาพระเจา้...‛ ทั้งยงัเป็น
ส่ิงท่ีบ่งช้ีไวใ้นหนงัสือแห่ง Novaia Skrizhal โดยอคัรสังฆราชเบนยามิน (พิมพท่ี์เอส
พีบี ปี ค.ศ. 1908 หนา้ 213) 

ในทางปฏิบติั เสียงระฆงัแห่งข่าวประเสริฐส าหรับ ‚เป็นการเหมาะสม...‛ 
นั้นสั้นกวา่โดยเป็นการตีเพียงสิบสองคร้ัง ส่วนในรัสเซียตอนใตน้ั้น เสียงระฆงัแห่ง
ข่าวประเสริฐส าหรับ ‚เป็นการเหมาะสม...‛ นั้ นปกติจะมีข้ึนก่อนการเร่ิมต้น 
พิธีกรรมศีลมาสนิทส่วนส าคญัศกัด์ิสิทธ์ิ (the Eucharistic Canon) ในขณะสวดบท
สวดสัญลกัษณ์แห่งความเช่ือ (ตีสิบสองคร้ังโดยท่ีตีหน่ึงคร้ังต่อหน่ึงขอ้ย่อยในบท
สวดสัญลักษณ์แห่งความเช่ือ) อน่ึง ตามธรรมเนียมของคริสต์จกัรออร์โธด็อกซ์
รัสเซียนั้นไดเ้ร่ิมใชเ้สียงระฆงัแห่งข่าวประเสริฐก่อน ‚สมควรยิ่งแห่งการสรรเสริญ
....‛ ในสมยัของสมเด็จพระอคัรสังฆราชยวัคิมแห่งกรุงมอสโคว์ (ปี ค.ศ. 1690) 
เช่นเดียวกบัธรรมเนียมตะวนัตกท่ีมีการตีระฆงัในช่วงท่ีกล่าววา่ ‚จงรับไปกิน...‛  

ในช่วงทา้ยพิธีกรรมใน การเฉลิมฉลองที่ส าคัญยิ่งทุกคร้ัง นั้นจะมี การตี
ระฆังประสานเสียง นอกจากน้ี ภายหลังจาก พิธีกรรมทุกพิธีที่ประกอบโดย
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พระสังฆราช นั้นก็จะมี การตีระฆงัประสานเสียง เช่นกนัเพื่อคลอยามท่ีท่านออกจาก
โบสถ ์

ใน การเฉลมิฉลองพธีิร าลกึถึงวนัพระประสูติของพระคริสต์ ก็มี การตีระฆัง
ประสานเสียง ตลอดวนัเฉลิมฉลอง ตั้งแต่พิธีกรรมจนถึงพิธีสวดเพลาเยน็ นอกจากน้ี
ก็ยงัมี การตีระฆังประสานเสียง ใน การเฉลิมฉลองพิธีร าลึกการทรงกลับคืนพระ
ชนมชีพของพระคริสต์ – ปัสกา เช่นเดียวกนั 

เสียงระฆังข่าวประเสริฐ ก่อน บทภาวนาแห่งเพลารุ่งโรจน์ นั้นมีข้ึน ก่อน
หน้าการสวดมนตร์ตลอดเพลาคืน และด าเนินต่อไปจนถึง การแห่พระกางเขน และ
จะตี ตีระฆังประสานเสียง เพื่อการเฉลิมฉลองนบัตั้งแต่ เร่ิมต้นแห่พระกางเขน ไป
จนจบและต่อไปอีกยาว 

เสียงระฆงัปัสกาและการตีระฆงัประสานเสียง จะดงัข้ึน ก่อนพิธีกรรมปัสกา 
โดยในระหวา่ง พิธีกรรมปัสกา เองนั้น เม่ือถึงเวลาอ่าน พระวรสาร ก็จะตีระฆงัแบบ 
การตีระฆังประสานเสียง โดยตีระฆงัแต่ละลูกเจ็ดคร้ัง (จ านวนเจ็ดแสดงถึงพระสิริ
ของพระเจา้อย่างเต็มเป่ียม) การตีระฆงัเฉลิมฉลองน้ีเป็นเคร่ืองแสดงถึงการเทศนา
เร่ืองพระวรสารของพระคริสตใ์นทุกภาษา คร้ันเสร็จส้ินการอ่านพระวรสารแลว้ก็ลง
ทา้ยดว้ย การตีระฆงัประสานเสียง อยา่งร่ืนเริงและมีชยั 

ในช่วงตลอด สัปดาห์แห่งพระจรัสรุงโรจน์ นั้น จะมี การตีระฆังประสาน
เสียง ทุกวนัตั้งแต่ส้ินสุดพิธีกรรมจนกระทัง่พิธีสวดช่วงเพลาเยน็ นอกจากน้ี ยงัมี การ
ตีระฆังประสานเสียง ภายหลุ่งพิธีกรรมในทุก วันอาทิตย์นับตั้งแต่เทศกาลปัสกา
จนถึงพธีิร าลกึถึงการเสด็จขึน้สู่สรวงสวรรค์ของพระคริสต์ 

ในวนัเฉลิมฉลองท่ีโบสถ์แต่ละแห่งนั้น ช่วงท้ายพิธีก่อนจะ เร่ิมการสวด
ภาวนาขอพร ก็จะเป็น เสียงระฆังข่าวประเสริฐ และ การตีระฆังประสานเสียง ส่วน 
ตอนท้ายของการสวดภาวนาขอพร ก็จะเป็น การตีระฆงัประสานเสียง 

ทุกคร้ังท่ีมี การแห่รอบโบสถ์ ก็จะมี การตีระฆงัประสานเสียง  
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โดยปกติแลว้จะมี เสียงระฆังข่าวประเสริฐ ในช่วงเวลาแห่งบทภาวนาของ
เพลากษัตริย์ ดงัมาจากระฆงัลูกใหญ่ และก่อน ช่ัวโมงสัปดาห์ศักดิ์สิทธ์ิส าคัญ นั้น 
เสียงระฆงัแห่งข่าวประเสริฐในช่วงถือศีลอดจะดงัมาจากระฆงัลูกเล็ก ทั้งน้ี ชัว่โมง
สัปดาห์ศกัด์ิสิทธ์ิส าคญันั้นก็เหมือนกบั บทภาวนาของเพลากษัตริย์ ท่ีระฆงัจะดงั
ก่อนแต่ละชัว่โมง นอกจากน้ี จะมีการตีระฆงัสามคร้ังก่อนบทภาวนาเพลาสาม หก
คร้ังก่อนภาวนาเพลาท่ีหก และ เกา้คร้ังก่อนภาวนาเพลาท่ีเกา้  และ ตีสิบสองคร้ังก่อน
บทภาวนาเพลาทรงสงฆ ์และ บทภาวนาระหวา่งเพลาฉลองเยน็Great Compline หาก
ในระหวา่งการถือศีลอดนั้นมีวนัเฉลิมฉลองใด ๆ แลว้ ก็ไม่ตอ้งตีระฆงัประจ าเพลา
แยกเป็นแต่ละเพลาไป       
  ใน การสวดมนต์ภาคเช้าในวันศุกร์ศักดิ์สิทธ์ิ ขณะท่ีอ่าน พระคัมภีร์สิบสอง
ฉบับเร่ืองพระมหาทรมานของพระองค์ นั้น นอกจาก เสียงระฆังข่าวประเสริฐ
ตามปกติ และ การตีระฆังประสานเสียง ในช่วงเร่ิมพิธีสวดภาวนาเพลาเชา้แลว้  ยงั
ไดมี้ เสียงระฆังข่าวประเสริฐ ก่อนการอ่านพระคมัภีร์คร้ังท่ีหน่ึงจะตีระฆงัลูกใหญ่ 
หน่ึงคร้ัง ก่อนการอ่านพระคมัภีร์คร้ังท่ีสองตี สองคร้ัง ก่อนการอ่านพระคมัภีร์คร้ังท่ี
สามตี สามคร้ัง  ฯลฯ 
 ในช่วงทา้ยพิธีสวดภาวนาเพลาเชา้  เม่ือผูศ้รัทธาถือ ‚ไฟวนัพฤหสัศกัด์ิสิทธ์ิ‛ 
กลบับา้น จะมีการตี การตีระฆงัประสานเสียง 

       

การใช้ และ การตรีะฆงัประสานเสียง และความหมาย 

ในพิธีสวดช่วงค ่าของวนัศุกร์ศกัด์ิสิทธ์ินั้น ก่อนท่ีจะยกผา้พนัพระศพ (ผา้
ตราสัง) ในขณะท่ีก าลงัขบัขานท านองสรรเสริญระหวา่งเคล่ือนผา้ตราสัง สุดทา้ยจะ
มีการตี ตีระฆงัประสานเสียงชา้ ๆ โดยตีระฆงัแต่ละลูกหน่ึงคร้ังเรียงจากลูกใหญ่สุด
ไปหาลูกเล็กสุด ทั้งน้ี จะตีระฆงัประสานเสียงในขณะท่ีวางผา้ตราสังไวท่ี้กลางโบสถ ์

ในพิธีสวดช่วงเช้าของวนัเสาร์ศกัด์ิสิทธ์ิ เร่ิมตน้ด้วยบทเพลงพระมหาสิริ 
‚Great Doxology‛ และด าเนินไปจนถึงการแห่ผา้ไอคอนพนัพระศพไปรอบโบสถ ์
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จะมีการตีระฆงัประสานเสียง เช่นเดียวกนัส าหรับการเชิญผา้ไอคอนพนัพระศพกลบั 
โดยตีระฆงัประสานเสียง ช้า ๆ ตีระฆงัทีละลูกเรียงจากลูกใหญ่สุดไปหาลูกเล็กสุด 
คร้ันเม่ือเชิญผา้พนัพระศพกลบัเขา้ไปกลางโบสถ์และเดินไปกบัผา้พนัพระศพนั้น
ผา่นประตูกษตัริยแ์ลว้จึงจะมีการตีระฆงัประสานเสียง 

การตีระฆงัประสานเสียง ชา้ ๆ ตีระฆงัทีละลูกเรียงจากลูกใหญ่สุดซ่ึงเป็นลูก
ท่ีมีเสียงทรงพลงัท่ีสุดไปยงัลูกเล็กสุดซ่ึงเป็นการไต่โทนให้เสียงสูงข้ึนและไพเราะ
ข้ึนเร่ือย ๆ จนถึงท่ีสุดนั้นแสดงถึง ‚การพร่ังพรู (ในแง่ของความนอบน้อม)‛ ของ
พระเยซูคริสตเจา้เพื่อทรงช่วยเราใหร้อด ดงัเช่นท่ีเราก าลงัขบัขานชั้นเสียงท่ีห้าในบท
สวดอีโรโมส irmos ท่ีส่ีท่ีว่า ‚เล็งเห็นความวา่งเปล่าในพระองคผ์ูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิบน
พระกางเขน‛ 

คริสตศ์าสนจกัรออร์โธด็อกซ์รัสเซียไดถื้อปฏิบติัมานบัศตวรรษในภาคกลาง
ของรัสเซียก าหนดว่าให้ตีระฆงัประสานเสียงในลกัษณะดงักล่าวเพียงปีละสองคร้ัง
คือในวนัศุกร์ศกัด์ิสิทธ์ิและวนัเสาร์ศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงเป็นวนัตรึงกางเขนและวนัฝังพระศพ
ของพระองค ์ผูตี้ระฆงัท่ีเช่ียวชาญจะปฏิบติัตามธรรมเนียมน้ีอยา่งเคร่งครัดอยูเ่ป็นนิจ
และไม่อนุญาตให้ถือเป็นอย่างอ่ืน ทั้งน้ีก็เพื่อให้เสียงอนัเศร้าโศกถึงพระเจา้พระผู ้
ทรงช่วยเราให้รอดไดรั้บการสงวนไวแ้ละให้เกิดความแตกต่างจากระฆงังานศพของ
คนธรรมดาท่ีถึงฆาตและเตม็ไปดว้ยบาป 

ในพิธีสวดเพลาเชา้ของวนัท่ียกพระกางเขนของพระองคน์ั้น ในช่วงสัปดาห์
ของการบูชาพระกางเขนและในวนัท่ี 1 สิงหาคมนั้น ก่อนท่ีจะแบกพระกางเขนออก
จากพระแท่นในขณะท่ีขบัขานเพลงพระมหาสิริ ‚Great Doxology‛ ก็จะตีระฆงั
ประสานเสียง ซ่ึงระหวา่งนั้นจะตีระฆงัสามคร้ัง (บางแห่ตีหน่ึงคร้ัง) ตีระฆงัแต่ละลูก
เรียงจากลูกใหญ่ท่ีสุดไปหาลูกท่ีเล็กท่ีสุด และเม่ือแบกพระกางเขนไปท่ีกลางโบสถ์
และเชิญไปไวท่ี้แท่นวางรูปเคารพ (analogion)  ก็จะมีการตีระฆงัประสานเสียง 

ก่อนพิธีกรรมเสกเจิมน ้าคร้ังยอ่ย “the little blessing of water” นั้นจะมีการตี
ระฆงัในลกัษณะคลา้ยกบัตีระฆงัประสานเสียง แต่จะเร็วและรัวกวา่ไปท่ีระฆงัแต่ละ
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ลูก ลูกละเจด็หรือสามคร้ัง และเม่ือจุ่มกางเขนลงในน ้ าก็จะตีแบบตีระฆงัประสาน
เสียง 

เช่นเดียวกบัตอนท่ีมีพิธีเสกเจิมน ้ า ก็จะมีการตีระฆงัประสานเสียง ก่อนการ
บรรพชาพระสังฆราช โดยทัว่ไปแลว้จะตีระฆงัประสานเสียงอยา่งเร็ว แต่บางคร้ังก็มี 
การตีระฆงัประสานเสียงเฉลิมฉลอง ตีระฆงัแต่ละลูก และในหลายแห่งจะมีการตี
ระฆงัประสานเสียง    ดงักล่าวก่อนเร่ิมพิธีกรรมในวนัฉลองของโบสถ์หรือในกรณี
อ่ืน ๆ ดงัเช่นท่ีเราไดร้ะบุไวข้า้งตน้ในระหวา่งการอ่านพระวรสารในพิธีปัสกา  

 
การใช้ และการตีระฆังประสานเสียง และความหมาย 

การตีระฆงัจงัหวะเดียว ‚perebor‛ หรือท่ีรู้จกักนัวา่เป็นระฆงังานศพนั้นเป็น
การแสดงถึงความเศร้าโศกเสียใจแก่ผูต้าย การตีแบบจงัหวะเดียว ตามท่ีเราไดอ้ธิบาย
ไปขา้งตน้นั้น เป็นการตีระฆงัตามล าดบัท่ีกลบักนักบัการตีระฆงัประสานเสียงนั่น 
คือจะเป็นการตีระฆงัแต่ละลูกอยา่งชา้ ๆ เรียงจากลูกเล็กสุดไปหาลูกใหญ่สุด จากนั้น
จึงตีระฆงัทุกลูกพร้อมกนั เสียงตีระฆงัจงัหวะเดียว งานศพอนัโหยหวนนั้นจะลงทา้ย
ดว้ย การตีระฆงัประสานเสียงสั้น  เพื่อแสดงถึงความเช่ืออนัน่ายินดีของคริสตชนใน
เร่ืองการฟ้ืนคืนชีพของผูต้าย 

ในมุมมองตามความเป็นจริงเก่ียวกบัแนวทางในการตีระฆงันั้น เราจะถูก
สอนไม่ให้ตีระฆังประสานเสียงในงานศพคนตาย   และแนวทางดังกล่าวน้ีไม่
สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัของโบสถ ์เราจึงขอใชโ้อกาสน้ีเพื่ออธิบาย 

การตีระฆงัแบบจงัหวะเดียว  เรียงจากลูกเล็กสุดไปหาลูกใหญ่สุดนั้นแสดง
ถึงการเจริญเติบโตของมนุษยบ์นโลกตั้งแต่ยงัตวันอ้ย เติบใหญ่และแข็งแรง ส่วนการ
ตีระฆงัทุกลูกพร้อมกนัหน่ึงทีแสดงถึงชีวิตทางโลกของมนุษยถู์กยุติลงดว้ยความตาย
เพราะทุกส่ิงท่ีมนุษยไ์ดรั้บในชีวิตน้ีจะถูกทิ้งไวข้า้งหลงั ดงัเช่นท่ีปรากฏในบทเพลง
สวดในงานศพว่า  ‚ส่ิงของทางโลกทั้งหลายนั้นว่างเปล่าและไม่มีอยู่ภายหลงัความ
ตาย ความมัง่มีไม่ย ัง่ยืน ช่ือเสียงท่ีไดรั้บยามท่ีมีชีวิตอยูก่็เช่นกนั เพราะเม่ือความตาย
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มาถึง ทุกส่ิงก็อนัตรธานไปส้ินเชิง‛  (หรือในบทเพลงสวดอีกบทหน่ึงท่ีวา่ ‚อีกเพียง
ครู่เดียวเท่านั้น ความตายก็จะเข้ามาแทนท่ีทั้งหมด‛) ดังนั้น เราจึงทูลวิงวอนพระ
คริสตผ์ูท้รงเป็นอมตะวา่ ‚ขอโปรดประทานการพกัผอ่นแด่ผูจ้ากไป ณ ท่ีพกัพิงของผู ้
ร่ืนเริงยนิดีเถิด‛  บทเพลงสวดส่วนท่ีสองนั้นกล่าวโดยตรงถึงความร่ืนเริงในชีวิตภาค
หนา้ร่วมกบัพระคริสต ์ความร่ืนเริงน้ียงัไดป้รากฏในการตีแบบตีระฆงัประสานเสียง 
หลงัจากท่ีตีแบบจงัหวะเดียว 

ในจุลสาร ‘Pravoslavnaia Rus’  (ออร์โธด็อกซ์รัสเซีย) นั้น      อาร์คบิชอป
อาเวอร์กี (Averky) ไดอ้ธิบายไวอ้ย่างง่ายท่ีสุดโดยอิงจากธรรมเนียมในงานศพและ
พิธีสวดส่งดวงวิญาณผูต้าย ‘Pamnykhidas’ ส าหรับผูต้าย ซ่ึงแน่นอนวา่เก่ียวกบัเร่ือง
ของระฆงัดว้ยวา่ ‚สืบเน่ืองจากธรรมเนียมออร์โธด็อกซ์นั้น วิธีปฏิบติัในพิธีสวดส่ง
ดวงวิญาณผูต้าย ‘Pannykhidas’ และงานศพนั้นจะมีการสวมใส่เส้ือผา้สีสันสดใส 
ส่วนธรรมเนียมในการสวมเส้ือสีด าในการท าพิธีดงักล่าวนั้นเราได้รับมาจากทาง
ตะวนัตกซ่ึงไม่ได้มีลักษณะของจิตวิญญาณของทางออร์โธด็อกซ์เลยโดยส้ินเชิง 
อยา่งไรก็ตามก็ถูกแพร่หลายในหมู่เรามากเสียจนยากท่ีจะขจดัออกไปไดใ้นปัจจุบนั 
ส าหรับคริสตชนท่ีแทจ้ริงแลว้ ความตายคือการเดินทางสู่ชีวิตท่ีดีกวา่ คือความร่ืนเริง
ไม่ใช่ความเศร้าโศก ดงัเช่นท่ีไดมี้การอธิบายไวอ้ยา่งงดงาม ในบทสวดภาวนาเพลา
เชา้ท่ีสาม (the moving third kneeling prayer)       ท่ีอ่านในพิธีสวดช่วงค ่าในวนัเพน-
เทคอสต์วา่  ‚ขา้แต่พระเจา้ เพราะไม่มีความตายส าหรับผูรั้บใชข้องพระองค ์เม่ือเรา
ออกจากร่างกายและมาเฝ้าท่านพระเจา้ของเรา แต่เป็นการเปล่ียนแปลงจากสรรพส่ิง
ท่ีน่าเศร้าโศกไปสู่ส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุดและงดงามท่ีสุด และไปสู่การหลบัพกัผอ่นและ
ความปิติยนิดี‛ 

การตีแบบระฆงัประสานเสียง เป็นการร าลึกถึงการกลบัคืนชีพซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
วิญญาณของผูเ้ช่ือในพระคริสตจ์ะกระท าอย่างสง่างาม ทั้งยงัแสดงถึงความเศร้าโศก
ท่ีมีต่อการพลดัพรากจากผูต้าย และรวมทั้งให้การปลอบประโลมในจิตใจ ไม่เคยมี
การกีดกนัคริสตชนออกจากการปลอบประโลม และยิ่งเป็นเช่นนั้นมากข้ึนนบัตั้งแต่
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การตีระฆงัประสานเสียง  น้ีได้เขา้มาสู่ชีวิตของชาวออร์โธด็อกซ์รัสเซียและได้
กลายเป็นการแสดงออกถึงความเช่ือของพวกเขา ด้วยการน้ี เม่ือร่างของผูต้ายถูก
น าเขา้สู่พิธีศพของโบสถ์ก็จะมีการตีแบบจงัหวะเดียว และจบลงดว้ยการตีระฆงั
ประสานเสียง เช่นกนั 

ในระหวา่งงานศพและการฝังศพของพระสงฆ์ นกัพรต อาคีแมนดริท และ 
พระสังฆราช จะมีการตี แบบจงัหวะเดียว แตกต่างออกไปเล็กนอ้ย โดยในขั้นแรกจะ
ตีระฆงัลูกใหญ่สิบสองคร้ัง ตามดว้ย การตี แบบจงัหวะเดียว แลว้ตีระฆงัลูกใหญ่อีก
สิบสองคร้ังแลว้ตามดว้ยการตี แบบจงัหวะเดียว อีกคร้ังหน่ึง ฯลฯ และขณะท่ีร่างถูก
น าเขา้ไปในโบสถ์ก็จะตีระฆงัประสานเสียง เช่นเดียวกบัในช่วงอ่านบทภาวนาปลด
บาปแก่ผูต้าย ก็จะตีระฆงัประสานเสียง เช่นกนั และในช่วงเคล่ือนยา้ยร่างออกก็จะตี
แบบจังหวะเดียว และเม่ือวางร่างลงในหลุมฝังศพก็จะตีระฆังประสานเสียง 
นอกจากน้ี ในบางแห่งอาจมีการตีระฆงัตามธรรมเนียมปกติส าหรับงานศพ 

ในหนังสือจุลสารย่อยแห่งศาสนจกัร ‘Chinovnei Knige’ ไดก้ล่าวถึงว่า
ในช่วงการเคล่ือนยา้ยพระศพของสมเด็จพระอคัรสังฆราชยวัคิมนั้นมีการตีระฆงัข่าว
ประเสริฐสลบัในระฆงัทุกลูก (ช่วงเวลาแห่งจักรวรรดิของกรุงมอสโคว์ ความจริง
ท่ัวไปในสมยัโบราณ ค.ศ. 1852 ในหนังสือเล่มท่ี 15 หน้าท่ี 22) 

ไม่นานมาน้ีเราไดท้ราบวา่ยงัมีการตี แบบจงัหวะเดียว อีกรูปแบบหน่ึง โดยตี
ระฆงัแต่ละลูกหน่ึงคร้ังแต่เรียงจากลูกใหญ่สุดไปหาลูกเล็กสุดจากนั้นจึงตีระฆงัทุก
ลูกพร้อมกนั ซ่ึงเร่ืองน้ีไดรั้บการบนัทึกไวใ้น ‘Rostovskie Zvobi’     (เสียงระฆงัแห่ง
รอสตอฟ) ท่ีรอสตอฟในปี ค.ศ. 1963 ในทางปฏิบัติเราไม่ได้ยินเสียงระฆังใน
ลกัษณะนั้นและไม่ไดมี้แนวทางในเร่ืองน้ี เราจึงไม่สามารถระบุไดว้า่รูปแบบดงักล่าว
น้ีจะใชท่ี้ไหนและเม่ือใด 

นอกจากน้ียงัมีส่ิงท่ีเรียกวา่ ‚การตีระฆังอย่างสวยงาม‛  ท่ีระฆงัทุกลูก การตี
ระฆงัอย่างสวยงามน้ีมีข้ึนในการชุมนุมท่ีอาสนวิหาร ส านกัสงฆ์ ท่ีมีระฆงัชุดใหญ่ 
‚การตีระฆงัอย่างสวยงาม‛ ประกอบดว้ยผูตี้ระฆงัหลายคนโดยอาจมีจ านวนห้าคน



 

 

872 
 

เกีย่วกบัพธีิกรรมบูชาพระเจ้าของคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ 
 

หรือมากกวา่นั้น การตีระฆงัอยา่งสวยงามมีข้ึนในวนัฉลองใหญ่ ในวาระเฉลิมฉลอง
และร่ืนเริงของพระศาสนจกัร รวมทั้งเพื่อการตอ้นรับพระสังฆราชของสังฆมณฑล
หน่ึง 

เรายงัจ าเป็นตอ้งเอ่ยถึง ‚ระฆังเตือน‛ ซ่ึงเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสังคม 
ค าว่า ‚ระฆงัเตือน‛ หมายถึงการตีระฆงัลูกใหญ่อย่างถ่ีและโดยไม่ถูกขดัจงัหวะ 
‚ระฆงัเตือน‛ ถูกใช้เพื่อกระตุน้ผูค้นในกรณีท่ีเกิดไฟไหม ้น ้ าท่วม การกบฏ การถูก
โจมตีโดยศตัรู หรือความไม่สงบในสังคมในรูปแบบอ่ืน ๆ 

การตีระฆงัแบบตีพร้อมกนัทุกใบแบบมีจงัหวะรวมพล ‚vechevnie‛ นั้นใช้
เรียกประชากรของนอฟโกราดและพสักอฟโบราณเพื่อ เรียก หรือรวบรวมผูค้น 

การตีระฆงัประสานเสียง ท่ีระฆงัทุกลูกเพื่อการฉลองนั้นยงัใชเ้พื่อประกาศ
ถึงชยัชนะเหนือศตัรูและการกลบัจากสมรภูมิของกองทหารอีกดว้ย 

กล่าวโดยสรุป เราเห็นไดว้่าผูตี้ระฆงัรัสเซียมีความเช่ียวชาญในการตีระฆงั
สูงมากและมีช่ือเสียงไปทัว่โลก มีนกัท่องเท่ียวหลายคนมาจากยุโรป องักฤษ และ
อเมริกามาฉลองปัสกาท่ีกรุงมอสโควเ์พื่อฟังเสียงระฆงัปัสกา 

ในโอกาส ‚การเฉลิมฉลองแห่งการเฉลิมฉลองทั้งหลาย‛ ท่ีมอสโคว์นั้น 
ระฆงัของทุกโบสถ์รวมแล้วกว่า 5,000 ลูกดังข้ึน ดังนั้น ผูใ้ดก็ตามท่ีได้ยินเสียง
ระฆงัปัสกาในมอสโควก์็จะไม่มีวนัลืมไดเ้ลย ดงัเช่นท่ี ไอวาน ชเมเลฟ นกัเขียนได้
กล่าววา่เป็น ‚วงดนตรีวงใหญ่ท่ีมีเอกลกัษณ์‛ เสียงท่ีทรงพลงัและเป็นเสียงแห่งการ
ฉลองนั้นไดซึ้มซาบสู่สวรรคด์ว้ยบทเพลงสรรเสริญแห่งชยัชนะในการเสด็จกลบัคืน
พระชนมชีพของพระคริสต ์

(ค าอธิบายพื้นฐานเก่ียวกบัล าดบัการตีระฆงันั้นอยู่ในส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุดใน 
ปฏิบัติการของโบสถ์รัสเซียในรัสเซียตอนกลาง (Practice of the Russian Church in 
Central Russia) ค าอธิบายเร่ืองปฏิบติัการนั้นไดรั้บการเรียบเรียงและยืนยนัจากหลาย
โอกาส จากกิจวตัรประจ าวนัของชาวออร์โธด็อกซ์รัสเซีย และจากคริสต์ศาสนจกัร
ออร์โธด็อกซ์ 
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บทส่งท้าย 

ในยุคของเราซ่ึงมีความเช่ืออนัอ่อนแอนั้น อ านาจมืดแห่งความชั่วร้ายคืบ
คลานเขา้มาต่อสู้กบัความชอบธรรมของพระเจา้ เราผูมี้ความเช่ือจะตอ้งร าลึกไวเ้ป็น
พิเศษวา่ไม่มีท่ีใดนอกจากส านกัสงฆ ์ท่ีจะประกฏเป็นทพัหนา้ในการต่อสู้กบัอ านาจ
ชัว่ร้าย ทั้งน้ีโดยอาศยั การสวดภาวนาและการอดอาหาร เพราะพระองค์เองทรงตรัส
ว่า (จิตวิญญาณปิศาจ) น้ีไม่เคยถูกขับออก นอกเสียจากโดยการสวดภาวนาและการ

รอดอาหาร (มธ. 17:21) เราตอ้งรักในความตั้งพระทยัมัน่ของพระคริสต์ และเรา
จะตอ้งช่วยเหลือพวกเขาในทุกทางและวิงวอนขอความช่วยเหลือทางจิตวิญญาณแก่
พวกเขา 

ตวัเราเองซ่ึงตระหนกัถึงอ านาจอนัยิ่งใหญ่ของการสวดภาวนาและการอด
อาหาร ก็จะตอ้งสวดภาวนาทุกวนัและอดอาหารอยา่งสุดความสามารถเพื่อด ารงไวซ่ึ้ง
ความมุ่งมั่น เพื่อสร้างให้หัวใจของเราเข้มแข็งไปในทางดีและเป็นไปตามพระ
ประสงค์ และให้ในตวัของเรามีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ เพื่อท่ีว่า โดยอาศยั
ความช่วยเหลือของพระเจา้นั้น เราจกัไดย้นืหยดัต่อสู้กบัอุบายของปิศาจ 

พระสังฆราชเมโทรโพลิแทนฟิลาเรทแห่งมองโควก์ล่าวไวว้า่ ‚ขอเราจงอยา่
ถูกล่อลวงดว้ยภาพท่ีสวยงามอนัเป็นส่ิงสามญัและเป็นลาภยศช่ือเสียงทางโลก ขอเรา
อยา่เป็นศตัรูของความเช่ือ ประพฤติตนอ้ือฉาว แต่ขอเราจงท าความดีและหนัออกจาก
การปล่อยตวัปล่อยใจอนัเป็นโทษ กล่าวสั้น ๆ ไดว้่าการปฏิบติัตามพนัธะท่ีชดัเจน
และจ าเป็นท่ีสุดของมนุษยแ์ละสมาชิกในสังคมนั้นเป็นเพียงการท าให้สุสานของเรา
เป็นสีขาว ซ่ึงในขณะเดียวกนั ภายในนั้นกเ็ตม็ไปด้วยกระดูกของคนตาย  (มธ. 23:27)  
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ท่านฟิลาเรทยงัไดก้ล่าววา่ ‚มีก่ีคนในโลกน้ีผูไ้ดช่ื้อวา่เป็นปราชญท่ี์เจ็บปวด
และทรมานตนเองเพื่อผูอ่ื้น ด้วยการด้ินรนตามหาชีวิตท่ีดี‛ ‚และพวกเขาสร้าง
ความสุขเพื่อใครเล่า แน่นอนว่างานของพวกเขานั้นไม่ใช่เพื่อความเขา้ใจและเพื่อ
กิจกรรมของเด็ก ๆ เพราะในความเขา้ใจของเขาไม่เคยหนีพน้การต่อสู้อยา่งมีค าถาม 
พวกเขาไมก่ระท าใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีพวกเขาสอน (เช่น ตวัพวกเขาเองไม่ปฏิบติัใน
ส่ิงท่ีพวกเขาสอน) น่ีเองท่ีเราเห็นวา่ความส าคญัของมนุษยน์ั้นไร้ความหมาย ในทาง
กลบักนันั้นมี ความเรียบง่ายอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระองค์ไม่ตรัสมาก ในพระ
ธรรมบญัญติัอนัเรียบง่ายนั้นก าหนดค าสอนเร่ืองชีวิต ซ่ึงส าหรับคนท่ีฉลาดแลว้ถือวา่
มีความส าคญัอย่างลึกซ้ึง และส าหรับเด็กก็สามารถเขา้ใจไดง่้าย ความเรียบง่ายของ
พระองค์จุดประกายแก่ผูท่ี้เพิกเฉยและน าทางแก่ผูศึ้กษา ทั้งยงัท าให้วิญญาณของ
มนุษยบ์ริสุทธ์ิข้ึนและด ารงไวซ่ึ้งอารยธรรม นอกจากน้ียงัไดจ้ดัวางชีวิตอนัชัว่คราว
และสร้างข้ึนใหม่ใหนิ้รันดร‛ 

ทั้งหมดน้ีเราตอ้งไม่ลืมวา่พระบญัญติัของพระเจา้จะใชก้ารไดแ้ละกอบกูเ้รา
ก็ต่อเม่ือความรักท่ีคริสตชนมีต่อพระเจา้และเพื่อนบา้นไดค้รองหวัใจเรา พระองคเ์อง
ตรัสว่า ในพระบัญญัติสองประการนี ้ความรักต่อพระเจา้และต่อเพื่อนบา้น บัญญัติ
และผู้ เผยพระวจนะท้ังปวงขึน้อยู่ กับสองข้อนี ้(มธ. 22:40) นัน่คือความเท่ียงแทแ้ละ
ชีวติท่ีแทจ้ริง 

ฉนั้น ‚นบัว่าเป็นไปได้ท่ีจะรู้จกัความเช่ือท่ีแทจ้ริงโดยอาศยัแต่เพียงจิตใจ
และความทรงจ า‛ ท่านอาร์บิชอป ฮีโนเคนที กล่าวว่า ‚แต่ความรู้เช่นน้ีช่างน่าเวทนา 
จืดชืด และไม่เกิดประโยชน์ เป็นไปไดท่ี้จะรู้จกัความเช่ือท่ีแทจ้ริงเพียงอาศยัการน า
ทางดว้ยหลกัการของชีวิต แต่ความรู้น้ีแมว้า่จะสูงส่งกว่าแบบแรกและเป็นส่ิงจ าเป็น
ต่อความสมบูรณ์แบบนั้นกลบัเยน็ชาและแห้งแลง้ แทนท่ีจะน่ายินดีก็มกัจะ ท าให้จิต
วญิญาณตกอยู่ในวงัวนความหวาดกลัว (โรม 8:15) มีเพียงการมีส่วนร่วมของหวัใจท่ี
เป่ียมดว้ยพระสิริเท่านั้นท่ีท าใหผ้อ่นผนัแอกของการละทิ้งตนเองและท าให้ภาระของ
พระธรรมบญัญติันั้นเบา (มธ. 11:30) มีเพียงแต่สัมผสัแห่งชีวิตในวิญญาณอัน
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ศกัด์ิสิทธ์ิและสูงส่งเท่านั้นท่ีเช่ือมโยงมนุษยก์บัสวรรค์และให้เขาไดล้ิ้มรสกบัพลงั
ของโลกท่ีก าลงัจะมาถึง (ฮีบรู 6:5) มีเพียงความรักอนัศกัด์ิสิทธ์ิเท่านั้นท่ีสร้างความ
เป็นเอกภาพอย่างแทจ้ริงของมนุษยร่์วมกบัพระเจา้และพระคริสต์ และดงันั้นจึงเกิด
ความเช่ือและความหวงัท่ียงัด ารงอยู ่

ความเช่ือและความหวงัท่ียงัด ารงอยูน่ั้นคือชีวิตท่ีแทจ้ริงท่ีเราจะพบไดถ้า้เรา
อยูใ่น พระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ในพระคริสต์ซ่ึงศักดิ์สิทธ์ิ สากล และ สืบทอดจาก
อคัรสาวก และ ด ารงไวซ่ึ้งความอยูร่อดของพระศาสนจกัรซ่ึงก็คือเอกภาพแห่งความ
รักอยา่งหนกัแน่นมัน่คงโดยพระสัญญาของพระเจา้ การสถิตอยู่ของพระจิตเจา้ การ
ประทานของขวญัแห่งสวรรคใ์นพระธรรมล ้าลึกของพระศาสนจกัร เพื่อทรงส่งเสริม
เราบนหนทางแห่งความรอด 

พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์มีของขวญัอนัแสนล ้ าค่า เราซ่ึงเป่ียมล้นด้วย
จิตส านึกในความยินดีอนัยิ่งใหญ่นั้นต่างพร้อมใจกนัแซ่ซอ้ง         นกับุญยอห์นแห่ง
โครนชตดัท์ท่ีควรค่าแก่การจดจ าและผูท่ี้มีปาฏิหาริยม์ากมายมายืนยนัขอ้เท็จจริงใน
ค าของท่าน ทั้งในช่วงท่ีท่านยงัมีชีวิตอยู่และหลงัจากท่ีท่านมรณภาพไปแลว้ ท่าน
เขียนไวว้่า ‚โอพ้ระศาสนจกัรแห่งพระเจา้อนัศกัด์ิสิทธ์ิ สากล และสืบเน่ืองมาจาก
อคัรสาวก ท่านสูงส่ง ปราดเปร่ือง และ ช่วยให้รอดพน้เป็นยิ่งนกั ... พระสิริจงมีแด่
พระศาสนจกัรออร์โธด็อกซ์ พระสิริจงมีแด่พระคริสตเจา้องคผ์ูน้  าผูท้รงศกัด์ิสิทธ์ิยิ่ง
และทรงเป็นผูน้ าพระศาสนจกัรแห่งพระเจา้แต่เพียงพระองคเ์ดียวในพิภพ‛ อาเมน    

 
 

 
 
 
 


