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คำนำ
คานาแปลจากต้ นฉบับ
ในการสอนเรื่ องพระธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นมีความจาเป็ นต้องใช้วสั ดุใน
การสอนมากขึ้นตามเงื่อนไขในยุคสมัยซึ่งมีลกั ษณะจาเพาะและไม่เคยเกิดขึ้นกับชาว
ออร์โธด็อกซ์มาก่อน กล่าวคือ
1. โรงเรี ยนส่ วนมากไม่ ไ ด้ ส อนพระบั ญ ญั ติ แ ห่ งพระเจ้ า แต่ ก ลั บ สอน
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและการสอนดังกล่าวเป็ นการมองจากมุมมองด้านวัตถุวิสัย
อย่างเข้มข้น
2. คนหนุ่ ม สาวชาวคริ ส เตี ย นออร์ โ ธด็ อ กซ์ ส่ ว นมากพบว่า ตนเองตกอยู่ใ น
สภาพแวดล้อมที่แปลกแยกและอยูท่ ่ามกลางความแตกต่างระหว่างการยอมรับความ
เชื่อต่าง ๆ และลัทธิ ตรรกนิยมทั้งหลาย
เงื่ อนไขทั้งหมดที่กล่าวมานี้ บวกกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในยามยากของเราทา
ให้บรรดาบิดามารดา ครู และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูส้ อนพระบัญญัติแห่ งพระเจ้านั้นมี
ความรับผิดชอบอันใหญ่ หลวง นอกจากนี้ ยังไม่มีใครทราบได้วา่ พรุ่ งนี้ จะเกิดอะไร
ขึ้น เด็กจะได้เรี ยนพระธรรมบัญญัติของพระเจ้าหรื อไม่ บางทีพรุ่ งนี้ ครอบครัวของ
เขาอาจจะย้ายไปอยู่ที่ ๆ ไม่ มีโรงเรี ยนสอนศาสนา โบสถ์ หรื อ พระสงฆ์ ทั้งนี้ ใน
เบื้องต้นนั้นลาพังแค่เรื่ องดังกล่าวที่อาจเกิ ดขึ้นได้น้ ี ก็เป็ นอุปสรรคต่อการบังคับตัว
เราเองอยู่แล้วที่ จะคอยสาธยายให้เด็กฟั ง (โดยไม่ได้อรรถาธิ บาย) ถึงเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ อนั ศักดิ์ สิทธิ์ ดังเช่ นที่ เคยปฏิ บตั ิมาก่อนตามแผนการที่เคยใช้มาเป็ น
ระยะเวลาหลายปี
ในยุคของเรานั้นจาเป็ นต้องหลีกเลี่ยงที่จะนาพระบัญญัติแห่ งพระเจ้าไปทาให้
อยูใ่ นรู ปแบบที่เข้าใจง่าย (อย่างที่เรี ยกกันว่า ‚สาหรับเด็ก‛) เพราะเด็กจะเห็นว่าเป็ น
เพียงนิทานเท่านั้น พอพวกเขาเติบโตขึ้นก็จะรู ้สึกถึงช่องว่างระหว่างพระบัญญัติแห่ ง
พระเจ้ากับความเข้าใจที่เขามีต่อโลก และเขาจะรู ้สึกเช่นนั้นไปตลอดชี วิต สาหรับคน
ที่ ไ ด้รับ การศึ ก ษาในทุ ก วันนี้ แล้ว เขาได้เรี ย นรู ้ เ รื่ องศาสนาแต่ เ พี ย งในห้องเรี ย น
ชั้นต้น ๆ ในโรงเรี ยนเท่านั้นและเป็ นแบบดั้งเดิ มที่สุดด้วย บุคคลที่มีวุฒิภาวะที่ มี
ความปรารถนาในจิตใจย่อมไม่พึงพอใจ ที่จริ งแล้วแม้แต่พวกเด็ก ๆ ที่เติบโตขึ้นมา
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ภายใต้เงื่ อนไขในปั จจุบนั ซึ่ งพัฒนาเร็ วขึ้นกว่าเมื่อก่อนนั้นก็ยงั ได้ต้ งั คาถามที่สาคัญ
และน่ าเจ็บปวดที่ สุดก็คือคาถามที่ พ่อแม่ และผูใ้ หญ่ หลาย ๆ คนตอบอย่างชัดเจน
ไม่ได้
สถานการณ์ เหล่านี้ ยงั ผลให้เกิดภารกิจในอันดับแรกคือการนา โรงเรี ยนสอน
พระบัญญัติแห่ งพระเจ้ า ไปมอบไว้ในมือของทั้งเด็ก ๆ ในโรงเรี ยนสอนศาสนาและ
ทั้งผูป้ กครองและครู ดว้ ย การที่จะสัมฤทธิ์ ผลได้น้ นั จากประสบการณ์ก็ได้พิสูจน์แล้ว
ว่าจาเป็ นต้องจัดหาตาราสักเล่มหนึ่งซึ่ ง มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประเด็นพืน้ ฐานของความ
เชื่อและวิถีชีวติ ของคริสตชนออร์ โธด็อกซ์
เมื่อมองในแง่ความจริ งที่ว่าหลายคนที่ศึกษาอยูอ่ าจจะไม่เคยหยิบพระคัมภีร์
ขึ้นมาเลยและจะพอใจที่ จะอ่านตาราเพียงเล่มเดี ยว ในกรณี เช่ นนี้ จาเป็ นต้องมีการ
ถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าอย่างถูกต้องอย่างสมบูรณ์ การแสดงพระวาจาของพระ
เจ้านั้นไม่บงั อาจให้มีการบิดเบือนหรื อแม้กระทัง่ ความผิดเพี้ยนแม้เพียงเล็กน้อย
เรามีโอกาสได้เห็นตารามาหลายเล่มโดยเฉพาะอย่างยิง่ ตาราสาหรับเด็กเล็กซึ่ ง
มีความผิดเพี้ยนอยูห่ ลายแห่ งหรื อแม้กระทัง่ ความผิดพลาดในการแปลพระวาจาของ
พระเจ้า เราใคร่ ขอหยิบยกตัวอย่างบางตัวอย่างโดยเริ่ มจากเรื่ องที่สาคัญน้อยที่สุดไว้
ณ ที่น้ ี
ตาราหลายเล่มมักเขียนว่า มารดาของโมเสสสานตะกร้ าจากต้ นกก ... แต่ใน
พระคัมภีร์กล่าวว่า นางนาตะกร้ าที่ สานด้ วยต้ น กกยาด้ วยยางมะตอยและชั น (อพย.
2:3 พันธสัญญาเดิม) เมื่อมองครั้งแรกก็อาจดูเหมือนเป็ น ‚รายละเอียด‛ ปลีกย่อย แต่
รายละเอียดเช่นนี้ต่อมาภายหลังกลับพบว่ามีความสาคัญยิง่ นัก
ในทานองเดี ยวกัน ตาราส่ วนมากเขี ยนไว้ว่า โกไลแอธ เย้ ยหยันและด่ าทอ
พระนามของพระเจ้ า แต่ที่จริ งแล้วพระวาจาของพระเจ้ามีวา่ ข้ ามิใช่ ชาวปาเลสไตน์
และเจ้ าเป็ นข้ ารั บใช้ ซาอูลดอกหรื อ... วันนีข้ ้ าจะทาให้ กองทหารของอิสราเอล ได้ รับ
ความอับอาย เจ้ าจงส่ งชายมาหาข้ าคนหนึ่ ง และเราสองคนจะพบกันในสมรภูมิ ...
และชาวอิสราเอลว่า เจ้ าเห็นชายคนที่ ออกมานีไ้ หม เขามาเพื่อเย้ ยหยันชาวอิ สราเอล
... ดาวิดเห็นการนี้เมื่อกล่าวกับโกไลแอธว่า เจ้ าใช้ ดาบ หอก และโล่ ห์ต่อกรกับข้ า แต่
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ข้ าสู้ เจ้ าในนามของพระเจ้ าผู้ทรงโยธาฤทธิ์ พระเจ้ าแห่ ง นักรบของอิสราเอล ผู้ที่เจ้ า
เย้ ยหยัน (I พกษ. 17:8, 10, 25, 45, พันธสัญญาเดิม) จึงเห็นได้ชดั ว่าโกไลแอธไม่ได้
หัวเราะเยาะเย้ยพระเจ้าเลยแต่เขาเย้ยพวกทหารอิสราเอลต่างหาก
อย่างไรก็ตาม หลายคนก็ได้ทาผิดพลาดและบิดเบือนอย่างร้ายแรง เช่น ในการ
บรรยายเกี่ยวกับ นา้ ท่วม ซึ่ งในตาราจานวนมากเหลือเกินมักกล่าวว่ามีฝนตกสี่ สิบวัน
สี่ สิบคืนและน้ าท่วมโลกสู งเหนือยอดเขาทุกแห่ง
ในพระคัมภีร์ศกั ดิ์สิทธิ์ ระบุไว้อย่างแตกต่างว่า ...ในวันนั้นเอง น้าจากบาดาล
ก็พุ่งขึ้นมาและพระบัญชรสวรรค์ ก็เปิ ดออก แล้ วนา้ ที่ หลั่งริ นจากฝนก็ท่วมแผ่ นดิ น
โลกเป็ นเวลาสี่ สิบวันสี่ สิบคื น ...และท่ วมอยู่อย่ างนั้นเป็ นเวลาหนึ่ งร้ อยห้ าสิ บวัน
(ปฐก. 7:11-12, 24) และบทต่อไประบุวา่ ...และหลังจากสิ ้นสุ ดระยะเวลา หนึ่งร้ อย
ห้ าสิบวัน แล้ วนา้ ก็ลด...ในเดือนทีส่ ิ บ ซึ่งในวันแรกของเดือนนั้นยอดภูเขาก็โผล่ มาให้
เห็น (ปฐก. 8:3,5)
ในวิวรณ์ศกั ดิ์สิทธิ์ น้ นั กล่าวไว้อย่างชัดเจนเป็ นที่สุดว่าน้ าท่วมทวีความรุ นแรง
ขึ้น เป็ นระยะเวลาเกือบครึ่ งปี ไม่ใช่แค่สี่สิบวัน แล้วน้ าก็เริ่ มลดลงและหลังจากนั้น
เพียงแค่สิบเดื อนยอดภูเขาก็โผล่ให้เห็น นี่ หมายความว่าน้ าท่วมนั้นกิ นเวลาไม่น้อย
กว่าหนึ่ งปี ประเด็นนี้ สาคัญยิ่งนักและจาเป็ นที่เราซึ่ งอยูใ่ นยุคของการใช้เหตุผลนั้น
ต้องรู ้เพราะแม้แต่ภูมิศาสตร์ ในทางวิทยาศาสตร์ เองก็ยงั สนับสนุนอย่างเต็มที่เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริ งต่าง ๆ เหล่านี้ในพระคัมภีร์
เราขอยกตัวอย่างที่สาคัญยิง่ ขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่ ง ตาราทุกเล่มจะมียกเว้นก็เพียง
ไม่กี่เล่มเท่านั้นนับ วันทรงสร้ าง โดยถื อตามหลักวันหนึ่ งมียี่สิบสี่ ชั่วโมงตามปกติ
ของเรา ตาราส่ วนมากเริ่ มต้นว่า ‚พระเจ้าทรงสร้างโลกในหกวัน ...‛ นัน่ คือในหนึ่ ง
สัปดาห์ ถ้ อยคาดังกล่ าวซึ่ งไม่ ได้ อยู่ในพระคัมภีร์ นั้นย่อมเป็ นธรรมดาที่นกั เรี ยนใน
ยุคของเราเห็ นเป็ นเรื่ องแปลก พวกที่ไม่เชื่ อในพระเจ้าจึงมักจะฉวยโอกาสจากคา
จากัด ความดัง กล่ า ว แต่ ถ้อ ยค าพวกนี้ ล้ว นเป็ นการบิ ดเบื อ นวิ ว รณ์ ศ กั ดิ์ สิ ท ธิ์ โดย
สิ้ นเชิ ง ถ้อยคาดังกล่าวได้ปลุ กความคลางแคลงใจที่อยูใ่ นผูท้ ี่ไม่มนั่ คงในความเชื่ อ
ซึ่ งพวกเขาอาจปฏิเสธข้อความในพระคัมภีร์ในส่ วนที่เหลือเพราะคิดว่าเป็ นเรื่ องเพ้อ-
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ฝันและเกิดจากจินตนาการของมนุ ษย์ ผูท้ ี่จารึ กข้อความเหล่านี้ เองก็ยงั ต้องเผชิ ญกับ
การถูกเย้ยหยันหลัง จากที่ ได้ยินได้ฟังการบรรยายสอนในลักษณะต่อต้านศาสนา
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในโรงเรี ยน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาของเราแล้ว คาถาม
เรื่ องวันทรงสร้ างก็ ไม่มีวนั ผ่า นไปโดยไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ไ ด้ และยิ่ง ไปกว่านั้น
เพราะเราพบคาอธิ บายต่อคาถามในศตวรรษที่สี่ในหนังสื อ หกวัน ของ นักบุญเบซิ ล
ผู้ยิ่งใหญ่ งานเขียนของ นักบุญยอห์ น ดามัสซีน และในงานเขียนของ นักบุญยอห์ น
คริ ส โซสตอม นั กบุ ญคลีเมนท์ แห่ งอะเล็กซานเดรี ย นั กบุ ญอฟานาซี อัสผู้ ยิ่งใหญ่
ท่ านออกัสตินผู้ศักดิ์สิทธิ์ และท่านอื่น ๆ
วัน (ที่มียสี่ ิ บสี่ ชวั่ โมง) ของเรานั้นขึ้นอยูก่ บั ดวงอาทิตย์ ซึ่ งในช่วงสามวันแรก
นั้นยังไม่มีดวงอาทิตย์ ดังนั้น วันที่วา่ นั้นจึงต่างจากวันของเราแต่จะเป็ นอย่างไรนั้น
ไม่อาจทราบได้เพราะ วันเดียวของพระเจ้ าเป็ นเหมือนกับพันปี และพันปี ก็เป็ น
เหมือนวันเดียว (II ปต. 3:8) เมื่อพิจารณาจากกระบวนการต่อเนื่องอย่างช้า ๆ ในการ
ทรงสร้างนั้น เราสามารถสรุ ปได้อย่างแน่นอนว่าวันเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทนั ใด
เหล่าอัครบิดนนักบุญได้ให้คาจากัดความช่วงเวลาทั้งสิ้ นนับตั้งแต่การทรงสร้างโลก
จนถึงยุคของเราและขยายไปถึงการสิ้ นโลกว่าเป็ น ‚วันที่เจ็ด‛ ดังนั้น เราคริ สตชนออร์ โธด็อกซ์จึงประสบกับวิกฤตการณ์ทางจิตวิญญาณเมื่อเราต้องเผชิ ญหน้ากับคา
วิพากษ์วจิ ารณ์และการเคลือบแคลง ในการนี้ มินท์สลอฟนักเขียนผูม้ ีพรสวรรค์ได้
เขียนไว้ในหนังสื อของเขาที่ชื่อ แผ่ นดินโลกหลับใหล (The Sleep of the Earth) ซึ่ง
บรรยายถึงยุคของเขาที่เต็มไปด้วยความเคลือบแคลงสงสัยและความไม่แน่ใจ
มินสลอฟก็เป็ นเหมือนคนอื่น ๆ ที่ได้อธิบายถึงความไม่ลงรอยระหว่างบรรดา
นักเรี ยนที่วทิ ยาลัยเทวศาสตร์ แห่งเมืองเซนต์ปีเตอร์ เบิรส์ก Petersburg Ecclesiastical
Seminary อย่างที่นกั เรี ยนแห่ งสถานการค้นพบมหากางเขนได้กล่าวไว้วา่
‘ในการศึกษาพระคัมภีร์น้ นั
เราจะปิ ดตาข้างเดียวโดยไม่ยอมรับการค้นพบ
ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้เพราะมีขอ้ ผิดพลาดที่ชดั เจนถึงเจ็ดสิ บห้าเปอร์ เซ็นต์’
‚ตัวอย่างหนึ่งคือแม้วา่ ในประวัติศาสตร์ การอพยพของชาวฮีบรู ออกจากอียปิ ต์
ตามความในพระคัมภีร์จะเกี่ยวกับว่าเมื่อพวกเขาเดินทางออกจากอียปิ ต์แล้ว กองทัพ

คำนำ
ชาวอียปิ ต์แตกพ่ายไปกับฟาโรห์เมอร์ เนฟตาในทะเลแดง อีกทั้งไม่นานมานี้ได้มีการ
พบหิ นสุ สานของฟาโรห์พระองค์น้ ีที่อียปิ ต์และเมื่อดูจากคาจารึ กบนหิ นนั้นก็เป็ นที่
ชัดเจนว่าพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนม์ที่อื่นใดนอกจากพระราชวังของพระองค์เอง‛
เราไม่ตอ้ งการทะเลาะกับนายมินสลอฟว่าฟาโรห์เมอร์ เนฟตานั้นแท้จริ งแล้ว
ทรงเป็ นฟาโรห์ ที่เมื่อครั้งชาวฮีบรู อพยพออกจากอียิปต์หรื อไม่ เรื่ องนี้ รวมทั้งเรื่ อง
อื่น ๆ อีกหลายเรื่ องถือ เป็ นเรื่ องของนักประวัติศาสตร์ เพราะพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุ
พระนามของฟาโรห์ เราเพียงแต่อยากจะชี้วา่ นายมินสลอฟแสดงออกว่าตนเองละเลย
ปั ญหานี้ อย่างสิ้ นเชิ ง ในขณะเดียวกัน เขาก็ไม่ลงั เลที่จะถือวิสาสะวาง ‚ยาพิษ‛ ของ
ความเคลื อบแคลงไว้บนความไว้วางใจในพระวาจาของพระเจ้า ทั้งนี้ ในพระคัมภีร์
ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ได้มีการบ่งชี้ในทางประวัติศาสตร์ ที่ชดั เจนว่าฟาโรห์เองทรงแตกพ่าย
ในหนังสื ออพยพที่มีการบรรยายทางประวัติศาตร์ เกี่ ยวกับชาวอิสราเอลข้าม
ทะเลแดงก็ยงั ต้องมีการค้นพบ จะมีก็แต่การอ้างอิงเกี่ยวกับชาวอียิปต์ รถม้าศึก และ
พลม้าศึก (อพย. 14:23-28) ทั้งนี้ ถ้าใครได้อ่านตัวบทแล้วก็จะประจักษ์วา่ ไม่มีส่วน
ไหนเลยที่กล่าวว่าฟาโรห์เองทรงแตกพ่าย ขณะเดียวกันก็เป็ นที่ชดั เจนว่ากองทัพของ
ฟาโรห์ท้งั หมดแตกพ่าย โมเสสก็ได้กล่าวเช่นนั้นเช่นเดียวกับข้อความตอนอื่น ๆ ใน
พระคัมภีร์ก็วา่ ไว้อย่างเดียวกัน
จะมีก็แต่เพียงบทสดุดี บทที่ 135 ว่าด้วยการสรรเสริ ญพระอานุ ภาพของพระ
เจ้าที่วา่ แล้ วพระองค์ ทรงโค่ นฟาโรห์ และและกองทัพในทะเลแดง เพราะพระเมตตา
ของพระองค์ นั้นดารงอยู่ ชั่วนิ รันดร์ (สดด. 135:15 ภาคพันธสัญญาเดิม ) ทั้งนี้
ข้อความในตอนนี้ ไม่ได้เป็ นการบรรยายเหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ แต่นี่เป็ นบท
สดุดี-บทเพลงสรรเสริ ญที่ ใช้การโค่นฟาโรห์เพื่ออรรถาธิ บายเชิ งพรรณนาและเชิ ง
สั ญ ลัก ษณ์ อนั สื่ อ ถึ ง การโค่ น อานาจและอิ ท ธิ พ ลของฟาโรห์ เหนื อ ชาวอิ ส ราเอล
ฟาโรห์น้ นั แตกพ่ายและ ‚จมนา้ ‛ ตราบใดที่มีความเกี่ยวพันกับชาวอิสราเอล
เช่ นเดี ยวกับข้อความในตอนก่อนหน้าบทสรรเสริ ญนี้ อานาจของพระเจ้าถูก
อธิ บายในเชิ งรู ปธรรมและเชิ งสัญลักษณ์ เมื่อกล่าวว่าพระองค์ทรงนาชาวอิสราเอล

คำนำ
ออกมา ด้ วยพระหั ตถ์ อันแข็งแรงและพระพาหาอันอ่ อนโยน เพราะพระเมตตาของ
พระองค์ ดารงอยู่ตลอดกาล (สดด. 135:12 ภาคพันธสัญญาเดิม)
ด้ วยการนี้
พระศาสนจักรจึงยังขับขานในเชิ งสั ญลักษณ์ และเชิ งรู ปธรรม
เกีย่ วกับฟาโรห์ แตกพ่ายในทะเล
ซึ่งในหนังสื ออพยพได้มีการบรรยายเชิง
ประวัติศาสตร์ วา่ ฟาโรห์เองไม่ได้ทรงจมน้ า ในทานองเดียวกัน พระศาสนจักรถวาย
พระเกียรติแด่พระอานุภาพแห่งชัยชนะของพระคริ สต์ในวันอาทิตย์วา่ ‚พระองค์ทรง
พังประตู สาริด และทลายตรวน เหล็ก...‛ (ชั้นเสี ยงที่ 2 ท่อนที่วา่ ‚พระเจ้าข้า ข้า
พระองค์ร้องวิงวอน‛) ไม่มีใครเข้าใจถ้อยคาเชิงวรรณกรรมเหล่านี้ได้ในตอนแรก
เพราะทุกคนทราบว่าในโลกแห่งจิตวิญญาณและศักดิ์สิทธิ์ น้ นั ไม่มีท้ งั สาริ ดและเหล็ก
แต่ทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนว่าถ้อยคาดังกล่าวเป็ นเชิงสัญลักษณ์และเชิงรู ปธรรม
คริ สตชนเชื่อและทราบว่า ข้ อความจารึกในพระคัมภีร์ทั้งหมดนั้นได้ มาโดย
อาศัยการบันดาลใจจากพระเจ้ า (II ทิโมธี 3:16) และยังเป็ น ความจริงทีไ่ ม่ อาจ
โต้ แย้งได้
พวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้ามักฉวยโอกาสจากการที่ผศู้ รัทธาละเลยพระวาจาของ
พระเจ้ายามที่พวกเขาพูดเย้ยหยันเกี่ยวกับสิ่ งที่พระคัมภีร์ศกั ดิ์สิทธิ์ ไม่ได้กล่าวไว้อย่าง
แท้จริ ง พวกเขาจึงชอบยืนยันว่าพระคัมภีร์อา้ งว่าโลกตั้งอยูบ่ นหลังปลาวาฬสี่ ตวั และ
ว่าพระเจ้าทรงหล่อมนุษย์ข้ ึนมาจากดิน และอื่น ๆ บางทีมินทสลอฟก็อาจกระทา
เช่นเดียวกันโดยไม่รู้ ดังนั้น หากพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้าอ้างชื่อของ ‚วิทยาศาสตร์ ‛
เพื่อพยายามมาหักล้างความจริ งของพระเจ้าแล้ว ขอให้เรามัน่ ใจได้วา่ พวกไม่เชื่ อใน
พระเจ้านั้นไม่รู้ตวั ว่าตนเองพูดอะไรอยูแ่ ละไม่รู้วา่ ตนต้องการจะโต้แย้งอะไร
เป็ นที่น่าเศร้าว่าในการเล่าเรื่ องราวในพระคัมภีร์ศกั ดิ์สิทธิ์ ซ้ า ๆ นั้นเกิดความ
ไม่ถูกต้องแม่นยามากเหลือเกิน นี่เป็ นเรื่ องใหญ่และเป็ น ‚อุปสรรค‛ อันส่ งผลสาคัญ
อย่างร้ายแรงสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ในการประพันธ์ตาราของเรา
ขึ้นมานั้น เราได้ต่อสู ้โดยอาศัยความช่วยเหลือของพระเจ้าเพื่อขจัด ‚อุปสรรค‛
ทั้งหมดนี้ และเพื่อถ่ายทอดถ้อยคาในวิวรณ์ศกั ดิ์สิทธิ์ อย่างถูกต้องให้มากที่สุด

คำนำ
ยุคของเรานั้นต้องการความสนใจและการเอาใจใส่ เป็ นพิเศษในการนาเสนอ
พระวาจาของพระเจ้า ซึ่ งในเหตุการณ์ร่วมสมัยนั้นเป็ นการดีที่จะแสดงให้เห็นถึง การ
ดารงอยู่ของพระเจ้ า ความจริ งในพระบัญญัติแห่ งพระเจ้ า และหลักของจิตวิญญาณ
และจริ ยธรรมของชี วิตมนุ ษย์ ทั้งนี้ จาเป็ นต้องชี้ แนะผูศ้ รัทธาถึ งวิธีการตอบคาถาม
ต่าง ๆ อันเป็ นไปตามคาสั่งสอนของอัครสาวกเปโตรที่ ว่า จงเตรี ยมตัวไว้ ให้ พร้ อม
เสมอเพื่ อท่ า นจะสามารถตอบทุ ก คนที่ ถามท่ า นว่ าท่ า นมี ความหวังใจเช่ นนี ้ด้ว ย
เหตุผลประการใด แต่ จงตอบด้ วยความสุ ภาพและความยาเกรง (I เปโตร 3:15) และ
ยังจาเป็ นยิ่งนักในยุคของเราที่จะตอบคาถามเจ้าเล่ห์ในโลกของผูท้ ี่ไม่เชื่ อในพระเจ้า
อันจะนาไปสู่ ก ารโจมตี ความจริ งแห่ งพระเจ้าในนามของวิท ยาศาสตร์ อย่า งที่ เคย
เป็ นมา แต่ในการนี้ ก็นบั ว่าพวกเขาเจ็บปวดมากที่พ่ายแพ้มาตลอด วิทยาศาสตร์ ที่แท้
นั้นนอกจากจะไม่มาขัดแย้งแล้ว ในทางกลับกันก็ยงั ยืนยันความจริ งของพระเจ้าโดย
ปราศจากความสงสัยด้วย
ในยุคของเรานั้นเลี่ยงไม่ได้ที่จะสอนพระบัญญัติแห่ งพระเจ้าที่จะมีที่สาหรับ
หลักพื้นฐานของ apologetics (การปกป้ องความเชื่อของศาสนจักร) โดยก่อนหน้านี้
ไม่เห็นว่ามีความจาเป็ นเพราะมีการประกาศยืนยันความเชื่ออย่างสม่าเสมอในวิถีชีวิต
ด้วยเหตุน้ นั การบรรยายจากพระบัญญัติแห่ งพระเจ้าจึงควรได้รับการสนับสนุ นโดย
อาศัยแบบอย่างจากชีวติ ของนักบุญและตัวอย่างอื่น ๆ จากชีวิตคนธรรมดาเพื่อเด็กจะ
ได้เข้าใจและซึ มซับ ความความจริ งที่ ว่า พระบัญญัติแห่ งพระเจ้ า นั้นไม่ใช่ ทฤษฎี
หรื อวิทยาศาสตร์ หากแต่เป็ นตัวชีวติ เอง
กล่าวโดยสรุ ป เราจะต้องวิจารณ์เกี่ยวกับการบิดเบือนที่ผดิ ปกติ ไม่รู้เรื่ อง และ
รับไม่ได้อย่างที่สุดในตาราทุกเล่มเท่าที่เราพบมาจนถึงขณะนี้
การบิดเบือนนั้น
เกี่ยวกับ การทาเครื่องหมายกางเขน โดยในตาราเหล่านี้ บอกว่าการทาเครื่ องหมาย
กางเขนนั้นกระทาโดยใช้มือขวา เริ่ มจากหน้าผาก หน้าอก จากนั้นจึงเป็ น ไหล่ ขวา
และซ้าย
เมื่อลองคิดดูแล้ว ในช่วงเวลาหลาย ๆ ปี มานี้ คนเราได้ทาเครื่ องหมายกางเขน
อย่างผิดๆ โดยแทนที่จะทาเครื่ องหมายกางเขนพระคริ สต์ซ่ ึ งเป็ นเครื่ องหมายแห่งชัย

คำนำ
ชนะของพระคริ สต์เหนือความชัว่ ร้ายก็กลายเป็ นบิดเบือนเครื่ องหมายศักดิ์สิทธิ์ น้ ี ผู ้
ที่ชอบใจในการนี้ก็มีแต่เพียงปิ ศาจเท่านั้น
ภาพวาดนี้เป็ นการแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน

ในหนังสื อสดุดี (the Psalter) ที่ชาวออร์ โธด็อกซ์ใช้ศึกษาเล่าเรี ยนในอดีตนั้น
ได้มีการเอ่ยไว้ใน ‚คาแนะนาอย่างย่อ‛ เกี่ยวกับการเข้ามาเป็ นคริ สตชนออร์โธด็อกซ์
ตามธรรมเนียมโบราณของอัครสาวกผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ และเหล่าอัครบิดรผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ ที่จะ
สร้างเครื่ องหมายกางเขนบนตัวเขา... ข้าพเจ้าขอประกาศดังนี้ ขั้นที่หนึ่ง ที่ หน้ าผาก
ซึ่ งสัมผัสส่ วนที่อยูย่ อดกางเขน ขั้นที่สอง ที่ ท้อง ซึ่ งสัมผัสปลายล่างของกางเขน ขั้น
ที่สาม ที่ ไหล่ขวา และขั้นที่สี่ ที่ ไหล่ซ้าย ซึ่งเป็ นการทาเครื่ องหมายไม้พาดขวางของ
กางเขนด้วยการยืน่ แขนแห่งกางเขนที่พระเยซูคริ สตเจ้าของเราทรงถูกตรึ ง พระหัตถ์
ทั้งสองของพระองค์ทรงกางออกโอบล้อมประชาชาติท้ งั มวลที่กระจัดกระจายไปสุ ด
โลกให้รวมเป็ นหนึ่ง
ขอพระเจ้า ทรงโปรดรัก ษาเราให้พน้ จากการคลาดเคลื่ อนแม้เพี ยงเล็ก น้อย
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บทความจากผู้แปลถึงผู้อ่าน
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เกีย่ วกับโลก

ทุกสิ่ งทุกอย่างที่พวกเรามองเห็น ไม่วา่ จะเป็ นท้องฟ้ า พระอาทิตย์ พระจันทร์
ดวงดาว เมฆ ผืนแผ่นดินที่ ๆ เรากาลังอยูอ่ าศัยในขณะนี้ อากาศที่เราใช้หายใจ และ
ทุกสิ่ งทุกอย่างบนแผ่นดินโลกคือ ต้นหญ้า ต้นไม้ ภูเขา แม่น้ า ทะเล ฝูงปลา ฝูงนก
สัตว์ที่มีชีวติ ทั้งปวง และท้ายสุ ด คือมนุษย์เรา พวกเราเหล่านี้ได้ถูกสถาปนาสร้างขึ้น
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โดยพระเจ้าเพราะสรรสิ่งแห่ งโลกนีค้ อื งานสรรค์สร้ างของพระเจ้า และพระเจ้าได้ทรงสร้ างโลก
นีข้ นึ้ ด้ วยพระหัตถ์ ของพระองค์ เอง

เรามองเห็ น โลกนี้ ของพระเจ้ า และยอมรั บ ว่ า มัน สวยงามและเป็ นการ
สร้างสรรค์ที่ชาญฉลาด ถ้าเรายืนอยูบ่ นผืนหญ้า และสิ่ งครอบคลุมเราไว้ก็คือท้องฟ้ า
สี ครามที่ สูงลิ บลิ่ วและกว้างขวางและมี เมฆสี ขาวอยู่ด้วย และบนผืนดิ นก็เขี ยวขจี
สะพรั่งเต็มไปด้วยผืนหญ้า และปกคลุมไปด้วยพันธุ์ไม้หลากสี สัน ท่ามกลางผืนหญ้า
และดอกไม้นานาพันธุ์น้ ี สายลมได้พดั ผิวไปบนยอดหญ้า แมลงหลากหลายชนิ ดโผ
บินดอมดมไปตามดอกไม้ และก็เต็มไปด้วยเหล่าผีเสื้ อและฝูงผึ้งด้วย ผืนดินทั้งหมดนี้
คล้า ยกับ พรมอัน สวยงาม แต่ ก็ ไ ม่ มี ผื น พรมผื น ใดที่ ถ ัก ทอด้ว ยน้ า มื อ มนุ ษ ย์จ ะ
เปรี ยบเทียบได้กบั การสรรค์สร้างแห่งแผ่นดินโลกอันงดงามของพระผูเ้ ป็ นเจ้าได้
และเมื่อเราเข้าไปในป่ าใหญ่ พวกเราก็จะได้พบกับต้นไม้ยนื ต้นหลากหลาย
นานาพรรณ ทั้งต้นยางใหญ่ ต้นสัก ต้นมะค่า ต้นตะแบกใหญ่ ต้นตะเคียนใหญ่ และ
ต้นสนสู ง
และเถาวัลย์ใหญ่นานาชนิด
ที่นี่ก็ยงั มีทุ่งหญ้าโล่งกับเหล่าพุม่ ไม้
หลากหลายพันธุ์อีกด้วย ทัว่ ทั้งผืนป่ าเต็มไปด้วยเสี ยงขันร้องของเหล่านกนานาชนิด
และเสี ยงฮัมเพลงของเหล่าแมลง
และในป่ าใหญ่ยงั เป็ นที่อยูอ่ าศัยสาหรับสัตว์ป่า
ขนาดใหญ่นานาชนิ ด และที่นี่มีพืชผลไม้เท่าใด รวมทั้งเห็ดป่ าและดอกไม้สวยงาม
นานาชนิดอีกด้วย และนี้คือโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลของผืนป่ า
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และยังมีแม่น้ าที่ทอดสายไหลริ นทอประกายผิวน้ าไปกับดวงอาทิตย์ผ่ากลาง
ผืนป่ าใหญ่ และพวกเราจะมีความสุ ขใจเพียงใดที่ได้ลงไปแหวกว่ายในสายน้ าอันใส
สะอาด ภายใต้ดวงอาทิ ตย์อนั ร้ อนแผ่ ท้องฟ้ าเป็ นสี ค ราม แต่ไ ด้แหวกว่ายไปตาม
สายน้ าอันเย็นสะอาดชื่ นใจกลางผืนป่ าใหญ่แห่ งนี้ และยังมีเหล่าฝูงปลาหลากหลาย
นานาชนิ ดที่แหวกว่ายไปตามสายน้ าอันเป็ นโลกของพวกมัน สายน้ าไหลริ นทอดตัว
ยาวลงสู่ ม หาสมุ ท รอัน กว้า งใหญ่ ไ พศาลซึ่ ง เป็ นที่ ๆ มี ท รั พ ยากรสั ต ว์น้ า อัน อุ ด ม
สมบูรณ์
และยังมีความงดดงามของภูเขาสู งเทียมฟ้ าตลอดกาลที่ ถูกปกคลุ มไปด้วยทุ่ง
หญ้า ต้นไม้ใหญ่ และเหล่าพืชพรรณนานาชนิด
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ความงดงามมหัศจรรย์แห่งแผ่นดินโลกนี้ปกคลุมไปด้วยสิ่ งมีชีวติ ไม่เพียง
แค่พืชพรรณสัตว์ป่าที่มีอยูน่ านาชนิดเท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึงสิ่ งมีชีวติ ที่เล็กที่สุด ที่
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า (แบคทีเรี ย และจุรินทรี ย)์ ไปจนถึงสิ่ งมีชีวติ ที่มีขนาดใหญ่
ที่สุด พวกมันอาศัยอยูท่ ุกหนทุกแห่ง ไม่วา่ จะเป็ นบนผืนดิน ในน้ า ในอากาศ และใน
ที่อื่น ๆ หรื อแม้แต่ในส่ วนที่ลึกที่สุดใต้แผ่นดิน และทุกสิ่ งทุกอย่างของสิ่ งมีชีวติ ที่อยู่
บนโลกแห่งนี้เป็ นสิ่ งประทานให้มาโดยพระเจ้าทั้งสิ้ น
ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายในโลกนี้ เป็ นของพระเจ้าทุกสิ่ ง แต่
ในขณะเดียวกันนั้นการครอบครองความยิง่ ใหญ่ในความหลากหลายนี้ ได้ถูกกาหนด
โดยพระเจ้าให้เป็ นไปอย่างสอดคล้องและเป็ นระบบระเบียบ หรื อจะเรี ยกอี กอย่าง
หนึ่ งว่า กฏบังคับแห่ งธรรมชาติ ต้นไม้ทุกต้นและสัตว์ทุกชนิ ดที่อาศัยอยู่บนแผ่นดิ นนี้
ยอมรับกฏข้อบังคับนี้ สัตว์ชนิ ดใดที่มีวิถีทางการดารงชี วิตแบบใด ก็จะดารงชี พของ
มันแบบนั้น ทุกสิ่ งทุกอย่างได้ถูกกาหนดขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของมัน
ตามเหตุผลสมควรที่จะเป็ น ทุกสิ่ งบนโลกนี้ มีการกาเนิ ด เติบโตขึ้น แก่เฒ่าลง และก็
ตายสู ญสลายไป สิ่ งใหม่กาเนิ ดมาทดแทนสิ่ งเก่ าที่สูญสลายไป ทุกอย่างพระเจ้าได้
ประทานช่วงเวลา สถานที่ และชื่อเรี ยกแก่มนั
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มนุษย์คือผูท้ ี่ครอบครองทุกสิ่ งและอาศัยอยูท่ ุกแห่งบนผืนแผ่นดินโลก พระเจ้า
ได้ทรงจัดสรรสติปัญญาแก่มนุษย์ความเป็ นอมตะแห่งจิตวิญญาณ
พระองค์ทรง
ประทานคุณลักษณะพิเศษแก่มนุษย์ ความยิง่ ใหญ่ของการรับเลือกให้รับรู ้ในพระองค์
ได้ คล้ายคลึงในพระองค์ นั้นก็คือ ทุกสิ่ งทุกอย่างของมนุ ษย์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีข้ ึน มีความเมตตาอ่อนโยนขึ้น และติดตามไปในชีวิตอันเป็ นนิ รันดร

ลักษณะทางกายภาพภายนอกของมนุษย์มีการแยกแยะเป็ นคนผิวขาว คนผิวดา
คนผิวสี เหลือง และคนผิวสี แทน แต่ทุกคนมีลกั ษณะปกติภายในทางกายภาพ
คล้ายกันหมดคือ มีสติปัญญา และมีจิตวิญญาณที่เป็ นอมตะ ซึ่ งลักษณะพิเศษของการ
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มีจิตวิญญาณที่เป็ นอมตะนี้ ทาให้มนุษย์มีคุณค่าที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทัว่ ไป และมี
ความคล้ายคลึงในพระเจ้า
และตอนนี้ เราลองมามองออกไปในความมืดมิดยามค่ าคืนกันว่าจากแผ่นดิ น
โลกนั้น ถ้าเราแหงนหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้ า เราจะเห็ นดวงดาวเปล่งประกายบน
ท้องฟ้ า พวกมันมีจานวนมหาศาลที่ไม่สามารถจะนับได้ พวกมันอยู่ห่างจากโลกเรา
มาก ดวงดาวหลาย ดวงเหล่านี้ คงมีขนาดเท่ากับพระอาทิตย์ หรื อเท่าพระจันทร์ หรื อ
บางดวงอาจมีขนาดที่ใหญ่กว่านั้น แต่มนั อยูห่ ่ างออกไปจากโลกเรามากยิ่งนัก จึงทา
ให้เห็นว่ามันนั้นมีขนาดเล็กและเป็ นเพียงแค่ดวงประกายส่ องแสงเล็ก ๆ เท่านั้น พวก
มันมีการเคลื่อนตัวกันไปอย่างกลมกลืนและสอดคล้องกัน ไปในขอบเขตและทิศทาง
ของกฏเกณฑ์แห่ งแรงดึงดูดซึ่ งกันและกัน และโลกของเราที่อยูใ่ นขอบเขตของห้วง
จักรวาลนี้ก็เป็ นเพียงดาวประกายส่ องแสงเล็ก ๆ ด้วยเช่นกัน
ความยิง่ ใหญ่ที่ยากจะอธิ บายแห่งจักรวาลของพระเจ้านี้ เป็ นไปไม่ได้ที่จะนับ
คานวน หรื อวัดขนาดของมัน มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบขนาดและจานวน
ทั้งหมดของจักรวาลที่พระองค์ได้ทรงเนรมิตขึ้นมา
พระเจ้าได้ทรงสร้ างผืนแผ่นดินโลกแห่ งนี้ ไว้เพื่อสิ่ งมีชีวิตและเป็ นประโยชน์
แก่เหล่ามนุ ษย์ คือพวกเราทุก ๆ คน พระเจ้าทรงมีความรัก ในพวกเราทุก ๆ คนอย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุ ด
และถ้าพวกเราทุกคนรักพระเจ้าและดาเนิ นชี วิตปฏิบตั ิตามพระธรรมบัญญัติ
ของพระองค์แล้ว สิ่ งที่พวกเราไม่สามารถเข้าถึ งทั้งปวงในโลกนี้ ก็จะเข้าถึงเราอย่าง
ถ่องแท้และแน่นอน ถ้าพวกเรารักในพระอาณาจักรของพระองค์ และดาเนินชีวิตไป
ในทางสมานฉันท์ ในความรักและความปิ ติยนิ ดีในพระองค์ เมื่อนั้นความปิ ติยินดีน้ ี ก็
จะไม่ถูกบัน่ ทอนลง ไม่ว่าจะเป็ นที่ไหนหรื อเมื่อใด และจะไม่มีใครมาเปลี่ ยนแปลง
มันได้ เพราะว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงสถิตอยูก่ บั เรา
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แต่เพื่อที่จะราลึกว่า เราเป็ นของพระเจ้าใกล้ชิดในพระองค์และรักพระองค์ เรา
จะต้องประพฤติตวั ตามหน้าที่ของเราบนแผ่นดินโลก และติดตามไปในชีวิตอันเป็ นนิ
รันดร์ ของพระเจ้า พวกเราจาเป็ นจะต้องรู้จกั พระเจ้าให้มากขึ้น รู้จกั ในพระประสงค์
อันศักดิ์สิทธิ์ ของพระองค์ นั้นก็คือ พระบัญญัตขิ องพระเจ้า
คาถาม ใครเป็ นผูส้ ร้างโลกและให้กาเนิดแก่สิ่งมีชีวติ ใครเป็ นผูก้ ่อตั้งความ

สอดคล้องและกฎเกณฑ์แห่งโลกนี้
หรื อบ่อยครั้งเพียงใดที่ถูกเรี ยกว่าเป็ นกฏแห่ง
ธรรมชาติ และบนกฎเกณฑ์น้ ีต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานอะไร พระเจ้าทรงมอบภาระหน้าที่
อะไรแก่มนุษย์ พระเจ้าทรงสร้างโลกมาสาหรับใคร ทาไมเราชาวคริ สต์จาเป็ น
จะต้องรู้พระบัญญัติของพระเจ้า
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เกีย่ วกับพระเจ้ า

พระเจ้าได้ทรงสร้างโลกทั้งใบ จากความว่างเปล่า ด้วยพระดารัสเพียงคาเดียว
ของพระองค์เอง พระองค์สามารถทรงทาทุกอย่างได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ให้
เป็ นขึ้นมา
พระเจ้าทรงเป็ นองค์ที่สูงส่ งที่สุด ไม่มีใคร หรื ออะไรที่ไหน ไม่วา่ บนผืนดิน
หรื อฟ้ าสวรรค์จะทัดเทียมพระองค์ได้
พวกเราเหล่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะเข้าใจในพระเจ้าได้ดว้ ยเหตุผลของเราอย่าง
ถ่องแท้ และเราไม่สามารถที่จะรู ้เกี่ยวกับพระองค์ได้ดว้ ยตัวของพวกเราเองถ้าหากว่า
พระองค์เองไม่ทรงเปิ ดเผยพระองค์เองสู่ พวกเรา อะไรที่เรารู ้ เกี่ ยวกับพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ทั้งหมดนั้นพระองค์ได้ทรงเปิ ดเผยให้เราได้รับรู ้ดว้ ยพระองค์เอง
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เมื่อครั้งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์คู่แรกขึ้น คือ อดัม และ อีวา พระองค์ทรง
ปรากฏองค์ให้อดัมและอีวาเห็นบนสรวงสวรรค์
ทรงเปิ ดเผยพระองค์ให้พวกเขา
ได้รับรู ้ ทรงเปิ ดเผยว่าพระองค์ทรงสร้างโลกได้อย่างไร และมนุษย์จะต้องเชื่อพระเจ้า
ที่มีอยูจ่ ริ งเพียงพระองค์เดียวได้อย่างไร
และจะตอบสนองต่อพระประสงค์ของ
พระองค์ได้อย่างไร
คาสั่งสอนของพระเจ้านั้น เริ่ มแรกนั้นสื บทอดผ่านมาจากรุ่ นหนึ่งไปยังอีกรุ่ น
หนึ่งโดยการเล่าผ่านทางวาจา แต่ต่อมาการดลบันดาลของพระเจ้าได้ถูกบันทึกขึ้น
โดย โมเสส และโดยผูเ้ ผยพระวจนะท่านอื่น ๆ ลงในคัมภีร์ทางศาสนา
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พระเยซูคริ สต์เจ้าทรงเทศนาสัง่ สอนประชาชน

ท้ายที่สุด บุตรของพระเจ้ า พระเยซู คริสต์ ทรงถือกาเนิดขึ้นมาบนผืนโลก
และได้เผยทุกอย่างที่มนุษย์ตอ้ งการจะรู ้
พระองค์ได้ทรงเปิ ดเผยความลึกลับอัน
ยิง่ ใหญ่ พระผู้เป็ นเจ้ ามีหนึ่งเดียวแต่ มีสามลักษณ์ เป็ น พระตรีเอกานุภาพ ลักษณ์ที่
หนึ่งคือ พระบิดา ลักษณ์ที่สองคือ พระบุตร และลักษณ์ที่สามคือ พระจิต นี่ไม่ใช่
พระเจ้าสามพระองค์ แต่เป็ นเพียงพระองค์เดียวที่มีสามลักษณ์ สามลักษณ์ ทรี่ วมเป็ น
หนึ่งเดียวและไม่ สามารถแยกออกจากกันได้

ทั้งสามลักษณ์น้ นั มีฐานันดรขององค์เจ้าเท่ากัน ไม่มีสารลักษณ์ใดอาวุโสกว่า
หรื อรองกว่าลักษณ์ท้ งั สอง พระบิดา ถือเป็ น พระผู้เป็ นเจ้ า อย่างแท้จริ ง พระบุตร ก็
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ถือเป็ น พระผู้เป็ นเจ้ า อย่างแท้จริ ง เช่นเดียวกับ พระจิต ก็เป็ น พระผู้เป็ นเจ้ า อย่าง
แท้จริ ง

พระตรี เอกานุภาพเจ้าที่ทรงเป็ นหนึ่งเดียวและสารลักษณ์เดียวกันไม่สามารแยกกันได้

มีเพียงข้อแตกต่างตรงที่ พระบิดา ไม่ได้ทรงบังเกิดขึ้นจากผูใ้ ดหรื อสื บ
เนื่องมาจากผูใ้ ด พระบุตรถือกาเนิดจากพระบิดา ส่ วน พระจิตก็สืบเนื่องมาจากพระ
บิดา
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โดยผ่านการเปิ ดเผยความลึกลับของสรรพสิ่ ง พระเยซูคริ สต์ได้ทรงสอนเราให้
เคารพพระเจ้าอย่างซื่ อสัตย์ และยังทรงสอนให้ รักพระเจ้ า เพราะว่าทั้งสามลักษณ์ใน
พระตรี เอกานุภาพ พระบิดา พระบุตร และพระจิต อยูร่ ่ วมกันด้วยความรักที่ไม่เคย
ขาดอย่างนิจนิรันดร์ และทาให้พระองค์ทรงเป็ นหนึ่งเดียวกัน พระเจ้ าคือความรักที่
สมบูรณ์
ความลับอันยิง่ ใหญ่ ที่พระเจ้าทรงเปิ ดเผยให้เราได้รับรู ้เกี่ยวกับพระองค์เองคือ
ความลึกลับของพระตรีเอกานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ เกินกว่าปัญญาอันอ่อนแอของเราจะ
สามารถรับหรื อเข้าใจได้
นักบุญคีรีล ผูส้ อนศาสนาของชาวสลาฟพยายามที่จะอธิบายถึงความลึกลับ
ของพระตรี เอกานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ ท่านกล่าวว่า “พวกเราเห็นดวงกลมที่ส่องแสง
(ดวงอาทิตย์) บนท้องฟ้ านัน่ ไหม จากที่นนั่ ทาให้เกิดแสงสว่างและความอบอุ่นก็ถูก
ปล่อยออกมา พระบิดาก็เหมือนกับดวงอาทิตย์ ไม่มีจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ด พระ
บุตรถือกาเนิดจากพระบิดาก็เปรี ยบเสมือนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์
และในดวง
อาทิตย์ที่มากับแสงสว่างพร้อมกับความความอบอุ่นก็คือพระจิต
แต่ละสิ่ งก็แยก
ออกเป็ นคนละส่ วนกัน ดวงอาทิตย์ แสงสว่าง และความอบอุ่น (แต่นี่ไม่ใช่ดวง
อาทิตย์สามดวง) แต่เป็ นดวงอาทิตย์ดวงเดียวบนท้องฟ้ า เช่นเดียวกับพระตรี เอกานุ
ภาพ สามลักษณ์ในหนึ่งเดียว เป็ นพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวและไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้”
นักบุญออกัสตินกล่าวไว้วา่ “เจ้าจะเห็ นพระตรี เอกานุ ภาพหากว่าเจ้ามองเห็ น
ความรัก” นี่ หมายความว่าเราสามารถเข้าถึ งความลึ กลับของพระตรี เอกานุ ภาพได้
ด้วยหัวใจ นัน่ ก็คือความรัก มากกว่าปั ญญาอันอ่อนด้อย
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คาสอนของพระเยซูคริ สต์ผเู้ ป็ นพระบุตรของพระบิดาถูกจดบันทึกโดยเหล่า
สาวกของพระองค์ลงในคริ สต์ธรรมคัมภีร์ซ่ ึ งถูกเรี ยกว่า อีวานเจลีน คาว่า “อีวานเจ
ลีน” มีความหมายว่า น่ ายินดี หรื อ ข่ าวประเสริฐ
คัมภีร์ศกั ดิ์สิทธิ์ ทุกเล่มถูกรวมเข้าด้วยกันเป็ นหนังสื อหนึ่งเล่ม เรี ยกว่า ไบเบิล้
นี่เป็ นคาภาษากรี ก หากเป็ นภาษารัสเซี ยมีความหมายว่า หนังสื อ

คาถาม: เราจะเข้าถึงด้วยปั ญญาของเราเองได้หรื อไม่วา่ พระเจ้าคือใคร และ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับพระองค์ดว้ ยตัวของพวกเราเองได้หรื อไม่ เราจะรู ้เกี่ยวกับพระเจ้าได้
จากที่ไหน และเราจะรู ้ได้อย่างไรว่าพระองค์เป็ นผูท้ รงสร้างโลก ใครเป็ นผูเ้ ปิ ดเผย
คาสั่งสอนของพระเจ้า ที่วา่ พระองค์ทรงเป็ นหนึ่งเดียวแต่มีสามลักษณ์ ลักษณ์ของ
พระตรี เอกานุภาพนั้นเราเรี ยกว่าอย่างไร แต่ละลักษณ์ของพระตรี เอกานุ ภาพแตกต่าง
กันอย่างไร อะไรคืออีวานเจลีนและอะไรคือไบเบิ้ล

คุณลักษณะของพระผู้เป็ นเจ้ า
พระเจ้าทรงเปิ ดเผยแก่เราเกี่ยวกับพระองค์วา่
พระองค์เป็ น จิตวิญญาณที่
สั มผัสไม่ ได้ และไม่ สามารถถูกมองเห็นได้ (ยน. 4: 24).
ซึ่ งก็หมายความว่าพระเจ้าทรงไม่มีพระวรกาย ทรงไม่มีพระอัฐิ (อย่างที่พวก
เรามี) ไม่มีอะไรที่เป็ นสภาพร่ างกายอย่างที่พวกเรามี ด้วยเหตุน้ ีเราจึงไม่สามารถ
มองเห็นพระองค์ได้จากสิ่ งที่มีอยูแ่ ห่งวัตถุของการมองเห็นและสิ่ งสัมผัสได้ทางโลก
เพื่อเป็ นการอธิบาย เราจะยกตัวอย่างที่สามารถเห็นได้จากโลกของเรา เรามอง
ไม่เห็นอากาศแต่เราเห็นปฏิกิริยาและผลของมัน การเคลื่อนที่ของอากาศ (ลม) มีพลัง
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ที่ยงิ่ ใหญ่สามารถพัดให้เรื อและเครื่ องจักรที่ซบั ซ้อนเคลื่อนที่ เรารู ้สึกและรับรู ้ได้วา่
เราหายใจเอาอากาศเข้าไป ถ้าปราศจากอากาศเราไม่สามารถอยูไ่ ด้ เช่นเดียวกับพระผู ้
เป็ นเจ้าที่เรามองไม่เห็นแต่การกระทาและผลของพระองค์รวมถึงพระปรี ชาญาณและ
พลังของพระองค์เราสามารถเห็นได้ทวั่ ทุกแห่ งหนบนโลกใบนี้ และเรารู ้สึกได้ในตัว
ของพวกเราเอง
พระเจ้าเป็ นองค์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ดว้ ยความรักที่พระองค์ทรงมีต่อ
พวกเรา บางครั้งก็ปรากฏออกมาในรู ปแบบที่สามารถมองเห็นได้ให้กบั ผูท้ ี่เหมาะสม
ที่จะได้เห็น อาจเป็ นภาพหรื อเป็ นเงาสะท้อนของพระองค์เองก็ตาม นัน่ เป็ นรู ปแบบ
ที่พวกเขาสามารถมองเห็นพระองค์ได้ มิเช่ นนั้นแล้ว พวกเขาก็จะต้องตายก่อนที่จะ
ได้เห็นอานาจศักดิ์สิทธิ์ และพระบารมีของพระองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ตรัสกับโมเสสว่า “ไม่ มีมนุษย์ คนใดทีจ่ ะมองเห็นพระองค์ และ
ยังคงมีชีวิตอยู่” (กดว. 33: 20) หากว่าดวงอาทิตย์ทาให้เราตาบอดด้วยแสงอันเจิดจ้า
ของมัน นั้นเองที่เราไม่สามารถมองไปยังดวงอาทิตย์ดว้ ยตาเปล่าเกรงว่าตาจะบอด
แล้วจะยิ่งรุ นแรงมากสักเท่าใดหากเราจะมองดูพระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูซ้ ่ ึ งสร้างดวงอาทิตย์
สาหรับ “พระผู้เป็ นเจ้ ามีแสงสว่ าง และที่พระองค์ เองนั้นก็ไม่ มีความมืดใด ๆ” (ยน. 1:
5) “และพระองค์ทรงอาศัยอยูท่ ี่แสงที่ไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้” (1 ทธ. 6: 16)
พระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นนิรันดร (สดด. 89:3 อสย. 40: 28)
ทุกสิ่ งทุกอย่างที่เราเห็นบนโลกใบนี้ได้เริ่ มต้นขึ้นเมื่อกาลครั้งหนึ่ง และจะตาย
จะสู ญสลายหรื อถูกทาลายลงไปเมื่อถึงเวลาหนึ่ง ในโลกใบนี้ทุกอย่างเป็ นสิ่ งที่ไม่จี
รัง ทุกอย่างมีจุดเริ่ มต้นและจุดสิ้ นสุ ดของตัวเอง
กาลครั้งหนึ่งไม่มีทอ้ งฟ้ า ไม่มีผนื ดิน ไม่มีเวลา แต่มีเพียงแค่พระเจ้าเพียง
พระองค์เดียว เพราะว่าพระองค์ไม่มีการเริ่ มต้น ไม่มีจุดเริ่ มต้นและไม่มีจุดสิ้ นสุ ด
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พระเจ้าทรงดารงอยูต่ ลอดเวลาและจะทรงดารงอยูต่ ลอดไป พระเจ้าทรงอยูเ่ หนื อ
กาลเวลา
พระเจ้าทรงดารงอยูต่ ลอดเวลา
ดังนั้นพระองค์จึงถือว่าเป็ นนิรันดร
พระเจ้ าไม่ มีการเปลีย่ นแปลง (ยก. 1:17; มลค. 3: 6)
ไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะอยูไ่ ด้คงทนถาวรและไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่ งทุก
อย่างเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ๆ เติบโตขึ้น แก่ตวั ลง และถูกทาลาย สิ่ งหนึ่งถูกแทนที่
ด้วยอีกสิ่ งหนึ่ง พระองค์ทรงเป็ นอย่างไรก็เป็ นเช่นนั้นอยูถ่ ึงบัดนี้ และจะทรงเป็ น
เช่นนั้นตลอดไป
พระเจ้าทรงเป็ นเหมือนเดิมตลอดเวลา
ดังนั้นพระองค์จึงทรงถูกเรี ยกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
พระผู้เป็ นเจ้ ามีอานาจเหนือทุกสิ่ ง (ปฐก. 17:1 ลก. 1: 37)
ปุถุชนคนธรรมดาทัว่ ไปนั้นหากต้องการที่ จะทาสิ่ งใด เขาเหล่ านั้นต้องการ
ปั จจัยประกอบ หากปราศจากปั จจัยเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะทาสิ่ งใด ๆ ได้ ด้วยสี
และผื น ผ้า ใบมนุ ษ ย์ส ามารถวาดภาพที่ ส วยงามได้ จากโลหะก็ ส ามารถผลิ ต
เครื่ องจักรที่ ซับซ้อนและก่ อเกิ ดประโยชน์ แต่ อย่างไรเสี ยก็ ไม่ สามารถที่ จะสร้ า ง
พื้ นดิ นซึ่ งเราอาศัย อยู่ ดวงอาทิ ต ย์ที่ ส่ อ งสว่า งและให้ ค วามอบอุ่ น และอื่ น ๆ อี ก
มากมาย
มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทุกอย่างเป็ นจริ งได้ ไม่มีอะไรที่ พระองค์ไม่สามารถ
ทรงทาได้ พระองค์ทรงปรารถนาที่จะสร้างโลกใบนี้ ข้ ึน แล้วพระองค์ก็ได้ทรงสร้าง
โลกขึ้นด้วยพระดารัสของพระองค์เท่านั้น
พระเจ้าทรงสามารถดลบันดาลในทุกสิ่ งที่พระองค์ทรงปรารถนา
ดังนั้นพระองค์จึงถูกเรี ยกว่า พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงมีอานาจเหนือทุกสิ่ ง
พระเจ้ าทรงสถิตอยู่ทุกหนแห่ ง (สดด. 138: 7-12)
พระเจ้าทรงสถิตอยูท่ ุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกันตลอดเวลา ไม่มีที่ไหนบน
โลกที่พระองค์ไม่ทรงสถิตอยู่ ไม่มีผใู ้ ดที่จะสามารถหลบซ่อนจากพระองค์ได้
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พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงสถิตอยูท่ ุกหนแห่ง
ดังนั้นพระองค์จึงถูกเรี ยกว่า ผูท้ รงสถิตอยูท่ ุกแห่งหน (ประทับอยูท่ ุกที่)
พระผู้เป็ นเจ้ าทรงรอบรู้ สิ่งต่ าง ๆ (ยน. 3: 20 ฮบ. 4: 13)
มนุ ษย์ส ามารถเรี ย นรู ้ สิ่ง ต่าง ๆ ได้มากมาย รู้ หลาย ๆ สิ่ ง แต่ค นคนเดี ยวไม่
สามารถรู้ได้หมดทุกสิ่ งทุกอย่าง ยิง่ ไปกว่านั้นมนุ ษย์ไม่สามารถรู ้อนาคต ไม่สามารถ
ได้ยนิ ทุกอย่างและเห็นทุกอย่างได้
มีเพียงพระเจ้าพระองค์เดี ยวเท่านั้นที่ทรงทราบทุกอย่างว่าเคยเกิดอะไรขึ้น มี
อะไรเกิ ด ขึ้ น และในอนาคตจะเกิ ดอะไร ส าหรั บ พระเจ้า นั้นไม่ มี ค วามแตกต่ า ง
ระหว่างกลางวันและกลางคืน สาหรับพระองค์น้ นั ทุกช่ วงเวลาทรงทอดพระเนตร
และสดับฟังทุกอย่างได้ พระองค์ทรงรู้จกั พวกเราทุก ๆ คน และไม่เพียงแค่พระองค์
ทรงรู ้ ว่าพวกเราทาอะไรและพูดอะไร พระองค์ยงั ทรงทราบอี กว่าพวกเราคิ ดหรื อ
ต้องการอะไร พระเจ้าทรงสดับฟังทุกอย่าง ทรงทอดพระเนตรเห็นทุกอย่าง และทรง
ทราบทุกอย่าง
ดังนั้นพระองค์จึงทรงถูกเรี ยกว่าเป็ นผูท้ รงรอบรู ้สิ่งต่าง ๆ (ทรงทราบทุกอย่าง)
พระผู้เป็ นเจ้ าทรงคุณความดี (มธ. 19: 17)
มนุษย์ไม่ได้เป็ นคนดีอยูต่ ลอดเวลา มีให้เห็นอยูบ่ ่อย ๆ ที่มนุษย์ไม่รักคนบาง
คน
และนี่เป็ นสิ่ งที่ท่านบิชอฟท่านหนึ่ งได้สอนเราเกี่ยวกับความรักของพระผูเ้ ป็ น
เจ้า: “ใครให้ชีวติ แก่เรา พระเจ้า! จากพระองค์เราได้รับจิตวิญญาณที่มีสติรู้จกั เหตุผล
ที่สามารถแสดงความเห็นและรู้ จกั เรี ยนรู้ จากพระองค์เราได้รับหัวใจซึ่ งสามารถมี
ความรัก มีเพียงพระผูเ้ ป็ นเจ้าเท่านั้นที่ทรงรักพวกเราทุกคนและทรงรักอย่างแท้จริ ง
มากกว่าที่ มนุ ษย์จะรั กได้ พระองค์ประทานทุ กอย่างที่ มีความจาเป็ นต่อเราในการ
ดารงชีวติ ทุกสิ่ งทุกอย่างที่เรามองเห็นบนท้องฟ้ าและพื้นดินพระเจ้าทรงสรรค์สร้าง
ขึ้นเพื่อเป็ นสิ่ งที่ดีและมีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์
รอบๆ ตัวเราคืออากาศซึ่ งเราใช้หายใจปราศจากสิ่ งนี้ เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่
ได้ เรามี น้ าไว้ใช้ในทุ ก ๆ แห่ งหนซึ่ งมี ความจาเป็ นต่อเราเช่ นเดี ยวกับอากาศ เรา
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อาศัยอยูบ่ นโลกที่มีอาหารเป็ นเสบียงซึ่ งมีความจาเป็ นต่อการดารงชี พของมนุ ษย์เรา
เรามีแสงสว่างไว้ใช้ถา้ ปราศจากแสงสว่างแล้วเราไม่สามารถทาอะไรสาหรับตัวเรา
เองได้ เรามีไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ เราและใช้มนั เมื่ อเราต้องเจอสภาพหนาวเย็น
และยังสามารถประกอบอาหารเพื่อให้เราได้กิน ทั้งหมดนี้ เป็ นของขวัญจากพระเจ้า
เรามีพ่อมีแม่มีบรรดาพี่ ๆ น้อง ๆ มีผองเพื่อน พวกเขาเหล่านั้นได้ให้ความเบิกบาน
ให้ความช่วยเหลือและการปลอบโยนกับเรามากเท่าไหร่ แต่จะไม่มีบุคคลเหล่านี้ หาก
ว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานพวกเขาเหล่านั้นให้แก่เรา”
พระเจ้าพร้อมที่จะประทานสิ่ งที่ดีและมีประโยชน์ให้แก่เราเสมอ และยังทรง
ปกป้ องเรามากกว่าพ่อที่ดีที่สุดคนหนึ่งจะปกป้ องลูกของตน
ดังนั้นพระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงถูกเรี ยกว่าเป็ นผูท้ รงคุณความดีหรื อเป็ นผูท้ ี่มีเมตตาที่สุด
(เป็ นผูท้ ี่ดีมาก)
และเราเรี ยกพระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเราว่า บิดาแห่ งสรวงสวรรค์
พระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นผู้ทรงความถูกต้ อง ( สดด. 7: 12, 10: 7)
มนุษย์เราบ่อยครั้งมักจะพูดปดและไม่ยตุ ิธรรม
พระเจ้าทรงดารงอยูใ่ นความถูกต้องขั้นสู ง พระเจ้านั้นทรงรักษาความสัตย์อยู่
เสมอและทรงตัดสิ นมนุษย์ดว้ ยความเป็ นธรรม พระองค์ไม่ทรงลงโทษผูท้ ี่ชอบธรรม
โดยปราศจากเหตุผลและจะไม่ทรงปล่อยให้ผทู ้ ี่กระทาความผิดไม่ได้รับโทษ นอก
เสี ยจากว่าผูท้ ี่ทาผิดจะสานึกได้และแก้ไขตัวเองด้วยการกระทาสิ่ งที่ดี
ดังนั้นแล้วพระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงทรงถูกเรี ยกว่าเป็ นผูท้ รงความชอบธรรม
พระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นผู้พงึ พอใจกับทุกสิ่ ง (กจ. 17: 25)
มนุษย์มกั จะมีความต้องการบางสิ่ งบางอย่างอยูเ่ สมอ ดังนั้นบ่อยครั้งจึงเกิด
ความไม่พอใจ
มีเพียงพระผูเ้ ป็ นเจ้าพระองค์เดี ยวเท่านั้นที่ทรงมีทุกอย่างด้วยตัวพระองค์เอง
และเพื่อตัวพระองค์เอง ไม่ได้ทรงปรารถนาสิ่ งอื่นใดอีก แต่ในทางกลับกันพระองค์
ทรงประทานทุกอย่างให้กบั มนุษย์ทุกคน
ดังนั้นพระองค์จึงทรงถูกเรี ยกว่าเป็ นผูท้ ี่ทรงพึงพอพระทัยกับทุกสิ่ ง
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พระเจ้ าเป็ นผู้ทรงเสวยสุ ข (1 ทธ. 6:15)
พระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่เพียงแต่พึงพอพระทัยกับทุกสิ่ งแต่ยงั ทรงมีความเบิกบานเป็ น
ที่สุด ทรงมีความปิ ติอย่างเต็มเปี่ ยม หรื ออย่างที่เรากล่าวว่ามีความสุ ขอย่างที่สุด
ดังนั้นพระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงถูกเรี ยกว่าเป็ นผูท้ รงเสวยสุ ขบรรลุซ่ ึ งสุ ขคติ
ส่ วนมนุษย์เรานั้นไม่มีครั้งใดและที่ไหนที่จะสามารถหาความเบิกบานที่
แท้จริ งในชีวติ (ความสุ ข) ยกเว้นแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เดียวเท่านั้น
เราเรี ยกพระเจ้าว่าเป็ น ผู้ทรงสร้ าง หรื อ ผู้ทรงประดิษฐ์ เพราะว่าพระองค์ทรง
ทาทุกสิ่ งทุกอย่างขึ้นมา ทั้งที่สามารถมองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้
เรายังเรี ยกพระเจ้าว่าเป็ น ผู้ทรงครอบครอง ผู้ทรงเป็ นเจ้ าของ และ ผู้ทรงเป็ น
ประมุ ข เพราะว่าพระองค์ทรงปกครอง ทรงครอบครอง และทรงกาหนดทุ กสิ่ ง ที่
พระองค์ทรงสร้างขึ้นด้วยพระประสงค์อนั ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ทรงถือครองไว้ดว้ ย
พลังและอานาจ พระองค์เป็ นผูท้ ี่ทรงปกครอง ครอบครอง และควบคุมเหนื อทุกสิ่ ง
ทุกอย่าง
เราเรี ยกพระเจ้าว่าเป็ น ผู้ทรงจัดเตรียม เพราะว่าพระองค์ทรงจัดหาทุกสิ่ งทุก
อย่างและดูแลทุกสิ่ งเหล่านั้น
คาถาม: อะไรบ้างเป็ นคุณลักษณะของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ทาไมเราจึงเรี ยกพระเจ้าว่า
เป็ นจิตวิญญาณ อมตะ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีอานาจทุกอย่าง สถิตอยูท่ ุกหนทุกแห่ ง
ทรงรอบรู ้สิ่งต่าง ๆ ทรงสถิตอยูท่ ุกหนทุกแห่ง ทรงคุณความดี ทรงดารงความถูกต้อง
ทรงพึงพอใจกับทุกสิ่ ง ทรงเสวยสุ ข ทาไมเราจึงเรี ยกพระเจ้าว่าเป็ นผูท้ รงสร้างและผู ้
ทรงประดิษฐ์ ผูท้ รงครอบครองทุกสิ่ ง ผูท้ รงเป็ นเจ้าของ ประมุข และผูท้ รงจัดเตรี ยม
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เกีย่ วกับการภาวนา

พระเจ้าทรงรักสิ่ งที่พระองค์ทรงรังสรรค์ข้ ึนมา พระองค์ทรงรักพวกเราทุกคน
“ข้ าจะเป็ นดังบิดาของพวกเจ้ าทั้งหลาย และพวกเจ้ าจะเป็ นบุ ตรชายและบุตรหญิง
ของข้ า พระเจ้ าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ ตรัสดังนั้น” (2 คร. 6: 18)
และด้วยเหตุน้ ีเราสามารถพูดคุยสื่ อสารกับพระเจ้าได้ทุกเวลาเฉกเช่นพระองค์
เป็ นบิดาหรื อมารดาผูใ้ ห้กาเนิ ดเราแท้ ๆ เราสามารถสื่ อสารกับพระบิดาผูอ้ ยูบ่ นสรวง
สวรรค์ของพวกเรานั้นได้ตลอดเวลาโดยการสวดภาวนาต่อพระองค์
ความหมายของ การภาวนา ก็คือ การสนทนา หรื อ การพูดคุยกับพระเจ้ าของ
พวกเรา การภาวนานั้นมีความสาคัญต่อพวกเราเฉกเช่ นที่เรามีความต้องการอากาศ
และอาหาร พวกเราได้รับทุ กสิ่ งทุกอย่างจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าและไม่มีสิ่งใดสักสิ่ งที่เป็ น
ของพวกเราเอง ทั้งชี วิต ความสามารถต่าง ๆ สุ ขภาพ อาหารและทุ กสิ่ งเราต่างได้
รับมาจากพระองค์ท้ งั หมด ดังมีสุภาษิตรัสเซี ยกล่าวไว้วา่ “การปราศจากซึ่ งพระเจ้า ก็
ไม่ไปถึงทางเข้า”
ดังนั้นแล้ว ไม่วา่ ขณะที่เราสุ ขหรื อทุกข์ เมื่อใดก็ตามที่เราต้องการสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด
เราควรจะต้องเข้าหาพระเจ้า ด้วยการภาวนา พระองค์เป็ นผูท้ รงความดี และความ
เมตตา หากเราทูล ขออะไรก็ตามที่ เป็ นความจาเป็ นต่ อเราด้วยจิ ตใจที่ บริ สุทธิ์ ด้วย
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ความเลื่ อมใส และความศรั ท ธาอย่างแรงกล้า พระองค์ท่ านก็จะบันดาลให้เราสม
ปรารถนาและช่วยเหลือในทุกสิ่ งที่เราต้องการ เราจะต้องไว้วางใจในการบันดาลลิขิต
ของพระองค์และเฝ้ ารอด้วยความอดทน มีเพียงพระผูเ้ ป็ นเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรง
ทราบว่าอะไรที่มีความจาเป็ นต่อเรา และเมื่อใดที่จะประทานต่อเรา อะไรเป็ นสิ่ งที่มี
ประโยชน์และอะไรที่เป็ นผลเสี ย
ส่ วนบุคคลที่เกียจคร้านต่อการภาวนาต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นได้ทาอันตรายต่อจิตวิญญาณของตนเอง พวกเขาออกห่ างจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า และพระองค์ก็ทรงออกห่ าง
จากพวกเขา
หากปราศจากการภาวนาผูค้ นก็จะหยุดรั กพระผูเ้ ป็ นเจ้าลื มเกี่ ยวกับพระองค์
และไม่ทาตามพระประสงค์ของพระองค์บนโลกมนุษย์ นัน่ คือพวกเขากระทา บาป
คาถาม: การภาวนาต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าหมายความว่าอย่างไร จาเป็ นหรื อไม่ที่
ต้องภาวนาต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า เมื่อใดที่พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะตอบสนองต่อการภาวนาของ
พวกเรา บุคคลที่ไม่ภาวนาต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะประพฤติดีหรื อไม่

เกีย่ วกับบาป
บาป หรื อ ความชั่วร้ าย เป็ นการละเมิดธรรมบัญญัติของพระเจ้า
การละเมิดพระบัญญัติ หรื อกล่าวอีกอย่างได้วา่ เป็ นการกระทาบาปเป็ นการ
ละเมิด พระประสงค์ ของพระเจ้ า
ผูค้ นเริ่ มกระทาบาปได้อย่างไร และ ใครเป็ นบุคคลแรกที่ละเมิดพระประสงค์
ของพระเจ้า
ก่อนหน้าที่จะมีการสร้างโลกที่สามารถมองเห็นได้และมีมนุ ษย์น้ นั พระเจ้าได้
ทรงสรรค์ส ร้ า ง ทู ต สวรรค์ ขึ้ น ทู ต สวรรค์ นี่ คื อ จิ ต วิญ ญาณ ที่ ไ ม่ มี ร่ า งกาย ไม่
สามารถถูกมองเห็ นได้และเป็ นอมตะ ทูตสวรรค์ท้ งั หมดถูกสร้างขึ้นด้วยความดีงาม
และพระเจ้าได้ทรงประทานเสรี ภาพและความปรารถนาอย่างเต็มที่ในการที่เหล่าทูต
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สวรรค์สามารถเลือกที่จะรักพระองค์ นั้นหมายความว่าทูตสวรรค์เหล่านั้นจะอาศัยอยู่
กับพระเจ้าหรื อปราศจากพระองค์ก็ได้

มารชัว่ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็ นทูตสวรรค์ของพระเจ้าถูกขับออกจากสวรรค์

หนึ่งในทูตสวรรค์ที่มีรัศมีโชติช่วงและทรงพลังที่สุดไม่ปรารถนาที่จะรักพระ
เจ้า ไม่ตอ้ งการที่จะเชื่ อฟั งในพระองค์และไม่ตอ้ งการกระทาตามพระประสงค์ของ
พระองค์ หากแต่ปรารถนาที่จะกลายมาเป็ นเหมือนพระเจ้าเสี ยเอง มีวิญญาณที่เป็ น
อิสระ ทูตสวรรค์องค์น้ ี หยุดเชื่ อฟั งพระเจ้าและเริ่ มต่อต้านพระองค์ในทุก ๆ สิ่ ง ทา
ตนเป็ นอริ ของพระเจ้า และต่อมาทูตสวรรค์อื่น ๆ อีกมากมายติดตามทูตสวรรค์องค์
แรกไป
สาหรับการดื้ อรั้นต่อต้านพระเจ้าเช่ นนั้น ทูตสวรรค์เหล่านี้ ถูกขับออกไปจาก
แสงสว่างและจากพระพรของพระเจ้าซึ่ งพระองค์เคยได้ประทานให้ในอดีต ต่อมาทูต
สวรรค์เหล่านี้จึงกลายเป็ น ความชั่วร้ าย หรื อ วิญญาณมืด
จิตวิญญาณที่ มืดมิ ดและโหดร้ ายเหล่ านี้ ปัจจุ บ นั ถู ก เรี ยกว่า ปี ศาจ หรื อ มาร
ส่ วนตัวมารที่ครั้งหนึ่งเป็ นทูตสวรรค์ที่มีรัศมีเรื องรองที่สุดได้ถูกเรี ยกว่า ซาตาน และ
เป็ นฝ่ ายตรงกันข้าม (เป็ นอริ ) กับพระผูเ้ ป็ นเจ้า
เหล่าจิตมารได้เข้าไปดลใจให้ผคู ้ นไม่เคารพเชื่ อฟั งพระเจ้าและดลใจมนุษย์ให้
กระทาบาป มันได้ใช้อุบายล่อลวงมนุ ษย์คู่แรกที่พระเจ้าได้ทรงสร้ างขึ้ น คือ อดัม
และอีวา ให้ฝ่าฝื นพระประสงค์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
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มนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นคือ อาดัมและอีวา

มนุ ษ ย์ทุ ก คนถื อก าเนิ ด มาจากอดัม และอี วาผูซ้ ่ ึ งได้ก ระท าบาป พวกเราถื อ
กาเนิ ดเกิ ดขึ้นโดยสภาพที่ เกี่ ยวพันกับบาป จากคนรุ่ นหนึ่ งไปยังสู่ อีกรุ่ นหนึ่ งมีการ
ถ่ายทอดบาปอย่างต่อเนื่อง บาปครอบคุลมมนุ ษย์เรา และเราตกอยูภ่ ายใต้บาป มนุษย์
ทุกคนมีบาปด้วยกันทั้งนั้น บ้างก็มากบ้างก็นอ้ ย เราทุกคนล้วนเป็ นคนบาป
บาปแยกมนุ ษ ย์ออกจากพระเจ้าตลอดเวลาและชักนามนุ ษ ย์ไ ปสู่ ความทุ ก ข์
ทรมาน ความเจ็บป่ วย และความตายชัว่ นิ รันดร์ นี่ เองที่มนุ ษย์จึงต้องทนทุกข์ทรมาน
และตาย ด้วยความพยายามของมนุ ษย์ฝ่ายเดียวไม่สามารถที่จะเอาชนะความชัว่ ร้าย
ซึ่ งแพร่ ขยายไปทัว่ ทั้งโลกได้ หรื อต่อสู ้กบั ความตายได้
แต่พระเจ้าทรงมีพระกรุ ณาที่จะช่วยเหลือมวลมนุษย์ จึงทรงส่ งพระบุตรของ
พระองค์ลงมายังโลกมนุษย์ ผูท้ รงช่วยเหลือให้พวกเราพ้นจากบาป คือพระเยซูคริ สต์
คาถาม: บาปคืออะไร ใครเป็ นผูล้ ะเมิดพระประสงค์ของพระเจ้าคนแรก ใคร
คือมารหรื อซาตาน ทูตสวรรค์คือใครและถูกสร้างขึ้นเมื่อใด ใครคือวิญญาณชัว่ ร้าย
และพวกมันถูกเรี ยกว่าอย่างไร ใครเป็ นผูส้ อนให้มนุ ษย์กระทาบาปและสอนอย่างไร
เหตุใดพวกเราทุกคนจึงเกิดมาพร้อมกับการเป็ นคนบาป บาปแยกมนุษย์ออกจากใคร
มันนาเราไปสู่ อะไร และทาไมมนุษย์ทุกคนต้องตาย มนุษย์จะสามารถเอาชนะความ
ชัว่ ร้ ายและกาจัดความตายด้วยความพยายามของตนเองได้หรื อไม่
พระเจ้า
ช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้เอาชนะความชัว่ ร้ายและรอดพ้นจากความตายอย่างไร
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เกีย่ วกับเครื่องหมายของไม้ กางเขน

เราเรี ยกตัวเราเองว่าเป็ น คริสตชน เพราะว่าเราเชื่อในพระเจ้า โดยการสอนให้
เชื่อโดยพระบุตรของพระเจ้า คือพระเยซู คริสต์ ของพวกเรา
พระเยซูคริ สต์ไม่เพียงแค่ทรงสอนให้พวกเราเชื่อในพระเจ้าอย่างถูกต้อง แต่
พระองค์ยงั ทรงช่ วยเหลือพวกเราจากอานาจของบาปและความตายชั่วนิรันดร์
บุตรของพระเจ้า คือพระเยซู คริ สต์ มีความรักต่อพวกเราเหล่าคนบาป ได้ทรง
เสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อจุติเป็ นมนุษย์ธรรมดา ทนทุกข์ทรมานแทนพวกเราเพื่ อไถ่
บาป พระองค์ ถู กนาไปตรึ งบนไม้ กางเขน และ สิ้ นพระชนม์ บนนั้น และสามวัน
หลังจากนั้นพระองค์ก็ กลับฟื้ นคืนพระชนมชีพ
ในฐานะพระบุตรผูไ้ ร้ซ่ ึงบาปของพระเจ้าด้วย ไม้ กางเขนของพระองค์ (นัน่ คือ
ทรงทนทุกข์ทรมานและเสี ยสละพระชนม์ชีพของพระองค์เองบนไม้กางเขนเพื่อไถ่
บาปของมวลมนุ ษย์และทัว่ ทั้งโลก) พระองค์ทรงเอาชนะไม่เพียงแค่บาปแต่ยงั ทรง
เอาชนะความตายอีกด้วย พระองค์ ทรงฟื้ นขึ้นจากความตาย และทาให้ไม้กางเขน
เป็ นดัง่ อาวุธเหนือบาปและความตาย
ในฐานะที่ ท รงเป็ นผูเ้ อาชนะความตาย ผูฟ้ ้ื นคื นพระชนมชี พขึ้ นมาในวันที่
สามหลังความตาย พระองค์ทรงช่ วยพวกเราจากความตายชัว่ นิ รันดร์ พระองค์จะ
ทรงปลุ กชี พพวกเราขึ้นอีกครั้ง คนตายทุกคนเมื่อวันสิ้ นโลกมาถึ ง พระองค์จะทรง
ปลุกพวกเราขึ้นเพื่อความหรรษา ในการมีชีวติ อมตะในพระเจ้า
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ไม้ กางเขน เป็ น อาวุธ หรื อ เครื่องหมายของชั ยชนะของพระคริสต์ เหนือบาป
และความตาย
อาจารย์ท่านหนึ่ ง ได้ให้ตวั อย่างที่ ดีที่สุดต่ อไปนี้ เพื่ ออธิ บายศิ ษย์ของท่านว่า
พระคริ ส ต์ท รงเอาชนะความชั่ว ร้ า ยในโลกใบนี้ ด้ว ยไม้ก างเขนของพระองค์ไ ด้
อย่างไร
เป็ นเวลาหลายปี ที่ช าวสวิส ได้ต่อสู ้ กบั ศัตรู ของพวกเขา คือชาวออสเตรี ย น
ท้ายที่ สุดทั้งสองฝ่ ายได้เผชิ ญหน้ากันในหุ บ เขาเพื่อเริ่ ม การต่อสู ้ อย่างดุ เดื อด กอง
กาลังฝ่ ายออสเตรี ยนสวมเสื้ อเกราะเข้ามาในการปะทะกันด้วยทวนหอกซึ่ งพุ่งเป้ าไป
ยังศัตรู เบื้องหน้า และฝ่ ายชาวสวิสโจมตีดว้ ยไม้คทา (กระบองเหล็กที่มีตุม้ อยู่ตรง
ปลายสุ ด) ด้วยความพยายามแต่ยงั ไม่สามารถตีฝ่ากองหน้าของฝ่ ายศัตรู ได้ หลายต่อ
หลายครั้งที่ชาวสวิสทุ่มตัวเองเข้าสู่ กองทัพฝ่ ายศัตรู ดว้ ยความกล้าบ้าบิ่น แต่ทุกครั้งก็
ถูกตีแตกกลับมา พวกเขาไม่แข็งแรงพอที่จะตีทะลุแนวทวนหอกที่แข็งแกร่ งได้
ต่อมาหนึ่ ง ในทหารฝ่ ายสวิส คือ อาร์ โนลด์ วินเคิ ลรี ด เสี ยสละตนเองวิ่งไป
ข้างหน้า ใช้มือทั้งสองข้างของเขาคว้าเอาทวนหอกที่พุ่งมายังเขาและปล่อยให้ฝ่าย
ออสเตรี ยแทงเขาทะลุเข้าในอก ด้วยวิธีน้ ีทาให้มีการเปิ ดช่องว่างให้กบั ฝ่ ายสวิส แล้ว
พวกเขาก็ตีเข้าไปในกองกาลังของฝ่ ายออสเตรี ยได้และในที่สุดก็ได้รับชัยชนะเหนื อ
กองทัพฝ่ ายศัตรู
วีรบุรุษวินเคิลรี ดได้อุทิศชีวติ ของตนเองและสิ้ นชีพลง แต่เขาได้สร้างโอกาส
ในการเอาชนะฝ่ ายศัตรู
เช่ นเดี ยวกันกับพระเยซู คริ สต์ของพวกเราที่ทรงโดนศรแห่ งบาปอันน่ าเกรง
ขามปั กตรงพระอุระของพระองค์จนพระองค์สิ้นพระชนมชี พอยู่บนไม้กางเขน แต่
พระองค์ทรงกลับฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึ นมาเป็ นผูเ้ อาชนะบาปและความตาย เป็ นการ
เปิ ดหนทางให้แก่พวกเราสู่ ชยั ชนะอันนิรันดร์ เหนื อความชัว่ ร้ายและความตาย นัน่ คือ
การเปิ ดเส้นทางสู่ ชีวติ นิรันดร
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ในตอนนี้ทุกสิ่ งอย่างขึ้นอยูก่ บั ตัวของเราเอง หากเราต้องการที่จะหลีกออกจาก
อานาจแห่งความชัว่ ร้าย จากบาปทั้งปวงและความตายอันเป็ นนิ รันดร์ ทางจิตวิญญาณ
เราจะต้อง เดินตาม ทางของพระคริ สต์ เชื่ อในพระคริ สต์ รั กพระองค์ และ ปฏิบัติ
ตาม พระประสงค์ของพระองค์ อยูใ่ นโอวาทของพระองค์ในทุก ๆ ด้าน (ดาเนินชีวิต
อยูก่ บั พระคริ สต์คือธรรมบัญญัติของพระองค์)
นี่ เป็ นเหตุ ผลที่ว่า เพื่อเป็ นการแสดงออกถึ งความเชื่ อของเราต่อพระคริ สต์ผู ้
ปกป้ องของพวกเรา เราจึ งสวมสร้ อยไม้กางเขนบนคอของพวกเรา และในขณะที่
ภาวนาเราก็ทาสัญญาลักษณ์รูปไม้กางเขนบนตัวเราด้วยมือข้างขวา หรื อ ทาสั ญญาณ
ของพระกางเขน
ในการทาเครื่ องหมายพระกางเขนเราวางนิ้ วมือ
ของมือขวาไว้ดว้ ยกันดังนี้ เรานาปลายนิ้วของสามนิ้ ว
แรกมาบรรจบกัน (นิ้ วโป้ ง นิ้ วชี้ และนิ้ วกลาง) แล้ว
แนบสองนิ้ วสุ ดท้าย (นิ้ วนางและนิ้ วก้อย) ชิ ดไว้กบั ฝ่ า
มือ
สามนิ้ วแรกนั้นแสดงออกถึ งความเชื่ อของเรา
ต่อพระบิ ดา พระบุ ตร และพระจิ ต เหมื อนดัง่ พระตรี
เอกานุ ภ าพเจ้า รวมเป็ นหนึ่ งเดี ย วจากสามส่ ว นเข้า
ด้ว ยกัน และสองนิ้ ว ที่ พ บั เข้า ฝ่ ามื อ นั้นแสดงถึ ง การ
เสด็ จ มาจุ ติ บ นแผ่ น ดิ น โลกของพระบุ ต รจากสรวง
สวรรค์ จากพระภาคแห่งพระเจ้ากลายเป็ นมนุ ษย์ นัน่ ได้แสดงออกถึงสองลักษณ์ของ
พระองค์ นัน่ คือ ภาคแห่งพระเจ้าและมนุษย์
ในการทาสัญลักษณ์ของไม้กางเขน ใช้มือของเราทาไปตามตาแหน่งนี้ คือ
หนึ่งสัมผัส หน้ าผาก ของเราเพื่อให้ศีลพรแห่งความศักดิ์สิทธิ์ แก่จิตใจของเรา และ
เลื่อนลงมาที่ ท้อง เพื่อให้ศีลพรแห่งความศักดิ์สิทธิ์ แก่ประสาทสัมผัสภายใน จากนั้น
สัมผัส หัวไหล่ด้านขวาและด้ านซ้ าย เพื่อให้ศีลพรแห่งความศักดิ์สิทธิ์ แก่ความ
แข็งแกร่ งของร่ างกายของเรา
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สัญลักษณ์ ของพระกางเขนให้พลังอันยิ่งใหญ่แก่เราเพื่อที่ จะช่ วยปั ดเป่ าและ
เอาชนะความชั่ ว ร้ า ย และเพื่ อ ที่ จ ะกระท าความดี แต่ เ ราจะต้อ งจดจ าที่ จ ะท า
สัญลักษณ์ พระกางเขน อย่ างถูกต้ องและปราศจากความรี บเร่ ง มิ ฉะนั้นนี่ จะไม่ใช่
สัญลักษณ์ ของไม้กางเขน แต่เป็ นเพียงการโบกมือของเราไปรอบ ๆ ซึ่ งทาให้เหล่ า
ปี ศาจพึงพอใจ การที่ทาสัญลักษณ์ไม้กางเขนโดยปราศจากความระมัดระวังแสดงถึง
การขาดความเคารพนับถื อต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า นี่ ถือเป็ นบาป บาปซึ่ งถู กเรี ยกว่า การ
หมิ่นประมาทศาสนา
เราทาสัญลักษณ์ไม้กางเขนหรื อ “ทากากบาทไขว้กบั ตัวเราเอง” ในตอนเริ่ มต้น
ของการภาวนา ระหว่างภาวนา และสิ้ นสุ ดของการภาวนา และเมื่อเราเคลื่อนตัวเข้า
ใกล้กบั สิ่ งเคารพสักการะ : เมื่อเราเดินเข้าโบสถ์ เมื่อเราทาความเคารพต่อไม้กางเขน
และรู ปบูชา เราควรที่จะทาสัญลักษณ์ พระกางเขนในทุกขณะที่มีความสาคัญในชีวิต :
ในการเผชิญอันตราย ในภาวะโศกเศร้า ในขณะที่มีความสุ ข และอื่น ๆ อีก
เมื่อเราทาสัญลักษณ์ไม้กางเขนบนร่ างของเรา ในใจเรากล่าวว่า “ในนามของ
พระบิดา ของพระบุตร และของพระจิต ” ดังนี้ แล้วเราได้แสดงความภักดี ต่อพระตรี เอกานุ ภาพอันศักดิ์ สิทธิ์ และความปรารถนาของพวกเราเพื่อมีชีวิตอยู่และเพื่อรับใช้
ต่อพระเจ้าผูท้ รงเป็ นที่สรรเสริ ญ
คาว่า “อาเมน” หมายถึง ความจริ ง อย่างแท้จริ ง ขอให้เป็ นเช่นนั้น
คาถาม: เราแสดงถึงอะไรในขณะที่ทาเครื่ องหมายสัญลักษณ์ พระกางเขนบน
ตัวเรา เราวางนิ้วมืออย่างไรเพื่อที่จะทาเครื่ องหมายพระกางเขน และนิ้วมือเหล่านั้น
แสดงความหมายว่าอย่างไร เมื่อเราทาสัญลักษณ์ ไม้กางเขนทาไมเราจึงต้องสัมผัส
หน้าผาก ท้อง และหัวไหล่ท้ งั สองข้าง ทาไมจึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งทาสัญลักษณ์ พระ
กางเขนอย่างถูกต้องโดยปราศจากความรี บเร่ ง เมื่อใดที่เราควรทาสัญลักษณ์ของพระ
กางเขน บาปใดที่ เราได้กระทาหากว่าเราทาสัญลักษณ์ พระกางเขนโดยปราศจาก
ความเอาใจใส่
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เกีย่ วกับการคานับ

เพื่อที่ จะแสดงความเคารพนับถื อต่อพระเจ้าต่อพระพักตร์ ของพระองค์และ
แสดงการเคารพสั ก การะต่ อ พระองค์ เ ราจะ ยืน ในขณะที่ ภ าวนาโดยจะไม่ นั่ง
เว้นเสี ยแต่คนป่ วยและคนที่ชรามากที่ได้รับอนุญาตให้นงั่ ขณะภาวนาได้
การตระหนักถึงบาปของตนเองและและการเป็ นผูท้ ี่ไม่มีค่าเพียงพอต่อพระพักตร์ ของพระเจ้า เราใช้การภาวนาแบบ ก้ มคานับ เป็ นเครื่ องหมายแสดงให้เห็นถึง
ความอ่อนน้อมต่อพระองค์ มีการ คานับระดับเอว เมื่อเราก้มศีรษะลงไปจนถึ งเอว
และการ ค านั บแบบหมอบราบ เมื่ อเราคุ ก เข่ าลงและหมอบกราบลงไปที่ พ้ื น จรด
ศีรษะลงกับพื้น
คาถาม: ทาไมในขณะที่ภาวนาจาเป็ นต้องยืน แต่ไม่นงั่ การคานับเมื่อภาวนา
ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด การคานับมีแบบไหนบ้าง
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การภาวนามีแบบใดบ้ าง
หากว่าเราและบรรดาบุคคลใกล้ชิดของเรามีสุขภาพดีและแข็งแรง หากว่าเรา
มีสถานที่เพื่อการอยู่อาศัย เสื้ อผ้าเพื่อการนุ่ งห่ ม อาหารเพื่อการบริ โภคแล้ว เราก็
ควรจะสรรเสริ ญและขอบคุณพระผูเ้ ป็ นเจ้าในการภาวนาของพวกเรา
การภาวนาเช่นนี้ถูกเรี ยกว่า การสวดสรรเสริญ และ การสวดขอบพระคุณพระ
เจ้ า
หากว่าสิ่ งที่ไม่เป็ นสุ ขสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดเกิดขึ้นแก่เรา ความเจ็บป่ วย หรื อความ
โชคร้าย หรื อมีความจาเป็ นสิ่ งใด เราจาต้องร้องขอความช่วยเหลือต่อพระเจ้า
การภาวนาแบบนี้เราเรี ยกว่า การวิงวอน
และหากว่าเราจะทาเรื่ องเล็ก ๆ น้อย ๆ (ที่เป็ นบาป) เราควรจะรู ้สึกผิดต่อพระ
พักตร์ พระเจ้า เราควรจะขอโทษพระองค์และเสี ยใจสานึกในสิ่ งที่กระทาลงไป
การภาวนาแบบนี้เรี ยกว่า การสานึกผิด
เนื่ องจากว่าเราเป็ นคนบาปต่อพระพักตร์ พระเจ้า (เรากระทาบาปอยู่เสมอ)
ก่อนที่ขอให้พระองค์ประทานอะไรให้ เหนื อสิ่ งอื่นใดจะต้องรู ้สึกเสี ยใจในความผิด
ที่เราได้กระทาลงไป หลังจากนั้นจึงขอพระองค์ถึงสิ่ งที่เราต้องการ นี่ หมายถึงว่าการ
สานึกผิดจะต้องกระทาก่อนการวิงวอนในการภาวนา
คาถาม: อะไรที่เราจะต้องกล่าวต่อพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงประทานพระกรุ ณาต่อพวกเรา เมื่อเรากล่าวยกย่องและสรรเสริ ญพระเจ้า การภาวนานั้นเรี ยกว่า
อย่างไร เราจะกล่าวต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าว่าอย่างไรเมื่อเกิดสิ่ งที่เป็ นทุกข์ข้ ึนกับเราและ
เมื่อเราจะทากิจที่อาจเรี ยกได้วา่ บาป

เมื่อใดพระเจ้ าจะทรงสดับฟังการภาวนาของพวกเรา
ก่อนที่เราจะทาการภาวนา เริ่ มแรกเราจะต้องสร้างไมตรี คืนดีกบั ผูท้ ี่เราเคยทา
ไม่ดีกบั เขา หรื อแม้แต่กบั ผูท้ ี่ทาไม่ดีใส่ เรา ต่อจากนั้นจึงเริ่ มภาวนาด้วยความเคารพ
และตั้งใจ ในขณะที่กาลังภาวนานั้นสมาธิ ของเราจะต้องไม่คิดถึงเรื่ องวุน่ วายใจอื่น
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ใด เพื่อให้จิตใจเราปรารถนาไปที่ สิ่ง เดี ยวเพื่ อให้ก ารภาวนาได้ผลดี และเป็ นที่ พึ ง
พอใจต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า
หากว่าเราทาการภาวนาโดยปราศจากการสร้ างไมตรี กบั คนรอบข้างที่เคยมี
ความไม่ เข้า ใจกัน หากเราภาวนาด้ว ยความรี บ เร่ ง หากเราพูดคุ ย หรื อหัว เราะใน
ระหว่างการภาวนา ดังนั้นแล้วการภาวนาของพวกเราจะไม่เป็ นที่พอพระทัยต่อพระเจ้า พระองค์จะไม่ทรงรับฟั งคาภาวนาเหล่านี้ และพระองค์อาจทรงลงโทษพวกเรา
ด้วย
สาหรับผูท้ ี่ขยันหมัน่ เพียรและมีศรัทธาแรงกล้าในการภาวนา และผูท้ ี่ใช้ชีวติ
เคร่ งครัดในศาสนา จะมีช่วงถือศีลที่เรี ยกว่า โปสต์ (ศีลอดมหาพรต)
ช่วงถือศีลที่เรี ยกว่า โปสต์ นั้นคือช่วงเวลาที่เราจะต้องราลึกถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ให้มากขึ้น ราลึกเกี่ยวกับบาปต่อหน้าพระองค์ ภาวนามากขึ้น เสี ยใจต่อความผิดที่ได้
กระทาลงไป ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นราคาญหรื อทาร้ายใครก็ตาม แต่กลับช่ วยเหลือเกื้อกูลกัน
ศึกษาพระธรรมของพระเจ้า และอื่น ๆ และเพื่อที่จะกระทาสิ่ งเหล่านี้ ให้บรรลุผลได้
ง่ายขึ้น เริ่ มแรกเราจะต้องบริ โภคให้นอ้ ยลง ไม่บริ โภคเนื้ อสัตว์ใด ๆ ไข่ และนม นัน่
คืออาหารที่ผลิตมาจากสัตว์ท้ งั หมด แต่ให้บริ โภคอาหารจาพวกพืชแทน อาหารที่ทา
จากแป้ ง ข้าว ผักและผลไม้ต่าง ๆ เราถือว่าการบริ โภคอาหารจาพวกเนื้อสัตว์และนม
เป็ นการเรี ยกเอาความอยากที่จะไม่ภาวนาต่อพระเจ้า ขี้เกียจชอบเอาแต่นอนหลับและ
เพิ่มพูนความมีกิเลสมากขึ้น
ช่วงเวลาที่ยงิ่ ใหญ่และยาวนานที่สุดของช่วงถือศีลโพสต์ คือช่วงก่อนหน้า
เทศกาล อีสเตอร์ เราเรี ยกกันว่า “เวลีกี้ โปสต์ (ฤดูถือศีลอดที่ยงิ่ ใหญ่)”
คาถาม: เมื่ อใดที่ เราสามารถหวังใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงได้สดับรั บฟั งการ
ภาวนาของพวกเรา เราควรจะต้องทาอย่างไรเพื่อที่จะให้การภาวนาของเรามีความ
น่าเคารพและเต็มเปี่ ยมไปด้วยความศรัทธา พระเจ้าจะทรงสดับฟังการสวดภาวนา
ของพวกเราหรื อไม่หากเราภาวนาด้วยความรี บเร่ งและมีจิตใจที่วอกแวก สาหรับผูท้ ี่
มี ความขยันหมัน่ เพียรและมี ค วามศรั ทธาแรงกล้าในการภาวนาจะมี ก ารประกอบ
กิจกรรมอะไรเพิ่งเติมอีกนอกจากการสวดภาวนา การถือศีลอดคืออะไร
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เราสามารถสวดภาวนาต่ อพระเจ้ าได้ ที่ไหน อย่ างไร เมื่อไหร่

การสวดภาวนาต่อพระเจ้าอยูท่ ี่บา้ น

เราสามารถสวดภาวนาต่ อพระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทุกหนทุ กแห่ งเพราะว่าพระองค์
ประทับอยูท่ ุกแห่งหน ที่บา้ น ในโบสถ์ และตามถนนหนทาง
คริ สตชนที่ดีมีหน้าที่ ที่จะต้องภาวนาต่อพระเจ้าทุกวัน ในตอนเช้าและตอน
เย็น ก่อนหน้าและหลังมื้ออาหาร ก่อนเริ่ มต้นและหลังเสร็ จสิ้ นภารกิ จต่าง ๆ การ
ภาวนาแบบนี้เรี ยกว่า การภาวนาทีบ่ ้ าน หรื อ การภาวนาส่ วนตัว
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ในวันอาทิตย์และวันสาคัญทางศาสนา และรวมถึงวันทางานเมื่อเราเสร็ จสิ้ น
จากภาระหน้าที่ของตนเอง เราจะต้องไปภาวนาที่โบสถ์ของพระคริ สต์ที่ ที่ซ่ ึ งเหล่า
ชาวคริ สต์ท้งั ปวงที่เหมือนกับเราไปรวมกันอยูท่ ี่นนั่ และเราจะร่ วมภาวนาด้วยกัน

การสวดภาวนาต่อพระเจ้าในโบสถ์

การภาวนาแบบนี้เรี ยกว่า การชุ มนุมสวดภาวนา หรื อ การภาวนาในโบสถ์
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คาถาม: เราสามารถสวดภาวนาต่อพระเจ้าได้ที่ไหน ทาไมเราจึงสามารถสวด
ภาวนาต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทุกแห่ งหน การภาวนาแบบไหนที่เราเรี ยกว่าการ
ภาวนาที่บา้ น การภาวนาแบบไหนที่เราเรี ยกว่าการภาวนาในโบสถ์

เกีย่ วกับโบสถ์ วหิ าร

โบสถ์ (หรื อวัด) คือลักษณะพิเศษของสิ่ งก่อสร้าง ที่ใช้เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์
สาหรับบูชาพระผูเ้ ป็ นเจ้า นัน่ คือ "นิเวศน์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า" ซึ่งมีไว้สาหรับประกอบ
พิธีกรรมสวดบูชาทางศาสนาคริ สต์ ในโบสถ์ที่นั่นสถิ ตอยู่ซ่ ึ งพระหรรษาพรความ
ประเสริ ฐและพระกรุ ณาธิ คุณของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ่ งได้มอบให้แก่เราผ่านการประกอบ
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พิ ธี ก รรมทางศาสนาโดยผูร้ ั บ ใช้อนั ประเสริ ฐของพระผูเ้ ป็ นเจ้า (ท่ า นบิ ช อฟและ
บาทหลวง)
ลักษณะภายนอกของโบสถ์ แตกต่าง จากเคหะสถานอื่น ๆ ตรงที่ ส่ วนสู ง
เหนื อตัวโบสถ์น้ นั มี ยอดโดม ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของสรวงสวรรค์ และบน ยอดสุ ด
ของโดมมีไม้กางเขนตั้งอยู่ ซึ่ งถือเป็ นสิ่ งประเสริ ฐที่สุดของโบสถ์ของพระเยซูคริ สต์
เหนื อทางเข้าสู่ ตวั โบสถ์โดยปกติทวั่ ไปแล้ว จะมีการสร้าง หอระฆัง ซึ่งแขวนระฆัง
ไว้
เสี ยงสั่นของระฆังใช้เพื่อเรี ยกให้เหล่าชาวคริ สต์ศาสนิ กชนของพระคริ สต์
ได้มาภาวนาร่ วมกันเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเพื่อที่จะให้ทราบว่ามีช่วง
การประกอบพิธีบูชาที่สาคัญเกิดขึ้นในโบสถ์

โต๊ะศักดิ์สิทธิ์ในห้องบูชา

ภายในของโบสถ์ถูกแบ่งออกเป็ นสามส่ วน คือ ส่ วนที่หนึ่ง เรี ยกว่า ซุ้ มประตู
หน้ า ส่ วนที่สองคือ ตัวโบสถ์ หรื อ ส่ วนของโบสถ์ ของศาสนาคริสต์ หรื อ ส่ วนกลาง
ของโบสถ์ซ่ ึ งเป็ นที่ ยืนของคริ สต์ศาสนิ กชน ส่ วนที่ สามเรี ยกว่า ห้ อ งบู ชา ซึ่ งเป็ น
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สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ประกอบพิธีโดยพระสงฆ์ และเป็ นที่ที่มีความสาคัญที่สุดในตัว
โบสถ์คือ พระแท่นศักดิ์สิทธิ์ (โต๊ะบูชา) ซึ่ งใช้ในการประกอบพิธีบูชาศิลมหาสนิ ท
หรื อ ศีลยูฟคาลิสต์

กาแพงรู ปเคารพบูชา Icon-nastas

ห้องบูชาถูกแยกออกมาจากส่ วนกลางของโบสถ์โดยกาแพงรู ปเคารพบูชา
ที่ ต้ งั ของรู ปบูชาซึ่ งประกอบด้วยหลายแถวของรู ปบูชาและมี สามช่ องประตู ช่ อง
ประตูกลางถูกเรี ยกว่า ช่ องประตูกษัตริ ย์ ซึ่ งโดยผ่านทางประตูกษัตริ ยน์ ้ ี พระหรรษา
ทานพรจากองค์พ ระเยซู ค ริ ส ต์ เจ้า เสด็ จ ผ่า นเข้า มาทางช่ องประตู น้ ี อย่า งไม่ มี ใ คร
สามารถมองเห็นได้ มาสู่ พิธีรับอาหารของพระผูเ้ ป็ นเจ้า (พิธีศีลมหาสนิท) เช่นนี้ แล้ว
จึงไม่มีใครที่ได้รับอนุ ญาตให้ผ่านช่ องประตูกษัตริ ยน์ ้ ี ได้ ยกเว้นบรรดาบาทหลวงที่
รับใช้พระองค์ในโบสถ์

ความเข้ าใจในเบือ้ งต้ น

พิธีพระกระยาหารมื้อสุดท้ายของ
พระเยซูคริ สต์กบั เหล่าพระสาวก
ของพระองค์
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เหล่าชาวคริ สต์เข้ารับพิธีศีลมหา
สนิทในโบสถ์แห่งพระคริ สต์เจ้า

พิธีกรรมบูชาภาวนาตามลักษณะพิเศษของวันสาคัญแต่ละครั้งนั้นจะมีการ
อ่านบทสรรเสริ ญและการร้องเพลงสรรเสริ ญ การภาวนาถูกกระทาขึ้นในโบสถ์โดย
บาทหลวงเป็ นผูน้ าการประกอบพิธีกรรมซึ่ งเป็ นที่เรี ยกกล่าวกันว่า พิธีกรรมการสวด
บูชาต่ อพระเจ้ า
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ความสาคัญของพิธีกรรมการสวดบูชาต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า ที่สาคัญที่สุดคือ พิธี
ศีลมหาสนิท หรื อ พิธียูฟคาลิสต์ ซึ่ งจะกระทาในช่วงก่อนเที่ยงวัน ในระหว่าง
ประกอบพิธีน้ ีจะเป็ นพิธีราลึกถึงพระชนม์ชีพบนโลกมนุษย์ของพระเยซูคริ สต์ และ
เป็ นการประกอบพิธีกรรมมือ้ พระกระยาหารสุ ดท้ าย โดยมีพระเยซู คริสต์ เองทรงเป็ น
ผู้ก่อตั้งพิธีกรรมนี้
การประกอบพิธีศีลมหาสนิ ทนั้นถู กกระทาขึ้นโดยการใช้ขนมปั งและไวน์
เป็ นตัวแทนพระกายและพระโลหิ ตของพระองค์ เราชาวคริ ส ต์รับ พระกาย และ
พระโลหิต ของพระองค์ จ ริ ง โดยรั บ ขนมปั ง และ ไวน์ ศักดิ์ สิทธิ์ เข้าไว้ใ นตัวเรา
เปรี ยบได้เหมือนการที่พระองค์ทรงสถิตอยูก่ บั เราเพื่อที่จะเข้าสู่ อาณาจักรแห่ งสรวง
สวรรค์และมีชีวติ นิรันดรร่ วมกับพระองค์
เนื่องจากว่าโบสถ์เป็ นสถานที่ที่ ศักดิ์สิทธิ์ เป็ นอย่างมาก เพราะในที่น้ ี พระ
เจ้ า ทรงปรากฏพระองค์อย่างล่องหนโดยพระเมตตาพรของพระองค์ ฉะนั้นเราจึง
ต้องเข้าไปในโบสถ์ดว้ ยจุดประสงค์ของ การสวดภาวนา และปฏิบตั ิตนอย่าง สงบ
และ อ่อนน้ อม ในขณะที่ประกอบพิธีกรรม ห้ ามมิให้ มีการพูดคุย และยิง่ ไปกว่านั้น
คือ การหัวเราะ ห้ามมิให้ยืนหันหลังสู่ แท่นบูชา แต่ละคนจะต้อง ยืน ประจาที่ของ
ตนเองและอย่าเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง นอกเสี ยจากว่าเกิดกรณี เจ็บป่ วย
ซึ่ งอนุโลมให้นงั่ และพักได้ ไม่ควร ออก จากโบสถ์ก่อนที่การประกอบพิธีจะเสร็ จ
สิ้ น
ในขณะเข้าไปรับศีลจากบาทหลวงจาเป็ นต้องเดิ นอย่างสงบและไม่รีบเร่ ง
ไขว้แขนทั้งสองไว้เหนื อหน้าอก หลังจากรับศีลแล้วเราก็จูบที่ถว้ ยศักดิ์ สิทธิ์ โดยไม่
จ าเป็ นต้อ งท าสั ญ ลัก ษณ์ พ ระกางเขนบนตัว เพื่ อ ป้ องกัน การปั ด มื อ ไปโดนถ้ว ย
ศักดิ์สิทธิ์ โดยไม่ต้ งั ใจ
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คาถาม: โบสถ์คืออะไร ลักษณะของโบสถ์ภายนอกมีรูปร่ างอย่างไร ภายในของตัว
โบสถ์ถูกแบ่งออกอย่างไร กาแพงรู ปเคารพบูชาคืออะไร ช่องประตูกษัตริ ยอ์ ยูท่ ี่
ไหน โต๊ะศักดิ์สิทธิ์ คืออะไรและเราฉลองพิธีกรรมอะไรที่นนั่ อะไรเป็ นสิ่ งสาคัญ
ที่สุดในการประกอบพิธีศีลมหาสนิท อะไรเป็ นสิ่ งแทนต่อพระเยซูในพิธีศีลมหาสนิท อะไรคือศีลมหาสนิท ใครเป็ นผูก้ ่อตั้งให้มีพิธีศีลมหาสนิทนี้ข้ ึน เราจะ
ปฏิบตั ิตนอย่างไรขณะอยูใ่ นโบสถ์

การให้ ศีลพรของบาทหลวง

พระชั้นผูใ้ หญ่ช้ นั สังฆราชหรื อ บิชอบ
ในชุดสงฆ์ และชุดประกอบพิธิกรรม

พระชั้นบาทหลวง
ในชุดสงฆ์ และชุดประกอบพิธิกรรม

บาทหลวงผูร้ ับใช้ในพระศาสนา (นัน่ คือผูท้ ี่เข้ารับการบวชแล้วและประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ ในโบสถ์ได้) คือหลวงพ่อทางด้านจิตวิญญาณของพวกเรา ท่าน
บิชอป (บาทหลวงผูด้ ารงสมณศักดิ์สงฆ์ช้ นั สู ง) และท่านบาทหลวง (นักบวชสามัญ)
ทาเครื่ องหมายรู ปไม้กางเขนให้แก่เรา นี่ คือ การให้ ศีลพร
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การทามือให้ศีลพรของบาทหลวง

เมื่อบาทหลวงให้ทานศีลพรแก่เรา ท่านได้ทาเครื่ องหมายตัวอักษร IC XC
ด้วยนิ้วมือของท่านซึ่ งมีความหมายถึงพระเยซูคริ สต์
หมายความว่าองค์พระเยซู
คริ สต์อานวยพรแก่เราโดยผ่านทางบาทหลวง (ผูร้ ับใช้ของพระองค์) ดังนั้นแล้วเรา
ต้องรับศีลพรจากท่านบาทหลวงด้วยความเคารพ
ขณะอยูใ่ นโบสถ์เมื่อเราได้ยินคาสวดว่า “สันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน” และอื่น ๆ
เราจะต้องคานับตัวลงโดยไม่ตอ้ งทาสัญลักษณ์รูปไม้กางเขน และเพื่อที่จะรับศีลพร
ที่ท่านบิชอบหรื อท่านบาทหลวงมอบให้แก่เราเพียงผูเ้ ดียว เราควรจะวางมือของเรา
ไขว้เป็ นรู ปไม้กางเขนโดยวางมือขวาทับมือซ้ายโดยหงายฝ่ ามือขึ้น เมื่อเรารับศีลพร
แล้วให้เราจุมพิตมือที่ผใู้ ห้ศีลพรแก่เรา เราจุมพิตเฉกเช่นเราจุมพิตพระหัตถ์แห่งพระ
คริ สต์ผปู้ กป้ อง
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การวางมือของเราขณะรับศีลพร

คาถาม: ใครเป็ นผูท้ าเครื่ องหมายรู ปพระกางเขนแก่เรา การกระทาเช่นนี้ เรี ยกว่า
อย่างไร เหล่าบาทหลวงทานิ้วมือของพวกท่านเป็ นรู ปอะไรขณะมอบศีลพรแก่เรา
การทามือเช่นนี้มีความหมายว่าอย่างไร เราควรจะวางมือทั้งสองของเราอย่างไรขณะ
ขอศีลพร เราควรทาเช่นไรขณะรับศีลพร

เกีย่ วกับสัญญาลักษณ์ รูปเคารพบูชา
ในโบสถ์บนแท่นที่ต้ งั ของรู ปบูชาและตามกาแพง ตรงมุมด้านหน้าเป็ นที่ต้ งั
ของ รู ปบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งเราภาวนาต่อหน้าของรู ปบูชาเหล่านี้
รู ปเคารพบูชา หรื อ พระฉายาลักษณ์ เป็ นสิ่ งที่เราถือว่าเป็ นตัวแทนของพระ
เยซู เอง พระแม่มารี ย ์ เหล่ าทูตสวรรค์และนักบุ ญองค์ต่าง ๆ ตัวแทนของพระองค์
เหล่านี้กลายเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ดว้ ยน้ ามนต์และการสวดภาวนา พระเมตตาของพระจิต
ได้ป ระทานความศัก ดิ์ สิ ทธิ์ ให้แก่ รูป บู ช า และเราก็ เคารพพระฉายาลักษณ์ น้ ี เป็ น
เครื่ องเคารพสักการะ พระฉายาลักษณ์เหล่านี้ มีพระบารมีของพระเจ้าสถิตอยูซ่ ่ ึ งอาจ
แสดงความอัศจรรย์ออกมาในบางเวลา เช่น การรักษาผูป้ ่ วย
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พระเยซู เจ้าเป็ นผูป้ ระทานรู ปเหมือนพระพักตร์ ของพระองค์ให้กบั พวกเรา
เอง เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นเมื่อ ครั้งหนึ่งที่ทรงประทับรอยพระพักตร์ ของพระองค์ลงบน
ผืนผ้า และด้วยปาฏิ หาริ ยร์ ู ปพระพักตร์ น้ นั จึงปรากฏติ ดลงบนผืนผ้าเพื่อมอบให้แด่
เจ้าชายอับการ์ ซ่ ึ งทรงประชวรอยู่ เมื่อเจ้าชายอับการ์ ได้ภาวนาด้วยความเชื่ อต่อองค์
พระเยซู คริ สต์ต่อผืนผ้าที่มีรูปพระพักตร์ ของพระเยซู คริ สต์ซ่ ึ งพระองค์มิได้เขียนขึ้น
โดยพระหัตถ์ เจ้าชายอับการ์ ก็ทรงหายจากอาการประชวร
ขณะภาวนาต่อรู ปบูชา เราต้องจาไว้วา่ ในรู ปบูชานั้นไม่ใช่พระองค์เองหรื อ
นักบุญของพระเจ้าเหมือนจริ ง แต่เป็ นเพียงภาพที่จินตนาการขึ้นมา ดังนั้นแล้วเราจะ
ไม่ภาวนาต่อรู ปบูชา แต่ภาวนาต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อนักบุญที่แทนในรู ปบูชานั้น
รู ปบูชาเปรี ยบเสมือนคริ สตธรรมคัมภีร์ ในคริ สตธรรมคัมภีร์เราอ่านพระวจนะของพระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างเคารพ และเรามองดวงพักตร์ ในรู ปบูชาศักดิ์สิทธิ์ อย่าง
นอบน้อม ซึ่ งเสมือนกับพระวจนะของพระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้น
ยังพระองค์และบรรดานักบุญของพระองค์ และจุดไฟในจิตใจของพวกเราด้วยความ
รักที่มีต่อพระผูส้ ร้างและผูช้ ่วยให้รอดของพวกเรา
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พระฉายาลักษณ์ของพระเยซูคริ สต์เจ้าที่ไม่ได้วาดขึ้นโดยมือ ฉบับลอกแบบจริ ง

คาถาม: เราเรี ยกรู ปบูชาว่าอย่างไร รู ปบูชาถูกเก็บไว้ที่ใดในโบสถ์และในบ้าน
ทาไมเราจึงถือว่ารู ปบูชามีความศักดิ์สิทธิ์ รู ปเคารพศักดิ์สิทธิ์ เคยใช้เพื่อช่วยใครเป็ น
กรณี ตวั อย่าง อะไรคือสิ่ งที่เราต้องจาขณะสวดต่อหน้ารู ปบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ รู ปบูชา
ใดของพระเยซูคริ สต์ที่ถูกเรี ยกว่า “รู ปบูชาที่ไม่ได้ทาด้วยมือ”
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พระผู้เป็ นเจ้ าถูกวาดลงบนรูปบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ได้ อย่ างไร
พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นพระวิญญาณที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ พระองค์ได้ทรง
ประจัก ษ์ต่ อ บุ ค คลที่ เ คร่ ง ครั ด ในศาสนาในรู ป แบบที่ ม องเห็ น ได้ ดัง นั้น เราจึ ง
พรรณนาหรื อวาดพระองค์ตามแบบที่พระองค์เคยปรากฏให้เห็น
เราพรรณนาภาพของ พระตรี เอกานุ ภาพเจ้ า ออกมาในรู ปของทูตสวรรค์
สามองค์กาลังประทับอยูท่ ี่โต๊ะ นี่ เป็ นเพราะว่าครั้งหนึ่ งพระองค์ทรงปรากฏให้อบั ราฮัมเห็นในรู ปของทูตสวรรค์สามองค์ เพื่อที่จะแสดงถึงจิตวิญญาณของทูตสวรรค์
ให้เด่นชัดยิง่ ขึ้น เราจึงใช้ปีกเป็ นสัญลักษณ์ทูตสวรรค์

รู ปบูชาพระฉายาลักษณ์ของพระตรี เอกานุภาพเจ้า

ในแต่ละสารลักษณ์ของพระตรี เอกานุภาพเจ้าแสดงให้เห็นภาพต่างกัน ดังนี้
พระบิดา เป็ นพระฉายาที่ปรากฏทรงชราภาพ เพราะว่าพระองค์ได้ปรากฏให้ผสู ้ ่ งสาร
เห็นเป็ นเช่นนี้
พระเยซู ค ริ สต์ถู กแสดงให้เห็ นในรู ปแบบของการปรากฏพระองค์ขณะ
เสด็จมาจากสรวงสวรรค์และจุติเป็ นมนุ ษย์เพื่อช่ วยให้วิญญาณของเราพ้นจากบาป
นับ ตั้ง แต่ รู ปทารกที่อ ยู่ ใ นพระหั ต ถ์ ของพระแม่ มารี ย์ รู ปขณะทรงก าลังสั่ งสอน
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ประชาชนและทรงทาปาฏิ หาริ ย์ จาแลงพระกาย ทนทุ กข์ ทรมานบนไม้ ก างเขน
ประทับในหลุมฝังพระศพ ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ ขนึ้ มาใหม่ และการเสด็จกลับสู่ สรวง
สวรรค์
พระจิต ถูกพรรณนาภาพออกมาเป็ น นกพิราบ เนื่ องจากว่าพระองค์ได้ทรง
เผยตนเองในขณะการเข้า รั บ พิ ธี ศี ล จุ่ ม ของพระเยซู จ ากนัก บุ ญ ยอห์ น ในแม่ น้ า
จอร์แดน โดยปรากฏในรู ปของ ลาแสงแห่ งไฟ

การทรงเข้ารับศีลจุ่มของพระเยซูคริ สต์ในแม่น้ าจอร์ แดน

พระองค์ได้ปรากฏต่อสาวกทั้งสิ บสองคนของพระเยซูในวันที่หา้ สิ บหลังจากการฟื้ น
คืนพระชนมชีพของพระเยซู

ความเข้ าใจในเบือ้ งต้ น

74

การเสด็จลงมาสถิตของพระจิตเจ้าบนเหล่าพระสาวกของพระเยซู

คาถาม: หากว่าพระเจ้าเป็ นพระวิญญาณที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ ทาไมพระองค์
จึงถูกพรรณนาหรื อวาดออกมาบนรู ปบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ เราจะพรรณนาหรื อวาดพระ
ตรี เอกานุ ภาพเจ้า ได้อ ย่า งไร แล้ว ท าไมเราจึ ง พรรณนาหรื อวาดพระองค์ออกมา
เช่นนั้น เราจะพรรณนาหรื อวาดรู ปของพระบิดา พระบุตร และพระจิต ลงบนรู ปบูชา
ได้อย่างไร และทาไมเราจึงพรรณนาหรื อวาดออกมาเช่นนั้น

นอกเหนือจากพระผู้เป็ นเจ้ าแล้ ว ใครอืน่ อีกที่ถกู วาดลงบนรูปบูชา
ศักดิ์สิทธิ์
นอกเหนือจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้วเรายังวาดรู ป พระแม่ มารี ย์ ทูตสวรรค์ ที่
ศักดิ์สิทธิ์ และ นักบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ ลงบนรู ปบูชา
แต่การภาวนาต่อรู ปบูชาเหล่านี้ จะต้องไม่ภาวนาอย่างที่เราภาวนาต่อพระผู ้
เป็ นเจ้า แต่เราภาวนาต่อพวกท่านอย่างผูท้ ี่ใกล้ชิดพระองค์ซ่ ึ งได้อุทิศชี วิตพวกเขาต่อ
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พระผูเ้ ป็ นเจ้า นักบุญเหล่านี้ ภาวนาต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าเพื่อเราด้วยความรัก และเราต้อง
ร้องขอความช่วยเหลือและความกรุ ณาต่อท่านนักบุญเหล่านั้นเพราะว่าพระเจ้าจะได้
ยินการร้องขอจากท่านเหล่านั้นได้เร็ วกว่าจากคนบาปอย่างเรา
เราสมควรจะทราบไว้ว่ารู ปพระแม่มารี ยเ์ จ้านั้นถูกเขียนโดยสาวกของพระ
เยซู นักบุญลูกา และถูกเก็บรักษาไว้จนถึ งทุกวันนี้ เมื่อพระแม่มารี ยไ์ ด้เห็นรู ปวาด
ของพระนาง นางได้กล่าวว่า “ความกรุ ณาของพระบุตรแห่ งข้าจะติดตามไปกับรู ป
บูชานี้” เราภาวนาต่อพระแม่มารี ยเ์ พราะว่าพระนางใกล้ชิดกับพระเยซูผเู ้ ป็ นพระบุตร
ของพระนางมากกว่าคนอื่น ๆ และในขณะเดียวกันก็ใกล้ชิดกับพวกเราทุกคน เพราะ
ความรักของแม่ผใู ้ ห้กาเนิดรวมกับการภาวนาของพระนางต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะยกโทษ
หลาย ๆ อย่างให้แก่เรา และช่วยเราในหลาย ๆ เรื่ อง พระนางเป็ นผูข้ อความกรุ ณาที่
ยิง่ ใหญ่เพื่อพวกเราทุกคนได้
คาถาม: นอกเหนือจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว ใครถูกวาดลงบนรู ปบูชาอีกบ้าง เราควร
จะภาวนาต่อพระแม่มารี ยอ์ ย่างไร และภาวนาต่อทูตสวรรค์และบรรดานักบุญอย่างไร
ใครเป็ นผูว้ าดภาพเหมือนของพระแม่มารี ยล์ งบนรู ปบูชาครั้งแรก ทาไมเราจึงภาวนา
ต่อพระแม่มารี ยม์ ากกว่านักบุญท่านอื่น ๆ

เกีย่ วกับทูตสวรรค์อนั ศักดิ์สิทธิ์
ในตอนเริ่ มต้นขณะที่ยงั ไม่มีโลก ไม่มีมนุษย์ พระเจ้าได้ทรงสร้าง ทูตสวรรค์
อันศักดิ์สิทธิ์
ทูตสวรรค์คือจิตวิญญาณที่ปราศจากร่ างกาย (เราจึงมองไม่เห็น) และเป็ น
นิ รันดร์ เช่ น เดี ย วกับ จิ ต วิญญาณของเรา แต่ พ ระเจ้า ได้ป ระทานพลัง ที่ สู ง ส่ ง และ
ความสามารถที่มากกว่ามนุษย์ให้แก่ทูตสวรรค์ สติปัญญาของทูตสวรรค์ลึกล้ ายิ่งกว่า
ปั ญญาของมนุ ษย์ ทูตสวรรค์ปฏิ บตั ิตามพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอ เหล่ าทูตสวรรค์ไม่มีบาปติดตัว และในขณะนี้ ก็ยงั คงได้รับความกรุ ณาจากพระองค์เพื่อใน
การประกอบคุณงามความดี และไม่สามารถจะกระทาสิ่ งชัว่ ร้ายได้
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หลายต่อหลายครั้งที่ทูตสวรรค์ปรากฏร่ างในรู ปแบบที่เราสามารถมองเห็ น
ได้ มีรูปที่สามารถจับต้องได้เมื่อพระเจ้าส่ งทูตสวรรค์มาเพื่อแจ้งหรื อประกาศพระประสงค์ของพระองค์ คาว่า “ทูตสวรรค์ ” มีความหมายว่า “ผู้ส่งสาร”
พระเจ้าทรงประทาน ทูตสวรรค์ ผ้ ูปกป้อง ให้กบั ชาวคริ สต์ทุกคนในพิธีเข้า
เป็ นคริ สต์ศาสนิกชน (ศีลล้างบาป) ผูซ้ ่ ึ งจะคอยปกป้ องคนคนนั้นตลอดช่วงเวลาที่เขา
มีชีวติ อยูบ่ นโลก ให้พน้ จากความโชคร้ายและภัยอันตราย ทูตสวรรค์จะเตือนให้เลี่ยง
การทาบาป ปกป้ องเราในช่วงเวลาที่จะลาโลก และจะไม่จากเราไปหลังความตาย
ทูตสวรรค์จะถูกวาดลงบนรู ปบูชาด้วยรู ป หนุ่มสาว หน้าตาชวนมอง แสดง
ถึ งความงดงามทางจิตใจ ปี กของทูตสวรรค์แสดงให้เห็ นถึ งการกระทาตามพระประสงค์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างรวดเร็ ว

ทูตสวรรค์ศกั ดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
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คาถาม: เหล่าทูตสวรรค์ถูกสร้างขึ้นเมื่อใด ทูตสวรรค์คือใคร พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ให้
พลังและความสามารถอะไรกับพวกเขา ทูตสวรรค์กระทาบาปได้หรื อไม่ เมื่อใดที่
ทูตสวรรค์จะปรากฏให้เห็นอย่างมีรูปร่ าง และคาว่า “ทูตสวรรค์” มีความหมายว่า
อย่างไร
เราเรี ยกทูตสวรรค์ที่พระผูเ้ ป็ นเจ้าประทานให้เราในพิธีรับเข้าเป็ น
คริ สต์ศาสนิกชนว่าอย่างไร เหตุใดทูตสวรรค์จึงถูกวาดลงบนรู ปบูชาด้วยรู ปหนุ่ม
สาวและมีปีก

เกีย่ วกับนักบุญ
เราได้วาดและแสดงรู ปของ นั กบุญ หรื อ พระสาวกของพระเจ้ า ลงบนรู ป
บูชา เราเรี ยกท่านเหล่านั้นเช่นนี้ เพราะว่าขณะที่พวกท่านมีชีวิตอยูบ่ นโลก พวกท่าน
ได้ยึดหลักพระประสงค์ของพระเจ้าในการดาเนิ นชี วิต และในขณะนี้ พวกท่านได้
อาศัยอยู่บนสรวงสวรรค์กบั พระเจ้า พวกท่านก็ยงั คงภาวนาต่อพระองค์เพื่อพวกเรา
และช่วยเหลือพวกเราผูย้ งั คงมีชีวติ อยูบ่ นโลก

นักบุญผูเ้ ผยพระวจนะอิสยาห์
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เหล่านักบุญต่างมีคานาหน้านามที่ต่างกัน เช่น ศาสดาประกาศก ผู้เผยพระ
วจนะ (prophet) คือ ผูท้ านายเหตุการณ์ล่วงหน้าเกี่ ยวกับการมาของพระเยซู คริ สต์,
อัครธรรมทูต (apostle) คือ พระอัครสาวกของพระเยซูคริ สต์สิบสองท่านผูท้ ี่เป็ นผูเ้ ผย
แผ่ความเชื่อและคาสอนของพระคริ สต์ครั้งแรก, มรณาสั กขี (martyr) คือ ผูท้ ี่ยอมตาย
เพื่อยืนยันความเชื่ อหรื อเป็ นสักขีพยานถึ งศรัทธาต่อพระเจ้า, นั กบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ ,
นักบุญบาทหลวงชั้ นสู ง (prelates), นักบุญบาทหลวงและนักบุญแม่ ชี (Reverend),
นักบุญอุทิศ (unmercenary), นักบุญราศี (blessed) คือคริ สต์ศาสนิ กชนผูล้ ่วงลับไป
แล้วและถูกย่องให้เป็ นแบบอย่างในด้านคุณธรรมและศรัทธาที่บุคคลผูน้ ้ นั มีต่อพระเจ้า สถานะจะอยูร่ องจากนักบุญ ท้ายสุ ดคือ ผู้ทรงศีลธรรม (the righteous)
ศาสดาประกาศก หรื อ ผู้เผยพระวจนะ (prophet) คือผูร้ ับใช้ของพระเจ้าผูท้ ี่
มีพระจิตอันศักดิ์สิทธิ์ ดลบันดาลจิตใจให้ทานายเกี่ยวกับการมาจุติของพระเมสสิ ยาห์
หรื อพระเยซูคริ สต์ เป็ นผูม้ ีนิมิตเกี่ยวกับพระเยซู คริ สต์ ท่านเหล่านี้ มีชีวิตอยูช่ ่วงก่อน
หน้าการถือกาเนิดของพระเยซูคริ สต์
อัครธรรมทูต หรื อ Apostle เป็ นภาษากรี ก แปลว่า “ผูถ้ ูกส่ งไป” หมายถึง
อัครสาวกของพระเยซู คริ สต์ ผูท้ ี่ใกล้ชิดกับพระองค์เมื่อครั้งที่พระองค์ยงั ทรงมีพระ
ชนมชี พอยู่ ได้ถูกส่ งออกไปเผยแผ่ศาสนาขณะพระองค์ทรงพระชนมชี พอยูบ่ นโลก
มนุษย์ หลังจากที่พระจิตได้ทรงดลจิตใจพวกท่านเหล่านี้พวกท่านได้ออกไปเผยแผ่คา
สอนแห่ งพระคริ สต์ท วั่ ทุ ก ดิ นแดน ในตอนแรกพวกท่า นมี อยู่สิบ สองท่ าน ต่ อมา
ภายหลังเพิ่มขึ้นอีกเจ็ดสิ บท่าน
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นักบุญอัครทูตแอนดรู

อัครธรรมทูตจานวนสององค์ คือ นักบุญเปโตร และ นักบุญเปาโล (ปาเวล)
เป็ นผูน้ าของเหล่าอัครธรรมทูต เพราะว่าสองท่านนี้ ได้ออกเผยแผ่ความเชื่ อต่อพระผู-้
เป็ นเจ้ามากกว่าองค์อื่น ๆ ส่ วนอีกสี่ องค์ซ่ ึ งได้แก่ นั กบุญแมทธิ ว นักบุญมาร์ ค
(มาระโก) นักบุญลูกา และ นักบุญยอห์ น เขียนประวัติคาสอนของศาสดา ซึ่ งเป็ น
ผูเ้ ขียนอีวานเจลีนหรื อพระคัมภีร์บนั ทึกเรื่ องราวของพระเยซู หรื อเรี ยกพวกท่านว่า
ผูเ้ ขียนบันทึกพระคัมภีร์
นักบุญผูท้ ี่เดินทางไปเผยแผ่ศรัทธาของพระคริ สต์ในหลาย ๆ ที่เช่นเดียวกับ
อัครธรรมทูต ถูกจัดว่ามี ฐานันดรเท่ าเทียมอัครธรรมทูต อาทิ มารี ย์ มักดาลีน
มรณสักขีองค์แรกเป็ นนักบุญสตรี นามว่า เฟคลา
จักรพรรดิคอนสแตนติน ผูม้ ี
ศรัทธาแรงกล้า และ พระนางเอเลน่ า
เจ้ าชายวลาดิเมียร์ แห่ งจักรวรรดิรัสเซี ย
นักบุญหญิงนีน่า ผูเ้ ปิ ดทางสว่างแห่งจอร์ เจีย และท่านอื่น ๆ
ส่ วน มรณาสั กขี (martyrs) คือชาวคริ สต์ผทู ้ ี่ศรัทธาต่อพระเยซู คริ สต์เจ้าอย่าง
แรงกล้าที่ถูกทรมานจนถึงขั้นเสี ยชี วิตจากฝ่ ายที่ต่อต้าน หรื อแม้แต่เหล่าผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์
โดนทรมานแต่ไม่เสี ยชีวติ และภายหลังเสี ยชี วิตอย่างสงบไม่เกี่ยวข้องกับการทรมาน
เรายกย่องพวกท่านว่าเป็ น ธรรมสั กขี (confessors)
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เหล่านักบุญหญิง เวร่ า นาเดียชด่า ลูโบวฟ์ และมารดาของพวกท่าน โซเฟี ย

บุคคลแรกที่เสี ยชี วิตจากการทรมานเพื่อยืนยันศรั ทธาต่อพระเยซู คริ สต์เจ้า
คือ พระอัครสังฆานุ กรที่มีชื่อว่า สเตฟาน และนักบุญ เฟคลา ทั้งสองจึงถูกเรี ยกว่า
เป็ น มรณสั กขีผ้ แู รก

นักบุญจักรพรรดิหญิง เอเลน่า ผูม้ ีฐานันดรเทียบเท่าอัครธรรมทูต

ความเข้ าใจในเบือ้ งต้ น

81

เราเรี ยกนักบุญที่ตอ้ งเสี ยชี วิตเพื่อยืนความมีศรัทธาอันศักดิ์ สิทธิ์ ต่อพระเจ้า
จากการทนทุ กข์ทรมานที่ โหดร้ า ยว่า มรณาสั ก ขีผ้ ูยิ่งใหญ่ (great martyrs) ดัง
ตัวอย่างเช่น องค์มรณาสักขีผยู ้ ิ่งใหญ่ จอร์ จ (กีโอร์ จี่) และองค์มรณาสักขีผยู ้ ิ่งใหญ่
วาร์ วาร่ า และ เอคาเธลีน่า

นักบุญบาทหลวงเซราฟิ ม

ธรรมสักขีที่โดนฝ่ ายผูต้ ่อต้านจับไปและตีตราด้วยเหล็กเผาบนใบหน้าด้วย
ถ้อยคาที่หมิ่นพระศาสนาถูกเรี ยกว่า ผู้ถูกตีตรา
บาทหลวงราชาคณะชั้ นสู ง คือ พระบิชอป และ พระราชาคณะ ผูอ้ ุทิศตนเอง
ต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยการปฏิ บตั ิคุณงามความดี ตามพระธรรมคาสอนอย่างเคร่ งครั ด
เช่ น นักบุญนิโคลัส (นิ โคลัย) ผูว้ ิเศษ นักบุญอเล็กซิ ส (อเล็กเซ) แห่ งกรุ งมอสโคว์
และองค์อื่น ๆ
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นักบุญพระสังฆราสนิโคลัสผูก้ ระทาการอัศจรรย์

บาทหลวงราชาคณะชั้นสู งที่ยอมตายเพื่อยืนยันความเชื่อต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า เรา
เรี ยกว่า มรณาสั กขีศักดิ์สิทธิ์
พระบิชอป ท่ านวาสิ ลีผ้ ูยิ่งใหญ่ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านศาสนา ท่ านกรี กอรี นักธรรม
และ ท่ านยอห์ นนักเทศนา ถูกขนานนามว่าเป็ น พระอาจารย์ ผ้ ูรอบรู้ ทุกด้ านทางด้ าน
คริสต์ ศาสนา ของโบสถ์ทุกแห่ง
นักบุญบาทหลวง และนักบุญแม่ ชี คือ ผูท้ ี่ดาเนินชีวิตตามหลักพระประสงค์
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยละทิ้ง ชี วิตทางโลกในสังคมและรั บ ใช้พระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยถื อ
ครองชีวิตพรหมจรรย์ (ไม่เข้าสู่ การแต่งงาน) ถือศีลโปสต์ ภาวนาอย่างสม่าเสมอ ใช้
ชีวติ อยูใ่ นถิ่นทุรกันดารหรื อในโบสถ์ ตัวอย่างเช่น เซรเก้ ราโดเนฟสกี้, เซราฟี ม ซา
รอฟสกี,้ แม่ ชีอนาสตาเซีย และท่านอื่น ๆ เป็ นต้น
บาทหลวงที่ทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริ สต์ถูกเรี ยกว่า บาทหลวงธรรมสั กขี
ผู้อุทิศ หรื อ ผู้เสี ยสละ รับใช้พระผูเ้ ป็ นเจ้าและเพื่อนมนุ ษ ย์โดยการรักษาผู้
เจ็บป่ วยโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทนหรื อค่าใช้จ่ายใด ๆ ช่ วยเป็ นที่พ่ ึงให้ท้ งั ทางร่ างกาย
และจิตใจ ตัวอย่างเช่น ท่านโคสมา และ ท่านดาเมียน ผูเ้ ป็ น มรณาสักขีผยู ้ ิ่งใหญ่ และ
ผูร้ ักษาผูม้ ีความเห็นอกเห็นใจ ท่านพานเทเลมอน และท่านอื่น ๆ
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ผู้ทรงศี ล ธรรม ดาเนิ นชี วิตตามหลักพระประสงค์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ใช้
ชี วิตประจาวันเหมือนเราทุกคน อยู่กบั ครอบครัว เช่ น ท่ านนักบุญโยคิม และ ท่ าน
นักบุญแอนนา และท่านอื่น ๆ
ผูท้ รงศีลธรรมบนโลกเริ่ มแรก คือ บรรพบุรุษแรก ๆ ของมนุ ษย์ เช่ น อาดัม
โนอาห์ อับราฮัม และท่านอื่น ๆ

ท่านอัครสังฆราช เกียรโมเกน ผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์แห่งรัสเซีย
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คาถาม: นอกเหนือจากพระเยซูเจ้า พระนางมารี ยแ์ ละทูตสวรรค์ เราเขียนรู ปของใคร
อีกลงบนรู ปบูชาเคารพ พวกท่านเหล่านั้นมีชื่อเรี ยกว่าอย่างไร เราเรี ยกใครว่าเป็ น
ศาสดาประกาศก, อัครธรรมทูต, มรณสักขี, บาทหลวงราชาคณะชั้นสู ง, บาทหลวง
และแม่ชี, ผูร้ ักษาโรคภัยไข้เจ็บ, บุญราศี, ผูอ้ ุทิศ, และผูท้ รงศีลธรรม

เกีย่ วกับรัศมีทรงกลดบนรู ปบูชา

รอบ ๆ พระเศียรของพระผูเ้ ป็ นเจ้า พระแม่มารี ย ์ และของนักบุญผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้ามี ทรงกลดรั งสี รูปวงกลมเปล่ งรั ศมี ซ่ ึ งจะเห็ นได้จากรู ปบูชาและ
ภาพวาด เราเรี ยกลาแสงนี้วา่ ทรงกลดรัศมี
ในทรงกลดรัศมีของพระเยซู มีตวั อักษรสามตัว
ซึ่ งถอดมาจาก
ภาษากรี กโบราณมาเป็ นภาษารัสเซี ย มีความหมายว่า การมีอยู่ มีเพียงพระผูเ้ ป็ นเจ้า
หนึ่งเดียวเท่านั้นที่มีอยูเ่ สมอ
เหนื อพระเศียรของพระแม่มารี ยม์ ีตวั อักษร
นี่คืออักษรตัวแรก
และตัวสุ ดท้ายของคากรี กซึ่ งมีความหมายว่า พระมารดาของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ทรงกลดรั ศมี เป็ นลาแสงที่ เปล่ ง ประกายและรั ศ มี เกี ยรติ ยศของพระเจ้า สู่
มนุษย์ที่มีชีวติ ร่ วมกับพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ทรงกลดรัศมีแห่ งพระเจ้าที่มองไม่เห็ นนี้ ในบางครั้งสามารถมองเห็ นได้ใน
บุคคลบางคน
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ตัวอย่างเช่น ผูเ้ ผยพระวจนะโมเสสจาเป็ นต้องปิ ดบังใบหน้าของท่านด้วยผ้า
คลุมเพื่อไม่ให้รัศมีของท่านทาให้ผอู ้ ื่นตาฝ้ าฟางด้วยรังสี ที่เปล่งออกมา
เช่ น เดี ย วกับ ใบหน้า ของท่ า นนัก บุ ญ เซราฟี ม ซารอฟสกี้ ในขณะที่ ก าลัง
สนทนากับท่านนิ โคลัส โมโตวีลอฟ ผูเ้ ป็ นศิษย์ของท่าน เกี่ ยวกับการมีการทวีของ
พระจิตที่ส่องออกมาเหมือนดวงอาทิตย์ ท่านโมโตวีลอฟ ได้บนั ทึกไว้ดว้ ยตนเองว่า
ท่านไม่สามารถจ้องมองใบหน้าของท่านนักบุญเซราฟี มได้
ดัง นี้ แล้ว สามารถกล่ า วได้ว่ า พระเจ้า ได้ท รงประทานทรงกลดรั ศ มี อ ัน
รุ่ ง โรจน์ ใ ห้แก่ นัก บุ ญศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ เพื่ อเปล่ ง รั ศ มี แห่ ง พระองค์แม้แ ต่ ข ณะอยู่บ นโลก
มนุษย์
คาถาม: เราเรี ยกรัศมีที่อยูร่ อบ พระเศียรของพระเจ้า พระแม่มารี ย ์ และนักบุญองค์
อื่นว่าอย่างไร ทรงกลดรัศมีแสดงความสาคัญอย่างไร

ทาไมเราจึงเรียกตัวเองว่ าเป็ นชาวคริสเตียนออร์ โธด็อกซ์

เราเรี ยกตัวเราเองว่าเป็ นชาวคริ สเตียนออร์ โธด็อกซ์ เพราะว่าเราเชื่ อในพระ
เยซู คริ สต์เจ้าอย่างถ่องแท้ซ่ ึ งถูกบันทึกไว้ใน “ข้ อบัญญัติแห่ งความเชื่ อทางศาสนา”
ซึ่ งเป็ นสากลหนึ่ งเดียวแห่ งเหล่าอัครทูต Apostolic ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การนาทางของพระ
จิตเจ้า ซึ่ งไม่มีการเปลี่ยนแปลงคาสอนของพระเยซู เพื่อให้หลักธรรมคาสอนทุกอย่าง
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คงอยู่ อย่ างถู กต้ อ งและดีงาม นั่นคื อเราชาวคริ สต์ศ าสนจักรที่ อยู่ใน พระคริ สต์
เจ้ าของเราชาวออร์ โธด็อกซ์ คริสเตียนอันเป็ นดั้งเดิมทีถ่ ูกต้ องและดีงาม
ส่ วนชาวคริ สต์ที่เหลืออื่น ๆ ที่ศรัทธาต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ขอ้ ผูกพันบังคับไม่
เหมือนกับชาวคริ สเตียนออร์ โธด็อกซ์
ไม่ได้เป็ นหนึ่ งเดี ยวกับศาสนจักรออร์
โธด็อกซ์ด้ งั เดิม พวกเขาเหล่านั้นคือชาวคริ สต์คาทอลิก (ศาสนจักรคาทอลิกแห่ งกรุ ง
โรม) โปรเตสแตนต์ (ลูเธอรัน) แบ็บติสท์ และนิกายอื่น ๆ เป็ นต้น
คาถาม: เราเรี ยกตัวเราเองว่าอย่างไรและเพราะอะไร ชาวคริ สเตียนอื่น ๆ ที่มิได้เป็ น
หนึ่งเดียวกับคริ สต์จกั รศักดิ์สิทธิ์ ออร์ โธด็อกซ์เรี ยกว่าอย่างไร

บททีส่ อง
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บทที่สอง
การสวดภาวนาอธิษฐาน
บทสวดภาวนาอย่างสั้ น
สาหรั บชาวคริ ส เตีย นออร์ โธด็อกซ์ทุกคนจาเป็ นจะต้องมีก ารสวดภาวนา
อธิ ษฐานทุก ๆ วัน ทั้งในเวลาเช้าและในเวลาเย็น ก่อนรับประทานอาหารและหลัง
รับประทานอาหาร ก่อนการเริ่ มต้นปฏิ บตั ิหน้าที่การงานและหลังจากการเสร็ จสิ้ น
หน้าที่การงานทุกอย่าง ยกตัวอย่างเช่ น ก่อนเวลาเริ่ มต้นชั้นเรี ยน และหลังจากเสร็ จ
สิ้ นชัว่ โมงในชั้นเรี ยน เป็ นต้น
ในเวลาเช้า พวกเราจะสวดภาวนาขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงปก
ปั กษ์รักษาเราในยามที่พวกเราหลับใหลในเวลาค่ าคืนที่ผ่านมา และสวดขอพระพร
จากพระองค์ให้ทรงช่วยเหลือในการเริ่ มต้นหน้าที่การงานในวันใหม่ของพวกเราใน
ทุก ๆ ครั้ง
ในเวลาเย็น ก่ อนเข้า นอนพวกเราก็จะสวดภาวนาขอบพระคุ ณพระเจ้า ที่
พระองค์ได้ทรงประทานพระพรแก่ความราบรื่ นในหน้าที่ การงานของเราที่ผ่านมา
และสวดภาวนาขอพระพรจากพระองค์ให้ทรงปกปั กษ์รักษาคุม้ ครองพวกเราในยาม
เวลาหลับใหลแห่งค่าคืน
เพื่อความสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีในหน้าที่การงานในแต่ละวัน จาเป็ นอย่างยิ่งที่
พวกเราชาวคริ สเตียนออร์ โธด็อกซ์ทุกคน จะต้องสวดภาวนาขอพระพรจากพระเจ้า
ให้ท รงช่ วยเหลื อพวกเราในหน้า ที่ ก ารงานในทุ ก ๆ วัน และหลังจากเสร็ จสิ้ นใน
หน้าที่การงานในแต่ละวัน ก็จะต้องสวดภาวนาขอบพระคุณพระเจ้าด้วย
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เพื่อที่จะอธิ บายความรู ้สึกของพวกเราที่มีต่อพระเจ้า
และต่อนักบุญของ
พระองค์ ศาสนจักรได้จดั ทาบทสวดภาวนาต่าง ๆ และต่อไปนี้คือบทสวดภาวนา
อธิ ษฐานทัว่ ไปที่ใช้สวดภาวนาอยูบ่ ่อย ๆ
ในพระนามแห่ งพระบิดา และพระบุตร และพระจิตศักดิ์สิทธิ์ อาเมน
ในพระนาม ที่เป็ นการแสดงความเคารพ และการสรรเสริ ญ อาเมน คืออย่าง
ถูกต้องและแท้จริ ง
นี้คือบทเริ่ มต้นของการสวดภาวนาอธิ ษฐาน เพราะว่าพวกเรากล่าวสรรเสริ ญ
คานี้ก่อนคาอื่นใด ในบทสวดภาวนาอธิ ษฐาน
ในพระนามนี้พวกเราชาวคริ สต์เตียนกล่าวขออ้อนวอนต่อ พระบิดาเจ้า พระ
บุตรเจ้าและพระจิ ตเจ้า ที่ เป็ นพระตรี เอกานุ ภาพเจ้าหนึ่ งเดี ยวเป็ นพระพรแห่ งพระ
นามของพระองค์ที่มองไม่เห็ น ได้ทรงเกื้ อหนุ นหน้า ที่ การงานของเราให้ประสบ
ความสาเร็ จราบรื่ นทุกครั้งที่เราสวดภาวนาอ้อนวอนต่อพระองค์
คาถาม บทสวดภาวนาเหล่านี้มีชื่อเรี ยกว่าอย่างไร เรากล่าวพระนามของใคร
ในบทสวดภาวนานี้ พวกเราประสงค์สิ่งใดในทุก ๆ ครั้งที่เราสวดภาวนาอธิ ษฐานต่อ
พระบิดา และพระบุตร และพระจิตศักดิ์สิทธิ์ คาว่า อาเมน มีความหมาย ว่าอย่างไร
ขอพระเจ้ าทรงประทานพร
คาภาวนาสั้น ๆ นี้ พวกเรากล่าวภาวนาทุก ๆ ครั้งของการเริ่ มต้นหน้าที่
ภาระกิจการกระทางาน ทั้งปวง
คาถาม พวกเรากล่าวขออะไรจากพระเจ้า ในคาสวดภาวนานี้
ขอพระเจ้ าทรงมีพระเมตตาเทอญ
คาสวดภาวนาอธิ ษฐานนี้มีมาแต่ด้ งั เดิมโบราณกาลสาหรับชาวคริ สต์เตียน
ทัว่ ๆไป เป็ นคาที่ง่ายต่อการจดจา แม้กระทั้งสาหรับเด็กเล็ก คาสวดภาวนานี้ พวกเรา
ชาวคริ สต์เตียนจะกล่าวอ้อนวอนต่อพระเจ้า เมื่อพวกเราสานึกถึงบาปของตนเอง เป็ น
การสรรเสริ ญต่อพระตรี เอกานุภาพเจ้า
พวกเราชาวคริ สต์เตียนจะกล่าวภาวนาคา
ภาวนานี้ สามครั้ง และจะกล่าวคาภาวนานี้สิบสองครั้งสาหรับการสวดอ้อนวอนขอ
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พระพรจากพระองค์ทุกๆหนึ่ งชัว่ โมงของกลางวัน และกลางคืน และจะกล่าวคา
ภาวนานี้ สี่ สิบครั้งต่อชัว่ โมงเป็ นการขอพระพรของพระเจ้าให้ทรงมีพระเมตตาต่อ
การดารงชีวติ ของเราในทุก ๆ ด้าน

บทสวดสรรเสริญต่ อองค์พระผู้เป็ นเจ้ า
ขอสรรเสริ ญต่ อพระองค์ พระเจ้ าของเหล่ าข้ าพระองค์ ขอสรรเสริ ญต่ อพระองค์
การสรรเสริ ญในบทสวดภาวนานี้ ในที่ น้ ี เราไม่ได้ขออะไรจากพระเจ้า แต่
เป็ นการคารวะสรรเสริ ญต่อพระองค์ และอาจจะกล่าวสั้น ๆได้ว่า ขอสรรเสริญพระ
เจ้ า การกล่าวคาภาวนานี้ จะกล่าวเมื่อสิ้ นสุ ดภาระกิ จหน้าที่การงานทั้งปวง เป็ นการ
ขอบพระคุณพระเจ้า ที่ทรงมีพระเมตตาเกื้อกูลต่อภาระกิจที่สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี

คนฟาริ สี และคนเก็บภาษี ในการสวดภาวนาอธิ ษฐานในพระวิหาร

บทสวดภาวนาของคนเก็บภาษี
ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอทรงมีพระเมตตาต่ อข้ าพระองค์ ผ้ เู ป็ นคนบาปด้ วยเทอญ
บทสวดภาวนาของคนเก็ บ ภาษี น้ ี เป็ นการแสดงให้เ ห็ น ถึ ง การส านึ ก ใน
ความผิดบาปของบุคคลผูน้ ้ ี ว่าได้รับการอภัยจากพระเจ้า บทสวดภาวนานี้ นามาจาก
สุ ภ าษิ ต บทหนึ่ งของพระเยซู ที่ ค รั้ งหนึ่ งพระองค์ไ ด้ท รงตรั ส เทศนาสั่ ง สอนต่ อ
ประชาชน ในพระสุ ภาษิตนี้ พระองค์ได้ทรงยกตัวอย่าง ของบุคคลสองคนที่มาสวด
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ภาวนาในพระวิหารของพระเจ้า คนหนึ่ งคือ ฟาริ สี (คื อเหล่ าผู้นาของศาสนายิวซึ่ งมี
ความรู้ เรื่ องกฎระเบียบข้ อบังคับของศาสนาอย่ างดีและคอยดูแลให้ ประชาชนปฏิ บัติ
ตามอย่ างเคร่ งครั ด พวกฟาริ สีและครู สอนกฎระเบี ยบชาวยิวเหล่ านี ไ้ ม่ ชอบพระเยซู )
และอี คนหนึ่ งคื อ คนเก็บภาษี (ในสมัยนั้น ถื อว่ าเป็ นคนบาปในหมู่พวกยิวด้ วยกัน
เพราะว่ าเป็ นคนที่ คอยขูดรี ดภาษีประชาชนเป็ นประจา) ในพระสุ ภาษิตนั้นคนฟาริ สี
ยืนสวดภาวนาต่อพระเจ้าในส่ วนกลางของพระวิหารของพระเจ้าอย่างทรนงตน และ
กล่าวขอบพระคุ ณพระองค์ที่ตนเองนั้นไม่เป็ นอย่างคนบาป ดังคนเก็บภาษี และตัว
เขาเองนั้น ก็ ท าบุ ญ มอบทานจากหนึ่ ง ในสิ บ ส่ ว นของทรั พ ย์ที่ เ ขาหามาได้แก่ ค น
ยากจน และสองวันในสัปดาห์เขาก็ได้รักษาศีลอด แต่คนเก็บภาษีน้ นั สานึ กว่าตัวเองมี
บาปหนา ได้ยืนสวดภาวนาต่อพระเจ้าที่ขา้ งๆทางเข้าพระวิหาร และไม่กล้าแม้แต่จะ
แหงนหน้ามองไปบนท้องฟ้ า และตีอกร้องพร่ าด้วยความเศร้าใจว่า ข้ าแต่ พระเจ้ า ขอ
ทรงมีพระเมตตาต่ อข้ าพระองค์ ผ้ ูเป็ นคนบาปด้ วยเทอญ การภาวนาต่อพระเจ้าด้วย
ความถ่ อมตนของคนเก็ บภาษี น้ ี จะได้รับความเห็ นใจจากพระเจ้า มากกว่าฟาริ สี ผู ้
ทรนงตน
คาถาม บทสวดภาวนานี้มีชื่อเรี ยกว่าอย่างไร บทสวดภาวนานี้เอามาจากไหน ช่วยเล่า
เกี่ยวกับสุ ภาษิตนี้ได้หรื อไม่ ทาไม่พระเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อคนเก็บภาษีมากกว่า
คนฟาริ สี

บทสวดภาวนาต่ อพระเยซู คริสต์ เจ้ า
ข้ าแต่ พระเยซูคริ สต์ เจ้ า พระบุตรแห่ งพระเจ้ าตามคาภาวนาของพระแม่ ผ้ บู ริ สุทธิ์และ
เหล่ านักบุญทุกท่ านขอทรงมีพระเมตตาต่ อเหล่ าข้ าพระองค์ ด้วยเทอญ
ขอทรงมีพระเมตตาต่อเหล่าข้าพระองค์ดว้ ยเทอญ พวกเราสวดภาวนาอ้อน
วอนต่อพระองค์ให้ทรงมอบพระเมตตาและทรงให้อภัยในบาปของพวกเรา พระเยซู
คือพระผูไ้ ถ่ ทรงเป็ นพระคริ สต์ และทรงเป็ นพระผูเ้ จิม ขอทรงยินดีและทรงสดับฟั ง
คาสวดภาวนา
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พระเยซูคริ สต์เจ้า

พระเยซู คริ สต์เจ้าผูท้ รงเป็ นพระบุตรแห่ งพระเจ้า ผูท้ รงเป็ นลักษณ์ ที่สองแห่ งพระตรี
เอกานุ ภาพ เฉกเช่นพระบุตรแห่ งพระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าอย่างแท้จริ ง ทรง
เสมอเทียบเท่ากับพระบิดาเจ้า และพระจิตศักดิ์สิทธิ์ เจ้า
พวกเราขนานนามพระองค์ว่า พระเยซู พระองค์ทรงเป็ นพระผูช้ ่ วยไถ่ถอน
เพราะว่าพระองค์ ได้ทรงไถ่ถอนพวกเราจากความผิดบาปและความมรณาชัว่ นิ รันดร์
ทางจิตวิญญาณ เพื่อสิ่ งนี้ ผูเ้ ป็ นพระบุตรแห่งพระบิดาเจ้า จึงได้ทรงเสด็จมาจุติในพระ
แม่มารี ยม์ ารดาเจ้า ด้วยการสถิ ตของพระจิ ตเจ้าในพระนางมารี ยบ์ นพระมังสาแห่ ง
ความเป็ นมนุษย์ คือรับเอาเนื้อนังและจิตวิญญาณแห่ งความเป็ นมนุ ษย์จากพระมารดา
มารี ยเ์ จ้า และทรงประสู ติพระองค์ผเู ้ ป็ นมนุษย์อย่างพวกเราทุกๆคน แต่เป็ นองค์ผทู ้ รง
ไร้ ซ่ ึ ง บาป เพื่ อทรงรั บ เอาความทนทุ ก ข์ท รมานแห่ ง บาปทั้ง ปวงของมนุ ษ ย์ไ ว้ใ น
พระองค์เอง พระองค์ทรงรักพวกเราทุก ๆ คน ผูเ้ ป็ นคนบาป ทรงรับการทรมานและ
ทรงสิ้ นพระชนม์บนกางเขนเพื่อชาระบาปแก่พวกเราทุกๆคน และได้ทรงคืนพระ
ชนม์ข้ ึ นมาในวันที่สาม พระองค์ได้ทรงเอาชนะบาปและความตายทั้งปวง และได้
ทรงมอบชี วิตนิ รันดร์ แก่พวกในการสานึ กถึ งความผิดบาปของตัวเราเอง และไม่คาด
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หลังเพียงพลังแห่งการสวดภาวนาของตัวเราเองเท่านั้น แต่พวกเราทุก ๆ คนยังคงสวด
ภาวนาอ้อ นวอนต่ อ เหล่ า นัก บุ ญ ทุ ก ๆ ท่ า นและต่ อ พระแม่ ม ารี ย ์ม ารดาเจ้า ผูท้ รง
ปกป้ อง และผูท้ ี่ ใกล้ชิดในพระองค์ขอพระเมตตาต่อพระคริ สต์ให้ทรงไถ่ถอนและ
มอบพระพรแห่งการช่วยกู้ แก่ผเู ้ ป็ นคนบาปอย่างพวกเราทุก ๆ คน
พระคริ สต์ผชู ้ ่วยให้รอดของพวกเรายังได้รับการขนานพระนามอีกว่าเป็ น
พระผูไ้ ด้รับการเจิม (เป็ นพระคริ สต์เจ้า) เพราะพระองค์คือองค์ผทู้ รงเต็มเปี่ ยมด้วย
พระพรแห่งพระจิตศักดิ์เจ้า ดังเช่นในหนังสื อคัมภีร์พนั ธสัญญาฉบับเก่า ผูท้ ี่ได้รับ
การเจิม เป็ นกษัตริ ย ์ ผูเ้ ผยพระวัจน และพระสงฆ์รูปแรก
คาถาม ใครคือพระบุตรของพระเจ้า เราขนานนามพระองค์วา่ อย่างไร ทาไม
เราเรี ยกพระองค์วา่ พระผูช้ ่วยให้รอด พระองค์ได้ทรงกระทาการช่วยกูใ้ ห้รอดแก่พวก
เราอย่างไร

บทสวดภาวนาแด่ พระจิตเจ้ า

กษัตริย์เจ้ าแห่ งสรวงสวรรค์ พระผู้ปลอบประโลม พระจิตอันบริ สุทธิ์เทีย่ ง
ธรรม องค์ ผ้ ทู รงสถิตอยู่ทุกหนแห่ ง และทรงเติมเต็มทุกสิ่ ง องค์ ผ้ ทู รงประทานพรแด่
ชีวิต ขอโปรดทรงเสด็จมาและสถิตกับข้ าพระองค์ และชาระข้ าพระองค์ ทงั้ หลาย จาก
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ความโสมมทัง้ ปวง และขอทรงคุ้มครองจิตใจเหล่ าข้ าพระองค์ ด้วยพรประเสริ ฐด้ วย
เทอญ
กษัตริย์ – คือพระจิตผูเ้ ป็ นเจ้า พระผู้ปลอบประโลม พระจิตศักดิ์สิทธ์เจ้าอันเที่ยงแท้
แห่ งพระองค์ ที่ ทรงสถิ ตอยู่ทวั่ ทุ กหนแห่ ง และทรงเติมเต็มทุ กสิ่ ง ด้วยสมบัติแห่ ง
สรวงสวรรค์คือพระพรอันประเสริ ฐ ผูท้ รงประทานชี วิต ขอทรงเสด็จมาสถิ ตบน
จิตใจของพวกเรา ให้ความชัว่ ร้ายทั้งหลายทั้งปวงซึ่ งเป็ นบาปทั้งมวลได้รับการชาระ
ล้าง ด้วยพระพรอันประเสริ ฐของพระองค์
ในบทสวดภาวนานี้ พวกเราสวดภาวนาต่อพระจิตเจ้า ผูท้ รงเป็ นลักษณ์ที่
สามแห่งพระตรี เอกานุภาพเจ้า
พวกเราขนานพระนามแห่ งพระจิตเจ้าว่า กษัตริ ยเ์ จ้าแห่ งสรวงสวรรค์ เพราะ
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าแท้จริ ง เสมอเทียบเท่ากับพระบิดาเจ้าและพระบุตรเจ้า ทรง
เป็ นองค์พระผูท้ รงครอบครองและจัดการทุ ก สิ่ ง ในพวกเรา แห่ ง แผ่นดิ นโลก เรา
ขนานพระนามพระองค์วา่ พระผู้ปลอบประโลม เพราะพระองค์ทรงปลอบประโลม
พวกเราให้หายจากการโศกเศร้ า จากความโชคร้ าย ดังที่พ ระจิ ตเจ้าได้ทรงปลอบ
ประโลมเหล่ าอัครสาวกทั้งสิ บท่านของพระเยซู คริ สต์เจ้าเมื่อครั้นที่พระเยซู ได้ทรง
เสด็จขึ้นสู่ สรวงสวรรค์ไปแล้ว
พวกเราเรี ย กขานพระนามของพระจิ ตเจ้าว่า ทรงเป็ นพระจิต เจ้ าที่แท้ จริ ง
(ดังที่พระผูไ้ ถ่ได้ทรงขนานพระนามพระจิตเจ้าไว้) เพราะว่าพระองค์คือพระจิตเจ้า
อัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ผูท้ ี่ ท รงสั่ ง สอนเราด้วยความถู ก ต้อ งและแท้จริ ง เพี ย งสิ่ ง เดี ย วที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการรับใช้ของพวกเราในการถูกช่วยกูใ้ ห้รอด
พระองค์คือพระเจ้า พระองค์ทรงสถิตอยูท่ วั่ ทุกหนแห่งและทรงเติมเต็มทุก
สิ่ งด้วยพระองค์เอง พระองค์เป็ นดัง่ องค์ผทู ้ รงปกครองดูแลโลกทุกสิ่ งที่มองเห็นได้ ที่
ไหนที่มีความจาเป็ นต่อการได้รับมอบ พระองค์ทรงมีสมบัติอนั ประเสริ ฐ คือองค์ผู ้
ทรงรักษาสัพสิ่ งทั้งมวลที่เป็ นคุณความดีและต้นกาเนิดแห่งคุณความดีท้ งั มวล
ที่
จาเป็ นสาหรับพวกเราทุก ๆ คนจะต้องมี
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พวกเราเรี ย กขานพระจิ ต ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ เจ้า ว่ า เป็ นองค์ ผู ้ท รงประทานชี วิ ต
เพราะว่าทุกสิ่ งที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ มีชีวิตและเคลื่ อนไหวไปด้วยการอานวยคุม้ ของ
พระจิตเจ้า นั้นก็คือทุกสิ่ งได้รับชี วิตจากพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุ ษย์ผทู ้ ี่ได้รับ
การประทานพระจิตเจ้าจากพระองค์ และได้รับการประทานชี วิตนิ รันดร์ หลังความ
ตาย และได้รับการชาระบาปโดยผ่านพระองค์
ถ้าพระจิตศักดิ์สิทธิ์ เจ้าได้ทรงครอบครองคุ ณสมบัติอนั ล้ าลึ กเช่นนี้ แล้ว ทุก
หนทุกแห่งก็จะเต็มพร้อมด้วยการสถิตของพระพรประเสริ ฐของพระองค์ และทุกสิ่ ง
ก็จะได้รับการมอบประทานชี วิต พวกเราทุก ๆ คนจึงสวดอ้อนวอนต่อพระองค์ ให้
ทรงเสด็จลงมาสถิตกับพวกเรา ซึ่ งนั้นก็คือขอให้เสด็จมาอยูกบั พวกเราตลอดเวลา ดัง่
เช่นการทรงสถิตอยูบ่ นพระวิหารของพระองค์ ทรงชาระล้างความผิดบาป และความ
ชัว่ ทั้งปวงของพวกเรา ซึ่ งก็คือ ทาให้พวกเราคนบาปได้รับความศักดิ์สิทธิ์ และมีค่าพอ
ในพระองค์ ทรงสถิ ตอยู่ในพวกเรา ขอให้พระองค์ทรงไถ่ถอนจิตวิญญาณพวกเรา
จากบาปทั้งมวลและจากผูท้ ี่ลงทัณฑ์คนบาป ด้วยพรอันประเสริ ฐของพระองค์และขอ
ทรงประทานอาณาจักรแห่งพระองค์แก่พวกเรา
คาถาม พวกเราสวดบทสวดภาวนานี้ แก่ผใู ้ ด พระจิตศักดิ์สิทธิ์ เจ้าเป็ นลักษณ์
ที่เท่าไรของพระตรี เอกานุ ภาพ พระองค์ทรงได้รับการเรี ยกขนานพระนามว่าอย่างไร
ในบทสวดภาวนานี้ ทาไม กษัตริ ยแ์ ห่ งสรวงสวรรค์ พระผูป้ ลอบประโลมพระจิตเจ้า
อันแท้จริ งจึงทรงสถิตและทรงเติมเต็มอยูท่ วั่ ทุกหนแห่ ง พวกเราสวดภาวนาขออะไร
จากพระองค์ อะไรคือความหมายที่ว่า – ขอทรงเสด็จมาและขอทรงสถิ ตอยู่ในพวก
เรา – ขอทรงชาระข้าพระองค์ท้ งั หลายจากความโสมมทั้งปวง – และขอทรงคุม้ ครอง
จิตใจเหล่าข้าพระองค์ดว้ ยพรประเสริ ฐด้วยเทอญ
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บทสวดภาวนาสรรเสริญของทูตสวรรค์ ต่อพระตรีเอกานุภาพเจ้ า
พระผู้เป็ นเจ้ าผู้ศักดิ์สิทธิ์องค์ ผ้ ทู รงอิทธิฤทธิ์จอมโยธา
องค์ ผ้ ทู รงไว้ ซึ่งความมรณา ขอทรงมีพระเมตตาแก่เราเทอญ
จอมโยธา – คือองค์ผทู้ รงพลังอานาจ องค์ ผ้ ูทรงไว้ ซึ่งความมรณา – ไร้ซ่ ึ ง
ความตายชัว่ นิรันดร
คาสวดภาวนานี้ จาเป็ นจะต้องอ่านซ้ ากันสามครั้ งเพื่อเป็ นการสรรเสริ ญแก่
พระตรี เอกานุภาพเจ้า
บทสวดสรรเสริ ญของทูตสวรรค์ ที่ได้รับการเรี ยกขานเช่นนี้ เพราะว่า เหล่า
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่ ลอ้ มรอบพระบัลลังก์ของพระองค์ ใช้บทสวดภาวนานี้ ขบั
ร้องสรรเสริ ญบนอาณาจักรของพระเจ้า พวกเราเหล่ามนุ ษย์ที่เชื่ อในพระคริ สต์เจ้า จึง
ได้นาบทสวดภาวนานี้ ม าขับ ร้ องสรรเสริ ญแด่ พ ระองค์ หลัง จากการประสู ติข อง
พระองค์ผา่ นพ้นไปแล้วกว่า 400 ปี ในชัว่ เวลานั้นได้เกิดเหตุการณ์อศั จรรย์อย่างหนึ่ ง
ขึ้ น คื อ ที่ ก รุ ง คอนสแตนติ น โนเปิ ล ได้เ กิ ด เหตุ แ ผ่น ดิ น ไหวอย่า งรุ น แรงท าลาย
บ้านเมืองและชี วิตของประชาชนที่อยูอ่ าศัยในบริ เวณนั้น ในรัชสมัยของกษัตริ ย ์
ฟี โอโดซี่ ที่สอง ผูป้ กครองเมืองอยูใ่ นขณะนั้น เหล่าประชาชนได้รวมตัวกันสวดอ้อน
วอนภาวนาต่อพระเจ้า และในระหว่างช่วงเวลาของการสวดภาวนาของประชาชนนั้น
เด็กชายผูบ้ ริ สุทธิ์ คนหนึ่ งมี พลังบางอย่างที่มองไม่เห็ นด้วยตาเปล่ า ได้ยกตัวเขาให้
ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ า และจากนั้นได้ลอยกลับลงมาบน
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แผ่น ดิ น โลก เด็ ก นั้น ได้เ ล่ า ถึ ง เรื่ อ งราวที่ เ ขาได้พ บเห็ น แก่ เ หล่ า ประชาชนว่า ใน
ระหว่างที่ตวั เขาเองลอยอยูบ่ นท้องฟ้ าสู งนั้นได้ยินเสี ยงบนท้องฟ้ า เหมือนทูตสวรรค์
กาลังขับร้ องบทสวดสรรเสริ ญว่า พระผู้เป็ นเจ้ าผู้ศักดิ์สิทธิ์องค์ ผ้ ูทรงอิทธิฤทธิ์จอม
โยธา องค์ ผ้ ทู รงไว้ ซึ่งความมรณา เหล่าประชาชนหลังฟั งคาสนทนาของเด็กนั้นเสร็ จ
สิ้ น ก็ขบั ร้ องบทสวดสรรเสริ ญนี้ ซ้ าอีก และได้เพิ่มคาว่า ขอทรงมีพระเมตตาแก่ เรา
เทอญ หลังจากนั้นแผ่นดินไหวก็ได้เงียบสงบลง
ในบทสวดภาวนาบทนี้ เราเรี ยกว่าพระเจ้าว่าเป็ นลักษณ์ ที่หนึ่ งแห่ งพระตรี
เอกานุ ภาพเจ้า คือผูเ้ ป็ นพระบิดาเจ้าผูท้ รงโยธากว่าพระบุตร เพราะว่าพระองค์ทรง
เป็ นพระบิดาเจ้าพระผูท้ รงโยธาในทุ กสรรพสิ่ ง ดังที่พระบุตรเจ้าของพระองค์ทรง
ได้รับ การทนทุ ก ข์ท รมานจนสิ้ นพระชนม์ และทรงคื นพระชนม์ การไร้ ซ่ ึ ง ความ
มรณานี้ คือความเป็ นพระจิตศักดิ์สิทธิ์ เจ้าเพียงผูเ้ ดี ยวของพระองค์อนั เป็ นนิ จนิ รันดร์
รวมทั้งพระบิดาเจ้าและพระบุตรเจ้าด้วย และทุกสิ่ งที่ถูกสถาปณาสร้างนั้นได้รับการ
ประทานชี วิต อย่างมนุ ษย์เราทุก ๆ คนและได้รับการประทานความเป็ นนิ รันดร์ ทาง
จิตวิญญาณดัง่ พระองค์

เด็กชายผูบ้ ริ สุทธิ์ลอยตัวขึ้นไปบนท้องฟ้ าด้วยพลังบางอย่างที่มองไม่เห็น
ในระหว่างการชุมนุมสวดภาวนาขอความเมตตาจากพระเจ้า ที่กรุ งคอนสแตนตินโนเปิ ล
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ดังนั้นในบทสวดภาวนานี้ คาว่า ศักดิ์สิทธิ์ เราจะกล่าวภาวนาซ้ ากันสามครั้ง
ซึ่ งบทสวดนี้มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า พระตรีเอกานุภาพเจ้ า หรื อ พระไตรลักษณ์ เจ้ า
นั้นเอง
คาถาม เราสวดภาวนาแก่พระไตรลักษณ์ เจ้าที่เท่าไหร่ ในบทสวดภาวนานี้
เราจะต้องกล่าวบทสวดภาวนานี้ ดว้ ยกันกี่ ครั้ง บทสวดภาวนานี้ มีชื่อเรี ยกว่าอย่างไร
ทาไมถึ งเรี ยกว่า บทสวดสรรเสริ ญของทู ตสวรรค์ ที่ มาบทสวดภาวนานี้ มี ประวัติ
ศาตร์ เรื่ องราวความเป็ นมาอย่างไร ทาไมถึงเรี ยกบทสวดภาวนานี้ วา่ พระไตรลักษณ์
เจ้า

บทสรรเสริญแด่ พระตรีเอกานุภาพเจ้ า

ขอสรรเสริ ญ ต่ อพระบิดา และพระบุตร
และพระจิตศักดิ์สิทธิ์ ตราบนี้และตลอดไป และจนชั่วนิรันดร
ในบทสวดภาวนาบทนี้ ไม่ได้มีการอ้อนวอนภาวนาขอสิ่ งใดจากพระเจ้า แต่
เป็ นคาสวดภาวนาสรรเสริ ญต่อพระองค์ ผูท้ รงปรากฏต่อมวลมนุ ษย์เป็ นสามลักษณ์
แห่ งพระตรี เอกานุ ภาพเจ้า คือ พระบิดา และพระบุตร และพระจิตอันศักดิ์ สิทธิ์ ผูท้ ี่
ทรงได้รับการเคารพสรรเสริ ญ ให้เป็ นหนึ่งเดียวตราบนิจนิรันดร์
คาถาม พวกเราสวดเคารพสรรเสริ ญต่อผูใ้ ดในบทสวดภาวนานี้
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บทสวดภาวนาแด่ พระตรีเอกานุภาพเจ้ า
ข้ าแต่ พระตรี เอกานุภาพเจ้ าขอทรงมีพระเมตตาต่ อเหล่ าข้ าพระองค์ พระผู้
ทรงเป็ นใหญ่ แห่ งสรวงสวรรค์ ขอทรงประทานอภัยในบาปของเหล่ าข้ าพระองค์ ที่
ละเมิดในพระบัญญัติของพระองค์ ขอพระจิตเจ้ าจงเสด็จมาสถิตและทรงรั กษาคน
บาปอย่ า งเหล่ า ข้ า พระองค์ เพื่ อ พระนามของพระองค์ จ ะทรงได้ รั บ การเคารพ
สรรเสริญตลอดไป
ความหมายของการสวดภาวนาต่อพระตรี เอกานุภาพเจ้า ผูท้ รงเป็ นพระไตร
ลักษณ์เจ้าสู งสุ ด อันประกอบด้วย พระบิดาเจ้า และพระบุตรเจ้า และพระจิตเจ้า
รวมกันเป็ นองค์ผสู ้ ู งสุ ดหนึ่งเดียว พวกเราผูเ้ ป็ นคนบาปสวดภาวนาต่อพระนามของ
พระองค์ ให้ทรงขจัดปั ดเป่ าความป่ วยไข้ของพวกเราอันเกิดจากการกระทาบาปที่ได้
ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า
เพื่อที่พระนามของพระองค์จะได้เป็ นที่สรรเสริ ญ
หลังจากการขจัดปั ดเป่ าบาปนี้แล้ว
บทสวดภาวนานี้ พวกเราสวดอ้อนวอนอธิ ฐานต่อพระไตรลักษณ์ ท้ งั สาม
ของพระเจ้า และหลังจากนั้นสวดภาวนาต่อพระบิดาเจ้าเพื่อขอให้พระองค์ทรงขจัด
ปั ดเป่ าบาปของเรา หลังจากนั้นสวดภาวนาต่อพระบุ ตรเจ้าเพื่อขอให้พระองค์ทรง
ประทานอภัยในบาปของเราที่ไม่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้า และหลังจาก
นั้น เป็ นการสวดภาวนาต่อพระจิตเจ้าเพื่อขอให้ทรงสถิตอยูใ่ นพวกเราเพื่อช่วยรักษา
ความอ่อนแอทางจิตวิญญาณอันเกิดจากบาปของพวกเรา
ในคาภาวนาท้ายบทสวดที่เขียนว่า เพือ่ พระนามของพระองค์ จะทรงได้ รับ
การเคารพสรรเสริญตลอดไป นั้นมีความสัมพันธ์ต่อพระตรี เอกานุภาพเจ้า หรื อพระ
ไตรลักษณ์เจ้า คือพระบิดาเจ้า และพระบุตรเจ้า และพระจิตเจ้า ดังที่พระองค์ทรงเป็ น
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หนึ่งเดียว และพระนามของพระองค์กม็ ีหนึ่งเดียว เพราะฉนั้นพวกเราจึงกล่าวในคา
ภาวนาว่า พระนามของพระองค์ แต่ไม่ใช่กล่าวว่า เหล่ าพระนามของพระองค์
คาถาม บทสวดภาวนานี้ เป็ นบทสวดภาวนาประเภทไหน พวกเราสวดภาวนาต่อผูใ้ ด
คาว่า ขอทรงประทานอภัยในบาปของเหล่ าข้ าพระองค์ ที่ละเมิดในพระบัญญัติของ
พระองค์ ขอทรงเสด็จมาสถิ ตและทรงรั กษาคนบาปอย่ างเหล่ าข้ าพระองค์ นั้นจะ
อธิ บายได้ว่าอย่างไร พวกเราให้ความสนใจต่อสิ่ งใด เมื่อเรากล่าวคาภาวนาว่า “เพื่ อ
พระนามของพระองค์ จะทรงได้ รับการเคารพสรรเสริ ญตลอดไป” และคาภาวนานี้ มี
ความหมายเป็ นอย่างไร

บทสวดภาวนาแห่ งพระผู้เป็ นเจ้ า

พระเยซูคริ สต์เจ้ากาลังทรงสอนการสวดภาวนาแก่ศิษย์ของพระองค์
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ข้ าแต่ พระบิดาแห่ งข้ าพระองค์ ทงั้ หลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ 1 ขอให้ พระ
นามของพระองค์ เป็ นที่เคารพสักการะ 2 ขอให้ แผ่ นดินของพระองค์ มาตั้งอยู่ 3
ขอให้ เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์
ในสวรรค์ เป็ นอย่างไรก็ให้ เป็ นอย่างนั้นใน
แผ่ นดินโลก 4 ขอทรงโปรดประทานอาหารประจาวันแก่ ข้าพระองค์ ทงั้ หลายในกาล
วันนี้ 5 และขอทรงประทานอภัยในบาปของข้ าพระองค์ เหมือนทีข่ ้ าพระองค์ ได้ ให้
อภัยแก่ ผ้ ทู ที่ าผิดต่ อข้ าพระองค์ 6 และขออย่านาพาข้ าพระองค์ เข้ าไปในการทดลอง 7
แต่ ขอให้ พ้นจากความชั่วร้ าย อาเมน
แด่ พระอาณาจักรและพระฤทธิ์ธาแห่ งพระองค์ พระบารมีจงมีแด่ พระบิดา
เจ้ า และพระบุตรเจ้ า และพระจิตเจ้ า ตราบนี้ ตลอดไป และจนชั่ วนิรันดร
ในบทสวดภาวนานี้ เราเรี ยกว่าบทสวดสรรเสริ ญต่อพระเจ้า เพราะว่าองค์
พระเยซูคริ สต์เจ้าได้ทรงมอบบทสวดภาวนานี้ ดว้ ยพระองค์เองแก่เหล่าสานุศิษย์ของ
พระองค์ เมื่อครั้นที่พวกท่านได้ขอร้องต่อพระองค์ให้ทรงสั่งสอนพวกท่านในการ
สวดภาวนา เพราะฉนั้นแล้วบทสวดภาวนานี้ จึงเป็ นบทสวดภาวนาหลักสาหรับพวก
เราทุก ๆ คน
ในบทสวดภาวนานี้พวกเราสวดอ้อนวอนต่อพระบิดาเจ้า
ผูท้ รงเป็ นองค์
ลักษณ์ที่หนึ่งแห่งพระตรี เอกานุภาพเจ้า
ในบทสวดภาวนานี้ได้มีการแบ่งคาภาวนาสวดอ้อนวอนขอออกเป็ นเจ็ดส่ วน
และคาภาวนาสวดสรรเสริ ญ
การสวดภาวนาขอต่อองค์พระบิดาเจ้า ผู้ทรงสถิตในสรวงสวรรค์ คาภาวนา
อธิ ษฐานเหล่ านี้ พวกเราสวดอธิ ษฐานต่อพระเจ้า และในบทภาวนานี้ พวกเราเรี ย ก
พระองค์ว่า พระบิดาเจ้าแห่ งสรวงสวรรค์แห่ งนิ จนิ รันดร์ และพวกเราวิงวอนขอให้
พระองค์ทรงสดับฟังคาภาวนาอธิฐานอ้อนวอนของพวกเรา
ทุกครั้งที่เรากล่าวคาภาวนาอธิ ษฐานถึ งพระองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงสถิ ตอยู่
บนฟ้ าสวรรค์ เราจะต้องอธิ ษฐานด้วยจิตสามัญสานึ กแห่ งการรู ้สึกถึงพระองค์ภายใน
จิตใจของเรา แต่ไม่ใช่ การภาวนาต่อเหล่าก้อนเมฆสี ครามบนท้องฟ้ าที่ลอยอยู่เหนื อ
เรา หรื อที่เราเรี ยกว่าท้องฟ้ า
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บทภาวนาวิงวอนท่อนที่หนึ่ง
ขอให้ พระนามของพระองค์ เป็ นทีเ่ คารพ
สั กการะ คือการวิงวอนขอให้พระองค์นาทางกิจการและการกระทาของการดารงชี วติ
เราไปในทางอันชอบธรรม
ในความศักดิ์สิทธิ์ แห่งการสรรเสริ ญในพระนามของ
พระองค์
บทภาวนาวิงวอนท่อนที่สอง ขอให้ แผ่นดินของพระองค์ มาตั้งอยู่ คือการ
ภาวนาวิงวอนขอให้เรามีคุณค่าเพียงพอในอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ ทั้งขอให้
แผ่นดินโลกนี้เต็มไปด้วยความทรงธรรม ความรัก และสันติภาพ ขอให้สิ่งเหล่านี้จง
บังเกิดอยูเ่ หนือเรา
บทภาวนาวิง วอนท่ อนที่ ส าม ขอให้ เป็ นไปตามพระทัย ของพระองค์ ใน
สวรรค์ เป็ นอย่ างไรก็ให้ เป็ นอย่ างนั้นในแผ่ นดินโลก คือการขอให้ทุกสิ่ งไม่ได้เป็ นไป
ตามประสงค์ของพวกเรา แต่ขอให้เป็ นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า และของทรง
ประทานความช่วยเหลือให้พวกเราเชื่ อฟั งและปฎิบตั ิตามพระประสงค์ของพระองค์
บนแผ่นดิ นโลกนี้ โ ดยไม่ ข ดั พระทัย และพร่ า บ่ นในพระองค์ แต่ จะประพฤติ และ
ปฏิบตั ิตามด้วยความรักและความยินดีในพระองค์ดงั เหล่าเทพสวรรค์ผศู ้ กั ดิ์ สิทธิ์ รับ
ใช้พระองค์ เพราะว่าพระองค์เป็ นองค์ที่ทราบกันทัว่ กันว่าเป็ นองค์ผปู ้ ระเสริ ฐเหมาะ
และเป็ นองค์ผจู้ าเป็ นสาหรับพวกเราทุก ๆ คน เพราะว่า พระองค์ทรงมีพระประสงค์ดี
มากกว่าที่เรามีประสงค์ดีแก่ตวั เราเอง
บทภาวนาวิงวอนท่อนที่สี่
ขอทรงโปรดประทานอาหารประจาวันแก่ข้า
พระองค์ ท้งั หลายในกาลวันนี้ คือการภาวนาขอให้พระองค์ทรงประทานอาหารที่
จาเป็ นแก่พวกเราในกาลวันนี้ นอกเหนือจากอาหารแล้ว ในที่น้ ียงั หมายถึงสิ่ งจาเป็ น
อื่น ๆ สาหรับการดารงชี พอยูบ่ นผืนแผ่นดินนี้ คือเสื้ อผ้า เครื่ องนุ่งห่ม อาหาร
ประจาวัน แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดสาหรับชาระร่ างการและโลหิ ตของเราให้บริ สุทธิ์ คือ
อาหารสวรรค์แห่งพระองค์
นั้นก็คือพระกระยาหารวรกายและพระโลหิ ตอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีศีลมหาสนิท ซึ่ งถ้าไร้ซ่ ึ งสิ่ งนี้แล้ว พวกเราก็จะไม่ได้รับความรอดและ
ความเป็ นนิรันดร์ทางจิตวิญญาณเลย
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พระบัญชาของพระเจ้าที่มีต่อพวกเราทุก ๆ คนนั้นคือ อย่าประสงค์ในความ
ร่ ารวย อย่าฟุ่ มเฟื อย แต่ให้ดารงชีวติ อยูอ่ ย่างพอเพียงตามที่จาเป็ นเท่านั้น เพราะว่าสิ่ ง
สาคัญที่สุดที่ควรฝากความหวังใจคือในพระเจ้าเท่านั้น ให้จาไว้วา่ พระองค์เป็ นดัง่
พระบิดาของเราที่คอยดูแลเอาใจใส่ พวกเราอยูต่ ลอดเวลา
บทภาวนาวิงวอนท่อนที่หา้ และขอทรงประทานอภัยในบาปของข้ าพระองค์
เหมือนทีข่ ้ าพระองค์ ได้ ให้ อภัยแก่ ผ้ ูทกี่ ระทาผิดต่ อข้ าพระองค์ คือการขอให้ทรงอภัย
ในบาปของพวกเรา อย่างที่พวกเราได้ให้อภัยต่อผูท้ ี่กระทาผิดคือดูถูกเหยียดหยาม
และทาให้เราเจ็บช้ าน้ าใจ
ในการภาวนาวิ ง วอนขออภัย ในบาปของเรานี้ เรี ย กว่า เราผู้ เ ป็ นลู ก หนี ้
เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานกาลังพรของพระองค์แก่พวกเราเท่าเทียมเสมอกัน
ทุ ก ๆ คน เพื่ อที่ เ ราจะสามารถประกอบความดี ไ ด้ แต่ มี บ่ อยครั้ งที่ พ วกเรายังหัน
กลับไปกระทาบาป ดังนั้นพวกเราทุก ๆ คนจึงเป็ นหนี้ พระองค์และเราจะต้องกระทา
ความดีทดแทนบาปที่ได้กระทาไปต่อพระเจ้า และถ้าเรายังไม่ให้อภัยต่อผูท้ ี่กระทาผิด
ต่อเราอย่างจริ งใจแล้ว พระเจ้าก็จะไม่ให้อภัยแก่เราเช่นกัน โดยพระเยซู คริ สต์เจ้าได้
ทรงตรัสไว้เองเกี่ยวกับเรื่ องนี้
บทภาวนาวิ ง วอนท่ อ นที่ ห ก และขออย่ า น าพาข้ า พระองค์ เ ข้ า ไปในการ
ทดลอง การทดลองในที่น้ ี คือสภาวะที่เมื่อมีบางสิ่ งหรื อใครบางคน มาดึงดูดและยัว่ ยุ
จิตใจของเราให้กระทาบาป ที่เป็ นไปในทางที่ไม่ดีที่ผิดศีลธรรมจรรยาบรรณ และต่อ
สิ่ งเหล่านี้ นี่เองที่ พวกเราสวดภาวนาวิงวอนต่อพระเจ้าให้ขจัดปั ดเป่ าสิ่ งเหล่านี้ อย่า
ได้มาข้องเกี่ยวกับเรา จนมันยากที่เราจะหันหลังออกจากมันได้ หรื อถ้ามันเข้ามาข้อง
เกี่ยวกับเราก็ขอให้พระองค์ได้ทรงประทานพระพรกาลังช่วยเหลือด้วย
บทภาวนาวิงวอนท่อนที่เจ็ด แต่ ขอให้ พ้นจากความชั่วร้ าย คือการวิงวอน
ภาวนาขอต่อพระเจ้าให้ชกั นาเราออกไปจากสิ่ งชัว่ ร้ายทางโลกทั้งปวง ทั้งผูท้ ี่กระทา
ชัว่ และจากซาตาน (จิตวิญญาณทางด้านมืด) ที่พร้อมที่จะกลืนกินพวกเราไว้ในพวก
มัน ขอให้พระองค์ชกั นาพวกเราออกไปจากกลลวง จากพลังความชัว่ ร้าย จากการ
หลอกลวง ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ในสายพระเนตรของพระองค์มนั คือความไร้ค่าทั้งสิ้ น
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การสรรเสริ ญ แด่ พระอาณาจักรและพระฤทธิ์ธาแห่ งพระองค์ พระบารมีจง
มีแด่ พระบิดาเจ้ า และพระบุตรเจ้ า และพระจิตเจ้ า ตราบนี้ ตลอดไป และจนชั่ ว
นิรันดร อาเมน
ดัง่ ที่พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของพวกเรา พระบิดาเจ้า และพระบุตรเจ้า
และพระจิตเจ้า อาณาจักรสวรรค์ และพระฤทธิ์ ธาเป็ นของพระองค์ ขอการสรรเสริ ญ
อย่างถูกต้องและแท้จริ งนี้จงมีตลอดไปชัว่ นิ จนิ รันดร
คาถาม ทาไมถึงเรี ยกบทสวดภาวนานี้ วา่ เป็ นบทสวดดของพระผูเ้ ป็ นเจ้า เรา
สวดภาวนาต่อใครในบทสวดภาวนานี้ บทสวดภาวนานี้แบ่งออกเป็ นกี่ท่อน คา
ภาวนาที่วา่ ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ มีความหมายว่าอย่างไร บทภาวนาท่อนที่หนึ่ ง
ขอให้ พระนามของพระองค์ เป็ นที่เคารพสักการะ มีความหมายว่าอย่างไร บทภาวนา
ท่อนที่สอง ขอให้ แผ่ นดินของพระองค์ มาตั้งอยู่ มีความหมายว่าอย่างไร บทภาวนา
ท่อนที่สี่ ขอทรงโปรดประทานอาหารประจาวันแก่ ข้าพระองค์ ทั้งหลายในกาลวันนี ้
มีความหมายว่าอย่างไร บทภาวนาท่อนที่หา้ และขอทรงประทานอภัยในบาปของข้ า
พระองค์ เหมือนที่ข้าพระองค์ ได้ ให้ อภัยแก่ ผ้ ทู ี่กระทาผิดต่ อข้ าพระองค์ มีความหมาย
ว่าอย่างไร บทภาวนาท่อนที่หก และขออย่ านาพาข้ าพระองค์ เข้ าไปในการทดลอง มี
ความหมายว่าอย่างไร บทภาวนาท่อนที่เจ็ด แต่ ขอให้ พ้นจากความชั่วร้ าย มี
ความหมายว่าอย่างไร จงอธิ บายความหมายของคาว่า อาเมน
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คาสวดภาวนาของทูตสวรรค์ ต่อพระแม่ มารีย์มารดาเจ้ า

ขอความยินดีจงมีแด่ พระแม่ มารี ย์พรมจารี ย์ เจ้ า ผู้ทรงถือครองพระพรแห่ ง
พระผู้เป็ นเจ้ าไว้ ในพระองค์ ผู้ทรงความศักดิ์สิทธิ์แห่ งมเหสี เจ้ าท่ ามกลางสตรี ทั้งมวล
ผู้ทรงพระครรภ์ แห่ งพระพรเจ้ า พระนางผู้ทรงให้ การประสู ติพระผู้ไถ่ จิตวิญญาณแก่
พวกเรา
พระแม่ มารีย์พรมจารีเจ้ า – คือองค์ผทู ้ รงให้การประสู ติแก่พระเจ้า ผู้ทรงถือ
ครองพระพร – ผูท้ ี่เต็ม ไปด้วยพระพรแห่งพระจิตศักดิ์สิทธิ์ เจ้า ผู้ทรงได้ รับพระ
เกียรติเป็ นมเหสี เจ้ า – เป็ นองค์ผมู ้ ีค่าเพียงพอต่อการเชิดชูสรรเสริ ญ ท่ามกลางเหล่า
มเหสี แห่งโลกทั้งมวล ผู้ทรงพระครรภ์ แห่ งพระพรเจ้ า – พระครรภ์เจ้าของพระนาง
นั้น พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงประสู ติมาจากพระองค์ พระผู้ไถ่ แก่ พวกเรา – คือพระผูช้ ่วย
ให้รอดของพวกเรา
บทสวดภาวนาต่ อพระแม่ ม ารี ย ์เจ้า บทนี้ เราเรี ย กพระนางว่า เป็ นองค์ผูใ้ ห้
อุปถัมภ์คุณ เพราะพระนางได้ทรงรับมอบประทานพระหรรษาทานพรจากพระจิตเจ้า
และทรงความศักดิ์สิทธิ์ แห่งมเหสี เจ้าท่ามกลางเหล่าสตรี ท้ งั ปวง เพราะพระนางได้รับ
การเชิดชูสรรเสริ ญว่าเป็ นองค์ผทู ้ รงพระสู ติพระเยซู คริ สต์เจ้าพระบุตรแห่ งพระเจ้า ผู ้
เป็ นองค์พระผูไ้ ถ่บาปของพวกเรา
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บทสวดภาวนานี้ยงั เรี ยกได้อีกว่าเป็ นบทสวดภาวนาสรรเสริ ญของเหล่าทูต
สวรรค์ ดังครั้งที่พระนางได้พบกับการปรากฏของทูตสวรรค์ กาเบรี ยล ที่ได้แจ้งข่าว
ประเสริ ฐแด่พระนางว่า ขอความยินดีและการสรรเสริ ญเชิ ดชู แด่ มารีย์เจ้ า ผู้ทพี่ ระเจ้ า
ทรงสถิตอยู่กบั พระนาง พระนางผู้ทรงความศักดิ์สิทธิ์แห่ งมเหสี เจ้ า ที่ทูตสวรรค์ได้
กล่าวไว้แก่พระนางมารี ยพ์ รมหมจารี ยเ์ จ้า เมื่อครั้งปรากฎต่อพระนางที่เมืองนาซาเร็ ธ
เพื่อประกาศข่าวประเสริ ฐแก่พระนางว่าจากพระนางนั้นจะทรงให้การประสู ติแก่พระ
ผูไ้ ถ่แห่งโลก เช่นเดียวกันที่คาสรรเริ ญแด่พระนางที่วา่ พระพรประเสริฐทรงสถิตอยู่
ในพระนางผู้เดียวท่ ามกลางมเหสี ท้ งั มวล
และพระครรภ์ ของพระนางมีพระพร
ประเสริ ฐสู งสุ ดสถิตอยู่ คากล่าวบทนี้เป็ นของเอลีซาเบธที่กล่าวต่อพระแม่มารี ย ์ เมื่อ
ครั้งที่พระนางได้ทรงพบกับเอลีซาเบธผูท้ รงธรรม ผูเ้ ป็ นมารดารของท่านนักบุญ
ยอนห์ผใู้ ห้ศีลล้างบาป
พระนางผู้ทรงประสู ติพระเจ้ า พรมหมจารี ยม์ ารี ยเ์ จ้า คือคาเรี ยกขานในพระ
นาง เพราะพระนางคือองค์ผทู้ รงประสู ติ พระเยซูคริ สต์เจ้า ผูท้ รงเป็ นพระเจ้าแท้จริ ง
ของพวกเรา
พระนางพรมหมจารีย์เจ้ า คือคาเรี ยกขานที่วา่ ก่อนที่พระนางจะทรงให้
กาเนิดพระเยซูคริ สต์เจ้า พระนางยังทรงเป็ นสตรี ผทู ้ รงพรมหมจารี ย ์ และก็ยงั คงทรง
พรมหมจารี ยท์ ้ งั หลังให้การประสู ติพระเยซูคริ สต์เจ้าแล้ว ดังที่พระนางได้ทรงให้คา
ปฏิญาญต่อพระเจ้าว่าจะไม่ทรงมีสามีและสมสู่ กบั ชายใด และจะคงพรมหมจารี ยข์ อง
ตนไว้ตลอดไป
พระนางได้ทรงพระสู ติพระบุตรเจ้าของพระนางอันเกิดจากการ
อัศจรรย์ของการเสด็จมาสถิตในพระนางของพระจิตเจ้า
คาถาม : พวกเราสวดภาวนาต่อใครในบทสวดภาวนานี้ ที่กล่าวว่า : ขอความ
ยินดีจงมีแด่พระแม่มารี ยพ์ รมจารี ยเจ้า พวกเราได้เรี ยกขานพระแม่มารี ยพ์ รมหมจารี ย ์
เจ้าในบทสวดภาวนานี้วา่ อย่างไร จงให้ความหมายของคาว่า: ขอสรรเสริ ญเชิดชูต่อ
พระพรอันประเสริ ฐในพระนางผูเ้ ดียวท่ามกลางมเหสี ท้ งั มวล คากล่าวดังต่อไปนี้มี
ความหมายว่าอย่างไร: พระนางผูท้ รงประสู ติพระผูไ้ ถ่จิตวิญญาณแก่พวกเรา ทาไม
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บทสวดภาวนานี้ถึงเรี ยกว่าบทสรรเสริ ญของทูตสวรรค์ คาว่า พรมหมจารี ยผ์ ทู้ รง
ประสู ติพระเจ้า มีความหมายว่าอย่างไร

บทสวดสรรเสริญแด่ พระแม่ มารีย์ผู้ทรงประสู ตพิ ระเจ้ า

สมควรยิ่ง ต่ อการถวายสรรเสริ ญพระเกียรติอย่ างแท้ จริ งแด่ พระ
นางผู้ ค งพรหมจารี ย์ ผู้ เ ต็ ม เปี่ ยมด้ ว ยพระบารมี พระนางผู้ ท รงความ
บริ สุท ธิ์นิรั นดร์ ผู้ เ ป็ นมารดาบัง เกิด เกล้ า ของพระผู้ เป็ นเจ้ าของพวกเรา
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เหล่ าข้ าพระองค์ ขอถวายพระเกียรติอันสู งสุ ดกว่ าทู ตสวรรค์ เครู วิม และ
ความประเสริ ฐอันหาที่เปรี ยบมิได้ กว่ าทูตสวรรค์ เซราฟิ ม พระนางผู้ทรง
ความบริ สุทธิ์ คือองค์ ผู้ทรงประสู ติพระผู้เป็ นเจ้ าอันแท้ จริ งของพวกเรา
เหล่าข้ าพระองค์ ขอถวายการสรรเสริญแด่ พระองค์ ตลอดไป
ในบทสวดภาวนานี้ พวกเราภาวนาอธิ ษฐานต่อพระมารดาแห่ งพระเจ้าผูเ้ ป็ น
มารดาของพระเจ้าแห่ งพวกเราผูเ้ ปี่ ยมด้วยพรแห่ งสุ ขนฤมลสมบูรณ์ ที่สรรเสริ ญต่อ
พระนาง ที่ เป็ นการกล่าวอธิ บายได้ว่าพระนางทรงมี พระเกี ยรติรัศมีรุ่งโรจน์สูงกว่า
เหล่าทูตสวรรค์ เฮรู วมิ และทูตสวรรค์เซราฟิ ม นั้นก็คือพระนางทรงมีพระเกียรติแห่ ง
ความเป็ นพระมารดารของพระเยซู ค ริ ส ต์เจ้า ที่ อยู่เหนื อกว่า มนุ ษ ย์ทุ ก ๆ คนและ
รวมถึ งเหนื อกว่าเหล่าทูตสวรรค์ท้ งั ปวงด้วย ด้วยพระนางนั้นทรงให้การประสู ติแก่
พระบุ ตรมนุ ษ ย์เจ้า คื อพระเยซู ค ริ ส ต์เจ้า โดยการจุ ติของพระวิญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ จาก
สวรรค์ โดยไร้ซ่ ึ งความเจ็บปวด ซึ่ งหลังจากปรากฏการณ์ท้ งั หมดนี้ แล้วพระนางทรง
ได้รับพระเกียรติน้ ีให้เป็ นพระมารดาพระเจ้าโดยแท้จริ ง
คาถาม : เราสรรเสริ ญต่อผูใ้ ดในคาอธิ ษฐานนี้ เราสรรเสริ ญท่านว่าอย่างไร
คาว่าผูเ้ ต็มเปี่ ยมด้วยพระบารมี พระนางผูท้ รงความบริ สุทธิ์ นิรันดร์ และผูเ้ ป็ นมารดา
บังเกิดเกล้าของพระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเรา นี้ให้ความหมายได้วา่ อย่างไร อะไรคือ
ความหมายของคาที่วา่ ทรงพระเกียรติอนั สู งสุ ดกว่าทูตสวรรค์เครู วมิ
และความ
ประเสริ ฐอันหาที่เปรี ยบมิได้กว่าทูตสวรรค์เซราฟิ ม ผูท้ รงความบริ สุทธิ์ และทรง
ประสู ติพระผูเ้ ป็ นเจ้า
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บทภาวนาอย่ างสั้ นต่ อพระมารดาพระเจ้ า

พระมารดาพระเจ้ าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ยงิ่ โปรดทรงช่ วยเราเทอญ
ในบทภาวนาบทนี้ เราทูลขอพระมารดาพระเจ้าเพื่อทรงช่วยเราผูเ้ ป็ นคนบาป
โดยอาศัยบทภาวนาอันศักดิ์ สิทธิ์ ของพระนางต่อเบื้องพระพักตร์ พระบุตรของพระ
นางและพระเจ้าของเรา
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บทภาวนาต่ อพระกางเขนที่ให้ ชีวติ

ข้ าแต่ พระเจ้ า โปรดทรงช่ วยประชากรของพระองค์ และโปรดทรงอานวย
พระพรแด่ ลูกหลานของพระองค์ ขอพระองค์ โปรดประทานชั ยชนะแก่ คริ สตชนออร์
โธด็อกซ์ เหนื อศั ตรู และด้ วยอานาจแห่ งพระกางเขนของพระองค์ น้ัน ขอพระองค์
โปรดทรงดารงรักษาอาณาจักรของพระองค์
พระพร หมายถึง ทาให้มีความสุ ข ประทานพระเมตตา
ลูกหลานของพระองค์ หมายถึง สิ่ งที่เป็ นของพระองค์
อาณาจักรของพระองค์ หมายถึง พระนิ เวศของพระองค์ นัน่ คือ สังคมของผู ้
ที่ มีความเชื่ ออย่างแท้จริ ง ซึ่ งพระเจ้าประทับอยู่ท่า มกลางพวกเขาโดยไม่สามารถ
มองเห็นได้
ด้วยอานาจแห่ งพระกางเขนของพระองค์น้ ัน ขอพระองค์โปรดทรงดารง
รักษา หมายถึง ทรงปกป้ องคุม้ ครองโดยอาศัยอานาจแห่งพระกางเขนของพระองค์
ในบทภาวนานี้ เราทูลขอให้พระเจ้าทรงช่วยเราผูเ้ ป็ นประชากรของพระองค์
และเพื่อโปรดทรงอานวยพระพรแก่เราด้วยพระมหากรุ ณา และเพื่อให้พระองค์โปรด
ประทานชัยชนะแก่คริ สตชนออร์ โธด็อกซ์เหนื อศัตรู และโดยรวมแล้วให้พระองค์
ทรงปกป้ องคุม้ ครองเราด้วยอานาจแห่งพระกางเขนของพระองค์
คาถาม: บทภาวนาต่อพระกางเขนคืออะไร คาต่อไปนี้ หมายถึงอะไร “ข้ าแต่ พระเจ้ า
โปรดทรงช่ วยประชากรของพระองค์ ” “และโปรดทรงอานวยพระพรแด่ ลูกหลาน
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ของพระองค์ ”
“ขอพระองค์ โปรดประทานชัยชนะแก่ คริ สต์ ศานิกชนออร์ โธด็อกซ์ เหนือศัตรู ” “และด้ วยอานาจแห่ งพระกางเขนของพระองค์ นั้น ขอพระองค์
โปรดทรงดารงรั กษาอาณาจักรของพระองค์ ”

บทภาวนาต่ อทูตสวรรค์ ผู้ปกป้ องคุ้มครอง

ข้ าแต่ ทูตสวรรค์ ของพระเจ้ า ผู้ทรงปกป้องคุ้มครองข้ าพเจ้ า และเป็ นผู้ทพี่ ระเจ้ า
ประทานจากสวรรค์ เพือ่ ปกปักรักษาข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าเพียรภาวนาต่ อท่าน ขอท่าน
โปรดทรงประทานแสงสว่ างแก่ ข้าพเจ้ าในวันนี้ และโปรดทรงคุ้มครองข้ าพเจ้ าจาก
ความชั่ วร้ ายทุกประการ โปรดทรงนาทางให้ ข้าพเจ้ าทาความดี และโปรดทรงนาพา
ข้ าพเจ้ าสู่ หนทางแห่ ความรอดเถิด อาเมน
ในพิธีลา้ งบาปของคริ สตชนแต่ละคนนั้น พระเจ้าจะทรงประทานทูตสวรรค์
ผูท้ รงปกป้ องคุ ม้ ครองแก่ เขา ท่านเป็ นผูท้ ี่ เรามองไม่เห็ นและทรงคุ ม้ ครองเราจาก
ความชัว่ ร้ ายทั้งปวง ดังนั้น ทุก ๆ วันเราต้องสวดภาวนาต่อทูตสวรรค์ผทู ้ รงปกป้ อง
คุม้ ครองให้ทรงปกปักรักษาเราและทรงเมตตาเรา
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บทภาวนาต่ อนักบุญของเรา
โปรดภาวนาต่ อพระเจ้ าเพือ่ ข้ าพเจ้ าเถิดนักบุญ (ชื่อ) เพราะข้ าพเจ้ าเฝ้ ารอมาหาท่ านผู้
เป็ นผู้ช่วยเหลือโดยพลันและเป็ นผู้สวดวิงวอนเพือ่ วิญญาณข้ าพเจ้ า
นอกเหนือจากบทภาวนาต่อทูตสวรรค์ผทู ้ รงปกป้ องคุม้ ครองแล้ว เรายังต้อง
สวดภาวนาต่อนักบุญที่เราใช้นามของท่าน เพราะท่านสวดภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อเรา
คริ สตชนทุกคนนั้น ทันทีที่เขาถื อกาเนิ ดในแสงสว่างของพระเจ้าในพิธีศีล
ล้างบาป เขาได้รับ นั กบุ ญ เป็ นผูอ้ ุ ปถัม ป์ และผูค้ ุ ้มครองของตนในพระศาสนจัก ร
นักบุญองค์อุปถัมป์ ดูแลคริ สต์ศาสนิกชนที่เกิดใหม่ประหนึ่ งเป็ นมารดาที่รักมากที่สุด
และปกป้ องเขาจากเคราะห์ร้ายและความลาบากยากเข็นทั้งสิ้ นที่เกิดแก่มนุษย์บนโลก
เราควรจะต้องทราบว่า วันฉลอง นักบุญองค์อุปถัมป์ (“วันแห่ งนาม” ของ
เรา) ตรงกับวันใดของทุกปี และควรทราบถึงเรื่ องราวชีวิตของนักบุญท่านนี้ ดว้ ย ทั้งนี้
ในวันแห่ งนามของเรานั้น เราพึงอุทิศให้เป็ นวันสวดภาวนาในโบสถ์และรับศีลมหา
สนิทด้วย หากมีเหตุให้เราไม่สามารถไปโบสถ์ในวันนั้นได้ เราควรสวดภาวนาที่บา้ น
โดยไม่หยุดหย่อน
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บทภาวนาต่ อผู้ที่มีชีวติ อยู่

เราจะต้องไม่คานึงถึงแต่ตวั เองแต่ตอ้ งนึ กถึงผูอ้ ื่นด้วย เราต้องรักพวกเขาและ
สวดภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อพวกเขาด้วย เพราะเราทุ กคนล้วนเป็ นบุตรของพระบิ ดา
แห่ งสวรรค์องค์เดี ยวกัน การสวดภาวนาดังกล่ าวเป็ นผลดี ไม่เฉพาะต่อผูท้ ี่ เราสวด
ภาวนาให้เท่านั้น แต่ยงั เป็ นผลดี ต่อเราด้วย เพราะเราได้แสดง ความรัก ต่อพวกเขา
ด้วยการนี้ พระองค์ตรัสกับเราว่า หากปราศจากความรักแล้ว ก็ไม่มีผใู ้ ดสามารถเป็ น
บุตรของพระเจ้าได้
เราต้องสวดภาวนาเพื่อแผ่นดินถิ่นฐานของเรา เพื่อแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ เพื่อ
บิดาทางจิ ตวิญญาณ บิดามารดา ผูม้ ีพ ระคุ ณ คริ สตชนออร์ โธด็อกซ์ และเพื่ อมวล
ประชาทั้ง เพือ่ ผู้ทมี่ ีชีวติ อยู่ รวมทั้ง ผู้ที่ได้ หลับไป เพราะมนุษย์ ทุกคนเป็ นผู้มีชีวิตอยู่
ต่ อเบื้องพระพักตร์ พระเจ้ า (ลูกา 20:38)
ข้ าแต่ พระเจ้ า โปรดทรงช่ วยและทรงพระกรุ ณาต่ อบิดาทางจิตวิญญาณ (ชื่ อ)
บิดามารดา (ชื่ อ) ญาติพี่น้อง ครู บาอาจารย์ ผู้มี พระคุ ณ ของข้ าพระองค์ และ
ชาวคริสตชนออร์ โธด็อกซ์ ทุกคน
บิดาทางจิตวิญญาณ หมายถึง พระสงฆ์ที่เราไปสารภาพบาปด้วย
ผู้มีพระคุณ หมายถึง ผูท้ ี่ทาดีกบั เรา ผูท้ ี่ช่วยเหลือเรา
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บทภาวนาเพือ่ วิญญาณผู้ล่วงลับไปแล้ ว
ข้ า แต่ พ ระเจ้ า โปรดประทานการพั ก ผ่ อ นแก่ ด วงวิ ญ ญาณของผู้ รั บ ใช้
พระองค์ ที่ได้ หลับไป (ชื่ อ) และญาติพี่น้อง และผู้มีพระคุ ณทุกคนของข้ าพเจ้ าที่ได้
หลับไป และโปรดประทานอภัยแก่ พวกเขาในบาปทุกประการทั้งที่กระทาโดยตั้งใจ
และไม่ ต้งั ใจ และโปรดให้ เขาได้ รับอาณาจักรแห่ งสวรรค์
การพักผ่อน หมายถึง ในที่เงียบสงบ นัน่ คือร่ วมกับเหล่านักบุญในที่ ๆ เป็ น
นิรันดรและเป็ นสุ ข
หลับไป หมายถึ ง นอนหลับ เราหมายถึ งผูต้ ายด้วยการนี้ เพราะมนุ ษย์ไม่ได้
ถูกทาลายหลังจากมรณกรรม หากแต่วิญญาณของพวกเขาถูกแยกออกจากร่ างกาย
และผ่านจากชีวติ นี้ ไปสู่ อีกชี วิตหนึ่ งแห่ งสวรรค์ ที่นนั่ เองที่พวกเขาอยูใ่ นโลกแห่ งจิต
วิญญาณจวบจนกาลในการกลับคืนชี พโดยทัว่ หน้าที่จะเกิดขึ้นเมื่อพระบุตรของพระ
เจ้าเสด็จกลับมาเป็ นครั้งที่สองซึ่ งเป็ นไปตามพระวาจาของพระองค์ที่วา่ วิญญาณของ
ผูต้ ายจะกลับมารวมเป็ นหนึ่ งเดี ยวกับร่ างกายอีกครั้งและลุ กขึ้นมา ดังนั้น ทุกคนจะ
ได้รับตามที่สมควร โดยผูช้ อบธรรมจะได้รับอาณาจักรสวรรค์ ชีวิตที่ได้รับพระพร
และเป็ นนิรันดร์ ส่ วนคนบาปจะได้รับการลงทัณฑ์นิรันดร์
บาปที่กระทาโดยตั้งใจ หมายถึ งบาปที่ เรากระทาโดยผ่านเจตนารมณ์ ของ
ตนเอง
โดยไม่ ต้งั ใจ หมายถึง กระทาโดยไม่เจตนา
อาณาจักรแห่ งสวรรค์ หมายถึง ชีวติ นิรันดรและเป็ นสุ ขร่ วมกับพระเจ้า
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การภาวนาเพื่อผูท้ ี่ได้หลับไป

บทภาวนาก่ อนบทเรียน

ข้ าแต่ พระเจ้ าผู้ทรงประเสริ ฐยิ่ง โปรดประทานพระสิ ริแห่ งพระจิตเจ้ าของพระองค์
มายังเรา โปรดประทานความเข้ าใจและความเข้ มแข็งในพลังของจิตใจเรา เพื่อให้ ใน
การเข้ ารับการสอนทีป่ ระทานแก่ เรานั้นเราจักได้ เติบโตในพระสิ ริของพระองค์ พระผู้
ทรงสร้ างของเรา ในการปลอบประโลมของบิดามารดาของเรา และในคุณประโยชน์
ของพระศาสนจักรและแผ่นดินถิ่นฐานของเรา
ประเสริฐยิง่ หมายถึง มีความเวทนาและมีความกรุ ณาอย่างที่สุด
พระสิ ริแห่ งพระจิตเจ้ า หมายถึง พลังที่มองไม่เห็นของพระจิตเจ้า
พลังของจิตใจเรา หมายถึง ความสามารถในทางจิตใจ
พระศาสนจักร หมายถึง สังคมของคริ สต์ศาสนิกชนออร์ โธด็อกซ์ท้ งั มวล
แผ่นดินถิ่นฐาน หมายถึง ประเทศ แผ่นดินที่เราใช้ชีวติ อยู่
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บทภาวนานี้ เป็ นการถวายโดยตรงต่อพระบิดาที่เราเรี ยกว่าพระผูท้ รงสร้ าง
โดยในบทภาวนานี้เราวิงวอนพระองค์ให้ทรงส่ งพระจิตเจ้าลงมาเพื่อที่โดยอาศัยพระสิ ริข องพระองค์น้ ัน พระองค์จกั ทรงท าให้พ ลังของวิญญาณของเรา (จิ ต ใจ และ
เจตจานงค์) เข้มแข็ง เพื่อที่เมื่อเราได้ฟังคาสอนที่เตรี ยมไว้เบื้องหน้าเราแล้ว เราก็จะ
เติ บ โตเป็ นบุ ต รธิ ดาที่ อุ ทิ ศ ตนแด่ พ ระศาสนจัก รและเป็ นผูร้ ั บ ใช้ที่ มี ค วามเชื่ อ แก่
แผ่นดินถิ่นฐานของเราและให้การปลอบประโลมแก่บิดามารดาของเรา
ทั้ง นี้ เรายัง สามารถใช้บ ทภาวนาต่ อพระจิ ตเจ้า ที่ ว่า “ข้า แต่ พ ระบิ ดาแห่ ง
สวรรค์” ก่อนเข้าบทเรี ยนแทนบทภาวนานี้ได้
คาถาม : บทภาวนานี้ มีลกั ษณะอย่างไร บทภาวนานี้ เป็ นการสรรเสริ ญ ต่อ
ใคร เราขออะไรในบทภาวนานี้ พระศาสนจักรและแผ่นดิ นถิ่นฐานของเราหมายถึ ง
อะไร

บทภาวนาหลังบทเรียน

ข้ าแต่ พระผู้ทรงสร้ าง เราขอขอบพระคุณพระองค์ ที่ได้ ทรงเห็นชอบให้ เราเข้ ารั บการ
สั่ งสอนในพระสิ ริของพระองค์ โปรดประทานพระพรแก่ ผ้ ูที่อยู่เหนือเรา บิดามารดา
และครู บ าอาจารย์ ข องเราที่ไ ด้ นาพาเราไปสู่ ความตระหนั ก ถึ ง ความดี แ ละโปรด
ประทานให้ เรามีพลังและความเข้ มแข็งเพือ่ การศึกษาเล่าเรียนนีต้ ่ อไป
ทีพ่ ระองค์ ได้ ทรงเห็นชอบให้ เรา หมายถึง ที่พระองค์ทรงเห็นคุณค่าของเรา
ในพระสิ ริของพระองค์ หมายถึ ง ในความช่ วยเหลื อของพระองค์ที่เรามอง
ไม่เห็น
เข้ ารับ หมายถึง ฟังและเข้าใจอย่างตั้งใจ
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พระพร หมายถึง ประทานพระเมตตา
ความเข้ มแข็ง หมายถึง สุ ขภาพ ความตื่นตัว พละกาลัง
บทภาวนานี้ ถวายต่อพระบิดา ในบทภาวนานี้ ก่อนอื่ นเราต้องขอบพระคุ ณ
พระเจ้าที่ได้ประทานความช่วยเหลือเพื่อให้เราเข้าใจคาสอนที่เตรี ยมไว้เบื้องหน้าเรา
จากนั้นเราขอให้พระองค์ประทานพระเมตตาของพระองค์มายังผูท้ ี่อยูเ่ หนื อเรา บิดา
มารดาและครู บาอาจารย์ของเราที่ทาให้เราสามารถเรี ยนรู ้ ทุกสิ่ งที่ดีและมีประโยชน์
และท้ายสุ ดเราทูลขอให้พระองค์ประทานสุ ขภาพดีและความว่านอนสอนง่ายเพื่อให้
เราศึกษาเล่าเรี ยนต่อไปได้สาเร็ จ
ทั้งนี้ เรายังสามารถใช้บทภาวนาต่อพระมารดาพระเจ้าที่วา่ “เป็ นการประสบ
อย่างแท้จริ ง” หลังจบบทเรี ยนแทนบทภาวนานี้ได้
คาถาม : บทภาวนานี้ถวายโดยตรงต่อใคร เราขอบคุณพระเจ้าในตอนเริ่ มต้น
ทาไม เราทูลขออะไรในบทภาวนานี้

บทภาวนาก่ อนรับประทานอาหาร
สายตาของทุกคนเฝ้ ามองพระองค์ ด้วยความหวัง และพระองค์ ประทานอาหารแก่
พวกเขาตามฤดูกาล พระองค์ ทรงผายพระหัตถ์ และทรงเติมเต็มทุกชี วติ ด้ วยพระ
เกษมสาราญ (สดุดี 144:16-17)
ในบทภาวนานี้ เราแสดงความเชื่ อ ว่า พระเจ้า จะประทานให้เ รามี อาหาร
รับประทานในเวลาที่เหมาะสม เพราะพระองค์มิได้แต่เพียงประทานสิ่ งจาเป็ นในชี วิต
แก่ผคู ้ นเท่านั้นหากยังได้รวมถึงสิ่ งมีชีวติ ทั้งปวงอีกด้วย
ทั้งนี้ เรายังสามารถใช้บทภาวนาต่อเจ้าของเราที่วา่ “พระบิดาของเรา” ก่อน
รับประทานอาหารได้
คาถาม : เราสวดภาวนาก่ อนรั บประทานอาหารต่อใคร เราแสดงถึ งอะไรในบท
ภาวนานี้ พระเจ้าทรงเกี่ยวข้องกับสิ่ งมีชีวติ อย่างไร
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บทภาวนาหลังรับประทานอาหาร
ข้ าแต่ พระคริสต์ พระเจ้ าของเรา เราขอขอบพระคุณพระองค์ ที่ทรงทาให้ เรายินดีด้วย
ของขวัญทางโลก โปรดอย่ าทรงปิ ดกั้นพระอาณาจักรสวรรค์ ข้ าแต่ พระผู้ทรงช่ วยให้
รอด โปรดเสด็ จ มาช่ วยเราให้ ร อด ดั ง เช่ นที่ พ ระองค์ เ สด็ จ มาประทานสั น ติ สุ ข
ท่ ามกลางสานุศิษย์ ของพระองค์
ยินดี หมายถึง ตื้นตัน ปิ ติ
ของขวัญทางโลก หมายถึ ง สิ่ งที่ ดีในทางโลก นั่นคื อ สิ่ งที่ เรารั บประทาน
และดื่มบนโต๊ะอาหาร
พระอาณาจักรสวรรค์ หมายถึง ความสุ ขนิรันดรที่ผชู้ อบธรรมได้รับหลังจาก
ความตาย
ในบทภาวนานี้ เราขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ทรงหล่อเลี้ยงเราด้วยอาหาร เรา
ขอให้พระองค์ไม่ทรงปิ ดกั้นความสุ ขนิ รันดรหลังจากที่เราตาย เราพึงระลึกเช่นนี้ เมื่อ
เราได้รับสิ่ งดี ๆ จากโลก

คาถาม : หลังรับประทานอาหารเราใช้บทภาวนาใด ในบทภาวนานี้ เราขอบพระคุ ณ
พระเจ้า ส าหรั บ อะไร สิ่ ง ดี ๆ ของโลกหมายถึ ง อะไร อะไรที่ เ รี ย กว่ า เป็ นพระ
อาณาจักรสวรรค์
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บทภาวนายามเช้ า

เมื่อข้ าพระองค์ ตื่นขึน้ จากการหลับ ข้ าพระองค์ รีบรุ ดมายังพระองค์ ข้ าแต่ พระผู้เป็ น
เจ้ าผู้ทรงรักมนุษยชาติ และด้ วยพระกรุ ณาอันเปี่ ยมด้ วยความรั กนั้น ข้ าพระองค์ ต่อสู้
ดิน้ รนเพือ่ ทางานถวายพระองค์ และข้ าพระองค์ ภาวนาต่ อพระองค์ โปรดทรงช่ วยข้ า
พระองค์ ในทุกเวลาและในทุกสิ่ ง และโปรดทรงช่ วยข้ าพระองค์ ให้ รอดพ้ นจากทาง
โลกีย์ สิ่ งชั่ วร้ าย และการยั่วยุของปิ ศาจ และโปรดทรงช่ วยและนาทางข้ าพระองค์ ไป
ยังพระอาณาจักรนิรันดรของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงเป็ นพระผู้ทรงสร้ างของ
ข้ าพระองค์ ทั้งยังทรงเป็ นผู้ประทานและผู้ทรงจัดเตรี ยมทุกสิ่ งดี ความหวังทั้งปวง
ของข้ าพระองค์ น้ ันอยู่ในพระองค์ และข้ าพเจ้ า จะถวายพระสิ ริแด่ พระองค์ ตราบนี้
และตลอดกาล และตราบนานเท่านาน อาเมน
ผู้ทรงรักมนุษยชาติ หมายถึง ผูท้ ี่รักผูค้ น
ดิน้ รนต่ อสู้ เพือ่ ทางาน หมายถึง เร่ งรี บ พยายามทา
ในทุกสิ่ ง หมายถึง ในการกระทาทุกอย่าง
โลกีย์ สิ่ งชั่วร้ าย หมายถึง ความชัว่ ร้ายของโลก (การกระทาที่ไม่ดี)
การยัว่ ยุของปิ ศาจ หมายถึง การประจญของปิ ศาจ (วิญญาณชัว่ ร้าย) การยัว่ ยุ
ให้ทาผิด
ผู้ทรงจัดเตรียม หมายถึง ผูท้ ี่มองไปข้างหน้า ผูเ้ ตรี ยมการและดูแล
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บทภาวนายามคา่

ข้ า แต่ พ ระองค์ ผ้ ู ท รงเป็ นพระเจ้ า ของเรา ด้ ว ยท่ า นทรงประเสริ ฐ และทรงรั ก
มนุ ษยชาติ โปรดประทานอภัยแก่ ข้าพระองค์ ที่ได้ กระทาบาปในวันนี้ท้ังด้ วยวาจา
การกระทา และความคิด โปรดประทานการนอนหลับอย่ างสั นติและปราศจากการถูก
รบกวนแก่ ข้าพระองค์ และโปรดประทานทูตสวรรค์ ผ้ ูทรงปกป้องคุ้มครองเพื่อทรง
ปกปั กรั กษาข้ าพระองค์ จากความชั่ วร้ ายทั้งปวง เพราะพระองค์ ทรงเป็ นผู้ค้ ุมครอง
วิญญาณและร่ างกายของข้ าพระองค์ และข้ าพระองค์ ขอทูลถวายพระสิ ริแด่ พระองค์
พระบิดาเจ้ า และพระบุตรเจ้ า และพระจิตเจ้ า บัดนี้และตลอดไป และตราบนานเท่ า
นาน อาเมน
ความคิด หมายถึง จินตภาพ
ประเสริฐ หมายถึง กรุ ณา
ปราศจากการถูกรบกวน หมายถึง สงบ
ปกปักรักษา หมายถึง คุม้ ครองและรักษาให้ปลอดภัย
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บทที่ 3

ประวัติศาสตร์ ศักดิ์สิทธิ์
ของ
พันธสั ญญาเดิม
และ
พันธสั ญญาใหม่

พันธสัญญาเดิม

125

บทนา
ประวัติศาสตร์ แห่ งหนังสื อพันธสั ญญาเก่าและพันธสั ญญาใหม่
พระเจ้าทรงพระชนม์อยูใ่ นความรักตลอดเวลา ทรงเป็ นพระบิดาเจ้าที่รักใน
พระบุตรเจ้าและพระจิตเจ้า ดังที่พระบุตรเจ้าทรงรักในพระบิดาเจ้าและพระจิตเจ้า
และดังที่พระจิตเจ้าทรงรักในพระบิดาเจ้าและพระบุตรเจ้า
พระเจ้ าทรงเป็ นความรัก ( 1 ยน. 4:8)

การมีชีวติ ในความรักคือความปิ ติยินดีอนั ยิ่งใหญ่สูงสุ ดในพระเจ้า และพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ทุกๆ คนได้มีและได้รับความปิ ติยนิ ดีอนั ยิง่ ใหญ่ที่วา่ นี้
ด้วยเหตุผลนี้เองที่พระองค์ได้ทรงเนรมิตสถาปนาสร้างโลก
ในปฐมกาลเริ่ มแรกพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างเหล่าทูตสวรรค์ หลังจากนั้นก็ได้
ทรงเนรมิตสร้างโลกที่เราอยูก่ นั ในขณะนี้
พระเจ้า ได้ท รงประทานสติ ปั ญ ญาและจิ ตวิญ ญาณซึ่ งเป็ นอมตะแก่ เ หล่ า
มนุ ษย์ และให้เราทุกคนได้รับรู ้ได้ในพระเจ้าเพื่อที่จะได้เป็ นคนดีข้ ึน คือเป็ นมนุ ษย์
โดยสมบูรณ์ แบบที่ มีค วามรั กในพระเจ้า และต่อเพื่อนมนุ ษย์ด้วยกันเองด้วย สิ่ ง นี้
นี่เองจึงทาให้เราได้รับความปิ ติยนิ ดียงิ่ ในชีวติ ของความเป็ นมนุษย์ของเรา
แต่มนุษย์ได้ขดั พระประสงค์ของพระเจ้าคือได้กระทาบาปอันเป็ นการละเมิด
พระบัญญัติ บาปเหล่านี้ ทาให้เกิ ดความมืดมนขึ้นในจิตใจเราส่ งผลต่อร่ างกายให้เกิ ด
โรคภัย และถึ ง แก่ ค วามตายในที่ สุ ด ตัว ของมนุ ษ ย์เองไม่ มี ค วามเข็ม แข็ง พอที่ จ ะ
เอาชนะบาปและผลของบาปที่อยูใ่ นตัวเองได้ บาปเข้าไปเปลี่ ยนจิตสานึ กและจิตใจ
ของมนุษย์ ถ้าเปลี่ยนแปลงจิตใจและสานึ กในบาปได้ ความตายที่เกิ ดขึ้นจากบาปก็
จะถูกทาลายไป มีเพียงพระเจ้าจอมโยธาเท่านั้นที่ทรงกระทาอย่างนั้นได้
พระเจ้าผูท้ รงสดับทราบถึงทุกอย่างก่อนที่จะทรงมีการเนรมิตสร้างโลก
เมื่อมนุ ษย์คู่แรกได้กระทาบาปลงไป พระเจ้าได้ตรัสกับพวกเขาว่าจะมีองค์
ผูช้ ่ ว ยให้ รอดเสด็ จมาบนโลก คื อพระเยซู ค ริ ส ตเจ้า พระบุ ตรแห่ ง พระเจ้า ผูท้ ี่ ท รง
สามารถเอาชนะบาปและความตาย พระองค์จะทรงช่ วยกอบกู้เหล่ามวลมนุ ษย์จาก
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ความตายอันเป็ นนิรันดร์ นาพาพวกเขาเข้าสู่ ความรัก และชีวิตอันเป็ นนิรันดร์ ในพระ
เจ้า
ตลอดชัว่ ระยะเวลานับตั้งแต่การเนรมิตสร้ างโลกจนถึ งก่อนการเสด็จมาบน
โลกมนุษย์ขององค์พระผูไ้ ถ่น้ นั เราเรี ยกช่วงระยะเวลานั้นว่า พันธสั ญญาเก่ า คือเป็ น
ช่วงเวลาโบราณกาล (พระคัมภีร์เก่า) และเป็ นสัญญา หรื อ พันธสัญญาระหว่างพระ
เจ้ากับเหล่ามนุ ษย์ พันธสัญญาเดิ มนี้ เป็ นการเตรี ยมการและเตรี ยมความพร้อมของ
มนุษย์ในการรัลเสด็จองค์พระผูไ้ ถ่ มนุ ษย์ทุกคนจะต้องราลึกไว้วา่ มีพนั ธสัญญาแห่ ง
พระเจ้าที่จะต้องเชื่อและรอคอยถึงการเสด็จมาของพระคริ สต์
เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายแห่ งคาสัญญานี้ องค์พระผูไ้ ถ่ จึงได้เสด็มาบน
โลกมนุษย์ พระองค์คือพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า คือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเยซู
คริ สต์ของพวกเรา พระองค์ทรงได้รับการถวายพระนามว่า องค์ แห่ งพระพันธสั ญญา
ใหม่ ดังที่องค์พระเยซูคริ สตเจ้าได้ทรงปรากฏบนแผ่นดินโลก พระองค์ผทู ้ รงเอาชนะ
บาป และความตาย พระองค์ได้ทรงผูกพันธสัญญาใหม่กบั เหล่ามวลมนุ ษย์ หรื อเป็ น
ข้อสัญญาที่ว่าทุกอย่างที่เคยเป็ นความสุ ข ความปิ ติยินดีที่เคยสู ญหายไป อันหมายถึง
ชี วิตอันเป็ นนิ รันดร์ ใ นพระเจ้า จะได้รับกับคื นมาอี ก โดยผ่า นคริ สตศาสนจักรอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ของพระองค์ที่ได้ทรงสถาปนาไว้
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พันธสั ญญาเดิม
“ใน ปฐมกาล พระเจ้ า ทรง
เนรมิตสร้างฟ้ าและแผ่นดิน...”
(ปฐก. 1: 1).

การทรงเนรมิตสร้ างฟ้าสวรรค์ และสิ่ งทีม่ องไม่ เห็น
เมื่อดั้งเดิ มเริ่ มแรกนั้นมีแต่ความว่างเปล่า – นอกจากพระเจ้าแล้ว ก็ยงั ไม่มี
มนุ ษย์ ไม่มีโลก ไม่มีกาลเวลา – ไม่มีอะไรเลย แต่จากความว่างเปล่านี้ เองที่พระเจ้า
ได้ท รงสถาปนาจุ ด เริ่ ม ต้น ของการสร้ า ง ฟ้ าสวรรค์ ขึ้ น มา อัน เป็ น โลกแห่ ง จิ ต
วิญญาณทีม่ องไม่ เห็น ของเหล่าทูตสวรรค์ผรู้ ับใช้ของพระองค์
เทวทู ต สวรรค์ คื อ ผู้ไ ร้ ก ายาและไร้ ซ่ ึ งความมรณา เป็ นจิ ต วิ ญ ญาณอัน
ประกอบด้วย ประสาทสัมผัสทางจิต มีความประสงค์ที่จะเลือกและมีอานาจฤทธิ์ ธา
พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างพวกท่านขึ้นมาอย่างมากมายนับไม่ถว้ น และพวกท่านต่างมี
ฐานันดรศัก ดิ์ ที่ แตกต่า งกันระหว่า งกันและกัน มี การแบ่ งเป็ นกลุ่ ม และโดยอาศัย
อานาจ ของผูร้ ั บใช้พระเจ้า จึง มีก ารแบ่ งออกเป็ นลาดับ กลุ่ ม ผูท้ ี่มี อานาจสู งสุ ดใน
ระหว่างพวกท่านได้แก่ เซราฟิ ม seraphim, เฮรู วิม cherufim และ องค์อคั รเทวทูต
archangels.
เหล่าเทพทั้งหมดนี้ได้ถูกสร้างขึ้นจากความดีเพื่อที่พวกท่านจะรักในพระเจ้า
และรักกันและกัน จากชี วิตแห่ งความรักนี้ จะได้ประสบกับความสุ ข ความยินดีอนั
ยิ่งใหญ่ แต่พระเจ้าไม่ได้ใช้อานาจบังคับพวกท่านให้มี ความรัก ดังนั้นพระเจ้าจึง
ประทานเจตจานงเสรี ให้พวกท่านได้เลือก ไม่วา่ พวกท่านจะต้องการให้ตนเองรัก อยู่
ในพระเจ้า หรื อไม่
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ผูท้ ี่มีอานาจและบรรดาศักดิ์สูงที่สุดในเหล่าทวยเทพคือชื่อลูซิเฟอร์ Lucifer
ผูเ้ ต็มไปด้วยความอวดดีในพลังอานาจและฤทธิ์ เดชของตัวเอง จึงไม่ตอ้ งการที่จะรัก
และเชื่อฟังในพระเจ้า แต่ประสงค์จะเป็ นเหมือนอย่างพระเจ้า จึงเริ่ มใส่ ความพระเจ้า
และต่ อ ต้า น ปฏิ เ สธทุ ก อย่ า งในพระเจ้า มัน กลายเป็ น มารหรื อ ซาตาน ซึ่ งเป็ น
วิญญาณมืดที่ชั่วร้ าย คาว่า "มาร" หมายถึง “ผูใ้ ส่ ร้ายป้ ายสี ” และ คาว่า "ซาตาน"
หมาย ถึง “ศัตรู ” ของพระเจ้า และปฏิเสธความดีงามแห่ งพระเจ้า ซึ่ งวิญญาณชัว่ ร้าย
seduced นี้ เองที่ ล่ อ ลวงและเอาทู ต สวรรค์ อี ก หลายองค์ ไ ปเป็ นพวก ทู ต สวรรค์
เหล่านั้นกลายเป็ น วิญญาณชั่ วร้ าย เช่ นเดี ยวกันซึ่ งเรี ยกว่าเป็ น จิตชัว่ หรื อ ปี ศาจ
demons.
ดังนั้นแล้ว ได้มีองค์อคั รเทวทูตท่านหนึ่ งในเหล่าเทพผูส้ ู งสุ ดของพระเจ้าได้
ต่อต้านต่อเหล่ า มารซาตาน ท่ านมี ชื่ อเรี ย กว่าอัครเทวทู ตไมเคิ ล ท่ านเสด็จออกมา
เผชิ ญหน้าซาตานและว่า ‚ผูใ้ ดบังอาจตี เสมอพระเจ้า ไม่มีใครเที ยบเท่าพระเจ้าได้
ทั้งนั้น‛ จึงได้เกิดสงครามขึ้นในชั้นฟ้ าสวรรค์ ไมเคิลและเหล่าทวยเทพของพระองค์
ทรงทาสงครามต่อต้านพวกซาตาน และซาตานกับพวกปิ ศาจของมันก็ทาสงคราม
ต่อต้านพวกเทวทูต
แต่อานาจชัว่ ร้ายไม่สามารถต้านทานเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ ดั้งนั้น
ซาตานและพวกปิ ศาจของมันจึงร่ วงหล่นจากสวรรค์ดงั สายฟ้ าผ่าลงดินสู่ เบือ้ งต่า อัน
ได้แก่ ขุมนรก ซึ่ ง ‚ขุมนรก‛ และ ‚เบื้องต่า‛ เป็ นสถานที่ห่างไกลจากพระเจ้า และ
บัดนี้ได้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของเหล่าวิญญาณชัว่ ร้าย ที่นนั่ เองพวกนั้นจะตกอยูใ่ นห้วงทุกข์
ในจิตชัว่ ของตนเอง พวกมันไร้ซ่ ึ งพลังอานาจต่อพระเจ้า ไม่มีความสานึ กผิด มีแต่จิต
วิญญาณที่ หมกมุ่นอยู่ในความชัว่ ร้ ายที่ ไม่อาจนาจิตวิญญาณของตนไปในทางดี ได้
พวกมันพยายามใช้เล่ห์เหลี่ ยมเพทุบาย และล่อลวงมนุ ษย์ทุกคน ทาให้พวกเขาหลง
ผิดและเกิดตัณหาเพื่อให้เขาจักได้รับการสาปแช่ง
ด้วยเหตุฉะนี้ ความชั่ วร้ าย จึงได้ปรากฏในสิ่ งสร้ างของพระเจ้า คาว่าความ
ชัว่ ร้ายนั้นหมายถึงการกระทาทุกอย่างที่ตรงข้ามกับพระประสงค์ของพระเจ้า รวมทั้ง
ทุกสิ่ งที่ฝ่าฝื นพระประสงค์ของพระเจ้า
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ทูตสวรรค์ท้ งั หมดที่ยงั คงศรัทธาในพระเจ้านั้น จนถึงบัดนี้ พวกท่านก็ยงั คง
รัก ยินดี และประทับอยู่กบั พระเจ้า ทั้งยังปฏิ บตั ิตามพระประสงค์ของพระเจ้า พวก
ท่านยังคงยืนกรานในความดีและความรักของพระเจ้า ไม่มีทางที่จะหันเหจิตใจให้ไป
กระทาชัว่ และบาปได้ พวกท่านจึงถูกเรี ยกขานว่าเป็ น ทูตสวรรค์ ผ้ ูศักดิ์สิทธิ์ คาว่า
“ทูตสวรรค์” หมายถึ ง “ผูส้ ่ งสาร” พระเจ้าทรงส่ งพวกท่านให้เปิ ดเผยพระประสงค์
ของพระองค์แก่มนุษย์ ด้วยเหตุน้ ี พวกท่านจึงอยูใ่ นรู ปแบบของมนุษย์ที่มองเห็นได้
พระเจ้าประทาน ทูตสวรรค์ ผ้ ูค้ ุมครอง แก่คริ สตชนทุกคนในพิธีรับศีลล้าง
บาป ทูคสวรรค์น้ ีเป็ นผูค้ ุม้ ครองที่เรามองไม่เห็นไปตลอดชี วิตทางโลกของคนนั้น ทั้ง
ยังไม่ทอดทิ้งวิญญาณนั้นแม้กระทัง่ หลังจากความตาย
หมายเหตุ
เรื่ องราวในการเนรมิตโลกแห่ งสวรรค์และทูตสวรรค์น้ ี มี
รากฐานมาจากพระคัมภีร์ศกั ดิ์สิทธิ์ และอยูบ่ นพื้นฐานแห่งคาสอนของเหล่าอัครบิดร
ศักดิ์สิทธิ์ คณาจารย์ ของพระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ชี วิตในโลกของทู ตสวรรค์มี อยู่ในหนัง สื อ ของท่ า น
นักบุญ ดีโอนีซุส อะรี โอปากิต (Dionysius Areopagite) ลูกศิษย์ของนักบุญเปาโล
อัครสาวกและเป็ นพระสังฆราชองค์แรกแห่ งเอเธนส์ ในหนัง สื อของท่ าน มี ชื่ อว่า
“ฐานันดรศักดิ์ แห่ งสรวงสวรรค์” ได้ถูกประพันธ์ข้ ึนโดยอิงจากข้อความทุกแห่ งใน
พระคัมภีร์อนั ศักดิ์สิทธิ์ ซ่ ึ งได้กล่าวไว้เกี่ยวกับเหล่าทูตสวรรค์
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การเนรมิตสร้ างแผ่นดิน – โลก ขึน้ จากความว่างเปล่าจนเป็ นสิ่งที่
มองเห็นได้

หลังจากทรงเนรมิตรสร้างฟ้ าสวรรค์และเหล่าทูตสวรรค์แห่ งโลกแล้ว พระเจ้าทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นมาจากความว่างเปล่า โดยพระวจนะของพระองค์ คือทุกสิ่ ง
ที่ เรามองเห็ น อยู่รอบตัวค่ อ ย ๆ ถู ก เนรมิ ต สร้ า งขึ้ นโดยพระเจ้า เช่ น ท้องฟ้ าและ
แผ่นดินที่เรามองเห็นอยูใ่ นขณะนี้นี่เอง
พระเจ้าจะทรงเนรมิตสร้างโลกขึ้นมาได้ในทันทีก็ได้ แต่พระองค์ทรงมีพระประสงค์โดยเห็นควรให้โลกดารงอยูแ่ ละพัฒนาไปทีละขั้นตั้งแต่เริ่ มต้น พระองค์จึง
ไม่ทรงเนรมิตสร้างโลกขึ้นมาในทันทีทนั ใด หากแต่ทรงใช้ช่วงระยะเวลาหลายช่วง
ซึ่ งในพระคัมภีร์เรี ยกช่วงเวลาเช่นนี้วา่ ‚วัน‛
แต่ "วัน" ของการเนรมิตสร้างนี้ ไม่ใช่วนั อย่างที่เรารู ้จกั ซึ่ งมี 24 ชัว่ โมง วัน
ของเรานั้นขึ้นอยูก่ บั ดวงอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม ในสาม “วัน” แรกของการเนรมิตสร้าง
นั้น ดวงอาทิตย์น้ นั ยังไม่ได้ถูกเนรมิตสร้ างขึ้นมา นัน่ ก็หมายความว่าวันที่ระบุไว้ใน
บทปฐมกาลไม่ใช่วนั ตามแบบที่เราเข้าใจ ผูเ้ ผยพระวจนะท่านหนึ่ งคือท่านโมเสสได้
เขียนบันทึกไว้เป็ นภาษาฮิบรู โบราณ ซึ่ งในภาษาดังกล่าวนี้ ทั้งคาว่า ‚วัน‛ และคาว่า
ช่วงเวลา ต่างถูกใช้เรี ยกเป็ นคาเดียวกันว่า ยม เราไม่อาจรู ้แน่ชดั ได้วา่ วันเช่นว่านี้ เป็ น
แบบไหน ยิง่ กว่านั้น เรายังได้ทราบว่า “วันเดียวของพระเจ้ าเป็ นเหมือนกับพันปี และ
พันปี ก็เป็ นเหมือนกับวันเดียวของพระองค์ ” (2 ปต. 3:8; สดด. 90:4)
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อัครบิดรผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ แห่งพระศาสนจักรหลายท่านเชื่ อว่า ‚วัน‛ ที่เจ็ดของโลก
ยัง คงด าเนิ นต่ อไปจนถึ ง ปั จ จุ บ นั และหลัง จากการกลับ คื น ชี พ ของผูต้ ายก็ จะเริ่ ม
วันอนันตกาลทีแ่ ปด อันหมายถึงชีวติ นิรันดรในโลกหน้า ดังเช่นที่ ท่ านนักบุญยอห์ น
แห่ งดามัสกัส (แห่ งคริ สต์ศตวรรษที่แปด) ได้เขียนไว้เกี่ ยวกับการนี้ ว่า ‚เจ็ดยุคของ
โลกนี้ เริ่ มนับจากการทรงสร้ างฟ้ าสวรรค์และแผ่นดิ นโลกไปจนถึ งกาลอวสานและ
การกลับเป็ นขึ้นมาของมนุ ษย์ เพราะแม้ว่าแต่ละคนจะมีจุดจบของตัวเองก็ตาม แต่ก็
ยังมี กาลอวสานอันสิ้ นสุ ดกันถ้วนหน้าในวันกลับ เป็ นขึ้ นมาของมนุ ษย์โดยทัว่ กัน
แล้วยุคที่แปดก็จะมาถึง‛
นักบุญวาสิ ลีผ้ ูยิ่งใหญ่ ในช่ วงศตวรรษที่สี่ได้เขียนไว้ในหนังสื อของท่านชื่ อ หกวัน
แห่ งการเนรมิตสร้ าง (Hexaemeron) ไว้วา่ ‚ดังนั้น ไม่วา่ จะเรี ยกว่าหนึ่ งวันหรื อหนึ่ ง
ยุคก็หมายความอย่างเดียวกัน‛
ดัง นั้น ในช่ ว งเริ่ ม ต้น นั้น สิ่ ง ที่ พ ระเจ้า ทรงสร้ า งนั้น ไม่ ไ ด้มี รู ป ร่ า งหรื อ
รู ปแบบที่เฉพาะเจาะจง หากแต่ยงั ไร้รูปแบบและยังไม่พฒั นา (ดังเช่นหมอกหรื อน้ า)
และถูกปกคลุ มด้วยความมืด แล้วพระวิญญาณของพระเจ้าก็จุติข้ ึนเหนื อสิ่ งนั้นและ
ให้พลังชีวติ ต่อการดารงอยูแ่ ก่พวกมัน

หมายเหตุ พระคัมภีร์ศกั ดิ์สิทธิ์ เริ่ มต้นด้วยคาว่า: "ในปฐมกาลพระเจ้ า
สร้ าง ชั้น ฟ้าสวรรค์ และ แผ่นดินทั้งหลาย" (ปฐ 1, 1).
"ในปฐมกาล" ในภาษายิวเขียนว่า bereshit หมายถึง ‚ก่อนอื่นใด‛ หรื อ
“ที่จุดเริ่ มต้นของกาลเวลา” เนื่องจากก่อนหน้าของ bereshit นี้ จะมีก็แต่เพียงอนันตกาลเท่านั้น
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"ทรงเนรมิตสร้ าง" ในภาษายิวใช้คาว่า บารา (bara) หมายถึง สร้ างขึน้ จาก
ความว่างเปล่า ซึ่งมีความหมายต่างจากคาอีกคาหนึ่งของภาษายิวว่า ‚ACA‛ ที่แปลว่า
‚ทา สร้าง และก่อร่ างจากสสาร‛ ส่ วนคาว่า บารา (สร้างขึ้นจากความว่าเปล่า) นั้นถูก
นามาใช้เพียงสามครั้งในส่ วนของการเนรมิตสร้ างโลก ได้แก่ 1) ในปฐมกาล - การ
เนรมิตสร้ างเป็ นครั้งแรก 2) การเนรมิตสร้าง ‚วิญญาณที่มีชีวิต‛ – สัตว์ชนิดแรก ๆ
3) การเนรมิตสร้างมนุษย์
เกี่ ย วกับ ความเข้าใจบนฟ้ าและสรวงสวรรค์น้ นั ไม่ได้ให้คาจากัดความไว้
เพิ่มเติมลึกซึ้ งนัก ดังจะเห็นได้วา่ มันถูกเนรมิตสร้ างไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ มันเป็ น
สิ่ งที่สูงค่าที่สุดของการเนรมิตสร้างโลกแห่ งจิตวิญญาณคือเหล่าเทวทูตของพระเจ้า
ถัดไปจากนี้ ในพระคัมภีร์กล่าวถึง นภา แห่ ง ชั้ นฟ้า และจักรวาล แห่ งโลก ที่ถูกเรี ยก
ขานโดยพระเจ้า ว่าท้องฟ้ าเป็ นการราลึกถึงจุดสู งสุ ดของจิตวิญญาณแห่งฟ้ าสวรรค์
“แผ่ นดินก็ร้างและว่ างเปล่ า ความมืดอยู่เหนือน้า และพระวิญญาณของพระ
เจ้ าทรงปกอยู่เหนือน้านั้น (ปฐก. 1:2) ‚แผ่นดิน‛ ในที่น้ ี เป็ นที่เข้าใจว่าหมายถึงสสาร
ดั้งเดิมและยังคงไม่เป็ นรู ปเป็ นร่ างและเป็ นสิ่ งที่ในช่ วงหก ‚วัน‛ นั้น พระเจ้าทรงใช้
มันในการสร้ างและทรงเนรมิตโลกที่มองเห็นได้ซ่ ึ งก็คือจักรวาล อนึ่ ง สสารที่ไม่ได้
ถูกก่อร่ างขึ้นหรื อความสับสนวุน่ วายนั้นเรี ยกว่า น้า ซึ่ งเป็ นที่ว่างและน้ าอันสุ ดหยัง่
ถึงดังเช่นสสารที่คล้ายน้ าหรื อคล้ายหมอก
ความมืด อยู่เหนื อน้า หมายถึ ง ความสับ สนวุ่นวายทั้งปวงถู กปกคลุ มด้วย
ความมืดเนื่องจากปราศจากแสงสว่างโดยสิ้ นเชิง
และพระวิญญาณของพระเจ้าได้ปกคลุ มอยู่เหนื อไอสารเหล่านี้ และนี่ เป็ น
จุดเริ่ มต้นของความคิดสร้างสรรค์ แห่ งการทรงเนรมิตสร้างของพระเจ้า (ในที่น้ ี ได้มี
การให้ความหมายของคาว่า ปกคลุมอยู่เหนือ เป็ นภาษายิวไว้ว่า เป็ นการโอบอุม้ ทุ ก
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สิ่ ง ทุ ก อย่า งไว้ในตัวของมันเองเป็ นเหมื อนดังแม่ นกที่ ก างปี กของตนเองออกเพื่ อ
ห่อหุ ม้ และให้ความอบอุ่นแก่เหล่าลูกนกของตนเอง) การทรงดารงอยูข่ องพระจิตเจ้า
ตั้งแต่ก่อนเริ่ มแรกของทุกสิ่ งนั้น เป็ นที่เข้าใจได้ว่าพลังของทุกสิ่ งนั้นสัมพันธ์อยู่ใน
พระเจ้า ทั้งความจาเป็ นต่อการศึกษาและพัฒนาของตัวมันเอง
ทั้งสามลักษณ์ ของพระตรี เอกานุ ภาพเจ้านั้นมี ส่วนร่ วมในการทรงเนรมิ ต
สร้างโลกอย่างเท่าเทียมกัน คือพระบิดาเจ้า และพระบุตรเจ้า และพระจิตเจ้า เป็ นสาม
ลักษณ์ที่รวมกันเป็ นหนึ่ งเดียวเป็ นพระเจ้าองค์เดียว ไม่แยกจากกัน คาว่า “องค์พระเจ้า” ในที่น้ ี ถูกจัดวางไว้เป็ นรู ปคาพหูพจน์ "Elo-gim" คือ เหล่ าองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
(ซึ่ งรู ปคาเอกพจน์คือ Eloah หรื อ El - พระเจ้า) และ คาว่า "สร้ าง" คือ "บารา" อยู่
ในรู ปคาเอกพจน์ ดังนั้นแล้วข้อความต้นฉบับของ พระคัมภีร์ยวิ ในบรรทัดแรกแสดง
ให้เห็นถึงแก่นแท้ของ ลักษณ์ท้ งั สามของพระเจ้า ดังที่เขียนไว้วา่ “ในปฐมกาล เหล่ า
พระผู้เป็ นเจ้ า คือ (พระตรี เอกนุภาพเจ้า) ทรงเนรมิตสร้าง ฟ้ าและแผ่นดิน”
เกี่ยวกับพระตรี เอกานุ ภาพเจ้านั้น ยังได้เขียนระบุไว้อย่างชัดเจนในบทสดุดี
ของพระคัมภีร์พนั ธสัญญาเดิ ม ว่า “โดยพระวาทะของพระเจ้าฟ้ าสวรรค์ก็ถูกสร้ าง
ขึ้นมา กับทั้งบริ วารทั้งปวง ก็ดว้ ยลมพระโอษฐ์ของพระองค์” (สดด 33,6) ในที่น้ ี มีคา
ว่า “โดยพระวาทะ” ซึ่ งก็คือ พระบุตร ส่ วนคาว่า “ของพระเจ้า” คือ พระบิดาเจ้ า
และคาว่า “ลมพระโอษฐ์ของพระองค์” ซึ่ งก็คือ พระจิตศักดิ์สิทธิ์เจ้ า
พระเยซูคริ สต์ผทู้ รงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า ในพระวรสารได้เรี ยกโดยตรง
ว่าเป็ น “พระวาทะ” “ในปฐมกาลพระวาทะดารงอยู่ และพระวาทะทรงสถิตอยูก่ บั
พระเจ้า และพระวาทะทรงเป็ นพระเจ้า ในปฐมกาลพระองค์ทรงดารงอยูก่ บั พระเจ้า
พระเจ้าทรงสร้างสิ่ งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะ ในบรรดาสิ่ งที่เป็ นมานั้น ไม่มีสักสิ่ ง
เดียวที่เป็ นอยูน่ อกเหนือพระวาทะ” (ยน 1:1-3)
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สิ่ ง เหล่ า นี้ จาเป็ นและส าคัญอย่า งยิ่งต่ อพวกเราทุ กๆคนที่ จะต้องรั บ ทราบ
เพราะการสร้างโลกนั้นจะเป็ นไปไม่ได้หากพระบุตรของพระเจ้ามิได้มีพระประสงค์
โดยสมัครพระทัยที่จะทรงรับพระทรมานแห่ งกางเขนเพื่อทรงไถ่โลกนี้ “เพราะว่ า
โดยพระองค์ (พระบุตรเจ้ า) สรรพสิ่ งได้ ถูกสร้ างขึน้ ทั้งในท้ องฟ้ าและที่ แผ่ นดินโลก
สิ่ งซึ่ งประจักษ์ แก่ ตาและซึ่ งไม่ ประจักษ์ แก่ ตา ไม่ ว่าจะเป็ นเทวบัลลังก์ หรื อเป็ นเทพ
อาณาจักร หรื อเป็ นเทพผู้ครองหรื อศักดิ เทพ สรรพสิ่ งทั้งสิ ้น ได้ ถูกสร้ างขึ น้ โดย
พระองค์ และเพื่อพระองค์ พระองค์ ทรงดารงอยู่ก่อนสรรพสิ่ งทั้งปวง และสรรพสิ่ ง
ทั้งปวงเป็ นระเบี ยบอยู่โดยพระองค์ พระองค์ ทรงเป็ นศี รษะของกาย คื อคริ สตจักร
พระองค์ ทรงเป็ นปฐม เป็ นผู้แรกที่ ทรงเป็ นขึน้ มาจากความตาย เพื่อพระองค์ จะได้
ทรงเป็ นเอกในสรรพสิ่ งทั้งปวง เพราะว่ าพระเจ้ าทรงพอพระทัย ที่จะให้ ความบริ บูรณ์
ทั้งสิ ้นธารงในพระองค์ และโดยพระองค์ ให้ สิ่งสารพัดกลับคื นดีกับพระเจ้ า ไม่ ว่าสิ่ ง
นั้นจะอยู่ในแผ่ นดินโลกหรื อในสวรรค์ พระองค์ ทรงทาให้ มีสันติภาพด้ วยพระโลหิ ต
แห่ งกางเขนของพระองค์ ” (คลส 1:16-20)
และ พระเจ้าทรงตรัสว่าว่า จงเกิดความสว่ าง ความสว่างก็เกิดขึ้น พระเจ้า
ทรงเรี ยกความสว่างนั้นว่า วัน และความมืดนั้นว่า คืน มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็ นวัน
แรก และนี้เป็ นการเนรมิตสร้ างโลก “วัน” แรกของพระองค์
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การสนทนาเกีย่ วกับวันแรกของการทรงเนรมิตสร้ าง
กาเนิดแรกเริ่ มของการเนรมิตสร้างโลก อย่างมีรากฐาน ของพระเจ้าคือความ
สว่าง “พระเจ้ าตรั สว่ า จงเกิดความสว่ าง ความสว่ างก็เกิดขึ้น พระเจ้ าทรงเห็นว่ า
ความสว่ างนั้นดี และทรงแยกความสว่ างออกจากความมืด พระเจ้ าทรงเรี ยกความ
สว่างนั้นว่า วัน และความมืดนั้นว่า คืน มีเวลาเย็นและเวลาเช้ าเป็ นวันแรก” (ปฐ 1: 35)
อาจดูเป็ นเรื่ องแปลกที่การเนรมิตสร้างโลกในวันแรกของพระเจ้า ก็ปรากฏ
แสงสว่างแล้ว อีกทั้งกลางวันและกลางคืนก็หมุนเวียนกันนับตั้งแต่วนั แรกของการ
ทรงเนรมิตสร้างทั้ง ๆ ที่ยงั ไม่มีดวงอาทิตย์และดวงสว่างอันประเสริ ฐใด ๆ เกิ ดขึ้ น

พันธสัญญาเดิม

137

ด้วยซ้ าไป นี่เป็ นข้ออ้างของพวกที่ไม่เชื่ อในพระเจ้าเมื่อสมัยศตวรรษที่สิบแปด (วอล
แตร์ , Voltaire, ผูเ้ ขียนสารานุกรม และอื่น ๆ) ใช้ดูหมิ่นพระคัมภีร์ศกั ดิ์สิทธิ์ คนที่น่า
สมเพชพวกนี้ ไม่ได้คิดเลยว่าการเย้ยหยันด้วยความเขลาของตนนี้ จะย้อนกลับมาเข้า
หาตัวเอง
ธรรมชาติของแสงสว่างนั้นไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ดวงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว (เช่ น
เปลวเพลิงและไฟฟ้ า) แสงสว่างแม้จะไม่ใช่ท้ งั หมดนั้นล้วนรวมศูนย์อยูใ่ นดวงไฟอัน
ประเสริ ฐในภายหลังโดยเป็ นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า
แสงเป็ นผลของการขึ้นลงของคลื่ นพลังงาน (อีเธอร์ ) ซึ่ งปั จจุบนั อาศัยดวง
อาทิตย์เป็ นปฐมภูมิในการผลิ ตแต่ปัจจุบนั ก็สามารถใช้แหล่งอื่นในการผลิ ตแสงได้
เช่ นกัน หากแสงสว่างในยุคแรกสามารถมี มาได้มาก่อนที่ ดวงอาทิ ตย์จะถูกเนรมิต
สร้าง ทั้งยังอาจเป็ นดังเช่ นอานุ ภาพแสงสว่างจากขั้วโลกเหนื อที่เป็ นผลมาจากแรง
ประจุของกระแสไฟฟ้ าสองขั้วที่ ต่างกันมาบรรจบกันแล้ว จึ งเห็ นได้ว่าแสง (แบบ
อานุ ภาพแสงสว่างจากขั้วโลกเหนื อ) จึงเริ่ มขึ้นในเวลาที่เฉพาะเจาะจง จากนั้นก็จะ
เปล่งแสงอย่างเจิดจ้าที่สุดแล้วก็จะค่อย ๆ เลื อนรางจนเกื อบจะดับสนิ ท ทั้งนี้ จากที่
ปรากฏพระคัมภีร์น้ นั วันและคืนก็สามารถเกิดขึ้นได้ในลักษณะเช่นนี้ ก่อนที่จะมีดวง
อาทิ ตย์ และยามค่ าและยามเช้าก็มีข้ ึ นได้โดยสอดคล้องกับปทัฏฐานในกาหนดวัน
และเวลา
มีนกั วิจารณ์บางคน ให้คาอธิ บายว่า "Erev" และคาว่า "boker" ซึ่ งเป็ น
ภาษายิวโบราณว่าหมายถึ งยามค่ าและยามเช้า และยังมีอีกความหมายว่า ‚สับสน
ปะปน‛ และ ‚เป็ นระเบียบ‛ ท่านนักบุญยอห์น คริ สโซสดอมผูม้ ีวาจาดุจทองกล่าวว่า
“(โมเสส) เรี ยกสิ้ นสุ ดวันและสิ้ นสุ ดคืนว่าหนึ่งวัน เพื่อที่จะเป็ นการวางระเบียบและ
ลาดับต่อเนื่องแก่สิ่งที่เรามองเห็นได้ (โลก) และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนขึ้น‛
เราควรระลึกไว้เสมอว่าวิทยาศาสตร์ น้ นั ไม่มีขอบเขตจากัดความรู ้ในตัวของ
วิทยาศาสตร์ เอง เพราะยิง่ วิทยาศาสตร์ เรี ยนรู ้มากขึ้นเท่าใด ขอบเขตของสิ่ งที่ไม่รู้ก็ยิ่ง
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เผยออกมา ดังนั้น วิทยาศาสตร์ จึงไม่มีวนั ที่จะให้ ‚ข้อยุติ‛ ได้ นี่ เป็ นสิ่ งที่ได้รับการ
พิสูจน์มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง แม้กระทัง่ ทุกวันนี้ก็ยงั ได้รับการพิสูจน์อีกเช่นกัน
หลายทศวรรษที่ผา่ นมานี้ วิทยาศาสตร์ ได้กล่าว ‚ข้อยุติ‛ โดยวิทยาศาสตร์ ได้
พิสูจน์สิ่งที่เคยเป็ นเพียงสมมติฐานทางปรัชญาตามแนวคิดของกรี กโบราณ เช่น สิ่ งที่
เรี ยกว่า สสารขั้นปฐมภูมิ อันประกอบด้วย อนุภาคขั้นสุ ดท้ ายของสสาร นั้นไม่ทีทาง
ที่จะถูกแบ่งแยกได้อย่างสิ้ นเชิง ดังนั้น จึงเห็นชอบให้ใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้เรี ยก
อนุภาคของสสารนี้วา่ ‚อะตอม‛ ซึ่ งเป็ นคาในภาษากรี กแปลว่า ‚แบ่งแยกไม่ได้‛
แต่ ล่ า สุ ด ความ ก้า วหน้า ทาง วิ ท ยาศาสตร์ ได้ เปิ ดเผยงานของ นัก
วิทยาศาสตร์ ซ่ ึ ง จนถึงบัดนี้ก็ยงั เป็ นจุดคือ "ความสิ้นสุ ด" ของวัตถุสาร
แม้วา่ อะตอมจะเป็ นหน่วยทางสสารที่เล็กที่สุด แต่ทว่ามันมีจานวนมหาศาล
ในระบบจักรวาลนี้ รองคิดด้วยตัวของพวกเราดูสิวา่ ใน “ระบบจักรวาล” ทั้งหมดเต็ม
ไปด้วยสะสารขนาดเล็กเหล่านี้ ในใจกลางของอะตอมเหล่านี้ เต็มไปด้วยสสารขนาด
เล็ ก ที่ เป็ นหั ว ใจส าคัญของมัน หรื อแม้แ ต่ “ดวงอาทิต ย์ ” ที่ มี ป ระจุ นิ วเคลี ย สแห่ ง
อะตอม เป็ นแกนในดวงอาทิตย์แผ่รังสี อิเล็กตรอนโอบล้อมโลก เหล่าดาวเคราะห์ที่มี
รังสี อิเล็กตรอนของดวงอาทิตย์ล้อมรอบอยู่ ก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ ด้วยความเร็ วที่
หนึ่งพันล้ า นรอบ ต่อวินาที ทุ ก ๆ หน่ วยประจุ ของอะตอมแก่ นสาร ที่ มี อยู่ใ นดวง
อาทิตย์ก่อเกิดเป็ นประจุพลังงานโปตรอน “ประจุบวก” ส่ วนรังสี อิเล็กตรอน ที่โอบ
ล้อมโลกนั้นมี ประจุพลังงานที่เป็ นลบ ดังนั้น นิ วเคลี ยสอะตอมที่อยูแ่ กนกลางดวง
อาทิตย์จะดึงดูดอิเล็กตรอนไว้ และก่อให้เกิดกฎในการเหนี่ ยวรั้งของแรงผลักดันเป็ น
วงโคจรเพื่ อ ลดความเร็ ว ของการหมุ น ของโลกรอบดวงอาทิ ต ย์ใ ห้ ล ดลง และ
ล้อมรอบโลกของเรามีประจุอะตอมต่าง ๆ ที่อยูใ่ นระบบดาวเคราะห์โอบล้อมเราอยู่
อี ก มากมาย (ตามหมวด 96) ในตารางประจุ อ งค์ ป ระกอบของอะตอม ของ
Mendeleev (นักวิทยาศาสตร์ ชาวรัสเซีย)
นอกจากนั้นนักฟิ สิ กส์ อิเล็กทรอนิ กส์ สมัยใหม่ยงั ค้นพบว่า แก่ นสารของ
อนุภาคอะตอม แม้จะมีขนาดเล็กมากเสี ยจนไม่น่าเชื่ อแต่องค์ประกอบของความเล็ก
อนุภาคตัวนี้ มันยังเป็ นอนุภาคองค์ ประกอบของร่ างกายมนุษย์ เราด้ วย แก่ นสารของ
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อนุภาคอะตอม มีองค์ประกอบไปที่มีชื่อเรี ยกว่า โปรตอน และ นิวตรอน ดังกล่าว
เชื่ อมต่อระหว่างกัน ในระบบสัมพันธ์ของจานวนโมเลกุลจาเพาะ อันมีจานวนที่ไม่
สามารถทราบแน่นชัดได้ในหน่วยโมเลกุลนั้น
ตั้งแต่มีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ทางโครงสร้ างของโมเลกุลแห่ งอะตอม
แล้ว ในการเปิ ดโปงความสมบูรณ์ แห่ งโลก เป็ นการบ่งบอกถึ งพระปรี ชาญาณแห่ ง
องค์ผทู ้ รงเนรมิตสร้าง และในรากลึกทางความเข้าใจแห่ งสมดุลของการเปลี่ยนแปลง
ทางวัตถุสะสารนั้นแทบจะเป็ นการเข้าใจได้เลยว่า พวกมันไม่มีตวั ตนแห่ งการคงอยู่
ในตอนนี้
วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่คน้ พบ ว่ า ปฐมภู มิของสสาร ซึ่ งคือ พลังงาน และ
รู ปแบบแห่ งปฐมภูมิที่เห็นได้ของพลังงานคือ พลังงานแสง ตอนนี้ ก็เป็ นเหตุผลที่
ชัดเจนในการขจัดข้อกังขาของต้นเรื่ องที่ว่า ทาไมพระเจ้าจึงทรงเนรมิตสร้างแสง
สว่างก่อนเมื่อครั้งทรงเริ่ มต้นก่อร่ างสร้างสสารในปฐมกาล
ดังนั้นในบรรทัดแรกของพระคัมภีร์ ที่ได้ส่งทอดกันมารุ่ นต่อรุ่ น มี ปรากฎ
ให้เห็นเด่นชัดต่อการเป็ นพยานยืนกรานได้วา่ พระคัมภีร์ศกั ดิ์สิทธิ์ นี้ มีแรงบันดาลใจ
อันมาจากพระเป็ นเจ้ า หาไม่แล้วท่านท่านโมเสส จะทราบได้อย่างไรว่าการเนรมิต
สร้างโลกนั้นจะต้องถูกเริ่ มต้นสร้างแสงสว่างเป็ นลาดับแรก จึงกลายเป็ นว่ าสิ่ งนี้เพิ่ง
จะกลายเป็ นสมบัติทางวิทยาศาสตร์ แห่ งศตวรรษที่ ยีส่ ิ บ อย่างนั้นหรือ?
ดังที่แผ่นศิลาบัญญัติสิบประการของท่านโมเสสเป็ นนั้นเป็ นการเผยสาแดง
แรงบันดาลใจอันมาจาก พระเป็ นเจ้ า ที่เป็ นความลับแห่ งการเนรมิตสร้าง – วัตถุสาร
ที่ไม่มีมนุษย์ผใู ้ ดเห็นได้ ในช่วงเวลานั้น
ตั้งแต่มีการค้นพบพลังงานอะตอม "ชี วิตแห่ งมวลสารของอะตอม” ในช่วง
เวลาชี วิตของพวกเราในขณะนี้ เป็ นเพียงการพิสูจน์ความเป็ นจริ ง แห่ งพระผูเ้ ป็ นเจ้า
เท่านั้น
‚ข้ าแต่ พระเจ้ า งานของพระองค์ น่าอัศจรรย์ นัก พระองค์ ทรงเนรมิตสร้ างทุก
สิ่ งขึน้ มาด้ วยพระปรี ชาญาณ‛
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การสนทนาเกีย่ วกับวันที่สองของการทรงเนรมิตสร้ าง
ในวันที่ “สอง” พระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง ท้ องฟ้าของโลกนี้ - ที่พ้ืนที่กว้าง
ใหญ่ที่เหยียดเหนือเราและ โอบล้อมแผ่นดินไว้ คือท้องฟ้ าที่เรามองเห็นอยูใ่ นขณะนี้

การเนรมิตสร้างของวันที่ ‚สอง‛ คือท้องฟ้ า และพระเจ้ าตรั สสั่ งว่ า จงมี
ภาคพืน้ ในระหว่ างน้า แยกน้าออกจากกั น พระเจ้ าทรงสร้ างภาคพืน้ นั้นขึน้ แล้ วทรง
แยกนา้ ทีอ่ ยู่ใต้ ภาคพืน้ ออกจากนา้ ทีอ่ ยู่เหนือภาคพืน้ ก็เป็ นดังนั้น พระเจ้ าจึงทรงเรียก
ภาคพืน้ นั้นว่ า ฟ้า มีเวลาเย็น และเวลาเช้ า เป็ นวันที่สอง (ปฐก 1:6-8) ภาคพื้นคือ
บรรยากาศหรื อเรี ยกว่าเป็ นสวรรค์ที่ สามารถมองเห็ นได้ (ท้องฟ้ า) จุ ดก าเนิ ดของ
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ท้องฟ้ าหรื อสวรรค์ที่สามารถมองเห็ นได้น้ นั เป็ นที่ เข้าใจได้ว่า มวลสสารเหลวอัน
กว้างใหญ่เหลื อคณานับที่มีมาแต่ดึกดาบรรพ์น้ นั โดยอาศัยพระบัญชาของพระเจ้าจึง
แยกออกจากกันเป็ นล้านๆ อาณาจักรซึ่ งหมุนรอบแกนของตนเองและมีวงโคจรเป็ น
ของตัวเอง อวกาศที่ปรากฏอยู่ระหว่ างอาณาจักรเหล่ านี้กลายเป็ นท้ องฟ้า เพราะใน
อวกาศนี้เองที่พระเจ้าได้ทรงทาให้โลกที่ถูกสร้างขึ้นใหม่น้ นั เคลื่อนตัวได้อย่างมัน่ คง
โดยอาศัยกฎแห่ งแรงดึงดูดที่ชดั เจนและแน่นอนได้เพื่อที่อาณาจักรเหล่านั้นจะได้ไม่
ชนปะทะกันและไม่เคลื่อนตัวขัดขวางแนวโคจรของกันและกัน น้ าที่อยูเ่ หนื อภาคพื้น
นั้นคืออาณาจักรที่มีสภาพเป็ นของเหลวซึ่ งภายหลังได้แข็งตัวขึ้ นและเริ่ มส่ องแสง
และเปล่งประกายอยูเ่ หนื อศีรษะของเรานับตั้งแต่วนั ที่สี่ของการเนรมิตสร้าง ส่ วนน้ า
ที่อยูใ่ ต้ภาคพื้นนั้นคือดาวเคราะห์โลกที่แผ่ขยายอยูใ่ ต้เท้าของเรา ทั้งหมดที่กล่าวมานี้
ยังใช้ชื่อเรี ยกว่าน้ าเพราะในวันที่สองของการเนรมิตสร้างนั้นยังไม่ได้รับการสถาปนา
ให้มีความมัน่ คงและยังไม่ได้อยูใ่ นรู ปแบบที่สมบูรณ์
จึงเป็ นการสมควรที่จะให้ความสาคัญกับครู ที่สาคัญยิ่งท่านหนึ่ งแห่ งพระศา
สนจักรคือ ท่านนักบุ ญยอห์นแห่ งดามาสกัส ผูท้ ี่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่แปด ในบท
ร้องสรรเสริ ญ (Irmos) ที่ 3 ชั้นเสี ยงที่ 5 ที่ได้กล่าวไว้วา่ “ใครคือท่านผูม้ ีอานาจเหนื อ
ที่ได้ทาการกาหนดเนรมิตโลกเหนื อความว่างเปล่า และได้ทาการหยุดความป็ นภาระ
นั้นอยู่ชวั่ คราว โดยท่า นผูท้ รงฤทธิ์ ธานุ ภาพ” ท่านนักบุ ญยอห์ นแห่ งดามัสกัส ได้
ค้น พบว่ า ความจริ ง ทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ผ่ า นมาหลายศตวรรษ ก่ อ นช่ ว งเวลาที่
วิทยาศาสตร์ จะเข้าใจเสี ยอีก
ใน "วันที่สาม" ของการทรงเนรมิตสร้ างโลก พระเจ้าได้ทรงรวบรวมน้ าซึ่ ง
อยู่ภายใต้ฟ ากฟ้ าสวรรค์เข้าไว้ใ นที่ ราบเดี ย วกัน แล้ว พื้นที่แห้ ง ก็ ป รากฏ แล้ว
พระองค์ท รงเรี ย กมันว่า แผ่ นดิ น และทรงเรี ย กน้ าที่ รวมเข้า ไว้ด้วยกันว่า ทะเล
พระองค์ทรงบัญชาให้แผ่นดินก่อกาเนิ ด พืชพันธุ์ ต้ นหญ้ า และต้ นไมเขียวขจี แล้ว
แผ่นดินก็ถูกปกคลุมด้วยต้นหญ้ารวมทั้งพืชพันธุ์และต้นไม้ทุกชนิด
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การสนทนาเกีย่ วกับวันที่สามของการทรงเนรมิตสร้ าง
ต่อจากนั้นแผ่นดินโลกได้รับการเนรมิตสร้างให้มีสิ่งมีชีวิตที่เป็ นเพียงพืชไม้
ใบหญ้ายืนต้น “พระเจ้ าทรงตรั สว่ า น้าที่อยู่ใต้ ฟ้าจงรวมอยู่แห่ งเดียวกัน ที่แห้ งจง
ปรากฏขึน้ ก็เป็ นดังนั้น พระเจ้ าจึงทรงเรียกที่แห้ งนั้นว่ า แผ่ นดิน และที่ซึ่งน้ารวมกัน
นั้นว่ า ทะเล พระเจ้ าทรงเห็นว่ าดี พระเจ้ าตรัสว่ า แผ่ นดินจงเกิดพืช คือ ผักหญ้ าที่มี
เมล็ดและต้ นไม้ ที่ออกผล มีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่ นดิน ก็เป็ นดังนั้น
แผ่นดินก็เกิดพืช คือผักหญ้ าที่มีเมล็ดตามชนิดของมัน และต้ นไม้ ที่ออกผลมีเมล็ดใน
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ผลตามชนิดของมัน พระเจ้ าทรงเห็นว่ าดี มีเวลาเย็นและเวลาเช้ า เป็ นวันที่สาม”
(ปฐก. 1: 9-13) การแบ่งแยกน้ าออกจากพื้นดินแห้งในวันที่สามนั้นพึงเข้าใจด้วยว่า
ไม่ ใ ช่ แ ต่ เ พี ย งการแยกน้ า ที่ มี อ ยู่แ ล้ว ออกจากส่ ว นต่ า ง ๆ ของแผ่ น ดิ น ที่ มี ค วาม
หนาแน่ นกว่า น้ าในขณะนั้นยังไม่ได้มีรูปแบบและองค์ประกอบทางเคมีอย่างที่เรา
รู้จกั ในปัจจุบนั ประการแรก โดยอาศัยพระวจนะแห่งการเนรมิตสร้างของพระเจ้านั้น
สสารที่ ไร้ รูปและไร้ ระเบียบบนดาวเคราะห์ของเรานั้นปรากฏเป็ นสองรู ปแบบใน
วัน ที่ ส ามซึ่ งได้ท รงเนรมิ ต น้ า และแผ่น ดิ น แห้ ง โดยส าหรั บ แผ่น ดิ น แห้ ง นั้น ได้
ก่อให้เกิ ดรู ปร่ างต่าง ๆ ของน้ าบนพื้นผิวในทันที ไม่ว่าจะเป็ นแม่น้ า ทะเลสาบ และ
ทะเล ประการที่สอง ดาวเคราะห์ของเราถูกห่ อหุ ้มปกคลุมด้วยชั้นบรรยากาศบาง ๆ
และโปร่ งแสง ทั้งยังมี กลุ่มแก๊ ส ที่รวมตัวกันอีกเป็ นจานวนมาก ประการที่สาม บน
พื้นที่แห้งเองนั้น พระวจนะแห่งการเนรมิตสร้างไม่ได้หมายถึงแต่เพียงพื้นผิวโลกที่มี
ภูเขา หุ บเหว และส่ วนอื่นเท่านั้น แต่ยงั รวมถึ งส่ วนที่อยู่ขา้ งใต้ดว้ ย ไม่ว่าจะเป็ นชั้น
ของดิ น โลหะ แร่ ธาตุ และอื่ น ๆ ประการที่สี่ ด้วยพระบัญชาพิเศษของพระผูท้ รง
เนรมิตสร้างนั้น พืชพันธุ์ทุกชนิดที่จะมีได้ก็ปรากฏบนแผ่นดิน ประการสุ ดท้ าย แม้วา่
ผูจ้ ารึ กบทปฐมกาลกล่าวถึ งแต่เรื่ องโลก แต่เราต้องถื อว่าในวันที่ สามของการสร้ าง
โลกนั้น มวลสารอื่ น ๆ ที่ มื ดมนและไร้ ระเบี ยบของรู ปกายอันประเสริ ฐนั้นได้รับ
รู ปแบบที่ แน่ นอนแล้วตามแต่วตั ถุ ประสงค์ เราควรยึดถื อเช่ นนี้ บนพื้นฐานที่ ว่าใน
วันที่สองและสี่ พระเจ้าทรงดาเนินจักรวาลทั้งปวง ดังนั้น จึงไม่ควรกล่าวว่าวันที่สาม
ทั้งวันนั้นเป็ นการอุทิศให้โลกเพียงอย่างเดี ยวซึ่ งถื อเป็ นเพียงจุดเล็ก ๆ ในการสร้าง
จักรวาลทั้งปวง เราอาจมองภาพของการเนรมิตสร้างในวันที่สามได้ชดั เจนยิ่งขึ้นดังนี้
โลกในขณะนั้นยัง คงเป็ นทะเลที่ ก ว้า งใหญ่ แล้ว พระเจ้า ตรั ส ว่า น้ า ที่อ ยู่ใ ต้ ฟ้ าจง
รวมอยู่แห่ งเดียวกัน ที่แห้ งจงปรากฏขึ้น ก็เป็ นดังนั้น สสารที่กลัน่ ตัวและค่อยๆ เย็น
ตัวลงในบางแห่ ง ก็ ถู ก ยกขึ้ น บางแห่ ง ก็ จมตัวลง ที่ สู ง ห่ า งไกลจากน้ า ก็ ก ลายเป็ น
พื้นดินแห้ง น้ าไหลลงสู่ ความกดอากาศต่าและหลุมแอ่งและเกิดเป็ น ทะเล พระเจ้ าจึง
ทรงเรี ยกที่แห้ งนั้นว่ า แผ่ นดิน และที่ซึ่งน้ารวมกันนั้นว่ า ทะเล พระเจ้ าทรงเห็นว่ าดี
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แผ่นดินในขณะนั้นยังไม่ได้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการเนรมิตสร้ าง นัน่ คือยัง
ไม่มีสิ่งมี ชีวิตอยู่บนแผ่นดิ น จะมี ก็แต่เพียงความแห้งแล้ง หน้าผาไร้ ชีวิตที่ เฝ้ ามอง
สายน้ าอย่างหม่นหมอง ครั้นเมื่อเป็ นไปตามพระบัญชาให้เกิ ดน้ าและแผ่นดิ นแห้ง
แล้วก็เกิดเป็ นปั จจัยที่จาเป็ นสาหรับสิ่ งมีชีวิตขึ้นมา และโดยอาศัยพระวจนะของพระ
เจ้าจึงไม่รีรอที่จุดเริ่ มต้นของชี วิตจะอุบตั ิข้ ึนในรู ปแบบของพืชพันธุ์ พระเจ้ าตรั สว่ า
แผ่ นดินจงเกิดพืช คือ ผักหญ้ าที่มีเมล็ดและต้ นไม้ ที่ออกผล มีเมล็ดในผลตามชนิด
ของมันบนแผ่ นดิน ก็เป็ นดังนั้น... พระเจ้ าทรงเห็นว่ าดี มีเวลาเย็นและเวลาเช้ า เป็ น
วันทีส่ าม
ในทางการวิทยาศาสตร์ เป็ นที่ รู้กนั ดี ว่า ต้นไม้เล็ก ๆ นั้นสามารถเจริ ญงอก
งามจนมีขนาดใหญ่ได้ ดังเช่นต้นเฟิ ร์ นหรื อตะไคร้น้ าขนาดเล็กก็คงจะเรี ยกได้วา่ เป็ น
พืชที่มีขนาดใหญ่ในช่วงเวลานั้นของการเนรมิต แต่พืชเหล่านี้ มนั เจริ ญงอกงามขึ้นมา
ได้อย่างไรโดยไร้แสงจากพระอาทิตย์หรื อพระจันทร์ ในเมื่อพระอาทิตย์ถูกเนรมิตร
สร้ างขึ้นในวันที่สี่ของการสร้ างโลก แต่หลักการของการวิเคราะห์และวิจยั ในที่น้ ี ก็
เหมื อนกับหลายที่ อื่น ๆ เช่ นกันที่ ว่า เกิ ดขึ้ นจากหลักการสัจธรรมที่ ว่าไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงและต้านทานได้ของการเปลี่ ยนไปของสิ่ งที่มีอยู่อีกทั้งยังได้เคยมีการ
ทดลองก าเนิ ด แสงสว่ า งจากไฟฟ้ าเพื่ อ การเจริ ญเติ บ โตของพื ช สี เขี ย ว มี
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ท่ า นหนึ่ งชื่ อ ว่ า ฟามี น ซึ น ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลส าคัญ ใน
ความสัมพันธ์ ที่แม้แต่การใช้แสงสว่างของตะเกี ยงน้ ามันมาช่ วยก็สามารถเพิ่มแสง
สว่างได้ ฉะนั้นจึงมีคาถามเกิดขึ้นว่า ในลักษณะการวินิจฉัยทางวิทยาศาสตร์ น้ นั เป็ น
การเสี ยเวลาโดยเปล่าประโยชน์หรื อไม่ สิ่ งที่ มีความสาคัญมากกว่าคือ ในเหตุผลที่
แสดงออกมานี้ เป็ นการขยายลักษณะที่เป็ นอย่างอื่นอย่างจริ ง ๆ ในโลกนี้ ที่มีปรากฏ
เป็ นลักษณะทางกายภาพของสิ่ งมีชีวติ และที่มีสืบทอดมาแต่ก่อนโบราณกาล บนโลก
นี้ ก็ มี ต้น ไม้สี เขี ย วมาแต่ ก่ อนแล้ว และที่ ไ หนมี ต้นไม้หรื อ พื ช ไม้สี เขี ย วที่ น้ ันก็ จ ะ
สามารถพบเจอกับ สิ่ ง มี ชี วิ ต ได้ หรื อ แม้แ ต่ ป ะการั ง หรื อ พื ช น้ า ใต้ท ้อ งทะเลก็ จ ะ
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สามารถพบรู ปแบบของสิ่ งมี ชีวิตที่ อยูร่ ่ วมกันได้เช่ นกัน แต่อะไรที่มีตวั ตนเกิ ดขึ้ น
มาแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะขจัดมันออกไปได้ แม้ช้ นั เปลืกโลกแต่ละชั้นก็เช่นกันที่มนั
เชื่อมต่อกันอยูก่ ็ไม่สามารถที่จะไปแยกมันออกจากกันได้ และก็ไม่มีอะไรที่จะผ่าทลุ
มันเข้าไปได้ตลอด ในทางตรงกันข้า มในช่ วงระยะเวลาที่ เปลี่ ยนไปตามกาลเวลา
หลายพันปี โลกก็มีวิวฒั นาการของการเปลี่ยนไปของตัวมัน นั้นก็คือภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลานั้นเอง
แม้ก ระทั้ง ต้น ไม้สี เ ขี ย วก็ มี พ ัฒ นาการแห่ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ อ ยู่ ภ ายใต้
อิ ท ธิ พ ลของแสงสว่า งที่ อ าจเป็ นแม้แ สงแรกเริ่ ม เพี ย งเล็ ก น้อ ยก็ ต ามแต่ ม ัน ก็ ไ ม่
สามารถที่ จะพัฒนาได้อย่างสมบู รณ์ ใ นสภาวะเช่ นนี้ ตามกฏแห่ ง สภาวะและการ
พัฒนาอันสมบูรณ์ มนั จะต้องมีอะไรที่มาช่วยค้ าจุลไว้ต่อจากนี้ ตามขนาดรู ปร่ างและ
สภาวะของมันที่ดารงอยู่ในยุคที่มีแต่หินล้อมรอบอยู่ในขณะนั้นก็ไม่มีอะไรมากไป
กว่าสี เขียวของมัน และก็ยงั ไม่มีผลไม้ใด ๆ จากต้นเลย ตามหลักทางความต้องการ
ทางกายภาพมันจึงต้องการแสงจากดวงอาทิตย์
ใน วันที่สี่ของการเนรมิตสร้ างโลก ของพระเจ้า พระเจ้าทรงเนรมิตสร้ าง
ดวงอาทิตย์ ให้ส่องแสงสว่างบนโลก ทั้งได้ทรงเนรมิตสร้าง ดวงจันทร์ และ ดวงดาว
ต่า ง ๆ อี ก ด้วย ซึ่ ง จนถึ ง บัดนี้ ก็ ได้มีก ารแบ่ งแยกช่ วงระยะเวลาเป็ น กลางวัน และ
กลางคืน เริ่ มเวลาแห่งวัน เป็ นเดือน และเป็ นปี ตามลาดับ
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การสนทนาเกีย่ วกับวันที่สี่ของการทรงเนรมิตสร้ าง
ในระหว่างการสร้ างโลกในวันที่สี่น้ ี พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างดวงสว่างเพื่อ
ส่ องสว่างแก่ทุกสรรพสิ่ งบนแผ่นดินโลก “และพระเจ้ าทรงตรัสว่ า จงส่ งแสงสว่ างแก่
สรรพสิ่ งเหนือแผ่ นดินโลกทั้งหมด (เพื่อมีแสงสว่ างบนโลก) และเพื่อเป็ นการแยก
วัน ออก จาก คืน และเพื่อให้ มีฤดูกาล เวลา วัน และปี และพวกมันจะส่ องแสงสว่ าง
เหนือแผ่ นดินโลกตามกาลเวลาตลอดไป และก็เป็ นอย่ างนั้น และพระเจ้ าทรงเนรมิต
สร้ างดวงส่ องสว่ างขนาดใหญ่ หนึ่งดวงสาหรั บส่ อ งสว่ างในเวลากลางวัน และทรง
เนรมิตสร้ างดวงส่ อสว่ างขนาดรองลงมาสาหรับส่ องสว่ างในเวลากลางคืน และพระ
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เจ้ ายังได้ ทรงเนรมิ ตสร้ า งเหล่ า ดวงดาวให้ ส่องแสงระยิบระยับบนท้ องฟ้าในเวลา
กลางคืนอีกด้ วย และพระเจ้ าทรงเห็นว่ าดี และจึงมีเป็ นเวลา เย็น และเวลาเช้ า เป็ น
วันทีส่ ี่ (ปฐก. 1:14-19)
พระบัญชาของพระผูท้ รงเนรมิตสร้าง จงบังเกิดเหล่ าดวงส่ องสว่ าง ดังจะ
เห็นได้วา่ ความหมายอันแตกต่างกับคาบัญชาอันก่อนของพระเจ้าที่ตรัสว่า จงบังเกิด
แสง ....นา้ จงรวมตัวกัน และคาบัญชาเหล่านี้ให้ความหมายได้วา่ สรรสิ่ งของวัตถุต่าง
ไม่ได้ถูกบัญชาเนรมิตสร้างขึ้นในวันแรก ณ ที่น้ ีบ่งบอกให้เห็นได้วา่ แต่เป็ นการสร้าง
องค์ประกอบเตรี ยมไว้สาหรับรองรับสรรพสิ่ งวัตถุท้ งั มวล
ดังนั้นควรจะจิ นตนาการเช่ นไรถึ งการกาเนิ ดแห่ งดวงส่ องสว่างอันเป็ นนิ
รันดร์ น้ ี ความเป็ นพื้นฐานของสสารแห่ งวัตถุ ที่มีอยู่ภายในของดวงส่ องสว่างนี้ ได้มี
อยู่ ก่ อ นหน้า วัน ที่ สี่ แ ล้ว พวกมัน เป็ นน้ า ที่ ป กคลุ ม อยู่ เ หนื อ พื้ น ผิ ว ที่ มี ส ะสารอัน
หลากหลายอยู่ในตัวของมัน ที่ได้กล่าวมาแล้วในวันที่สองของการทรงเนรมิตสร้าง
โลก และในสสารบางตัวของวันที่สองนี้ นี่เองก็มีประกอบอยู่ในวันที่สี่ของการทรง
เนรมิตสร้ างโลก ทว่าแสงสว่างที่มาจากดวงส่ องสว่างนี้ มีองค์ประกอบภายในของ
มัน เพิ่ ม ขึ้ นมาอี ก มัน จึ ง มี ล ั ก ษณะรู ปลัก ษณ์ แ ละหน้ า ที่ ที่ เ ข้ ม ข้น ขึ้ น และใน
องค์ประกอบเช่นนี้ของมันเองจึงเกิดแสงสว่างในตัวของมันเองขึ้นมา หรื อจะเรี ยกได้
ตามคาเรี ยกขานของมนุ ษย์ทวั่ ไปว่า พระอาทิตย์ และดางดาวที่มีแสงสว่างในตัวของ
มันเอง และตัวองค์ประกอบของสสารอื่นที่มีอยูใ่ นความมืดก็ยงั อยูใ่ นความมืดที่เป็ น
สสารของตัวมันเองต่อไป แต่ตามพระปรี ชาญาณขององค์พระผูส้ ร้ างนั้น ดวงส่ อง
สว่างที่กาเนิ ดแสงด้วยตัวของมันเองหรื อที่เรี ยกว่าพระอาทิตย์น้ นั ก็ยงั ส่ งแสงสว่าง
ของมันไปกระทบกับดาวดวงอื่นที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ทาให้เกิดแสงสว่างได้อีก
เช่ นกัน ดังตัวอย่างเช่ น พระจันทร์ ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ และดาวดวงอื่นในจักรวาล
เป็ นต้น

การสนทนาเกีย่ วกับวันที่ห้าของการทรงเนรมิตสร้ าง

ในวันที่ห้าสิ่ งมีชีวิตที่อยู่ในน้ าและบนท้องฟ้ าถูกสร้ างขึ้น “พระเจ้ าตรั สว่ า
นา้ จงอุดมด้ วยฝูงสั ตว์ ที่มีชีวิต และนกจงบินไปมาข้ ามฟ้าเหนือแผ่ นดิน พระเจ้ าทรง
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สร้ างสั ตว์ทะเลขนาดใหญ่ และสั ตว์ทมี่ ีชีวติ นานาชนิด ซึ่งแหวกว่ ายอยู่ในน้าเป็ นฝูง ๆ
ตามชนิดของมัน และนกต่ าง ๆ ตามชนิดของมัน พระเจ้ าทรงเห็นว่าดี พระเจ้ าจึงทรง
อวยพระพรแก่ สัตว์ เหล่ านั้นว่ า จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มน้าในทะเลและให้ นกทวี
มากขึน้ บนแผ่นดินมีเวลาเย็นและเวลาเช้ า เป็ นวันทีห่ ้ า” (ปฐก.1:20-23)
วันที่ ห้ าของการเนรมิตสร้ างโลก ตามพระดารัสของพระเจ้าทรงเนรมิตให้
ในน้ าเกิ ดสิ่ งมีชีวิตขึ้น คือ สัตว์เลื้ อยคลาน ครึ่ งบกครึ่ งน้ าทุกชนิ ด แมลงสัตว์น้ าทุ ก
ชนิด สัตว์น้ าขนาดใหญ่ทุกชนิ ด และปลาทุกชนิ ด และบนท้องฟ้ าเหนื อแผ่นดินก็ได้
ทรงเนรมิตรสร้างเหล่าฝูงนกให้บินอยู่
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การสนทนาเกีย่ วกับวันที่หกของการทรงเนรมิตสร้ าง
ในวันที่หกซึ่ งเป็ นวันสุ ดท้ายของการเนรมิตสร้างโลกของพระเจ้า พระองค์
ทรงเนรมิตสร้างสัตว์ที่มีชีวติ บนโลกและทรงเนรมิตสร้างมนุษย์เป็ นวาระท้ายสุ ด
ในวันที่ หก ของการทรงเนรมิ ตสร้ างโลกตามพระดารัสของพระเจ้าทรง
เนรมิตให้เกิดสิ่ งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณบนแผ่นดินโลก นั้นก็คือเหล่าบรรดาสัตว์เลี้ยง
ทุกชนิดและสัตว์ป่าทุกชนิด และท้ายที่สุดพระองค์ได้ทรงเนรมิตสร้าง มนุษย์ ที่เป็ น
ผูช้ าย และมนุ ษย์ที่เป็ นผูห้ ญิง ให้มีรูปลักษณะที่เหมือนพระเจ้า นั้นก็คือ ความมี จิต
วิญญาณที่เหมือนในพระองค์
หลังจากที่พระเจ้าทรงเสร็ จสิ้ นภารกิจของการทรงเนรมิตสร้างมนุ ษย์ท้ งั วัตถุ
และสรรพสิ่ งทั้งมวลที่มองเห็นได้แห่งโลก สุ ดท้ายในวันที่หกแล้ว พระเจ้าก็ทรงเห็น
ว่าดี
ในช่ วงเวลาหลัง จากนั้นแล้ว ก็ คื อในวันที่ เจ็ด เหล่ า นัก บุ ญ อัค รบิ ดรแห่ ง
คริ สตจักรผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ ได้สอนไว้วา่ พระเจ้าทรงหยุดพักจากภาระกิจของพระองค์ใน
วันนี้ พระเจ้าได้ทรงอานวยพรและทรงกระทาให้วนั นี้เป็ นวันที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ดังที่เรี ยกกัน
ว่า วันสะบาโต คือเป็ นวันที่หยุดพักทุกสิ่ ง และทรงมีบญั ญัติไว้วา่ เพื่อให้เหล่ามนุ ษย์
ได้หยุดพักในหน้าที่การงานของตนในวันที่เจ็ด และเพื่อที่จะให้พวกเขาได้ภาวนาต่อ
พระเจ้าอย่างใกล้ชิด ในวันนี้ พระองค์จึงทรงกระทาให้วนั นี้ เป็ นวันที่ หยุดพักจาก
หน้าที่การงานทางโลกทั้งปวง – เพือ่ ให้ เป็ นวันฉลอง
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ในวันสุ ดท้า ยของการทรงเนรมิ ตสร้ างโลกของพระเจ้า พระองค์ไ ด้ทรง
เนรมิ ตให้โลกได้มีสิ่งมี ชีวิต และปล่ อยให้มนั พัฒนาตัวของมันเองไปตามรู ปแบบ
และกฏของธรรมชาติ แต่ในช่ วงเวลาเดี ยวกันพระเจ้าก็มิได้ทรงละทิ้งสิ่ งที่พระองค์
ทรงเนรมิ ตสร้ างขึ้ นมา พระองค์ได้ทรงดูแลประทานสิ่ งที่จาเป็ นสาหรั บทุก ๆ คน
สาหรับดารงชีวติ อยู่ การดูแลของพระองค์ในที่น้ ีพวกเราเรี ยกกันว่า “การกระทาของ
พระเจ้ า”
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การสร้ างมนุษย์ คู่แรกของพระเจ้ า
พระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างมนุ ษ ย์อย่างเป็ นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสิ่ ง
เนรมิตสร้ างอื่นของพระองค์ คือก่อนการเนรมิตสร้างของพระเจ้า ในพระตรี เอกานุ ภาพเจ้าของพระองค์ได้ทรงยืนยันถึงพระประสงค์ของพระองค์เองทรงตรัสว่า “ให้ เรา
เนรมิตสร้ างมนุษย์ ที่มีลักษณะเหมือนเราและมีรูปลักษณ์ คล้ ายกับเรา” และพระเจ้าก็
ทรงเนรมิตสร้างมนุ ษย์ข้ ึนมาจากดิ น คือจากสิ่ งสารพัดที่ได้ทรงเนรมิตมร้างแผ่นดิ น
โลกขึ้นมา และได้ทรงเป่ าลมหายใจของพระองค์ลงบนใบหน้าของมนุษย์เพื่อให้ ลมหายใจแห่ งชีวติ นั้นก็คือได้ทรงมอบวิญญาณที่มีเสรี มีความคิด มีชีวิต และเป็ นอมตะ
ที่เป็ นรู ปลักษณ์และมีความเหมือนในพระเจ้า และก็ได้เกิ ดเป็ นมนุ ษย์ที่มีความเป็ น
อมตะทางจิ ตวิญญาณ ที่ เรี ยกว่า “จิตวิญญาณที่เป็ นมีจากพระเจ้า ” หรื อมีความเป็ น
อมตะทางจิ ตวิญญาณนั้นเอง นั้นจึ งทาให้มนุ ษย์ทุก ๆ คนมี ความแตกต่างจากสัตว์
โลกทัว่ ๆไป
ดั้งนั้นแล้ว พวกเราจึ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสองโลกด้วยกันคื อ โลกแห่ งเนื้ อ
หนังที่มองเห็นได้บนแผ่นดินโลก และเราก็ยงั เป็ นส่ วนหนึ่ งของโลกแห่ งจิตวิญญาณ
อันเป็ นนิรันดร์ ที่มองไม่เห็นด้วยเช่นกัน
และพระเจ้าได้ทรงให้ชื่อเรี ยกแก่มนุ ษย์ผแู ้ รกนี้ วา่ อดัม ที่มีความหมายว่าถูก
นามาจากดิ น และพระเจ้าได้ทรงสร้ างสวนแห่ ง สวรรค์ ขึ้นและได้ทรงให้อดัมผูน้ ้ ี
คอยดูและรักษาสวนนี้ไว้
ในสวนสวรรค์แห่ งนี้ มีตน้ ไม้ทุก ๆ ต้นที่เจริ ญงอกงามและออกผลเป็ นอย่าง
ดี และในระหว่างไม้เหล่านี้ มีอยูส่ องต้นที่มีความพิเศษ ต้นที่หนึ่ งมีชื่อเรี ยกว่า ต้ นไม้
แห่ งชีวติ อีกต้นหนึ่งมีชื่อเรี ยกว่า ต้ นไม้ แห่ งสานึกในความดีและชั่ ว ถ้าผูใ้ ดได้กินผล
จากต้นไม้แห่งชีวติ ผูน้ ้ นั จะมีพลังชีวติ ที่ไร้จากการเจ็บป่ วย และจะมีชีวิตทางเนื้ อหนัง
ที่เป็ นอมตะ และถ้าผูใ้ ดได้กินผลแห่งสานึกในความดีและความชัว่ ผูน้ ้ นั ก็จะสานึ กได้
ในความดีและความชัว่ พระเจ้าได้ทรงบัญชามนุ ษย์วา่ “ผลจากต้ นไม้ ทุกต้ นในสวน
สวรรค์ แห่ งนี้ให้ กินได้ ยกเว้ นผลจากต้ นไม้ แห่ งชี วิต และผลจากต้ นไม้ แห่ งสานึกใน
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ความดีและชั่ ว ที่ทรงห้ ามไม่ ให้ กินเพราะว่ า ถ้ าเจ้ ากินผลจากต้ นไม้ สองต้ นนี้เมื่อไหร่
เจ้ าจะต้ องตาย”
จากนั้นพระเจ้าทรงบัญชาให้อดัมเรี ยกชื่ อสัตว์ทุกชนิดตามสายพันธุ์ ของมัน
ทั้งที่ บินอยู่ในอากาศด้วย แต่ ในระหว่างสัตว์เหล่ า นี้ อดัม ก็ไม่ เจอผูช้ ่ วยที่ เหมื อน
ตัวเองเลย ฉะนั้นพระเจ้าทรงทาให้ อดัมหลับสนิ ท หลังจากนั้นแล้วพระเจ้าได้ดึงเอา
ซี่โครงของเขาออกมาซี่ หนึ่งแล้วปิ ดไว้ดว้ ยเนื้ อหนังของเขาอย่างเดิม และจากซี่ โครง
ของ อดัม นี้ พระเจ้าได้ทรงสร้างให้เป็ นมนุ ษย์ผหู ้ ญิง อดัมได้เรี ยกชื่ อนางว่า เอวา ซึ่ ง
แปลว่า มารดาแห่งมนุษย์ท้ งั มวล
พระเจ้าได้ทรงประทานพรแก่ มนุ ษย์คู่แรกที่ พระองค์ทรงสร้ างไว้ในสวน
สวรรค์ของพระองค์ และพระเจ้าได้ทรงตรัสแก่พวกเขาว่า “จงออกลูก และให้ กาเนิด
มากมาย ให้ เต็มแผ่ นดิน และจงควบคุมอยู่เหนือมัน”

พระเจ้าทรงประทานพรแก่มนุษย์คู่แรกบนสวรรค์
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เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างให้เป็ นมนุษย์ผหู้ ญิงจากกระดูกซี่ โครงของมนุษย์ผู้
แรก และพระเจ้าได้ทรงตรัสสั่งพวกเราไว้วา่ มนุษย์ทุก ๆ คนมีกาเนิ ดมาจากกายและ
จิตวิญญาณเดียวกัน เพราะฉะนั้นจงเป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน และจงรักและดูแลซึ่ งกันและ
กัน
อ้างอิง ปฐก. 2 :7-9, 2:15-25, 1:27-29, 5:1-2

การดารงชีวิตของมนุษย์ คู่แรกในสวนสวรรค์
สวนสวรรค์แห่ งโลกที่ พ ระเจ้า ได้เนรมิ ตสร้ า งให้ม นุ ษ ย์คู่แรกอยู่คื อ อดัม
และ อีวา เคยตั้งอยูท่ ี่ทวีปเอเชี ย คาบกึ่งอยูร่ ะหว่างแม่น้ าไทกิส (Tigris) และแม่น้ ายูเฟรติส (Euphrates)
ชี วิตของมนุ ษย์คู่แรกในสวนสวรรค์ในครั้ นนั้น เต็มไปด้วยความปิ ติยินดี
และความสงบสุ ข มโนธรรมแห่ งความรู ้ สึกผิดชอบชัว่ ดีของพวกเขาในครั้นนั้นมีแต่
ความสงบเสงี่ยม มีจิตใจที่สะอาดบริ สุทธิ์ มีความคิดที่ใสซื่ อ ไม่มีความเจ็บป่ วย ไม่มี
ความตาย ไม่ จาเป็ นต้องใช้เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม มี ค วามพึ ง พอใจที่ เพี ย งพอในทุ ก ๆ สิ่ ง
อาหารที่นามากินก็เป็ นเพียงผลไม้ในสวนสวรรค์ที่มีอยูเ่ ท่านั้น
สัตว์ป่าที่ อาศัยอยู่ในสวนแห่ งนี้ ก็ไม่ดุร้าย และไม่เคยทาร้ ายซึ่ งกันและกัน
อาหารที่พวกมันกินก็คือต้นหญ้าและต้นพืชที่ข้ ึนอยูใ่ นสวนแห่ งนั้น และมันก็ไม่กลัว
มนุษย์ ทั้งพวกมันก็เป็ นมิตรและก็เชื่อฟังมนุษย์ดว้ ย
สิ่ งที่สาคัญที่สุดที่อดัมและอีวาได้กระทาคือสวดภาวนา นั้นก็คือการที่พวก
เขาสนทนากับพระเจ้า พระเจ้าได้ทรงปรากฎแก่พวกเขาเป็ นตัวตนที่มองเห็นได้ เป็ น
ดังบิดาและบุตร คือพวกเขาสื่ อสารขอต่อพระเจ้าในทุกสิ่ งที่พวกเขามีความต้องการที่
จาเป็ นเท่านั้น
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ ดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงสร้างเหล่าทูตสวรรค์ เพื่อที่
พวกเขาจะได้รักในพระเจ้าและรักซึ่ งกันและกัน และการได้มีส่วนร่ วมในความปิ ติยินดี อนั ยิ่งใหญ่แห่ งชี วิตในความรักในพระเจ้านั้นพระเจ้าได้ทรงสร้ างให้พวกเขามี
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ความอิสระที่จะเลือกได้ท้ งั หมดว่าเลือกที่จะรักหรื อไม่รักในพระองค์ เพราะถ้าไร้ซ่ ึ ง
อิสระแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีความรักได้อย่างแท้จริ ง เพราะความรักที่เลือกได้น้ นั คือ
ความปิ ติยนิ ดีที่เติมเต็มความต้องการ ที่เราจะรักใครสักคนได้อย่างเต็มเปี่ ยม
การมี มนุ ษย์ในครั้งแรกเริ่ มนั้น พวกเขามีความสมบูรณ์ แบบน้อยกว่าเหล่ า
เทวดาที่พระเจ้าได้ทรงสร้ าง ดั้งนั้นพระเจ้าจึงไม่ทรงเนรมิตรสร้ างมนุ ษย์ให้มีความ
ปราถนาที่จะเลือกรักหรื อยอมรับได้ในขณะนั้นในทันที เหมือนเหล่าเทวดาที่พระเจ้า
ได้ทรงสร้าง
พระเจ้าเริ่ มสอนเรื่ องความรักให้แก่มนุ ษย์ ด้วยเหตุน้ ี พระองค์ก็ได้ทรงมอบ
พระบัญชาอย่างง่าย ๆ บางส่ วนให้พวกเขาปฏิ บตั ิตาม นั้นก็คือ จงอย่ากิ นผลไม้จาก
ต้นไม้แห่ งความสานึ กดี และชัว่ ในการประพฤติตามพระบัญชาและพระประสงค์
ของพระเจ้านี้ พวกเขาสามารถประพฤติตามได้พร้ อมทั้งมี ความรั กต่อพระองค์ใน
เวลาเดียวกัน พวกเขาเริ่ มเชื่อฟังและปฏิบตั ิตาม จากพระบัญชาอย่างง่าย ๆ เริ่ มไปจน
ยากขึ้น พร้อมทั้งมีความรักในพระองค์เสริ มควบคู่ไปด้วยอย่างบริ บูรณ์ในจิตใจของ
พวกเขา อดัม และ อีวา ประกอบไปด้วยความรักและความสุ ขที่จะเชื่อฟังในพระเจ้า
และในอาณาจักรแห่ งสวนสวรรค์ท้ งั หมดของพระเจ้าเติมไปด้วยพระประสงค์ของ
พระเจ้า และทุกอย่างนั้นก็อยูภ่ ายใต้พระบัญชาของพระองค์

อ้างอิง: ดูพระคัมภีร์ในหนังสื อ ปฐมกาล : 2: 10 -14; 2:25
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การตกอยู่ในบาป

ซาตาน มีความริ ษยาต่อมนุ ษย์ที่มีชีวิตอันมีความสุ ขแห่ งสวนสวรรค์แห่ งนี้
จึงคิดแผนการที่จะทาลายพวกเขาออกไปจากอาณาจักรสวนสวรรค์แห่ งพระเจ้า มัน
จึงได้แปลงกายมาเป็ นงู และมันได้หลบซ่ อนตัวเองอยู่ในกิ่ งไม้ของต้นไม้แห่ งความ
สานึกดีและชัว่ และเมื่อ อีวา เดินผ่านมาใกล้ตน้ ไม้แห่ งนั้น ซาตานก็เริ่ มหลอกล่อ อีวา เพื่อที่จะให้เธอกินผลจากต้นไม้ตน้ นี้ อันเป็ นต้นไม้ที่พระเจ้าทรงมีพระบัญชาสั่ง
ห้ามไว้ไม่ให้กิน คาพูดที่เป็ นกลลวงของซาตานที่มีผลต่ออีวานั้นคือ “จริ งหรื อที่พระเจ้าไม่มีพระประสงค์บญ
ั ชาให้พวกเจ้า กิ นผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวนสวรรค์ของ
พระองค์แห่งนี้”
“ไม่จริ ง” คาตอบของอี วาต่อซาตาน “ผลจากต้นไม้ทุ กต้นในสวนสวรรค์
แห่งนี้เราสามารถกินได้ ยกเว้นผลของต้นไม้ที่อยูก่ ลางสวนแห่ งนี้ ที่พระเจ้าทรงตรัส
และมีพระบัญชาว่าห้ามกิน และห้ามถูกต้องมันโดยเด็ดขาด เพื่อที่เจ้าจะไม่ตอ้ งตาย”

พันธสัญญาเดิม

156

แต่ซาตานใช้พดู คาโกหกเพื่อที่จะล่อลวง อีวา มันกล่าวว่า “ไม่จริ งหรอก เจ้า
จะไม่ตายแต่เจ้าจะรับรู ้ในพระเจ้าถ้าเจ้ากิ นผลนี้ เข้าไป และพวกเจ้าจะได้เป็ นเหมือน
พระเจ้าและพวกเจ้าจะมีสานึกในความดีและความชัว่ ”
คาพูดล่อลวงของซาตานที่แปลงกายมาเป็ นงูน้ นั บังเกิดผลกับ อีวา เธอจึงจ้อง
มองไปที่ตน้ ไม้และเห็นว่าผลของต้นไม้ตน้ นี้ งดงามและช่างน่ารับประทานเหลือเกิน
คงจะดีถา้ นามาทานทั้งยังเกิดมีความสานึกหลังรับประทานอีกด้วย และยากจะมีความ
สานึกดีและชัว่ อีกด้วย เธอจึงเด็ดผลจากต้นไม้ตอ้ งห้ามนั้นเอามากิน หลังจากนั้นก็ยื่น
ให้สามีคือ อดัม และเขาก็กินเข้าไปด้วย

อีวา ยืน่ ผลไม้ตอ้ งห้ามให้อดัมกิน
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หลังจากนั้นมนุ ษย์ก็ได้ตกเข้าไปในการล่ อลวงของซาตาน และได้ทาลาย
พระบัญชาและพระประสงค์ของพระเจ้า ก็ได้กระทาบาปลงไปและก็ตกอยู่ในบาป
นั้น และนี้คือการตกเข้าไปในการกระทาบาปของมนุษย์
บาปของมนุษย์คู่แรก คือ อดัม และ อีวา เป็ นการตกเข้าไปในการกระทาบาป
ของมนุษย์ที่ให้ชื่อเรี ยกได้วา่ บาปของบรรพบุรุษคู่แรก ดังนั้นบาปเหล่านี้ จึงเกิดเป็ น
สิ่ งที่ตกทอดมาสู่ มนุษย์ทุกรุ่ นชัว่ คนต่อกันมา
อ้างอิง : ดูพระคัมภีร์ในหนังสื อ ปฐมกาล : บทที่ 3:1-6

ผลที่ตามมาหลังจากการตกเข้ าไปในบาป และคาสัญญาของพระ
ผู้ช่วยให้ รอด
เมื่ อ มนุ ษ ย์คู่ แ รกได้ก ระท าบาปลงไปแล้ว พวกเขาเริ่ ม รู ้ สึ ก ระอายและ
หวาดกลัว เป็ นเหมือนอย่างคนโง่ทุก ๆ คนที่ได้กระทาผิด ในทันทีของเวลานั้นที่พวก
เขาทานผลไม้แห่ ความสานึ ก ก็เริ่ มเห็นว่าตัวเองกาลังเปลื อยกายอยู่ และเพื่อที่จะหา
สิ่ งปกคลุมมานุ่ งห่ มไว้พวกเขาได้ใช้ใบไม้มาเย็บเป็ นเครื่ องนุ่ งห่ ม เพื่อที่ จะกระทา
ตัวเองให้เที ยบเท่าพระเจ้าดังที่ พวกเขาต้องการ แต่ผลที่ ตามมากลับเป็ นไปในทาง
ตรงกันข้าม ในสานึกของพวกเขานั้นได้เกิดเป็ นปมด้อย เกิดเป็ นความกระวนกระวาย
ที่ย้าเตือนและคอยทรมานพวกเขาอยู่ และพวกเขาได้ตดั สิ ทธิ์ จิตใจของตนเองออกมา
จากความสงบสุ ข ที่ทุกสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วนั้นเพราะว่า พวกเขาได้ รับรู้ ในสานึกดี
และชั่วโดยการขัดพระประสงค์ ของพระเจ้ า คือเป็ นการขัดพระบัญญัติของพระองค์
ซึ่งมันเป็ นบาป
บาปนั้นได้เปลี่ ยนแปลงมนุษย์ไปเป็ นอย่างมาก เพราะว่าเมื่อพวกเขาได้ยิน
พระสุ รเสี ยงของพระเจ้าที่อยูใ่ นสวนสวรรค์ พวกเขาก็เกิดความกลัวและความอายจึง
ได้หลบซ่ อนจากพระเจ้าอยูห่ ลังต้นไม้ ทั้งที่พวกเขาลื มไปว่า ทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยู่ใน
สวนสวรรค์ของพระเจ้านั้นไม่มีอะไรที่จะหลบซ่อนไปจากพระองค์ได้ ดั้งนั้นบาปคือ
สิ่ งที่แบ่งกั้นมนุษย์ออกจากพระเจ้า
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แต่พระเจ้าคือผูท้ รงความเมตตา ยังทรงตรัสเรี ยกพวกเขาให้มากลับใจเพื่อให้
พวกเขาเข้าใจและรับรู้ในบาปของตัวเองที่ได้กระทาลงไปทั้งให้พวกเขาได้มีโอกาส
ขอความประทานอภัย และความมีพระเมตตาจากพระองค์
พระเจ้าทรงตรัสเรี ยกว่า “อดัม เจ้าอยูท่ ี่ไหน”
อดัม ตอบไปว่า “พระองค์เ จ้า ข้า ข้า พเจ้า ได้ยิน พระองค์ใ นสวนสวรรค์ และข้า
พระองค์รู้สึกกลัว จึงได้หลบซ่อน เพราะว่าข้าพระองค์เปลือยกายอยู”่
พระเจ้าจึงได้ตรัสไปว่า “ใครบอกเจ้า ว่าเจ้านั้นเปลือยเปล่าอยู่ เจ้าไม่ได้กิน
ผลไม้จากต้นไม้ที่ขา้ ได้บญั ชาสัง่ ห้ามไว้น้ นั หรอกหรื อ”
แต่ อดัมกล่าวไปว่า “หญิงที่พระองค์ทรงมอบให้แก่ขา้ พระองค์ เป็ นผูย้ ื่นผล
นั้น ให้ ข ้า พระองค์ และข้า พระองค์ จึ ง กิ น มัน เข้า ไป” ดั้ง นั้น แล้ว อดัม จึ ง ได้โ ยน
ความผิดให้ เอวา หรื อแม้กระทั้งพระเจ้า ว่าทรงเป็ นผูม้ อบหญิงนั้นให้แก่เขา
พระเจ้าจึงทรงตรัสแก่ อีวา ว่า “เจ้าได้ทาอะไรลงไป”
อีวา จึ ง ตอบด้วยสามัญส านึ ก ผิดว่า “งู มนั ได้ล่ อลวงให้ข ้า พระองค์ใ ห้กิ น
ผลไม้ตอ้ งห้ามนั้น”
จากนั้นพระเจ้าได้ทรงตรัสแก่พวกเขาถึงผลพวงแห่งบาป ที่พวกเขาจะได้รับ
พระเจ้าได้ตรัสแก่ อีวา ว่า “เจ้ าจะต้ องทนทุกข์ ทรมานจากความเจ็บปวด ต่ อ
การให้ กาเนิด ลูกๆ และเจ้ าจะต้ องเชื่ อฟัง สามีของเจ้ าตลอดไป”
พระเจ้าได้ตรัสแก่อดัมว่า “ต่ อผลแห่ งบาปที่เจ้ าได้ กระทาลงไปนั้น แผ่ นดิน
จะไม่ เกิดผลอย่ างอุดมสมบูรณ์ เหมือนเมื่อครั้งก่ อน ต้ นหนามและวัชพืช จะเกิดขึน้ ใน
แผ่ นดินที่เจ้ าทากิน เจ้ าจะทางานตากเหงื่อบนใบหน้ าของเจ้ าเพื่อที่จะได้ ข้าวมากิน ”
นั้นก็คือเจ้าจะต้องทามาหากินด้วยความทุกข์ยากแสนเข็น “จนกว่าเจ้าจะได้กลับเข้า
มาในสวนสวรรค์แห่ งนี้ อีก” หรื อก็คือจนกว่าจะตาย “เพราะว่ าเจ้ าถูกสร้ างมาจากผง
คลีดิน และจะต้ องกลับคืนมาเป็ นคลีดินดังเดิม”
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มนุษย์ถูกขับออกจากสวรรค์

และซาตานที่จาแลงกายมาเป็ นงูคือผูม้ ีความผิด ต่อการตกเข้าไปอยู่ในการ
กระทาบาปของมนุ ษย์ พระเจ้า ได้ตรั ส แก่ มนั ว่า “เจ้ า จะต้ องถู ก สาปในสิ่ งที่เจ้ า ได้
กระทาลงไป”... ในระหว่างเจ้ากับมนุษย์จะต้องทาร้ายซึ่ งกันและกัน แต่มนุ ษย์จะมีชยั
เหนือเจ้า “ลูกหลานที่กาเนิดจากหญิงผู้นี้จะตัดหัวเจ้ า แต่ เจ้ าจะสร้ างรอยแผลของเจ้ า
ไว้ บนเท้ าของพวกเขา” บุตรหญิงพรมจารี ยท์ ี่มาจากหญิ งผูน้ ้ ี จะเป็ นผูใ้ ห้กาเนิ ด พระ
ผู้ช่วยให้ รอดแห่ งโลกนี้ ท่านผูน้ ้ นั จะเป็ นผูท้ ี่มีชยั เหนื อซาตาน และช่วยไถ่ถอนเหล่า
มวลมนุ ษย์ แต่ผูท้ ี่ จะได้รับ การไถ่ ถอนและช่ วยให้รอดจากบาปนั้นจะต้องมี ความ
พยายามด้วยตัวของเขาเองด้วย
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พระพันธสัญญาหรื อพระสัญญาของพระเจ้านั้นได้ทรงตรั สไว้เกี่ ยวกับการ
จะเสด็จมาของพระผูไ้ ถ่ถอน มนุ ษย์จะต้องยอมรับสิ่ งนี้ ดว้ ยความเชื่ อและความยินดี
เพราะว่าในพระองค์น้ นั มีการปลอบประโลมอันยิ่งใหญ่ และเพื่อที่มนุ ษย์จะได้ไม่ลืม
ในพันธสัญญานี้ พระเจ้าได้ทรงสอนให้มนุ ษย์มอบสิ่ งบูชาต่อพระองค์ พระองค์ได้
ทรงบัญชาให้มนุษย์นาวัวและแกะมาฆ่าเผาบูชาต่อพระองค์ พร้อมกับคาสวดภาวนา
อ้อนวอนในความผิดบาปของตนเอง และเชื่ อต่อการเสด็จมาของพระผูไ้ ถ่ในอนาคต
การถวายเครื่ องบูชารู ปแบบนี้ เป็ นการแสดงให้เห็ นว่า พระผูไ้ ถ่ที่จะเสด็จมานั้นจะ
ได้รับการทนทุกข์ทรมานและจะหลัง่ พระโลหิ ตเพื่อไถ่บาปแก่ มนุ ษย์ทุก ๆ คน ซึ่ ง
พระโลหิ ตของพระองค์น้ นั จะชาระจิตวิญญาณของพวกเราจากบาป เพื่อพวกเราจะได้
บริ สุทธิ์ ศกั ดิ์สิทธิ์ เพื่อความคู่ควรในสวรรค์ของพระเจ้า
ในสวนสวรรค์แห่ งนั้น ได้มีการนามอบถวายเครื่ องบูชาแรกเพื่อบาปของ
มนุษย์ทุก ๆ คน พระเจ้าได้ทรงทาเสื้ อจากหนังสัตว์ ให้แก่อดัมและเอวา และสวมใส่
ให้พวกเขาไป

การมอบถวายเครื่ องบูชาแด่พระเจ้า ถูกทาให้เป็ นสัญญาลักษณ์
ของพระผูไ้ ถ่ บนพระกางเขน
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แต่ ท ว่า มนุ ษ ย์ใ นสวนสวรรค์แ ห่ ง นั้น ได้ท าบาปที่ เ ป็ นมลทิ น แล้ว จึ ง ไม่
สามารถใช้ชีวติ อยูบ่ นสวนสวรรค์แห่ งนี้ ได้อีกต่อไปได้ พระเจ้าจึงได้ทรงขับพวกเขา
ออกไปจากสวนสวรรค์แห่ งนี้ และได้ทรงตั้งให้เทพสวรรค์เฮรู วิมที่มีดาบเพลิงอยูใ่ น
มือคอยปกปักอารักขาสวนสวรรค์ที่มีตน้ ไม้แห่งชีวติ อยู่
บาปของบรรพบุรุษคู่แรกของเราคือ อดัม และเอวา ได้ตกทอกไปสู่ ลูกหลาน
ของพวกเขาที่ถือกาเนิ ดมาภายหลัง และก็ได้รับสื บทอดไปในธรมมชาติของมนุ ษย์
ทุก ๆ คน จากรุ่ นหนึ่งสู่ อีกรุ่ นหนึ่งโดยไม่มีที่สิ้นสุ ด นั้นก็หมายความว่าพวกเราทุก ๆ
คนเมื่ อถื อก าเนิ ดมาก็ มี บ าปติ ดตัวแล้ว ซึ่ ง ผลของบาปเหล่ า นี้ ก็ คื อ ความทุ ก ข์ย าก
ความเจ็บป่ วย และความตาย
ดังนั้นผลแห่ งการตกอยูในบาปก็มีมากขึ้นเมื่อมนุ ษย์ได้ถูกขับออกจากสวน
สวรรค์ของพระเจ้า แผ่นดิ นโลกก็ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้น อันเป็ นผลจากความ
ด่างพล้อยแห่ งบาป ผืนแผ่นดินในเวลาปั จจุบนั ก็ยงั เต็มไปด้วยอุปสรรค์และวัชพืชที่
งอกงามขึ้นมาพร้ อมกับผลของการเพาะปลูก พรั้อมทั้งวัชพืชอีกนานา ชนิ ดต่างงอก
งามขึ้นมา สัตว์ป่าก็ไม่เป็ นมิ ตรกับมนุ ษย์ เป็ นศัตรู กนั ทาร้ ายซึ่ งกันและกัน มีความ
เจ็บป่ วย มีความทุกข์ทรมาน และความตาย แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดที่เหล่ามนุ ษย์ผเู ้ ต็มไป
ด้วยบาปได้สูญเสี ยสิ่ งที่อยูใ่ กล้พวกเขาที่สุดไปคือ การสื่ อสารและความสัมพันธ์ที่เคย
มี ต่อพระเจ้า ซึ่ งหลัง จากการตกลงไปในบาปของมนุ ษ ย์แล้ว พระเจ้า ก็ไ ม่ป รากฎ
พระองค์ให้พวกเขาได้เห็นอีกเลย ซึ่ งการภาวนาของมนุ ษย์น้ นั ขาดความสมบูรณ์ไป
ไม่เหมือนดังเช่นที่เคยเป็ นในสวนสวรรค์เมื่อครั้งก่อน
อ้างอิง ดู พระคัมภีร์ ปฐมกาล บท 3:7-24
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คาอินและอาแบล

หลัง จากที่ อาดัม และอี ว า ได้ถู ก ขับออกจากสวรรค์แล้ ว พวกเขาก็ ไ ด้ใ ห้
กาเนิดบุตรชาย และบุตรหญิง
บุตรชายคนแรกของพวกเขาได้ต้ งั ชื่ อว่า คาอิน และบุตรคนที่สองชื่อว่า อาแบล คาอินนั้นประกอบอาชีพเพาะปลูก ส่ วนอาแบลนั้น ประกอบอาชีพเลี้ยงแกะ
อยู่มาวันหนึ่ งพวกเขาได้นาเครื่ องถวายบูชาที่เป็ นผลผลิ ตแรกของพวกเขา
นามาถวายแด่พระเจ้า ของถวายบูชาของคาอินคือผลผลิตแรกจากการเพาะปลูก ส่ วน
ของอาแบลนั้นคือผลแรกที่ดีที่สุดจากฝูกสัตว์เลี้ยงของเขา
พระเจ้าทรงพอพระทัยต่อเครื่ องบูชาของอาแบล ที่ได้นามาถวายต่อพระองค์
ด้วยใจที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยความบริ สุทธิ์ ของความรักและความเชื่ อที่มีความหวังใน
พระสั ญญาของพระผูไ้ ถ่ พร้ อมทั้ง การภาวนาขอพระเมตตาและความหวัง ใจต่ อ
พระองค์ และพระเจ้าได้ทรงยอมรับเครื่ องถวายบูชาของอาแบล โดยการแสดงออก
ได้จากควันของเครื่ องเผาบูชาที่ได้ลอยตรงขึ้นไปบนท้องฟ้ า
ส่ วนของคาอิ นนั้นยังมี อารมณ์ ที่ชั่วและโหดร้ าย ของถวายที่ เขาได้นามา
มอบถวายต่ อพระองค์น้ นั เป็ นเพี ยงแค่ ของถวาย ทั้งจิ ตใจของผูม้ อบถวายนั้นไม่ มี
ความรักและความกลัวในพระเจ้า และพระเจ้าไม่ทรงยอมรับของถวายบูชาของคาอิน
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ดั้งจะเห็ นได้จากควันจากเครื่ องเผาบูชาลอยกระจายไปตามพื้นดิ นไม่ลอยขึ้นไปสู่
ท้องฟ้ า
หลังจากนั้นไปแล้ว คาอิ นเริ่ ม เกิ ดความริ ษยาต่อน้องชายของตนเองจึงได้
วางแผนล่อลวงน้องชายของตนเองไปที่ทอ้ งนาและได้ฆ่าอาแบลน้องชายของตนเอง
ทิ้งเสี ยที่น้ นั
พระเจ้าได้ทรงตรั สถามต่อคาอิ นด้วยทรงหวังว่าคาอินจะยังสานึ กผิด ทรง
ถามว่า น้องชายของเจ้านั้นอยูท่ ี่ไหน
คาอินทูลว่า "ข้าพระองค์ไม่ทราบ ข้าพระองค์เป็ นผูด้ ูแลน้องชายหรื อ ?"
พระเจ้าตรัสว่า "เจ้าทาอะไรไป เสี ยงร้องของโลหิ ตน้องชายของเจ้าร้องจาก
ดินถึงเรา บัดนี้เจ้าถูกสาปแช่งจากแผ่นดินแล้ว ซึ่ งได้อา้ ปากรับโลหิ ตน้องชายของเจ้า
จากมือเจ้า เมื่อเจ้าทาไร่ ไถนา มันจะไม่เกิ ดผลแก่เจ้าเหมือนเดิ ม เจ้าจะต้องร่ อนเร่
พเนจรไปมาในโลก" และคาอินได้เกิ ดความระอายต่อการกระทาของตนเอง จึงหนี
ออกไปจากบิดามารดาของตนเองเข้าไปอยูย่ งั แผ่นดินอื่น
ชี วิตของมนุ ษ ย์ทุ ก ๆ คนคื อของขวัญประทานจากพระเจ้า เพราะฉะนั้น
มนุ ษย์จึง ไม่มีสิท ธิ์ ที่ จะตัดสิ ทธิ์ ชี วิตของตนเองหรื อตัดสิ ท ธิ์ เปลี่ ย นแปลงชี วิตของ
ผูอ้ ื่นได้ การตัดสิ ทธิ์ หรื อเปลี่ยนแปลงชี วิตผูอ้ ื่นในที่น้ ี น้ นั หมายถึงการฆ่าผูอ้ ื่น ส่ วน
การตัดสิ ทธิ์ ของชี วิตตนเองในที่น้ ี น้ นั หมายถึงการฆ่าตัวตาย ซึ่ งการกระทาเช่นนี้ น้ นั
เป็ นบาปมหันต์อย่างยิง่
บุตรที่มาแทนอาแบลที่ถูกฆ่าไปนั้นพระเจ้าได้ทรงมอบแก่ อาดัม และเอวา
เป็ นบุตรชายคนที่สาม ผูท้ ี่มีจิตใจบริ สุทธิ์ ชอบธรรมต่อพระพักตร์ ของพระเจ้าคือ เสท
หลังจากนั้นก็มีบุตรอีกหลายคนเพิ่มขึ้นมาด้วย หลังจากนั้นอาดัมและ อีวา ก็มีชีวิตอยู่
ต่อไปอีกยาวนานโดยอาดัมนั้นมีชีวติ อยูถ่ ึง 930 ปี พวกเขาได้ผา่ นความทุกข์ระทมมา
ต่าง ๆ นานา ทาให้ได้รู้สานึกผิดในบาปของตนเอง ได้เชื่อและมอบความหวังใจใน
พระสัญญา ของพระผูไ้ ถ่ และความเชื่ อนี้ เองได้ไถ่ถอนพวกเขาจากบาป และตอนนี้
พวกท่านก็ได้อยูใ่ นบัญชีของรายชื่อนักบุญแห่งอัครบิดร
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จากลูกหลานของอาดัม และเอวา เป็ นต้นมา มนุ ษย์เริ่ มเพิ่มทวีคูณขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว และในเวลานั้น มนุษย์ มีชีวติ อยูน่ านมากกว่า 900 ปี
จากเผ่าพันธ์ ของเสทได้ให้กาเนิ ดลู กหลานที่ ชอบธรรมจาเพาะในพระเจ้า
“พระบุตรของพระเจ้า” แต่พงศ์พนั ธุ์ที่กาเนิ ดมาจาก คาอิน เป็ นพงศ์พนั ธุ์ที่ชวั่ ร้ายไม่
อยูใ่ นจาเพาะพระพักตร์ของพระเจ้า “บุตรแห่งมนุษย์”
เริ่ มแรกนั้นลูกหลานของเสทอยูอ่ าศัยแยกกันต่างถิ่นจากพงศ์พนั ธุ์ของคาอิน
พวกเขาเก็บรักษาไว้ซ่ ึ งความเชื่อในพระเจ้า และรอคอยถึ งการเสด็จมาของพระผูไ้ ถ่
แต่หลังจากนั้นทั้งสองเผ่าพันธ์ก็เริ่ มมีสัมพันธ์ทางครอบครัว บุตรชายจากพงศ์พนั ธุ์
ของเสทได้ส มรสกับ หญิ ง จากพงศ์พ นั ธุ์ ของคาอิ น และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงและ
ยอมรับเอาธรรมเนียมชัว่ จากพงศ์พนั ธุ์ของคาอินมาปฏิบตั ิ และเริ่ มลืมเลือนจากความ
เชื่อที่เที่ยงแท้ในพระเจ้า
เมื่อวันเวลาผ่านไป มนุ ษย์จากทั้งสองพงศ์พนั ธุ์มีบาปหนาชัว่ ช้ามากขึ้นบน
แผ่นดินโลก มีเพียงผูเ้ ดียวที่มาจากพงศ์พนั ธุ์ของเสทที่ยงั หลงเหลืออยูท่ ี่มีความดีและ
ชอบธรรมต่อพระพักตร์ ของพระเจ้านั้นคือ โนอาห์ กับครอบครัวของท่าน
กับการเปลี่ ยนแปลงหลงผิดไปของมนุ ษย์ในครั้งนี้ น้ นั พระเจ้ายังทรงมอบ
ความเมตตาแก่พวกเขา ให้สานึกผิดและกลับใจในระยะเวลา 120 ปี ซึ่ งในครั้งนั้นไม่
เพียงแค่มนุษย์จะไม่กลับใจแต่กลับชัว่ ช้ามากขึ้นกว่าเดิม
ดัง นั้น พระเจ้า ทรงเห็ น ว่า จ าเป็ นจะต้อ งช าระล้า งเผ่า พัน ธุ์ ม นุ ษ ย์ผูช้ ั่ว ช้ า
ออกไปจากโลกเสี ยด้วยน้ า แต่ โนอาห์ ผูท้ ี่ทรงธรรมนั้นจะยังทรงรักษาชีวิตเขาไว้บน
แผ่นดินโลก เพื่อที่จะได้เพิ่มเผ่าพันธุ์มนุ ษย์ข้ ึนมาใหม่ พระเจ้าทรงปรากฎแก่โนอาห์
และทรงตรัสว่า “เราตัดสิ นใจแล้วว่าจะให้บรรดามนุษย์ถึงความพินาศเสี ยที ด้วยเหตุ
ว่าโลกเต็มไปด้วยความทารุ ณ เพราะการกระทาของมนุ ษย์ ดูเถิดเราจะทาลายพวกเขา
พร้อมกับแผ่นดินโลก เราเองจะเป็ นผูท้ าให้น้ าท่วมแผ่นดิน จะทาลายมนุ ษย์และสัตว์
ที่มีลมปราณทั้งปวงใต้ฟ้า ทุกสิ่ งที่อยู่บนแผ่นดิ นจะตายสิ้ น” พระเจ้าทรงบัญชาแก่
โนอาห์ ให้ทาการสร้ างนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์ เป็ นห้อง ๆ ตามแบบนี้ คือยาวสาม
ร้ อ ยศอกกว้า งห้ า สิ บ ศอกสู ง สามสิ บ ศอก เหมื อ นกับ บ้า น ที่ ส ามารถให้ ค นทั้ง
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ครอบครัวและสัตว์เลี้ ยงของท่านใช้ชีวิตอยู่ได้ในนั้นได้ และโนอาห์ก็ได้นอ้ มรับคา
พระบัญชาของพระเจ้าไปปฏิบตั ิดว้ ยความเชื่อ และได้เริ่ มทาการสร้างนาวานั้นขึ้นมา
และเมื่อโนอาห์ได้สร้ างนาวาแล้วเสร็ จ พระเจ้ าได้ทรงบัญชาให้ท่านและ
ครอบครัวคือภรรยาของท่าน บุตรชายสามคนพร้อมลูกสะไภ้ของท่าน เข้าไปอยู่ใน
นาวานั้น และพระองค์ยงั ได้ทรงบัญชาให้โนอาห์นาสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ นกพันธุ์สะอาด
ไม่เป็ นมลทิน ที่ไม่สามารถอาศัยอยูบ่ นน้ าได้ (เพื่อใช้ในการถวายบูชา) อย่างละ 7 คู่
ทั้ง ตัวผูแ้ ละตัวเมี ย และที่ ไ ม่ ส ะอาดอี ก อย่า งละ 1 คู่ เพื่ อเอาไว้ใ ห้พ วกมันได้สื บ
เผ่า พัน ธุ์ ไ ด้อี ก ต่ อ ไปทั่ว แผ่น ดิ น โลก และน าเสบี ย งอาหารส ารองเพื่ อ ทุ ก ๆ คน
สาหรับพออยูไ่ ด้หนึ่งปี
ในวันที่โนอาห์เข้าไปอยู่ในนาวานั้น น้ าจากบาดาลก็พลุ่งขึ้นมาตามธารทุก
สาย และช่องฟ้ าก็เปิ ด และก็ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ข้ ึนทัว่ แผ่นดินโลก น้ าเพิ่มเต็มขึ้น
ทั้ง มหาสมุ ท รและทะเล ฝนก็ ตกลงแผ่นดิ นตลอดสี่ สิ บ วันสี่ สิ บคื น และน้ า ก็ เพิ่ ม
ปริ มาณท่วมสู งขึ้นบนแผ่นดิ นโลก จนสุ ดยอดเขาที่สูงที่สุด น้ าได้ท่วมคงระยะเวลา
ไว้ ถึง 150 วัน มนุษย์และสัตว์ทุกชนิด ที่อยูท่ ้ วั แผ่นดินโลก ไม่มีใครมีชิวิตอยูร่ อดได้
ยกเว้นครอบครัวของโนอาห์ที่อาศัยอยูใ่ น นาวา
หลังจากผ่านพ้นไป 150 วันแล้ว น้ าที่ท่วมก็เริ่ มลดลงทีละน้อย ในเดือนที่หก
นั้นนาวาของโนอาห์ได้ไปเกยอยูบ่ นยอดภูเขา อารารัต (ตั้งอยูท่ างภาคตะวันออกของ
ประเทศตุรกี ใกล้กบั พรมแดนของประเทศอาร์ เมเนี ย และอิหร่ าน มีความสู ง 5,165
เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล) ในวันแรก ของเดือนที่ สิบ เริ่ มปรากฎแผ่นดินให้เห็ น คือ
ผืนดินของยอดเขา และในเดือนที่ 12 น้ าเริ่ มลดลงจนเห็นแผ่นดินด้านล่าง
โนอาห์ ไ ด้เปิ ด หน้า ต่ า งของนาวาออก เพื่ อปล่ อยอี ก าให้บิ นออกไป เพื่ อ
ส ารวจดู ว่า ยัง มี น้ า ท่ วมแผ่น ดิ นอยู่อีก หรื อ ไม่ หลัง จากนั้นกาก็ บิ น กลับ มาเกาะที่
หลังคาของนาวา
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ภูเขา อารารัต

หลังจากนั้นโนอาห์ก็ปล่อยนกพิราบให้บินออกไปอีกตัวหนึ่งเพราะอยากรู้
ว่าน้ านั้นได้ลดลงหมดไปจากแผ่นดิ นแล้วหรื อยัง แต่นกพิราบนั้นไม่พบที่ ที่จะจับ
อาศัยอยู่ได้เพราะน้ ายังท่วมผืนแผ่นดิ นอยู่ มันจึงได้บินกลับมาหาโนอาห์ที่นาวา โน
อาห์ ค อยอยู่อีก 7 วัน จึ ง ปล่ อ ยนกพิ ร าบไปจากนาวาอี ก ครั้ นเวลาเย็นนกพิ ราบก็
กลับมายังโนอาห์และคาบใบมะกอกเทศเขี ยวสดมา โนอาห์จึงรู้ วา่ น้ าลดจากแผ่นดิน
แล้ว โนอาห์คอยอยู่อีกเจ็ดวันจึงปล่อยนกพิราบไปนกนั้นก็ไม่กลับมาหาโนอาห์อีก
เลย โนอาห์จึงเปิ ดหลังคาที่ปิดนาวา แลดูเห็นว่าพื้นดินนั้นแห้งแล้ว
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โนอาห์ออกมาจาก นาวา

พระเจ้าได้ทรงบัญชาให้โนอาห์ออกมาจากนาวา โนอาห์จึงออกมาจากนาวา
พร้อมกับคนในครอบครัวของตน รวมทั้งสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ที่อยูใ่ นนั้นด้วย
โนอาห์ จึง สร้ า งแท่ นบู ช าพระเจ้า และเลื อกเอาสั ตว์และนกประเภทไม่ มี
มลทินบางตัวมาเผาบูชาถวายที่แท่นนั้น

โนอาห์ถวายเครื่ องเผาบูชาขอบพระคุณพระเจ้าต่อการช่วยให้รอด

พระเจ้าทรงรั บ การถวายบูช าจากโนอาห์ ด้วยความเมตตาต่อท่า น ได้ทรง
ประทานพระพรต่อครอบครัวและลูก ๆ ของท่านและได้ทรงมีพระสัญญาว่า “เราจะ
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ไม่สาบแผ่นดินอีกต่อไป คือจะไม่ให้มีน้ ามาท่วมทาลายโลกทาลายสรรพสิ่ งที่มีชีวิต
แม้ว่ามนุ ษย์ไม่ดี ถึงเค้าความชัว่ ของมนุ ษย์ลว้ นแต่ชวั่ ตั้งแต่เด็กมา เราจะไม่ประหาร
สิ่ งทั้งหลายที่มีชีวิต เหมือนอย่างที่เราได้กระทาแล้วนั้น และพระเจ้าทรงตรัสว่า “นี่
แหละเป็ นเครื่ องหมายแห่ งพันธสัญญา ซึ่ งเราตั้งไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้า ทั้งบรรดา
สัตว์มีชีวติ ที่อยูก่ บั เจ้าสื บไปทุกชัว่ อายุ คือเราตั้งรุ ้งของเราไว้ที่เมฆ และรุ ้งนั้นจะเป็ น
เครื่ องหมายแห่ งพันธสัญญาระหว่างเรากับโลก เมื่อเราให้มีเมฆเหนื อแผ่นดิน และมี
รุ ้งขึ้นที่เมฆนั้น เราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้าและบรรดาสัตว์ที่
มีชีวติ และน้ านั้นจะไม่ท่วมทาลายบรรดาสัตว์โลกอีกเลย
อ้างอิง ดูพระคัมภีร์ ใน หนังสื อ ปฐมกาล บทที่ 4:17-24 บท ที่ 5, ทบที่ 6:1-22 บทที่ 7, 8, 9 : 117

บทสนทนาเกีย่ วกับน้าท่ วมโลก
ทางด้านของผูท้ ี่ไม่มีความเชื่ อและมี ความเห็ นขัดแย้งถึ งเหตุ การณ์ น้ าท่วม
ทาลายโลกที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้น อ้างว่าไม่สามารถเป็ นไปได้ที่ทวั่ ผืนแผ่นดินโลกจะอยู่
ใต้บาดาลที่มีน้ าท่วมในช่ วงเวลาเดี ยวกัน เหมือนตามที่มีเขียนไว้ตามพระคัมภีร์ แต่
จากการพิสูจน์หลักฐานของนักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษที่ ชื่ อ อาเธอร์ ฮุก ชี้ ให้เห็นว่า
“นักวิทยาศาสตร์ ดร.ยอห์ น มูเรย ได้ยืนยันไว้ว่าถ้าพื้นผิวของเปลื อกโลกได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปเป็ นพื้นราบเท่ากันหมด ก็สามารถที่จะมีน้ าจานวนมหาศาลในทะเลที่
บางแห่ งมีความลึ กเกื อบ 6 ไมล์ น้ านั้นก็เพียงพอที่ จะท่วมผืนโลกได้ท้ งั หมดในชั่ว
เวลาเดียวกันในขนาดความลึกที่ท่วมได้คือ 1 ไมล์ของความลึก
แต่ทว่าในทางเป็ นจริ งแล้วน้ าท่วมโลกที่กล่าวมาตามพระคัมภีร์น้ นั อาจจะ
ไม่ท่วมทั้งโลก แต่ในที่น้ ี จะต้องระลึ กไว้วา่ จุดประสงค์ของพระเจ้าที่ให้เกิดน้ าท่วม
ในครั้งนั้น พระเจ้าทรงเห็นว่าความชัว่ ช้าของมนุ ษย์มีมากบนแผ่นดินโลก และทรง
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เห็ นว่า เค้า ความคิ ดในใจของเขานั้นล้วนเป็ นเรื่ องร้ า ยเสมอไป พระเจ้า จึ งทรงเสี ย
พระทัยที่ได้สร้างมนุ ษย์ไว้บนแผ่นดิ น และทรงโทมนัสยิ่ง พระเจ้าจึงทรงตรัสว่าเรา
จะกวาดล้างมนุษย์ที่เราได้สร้างมานี้ ไปเสี ยจากปฐพี (ปฐ. 6:5-7) ดังนั้นเหตุการณ์น้ า
ท่วมโลกในครั้งนั้นเราสามารถที่จะจินตนาการได้วา่ เป็ นอุทกภัยครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ งที่
เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ แต่ความร้ายแรงของน้ าท่วมในครั้งนั้นเราไม่
สามารถที่จะทราบได้อย่างแท้จริ งนอกเหนื อไปจากความเป็ นจริ งตามที่พระคัมภีร์ ที่
ได้กล่ าวมาแล้วนั้นว่าน้ าได้ท่วมทัว่ ผืนแผ่นดิ นโลก มันก็ไม่มีอะไรที่ จะมาเป็ นข้อ
ยืนยันให้เราได้ม ากไปกว่านี้ ได้อีก พระคัมภี ร์และหนังสื อวรรณกรรมต่าง ๆ ทาง
ศาสนามีจุดประสงค์เพื่อจรรโลงไว้ซ่ ึ งจิตวิญญาณของผูท้ ี่เคารพต่อสิ่ งนี้ ที่บ่อยครั้ ง
อาจจะกล่าวได้ว่า มนุ ษย์ของทุก ๆ ท้องที่ ที่ อาศัยอยู่ในท้องถิ่ นนั้น ๆ มีวฒั นธรรม
เป็ นของตนเองภายใต้อิ ท ธิ พ ลของวรรณกรรมอัน ศัก สิ ท ธิ์ ของตนเอง และยัง มี
วัฒนธรรมการรับรู้ในพระคัมภีร์ของชาวอาณาจักรบิแซนไทน์ ที่มีจกั รวรรดิ์ ไปทัว่
ลุ่มน้ าทะเลเมดิ เตอร์ เรเนี ยน ที่เป็ นการบ่งชี้ ให้เห็ นได้ว่าทาไมผูเ้ ป็ นจักรพรรดิ์ ของ
อาณาจักรนี้ จึงได้ถูกเรี ยกขานว่า “คือผูป้ กครองทัว่ จักรวรรดิ์สากล” รวมถึงพระอัคร
สังฆราชแห่งมณฑลเมืองคอนสแตนตินโนเปิ ล ก็ได้รับฉายานามเช่นนี้เหมือนกัน
เนื้ อหาของพระคัมภีร์เกี่ยวกับน้ าท่วมโลกนั้น ได้แผ่ขยายไปตามวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ให้เป็ นที่ประจักษ์กนั ทัว่ ว่า น้ าท่วมโลกในครั้งนั้น เป็ นเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นกับ
มนุ ษย์ชาติท้ งั มวล และมันยังคงถูกเก็บรับษาได้ในความทรงจาของมนุ ษย์ทุก ๆ คน
และอาเธอร์ ฮุก เองนั้นยังได้ช้ ี ให้เห็นอีกว่า ชาวชาดีส ชาวเฟนิ ค ชาวบาบิลอน ชาวฟิ
เจียน ชาวซี เรี ย ชาวเปอร์ เซี ย ชาวกรี ก หรื อแม้แต่ชาวอัลเมเนี ย พวกเขาทั้งหมด ซึ่ ง
ไม่มากหรื อไม่นอ้ ยไปกว่านี้ ต่างมีความเห็นพ้องต้องกันถึงเหตุการณ์ น้ าท่วมในครั้ง
นั้น
วรรณกรรมของชาวฟิ เจียนยังได้กล่าวบรรยายถึ ง เอโนห์ ไว้ว่า ท่านได้คร่ า
ครวญร้องไห้อธิ ษฐานสุ ดใจ ถึงชะตากรรมและความชัว่ ร้ายของเหล่าผูค้ นที่อาศัยอยู่
ในขณะนั้นที่ไม่ยอมกลับใจและสานึกผิด ก่อนที่จะมีน้ ามาท่วมทาลายโลก และยังได้
มีการค้นพบเหรี ยญกษาปณ์ โบราณของชาวฟิ เจียน บนหน้าเหรี ยญกษาปณ์โบราณ
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นั้นมี จารึ ก รู ป นาวา และอี กหน้า หนึ่ ง ของกษาปณ์ น้ ันยัง มี ตวั อักษร N-O ซึ่ งเป็ นที่
แน่ ใจได้ว่า เป็ นชื่ อย่อของ โนอาห์ นอกจากนี้ เรายัง พบอี ก ว่าประเทศอิ นเดี ย และ
ประเทศจีน ได้มีบนั ทึกสารแห่งประวัติศาสตร์ โบราณ เกี่ยวกับเหตุการณ์น้ าท่วมโลก
ที่ไม่มีครอบครัวไหนมีชีวิตรอดมาได้ยกเว้นครอบครัวหนึ่ ง และยังมีวฒั นธรรมสื บ
ทอดกันมาของชาวเม็กซิ กนั ที่มีการสอนการต่อเรื อที่สืบทอดกันมาเพื่อเตรี ยมรับมือ
กับอทุกภัยทาลายโลกที่จะเกิดขึ้น
เป็ นที่ แนะนอนว่าสาหรั บ ผูท้ ี่ เชื่ อในพระเจ้า ไม่มี ความจาเป็ นที่ จะต้องใช้
ขอพิสูจณ์เหล่านี้ เพราะเป็ นที่ทราบกันอยูแ่ ล้วว่าพระเจ้าคือองค์ผทู ้ รงฤทธิ์ ธา คือองค์
ผูท้ รงเนรมิตสร้ า งฟ้ าและแผ่นดิ นโลก จึ ง เป็ นที่ แนะนอนว่า พระองค์ทรงสามารถ
บันดาลให้น้ าท่วมทัว่ แผ่นดินโลกได้

ชีวติ ของโนอาห์ และครอบครัวของท่ านหลังนา้ ท่ วมโลก
บุตรชายของโนอาห์ ที่ได้ออกมาจากนาวาพร้ อมกันกับท่าน คื อ เชม ฮาม
และ ยาเฟท
โนอาห์เริ่ มเตรี ยมแผ่นดิ นเพื่อการเพาะปลู กองุ่น หลังจากนั้นท่านได้นาผล
องุ่นจากไรของท่าน มาทาเป็ นไวน์ และท่านได้ดื่มเข้าไปอย่างมากเพราะไม่ทราบถึง
ฤทธิ์ ของแอลกอฮอล์จากเหล่าองุ่นนั้น จนท่านได้เมาอย่างมาก และไม่รู้สึกตัวว่านอน
หลับเปลือยเปล่าอยูข่ า้ งในเต็นของท่าน เมื่อครั้งบุตรชายคนเล็กที่ชื่อว่า ฮาม ได้เข้าไป
เห็นเข้าโดยบังเอิญ และได้ออกไปพูดต่อพี่ชายของตนเองว่าเห็นพ่อกาลังนอนเปลือย
กายอยูข่ า้ งในต็นนั้น เชม และยาเฟท ได้เดินถอยหลังเข้าไปโดยไม่มองพ่อที่เปลื อย
เปล่าอยู่และได้เอาผ้าคลุมท่านไว้เพื่อไม่ให้เป็ นการอุจาดตา และเมื่อครั้นโนอาห์ตื่น
ขึ้นมาและหายจากอาการเมา ได้ทราบถึงพฤติกรรมของบุตรชายคนเล็กคือ ฮาม และ
ได้กล่าวต่อคามว่าเจ้าจะต้องถูกสาป เพราะการกระทาของเจ้า เพราะลูกหลานที่เกิ ด
มาจากเจ้าจะต้องเป็ นทาสรับใช้ของลูกหลานของพี่ชายเจ้า ส่ วน เชม และ ยาเฟท นั้น
โนอาห์ ได้ให้พรแก่พวกเขา และกล่าวว่าลูกหลานของ เชม นั้นจะเป็ นผูเ้ ก็บรักษาไว้
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ซึ่ งความเที่ยงแท้แห่ งความเชื่ อ ส่ วนเหล่าลูกหลานของ ยาเฟต นั้น จะเป็ นผูร้ ับเอา
ความเชื่ออันเที่ยงแท้น้ นั ไปเผยแพร่ ทวั่ แผ่นดิน จากลูกหลานของเชม
โนอาห์มีชีวติ อยูต่ ่อไปอีก 950 ปี และท่านก็เป็ นคนสุ ดท้ายที่มีอายุอยูไ่ ด้มาก
ที่ สุ ด จนแก่ ง อม เพราะมนุ ษ ย์ ที่ ใ ช้ชี วิ ตอยู่หลัง จากโนอาห์ แล้ว เริ่ ม มี อายุ ที่ ส้ ั นลง
สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เพียงไม่เกิ น 400 ปี แต่ทว่าช่ วงเวลาการใช้ชีวิตขนาดนี้ ก็นาน
มากพอที่มนุษย์จะมีจานวนเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ ว
สิ่ งที่โนอาห์ได้กล่าวไว้แก่บุตรของตนเองก็เป็ นจริ งตามนั้น เหล่าบุตรหลาน
ของ เชม นั้นได้มีชื่อเรี ยกว่า เชมิท คือผูท้ ี่เป็ นต้นกาเนิ ดเชื้ อสายและเผ่าพันธุ์แรกของ
ชาวยิว คื อเป็ นผูท้ ี่เก็บรั กษาไว้ซ่ ึ งความเชื่ อในพระเจ้าผูเ้ ที่ ยงแท้ ส่ วนลูกหลานของ
ยาเฟท นั้นมีชื่อรี ยกว่า ยาเฟนเทียน คือผูท้ ี่เป็ นต้นกาเนิ ดและเชื้ อยสายของชาวยุโรป
ในปั จจุ บนั ที่ ได้รับเอาความเชื่ อเกี่ ยวกับพระเจ้ามาจากชาวยิว และบุ ตรหลานของ
ฮาม นั้นมีชื่อเรี ยกว่า ฮามิท คือพงษ์พนั ธุ์ของชาวคานาอันผูท้ ี่เป็ นต้นกาเนิ ดเชื้ อสาย
ของชาวปาเลสไตน์ ใ นปั จ จุ บ ัน และยัง รวมถึ งชาวแอฟริ กา และประเทศอื่ น ทาง
แอฟริ กา อีกจานวนมาก เชื้ อสายของ ชาวฮามิท นั้นอยู่ภายใต้การปกครองของผูอ้ ื่น
อยูต่ ลอดเวลา แต่ก็มีบางส่ วนที่ยงั ดารงชีวติ อยูอ่ ย่างป่ าเถื่อนจนถึงปั จจุบนั นี้

โนอาห์กล่าวตัดสิ นลูกชายของตน
อ้ างอิง ดู พระคัมภีร์ ปฐมกาล บทที่ 9 :18-29, บทที่ 10
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การก่อสร้ างหอบาเบล และการกระจัดกระจายไปของชาติพนั ธุ์
มนุษย์
ลูกหลานของโนอาห์ใช้ชีวติ อยูใ่ นที่เดียวกันเป็ นเวลานานและเพิ่มจานวนขึ้น
อีกมากมาย และไม่ห่างจากภูเขาอารารัตมากนัก ณ ขณะนั้นพวกยังเขายังใช้ภาษาพูด
เดียวกันอยู่
ครั้นเผ่าพันธุ์เริ่ มขยายตัวมากขึ้น การทาชัว่ และการทะเลาะวิวาทก็ยิ่งทวีคูณ
ขึ้ น พวกเขามองว่า ในไม่ ช้า ตนก็ จะต้องกระจัดกระจายไปทัว่ โลก อย่า งไรก็ ตาม
ก่อนที่พวกเขาจะแยกตัวกันนั้น ลูกหลานของคามพร้อมกับคนอื่น ๆ ที่ชอบพอกันก็
ตัดสิ นใจสร้ างเมืองหนึ่ งขึ้นมาซึ่ งในเมืองจะมี หอ ในรู ปแบบของ เสาหลัก สู งจรด
สวรรค์เพื่อตนจะได้รับการสรรเสริ ญและไม่ตกอยูใ่ ต้เผ่าพันธุ์ของเชมและยาเฟทตาม
ที่โนอาห์ได้พยากรณ์ไว้ พวกเขาได้ก่ออิฐและเริ่ มงานก่อสร้าง

หอบาเบล

พันธสัญญาเดิม

174

แผนการอันเป็ นที่ภาคภูมิใจในหมู่ชนนี้ ไม่ได้เป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้า
พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนแปลงภาษาของพวกผูก้ ่อสร้างเพื่อให้พวกเขาจะได้พูดภาษาที่
แตกต่างกันไปและไม่สามารถเข้าใจกันได้ ปิ ศาจชัว่ ร้ายจะได้ไม่อาจทาลายพวกเขา
ให้ราบคาบได้เพราะหากใช้ภาษาเดี ยวกันอยู่ภาษาเดี ยวปิ ศาจชัว่ ร้ ายจะแพร่ ตวั อย่าง
รวดเร็ ว มนุ ษย์จึงมีขอ้ จากัดให้ตอ้ งล้มเลิ กงานที่ทาและแตกกระสานซ่ านเซ็ นไปยัง
ดินแดนต่าง ๆ ทัว่ โลกโดยลูกหลานยาเฟทเดินทางไปทางทิศตะวันตกและตั้งรกราก
ในยุโรป ลูกหลานของเชมยังคงอยูใ่ นเอเชีย ลูกหลานของฮามไปแอฟริ กาแต่บางส่ วน
ก็ยงั อยูใ่ นเอเชีย
เมืองที่สร้างค้างไว้น้ นั ชื่อ บาบิโลน แปลว่า ความสั บสนวุ่นวาย และภายหลัง
ได้เรี ยกดินแดนที่เมืองนี้ต้ งั อยูว่ า่ บาบิโลเนียหรื อชาลเดีย
ครั้นเมื่อผูค้ นกระจัดกระจายไปทัว่ โลกแล้วก็พากันลืมบรรพบุรุษและหันมา
สร้างประชากรและประเทศที่แบ่งแยกและเป็ นอิสระจากกันโดยต่างมีวฒั นธรรมและ
ภาษาเป็ นของตนเอง
พระองค์ทอดพระเนตรแล้วว่าประชาชนต่างเรี ยนรู ้ ระหว่างกันถึ งความชั่ว
ร้ายมากกว่าความดี ด้วยเหตุน้ ี พระองค์จึงประทานให้ภาษามีความซับซ้อนและทรง
แบ่งแยกประชาชนไว้ในประเทศต่าง ๆ และประทานให้แต่ละประเทศต่างมีเป้ าหมาย
และจุดประสงค์ของชีวติ ที่แตกต่างกันออกไป

หมายเหตุ : ดูในปฐมกาล บทที่ 11
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การเริ่มบูชาวัตถุ

เมื่อผูค้ นกระจัดกระจายไปทัว่ โลกก็เริ่ มลืมเลือนพระเจ้าแท้จริ งที่เรามองไม่
เห็นซึ่งเป็ นผูท้ รงสร้างโลก เหตุผลสาคัญในการนี้ ก็คือ บาปที่เป็ นตัวดึงผูค้ นออกจาก
พระเจ้านั้นครอบงาเหนือเหตุผลของพวกเขา
มนุษย์ผชู้ อบธรรมมีจานวนน้อยลงเรื่ อย ๆ และไม่มีใครสอนมนุ ษย์เกี่ยวกับ
ความศรั ทธาที่ แท้จริ งในพระเจ้า อี กทั้งในหมู่มนุ ษย์ยงั มี ความเชื่ อโชคลางอันเป็ น
ความเชื่อที่ผิด มนุษย์เชื่ อเรื่ องทานองนี้ มาก ว่าเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์และไม่อาจเข้าใจได้
และแทนที่ พวกเขาจะสรรเสริ ญในพระเจ้า กลับบูชาดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ไฟ น้ า
และสารพัดสัตว์ พวกเขาทารู ปเหมือนสิ่ งเหล่านั้น สักการะ บูชายัญ และสร้ างวิหาร
หรื อสถูปให้สิ่งเหล่านั้น รู ปเหมือนของเทพเจ้าเทียม ที่เรี ยกว่า เทวรู ป และคนที่บูชา
สิ่ งเหล่ านั้นเรี ยกว่า ผู้นิยมเทวรู ป หรื อ คนนอกรี ต กล่ า วได้ว่า การบู ชาเทวรู ป เริ่ ม
ปรากฏบนโลกเช่นนี้
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กฤษณา เทพฮินดู

หลังจากนั้นไม่นานมนุ ษย์เกื อบทั้งหมดก็ก ลายเป็ นพวกนอกรี ต จะมี ก็แต่
เพียงเอเชียที่ลูกหลานของเชมอาศัยอยูน่ ้ นั มีชายผูช้ อบธรรมคนหนึ่ งนามว่าอับราฮัมที่
ยังคงศรัทธาในพระเจ้า

อับราฮัม
อับราฮัมอาศัยอยู่ในแคว้นชาลเดี ยไม่ไกลจากบาบิ โลน เขาสื บเชื้ อสายจาก
เชม เขาและครอบครัวล้วนมัน่ คงในศรัทธาในพระเจ้าอย่างแท้จริ ง เขาร่ ารวย มีฝูง
สัตว์จานวนมาก ทั้งยังมี เงิน ทอง และข้ารับใช้หลายคน แต่เขาไม่มีลูกและเขาทุกข์ใจ
ในเรื่ องนี้มาก
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อัครบิดรอับราฮัม

พระเจ้าทรงเลือกอับราฮัมผูช้ อบธรรมนี้ ให้ดารงไว้ซ่ ึ งความเชื่ อที่แท้จริ งผ่าน
ทางลู ก หลานของเขาเพื่ อ มวลมนุ ษ ย์ท้ งั ปวง พระเจ้า ทรงมี พ ระประสงค์จ ะทรง
คุม้ ครองเขาและลูกหลานให้พน้ จากพวกนอกรี ตที่แวดล้อมเขา เพราะพวกนอกรี ตใน
หมู่ญาติ ของเขาจะชักนาให้เขาหันมาบูชาเทวรู ปได้ง่ายกว่า ดังนั้น พระเจ้าจึ งทรง
ปรากฏพระองค์แก่ อบั ราฮัมมและตรัสว่า ‚เจ้าจงออกจากเมือง จากญาติพี่น้อง จาก
บ้านบิดาของเจ้า ไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู ้ เราจะให้เจ้าเป็ นชนชาติใหญ่ เรา
จะอวยพรแก่เจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสี ยงใหญ่โตเลื่องลือไป... และในเจ้านั้น พี่นอ้ งทั้งปวง
(ประชาชน) ของแผ่นดิ นจะได้รับพระพร (ปฐก 12:1-2) พระเจ้าทรงสัญญากับอับรามว่าเมื่อถึงเวลาแล้วที่พระผูท้ รงกอบกูโ้ ลกจะทรงบังเกิดในตระกูลของเขาตามที่ได้
ทรงสัญญาไว้กบั คนแรก ๆ และท่านนั้นจะทรงอวยพรแก่คนทั้งปวงบนโลก
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ชาลเดียบ้านเกิดของอับราฮัมม และ คานาอันดินแดนแห่งพันธสัญญา

เวลานั้นอับราฮัมมีอายุได้เจ็ดสิ บห้าปี แล้ว เขาเชื่ อฟังพระเจ้า จึงนาซาราห์ผู้
เป็ นภรรยาและหลานชายชื่อโลท พร้อมทั้งทรัพย์สมบัติท้ งั หมดที่หามาได้ และคนรับ
ใช้ท้ งั หมดออกเดิ นทางไปยังแผ่นดิ นที่พระองค์ทรงแสดงแก่เขา แผ่นดิ นดังกล่าวนี้
ชื่ อ คานาอัน เป็ นแผ่นดิ นที่อุดมสมบูรณ์ ยิ่ง ยามนั้นมีชาวคานาอันอาศัยอยู่ พวกเขา
เป็ นคนที่ชวั่ ร้ ายที่สุดพวกหนึ่ ง ชาวคานาอันเป็ นลูกหลานของคานาอันบุตรของฮาม
ที่นี่เองพระเจ้าได้ทรงปรากฏแก่อบั ราฮัมอีกครั้งหนึ่งตรัสว่า : ดินแดนทั้งหมดที่ เจ้ าแล
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เห็นนี เ้ ราจะยกให้ เจ้ าและพงศ์ พันธุ์ ของเจ้ าต่ อไปเป็ นนิ ตย์ (ปฐก 13:15) อับราฮัมได้
สร้างพระแท่นและถวายบูชาเพื่อขอบคุณพระเจ้า

ต้นโอ๊กแห่งมัมเร Mamre

จากนั้นแล้วก็ได้เรี ยกแผ่นดินคานาอันว่า ดินแดนแห่ งพันธสั ญญา เนื่องจาก
พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้วา่ จะประทานแด่อบั ราฮัมและลูกหลานของเขา ปั จจุบนั เรี ยก
ดินแดนนั้นว่า ปาเลสไตน์ ดินแดนที่วา่ นี้ ต้ งั อยูท่ างฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนโดยมีแม่น้ าจอร์ แดนไหลผ่านกลาง
ต่อมาครอบครัวของอับราฮัมและโลทขยายตัวขึ้น พื้นที่จึงไม่พอที่จะอาศัย
อยูด่ ว้ ยกัน พวกคนเลี้ยงสัตว์ของเขาเริ่ มทะเลาะเบาะแว้งกัน พวกเขาจึงได้แยกจากกัน
แต่ยงั คงเป็ นเพื่อนกันอยู่
อับราฮัมบอกโลทว่า เราอย่ าวิวาทกันเลย ข้ าขอร้ องเจ้ า ระหว่ างข้ ากับเจ้ า ...
เพราะเราเป็ นพี่ น้องกัน แผ่ นดิ นทั้งหมดอยู่ตรงหน้ าเจ้ าไม่ ใช่ หรื อ จงแยกไปจากเรา
เถิด ข้ าขอร้ องเจ้ า ... ถ้ าเจ้ าไปทางซ้ าย ข้ าก็จะไปทางขวา (ปฐก 13:8-10)
โลทเลื อกหุ บเขาแม่น้ าจอร์ แดนให้ตวั เองและตั้งรกรากที่เมืองโสโดม อับราฮัมยังคงอยูท่ ี่แผ่นดินคานาอันและตั้งรกรากอยูใ่ กล้เฮโบรนที่ป่าแห่ ง Mamre ซึ่ งที่
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นั้นเองเขาได้สร้ างกระโจมและพระแท่นบูชาถวายพระเจ้าอยูบ่ ริ เวณใกล้ ๆ ต้นโอ๊ก
แห่ ง Mamre ปั จจุบนั นี้ ตน้ โอ๊กแห่ ง Mamre ก็ยงั คงมีชีวิตอยูใ่ นปาเลสไตน์ใกล้เมือง
เฮโบรน
หลัง จากที่ โ ลทตั้ง รกรากที่ โ สโดมได้ไ ม่ น าน
กษัต ริ ย ์แ ห่ ง เอลามก็
โจมตี โ สโดม ปล้น สะดมประชาชน จับ กุ ม และยึด ทรั พ ย์ส มบัติข องพวกเขา ใน
จานวนผูท้ ี่ถูกจับกุมมีโลทรวมอยูด่ ว้ ย ครั้นอับราฮัมรู ้เข้าก็พลันรวบรวมคนรับใช้ของ
ตนทั้งหมด (จานวนทั้งสิ้ น 318 คน) และขอความช่ วยเหลื อจากเพื่อนบ้านด้วยและ
สามารถพิชิตศัตรู ได้โดยทั้งโจมตีและยึดทรัพย์สมบัติคืนมา
เมื่ออับราฮัมกลับมาก็เข้าพบเมลคีเซเดคผูเ้ ป็ นทั้งปุโรหิ ตของพระเจ้าสู งสุ ด
และเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่ งเมืองซาเลม พระองค์ประทานขนมปั งและเหล้าองุ่นแด่อบั ราฮัม
พร้อมทรงอวยพรด้วย
ไม่มีใครรู ้เรื่ องราวเกี่ยวกับเมลคีเซเดค ไม่วา่ จะเป็ นพระราชประวัติหรื อการ
สิ้ นพระชนม์ของพระองค์ พระนาม เมลคีเซเดค แปลว่า กษัตริย์แห่ งความชอบธรรม
ส่ วนคาว่า ซาเลม แปลว่า สั นติภาพ เมลคีเซเดคทรงเป็ นต้นแบบของพระเยซูคริ สต์
โดยพระเยซู คริ สต์ทรงเป็ นทั้งมหาปุโรหิ ตและกษัตริ ยเ์ หมือนอย่างที่เมลคีเซเดคเป็ น
ทั้งปุโรหิ ตและกษัตริ ยใ์ นเวลาเดียวกัน ไม่มีใครรับรู ้ถึงความเป็ นมาหรื อจุดจบในพระ
ชนมชี พ ของเมลคี เ ซเดค จึ ง เรี ยกได้ ว่ า พระองค์ ท รงพระชนมชี พ ตลอดกาล
เช่ นเดี ยวกับ ที่ พ ระคริ สต์ทรงเป็ นทั้งพระเจ้า กษัตริ ย ์ และ มหาปุ โรหิ ต ผูท้ รงเป็ น
นิ รันดร เราเรี ยกพระเยซู คริ สต์ว่ามหาปุโรหิ ตนิ รันดรเพราะแสดงถึ งลาดับชั้นเมื่ อ
เทียบกับเมลคี เซเดค และการที่ พระเยซู คริ สต์เจ้าประทานศีลมหาสนิ ทซึ่ งเป็ นพระ
กายและพระโลหิ ตแก่เราในรู ปแบบของขนมปั งและเหล้าองุ่ นนั้น เมลคีเซเดคเป็ น
นิมิตถึงพระผูท้ รงช่วยให้รอดโดยทรงหยิบยื่นขนมปั งและเหล้าองุ่นแก่อบั ราฮัม และ
เนื่ องจากพระองค์มีพระชันษามากกว่าอับราม พระองค์จึงทรงอวยพรเขา อับราฮัม
น้อมรั บ พระพรของเมลคี เซเดคด้วยความเคารพและถวายทรั พย์สิ นส่ วนที่ สิ บ แด่
พระองค์
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เมลคีเซเดคทรงอวยพรอับราฮัม

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

พระเจ้ าทรงปรากฏแก่ อบั ราฮัมในรูปแบบของผู้มาเยือนสามท่ าน
วันหนึ่ งอากาศร้ อนมาก อับราฮัมนัง่ อยู่ใต้ร่มเงาต้นโอ๊กที่ ทางเข้ากระโจม
ของเขาและเห็นผูม้ าเยือนสามท่านยืนอยูเ่ บื้องหน้าเขา อับราฮัมเป็ นคนชอบรับแขกก็
รี บลุ กขึ้นวิ่งไปหาผูม้ าเยือนทั้งสามทันที เขาคานับลงกับพื้นและเชื้ อเชิ ญทั้งสามไป
พักที่บา้ นของเขาที่ใต้ตน้ ไม้และเลี้ยงอาหารพวกเขาเป็ นอย่างดี
ผูม้ าเยือนมาถึงที่พกั ของอับราฮัม อับราฮัมล้างเท้าให้พวกเขาตามธรรมเนียม
ในสมัยนั้น ทั้ง ยังหยิบยื่นขนมปั งที่ ซาราห์ ผูเ้ ป็ นภรรยาเพิ่งจะเตรี ยมให้เขาและนา
น้ ามัน นม และลูกวัวตัวที่อว้ นที่สุดมาและเรี ยกให้พวกเขามากิน
แล้วพวกเขาถามอับราฮัมว่า ‚ซาราห์ภรรยาของเจ้าอยูไ่ หน‛
เขาตอบว่า ‚ดูเถิด นางอยูใ่ นกระโจม‛
หนึ่งในนั้นพูดว่า ‚ภายในหนึ่งปี ข้าจะกลับมาหาท่านอีกแน่นอน และจงดู ซา
ราห์ภรรยาของเจ้าจะให้กาเนิดบุตรชาย‛
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ซาราห์น้ นั ยืนหลบอยูท่ ี่ทางเข้ากระโจมได้ยินการสนทนาก็หวั เราะกับตัวเอง
คิ ดว่า ‚ฉันจะเป็ นดัง คาที่ เขาปลอบประโลมเช่ นนั้นได้อย่างไรกัน ในเมื่ อฉันก็แก่
แล้ว‛
แต่ผมู ้ าเยือนกลับว่า ‚ซาราห์หวั เราะทาไม มีอะไรยากเกินไปสาหรับพระเจ้า
หรื อ ข้าจะกลับมาหาท่านตามเวลาที่นดั ไว้ และซาราห์จะตั้งครรภ์บุตรชาย‛
ซาราห์ก็พลันตกใจกลัวและว่า ‚ฉันไม่ได้หวั เราะนะ‛
แต่พระองค์ตรัสตอบนางว่า ‚อย่ามุสา เจ้าหัวเราะจริ งๆ‛

พระเจ้าทรงปรากฏแก่อบั ราฮัมในรู ปแบบของพระตรี เอกานุภาพเจ้า

อับราฮัมจึงตระหนักว่า ณ เบื้องหน้าของตนนั้นไม่ใช่ ผมู ้ าเยือนธรรมดาเสี ย
แล้ว หากแต่เป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้าเองที่กาลังตรัสกับเขา
เวลานั้นอับราฮัมอายุเก้าสิ บเก้าปี ส่ วนซาราห์อายุแปดสิ บเก้าปี
หมายเหตุ : ดูในปฐมกาล บทที่ 18:1-16
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เมืองโสดมและเมืองโกโมราห์ ถูกทาลาย
เมื่อพระเจ้าทรงผละจากอับราฮัม พระองค์ทรงเผยต่ออับราฮัมว่าพระองค์จะ
ทรงทาลายเมืองที่อยูต่ ิดกับเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์เพราะเมืองเหล่านั้นเป็ น
เมืองที่ชวั่ ช้าที่สุดในโลก ขณะนั้นโลทผูช้ อบธรรมและเป็ นหลานของอับราฮัมอาศัย
อยูท่ ี่เมืองโสโดม
อับรามทูลวิงวอนพระองค์ให้โปรดทรงเมตตาเมืองเหล่านี้ หากในเมืองมีคน
ชอบธรรมอยูห่ า้ สิ บคน
พระองค์ตรัสว่า ‚ที่โสโดมถ้าเราพบคนชอบธรรมในเมืองห้าสิ บคน เราจะ
ไม่ลงอาญาในเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะเห็นแก่หา้ สิ บคนนั้น‛
อับราฮัมทูลถามอีกว่า ‚แล้วถ้าในห้าสิ บคนที่ชอบธรรมนั้นขาดไปห้าคน
เล่า‛
พระองค์ตรัสว่า ‚เราจะไม่ทาลาย ถ้าเราพบคนชอบธรรมสี่ สิบห้าคนที่นนั่ ‛
อับราฮัมทูลพระองค์ต่อและวิงวอนพระองค์โดยลดจานวนคนชอบธรรมลง
ไปเรื่ อย ๆ จนเหลื อสิ บคน เขาทูลว่า ‚ขอพระองค์อย่างพิโรธเลย แต่ขา้ ขอทูลอีกครั้ง
หนึ่ง ถ้าหากพบคนสิ บคนที่ชอบธรรม ที่นนั่ เล่า‛
พระเจ้าตรัสว่า ‚เราจะไม่ทาลายด้วยเห็นแก่คนสิ บคนนั้น‛
ในเมืองที่ชวั่ ช้านี้ ชาวเมืองชัว่ ร้ายและต่าทรามมากเสี ยจนมีคนชอบธรรมไม่
ถึงสิ บคน คนชัว่ พวกนี้ ยงั มุ่งร้ ายกับทูตสวรรค์สององค์ที่เข้ามาช่ วยโลทผูช้ อบธรรม
คนพวกนั้นเตรี ยมพังประตูแต่ทูตสวรรค์ทรงขัดขวางไว้ดว้ ยการบังตาและทรงนาทาง
แก่ โลทและครอบครั วคื อภรรยาและบุ ต รสาวสองคนให้ออกจากเมื องไปได้ ทู ต
สวรรค์บญั ชาให้พวกเขาวิง่ ออกไปและอย่าหันหลังกลับเพื่อจะได้รอดชีวติ
แล้วพระเจ้าทรงหลัง่ ฝนกรดและไฟลงมายังเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
และทรงทาลายเมืองเหล่านี้ รวมทั้งทุกคนในเมืองด้วย เมืองนั้นถูกทาลายสิ้ นเพื่อว่า
ทะเลสาบน้ าเค็มจะได้ก่อตัวในหุ บเขาที่เมืองนั้นตั้งอยู่ ปั จจุบนั เรี ยกทะเลสาบนั้นว่า
เดดซี (Dead Sea) ซึ่ งไม่มีสิ่งมีชีวติ ใดสามารถอาศัยอยูไ่ ด้
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ภรรยาของโลทนั้นเมื่อวิง่ ออกมาจากเมืองก็หนั กลับไปมองเมืองโสโดมและกลายร่ าง
เป็ นเสาเกลือในบัดดล

โลทพาครอบครัวหนีออกจากเมืองโสโดม

การที่ภรรยาของโลทหันกลับไปมองเมื องโสโดมนั้นแสดงว่านางเสี ยใจที่
ต้องผละจากเมืองบาปที่ถูกทอดทิ้ง นางหันกลับไปมองด้วยความลังเลและทันใดนั้น
ก็กลายร่ างเป็ นเสาเกลื อ นี่ ถือเป็ นบทเรี ยนที่เข้มงวดสาหรับเรา เมื่อพระเจ้าทรงช่ วย
เราจากบาปแล้ว เราจะต้องหนี ไปจากมันและอย่าหันหลังกลับ อย่าลังเลหรื อเสี ยใจที่
ได้ละทิ้งบาป
หมายเหตุ : ดูในปฐมกาล บทที่ 18:16-33; 19:20
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ถวายอิสอัคเป็ นเครื่องบูชา
หนึ่งปี หลังจากที่พระเจ้าทรงปรากฏแก่อบั ราฮัมในรู ปของผูม้ าเยือนสามท่าน
แล้วก็เป็ นไปตามคาพยากรณ์ของพระเจ้า อับราฮัมและซาราห์ให้กาเนิ ดบุตรชายคน
หนึ่ งชื่ ออิสอัค เวลานั้นอับราฮัมมีอายุได้หนึ่ งร้อยปี และซาราห์มีอายุได้เก้าสิ บปี ทั้ง
สองรักบุตรชายคนเดียวของตนมาก

อับราฮัมเตรี ยมบูชายัญอิสอัค

เมื่ออิสอัคเติบใหญ่ข้ ึน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์จะยกระดับความเชื่ อของ
อับราฮัมและจึงทรงสอนมนุษย์ท้ งั หลายโดยผ่านทางเขาให้รักพระเจ้าและเชื่อฟังตาม
พระประสงค์ของพระองค์
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พระเจ้าทรงปรากฏแก่อบั ราฮัมและตรัสว่า ‚จงพาบุตรของเจ้าคืออิสอัคบุตร
คนเดียวของเจ้าผูท้ ี่เจ้ารักไปยังแคว้นโมริ ยาห์ และถวายเขาที่นนั่ เป็ นเครื่ องเผาบูชาบน
ภูเขาลูกหนึ่งซึ่ งเราจะบอกแก่เจ้า‛
อับราฮัมก็เชื่อฟัง เขาสงสารบุตรชายคนเดียวของตนยิง่ นัก เขารักบุตรยิง่ กว่า
ชี วิตตนเองเสี ยอีก แต่เขารักพระเจ้าเหนื อสิ่ งอื่นใด เขามี ความเชื่ อในพระองค์อย่าง
สมบูรณ์ และรู ้ ดีว่าพระเจ้าย่อมไม่มีพระประสงค์ในสิ่ งชัว่ ร้ าย รุ่ งเช้าเขาตื่นขึ้นมาแต่
เช้าตรู่ เอาของบรรทุกหลังลาและนาอิสอัคผูเ้ ป็ นบุตรและคนรับใช้สองคนไปด้วย เขา
ยังได้เอาฟื นและเชื้อไฟเพื่อเผาบูชาไปด้วยและออกเดินทาง

อิสอัคเป็ นต้นแบบของพระคริ สต์พระผูท้ รงช่วยให้รอด

วันที่สามของการเดิ นทางพวกเขามาถึ งภูเขาที่พระเจ้าทรงแสดงแก่เขา อับราฮัมทิ้งคนรับใช้และลาไว้ที่ตีนภูเขา เขานาไฟและมีดไปด้วย เขาให้อิสอัคแบกฟื น
เดินไปที่ภูเขาพร้อมกับเขา
ขณะที่ท้ งั สองกาลังปี นขึ้นภูเขา อิสอัคถามบิดาว่า ‚พ่อ เรามีไฟและฟื นแล้ว
แต่ลูกแกะสาหรับเผาบูชาอยูท่ ี่ไหนเล่า‛
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อับราฮัมตอบว่า ‚ลูกเอ๋ ย พระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสาหรับพระองค์เอง‛
ทั้งสองเดิ นออกไปไกลขึ้น ในที่สุดก็มาถึ งยอดเขาที่พระเจ้าทรงกาหนดไว้
อับราฮัมสร้ างพระแท่นบูชาไว้ที่นนั่ เขานาฟื นไปวาง มัดอิสอัคบุตรชาย และนาเขา
ขึ้นไปไว้บนฟื นบนพระแท่น เขาเงื้อมีดเตรี ยมเชือดบุตรชาย ทันใดนั้นทูตสวรรค์ของ
พระเจ้าทรงเรี ยกเขาจากสวรรค์และตรัสว่า ‚อับราฮัม อับราฮัม ...อย่าแตะต้องเด็กนั้น
หรื อกระทาอะไรเขาเลย เพราะบัดนี้ เรารู ้แล้วว่าเจ้ายาเกรงพระเจ้า ด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้
หวงบุตรชายของเจ้าต่อเรา‛ ไม่ไกลจากนั้นเท่าใด อับราฮัมมองเห็นแกะตัวผูต้ วั หนึ่ ง
ติดอยูใ่ นพุม่ ไม้ เขาจึงนามันมาถวายแทนอิสอัค
ด้วยความศรัทธา ความรัก และความเชื่ อฟั งพระเจ้า เช่นนั้น พระเจ้าจึงทรง
อวยพรอับราฮัมและทรงสัญญากับเขาว่าเขาจะได้มีลูกหลานเป็ นจานวนมากเท่ากับ
ดวงดาวบนท้องฟ้ าและเม็ดทรายบนฝั่ งทะเล และว่าในบรรดาลูกหลานของเขานั้น
คนทุกคนบนโลกจะได้รับพระพร นัน่ คือพระผูท้ รงกอบกูโ้ ลกจะเสด็จมาจากเชื้ อสาย
ของเขา
การถวายอิสอัคเพื่อการบูช ายัญนั้นเป็ นการบอกเหตุ ล่วงหน้าแก่ มนุ ษย์ถึ ง
พระผูท้ รงกอบกูโ้ ลก พระองค์ในฐานะของพระบุตรของพระเจ้านั้นจะถูกพระบิดา
ของพระองค์มอบความตายบนพระกางเขนไว้เป็ นเครื่ องบูชาแก่บาปของมนุ ษย์ท้ งั
มวล
อิ สอัคถื อเป็ นการบอกเหตุ ล่วงหน้าของพระผูท้ รงกอบกู้มากว่า สองพันปี
ก่อนพระประสู ติของพระคริ สต์ นัน่ หมายถึ งนิ มิตของพระเยซู คริ สต์อนั เป็ นไปตาม
พระประสงค์ของพระเจ้า เขาก็เป็ นเช่นพระเยซู เจ้าที่กา้ วสู่ สถานที่ถวายบูชาโดยไม่
ปริ ปากบ่น อิสอัคแบกฟื นเพื่อการถวายบูชาด้วยตนเองก็เป็ นเช่นที่พระเยซู คริ สต์ทรง
แบกกางเขนด้วยพระองค์เอง
ภูเขาที่อบั ราฮัมนาอิสอัคไปถวายบูชาได้รับชื่ อว่าภูเขาโมริ ยาห์ ต่อมากษัตริ ย ์
โซโลมอนได้สร้างพระวิหารแห่งกรุ งเยรู ซาเล็มบนภูเขานี้
หมายเหตุ : ดูในปฐมกาล บทที่ 21, 22
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อิสอัคแต่ งงาน
ซาราห์ภรรยาของอับรามตายเมื่ออายุ 127 ปี อับราฮัมเองก็เริ่ มสุ ขภาพไม่ดี
และตัดสิ นใจจะหาภรรยาให้อิสอัค บุตรชาย แต่ไม่ใช่ หญิงชาวคานาอันแต่กลับเป็ น
ญาติสาวของตน เวลานั้นอิสอัคมีอายุได้สี่สิบปี
อับราฮัมเรี ยกเอเลียซาร์ คนรับใช้ที่อาวุโสสู งสุ ดแล้วสั่งว่า ‚จงสาบานต่อองค์
พระเจ้าแห่ งสวรรค์และโลกว่าเจ้าจะไม่หาธิ ดาของพวกชาวคานาอันมาเป็ นภรรยา
ของบุตรชายเรา แต่เจ้าจงไปยังประเทศและหมู่ญาติของเรา และหาภรรยาคนหนึ่ งมา
ให้บุตรชายของเรา‛
เอเลี ยซาร์ ก็สาบานตามนั้นและออกเดิ นทางทันที สมัยนั้นมีธรรมเนี ยมว่า
เจ้าบ่าวจะต้องมอบสิ นสอดแก่บิดามารดาของเจ้าสาว ยิง่ เจ้าสาวทรงคุณค่าเท่าใด ของ
กานัลหรื อสิ นสอดก็จะยิง่ มีมูลค่ามากเท่านั้น
เอเลียซาร์ นาของกานัลติดตัวไปด้วยซึ่ งล้วนเป็ นของที่มีราคาแพงพร้ อมอูฐ
สิ บตัวออกเดินทางไปยังเมืองเฮรานที่เมโสโปเตเมีย ซึ่ งนาโฮร์ น้องชายของอับราฮัม
อาศัยอยู่
ระหว่างที่เดินทาง เอเลี ยซาร์ หยุดที่บ่อน้ าแห่ งหนึ่ ง ขณะนั้นเป็ นเวลาใกล้ค่ า
ซึ่ งเป็ นเวลาเดียวกับที่พวกผูห้ ญิงมาตักน้ า เอเลียซาร์ เริ่ มสวดภาวนาต่อพระเจ้า เขาทูล
ว่า ‚ข้าแต่พระเจ้าผูท้ รงเป็ นพระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ ข้าขอวิงวอน
พระองค์ ขอโปรดประทานความสาเร็ จแก่ ข ้าพระองค์ใ นวันนี้ และขอทรงสาแดง
พระ-กรุ ณาต่ออับราฮัมนายของข้าพระองค์ ดูเถิ ด ข้าพระองค์ยืนอยู่ที่บ่อน้ านี่ และ
บรรดาธิ ดาของชาวเมืองนี้ พากันมาตักน้ า ขอให้หญิงสาวคนที่ขา้ พระองค์พูดกับนาง
ว่า ‘โปรดลดเหยือกของเธอลงเถิด ขอข้าดื่มน้ าของเจ้าได้ไหม’ และให้นางที่ตอบว่า
‘เชิ ญดื่ มเถิ ด และฉันจะเอาน้ าให้อูฐของท่านกิ นด้วย’ นั้น เป็ นคนที่ พระองค์ทรง
กาหนดให้เป็ นภรรยาอิสอัคผูร้ ับใช้พระองค์ ข้าพระองค์จึงจะรับทราบได้วา่ พระองค์
ทรงสาแดงพระเมตตาต่อนายของข้าพระองค์‛
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เรเบคาห์มอบน้ าให้เอเลียซาร์ดื่ม

เอเลียซาร์ เพิ่งสวดภาวนาไปหยก ๆ ก็มีหญิงสาวรู ปงามแบกเหยือกน้ าไว้บน
บ่าเดินมาตักน้ าที่บ่อน้ าและกาลังจะกลับ เอเลียซาร์ วงิ่ ไปหานางและว่า ‚ได้โปรดเถิด
ขอน้ าจากเหยือกของเธอในฉันดื่มสักหน่อย‛
นางตอบว่า ‚นายดื่มเถิด‛ ว่าแล้วก็ลดเหยือกน้ าลงจากบ่าให้เขาดื่มน้ า เมื่อเขา
ดื่มแล้วนางก็กล่าวว่า ‚ฉันจะตักน้ าให้อูฐของท่านกินจนอิ่มด้วย‛ ว่าแล้วนางก็เทน้ า
จากเหยือกใส่ รางทันทีแล้ววิง่ ไปตักน้ าอีกเพื่อให้อูฐของเขากิน เอเลียซาร์ เฝ้ ามองนาง
อย่างเงียบ ๆ ด้วยความทึ่ง
ครั้ นอูฐของเขากิ นน้ าจนอิ่ ม เอเลี ยซาร์ ก็ให้แหวนทองคาหนึ่ งวงและกาไล
แขนสองอันแก่ นางและถามว่า ‚โปรดบอกฉันเถิ ดว่าเธอเป็ นลูกเต้าเหล่าใคร แล้ว
บ้านของบิดาของเธอพอจะมีที่ให้เราพักอาศัยบ้างไหม‛
หญิงสาวนางนี้มีนามว่า เรเบคาห์ นางตอบว่า ‚ฉันเป็ นธิ ดาของเบธูเอลผูเ้ ป็ น
บุตรชายของนาโฮร์ เรามีท้ งั ฟางและเสบียงพอ ทั้งยังมีที่ให้พกั ด้วย‛ เอเลียซาร์ คุกเข่า
ลงขอบคุณพระเจ้าที่ได้สดับฟังคาภาวนาของเขา
เรเบคาห์วงิ่ ไปที่บา้ นและเล่าเรื่ องทั้งหมดให้มารดาและทุกคนที่บา้ นฟั ง นาง
มีพี่ชายชื่อลาบัน เขารี บวิ่งไปหาชายนั้นที่บ่อน้ าและพูดกับเอเลียซาร์ วา่ ‚มาเถิด ท่าน
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ผูท้ ี่ได้รับพระพรของพระเจ้า ท่านยืนอยูข่ า้ งนอกทาไมเล่า เพราะข้าได้ตระเตรี ยมบ้าน
และเตรี ยมที่สาหรับอูฐแล้ว‛
เอเลี ยซาร์ จึงเข้าไปในบ้าน ลาบันก็แก้อูฐและให้ฟางและอาหารสาหรับอูฐ
นาน้ าให้เอเลียซาร์ และผูต้ ิดตามได้ลา้ งเท้า และจัดอาหารมาเลี้ยงพวกเขา
เอเลียซาร์ กล่าวว่า ‚ข้าจะไม่กินจนกว่าจะได้อธิ บายธุ ระของข้า...ข้าเป็ นคน
รับใช้ของอับราฮัม‛ แล้วเขาก็เล่ารายละเอียดว่าเขามาที่นี่ทาไมและอย่างไร และใน
การสวดภาวนาของเขานั้น พระองค์ได้ประทานสัญญาณเกี่ยวกับเรเบคาห์ เมื่อเขาเล่า
จบแล้วก็ถามว่า ‚บัดนี้ ถ้าท่านยอมแสดงความภักดีและจริ งใจต่อนายข้าแล้วก็โปรด
บอกข้าเถิด และหากไม่เป็ นเช่นนั้นก็โปรดบอกข้าด้วยเช่นกัน‛
ลาบันและเบธูเอลจึงตอบว่า ‚นี่ เป็ นการของพระองค์ เราไม่อาจขัดท่านได้ ดู
เถิ ด เรเบคาห์อยู่ต่อหน้าท่าน ท่านจงพานางไปเถิ ด และให้นางเป็ นภรรยาบุตรชาย
นายของท่าน ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้‛
เมื่อเอเลี ยซาร์ ได้ยินเช่ นนั้น ก็คานับลงกับพื้นต่อพระเจ้าด้วยความขอบคุ ณ
แล้วก็ นาเอาเครื่ องทอง เครื่ องเงิ น และเสื้ อผ้า อาภรณ์ มอบให้เจ้า สาว พี่ ช ายและ
มารดาของนาง

เอเลียซาร์มอบของกานัล
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วันรุ่ งขึ้น เอเลียซาร์ และพวกก็ขอกลับบ้าน แต่พี่ชายและมารดาของเรเบคาห์
ชักชวนให้เขาอยู่ต่ออีกสักสิ บวันเป็ นอย่างน้อย เอเลียซาร์ กลับว่า ‚อย่าหน่ วงเหนี่ ยว
ข้าไว้เลย เพราะพระองค์ทรงทาให้ทางของข้าสาเร็ จลุล่วงแล้ว‛
บิ ด ามารดาของเรเบคาห์ จึ ง เรี ย กนางมาถามดู ว่ า ‚เจ้า จะไปกับ ชายคนนี้
หรื อไม่‛
เรเบคาห์ตอบว่า ‚ลูกจะไป‛

บิดาอวยพรต่อการเดินทางแก่เรเบคาห์ไปหาอิสอัค

บิดามารดาของนางจึงอวยพรและปล่อยนางไป เมื่อเอเลียซาร์ พร้อมทั้งเรเบคาห์และคนรับใช้เดินทางด้วยอูฐมาถึงกระโจมของอับราฮัม อิสอัคก็ออกมารับ เรเบคาห์ไ ด้เป็ นภรรยาของอิส อัค ความรั กที่ อิสอัค มี ต่อเรเบคาห์ ได้ช่ วยบรรเทาความ
โศกเศร้าที่ซาราห์มารดาของเขาตายไป
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อิสอัคพบกับเรเบคาห์

หมายเหตุ : ดูในปฐมกาล บทที่ 23, 24
การสมรสของอิ ส อัค เป็ นแบบอย่า งส าหรั บ ชนทุ ก รุ่ น คนหนุ่ ม สาวหลง
เดิ นทางผิดในปั ญหาที่สาคัญยิ่งในชี วิตมานักต่อนักในการเข้าสู่ การสมรส บางคน
แสวงหาความร่ ารวย บ้างก็แสวงหาความงามทางกาย บ้างก็แสวงหาครอบครั วที่ ดี
และอื่น ๆ
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อิสอัคพาเรเบคาห์มาแนะนาต่อบิดาของตน

น้อยคนนักที่จะแสวงหาปรี ชาญาณและ จิตใจที่อ่อนน้ อมและดีงาม นัน่ ก็คือ
ความงามจากภายในและจากจิ ต วิญญาณ คุ ณ สมบัติที่ เอ่ ย ถึ ง ก่ อนหน้า นั้นเป็ นสิ่ ง
ชัว่ คราวและหมดไป แต่สิ่งหลังคือคุณลักษณะจากข้างในซึ่ งมัน่ คงและไม่ข้ ึนอยูก่ บั
ปัจจัยภายนอก
ทัศ นคติ ที่ ไ ม่ ถู ก ต้องเกี่ ย วกับ การแต่ ง งานก็ เป็ นเพราะผูค้ นต้องการสร้ า ง
ความสุ ขให้ตนเองตามแต่ความฟุ้ งเฟ้ อที่เอาตัวเองเป็ นใหญ่โดยปราศจากพระเจ้า
คริ สตชนทั้งชายหญิงที่ปรารถนาจะเข้าสู่ การแต่งงานจะต้องสวดภาวนาอย่าง
แข็งขันเพื่อให้พระเจ้าทอดพระเนตรเห็นหัวใจ และจะทรงจัดการให้เขาได้แต่งงาน
กันด้วยพระองค์เอง และเป็ นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ และประทานพระพร
แด่พวกเขาด้วยพระกรุ ณาธิ คุณของพระองค์ หากปราศจากพระพรของพระเจ้าแล้ว
คนก็ไม่อาจพบกับความสุ ข ความราบรื่ นในชี วิตแต่งงาน และครอบครัวคริ สตชนที่
แท้จริ งได้
ครอบครั ว คริ ส ตชนที่ ดี เ ป็ นป้ อมปราการเพื่ อ ศี ล ธรรมที่ ดี เป็ นดิ น เพื่ อ
เพาะปลูกสิ่ งดีในมนุ ษยชาติ เป็ นเครื่ องมือและวิธีการเพื่อสนับสนุ นพระศาสนจักร
ศักดิ์สิทธิ์แห่ งพระคริสต์ และและยืนยันถึงพระศาสนจักรบนแผ่นดินโลก
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ครอบครั ว ยัง เป็ นรากฐานของประเทศ ดั ง ที่ พระสั ง ฆราสฟิ ลาเรต
พระสังฆมณทลแห่งมอสโคว์เขียนไว้วา่ ‚ในครอบครัวมีเมล็ดพันธุ์ของทุกสิ่ งที่ต่อมา
ได้แตกหน่อและเติบโตเป็ นครอบครัวที่ใหญ่ข้ ึนที่เรี ยกว่าประเทศ‛

เอซาวและยาโคบ
อิสอัคมีบุตรชายสองคนชื่อเอซาวและยาโคบ เอซาวนั้นเป็ นพรานมีฝีมือและ
มักใช้ชีวิตอยู่ใ นท้องทุ่ง ยาโคบเป็ นคนถ่ อมตนและเงี ย บ เขาอาศัย อยู่ก ับบิ ดาและ
มารดาในกระโจม
อิสอัครักเอซาวมากเพราะเขานาสัตว์ที่ล่ามาเป็ นอาหารเลี้ ยงดูบิดา แต่เรเบ
คาห์รักยาโคบมากกว่า เอซาวนั้นเป็ นพี่ชายและมี สิ ทธิบุตรคนหัวปี หมายถึงความ
อาวุโสเหนือยาโคบในการได้รับพรจากบิดา
วันหนึ่ งเอซาวกลับมาจากทุ่งด้วยความเหน็ดเหนื่ อยและหิ ว ขณะนั้นยาโคบ
กาลังต้มถัว่ เพื่อกินเอง (มักเรี ยกกันว่าแกงถัว่ ข้น) เอซาวบอกเขาว่า ‚ขอข้ากินด้วย‛
ยาโคบกลับ ว่า ‚ขายสิ ทธิ บุ ตรคนหัวปี ให้ฉันก่ อนสิ ‛ เพราะเขาปรารถนา
อย่างยิ่งที่จะได้รับสื บทอดพระพรที่พระเจ้าประทานแด่อบั ราฮัมเพื่อเขาจะได้รับใช้
พระองค์อย่างขันแข็ง

เอซาวขายสิ ทธิความเป็ นบุตรหัวปี ให้แก่ยาโคบ
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เอซาวตอบว่า ‚ดู สิ ข้ากาลังจะตายเพราะความหิ ว ข้าจะไปสนใจอะไรกับ
สิ ทธิ บุตรคนหัวปี เล่า‛ เอซาวตอบเช่นนี้แสดงถึงความไม่แยแสต่อพระพรของพระเจ้า
ยาโคบว่า ‚สาบานกับข้าสิ ‛
เอซาวก็สาบานและขายสิ ทธิ บุตรคนหัวปี แลกกับแกงถัว่
ในต่อมาอิสอัคชราภาพลงและตาบอด เขาเกิดความรู ้ สึกว่าชี วิตของตนใกล้
จะถึงจุดจบแล้ว เขาจึงใคร่ จะอวยพรเอซาวในฐานะบุตรคนหัวปี แต่เรเบคาห์มีไหวพริ บ ได้คิดแผนทาให้อิสอัคอวยพรแก่ยาโคบแทนเอซาวแทน หลังจากนั้นไม่นาน
อิสอัคก็รู้วา่ ตนพลาดไปแต่เขาก็ยนื ยันอวยพรแด่ยาโคบ
เอซาวเกลี ยดน้องชายของตนด้วยเรื่ องนี้ ถึงกับอยากฆ่าเขา ยาโคบจึงจาต้อง
จากครอบครัวไป
ยาโคบทาตามที่บิดามารดาชี้ แนะคือออกเดินทางมุ่งไปที่เมโสโปเตเมียบ้าน
เกิ ดของมารดา ไปยังแผ่นดิ นบาบิโลนเพื่อพบกับลาบันผูเ้ ป็ นลุ งและให้อาศัยอยู่กบั
เขาจนกว่าเอซาวจะหายโกรธ ที่นนั่ เองได้แต่งงานกับธิ ดาคนหนึ่งของลาบัน
หมายเหตุ : ดูในปฐมกาล บทที่ 23; 24; 25; 27:1-9

ยาโคบมีนิมติ ถึงบันไดศักดิ์สิทธิ์
ระหว่างทางยาโคบหยุดพักที่ทุ่งแห่ งหนึ่ งเพื่อค้างคืน เขาเอาหิ นก้อนหนึ่ งมา
หนุ นศีรษะหลับไป ในฝั นนั้นเขาเห็ นบันไดแห่ งหนึ่ งตั้งบนแผ่นดิ นโลกมียอดจรด
สวรรค์ ทูตทั้งหลายของพระเจ้ากาลังขึ้นลงบันไดนั้น ปลายยอดบันไดมีพระเจ้าทรง
ยืนอยู่
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ยาโคบเห็นบันไดในนิมิต

พระเจ้าตรัสแก่ยาโคบว่า ‚เราเป็ นพระเจ้าของอับราฮัมและพระเจ้าของอิสอัค
แผ่นดิ นที่ เจ้า นอนอยู่น้ นั เราจะให้แก่ เจ้า และเชื้ อสายของเจ้า เชื้ อสายของเจ้า จะมี
มากมายเหมือนผงธุ ลีบนแผ่นดิน และด้วย เมล็ดพันธุ์
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ของเจ้าจะทาให้มนุ ษย์ท้ งั หลายบนแผ่นดินโลกได้รับพระพร และดูเถิด เราอยูก่ บั เจ้า
เราจะพิทกั ษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไปและจะนาเจ้ากลับมายังดินแดนนี้‛
ที่น้ ี เอง คาว่า ‚เมล็ดพันธุ์ ‛ หรื อ ‚ลูกหลาน‛ ที่มนุ ษย์ท้ งั หลายได้อาศัยเพื่อ
ได้รับพระพรและความสุ ข นั้น หมายถึง พระผู้ทรงกอบกู้ ส่ วน บันได ที่เชื่อมสวรรค์
และแผ่นดิ นโลก นั้น เป็ นการบอกล่วงหน้าถึง พระมารดาพระเจ้ า ผูท้ ี่ทรงให้กาเนิ ด
พระบุตรพระเจ้าผูเ้ สด็จลงมายังโลกเพื่อทรงปลดปล่อยมนุ ษย์ พระมารดาพระเจ้านั้น
เปรี ยบดัง่ บันไดที่เชื่อมสวรรค์และโลก
เมื่อยาโคบตื่นขึ้นมาก็พูดขึ้นว่า ‚ที่แห่ งนี้ น่าเกรงขามยิ่งนัก สถานที่นี่ไม่ใช่
อื่นใด แต่เป็ นที่ประทับของพระเจ้าและประตูสวรรค์‛ ก้อนหิ นที่เขาใช้หนุ นนอนนั้น
เขาก็ใช้เป็ นอนุ สรณ์ เขาเอาน้ ามันเทลงบนหิ นนั้นและถวายบูชาแด่พระเจ้า เขาเรี ยก
สถานที่ น้ ี ว่า เบธเอล แปลว่า ‚พระนิเวศของพระเจ้ า ‛ จากนั้น อาศัยความหวังใน
ความช่วยเหลือของพระเจ้า เขาจึงได้เดินทางต่อไปยังเมโสโปเตเมียอย่างเงียบ ๆ
ยาโคบเดินทางมาถึงฮารานเพื่อพบกับลาบันผูเ้ ป็ นลุ ง ยาโคบเล่าเรื่ องให้ลาบันฟั งทั้งหมด เขามาพักอาศัยและทางานให้กบั ลาบัน ลาบันถามเขาว่าต้องการเรี ยก
ค่าจ้างเท่าใด ยาโคบรัก ราเชล ธิ ดาของลาบัน เขาจึงตกลงทางานให้ลาบันเจ็ดปี เพื่อ
แลกกับการแต่งงานกับราเชล แต่ลาบันมีเล่ห์เหลี่ยมจึงไม่ได้ยกราเชลให้เป็ นภรรยา
แต่กลับยกเลอาห์ผเู ้ ป็ นธิ ดาคนโตให้แทน ซึ่ งเขาอ้างว่าเป็ นไปตามประเพณี ทอ้ งถิ่ น
ที่วา่ ธิ ดาคนรองจะแต่งงานก่อนพี่สาวไม่ได้
ยาโคบผูถ้ ูกหลอกลวงนั้นยอมทางานต่อไปอีกเจ็ดปี เพื่อให้ได้ราเชล ยี่สิบปี
ต่ อมายาโคบเดิ น ทางกลับ ไปหาบิ ด าของเขาที่ ค านาอัน โดยสวัส ดิ ภาพ เขาได้พ า
ครอบครัวใหญ่และนาทรัพย์สมบัติมากมายกลับไปด้วย ฝ่ ายเอซาวนั้นไม่ได้พบหน้า
น้องชายมาเสี ยนานก็ไปพบยาโคบด้วยความดี ใจ พระเจ้าทรงมี วิธีการที่ล้ าลึ กเป็ น
พิเศษได้ทรงทดสอบยาโคบและประทานนามให้เขาใหม่ว่า อิสราเอล ซึ่ งแปลว่า ‚ผู้
ต่อสู ้กบั พระเจ้า‛ ยาโคบจึงเป็ นผูก้ ่อตั้ง ชนชาติยวิ ซึ่งเป็ นวงศ์วานของอิสราเอล
หมายเหตุ : ดูในปฐมกาล บทที่ 28:10-22; บทที่ 29-35

พันธสัญญาเดิม

198

โยเซฟ
ยาโคบมีบุตรสิ บสองคน คือ รู เบน สิ เมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์ เศบูลุน
ดาน นัฟทาลี กาด อาเชอร์ โยเซฟ และ เบนยามิน ต่อมาพวกเขาเติบใหญ่เป็ นชาวยิว
สิ บสองเชื้อสาย
ในจานวนบุตรทุกคนนี้ ยาโคบรักโยเซฟมากที่สุดเพราะเขาเป็ นคนอ่อนน้อม
และเชื่ อฟั ง ยาโคบเย็บ เสื้ อคลุ มหลายสี ให้เขา แต่ พี่ น้องของโยเซฟต่า งอิ จฉาและ
เกลียดชังโยเซฟ
วันหนึ่ งโยเซฟฝั นว่าเขาอยู่ที่ทุ่งนากับพี่น้อง พวกเขากาลังมัดฟ่ อนข้าวอยู่
ฟ่ อนข้าวของโยเซฟนั้นตั้งตรงล้อมรอบด้วยฟ่ อนข้าวของพี่นอ้ งของเขาที่โน้มตัวลง
หาฟ่ อนข้าวของโยเซฟ อีกครั้งหนึ่ งโยเซฟฝันว่า ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว
สิ บ เอ็ ด ดวงโน้ม ตัว ลงหาเขา และบิ ด าบอกเขาว่ า ‚ความฝั น ที่ เ จ้า ได้ฝั น เห็ น นั้น
หมายความว่าอะไร ข้าและแม่กบั พี่ น้องของเจ้าจะโน้ม ตัวลงกับพื้ นเพื่ อคานับเจ้า
อย่างนั้นหรื อ‛ ด้วยเหตุน้ ี พี่นอ้ งจึงยิง่ เกลียดชังเขามากขึ้น

โยเซฟถูกพี่นอ้ งนาไปขาย

ไม่นานหลังจากนั้น พี่นอ้ งของเขาต้อนฝูงสัตว์ออกไปไกลจากบ้าน บิดาจึง
ส่ งโยเซฟไปเยีย่ มพวกเขาและดูวา่ พวกเขาสบายดีหรื อไม่และฝูงสัตว์อยูด่ ีหรื อไม่ เมื่อ
โยเซฟไปหาพวกเขา พวกนั้นก็จาโยเซฟได้มาแต่ไกลและพูดกันว่า ‚ดูเถิด เจ้าช่างฝัน
มานี่แล้ว เราฆ่ามันเสี ยเถิด... แล้วมาดูกนั ว่าความฝันนั้นจะเป็ นจริ งได้ไหม‛ ฝ่ ายรู เบน
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พี่ชายคนโตก็ว่า ‚อย่าให้โลหิ ตตกเลย เราจับมันโยนลงบ่อเถิ ด‛ รู เบนเองคิ ดว่าเขา
อาจจะช่ วยโยเซฟและส่ งโยเซฟกลับไปหาบิดาได้ พวกพี่น้องก็ตกลง พวกเขาถอด
เสื้ อคลุมหลายสี ของโยเซฟออกแล้วโยนเขาลงในบ่อลึกแห้ง เวลานั้นมีพ่อค้าคนหนึ่ ง
บรรทุกสิ นค้าจะไปที่อียิปต์ได้เดิ นทางผ่านมาพบเข้า ยูดาห์พี่ชายคนหนึ่ งจึงแนะให้
ขายโยเซฟ พวกเขาตกลงขายโยเซฟในราคายี่สิบเหรี ยญเงิ น แล้วพวกเขาก็เอาเสื้ อ
คลุมของโยเซฟจุม่ เลือดแพะแล้วนากลับไปให้บิดาและว่า ‚เราพบเสื้ อคลุมตัวนี้ เป็ น
ของโยเซฟไม่ใช่หรื อ‛ ยาโคบจาเสื้ อคลุ มนั้นได้ก็ร้องไห้ดว้ ยความเศร้ าโศกว่า ‚เขา
ถูกสัตว์ร้ายกัดกิ นเสี ยแล้ว‛ แล้วเขาก็ได้แต่คร่ าครวญถึ งบุตรชายผูเ้ ป็ นที่ รักอยู่เป็ น
เวลานานยาโคบมิอาจมีสิ่งใดมาปลอบโยนเขาได้
โยเซฟถูกพี่นอ้ งของเขาขายในราคายี่สิบเหรี ยญเงิ น นับว่าเป็ นนิ มิตถึ งพระ
คริ สต์ผทู้ รงถูกยูดาสขายไปในราคาสามสิ บเหรี ยญเงิน

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

โยเซฟในแผ่นดินอียปิ ต์
พวกพ่อค้านาตัวโยเซฟไปอียิปต์และขายเขาให้แก่โปทิฟาร์ หรื อเปนทรี โฟเรี ยสผูเ้ ป็ นขุนนาง โยเซฟอาศัยอยูใ่ นอียิปต์ท่ามกลางพวกนอกรี ต แต่เขายังคงมัน่ คง
ในศรัทธาต่อพระเจ้าที่แท้จริ งและเกรงกลัวที่จะกระทาบาปต่อพระองค์ไม่วา่ ทางใดก็
ตาม เขารั บใช้นายของเขาอย่างซื่ อสัตย์ โปทิ ฟาร์ รักเขาและมอบหมายให้เขาดู แล
กิจการในบ้าน แต่ภรรยาที่ชวั่ ร้ายและไม่ซื่อของโปทิฟาร์ กลับกล่าวหาโยเซฟต่อหน้า
สามีของนาง โปทิฟาร์เชื่อคาของภรรยาและจับโยเซฟเข้าคุก
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โยเซฟอธิบายความฝัน

พระเจ้าทอดพระเนตรเห็ นความบริ สุทธิ์ ของโยเซฟและทรงช่ วยเขา ที่ คุก
เดียวกับเขานั้นมีคนทาเครื่ องดื่มและคนอบขนมปั งของฟาโรห์ผเู ้ ป็ นผูป้ กครองอียิปต์
อยู่ดว้ ย วันหนึ่ งพวกเขาฝั น โดยคนทาเครื่ องดื่ มฝั นว่าตนเก็บองุ่นจากสวนองุ่นสาม
แห่งแล้วนามาคั้นน้ าใส่ จอกถวายฟาโรห์ ส่ วนคนอบขนมปั งฝันว่าตนทูนตะกร้าขนม
ปั งสามใบไว้บนศีรษะและมีนกมาจิกกิ นขนมปั งนั้น โยเซฟอธิ บายความฝั นเหล่านี้
เขาบอกคนทาเครื่ องดื่ มว่าภายในสามวันฟาโรห์ จะทรงอภัยให้เขาและว่าเขาจะได้
กลับมาเป็ นคนทาเครื่ องดื่ มอีก แต่กบั คนอบขนมปั งนั้น ฟาโรห์จะทรงมีพระบัญชา
ให้แขวนคอเขาและนกจะมาจิกกินร่ างของเขา ทั้งหมดนี้เป็ นจริ งตามที่โยเซฟกล่าวไว้
สองปี ต่อมาฟาโรห์ทรงมีพระสุ บินสองเรื่ องในคืนเดี ยว พระองค์ทรงมีพระ
สุ บินว่าพระองค์กาลังทรงยืนอยูบ่ นฝั่งแม่น้ า และตอนแรกมีววั สวยงามและอ้วนพีเจ็ด
ตัวขึ้นมาจากแม่น้ า หลังจากนั้นก็มีววั ผอมเจ็ดตัวขึ้ นมา แล้ววัวผอมก็กินวัวอ้วนแต่
มันก็ยงั ผอมเหมือนเดิม ส่ วนพระสุ บินอีกเรื่ องหนึ่ งคือมีตน้ ข้าวต้นหนึ่ งมีรวงเจ็ดรวง
สมบูรณ์ดีกาลังงอกงาม จากนั้นรวงข้าวลีบและลวงเจ็ดรวงก็งอกงามตามมา แล้วรวง
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ข้าวลี บเจ็ดรวงนั้นได้กลื นกิ นรวงข้าวงามเจ็ดรวง ครั้นรุ่ งเช้าฟาโรห์ทรงเรี ยกชุ มนุ ม
นักปราชญ์ทวั่ อียปิ ต์แต่ก็ไม่มีผใู ้ ดสามารถถวายคาอธิ บายพระสุ บินต่อพระองค์ได้
คนทาเครื่ องดื่มนึ กถึงโยเซฟขึ้นมาจึงทูลกษัตริ ยเ์ รื่ องเขา โยเซฟถูกนาตัวเข้า
เฝ้ าฟาโรห์ เขาถวายคาอธิ บายพระสุ บินโดยทูลว่า ‚พระสุ บินทั้งสองมี ความหมาย
อย่างเดียวกัน แผ่นดินอียปิ ต์จะอุดมสมบูรณ์เป็ นเวลาเจ็ดปี จากนั้นจะกันดารไปอีกเจ็ด
ปี ‛ ขณะเดี ยวกัน โยเซฟทูลแนะนาฟาโรห์ให้ทรงเตรี ยมการในช่วงปี ที่อุดมสมบูรณ์
โดยเก็บผลผลิตไว้ให้พอเพื่อรับมือกับช่วงปี ที่ทุรกันดาร
ฟาโรห์ทรงเข้าใจว่าพระเจ้าเองทรงเผยความหมายของพระสุ บินแก่โยเซฟจึง
ทรงแต่งตั้งให้เขาเป็ น หัวหน้าดูแลแผ่นดิ นอี ยิปต์ซ่ ึ งถื อเป็ นบุ คคลลาดับที่หนึ่ งรอง
จากฟาโรห์ เขาได้รับพระบัญชาให้ตระเตรี ยมผลผลิต
หมายเหตุ : ดูในปฐมกาล บทที่ 39-40; 41:1-46.

โยเซฟพบพีน่ ้ องและ
ยาโคบย้ ายมาอยู่กบั ครอบครัวที่อยี ปิ ต์
ในช่ วงอุดมสมบูรณ์ เจ็ดปี นั้น โยเซฟได้รวบรวมผลผลิ ตไว้เป็ นจานวนมาก
ซึ่ งนอกจากจะเพียงพอสาหรับปี ที่อดอยากแล้วก็ยงั เหลือพอที่จะขายให้ประเทศอื่น
ด้วย ผูค้ นจากทัว่ สารทิศต่างมาที่อียิปต์เพื่อซื้ อผลผลิตเพราะเกิดความแห้งแล้งทัว่ ทุก
หัวระแหง
บรรดาบุตรชายของยาโคบก็เช่นกัน พวกเขาเดินทางจากแผ่นดินคานาอันมา
ซื้ อผลผลิ ตที่อียิปต์ พวกเขามาหาโยเซฟและหมอบลงกับพื้นคานับเขาแต่จาโยเซฟ
ไม่ได้ แต่โยเซฟจาพี่นอ้ งของเขาได้และหวนระลึกถึงความฝันเมื่อครั้งวัยเยาว์ของตน
โดยไม่ได้ต้ งั ใจ เขาอยากรู ้ วา่ พี่น้องของเขาปรับปรุ งตัวหรื อยัง เขาจึงกล่าวกับพี่นอ้ ง
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ของเขาอย่างโหดเหี้ ยมและว่า ‚พวกเจ้าเป็ นพวกสอดแนม แอบมาดูความอ่อนแอของ
บ้านเมือง‛
พี่นอ้ งของเขาตอบว่า ‚หามิได้ ผูร้ ับใช้ของท่านมาซื้ ออาหาร เรามีกนั พี่นอ้ ง
สิ บสองคนและเป็ นบุตรของชายผู้หนึ่ งที่ คานาอัน เราเคยมี กนั สิ บสองคน แต่วนั นี้
น้องคนเล็กสุ ดอยูก่ บั บิดา และอีกคนหนึ่งไม่อยูแ่ ล้ว‛
โยเซฟว่า ‚ถ้าเจ้าพูดความจริ ง ก็จงทิ้งพวกเจ้าไว้คนหนึ่ งที่นี่ ส่ วนที่เหลือก็มา
เอาขนมปังไปและจงนาน้องชายของเจ้ามา‛
พี่นอ้ งหารื อกัน คิดว่าโยเซฟไม่เข้าใจที่พวกตนพูดเพราะเป็ นการพูดผ่านล่าม
ก็ว่า ‚ที่จริ งเรามีความผิดเรื่ องน้องเรา เพราะเราได้เห็นความทุกข์ใจของน้องเราเมื่อ
เขาอ้อนวอนเราแต่เราไม่ฟัง เพราะฉะนั้นความทุกข์ใจทั้งนี้จึงบังเกิดแก่เรา‛
เมื่อโยเซฟได้ยินสิ่ งที่พวกเขาพูดกัน เขาก็ออกจากห้องไปและร้ องไห้ แล้ว
เขาก็เก็บตัวสิ เมโอนไว้แล้วปล่อยพี่นอ้ งที่เหลือไป
หนึ่งปี ให้หลัง พวกพี่นอ้ งกลับมาซื้ อผลผลิตที่อียิปต์อีกครั้งและนาเบนยามินน้องชายคนเล็กสุ ดมาด้วย ครั้นโยเซฟเห็ นเบนยามินมาด้วย ก็สั่งให้คนจัดเตรี ยม
เรื อนพักและอาหารค่ าให้พวกเขา เมื่อเขาพบเบนยามิน เขาก็ร้องไห้ดว้ ยความยินดี
เขาเข้าไปในห้องติดกันและล้างหน้าเสี ยเพื่อพวกพี่นอ้ งจะได้ไม่เห็นน้ าตาของเขา พอ
หลังอาหารค่ า โยเซฟได้สั่งให้บรรจุ ผลผลิ ตใส่ กระสอบของพวกเขา และสั่งให้นา
จอกเงิ นที่ เขาใช้ดื่มนั้นใส่ ลงไปในกระสอบของเบนยามิน วันรุ่ งขึ้ นเขาก็ปล่ อยให้
ทั้งหมดกลับบ้านไป
พวกพี่นอ้ งออกไปได้ไม่สักเท่าใด โยเซฟก็สั่งให้คนตามไปค้นดูวา่ พวกเขา
ขโมยจอกของเขาไปหรื อไม่และได้พบจอกในกระสอบของเบนยามิน พวกพี่น้อง
ทั้งหมดก็กลับไปหาโยเซฟและคุกเข่าลงบนพื้นต่อหน้าเขา ร้องว่า ‚พระเจ้าทรงทราบ
ความผิดของพวกข้าผูร้ ับใช้ของท่านแล้ว ดูเถิด ข้าเป็ นผูร้ ับใช้ของท่าน‛
โยเซฟตอบว่า ‚ไม่ จงให้ ค นที่ ข โมยจอกอยู่เ ป็ นทาสที่ นี่ ส่ ว นพวกเจ้า ก็
กลับไปหาบิดาได้‛
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แล้วยูดาห์ก็กา้ วมาข้างหน้า พูดกับโยเซฟว่า ‚นายขอรับ บิดาของเราแก่แล้ว
และท่านรักบุตรชายคนนี้ ที่สุด ท่านขอให้ขา้ พาเขากลับไปอย่างปลอดภัย ข้าขอเป็ น
ทาสรับใช้ท่านแทนดีกว่า และขอท่านโปรดปล่อยเขาไปกับพวกพี่นอ้ งเพื่อไปหาบิดา
เถิด เพราะหากเขาไม่กลับไปแล้ว บิดาของเราคงต้องตายด้วยความเศร้าโศก‛
บัด นี้ โยเซฟเห็ น แล้ ว ว่ า พี่ น้ อ งของตนได้ รั บ บทเรี ยนแล้ ว และเขาไม่
จาเป็ นต้องปิ ดบังต่อไป เขาให้คนใช้ทุกคนออกจากห้องไปแล้วก็ร้องไห้บอกกับพวก
เขาว่า ‚เราคือโยเซฟพี่นอ้ งของท่านที่ถูกท่านขายมาอียิปต์‛พวกเขาก็ต่างตกตะลึงจน
พูดไม่ออก

โยเซฟเปิ ดเผยตัวตนต่อพี่นอ้ ง

แต่โยเซฟพูดต่อไปว่า ‚บัดนี้ อย่าเสี ยใจไปเลย อย่าโกรธตัวเองที่ขายเรามา
ที่นี่ เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้ให้เรามาก่อนหน้าพี่เพื่อช่ วยชี วิตพี่ เพราะมีการกันดาร
อาหารในแผ่นดินสองปี แล้วและยังเหลืออีกห้าปี ...จงรี บไปหาบิดาเรา และบอกท่าน
...โปรดลงมาหาเราเถิด อย่าได้ชกั ช้า‛ แล้วเขาก็ร่ าไห้พร้อมกอดและจูบเบนยามินกับ
พี่นอ้ งทุกคน
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ครั้นยาโคบรู ้ ข่าวที่น่ายินดี อนั ใหญ่หลวงว่าโยเซฟบุตรชายยังมีชีวิตอยู่ก็พา
ทั้งครอบครัวเดินทางไปอียปิ ต์

ยาโคบย้ายครอบครัวไปอียปิ ต์

ยาโคบ-อิสราเอลผูช้ ราใช้ชีวิตในอียิปต์เป็ นเวลาสิ บเจ็ดปี เมื่อเขาใกล้จะตาย
เขาอวยพรโยเซฟเป็ นคนแรก และอวยพรมนัสเสห์และเอฟราอิมบุตรทั้งสองของ
โยเซฟ โยเซฟนาบุตรทั้งสองไปหายาโคบ ให้มนัสเสห์ผพู ้ ี่ยืนด้านขวามือต่อหน้าของ
ยาโคบ และให้เอฟราอิมยืน ต่อหน้าฝั่ งซ้ายมือ แต่ยาโคบ ไขว้ มือ เพื่อวางมือขวาบน
ศีรษะของเอฟราอิมให้เป็ นผูพ้ ี่ และวางมือซ้ายบนศีรษะของมนัสเสห์ให้เป็ นผูน้ อ้ ง
การไขว้มืออวยพรของยาโคบนั้นเป็ น นิมิตของกางเขนพระคริ สต์ และว่า
คนทั้งหลายจะได้รับพระพรของพระองค์ไม่ใช่ตามอาวุโสแต่ตามการทาความดีและ
ตามความทรงคุณค่า
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จากนั้น เมื่อบุตรชายทุกคนมารวมตัวกันที่ที่นอนของเขา เขาก็อวยพรทุกคน
และทานายยูดาห์วา่ ในจะมีกษัตริ ยม์ าจากเชื้ อสายของเขาและปกครองชาวยิวจนกว่า
ผูส้ ร้างสันติภาพซึ่ งก็คือพระคริ สต์พระผูท้ รงช่วยให้รอดจะเสด็จมา
หลังจากนั้น เขาได้สั่งบรรดาบุตรชายฝังศพเขาในแผ่นดินคานาอันที่ฝังบิดา
ของเขา ยาโคบ-อิ สราเอลตายเมื่ออายุได้หนึ่ งร้ อยสี่ สิบปี บรรดาบุตรชายได้นาร่ าง
ของเขากลับไปฝังที่ดินแดนคานาอัน
โยเซฟตายหลังจากที่ยาโคบตายไปได้หา้ สิ บปี ก่อนตายเขาบอกว่าพระเจ้าจะ
ทรงนาชาวยิวออกจากอียปิ ต์และกลับไปแผ่นดินคานาอัน เขาสัง่ ให้นากระดูกของเขา
กลับไปยังแผ่นดินเกิด โดยที่ในอียปิ ต์น้ นั ตระกูลของยาโคบ-อิสราเอลเริ่ มทวีจานวน
ขึ้ นอย่า งรวดเร็ วและเป็ นที่ รู้จ กั กันในนามของ ชาวอิสราเอล หรื อ ชาวยิว และถู ก
แบ่งเป็ นสิ บสองวงศ์วานตามจานวนบุตรสิ บสองคนของยาโคบ
เรื่ องราวของ โยเซฟ ผูท้ นทุ กข์ทรมานจากพี่น้องของตนแต่ภายหลังได้รับ
การยกย่องและได้ช่วยชี วิตของพวกเขานั้น เป็ นนิมิตถึงพระคริ สต์ พระผู้ทรงช่ วยให้
รอด ซึ่ งพระผูท้ รงช่วยให้รอดนั้นยังได้ทรงทุกข์ทรมานในเงื้ อมือของประชากรของ
พระองค์เอง พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและทรงได้รับการถวายพระเกียรติ
และทรงช่วยมนุษย์จากบาปและความตายอันเป็ นนิรันดร์
หมายเหตุ : ดูในปฐมกาล บทที่ 41:47-57; 42-50.

ข้ อโต้ แย้ ง : เรื่องราวของโยเซฟที่เขียนไว้ในภาษาของต้ นไม้
พวกเหตุผลนิ ยมเป็ นคนที่ ยอมรับที่มาของความรู ้ โดยอาศัยแต่เพียงเหตุผล
เท่ า นั้น พวกเขาปฏิ เ สธประสบการณ์ แ ละการเปิ ดเผยความจริ ง อัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทุ ก
ประการ พวกเขาไม่เชื่อในความเป็ นประวัติศาสตร์ ในเรื่ องราวตามพระคัมภีร์เกี่ยวกับ
เรื่ องของโยเซฟที่ เป็ นตานาน อย่างไรก็ตาม เรื่ องราวนี้ ไม่ใช่ ตานานแต่เป็ นเรื่ องที่
เกิ ดขึ้นจริ งในประวัติศาสตร์ ของอียิปต์ ผูเ้ ขียนเรื่ องราวเหล่านี้ ยืนยันอย่างหนักแน่ น
ถึงความเป็ นประวัติศาสตร์ ของสิ่ งที่เกิ ดขึ้นนี้ เนื่ องจากกลายเป็ นสิ่ งที่บนั ทึกไว้โดย

พันธสัญญาเดิม

206

ธรรมชาติเองและถูกเขียนด้วยวิธี การที่คาดไม่ถึง โดยในทศวรรษ 1920 นั้น นักวิจยั
หลายคนในรัสเซี ย อเมริ กา และ สวีเดน ได้แสดงถึ งความเกี่ยวโยงกับงานในเรื่ องนี้
ผู้เ ขี ย นวิ จ ัย ถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ข องความเจริ ญ เติ บ โตของต้น ไม้แ ละอิ ท ธิ พ ลทาง
ธรรมชาติต่าง ๆ ตั้งแต่ปริ มาณฝนที่ตก การตกตะกอน ภูมิอากาศ ไฟ และ ศัตรู พืช ใน
เวลานั้นซากต้นไม้ที่ถูกอนุ รักษ์รวบรวมไว้ในเชิ งชี ววิทยาเกี่ ยวกับชี วิตของพืชและ
สัตว์โบราณและในเชิ งโบราณคดี น้ นั ได้ถูกนามาตรวจสอบ และได้มีการให้ความ
สนใจเป็ นพิเศษกับชุ ดของวัตถุ ที่ได้รับการอนุ รักษ์จากสมัยอี ยิปต์โบราณ สิ่ งของ
เหล่านั้นอยูท่ ี่พิพิธภัณฑ์ Hermitage ในเซนต์ปีเตอร์ เบิร์กมีอยู่จานวนมากในแผนก
อียปิ ต์ ของทั้งหมดอยูใ่ นสภาพดีมากซึ่ งสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าของต่าง ๆ นั้น
ทามาจากไม้ชนิดใด
ด้วยเหตุน้ ี สามารถบ่งบอกได้วา่ ของบางอย่างทามาจากต้นไม้ที่ปัจจุบนั ยังคง
เติบโตอยูใ่ นอบิสสิ เนียและในพื้นที่ทะเลสาบตอนบนที่ก่อให้เกิดแม่น้ าไนล์สายสี ฟ้า
และสายสี ขาว แน่นอนว่าต้นไม้ชนิ ดนี้ ถูกส่ งไปอียิปต์ แต่ก็มีของในชุ ดนี้ อีกมากมาย
ที่ทามาจากไม้ชนิ ดอื่น ๆ ที่ปัจจุบนั ยังคงเจริ ญเติบโตในหุ บเขาแม่น้ าไนล์ ในบรรดา
ไม้ท้ งั หมดนั้นมี ไ ม้อยู่ส องชนิ ด ที่ ช่ า งไม้อี ยิ ป ต์โ บราณใช้ม ากสุ ด ได้แ ก่ ไนลี ติ ก
อะเคเซี ย และ ซี คามอร์ แต่การศึกษาโครงสร้างของไม้ในวัตถุเหล่านี้ น้ นั เราสามารถ
ชี้ได้วา่ มีความสัมพันธ์โดยตรง ระหว่างความกว้างของวงปี ไม้และการไหลของแม่น้ า
ไนล์
ปั จจุบนั นี้ เป็ นที่รู้กนั ดีวา่ เศรษฐกิจทั้งหมดของอียิปต์ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณน้ าใน
แม่ น้ า ไนล์ หากปริ ม าณน้ า เป็ นปกติ ป ระชากรทั้ง ปวงก็ จ ะสุ ข สบายเพราะการ
เพาะปลูกในหุ บเขาแม่น้ าไนล์ในปี นั้น ๆ ก็จะเติบโตอย่างรวดเร็ วและทุ่งนาก็จะให้
ผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์ และยังพบว่าในปี นั้น ๆ ต้นไม้ที่ข้ ึนตามฝั่งแม่น้ าไนล์ก็จะมี
วงปี กว้างด้วย ส่ วนปี ใดที่ปริ มาณน้ าน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้นอ้ ยด้วย ทั้งยังเกิดความอด
อยากในแผ่นดิ น และวงปี ของต้นไม้ก็ แคบเพราะความแห้ง แล้ง ส่ ง ผลลบต่ อการ
เจริ ญเติบโตของทุกสิ่ ง เมื่อชี้ได้วา่ การเก็บเกี่ยวมีความสัมพันธ์กบั ความกว้างของวงปี
แล้ว ข้าพเจ้าขอสรุ ปดังนี้ : ถ้าเรื่ องราวในพระคัมภีร์สัมพันธ์กบั สิ่ งที่เกิ ดขึ้นจริ งใน
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อียปิ ต์แล้ว เวลาเจ็ดปี แห่งความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งยวดและเจ็ดปี แห่ งการเก็บเกี่ยวที่
แร้นแค้นก็ควรได้รับการบันทึกไว้ในวงปี ของต้นไม้ตามฝั่งแม่น้ าไนล์ที่เติบโตขึ้นใน
เวลานั้น
ข้าพเจ้าจึงขอให้นาง เอ็น ดี ฟลิ ทเนอร์ ผูช้ ่ วยภัณฑารักษ์ของแผนกอียิปต์ที่
พิพิธภัณฑ์ Hermitage (สมัยนั้นภัณฑารักษ์เป็ นวิทยากร V. V. Struve) ช่ วยชี้ ให้
ข้าพเจ้าเห็นว่างานไม้ชนิดใดในงานสะสมนั้นที่อาจจะอยูใ่ นยุคราชวงศ์ในศตวรรษที่
13 – 18 นักวิจยั โบราณคดีตามพระคัมภีร์ได้วางไว้วา่ ประวัติศาสตร์ ที่ชาวยิวอาศัยอยู่
ในอี ยิ ป ต์น้ ัน อยู่ใ นช่ ว งสมัย ดัง กล่ า ว นางฟลิ ท เนอร์ ช้ ี ให้ ข ้า พเจ้า ดู ชิ้ น งานต่ า ง ๆ
ดัง กล่ า ว ซึ่ งในจ านวนนั้น มี ก ล่ อ งหมัก น้ า หอมท ามาจากไม้ไ นลี ติ ก อะเคเซี ย
หี บพระศพราชินีทาจากไม้ซีคามอร์ และสิ่ งของอื่น ๆ อีกมากมาย ข้าพเจ้าศึกษาอย่าง
ขะมักเขม้นเกี่ ยวกับสิ่ งของเหล่ านี้ โดยเริ่ มจากกล่ องน้ าหอมซึ่ งเป็ นกล่ องเล็ ก ๆ มี
ขนาด 12 x 7 x 8 ซม. (ข้าพเจ้าทาการวัดอย่างแม่นยาและถ่ายภาพเก็บไว้แต่ได้สูญ
หายไปเมื่ อครั้ งที่ ขา้ พเจ้าหนี ออกจากสหภาพโซเวียต) และอันที่ ทาจากไม้ไนลี ติก
อะเคเซี ยชิ้นหนึ่งชิ้นเดียว ชิ้นไม้น้ นั ถูกตัดเป็ นแผ่นบาง ๆ โดยช่างฝี มือและชันยาเพื่อ
ประกอบเป็ นกล่อง ลักษณะของชั้นไม้สามารถมองเห็ นได้ บนทุกด้านของฝากล่อง
และมีลกั ษณะเฉพาะตัว บนแผ่นไม้ชิ้นเล็กทุกแผ่นนั้นมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั
ระหว่างแถบที่กว้างและแถบที่แคบมาก เรื่ องราวยังไม่จบเท่านี้ ประการแรก พบว่ามี
แถบที่กว้างเป็ นพิเศษหกแถบอยู่กลุ่มหนึ่ ง จากนั้นก็ตามติดด้วยกลุ่มแถบที่แคบมาก
เจ็ดแถบ ลาดับของแถบที่บอกช่วงเวลานั้นสามารถบอกได้ไม่ยากจากคนที่สร้างสิ่ งที่
เรี ยกว่ารู ปแบบไม้ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น วงปี
ไม้ตามฝั่งแม่น้ าไนล์สอดคล้องกับปริ มาณน้ าและเกี่ยวพันกับความอุดมสมบูรณ์หรื อ
ความแห้งแล้ง ในการนี้ ธรรมชาติเองได้จารึ กไว้วา่ ในยุคที่ตรงกับระยะเวลาที่โยเซฟ
มีชีวติ อยูใ่ นอียปิ ต์น้ นั ประเทศมีความอุดมสมบูรณ์เป็ นเวลาเจ็ดปี ติดต่อกัน
ในช่วงนั้นต้นไม้ได้สร้างวงปี ที่หนาเป็ นพิเศษ แต่กล่องที่เราตรวจสอบนั้นมีวงปี หก
วง ก่อนหน้านี้ วงปี มีความบางจึ งไม่ได้มีการสังเกตความแตกต่างกับเรื่ องราวใน
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พระคัมภีร์เรื่ องเจ็ดปี แห่ งความอุดมสมบูรณ์ ส่ วนเจ็ดปี ต่อมาที่เกิดความแห้งแล้งนั้น
โครงสร้างของไม้ที่เราตรวจสอบก็มีความแม่นยาอย่างปฏิเสธไม่ได้
นอกจากกล่องนี้ แล้ว ข้าพเจ้ายังได้ตรวจสอบหี บฝั งพระศพ สภาพการเก็บ
รักษานั้นไม่ดีเท่ากล่องน้ าหอม หี บพระศพนั้นทามาจากลาต้นซี คามอร์ ซ่ ึ งเราสามารถ
มองเห็นแถบวงปี บางชนิ ดได้ นี่ เป็ นการยืนยันความชัดเจนที่ ไม่อาจปฏิ เสธได้ที่ว่า
พื้ น ฐานเรื่ อ งราวของพระคัม ภี ร์ น้ ัน ตั้ง อยู่บ นความจริ ง ที่ ถู ก จากรึ ก ไว้ใ นหน้า
หนังสื อแห่งธรรมชาติอนั ยิง่ ใหญ่
เกี่ยวกับการค้นพบนี้ ข้าพเจ้าได้บรรยายแก่สาธารณะและในการประชุมเพื่อ
ราลึ ก ถึ ง ดี เอ็น ไคโกโรดอฟ เมื่ อเดื อนกุม ภาพันธ์ ปี 1928 และตั้ง ใจว่าจะตี พิม พ์
ภาคผนวกของวัสดุท้ งั หมดที่ได้มาจากการวิจยั แต่ก็ไม่อาจกระทาได้เนื่ องจากการตัด
ตอนแก้ไขในสหภาพโซเวียตไม่อนุญาตให้ตีพิมพ์สิ่งใดที่อาจจะเป็ นการช่วยส่ งเสริ ม
ความเชื่อถือในพระคัมภีร์
ข้าพเจ้าใคร่ ขอเพิ่มเติมข้อมูลอีกเล็กน้อยที่อา้ งถึงประวัติศาสตร์ อียิปต์โบราณ
ที่เป็ นการสอดคล้องกับลาดับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์เรื่ องที่โยเซฟถูกพวกพี่ชายขาย
ไปอี ยิปต์ และการที่อคั รบิ ดรยาโคบอพยพตามไปภายหลังที่อียิปต์น้ ันเกิ ดขึ้ นเมื่ อ
ศตวรรษที่สิบแปดก่อนพระประสู ติกาลของพระคริ สต์ นักประวัติศาสตร์ จานวนหนึ่ ง
ได้ร ะบุ ช่ ว งเวลาที่ ย าโคบโยกย้า ยถิ่ น ฐานได้อ ย่า งแม่ น ย า เป็ นต้น ว่า 1825 ก่ อ น
คริ สต์ ศ ัก ราช และควรตั้ง ข้ อ สั ง เกตว่ า ภายใต้ ฟ าโรห์ แ ห่ ง ราชวงศ์ ที่ สิ บสอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อมีนีเม็ตที่สามปกครองในช่ วงนั้นมีเครื อข่ายการชลประทานที่
กว้างขวางมากมายและสมบูรณ์ แบบ ระดับของแม่น้ าไนล์ภายใต้การปกครองของ
ฟาโรห์แห่ งราชวงศ์ที่ 12 นั้นถูกทาเครื่ องหมายไว้บนหน้าผาใกล้กบั เสมนี ใกล้น้ าตก
ที่สอง ในจารึ กที่พบที่นี่และเป็ นบันทึกเมื่อปี ที่สิบสี่ ในสมัยที่อมีนีเม็ตปกครอง (นัน่
คือ 1825 ก่อนคริ สต์ศกั ราช) ได้มีการทาเครื่ องหมายระดับน้ าสู งสุ ดซึ่ งสู งเจ็ดเมตร
เหนือระดับน้ าในปั จจุบนั
เป็ นที่ชดั เจนว่าเจ้าหน้าที่พิเศษได้เก็บรักษาประวัติความสู งของระดับน้ าขึ้น
ในแม่น้ าไนล์ เพราะทางการได้ตระหนักเป็ นอย่างยิ่งถึงความสาคัญจาเป็ นของระบบ
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การชลประทานที่มีต่อการเพาะปลูกของประเทศ และระบบก็ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณน้ าใน
แม่น้ าไนล์
นอกจากนี้ ในสมัยนั้นยังมี งานสร้ างจานวนมากในฟายัมโอเอซิ ส (Fayum
oasis) ที่ นี่เป็ นที่ ต้ งั ของอ่า งเก็ บ น้ า ขนาดใหญ่ ที่ ชาวกรี ก เรี ย กว่า ทะเลสาบเมไรด์ส
ทะเลสาบนี้ อาศัย ร่ อ งน้ า ในการชลประทานเป็ นตัวเชื่ อ มกับ คลอง ระบบนี้ ท าให้
สามารถควบคุมความชื้นในพื้นที่กว้างใหญ่ของฟายัมโอเอซิ สได้
เรื่ อ งต่ อ ไปนี้ ควรจะได้รั บ การบรรจุ ไ ปด้ว ย หากเป็ นไปได้น่ า จะมี ก าร
ตรวจสอบงานสะสมเกี่ยวกับอียิปต์ที่พิพิธภัณฑ์บริ ติชและพิพิธภัณฑ์ไคโร จึงไม่น่า
แปลกใจที่ เ ราจะพบสิ่ ง ของโดยครบถ้วนอันเป็ นการยืนยันถึ ง ความเป็ นจริ ง ของ
เหตุการณ์ที่ได้บรรยายไว้ในบทสุ ดท้ายของหนังสื อปฐมกาล – โดย Archpriest เอ็น
สเมียร์ นอฟ (N. Smirnov) (จากหนังสื อพิมพ์ นาชา สตรานา, บูเอโนส ไอเรส,
1960).

เรื่องของโยบผู้ทนทุกข์ทรมาน

ในอดี ต กาลนั้ น มี ช ายผู ้ช อบธรรมคนหนึ่ งนามว่ า โยบอาศัย อยู่ ที่ ภ าค
ตะวันออกของอิสราเอล เขาเป็ นคนเที่ยงธรรมและเป็ นคนดีผมู ้ ุ่งมัน่ ในการทาเพื่อให้
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เป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้ามาตลอดชีวติ พระองค์ประทานความมัง่ คัง่ เพื่อตอบแทน
ความศรั ท ธาของเขา เขามี ฝูง สั ต ว์ใ หญ่ ห ลายร้ อยตัว และฝูง สั ตว์เล็ ก หลายพันตัว
ครอบครัวของเขาเป็ นครอบครั วใหญ่ที่อบอุ่นอันประกอบด้วยบุ ตรชายเจ็ดคนและ
บุตรสาวสามคนคอยดูแลเขา
แต่ปิศาจอิจฉาโยบ มันเพ็ดทูลต่อพระเจ้าเรื่ องโยบว่า ‚โยบเกรงกลัวพระเจ้า
โดยไม่หวังผลน่ ะหรื อ…ขอพระองค์ทรงลองยื่นพระหัตถ์สัมผัสทรัพย์สินของเขา
ทั้งสิ้ น แล้วเขาจะด่าทอพระองค์ต่อเบื้องพระพักตร์ พระองค์‛ ในการนี้ พระองค์ทรง
ประสงค์จะแสดงให้ทุกคนเห็ นว่าโยบศรัทธาในพระองค์เพียงใด และเพื่อเป็ นการ
สอนให้คนทั้งปวงรู ้ จกั อดทนต่อความทุกข์ทรมานด้วย จึงทรงอนุ ญาตให้ปิศาจเอา
ทรัพย์สมบัติท้ งั หมดของโยบไปเสี ย วันหนึ่ งมีพวกโจรเข้ามาต้อนฝูงสัตว์ของเขาไป
ทั้งหมด ฆ่าพวกคนรับใช้ อีกทั้งพายุหมุนรุ นแรงจากทะเลทรายยังได้พงั บ้านเรื อนที่
บรรดาบุตรของเขาอาศัยอยู่และได้คร่ าชี วิตพวกเขาทั้งหมด โยบนั้นไม่แม้แต่จะปริ
ปากตัดพ้อต่อว่าพระองค์ หากแต่ยงั กล่าวว่า ‚พระเจ้าประทานสิ่ งต่าง ๆ ให้ลูก แล้ว
พระองค์ก็ทรงนากลับไป ขอพระนามพระองค์จงเป็ นที่สรรเสริ ญ‛
ฝ่ ายปิ ศาจก็รู้สึกอับอายและไม่พอใจ จึ งเพ็ดทูลเรื่ องโยบอี กครั้ งว่า ‚พวก
มนุ ษ ย์ก็ ห่วงแต่ ชีวิตของตนนั่นแหละ แต่ พ ระองค์ท รงลองยื่นพระหัตถ์ม าสั ม ผัส
กระดูกและเนื้ อหนังของเขาเถิ ด (หมายความว่าให้โรคภัยไข้เจ็บมารุ มเร้ าเขา) แล้ว
เขาจะด่าทอพระองค์ต่อเบื้องพระพักตร์ พระองค์‛ พระเจ้าจึงทรงอนุ ญาตให้ปิศาจนั้น
สร้างความเสี ยหายแก่ให้โยบไม่เว้นแม้เรื่ องสุ ขภาพ โยบต้องประสบกับโรคเรื้ อนอัน
ร้ายแรงยิ่ง ภรรยาของเขาพยายามยุยงให้เขาต่อว่าพระเจ้า ส่ วนบรรดาเพื่อนของเขา
นั้น แทนที่จะปลอบใจก็กลับตั้งข้อสงสัยถึงความอยุติธรรมอันทาให้ผบู ้ ริ สุทธิ์ ที่ทน
ทุกข์ตอ้ งเศร้ าใจ แต่โยบยังคงหนักแน่ นและไม่สูญสิ้ นความหวังในพระเมตตาของ
พระเจ้า เขาได้แต่ วิง วอนพระองค์ใ ห้ท รงเป็ นพยานว่า เขาทนทุ ก ข์ท รมานอย่า งผู ้
บริ สุทธิ์
ระหว่างที่โยบถกเถียงกับพวกเพื่อนของเขา โยบทานายเกี่ยวกับพระผู้ไถ่ และ
การกลับคืนพระชนม์ ชีพในวันข้ างหน้ าว่ า : ข้ าทราบว่ า พระผู้ไถ่ ของข้ าทรงพระ

พันธสัญญาเดิม

211

ชนม์ อยู่ และในที่สุดพระองค์ จะทรงขึ้นมาจากผงธุลี และหลังจากผิวหนังของข้ าเน่ า
เปื่ อยแล้ ว ในเนื้อหนังของข้ า ข้ าจะเห็นพระเจ้ า ผู้ซึ่งข้ าจะได้ เห็นด้ วยตัวของข้ าและ
นัยน์ ตาของข้ าเองไม่ ใช่ ของคนอื่น (โยบ 19:25-27, พันธสัญญาเดิม)
หลังจากที่พระเจ้าได้ทรงแสดงให้ทุกคนเห็ นถึ งแบบอย่างของการอุทิศตน
และความทุกข์ทรมานอันยาวนานในตัวโยบผูเ้ ป็ นข้ารับใช้พระองค์แล้ว ก็ได้ปรากฏ
พระองค์และทรงบัญชาให้พวกเพื่อนของเขาที่ได้มองว่าโยบเป็ นคนบาปหนานั้น ให้
จงขอให้โยบสวดภาวนาให้พวกเขาเสี ยเอง พระเจ้าทรงตอบแทนข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์
ต่อพระองค์ โยบกลับมามีสุขภาพดี ดงั เดิ ม เขามีบุตรชายอีกเจ็ดคนและบุตรสาวอีก
สามคน เขาได้ฝงู สัตว์คืนเป็ นจานวนสองเท่าของที่เคยมี และดารงชี วิตต่อไปอีกหนึ่ ง
ร้อยสี่ สิบปี อย่างสมเกียรติ มีสันติ ศรัทธา และความสุ ข
เรื่ องของโยบผูท้ นทุกข์ทรมานนี้สอนเราว่าพระเจ้าประทานความโชคร้ายมา
ไม่ใช่เพียงเพราะบาปเท่านั้น แต่บางครั้งพระองค์ทรงส่ งโชคร้ายมาให้กบั ผูช้ อบธรรม
ด้วยซ้ าเพื่อให้ยืนหยัดในคุณความดีมากขึ้น ทั้งยังเพื่อให้ปิศาจละอายใจ และเพื่อเชิ ด
ชูความดีงามของพระเจ้า ชีวประวัติของโยบยังได้แสดงให้เราเห็นด้วยว่าความสุ ขทาง
โลกนั้นไม่ได้ทาให้คนมีชีวติ ที่ดีงามเสมอไป ทั้งยังสอนให้เรารู้จกั เห็นใจบรรดาคนที่
โชคร้ าย โยบแสดงนิ มิ ตของพระเยซู คริ ส ตเจ้า โดยอาศัยความทุ กข์ทรมานอย่า งผู ้
บริ สุทธิ์ และความอดทน ด้วยเหตุน้ ี ในวันที่มีการฉลองพระเยซู คริ สต์ทรงรับทรมาน
ในสัปดาห์แห่งพระมหาทรมานนั้น จึงได้มีการอ่านเรื่ องราวพระคัมภีร์เดิมในหนังสื อ
ของโยบ

หมายเหตุ : ดูในหนังสื อของโยบ
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พันธนาการในอียปิ ต์

แต่เดิ มนั้น ชาวฮีบรู อาศัยอยูใ่ นอียิปต์อย่างมีความสุ ข แต่ฟาโรห์องค์หลัง ๆ
นั้นเมื่อได้ทรงขึ้นสู่ บลั ลังก์อียิปต์ก็เริ่ มลื มเลื อนโยเซฟและคุ ณความดี ของเขา พวก
ฟาโรห์ทรงวิตกถึงจานวนชาวฮีบรู ที่เพิ่มมากขึ้น และทรงกลัวว่าชาวฮีบรู จะมีอานาจ
เหนื อชาวอี ยิปต์และจะเป็ นกบฏต่ อพระองค์ ฟาโรห์ เริ่ ม ขัดขวางพวกเขาด้วยการ
บังคับใช้แรงงาน แต่ยงิ่ พระองค์ขดั ขวางเท่าใด พวกเขาก็ยิ่งมีจานวนมากขึ้นเท่านั้น
ต่อมามีฟาโรห์องค์หนึ่งทรงมีบญั ชาให้สังหารทารกเพศชายทุกคนที่เกิดในครอบครัว
ชาวฮีบรู
ในขณะที่ชาวฮีบรู ยงั มีชีวิตอย่างมีความสุ ขอยูน่ ้ นั พวกเขาก็เริ่ มลืมเลือนพระ
เจ้าและนาเอาธรรมเนี ยมของพวกนอกรี ตจากทางอียิปต์มาใช้ บัดนี้ เมื่อหายนะได้มา
ถึงตัวพวกเขาแล้ว พวกเขาก็กลับระลึ กถึ งพระเจ้าขึ้ นมาและหันมาหาพระองค์โดย
อาศัยการภาวนาเพื่อให้ตวั เองรอด พระเจ้าผูท้ รงพระเมตตาได้ ทรงสดับฟั งพวกเขา
และทรงส่ งปลดปล่อยพวกเขาโดยผ่าน โมเสส ผูเ้ ป็ นผูเ้ ผยพระวจนะและผูน้ า
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หมายเหตุ : ดูในหนังสื ออพยพบทที่ 1

โมเสส

โมเสสเกิดในครอบครัวฮีบรู ซ่ ึ งสื บเชื้อสายมาจากวงศ์วานเลวี มารดาได้ซ่อน
เขาไว้ให้พน้ จากพวกอียิปต์ถึงสามเดื อน ต่อมาเมื่อนางไม่สามารถซ่ อนเขาต่อไปได้
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อีกก็เอาตะกร้าสานด้วยต้นกกยาด้วยยางมะตอย วางทารกลงในตะกร้าแล้วนาไปไว้ที่
กอปรื อริ มแม่น้ า โดยมีมีเรี ยมผูเ้ ป็ นพี่สาวของเด็กเฝ้ าดูเหตุการณ์อยูแ่ ต่ไกล
พระธิ ดาของฟาโรห์ลงไปสรงน้ าที่นั่นพร้ อมพวกสาวใช้ และเมื่อพระนาง
ทรงเห็ นตะกร้ า นั้นก็รับ สั่ง ให้ไปนามาถวาย เมื่ อพระนางทอดพระเนตรเด็ กก าลัง
ร้องไห้อยูใ่ นตะกร้า ก็ทรงสงสาร ตรัสว่า ‚นี่เป็ นลูกชาวฮีบรู ‛
มี เรี ยมจึ งเข้ามาทูลถามว่า "จะให้หม่อมฉันไปหานางนมชาวฮี บรู มาเลี้ ย ง
ทารกนี้ให้พระนางไหม"
พระนางตรัสตอบว่า "ไปหาเถิด"
มีเรี ยมจึงไปพามารดาของตนมา พระธิ ดารับสั่งว่า ‚รับเด็กนี้ไปเลี้ยงไว้ให้เรา
แล้วเราจะให้ค่าจ้างแก่เจ้า" นางจึงรับทารกไปเลี้ยงไว้ดว้ ยความยินดี
แล้วทารกนั้นก็ โตขึ้ น และนางก็ พ าเขามาถวายพระราชธิ ดา และเขาก็
กลายเป็ นบุตรเลี้ยงของพระนาง และพระนางประทานนามเขาว่า โมเสส อันหมายถึง
"ผู้ทถี่ ูกฉุ ดขึน้ มาจากนา้ "
โมเสสเติบโตขึ้นในพระราชวังและถูกสอนตามความเชื่ อแบบชาวอียิปต์ แต่
เขาสานึ กดี วา่ ตนเป็ นชาวฮีบรู และรักชาวฮีบรู ของตน วันหนึ่ งโมเสสเห็นคนอียิปต์
คนหนึ่ งกาลังตีคนฮีบรู เขาจึงปกป้ องชาวฮีบรู และฆ่าชาวอียิปต์ ต่อมาอีกคราวหนึ่ ง
โมเสสเห็นชาวฮีบรู คนหนึ่ งตีชาวฮีบรู อีกคน โมเสสต้องการเข้าไปห้ามซึ่ งเป็ นชน
ชาติเดียวกันกับตนแต่โดนตอกกลับมาว่า “ท่านตั้งใจจะฆ่าข้าพเจ้าเหมือนกับที่ได้ฆ่า
คนอียิปต์คนนั้นหรื อ" โมเสสจึงกลัวเมื่อรู ้ ว่ามีคนรู ้ เรื่ องที่เขาทา จึงได้หนี จากอียิปต์
และจากฟาโรห์ ไ ปยัง แผ่นดิ นมี เดี ย น ประเทศอาระเบี ย เขาปั ก หลัก อยู่ที่บ้านของ
ปุโรหิ ตเยโธรและสมรสกับศิปโปราห์ธิดาของท่านและดูแลฝูงสัตว์ให้ท่าน
วันหนึ่ง โมเสสต้อนฝูงสัตว์ไปไกลและปี นขึ้นเขาโฮเรบ ที่นนั่ เขาเห็นพุ่มไม้
หนึ่งมีไฟลุกแต่ไม่เกิดความเสี ยหาย กล่าวคือพุม่ ไม้น้ นั อยูใ่ นดงไฟแต่ไม่ไหม้
โมเสสตัดสิ นในเดิ นเข้ามาใกล้และดูว่าทาไมพุ่มไม้น้ นั จึงไม่ไหม้ ที่นนั่ เอง
เขาได้ยนิ พระสุ รเสี ยงหนึ่งเปล่งออกมาจากกลางพุม่ ไม้วา่ ‚โมเสส โมเสส …. อย่าเข้า
มาใกล้ที่นี่ จงถอดรองเท้าของเจ้าออกเสี ย เพราะว่าที่ซ่ ึ งเจ้ายืนอยูน่ ้ ี เป็ นที่บริ สุทธิ์ เรา
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เป็ นพระเจ้าของบิดาเจ้า เป็ นพระเจ้าของอับราฮัม เป็ นพระเจ้าของอิสอัค และเป็ น
พระเจ้าของยาโคบ‛ ฝ่ ายโมเสสปิ ดหน้าเสี ยเพราะกลัวไม่กล้ามองดูพระเจ้า

โมเสส ณ พุม่ ไม้ที่ไฟลุก

พระเจ้าตรัสกับเขาว่า ‚เราเห็นความทุกข์ของพลไพร่ ของเราที่อยูใ่ นประเทศ
อียิปต์แล้ว และได้ยินเสี ยงร้องของเขา … และเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดพ้นจาก
มือของชาวอียิปต์ และนาเขาออกจากประเทศนั้น ... ไปยังที่อยูข่ องชาวคานาอัน ...
บัดนี้ เราจะใช้เจ้าไปเฝ้ าฟาโรห์ เพื่อเจ้าจะได้พาพลไพร่ ของเรา คือบุตรแห่ งอิสราเอล
ออกจากอิยิปต์‛ ในขณะเดี ยวกัน พระเจ้าทรงให้อานาจโมเสสแสดงหมายสาคัญ
เนื่ องจากโมเสสทรมานกับความบกพร่ องในการพูด พระองค์จึงให้อาโรนพี่ชายของ
โมเสสมาช่วย เขาจะสามารถพูดในที่สาธารณะแทนโมเสสได้
พุ่มไม้ ที่ไม่ไหม้ที่โมเสสเห็ นโดยผ่านการเผยพระองค์ต่อเขานั้น ได้ชื่อว่า
เป็ น “พุ่มไม้ ไฟลุก” ซึ่ งเป็ นการพรรณนาถึงชาวฮีบรู ที่ได้รับเลือกและถูกข่มเหงแต่ไม่
พิ นาศ นอกจากนี้ ย งั แสดงนิ มิ ตถึ ง พระมารดาพระเจ้ า ผูท้ ี่ ไ ม่ ถู ก เผาไหม้ด้วยไฟ
ศักดิ์ สิ ทธิ์ แห่ งพระบุ ตรของพระเจ้า เมื่ อพระองค์เสด็จจากสวรรค์ลงมายังโลกโดย
อาศัยพระนาง และบังเกิดจากพระนาง
หมายเหตุ : ดูในหนังสื ออพยพ บทที่ 2, 3, 4:1-28
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เทศกาลปัสกาและการอพยพชาวยิวออกจากประเทศอียิปต์
โมเสสเดิ นทางกลับอียิปต์ ซึ่ งในเวลานั้นมี ฟาโรห์อีกองค์หนึ่ งปกครองอยู่
หลัง จากที่ โ มเสสได้ส นทนากับ พวกผูอ้ าวุ โสชาวฮี บ รู แ ล้ว เขาและอาโรนจึ ง ได้
กลับไปเข้า เฝ้ ากษัตริ ย ์แห่ งอี ยิป ต์ และทู ลพระองค์ใ นพระนามของพระเจ้า ขอให้
ปล่อยชาวฮีบรู ออกจากประเทศอียปิ ต์

โมเสส และ อาโรน ต่อพระพักตร์ องค์ฟาโรห์

ฟาโรห์จึงตัสว่า ‚เราไม่รู้จกั พระเจ้าของเจ้า ทั้งเราจะไม่ปล่อยชาวฮีบรู ไป‛
และรับสั่งให้ชาวฮีบรู ตอ้ งแบกรับภาระงานอย่างหนักหนาสาหัสยิง่ ขึ้นไปอีก
ฝ่ ายโมเสสนั้น โดยอาศัย พระบัญชาจากพระเจ้า ได้ล งโทษอี ยิป ต์ใ ห้เกิ ด
หายนะครั้งแล้วครั้งเล่าจนถึงสิ บครั้ง เพื่อให้ฟาโรห์ทรงยอมปล่อยชาวฮีบรู ออกจาก
แผ่นดิ น อี ยิ ป ต์ โดยเป็ นตามค าของโมเสสให้น้ า ในแม่ น้ า ทะเลสาบ และ บ่ อ น้ า
กลายเป็ นเลื อด อี ก ทั้งพื ชพรรณก็ไ ด้รับ ความเสี ยหายจากลู กเห็ บและจัก จัน่ ความ
มืดมนแผ่ปกคลุมทัว่ ทั้งอียิปต์ แต่ถึงแม้จะเกิดเคราะห์ร้ายเช่นนั้น ฟาโรห์ก็ยงั ไม่ทรง
ปล่อยชาวฮีบรู เมื่อครั้นจะเกิดหายนะครั้งที่สองนั้น ทุกครั้งพระองค์ทรงเรี ยกโมเสส
มารับสั่งให้เขาภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อให้เคราะห์ร้ายนั้นยุติลงพร้ อมทั้งทรงสัญญาว่า
จะทรงปล่อยชาวฮีบรู ไป อย่างไรก็ตาม ทันทีที่หายนะผ่านพ้นไป ฟาโรห์ก็ยงั ทรงมี
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พระทัยแข็งกร้าวและไม่ทรงยอมปล่อยชาวฮีบรู ในที่สุด หายนะครั้งที่สิบซึ่ งเป็ นครั้ง
สุ ดท้ายและเป็ นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดก็อุบตั ิข้ ึน
ก่อนเกิดหายนะครั้งที่สิบนั้น พระเจ้ารับสั่งให้ชาวฮีบรู แต่ละครอบครัวเลือก
ลูกแกะ ที่อายุหนึ่ งปี มาหนึ่ งตัวเพื่อนามาเชื อด ทาอาหาร และรับประทานกับขนมปั ง
ไร้เชื้อและสมุนไพรรสขม

การออกจากอียปิ ต์ และการเตรี ยมลูกแกะ

โดยมิให้มีกระดูกชิ้นใดหัก จากนั้นพวกเขาต้องชโลมเลือดของลูกแกะนั้นที่คานและ
กรอบประตูบา้ นเรื อนของตน ซึ่ งชาวฮีบรู ก็ทาตามพระบัญชาของพระเจ้า
คืนนั้น ทูตสวรรค์องค์หนึ่ งของพระเจ้าได้คร่ าชี วิตบรรดาลู กชายหัวปี (ลูก
ชายคนแรก) ทั้ง ปวงในอี ยิ ป ต์ ไม่ ว่า จะเป็ นคนหรื อ สั ต ว์เ ลี้ ย ง โดยท่ า นได้ ผ่ า น
บ้านเรื อนที่ ได้ทาเครื่ องหมายด้วยเลื อดไป ทัว่ ประเทศอี ยิปต์เต็มไปด้วยความเศร้ า
โศก ฟาโรห์ทรงเรี ยกโมเสสมารับสั่งให้เขาออกจากอียปิ ต์พร้อมชาวฮีบรู โดยเร็ วที่สุด
โมเสสเดินทางออกไปพร้อมคนอีกหกหมื่นคน ไม่นบั ผูห้ ญิ งและเด็ก โดย
โมเสสนากระดูกของโยเซฟไปด้วย เพราะโยเซฟเองได้แสดงเจตนารมย์ครั้งสุ ดท้าย
ไว้เช่นนั้น ทันทีที่ชาวฮีบรู ออกจากอียิปต์น้ นั ก็ปรากฏเสาหลักขึ้นเพื่อนาทางพวกเขา
โดยเป็ นเสาเมฆในเวลากลางวันและเป็ นเสาเพลิงในเวลากลางคืน
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วันที่ชาวฮีบรู ได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการในอียิปต์น้ นั อยู่ในความ
ทรงจาของพวกเขาตลอดไป ในวันนี้ พระเจ้าทรงกาหนดให้มีการฉลองสาคัญใน
พันธสัญญาเดิม ซึ่ งพระองค์ทรงเรี ยกว่า ปัสกา โดยคาว่า ปัสกา นั้นหมายถึ ง ‚ผ่าน‛
หรื อ ‚ข้าม‛ หรื อ ‚การปลดปล่อยจากหายนะ‛ นัน่ คือ ทูตมรณะได้ผา่ นบ้านของชาว
ฮี บ รู ไ ป โดยทุ ก ปี ในเวลาค่ า ของวันนี้ ชาวฮี บ รู จะเชื อดและเตรี ย มแกะปั ส กาเพื่ อ
รับประทานกับขนมปั งไร้เชื้อ การฉลองดังกล่าวนี้มีระยะเวลาเจ็ดวัน
ลูกแกะปั สกาที่ได้หลัง่ เลื อดให้บุตรหัวปี ของชาวฮีบรู รอดพ้นจากความตาย
นั้น เป็ นนิ มิตถึงพระผูช้ ่วยให้รอดเอง อันหมายถึงพระเยซู คริ สต์ ลูกแกะแห่ งพระเจ้า
ที่พลีพระองค์เพื่อยกบาปของโลก และเป็ นผูท้ ี่หลัง่ พระโลหิ ตแก่ผมู ้ ีความเชื่ อทุกคน
ให้พน้ จากความตายอันเป็ นนิรันดร์

ในพันธสัญญาเดิ มนั้น ปั สกาของชาวฮีบรู เป็ นนิ มิตถึ งปั สกาของชาวคริ สต์
ในพันธสัญญาใหม่ โดยปั สกาในพันธสัญญาเก่านั้น ความตายได้ผ่านบ้านของชาว
ฮีบรู ไป พวกเขาได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการในอียิปต์และได้รับแผ่นดินแห่ ง
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พระสัญญา ซึ่ งปั สกาของชาวคริ สต์ก็เป็ นเช่นเดี ยวกัน การกลับคืนพระชนม์ ชีพของ
พระคริ สต์ ทาให้ค วามตายอันเป็ นนิ รันดร์ ผ่ า น เราไป พระคริ ส ต์ที่ ทรงกลับเป็ น
ขึ้นมาได้ทรงปลดปล่อยเราจากการเป็ นทาสของปิ ศาจ และได้ทรงมอบชี วิตนิ รันดร
แก่เรา
พระคริ สต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเมื่อลูกแกะปั สกาถูกฆ่า และพระองค์
ทรงกลับเป็ นขึ้นมาทันทีหลังจากปั สกาของชาวฮีบรู นี่ จึงเป็ นเหตุผลที่พระศาสนจักร
เฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระคริ สต์หลังปั สกาของชาวยิวและให้มี
การเลี้ยงฉลองปัสกา
หมายเหตุ : ดูในหนังสื ออพยพ บทที่ 4: 29-31; บทที่ 5-13

ชาวฮีบรูเดินทางข้ ามทะเลแดงและอัศจรรย์ อนื่ ๆ
หลัง จากที่ ช าวฮี บ รู เ ดิ น ทางออกจากอี ยิ ป ต์ ก็ มุ่ ง หน้า ไปยัง ทะเลแดง ถึ ง
กระนั้นก็ตาม เมื่อพวกชาวอียิปต์ได้ฝังศพบุตรหัวปี ของตนแล้ว ก็เริ่ มนึ กเสี ยดายที่ได้
ปล่อยชาวฮีบรู ไป ฟาโรห์จึงรวบรวมไพร่ พลพร้ อมรถศึกและทหารม้าออกตามชาว
ฮีบรู ไป พวกเขากวดชาวฮีบรู ทนั ที่ริมทะเล
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ชาวอิราเอลเดินทางข้ามทะเลแดงเป็ นนิมิตถึงการให้รับบัพติศมาอันศักดิ์สิทธิ์

ครั้นชาวฮีบรู เห็นกองทัพโหดเหี้ ยมของฟาโรห์ไล่หลังมาก็ตกใจกลัว แทนที่
พวกเขาจะวิงวอนให้พระเจ้าทรงช่ วยพวกตน ก็กลับต่อว่าโมเสสที่พาพวกตนออก
จากอียิปต์ ฝ่ ายโมเสสนั้นก็ให้กาลังใจพวกเขา พร้อมสวดภาวนาถึ งพระเจ้าอยู่ในใจ
ซึ่ งพระองค์ได้สดับฟั งคาภาวนาของเขา เสาเมฆนั้นตั้งตระหง่านเบื้องหลังชาวฮีบรู
และบังพวกเขาพ้นจากชาวอียิปต์ พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า ‚เจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้า
ยื่นมือของเจ้าเหนื อทะเล แล้วทาให้ทะเลนั้นแยกออก‛ โมเสสจึงยื่นมือและไม้เท้า
เหนื อทะเล แล้วพระองค์ก็ประทานลมตะวันออกพัดกรรโชกแรงตลอดคืน และน้ าก็
ไหลย้อนกลับ ชาวฮีบรู จึงได้เดิ นไปตามดิ นแห้งกลางทะเล พลันน้ าก็เป็ นดัง่ กาแพง
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ทั้งข้างซ้ายและข้างขวา ครั้นชาวอียิปต์ได้ยินเสี ยงเคลื่ อนไหวในค่ายของชาวฮีบรู ก็
ไล่กวดชาวฮีบรู ไปถึ งพื้นทะเลและข้ามทะเลมาได้ครึ่ งทาง ในเวลานั้น ชาวฮีบรู ได้
ข้ามมาถึ งอีกฝั่งแล้ว โมเสสอาศัยพระบัญชาของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ ง ก็ยื่นมือและไม้
เท้าขึ้นมาเหนื อน้ า น้ าทะเลก็ก็กลับสู่ ที่เดิ มและท่วมกองทัพของฟาโรห์ท้ งั หมดและ
จมชาวอียปิ ต์
ชาวฮีบรู อนั เป็ นประชาชนชาวอิสราเอลก็พากันร้ องเพลงสรรเสริ ญขอบคุ ณ
พระเจ้าซึ่ งเป็ นทั้งผูท้ ี่ช่วยเหลือและผูท้ ี่ปกป้ องคุม้ ครองพวกเขา
มีเรี ยมผูเ้ ป็ นประกาศกและเป็ นพี่สาวของอาโรนก็ถือรามะนา และหญิงทั้ง
ปวงก็ถือรามะนาเดิ นตามร้ องราด้วยความเบิ ก บาน มี เรี ยมร้ องนาว่า ‚จงร้ องเพลง
ถวายแด่พระองค์ เพราะพระองค์ทรงสู งส่ งยิ่งนัก พระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าให้
ตกลงไปในทะเล‛

การขับเพลิงสรรเสริ ญต่อพระเจ้าของมีเรี ยม
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การทีช่ าวฮีบรู เดินทางข้ ามทะเลแดง ซึ่ งน้ าทะเลนั้นแยกและช่วยให้ชาวฮีบรู
รอดพ้นจากความอยุติธรรมและพันธนาการในอียิปต์ นั้น เป็ นนิ มิตถึ ง การให้ รับบัพ
ติศมา ซึ่ งช่วยปลดปล่อยเราจากอานาจชัว่ ร้ายและการตกเป็ นทาสของบาป

ในเวลาที่ ชาวฮีบรู เดิ นทางออกจากอียิปต์เข้าไปยังดิ นแดนแห่ งพันธสัญญา
นั้น พระเจ้าได้ทรงแสดงอัศจรรย์หลายครั้งเช่นกัน ครั้งหนึ่ ง ชาวฮีบรู เดินทางมาถึงที่
ที่ น้ ามี รสขมจนไม่ส ามารถดื่ มได้จึง ต่อว่า โมเสส พระองค์จึงทรงชี้ ให้โมเสสเห็ น
ต้นไม้ตน้ หนึ่ง เมื่อโยนต้นไม้น้ นั ลงในน้ า น้ านั้นก็หวาน
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อาหารและน้ าในทะเลทรายเป็ นนิมิตถึงพระกายและพระโลหิ ตของพระผูช้ ่วยเราให้รอด

ต้นไม้น้ ี ที่ทาให้น้ าหายขมนั้นเป็ นนิ มิตถึ ง ต้ นไม้ แห่ งกางเขนในพระคริ สต์
อันได้นาพาความขมขื่น ซึ่งหมายถึงบาป ออกไปจากชีวติ
ครั้ นชาวฮี บ รู รั บ ประทานขนมปั ง ที่ น ามาจากอี ยิ ป ต์หมดแล้ว พระองค์ก็
ประทาน มานนา ซึ่ งเป็ นขนมปั งจากสวรรค์มาให้พวกเขา มานนานั้นมีลกั ษณะคล้าย
เกล็ดปั งหรื อเกล็ดน้ าค้างแข็ง มีสีขาวและรสชาติเหมือนขนมปั งกับน้ าผึ้ง ที่เรี ยกขนม
ปั งนี้ ว่า มานนา ก็เพราะเมื่ อชาวฮีบรู เห็ นเข้าครั้งแรกก็ถามกันว่า ‚มาน-นา‛ หรื อที่
แปลว่า ‚นี่อะไร‛ โมเสสจึงตอบว่า ‚นี่ เป็ นขนมปั งที่พระองค์ประทานเป็ นอาหารแก่
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พวกท่ า น‛ ในตอนเช้า ปรากฏมานนาปกคลุ ม พื้ นดิ น รอบค่ ายของชาวฮี บรู ตลอด
ระยะเวลาที่พวกเขาเดินทางทุกวันยกเว้นวันสะบาโต
เมื่อชาวฮีบรู เดินทางมาถึงเรฟี ดิมซึ่ งเป็ นที่หนึ่ งในทะเลทรายและไม่มีน้ าเลย
พวกเขาก็เริ่ มต่อว่าโมเสสอีก โมเสสจึงทาตามพระบัญชาของพระเจ้าโดยใช้ไม้เท้าตี
ศิลาผาแล้วน้ าก็ไหลออกจากศิลานั้น
มานนา ในทะเลทราย และ นา้ จากศิลาผา ซึ่ งได้ช่วยชาวอิสราเอลให้พน้ จาก
ความตายนั้น เป็ นนิ มิตถึง อาหารและน้า เพื่อเรา อันหมายถึง พระกายและพระโลหิต
ของพระคริสต์ ที่พระองค์ประทานแก่เราในศีลมหาสนิ ทอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อช่วยเราให้
รอดจากความตายอันเป็ นนิรันดร์
ที่เรฟี ดิมนั้น พวกอามาเลข ซึ่ งเป็ นพ่อค้าในทะเลทรายโจมตี โมเสสจึงได้ส่ง
โยชูวาบุตรของนันออกไปสู ้รบพร้อมกองกาลัง จากนั้น โมเสสก็ข้ ึนไปบนภูเขาที่ใกล้
ที่สุดพร้อมกับอาโรนผูเ้ ป็ นน้องชายและเฮอร์ เพื่อสวดภาวนา พวกเขาชูมือทั้งสองขึ้น
ฟ้ าทาเป็ นรู ปกางเขน
อาโรนนั้นสังเกตว่าโมเสสชู มือขึ้ นคราใด ชาวฮี บรู ก็จะมี ชยั เหนื อศัตรู แต่
เมื่อมือของเขาตกเพราะเมื่อยล้า ชาวอามาเลขก็จะมีชยั เหนื อชาวฮีบรู ดังนั้น อาโรน
และเฮอร์ จึงให้โมเสสนัง่ บนหิ นแล้วช่ วยยกมือท่านคนละข้างเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ฝ่ าย
ตนจะชนะ แล้วชาวฮีบรู ก็ชนะชาวอามาเลขได้จริ ง ๆ
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เมื่ อ โมเสสก าลั ง สวดภาวนาโดยยื่น มื อ ออกไปข้ า งหน้ า นั้ น เป็ นนิ มิ ต ถึ ง
กางเขนแห่ งชั ยชนะของพระคริสต์ ซึ่งฤทธานุภาพของพระองค์ น้ ันทาให้ ชาวคริ สต์ ผ้ ู
มีความศรัทธาทุกวันนีส้ ามารถเอาชนะศัตรู ทมี่ องเห็นได้ และมองเห็นไม่ ได้
ที่ เรฟี ดิ ม นั้น โมเสสได้พ าภรรยาและบุ ตรไปเยี่ย มเยโธรผูเ้ ป็ นพ่อตาด้ว ย
หมายเหตุ : ดูในหนังสื ออพยพ บทที่ 14-18.
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พระเจ้ าประทานพระบัญญัตทิ ี่ภูเขาซีไน
ชาวฮีบรู เดินทางจากทะเลแดงต่อไปผ่านทางทะเลทราย พวกเขาแวะที่ภูเขาซี
ไน (ซี ไน และโฮเรบเป็ นยอดเขาสองยอดบนภูเขาลูกเดียวกัน) ที่นี่เอง โมเสสเดินขึ้น
ไปบนภูเขาซึ่ งเป็ นที่ที่พระเจ้าตรัสกับเขาว่า ‚จงบอกลูกหลานชาวอิสราเอลดังนี้ ว่า
‘ถ้าเจ้าฟังเสี ยงเรา เจ้าก็จะเป็ นประชากรของเรา’‛

โมเสสรับพระบัญญัติสิบประการ

เมื่อโมเสสลงมาจากภูเขา ท่านแจ้งประชาชนเรื่ องพระประสงค์ของพระเจ้า
ชาวฮีบรู ตอบมาว่า ‚พวกเราจะเชื่อฟังและทาตามทุกสิ่ งที่พระองค์ตรัส‛
พระองค์รับสั่งให้โมเสสเตรี ยมประชาชนให้พร้อมในวันที่สามซึ่ งจะเป็ นวัน
ประกาศพระบัญญัติของพระเจ้า ชาวฮีบรู เตรี ยมตัวให้พร้ อมสาหรับวันนั้นด้วยการ
สวดภาวนาและการอดอาหาร
ในวันที่สาม ซึ่ งเป็ นวันที่สิบห้าหลังจากปั สกาของชาวยิว คือนับจากวันที่
ชาวอิสราเอลอพยพออกจากอียิปต์น้ นั ก็ปรากฏสัญลักษณ์ต่าง ๆ อันน่าเกรงขามใน
การปรากฏพระองค์ กล่าวคือ เมฆหนาปกคลุมยอดเขาซี ไน ฟ้ าแลบแปลบปลาบ ฟ้ า
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ร้ องกึ กก้อง และมี เสี ยงคารามออกมา ควันพวยพุ่งจากยอดเขาแล้วภูเขาทั้งลูกก็สั่น
ไหวรุ นแรง ระหว่างนั้น พระองค์ก็ประทานพระบัญญัติของพระองค์ในรู ปแบบของ
พระบัญญัติสิบประการ
โมเสสรับสนองพระบัญชาของพระเจ้าโดยการขึ้ นไปอยู่บนเขาเป็ นเวลาสี่
สิ บวันสี่ สิบคืนโดยไม่รับประทานอาหาร พระเจ้าประทานแผ่นจารึ กหรื อแผ่นศิลา
สองแผ่นที่จารึ กพระบัญญัติสิบประการไว้ นอกจากนี้ พระองค์ยงั ได้ประทานพระบัญญัติของพระศาสนจักรและพระบัญญัติทางโลก พระองค์รับสั่งให้โมเสสสร้างปะ
ราพิธี ซึ่งเป็ นพระวิหารที่เคลื่อนย้ายได้ของพระเจ้า
หลังจากที่โมเสสลงมาจากภูเขาแล้วก็เขียนพระบัญญัติท้ งั หลายเหล่านี้ ลงใน
หนังสื อรวมทั้งเขี ยนทุกสิ่ งทุกอย่างที่พระองค์ทรงเผยต่อท่านบนภูเขาซี ไนด้วย เรา
ได้รับพระคัมภีร์อนั ศักดิ์สิทธิ์ หรื อพระธรรมบัญญัติของพระเจ้าด้วยวิธีน้ ี
พระบัญญัติสิ บ ประการหรื อคาสอนที่ พ ระเจ้า ประทานแก่ ป ระชาชนของ
พระองค์ไ ด้ก าหนดไว้อ ย่า งชัด เจนว่า สิ่ ง ใดที่ ค นต้อ งกระท าและสิ่ ง ใดที่ ค นต้อ ง
หลีกเลี่ยง ถ้าหากเขาปรารถนาจะรักพระเจ้าและเพื่อนบ้านของตน

พลับพลาพิธี
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สาระของพระบัญญัติมีดงั นี้
I.
เราคือพระเจ้ าของเจ้ า เจ้ าจักต้ องไม่ มีพระเจ้ าอื่นใดนอกเหนือจาก
เรา
พระบัญญัติขอ้ นี้ กาหนดว่าความรักของพระเจ้าอยู่เหนื อทุกสิ่ ง จะไม่มีการ
ถวายบูชาแก่สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ใด ๆ นอกเหนือจากพระองค์ (พระเจ้า) นอกจากนี้
ยัง พึ ง ยกย่องบรรดานัก บุ ญทั้ง หลายของพระองค์ด้วย ทั้ง นี้ มิ ใ ช่ ในฐานะ
เดียวกับพระเจ้า แต่เป็ นในฐานะประชากรที่พระองค์ทรงชื่ นชมมากกว่าผูอ้ ื่น
และในฐานะที่เป็ นผูว้ งิ วอนภาวนาของเราต่อพระเจ้า
II.
อย่ าทารู ปเคารพสลักหรื อวิธีการใด ๆ ที่เลียนแบบสิ่ งซึ่ งอยู่เบือ้ งบน
สวรรค์ หรือซึ่งมีอยู่ที่แผ่ นดินเบือ้ งล่ าง หรื อซึ่ งมีอยู่ในน้าใต้ แผ่ นดิน
เพือ่ การสั กการระและบูชา
เนื่องจากทุกสิ่ งบนโลกถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า เราจึงควรสักการระและบูชา
แต่เพียงพระองค์เท่านั้น เราจักต้องไม่สร้ างและสั กการะวัตถุ บู ชา เมื่ อเรา
เลื่อมใสในไอคอนศักดิ์สิทธิ์ ใดๆ เราต้องระลึกว่าภาพบนไอคอนนั้นแสดงถึง
ผูใ้ ด และให้สักการะต่อบุคคลนั้น ๆ และไม่มองว่าไอคอนนั้นเป็ นวัตถุเพื่อ
การบูชา
III. อย่ าออกนามพระเจ้ าของเจ้ าโดยไม่ สมเหตุ
เจ้าต้องไม่เปล่งพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ และยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าอย่างไม่บงั ควร
ในเรื่ องไร้ สาระ ดังนั้น พระบัญญัติประการนี้ จึงห้ามทาการสาบานและพูด
เหลวไหล
IV. จงระลึกว่ าให้ รักษาวันสะบาโตเป็ นวันศักดิ์สิทธิ์ เจ้ ามีวันทางานหก
วั น แต่ เ มื่ อ ถึ ง วั น ที่ เ จ็ ด ให้ ถื อ เป็ นวั น หยุ ด พั ก เพื่ อ ถวายแด่ พ ระ
เจ้ าของเจ้ า
หกวันในหนึ่งสัปดาห์น้ นั มนุ ษย์ตอ้ งตรากตราทางานหนัก ใช้แรงกาย ทั้งยัง
ต้องคอยดูแลทุกสิ่ งทุกอย่างที่ตนต้องการในชี วิตทางโลก ดังนั้น ในวันที่เจ็ด
จึ ง ต้องอุ ทิ ศ ถวายแด่ พ ระเจ้า หมายความว่า ต้องแบ่ ง มาให้พ ระองค์ สวด
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ภาวนาต่อพระองค์ อ่านหนังสื อที่มีคุณค่าเพื่อสรรเสริ ญพระองค์ ช่วยเหลือผู ้
ตกทุ กข์ได้ย าก และท าความดี ให้มากที่ สุดที่ จะทาได้เพื่อเห็ นแก่ พ ระองค์
ทั้งนี้ เราจะต้องไม่เกียจคร้านและไม่ตะกละ ในพันธสัญญาเดิมนั้น วันเสาร์
(วัน สะบาโต) เป็ นวัน ฉลอง แต่ ใ นพัน ธสั ญ ญาใหม่ น้ ัน เราร าลึ ก ถึ ง การ
กลับคืนพระชนม์ชีพของพระคริ สต์จากความตาย จึงได้มีการฉลองในวัน
อาทิตย์
V.
จงยกย่องบิดามารดาของเจ้ า อันจะเป็ นการดีต่อตัวเจ้ าเองและเจ้ าจะ
ได้ มีอายุยนื ยาวบนแผ่ นดินโลก
เราต้องรักและเคารพบิดามารดาของเรา เชื่ อฟั งคาสั่งสอนอันดีของท่าน ดูแล
ท่านยามเจ็บไข้ได้ป่วย ช่วยเหลือท่านเมื่อท่านชราภาพและเมื่อท่านต้องการ
เรา นอกจากนี้ เรายังต้องเป็ นหนึ่ งเดียวกันกับญาติพี่นอ้ ง คนชรา ผูม้ ีพระคุณ
ครู บาอาจารย์ พระสงฆ์ และผูท้ ี่ เหนื อกว่า โดยพระเจ้าจะทรงตอบแทนเรา
ด้วยพระสัญญาว่าจะให้เรามีชีวติ ยืนยาวบนแผ่นดินโลกและทรงคุม้ ครองเรา
VI. อย่าฆ่าคน
เป็ นที่รู้กนั ดี ว่าการฆ่าคนนั้นไม่ใช่ เพียงแต่เป็ นการเอาชี วิตของตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่นเท่านั้น แต่ยงั หมายรวมถึงการสั่งการหรื อการสมคบกับผูอ้ ื่นให้ทาการ
ฆ่า ด้วย พระบัญญัตติ ข ้อนี้ ยงั ได้ห้า มการบันดาลโทสะและการใช้ถ้อยค า
หยาบคายในการดูหมิ่นเพื่อนบ้านของตน พระบัญญัติขอ้ นี้ เป็ นไปเพื่อให้มี
ชี วิ ต โดยสั น ติ สุ ข และสามัค คี ก ัน ทั้ง ยัง รวมถึ ง การปฏิ บ ัติ ก ับ สั ต ว์อ ย่ า ง
อ่อนโยนด้วย
VII. อย่าล่วงประเวณี
ด้วยพระบัญญัติขอ้ นี้ พระองค์ทรงห้ามสามีหรื อภรรยาทาลายความเชื่อและ
ความรั ก ที่ มี ต่ อ กัน พระเจ้า ทรงบัญ ชาให้ ค นโสดพึ ง รั ก ษาความบริ สุ ท ธิ์
ในทางความคิ ดและความปรารถนา ทั้ง นี้ พระบัญญัติ ข ้อนี้ ยัง ห้ า มความ
ตะกละ ความเมามาย รวมทั้งการกระทาใด ๆ ที่เป็ นความโลภ และการไม่
ยับยั้งชัง่ ใจด้วย
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VIII. อย่าลักขโมย
เจ้าจักต้องไม่เอาของของคนอื่นโดยไม่ขออนุ ญาตไม่ว่าจะเป็ นการเปิ ดเผย
หรื อเป็ นการลับ ห้ามคดโกงในการทาธุ รกิจ ให้ซื่อสัตย์ในการคิดเงินในการ
ทาการค้า อย่าปิ ดบังสิ่ งที่เจ้าได้พบเห็น จงทางานให้แล้วเสร็ จตามเวลาที่ได้
สัญญาไว้และทาอย่างรอบคอบ
IX. เจ้ าจักต้ องไม่ เป็ นพยานเท็จใส่ ร้ายเพือ่ นบ้ าน
พระบัญญัติขอ้ นี้ ห้ามการพูดปด การใส่ ร้ายป้ ายสี การพูดถึงคนอื่นในแง่ร้าย
การตัดสิ นผูอ้ ื่น และ การเชื่ อคาใส่ ร้ายป้ ายสี พระบัญญัติขอ้ นี้ กาหนดให้เจ้า
รักษาคาพูดของเจ้าให้เป็ นไปด้วยความจริ งใจ
X.
เจ้ าต้ องไม่ มักได้ ครั วเรื อนของเพื่อนบ้ าน หรื อมักได้ แก่ ภรรยาของ
เพื่อนบ้ าน หรือทาสาทาสี ของเขา หรือวัวหรือลาของเขา หรือสิ่ งใด
ๆ ซึ่งเป็ นของเพือ่ นบ้ าน
พระบัญญัติขอ้ นี้หา้ มการอิจฉาริ ษยาในทรัพย์สมบัติของผูอ้ ื่น และกาหนดให้
ตนพอใจในสิ่ งที่ตนมี เพราะตัณหาอันชั่วร้ ายนั้นเกิ ดจากความอิ จฉาริ ษยา
และสิ่ งที่โหดเหี้ ยม ชัว่ ร้าย เลวทราม นั้น เกิดจากความปรารถนาที่ชวั่ ร้าย
คนทุกคนจักต้องรู้และปฏิบตั ิตามพระธรรมบัญญัติของพระเจ้า ผูใ้ ดที่รักษา
พระบัญญัติก็จะมัน่ ใจได้ว่าจะได้รับความรอดชั่วนิ รันดร์ เช่ นเดี ยวกับที่จะมี ความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีในโลกนี้
การฉลอง เพนเทคอส (ตามพัน ธสั ญ ญาเดิ ม ) เป็ นไปเพื่ อ ระลึ ก ถึ ง การ
ประทานพระบัญญัติแก่โมเสสบนภูเขาซี ไน
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พลับพลา
ชาวฮี บรู ใ ช้เวลาทั้ง ปี สร้ างค่า ยบนภูเขาซี ไน ในเวลานี้ โมเสสอาศัย พระบัญชาของพระเจ้าเพื่อสร้างพลับพลาพิธีหรื อสถานที่สักการะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
ในรู ปแบบของกระโจม โดยพลับพลาพิธีน้ นั สร้างขึ้นจากผ้าราคาแพงแขวนโยงตาม
เสา โดยมีสามส่ วน ได้แก่ ลานพลับพลา courtyard พลับพลาเตรียมพิธี the sanctuary
และ พระแท่ นบูชาศักดิ์สิทธิ์ the Holy of Holies

พระเจ้าทรงเสด็จลงมาในลักษณ์ของเสาเพลิง

ประชาชนมาที่ ลานพลับพลา เพื่อสวดภาวนา ที่ตรงนี้ มีแท่ นรั บของบูชา ซึ่ ง
ใช้รับของมอบถวายในพิธีบูชา และมี อ่างนา้ ทองแดง
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พระสงฆ์จะเดินเข้ามาใน พลับพลาเตรี ยมพิธี ซึ่ งประกอบด้วยโต๊ะวาง ขนม
ปังยี่สิบก้ อน เชิ งเทียนเจ็ดกิ่ง สี ทอง หรื อที่วางโคมตะเกียงเจ็ดดวง และ แท่ นกายาน
อันเป็ นแท่นที่พระสงฆ์ข้ ึนไปจุดกายาน

สังฆภัณฑ์ในพลับพลาพีธีพนั ธสัญญาเดิม
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สาหรับ พระแท่ นบูชาศั กดิ์สิทธิ์ the Holy of Holies นั้นมี ม่ าน กั้นจาก
พลับพลาเตรียมพิธี the sanctuary ซึ่ งจะมีเพียงหัวหน้ าพระสงฆ์ (มหาปุโรหิ ต) high
priest เท่านั้นที่จะสามารถเดิ นเข้าไปในส่ วนของพระแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ ได้ ซึ่ งจะมี
ขึ้นเพียงปี ละครั้ง และบนพระแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ นั้นมี หีบพันธสั ญญา ตั้งอยู่ ซึ่ งเป็ น
หี บไม้หุม้ ทองทั้งด้านในและนอก
ฝาหีบมีสีทองและมีภาพของทูตสวรรค์เชรู
วิม สี ทองสองภาพบนฝานั้น ซึ่ งหี บพันธสัญญาเป็ นที่เก็บรักษาแผ่นจารึ กพระบัญญัติ
สิ บ ประการ รวมทั้ง จอกที่ มี ม านนา ไม้เ ท้า ของอาโรน และต่ อ มาก็ เ ก็ บ หนัง สื อ
ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งสองข้างของ หี บพัธสัญญา ark นั้นมีห่วงทองสองคู่เอาไว้สอดเสาสี ทอง
เพื่อใช้หาม
ครั้นเมื่อสร้ างพลับพลาพิธีแล้ว โมเสสก็อุทิศถวายปะราและสิ่ งที่ ติดตั้งใน
นั้นด้วยเครื่ องหอมศักดิ์ สิทธิ์ ในเวลานั้นเอง พระสิ ริของพระองค์ก็แผ่ปกคลุมปะรา
พิธีในรู ปแบบของเมฆที่ ร่วมเดิ นทางกับชาวฮี บรู ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา เมฆนั้นก็ปก
คลุมอยูต่ ลอดเวลา
ในการประกอบพิธีในปะรานั้น โมเสสโดยอาศัยพระบัญชาของพระเจ้า ก็
แต่งตั้งชนเผ่าเลวีและทาการบวชหัวหน้าพระสงฆ์ (มหาปุโรหิ ต) ท่า นหนึ่ ง และ
ปุโรหิต อีกจานวนหนึ่ง รวมทั้งชาวเลวีให้มาเป็ นผูช้ ่วยในพลับพลาพิธี
อาโรนพี่ ช ายของโมเสสได้เ ป็ นหัว หน้า พระสงฆ์ (มหาปุ โ รหิ ต ) และ
บุตรชายสี่ คนของเขาก็เป็ นปุโรหิ ต ส่ วนผูส้ ื บวงศ์วานเลวีก็เป็ นชาวเลวี โดยหัวหน้า
พระสงฆ์ (มหาปุโรหิ ต เทียบเท่ากับพระสังฆราชในสมัยปั จจุบนั นี้ ปุโรหิ ต เทียบเท่า
กับ บาทหลวงของเราในสมัยปั จจุบนั ชาวเลวีคือผูท้ าหน้าที่ช่วยในการประกอบพิธี
เทียบเท่ากับพระสังฆานุกรหรื อผูช้ ่วยบาทหลวงนั้นเอง ทั้งนี้ พระเจ้าทรงบัญชาว่าใน
ภายภาคหน้า ให้บุตรคนหัวปี ในวงศ์วานของอาโรนเป็ นพระสงฆ์ (มหาปุโรหิ ต) ส่ วน
ทายาทคนอื่น ๆ ให้เป็ นปุโรหิต
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เลวี

พลับพลาพิธีน้ นั แสดงถึ งคริ สตศาสนจักร เช่ นเดี ยวกับ พระมารดาพระเจ้ า
ซึ่ งมีพระเจ้าอยูข่ า้ งใน ก็เป็ นเหมือนเคหะของพระเจ้า

หมายเหตุ : ดูในหนังสื ออพยพ บทที่ 25-34; และ เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 10, 13, 16; เลวินิติ
บทที่ 1-7, 16, 23.

สี่สิบปี แห่ งการเร่ ร่อนของชาวฮีบรู และ งูสาริด
ชาวอิสราเอลเดินทางออกจากภูเขาซี ไนมุ่งหน้าไปยังแคว้นคานาอันดินแดน
แห่ งพันธสัญญา พวกเขาบ่นไปตลอดทางตลอดเวลาอีกครั้งเรื่ องที่ตนไม่พอใจและ
ขุ่นเคืองเกี่ยวกับการเดินทาง พระองค์ทรงลงโทษพวกเขาในการนี้ แล้ว แต่โมเสสทูล
ภาวนาขอให้ทรงยกโทษพวกเขา
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แม้แต่มีเรี ยมพี่สาวของโมเสสเอง รวมทั้งอาโรนก็ร่วมกันต่อว่าโมเสสที่เขา
ได้ส มรสกับ หญิ ง ชาวเอธิ โอเปี ยซึ่ ง ถื อเป็ นการทาลายศัก ดิ์ ศรี ข องเขาเองในฐานะ
ผูแ้ ทนพระเจ้า โมเสสนั้นเป็ นคนที่เจียมตนที่ สุดในบรรดาคนทั้งปวงและอดทนต่อ
การต่อว่าต่อขานจากพวกเขาอย่างใจเย็น พระองค์ได้ทรงลงโทษมีเรี ยมให้เป็ นโรค
เรื้ อน ครั้นอาโรนเห็นน้องสาวเป็ นโรคเรื้ อนก็กล่าวกับโมเสสว่า ‚ขออย่าลงโทษบาป
เราทั้งสองที่ได้กระทาการเขลาและบาปเช่นนี้‛
แล้วโมเสสก็ร้องทูลพระองค์ให้ทรงเยียวยาน้องสาวของตน พระองค์ก็ทรง
รักษานางต่อเมื่อนางถูกกักอยูน่ อกค่ายเป็ นเวลาเจ็ดวันแล้ว
เมื่ อชาวอิ สราเอลมาถึ งชายแดนของดิ นแดนแห่ งพันธสัญญา ขณะที่ อยู่ใน
ทะเลทรายปารานนั้น พระเจ้าทรงบัญชาให้โมเสสส่ งคนไปสารวจดินแดนแห่ งพันธสัญญา โดยเลื อกชายตระกูลละหนึ่ งคนรวมเป็ นสิ บสองคน ในจานวนนั้นมี คาเลบ
จากตระกูลยูดาห์ และ โยชู วา จากตระกูลเอฟราอิม
เมื่อคนกลุ่มนี้เดินทางข้ามเขาไปทัว่ แดนและลงมือสารวจแล้วก็เดินทางกลับ
ในสี่ สิบวัน พวกเขานาเถาองุ่นที่ตนตัดมาพร้อมกับพวงองุ่นพวงใหญ่ขนาดที่ตอ้ งให้
ชายสองคนใช้คานหาม นอกจากนี้ พวกเขายังนาผลทับทิมและผลมะเดื่อมาด้วย พวก
เขาล้วนชื่ นชมแผ่นดิ นอันอุ ดมสมบูรณ์ น้ ัน แต่ใ นจานวนสิ บสองคนนี้ มีอยู่สิ บคน
ยกเว้นคาเลบและโยชู วากลับยุยงประชาชนโดยว่า ‚คนที่อยู่ในเมืองนั้นมีกาลังมาก
และเมืองเขาก็ใหญ่โตมีกาแพงล้อมรอบแน่นหนา เราจะไม่ไปที่นนั่ หรอก เพราะถึง
อย่างไรเราก็ไม่สามารถต่อกรกับคนเหล่านั้นได้ ด้วยพวกเขามีกาลังมากกว่าเรานัก ที่
นัน่ เราเห็นพวกมนุษย์ยกั ษ์ ส่ วนเราก็เหมือนตัก๊ แตนในสายตาของพวกเขา‛
บรรดาคนอิสราเอลเริ่ มคร่ าครวญและบ่นว่าอาโรนและโมเสสว่า ‚พระองค์
ทรงนาเรามาในดิ นแดนนี้ ให้ตายด้วยดาบทาไมเล่ า ลูกเมียของเราต้องตกเป็ นเหยื่อ
ศัตรู ให้เรากลับไปอียปิ ต์ไม่ดีกว่าหรื อ‛
โยชูวาบุตรชายนูนและคาเลบโน้มน้าวประชาชนไม่ให้ขดั พระประสงค์ของ
พระองค์ เพราะพระองค์เองจะช่ วยให้พวกเขามี ชยั เหนื อดิ นแดนที่พระองค์ได้ทรง
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สัญญาไว้กบั บรรพบุรุษของพวกเขา แต่ชาวอิสราเอลกลับสมคบกันให้เอาก้อนหิ น
ขว้างโมเสส อาโรน โยชูวา และ คาเลบ แล้วแต่งตั้งผูน้ าคนใหม่และเดินทางกลับไป
แล้วพระสิ ริของพระองค์ก็ ป รากฏเป็ นรู ป เมฆในปะราต่ อหน้า คนทั้งปวง
พระองค์ตรัสกับโมเสสว่า ‚คนเหล่านี้ จะสบประมาทเรานานสักเท่าใด แม้ว่าเราได้
กระทาอัศจรรย์ต่าง ๆ ท่ามกลางพวกเขามาแล้ว เขาจะไม่เชื่อเราไปอีกนานแค่ไหน จง
ไปบอกพวกเขาว่า พระองค์ตรั ส ว่า ‘เรามี ชี วิต อยู่แน่ ฉันใด เราจะกระท าสิ่ ง ที่ เจ้า
ทั้งหลายบ่นให้เราได้ยนิ แก่เจ้าฉันนั้น ซากศพของเจ้าจะตกหล่นอยูใ่ นถิ่นทุรกันดารนี้
ผูใ้ ดที่ บ่นว่าเราจะไม่มีสักคนหนึ่ งที่มาถึ งแผ่นดิ นที่เราปฏิ ญาณว่าจะให้เจ้าอาศัยอยู่
เว้นแต่คาเลบและโยชูวาบุตรชายนูน พรุ่ งนี้ เจ้าจงกลับไปในถิ่นทุรกันดารตามทางถึง
ทะเลแดง แต่ลูกเล็กที่เจ้าทั้งหลายพูดถึงว่าจะเป็ นเหยื่อนั้นจะได้รับแผ่นดินที่พวกเจ้า
ปฏิเสธ เจ้าทั้งหลายจะได้รับโทษความชัว่ ช้าของเจ้าทุกวันเป็ นเวลาสี่ สิบปี ซึ่ งตรงกับ
จานวนวันที่พวกเจ้าไปสารวจดินแดน เจ้าจะได้รู้วา่ การถูกเราละทิง้ นั้นเป็ นอย่างไร’‛
แล้วคนสิ บคนที่ยุยงประชาชนด้วยการเล่าความใส่ ร้ายแผ่นดิ นนั้นก็ลม้ ตาย
ลงต่อหน้าปะรา ครั้นชาวอิสราเอลได้ยินการประนามบาปของพวกเขาแล้วก็ไม่อยาก
รั บ พระบัญ ชาของพระองค์และไม่ อยากไปที่ ที่ ต นได้รั บ มอบ โดยว่า ‚ดู เถิ ด เรา
ทั้งหลายมาอยู่ที่นี่แล้วและจะเข้าไปในที่ พระองค์ทรงสัญญาไว้ เพราะเราได้ทาผิด
แล้ว‛ กล่าวเช่นนี้ก็เหมือนว่า ‚เราจะเข้าไปครองแผ่นดินเสี ยตอนนี้ เราสานึ กบาปของ
เราแล้ว ทาไมเราจึงต้องถูกลงโทษถึงสี่ สิบปี ด้วยเล่า‛ แต่โมเสสตอบว่า ‚ทาไมท่านจึง
ขัดขื นพระวาจาของพระองค์ เจ้า จะไม่ เจริ ญ‛ เขายัง อยู่ก ับ หี บ พันธสั ญญาของ
พระองค์ในค่ายนั้น
ชาวอิสราเอลบังอาจขึ้นไปยังยอดเขาซึ่ งคนอามาเลขและคนคานาอันอาศัย
อยู่ ชาวอิสราเอลจึงพ่ายแพ้และหลบหนี ไป ดังนั้น พวกเขาจึงเร่ ร่อนตามทะเลทราย
แห่ งไซไน แม้กระทัง่ ยามนี้ พระองค์ผทู ้ รงเมตตาก็มิได้ทรงละทิ้งพวกเขาหากแต่ยงั
ทรงเยีย่ มเยียนพวกเขาด้วยการทาอัศจรรย์หลายครั้ง
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หลังจากถูกสาปแช่งให้ตอ้ งเร่ ร่อนในทะเลทรายเป็ นเวลาสี่ สิบปี ได้ไม่นาน
นักก็ปรากฏมีกบฏคนใหม่ข้ ึ นในหมู่ชาวอิ สราเอล โดยโคราห์ ผูอ้ าวุโสของตระกูล
เป็ นผูน้ าพร้ อมทั้งคนส่ วนหนึ่ งไม่พอใจที่ตระกูลของอาโรนเท่านั้นที่ มีเอกสิ ทธิ์ ใน
หีบพระโอวาท priesthood พระองค์จึงทรงลงโทษพวกเขาโดยให้แผ่นดินเปิ ดขึ้นและ
กลืนกินพวกกบฏ

โมเสสทางูทองสาฤทธิ์ไว้ที่เสา

เพื่อให้ยุติความขัดแย้งในหมู่ชาวอิสราเอลว่าผูใ้ ดควรครอบครอง หีบพระ
โอวาท พระองค์จึงทรงบัญชาให้โมเสสจัดการให้ผอู้ าวุ โสทุกคนนาคนมาอยูร่ วมกัน
หนึ่งคืน วันรุ่ งขึ้นทุกคนต่างเห็นไม้เท้าของอาโรนได้งอก มีดอกตูมและดอกบานและ
มี ผลอัล มอนด์ด้วย ทุ ก คนจึ ง ยอมรั บ อาโรนให้เป็ นมหาปุ โ รหิ ต ส่ วนไม้เท้า ของ
อาโรนถูกวางไว้หน้าหี บพันธสัญญาตามพระบัญชาของพระเจ้า
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อีกครั้ งหนึ่ งที่ชาวอิสราเอลบ่นว่าพระเจ้า พวกเขาจึ งถูกลงโทษโดยมี งูพิษ
ระบาดกัดผูค้ นทาให้คนจานวนมากล้มตาย ชาวอิสราเอลสานึ กผิดและขอให้โมเสส
ช่วยกราบทูลพระเจ้าเพื่อพวกเขาด้วย พระองค์ทรงรับสั่งให้โมเสสทางูสาริ ดวางไว้
บนเสา ใครก็ตามที่ถูกงูกดั แล้วมองไปที่งูสาริ ดนั้นก็จะไม่ตาย
งูสาฤทธิ์ เป็ นนิ มิตถึง พระคริ สต์ ผ้ ูช่วยให้ รอด พระองค์ทรงถูกตรึ งกางเขน
เนื่ องจากบาปของเรา บัดนี้ เมื่อเราแหงนขึ้นพระองค์ดว้ ยความศรัทธาแล้ว บาปของ
เราก็จะได้รับการเยียวยาและรอดพ้นจากความตายอันเป็ นนิรันดร์

ในช่วงสี่ สิบปี ของการเร่ ร่อนนั้น พวกผูใ้ หญ่ชาวอิสราเอลที่ออกมาจากอียิปต์
นั้นตายหมด ยกเว้นโยชูวาและคาเลบ ส่ วนคนรุ่ นหลังที่เติบใหญ่ข้ ึนนั้นถูกกาหนดให้
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เข้าสู่ ดินแดนแห่ งพันธสัญญา โมเสสตายในปี สุ ดท้ายของการเร่ ร่อน โดยก่อนที่ท่าน
จะตายนั้นท่านได้แต่งตั้งให้โยชูวาบุตรของนูนเป็ นผูน้ าแทนท่าน
หมายเหตุ : ดูในหนังสื อกันดารวิถี บทที่ 11-14, 16-17, 21:4-9 และ เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่
1: 19-46.

ชาวอิสราเอลเดินทางเข้ าสู่ ดนิ แดนแห่ งพันธสัญญา
พระเจ้า ทรงโปรดช่ วยให้โยชู วานาชาวฮี บรู เข้าสู่ ดินแดนแห่ งพันธสัญญา
ก่ อนที่ ช าวอิ ส ราเอลจะเข้า ไปในแผ่น ดิ นนั้นได้ก็ ตอ้ งข้ามแม่น้ า จอร์ แดนเสี ย ก่ อน
โยชู วาปฏิ บตั ิตามพระบัญชาของพระเจ้าด้วยการบอกให้พวกปุโรหิ ตนาหี บพันธสัญญาข้ามแม่น้ าไปด้วย

กาแพงเมืองเยริ โคพังทลายลงอย่างน่าอัศจรรย์
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แม่น้ าแยกออกจากกันตั้งแต่เท้าของพวกเขายังไม่ทนั ได้สัมผัสน้ า น้ าที่ไหล
จากแม่น้ าตอนบนก็พลันหยุดชะงักประดุ จกาแพง ส่ วนแม่ น้ าตอนล่ างก็ ไหลลงสู่
ทะเล คนทั้งปวงจึงเดินข้ามแม่น้ าที่เหื อดแห้งไปได้
ครั้นได้ขา้ มแม่น้ าจอร์ แดนแล้วก็จาเป็ นต้องยึดเมืองเยรี โคซึ่ งล้อมรอบด้วย
กาแพงสู งอย่างแน่นหนา โยชูวาปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระเจ้าโดยสั่งให้ผคู ้ นนา
โดยพวกปุโรหิตที่หามหีบพันธสัญญาเดินไปรอบเมืองเป็ นเวลาเจ็ดวัน โดยเดินวันละ
ครั้ งเป็ นเวลาหกวัน และในวันที่ เ จ็ดจะต้องถื อหี บ เดิ นไปรอบๆ เจ็ด ครั้ ง จากนั้น
กาแพงเมื องเยรี โคก็จะพังราบลงจนถึ งฐานรากด้วยเสี ยงแตรของพวกปุ โรหิ ตและ
เสี ยงร้องอันดังของคนทั้งปวง ชาวอิสราเอลจึงสามารถยึดเมืองได้ดว้ ยวิธีน้ ี
สงครามครั้งใหญ่กบั ชาวคานาอันมีข้ ึนในเมืองกิ เบโอน ชาวอิสราเอลมีชัย
เหนื อศัตรู จับพวกเขาไว้ แล้วพระเจ้าทรงเทหิ นลงมาจากฟ้ าใส่ พวกที่หลบหนี คนที่
ตายจากก้อนหิ นนั้นมากกว่าตายจากคมดาบของชาวอิ สราเอลเสี ยอีก ครั้ นเมื่ อใกล้
ผ่า นพ้น วัน ชาวอิ ส ราเอลก็ ย งั ไม่ ส ามารถท าให้ ศ ตั รู ถ อยร่ นไปได้ โยชู วาจึ ง สวด
ภาวนาต่อพระเจ้าและร้องด้วยเสี ยงอันดังต่อหน้าฝูงชนว่า ‚ดวงอาทิตย์เอ๋ ย เจ้าจงหยุด
อยูท่ ี่นี่ และดวงจันทร์ เอ๋ ย เจ้าจงอย่าไปไหนเสี ย...‛ แล้วดวงอาทิตย์ก็หยุดนิ่ ง เวลาค่ า
คืนนั้นยังมาไม่ถึงจนกว่าชาวอิสราเอลจะชนะศัตรู ได้
โดยอาศัยความช่ วยเหลื อจากพระเจ้านั้น โยชู วาใช้เวลาทั้งหมดหกปี ในการ
เข้าครอบครองดิ นแดนแห่ งพันธสัญญาทั้งหมดได้และแบ่งออกเป็ นส่ วน ๆ แก่ชาว
อิสราเอลทั้งสิ บสองตระกูล โดยบุตรชายสองคนของโยเซฟคือมนัสเสห์ และเอฟราอิมได้รับในส่ วนของเลวีและโยเซฟ ซึ่ งตระกูลเลวีทาหน้าที่รับใช้ที่ปะราและได้รับ
ค่าจ้างจากการหักภาษี (ร้อยละสิ บของรายได้) ที่เก็บจากประชาชน
ก่อนโยชูวาตาย เขาได้สั่งเสี ยไว้ในแถลงการณ์ครั้งสุ ดท้ายว่าให้ชาวอิสราเอล
ดารงรักษาไว้ซ่ ึ งความเชื่ ออย่างมัน่ คงในพระเจ้าที่แท้จริ งและให้รับใช้พระองค์อย่าง
บริ สุทธิ์ และซื่ อสัตย์
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แผ่นดินแห่งพันธสัญญา ถูกแบ่งออกเป็ นสิ บสองเผ่าพันธ์อิสราเอล

หมายเหตุ : ดูในหนังสือโยชูวา และ เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 27.
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ว่าด้ วยหมายสาคัญของโยชูวา
การที่พระคัมภีร์ได้เอ่ยถึงโยชูวาหยุดดวงอาทิตย์น้ นั กลายเป็ นเป้ าโจมตีและ
เป็ นข้อโต้แย้งที่พวกไม่เชื่อในพระเจ้าชอบหยิบยกขึ้นมา อย่างไรก็ตาม การศึกษาและ
การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ใหม่ ๆ รวมทั้งการสารวจทางโบราณคดีที่เมโสโปเตเมีย
ได้ยืนยันถึ งข้อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์ อย่างชัดเจนในเหตุการณ์ ท้ งั ปวงตามพระ
คัมภีร์
อาร์ เธอร์ ฮุ ค นัก วิช าการและนัก โบราณคดี ชื่ อ ดัง ชาวอังกฤษที่ ไ ด้ ศึ ก ษา
เกี่ ยวกับข้อสงสัยเรื่ องหมายสาคัญของโยชู วา กล่าวว่า ‚ก่ อนอื่นเราต้องชัดเจนว่านี่
ไม่ใช่ การหยิบยกหรื อตั้งคาถามว่า พระเจ้ าทรงสามารถแสดงหมายสาคัญดังกล่ าว
หรื อไม่ หากแต่คาถามคือ พระเจ้ าได้ ทรงแสดงหมายสาคัญนั้นหรื อไม่ ... หากมีใคร
บอกข้าพเจ้าว่าอัศจรรย์เป็ นสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้แล้ว ก็เท่ากับพยายามให้ขา้ พเจ้ายอมรับ
ทฤษฎี ที่ว่าผูท้ ี่ทรงสร้างจักรวาลนั้นกลับมิได้มีอานาจในเวลาต่อมาที่จะใช้เศษเสี้ ยว
ของสิ่ งที่ได้ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของพระองค์เอง หรื ออีกนัย
หนึ่ง ผูท้ ี่ทรง สร้ าง สิ่ งทั้งปวงนั้นไม่สามารถ เปลีย่ นแปลง เศษเสี้ ยวของสิ่ งที่ตนสร้าง
ได้
‚ในการศึกษาตัวบทอย่างรอบคอบนั้น เราพบว่ามีแนวคิดที่สาคัญจานวนไม่
น้อยที่เราสามารถนามาใช้เป็ นข้อมูลจากมุมมองทางดาราศาสตร์ ดังนี้ : สาหรับคนที่
ยืนอยูบ่ นถนนที่มุ่งหน้าสู่ ภูเขาโอโรนิ นนั้นจะสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์เหนื อกิเบโอนในขณะที่ดวงจันทร์ ปรากฏเหนื อหุ บเขาแอโลนได้ ขณะเดี ยวกันก็มีกอ้ นหิ นตก
กระหน่ าจากท้องฟ้ าบริ เวณระหว่าง ภูเขาโอโรนินและอเซคา และเวลากลางวันนั้น
ยาวขึ้นไปถึง เกือบ ยีส่ ิ บสี่ ชวั่ โมง
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โยชูวา

‚วกกลับเข้าเรื่ องคาภาวนาของโยชู วา เราพบว่าคาร้ องขอของเขาแปลได้ว่า
‚ดวงอาทิตย์เอ๋ ย จงสงบเหนือเกบิโอน‛ โดยเขาได้ใช้คาในภาษาฮีบรู วา่ ดานาม ซึ่ ง
หมายถึง สงบเงียบหรื อนิ่ งเฉย ดังเช่นในเพลงสดุดี 30:12 (ฉบับพระเจ้าเจมส์ ) ที่เรา
อ่านว่า : เพื่ อจิ ตวิญญาณของข้ าพระองค์ จะร้ องเพลงสรรเสริ ญพระองค์ และ ไม่ นิ่ง
เงียบ (ดานาม) คานี้ เป็ นคาตรงตัวที่ใช้ในต้นฉบับภาษาฮีบรู ถึงสามแห่ งในคาพูดของ
โยชูวาที่เราได้อ่านว่า ‘ยืน’ ‘หยุด’ หรื อ ‘นิ่ง’
‚ในทางวิทยาศาสตร์ ได้พิสูจน์แล้วว่าแสงมีคุณสมบัติทางเสี ยงด้วย หรื ออีก
นัยหนึ่ งคื อเกิ ดการสั่ นสะเทื อนหรื อการแกว่งอย่างรวดเร็ วในคลื่ นบรรยากาศ อัน
ก่ อให้เกิ ดเสี ยงและปรากฏเป็ นเสี ยงพิ เศษขึ้ นแม้ว่า หู ของเราจะไม่มี ประสิ ทธิ ภาพ
พอที่จะสามารถได้ยิน นักวิชาการหลายคนเห็นว่าการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ที่มี
โลกทาให้โลกหมุนรอบตัวเอง
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‚ดังนั้น หากทฤษฎี ดงั กล่ าวนี้ ถูก ต้อง การที่ กลางวันยาวนานตามที่ โยชู วา
ต้องการได้น้ นั โลกจะต้องหมุ นรอบตัวเองช้าลงในระดับหนึ่ ง ปรากฏการณ์ เช่ นนี้
เป็ นผลจากการหักล้างหรื อการลดการตอบโต้ในระบบที่ดวงอาทิตย์มีอิทธิ พลต่อโลก
‚จึงเป็ นที่ชดั เจนว่าที่โยชู วาพูดว่า ‚ดวงอาทิตย์เอ๋ ย เจ้าจงหยุดอยู่ที่นี่‛ นั้นก็
ตรงกับวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่
‚ดัง นั้ น หากอิ ท ธิ พ ลของดวงอาทิ ต ย์น้ ั นลดลงชั่ ว คราวแล้ ว โลกก็ จ ะ
หมุ นรอบตัวเองช้า ลงเล็ ก น้อย และกลางวันจะยาวนานขึ้ น ทั้ง นี้ นิ วตัน นัก ดารา
ศาสตร์ ได้พิสูจน์แล้วว่าโลกอาจหมุนรอบตัวเองช้าลงได้โดยที่ผูท้ ี่อาศัยบนโลกไม่
รู้สึกผิดสังเกตเลย‛
ดังนั้นแล้ว อาเธอร์ ฮุคได้รายงานว่านักวิชาการผูช้ านาญที่กรุ งโคเปนเฮเกน
บอกเขาว่าตนมีทฤษฎีเกี่ยวกับ ‚หิ นก้อนใหญ่‛ ที่ตกลงมาจากฟ้ าและทาให้ชาวอมาไรต์หวาดกลัว เขาคาดว่าหิ นเหล่านั้นหมายถึงหางหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของดาวหาง
ที่ผา่ นมาใกล้โลก นักวิชาการท่านนี้ เชื่ อว่าถ้ามีการสารวจสถานที่ดงั กล่าวนั้นก็จะพบ
หินจากอุกกาบาต
ในลักษณะเดียวกัน เรามีคาอธิ บายเหตุการณ์หมายสาคัญทั้งหมด ทั้งนี้ เป็ นที่
รู ้กนั ดีวา่ สนามแม่เหล็กแรงดึงดูดซึ่ งกันและกัน และถือเป็ นเหตุอนั ควรสันนิ ษฐานได้
ว่าการที่ดาวหางขนาดใหญ่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้เขตอิทธิ พลของโลกนั้นจะขัดขวางการ
ทางานของดวงอาทิตย์บนโลกได้พอสมควร
เมื่อเอ่ยถึ งการต่อต้านแรงดึ งดูดนั้น อาเธอร์ ฮุค กล่าวว่า ‚ข้าพเจ้าคิดว่าไม่มี
นักวิชาการคนใดที่ จะปฏิ เสธว่าเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ แต่ถึงอย่างไร ก็ยงั เป็ นเรื่ อง
ประหลาดที่ฝนดาวตกซึ่ งเป็ นหางของดาวหางดวงใหญ่น้ นั บังเอิญเกิ ดขึ้นพร้ อมกับ
การที่โลกหมุนรอบแกนของตัวเอง‛
มานู เ อล เวลิ ค อฟสกี นัก วิ ช าการคนหนึ่ งยื น ยัน หนัก แน่ น ว่ า ดาวหางที่
เคลื่อนที่มาใกล้โลกนั้นต่อมาได้กลายเป็ นดาวศุกร์ เขาได้พิสูจน์เอกสารของทางฮินดู
โบราณและของทางอียิปต์ซ่ ึ งได้ทราบถึ งการดารงอยู่ของดาวเคราะห์เมื่อสี่ พนั ปี ก่อ
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นคริ สตศักราชแต่ไม่ได้มีการเอ่ยถึงดาวศุกร์ ส่ วนเอกสารของทางบาบิโลนเมื่อหนึ่ ง
พันปี ก่อนคริ สตศักราชได้กล่ าวถึ งการปรากฏขึ้ นของดาวเคราะห์ดวงใหม่ว่า ‚เป็ น
แสงสว่างสุ กใสร่ วมกับแสงสว่างอื่นๆ‛ นับแต่น้ นั เป็ นต้นมา ดาวเคราะห์ชื่อดาวศุกร์
ก็เริ่ มปรากฏในผลงานทางดาราศาสตร์
‚ดาราศาสตร์ น้ นั อ้างถึ งข้อเท็จจริ งในทุกสิ่ งทุกอย่างที่บรรยายไว้ในหนังสื อ
ของโยชูวา อีกทั้งประวัติศาสตร์ ยงั ได้ยนื ยันว่าเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ ง
‚ศาสตราจารย์โททเทนที่อเมริ กาได้ทาการตรวจสอบเรื่ องนี้ ในมุมมองทาง
ดาราศาสตร์ อย่างระมัดระวังและได้ตีพิมพ์ผลการคานวณทางคณิ ตศาสตร์ ดว้ ย เขาชี้
ว่ามี เอยู่พี ยงครั้ งเดี ยวที่ ดวงอาทิ ตย์ ดวงจันทร์ และ โลก อยู่ใ นตาแหน่ ง เดี ย วกับ ที่
บรรยายไว้ในหนังสื อของโยชูวา ซึ่ งศาสตราจารย์ผนู ้ ้ ีได้ทาการคานวณโดยครอบคลุม
ถึงช่วงเวลาในยุคของเราย้อนไปจนถึ งยุคของโยชู วา และเขาพบว่าเป็ นที่แน่นอนว่า
ประวัติศาสตร์ โลกได้มีการผนวกเวลาหนึ่งวันเต็มๆ ซึ่ งหมายถึงยีส่ ิ บสี่ ชวั่ โมง
‚อี แมนเดอร์ นั ก วิ ช าการจากหอดู ด าวแห่ ง ราชส านั ก ที่ ก รี นิ ช ซึ่ งเป็ น
ศู น ย์ก ลางทางวิท ยาศาสตร์ แ ละการค้นคว้า ทางดาราศาสตร์ ช้ ัน นาก็ ย งั ได้ตี พิ ม พ์
เกี่ ยวกับการศึ กษาในเรื่ องนี้ เขาได้สืบหาเวลาของวันที่เกิ ดปรากฏการณ์ อศั จรรย์น้ ี
หลังจากที่ได้สืบหาตาแหน่งที่ชดั เจนที่โยชูวาอยูใ่ นเวลานั้น
‚แต่ยงั ไม่หมดแค่น้ ี เราควรหันไปสนใจโครงสร้างของเนื้ อหาในพระคัมภีร์
ที่วา่ ดวงอาทิตย์หยุดนิ่ งอยูก่ ลางท้องฟ้ า หาได้รีบตกไปตามเวลาประมาณวันหนึ่ งไม่
(โยชูวา 10:13) การคานวณของศาสตราจารย์โททเทนทาให้พบว่าแม้มีการผนวกเวลา
ยี่สิบสี่ ชวั่ โมงขึ้ นจริ งในประวัติศาสตร์ โลก แต่ในช่ วงเวลาของโยชู วานั้นยาวนาน
๒๓ ชัว่ โมง ๒๐ นาที ตามที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์วา่ - ประมาณหนึ่งวันเต็ม
‚ดังนั้น ตามการคานวณทางดาราศาสตร์ น้ นั เวลายี่สิบสี่ ชวั่ โมงดังกล่าวจึงมี
ช่องว่างอยูส่ ี่ สิบนาที และเรามีอีกตัวอย่างหนึ่ งที่แสดงถึงความถูกต้องของพระคัมภีร์
โดยใน หนังสื อพงศาวดารกษัตริย์ ฉบับที่ 2, 20:8-11 เราพบว่าพระเจ้าทรงทาตามที่
กษัตริ ยเ์ ฮเซคี ยาห์ ตรั สถาม โดยประทานหมายสาคัญผ่านทางประกาศกอิ สยาห์ ว่า
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‚ให้เงาแดดย้อนเวลามาสิ บขั้น‛ สิ บขั้นที่ ว่านี้ ตรงกับเวลาสี่ สิบนาทีพอดี และสี่ สิบ
นาที น้ ี ก็ ต รงกั บ จ านวนนาที ที่ เ ติ ม เต็ ม ให้ ค รบยี่ สิ บสี่ ชั่ ว โมงที่ ผ นวกไว้ ใ น
ประวัติศาสตร์ ของโลกอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่ งเป็ นตามที่ศาสตราจารย์โททเทนกล่าวไว้
ส่ ว นอาร์ เ ธอร์ ฮุ ค นั ก วิ ช าการก็ ก ล่ า วว่ า ‚ขอให้ เ รากลับ ไปมองสิ่ งที่
ประวัติศาสตร์ กล่าวถึงวันที่ยาวขึ้นของโยชูวา‛
‚มี อารยธรรมตะวันออกโบราณสามแห่ ง ที่ ไ ด้ดารงไว้ซ่ ึ งข้อ เท็จ จริ ง ทาง
ประวัติศาสตร์ ของตน ได้แก่ อารยธรรมกรี ก อียิปต์ และจี น โดยพวกเขามี ตานาน
เกี่ยวกับวันที่ยาวขึ้นอย่างผิดปกติหนึ่ งวัน โฮโรโดทัสชาวกรี กผูไ้ ด้รับการขนานนาม
ว่าเป็ น ‚บิดาแห่ งประวัติศาสตร์ ‛ เมื่อ 480 ปี ก่อนคริ สตศักราชได้นบั ใหม่วา่ ปุโรหิ ต
ชาวกรี กบางคนให้ท่านดูหมายเหตุเกี่ยวกับระยะเวลาของวันวันหนึ่ งที่มีมากกว่ายี่สิบ
สี่ ชั่ว โมง ส่ วนทางจี นโบราณก็ บ นั ทึ ก ว่า สามารถยื นยันได้อย่า งตรงไปตรงมาว่า
เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ้นในสมัยจักรพรรดิ โย๋ และตามลาดับการสื บราชวงศ์ของจีน
นั้นได้บ่งชี้วา่ จักรพรรดิพระองค์น้ ีทรงครองราชย์ที่จีนในสมัยเดียวกับโยชูวา
‚ลอร์ ดคิงสเบอรี หลังจากที่ได้คน้ คว้าเป็ นพิเศษเกี่ยวกับชาวอินเดียนแดงยุค
แรกในทวีป อเมริ กานั้น ก็ พ บว่าชาวเม็กซิ กนั ซึ่ ง ได้รับ อารยธรรมชั้นสู งเป็ นระยะ
เวลานานก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบทวีปอเมริ กานั้นมีตานานว่า ‚ดวงอาทิตย์หยุดนิ่ ง‛
ไปทั้งวัน และมีการเรี ยกปี นั้นว่าเป็ นปี ‚กระต่ายเจ็ดตัว‛ อันเป็ นเวลาที่สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาของโยชูวาที่ชาวอิสราเอลพิชิตปาเลสไตน์
‚ด้วยการนี้ เราจึงมีหลักฐานที่เป็ นอิ สระจากความเป็ นจริ งที่บรรยายไว้ใน
พระคัมภี ร์อย่างไม่ตอ้ งสงสัย ทั้งจากทางกรี ก อี ยิปต์ จี น และ เม็กซิ กนั ซึ่ งเป็ นไป
ไม่ได้ที่จะมาพร้อมใจกันเป็ นประจักษ์พยานในสิ่ งที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นเสี ยงเดียวกันได้
‚มานู เ อล เวคอฟสกี นัก วิ ช าการยัง ได้ก ล่ า วว่า ตานานของทางฟิ นแลนด์
ญี่ปุ่น เปรู และอื่น ๆ ก็สอดคล้องกับเรื่ องนี้ดว้ ย
อาเธอร์ ฮุค กล่าวว่า ‚อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ขา้ พเจ้าบรรยายเรื่ องนี้ ก็มีคน
หนึ่ ง มาบอกข้า พเจ้า ว่า ‘ข้า พเจ้า ต้อ งยอมรั บ ตามหลัก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ เ ท่ า ที่
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เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์น้ ี แต่ขา้ พเจ้าไม่ยอมรับว่าเรื่ องทั้งหมดนี้เกิดขึ้น เพียงเพราะ
คาภาวนาของคนคนเดียว’
‚เรื่ องนี้ ก็ อาจท าให้ ผูอ้ ื่ นสั บ สนได้เช่ น เดี ย วกัน ข้า พเจ้า จึ ง ขอใช้โอกาสนี้
ชี้ ให้เห็ นว่าปาฏิ หาริ ยน์ ้ ี ได้ฉายแสงมหัศจรรย์บนความล้ าลึ กแห่ งปาฏิ หาริ ยข์ องการ
สวดภาวนาอย่างกระตือรื อร้น
‚แน่ น อนว่ า พระเจ้า ทรงทราบตั้ง แต่ แ รกว่ า เหตุ ก ารณ์ น้ ี ต้อ งเกิ ด ขึ้ น แต่
พระองค์ก็ยงั ทรงทราบว่าโยชู วาก็ตอ้ งสวดภาวนา โยชู วาซึ่ งสื่ อสารกับพระเจ้าใน
ฐานะผูท้ ี่ทางานถวายพระองค์ (2คร. 6:1) นั้น ได้รับการผลักดันให้สวดภาวนาเพื่อให้
แผนการณ์ของเขาสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า การภาวนานั้นเป็ นจุดเชื่ อม
ระหว่างโยชูวาและปรากฏการณ์อนั ล้ าค่าซึ่ งพระเจ้าได้ทรงมีพระประสงค์ให้เกิดขึ้น
หากโยชู วาไม่ ไ ด้มี ก ารติ ดต่ อสั ม พันธ์ ก ับ พระเจ้า แล้ว เขาก็ อาจจะเพี ย งแค่ เตรี ย ม
กองทัพของตนเพื่อซุ่มโจมตีในยามค่าคืน และหากเป็ นเช่นนั้น กลางวันที่ยาวขึ้นก็จะ
เป็ นหายนะสาหรับเขา
‚งานของพระเจ้าสาเร็ จลุล่วงอยูร่ อบตัวเรา และพระองค์ทรงสามารถปรับใช้
วิธีการของพระองค์ในวิธีใดวิธีหนึ่ งจากหลากหลายวิธีเพื่อให้เข้ากับความจาเป็ นของ
เราอยูเ่ สมอ (ฟป. 4:19) พระองค์ทรงสาเร็ จได้ไม่ใช่ดว้ ยการเปลี่ยนแปลงแผนการอัน
ปราดเปรื่ องของพระองค์ หากแต่ดว้ ยการทรงชักนาเราว่าเราจะ เดินตามพระวิญญาณ
ของพระเจ้ า (โรม 8:14) หรื อไม่ เพื่อที่จะปรับ ‘อัตตา’ ที่ลวงเรา และเปลี่ยนแปลงการ
กระทาที่ไร้เหตุผลของเราให้เป็ นไปตามพระประสงค์ที่พระผูส้ ร้างได้ทรงกาหนดไว้
แล้ ว และมี ค วามศัก ดิ์ สิ ทธิ์ สมบู ร ณ์ และค าภาวนาของเราก็ จ ะได้ รั บ ค าตอบ
ประสบการณ์ ได้แสดงให้เราเห็ นว่าคนที่ยอมจานนต่อพระเจ้าอย่างที่สุดและเตรี ยม
ตัวให้พร้อมอย่างแข็งขันซึ่ งละทิ้งแผนการของตนเองด้วยเห็นแก่แผนการณ์ของพระ
เจ้า นั้น จะให้ ค าภาวนาของตนเป็ นค าตอบ และค าตอบเหล่ า นี้ ม ัก จะเกี่ ย วโยงกับ
ปาฏิหาริ ย‛์ นี่ เป็ นคาพูดของศาสตราจารย์อาเธอร์ ฮุค นักวิชาการและนักโบราณคดี
คนสาคัญ
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(ข้อความส่ วนใหญ่มาจากหนังสื อ ความไว้ ใจในปาฏิ หาริ ย์แห่ งพระคัม ภี ร์
(The Trustworthiness of Biblical Miracles), อาเธอร์ฮุคและคณะ)

ผู้วนิ ิจฉัย
ภายหลังมรณกรรมของโยชู วานั้น ชาวอิสราเอลที่แวดล้อมด้วยพวกนอกรี ต
มักจะลืมพระเจ้าและเริ่ มนมัสการวัตถุบูชา ทั้งยังลุ่มหลงในความชัว่ นานา ด้วยเหตุน้ ี
พระเจ้าจึ งทรงระงับความช่ วยเหลื อพวกเขาอยู่หลายครั้งและปล่ อยให้เขาตกอยู่ใน
อานาจของพวกคนนอกรี ตที่ อยู่ขา้ งเคียง ความสู ญเสี ยนี้ ทาให้ชาวอิสราเอลรู ้ สึกตัว
และหวนระลึกถึงพระเจ้าอีกครั้ง เมื่อพวกเขาสานึกผิดแล้ว พระองค์ก็ทรงส่ งผูท้ ี่จะมา
ปลดปล่อยพวกเขาจากศัตรู และปกครองพวกเขา ผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลือกสรรนั้นเรี ยกว่า
ผูว้ นิ ิจฉัย โดยชาวอิสราเอลมีผพู ้ ิพากษาทั้งหมดสิ บสี่ คน

กิดโี อน
ในบรรดาผูว้ ินิจฉัยทั้งปวงนั้น กิ ดีโอนมี ชื่อเสี ยงมากที่สุดเพราะเขาใช้กอง
ก าลัง เพี ย งเล็ ก น้อ ยแต่ อ าศัย พระเจ้า ประทานความช่ ว ยเหลื อ ท าให้ เ ขาสามารถ
ปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากชาวมีเดียนผูเ้ ป็ นศัตรู ที่กดขี่ชาวอิสราเอลมาเป็ นเวลาเจ็ด
ปี ชาวอิ สราเอลต้องซ่ อนตัวในหุ บเขาและป้ อมปราการ ความตกอับนั้นทาให้ชาว
อิสราเอลกลับใจและหันเข้าหาพระเจ้า แล้วพระองค์ก็ทรงเมตตาส่ งกิ ดีโอนมาเพื่อ
ปลดปล่อยพวกเขา
วันหนึ่ ง กิ ดีโอนเตรี ย มนวดข้า วสาลี ไว้ท าขนมปั ง ไว้รับ ประทานระหว่า ง
เดินทางหนีศตั รู ในเวลานั้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระองค์ได้ปรากฏองค์ข้ ึนและสั่ง
ให้เขารวบรวมกาลังพลสู ้กบั ศัตรู ฝ่ ายกิดีโอนก็ปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระเจ้าด้วย
การรวบรวมทหารดี ส ามหมื่ น สองพัน นาย จากนั้น กิ ดี โ อนก็ ทู ล ขอพระองค์ ใ ห้
ประทานนิ มิตหมายที่แสดงว่าพระองค์จะทรงให้เขารับใช้ชาวฮีบรู อย่างแท้จริ ง โดย
เขาภาวนาว่า หากมีหยาดนา้ ค้ างแต่ บนขนแกะในขณะที่ พืน้ ดินกลับแห้ งแล้ วไซร้ ข้ า
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พระองค์ กจ็ ะทราบได้ ว่าพระองค์ จะทรงใช้ ข้าพระองค์ ให้ ปลดปล่ อยชาวอิ สราเอล (ผู้
วินิจฉัย 6:37)
พระองค์สดับฟั งคาภาวนาของกิ ดีโอน วันรุ่ งขึ้นกิ ดีโอนตื่นแต่เช้ามาบิดขน
แกะก็ปรากฏมีน้ าออกมารองได้หนึ่งถ้วยราวกับมีน้ าค้างปกคลุม
แล้วเขาก็ภาวนาต่อพระองค์วา่ : พระองค์ เจ้ าข้ า ขออย่ าพิโรธข้ าพระองค์ เลย
ข้ าพระองค์ ขอทูลอี กครั้ งหนึ่ ง ... โปรดทรงให้ ขนแกะแห้ งในขณะที่ มีนา้ ค้ างเต็มทั่ว
พืน้ ดินเถิด (ผูว้ นิ ิจฉัย 6:37-40)
พระองค์สดับฟังคาภาวนาของกิดีโอนครั้งที่สองและทรงทาเช่ นนั้นในยาม
ค่าคืน มีขนแกะเพียงอย่างเดียวที่แห้งแต่กลับมีน้ าค้างเต็มทัว่ พื้นดิน
แล้วพระองค์ตรั สกับกิ ดีโอนว่า นักรบที่ อยู่กั บเจ้ านั้นมี มากเกิ นไป เราจะ
ไม่ ให้ ชาวมีเดียนตกอยู่ในมือของพวกเขา มิฉะนั้น ชาวอิสราเอลก็จะโอ้ อวดตนเองต่ อ
หน้ าเราว่ า ‘ข้ ารอดได้ ด้วยตัวเอง’ (ผูว้ ินิจฉัย 7:2) แล้วพระองค์ก็บญั ชาให้กิดีโอน
ปล่อยให้พวกที่ขลาดกลัวกลับบ้านไป ทาให้คนสองหมื่นคนกลับไป และเหลืออยูก่ บั
กับกิดีโอนหนึ่งหมื่นคน
พระเจ้าตรัสกับกิดีโอนอีกครั้งว่า ‚ยังมีคนมากเกินไปอยูด่ ี‛ และบัญชาให้
กิดีโอนพาพวกเข้าไปที่น้ า กิดีโอนนั้นอาศัยการนาทางของพระองค์โดยแยกระหว่าง
คนที่ดื่มน้ าโดยใช้มือวักน้ ากับคนที่โน้มตัวลงดื่ มน้ าด้วยปากโดยตรง คนที่ใช้มือวัก
น้ าดื่ มนั้นมีสามร้อยคน แล้วพระองค์ตรัสกับกิ ดีโอนว่า ‚เราจะช่ วยเจ้าโดยอาศัยคน
สามร้อยคนที่ดื่มน้ าโดยใช้มือรอง‛
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ทูตสวรรค์สาแดงกายต่อกิดิโอน

กิดีโอนนาทหารสามร้อยนาย เตรี ยมเสบียงอาหารและแตร ส่ วนพวกที่เหลือ
นั้นถูกส่ งกลับบ้าน
คืนนั้นพระเจ้าทรงนากิ ดีโอนไปยังค่ายของชาวมี เดี ยน ซึ่ งชาวมี เดี ยนและ
ชาวอามาเลขนั้นตั้งรกรากอยูใ่ นหุ บเขาอยูม่ ากราวกับฝูงตัก๊ แตน พวกเขามีอูฐจานวน
นับไม่ถว้ นราวกับเม็ดทรายบนชายหาด กิดีโอนกับพูราห์คนรับใช้มุ่งหน้าไปยังค่าย
ของชาวมีเดียนและได้ยินชายคนหนึ่ งเล่าให้อีกคนฟั งเรื่ องที่ตนฝั นเห็นขนมปั งก้อน
หนึ่ งทาจากข้า วบาเล่ ยก์ ลิ้ ง เข้าไปในค่ายของชาวมี เดี ยน ม้วนและฟาดกระโจมพัง
พินาศลงเป็ นเสี่ ยง ๆ
ทหารอีกคนตอบว่า ‚ไม่มีอะไรมาช่วยดาบของกิดีโอนได้อีกแล้ว เพราะพระ
เจ้าประทานมีเดียนและคณะทั้งหมดไว้ในมือของเขา‛ กิดีโอนได้ยนิ ดังนั้นก็ฮึกเหิ ม
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กิดิโอนได้รับชัยชนะ

เมื่อกิ ดีโอนกลับไปยังค่ายของตนก็ปลุกไพร่ พลและให้ทุกคนถือโคมไว้ใน
เหยือกน้ าและถือแตรด้วย เขาแบ่งไพร่ พลเป็ นสามกอง สั่งให้ลอ้ มค่ายของศัตรู และ
ทาตามที่กองของเขาทาและให้ร้องตะโกนว่า ‚ดาบแห่งพระเจ้าและกิดีโอน‛
เมื่อทุกคนเข้าประจาที่แล้ว กิดีโอนก็สั่งให้กองของตนทาลายเหยือกเสี ย ให้
โคมส่ องสว่างและเป่ าแตรพร้อมร้องว่า ‚ดาบแห่ งพระเจ้าและกิดีโอน‛ ส่ วนอีกสอง
กองนั้นก็ทาตามนี้ดว้ ย
ชาวมีเดี ยนต่างกลัวและหวาดหวัน่ เสี ยจนเกิ ดโกลาหลและเข่นฆ่ากันเองใน
ความมื ด ในที่ สุดก็ หนี ไป กิ ดีโอนทาให้พวกเขาพ่า ยยับ เขาได้ยกั ยอกของไว้เป็ น
จานวนมากและกลับบ้านอย่างมีชยั
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หลังจากชัยชนะครั้งนี้ ชาวอิสราเอลเสนอให้กิดีโอนและทายาทมีราชอานาจ
เหนื อพวกเขา แต่เขาได้ปฏิ เสธและกล่ า วว่า ข้ ากับลูกชายจะไม่ ปกครองพวกท่ าน
หากแต่ เป็ นพระเจ้ าต่ างหากที่ปกครองพวกท่ าน (ผูว้ นิ ิจฉัย 8:23)

แซมสัน

ผูว้ นิ ิจฉัย แซมสั น มีชื่อเสี ยงเนื่องจากมีพลังที่ไม่ธรรมดาและเหนื อธรรมชาติ
แม้แต่ตอนที่เขาเกิดนั้น ทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าชี้ให้บิดามารดานาเขาไปถวาย
แด่พระเจ้า และไม่ให้เขาตัดผมเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของการนี้ วันหนึ่ งที่ทุ่งหญ้ามีสิงโต
หนุ่ มท าร้ ายเขา แซมสั นงับและฉี ก สิ งโตนั้นเป็ นชิ้ น ๆ ประหนึ่ งเป็ นลู กแพะ ชาว
ปาเลสไตน์ศตั รู ของอิสราเอลพยายามจับเขาอยูห่ ลายครั้งแต่ไม่สาเร็ จ ครั้งหนึ่ งเขาเคย
ฉี ก เชื อกที่ ใ หม่และเหนี ย วแน่ นที่ พ นั ธนาการเขาไว้ อี กครั้ งหนึ่ ง เขาได้ฆ่า หมู่ ช าว
ปาเลสไตน์หนึ่งพันคนด้วยกระดูกขากรรไกรของลาท่อนหนึ่ ง และในครั้งที่สาม เขา
ได้แ บกประตู เ มื อ งกาซาของปาเลสไตน์ ซ่ ึ งเป็ นที่ ที่ ต้อ งการคุ ม ขัง เขาไว้บ นบ่ า
ท้ายที่สุดเดลิลาหญิงชาวปาเลสไตน์ที่เขาหลงรักพบว่าความแข็งแรงและพลังของเขา
ขึ้ น อยู่ ก ับ ผมยาวของเขา นางจึ ง ตัด ผมของเขาขณะหลับ และส่ ง ตัว เขาให้ พ วก
ปาเลสไตน์ พวกนั้นจับตัวเขาควักนัยน์ตาทั้งสองข้างและคุมขังเขาไว้ที่คุกใต้ดินแห่ ง
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หนึ่ง ล่ามเขาด้วยโซ่ ทองแดงและบังคับใช้แรงงานเขา ในขณะเดียวกัน ผมของแซมสันเริ่ มยาวขึ้นพลังของเขาก็เริ่ มกลับคืนเพราะจิตวิญญาณของเขาได้รับการชาระล้าง
ด้วยความสานึกบาปที่เกิดจากการหลงผิดของเขา วันหนึ่งพวกปาเลสไตน์นาตัวแซมสันออกมาในงานฉลองเพื่อประจานเขาในวิหารของพวกนอกรี ตและแกล้งเขา แซมสันถามเด็กชายที่จูงมือเขาไปพิงเสาสองต้นที่ค้ าตึกทั้งหลัง เขาได้สวดภาวนาแด่พระ
เจ้าแล้วใช้มือผลักเสาทั้งสองต้นทาให้เสาย้ายที่ ตึกจึงพังลงมา ชาวปาเลสไตน์ทุกคน
ที่นนั่ ที่ถูกฝังไว้ใต้ซากตึก แซมสันเองก็อยูท่ ี่นนั่ ด้วย

แซมสันพังตึก
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ซามูเอล
ผูเ้ ผยพระวจนะ ซามูเอล จากเผ่าเลวี เป็ นผูว้ นิ ิจฉัยคนสุ ดท้ายของชาวฮีบรู
บิดามารดาของซามูเอลไม่มีบุตรมานานแล้ว วันหนึ่ ง อันนามารดาของซามูเอลกาลังสวดภาวนาอย่างขันแข็งที่หน้าปะรา และได้สัญญากับพระเจ้าว่าถ้านางได้
ตั้งครรภ์บุตรชาย นางจะถวายบุตรนั้นแด่พระองค์ คาภาวนาของอันนาได้รับการสดับ
ฟั ง และภายในหนึ่ ง ปี นางได้ต้ งั ครรภ์บุ ตรชาย และตั้ง ชื่ อเขาว่า ซามู เอล แปลว่า
‚ได้ รับจากพระเจ้ า‛
เมื่อซามูเอลยังเยาว์ มารดาได้นาเขาไปที่ปะราและมอบให้มหาปุโรหิ ตเอลี
เพื่อถวายแด่พระเจ้า ซึ่ งในเวลานั้นมหาปุโรหิ ตเอลีก็เป็ นผูพ้ ิพากษาของชาวอิสราเอล
อยูด่ ว้ ย
มหาปุโรหิ ตเอลีมีบุตรชายสองคนชื่ อโฮฟรี และฟิ เนอัส ทั้งคู่เป็ นปุโรหิ ตอยูท่ ี่
ปะรานั้นแต่กลับเสี ยคนเพราะเขาทาพิธีกรรมถวายพระเจ้าโดยปราศจากความเคารพ
และมีพฤติกรรมฉ้อฉลผูค้ นด้วย เอลีเห็นซามูเอลเป็ นคนมีศรัทธาจึงมอบหมายให้เขา
ช่วยงานที่ปะรา
ซามูเอลมักจะนอนในปะราซึ่ งอยูไ่ ม่ไกลจากที่มหาปุโรหิ ตเอลีนอน วันหนึ่ ง
ซามูเอลฝันว่าได้ยนิ เสี ยงหนึ่งเรี ยกเขาว่า ‚ซามูเอล ซามูเอล!‛
ซามูเอลรี บวิง่ ไปหาเอลีทนั ทีและว่า ‚ท่านเรี ยกข้า ข้าอยูน่ ี่แล้ว‛
เอลีตอบว่า ‚ข้าไม่ได้เรี ยกเจ้า จงกลับไปนอนเถิด‛
ซามูเอลกลับไปนอนและได้ยินเสี ยงเรี ยกเขาอีกว่า ‚ซามูเอล ซามูเอล!‛ เขา
จึงวิง่ ไปหาเอลีเป็ นครั้งที่สอง แต่เอลีก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่ได้เรี ยกเขา
เมื่อเป็ นเช่นนี้เป็ นครั้งที่สาม เอลีจึงได้เข้าใจว่าพระองค์ทรงเรี ยกเด็กชายและ
บอกเขาว่า ‚จงกลับไปนอนเถิด ถ้าเจ้าได้ยินเสี ยงเรี ยกอีกจงตอบว่า ‚พระองค์โปรด
ตรัสมาเถิด ข้ารับใช้ของพระองค์อยูน่ ี่‛
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ซามูเอลกลับไปนอนและได้ยินเสี ยงเรี ยกอีก จึงตอบตามที่เอลีสอนไว้ แล้ว
พระองค์ทรงเผยต่อซามูเอลว่าบ้านทั้งหลังของเอลีจะต้องพังลงเพราะเอลีรู้ดีวา่ ลูกชาย
ของตนทาตัวเลวทรามแต่เขากลับไม่หา้ มปราม
วันรุ่ งขึ้นซามูเอลนาสิ่ งที่พระองค์ตรัสกับเขาไปบอกเอลี ซึ่ งเอลีก็ยอมรับคา
พยากรณ์อย่างเชื่อฟัง แล้วคาพยากรณ์ของซามูเอลก็เป็ นจริ ง
พวกปาเลสไตน์โจมตีและเข่นฆ่ากองทัพของอิสราเอล เอลี ทาตามที่พวกผู ้
อาวุโสของอิสราเอลขอโดยการส่ งหี บพันธสัญญาไปที่ค่ายพร้ อมลูกชายของตนคือ
ปุโรหิ ตโฮฟรี และปุโรหิ ตฟิ เนอัส แต่หีบนั้นไม่ได้ช่วยชาวอิสราเอล พวกเขาถูกชาว
ปาเลสไตน์สังหารหมู่ โฮฟรี และฟิ เนอัสถูกฆ่า ส่ วนหี บก็ถูกยึดไป พระองค์จึงได้ทรง
สาแดงต่อผูค้ นว่า สิ่ งศั กดิ์สิทธิ์ไม่ ช่วยคนที่ไม่ เคารพพระบัญญัติอันศั กดิ์สิทธิ์ของ
พระเจ้ า เมื่อเอลีพบว่าพวกปาเลสไตน์เอาหี บไป เขาก็หงายหลังตกเก้าอี้และเสี ยชีวติ
หี บ พัน ธสั ญ ญาอัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ยิ่ ง ของพระองค์ น้ ั น มิ ไ ด้ ต กอยู่ ใ นมื อ ชาว
ปาเลสไตน์นานนัก พระเจ้าเองก็ทรงทาให้พวกเขาเชื่ อเช่นนั้นโดยตอนแรกพระองค์
ได้ทรงทาลายเดกอนอันเป็ นที่เคารพของพวกเขา และทรงทาให้ร่างกายของชาวเมือง
นั้น เกิ ด โรคภัย ไข้เ จ็ บ ลุ ก ลาม ท้า ยที่ สุ ด พวกหนู เ ข้า มาท าลายไร่ น าของเขา ชาว
ปาเลสไตน์ตื่นตระหนกก็เอาหี บพันธสัญญาขึ้นรถลากด้วยวัวสองตัวออกไปให้พน้
ดิ นแดนของตน วัวทั้ง สองก็ เดิ นทางไปดิ นแดนอิ ส ราเอลด้วยตัวเองโดยไม่มี ใ คร
ควบคุม ชาวอิสราเอลก็ดีใจยิง่ นักที่ได้พบหี บพันธสัญญา
ซามูเอลได้รับแต่งตั้งให้เป็ นผูว้ ินิจฉัยถัดจากมหาปุโรหิ ตเอลี ซึ่ งซามูเอลนั้น
ปกครองผูค้ นทั้งในฐานะผูว้ นิ ิจฉัยและผูเ้ ผยพระวจนะ ของพระเจ้า เขาพาให้ชาวฮีบรู
ทาลายสัญลักษณ์ ของพวกนอกรี ตทั้งหมดที่มี และให้สวดภาวนาให้พระเจ้าทรงยก
โทษให้รวมทั้งอดอาหารด้วย ทุกคนต่างสานึ กบาปและว่า ‚พวกเราได้กระทาบาปต่อ
เบื้องพระพักตร์ พระองค์‛ พระองค์ได้ทรงช่วยชาวฮีบรู จากพวกปาเลสไตน์โดยอาศัย
คาภาวนาของซามูเอล ซามูเอลนั้นเป็ นคนเข้มงวดและเป็ นธรรม ทุกคนต่างเคารพรัก
เขายิง่ นัก เขาปกครองประชาชนเป็ นเวลาสี่ สิบปี ครั้นถึงยามชราเขาได้มอบอานาจให้
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บุตรชายทั้งสองผูไ้ ด้ยอมรับการตอบแทนและการตัดสิ นอย่างไม่เป็ นธรรม ชาวฮีบรู
เป็ นคนไม่อดทนเริ่ มขอให้ซามูเอลตั้งกษัตริ ยเ์ หนื อหัวพวกเขาเหมือนชาติอื่น ๆ ฝ่ าย
ซามูเอลนั้นพยายามชี้ นาให้ประชาชนคงรู ปแบบการปกครองดั้งเดิ มไว้แต่เขาทาไม่
สาเร็ จ เขาสวดภาวนาต่อพระเจ้า พระองค์ตรัสกับเขาว่า ‚จงฟังเสี ยงที่ประชาชนพูด
กับเจ้าทุกเรื่ องเพราะเขาไม่ได้ปฏิเสธเจ้า แต่เขาปฏิเสธเราที่เป็ นผูป้ กครองเหนือพวก
เขา‛ แล้วตรัสว่าพระองค์ได้ทรงเตือนชาวอิสราเอลแล้วว่าว่าจะมีกษัตริ ยอ์ งค์หนึ่ ง
ทรงบังคับให้ประชาชนทั้งปวงเป็ นข้ารับใช้ โดยจะทรงริ บที่ดินที่ดีที่สุดไว้ แล้วทุก
คนจะต้องถวายทุกอย่างแด่ พระองค์ แต่พวกเขากลับไม่สนใจคาเตื อนของซามูเอล
และว่า ‚ไม่ ขอให้มีกษัตริ ยป์ กครองเหนือเราเถิด เราจะได้เป็ นเหมือนชาติอื่น ๆ เขา‛

ชะตากรรมสุดท้านของชนอิสราเอล ผูเ้ ผยพระวจนะซามูเอล ทาการเจิมน้ ามันซาอูลเป็ นกษัตริ ย ์

ซามูเอลอาศัยพระบัญชาของพระเจ้าจึงเจิมสถาปนา ซาอูล ขึ้ นเป็ นกษัตริ ย ์
ด้วยการเทน้ ามันศักดิ์ สิทธิ์ ลงบนศีรษะเขา แล้วพระจิตเจ้าเสด็จลงมายังซาอูล เขาจึง
ได้รับอานาจจากเบื้องบนให้ปกครองประชาชน
หมายเหตุ : ดูในหนังสือผูว้ นิ ิจฉัย และ ซามูเอลฉบับที่2 บทที่ 1-10: 1-16

พันธสัญญาเดิม

258

เรื่องของนางรูธ
ในสมัย ของผูว้ ินิจฉัย นั้น พวกนอกรี ตที่ อยู่ใ กล้เ คี ย งนับ เป็ นศัตรู ข องชาว
อิสราเอลอยูเ่ ป็ นนิจ แต่ก็มีบา้ งที่หลายคนในบรรดาพวกนอกรี ตนี้ ได้ยอมรับความเชื่ อ
ในพระเจ้าอย่างแท้จริ ง ชาวอิ สราเอลจึงนับว่าพวกนี้ เป็ นมิตร หนึ่ งในจานวนนั้นมี
นางรู ธหญิงชาวโมอับ เรื่ องราวของนางมีดงั นี้

นางรู ธ

มีชายคนหนึ่งชื่อเอลีเมเลคเป็ นชาวเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์มีภรรยาชื่อนาโอมี ทั้งสองมีบุตรชายสองคนนามว่ามาห์โลนและคิลิโอน ในช่วงแร้นแค้นเขาจาต้อง
ย้า ยครอบครั ว ไปอยู่ ที่ แ ผ่ น ดิ น โมอับ หลัง จากนั้น ไม่ น านเอลี เ มเลคเสี ย ชี วิ ต ลง
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บุตรชายทั้งสองสองคนแต่งงานกับหญิงชาวโมอับ คนหนึ่ งชื่ อโอรปาห์ อีกคนหนึ่ ง
ชื่อรู ธ พวกเขาใช้ชีวิตร่ วมกันได้ไม่เกิ นสิ บปี แล้วมาห์โลนและคิลิโอนทั้งสองคนก็
สิ้ นชีวติ จึงเหลือเพียงนาโอมีหญิงหม้ายกับสะใภ้ท้ งั สอง
ครั้ นนาโอมี ไ ด้ยินข่ าวว่า พระเยโฮวาห์ ไ ด้ป ระทานความอุ ดมสมบูรณ์ แก่
แผ่นดินอิสราเอล นางจึงตัดสิ นใจเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดพร้อมลูกสะใภ้ท้ งั สอง
ระหว่างเดิ นทางนั้น นาโอมีขอให้สะใภ้ท้ งั สองกลับไปบ้านของตนเอง โดย
ว่า ‚ไปเถิด ขอให้ต่างคนต่างกลับไปบ้านมารดาของเจ้า ขอพระพระองค์ทรงพระ
เมตตาต่อเจ้าทั้งสอง ดังที่เจ้าได้เมตตาต่อผูท้ ี่ ตายไปแล้วและต่อแม่‛ แล้วนางก็จูบ
ลูกสะใภ้ท้ งั สองซึ่ งต่างสะอื้นไห้ไม่อยากจากนางไป แต่นางโอรปาห์เชื่ อฟั งนางจึ ง
ร้องไห้กลับบ้านไป
ฝ่ ายนางรู ธกล่าวว่า ‚ไม่วา่ แม่จะไปไหนฉันจะไปด้วย และแม่จะอาศัยอยู่ที่
ไหนฉันก็จะอยูท่ ี่นนั่ ด้วย ญาติของแม่จะเป็ นญาติของฉันและพระเจ้าของแม่ก็จะเป็ น
พระเจ้าของฉัน แม่ตายที่ไหนฉันจะตายที่นนั่ และจะขอให้ฝังฉันไว้ที่นนั่ ด้วย‛
นาโอมีกบั รู ธเดินทางมาถึงแผ่นดินอิสราเอลและปั กหลักที่เมืองหนึ่งในเบ็ธ เลเฮม ยังชี วิตตามอัตภาพโดยอาศัยข้าวสาลี ที่รูธเก็บมาจากทุ่งนา ตามที่พระธรรม
บัญญัติของพระเจ้าเขี ยนไว้ว่า และเมื่อเจ้ าทั้งหลายเกี่ ยวข้ าวในนาของเจ้ า อย่ าเกี่ ยว
เก็บข้ าวที่ขอบนาให้ หมด เมื่อเกี่ยวแล้ วก็อย่ าเก็บข้ าวที่ ตก แต่ จงเหลือไว้ ให้ คนยากจน
และคนแปลกหน้ าบ้ าง (เลวี 19: 9-10)
พระองค์ ท รงตอบแทนรู ธที่ น างไม่ ท อดทิ้ ง และยั ง เคารพแม่ ส ามี
ข้อบัญญัติเลวีนิติของชาวอิสราเอลกาหนดว่า หากใครคนใดคนหนึ่ งตายไปโดยไม่มี
บุตรแล้ว ญาติที่ใกล้ชิดที่สุดต้องแต่งงานกับผูเ้ ป็ นม่ายของผูต้ าย ส่ วนบุตรที่เกิ ดจาก
การแต่งงานครั้งนี้จะถือว่าเป็ นบุตรของผูต้ าย
ที่อิสราเอลในเวลานั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งอาศัยอยูช่ ื่อโบอาสเป็ นญาติของสามีที่
ตายไปของรู ธ เขาแต่งงานกับนางรู ธหญิงชาวโมอับผูน้ ่าสงสารตามข้อบัญญัติเลวีนิติ
เมื่อทั้งสองมีบุตรนามว่าโอเบด หญิงทั้งหลายจึงกล่าวแก่นางนาโอมีว่า ‚สาธุ การแด่
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พระองค์ ทุกวันนี้ พระองค์มิได้ทรงละทิ้งเจ้าไว้ให้ปราศจากทายาท ขอให้ทารกนี้ มี
ชื่อเสี ยงเลื่องลือไปในอิสราเอล‛ นาโอมียนิ ดียงิ่ นัก นางเลี้ยงดูโอเบด
ในความเป็ นจริ งแล้ว นามของโอเบดเป็ นที่เลื่องลือในอิสราเอล เพราะเขา
เป็ นบิดาของเจสซี ซึ่งเป็ นบิดาของกษัตริ ยด์ าวิด
หมายเหตุ : ดูในหนังสือรู ธ

ซาอูล กษัตริย์องค์แรกแห่ งอิสราเอล
ซาอูลเป็ นบุตรคนแรกของคีชชาวยิวผูม้ ีชื่อเสี ยงจากตระกูลเบนยามิน เขาเป็ น
คนตัวสู ง เขาสู งกว่าคนทัว่ ไปหนึ่งช่วงศีรษะ และรู ปงามกว่าชาวอิสราเอลทั้งปวง
หลัง จากที่ ซ าอูล ได้รับ การเจิ ม สถาปนาได้ไ ม่ น าน ซามู เอลก็ เรี ย กชุ ม นุ ม
ประชาชนให้มาเลือกกษัตริ ยโ์ ดยการจับฉลาก และจับได้ซาอูล จึงป่ าวประกาศตั้งเขา
เป็ นกษัตริ ย ์ ประชาชนต่า งชื่ นชมในความสง่ างามของเขา จึ งเซ่ ซ้องว่า ‚ทรงพระ
เจริ ญ‛

ซาอูลผูไ้ ด้รับการสถาปนาให้เป็ นกษัตริ ย ์

เมื่อซาอูลได้เป็ นกษัตริ ยแ์ ล้ว ก็ตรัสกับประชาชนว่า ถ้ าท่ านทั้งหลายยาเกรง
พระเจ้ าและปรนนิบัติพระองค์ และเชื่ อฟั งพระสุ รเสี ยงของพระองค์ และไม่ กบฏต่ อ
พระบัญชาของพระองค์ แล้ วไซร้ ท่ านทั้งหลายและกษัตริ ย์ผ้ ปู กครองเหนือท่ านจึ งจะ
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เป็ นผู้ติดตามพระองค์ อันจะเป็ นคุณต่ อท่ าน แต่ ถ้าท่ านทั้งหลายไม่ เชื่ อฟั งพระสุ รเสี ยง
ของพระองค์ แต่ กบฏต่ อพระบัญชาของพระองค์ แล้ วพระหั ตถ์ ของพระองค์ จะต่ อสู้
พวกท่ านและกษัตริ ย์ของท่ าน (ซามูเอลฉบับบที่1 บทที่ 12:14,15)
ช่ วงปี แรก ๆ ที่ซาอูล ครองราชย์น้ นั พระองค์ทรงปฏิ บตั ิตามพระประสงค์
ของพระเจ้า ทรงพิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า พระองค์ ท รงควรค่ า ต่ อ การที่ ท รงได้รั บ เลื อ ก
พระองค์ ท รงชนะศัต รู ห ลายต่ อ หลายครั้ งประชาชนจึ ง รั ก พระองค์ แต่ ว นั หนึ่ ง
พระองค์ทรงหลงระเริ งและเลิกยึดถือพระบัญชาของพระเจ้า ดังนั้นแล้ว พระจิตเจ้าจึง
เสด็จออกจากพระองค์ ทาให้พระองค์ทรงกลายเป็ นคนเศร้าหมองและโหดร้าย
ซามูเอลเสี ยใจเรื่ องซาอูล พระเจ้าจึงตรัสแก่เขาว่า ‚เจ้าจะคร่ าครวญเรื่ องซาอูลไปอีกนานเท่าใด เจ้าจงไปหาเจสซี ที่เบ็ธเลเฮม เพราะเราได้เตรี ยมบุตรคนหนึ่ งของ
เขาให้เป็ นกษัตริ ย‛์ ซามูเอลจึงไปที่เบ็ธเลเฮมและเจิมดาวิดบุตรของเจสซี จากตระกูล
ยูดาห์ ข้ ึ นเป็ นกษัตริ ย ์ ทั้งนี้ เป็ นไปโดยพระบัญชาของพระเจ้า แล้วพระจิตเสด็จลง
มายัง ดาวิด ดาวิ ดนั้นเป็ นบุ ต รคนรองของเจสซี เขามี ผ มสี บ ลอนด์ ตาสวยและมี
ใบหน้าแจ่มใส เขาเป็ นคนคล่องแคล่วและจิตใจดี อีกทั้งยังมีฝีมือในการเล่นพิณเป็ นที่
เลื่องลือ
ซาอูลนั้นทรงป่ วยทางใจและทรงถู กกดดันจากการกระทาของวิญญาณชัว่
ร้าย พระองค์ทรงได้รับการถวายคาแนะนาให้พระองค์ทรงหันเข้าหาดนตรี และมีผู้
ทูลว่าที่เมืองหนึ่งในเบ็ธเลเฮมมี
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ดาวิด บรรเลงพิณต่อพระพักตร์กษัตริ ย ์ ซาอูล

ชายคนหนึ่ งชื่ อดาวิดเป็ นบุตรของเจสซี อาศัยอยู่ที่บา้ นของเจสซี สามารถเล่นพิณได้
ไพเราะ ดาวิดจึงถูกเรี ยกเข้าไปในวัง เมื่อเขาได้มาเล่นพิณถวายซาอูล พระองค์ก็ทรง
ทุเลาและทรงสดชื่นขึ้น แล้ววิญญาณชัว่ ร้ายก็ออกจากพระองค์ไป

หมายเหตุ : ดูในหนังสือ ซามูเอลฉบับบที่1 บทที่ 10:17-27, 11-16
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ดาวิดมีชัยเหนือโกลิอทั

ครั้งหนึ่ง ในรัชสมัยของซาอูลได้เกิดสงครามระหว่างชาวอิสราเอลกับชาว
ปาเลสไตน์ เมื่อทั้งสองฝ่ ายสู ้รบกันนั้นก็ปรากฏมีชายร่ างใหญ่จากทางปาเลสไตน์
ตะโกนใส่ ชาวอิสราเอลว่ า เจ้ าทั้งหลายออกมาทาศึกทาไมเล่ า จงเลือกคนแทนพวกเจ้ า
ให้ เขาลงมาหาข้ านี่ ถ้ าเขาสามารถสู้รบและฆ่ าตัวข้ าได้ พวกเราจะยอมเป็ นข้ าของ
พวกเจ้ า แต่ ถ้าข้ าชนะเขาและฆ่ าเขาตาย แล้ วพวกเจ้ าต้ องเป็ นข้ าของพวกเรา และรั บ
ใช้ เรา (ซามูเอลฉบับบที่1 17:8-9) ชายร่ างยักษ์น้ ีออกมาหัวเราะเยาะชาวอิสราเอลและ
ด่าว่าทหารของพระเป็ นเจ้าอยูส่ ี่ สิบวันทั้งเช้าเย็น
กษัตริ ยซ์ าอูลทรงสัญญาว่าจะ

พันธสัญญาเดิม
ประทานรางวัลใหญ่แก่ผทู ้ ี่สามารถเอาชนะโกลิอทั ได้
อยากเข้าไปเสี่ ยงต่อกรกับยักษ์น้ นั
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แต่ก็ไม่มีชาวอิสราเอลผูใ้ ด

ในเวลานี้ เอง ดาวิดเดินทางมายังค่ายของชาวอิสราเอลเพื่อเยี่ยมเยียนและนา
อาหารจากบิดาไปให้พี่ชายทั้งหลายของตน ครั้นดาวิดได้ยินที่โกลิอทั พูดดังนั้น เขาก็
อาสาจะต่อสู ้กบั ยักษ์น้ ีจึงทูลขอให้กษัตริ ยท์ รงอนุญาต
แต่ ซ าอู ล ตรั ส กับ เขาว่ า ‚เจ้า ยัง เยาว์นัก ส่ ว นเขานั้น เป็ นนัก รบมาตั้ง แต่
เยาว์วยั ‛
ดาวิดทูลตอบว่า ‚ข้ารับใช้ของพระองค์ดูแลฝูงแกะให้บิดา และเมื่อสิ งโต
และหมีตวั เมียย่างเข้ามาพรากแกะตัวหนึ่งออกไปจากฝูง ข้าก็ออกไล่ตามและฟาดมัน
เสี ยยับเยินแล้วแย่งแกะออกจากปากของมัน พอมันลุกขึ้นสู ้ ข้าก็คว้าคอมันแล้วฟาด
และเหวี่ยงมัน พระเจ้าผูท้ รงช่วยข้าจากอุง้ ตีนของสิ งโตและหมีฉันใด พระองค์ก็จะ
ทรงช่วยข้าให้รอดจากเงื้อมมือของพวกปาเลสไตน์ที่มิได้สุหนัตนี้‛
ซาอูลทรงเห็นชอบและตรัสว่า ‚จงไปเถิด แล้วพระเจ้าจงสถิตกับเจ้า‛
ดาวิดเอาหิ นเกลี้ ยงห้าก้อนใส่ ย่าม หยิบเชื อกรอก และออกไปสู ้กบั โกลิอทั
โกลิอทั มองดูดาวิดผูเ้ ยาว์วยั นักอย่างดูแคลนและพูดเยาะเย้ยว่า ‚เจ้าเห็นข้าเป็ นสุ นขั
หรื อ จึงได้ออกมาสู ้กบั ข้าด้วยไม้กบั ก้อนหิ น‛
ดาวิดตอบว่า เจ้ าสู้กับข้ าด้ วยดาบ หอก และโล่ แต่ ข้าสู้กับเจ้ าในพระนามของ
พระเจ้ าแห่ งกองทัพสวรรค์ ที่เจ้ าท้ าทายอยู่นี้ และวันนี ้พระองค์ จะทรงส่ งเจ้ าให้ อยู่ใน
มือข้ า ...และทั้งโลกจะประจักษ์ ว่ามีพระเจ้ าสถิตในอิ สราเอลเรา (ซามูเอลฉบับบที่1
17:45)
เมื่อโกลิอนั ย่างเข้ามา ดาวิดก็วงิ่ ไปประจันหน้า นาหิ นก้อนหนึ่ งใส่ รอกและ
เหวีย่ งใส่ ยกั ษ์น้ นั หิ นนั้นตีเข้าตรงที่หน้าผาก โกลิอทั หมดสติร่วงลงพื้น ดาวิดวิ่งไปที่
โกลิอทั เอาดาบของโกลิอทั มาตัดศีรษะของโกลิอทั เอง ครั้นชาวปาเลสไตน์เห็นดังนี้
ก็ตกใจกลัว แล้วชาวอิสราเอลก็ไล่ตอ้ นพวกเขาไปใกล้ประตูเมืองของตนและสังหาร
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ไปหลายคน ซาอูลทรงแต่งตั้งให้ดาวิดเป็ นแม่ทพั และประทานพระธิ ดาให้ทรงสมรส
กับเขา
เมื่ อซาอูล และดาวิด เดิ นทางกลับ ไปอย่า งมี ชัย พวกหญิ ง ชาวอิ ส ราเอลก็
ออกมาพบ ร้ องเพลง เต้นรา และร้ องว่า ‚ซาอูลได้ทรงฟาดฟั นเป็ นพัน และดาวิด
ฟาดฟันเป็ นหมื่น‛ ยังความไม่พอพระทัยมาสู่ กษัตริ ยซ์ าอูล พระองค์ทรงเริ่ มอิจฉาใน
ชื่ อเสี ยงของดาวิดและทรงไตร่ ตรองที่ จะฆ่าเขาเสี ย ดาวิดหนี ไปยังทะเลทรายและ
ซ่อนตัวจากซาอูลจนกระทัง่ พระองค์สิ้นพระชนม์
หมายเหตุ : ดูในหนังสือ ซามูเอลฉบับบที่1 บทที่ 16-31

กษัตริ ยด์ าวิด
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กษัตริย์ดาวิด
หลัง จากกษัตริ ย ์ซ าอู ล สิ้ นพระชนม์ ดาวิดได้ข้ ึ นเป็ นกษัตริ ย ์ข องชาวฮี บ รู
ดาวิดทรงเจียมพระองค์และทรงชอบธรรม ทั้งยังทรงมีศรัทธาอันแก่กล้าในพระเจ้าที่
แท้จริ งและทรงพยายามทาตามพระประสงค์ของพระเจ้า ดาวิดนั้นทรงต้องอดทน
อย่างมากต่อการถูกซาอูลทรงกดขี่ข่มเหงรวมทั้งศัตรู นานา แต่พระองค์ก็มิได้อาฆาต
แค้นทั้งยังไม่ทรงต่อต้านซาอูลเพราะซาอูลทรงได้รับการทรงเจิมจากพระเจ้า แต่
ดาวิดกลับทรงตั้งความหวังทั้งปวงในพระเจ้า และพระเจ้าได้ทรงช่ วยดาวิดให้ทรง
รอดพ้นจากศัตรู ท้ งั หลาย
แต่ดาวิดกลับทรงตกอยูใ่ นบาปอันใหญ่หลวง และพระองค์ได้สานึ กผิดจาก
เบื้องลึ กในจิตวิญญาณ คืนนั้นพระองค์กรรแสงจนพระอังศุชลท่วมพระที่ หลังจาก
นั้นพระองค์ก็ทรงปรับปรุ งตนและทรงรักพระเจ้ามากขึ้นเรื่ อย ๆ
ค่าวันหนึ่ งกษัตริ ยด์ าวิดดาเนิ นบนดาดฟ้ าและและทอดพระเนตรเห็นหญิง
สาวสวยมากคนหนึ่ง ดาวิดทรงมีพระประสงค์จะได้นางเป็ นชายา พระองค์ทรงทราบ
มาว่าสตรี น้ นั ชื่อนางบาธเชบาและเป็ นภรรยาของอูริอสั ชาวฮิตไตท์ ( เปรี ยบเทียบกับ
ซามูเอลฉบับบที่2 บทที่ 11:2) เวลานั้นอูริอสั กาลังออกรบ (สงครามครั้งนั้นรบกับ
ชาวอัมโมไนต์) ดาวิดทรงมี พระประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะให้อูริอสั ตาย พระองค์
ทรงไม่ ส ามารถขจัด ความปรารถนาอัน ชั่ว ร้ า ยและเป็ นบาปนี้ ได้ จึ ง รั บ สั่ ง ให้ ผู ้
บัญชาการทหารวางตัวอูริอสั ไว้ต่อสู ้แนวหน้า เขาจะได้ถูกฆ่าตาย พระประสงค์ของ
ดาวิดเป็ นจริ ง พอนางบาธเชบาทราบว่าสามีตายก็ร้องไห้
เมื่อช่วงเวลาเศร้าโศกผ่านพ้นไป กษัตริ ยด์ าวิดทรงส่ งคนไปรับนางบาธเชบามาที่เรื อนของพระองค์ ต่อมานางได้เป็ นชายาของพระองค์ ถือได้วา่ กษัตริ ยท์ รง
กระทาบาปอันชัว่ ร้ายยิ่งถึงสองเท่าต่อสายพระเนตรของพระเจ้า หลังจากนั้นไม่นาน
นางบาธเชบาได้ให้กาเนิดโอรส แต่ดาวิดก็มิได้ทรงคิดว่าพระองค์ทรงกระทาผิดอย่าง
ใหญ่หลวงในสายพระเนตรของพระเจ้า
แล้วผูเ้ ผยพระวจนะนาธานเข้าเฝ้ ากษัตริ ยด์ าวิดโดยอาศัยพระบัญชาของพระ
เจ้าและทูลว่า ‚เมืองหนึ่งมีชายสองคน คนหนึ่งรวยคนหนึ่ งจน คนรวยมีฝงู สั ตว์นอ้ ย
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ใหญ่จานวนมาก แต่คนจนมีเพียงลูกแกะเพศเมียตัวหนึ่งที่เขาได้ซ้ื อมา เลี้ยงดูและทนุ ถนอม ลูกแกะนั้นโตขึ้นมาพร้อมกับเขาและลูก ๆ ของเขา กินขนมปั งของเขาและดื่ม
จากถ้วยของเขา นอนหลับในอ้อมอกเขาและเป็ นเสมือนลูกสาวของเขา วันหนึ่ งมีผู้
เดินทางมาหาคนรวย คนรวยนั้นมิได้นาลูกแกะจากฝูงของตนไปเชือดให้คนเดินทาง
แต่กลับเอาลูกแกะของคนจนไปเชือดเลี้ยงแขก‛
กษัตริ ยก์ ริ้ วชายผูน้ ้ ี ยิ่งนักและตรั สกับนาธานว่า ‚ตราบที่ พระเจ้ายังทรงอยู่
ชายที่ทาเช่นนี้ตอ้ งตายแน่ และเขาควรคืนลูกแกะเจ็ดเท่าเพราะเขาไร้เมตตาปรานี‛
นาธานจึงทูลดาวิดว่า ‚ท่านเป็ นชายที่ทาเช่ นนี้ พระเจ้าของอิสราเอลจึงตรัส
ว่า ‘เราเจิมท่านให้เป็ นกษัตริ ยเ์ หนื ออิสราเอล และเราได้ช่วยชี วิตเจ้าจากเงื้อมมือของ
ซาอูล แล้วทาไมเจ้าจึงไม่เห็นความสาคัญของพระวาจาของพระองค์เล่า เจ้าเอาภรรยา
ของอูริอสั มาเป็ นของตน และเจ้าฆ่าเขาด้วยคมดาบของลูกหลานแห่ งอัมโมน ดังนั้น
นับจากนี้ ไป ดาบนั้นจะอยู่ในเรื อนของเจ้าตลอดไป เราจะลุ กขึ้ นขับผีร้ายออกจาก
เรื อนของเจ้า’‛
แล้วดาวิดตรัสกับนาธานว่า ‚ข้าได้ทาบาปต่อพระเจ้า‛
นาธานทูลตอบว่า ‚พระเจ้าได้ทรงยกบาปของท่าน ท่านจะไม่สิ้นพระชนม์
แต่บุตรที่เกิดจากท่านจะตายอย่างแน่ นอน‛ แล้วผูเ้ ผยพระวจนะนาธานก็ออกไปจาก
เรื อนของพระองค์
ดาวิดทรงเข้าพระทัยแล้วว่าพระองค์ได้ทรงกระทาบาปที่ชวั่ ร้ายเพียงใดและ
ทรงส านึ ก บาปอย่า งสุ ดซึ้ ง แล้วพระเจ้า ทรงอภัย ให้ดาวิด ดาวิดกรรแสงและทรง
ภาวนาถวายพระเจ้า ทั้งยังทรงอดอาหารและทรงทอดพระองค์ลงที่พ้ืนดิน แล้วโอรส
ของพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ในวันที่เจ็ด
บาปของดาวิดนั้นใหญ่หลวงนัก แต่พระองค์ทรงสานึ กผิดอย่างสุ ดซึ้ งและ
จริ งใจ พระเจ้าจึงทรงยกโทษให้พระองค์ ในเวลาที่กษัตริ ยด์ าวิดทรงสานึ กบาปอยูน่ ้ นั
พระองค์ได้ทรงเขียน เพลงสดุดีแห่ งการสานึกบาป ซึ่ งเป็ นเพลงสดุดีบทที่ 50 อันเป็ น
แบบอย่างของการสานึ กบาป โดยขึ้นต้นว่า ข้ าแต่ พระเจ้ าขอทรงแสดงพระกรุ ณาต่ อ
ข้ าพระองค์ ตามความรั กมั่นคงของพระองค์ ขอทรงลบการทรยศของข้ าพระองค์
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ออกไปตามพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ ขอทรงล้ างข้ าพระองค์ จากความบาปผิด
ให้ หมดสิ้น และขอทรงชาระข้ าพระองค์ จากบาปของข้ าพระองค์ ...
กษัตริ ยด์ าวิดทรงเป็ นผูม้ ีความเชื่ ออันยิ่งใหญ่ ทรงอ่อนน้อม และทรงเชื่ อฟั ง
พระเจ้า จึ ง ทรงคุ ้ม ครองราชบัล ลัง ก์ข องดาวิดและทรงช่ วยเหลื อดาวิดในทุ ก เรื่ อง
รวมทั้งให้พระองค์ทรงชนะศึกในสงครามกับชนชาติเพื่อนบ้าน

นครเยรู ซาเล็มโบราณ

ดาวิด ทรงยึด ครองและทรงสถาปนานครเยรู ซาเล็ ม เป็ นเมื องหลวงของ
ราชอาณาจักรอิสราเอล พระองค์ทรงตั้งปะราใหม่ที่นนั่ แทนที่ปะราของโมเสสที่ทรุ ด
โทรมลง และพระองค์ได้ทรงนาหี บพันธสัญญาไปสถิ ตไว้ที่นนั่ ด้วยความเคารพยิ่ง
ดาวิดมีพระประสงค์จะสร้างวิหารถาวรแต่พระเจ้าตรัสว่า ‚เจ้าอย่าสร้างพระนิ เวศเพื่อ
นามของเราเลย เพราะเจ้าได้ทาสงครามใหญ่และทาให้เกิดการนองเลือด แต่บุตรที่จะ
ขึ้นเป็ นกษัตริ ยต์ ่อจากเจ้าจะสร้างพระนิเวศในนามของเรา (I พงศาวดาร 22:6)
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แต่ในเวลานั้นพระเจ้าทรงประกาศแก่ ดาวิดว่า อาณาจั กรของเจ้ าจะคงอยู่
ตลอดไป (I พงศาวดาร 28:7) ซึ่ งหมายความว่าพระคริ สต์ผจู ้ ะเสด็จมามากอบกูโ้ ลก
และทรงครองราชย์ตลอดนิรันดร์ น้ นั จะมาจากเชื้อสายของพระองค์
ดาวิดนิพนธ์บทเพลงศักดิ์สิทธิ์ หรื อบทเพลงสดุดีไว้เป็ นจานวนมาก พระองค์
ทรงขับร้องบทเพลงเหล่านี้ ในการสวดภาวนาถวายแด่พระเจ้าพร้อมทรงเล่นพิณและ
เครื่ องดนตรี อื่น ๆ ด้วย ดาวิดทรงใช้บทเพลงสรรเสริ ญเหล่านี้ เพื่อทรงวิงวอนต่อพระ
เจ้า ทรงสานึ กบาปต่อพระเจ้า ทรงเชิ ดชู ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และทรงพยากรณ์
ถึงการเสด็จมาของพระคริ สต์และพระทรมานที่พระคริ สต์จกั ต้องทรงได้รับเพื่อ พวก
เรา พระศาสนจักรอันศักดิ์สิทธิ์ จึงเรี ยกกษัตริ ยด์ าวิดว่าเป็ น ผู้นิพนธ์ เพลงสดุดี และ ผู้
เผยพระวจนะ
พระศาสนจักรใช้เพลงสดุ ดีของดาวิดเพื่ออ่านและขับร้ องในการประกอบ
พิ ธี ก รรม บทเพลงสดุ ดี บ ทเพลงศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ดัง กล่ า วทั้ง หมดบรรจุ ไ ว้ใ นหนัง สื อ
ศักดิ์สิทธิ์ ที่เรี ยกว่า เพลงสดุดี (บทเพลงสรรเสริญ) Psalter ซึ่ งเป็ นหนังสื อในพันธสัญญาเดิมที่ถูกนามาใช้มากที่สุด บทภาวนาของคริ สต์ศาสนจักรออร์ โธด็อกหลาย
บทใช้ถอ้ ยคาจากบทสดุดีในหนังสื อนี้
ดาวิ ด ทรงครองราชย์อ ยู่ สี่ สิ บ ปี และสิ้ น พระชนม์ เ มื่ อ ทรงชรามาก เมื่ อ
พระองค์ทรงดารงพระชนม์ชีพอยู่น้ นั พระองค์ทรงแต่งตั้งซาโลมอนพระโอรสให้
เป็ นรั ช ทายาท และต่ อ มามหาปุ โ รหิ ต ซาโดกและผูเ้ ผยพระวจนะนาธานได้เ จิ ม
พระองค์ใ ห้ ท รงเป็ นกษัตริ ย ์ ก่ อ นดาวิด สิ้ น พระชนม์พ ระองค์ท รงถ่ า ยทอดพระประสงค์ของพระองค์ต่อซาโลมอนที่จะทรงสร้างพระวิหารแห่งพระเจ้าให้สาเร็ จ
หมายเหตุ : ดูในหนังสือ II ซามูเอล และ I พงศาวดาร
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กษัตริย์ซาโลมอน
เมื่อซาโลมอนได้ทรงขึ้นเป็ นกษัตริ ย ์ พระองค์ทรงถวายบูชานับพันแด่พระ
เจ้า คืนหนึ่ งพระเจ้าทรงปรากฏพระองค์ต่อซาโลมอนในพระสุ บิน ตรัสว่า ‚จงขอสิ่ ง
ที่เจ้าอยากได้เถิด แล้วเราจะให้เจ้า‛
ซาโลมอนทรงทูลว่า ‚พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงให้ขา้ เป็ นกษัตริ ย ์ และข้า
เป็ นเพียงเด็กน้อย บัดนี้ ขอพระองค์โปรดประทานปรี ชาญาณและวิจารณญาณแก่ขา้
เพื่อข้าจะได้ปกครองคนเหล่านี้ได้‛
พระเจ้าทรงพอพระทัยคาตอบของซาโลมอนนักและตรั สว่า เนื่ องจากเจ้ า
ไม่ ไ ด้ ข อให้ ตนเองอายุยื น มั่ง มี หรื อชนะศั ตรู แต่ เจ้ ากลับขอให้ มี ปรี ชาญาณเพื่ อ
ปกครองประชาชน ข้ าก็จะให้ เจ้ ามีปรี ชาญาณอย่ างที่ ไม่ เคยมีใครมีและจะไม่ มี ใครมี
ดั่งเช่ นเจ้ า อี กทั้งเจ้ าไม่ ได้ ขอให้ ร่ารวยและรุ่ งเรื อง แต่ ข้าก็จะให้ เจ้ า และถ้ าเจ้ ารั กษา
บัญญัติของเรา เราก็จะให้ ชีวิตแก่ เจ้ าด้ วย (I พงศ์กษัตริ ย ์ 3:5-9; II พงศาวดาร 1:7)

ซาโลมอนทรงพิพากษา
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ซาโลมอนทรงแสดงพระปรี ช าญาณของพระองค์แ ก่ ค นทั้ง ปวงในการ
พิพากษา เมื่อพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ได้ไม่นาน มีหญิงสองคนเข้าเฝ้ าพระองค์เพื่อ
ขอประทานคาตัดสิ น หญิงทั้งคู่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันและต่างก็มีบุตรหนึ่ งคน อยู่
มาคืนหนึ่ งหญิงคนหนึ่ งในนั้นทาลูกของตนตายและนาศพนั้นไปวางข้างหญิงอีกคน
แล้วเอาลูกที่มีชีวติ อยูข่ องเขาไปเป็ นของตน รุ่ งขึ้นหญิงทั้งสองทะเลาะกัน ต่างคนต่าง
ว่า ‚เด็กที่มีชีวิตอยู่เป็ นลูกของข้า ส่ วนเด็กที่ตายเป็ นลูกของเจ้า‛ ทั้งสองเถี ยงกันที่
เบื้องพระพักตร์ กษัตริ ย ์ เมื่อซาโลมอนสดับฟั งดังนั้นจึงทรงบัญชาว่า ‚เอาดาบมาให้
ข้า‛
เมื่อดาบถึ งพระหัตถ์ของซาโลมอน พระองค์ก็รับสั่งว่า ‚จงหัน่ เด็กที่ไม่ตาย
ออกเป็ นสองท่อน ให้ท้ งั สองคนเอาไปคนละครึ่ ง‛
พระวาจาดังกล่าวทาให้หญิงหนึ่งในสองร้องไห้พลางว่า ‚พระองค์โปรดทรง
พระกรุ ณามอบเด็กให้นางไปเถิด อย่าฆ่าเด็กเลย‛
แต่หญิงอีกคนกลับว่า ‚ไม่ตอ้ งให้ขา้ หรื อให้นางหรอก ขอจงแบ่งเด็กเสี ย‛
แล้วซาโลมอนรับสั่งว่า ‚จงมอบเด็กให้หญิงคนที่พูดว่า ‘มอบเด็กให้นางไป
เถิด อย่าฆ่าเด็กเลย’ เพราะนางเป็ นมารดาของเด็กนั้น‛
เมื่ อผูค้ นได้ยินเช่ นนี้ ก็ ต่างยาเกรงกษัตริ ย ์เพราะทุ ก คนได้ประจักษ์ถึ งประ
ปรี ชาญาณที่พระเจ้าทรงมอบให้พระองค์
ซาโลมอนทรงแสดงพระปรี ชาญาณของพระองค์ ท้ ัง ในการปกครอง
ประชาชนและเรื่ องทั้งปวงที่เกี่ ยวข้องกับกษัตริ ย ์ ชื่ อเสี ยงของพระองค์แพร่ กระจาย
ไปถึงนอกดินแดนอิสราเอลและชนชาติเพื่อนบ้าน
ซาโลมอนทรงทาตามพระประสงค์ของดาวิดผูท้ รงเป็ นพระบิดาด้วยการทรง
เริ่ มสร้ างพระวิหารแห่ งพระเจ้าขึ้นที่กรุ งเยรู ซาเล็ม โดยทรงเลือกสร้ างที่ภูเขาโมรี อา
อันเป็ นการแสดงถึงดาวิดและเป็ นภูเขาที่อบั ราฮัมนาอิสอัคไปบูชายัญ พระวิหารแห่ ง
พระเจ้าใช้คนงานสร้าง 185,000 คน และใช้เวลาเจ็ดปี ครึ่ ง วิหารนี้ ถูกสร้ างขึ้นโดย
อาศัยรู ปแบบปะราของโมเสสและแบ่งเป็ นส่ วนของ พระแท่ นบูชาศักดิ์สิทธิ์ Holy of
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Holies, พลับพลาเตรี ยมพิธี sanctuary และ ลานพลับพลา courtyard แต่มีพ้ืนที่
กว้างขวางกว่าและใหญ่โตกว่า กาแพงของพระวิหารทาด้วยศิลา ด้านนอกปิ ดด้วยหิ น
อ่ อ นสี ข าว ด้า นในปิ ดด้ว ยทอง ส่ ว นประกอบทั้ง หมดของวิ ห ารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
พิธีกรรมทางศาสนาทาด้วยทอง
เมื่อพระวิหารแล้วเสร็ จ ซาโลมอนเรี ยกชุ มนุ ม ผูอ้ าวุโสทั้งหมดรวมทั้งคน
จานวนมากมาร่ วมพิธีถวายบูชา เมื่อนาหี บพันธสัญญาเข้ามาก็มีการเป่ าแตรและร้อง
เพลงแห่ งจิตวิญญาณ พระสิ ริของพระเจ้าในรู ปของเมฆก็ปกคลุ มทัว่ พระวิหารมาก
เสี ยจนเหล่าปุโรหิ ตไม่อาจประกอบพิธีต่อไปได้ ซาโลมอนก็เสด็จขึ้นไปพระราชวัง
ทรงคุ ก เข่า และทรงชู พระหัตถ์ท้ งั สองขึ้ นสู ง เพื่ อทรงวิง วอนให้พ ระเจ้าทรงรั บ ค า
ภาวนาไม่เฉพาะแต่ของชาวอิสราเอลเท่านั้น แต่รวมถึงคนนอกด้วย เมื่อพระองค์ทรง
ภาวนาเช่ นนี้ แล้ว ก็มีไฟลงมาจากฟ้ าและกลืนกินเครื่ องถวายบูชาที่เตรี ยมไว้ในพระ
วิหาร
รั ช สมัย ของซาโลมอนเป็ นไปโดยสัน ติ สุ ข ผูค้ นจากแดนไกลหลายแห่ ง
เดินทางมายังกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อชื่นชมกษัตริ ยแ์ ละรับฟังพระปรี ชาญาณของพระองค์
พระราชิ นีเชบาทรงทราบถึ งชื่ อเสี ยงของซาโลมอนก็เสด็จมาทรงทดสอบพระองค์
ด้วยปริ ศนาต่าง ๆ ครั้นพระนางทรงยอมรับพระปรี ชาญาณของพระองค์ ก็ตรัสว่า ขอ
ถวายพระพรแด่ พ ระเจ้ า ของท่ า นที่ ไ ด้ ทรงพอพระทั ย ในตัว ท่ า นและทรงให้ ท่ า น
ปกครองเหนืออิสราเอล (I พงศ์กษัตริ ย ์ 10-9)
ก่อนซาโลมอนสิ้ นพระชนม์ พระองค์ได้ทรงกระทาบาปต่อพระเจ้า พระองค์
ทรงมีชายาหลายองค์ซ่ ึ งในจานวนนี้ มีพวกนอกรี ตอยูด่ ว้ ย ซาโลมอนทรงสร้างวิหาร
ของพวกนอกรี ตหลายแห่งทั้งยังเสด็จไปที่นนั่ ด้วย
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พระวิหารของซาโลมอน

พระเจ้าจึงทรงนาพระพรของพระองค์คืนจากซาโลมอน แล้วชาวฮีบรู ก็ก่อ
จลาจลและกบฏต่อต้านซาโลมอน ซาโลมอนจึงทรงตระหนักแล้วว่าทรงถูกพระเจ้า
ลงโทษเนื่ องจากบาปของพระองค์และทรงเริ่ มสานึ กบาป แต่พระทัยของพระองค์
มิได้เต็มเปี่ ยมด้วยความสานึ กเหมือนเช่ นดาวิด ดังนั้น
แม้พระเจ้าทรงอภัยให้
ซาโลมอนและทรงรักษาอาณาจักรของซาโลมอนไว้ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์
พระเจ้าก็ยงั ได้ทรงประกาศผ่านทางผูเ้ ผยพระวจนะว่าหลังจากการสิ้ นพระชนม์ของ
ซาโลมอนแล้ว อาณาจักรอิสราเอลจะถูกแบ่งเป็ นสอง แล้วโอรสของซาโลมอนจะ
ได้รับส่ วนที่เล็กกว่า
หมายเหตุ : ดูในหนังสื อ I พงศ์กษัตริ ย์ บทที่ 3-11; I พงศาวดาร บทที่ 22, 28, 29;
I พงศาวดาร บทที่ 1-9.
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อาณาจักรอิสราเอลถูกแบ่ งเป็ นสอง :
ยูดาห์ และอิสราเอล

หลัง จากซาโลมอนสิ้ น พระชนม์ เรโฮโบมพระโอรสทรงขึ้ น ครองราชย์
พระองค์รับสั่งประชาชนอย่างเกรี้ ยวกราดว่า ‚บิดาของเราทรงบรรทุกบนแอกของเจ้า
เราจะทาให้แอกของเจ้าหนักยิ่งขึ้นไปอีก บิดาของเราเฆี่ยนเจ้าด้วยแส้แต่เราจะเฆี่ยน
เจ้าด้วยแมงป่ อง (แมงป่ องมีหางเป็ นพวงเหล็กไน)
เรโฮโบมทรงถู ก คนในพื้ น ที่ ก ว้า งใหญ่ ใ นอาณาจัก รอิ ส ราเอลลุ ก ฮื อ ขึ้ น
ต่อต้าน ส่ วนวงศ์วานจานวนหลายสิ บในอิสราเอลตีตวั ออกจากเรโฮโบม และหันไป
เลื อ กเยโรโบมจากวงศ์ ว านของเอฟาริ มเพื่ อ เป็ นกษัต ริ ย์ข องตนและสถาปนา
อาณาจักรพิเศษซึ่ งใช้ชื่อว่าอิสราเอล ส่ วนวงศ์วานยูดาห์และเบนยามินยังอยูก่ บั เรโฮโบมและสถาปนาอาณาจักรยูดาห์ และเริ่ มมีการชาวอิสราเอลที่อยูใ่ นอาณาจักรนี้ ว่า
พวกยิว
ด้วยเหตุน้ ี อาณาจักรอิสราเอลจึ งถู กแบ่งเป็ นสอง คือ อาณาจักรยูดาห์และ
อาณาจักรอิสราเอล โดยกรุ งเยรู ซาเล็มยังคงเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรยูดาห์ ส่ วน
เมืองสะมาเรี ยเป็ นเมืองหลวงของอิสราเอล

พันธสัญญาเดิม

275

ในงานฉลองใหญ่ปรากฏมีประชาชนในอาณาจักรอิสราเอลขึ้นไปนมัสการ
พระเจ้า ในพระวิ ห ารที่ เ ยรู ซ าเล็ ม ยัง ความไม่ พ อพระทัย สู่ ก ษัต ริ ย์เ ยโรโบมนัก
พระองค์ทรงเกรงว่าประชากรของพระองค์จะไปสนิ ทสนมกับพวกยิวและจะไปอยู่
กับอาณาจักรยูดาห์ เยโรโบมทรงไม่มีพระประสงค์ให้พวกเขาไปกรุ งเยรู ซาเล็มอีก จึง
ทรงตั้ง วัต ถุ บู ช าเป็ นรู ป ลู ก วัว ทองสองตัว ไว้ที่ เ มื อ งสองเมื อ งในอาณาจัก รของ
พระองค์และรับสั่งกับประชาชนว่า ‚พวกเจ้าไม่จาเป็ นต้องไปกรุ งเยรู ซาเล็มอีกแล้ว
เพราะพระเจ้าของพวกเจ้าที่ ทรงนาเจ้าออกจากอิยิปต์น้ นั ประทับอยู่ที่นี่แล้ว‛ ชาว
อิสราเอลทั้งปวงจึงหันมานมัสการเทวรู ปพวกนี้ แทนที่จะเป็ นพระเจ้าที่แท้จริ ง แล้ว
กษัตริ ยแ์ ห่ งอาณาจักรอิสราเอลทุกพระองค์ถดั จากเยโรโบมเป็ นต้นมาก็กลับไม่ทรง
นับถือพระเจ้าแต่กลับทรงนับถือรู ปปั้ นทางโลก ทั้งยังทรงทาให้ชาวอิสราเอลทั้งปวง
ไม่นบั ถือศาสนาด้วย
ฝ่ ายอาณาจักรยูดาห์น้ นั กษัตริ ยท์ ุกพระองค์ทรงสื บเชื้ อสายมาจากดาวิด แต่มี
อยู่ไม่กี่พระองค์ที่ทรงมี พระเมตตาหรื อทรงเลื่ อมใสในศาสนา ส่ วนประชาชนก็ทา
ตามอย่างกษัตริ ยท์ ี่ไม่เลื่อมใสในศาสนาด้วยการทาบาปมากมายต่อพระเจ้า ต่อมาพระ
เจ้าจึงทรงส่ ง ผู้เผยพระวจนะ หลายท่านมาเพื่อให้ชาวฮีบรู ท้ งั ที่เป็ นพวกยูดาห์และ
อิสราเอลได้สานึก

หมายเหตุ : ดูในหนังสือ I พงศ์กษัตริ ย์ บทที่ 12-15; II พงศาวดาร บทที่ 10-13
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ประกาศกผู้เผยพระวจนะ

ประกาศกคือผูท้ ี่ประกาศพระวจนะโดยอาศัยการดลใจจากพระจิตเจ้าด้วย
การพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสด็จมาของพระผูท้ รง
กอบกูโ้ ลก พวกท่านประกาศพระประสงค์ของพระเจ้า สั่งสอนประชาชนให้มีความ
เชื่อและเลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริ งรวมทั้งยังได้แสดงหมายสาคัญและอัศจรรย์ต่าง ๆ
พวกท่านชี้ ให้ชาวฮีบรู ที่ลุ่มหลงบูชาวัตถุ ได้ตาสว่างและสานึ กบาป ผูเ้ ผย
พระวจนะบางท่านสั่งสอนโดยปากเปล่าเท่านั้น และบางท่านยังได้เขียนหนังสื ออัน
ศักดิ์สิทธิ์ โดยอาศัยการดลใจจากพระจิตเจ้าไว้เป็ นจานวนมาก
ผูเ้ ผยพระวจนะที่มีชื่อเสี ยงที่สุดที่อาศัยอยูใ่ นอาณาจักรอิสราเอล ได้แก่ เอลียาห์ เอลิชา และ โยนาห์ ส่ วนที่อาศัยอยูใ่ นอาณาจักรยูดาห์ ได้แก่ อิสยาห์ เยเรมีห์ มิคาห์ เอเซกีล และ ดาเนียล
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ผู้เผยพระวจนะเอลียาห์
ผูเ้ ผยพระวจนะเอลียาห์มีชีวิตอยูใ่ นรัชสมัยของกษัตริ ยอ์ าฮับแห่ งอิสราเอลผู ้
ไม่ศรัทธาในศาสนา ทั้งยังบูชาเทวรู ปบาลและยังทรงบังคับให้ประชาชนทาตาม เอลียาห์เข้าเฝ้ าอาฮับและทูลประกาศในพระนามของพระเจ้าว่า ‚ด้วยเหตุที่กษัตริ ยไ์ ม่ทรง
นับถื อพระเจ้า ช่ วงหลายปี นี้ ก็จกั ไม่มีท้ งั น้ าค้างและฝนตกนอกเสี ยจากว่าข้าจะเอ่ย
ปาก‛
เมื่ อเวลาผ่านไปก็ เกิ ดภัยแล้งรุ นแรง แม้แต่หญ้าก็ยงั ตาย และเกิ ดภาวะอด
อยาก เอลี ย าห์ ท าตามพระประสงค์ข องพระเจ้า ด้ว ยการปั ก หลัก ข้า งล าธารใน
ทะเลทรายโดยมีอีกานาขนมปั งและเนื้ อมาให้เป็ นอาหาร ส่ วนน้ าท่านก็ดื่มจากลาธาร
ครั้นลาธารเหื อดแห้งลง พระเจ้าก็รับสัง่ ให้ผเู้ ผยพระวจนะนั้นไปหาหญิงหม้ายยากจน
คนหนึ่ งและอาศัยอยู่กบั นางที่เมื องเซเรปั ธในไซดอนซึ่ งเป็ นเมื องของพวกนอกรี ต
หญิ ง หม้า ยนี้ อาศัย อยู่ก ับ บุ ตรชาย นางมี แป้ งอยู่เพี ย งหนึ่ ง หยิบ มื อและมี น้ า มันอยู่
เล็ ก น้อ ย เอลี ย าห์ ไ ปที่ เ มื อ งเซเรปั ธ และบอกให้นางอบขนมปั ง ให้ และสั ญญาว่า
ตลอดเวลาที่พระเจ้าไม่ทรงส่ งฝนมาตกบนโลกนั้น แป้ งกับน้ ามันของนางจะไม่ลดลง
หญิงนั้นก็เชื่ อและทาตาม แล้วแป้ งกับน้ ามันของนางก็ไม่ลดลง จากนั้นไม่นานบุตร
ของนางป่ วยและตาย ผูเ้ ผยพระวจนะเอลี ยาห์สวดภาวนาต่อพระเจ้าเป็ นเวลาสามวัน
เพื่อเด็กชายแล้วเด็กนั้นก็ฟ้ื นขึ้นมา
ฤดูแล้งนั้นเป็ นเวลาสามปี ครึ่ ง เอลียาห์ปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระเจ้าโดย
กลับไปเข้าเฝ้ าอาฮับอีกครั้งหนึ่ งและทูลแนะให้พระองค์ทรงรวบรวมชาวอิสราเอล
ไปที่ภูเขาคาร์เมล เมื่ออาฮับทรงรวบรวมประชาชนแล้ว เอลียาห์ก็ทูลว่า ‚พระองค์พอ
พระทัยนักที่มิได้นับถือพระเจ้า ขอพระองค์ทรงรู ้ จกั กับพระเจ้าที่แท้จริ งเถิ ด เรามา
ถวายเครื่ องบูชากัน ให้พระองค์ถวายต่อบาล และข้าถวายต่อพระเจ้า แต่อย่าได้จุดไฟ
ผูท้ ี่ส่งไฟจากฟ้ ามาจุดเครื่ องบูชาจะเป็ นพระเจ้าที่แท้จริ ง‛ ทุกคนตกลงตามนั้น
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ผูเ้ ผยพระวจนะเอลียาห์ได้รับอาหารจากอีกาตลอดหน้าแล้ง

พวกปุโรหิ ตของบาลนาเครื่ องบูชามาเป็ นคนแรก พวกเขาเตรี ยมแท่นนาลูก
วัวมาวางแล้วกระโดดไปรอบ ๆ ทั้งวันพร้อมร้องว่า ‚บาล บาล โปรดสดับฟังเราเถิด‛
แต่ก็ไม่ได้รับคาตอบ ครั้นค่ าลงเอลี ยาห์ เตรี ยมแท่นและขุดร่ องดิ นรอบแท่น นาฟื น
กับลูกวัววางไว้บนแท่นแล้วบอกให้พวกเขาเทน้ าลงบนเครื่ องบูชาให้น้ าไหลเต็มร่ อง
ดิ น แล้วเอลี ยาห์ ก็หันไปสวดภาวนาต่อพระเจ้าว่า ทันใดนั้น ไฟจากพระเจ้าก็ลงมา
จากฟ้ าและเผาไหม้ท้ งั ฟื นและเครื่ องบูชา ทั้งแผดเผาไปถึงน้ าที่อยูเ่ ต็มร่ องดินและหิ น
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ที่วางพระแท่นด้วย ทุกคนต่างทรุ ดลงที่พ้ืนด้วยความกลัวและร้ องว่า ‚พระองค์ทรง
เป็ นพระเจ้าที่แท้ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าที่แท้‛
จากนั้นเอลี ยาห์ ข้ ึ นไปที่ ยอดเขาเพื่อสวดภาวนาขอให้ฝนตก พลันมี ลมพัด
จากภูเขา เมฆก้อนใหญ่ก็มาเต็มท้องฟ้ า แล้วฝนก็ตกหนัก

ผูเ้ ผยพระวจนะเอลียาห์ ขี่อคั คียานสู่สวรรค์

แม้เกิดอัศจรรย์เช่นนี้ ราชิ นียาเซเบลชายาของอาฮับก็ยงั คงทรงกลัน่ แกล้ง
เอลี ยาห์ที่ทาให้เหล่าปุโรหิ ตของบาลถึ งตาย เอลี ยาห์หลบหนี ไปในทะเลทรายตั้งแต่
ถูกพวกเขาออกตามล่า สาหรับท่านแล้วดู เหมือนท่านเป็ นคนเดี ยวที่ เชื่ อในพระเจ้า
และบัดนี้ จิตใจท่านกลับสู ญเสี ย แต่พระเจ้ายังทรงสร้ างความมัน่ ใจให้ท่านด้วยการ
ปรากฏพระองค์ต่อท่านในยามค่าคืนขณะที่ท่านอยูใ่ นถ้ าบนภูเขาโฮเรบ
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พระสุ รเสี ยงของพระเจ้าตรัสแก่ท่านว่า ‚เอลียาห์ จงออกมายืนบนภูเขาให้อยู่
ในสายพระเนตรของพระเจ้าเถิด ‛ แล้วพายุก็พดั แรงเสี ยจนภูเขาฉี กขาดส่ วนหิ นผาก็
กระจัดกระจาย แต่พระองค์ก็ไม่ได้ประทับอยู่ในสายลมนี้ จากนั้นก็เกิดแผ่นดินไหว
แต่พระองค์ไม่ได้ประทับอยูใ่ นแผ่นดินไหวนั้นเช่นกัน พลันเกิดไฟลุก แต่พระองค์ก็
ไม่ได้ประทับอยูใ่ นไฟนั้น ท้ายที่สุดก็มีลมสงบพัดมา พระองค์พระทับอยูใ่ นลมนัน่
พระองค์ทรงปลอบประโลมเอลียาห์ ตรัสว่าในบรรดาชาวอิสราเอลนั้นยังคง
มีคนที่ไม่ได้นมัสการวัตถุบูชาอยู่เจ็ดพันคน ซึ่ งพระองค์จะทรงยกเอลิ ชาซึ่ งเป็ นคน
หนึ่ งในจานวนนี้ ข้ ึนเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะถัดจากท่าน และรับสั่งให้เอลียาห์เจิมเอลิชา
ด้วย
การปรากฏพระองค์ครั้ งนี้ แสดงให้เอลี ยาห์ เห็ นว่าพระองค์ไม่ไ ด้ทรงเป็ น
เพียงผูพ้ ิพากษาที่คอยลงโทษและเข้มงวดเท่านั้น แต่ยงั ทรงเป็ นพระบิดาที่ทรงพระ
เมตตาอีกด้วย และนี่ยงั เป็ นนิมิตถึงการเสด็จมายังโลกของพระเยซูคริ สต์ ผูท้ ี่มิได้ทรง
พิพากษาและลงโทษ แต่เป็ นผูท้ รงให้อภัยและช่วยผูค้ นให้รอดพ้น
เอลียาห์น้ นั ปฏิบตั ิตามแนวทางของพระเจ้าด้วยการเจิมเอลิชาเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะผูท้ ี่ต่อมาได้เป็ นศิษย์ของท่าน เมื่อทั้งสองท่านอยูด่ ว้ ยกัน เอลียาห์ก็พูดกับเอลิชา
ว่า ‚เจ้าต้องการให้ขา้ ทาอะไรให้เจ้าก็จงขอมาเถิด ก่อนที่ขา้ จะไปจากเจ้า‛
เอลิ ชาตอบว่า ‚ข้าวิงวอนท่าน ขอให้จิตวิญญาณของท่านตกทอดมายังข้า
เป็ นสองเท่าเถิด‛
เอลียาห์ก็วา่ ‚เจ้าขอสิ่ งที่ยากนัก แต่เอาเถิด หากเจ้าเห็นข้าเมื่อข้าถูกพรากไป
จากเจ้า แล้ว เจ้า ก็ จ ะได้ตามนั้น แต่ ถ้า หาไม่ แ ล้ว ก็ จะไม่ เ ป็ นตามนั้น ‛ ทั้ง สองเดิ น
ออกไปไกล พลันปรากฏมีรถม้าเป็ นไฟทั้งม้าทั้งรถพาเอลี ยาห์ไปสวรรค์ในสายลม
วน
เอลิ ชาเห็ นดังนั้นก็ร้องไห้ว่า ‚บิดาของข้า บิดาของข้า รถม้าแห่ งอิสราเอล
และคนขี่มา้ นั้น‛
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คาพูด ของผูเ้ ผยพระวจนะเอลิ ช าหมายความว่า ผูเ้ ผยพระวจนะเอลี ย าห์ ผู้
ศักดิ์สิทธิ์ นั้นอาศัยคาภาวนาของท่านได้ปกป้ องอาณาจักรอิสราเอลจากเหล่าศัตรู ได้
ดีกว่ากองทัพแห่งอิสราเอลทั้งปวง ทั้งรถม้าและม้า ในเวลานี้ เสื้ อคลุมชั้นนอกของเอลียาห์ก็ตกลงที่เท้าของเอลิชา ท่านหยิบเสื้ อคลุ มขึ้นมา และด้วยเสื้ อคลุมนี้ ทาให้ท่าน
ได้รับพระพรในการพยากรณ์เป็ นสองเท่า

ผู้เผยพระวจนะเอลิชา
ผูเ้ ผยพระวจนะเอลิชาผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ เป็ นบุตรของชาวนานามว่าชาฟาธ ( I พงศ์
กษัตริ ย ์ 19:19) พระเจ้าทรงทาให้ผเู้ ผยพระวจนะมีชื่อเสี ยงขึ้นมาด้วยอัศจรรย์หลายต่อ
หลายครั้ง
หลังจากที่ เอลี ยาห์ ข้ ึ นสวรรค์ไ ปแล้ว เอลิ ช าต้องข้า มแม่ น้ า จอร์ แดน ท่ า น
อาศัยเสื้ อคลุมของเอลียาห์ทาให้น้ าแยกจากกันแล้วท่านจึงข้ามแม่น้ าที่เหื อดแห้งไป
เมื่อเอลิชาเดิ นทางมาถึ งเมืองเยริ โคก็มีชาวเมืองบอกท่านว่า ‚น้ าของเราเสี ย
พื้นดิ นจึงแห้งแล้ง‛ เอลิ ชาจึงหว่านเกลื อลงไปในบ่อน้ าแล้วน้ านั้นก็รสชาติดีและมี
อนามัย
ที่ ใ กล้เ มื อ งเบเธลนั้น เอลิ ช าพบพวกเด็ ก ที่ ม าจากเมื อ งหัว เราะเยาะและ
ตะโกนใส่ ท่านว่า ‚ไปให้พน้ อ้ายหัวล้าน ไปให้พน้ ‛ ท่านจึงบอกพวกเด็กว่าการไม่
เคารพผูใ้ หญ่น้ นั จะถูกพระเจ้าทรงลงโทษ ทันใดนั้นมีหมีสองตัวออกมาจากป่ าและ
ฉี กเด็กทั้งสี่ สิบสองคนออกเป็ นชิ้น ๆ
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เด็ก ๆ หัวเราะเย้ยหยันต่อผูเ้ ผยพระวจนะ เอลีชา

ครั้งหนึ่งมีหญิงหม้ายอาภัพร้องไห้มาหาเอลิชาและบอกท่านว่า ‚สามีของฉัน
ตายแล้วและทิ้งหนี้สินไว้มากมาย เจ้าหนี้มาเอาลูกชายของฉันสองคนเป็ นข้ารับใช้‛
เอลิชาถามนางว่า ‚บอกข้ามาเถิดว่าที่บา้ นเจ้ามีอะไรบ้าง‛
นางตอบว่า ‚ไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ ามันเพียงกระปุกเดียว‛
เอลิชาบอกนางว่า ‚จงไปขอยืมภาชนะเปล่าจากเพื่อนบ้านทุกคนให้มากที่สุด
ด้วยตนเอง และเมื่อเจ้าเข้ามาแล้วให้ปิดประตูลงกลอนให้เจ้าและลูกชาย แล้วจงเท
น้ ามันใส่ ภาชนะทุกใบ‛
นางทาตามนั้น น้ ามันถูกริ นใส่ ภาชนะทุกใบจนเต็ม นางนาน้ ามันไปขายใช้
หนี้แล้วยังมีเงินเหลือพอให้นางและลูกชายใช้ดารงชีพ
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ที่เมืองชูเนมมีเศรษฐินีคนหนึ่ งมีบุตรชายอาศัยอยู่ ต่อมาบุตรของนางล้มป่ วย
ลงกะทันหันและตายในวันเดี ยวกัน นางจึงไปหาเอลิ ชาและก้มลงแทบเท้าท่านด้วย
ความเศร้าโศก ท่านมาที่ บา้ นที่ วางศพบุ ตรชายและท่านสวดภาวนาต่อพระเจ้าเป็ น
เวลานาน แล้วเด็กก็กลับเป็ นขึ้นมา

ผูเ้ ผยพระวจนะเอลีชา ชุบชีวติ เด็กจากความตาย

นามันผูบ้ ญ
ั ชาการทหารของกษัตริ ยแ์ ห่ งซี เรี ยป่ วยเป็ นโรคเรื้ อน ไม่มีใคร
รักษาเขาได้ ภรรยาของนามันได้เด็กหญิงชาวยิวคนหนึ่งมาเป็ นบ่าว เมื่อบ่าวเห็นนาย
ของตนทุ ก ข์ท รมานจึ ง ว่า ‚โอ้พ ระเจ้า ของข้า ประทับ อยู่หน้า ผูเ้ ผยพระวจนะของ
พระองค์ในสะมาเรี ย ท่านจะรักษาเขาจากโรคเรื้ อน‛
นามันเดินทางไปหาผูเ้ ผยพระวจนะเอลิชาในดินแดนอิสราเอล เอลิชาส่ งบ่าว
ไปบอกนามันให้เขาชาระล้างในแม่น้ าจอร์ แดนเจ็ดครั้ง นามันทาตามที่ประกาศกสั่ง
และเขาก็หายทันที เขาส่ งของขวัญล้ าค่ามากานัลเอลิชาแต่ท่านมิได้รับไว้
เมื่อนามันกลับบ้าน เกฮาซี บ่าวของเอลิชาติดตามเขาไปและอ้างชื่ อของท่าน
เพื่อเอาเครื่ องเงิ นและเสื้ อผ้าบางส่ วนของเขาไปและนาไปซ่ อนไว้ก่อนที่จะกลับไป
หาเอลิชา แล้วเอลิชาก็ถามเขาว่า ‚เกฮาซี เจ้าไปไหนมา‛
เกฮาซี ตอบว่า ‚บ่าวของท่านไม่ได้ไปไหน‛
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ผูเ้ ผยพระวจนะจับโกหกเขาได้และบอกว่า ‚ทั้งโรคเรื้ อนและเครื่ องเงิ นของ
นามันจงติดตัวเจ้าไป‛ เกฮาซี ก็ผละจากเอลิชาด้วยกายที่เป็ นโรคเรื้ อน
แม้เมื่อผูเ้ ผยพระวจนะเอลิชาตายไปท่านก็ยงั แสดงอัศจรรย์ โดยในปี ที่ท่าน
ตายนั้น มีคนหามศพชายคนหนึ่ งผ่านอุโมงค์ที่ฝังศพของเอลิ ชา แต่พอพวกคนที่ขุด
หลุ มฝั งศพชายคนนั้นเห็ นศัตรู ก็รีบโยนศพไปที่อุโมงค์ของผูเ้ ผยพระวจนะ พอร่ าง
นั้นตกลงไปโดนกระดูกของเอลิชาเข้าก็กลับฟื้ นและลุกขึ้น ( II พงศ์กษัตริ ย ์ บทที่ 210; 13:1-21)

ผู้เผยพระวจนะโยนาห์
ผูเ้ ผยพระวจนะโยนาห์มีชีวิตอยู่หลังผูเ้ ผยพระวจนะเอลิ ชา ครั้งหนึ่ งพระเจ้า
รั บสั่งให้ท่า นเดิ นทางไปเมื องนี นะเวห์ซ่ ึ งเป็ นเมืองของพวกนอกรี ตและเป็ นเมือง
หลวงของจักรวรรดิอสั ซี เรี ย เพื่อประกาศต่อชาวเมืองนี้ วา่ พระองค์จะทรงทาลายพวก
เขาหากไม่สานึ กบาป แต่โยนาห์ไม่อยากไปพวกศัตรู ของชาวอิสราเอลทั้งยังไม่เชื่ อ
ฟั งพระเจ้า เขาจึงออกเรื อมุ่งไปยังอีกดิ นแดนหนึ่ ง ทันใดนั้นเกิดพายุเกรี้ ยวกราดใน
ทะเล เรื อถู กคุ กคามใกล้พงั พินาศ ทุ กคนบนเรื อต่างตกใจกลัว ลู กเรื อตัดสิ นใจจับ
สลากเพื่อหาว่าหายนะเช่นนี้เกิดจากอะไร สลากจับได้โยนาห์ โยนาห์จึงสารภาพบาป
และว่า ‚ใช่แล้ว ข้าทาบาป ณ เบื้องพระพักตร์ ของพระเจ้า ขอจงจับข้าโยนลงไปเถิ ด
ท้องทะเลจะได้สงบ‛ เมื่อพวกเขาโยนท่านลงทะเล ทะเลก็พลันสงบ แล้วพระเจ้าก็
โปรดให้มี ปลาตัวใหญ่ กลืนผูเ้ ผยพระวจนะลงไป พระคัมภีร์ระบุวา่ ปลาตัวใหญ่น้ นั
คือวาฬ โยนาห์ภาวนาขอให้พระเจ้าทรงยกโทษให้ท่านขณะที่ท่านอยูใ่ นท้องของวาฬ
เป็ นเวลาสามวันสามคืน ที่ น้ ี เองพระเจ้าทรงแสดงอานุ ภาพที่ น่าอัศจรรย์เป็ นพิเศษ
พระองค์โปรดให้ท่านอยูใ่ นท้องวาฬอย่างปลอดภัยและทรงอภัยให้ท่าน

พันธสัญญาเดิม

285

ผูเ้ ผยพระวจนะโยนาห์กบั วาฬ

สามวันต่อมาวาฬนั้นก็สารอกผูเ้ ผยพระวจนะออกมาอย่างปลอดภัยอยูบ่ นฝั่ง
หลังจากนั้นโยนาห์ก็ไปที่เมืองนี นะเวห์เพื่อทาตามพระประสงค์ของพระเจ้า ท่านใช้
เวลาทั้งวันเดิ นไปทัว่ เมื องเพื่อสั่ งสอนทุ ก คน โดยว่า ‚เมื องนี นะเวห์ จะถูก ท าลาย
ภายในสี่ สิบวัน‛ ชาวเมืองนี นะเวห์ทุกคนก็เชื่ อเขา พวกเขารวมทั้งกษัตริ ยพ์ ากันอด
อาหาร สวดภาวนา และสานึกบาป แล้วพระเจ้าก็ทรงยกโทษให้พวกเขา
แต่ โ ยนาห์ ก ลับ บ่ น พึ ม พ าต่ อ พระเมตตาดัง กล่ า วของพระเจ้า และขอให้
พระองค์ทรงเอาชีวติ ของท่านไปเสี ย บางทีท่านอาจจะคิดว่าผูค้ นมองว่าท่านเป็ นผูเ้ ผย
พระวจนะปลอมไปแล้วก็ได้
เวลานี้ เอง พระเจ้าได้ทรงทาให้โยนาห์คิดได้ คืนหนึ่ งที่หน้ากระโจมที่โยนาห์ ปั ก หลัก ใกล้เมื องนี นะเวห์ ก็ มี ต้นละหุ่ ง ต้นหนึ่ ง เติ บ ใหญ่ ข้ ึ น และบัง ท่ า นจาก
แสงแดดที่ร้อนระอุ วันต่อมามีหนอนตัวหนึ่ งมากัดกินทาให้ตน้ ไม้น้ ี เหี่ ยวเฉาไป โยนาห์จึงเศร้าโศกสงสารต้นไม้มาก
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พระเจ้าจึงตรัสกับท่านว่า ‚เจ้าเองยังเสี ยใจกับต้นไม้ที่เจ้าไม่เคยไปทาให้มนั
เจ็บปวดหรื อช่วยให้มนั เติบโต แล้วใยเราจะไม่รักษาเมืองนีนะเวห์อนั เป็ นเมืองใหญ่ที่
มีคนถึ งหกพันคนที่แยกไม่ออกว่าข้างไหนเป็ นมือขวา ข้างไหนเป็ นมือซ้ายอาศัยอยู่
ไหนจะฝูงสัตว์อีกมากมายเล่า‛
เรื่ องที่ผูเ้ ผยพระวจนะโยนาห์ อยู่ในท้องวาฬถึ งสามวันและรอดมาได้อย่าง
อัศจรรย์น้ นั เป็ นนิ มิตอย่างหนึ่ งถึงการที่พระคริ สต์พระผูก้ อบกูส้ ิ้ นพระชนม์เป็ นเวลา
สามวันและทรงกลับคืนพระชนม์ชีพขึ้นมา
หมายเหตุ:
ดูในหนังสื อของโยนาห์

ข้ อถกเถียงเรื่องโยนาห์ อยู่ในท้ องวาฬเป็ นเวลาสามวัน
อาเธอร์ ฮุ ค นัก วิ ช าการกล่ า วว่า ‚ผูท้ ี่ วิจ ารณ์ ว่า เป็ นเรื่ อ งตื้ น เขิ น และไม่
น่ าเชื่ อถื อนั้นบอกว่ามีหลายอย่างที่ทาให้ไม่น่าเชื่ อได้ว่าโยนาห์ถูกวาฬกลื นลงท้อง
จริ ง ๆ รวมทั้งเรื่ องที่ว่าผูเ้ ผยพระวจนะอยูใ่ นท้องวาฬถึงสามวันสามคืนก่อนที่จะถูก
สารอกออกมาบนพื้นดินแห้ง
‚ประการแรก ในบรรดาคนที่เชื่อในพระคริ สต์น้ นั ไม่มีผใู ้ ดคาดเดาได้วา่ เกิด
อะไรขึ้ นกับผูเ้ ผยพระวจนะโยนาห์ เพราะพระคริ สต์เองได้ทรงยืนยันเรื่ องที่เป็ นที่
ถกเถียงกันนี้เมื่อพระองค์ตรัสว่า โยนาห์ อยู่ในท้ องวาฬถึงสามวันสามคื นฉั นใด บุตร
แห่ งมนุษย์ กจ็ ะอยู่ในท้ องแผ่ นดินสามวันสามคื นฉั นนั้น (มธ. 12:40) ดังนั้น อย่าง
น้อยในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับสาวกของพระคริ สต์แล้ว พระองค์ได้ทรงแสดงให้เห็นว่า
หนังสื อของผูเ้ ผยพระวจนะโยนาห์มิได้เป็ นเพียงการเปรี ยบเปรยอย่างที่นกั วิจารณ์ได้
ตั้งสมมิฐานไว้ หากกล่าวเพียงในแง่ของการเปรี ยบเทียบว่าโยนาห์อยูใ่ นท้องวาฬแล้ว
ข้อสรุ ปที่ตามมาว่าพระคริ สต์ประทับอยูใ่ นท้องแผ่นดินเป็ นเวลาสามวันสามคืนก็จะ
เป็ นเพียงนัยในการเปรี ยบเทียบเท่านั้น เราจึงมีอีกตัวอย่างหนึ่ งแล้วว่าการปฏิ เสธ
พันธสัญญาเดิ มนั้นนาไปสู่ การปฏิ เสธองค์พระคริ สต์และพระวาจาของพระองค์ได้
อย่างไร‛
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การปฏิ เสธความจริ ง ในทางประวัติ ศาสตร์ ของผูเ้ ผยพระวจนะโยนาห์ ก็
เท่ากับเป็ นการปฏิ เสธพระคัมภีร์ท้ งั หมดและถื อว่าเป็ นการปฏิ เสธความเชื่ อ เราจะ
ค้า นพระคัม ภี ร์ ไ ด้อ ย่ า งไรในเมื่ อ ก่ อ นหน้า นั้น สิ่ ง ที่ เ รี ย กกัน ว่า ‘การคัด ค้า นทาง
วิทยาศาสตร์ ’ นั้นก็มีขอ้ ผิดพลาดจานวนนับไม่ถว้ น ความพยายามหักล้างและการ
เสี ยดสี พระคัมภีร์จาก ‘ปราชญ์แห่ งยุคนี้ ’ นั้นกลับย้อนเข้าหาตัวเขาเอง ที่จริ งแล้ว
ข้อความพื้น ๆ จากต้นฉบับและความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ในบางเรื่ องก็ตอบคาถามเรา
ได้ในหลายกรณี
ทุกคนทราบดีวา่ ข้อความในพระคัมภีร์เขียนเป็ นภาษาฮีบรู วาฬในภาษาฮีบรู
เรี ยกว่า แทนนิน อย่างไรก็ตาม ในพระคัมภีร์กล่าวว่าสัตว์ทะเลที่กลื นโยนาห์ไม่ได้
เรี ยกว่า แทนนิน แต่เรี ยกว่า แด็ก ที่แปลว่า ‚ปลาตัวใหญ่‛ หรื อ ‚อสู รแห่งทะเล‛
พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ ได้ยนื ยันเรื่ องนี้ มากว่า 1,500 โดยเรี ยกสัตว์ที่กลืน
โยนาห์วา่ ‚สัตว์ร้ายจากทะเล‛ เช่นตามที่ บทร้ องภาวนากฏบูชา ย่ อที่ หกแห่ งวันศุกร์
ของพิธีฉลองเย็น ชั้นเสี ยงที่ แปด กล่าวว่า ‚โยนาห์อยูใ่ นท้องอสู รแห่ งทะเล ท่านยื่น
มือออกทาเป็ นกางเขน อันเป็ นนิ มิตชัดเจนถึ งพระมหาทรมานเพื่อช่ วยให้รอดพ้น‛
ส่ วนใน บทร้ องภาวนากฏบูชา ย่ อที่ หก ชั้ นเสี ยงที่ แปด ของพิธีฉลองเย็น กล่าวว่า
‚พระเจ้าข้า ลูกขอภาวนาให้พระองค์โปรดทรงนาพาให้ลูกขึ้นพ้นจากห้วงลึ กแห่ ง
กิเลสตัณหาที่ครอบงา ดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงช่วยผูเ้ ผยพระวจนะจากอสู ร เถิด‛
วิทยาศาสตร์ ได้ช้ ี ให้เราเห็นว่าวาฬมีหลายประเภท เช่น วาฬพันธุ์ที่มีฟันล่าง
สี่ สิบสี่ ซี่และมีความยาวถึง 60-65 ฟุต อย่างไรก็ตาม พวกมันมีหลอดอาหารเล็กมาก
จึงสามารถยืนยันได้วา่ วาฬไม่อาจกลืนโยนาห์ได้
วาฬอีกชนิ ดหนึ่ งคือวาฬ ‚จมูกขวด‛ เป็ นชนิ ดที่มีจะงอย แม้ว่าจะเป็ นวาฬ
ขนาดเล็กแต่ก็มีความยาวถึงสามสิ บฟุตและมีหลอดอาหารค่อนข้างใหญ่และสามารถ
กลื นคนทั้งคนได้ แต่ ผูเ้ ผยพระวจนะไม่ ได้ถูกวาฬชนิ ดนี้ กลื นเพราะมันมี ฟั นเคี้ ย ว
อาหาร
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ยังมีวาฬชนิ ดอื่น ๆ ที่ไม่มีฟันแต่มี ‚กระดูกในปาก‛ ซึ่ งวาฬ ‚ครี บ‛ ก็อยู่ใน
กลุ่ มนี้ วาฬเหล่ านี้ อาจมี ความยาวถึ ง 88 ฟุ ต ท้องของมันมี สี่ ถึงหกช่ อง แต่ละช่ อง
สามารถบรรจุ คนกลุ่ มเล็ ก ๆ ได้ วาฬชนิ ดนี้ หายใจในอากาศ หัวของมันมี ช่องกัก
อากาศซึ่ งจะเกิ ดขึ้นเมื่อหลอดลมขยาย ดังนั้น ก่อนที่วาฬครี บจะกลื นวัตถุ ที่มีขนาด
ใหญ่มาก มันจะกันวัตถุน้ นั ผ่านช่องนี้ และหากพบว่ามีสิ่งที่อยูใ่ นหัวมันใหญ่เกินไป
มันก็จะว่ายเข้าหาฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อเกยตื้นและคายออกมา
ดร.แรนสัน การ์ เวย์ นักวิชาการ ยืนยันว่าเพื่อนของตนหนักสองร้ อยปอนด์
คลานจากปากวาฬที่ตายเข้าไปในช่องอากาศนี้ นักวิชาการท่านนี้ ช้ ี วา่ สุ นขั ตัวหนึ่ งตก
ลงไปในท้องวาฬ หลังจากนั้นหกวันสุ นขั นั้นถูกพบในหัวของวาฬโดยที่ยงั มีชีวิตอยู่
ดังนั้น จึ งยืนยันได้ว่าโยนาห์ สามารถอยู่ใน ‘ท้อง’ หรื อช่ องอากาศของวาฬชนิ ด
ดังกล่าวได้สามวันสามคืนโดยที่ยงั มีชีวิตอยู่ ช่ องดังกล่าวนี้ มีพ้ืนที่ 686 ลูกบาศก์ฟุต
ดังนั้น จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เราจึงพบว่าวาฬสามารถกลืนโยนาห์ได้
แฟรงค์ บุล เลน นักเขี ยนที่มี ชื่อเสี ยงจากงานชื่ อ การว่ ายนา้ ของวาฬสเปิ ร์
มเวล ชี้วา่ เมื่อวาฬสเปิ ร์ มเวลกาลังจะตาย มันมักจะสารอกสิ่ งที่อยูใ่ นท้องออกมา
แต่คาว่า แด็ก ในพระคัมภีร์หมายถึง ‚ปลาตัวใหญ่‛ เราจึงสรุ ปได้ว่าโยนาห์
ถู ก สั ต ว์น้ า ชึ่ ง เป็ นปลาขนาดใหญ่ ก ลื นลงไป ซึ่ ง เราต้องนึ ก ถึ ง ‚ฉลามวาฬ‛ หรื อ
‚ฉลามกระดูก‛
ชื่อ ‚ฉลามวาฬ‛ มาจากข้อเท็จจริ งที่วา่ มันไม่มีฟัน ฉลามวาฬมีความยาวถึ ง
70 ฟุ ต มันกรองอาหารโดยผ่านแผ่นในช่ องปากที่ มีขนาดใหญ่ ฉลามชนิ ดนี้ มีทอ้ ง
ใหญ่พอที่คนจะเข้าไปได้ท้ งั คน
เกี่ยวกับข้อเท็จจริ งที่วา่ โยนาห์อยูใ่ นท้องสัตว์ทะเลขนาดใหญ่สามวันสามคืน
และยังมีชีวติ อยูน่ ้ นั ก่อนอื่นเรากล่าวได้วา่ ‚พระเจ้าทรงทาให้ทุกอย่างเป็ นไปได้‛ เรา
ลองย้อนไปดูบทความในหนังสื อ รี ดเดอร์ สไดเจสต์ เกี่ ยวกับนักเดิ นเรื อที่ถูกฉลาม
วาฬกลืนลงไป ฉลามถูกฆ่าตายใน 48 ชัว่ โมง เมื่อผ่าฉลามวาฬออกมา ทุกคนที่ไปมุง
ดูต่างประหลาดใจที่เห็นนักเดินเรื อที่ถูกสัตว์น้ ีกลืนลงท้องนั้นยังไม่ตายแม้วา่ จะกาลัง
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หมดสติอยู่ นอกจากนี้ นักเดิ นเรื อยังไม่ได้รับผลกระทบที่ตามมาจากการอยูใ่ นท้อง
ฉลามวาฬนอกจากผมร่ วงและผิวหนังพุ พอง จะมี ก็ แต่ ความกลัวที่ ทาให้เขาจิ ตใจ
ฟุ้ งซ่ านเมื่ออยูใ่ นท้องวาฬ พอเขาฟื้ นคืนสติและทราบว่าตนอยูท่ ี่ไหน เขาก็กลับหมด
สติไปอีกทันที
คุณพ่อ ไอ เอส ได้เขียนไว้วา่ ‚ที่หมู่เกาะฮาวายเมื่อไม่นานมานี้ มีชาวประมง
ญี่ปุ่นฆ่าฉลามขาวตัวใหญ่และพบว่ามีกะโหลกศีรษะในสภาพสมบูรณ์ของมนุ ษย์อยู่
ในท้องของมัน ต่อมาทราบว่าเป็ นของทหารญี่ปุ่นที่อยูใ่ นรายชื่ อผูท้ ี่หนี ทพั โดยดูจาก
เครื่ องแต่งกายที่เป็ นลักษณะของทหารในอเมริ กาเหนือ‛
เราจึ ง พบว่ า โยนาห์ อ าจถู ก ปลาตัว ใหญ่ ก ลื น โดยที่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นการฝื นกฎ
ธรรมชาติ จึ ง ไม่ ใ ช่ เ รื่ องเหลวไหลและเรื่ องขัดแย้ง พระวจนะของพระเจ้า ไม่ ไ ด้
ขัดแย้งกับความจริ งทางวิทยาศาสตร์ อย่างแน่นอนและมัน่ คง โลโมโนซอฟ บิดาแห่ ง
วิทยาศาสตร์ ของรัสเซี ยก็ยงั ยอมรับในเรื่ องนี้
ผูม้ ีความเชื่ออย่างเราต้องบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ ผยพระวจนะ
โยนาห์น้ นั เกิดจากอานุ ภาพของพระเจ้าอย่างชัดเจนโดยปราศจากข้อกังขา พระองค์
ทรงเป็ นพระผูส้ ร้ า งกฎธรรมชาติ แ ละทรงมี เ จตจ านงอัน เป็ นเสรี ที่ จ ะควบคุ ม สิ่ ง
เหล่ านั้นหากพระองค์ทรงเห็ นว่าจาเป็ นโดยสอดคล้องกับการดาเนิ นการตามพระ
ประสงค์อนั ทรงฤทธานุภาพของพระองค์
ปัสคัล นักวิชาการและอัจฉริ ยะ กล่าวว่า ‚เหตุผลขั้นสู งสุ ดคือการยอมรับว่า
ยังมี อีกหลายสิ่ งที่อยู่นอกขี ดจากัดความรู ้ ของเรา และหากมีเหตุผลใดที่ ไม่ยอมรั บ
ความรู ้เช่นว่านี้ ก็ถือเป็ นเหตุผลที่อ่อนโดยสิ้ นเชิง‛ ส่ วน โรเบิร์ต แมย์ร กล่าวว่า ‚หาก
แสดงความใจแคบออกมาด้วยการปฏิเสธว่าไม่มีสิ่งใดอยูเ่ หนื อโลกวัตถุวิสัยและเกิน
กว่าจะเข้าใจได้แล้ว ก็จะไปโทษวิทยาศาสตร์ ไม่ได้ในเมื่ อเป็ นเพราะความใจแคบ
นั้นเองที่เป็ นฝ่ ายไม่ยอมรับอย่างน่าสมเพช‛
(เรี ยบเรี ยงจากหนังสื อ ข้ อเท็จจริ งของอัศจรรย์ ในพระคัมภีร์ (The Truth of
Biblical Miracles) อ. ฮุค และ ผู้เผยพระวจนะโยนาห์ กับหลอดอาหารอันแคบของ
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วาฬ (Prophet Jonah and the Small Gullet of the Whale) โดยบาทหลวงชั้นสู ง พาเวล
คาลิโนวิทช์

อาณาจักรอิสราเอลล่มสลาย

พระเจ้าทรงอดทนด้วยความเจ็บปวด พระองค์ได้ทรงเยีย่ มเยียนชาวอิสราเอล
โดยผ่านผูเ้ ผยพระวจนะหลายท่านเพื่อทาให้พวกเขากลับใจจากความชัว่ ร้ายและหัน
กับไปเชื่ อในพระองค์ แต่ท้ งั บรรดากษัตริ ยห์ รื อประชาชนต่างก็ไม่มีใครฟั งคาของผู้
เผยพระวจนะ
ในที่ สุ ด เมื่ อการท าบาปของประชนมาถึ ง ขี ด สุ ด พระเจ้า ก็ ท รงออกจาก
อาณาจักรอิสราเอลทาให้อาณาจักรพินาศลง กษัตริ ยช์ าลมานี เซอร์ แห่ งอัสซี เรี ยทรงตี
และท าลายอาณาจัก รอิ ส ราเอล พระองค์ท รงส่ ง ชาวอิ ส ราเอลจ านวนมากไปยัง
ประเทศของพระองค์ แล้วพระองค์ยงั ทรงนาพวกนอกรี ตจากอาณาจักรของพระองค์
เองไปตั้งรกรากในหมู่อิสราเอล ซึ่ งพวกนอกรี ตนี้ได้ผสมกลมกลืนกับชาวอิสราเอลที่
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เหลื ออยู่และก่ อให้เกิ ดเป็ นกลุ่ มคนที่ เรี ยกว่าชาวสะมาเรี ย คาว่าสะมาเรี ยนี้ เป็ นชื่ อ
เมืองสาคัญของอาณาจักรอิสราเอลที่ถูกทาลายลง
ชาวสะมาเรี ยพูดภาษาฮีบรู อย่างผิดเพี้ยน พวกเขายอมรับความเชื่ อในพระเจ้า
ที่แท้จริ งแต่ไม่ได้ยอมรับอย่างสมบูรณ์เพราะพวกเขาไม่ได้ละทิ้งธรรมเนี ยมของพวก
นอกรี ตที่มีก่อนหน้านี้ ทั้งยังเคารพผูเ้ ผยพระวจนะเพียงท่านเดี ยวคือโมเสส ชาวยิว
รังเกี ยจชาวสะมาเรี ยและไม่ยอมนัง่ ร่ วมโต๊ะด้วยและยังไม่อยากพูดด้วย อาณาจักร
อิสราเอลดารงอยูไ่ ด้ 257 ปี
หมายเหตุ : ดูในหนังสื อ II พงศ์กษัตริ ย ์ บทที่ 17

อาณาจักรยูดาห์

หลังจากอาณาจักรอิสราเอลล่มสลาย ก็เกิดอาณาจักรยูเดียขึ้นซึ่ งดารงอยูไ่ ป
อีกหนึ่งร้อยปี เพราะในบรรดากษัตริ ยย์ ดู าห์น้ นั มีอยูไ่ ม่กี่พระองค์ที่ทรงมีความศรัทธา
นอกจากนี้ ประชาชนในอาณาจัก รนี้ ก็ ย งั จดจ าพระเจ้า มากกว่า ที่ พ วกอาณาจัก ร
อิ ส ราเอลจดจ า บรรดาผูเ้ ผยพระวจนะที่ พ ระเจ้า ทรงส่ ง มายัง อาณาจัก รยูด าห์ ไ ด้
ชี้ให้เห็นถึงการทาบาปของชาวยิวและยังได้พยากรณ์เอาไว้มากในเรื่ องพระผูท้ รงช่วย
ให้รอดจะเสด็จมายังโลก ผูเ้ ผยพระวจนะมิคาห์พยากรณ์ ไว้วา่ พระผูท้ รงช่ วยให้รอด
จะทรงบังเกิดในเมืองเบ็ธเลเฮม (มิคาห์ 5:2) ส่ วนผูเ้ ผยพระวจนะโยเอลก็ทานายว่า
พระจิตเจ้าจะเส็ จลงมายังเหล่าสาวกและบรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระผูท้ รงช่วยให้รอด
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ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์
ผูเ้ ผยพระวจนะ อิสยาห์ เป็ นผูเ้ ผยพระวจนะที่มีชื่อเสี ยงมากในบรรดาผูเ้ ผย
พระวจนะชาวยิว ท่านสื บเชื้อสายมาจากกษัตริ ยด์ าวิดและเป็ นพระญาติของกษัตริ ยย์ ิว
หลายพระองค์ พระเจ้าทรงให้ท่านเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะที่มีสายตาเหนือธรรมดา อิ สยาห์มองเห็นพระเจ้าประทับอยูบ่ นบัลลังก์สูงแวดล้อมด้วยทูตสวรรค์เซราฟิ มผูม้ ีหก
ปี กซึ่ ง ร้ อ งว่า ‚ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ พระเจ้า ผูท้ รงเป็ นผูน้ ากองทัพ แห่ ง
สวรรค์และโลก พระสิ ริของพระองค์ทรงเปี่ ยมไปทัว่ โลกา‛ แล้วเซราฟิ มองค์หนึ่งถือ
คีมคีบถ่านจากพระแท่นแห่ งสวรรค์มาแตะริ มฝี ปากอิสยาห์และว่า ‚ดูเถิด บาปของ
เจ้า ได้รับ การชาระล้า งแล้ว ‛ จากนั้น พระเจ้า ได้บญ
ั ชาให้ท่ านไปแสดงให้เห็ นว่า
พวกยิวปราศจากความเชื่อและยังชัว่ ร้ายอีกด้วย
ผูเ้ ผยพระวจนะอิสยาห์พยากรณ์วา่ อาณาจักรยูดาห์จะถูกทาลายโดยเหล่าศัตรู
พวกยิวจะถูกจับไปเป็ นเชลย จากนั้นพวกเขาจึงจะได้กลับสู่ แผ่นดิ นของตนอีกครั้ ง
หนึ่ง

ผูเ้ ผยพระวจนะอิสยาห์ทานายถึงการเสด็จมาประสูติของพระคริ สต์ผไู ้ ถ่ จากพระแม่มารี ย ์
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ผูเ้ ผยพระวจนะอิ ส ยาห์ มี ส ายตามองเห็ น กระจ่ า งอย่า งพิ เ ศษ ท่ า นจึ ง ได้
พยากรณ์ว่าพระคริ สต์ผทู ้ รงช่ วยให้รอดจะเสด็จมาจากวงศ์วานของดาวิด และพระผู้
ทรงช่วยให้รอดนั้นจะทรงบังเกิดจากหญิงพรหมจรรย์ พระองค์จะไม่ได้ทรงเป็ นคน
ธรรมดาหากแต่ยงั เป็ นพระเจ้า ดูเถิด หญิงพรหมจรรย์ นางหนึ่งจะตั้งครรภ์ และให้
กาเนิดบุตรชายและให้ เรี ยกพระองค์ ว่าเอมมานูเอล (อิสยาห์ 7:14) ซึ่ งหมายความว่า
‚พระเจ้าสถิตอยูก่ บั เรา‛
ท่ า นได้ พ ยากรณ์ ว่ า พระผู ้ท รงช่ ว ยให้ ร อดจะทรงรั บ พระทรมานและ
สิ้ นพระชนม์เพื่อยกบาปของพวกเรา เฮม (มิคาห์ 5:2) ส่ วน แต่ พระองค์ จะไม่ ได้ ทรง
บาดเจ็บเพราะการล่ วงละเมิดของเรา หากแต่ พระองค์ ทรงชอกช้ าเพราะความชั่ วช้ า
ของเรา การเฆี่ยนตีเพื่อให้ เราดารงอยู่ในสั นตินั้นขึ้นอยู่กับพระองค์ และเราจะได้ รับ
การเยียวยาจากการลงหวายของพระองค์ ... พระองค์ ทรงถูกข่ มเหงและทรมานแต่
พระองค์ ก็มิได้ ทรงปริ ปาก พระองค์ ทรงถูกนาไปดุ จลูกแกะถูกส่ งให้ คนเชื อด และ
เหมือนลูกแกะใบ้ ที่อยู่ตรงหน้ าคนตัดขนแกะ พระองค์ จึงได้ ไม่ ทรงปริ ปาก (อิสยาห์
53:5,7)
อิสยาห์ยงั ได้ทานายอีกว่าพระผูท้ รงช่ วยให้รอดนั้นจะทรงถูกตรึ งที่กางเขน
พร้อมด้วย ผู้กระทาชั่ ว แต่จะไม่ทรงถูกฝังไว้ดว้ ยกัน แต่จะทรงถูกฝังในหลุมของคน
มัง่ มี คนทั้งหลายจะรอดจากความตายอันเป็ นนิ รันดร์ ได้โดยอาศัยความเชื่ อในพระ
คริ สต์ผทู ้ รงกอบกู้ การที่ประกาศกอิสยาห์พยากรณ์ เรื่ องพระคริ สต์ผทู ้ รงช่วยให้รอด
ได้อย่างกระจ่างนั้น จึงได้ชื่อว่า ‚ผู้เผยพระวจนะแห่ งพันธสั ญญาเดิม‛
เวลานั้น อิสยาห์เปิ ดโปงความผิดของมานาสเสห์กษัตริ ยข์ องยิวอย่างแรงกล้า
กษัตริ ยผ์ ูไ้ ม่มีความศรั ทธาพระองค์น้ ี ทรงอุ ทิศพระแท่นแด่วตั ถุ บูชาต่าง ๆ ในพระ
วิหารของซาโลมอน อย่า งไรก็ตาม ในบั้นปลายพระชนม์ชี พ ของมานาสเสห์ น้ ัน
พระองค์ทรงถูกจับกุมคุมขัง ต่อมาพระองค์ทรงสานึ กบาปและทรงขอประทานอภัย
จากพระเจ้า ทั้งนี้ ในรัชสมัยของกษัตริ ยผ์ ทู ้ รงไร้ศรัทธาพระองค์น้ ี พวกยิวได้ลืมเลือน
พระเจ้าที่แท้จริ งไปเสี ยสิ้ น ชาวยิวถึงกับเลิกฉลองปั สกาและงานฉลองอื่น ๆ ที่โมเสส
ตั้งขึ้น
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ผูเ้ ผยพระวจนะอิ สยาห์ ผูศ้ กั ดิ์ สิ ทธิ์ ต้องทนรั บกับความตายอย่างมรณสัก ขี
ท่านถูกเลื่อยออกเป็ นสองท่อนเนื่องจากท่านเปิ ดโปงความชัว่ ของกษัตริ ยม์ านาสเสห์
หมายเหตุ : ดูในหนังสื อ II พงศ์กษัตริ ย ์ บทที่ 16 และ 18-23; II
28-35; น
ผูเ้ ผยพระวจนะ น น ๆ

อาณาจักรยูดายล่มสลาย
ผู้เผยพระวจนะเยเรมีห์

ทหารชาวบาบิลอนควบคุมชาวยิว

พระเจ้าทรงอดทนมานานแล้วกับการกระทาบาปของชาวยิวและทรงรอคอย
ให้พวกเขาสานึ กบาปแต่พวกเขาก็ไม่ปรับปรุ งตัว
พระองค์จึงทรงอาศัย ผูเ้ ผย
พระวจนะเยเรมียพ์ ยากรณ์อย่างชัดเจนว่าชาวยิวจะต้องถูกชาวบาลิ โลนพิชิตและจับ
เป็ นเชลย ชาวยิวจะตกเป็ นเชลยเป็ นเวลา เจ็ดสิ บปี
ในเบื้ องต้น กษัตริ ย ์ เนบู ชาดเนซซา (เยเรมีห์ 37:1) แห่ งบาบิ โลนได้พิชิ ต
กษัตริ ยช์ าวยิวแต่พระองค์ทรงอนุ รักษ์กรุ งเยรู ซาเล็มไว้และไม่ทรงทาลายอาณาจักร
ของยิวทั้งหมด
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ผูเ้ ผยพระวจนะเยเรมียท์ รงชักชวนให้ชาวยิวขึ้นก่อบาบิโลน ท่านชี้ วา่ พระเจ้า
ทรงส่ งชาวบาบิโลนมาสู ้กบั พวกยิวเพื่อเป็ นการลงโทษบรรดากษัตริ ยแ์ ละประชาชน
ที่ ท าบาปและละทิ้ ง ความเชื่ อ ท่ า นบอกพวกเขาว่า หนทางเดี ย วที่ จ ะขจัด หายนะ
ออกไปจากพวกเขาได้ก็คือการสานึ กบาป การปรับปรุ งตัว และ การสวดภาวนาต่อ
พระเจ้า

ผูเ้ ผยพระวจนะเยเรมีย ์ ค่าครวแด่การล่มสลายของเยรู ซาเลม

แต่ท้ งั กษัตริ ยแ์ ละประชาชนต่างก็ไม่ฟังและยังต่อต้านคาของผูเ้ ผยพระวจนะ
ฝ่ ายกษัตริ ย ์ เนบูชาดเนซซา แห่ งบาบิโลนก็ทรงเข้าปล้นสะดมและเผากรุ งเยรู ซาเล็ม
รวมทั้งทาลายพระวิหารแห่ งซาโลมอนอย่างถอนรากถอนโคน เวลานั้นหี บพันธสัญญาถูกผูเ้ ผยพระวจนะเยเรมียซ์ ่อนไว้ในถ้ า
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ชาวยิวทุกคนถูกกวาดต้อนเป็ นเชลย (เมื่อ ๕๘๙ ปี ก่อนคริ สตกาล) เหลื อแต่
เพียงพวกยิวที่ยากจนที่สุดไว้ให้เก็บเกี่ยวในสวนองุ่นและทุ่งนาในแผ่นดินของตนเอง
ผูเ้ ผยพระวจนะเยเรมียย์ งั คงอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม ท่ามกลางซากปรักหักพังของเมือง
นั้น ท่านเสี ยใจที่ผคู ้ นของท่านไม่ยาเกรงพระเจ้า ท่านยังออกสอนเรื่ องคุณงามความดี
แก่ประชาชนที่ยงั อาศัยอยูใ่ นเมืองต่อไป
หมายเหตุ : ดูในหนังสื อ II พงศ์กษัตริ ย ์ บทที่ 24-25; หนังสื อของผูเ้ ผยพระ
วจนะเยเรมีย;์ II
36:5-21

ชาวบาบิโลนกวาดต้ อนเชลย
พวกยิวมีชีวิตอย่างลาบากในการถูกชาวบาบิ โลนจับเป็ นเชลย แต่
พระเจ้า ก็ ไ ม่ ไ ด้ท รงละเลยประชาชนที่ พ ระองค์ท รงเลื อ กแม้พ วกเขาจะพลัด ถิ่ น
พระองค์จึงได้ทรงส่ งผูเ้ ผยพระวจนะของพระองค์หลายท่านมายังพวกเขาเพื่อช่ วย
กระตุ น้ ให้เกิ ดการสานึ กบาปในหมู่พวกยิวและเพื่อปลอบโยนพวกเขา โดยมี ผเู้ ผย
พระวจนะเอเซคีลและผูเ้ ผยพระวจนะดานีเอลเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะที่โดดเด่นเป็ นพิเศษ
ของยุคนี้

ผู้เผยพระวจนะเอเซเคียล
เอเซเคียลอยูใ่ นยุคเดียวกับผูเ้ ผยพระวจนะเยเรมีห์ พระเจ้าทรงให้ท่านเป็ นผู-้
เผยพระวจนะในขณะที่ชาวบาบิโลนกวาดต้อนเชลยหรื อแม้กระทัง่ ช่วงที่อาณาจักรยูดาห์ถูกทาลายสิ้ น
ผูเ้ ผยพระวจนะเอเซเคียลมีชื่อเสี ยงจากการที่ท่านได้พยากรณ์ เกี่ ยวกับ การ
กลับคืนพระชนม์ ชีพจากความตาย ซึ่ งเป็ นการแสดงถึงการฟื้ นฟูอิสรภาพของชาวยิว
ในเชิงสัญลักษณ์ไปพร้อมกัน
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ผูเ้ ผยพระวจนะได้รับความสามารถในการมองเห็นจากพระเจ้า ท่านเห็ นทุ่ง
หญ้าแห่งหนึ่งถูกปกคลุมด้วยกระดูกของมนุษย์
พระเจ้า ตรั ส ถามเขาว่ า ‚บุ ต รมนุ ษ ย์เ อ๋ ย กระดู ก เหล่ า นี้ จะมี ชี วิ ต ขึ้ นมา
หรื อไม่‛
เอเซคีลตอบว่า ‚โอ้องค์พระเจ้า พระองค์ก็ทรงทราบดี‛
พระองค์ตรั สว่า ‚จงพยากรณ์ กระดู กพวกนี้ และจงบอกมันว่า ‘เจ้ากระดู ก
แห้ง เจ้าจงฟังพระวจนะของพระเจ้า’ ‛
พระวจนะของพระเจ้ามีดงั นี้ แล้ วพระองค์ ตรั สกับกระดูกพวกนีว้ ่ า ดูเถิด เรา
จะมอบลมหายใจแห่ งชี วิตแก่ พวกเจ้ า และเราจะวางเส้ นเอ็นบนเจ้ า และให้ เจ้ ามีเนื อ้
หนังคลุมเจ้ า ข้ าจะปูผิวหนัง และเราจะเอาพระจิ ตเจ้ าของเราใส่ ไว้ ในตัวเจ้ า แล้ วเจ้ าก็
จะกลับเป็ นขึน้ มา และจะรู้ ว่าเราเป็ นพระเจ้ า (เอเซคีล 37:3-6)
เมื่อเอเซเคี ยลกล่าวพยากรณ์ ตามนั้นแล้ว พระเจ้าก็ทรงมี พระบัญชาให้เกิ ด
เสี ยงดังและมีการเคลื่อนไหว แล้วกระดูกก็เริ่ มมารวมเข้าด้วยกันตามตาแหน่งของมัน
ผิวหนังก็ปกคลุมทับ แต่ก็ไม่มีวญ
ิ ญาณอยูใ่ นร่ าง

นิมิตของท่านประกาศกเอเซเคียล

พันธสัญญาเดิม

298

แล้ วพระเจ้ าตรั สว่ า จงพยากรณ์ กับลมว่ า พยากรณ์ บุตรมนุษย์ และกล่ าวกับ
ลมว่ า ‘พระองค์ ตรั สว่ า มาจากลมทั้งสี่ และหายใจบนคนตายเหล่ านี ้ และทาให้ เขา
กลับเป็ นขึน้ มา’ (เอเซคีล 37:9)
คาว่า ‚จากลมทั้งสี่ ‛ นั้นหมายถึ ง ว่า มาจากปลายสุ ด ๔ แห่ ง ของโลก (ทิ ศ
เหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก) ซึ่ งดวงวิญญาณของผูต้ ายไม่วา่ จะอยู่ที่
ไหนก็จะต้องมาชุมนุมกันในทุ่งที่เต็มไปด้วยกระดูกที่ไร้วญ
ิ ญาณและกลับมีชีวติ ขึ้น
เอเซเคียลจึงเปล่งเสี ยงพยากรณ์ตามที่พระองค์บญั ชา แล้วพระจิตเจ้าเสด็จลง
ประทับในพวกเขา แล้วพวกเขาก็ได้กลับฟื้ นคืนชีวติ และลุกขึ้นยืน
พระองค์รับสั่งว่า กระดูกเหล่ านีเ้ ป็ นตระกูลของอิ สราเอลทั้งสิ ้น ... ดังนั้น จง
พยากรณ์ และว่ า ‘พระเจ้ าจึ งตรั สว่ า ดูเถิด เราจะเปิ ดสุ สานของเจ้ าและจะนาพวกเจ้ า
เข้ าสู่ แผ่ นดิ นอิ สราเอล เจ้ าจักรู้ ว่ า เราเป็ นพระเจ้ า เมื่ อเราเปิ ดหลุมศพของพวกเจ้ า ก็
หมายความว่ าเรานาประชาชนของเราออกมาจากหลุมของพวกเขา แล้ วเราจะใส่ พระ
จิ ตเจ้ าของเราไว้ ในเจ้ า และเจ้ าจะมีชีวิตขึน้ มา ข้ าจะวางเจ้ าไว้ ในดิ นแดนของเจ้ าเอง
แล้ วเจ้ าจักรู้ ว่าเราเป็ นพระเจ้ า’ (เอเซคีล 37:11-14)
คาพยากรณ์ ที่สาคัญนี้ นอกจากแสดงถึงการฟื้ นฟูชาวอิสราเอลแล้ว ยังเป็ น
สิ่ งที่พระเจ้าประทานแก่เราในฐานะที่เป็ น ภาพของการกลับคืนชี พของผู้ตายโดยทั่ว
หน้ า ในการเสด็ จมาครั้ งที่ ส องของพระผูท้ รงกอบกู้ โดยอาศัย พระวจนะอันทรง
อานุ ภาพของพระเจ้าให้ร่างของผูต้ ายทั้งปวงหลอมรวมกับวิญญาณของตนและกลับ
เป็ นขึ้นมา
หมายเหตุ : ดูในหนังสือ II พงศ์กษัตริ ย์ บทที่ 25:27-30; II พงศาวดาร บทที่ 36:1023; เอเซคีล

37:1-14
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ผู้เผยพระวจนะดาเนียล
ผูเ้ ผยพระวจนะดาเนียลเป็ นผูม้ ีเชื้ อสายกษัตริ ย ์ เมื่อท่านยังเยาว์ ท่านถูกขังใน
คุกที่บาบิโลน กษัตริ ยเ์ นบูคดั เนสซาร์ มีพระประสงค์เลือกดาเนียลและผูเ้ ยาว์บุตรชาว
อิสราเอลอีกหลายคนที่ถูกคุมขังให้ถวายงานในพระราชวัง พระองค์ทรงมีพระบัญชา
ให้เลี้ ย งดู พ วกเขาในวัง สอนวิช าต่ า ง ๆ หลายสาขารวมทั้ง ภาษาของชาวเคลเดี ย
พระองค์รับสั่งให้พวกเขาตระเตรี ยมอาหารประจาวันให้พวกเขาด้วยพระองค์เอง
นอกจากดาเนียลแล้วยังมีผทู ้ ี่ได้รับเลือกอีก เช่น อนานิอสั อะซาริอสั และ มิซาเอล
ดาเนี ย ลและสหายทั้ง สามต่ า งศรั ท ธาในพระเจ้า ที่ แ ท้จ ริ ง พวกเขาไม่
ปรารถนาจะรั บ ประทานเนื้ อที่ กษัตริ ยป์ ระทานเพื่ อเป็ นมิ ให้ต้องมี ม ลทิ นจากการ
กระทาอันเป็ นที่ตอ้ งห้ามในบัญญัติของโมเสส พวกเขาขอเพียงขนมปั งกับผักเป็ น
อาหารเท่านั้นจาก prince of eunuchs แต่ไม่ได้รับอนุ ญาตเพราะเกรงว่าพวกเขาจะ
ผอม และจะถูกกษัตริ ยท์ รงตัดหัว แต่ดาเนี ยลขอให้ทาตามที่พวกเขาร้องขอเป็ นเวลา
สิ บวัน ครั้นสิ บวันผ่านไป ดาเนี ยลและสหายไม่ได้ผา่ ยผอมลงแต่กลับดูผอ่ งใส่ ข้ ึน มี
สุ ขภาพดี ข้ ึ นและสมบูรณ์ กว่า เด็กอื่ น ๆ หลังจากนี้ พวกเขาก็ไม่ตอ้ งกิ นอาหารของ
กษัตริ ยอ์ ีก เด็กทั้งสี่ ปฏิบตั ิตามบัญญัติของโมเสสอย่างเคร่ งครัดในเรื่ องการอดอาหาร
และการทาความดี พระเจ้าจึงประทานรางวัลให้เด็กหนุ่มเหล่านี้ มีเป็ นผูค้ วามสามารถ
สู ง และประสบความสาเร็ จในการศึ กษาเล่ า เรี ยน ในการทดสอบนั้น พวกเขาได้
พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาฉลาดกว่าและเป็ นเลิศกว่าเด็กอื่น ๆ กระทัง่ กษัตริ ยโ์ ปรดให้
พวกเขามี ต าแหน่ ง ในวัง หลวงด้ว ย ส าหรั บ ดาเนี ย ลนั้น พระเจ้า ยัง ได้ป ระทาน
ความสามารถในการแปลความฝันดังเช่นที่เคยประทานให้โยเซฟ
การที่เด็กชาวฮีบรู พวกนี้ มีหน้ามีตาขึ้นมาก็นบั เป็ นผลดี กบั พวกเชลยชาวยิว
ด้วย ความดีของพวกเขาช่ วยปกป้ องชาวยิวจากการกดขี่และให้มีความเป็ นอยู่ที่ดีใน
ระหว่างที่ตกเป็ นเชลย ยิ่งกว่านั้น พวกเขายังได้สั่งสอนพวกนอกรี ตให้รู้จกั พระเจ้าที่
แท้จริ งและสรรเสริ ญพระองค์ดว้ ย
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ผูเ้ ผยพระวจนะดาเนียล

วันหนึ่ ง เนบู ค ดั เนสซาร์ ท รงพระสุ บินประหลาดแต่ เมื่ อพระองค์ท รงตื่ น
ขึ้ นมาในตอนเช้าก็ทรงจาพระสุ บินไม่ได้ พระสุ บินนี้ ทาให้พระองค์ท รงไม่สบาย
พระทัยจึงทรงเรี ยกประชุ มปราชญ์และผูม้ ีมนตราแล้วรับสั่งให้ระลึกพระสุ บินนี้ และ
ตีความถวาย แต่พวกเขาทาไม่ได้และทูลว่า ไม่ มีผ้ ใู ดในโลกสามารถระลึกพระสุ บิน
ถวายกษัตริ ย์ได้ (ดาเนี ยล 2:10) เนบูคดั เนสซาร์ ก็พิโรธและทรงมี พระประสงค์จะ
กาจัดปราชญ์ทวั่ บาบิโลนให้สิ้น
ดาเนี ยลทูลขอกษัตริ ยใ์ ห้ประทานโอกาสแก่เขาได้ทูลอธิ บายพระสุ บินบ้าง
เขากลับบ้านไปและวิงวอนต่อพระเจ้าอย่างร้ อนรนให้ทรงเปิ ดเผยความลับนี้ แก่เขา
พอตกค่าพระเจ้าก็ทรงเผยต่อเขาถึงพระสุ บินของเนบูคดั เนสซาร์ และความหมายของ
พระสุ บินนั้น
ดาเนี ย ลกลับ ไปเข้า เฝ้ ากษัต ริ ย ์แ ละทู ล ว่า โอ้ ข้ า แต่ ก ษั ต ริ ย์ พระด าริ ของ
พระองค์ ได้ เข้ ามาอยู่ในพระทัยเมื่อคราบรรทมอยู่ที่พระที่ โปรดสดับฟั งความหมาย
ของพระสุ บินดังนี .้ .. โอ้ ข้าแต่ กษัตริ ย์ พระองค์ ทอดพระเนตร และดูเถิด มีปฏิ มากร
ขนาดใหญ่ ปฏิ มากรนีใ้ หญ่ และสุ กใสยิ่งนัก ตั้งอยู่ต่อเบื อ้ งพระพักตร์ พระองค์ และ
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รู ปร่ างก็น่ายาเกรง เศี ยรของปฏิ มากรนี เ้ ป็ นทองคาเนื อ้ ดี อกและแขนเป็ นเงิ น ท้ อง
และโคนขาเป็ นทองเหลือง ขาเป็ นเหล็ก เท้ าเป็ นเหล็กปนดิ น (ดาเนียล 2:29, 31-33)
และศิลาจากขุนเขาจะผ่าออกเองและทาลายตรงเท้าของปฏิ มากรที่เป็ นเหล็กปนดิ น
ให้ อ อกเป็ นเสี่ ย ง ๆ แล้ว ปฏิ ม ากรทั้ง ตัว จะตกลงมากลายเป็ นธุ ลี แล้ว ศิ ล าก็ จ ะ
กลายเป็ นขุนเขายิง่ ใหญ่เหนือโลก พระสุ บินของพระองค์ก็เป็ นด้วยประการเช่นนี้

ผูเ้ ผยพระวจนะดาเนียลถวายคาอธิบายพระสุบิน

ดาเนี ยลทูลต่อไปว่า ‚พระสุ บินมีความหมายดังนี้ พระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ย ์
แห่ งกษัตริ ยท์ ้ งั หลายเพราะพระเจ้าแห่ งสวรรค์ได้ประทานอาณาจักร ความเข้มแข็ง
และพระสิ ริแก่ พระองค์ และพระเจ้าสถาปนาบุ คคลสามท่า นปกครองทัว่ แผ่นดิ น
พระองค์ท รงเป็ นเศี ย รทองค า ถัด จากพระองค์ไ ปจะมี อ าณาจัก รใหม่ ที่ ด้อ ยกว่ า
พระองค์ข้ ึนมา และอาณาจักรที่สามซึ่ งเป็ นทองเหลื องจะปกครองโลกทั้งโลก ส่ วน
อาณาจักรที่สี่น้ นั จะแข็งแกร่ งดุ จเหล็ก เนื่ องจากหากเหล็กแตกเป็ นส่ วน ๆ แล้วไซร้
ทุกสิ่ งทุกอย่างก็จะแตกเป็ นเศษเสี้ ยวและบอบช้ า แต่ขณะที่อาณาจักรนั้นถูกแบ่งออก
นั้นก็มีบางส่ วนที่เข้มแข็งและบางส่ วนที่แตกหัก เมื่อถึงปลายยุคกษัตริ ยเ์ หล่านั้น พระ
เจ้าแห่ งสวรรค์จะทรงสถาปนาอาณาจักรนิ รันดรซึ่ งจะไม่ตกเป็ นของคนพวกอื่น แต่
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จะแตกเป็ นส่ วน ๆ และกลืนอาณาจักรเหล่านี้ และจะยืนหยัดไปตลอดกาล ดังนั้นแล้ว
พระเจ้าผูท้ รงสรรพานุภาพจะรับสั่งต่อกษัตริ ยว์ า่ จะต้องเป็ นเช่นไรต่อไป‛
เมื่ อกษัตริ ย ์เนบูค ดั เนสซาร์ สดับฟั งเช่ นนั้นก็ ทรงลุ กขึ้ นและทรงน้อมพระ
เศียรสู่ พ้ืนดินแก่ดาเนี ยล ตรัสว่า "แน่นอนทีเดี ยว พระเจ้าของท่านเป็ นพระเจ้าของ
เทพทั้งหลาย และทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของกษัตริ ยท์ ้ งั ปวง" (ดาเนียล 2:47)
พระองค์ทรงยกย่องดาเนี ยลยิ่งนัก พระองค์ประทานของกานัลล้ าค่า รับสั่ง
ให้เขานัง่ ประจาประตูกษัตริ ย ์ โปรดให้เขาดูแลเมื องบาบิ โลนทั้งหมด ทรงให้เป็ น
หัวหน้าผูว้ า่ ราชการเมือง และทรงให้อยูเ่ หนือปราชญ์ท้ งั ปวงของบาบิโลน ส่ วนสหาย
ทั้งสามคนของเขา คือ อนานิ อสั อะซาริ อสั และ มิซาเอล ก็ทาหน้าที่ดูแลกิ จการใน
เมืองบาบิโลน
คาพยากรณ์ของดาเนียลถูกต้องแม่นยา โดยหลังจาก อาณาจักรบาบิโลน แล้ว
ก็ตามด้วยอาณาจักรใหญ่สามอาณาจักร ได้แก่ อาณาจักรมีเดีย-เปอร์ เซีย อาณาจักร
มาเซโดเนี ย หรื อ กรี ก และ อาณาจั กรโรมั น แต่ล ะอาณาจัก รล้วนมี อานาจในการ
ปกครองเหนือพวกยิวทั้งสิ้ น พระเยซู คริ สต์พระผูท้ รงช่วยโลกให้รอดนั้นทรงปรากฏ
พระองค์บ นโลกในยุค จัก รวรรดิ์ โรมันและทรงสถาปนาอาณาจัก รสากลอันเป็ น
นิรันดรอันได้แก่พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์
ขุนเขา ที่แตกเป็ นศิลาแสดงถึงพระนางมารี ยพ์ รหมจารี ยผ์ ทู ้ รงศักดิ์สิทธิ์ และ
ศิลา แสดงถึงพระคริ สต์และอาณาจักรนิรันดรของพระองค์
หมายเหตุ: ดูในหนังสือของดาเนียล บทที่ 1-2

อนานิอสั อะซาริอสั และ มิซาเอล สหายของผู้เผยพระวจนะ
ดาเนียล – เตาไฟแห่ งบาบิโลน
หลังจากนั้นไม่นาน สหายของผูเ้ ผยพระวจนะของดาเนียล คือ อนานิอสั อะซาริ อสั และ มิซาเอล (พระคัมภีร์ฉบับกษัตริ ยเ์ จมส์เรี ยกว่า ชัดรัค เมชาค และ เอเบดเนโก) ต้องประสบกับการทดสอบความเชื่ อของพวกเขาอย่างสาหัส กษัตริ ยเ์ นบูคัดเนสซาร์โปรดให้สร้างปฏิมากรรู ปหนึ่งด้วยทองคา ณ ที่ราบดูรา ในเมืองบาบิโลน
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บุ คคลสาคัญและแขกผูม้ ี เกี ยรติ ท้ งั หลายในอาณาจัก รบาบิ โลนได้รับเชิ ญร่ วมงาน
ฉลองในการนี้ และได้มีการประกาศแก่ประชาชนทุกคนว่าเมื่อได้ยินเสี ยงแตรและ
เครื่ องดนตรี ต่าง ๆ ให้ทุกคนหมอบลงนมัสการปฏิ มากรทองคานั้น ใครก็ตามที่ไม่
ปฏิบตั ิตามพระบัญชาของกษัตริ ยจ์ ะถูกโยนเข้าไปในเตาไฟที่ลุกไหม้ และเมื่อเสี ยง
แตรดังขึ้น ทุกคนก็ทรุ ดลงที่พ้ืนยกเว้นสามคน คือ อนานิ อสั อาซาริ อสั และ มิซาเอล
ที่ไม่ยอมนมัสการปฏิมากรนั้น
กษัตริ ยก์ ริ้ วนักจึงทรงบัญชาให้จุดเตาไฟให้ร้อนขึ้นเป็ นเจ็ดเท่ากว่าปกติและ
ทรงให้มดั พวกเขาจับโยนเข้าไปในเตาไฟที่ลุกโชน เปลวเพลิงนั้นร้อนแรงมากเสี ยจน
พวกทหารที่โยนคนทั้งสามล้มตายลง แต่ท้ งั อนานิ อสั อาซาริ อสั และ มิซาเอล กลับ
ไม่ได้รับอันตราย เพราะพระเจ้าได้ทรงส่ งทูตสวรรค์ของพระองค์มาปกป้ องพวกเขา
ท่ามกลางเปลวเพลิง พวกเขาร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า

เด็กสามคนถูกโยนเข้าเตาไฟ

เนบูคดั เนสซาร์ ประทับบนบัลลังก์ใกล้เตาไฟ เมื่อพระองค์ทรงได้ยินเสี ยง
ร้องเพลงเข้าก็ทรงประหลาดพระทัยและทรงตกตะลึ ง พระองค์ทรงลุ กขึ้นโดยพลัน
และตรัสกับพวกองคมนตรี วา่ ‚แต่เราเห็นคนสี่ คนถูกแก้มดั กาลังเดินอยูท่ ่ามกลางไฟ
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แต่ไม่ถูกเผาไหม้ และรู ปร่ างของคนที่สี่น้ นั คล้ายกับพระบุตรของพระเจ้า‛ พระองค์
จึงเสด็จมาใกล้เตาไฟ ตรั สว่า ‚ชัดรัค เมชาค และ เอเบดเนโก ผูร้ ับใช้ของพระเจ้า
สู งสุ ด จงออกมาเถิด จงมาที่นี่‛
เมื่อพวกเขาเดินเข้ามาก็เห็นได้วา่ ไฟทาอะไรพวกเขาไม่ได้ แม้แต่เสื้ อผ้าและ
เส้นผมของพวกเขาก็ไม่ได้ถูกไฟไหม้ เนื้อตัวพวกเขาไม่ได้มีกลิ่นไฟเลยด้วยซ้ า เนบูคัดเนสซาร์ ทอดพระเนตรดังนั้นก็ตรัสว่า ‚สาธุ การแด่พระเจ้าของพวกเจ้า ผูไ้ ด้ทรง
ส่ งทูตสวรรค์มาช่วยผูร้ ับใช้ของพระองค์ผวู ้ างใจในพระองค์ให้รอดพ้น‛
กษัตริ ยร์ ับสั่งห้ามผูใ้ ดกล่ าวให้ร้ายต่อพระเจ้าแห่ งอิสราเอลมิ ฉะนั้นจะถู ก
ลงโทษถึงแก่ชีวติ
หมายเหตุ
ดูในหนังสื อของดาเนียล บทที่ 3

อาณาจักรบาบิโลนล่ มสลาย

หลัง จากกษัต ริ ย ์เ นบู ค ัด เนสซาร์ สิ้ น พระชนม์ อาณาจัก รบาบิ โ ลนก็ เ ริ่ ม
แตกแยก มีการเปลี่ยนแปลงผูส้ ื บทอดบัลลังก์กษัตริ ยเ์ นบูคดั เนสซาร์ อยูบ่ ่อยครั้ง ใน
ที่สุด เจ็ดปี ต่อมา เบลชั สซาร์ (ผูท้ ี่ผเู้ ผยพระวจนะดาเนี ยลเรี ยกว่าโอรสของเนบูคดั ซาร์ ) ได้ครองบัลลังก์และทรงปกครองอยู่สิบเจ็ดปี ในปี ที่สิบเจ็ดของการครองราชย์
นั้น เมื่อพวกมีเดียและพวกเปอร์ เซี ยขู่จะรุ กรานเบลชัลซาร์ แต่พระองค์กลับทรงเลี้ยง
ฉลองในบาบิโลนอย่างไม่ทรงใส่ พระทัยและไม่ทรงนึกถึงอันตราย
การเลี้ยงฉลองในวันหนึ่ง กษัตริ ยเ์ บลชัลซาร์ ทรงลบหลู่พระเจ้าที่แท้จริ งและ
ยกย่องวัตถุบูชาของพระองค์ จึงรับสั่งให้นาภาชนะที่กษัตริ ยเ์ นบูคดั เนสซาร์ ถวายให้
พระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็มไว้ออกมาให้พระองค์และข้าราชบริ พารเอาไว้ใช้ดื่มเหล้า
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องุ่น การลบหลู่เช่ นนี้ นามาซึ่ งคาพิพากษาของพระเจ้าโดยมี มือข้างหนึ่ งลอยขึ้ นใน
อากาศเขียนถ้อยคาบางอย่างบนผนัง
เบลชัลซาร์ ทรงเริ่ มพระกายสั่นด้วยความกลัว พระองค์ทรงร้ องด้วยพระสุ รเสี ยงอันดังให้นาตัวโหร ชาวเคลเดีย และ หมอดู ให้เข้าเฝ้ า พวกปราชญ์ของบาบิ โลนก็มาแต่ไม่มีใครอ่านลายมือบนผนังได้
พระราชินีเสด็จเข้ามาในท้องพระโรงที่จดั งานเลี้ยงและทูลเบลชัสซาร์ วา่ ‚โอ้
องค์กษัตริ ย ์ ขออย่าได้ทรงวิตกไปเลย ในราชอาณาจักรของพระองค์มีชายคนหนึ่ งมี
พระจิตเจ้าแห่ งพระเจ้าผูศ้ กั ดิ์ สิทธิ์ สถิ ตอยู่ เขาคื อดาเนี ยล เขาจะอธิ บายความหมาย
ของคาพวกนี้ได้‛ เวลานั้นดาเนียลอยูไ่ กลจากราชสานัก
ครั้นดาเนี ยลถูกนาตัวมาเข้าเฝ้ า กษัตริ ยร์ ับสั่งเขาว่าถ้าท่านอ่านข้อความและ
แปลความหมายให้เราได้ จะให้ท่านสวมเสื้ อสี ม่วง และสวมสร้อยคอทองคา และจะ
ตั้งท่านให้เป็ นอุปราชตรี ในราชอาณาจักร‛
ดาเนี ย ลปฏิ เ สธของก านัล เขาทู ล เตื อนกษัตริ ย ์ว่า พระเจ้า ทรงดาเนิ น การ
กับเนบูคดั เนสซาร์ ที่ทรงหยิง่ ผยองไว้อย่างไร ‚โอเบลชัลซาร์ ผเู้ ป็ นโอรส แม้พ ระองค์
ทรงทราบเช่นนี้ ก็หาได้ทรงมีพระทัยอ่อนน้อมไม่ แต่กลับทรงยกพระองค์ข้ ึนท้าทาย
กับพระเป็ นเจ้า แห่ งสวรรค์ และได้ท รงดื่ มเหล้าองุ่ นจากภาชนะในพระนิ เวศของ
พระองค์ และยังทรงยกย่องสรรเสริ ญวัตถุ บูชาแต่มิได้ถวายพระเกี ยรติแด่พระเจ้าซึ่ ง
ลมปราณและหนทางของพระองค์อยูใ่ นพระหัตถ์ของพระเจ้านั้น ด้วยเหตุน้ ี พระเจ้า
จึงทรงส่ งมือมาจารึ กอักษรไว้ดงั นี้
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ผูเ้ ผยพระวจนะดาเนียลแปลอักษรบนผนัง

เมเน เทเคล และ ฟารสิ น
‚เมเน หมายถึง พระเจ้าได้ทรง คานวณ วาระแห่ งราชอาณาจักรของพระองค์
ไว้แล้ว และทรงนาราชอาณาจักรนั้นมาถึงจุดสิ้ นสุ ด
‚เทเคล หมายถึง พระองค์ได้ ถูกชั่ ง ในตราชู และพบว่าพระองค์ยงั ขาดอยู่
‚เปเรส หมายถึง ราชอาณาจักรของพระองค์ ถูกแบ่ งออก ให้แก่คนมีเดีย และ
คนเปอร์เซีย‛
กษัตริ ยก์ ็ทรงตอบแทนดาเนียลทันทีตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้
คืนวันเดียวกัน กองทัพของมีเดียและเปอ์เซี ย ภายใต้การนาของไซรัสกษัตริ ย ์
เปอร์เซียได้บุกและยึดครองเมืองไว้ได้ เบลชัลซาร์ ทรงถูกตัดพระเศียรและอาณาจักร
ได้ล่มสลาย อาณาจักรมีเดี ยและเปอร์ เซี ย หรื อ เงิน ในพระสุ บินของเนบูบดั เนสซาร์
ได้เข้ามาแทนที่ อันเป็ นไปตามที่ ผูเ้ ผยพระวจนะดาเนี ยลถวายคาอธิ บายไว้ ไซรั ส
กษัต ริ ย์ เ ปอร์ เ ซี ย ทรงแต่ ง ตั้ง ให้ ด าริ อัส ชาวมี เ ดี ย เป็ นกษัต ริ ย์ เ หนื อ บาบิ โ ลน
หมายเหตุ

ดูในหนังสื อของดาเนียล บทที่ 5
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จักรวรรดิ์มีเดีย-เปอร์ เซีย
ผู้เผยพระวจนะดาเนียลถูกจับโยนเข้ าถา้ สิงโต
กษัตริ ยโ์ ปรดดาเนี ยลและทรงแต่งตั้งเขาให้เป็ นหนึ่ งในสามอภิรัฐมนตรี ใน
อาณาจักรของพระองค์ กษัตริ ยท์ รงมีดาริ ให้ดาเนี ยลดูแลดินแดนทั้งหมด คนใหญ่คน
โตพากันอิ จฉาดาเนี ยลและคิ ดจะฆ่าเขา พวกเขาทราบว่าดาเนี ยลจะสวดภาวนาต่อ
พระเจ้าวันละสามครั้งและเปิ ดหน้าต่างด้านที่หนั เข้าหากรุ งเยรู ซาเล็ม ดังนั้น พวกเขา
จึงมาเข้าเฝ้ ากษัตริ ยแ์ ละทูลขอพระองค์ต้ งั ราชสานักขึ้นมาเพื่อว่าภายในสามสิ บวัน
ใครก็ตามที่วิงวอนต่อพระเจ้าหรื อบุคคลใดนอกเหนื อจากกษัตริ ยแ์ ล้ว ก็ให้โยนผูน้ ้ นั
เข้าไปในถ้ าสิ งโตเสี ย ฝ่ ายกษัตริ ยท์ รงเห็ นชอบ แต่ผูเ้ ผยพระวจนะดาเนี ยลก็ยงั คง
ปฏิบตั ิเช่นเคย ท่านภาวนาต่อพระเจ้าไม่หยุดหย่อนทุกวันและวิงวอนขอพระเจ้าทรง
พระเมตตา ศัต รู ข องดาเนี ย ลกราบทู ล รายงานเรื่ อ งนี้ ต่ อ กษัต ริ ย ์ ดาริ รั ส จึ ง ทรง
ตระหนักแล้วว่าพระองค์ทรงถูกหลอกลวง แต่พระองค์ทรงไม่สามารถเปลี่ ยนแปลง
พระบัญชาได้และทรงถูกกดดันให้ทรงอนุญาตให้จบั ดาเนียลโยนให้พวกสิ งโต

ผูเ้ ผยพระวจนะดาเนียล ถูกจับขังไว้ในถ้ าสิ งโต
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เช้าตรู่ วนั รุ่ งขึ้น กษัตริ ยท์ รงรี บเสด็จไปที่ ถ้ าสิ งโต ตรัสว่า ดาเนี ยล ผู้รับใช้
พระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ ชีพอยู่ พระเจ้ าของท่ านซึ่ งท่ านปรนนิบัติอยู่เนืองนิตย์ นั้น จะ
ทรงสามารถที่จะช่ วยท่ านให้ พ้นจากสิ งโตได้ หรื อไม่ (ดาเนียล 6:20)
ดาเนี ยลทูลจากภายในถ้ าว่า โอ ข้าแต่กษัตริ ย ์ พระเจ้าของข้าพระองค์ทรงใช้
ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิ ดปากสิ งโตไว้ เพราะพระองค์ทรงเห็ นว่าข้าพระองค์ไร้
ความผิดต่อพระพักตร์ พระองค์ โอ ข้าแต่กษัตริ ย ์ ข้าพระองค์มิได้กระทาผิดประการ
ใดต่อพระพักตร์ พระองค์ดว้ ย (ดาเนียล 6:21-22)
กษัตริ ยจ์ ึงทรงมีพระบัญชาให้นาตัวดาเนี ยลออกมาจากถ้ า และจับพวกคนที่
กล่าวหาดาเนียลโยนเข้าไปในถ้ า แล้วสิ งโตก็ฟัดและหักกระดูกของพวกเขาออกเป็ น
ชิ้น ๆ ก่อนที่พวกเขาจะตกลงไปถึงพื้นถ้ าด้วยซ้ า
แล้วกษัต ริ ย ์ดาริ อ ัส ทรงเขี ย นกฤษฎี ก าว่า เราขอออกกฤษฎี ก าว่ า ให้ คน
ทั้งหลายในราชอาณาจักรของเราทั้งหมดจงสั่นสะท้ านและยาเกรงต่ อเบือ้ งพระพักตร์
พระเจ้ าของดาเนียล เพราะพระองค์ ทรงเป็ นพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ อยู่ และทรงดารง
อยู่เป็ นนิตย์ อาณาจักรของพระองค์ จะไม่ ถูกทาลาย และราชอาณาจักรของพระองค์
จะดารงจนถึงที่สุด (ดาเนียล 6:21-22)
ประกาศกดาเนี ยลจึงได้รุ่งเรื องขึ้นในรัชสมัยของดาริ อสั และในรัชสมัยของ
ไซรัสคนเปอร์ เซี ย ท่านได้พยากรณ์ไว้หลายอย่างซึ่ งต่อมาก็เป็ นจริ งตามนั้น
ดาเนี ยลได้ทานายการทรงบังเดิ ดของพระคริ สต์พระผูก้ อบกูไ้ ว้อย่างแม่นยา
ใน เจ็ดสิ บสั ปดาห์ ในช่วงปี เหล่านั้น ซึ่ งหมายถึงใน 490 ปี ท่านได้พยากรณ์ไว้วา่ พระ
คริ สต์จะทรงถูกนาไปสู่ การสิ้ นพระชนม์ หลังจากนั้นพระวิหารและนครจะถูกทาลาย
และการถวายบูชาตามพันธสัญญาเดิมจะหยุดชะงักลง (ดาเนียล 9:23-27)
หมายเหตุ : ดูในหนังสือของดาเนียล
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ชาวยิวกลับจากการถูกจับเป็ นเชลยในบาบิโลน
และ การสร้ างพระวิหารแห่ งที่สอง

ชาวยิวถูกจับเป็ นเชลยในกรุ งบาบิโลนถึงเจ็ดสิ บปี ฝ่ ายไซรัสกษัตริ ยเ์ ปอร์ เซี ย
เมื่อครั้ งขึ้นครองราชย์เหนื อบาบิโลนในปี แรกนั้นได้ทรงอนุ ญาตให้ชาวยิวที่ถูกจับ
เป็ นเชลยได้เดิ นทางกลับสู่ ปิตุภูมิเพื่อสร้ างพระวิหารถวายพระเจ้าในกรุ งเยรู ซาเล็ม
ชาวยิวจานวนสี่ หมื่นสองพันคนจึงเดินทางกลับบ้านเกิด ส่ วนชาวยิวที่ยงั อยูใ่ นบาบิโลนก็ช่วยเหลื อโดยบริ จาคทอง เงิ น และสิ่ งจาเป็ นอื่ น ๆ เป็ นจานวนมากเพื่อช่ วย
สร้างพระวิหาร กษัตริ ยย์ งั ได้ทรงส่ งภาชนะศักดิ์สิทธิ์ ที่เนบูคดั เนสซาร์ ทรงเอามาจาก
วิหารของซาโลมอน
เมื่อชาวยิวได้กลับสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว สิ่ งแรกที่ทาคือการถวายบูชาต่อพระ
เจ้า จากนั้นในปี ถัดมาก็วางศิลาเพื่อสร้างพระวิหารใหม่ เมื่อชาวสะมาเรี ยทราบดังนั้น
ก็ปรารถนาจะมีส่วนร่ วมสร้างวิหารด้วย แต่ถูกพวกยิวปฏิเสธเพราะต้องการให้การ
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ถวายต่อพระเจ้าเป็ นไปอย่างบริ สุทธิ์ สิ บเก้าปี ต่อมาพระวิหารก็แล้วเสร็ จ พระวิหาร
ใหม่น้ นั ไม่ได้หรู หราสง่างามเหมือนพระวิหารของซาโลมอน

เมื่อผูเ้ ฒ่าได้ระลึ กถึ งพระวิหารเดิ มอันสง่างามก็ร้องให้เสี ยใจที่วิหารใหม่น้ ี
ขัดสนกว่าและเล็กกว่าของเดิม
แต่ผเู้ ผยพระวจนะ ฮักกัย ที่ พระเจ้าทรงส่ งมาให้พวกยิวก็ปลอบใจพวกเขา
ท่านพยากรณ์วา่ พระวิหารใหม่น้ ีจะรุ่ งเรื องยิง่ ใหญ่กว่าพระวิหารเดิม เพราะพระวิหาร
แห่ งนี้ เกิ ดจากความปรารถนาของประชาชาติ ท้ งั มวล อันหมายถึ งพระคริ สต์พระผู ้
ทรงกอบกูโ้ ลก (เปรี ยบเทียบกับฮักกัย 9-9)
ด้านผูเ้ ผยพระวจนะ เศคาริยาห์ พยากรณ์ถึงพระผูท้ รงช่วยให้รอดทรงลูกลา
เสด็จกลับสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มอย่างผูพ้ ิชิต (เปรี ยบเทียบกับฮักกัย 2:6-9)
ส่ วนผูเ้ ผยพระวจนะ มาลาคี ก็พยากรณ์ ว่า ใกล้เวลาที่พระเมสสิ ยาห์จะทรง
มาถึ งแล้ว โดยก่อนหน้าที่ พระองค์จะทรงมาถึ งนั้น พระเจ้าจะทรงส่ งผูม้ าล่วงหน้า
ก่อน เหมือนดังเช่ นผูเ้ ผยพระวจนะ เอลิยาห์ เพื่อเตรี ยมประชาชนให้พร้อมรับเสด็จ
พระผูท้ รงช่ วยให้รอด (เปรี ยบเทียบกับเศคาริ ยาห์ 3:1, 4:5) มาลาคีเป็ นผูเ้ ผยพระ-
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วจนะ คนสุ ดท้ายของพวกยิว หลังจากท่านไปอีกสี่ ร้อยปี ก็ไม่มีชาวฮีบรู ได้ยินถ้อยคา
ของผูเ้ ผยพระวจนะอีกจนกระทัง่ ถึงยอห์นผูใ้ ห้รับบัพติศมา ผูม้ าล่วงหน้าพระคริ สต์

จักรวรรดิกรีก
การแปลหนังสือในพันธสัญญาเดิมเป็ นภาษากรีก
จัก รวรรดิ มี เ ดี ย -เปอร์ เซี ย ด ารงอยู่เ ป็ นระยะเวลานานถึ ง สองร้ อ ยปี ส่ ว น
ชาวยิวนั้นเมื่อกลับจากการถูกจับเป็ นเชลยในบาบิโลนก็ยงั คงอยูใ่ ต้อานาจของกษัตริ ย ์
เปอร์เซีย

จักรพรรดิ์ อเล็กซานเดอร์ มหาราช แห่งมาเซโดเนี ย (356-323 ก่อนคริ สตกาล)

แล้วอาณาจักรเปอร์ เซี ย ก็ถูกพิชิตโดยอเล็กซานเดอร์ มหาราชกษัตริ ยช์ าวกรี ก
ผูเ้ ป็ นกษัตริ ยแ์ ห่ งมาเซโดเนี ย พระองค์ยงั ได้มีอธิ ปไตยเหนื ออียิปต์และซี เรี ย อเล็กซานเดอร์ มหาราชนั้นเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ทรงมีพระราชอานาจมากที่สุดในยุคของพระองค์
พระองค์ทรงเคารพพระวิหารศักดิ์ สิทธิ์ แห่ งกรุ งเยรู ซาเล็มและพระองค์ทรงปกป้ อง
ชาวฮีบรู เป็ นพิเศษตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์
หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์อาณาจักรก็แตกแยกและตกอยู่ในมื อของผู ้
บัญชาการทหารสี่ คนของพระองค์ หนึ่ งในจานวนนี้ คือ ปโตเลมีได้ข้ ึ นเป็ นกษัตริ ย ์
แห่งอียปิ ต์ พระองค์ทรงปราบปรามชาวฮีบรู และทรงนาชาวยิวหลายคนไปอียปิ ต์
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โอรสของพระองค์คือ กษัตริ ย์ปโตเลมีที่สองฟิ ลาเดลฟัส ทรงมีพระทัยโน้ม
เอียงไปทางพวกยิว งานสาคัญหลายอย่างสาเร็ จในรัชสมัยของพระองค์ พระองค์ทรง
มีพระบัญชาให้ แปลพันธสั ญญาเดิมจากภาษาฮีบรู เป็ นภาษากรี ก โดยมีนกั วิชาการ
ดาเนินการแปลเจ็ดสิ บคน ภาษากรี กเป็ นภาษาที่ใช้แพร่ หลายที่สุดในสมัยนั้น

จักรพรรดิ์ปโตเลมีมหาราชที่สอง แห่ งฟิ ลาเดลฟัส ( 285-247 ก่อน คริ สตกาล)

การแปลนั้นมีคุณประโยชน์ใหญ่หลวงเพราะเป็ นการกระตุน้ ให้แม้กระทัง่ พวกนอก
รี ตก็ได้อ่านพระคัมภีร์ในภาษาที่ตนรู ้ อาศัยการนี้ กษัตริ ยแ์ ห่ งจักรวรรดิกรี กจึงทรงได้
เผยแพร่ ความจริ งเกี่ยวกับพระเจ้าแก่พวกนอกศาสนา
ชาวยิ ว ตกอยู่ ใ ต้อ านาจของกษัต ริ ย์ก รี ก ที่ ท รงปกครองอี ยิ ป ต์ เ ป็ นเวลา
ประมาณหนึ่งร้อยปี อย่างไรก็ตาม บรรดากษัตริ ยก์ รี กที่ทรงครองราชย์ในซี เรี ยก็มิได้
ปฏิ บตั ิ ต่อชาวฮี บรู และต่อความศรั ทธาในพระเจ้าที่ แท้จริ งในแบบที่กษัตริ ยท์ ี่ทรง
ปกครองอี ยิปต์ทรงกระทา ชาวยิวต้องทนทุ กข์ใจเป็ นอย่างมากภายใต้อานาจของ
บรรดากษัตริ ยซ์ ี เรี ย และถูกข่มเหงอันเนื่ องจากมีความเชื่ อที่แท้จริ งทั้งยังถูกบังคับให้
สักการะรู ปปั้ น โดย อันติโอคัส เอพิฟาเนส เป็ นกษัตริ ยท์ ี่มีพระทัยโหดเหี้ ยมและทั้ง
กดขี่มากที่สุด
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ครอบครัวแม็คคาบีผ้เู ป็ นมรณสักขีเพือ่ ความเชื่อ

กษัตริ ยอ์ นั ติโอคัส เอพิฟาเนส ทรงมี พระประสงค์ให้คนในปกครองของ
พระองค์ท้ งั หมดพูดภาษาเดียวกันคือภาษากรี กและให้บูชาแต่เพียงบรรดาเทพเจ้ากรี ก
เท่านั้นซึ่ งก็หมายถึงวัตถุบูชา ชาวยิวจานวนมากเชื่อฟังกษัตริ ยแ์ ต่ก็มีอีกจานวนหนึ่งที่
ยอมตายเสี ยดีกว่าที่จะละทิ้งความเชื่อที่แท้จริ ง

ครอบครัวแม็คคาบีผเู ้ ป็ นมรณสักขี
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พวกราชวงศ์พยายามบังคับให้เอลีอาซาร์ ผอู ้ าวุโสกินเนื้ อหมูอนั เป็ นอาหารที่
บัญญัติของโมเสสห้ามไว้ ครั้นเขาปฏิเสธก็ถูกชักชวนให้เขานาเนื้ อมาเองตามที่เห็ น
ว่าไม่ผิดกฎและแกล้งให้เขากินเนื้ อที่กษัตริ ยท์ รงมีพระบัญชาให้ใช้ถวายบูชา เขาจึง
ตอบว่า ‚คนวัยอย่างข้าไม่ใช่ พวกหน้าไหว้หลังหลอก ถ้าคนหนุ่ มสาวพบว่าเอลี อาซาร์ ซ่ ึ งอายุถึงเก้า สิ บปี กลับ ไปนับถื อศาสนาอื่ นแล้ว พวกเขาก็ อาจถู กล่ อให้ละทิ้ ง
ความเชื่ อก็ได้‛ แล้วพวกเขาก็เอาเอลี อาซาร์ ไปทรมาน เอลีอาซาร์ ตายอย่างกล้าหาญ
ในความเชื่อของเขา
ครั้งหนึ่ งนางซาโลมอเนี ยและบุตรอีกเจ็ดคนถูกกษัตริ ยท์ รงบังคับให้กินเนื้ อ
หมูแต่พวกเขาก็ตอบอย่างไม่เกรงว่า ‚เราพร้อมที่จะตายดีกว่าละเมิดบัญญัติของบิดา
ของเรา‛ แล้วกษัตริ ยก์ ็ทรงส่ งพวกเขาไปทรมานอย่างสาหัส พวกเขาถูกตัดลิ้น นิ้วมือ
นิ้วเท้า ถลกหนังหัว และถูกเผาในกระทะร้อนทั้งเป็ น พี่นอ้ งทั้งหกคนจึงได้เป็ นมรณสักขี กษัตริ ยท์ รงพยายามเกลี้ยกล่อมให้นอ้ งคนเล็กไม่ต่อต้านพระองค์ พระองค์ทรง
สัญญาว่า จะประทานรางวัล แก่ เขาและหันไปหามารดาของเขาเพื่ อทรงหารื อเพื่ อ
ช่วยชีวติ เขา แต่นางกลับก้มลงหาเขาและพูดว่า ‚โอ้บุตรของข้า จงอย่ากลัวผูท้ ี่ทรมาน
เจ้า แต่พี่น้องของเจ้านั้นมีค่านัก จงยอมรับความตายเสี ยเถิ ด ข้าจะได้รับเจ้าอีกครั้ ง
หนึ่ งในชี วิตนิ รันดรข้างหน้า ‛ กษัตริ ยจ์ ึงทรงสั่งประหารบุตรชายคนเล็กโดยให้รับ
ทรมานยิง่ กว่าพี่ชายทั้งหมด และในที่สุดแม่ก็ตายตามลูกไป ครอบครัวนี้ จึงได้ชื่อว่า
เป็ น แม็คคาบีครอบครัวมรณสั กขี
ปุโรหิ ตคนหนึ่งชื่อมัททาธิ อสั พร้อมบุตรชายห้าคนได้ลุกขึ้นมาปกป้ องความ
เชื่ อ ที่ แ ท้จ ริ ง และแผ่น ดิ น เกิ ด ของตน คนจ านวนมากที่ มี ศ รั ท ธาแก่ ก ล้า ในธรรม
บัญญัติของพระเจ้าต่างมาชุ มนุ มห้อมล้อมพวกเขา บุตรของมัททาธิ อสั คนหนึ่ งชื่ อว่า
ยูดาส แม็คคาบีอสั (ตั้งชื่อขึ้นตาม แม็คคาบีครอบครัวมรณสั กขี) เป็ นผูก้ ล้าหาญโดดเด่ นยิ่งนัก เขารบชนะพวกซี เรี ยโดยอาศัยทหารเพียงกลุ่ มเล็ก ๆ เท่านั้น เมื่ อเขาถู ก
กองทัพขนาดใหญ่ของซี เรี ย( 22,000 กาลังพล) ล้อมไว้ ในขณะที่พวกเขามีเพียงชาย
800 คน
เขาไม่ยอมถอยหนีศตั รู เขาจึงมอดดับไป

พันธสัญญาเดิม

315

ซีโมนน้องของเขาช่วยเอาชนะกองทัพซี เรี ยได้ในที่สุดและยึดกรุ งเยรู ซาเล็ม
จากพวกซี เรี ยได้ จึงทาการชาระพระวิหารให้บริ สุทธิ์ และปลดปล่อยประชาชนจาก
อานาจของกษัตริ ยก์ รี กทั้งหลาย ชาวยิวสานึ กในบุญคุณของซี โมนยิ่งนักจึงตั้งมัน่ ว่า
นับจากนี้ไปจนกว่าพระผูท้ รงช่วยให้รอดเสด็จมา ให้ผอู ้ าวุโสที่สุดของตระกูลซี โมน
เป็ นมหาปุโรหิตและปกครองประชาชน
หมายเหตุ
ดูในหนังสื อของแม็คคาบี
หมายเหตุผแู้ ปล : ในฉบับกษัตริ ยเ์ จมส์ หนังสื อเหล่ านี้ อยู่ในกลุ่ม 14 บท
หนังสื อของพันธสัญญาเดิม ฉบับกษัตริ ยเ์ จมส์ไม่ได้บรรจุเรื่ องราวของซี โมนไว้

จักรวรรดิโรมัน
คนทั่วโลกเฝ้ ารอพระเมสสิยาห์ (พระผู้ไถ่ )
เมื่อชาวยิวเป็ นอิสระจากจักรวรรดิของบรรดากษัตริ ยก์ รี กได้ไม่นานนัก ชาว
โรมัน ก็ ส ามารถพิ ชิ ต ดิ น แดนได้ท้ ัง หมดได้แ ละปราบปรามชาวยิ ว (64 ปี ก่ อ น
คริ สตกาล) พวกเขามอบหมายให้อนั ติพาเทอร์ จากตระกูล เอซาฟ ซึ่ งเป็ นทายาทของ
เอโดม มาเป็ นผูแ้ ทนทาหน้าที่ดูแลปาเลสไตน์ เขาฉลาดยิ่งในการสร้างความเชื่ อมัน่
ให้ฝ่ายโรมัน แต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถูกขังคุก
ถัดจากเขาไป บุ ตรชายของเขานามว่า เฮโรด หรื อเฮโรดผูย้ ิ่งใหญ่ ก็ไ ด้รับ
แต่งตั้งเป็ นผูว้ า่ การแคว้นกาลิลี เขาเป็ นคนหวาดระแวง ดุร้าย และ ฉลาดแกมโกง เขา
ก็เหมื อนบิ ดาตรงที่ เป็ นคนมี ความสามารถและได้รับความวางใจจากทางการของ
โรมันและได้รับแต่งตั้งเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกยิว กษัตริ ยเ์ ฮโรดทรงบูรณะพระวิหารใน
เยรู ซาเล็มเพราะทรงมีพระประสงค์จะเอาใจชาวยิว แม้พระองค์ทรงได้รับแต่งตั้งเป็ น
กษัตริ ยแ์ ต่ก็ทรงอยู่ใต้อานาจของ ซี ซาร์ จักรพรรดิแห่ งโรมัน นับตั้งแต่ชาวยิวตกอยู่
ใต้อานาจของโรมัน พวกเขาต้องขึ้นกับ อุปราชโรมัน ซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนจักรพรรดิโรมัน
อยู่เสมอ พวกยิวได้รับอนุ ญาตให้คงไว้ซ่ ึ ง สภาสู งสุ ด ซึ่ งเป็ นสภาของปุโรหิ ตและผู้
อาวุโสของชาวยิวไว้ได้ต่อไปแต่มีอานาจจากัด เป็ นต้นว่า สภาสู งสุ ดจะไม่สามารถ
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กาหนดโทษประหารชีวติ ได้หากไม่ได้รับอนุ ญาตจากผูป้ กครองของโรมันซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
มีอานาจสู งสุ ดในอิสราเอล
การที่จกั รวรรดิ โรมันควบคุ มทุกสิ่ งที่อย่างนั้นทาให้ความเชื่ อของพวกนอก
รี ตสั่นคลอน โรมถือเป็ นเมืองหลวงของโลกและเป็ นที่รวมของนักวิชาการ นักเขียน
พ่อค้า และ ตัวแทนประชาชาติท้ งั มวล แต่ละคนก็นาความเชื่อแบบนอกรี ตของตนเข้า
มา ครั้นเมื่อคนเหล่านี้เห็นวัตถุบูชาต่าง ๆ นานาของพวกนอกรี ต ก็เริ่ มมองว่าเทพของ
พวกนอกรี ตเหล่านี้มาจากการริ เริ่ มของพวกประชาชนเอง
พวกนอกรี ตหลายคนเริ่ มหมดศรั ทธาและสิ้ นหวังต่อวันข้างหน้า จึ งเอาแต่
หมกมุ่นอยู่ในสิ่ งบันเทิงเพื่อจะได้ลืมเสี ยไปจากใจ บางคนก็ทอ้ แท้หดหู่ และจบชี วิต
ลงด้วยการฆ่าตัวตาย
แต่คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเขากลับมองว่าโลกกาลังมุ่งไปสู่ หายนะ อย่างไรก็
ตาม พวกเขายังหวังว่าจะมี พระผู้ทรงช่ วยให้ รอด เสด็จมาจากที่ไหนสักแห่ ง ถ้าไม่มา
จากประชาชน ก็มาจากเบื้องบน ชาวยิวซึ่ งกระจัดกระจายไปทัว่ โลกหลังจากที่ถูกจับ
เป็ นเชลยที่บาบิโลนและที่ถูกจับเป็ นเชลยภายหลังจากนั้น ก็เผยแพร่ ข่าวเกี่ยวกับการ
ที่พระผูท้ รงช่วยให้รอดใกล้จะเสด็จมายังโลก ดังนั้นพวกคนที่ดีที่สุดในบรรดาพวก
นอกรี ตก็เริ่ มหันมาจับตาดูดินแดนทางตะวันออก นัน่ คือปาเลสไตน์
ในหมู่ชาวโรมันและพวกนอกรี ตอื่น ๆ นั้นมีความเชื่ อกันโดยทัว่ ไปว่าในไม่
ช้าทางทิศตะวันออกจะมีกษัตริ ยผ์ ทู ้ รงสรรพานุ ภาพทรงปรากฏขึ้นและจะทรงเป็ นผู ้
พิชิตโลกทั้งมวล
ในหมู่พวกยิวที่ปาเลสไตน์เองก็เฝ้ ารอคอยการเสด็จมาของพระเมสสิ ยาห์
อย่ า งใจจดใจจ่ อ ทุ ก คนรู ้ สึ ก ได้ ถึ ง เวลาที่ ค าพยากรณ์ ใ กล้จ ะเป็ นจริ งและการ
ปลดปล่อยชาวอิสราเอลที่ใกล้เข้ามา
ค าพยากรณ์ ข องผูเ้ ผยพระวจนะดาเนี ย ลเกี่ ย วกับ วัน ที่ พ ระคริ ส ต์จ ะทรง
ปรากฏพระองค์น้ ันแม่ นย านัก ท่ า นพยากรณ์ ว่า หลัง จากเจ็ดสิ บ สั ป ดาห์ ใ นช่ วงปี
เหล่านั้นได้สิ้นสุ ดลง อาณาจักรที่สี่อนั ยิง่ ใหญ่จะผงาดขึ้นในช่วงเวลาที่พระผูท้ รงช่วย
ให้รอดจะเสด็จมาถึง นี่เป็ นการระบุเวลาในการปรากฏพระองค์อย่างเฉพาะเจาะจง
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ทุกครั้งที่มีผเู ้ ทศน์สั่งสอนเด่น ๆ ขึ้นมา ทุกคนจะถามขึ้นมาโดยอัตโนมัติวา่ นี่
คือพระคริ สต์ใช่ หรื อไม่ แม้แต่พวกสะมาเรี ยที่เป็ นกึ่ งนอกรี ตก็ยงั หวังว่าในเร็ ววันนี้
พระคริ ส ต์พ ระผูท้ รงช่ วยให้ ร อดจะเสด็ จ มา พระองค์จะทรงแก้ปั ญหาที่ เ ป็ นข้อ
ถกเถี ยงกันระหว่างพวกเขากับพวกยิวในเรื่ องเกี่ ยวกับความเชื่ อ น่าเศร้ าใจที่ไม่ได้มี
เพียงแค่พวกนอกรี ตเท่านั้นที่จินตนาการถึ งพระคริ สต์อย่างผิด ๆ แต่พวกยิวเองก็ยงั
เป็ นเช่นนั้นด้วย พวกเขาไม่ได้วาดภาพพระองค์อย่างผูเ้ ผยพระวจนะอิสยาห์และผูเ้ ผย
พระวจนะ ท่านอื่น ๆ ที่เป็ นตัวแทนของพระองค์ ว่าจะทรงเป็ นผูท้ รงแบกรับบาปของ
เรา ทรงทุกข์ทรมานเพื่อเรา และทรงถูกพิพากษาลงโทษจนถึ งแก่พระชนม์ชีพทั้งที่
ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ พวกยิวไม่ทราบว่าพระคริ สต์พระผูท้ รงช่ วยให้รอดจะเสด็จมายัง
โลกเพื่อทรงสั่งสอนประชาชนให้รักพระเจ้าและรักกันและกันโดยอาศัยแบบอย่าง
พระวาจา การกระทา และความทุกข์ทรมาน พวกเขาไม่ปรารถนาจะเห็ นพระคริ สต์
ทรงเป็ นเช่ นนี้ แต่ หวัง ว่า พระองค์จ ะทรงเป็ นผูย้ ิ่ง ใหญ่ แห่ ง โลกและทรงรุ่ ง โรจน์
ดังนั้น พวกเขาจึ งคิ ดว่าพระคริ ส ต์จะเสด็จมายังโลกอย่างรุ่ งโรจน์และจะทรงเป็ น
กษัตริ ยใ์ นทางโลกเหนือชาวยิว แล้วพระองค์จะทรงปลดปล่อยชาวยิวจากอานาจของ
โรมและจะทรงเป็ นผูพ้ ิชิตโลกทั้งมวล และชาวยิวจะได้อยูเ่ หนื อประชาชนทั้งปวงใน
โลก
มี ผูม้ ี จิตศรั ทธาและชอบธรรมเพียงไม่กี่ คนที่ เฝ้ ารอพระคริ สต์ด้วยความอ่อนน้อม
ความศรัทธา และความรัก พวกเขาหวังว่าพระผูท้ รงช่วยโลกให้รอดที่แท้จริ งจะทรง
มาปลดปล่อยประชาชนจากการตกเป็ นทาสของบาปและอานาจชัว่ ร้ าย พระองค์จะ
ทรง ‚เหยียบหัวงู พิษ‛ ดัง่ ที่ พระเจ้าตรั สกับคนพวกแรกในสวรรค์ไว้ เพื่อทรงช่ วย
ประชาชนจากความตายอันเป็ นนิรันดร์ และเพื่อทรงเปิ ดประตูอาณาจักรสวรรค์เพื่อ
ชี วิตอันมี ความสุ ขนิ รันดร์ ร่วมกับผูย้ ิ่งใหญ่ทายาทของเอโดมทรงครองราชย์เหนื อ
พวกยิวในรัชสมัยของออกัสตัสจักรพรรดิแห่งโรมัน
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จักรพรรดิ์แห่ งอาณาจักรโรมมัน (ซีซ่า) ออกัสติน ผูด้ ารงค์ตาแหน่งจักรพรรดิ์ เมื่อครั้งพระเยซูทรงประสู ติ

ปาเลสไตน์

ดินแดน ปาเลสไตน์ซ่ ึ งเป็ นแผ่นดิ นที่ พระผูท้ รงช่ วยให้รอดทรงดารงพระชนม์ชีพนั้น เป็ นดิ นแดนขนาดเล็กที่ ยาวโดยมี ความยาวประมาณ 150 ไมล์ และมี
ความกว้างประมาณ 80 ไมล์ ตั้งอยูบ่ นชายฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
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ทางเหนื อของปาเลสไตน์มีแคว้น กาลิลี อยู่ตรงบริ เวณทางลาดของภู เขา
เลบานอน กาลิลีเป็ นที่ที่สวยงามที่สุดของปาเลสไตน์เนื่ องจากมีเนินเขาสวยงามราว
กับภาพวาด มีทุ่งหญ้าสี เขียว และมีสวนหลายแห่ง และมีสถานที่สาคัญคือ ทะเลกาลิลี
ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ในชื่ อทะเลสาบเก็นเนซาเร็ ท หรื อทิเบริ อสั ที่แห่ งนี้ มีความยาวกว่าสิ บ
สองไมล์และกว้างประมาณ ๕ ไมล์เศษ ในยุคของพระผูท้ รงช่ วยให้รอดนั้น ชายฝั่ ง
ทะเลนี้ถูกปกคลุมด้วยพืชผักเขียวชอุ่ม โดยมีท้ งั ต้นปาล์ม สวนองุ่น มะเดื่อ อัลมอนด์
และยี่โถ เมืองที่สวยงาม ทั้งคาเปอรนาอุม ทิเบริ อสั โคราซิ น และ เบธไซดา ก็ต้ งั อยู่
บนชายฝั่ งทะเลนี้ และมีขนาดไม่ใหญ่แต่มีประชากรหนาแน่น พลเมืองนั้นมีชีวิตอยู่
อย่า งเรี ย บง่ า ยและขยันขันแข็ง พวกเขาเพาะปลู ก บนที่ ดินทุ ก แปลงและมี กิ จการ
พาณิ ชย์และการค้าขายหลายรู ปแบบ โดยมีสินค้าประมงเป็ นหลัก

ปาเลสไตน์ในยุคของพระผูท้ รงช่วยให้รอด
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ทางใต้ของกาลิลีเป็ นที่ต้ งั ของ สะมาเรีย ชาวสะมาเรี ยนั้นขัดแย้งกับชาวยิวอยู่
เป็ นนิ ตย์ พวกเขาถึ งกับสร้ างพระวิหารแยกออกมาต่างหากบนภูเขาเยริ ซิมเพื่อจะได้
ไม่ตอ้ งไปที่เยรู ซาเล็ม
ส่ วนที่ใหญ่ที่สุดของปาเลสไตน์น้ นั อยู่ทางใต้ของสะมาเรี ยคือ ยูเดีย ซึ่ งมีที่
ราบในภาคตะวันตกสลับกับแม่น้ าสายเล็ก ๆ ที่ไหลลงทะเลเมดีเตอร์ เรเนี ยน ที่ราบนี้
ค่อย ๆ ชันขึ้ นไปทางตะวันออกและล้อมรอบด้วยเนิ นเขาของยูเดี ย ที่ แห่ งนี้ เป็ นที่
เลื่ องลือมาแต่โบราณในเรื่ องความอุดมสมบูรณ์ ทางลาดชันของเนิ นเขาในยูเดี ยเต็ม
ไปด้วยสี เขียว ปกคลุมด้วยดงมะกอก และเมื่อขึ้นเขาไปไกลขึ้นและสู งขึ้นก็จะยิง่ เต็ม
ไปด้วยหิ นและแห้งแล้งมากขึ้น เยรู ซาเล็ม อันยิ่งใหญ่และเป็ นเมืองหลวงของยูเดี ย
และปาเลสไตน์ท้ งั ปวงตั้งอยูร่ ะหว่างเนินเขาเหล่านี้
แม่น้ าที่ ยาวที่ สุดในปาเลสไตน์คือ แม่ น้าจอร์ แดน ซึ่ งมี จุดกาเนิ ดจากภูเขา
เลบานอนโดยเป็ นลาธารใสบนภูเขา กระแสน้ าไหลไปตามภูเขาเกิ ดเป็ นแม่น้ าสาย
หนึ่ ง ซึ่ ง ไหลลงและก่ อเกิ ด เป็ นทะเลสาบกาลิ ลี และแม่ น้ า จอร์ แดนไหลออกจาก
ทะเลสาบนี้ เป็ นน้ าเชี่ ยวซึ่ งมีชายฝั่ งที่ต่าและเต็มไปด้วยต้นไม้ ซึ่ งในสมัยนั้นเรี ยกว่า
หุ บเขาแห่ งแม่น้ าจอร์ แดน และยิ่งใกล้ยเู ดี ยเข้าไป ชายฝั่ งของแม่น้ าจอร์ แดนก็สูงขึ้น
และแห้งแล้งมากขึ้น เต็มไปด้วยโขดหิ นและปราศจากพืชพรรณใด ๆ มีเพียงลาคลอง
ตามแนวแม่น้ าจอร์ แดนเท่านั้นที่ปกคลุมด้วยต้นกกอย่างแน่ นขนัด ที่นี่มีจระเข้อาศัย
และมีสัตว์ร้ายซ่อนตัวอยู่ จอห์นผูใ้ ห้รับบัพติศมาอาศัยและสั่งสอนประชาชนอยูท่ ี่ฝั่ง
แม่น้ าจอร์ แดนนี้ เอง ที่สุดสายแม่น้ าจอร์ แดนนั้นไหลลงสู่ พ้ืนที่ที่เป็ นป่ าดิบและไม่มี
คนอาศัยอยูแ่ ละหายไปในเดดซี
ปั จจุบนั นี้เราเรี ยกดินแดนปาเลสไตน์วา่ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เพราะได้รับความ
ศักดิ์สิทธิ์ จากพระชนม์ชีพของพระผูท้ รงช่วยให้รอด
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การกาเนิดของนางมารีย์พรหมจารีผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์
ครั้นจวนได้เวลาแห่ งการถื อกําเนิ ดของพระผูก้ อบกูโ้ ลกนั้น ณ แคว้นกาลิ ลี
แห่ งนาซาเรธได้มีผสู ้ ื บเชื้ อสายของกษัตริ ยด์ าวิดคือยัวคิมพร้อมด้วยนางอันนาผูเ้ ป็ น
ภรรยาอาศัยอยู่ ทั้งสองเป็ นคนชอบธรรมและผูค้ นต่างทราบโดยทัว่ ว่าทั้งคู่มีบรรพ
บุรุษเป็ นกษัตริ ย ์ ทั้งยังเป็ นผูอ้ ่อนน้อมถ่อมตนและมีจิตเป็ นกุศล

การกําเนิดของนางมารี ยพ์ รหมจารี ผทู ้ รงศักดิ์สิทธิ์
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ตลอดชี วิตของทั้งคู่ล้วนเปี่ ยมด้วยความรั กต่อพระเจ้าและผูค้ น ทั้งคู่ชรา
มากแล้วแต่ก็ยงั ไม่มีบุตรทําให้ท้ งั สองเศร้าโศกยิง่ นัก อย่างไรก็ดี ทั้งสองยังคงวิงวอน
พระเจ้าเพื่อประทานบุตรให้ตน โดยอธิ ษฐานว่าหากตนมีบุตรก็จะทําพิธีถวายบุตรแด่
พระองค์ ในเวลานั้น ชาวยิ ว ทุ ก คนต่ า งหวัง ว่ า ทายาทของตนจะมี ส่ ว นร่ ว มใน
อาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์ซ่ ึ งก็คือพระคริ สต์ผชู ้ ่วยให้รอด ดังนั้น ชาวยิวทุกคนที่ไม่
มีบุตรจึงถูกดูแคลนเพราะถือว่าเป็ นการลงโทษอย่างรุ นแรงจากพระเจ้าอันเนื่ องจาก
บาปของผูน้ ้ นั ยัวคิ มเองก็ถูกดูแคลนเช่ นนั้นมากเป็ นพิเศษด้วยเป็ นถึ งผูส้ ื บเชื้ อสาย
ของกษัตริ ยด์ าวิดซึ่ งพระคริ สต์ตอ้ งถือกําเนิดจากเมล็ดพันธุ์ของเขา
ยัวคิมและอันนาเป็ นผูม้ ีความอดทน ความศรั ทธาอันยิ่งใหญ่ ความรักต่อ
พระเจ้าและต่อกันและกัน พระเจ้าจึงประทานความเปรมปรี ด์ ิ แก่พวกเขา ยามที่พวก
เขาก้าวเข้าสู่ ป ลายทางของชี วิตนั้น ทั้งสองได้ให้กาํ เนิ ดบุ ตรี และตั้ง ชื่ อบุ ตรี น้ ันว่า
มารี ย์ อันเป็ นไปตามบัญชาของทูตองค์ หนึ่ งของพระเจ้า การกําเนิ ดของนางมารี ย ์
นํามาซึ่ งความยินดีไม่เฉพาะต่อบิดามารดาของนางเท่านั้นแต่ยงั แผ่ไปถึงผูค้ นทั้งปวง
เพราะนางได้ถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าโดยพระเจ้าให้เป็ น พระมารดาแห่ งพระบุตรของ
พระเจ้ า พระผู้ทรงกอบกู้โลก พระศาสนจักรออร์ โธด็ อกซ์อนั ศักดิ์ สิทธิ์ มีการเฉลิ ม
ฉลองการถื อกําเนิ ดของนางมารี ยพ์ รหมจารี ผูท้ รงศักดิ์ สิ ทธิ์ โดยถื อเป็ นวันหนึ่ งใน
เทศกาลสําคัญของพระศาสนจักรในวันที่ 8 กันยายน ( 21 กันยายน ปฏิทินใหม่)
บทสรรเสริญ (ตาปาเรี่ยน)
การประสู ติของพระนางมารี ยพ์ รหมจารี ยเ์ จ้า ผูท้ รงมอบความหวังให้แก่ โลกทั้งมวล
เพราะว่าจากพระนางนั้นจะได้ทรงมีพระคริ สต์เจ้าผูเ้ ป็ นตะวันฉายแสงที่แท้จริ ง ผูท้ ี่
จะทรงทลายคําสาปทั้งมวลลง พระองค์ทรงมอบพระพร และทรงทลายความมรณา
สิ้ น ทรงมอบชีวิตอันเป็ นนิรันดร์ แก่พวกเรา
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นางมารีย์พรหมจารีผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์เสด็จเข้ าสู่ พระวิหาร
เมื่อนางมารี ยพ์ รหมจารี มีอายุยา่ งสามปี บิดามารดาผูเ้ ปี่ ยมศรัทธาของนาง
ได้เตรี ยมการเพื่อทําตามสัญญา ทั้งสองเรี ยกชุ มนุ มญาติ พี่น้อง เชื้ อเชิ ญมิ ตรรุ่ นราว
คราวเดี ยวกับ บุ ตรี ของตน แต่งตัวให้นางด้วยอาภรณ์ ที่ ดีที่ สุด ตามด้วยผูค้ นที่ ร้อง
เพลงสรรเสริ ญพระเจ้า ทั้งสองนํานางเข้าสู่ พระวิหารที่กรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อทําพิธีถวาย
ตัวแด่พระเจ้า นางพร้ อมด้วยสหายเดิ นถื อเทียนที่ส่องแสงสว่าง ในขณะที่กาํ ลังร้ อง
เพลงสรรเสริ ญ พระเจ้า อยู่น้ ันหัว หน้า พระสงฆ์พ ร้ อ มด้ว ยบรรดาพระสงฆ์ก็ เ ดิ น
ออกมาจากพระวิหารเพื่อมาต้อนรับ

นางมารี ยพ์ รหมจารี ผทู ้ รงศักดิ์สิทธิ์เสด็จเข้าสู่พระวิหาร
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อาศัยการสวดภาวนาด้วยความศรัทธา ยัวคิมและอันนาได้พามารี ยเ์ ดิน
มาถึงบันไดขั้นแรกที่ข้ ึนพระวิหาร โดยบันไดดังกล่าวมีสิบห้าขั้นซึ่ งตรงกับจํานวน
บทเพลงสดุดีที่พระสงฆ์สวดมนต์เมื่อเข้าไปในพระวิหาร

การนาถวายพรหมจารีย์มารีเจ้ าสู่ พระวิหาร

นักบุญยัวคิมและนักบุญอันนา

ณ ที่น้ นั มารี ยใ์ นวัยสามขวบได้ปีนป่ ายบันไดที่สูงชันด้วยตนเองโดยไม่มี
ใครช่วยเหลือ หัวหน้าพระสงฆ์รอพบนางที่บนั ไดขั้นสู งสุ ดดังเช่นที่ปฏิบตั ิตามปกติ
ต่ อผูท้ ี่ ม าถายตัวต่ อ พระเจ้า จากนั้น พระวิญญาณบริ สุ ท ธิ์ ทรงบันดาลให้ หัวหน้า
พระสงฆ์พานางเข้าสู่ ความศักดิ์ สิ ทธิ์ แห่ งความศักดิ์ สิทธิ์ ทั้งหลาย บริ เวณนี้ เป็ นที่ ที่
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ศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดในพระวิหาร ไม่อนุ ญาตให้ผใู ้ ดเข้าไปได้นอกจากหัวหน้าพระสงฆ์ซ่ ึ ง
จะเข้าไปเพียงปี ละครั้งเท่านั้น พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ประทานแสงสว่างแก่หวั หน้า
พระสงฆ์ให้ท ราบว่ามารี ยซ์ ่ ึ ง เป็ นเด็ก ผูห้ ญิ ง ที่ ถู ก เลื อกนั้นคู่ ค วรที่ จะย่า งเข้ามาใน
บริ เวณที่ ศ กั ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ สุ ด พระเจ้า ทรงกํา หนดให้นางเป็ นมารดาแห่ ง พระบุ ตรของ
พระองค์ผซู ้ ่ ึ งจะแผ้วถางหนทางให้ผคู ้ นทั้งมวลเข้าสู่ อาณาจักรแห่งสวรรค์
ยัวคิมและอันนาทําตามที่ได้ให้สัญญาไว้ โดยเดินทางกลับไปและปล่อยให้
มารี ยอ์ ยูท่ ี่พระวิหาร ณ ที่น้ นั นางพร้อมด้วยเด็กผูห้ ญิงคนอื่น ๆ ได้ศึกษาธรรมบัญญัติ
ของพระเจ้าและการเรื อน นางสวดภาวนาอย่างขันแข็ง ศึกษาพระคัมภีร์และถือศีลอด
อย่างเคร่ งครัด นางอาศัยอยู่ที่นนั่ ประมาณสิ บเอ็ดปี และเติบโตขึ้นด้วยจิตศรัทธาอัน
แรงกล้า พร้อมที่จะพลีทุกอย่างถวายแด่พระเจ้า ทั้งยังเป็ นผูเ้ จียมตนและมีความเพียร
นางมารี ยผ์ ูท้ รงศัก ดิ์ สิ ทธิ์ ยิ่งได้ตดั สิ นใจพลี ชี วิตแด่ พ ระเจ้า แต่เพีย งผูเ้ ดี ย ว
ด้ว ยเหตุ น้ ี นางจึ ง สั ญ ญาว่ า จะไม่ ส มรส นั่น หมายความว่ า นางจะถื อ พรหมจารี
ตลอดไป พระวิญญาณบริ สุทธิ์ และบรรดาทูตสวรรค์ได้ทรงปกปั กรักษาเด็กหญิงผู้
เปี่ ยมศรัทธาผูน้ ้ ี
พระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมฉลองการเสด็จเข้าสู่ วิหารของ
นางมารี ยพ์ รหมจารี ผทู ้ รงศักดิ์ยงิ่ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน (4 ธันวาคม ปฏิทินใหม่) ซึ่ ง
วัน นี้ ถื อ เป็ นวัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ สํ า คัญ ซึ่ งมี บ ทเพลงสรรเสริ ญ ชื่ อ ผู้ ที่ ม าล่ ว งหน้ า ตาม
เจตจานงอันประเสริ ฐของพระเจ้ าที่มีต่อมนุษย์ เราจะเริ่ มร้องเพลง ‚พระคริสต์ ทรง
กาเนิด…‛ ในการสวดภาคเช้าของวันศักดิ์สิทธิ์ น้ ี
บทสรรเสริญ (ตาปาเรี่ยน)
วันนีค้ ือการตอบรับพระพรของพระเจ้ า และการเทศนาเกี่ยวกับการช่ วยกู้ให้ รอดของ
เหล่ ามวลมนุษย์ เพราะในพระวิหารแห่ งพระองค์ มีการเฉลิมฉลองของการปรากฏขึน้
ของพรหมจารีย์เจ้ า และทั้งหมดเป็ นการพิสูจน์ ของพระคริ สต์ และพวกเราเปล่ งสดุดี
แด่ พระนาง ขอจงยินดี ผู้ทรงก่ อกาเนิด การเติมเต็มแห่ งความหวังในพวกเรา
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พระนางมารีย์พรหมจารีผู้ศักดิ์สิทธิ์และโยเซฟ
เมื่อนางมารี ยพ์ รหมจารี อายุยา่ งเข้าสิ บสี่ ปี ซึ่ งตามกฎแล้วนางต้องออกจาก
วิหาร นางไม่ได้กลับไปหาบุพการี หรื อแต่งงาน ยัวคิมและอันนาได้พกั ผ่อนไปแล้ว
ในเวลานั้น บรรดาพระสงฆ์ปรารถนาให้นางสมรส แต่นางได้แถลงไขแก่พวกท่าน
ถึ ง คํา มัน่ ที่ น างได้ใ ห้ไ ว้แก่ พ ระเจ้า ที่ จะถื อครองพรหมจรรย์ตลอดไป ดัง นั้นแล้ว
บรรดาพระสงฆ์โดยอาศัยการดลใจจากพระเจ้าจึงได้หมั้นหมายนางกับโยเซฟซึ่ งเป็ น
ญาติห่าง ๆ คนหนึ่งที่มีอายุ 80 ปี เพื่อให้เขาดูแลและปกป้ องพรหมจรรย์ของนาง
โยเซฟพํานักอยูท่ ี่นาซาเรธ เขาสื บเชื้ อสายมาจากราชวงศ์ของดาวิด แต่เขาก็
ไม่ได้ร่ าํ รวยหากแต่เป็ นเพียงช่างไม้
นางมารี ยพ์ รหมจารี อาศัยอยูใ่ นบ้านของโยเซฟ ดํารงชีวิตอย่างสมถะและ
สันโดษดังเช่นที่เคยเป็ นอยูท่ ี่พระวิหาร ยามว่างนางอ่านพระคัมภีร์และสวดภาวนาแด่
พระเจ้า
หมายเหตุ: นี่เป็ นเพียงการสรุ ปย่อเกี่ยวกับการกําเนิดของพระมารดาพระ
เจ้าและวัยเยาว์ของนางตามเรื่ องเล่าอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เก็บรักษาไว้ ณ ศาสนจักรออร์ โธดอกซ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ ดว้ ยความเคารพ (เกี่ยวกับ เรื่ องเล่าอันศักดิ์สิทธิ์ ดูที่ภาค 4 ว่า
ด้วยความเชื่อและชีวติ ของชาวคริ สต์ ตอน ‚ว่าด้วยการเผยองค์โดยพระเจ้าด้วย
อัศจรรย์ เกี่ยวกับเรื่ องราวเล่าอันศักดิ์สิทธิ์ และพระคัมภีร์)
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ทูตสวรรค์ ประกาศเรื่องการกาเนิดของผู้มาล่ วงหน้ า
พระเจ้าตรัสผ่านทางผูเ้ ผยพรวจนะมาลาคีไว้ล่วงหน้าว่าก่อนพระคริ สต์พระ
ผูช้ ่วยให้รอดจะทรงกําเนิดบนโลกนั้น ผู้มาล่ วงหน้ า ซึ่ งหมายถึงผูท้ ี่มาก่อนพระผูช้ ่วย
ให้รอดนั้นจะปรากฏขึ้น โดยผูม้ าล่วงหน้านั้นจะเป็ นผูเ้ ผยพรวจนะที่ยิ่งใหญ่ เขาจะ
ประกาศต่อผูค้ นถึงการสําแดงองค์ในเวลาอันใกล้ของพระคริ สต์ และเตรี ยมพวกเขา
ให้พร้อมเพื่อพบกับพระคริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอด
ทั้งนี้ ก่อนที่ผมู ้ าล่วงหน้าจะเกิดนั้น พระเจ้าทรงเลือกเศคาริ ยาห์ผเู ้ ป็ น
พระสงฆ์และเอลิซาเบธผูเ้ ป็ นภรรยา
ทั้งสองเป็ นญาติของนางมารี ยพ์ รหมจารี ผู ้
ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งคู่อยูใ่ นวัยชราและไม่มีบุตร พวกเขาสวดภาวนาต่อพระเจ้าด้วยศรัทธา
ขอให้พระองค์นาํ พวกเขาให้พน้ จากความทุกข์ดงั กล่าว
วันหนึ่งขณะที่เศคาริ ยาห์กาํ ลังช่วยงานในวิหารที่กรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่อเขาเข้า
ไปในที่สักการะเพื่อจุดกํายาน ทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าได้ปรากฏต่อเขาซึ่ งยืน
อยูท่ างขวามือของโต๊ะที่กาํ ยานจุดอยู่ เศคาริ ยาห์รู้สึกสับสนและหวาดกลัว ทูตสวรรค์
กล่าวกับเขาว่า ‚อย่ากลัวเลย เศคาริ ยาห์ เพราะคําภาวนาของเจ้าได้รับการสดับฟัง
และเอลิซาเบธภรรยาของเจ้าจะให้กาํ เนิดบุตรชายแก่เจ้า เจ้าจงตั้งชื่ อเขาว่ายอห์น เจ้า
จะมีความรื่ นเริ งและความยินดี เพราะเขาจะเป็ นคนสําคัญในสายพระเนตรของพระ
เจ้าและเขาจะเปี่ ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แม้อยูใ่ นครรภ์มารดา และลูกหลาน
ของอิสราเอลจะหวนคืนสู่ พระเจ้าของพวกเขา‛ เขาจะมาก่อน ซึ่ งหมายความว่าเขาจะ
เป็ นผูม้ าล่วงหน้าพระผูช้ ่วยให้รอด ‚และเขาจะไปก่อนพระองค์ดว้ ยจิตวิญญาณและ
อํานาจแห่งเอลิยาห์ เพื่อเตรี ยมผูค้ นให้พร้อมสําหรับพระเจ้า‛ เศคาริ ยาห์ต้ืนตันยิง่ นัก
แต่ไม่ได้เชื่ อในทันที เขากล่าวว่า ‚ข้าจะรู ้ได้อย่างไรเล่าเพราะข้าก็แก่ชราและภรรยา
ของข้าก็เจ็บป่ วยมาหลายปี ‛ ทูตสวรรค์กล่าวตอบว่า ‚เราคือกาเบรี ยลผูย้ นื อยูเ่ ฉพาะ
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พระพักตร์ พระเจ้าและถูกส่ งให้มาพูดกับท่าน ดูเถิด ท่านจะเป็ นใบ้และจะพูดไม่ได้
จนกว่าจะถึงวันที่สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ปรากฏเพราะเจ้าไม่เชื่อคําพูดของเรา‛
ในเวลาเดียวกัน ผูค้ นที่สวดภาวนาเฝ้ ารอเศคาริ ยาห์และแปลกใจที่เขาเข้าไป
ในที่สักการะในวิหารนานมาก เขาเดินออกมาโดยไม่พดู จากับใคร ได้แต่ใบ้ท่าทาง
ทุกคนจึงได้เข้าใจว่าเขาได้พบเห็นอะไรบางอย่างในที่สักการะ เมื่อเศคาริ ยาห์ช่วยงาน
ที่วหิ ารในวันนั้นเสร็ จแล้วก็กลับบ้านไป
เมื่อเอลิซาเบธรู ้วา่ พระเจ้าได้ยกย่องพวกเขาอย่างมาก นางซ่อนความปี ติจาก
ผูค้ นด้วยความถ่อมตนและขอบคุณพระเจ้า
หมายเหตุ : วาระอันศักดิ์สิทธิ์ น้ ีปรากฏในพระวรสารนักบุญลูกา (ลก. 1: 525) ซึ่งเป็ นอัครสาวกและผูจ้ ารึ กพระวรสาร

สถานที่เกิดของนักบุญยอห์นผูใ้ ห้รับบัพติศมา
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ข่ าวประเสริฐต่ อพระนางมารีย์พรหมจารีผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์
หกเดือนหลังจากที่ทูตสวรรค์ปรากฏต่อเศคาริ ยาห์ พระเจ้าได้ส่งอัครเทวดา
กาเบรี ยลมาที่เมืองนาซาเรธเพื่อพบกับนางมารี ยพ์ รหมจารี ผทู ้ รงศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกับ
ข่าวที่น่ายินดีวา่ พระเจ้าได้ทรงเลือกนางให้เป็ นพระมารดาของพระผูก้ อบกูโ้ ลก
อัครเทวดาปรากฏตัวที่บา้ นของโยเซฟผูป้ ระเสริ ฐในขณะที่นางมารี ยก์ าํ ลัง
ศึกษาพระคัมภีร์ ท่านกล่าวว่า

การประกาศ
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.‛จงชื่นชมยินดีเถิด ผูเ้ ปี่ ยมด้วยพระหรรษทาน (หมายถึงเต็มไปด้วยพระ
เมตตาของพระเจ้า อํานาจของพระจิต) พระเจ้าสถิตกับท่าน : ผูม้ ีบุญกว่าหญิงใด ๆ‛
ฝ่ ายมารี ยก์ ็ตกใจเพราะคําของทูตนั้นพลางคิดว่าคําทักทายนั้นจะหมายว่า
อะไร
แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า ‚มารี ยเ์ อ๋ ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็ นที่
พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จงตั้งชื่อบุตร
นั้นว่า เยซู บุตรนั้นจะเป็ นใหญ่ และจะทรงเรี ยกว่าเป็ นบุตรของพระเจ้าสู งสุ ด
พระองค์จะทรงครองราชย์ตลอดนิรันดร‛
ฝ่ ายมารี ยท์ ูลถามอัครเทวดาด้วยความสงสัยว่า ‚เหตุการณ์น้ นั จะเป็ นไป
อย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้ายังหาได้ร่วมกับชายไม่‛
ทูตสวรรค์ตอบนางว่าทุกอย่างจะเป็ นไปโดยอํานาจของพระเจ้าผูท้ รงสรร
พานุภาพ ‚พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์ เดชของผูส้ ู งสุ ดจะปก
เธอ เหตุฉะนั้นบุตรที่จะเกิดมานั้นจะได้เรี ยกว่าวิสุทธิ์ และเรี ยกว่าพระบุตรของพระ
เจ้า ดูซิ นางเอลิซาเบธญาติของเธอชราแล้วก็ยงั ตั้งครรภ์มีบุตรเป็ นชายด้วย บัดนี้นาง
นั้นที่คนถือว่าเป็ นหญิงหมันก็มีครรภ์ได้หกเดือนแล้ว เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่ งใดซึ่ ง
พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้‛
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มารี ยจ์ ึงกล่าวด้วยความนอบน้อมว่า ‚ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็ นทาสี ของพระเป็ น
เจ้า ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็ นไปตามคําของท่าน‛
และอัครเทวดากาเบรี ยลจึงจากเธอไป
พระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมฉลองการประกาศต่อนางมา
รี ยพ์ รหมจารี ผทู ้ รงศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 25 มีนาคม (7 เมษายน ไม่ระบุ) งานฉลองการ
ประกาศถือเป็ นหนึ่งในการฉลองที่ใหญ่ที่สุด คําว่าการประกาศ (annunciation) ใน
ภาษารัสเซียและภาษากรี กหมายถึง ‚ข่าวดี‛ หรื อ ‚สาสน์แห่งความยินดี‛ ซึ่ งเป็ นข่าว
ที่วา่ การปลดเปลื้องมนุษย์จากบาปและความตายชัว่ นิรันดร์ ได้เริ่ มต้นขึ้นแล้ว
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บทสรรเสริญ (ตาปาเรี่ยน)
วันนีค้ วามรอดของพวกเราได้ เริ่มต้ นขึน้ แล้ ว คือการเปิ ดเผยถึงความลับ ที่มี
วัตถุ ประสงค์ อันเป็ นนิ รันดร์ พระบุตรแห่ งพระเจ้ า จะถือกาเนิ ดเป็ นบุตรของพระ
นางพรหมจารี ทีเ่ ทพกาเบรียลได้ แจ้ งข่ าวประเสริฐ ดังนั้นพวกเราทั้งมวลรวมทั้งทวย
เทพ ของเปล่ งสะดุดี ด้ วยความยินดี ในพรประเสริฐทีพ่ ระเจ้ าทรงสถิตกับพระนาง

นางมารีย์พรหมจารีผ้ทู รงศักดิ์สิทธิ์ยงิ่ เยีย่ มนางเอลิซาเบธผู้
ประเสริฐ
นางมารี ย์ พ รหมจารี ย์ ผู ้ ท รงศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ ยิ่ ง ทราบจากทู ต สวรรค์ ว่ า
นางเอลิ ซ าเบธญาติ ข องพระนางและเป็ นภรรยาของเศคาริ ย าห์ ก าํ ลังจะให้ก าํ เนิ ด
บุตรชายในเร็ ววันจึงได้รีบรุ ดไปเยีย่ มนาง

เมื่อนางไปถึงเรื อนของนางเอลิซาเบธและทักทายปราศรัยนาง เมื่อนาง
เอลิซาเบธได้ยนิ คําปราศรัยของมารี ย ์
นางเอลิซาเบธก็เต็มไปด้วยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ และทราบว่ามารี ยไ์ ด้รับเกียรติเป็ นมารดาพระเจ้า จึงร้องเสี ยงดังว่า ‚ใน
บรรดาสตรี ท่านได้รับพระพรมาก และทารกในครรภ์ของท่านก็ได้รับพระพรด้วย
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เป็ นไฉนข้าพเจ้าจึงได้ความโปรดปรานเช่นนี้ คือ มารดาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ข้าพเจ้าได้มาหาข้าพเจ้า‛
นางมารี ยพ์ รหมจารี ผทู ้ รงศักดิ์สิทธิ์ ยงิ่ ตอบนางเอลิซาเบธ สรรเสริ ญพระเจ้า
และกล่าวว่า ‚จิตใจของข้าสรรเสริ ญพระเจ้า และจิตวิญญาณของข้ามีความยินดีใน
พระเจ้าพระผูช้ ่วยให้รอด เพราะพระองค์ใส่ ใจต่อหญิงผูต้ ่าํ ต้อย และดูเถิด นับต่อจาก
นี้ไป ชนทุกรุ่ นจะเรี ยกข้าว่าผูไ้ ด้รับพระพร เพราะพระองค์ทรงกระทําสิ่ งที่ยงิ่ ใหญ่กบั
ข้า พระนามของพระองค์ก็บริ สุทธิ์ และพระกรุ ณาของพระองค์มีแก่บรรดาผูย้ าํ เกรง
พระองค์ทุกชัว่ อายุสืบไป‛ นางมารี ยอ์ าศัยอยูด่ บั นางเอลิซาเบธประมาณสามเดือน
แล้วจึงกลับไปยังบ้านของตนที่นาซาเรธ
พระเจ้ายังทรงได้แจ้งแก่โยเซฟผูช้ ราและประเสริ ฐถึงกําเนิดของพระผูช้ ่วย
ให้รอดที่กาํ ลังจะเสด็จมาโดยอาศัยนางมารี ยพ์ รหมจารี ผศู ้ กั ดิ์สิทธิ์ ทูตสวรรค์องค์
หนึ่งของพระเจ้าปรากฏต่อเขาในความฝัน
เผยแก่เขาว่านางมารี ยพ์ รหมจารี ผู ้
ศักดิ์สิทธิ์ จะให้กาํ เนิดพระบุตรโดยเดชพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อันเป็ นไปตามที่พระเจ้า
ตรัสผ่านทางผูเ้ ผยพรวจนะอิสยาห์ (เปรี ยบเทียบ 7:14) ทูตสวรรค์กล่าวแก่โยเซฟว่า
‚แล้วเจ้าจงเรี ยกนามท่านว่าเยซู เพราะว่าท่านจะเป็ นผูท้ ี่จะโปรดช่วยชนชาติของท่าน
ให้รอดจากความผิดบาปของเขา‛
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 1 : 39-56 และมัทธิว 1 : 18-25

กาเนิดของยอห์ นผู้ให้ รับบัพติศมา
หลังจากที่มารดาพระเจ้าเสด็จเยี่ยมเศคาริ ยาห์และนางเอลิซาเบธได้ไม่นาน
ทั้งสองได้ให้กาํ เนิ ดบุตรชาย บรรดาญาติมิตรของนางเอลิซาเบธต่างยินดีที่นางได้รับ
พระกรุ ณาจากพระเจ้า ในวันที่แปดตามกฎของชาวยิวกําหนดให้ตอ้ งตั้งชื่ อลูก เหล่า
ญาติมิตรที่ชุมนุมอยูต่ ่างเห็นพ้องกันให้ต้ งั ชื่อเด็กว่าเศคาริ ยาห์ตามชื่อบิดา
แต่นางเอลิซาเบธกล่าวว่า ‚ไม่ใช่ แต่ตอ้ งให้ชื่อว่ายอห์น‛
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เขาพากันตอบว่า ‚ไม่มีพวกใดในพวกญาติของท่านที่มีชื่ออย่างนั้น‛ แล้ว
เขาจึงใช้ใบ้กบั บิดาถามว่า ท่านอยากให้บุตรนั้นชื่ ออะไร
เศคาริ ยาห์จึงขอกระดานชนวนมา เขียนว่า ‚ชื่อของบุตรคือ ยอห์น‛ คน
ทั้งหลายก็ประหลาดใจนัก ในทันใดนั้น ปากและลิ้นของท่านก็คืนดีอีก แล้วท่าน
กล่าวสรรเสริ ญพระเจ้า และเป็ นไปตามที่ได้พยากรณ์ไว้โดยอาศัยพระจิตว่าพระผู ้
กอบกูจ้ ะเสด็จมาในไม่ชา้ โดยยอห์นจะเป็ นผูม้ าล่วงหน้าท่านเพื่อเตรี ยมผูค้ นให้พร้อม
รับเสด็จพระผูช้ ่วยให้รอด
ทุกคนที่ได้ยนิ เรื่ องประหลาดนี้พากันหวาดกลัวและพูดถึงยอห์นว่า "แล้ว
ทารกนั้นจะเป็ นอะไรข้างหน้า"
พระเจ้าทรงปกป้ องคุม้ ครองเด็กน้อย เขาได้เจริ ญวัยขึ้นและวิญญาณจิตก็มี
กําลังทวีข้ ึน ท่านไปอาศัยอยูใ่ นถิ่นทุรกันดาร จนถึงวันที่ท่านจะได้มาปรากฏแก่ชน
ชาติอิสราเอล

นักบุญเศคาริ ยาห์และนักบุญเอลิซาเบธผูเ้ ป็ นบิดามารดาของนักบุญยอห์น
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พระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมฉลองประกาศกยอห์นผู ้
ศักดิ์สิทธิ์ สาํ คัญและผูม้ าล่วงหน้าพระคริ สต์ในวันที่ 24 มิถุนายน (7 กรกฎาคม
ปฏิทินใหม่)
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 1 : 57-80

เบธเลเฮม

การประสู ติของพระคริสต์

พันธสัญญาใหม่
กาเนิดพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้ รอด

การปรากฎกายต่อเทวทูตต่อโหราจารย์
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อยู่มาสมัยที่ กษัตริ ยค์ รองแคว้นยูเดี ยภายใต้อาํ นาจมหาจักรวรรดิ โรมันนั้น
มหาจักรพรรดิซีซาร์ ออกัสตัสมีรับสั่งให้จดั เก็บภาษีทวั่ ทุกหนแห่ ง ชาวยิวทุกคนต้อง
จดทะเบียนสํามะโนครัว ณ เมืองที่บรรพบุรุษของตนอาศัยอยู่

ชั้นบนของโบสถ์ที่สถานที่ประสูติในเบธเลเฮม

โยเซฟและมารี ยพ์ รหมจารี เป็ นวงศ์วานและเชื้ อสายของดาวิดจึงต้องออก
เดินทางออกจากเมืองนาซาเรธไปยังเมืองของดาวิดชื่อ เบธเลเฮม เมื่อพวกเขาเดินทาง
มาถึงเมืองเบธเลเฮมก็ไม่สามารถหาห้องพักในโรงแรมได้จึงต้องอาศัยอยู่นอกเมือง
ในถํ้าแห่ งหนึ่ งที่บรรดาผูเ้ ลี้ยงแกะใช้เป็ นที่ตอ้ นฝูงสัตว์ของตนในยามที่อากาศไม่ดี
ในคืนนั้น ณ ถํ้าแห่ งนี้ นางมารี ยพ์ รหมจารี ผทู ้ รงศักดิ์สิทธิ์ ได้ให้กาํ เนิ ดทารก คือพระ
คริ สต์ผเู ้ ป็ นพระบุตรของพระเจ้า พระผูท้ รงกอบกูโ้ ลกนางเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้
ในรางหญ้าที่พวกผูเ้ ลี้ยงแกะเอาไว้ใช้ให้อาหารฝูงสัตว์ของตน
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โบสถ์กรี กออร์โธด็อกซ์แห่งหนึ่งที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์

พวกผูเ้ ลี้ ยงแกะในเบธเลเฮมเป็ นคนกลุ่ มแรกที่ รู้เห็ นการกําเนิ ดของพระผู ้
กอบกู้ ในคืนนี้ พวกเขากําลังเฝ้ าฝูงสัตว์ของตนในทุ่งหญ้า ทันใดนั้น มีทูตองค์หนึ่ ง
ของพระเป็ นเจ้ามาปรากฏแก่เขา และพระสิ ริของพระเป็ นเจ้าส่ องล้อมรอบเขา และ
เขากลัวนัก
ฝ่ ายทู ตองค์น้ ันกล่ า วแก่ เขาว่า "อย่า กลัวเลย เพราะเรานําข่ า วดี มายัง ท่ า น
ทั้งหลาย คือความปรี ดียิ่งซึ่ งจะมาถึ งคนทั้งปวง เพราะว่าในวันนี้ พระผูช้ ่ วยให้รอด
ของท่านทั้งหลาย คือพระคริ สตเจ้า มาบังเกิดที่เมืองดาวิด (เบธเลเฮม) นี่จะเป็ นหมาย
สําคัญแก่ท่านทั้งหลาย คือท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยูใ่ นรางหญ้า"
ในทันใดนั้นมีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาอยูก่ บั ทูตองค์น้ นั ร่ วมสรรเสริ ญพระเจ้า
ว่า "พระสิ ริจงมีแด่ พระเจ้ าสู งสุ ด ส่ วนบนแผ่ นดินของโลก สั นติสุขจงมีท่ามกลาง
มนุษย์ ท้งั ปวงซึ่งพระองค์ ทรงโปรดปรานนั้น"
เมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากเขาแล้ว พวกเลี้ ยงแกะได้พูดกันว่า "ให้เราไป
ยังเมืองเบธเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ซึ่ งพระเป็ นเจ้าได้ทรงแจ้งแก่เรา"
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เขาก็รีบไปแล้วพบนางมารี ยก์ บั โยเซฟ และพบพระกุมารนั้นนอนอยูใ่ นราง
หญ้า พวกเขาสรรเสริ ญพระกุมารและเล่าเรื่ องซึ่ งเขาได้เห็นและได้ยนิ จากทูตสวรรค์
ฝ่ ายนางมารี ยก์ ็เก็บบรรดาสิ่ งเหล่านั้นไว้ในใจ
คนเลี้ยงแกะจึงกลับไปและยกย่องสรรเสริ ญพระเจ้า เพราะเหตุการณ์ท้ งั ปวง
ซึ่ งเขาได้ยนิ และได้เห็นดังได้กล่าวไว้แก่เขาแล้ว
ครั้นครบแปดวันตามบัญญัตินบั จากพระผูช้ ่วยให้รอดได้ถือกําเนิด มารดา
ของพระองค์พร้อมด้วยโยเซฟตั้งชื่อบุตรว่า เยซู ตามที่พระเจ้ารับสัง่ ผ่านทางทูต
สวรรค์
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 2 : 1-21

พวกโหราจารย์ เข้ าเฝ้ าสั กการะพระกุมาร

พวกโหราจารย์เข้าเฝ้ าพระกุมาร
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เมื่อโยเซฟและพระมารดาพระเจ้า พร้อมทั้งพระกุมารเยซูยงั พํานักอยูใ่ นเบธเลเฮมนั้น โหราจารย์ (นักปราชญ์) จากดินแดนทางตะวันออก (เปอร์เซีย หรื อ บา
บิโลเนีย) เดินทางมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม
โหราจารย์เป็ นผูม้ ีการศึกษาผูส้ ังเกตและศึกษาดวงดาว ในเวลานั้น ผูค้ นต่าง
เชื่ อกันว่าจะมีดาวดวงใหม่ปรากฏขึ้นในสวรรค์เมื่อมี บุคคลยิ่งใหญ่บงั เกิ ด พวกคน
นอกรี ตจํา นวนมากถู ก ชาวยิ ว สอนไว้อ ย่ า งแพร่ ห ลายว่ า พระเมสสิ ยาห์ ผู ้เ ป็ น
มหากษัตริ์ ย์แห่งอิสราเอลจะเสด็จมายังโลกและจะเป็ นผูส้ ยบโลกทั้งโลก ดังนั้น พวก
เขาจึ งเฝ้ ารอด้วยรู ้ ว่าเมื่ อท่านผูน้ ้ นั ได้บงั เกิ ดแล้วดาวดวงใหม่จะปรากฏบนสวรรค์
ปราชญ์ท้ งั สามเป็ นผูท้ ี่ มีศรั ทธาแก่ กล้า และพระเจ้าได้กรุ ณาส่ งนิ มิตเช่ นว่านั้นต่ อ
พวกเขา นัน่ คือดาวดวงใหม่และมหัศจรรย์ได้ปรากฏขึ้นบนสวรรค์แล้ว เมื่อปราชญ์
ทั้งสามได้เห็นดาวดวงนี้ก็เข้าใจในทันทีวา่ กษัตริ ยท์ ี่พวกเขาเฝ้ ารอได้บงั เกิดแล้ว พวก
เขาเตรี ยมเดิ นทางไปลัง กรุ งยรู ซ าเล็ม เมื องหลวงของอาณาจักรยิว เพื่อเสาะหาว่า
กษัตริ ยอ์ งค์น้ ีประสู ติที่ใดเพื่อจะได้นมัสการพระองค์
ที่กรุ งเยรู ซาเล็มนั้น ปราชย์ท้ งั สามเริ่ มไต่ถามว่า "ท่านที่บงั เกิดเป็ นกษัตริ ย ์
ของชาวยิวอยูท่ ี่ใด เพราะเราเห็นดวงดาวของท่านในทิศตะวันออก เราจึงมาเพื่อ
นมัสการท่าน"
เมื่อกษัตริ ยเ์ ฮโรด ได้ยินดังนั้นก็กระวนกระวายใจเพราะเป็ นคนโหดเหี้ ยม
และหวาดระแวงในทุกเรื่ อง ท่านเคยส่ งบรรดาบุตรของตนไปประหารด้วยเหตุที่เป็ น
คนหวาดระแวงนั้น บัดนี้ ท่านยิง่ กลัวเป็ นพิเศษว่าตนจะถูกยึดอํานาจและบัลลังก์ของ
ตนจะตกทอดไปยังกษัตริ ยท์ ี่เพิ่งกําเนิ ด ผูค้ นในเยรู ซาเล็มทุกคนต่างระสํ่าระสายต่อ
ข่าวที่ได้ยนิ
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กษัต ริ ย์เ ฮโรดให้ ป ระชุ ม บรรดามหาปุ โ รหิ ต กับ พวกธรรมาจารย์ข อง
ประชาชน ซึ่ งคนเหล่านี้ เป็ นพวกชายที่เล่าเรี ยนพระคัมภีร์ พระองค์ตรัสถามพวกเขา
ว่า "ผูเ้ ป็ นพระคริ สต์น้ นั จะบังเกิดแห่งใด"
เขาทูลว่า "ที่บา้ นเบธลเฮมแคว้นยูเดีย เพราะว่า มิคาห์ ผูเ้ ผยวจนะได้เขียนไว้"
แล้วเฮโรดจึงเชิญพวกโหราจารย์เข้ามาเป็ นการลับ ถามเขาได้ความถ้วนถี่ถึง
เวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้น แล้วท่านได้ให้โหราจารย์ไปยังบ้านเบธเลเฮมสั่งว่า “จง
ไปค้นหากุมารนั้นเถิด เมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เรา เพื่อเราจะได้ไปนมัสการท่าน
ด้วย” เฮโรดทําเช่นนี้ดว้ ยหมายจะประหารกษัตริ ยท์ ี่เพิง่ ประสู ติ
โหราจารย์เหล่านั้นจึงไปตามรับสั่ง และดาวซึ่ งเขาได้เห็นเมื่อปรากฏขึ้นใน
ทิศตะวันออกนั้นก็ได้นาํ หน้าเขาไป จนมาหยุดอยูเ่ หนือสถานที่ที่กุมารอยูน่ ้ นั
ยามนั้น โยเซฟผูช้ ราพร้อมด้วยมารี ยพ์ รหมจารี ผทู ้ รงศักดิ์สิทธิ์ ยงิ่ และพระ
กุมารอาศัยอยูใ่ นเมืองที่บา้ นแห่งหนึ่งหลังจากที่ยา้ ยออกมาจากถํ้าเพราะผูค้ นต่างเริ่ ม
แยกย้ายภายหลังจากเสร็ จสิ้ นการทําสํามะโนครัว
ครั้นโหราจารย์เข้าไปในเรื อนก็พบพระกุมารเยซูกบั มารดา จึงคุกเข่าลงกราบ
ถวายนมัสการกุมารนั้นและหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมาร คือ ทองคา ยาง
ไม้ หอม (กํายาน) และ มดยอบ (นํ้ามันหอมราคาแพง)
โหราจารย์ไ ด้แ สดงนัย ด้ว ยเครื่ อ งถวายของพวกเขาว่า พระกุ ม ารเยซู คื อ
กษัตริ ย ์ พระเจ้า และมนุษย์ โดยทองคําที่ถวายนั้นหมายถึงกษัตริ ย ์ (เครื่ องบรรณาการ
หรื อ ภาษี) กํายานหมายถึงพระเจ้า (เนื่ องจากกํายานถูกใช้ในพิธีสวดนมัสการ) และ
มดยอบหมายถึงมนุ ษย์ที่จกั ต้องสิ้ นชี พ (เพราะผูต้ ายในเวลานั้นจะถูกเจิมและลูบไล้
ด้วยนํ้ามันหอม)
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หลังจากนั้น โหราจารย์ตอ้ งการกลับไปเยรู ซาเล็มเพื่อเข้าเฝ้ าเฮโรด แต่พวก
เขาได้ยนิ คําเตือนในความฝัน มิให้กลับไปเฝ้ าเฮโรด เขาจึงกลับไปยังเมืองของตนทาง
อื่น
กล่าวกันว่าโหราจารย์ท้ งั สามซึ่ งต่อมาได้นบั ถือคริ สต์มีชื่อว่า
เมไควร์
กัสเปอร์ และ บาลตาซาร์ พระศาสนจักรฉลองการระลึกถึงโหราจารย์ท้ งั สามในวัน
ประสู ติพระคริ สต์
พระศาสนจัก รออร์ โ ธดอกซ์ เฉลิ ม ฉลองการประสู ติ ข องพระเยซู ค ริ ส ตเจ้าของเราในวันที่ 25 ธันวาคม (7 มกราคม ปฏิทินใหม่) เราเตรี ยมตัวเข้าสู่ การฉลอง
อันสําคัญนี้ ดว้ ยการถื อศี ลอดที่เรี ยกว่า การถือศี ลอดช่ วงการประสู ติ (หรื อเทศกาล
เตรี ยมรับเสด็จ)
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิว 2 : 1-12
บทสรรเสริญ (ตาปาเรี่ยน)
การประสู ติของพระคริ สต์เจ้า พระเจ้าแห่ งพวกเรา ผูท้ รงเป็ นองค์ส่องแสง
สว่างแก่โลก หมู่ดาวทั้งมวลร่ วมน้อมคาราวะต่อพระองค์ ให้ทรงเป็ นองค์อาทิตย์ที่
แท้จริ ง ผูท้ รงเป็ นแสงตะวันออกแห่ งอรุ ณรุ่ งเหนื อแสงทั้งมวล โอ๋ พระผูเ้ ป็ นเจ้า เรา
ของสรรเสริ ญต่อพระองค์
บทสดุดี (คอนดัก)
ในวันนี้พระนางพรหมจารี ยไ์ ด้ประสู ติผดู ้ าํ รงค์มาแต่ก่อนกําเนิดทุกสิ่ ง และ
ในแผ่นดินใต้ถ้ าํ ได้นาํ มาซึ่ งสิ่ งยากที่จะเข้าถึง
เหล่าเทวดาและคนเลี้ยงแกะร่ วม
สรรเสริ ญในพระเจ้า เหล่าโหราจารย์ผเู ้ ดินทางติดตามดวงดาว เพราะว่ามีการแจ้งถึง
การประสู ติแห่งพระกุมาร ผูเ้ ป็ นพระเจ้านิจนิ รันดร์

พบพระเจ้ า
ตามธรรมบัญญัติของโมเสสนั้น บิดามารดาชาวฮีบรู ตอ้ งนําบุตรคนแรกเข้า
ถวายแด่ พระเจ้าที่พระวิหารเมื่อมี อายุได้สิบสี่ วนั ถื อเป็ นธรรมเนี ยมที่จะต้องถวาย
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บูชาเพื่อขอบคุณพระเจ้า ธรรมบัญญัติดงั กล่าวถูกกําหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงการอพยพ
ของชาวฮีบรู ออกจากอียปิ ต์ อันหมายถึงอิสรภาพจากการตกเป็ นทาส เมื่อบุตรชายทุก
คนที่เบิกครรภ์ครั้งแรกรอดพ้นจากความตาย

พบพระเจ้า

เพื่อให้เป็ นไปตามธรรมบัญญัติน้ ี มารดาพระเจ้าพร้อมด้วยโยเซฟจึงได้นาํ
พระกุมารเยซูเข้าสู่ พระวิหารที่กรุ งเยรู ซาเล็ม และนํานกเขาโตเต็มที่คู่หนึ่งเพื่อใช้
บูชายัญ
กรุ งเยรู ซาเล็มในเวลานี้ มีชายชราคนหนึ่ งชื่ อ สิ เมโอน อาศัยอยู่ เขาเป็ นคน
ชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้า เขาเฝ้ ารอการมาถึงของพระเมสสิ ยาห์ พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ได้ทรงสําแดงแก่ท่านว่าท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็ นพระคริ สต์ของพระ
เป็ นเจ้า สิ เมโอนเฝ้ ารอให้สัญญาของพระเจ้าบรรลุ ผลมานานแล้ว ตามเรื่ องเล่าว่ากัน
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ว่าเขามีชีวิตอยู่ประมาณ 300 ปี จนวันหนึ่ง สิ เมโอนเข้าไปในบริ เวณพระวิหารโดย
พระวิญญาณทรงนํา เมื่อนางมารี ยแ์ ละโยเซฟได้นาํ พระกุมารเยซูเ ข้าไป สิ เมโอนพบ
และอุม้ พระกุมารพร้อมทั้งสรรเสริ ญพระเจ้าว่า "ข้ าแต่ พระเจ้ า บัดนี้พระองค์ ทรงให้
ทาสของพระองค์ ไปเป็ นสุ ข ตามพระดารั สของพระองค์ เพราะว่ าตาของข้ าพระองค์
ได้ เห็นความรอดของพระองค์ แล้ ว ซึ่ งพระองค์ ได้ จัดเตรี ยมไว้ ก่อนหน้ าบรรดาชน
ชาติ ท้ ัง หลาย เป็ นความสว่ า งส่ องแสงแก่ ค นต่ า งชาติ และเป็ นศั ก ดิ์ ศ รี ข องพวก
อิสราเอลชนชาติของพระองค์ "
สิ เมโอนเรี ยกกุมารนั้นว่าพระเจ้า "สว่างส่ องแสงแก่ คนต่ างชาติ" หมายถึงทุก
เผ่ า พัน ธุ์ แ ละชนชาติ และ "เป็ นศั ก ดิ์ ศ รี ข องชนชาติ ข องพระองค์ " หมายถึ ง
"อิสราเอล" โดยอิสราเอลนั้นมีอยูส่ อง คือในพันธสัญญาเดิมและในพันธสัญญาใหม่
สําหรับในพันธสัญญาเดิมนั้นหมายถึงชาวฮีบรู หรื อชาวอิสราเอลที่ถูกเลื อก ส่ วนใน
พันธสัญญาใหม่จะหมายถึงชาวคริ สเตียนออร์ โธด็อกซ์ท้ งั ปวง
โยเซฟและมารดาพระเจ้าพิศวงในถ้อยคําของสิ เมโอน แล้วสิ เมโอนก็อวยพร
แก่เขาและหันไปกล่าวทํานายถึงพระกุมารแก่มารดาพระเจ้าว่า “ดูก่อน พระกุมารทรง
เกิดมาเพื่อชาวอิสราเอลหลายคนที่ลม้ ลงและลุกขึ้นใหม่ ใช่แล้ว ถึงหัวใจของท่านเอง
ก็จะยังถู กดาบแทงทะลุ ด้วย” นัน่ หมายความว่านางเองก็จะต้องทนความเศร้ าโศก
แสนสาหัสของบุตร เมื่อพระองค์ทรงทุกข์ทรมาน
ที่พระวิหารนัน่ ยังมีผเู ้ ผยพระวจนะหญิงคนหนึ่งชื่อ อันนา นางเป็ นหญิงม่าย
ที่ประเสริ ฐและอายุได้แปดสิ บสี่ ปี นางรับใช้พระเจ้าด้วยการถือศีลอดและสวดภาวนา
ทั้งกลางคืนและกลางวัน นางรําลึ กถึ งพระผูช้ ่วยให้รอดได้และพลันถลาเข้ามา นาง
สรรเสริ ญพระองค์และกล่าวถึงพระองค์ให้คนทั้งปวงในกรุ งเยรู ซาเล็มที่รอคอยพระ
คริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอดเสด็จมายังโลก
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ครั้นมารดาพระเจ้า พร้อมทั้งพระกุมารและโยเซฟได้กระทําการทั้งปวงตาม
ธรรมบัญญัติของพระเป็ นเจ้าเสร็ จแล้วจึงได้เดินทางกลับไป
เหตุ ก ารณ์ ที่ นัก บุ ญ สิ เ มโอนและนัก บุ ญ อัน นา พบพระคริ ส ตกุ ม ารใน
วิหาร ที่พามาโดยมารดาพระเจ้าและโยเซฟ และสรรเสริ ญ พระองค์น้ ี เรี ยกว่างาน
ฉลอง การพบพระเจ้ า โดยพระศาสนจัก รออร์ โธด็ อก์อนั ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ถื อว่า เป็ นการ
ฉลองที่สาํ คัญมากซึ่ งมีข้ ึนในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ (15 กุมภาพันธ์ ปฏิทินใหม่)
สิ เมโอนผูป้ ระเสริ ฐถูกเรี ยกว่าเป็ นผูร้ ับพระเจ้า หมายความว่าท่านเป็ นผูท้ ี่รับ
พระเจ้าผูท้ รงช่วยให้รอดไว้ดว้ ยมือของท่าน

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา ๒ : ๒๒-๓๙

บทสรรเสริญ (ตาปาเรี่ยน)
ขอความยินดีจงมีแด่ผทู ้ รงพระพรมารดามารี ยพ์ รหมจารี เจ้า เพราะในพระ
นางได้มีแสงแห่งตะวันแท้คือพระคริ สต์เจ้าของพวกเรา ผูท้ รงสาดส่ องไปในความ
มืด แด่ผหู ้ ลงทางและสิ้ นหวัง ได้มีความยินดีและท่านผูท้ รงธรรม ได้รับมาไว้ในหัตถ์
แห่งท่าน ผูท้ รงปลดปล่อยจิตวิญญาณของพวกเราจากความมรณา และทรงมอบการ
ฟื้ นคืนชีพแด่พวกเรา
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อพยพไปอียปิ ต์ และการประหารทารก
กลับไปนาซาเรธ
ครั้นเมื่อธรรมบัญญัติที่เกี่ยวกับพระเยซูในพระวิหารที่กรุ งเยรู ซาเล็มได้ลุล่วง
แล้ว และบรรดาโหราจารย์กาํ ลังเดิ นทางกลับบ้านของตน ทูตสวรรค์องค์หนึ่ งของ
พระเจ้าปรากฏแก่โยเซฟในความฝั นว่า "จงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาหนี ไปประเทศ
อียปิ ต์ และคอยอยูท่ ี่นนั่ จนกว่าเราจะบอกเจ้า เพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมาร เพื่อจะ
ประหารชีวติ เสี ย"

ทูตสวรรค์ปรากฎในนิมิตของโยเซฟ

โยเซฟจึ ง ลุ ก ขึ้ น ทัน ที เขาบรรทุ ก ลา พาพระกุ ม ารและพระมารดาของ
พระองค์เดิ นทางไปอียิปต์ในคืนนั้น ตามเรื่ องที่ เล่ากันมานั้น เจมส์ บุตรชายของโย
เซฟ ได้ร่วมเดินทางครั้งนี้ดว้ ย
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อียปิ ต์

ในเวลาเดี ยวกัน เฮโรดเฝ้ ารอพวกโหราจารย์เดิ นทางกลับด้วยความร้ อนรน
ครั้นเห็นว่าพวกเขาไม่ได้กลับมายังเบธเลเฮม ท่านจึงเข้าใจว่าพวกเขาคงหากษัตริ ยท์ ี่
เพิ่งประสู ติน้ นั ไม่พบ จึงได้ละอายที่จะกลับไปเยรู ซาเล็ม เวลานั้นเฮโรดยังอารมณ์
สงบอยู่

ทหารประหารบุตรชายในเบธเลเฮม
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ครั้ นผ่านไปได้สี่สิบวัน ข่าวได้แพร่ ไปทัว่ เยรู ซาเล็มว่ามารี ยไ์ ด้ถวายทารก
ชายของนางในพระวิหารแล้ว และสิ เมโอนเฒ่าก็มาที่พระวิหารเพื่อพบพระกุมาร ทั้ง
ยังทํานายว่าพระกุมารนี้คือพระคริ สต์ เฮโรดจึงเห็นว่าพวกโหราจารย์หลอกท่านและ
จงใจไม่เดินทางกลับไปหาท่าน ก็กริ้ วโกรธยิง่ นัก
กษัตริ ย ์เฮโรดไม่ ท ราบว่าจะหาพระคริ ส ตกุ ม ารได้อย่า งไร จึ ง ได้มีบญ
ั ชา
หายนะให้ฆ่าเด็กทุกคนในบ้านเบธเลเฮมและที่ใกล้เคียงทั้งสิ้ น ตั้งแต่อายุสองขวบลง
มา ด้วยหวังว่าพระคริ สต์จะเป็ นหนึ่ งในเด็กที่ถูกฆ่าเหล่ านี้ ซึ่ งท่านได้คาํ นวณเวลา
จากที่ ท่า นเคยได้เพี ยรถามจากพวกโหราจารย์น้ นั เฮโรดส่ งทหารไปประหารเด็ ก
จํานวน 14,000 คน ทุกแห่ งหนล้วนเต็มไปด้วยเสี ยงโอดครวญและกรี ดร้องของเหล่า
มารดาที่ ร่ ํ า ไห้ให้ก ับบุ ตรของตน ซึ่ งเป็ นเด็ก ที่ บริ สุ ทธิ์ ซึ่ ง ถู กฆ่ า โดยคํา บัญชาของ
กษัตริ ยท์ ี่โหดเหี้ ยมโดยไม่ได้รับการปลอบประโลม เด็กเหล่านี้ เป็ นมรณสักขีกลุ่ ม
แรกที่หลัง่ เลือดเพื่อพระคริ สต์
หลังจากที่เฮโรดถูกลงโทษเนื่องจากความเหี้ ยมโหดของตน ท่านได้ลม้ ป่ วย
ลงอย่างรุ นแรง ร่ างกายของท่านเน่ าเปื่ อยทั้งเป็ นและถูกหนอนกิ น ท่านสิ้ นใจอย่าง
แสนทรมาน
ครั้นเฮโรดสิ้ นพระชนม์แล้ว ทูตองค์หนึ่ งของพระเป็ นเจ้าปรากฏแก่โยเซฟที่
ประเทศอียิปต์ สั่งว่า "จงลุ กขึ้น พากุมารกับมารดาไปยังแผ่นดินอิสราเอล เพราะผูท้ ี่
พยายามเอาชีวติ กุมารนั้นตายแล้ว" โยเซฟทําตามที่สั่งและพาครอบครัวของเขาเข้าไป
ยังดินแดนอิสราเอล แต่เมื่อได้ยินว่าอารเคลาอัสครอบครองแคว้นยูเดี ยแทนเฮโรดผู ้
เป็ นบิดาทั้งยังมีใจคอโหดเหี้ ยม โยเซฟจึงหวาดกลัวที่จะไปที่นนั่ และเมื่อได้ทราบคํา
เตือนของพระเจ้าในความฝั น จึงเลยไปยังแคว้นกาลิ ลี ไปอาศัยในนาซาเรธบ้านเกิ ด
ณ ที่น้ นั โยเซฟพํานักอยูก่ บั พระกุมารและพระมารดา
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พระเยซู ได้เจริ ญวัยและมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง เปี่ ยมด้วยปรี ชาญาณ และ
พระสิ ริของพระเจ้าอยูเ่ หนือพระองค์

นาซาเรธ

ตั้งแต่แรกเริ่ มในเยาว์วยั พระเยซูคริ สต์ได้แสดงพระอัจฉริ ยภาพที่ไม่ธรรมดา
และความน่าชื่นชมบูชาอย่างมากในการกระทําทุกอย่างของพระองค์
หมายเหตุ : ดูที่พระวรสารนักบุญมัทธิ ว 2 : 13-23 และนักบุญลูกา 2 :40
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พระผู้ช่วยให้ รอด ณ พระวิหาร เมื่อครั้งยังเยาว์
โยเซฟและนางมารี ยพ์ รหมจารี ผศู ้ กั ดิ์สิทธิ์ ยงิ่ เดินทางไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อ
ฉลองเทศกาลปัสกาที่พระวิหารทุกปี เมื่อพระกุมารมีพระชนม์สิบสองพรรษา พวก
เขาก็พาพระองค์ไปด้วย
เมื่องานเลี้ยงฉลองเสร็ จสิ้ นแล้ว โยเซฟและนางมารี ยก์ ็กลับไป พระกุมารเยซู
ยังคงประทับอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม โยเซฟและนางมารี ยไ์ ม่ได้ผิดสังเกตุ เพราะเขาทั้ง
สองคิดว่าพระกุมารนั้นกําลังมาพร้อมกับเหล่าญาติและมิตรสหาย หลังจากที่ท้ งั สอง
เริ่ มออกตามหาพระเยซู ตามถนนหนทางมาทั้งวันจวบกระทัง่ เวลาเย็นกับพวกญาติ
และคนคุน้ เคย แต่ก็ไม่พบพระองค์ ทั้งสองจึงเดินทางกลับกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อตามหา
พระองค์ดว้ ยความร้ อนใจ ครั้นผ่านมาได้สามวันแล้วจึงพบพระเยซูในพระวิหารจึง
ประหลาดใจ พระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางพระอาจารย์ ฟั งและไต่ถามพวกอาจาย์
เหล่านั้นอยูอ่ ย่างตั้งใจ อีกทั้งพระองค์เองยังได้ตอบคําถามของพวกเขาอีกด้วย คนทั้ง
ปวงก็ประหลาดใจในสติปัญญาและคําตอบของพระองค์
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พระมารดาผูท้ รงศักดิ์สิทธิ์ เดินเข้าไปหาพระองค์และว่า "ลูกเอ๋ ย ทําไมจึงทํา
แก่เราอย่างนี้ ดูเถิด พ่อของเจ้ากับแม่แสวงหาเจ้าเป็ นทุกข์นกั "
พระเยซู จึงตอบว่า "ท่านเที่ยวหาลูกทําไม ท่านไม่ทราบหรื อว่าลูกต้องอยูใ่ น
พระนิเวศแห่งพระบิดาของลูก"
ด้วยคําตอบเช่นว่านั้น พระกุมารเยซู วา่ พระองค์พึงอยูใ่ นพระวิหารของพระ
เจ้า และพระองค์ไม่ใช่ คนธรรมดา หากแต่เป็ นพระบุ ตรของพระเจ้า ซึ่ งเสด็จมายัง
โลกเพื่อภารกิจอันยิง่ ใหญ่ที่ได้รับมอบหมายจากพระบิดาเจ้า พวกเขาไม่เข้าใจถ้อยคํา
ของพระองค์ แต่นางมารี ยพ์ รหมจารี ผศู ้ กั ดิ์สิทธิ์ ก็เก็บคําพูดของพระองค์ไว้ในใจ
พระเยซู คริ สต์เสด็จไปยังเมื องนาซาเร็ ธพร้ อมกับบิ ดามารดาของพระองค์
และเชื่ อฟั งท่านทั้งสอง พระองค์ช่วยโยเซฟทําการค้าขาย เรี ยนวิชาช่ างไม้ พระองค์
ทรงเจริ ญขึ้นด้วยสติปัญญาและในด้านร่ างกาย และเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้าและ
ผูค้ น

หมายเหตุ : ดูที่พระวรสารนักบุญลูกา 2 : 41-52

การประกาศของยอห์ นผู้ให้ รับบัพติศมา
ยอห์น บุตรเศคาริ ยาห์และนางเอลีซาเบธ ใช้ชีวิตในวัยเยาว์ในถิ่นทุรกันดาร
ด้วยการถือศีลอดและสวดภาวนา เสื้ อผ้าของยอห์นผูน้ ้ ี ทาํ ด้วยขนอูฐและท่านใช้หนัง
สัตว์คาดเอว อาหารของท่านคือต้นถัว่ โลคัสต์ (เป็ นไม้ป่าชนิ ดหนึ่ ง ไม่ใช่แมลง) และ
นํ้าผึ้งป่ า
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เมื่ อยอห์นอายุได้สามสิ บปี พระเจ้าดลใจให้ท่านเดิ นทางไปยังหุ บเขาของ
แม่น้ าํ จอร์ แดน และป่ าวประกาศต่อคนทัว่ ไปว่าพระผูก้ อบกูโ้ ลกจะเสด็จมาในไม่ช้า
และว่าทุกคนควรจะเตรี ยมตัวพบกับพระองค์ดว้ ยการกลับใจเสี ยใหม่และรับบัพติศมา
ยอห์นเดิ นทางไปทัว่ บริ เวณแม่น้ าํ จอร์ แดนและเริ่ มป่ าวประกาศว่า "จงกลับ
ใจเสี ยใหม่ เพราะอาณาจักรสวรรค์ มาถึงแล้ ว " นั่นคื อ เวลาใกล้เข้ามาแล้วเมื่ อพระ
ผูช้ ่ วยให้รอดที่รอคอยมานานได้ปรากฏและจะนําคนทุกคนเข้าสู่ อาณาจักรสวรรค์
ของพระองค์
พระเจ้าไม่ได้ส่งผูเ้ ผยพระวจนะมายังชาวฮีบรู มานานแล้ว นับตั้งแต่ยุคของ
มาลาคี ผูเ้ ผยพระวจนะคนสุ ด ท้า ยเมื่ อ สี่ ร้ อ ยปี ก่ อ น ดัง นั้น เมื่ อ พวกเขาทราบว่ า
ประกาศกยอห์นปรากฏตัวทั้งยังเป็ นผูม้ ี การดําเนิ นชี วิตและมี คาํ สอนที่ น่าอัศจรรย์
ผูค้ นจึงมาจากทัว่ สารทิศเพื่อฟั งคําสอนของท่าน คนทุกคนที่ฟังคําของเขาและสํานึ ก
ในบาปของตนจะได้รับ บัพติศมา โดยยอห์นที่แม่น้ าํ จอร์ แดน นัน่ หมายถึงว่า แต่ละ
คนถูกยอห์นจุ่มลงนํ้า โดยที่ยอห์นวางมือทั้งสองบนศีรษะของผูร้ ับบัพติศมา ดังนั้น
จึงได้เรี ยกยอห์นผูม้ าล่วงหน้าว่า ผู้ให้ รับบัพติศมา โดยในขั้นตอนนี้ ยอห์นขอให้ทุก
คนที่สาํ นึกผิดบาปมีความจริ งใจและว่าจะแก้ไขตนเองพร้อมกับทําความดี
การให้รั บ บัพ ติ ศ มาของยอห์ น คื อ การที่ ร่ า งกายถู ก ล้า งและชํา ระด้ว ยนํ้า
ดังนั้น จิตใจของคนที่สาํ นึกผิดและผูท้ ี่เชื่ อในพระผูช้ ่วยให้รอดจึงถูกชําระให้บริ สุทธิ์
จากบาปทั้งปวงของเขาโดยพระคริ สต์เมื่อเขาได้รับบัพติศมาที่โบสถ์
ในบรรดาผูท้ ี่มาหายอห์นนั้น บางคนคิดว่าตนเองมีความชอบธรรมและไม่
ปรารถนาที่จะสํานึ กบาป ที่ จริ ง แล้ว คนพวกนี้ เป็ นคนเลวทรามและชั่วร้ า ย เช่ น
พวกฟาริ สีและพวกสะดูสีซ่ ึงเป็ นผูน้ าํ ของชาวฮีบรู โดยพวก ฟาริสี นั้นทนงว่าตนสื บ
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เชื้ อสายจากอับราฮัม ยกย่องตัวเองว่าเป็ นผูท้ ี่ทาํ ให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ และสําคัญ
ตนว่าสู งส่ งพอที่จะเข้าสู่ พระอาณาจักรของพระคริ สต์พระเมสสิ ยาห์ ส่ วนพวก สะดูสี
ก็ไม่เชื่ อเรื่ องการฟื้ นคืนชี พของผูต้ ายและชี วิตในโลกหน้า ยอห์นพูดกับคนเหล่านี้ ว่า
“ใครได้เตือนเจ้าให้หนี จากพระอาญาซึ่ งจะมาถึ งนั้น” หมายความว่า ใครบอกเจ้าว่า
ตัวเจ้าเองมีอิทธิ ฤทธิ์ และสามารถหลบหนี พระพิโรธของพระเจ้าและการลงฑัณฑ์ใน
ชีวิตหน้าได้ “จงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้น และอย่านึ กเหมาเอาในใจ
ว่าตัวมีอบั ราฮัมเป็ นบิดา เพราะเราบอกเจ้าทั้งหลายว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์ อาจจะให้บุตร
เกิดขึ้นแก่อบั ราฮัมจากก้อนหิ นเหล่านี้ได้ จงจําไว้วา่ ต้นไม้ทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้อง
ตัดและโยนทิ้งในกองไฟ”

นักบุญยอห์นผูใ้ ห้รับบัพติศมา
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ผูค้ นได้ยนิ ดังนั้นจึงถามท่านว่า “เราจะต้องทําประการใด”
ยอห์นจึงตอบเขาว่า “ผูใ้ ดมีเสื้ อสองตัวจงปั นให้แก่คนไม่มี และใครมีอาหาร
จงปั นให้เหมือนกัน” หมายความว่าให้ทาํ ความดีไว้ก่อน
พวกคนเก็บภาษีก็เข้ามาด้วยและถามท่านว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า พวกข้าต้อง
ทํา ประการใด” พวกคนเก็ บ ภาษี น้ ี มีหน้าที่ เก็บ ภาษี ใ ห้พวกโรมัน ซึ่ ง ชาวยิวชิ ง ชัง
อํานาจของโรมัน นอกจากนี้ พวกคนเก็บภาษีหลายคนเก็บภาษีมากเกินควรและกดขี่
ประชาชน ชาวยิวต่างเหยียดหยามคนเก็บภาษีทุกคน และเห็ นว่าคนเหล่านี้ ไม่มีค่า
พอที่จะเข้าสู่ อาณาจักรของพระคริ สต์ ยอห์นตอบพวกเขาว่า “เจ้าทั้งหลายอย่าเก็บ
ภาษีเกินพิกดั ”
ฝ่ ายพวกทหารถามท่ า นด้ว ยว่า “พวกข้า พเจ้า เล่ า จะต้องทํา ประการใด”
บ่อยครั้ งที่ พวกทหารไม่ พอใจกับ เงิ นค่ าจ้า ของตน จึ ง ได้ยึดทรั พ ย์ส มบัติข องผูอ้ ื่ น
ปฏิบตั ิไม่ดีกบั คนยากไร้ และกล่าวโทษผูอ้ ื่นเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ยอห์นตอบ
เขาว่า “อย่ากรรโชก อย่าใส่ ร้าย และจงพอใจกับค่าจ้างของตน”
หลายคนจึงสงสัยว่ายอห์นเป็ นพระคริ สต์ผชู ้ ่วยให้รอดหรื อไม่ แต่ยอห์นก็ได้
อธิ บายว่าท่านไม่ใช่พระคริ สต์ ท่านกล่าวว่า “เราให้ เจ้ าทั้งหลายรับบัพติศมาด้ วยน้า
แต่ พระองค์ ผ้ ูจะมาภายหลังเราทรงมีอิทธิ ฤทธิ์ ยิ่งกว่ าเราอีก” กล่ าวคื อ อี กไม่นาน
พระคริ สต์ที่พวกเจ้ารอคอยจะเสด็จมาในภายหลัง “ซึ่ งเราไม่ ค่ ูควรแม้ แต่ จะน้ อมตัว
ลงแก้ สายฉลองพระบาทให้ พระองค์ ” หมายความว่า เราไม่มีค่าพอแม้แต่จะเป็ นข้า
รับใช้ที่จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์ “พระองค์ จะทรงให้ เจ้ าทั้งหลาย รั บบัพ ติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้ วยไฟ” หมายความว่า บัพติศมาที่พระองค์จะให้
รับนั้นจะแผดเผาบาปของท่านประดุ จไฟและจะทรงกํานัลแก่เจ้าด้วยของขวัญแห่ ง
พระวิญญาณบริ สุทธิ์
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ประกาศกยอห์นนั้นประกาศแก่คนอีกมาก ท่านสัง่ สอนผูค้ นที่มาหาท่าน
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 3 : 1-12, นักบุญมาระโก 1 : 1-18,
นักบุญลูกา 3 : 1-18, นักบุญยอห์ น 1 : 15-28

พระเยซูคริสตเจ้ าทรงรับบัพติศมา
เวลานั้น ยอห์นผูม้ าล่วงหน้าประกาศที่ฝั่งแม่น้ าํ จอร์ แดนและให้ประชาชน
รับบัพติศมา พระเยซูคริ สต์ทรงมีอายุได้สามสิ บปี พระองค์เสด็จจากเมืองนาซาเรธมา
หายอห์นที่แม่น้ าํ จอร์ แดนเพื่อจะรับบัพติศมาจากท่าน

แม่น้ าํ จอร์แดน
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แต่ยอห์นเจียมตนว่าไม่คู่ควรที่จะเป็ นผูใ้ ห้บพั ติสมาแก่พระเยซู คริ สต์ถึงกับ
สะดุง้ ผงะออกจากพระองค์ และทูลว่า “ข้าพระองค์ตอ้ งการรับบัพติสมาจากพระองค์
ควรหรื อที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์”

พระเจ้าทรงรับบัพติศมา
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แต่พระเยซู ตรัสตอบยอห์นว่า “บัดนี้ จงยอมเถิ ด” หมายความว่า เวลานี้ อย่า
ถอยหนีเราเลย “เพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทําตามสิ่ งชอบธรรมทุกประการ”
หมายถึ ง ทําทุ กอย่างตามพระธรรมบัญญัติของพระเจ้า และเป็ นแบบอย่า งแก่ ผูค้ น
แล้วยอห์นก็ยอมทําบัพติสมาให้พระเยซูคริ สต์
ครั้นพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้ว ในทันใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากนํ้า และ
ท้องฟ้ าก็แหวกออก และยอห์นได้เห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุจนกพิราบ ลงมาทอ
แสงสถิตอยูบ่ นพระองค์ และมีพระสุ รเสี ยงของพระบิดาเจ้าตรัสจากฟ้ าสวรรค์วา่
“ท่ านผู้นี้เป็ นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่ านมาก”
ยอห์นจึงเชื่อมัน่ ในท้ายที่สุดว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ พระบุตรของ
พระเจ้า พระผูช้ ่วยโลกให้รอด
พระศาสนจักรออร์ โธด็ อกซ์ อนั ศักดิ์ สิ ทธิ์ เฉลิ มฉลองการรับบัพติศมาของ
พระเยซู คริ สตเจ้าของเรา ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในการเฉลิ มฉลองที่ สําคัญที่ สุด โดยมี ข้ ึนใน
วันที่ 6 มกราคม (19 มกราคม ปฏิทินใหม่) การฉลองการรับบัพติศมาของพระเจ้านั้น
สามารถเรี ยกได้อีกอย่างว่า การทรงปรากฏของพระเจ้ า (Theophany) หรื อการ
สําแดงองค์ของพระเจ้า เพราะในขณะที่มีการรับบัพติศมานั้น พระเจ้าได้ทรงเผยองค์
ต่อหน้าฝูงชนเป็ นพระตรี เอกานุ ภาพเจ้าโดยที่ : พระบิดา ทรงเปล่งพระสุ รเสี ยงจาก
สรวงสวรรค์ พระบุตรของพระเจ้ า ที่ทรงจุติมาได้รับบัพติศมา และ พระจิต เสด็จลง
มาในรู ปของนกพิราบ นอกจากนี้ ในเวลาที่กระทําบัพติศมานั้นยังถื อเป็ นครั้งแรกที่
ประชาชนยังได้เห็นว่าในองค์พระเยซูคริ สต์น้ นั ไม่ใช่เป็ นแต่เพียงสภาพมนุ ษย์เท่านั้น
แต่ยงั มีสภาพของ พระเจ้ า อีกด้วย
ก่อนวันฉลองดังกล่าวหนึ่งวันให้ถือเป็ นวันถือศีลอด โดยให้ถือปฏิบตั ิใน
การอดอย่างเคร่ งครัดและให้มีการทําพิธีเฉลิมฉลองดังเช่นที่ปฏิบตั ิในการฉลองคืน
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ก่อนวันคริ สตสมภพ (วันคริ สตมาส) เนื่องด้วยองค์พระผูช้ ่วยให้รอดได้ทาํ ให้น้ าํ มี
ความศักดิ์สิทธิ์ ดว้ ยการรับบัพติศมา ดังนั้นในการเฉลิมฉลองจึงได้มีการเสกนํ้าด้วย
โดยหนึ่งวันก่อนหน้านั้นจะทําการเสกนํ้าในโบสถ์ และในวันจริ งจะมีการเสกนํ้าที่ใน
แม่น้ าํ ทะเลสาบ สระนํ้า และบ่อนํ้า ภายใต้ทอ้ งฟ้ า การเสกนํ้าเช่นนี้มกั เรี ยกว่า “การ
เสกนา้ จอร์ แดน”
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 3 : 13-17, นักบุญมาระโก 1 : 911, นักบุญลูกา 3 : 21-22, นักบุญยอห์ น 1 : 32-34
บทสรรเสริญ (ตาปาเรี่ยน)
เมื่อพระองค์ทรงรับศีลจุมในแม่น้ าํ จอร์ แดน ทรงเปิ ดเผยสําแดงแด่แผ่นดินโลกถึงการ
ปรากฏขึ้นของพระตรี เอกานุ ภาพเจ้า เพราะทรงมีพระสุ รเสี ยงมาจากพระบิดาเจ้าเป็ น
พยานในพระองค์ ทรงเรี ยกว่าเป็ นบุตรที่รักแห่งท่าน และพระจิตเจ้าทรงสําแดงในรู ป
ของพิราบเป็ นการยืนกรานถึงความจริ งในพระดํารัสแห่งพระบิดาเจ้า พระคริ สต์เจ้า
ทรงปรากฏขึ้น และทรงส่ องแสงสว่างแก่โลก โอ ขอสรรเสริ ญแด่พระองค์

พระเยซูคริสตเจ้ าในถิน่ ทุรกันการและการถูกมารผจญ
หลังจากที่พระเยซู คริ สตเจ้าทรงรับบัพติศมา พระองค์เสด็จสู่ ถิ่นทุรกันดาร
เพื่ อเตรี ย มปลี ก วิเวกด้วยการถื อศี ล อดและสวดภาวนาเพื่ อให้บ รรลุ ถึ ง ภารกิ จ อัน
ยิง่ ใหญ่ของพระองค์ที่ทาํ ให้พระองค์ตอ้ งเสด็จมายังโลก พระองค์อยูใ่ นถิ่นทุรกันดาร
แวดล้อมด้วยสัตว์ป่าและไม่ได้เสวยอะไรเลยถึงสี่ สิบวันและสี่ สิบคืน
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พระเยซูคริ สตเจ้าในถิ่นทุรกัน

จากนั้นได้มีมารมาผจญพระองค์ หลอกล่อให้พระองค์ทาํ บาปด้วยคําถามเจ้า
เล่ห์และการลวงดังเช่นที่มนั ทํากับมนุษย์ทุกคน

พระเยซูเผชิญมารผจญ
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มารกราบทูลพระเยซูคริ สต์ทาํ นองว่าพระองค์กาํ ลังทรมานพระองค์เองด้วย
ความหิ ว โดยว่า “ถ้าท่านเป็ นบุตรของพระเจ้า จงสั่งก้อนหิ นเหล่านี้ให้กลายเป็ นพระกายาหาร”
พระผูก้ อบกูต้ รัสตอบมารว่า “มี (พระคัมภีร์) เขียนไว้ว่า มนุษย์ จะบารุงชี วิต
ด้ วยอาหารสิ่ งเดียวหามิได้ แต่ บารุงก้ วยพระวจนะทุกคา ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์
ของพระเจ้ า” (ฉธบ. 8:3)
แล้ว มารก็ นํา พระองค์ไ ปยัง นครบริ สุ ท ธิ์ และให้ พ ระองค์ป ระทับ ที่ ย อด
หลังคาพระวิหาร แล้วทูลพระองค์วา่ “ถ้าท่านเป็ นบุตรของพระเจ้า จงโจนลงไปเถิด
(เพราะสําหรับท่านแล้วจะไม่เกิ ดอันตราย) เพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้วา่ พระเจ้ าจะ
สั่งให้ เหล่ าทูตสวรรค์ ของพระองค์ รักษาท่ าน และเหล่ าทูตสวรรค์ จะเอามือประคองชู
ท่ านไว้ มิให้ เท้ าของท่ านกระทบหิ น” (สดด. 90:11,12)
พระเยซูตรัสตอบว่า พระคัมภีร์มีเขียนไว้ อีกว่ าอย่ าทดลองพระองค์ ผ้ เู ป็ น
พระเจ้ าของท่าน หมายความว่า ถ้าไม่จาํ เป็ นก็อย่าได้เรี ยกร้องและหวังอัศจรรย์
(ฉธบ. 6:16)
อีกครั้งหนึ่ง มารได้นาํ พระองค์ข้ ึนไปบนภูเขาอันสู งยิง่ นัก และสําแดง
บรรดาราชอาณาจักรทัว่ พิภพในขณะเดียวให้พระองค์เห็น แล้วมารได้ทูลพระองค์วา่
“อํานาจทั้งสิ้ นนี้ และศักดิ์ศรี ของราชอาณาจักรนั้นเราจะยกให้ท่าน เพราะว่ามอบเป็ น
สิ ทธิ์ ไว้แก่เราแล้ว และเราปรารถนาจะให้แก่ผใู ้ ดก็จะให้แก่ผนู ้ ้ นั เหตุฉะนั้นถ้าท่านจะ
กราบนมัสการเรา สรรพสิ่ งนั้นจะเป็ นของท่านทั้งหมด”
ฝ่ ายพระเยซูตรัสตอบมารว่า อ้ ายซาตาน จงไปเสียให้ พ้น เพราะพระคัมภีร์มี
เขียนไว้ ว่า จงกราบนมัสการพระองค์ ผ้ เู ป็ นพระเจ้ าของท่ าน และปรนนิบัติพระองค์
แต่ ผ้ เู ดียว (ฉธบ. 6:13)
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แล้วมารจึงละพระองค์ไป และมีเหล่าทูตสวรรค์มาปรนนิ บตั ิพระองค์
ด้วยเหตุน้ ี พระผูช้ ่วยให้รอดจึงชนะมารผจญ และได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์
ทรงมาเพื่อปลดปล่อยบรรดาผูค้ นจากอํานาจมารอย่างไม่ยอมต่อปิ ศาจ
พระศาสนจักรออร์ โธด็ อกซ์อนั ศักดิ์ สิทธิ์ ดําเนิ นตามรอยพระคริ สต์ในการ
ถือศีลอด จึงได้ประกาศให้มีการถือศีลอดเป็ นเวลาสี่ สิบวันซึ่ งเรี ยกว่า มหาพรต โดย
เริ่ มต้นเจ็ดสัปดาห์ก่อนปาสกา (อีสเตอร์ ) – วันที่ พระคริ สต์ทรงคื นพระชนม์อย่าง
รุ่ งโรจน์ รวมทั้งให้มีการถื อศีลอดอีกครั้งหนึ่ ง การถื อศีลอดนั้นเป็ นการทําให้คนได้
ชําระตนเองให้ปลอดจากความชัว่ ความเอนเอียงต่อบาป และให้มีจิตจดจ่อกับพระ
เจ้าและใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้น
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 4 : 1-11, นักบุญมาระโก 1 : 12-13,
นักบุญลูกา 4 : 1-13

พระเยซูคริสตเจ้ าทรงปรากฏพระองค์ต่อฝูงชน – สาวกพวกแรก
ของพระองค์
หลังจากที่พระเยซูคริ สต์เสด็จออกจากถิ่นทุรกันดาร ก็ได้กลับไปยังฝั่งแม่น้ าํ
จอร์ แดนซึ่ งยอห์นกําลังให้รับบัพติศมาอยูน่ ้ นั ครั้นยอห์นแลเห็นพระองค์ ก็กล่าวแก่
ฝูงชนว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผูท้ รงรับความผิดบาปของโลกไปเสี ย” นัน่
หมายถึ ง ว่า พระเยซู คริ ส ต์ พระเมษโปดกจริ ง แท้ข องพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ ง ถู กพยากรณ์ ไ ว้
ล่วงหน้านับหลายพันปี ให้เป็ นผูพ้ ลีบูชาเปรี ยบได้กบั ลูกแกะและลูกวัวไร้ เดียงสาถูก
ฆ่าและเผาเป็ นเครื่ องบูชา พระองค์จะทรงน้อมถวายพระองค์เองเพื่อรับการทรมาน
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และความตาย และจะทรงหลัง่ พระโลหิ ตของพระองค์เพื่อยกบาปของโลก เพื่อช่วย
ผูค้ นจากความตายอันเป็ นนิรันดร์

การเสด็จมารับศีลล้างบาปของพระเยซูคริ สต์เจ้า

และยอห์นกล่าวเป็ นพยานว่า “ข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเหมือนดังนกพิราบ
เสด็จลงมาจากสวรรค์และทรงสถิตย์บนพระองค์ และข้าพเจ้าก็ได้เห็นและเป็ นพยาน
ว่า พระองค์น้ ี แหละเป็ นพระบุตรของพระเจ้า”
รุ่ งขึ้นอีกวันหนึ่ง ยอห์นกําลังยืนอยูก่ บั สาวกของท่านสองคน และท่านมองดู
พระเยซูขณะที่พระองค์ทรงดําเนิน และกล่าวว่า “จงดูพระเมษโปดกของเจ้า”
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สาวกพวกแรกของพระเยซู

สาวกสองคนนั้นได้ยนิ ท่านพูดเช่นนี้ เขาจึงติดตามพระเยซูไป หนึ่งในนั้นคือ
อันดรู ว์ และเนื่องจากเขาเป็ นคนแรกที่ติดตามพระเยซู จึงเรี ยกเขาว่า “ผู้ถูกเรี ยกเป็ น
คนแรก” ส่ วนอีกคนหนึ่งคือ ยอห์ น นักเทวศาสตร์ the Theologian แล้วอันดรู วก์ ็พา
ซี โมนพี่ชายของตนมาเฝ้ าพระเยซูคริ สต์ พระผูก้ อบกูท้ รงรับรู ้ได้ถึงความศรัทธาอัน
ยิง่ ใหญ่ของเขา จึงตรัสว่า “ท่านคือซี โมนบุตรยอห์นสิ นะ เขาจะเรี ยกท่านว่าเคฟาส
(เปโตร)” ซึ่ งแปลว่าศิลา รุ่ งขึ้นพระผูช้ ่วยให้รอดทรงเรี ยก ฟี ลิป และฟี ลิปได้พา
นาธานาเอล ไปเฝ้ าพระองค์
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การเทศนาสัง่ สอนของพระเยซู

หลังจากที่พระเยซูคริ สตเจ้าเสด็จไปยังเมืองต่าง ๆ ในดินแดนฮีบรู เพื่อ
ประกาศแก่ผคู ้ นถึง คาสอน ซึ่ งเป็ นข่าวดีและประเสริ ฐที่วา่ พระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่ได้ให้สัญญาไว้ ได้เสด็จมายังโลกเพื่อช่วยเหลือผูค้ นให้พน้ จากอํานาจชัว่ ร้าย
บาป และ ความตายอันเป็ นนิรันดร์ และมอบ ความรอดพ้นอันเป็ นนิรันดร์ – พระ
อาณาจักรพระเจ้ า
พระเยซูคริ สต์มกั จะเสด็จไปเทศนาเรื่ องพระอาณาจักรพระเจ้าโดยตรัสเป็ น
คาอุปมาอุปไมย กล่าวคือใช้การเปรี ยบเทียบหรื อยกตัวอย่างจากชีวติ ประจําวันของ
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เรา เพื่อให้เข้าใจคําสอนของพระองค์ได้ชดั เจนและครบถ้วน พระเจ้าทรงสร้างโลก
ทั้งที่มองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้ โลกทั้งสองมีเอกภาพและความสัมพันธ์อนั ลึกซึ้ ง
ระหว่างกันอย่างน่าอัศจรรย์ ดังนั้น โลกที่มองเห็นได้จะบอกกล่าวกับเราเกี่ยวกับกฎ
ของโลกที่มองเห็นไม่ได้และประเสริ ฐ ตลอดชีวติ ของเราบนโลก ร่ วมกับทุกชีวิตใน
โลกที่มองเห็นได้น้ นั เป็ น คาอุปมาอุปไมยอันยิ่งใหญ่ ของพระเจ้ าเกีย่ วกับกฎของชีวติ
ในโลกหน้ า ในอาณาจักรแห่งสวรรค์
การทําให้ผคู ้ นเชื่อว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่ได้สัญญาไว้และ
เป็ นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์จึงได้แสดง อัศจรรย์ หมายความว่าเป็ นการกระทํา
ที่ เหนื อธรรมชาติ ซึ่ งคนธรรมดาไม่ มีอาํ นาจที่ จะทํา ได้ และจะสํา เร็ จได้ด้ว ยพระ
อํานาจพิเศษของพระเจ้าเท่านั้น ชาวยิวเป็ นจํานวนมากเชื่ อในพระเยซูคริ สต์ และมีฝงู
ชนติ ด ตามพระองค์ ฟั ง คํา เทศนาของพระองค์ เ กี่ ย วกับ พระเจ้า ส่ ว นคนอื่ น ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูป้ กครองประชาชนฮีบรู พวกฟาริ สี พวกสะดูสี ผูอ้ าวุโส และ
ปุโรหิ ต ที่ปรารถนาจะใช้อาํ นาจและปกครองประชาชน พวกเขามีจิตใจชัว่ ร้ าย และ
ไม่ตอ้ งการยอมรับคําสอนแห่ งสัจจธรรมของพระองค์ ทั้งยังไม่เชื่ อว่าพระองค์ทรง
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด พวกเขาจึงได้กลายเป็ นศัตรู ของพระคริ สต์

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญยอห์ น 1: 29-51, นักบุญลูกา 4: 14-15.
32-37, นักบุญมัทธิ ว 4:17, นักบุญมาระโก 1:22, นักบุญมัทธิ ว 5, 6 และ 7; 13 :3435, นักบุญมาระโก 4: 3-34, นักบุญมัทธิ ว 11: 4-6; 5: 23-25;21: 45-46; 26: 3-4
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พระเยซูคริสต์ ทรงทาอัศจรรย์ ครั้งแรก
ไม่นานนักหลังจากที่พระผูก้ อบกูไ้ ด้เรี ยกพวกสาวกกลุ่มแรก ก็มีงานแต่งงาน
ที่หมู่บา้ นคานา ไม่ไกลจากนาซาเรธ พระเยซูคริ สต์พร้อมด้วยพระมารดาผูบ้ ริ สุทธิ์ ยิ่ง
และบรรดาสาวก ได้รั บ เชิ ญ เข้า ร่ ว มงานแต่ ง งานนี้ ด้ว ย ครั้ นได้เ วลาเลี้ ยงฉลอง
แต่งงาน พระมารดาพระเจ้าสังเกตุว่าเหล้าองุ่นไม่พอ จึงทูลพระเยซู คริ สต์ว่า “พวก
เขาไม่มีเหล้าองุ่น”
แต่พระเยซูตรัสตอบว่า “เวลาของเรายังมาไม่ถึง”
พระนางพรหมจารี บริ สุทธิ์ จึงเข้าใจในคําตอบว่า ยังไม่ถึงเวลาที่พระองค์จะ
แสดงอํานาจศักดิ์สิทธิ์ แต่พระนางรับรู ้ ถึงความรักของบุตรของพระนางที่มีต่อผูค้ น
และเชื่อมัน่ ว่าพระองค์จะทรงช่วยเหลือผูท้ ี่มีความจําเป็ นจริ ง ๆ พระนางจึงบอกพวก
คนใช้วา่ “จงกระทําตามที่พระองค์รับสัง่ เถิด”
ในบ้านนั้นมี โอ่งหิ นใบใหญ่ต้ งั อยู่หกใบบรรจุน้ าํ ตามธรรมเนี ยมการชําระ
ของพวกยิว พระเยซู คริ สต์ตรัสสั่งพวกคนใช้ให้ตกั นํ้าใส่ โอ่งให้เต็ม และเขาก็ตกั นํ้า
เต็มโอ่งเสมอปาก แล้วพระองค์ตรัสสั่งเขาว่า “จงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิด”
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การกระทําอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซู

พวกคนใช้ก็ตกั แล้วแบกไปให้เจ้าภาพ เมื่ อเจ้าภาพได้ชิมดู และพบว่าเป็ น
เหล้าองุ่นชั้นเลิศ จึงเรี ยกเจ้าบ่าวมาและพูดกับเขาว่า “ใคร ๆ ก็เอาเหล้าองุ่นอย่างดีมา
ให้ก่อน แล้วจึงค่อยเอาที่ไม่สู้ดีมา แต่ท่านเก็บเหล้าองุ่นอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้ ” เจ้าภาพ
กล่าวเช่นนี้เพราะเขาไม่ทราบว่าเหล้าองุ่นนี้มาจากที่ไหน แต่คนใช้ที่ตกั นํ้านั้นรู ้
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หมู่บา้ นคานาน ในแคว้นกาลิลี

พระผูช้ ่วยให้รอดได้ทรงแสดงอัศจรรย์ครั้งแรกของพระองค์ และได้ทรง
สําแดงพระสิ ริของพระองค์ และสาวกของพระองค์ก็ได้วางใจในพระองค์
การทาอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซู คริสต์ เป็ นไปตามการร้ องขอของพระ
มารดาของพระองค์ ด้วยเหตุน้ ี เราจึงเห็นได้วา่ คาภาวนาของพระนางเพือ่ เรานั้นมี
พลังมาก

หมายเหตุ: ดูในพระวรสารนักบุญยอห์ น 2: 1-12
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ทรงขับไล่พวกพ่อค้าออกจากพระวิหาร

เทศกาลปั สกาของพวกยิวใกล้เข้ามาแล้ว พระเยซู คริ สต์ เสด็จขึ้นไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม เมื่ อเสด็ จเข้าไปในบริ เวณพระวิหาร ก็ พบว่ามี ความโกลาหลยิ่ง ที่ นั่นมี
คนขายแกะ วัว และนกพิราบ และมีคนรับแลกเงินที่กาํ ลังแลกเงินอยู่ เสี ยงร้องของวัว
เสี ย งครางของแกะ และเสี ย งพูดคุ ย ของผูค้ น การทะเลาะเรื่ องราคา เสี ย งเหรี ย ญ
กระทบกัน – ทั้งหมดนี้ ล้วนแต่ทาํ ให้พระวิหารดู เหมื อนตลาดมากกว่าจะเป็ นพระ
นิเวศของพระเจ้า
พระองค์ทรงเอาเชือกทําเป็ นแส้ไล่พวกพ่อค้าเหล่านั้น พร้อมกับฝูงวัวฝูงแกะ
ออกไปจากบริ เวณพระวิหาร และพระองค์ทรงควํ่าโต๊ะและเทเงิ นของคนแลกเงิ น
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และพระองค์ตรัสแก่บรรดาคนขายนกพิราบว่า “จงเอาของเหล่านี้ ไปเสี ย อย่าทําพระ
นิเวศของพระบิดาเราให้เป็ นแหล่งค้าขาย” ทุกคนต่างไม่กล้าดื้อดึงต่อพระเยซู
เมื่ อหัวหน้าชาวยิวที่ พระวิหารเห็ นเช่ นนั้นก็โกรธ พวกเขาจึ งเดิ นเข้ามาหา
พระผูช้ ่ วยให้รอด และทูล ว่า “ท่านจะแสดงหมายสํา คัญอะไรให้เราเห็ นว่าท่ านมี
อํานาจกระทําการเช่นนี้ได้”
พระเยซู จึงตรัสตอบพวกเขาว่า “ถ้าทําลายวิหารนี้ เสี ย เราจะยกขึ้ นในสาม
วัน” แต่พระวิหารที่พระองค์ตรัสถึงนั้น คือพระกายของพระองค์ และด้วยความตามที่
ตรัสนั้น เป็ นการทํานายว่าเมื่อพวกเขาฆ่าพระองค์ พระองค์จะทรงฟื้ นขึ้นมาในสาม
วัน
ดังนั้น เมื่อพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ พวกสาวกของพระองค์ก็ระลึก
ได้วา่ พระองค์ตรัสดังนี้ และพวกเขาก็เชื่อพระดํารัสที่พระเยซูตรัสแล้วนั้น
เมื่อพระเยซู คริ สต์ประทับ ณ กรุ งเยรู ซาเล็มในเทศกาลปั สกา มีคนเป็ นอัน
มากได้วางใจในพระองค์เมื่อเขาได้เห็นอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทํา

หมายเหตุ: ดูในพระวรสารนักบุญยอห์ น 2: 13-25
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พระเยซูคริสต์ ทรงสนทนากับนิโคเดมัส

ในจํานวนผูค้ นที่ท่ ึงในอัศจรรย์ของพระเยซู คริ สต์และวางใจในพระองค์ นั้น
มีชาวฟาริ สีคนหนึ่ง ชื่อ นิโคเดมัส เป็ นขุนนางของพวกยิว ชายผูน้ ้ ีได้มาหาพระเยซู ใน
เวลากลางคืนโดยไม่ให้ใครล่วงรู ้ เพื่อที่พวกฟาริ สีและพวกขุนนางชาวยิวที่ไม่ชอบ
พระเยซูคริ สต์จะได้หาไม่พบ
นิโคเดมัสอยากค้นหาว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูท้ ี่ถูกคาดว่าพระผูท้ รงกอบกู้
โลกจริ งหรื อไม่ และพระองค์จะนําพาผูใ้ ดเข้าสู่ อาณาจักรของพระองค์ หมายความว่า
ผูท้ ี่จะเข้าสู่ อาณาจักรของพระองค์น้ นั ต้องทําอย่างไร
เขาทูลพระผูช้ ่วยให้รอดว่า
“ท่านอาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าทราบอยูว่ า่ ท่านเป็ นครู ที่มาจากพระเจ้า เพราะไม่มี
ผูใ้ ดกระทําอัศจรรย์ซ่ ึ งท่านได้กระทํานั้นได้ นอกจากว่าพระเจ้าทรงสถิตอยูด่ ว้ ย”
พระผูช้ ่วยให้รอดตรัสตอบแก่นิโคเดมัสว่า “เราบอกความจริ งแก่ท่านว่า ถ้า
ผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดใหม่ ผูน้ ้ นั จะเห็ นแผ่นดิ นของพระเจ้าไม่ได้” นิ โคเดมัสสงสัยยิ่งว่า
คนจะเกิดใหม่อย่างไรได้ แต่พระเยซู ตรัสแก่เขาไปว่าไม่ได้หมายถึงการเกิดใหม่ทาง
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กายทัว่ ไป หากแต่เป็ นการเกิ ดใหม่ ทางจิตวิญญาณ หมายความว่า มนุ ษย์จกั ต้องมี
การเปลี่ ย นแปลงอย่า งหมดจดในทางวิ ญ ญาณ มี ความดี แ ละความเมตตาอย่ า ง
สมบู รณ์ และว่าการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวในมนุ ษย์น้ นั จักสําเร็ จได้ดว้ ยอํานาจของ
พระเจ้าเท่านั้น
พระผูช้ ่ วยให้รอดตรัสกับนิ โคเดมัสว่า “เราบอกความจริ งแก่ท่านว่า ถ้าผูใ้ ด
ไม่ได้บงั เกิ ดใหม่จากนํ้า (โดยการรับบัพติศมา) และพระวิญญาณ (ผูเ้ สด็จลงมายัง
มนุ ษย์ในระหว่างบัพติ ศมา) ผูน้ ้ นั จะเข้าในแผ่นดิ นของพระเจ้าไม่ได้ ” พระองค์ได้
ทรงอธิ บายแก่นิโคเดมัสว่า มนุ ษย์ซ่ ึ งบังเกิ ดจากบิดามารดาโดยเนื้ อหนังนั้นยังคงมี
บาปอยู่ จึงหมายความว่าไม่คู่ควรกับอาณาจักรสวรรค์ มนุ ษย์ที่เกิดจากพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ จะปราศจากบาป การเปลี่ยนแปลงในวิญญาณของมนุ ษย์น้ ี จะสําเร็ จลุล่วงได้
อย่างไรนั้น เป็ นงานของพระเจ้า ซึ่ งมนุษย์ไม่อาจเข้าใจได้
พระผูช้ ่ วยให้รอดตรั สกับนิ โคเดมัสว่าพระองค์เสด็จมายังโลกเพื่อทรงรั บ
ทรมานและสิ้ นพระชนม์เพื่อผูค้ น พระองค์ไม่ได้เสด็จมาสู่ พระราชบัลลังก์ หากแต่
เสด็จสู่ กางเขน ดังเช่นที่โมเสสได้ยกงูข้ ึนในถิ่นทุรกันดาร (หมายถึงแขวนรู ปหล่องู
ทองแดงไว้บนเสา เพื่อ ชาวยิวเพ่งดู ไว้เพื่อช่ วยให้พวกเขาที่ ถูกงู พิษกัดได้รอดจาก
ความตาย) ฉันใด บุตรมนุ ษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น (หมายถึงพระคริ สต์ พระบุตร
แห่ งมนุ ษย์จะต้องถูกแขวนบนไม้กางเขน) เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์น้ นั จะไม่
พินาศ แต่มีชีวิตนิ รันดร์ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์
เดียวของพระองค์ (ผ่านความทุกข์ทรมานและความตาย) เพื่อช่ วยผูค้ นให้รอด และ
ทรงส่ งพระองค์มายังโลก ไม่ใช่เพื่อมาพิพากษาผูค้ น หากแต่เพื่อช่วยพวกเขา
นิโคเดมัสได้เป็ นสาวกของพระเยซูคริ สต์โดยลับนับตั้งแต่น้ นั
หมายเหตุ :ดูในพระวรสารนักบุญยอห์ น 3: 1-21
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พระเยซูคริสต์ ทรงสนทนากับหญิงชาวสะมาเรีย
พระเยซู ค ริ ส ต์เสด็ จพร้ อมพวกสาวกออกจากแคว้นยูเ ดี ย และกลับไปยัง
แคว้น กาลิ ลี โดยผ่ า นแคว้น สะมาเรี ย พระองค์ เ สด็ จ ไปยัง เมื อ งหนึ่ ง ชื่ อ สิ ค าร์
(สมัยก่อนเรี ยกว่า เชเคม) ในทิศใต้ก่อนที่จะถึงเมืองนั้น มีบ่อนํ้าที่ขุดตามธรรมเนี ยม
โดยยาโคบผูเ้ ป็ นบรรพบุรุษ
พระเยซู คริ สต์ทรงเดิ นทางมาเหน็ ดเหนื่ อย จึงประทับลงที่ ขา้ งบ่อนั้น เป็ น
เวลาประมาณเที่ยง และพวกสาวกของท่านเข้าไปซื้ อเสบียงอาหารในเมือง

พระเยซูเจ้าทรงตรัสกับหญิงชาวสะมาเรี ย
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เวลานั้น มีหญิงชาวสะมาเรี ยคนหนึ่งมาตักนํ้าที่บ่อ
พระเยซูตรัสกับนางว่า “ขอนํ้าให้เราดื่มบ้าง”
ถ้อยคําของพระผูช้ ่วยให้รอดทําให้หญิงชาวสะมาเรี ยประหลาดใจยิ่ง จึงทูล
พระองค์ว่า “ไฉนท่านผูเ้ ป็ นยิวจึงขอนํ้าดื่ มจากดิ ฉัน ผูเ้ ป็ นหญิงชาวสะมาเรี ย เพราะ
พวกยิวไม่คบหาชาวสะมาเรี ยเลย”
พระเยซูตรัสตอบนางว่า “ถ้าเจ้าได้รู้จกั ของที่พระเจ้าประทาน (หมายถึงพระ
มหากรุ ณาของพระเจ้า ที่ให้ได้มาพบกันครั้งนี้) และรู ้จกั ผูท้ ี่พูดกับเจ้าว่า ‘ขอนํ้าให้เรา
ดื่มบ้าง’ เจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผูน้ ้ นั และท่านผูน้ ้ นั ก็คงจะให้น้ าํ ธํารงชีวติ แก่เจ้า”
พระผูช้ ่ วยให้ร อดเรี ย กคํา สอนอัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของพระองค์ว่า นํ้า ธํา รงชี วิ ต
เพราะนํ้าช่ วยชี วิตมนุ ษย์ที่ กระหายฉันใด คําสอนอันศักดิ์ สิ ทธิ์ ของพระองค์ก็ช่วย
มนุษย์จากความตายอันเป็ นนิรันดร์ และนําทางให้เขามีชีวติ ศักดิ์สิทธิ์ นิ รันดร แต่หญิง
ชาวสะมาเรี ยคิดว่าพระองค์หมายถึงบ่อนํ้าธรรมดาที่ใคร ๆ เรี ยกว่า นํ้า “ธํารงชีวติ ”
นางได้ทูลถามพระองค์ดว้ ยความสงสัยว่า “ท่านเจ้าคะ ท่านไม่มีถงั ตัก และ
บ่อนี้ก็ลึก ท่านจะได้น้ าํ ธารงชี วิตนั้นมาจากไหน ท่านเป็ นใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษ
ของเรา ผูไ้ ด้ให้บ่อนํ้านี้ แก่เราหรื อ และยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อนี้ รวมทั้งบุตรและ
ฝูงสัตว์ของท่านด้วย”
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บ่อนํ้าแห่งยาโคบในเวลาปัจจุบนั นี้

พระเยซูคริ สต์ตรัสตอบแก่นางว่า “ทุกคนที่ดื่มนํ้านี้จะกระหายอีก แต่ผทู ้ ี่ดื่ม
นํ้าซึ่ งเราจะให้แก่เขานั้น จะไม่กระหายอีกเลย นํ้าซึ่ งเราจะให้เขานั้น จะบังเกิดเป็ นบ่อ
นํ้าพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์ ”
แต่หญิงชาวสะมาเรี ยไม่เข้าใจถ้อยคําของพระผูช้ ่วยให้รอดนี้ จึงทูลว่า “ท่าน
เจ้าคะ ขอนํ้านั้นให้ดิฉนั เถิด เพื่อดิฉนั จะได้ไม่กระหายอีก และจะได้ไม่ตอ้ งมาตัก
ที่นี่”
พระเยซู คริ สต์ทรงปราถนาจะให้หญิงชาวสะมาเรี ยเข้าใจสิ่ งที่พระองค์ได้
ตรัสกับนาง จึงทรงให้นางไปเรี ยกสามีของนางมา โดยตรัสว่า “จงไปเรี ยกสามีของ
เจ้ามาที่นี่เถิด”
นางทูลว่า “ดิฉนั ไม่มีสามี”
พระเยซูคริ สต์จึงตรัสกับนางว่า “เจ้าพูดถูกแล้วว่าสามีไม่มี เพราะเจ้าได้มี
สามีหา้ คนแล้ว และคนที่เจ้ามีอยูเ่ ดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่สามีของเจ้า เรื่ องนี้เจ้าพูดจริ ง”
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หญิงชาวสะมาเรี ยตกใจต่อการหยัง่ รู ้ของพระผูช้ ่วยให้รอด ผูท้ รงเปิ ดเผยทุก
อย่างเกี่ยวกับชี วิตของเธอที่เต็มไปด้วยบาป บัดนี้ นางเข้าใจแล้วว่าพระองค์ไม่ใช่คน
ธรรมดา นางจึ งรี บทูลถามพระองค์ให้ทรงช่ วยไขปั ญหาที่มีมาช้านานระหว่างชาว
สะมาเรี ยกับชาวยิว ว่าความเชื่ อของใครถูก และว่าการถวายบูชาของใครเป็ นที่พอ
พระทัยของพระเจ้ามากกว่ากัน ว่า “ท่านเจ้าคะ ดิฉนั เห็นจริ งแล้วว่าท่านเป็ นผูเ้ ผยพระ
วจนะ บรรพบุรุษของพวกเรานมัสการที่ภูเขานี้ (นางหมายถึงภูเขาเยริ ซิม ซึ่ งสามารถ
มองเห็นซากปรักหักพังของพระวิหารของพวกสะมาเรี ย) แต่พวกท่านว่า ตําบลที่ควร
นมัสการนั้น คือ เยรู ซาเล็ม”
พระเยซู คริ สต์ตรัสตอบนางว่า “หญิงเอ๋ ย เชื่ อเราเถิด คงมี สักวันหนึ่งที่พวก
เจ้ าจะมิได้ ไหว้นมัสการพระบิดา เฉพาะที่ภูเขานี้หรื อที่เยรู ซาเล็ม ซึ่ งเจ้ านมัสการนั้น
เจ้ าไม่ ร้ ู จัก ซึ่งพวกเรานมัสการเรารู้ จัก เพราะความรอดนั้นมาจากพวกยิว” กว่าจะถึง
เวลานั้น ก็มีแต่พวกยิวที่มีความศรัทธาอันแท้จริ ง ลําพังการถวายบูชาของพวกเขาก็
เป็ นสิ่ งที่ถูกต้องและเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้า “แต่ วาระนั้นใกล้ เข้ ามาแล้ ว และ
บัดนี้ก็ถึงแล้ ว คือผู้ที่นมัสการอย่ างถูกต้ องจะนมัสการพระบิดาด้ วยจิตวิญญาณและ
ความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่ นนั้นที่นมัสการพระองค์ พระเจ้ าทรง
เป็ นพระวิญญาณ (มองเห็นไม่ ได้ และ ไม่ มีรูปร่ าง) และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้ อง
นมัสการด้ วยจิตวิญญาณและความจริ ง ” หมายความว่า การถวายบูชาที่แท้จริ งและ
เป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้าจะเกิ ดขึ้นเมื่อผูค้ นนมัสการพระบิดาแห่ งสวรรค์ ไม่ใช่
เพียงแค่ด้วยกายหรื อสัญลักษณ์ และคําพูดที่ แสดงออกภายนอก หากแต่ด้วยตัวตน
ทั้งหมดของพวกเขา ด้วยจิตวิญญาณทั้งหมดของพวกเขา เมื่อพวกเขาเชื่ อในพระเจ้า
อย่างแท้จริ ง รักและสรรเสริ ญพระองค์ และปฏิบตั ิตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วย
การทําความดีและเมตตากรุ ณาต่อผูอ้ ื่น
เมื่อหญิงชาวสะมาเรี ยได้ฟังคําสอนใหม่น้ ี ก็ทูลพระเยซูคริ สต์วา่ “ดิฉนั ทราบ
ว่า พระเมสสิ ยาห์ (พระผู้ไถ่ ) จะเสด็จมา เมื่อพระองค์เสด็จมา พระองค์จะทรงชี้แจง
ทุกสิ่ งแก่เรา”
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พระเยซูจึงตรัสกับนางว่า “พระเมสสิ ยาห์ – เราทีพ่ ูดกับเจ้ าคือท่ านผู้น้ ัน”
ขณะนั้นพวกสาวกของพระองค์ก็มาถึง พวกเขาประหลาดใจที่พระองค์ทรง
สนทนากับหญิงสะมาเรี ย แต่ไม่มีใครถามพระองค์วา่ พระองค์ตรัสอะไรกับนาง
หญิงนั้นจึงทิ้งหม้อนํ้าไว้และรี บรุ ดเข้าไปในเมืองบอกคนทั้งปวงว่า “มาเถิด
มาดูท่านผูห้ นึ่งที่เล่าถึงสิ่ งสารพัดซึ่ งฉันได้กระทํา ท่านผูน้ ้ ีจะเป็ นพระคริ สต์ได้ไหม”
คนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์ที่บ่อนํ้า
ในระหว่า งนั้น พวกสาวกทู ล เชิ ญ พระองค์ว่ า “พระอาจารย์เ จ้า ข้า เชิ ญ
รับประทานเถิด” แต่พระผูช้ ่วยให้รอดตรัสกับเขาว่า “เรามีอาหารรับประทานที่ท่าน
ทั้งหลายไม่รู้” พวกสาวกจึงถามกันว่า “มีใครเอาอาหารมาถวายพระองค์แล้วหรื อ ”
พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “อาหารของเราคือการกระทําตามพระทัยขององค์พระบิดา ผู้
ทรงใช้เรามา และทําให้งานของพระองค์สําเร็ จ ท่านทั้งหลายว่าอีกสี่ เดื อนจะถึ งฤดู
เกี่ ยวข้าวมิใช่ หรื อ เราบอกท่านทั้งหลายว่า เงยหน้าขึ้นดู นาเถิ ด (แล้วพระองค์ก็ให้
พวกเขาพบพวกสะมาเรี ย – ผูอ้ าศัยอยูใ่ นเมืองซึ่ งเดินทางมาเฝ้ าพระองค์ในเวลานั้น)
ว่าทุ่งนาเหลืองอร่ าม ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้ว (คนเหล่านี้ อยากเห็นพระคริ สต์ผกู ้ อบกูแ้ ค่
ไหน พวกเขามีแนวโน้มจะฟั งและต้อนรั บพระองค์อย่างไร) คนเกี่ ยวก็กาํ ลังได้รับ
ค่าจ้าง และกําลังสํ่าสมพืชผลไว้สําหรับชี วิตนิ รันดร์ เพื่อทั้งคนหว่านและคนเกี่ยวจะ
ชื่ นชมยินดี ดว้ ยกัน เพราะในเรื่ องนี้ คําที่กล่าวไว้น้ ี เป็ นความจริ ง คือ ‘คนหนึ่ งหว่าน
และอีกคนหนึ่งเกี่ยว’ เราใช้ท่านทั้งหลายไปเกี่ยวสิ่ งที่ท่านมิได้ลงแรงทํา คนอื่นได้ลง
แรงทํา และท่านได้รับประโยชน์จากแรงของเขา”
ชาวสะมาเรี ยเป็ นอันมากที่มาจากเมืองนั้น ได้มีศรัทธาในพระองค์เพราะคํา
พยานของหญิงผูน้ ้ นั พวกเขาจึงทูลพระองค์ให้ประทับอยูก่ บั พวกเขา พระองค์ก็
ประทับที่นนั่ สองวัน และสอนพวกเขา
หลังจากที่มีชาวสะมาเรี ยได้วางใจในพระองค์มากขึ้น พวกเขาเหล่านั้นก็พดู
กับหญิงนั้นว่า “ตั้งแต่น้ ีไปที่เราเชื่ อนั้นมิใช่เพราะคําของเจ้า แต่เพราะเราได้ยนิ เอง
และเรารู ้วา่ ท่านองค์น้ ีแหละเป็ น พระผู้ช่วยโลกให้ รอดทีแ่ ท้ จริง”
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ตามธรรมเนี ยมแล้ว เป็ นที่ทราบกันว่าหญิงชาวสะมาเรี ยที่สนทนากับพระคริ สต์ที่บ่อนํ้าของยาโคบนั้น ใช้เวลาที่เหลื อในชี วิตของนางเพื่อประกาศข่าวดี ของ
พระคริ สต์ การที่นางสอนความเชื่ อในพระคริ สต์ ทําให้นางต้องถูกทรมาน (นางถูก
พวกผูท้ รมานนางโยนลงบ่อนํ้า) พระศาสนจักรอันศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึง
นางในวัน ที่ 20 มี น าคม (2 เมษายน ปฏิ ทิ น ใหม่ ) นามของนางคื อ มรณสั ก ขี
ศักดิ์สิทธิ์โฟตินา (ภาษารัสเซี ยเรี ยกว่า สเวตลานา)
หมายเหตุ :ดูในพระวรสารนักบุญยอห์ น 4: 1-42

พระเยซูทรงรักษาบุตรชายของข้ าราชการคนหนึ่ง

ครั้ นพระเยซู ค ริ ส ต์ เ สด็ จ ไปยัง แคว้น กาลิ ลี น้ ัน ชาวกาลิ ลี พ ากัน ต้อ นรั บ
พระองค์ดว้ ยความศรัทธา เพราะพวกเขาได้เห็นอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทําใน
เทศการปั สกา ณ กรุ งเยรู ซาเล็ม พระเยซู คริ สต์ได้เด็จไปยังหมู่บา้ นคานาแคว้นกาลิ ลี
อีก อันเป็ นที่ซ่ ึ งพระองค์ทรงกระทําให้น้ าํ กลายเป็ นเหล้าองุ่น ณ ที่น้ นั มีขา้ ราชการที่
ทํางานในพระราชวังจากเมืองคาเปอรนาอุมเดินทางมาหาพระองค์ ท่านจึงไปทูลอ้อน
วอนพระองค์ให้เสด็จไปรักษาบุตรของตน เพราะบุตรจวนจะตายแล้ว
พระเยซูคริ สต์ตรัสกับเขาว่า
“กลับไปเถิด
บุตรของท่านจะไม่ตาย”
ข้าราชการผูน้ ้ นั เชื่ อพระดํารัสที่พระเยซูตรัสกับท่าน จึงทูลลากลับไปเมืองคาเปอรนาอุม ขณะที่ท่านกลับไปนั้น พวกบ่าวของท่านได้มาพบและเรี ยนท่านว่าบุตรของท่าน
หายแล้ว
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ท่านจึงถามถึงเวลาที่บุตรค่อยทุเลาขึ้นนั้น และพวกบ่าวก็เรี ยนท่านว่า “ไข้
หายเมื่อวานนี้เมื่อยามเจ็ด”
บิดาจึงรู ้วา่ ชัว่ โมงนั้นเป็ นเวลาที่พระเยซูได้ตรัสกับตนว่า “บุตรของท่านจะ
ไม่ตาย” ข้าราชการผูน้ ้ นั และทุกคนในบ้านจึงเชื่ อในพระเยซูคริ สต์
พระเยซูคริ สต์เสด็จจากหมู่บา้ นคานาไปยังเมืองต่าง ๆ ในแคว้นกาลิลี เพื่อ
ประกาศคําสอนของพระองค์ทุกแห่งหน พระองค์ทรงเทศนา ทรงรักษาผูค้ นที่
เจ็บป่ วยและอ่อนแอไม่มีเว้น พระดํารัสของพระองค์แพร่ สะพัดไปทัว่ แผ่นดิน และ
บรรดาคนป่ วย คนถูกผีเข้า คนบ้า และคนพิการ จากทุกที่เดินทางมาพบพระองค์ และ
พระองค์ก็ทรงรักษาพวกเขา พระองค์ไม่ปฏิเสธที่จะไม่รักษาผูใ้ ด ทุกคนต่างได้รับ
การปลอบประโลมจากพระองค์
พระผูช้ ่ วยให้รอดทรงใช้ชี วิตของพระองค์เป็ นแบบอย่า งในการ
สอนทุกคนที่ปรารถนาจะเข้าสู่ พระอาณาจักรของพระเจ้าว่าจักต้องมีความกรุ ณา ต้อง
ทําดีกบั ทุกคน และช่วยเหลือทุกคน อย่างสุ ดกําลังของแต่ละคน
หมายเหตุ :ดูในพระวรสารนักบุญยอห์ น 4: 43-54.

ทรงรักษาคนง่ อยที่สระนา้ เบธซาธา
พระเยซู ค ริ ส ต์เสด็จออกจากแคว้น กาลิ ลี ไ ปยัง กรุ ง เยรู ซ าเล็ ม อี ก ครั้ งเพื่ อ
ฉลองปัสกา
ไม่ไกลจากพระวิหารนั้น ข้างประตูแกะที่ใช้ตอ้ นแกะเพื่อทําพิธีพลีบูชา นั้น
มีสระอยูส่ ระหนึ่ง เป็ นที่ซ่ ึ งมีศาลาห้าหลัง สระนํ้าที่มีศาลาเรี กว่า เบธซาธา แปลว่า กา
รุ ณยนิเวศ ในศาลาข้างสระนํ้ามีคนป่ วย คนตาบอด คนง่อย และคนเป็ นอัมพาต นอน
อยูเ่ ป็ นอันมาก พวกเขาเฝ้ ารอให้น้ าํ กระเพื่อม เพราะทูตของพระเจ้าจะลงมาที่สระนํ้า
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ในช่วงเวลาที่แน่นอน และกวนนํ้า ผูใ้ ดก็ตามที่กา้ วลงไปเป็ นคนแรกหลังจากที่น้ าํ ถูก
กวนก็จะหายจากความเจ็บป่ วย
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ทรงรักษาคนง่ อย
พระเยซูคริ สต์เสด็จเยีย่ มการุ ณยนิเวศแห่งนี้ ณ ที่น้ นั พระองค์ทอดพระเนตร
ชายคนหนึ่งป่ วยมาสามสิ บแปดปี แล้ว พระเยซูคริ สต์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านปรารถนา
จะหายโรคหรื อ”
คนป่ วยนั้นทูลตอบพระองค์วา่ “ท่านเจ้าข้า เมื่อนํ้ากําลังกระเพื่อมนั้น ไม่มี
ผูใ้ ดที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระ และเมื่อข้าพเจ้ากําลังไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้ว”

ซากปรักหักพังของสระนํ้าเบธซาธาในปั จจุบนั

พระเยซูคริ สต์ตรัสกับเขาว่า “จงลุกขึ้นยกแคร่ ของเจ้าเดินไปเถิด”
ทันใดนั้นเขาก็หายโรค และเขาก็ยกแคร่ ของเขาเดินไป วันนั้นเป็ นวันสะบาโต ดังนั้นพวกยิวจึงพูดกับชายที่หายโรคนั้นว่า “วันนี้ เป็ นวันสะบาโต ที่เจ้าแบกแคร่
ไปนั้นก็ผดิ ธรรมบัญญัติ”
แต่คนนั้นตอบเขาเหล่านั้นว่า “ท่านที่รักษาข้าพเจ้าให้หายโรค ได้สั่งข้าพเจ้า
ว่า จงยกแคร่ ของเจ้าแบกเดินไปเถิด”
เขาเหล่านั้นถามคนนั้นว่า “เจ้ารู ้จกั ท่านที่สั่งเจ้าหรื อ”
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ชายผูน้ ้ นั ตอบพวกเขาไม่ได้ เพราะเขาไม่รู้วา่ พระเยซูคริ สต์เป็ นใคร เพราะว่า
พระคริ สต์น้ นั เมื่อได้รักษาเขาแล้ว ก็หายเข้าไปในฝูงชน
ภายหลัง พระเยซูได้พบคนนั้นในบริ เวณพระวิหารและตรัสกับเขาว่า “นี่
แน่ะ เจ้าหายโรคแล้ว อย่าทําบาปอีก มิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดกับเจ้า”
ชายคนนั้นก็ได้ออกไปบอกพวกชาวยิวว่า คนที่ได้รักษาเขาให้หายโรคนั้น
คือพระเยซูคริ สต์
เหล่ามัคทายกชาวยิวจึงข่มเหงพระเยซูคริ สต์
และแสวงโอกาสที่จะฆ่า
พระองค์ เพราะพระองค์ล่วงกฎวันสะบาโต เนื่องจากพวกเขาถูกสอนว่าการทํางานใด
ๆ ในวันสะบาโตถือเป็ นบาป แม้วา่ จะเป็ นการทําดีก็ตาม
พระเยซู คริ สต์ตรัสแก่พวกเขาว่า “พระบิดาของเรายังทรงทําอยูเ่ รื่ อย ๆ และ
เราก็ทาํ ด้วย เราบอกความจริ งแก่ ท่านทั้งหลายว่า พระบุ ตรจะกระทําสิ่ งใดตามใจ
ไม่ ไ ด้ นอกจากสิ่ ง ที่ เ ขา (พระบุ ต ร) ได้เ ห็ น พระบิ ด าทรงกระทํา เพราะสิ่ ง ใดที่
พระองค์ (พระบิดา) ทรงกระทํา สิ่ งนั้นพระบุตรจึงทรงกระทําด้วย เพราะพระบิดา
ทรงทําให้คนตายแล้วฟื้ นขึ้นมามีชีวิตฉันใด ถ้าพระบุตรปรารถนาจะกระทําให้ผใู ้ ดมี
ชี วิตก็จะกระทําเหมื อนกันฉันนั้น ผูใ้ ดไม่ถวายเกี ย รติ แด่ พ ระบุ ตร ผูน้ ้ นั ก็ ไม่ถวาย
เกียรติแด่พระบิดาผูท้ รงใช้พระบุตรมา ท่านทั้งหลายจงค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่าน
คิดว่าในนั้นท่านมีชีวติ นิรันดร์ และพระคัมภีร์น้ นั เป็ นพยานให้แก่เรา”
นี่ จึง เป็ นเหตุ ผ ลที่ พ วกยิ วพยายามแสวงหาพระองค์เพื่ อฆ่ า เสี ย เพราะไม่
เพียงแต่พระองค์ละเมิดวันสะบาโตเท่านั้น แต่พระองค์ยงั ทรงเรี ยกพระเจ้าว่าเป็ นพระ
บิดาของพระองค์ ถือเป็ นการตีตนเสมอพระเจ้า

หมายเหตุ :ดูในพระวรสารนักบุญยอห์ น 5: 1-16.
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ทรงรักษาชายที่มือลีบ
วันสะบาโตผ่านไปอีกวันหนึ่ ง แล้วพระเยซูเสด็จเขาไปในธรรมศาลา (ศาลา
สําหรับชุมนุมและสวดมนต์) ที่นนั่ มีชายคนหนึ่งที่มือข้างหนึ่งลีบ พวกฟาริ สีตอ้ งการ
จะหาเหตุฟ้องพระผูช้ ่วยให้รอด พวกเขาจึงจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าพระองค์จะทรง
รักษาคนป่ วยในวันสะบาโตหรื อไม่
พระผูช้ ่วยให้รอดทรงทราบความคิดของพวกเขา แล้วพระองค์ตรัสกับคนมือ
ลีบนั้นว่า “จงลุกขึ้น และก้าวออกมาข้างหน้า”
แล้วพระองค์ก็ทรงหันไปตรัสกับพวกฟาริ สีวา่ “เราจะถามเจ้าอย่างหนึ่งว่า
ในวันสะบาโตควรจะทําการดี หรื อควรจะทําการร้าย จะช่วยชีวติ ดี หรื อจะเผาผลาญ
ชีวติ เสี ยดี”
ฝ่ ายคนทั้งปวงก็นิ่งอยู่
แล้วพระองค์ทอดพระเนตรดูทุกคนโดยรอบ ตรัสว่า “พวกท่านเป็ นคน
อย่างไรกัน ถ้าพวกใดในพวกท่านมีแกะตัวเดียวและแกะตัวนั้นตกบ่อในวันสะบาโต
ผูน้ ้ นั จะไม่ฉุดลากแกะตัวนั้นขึ้นหรื อ มนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริ ฐยิง่ กว่าแกะมาก
ทีเดียว เหตุฉะนั้นจึงอนุ ญาตให้ทาํ การดีได้ในวันสะบาโต”
พระผูช้ ่วยให้รอดทรงหันไปหาคนมือลีบ และตรัสว่า “จงเหยียดมือออกเถิด”
เขาก็เหยียดออก และมือนั้นก็หายเป็ นปกติเหมือนอีกข้างหนึ่ง
ฝ่ ายพวกฟาริ สีต่างก็มีความเดือดดาล
และเดินออกไปนอกธรรมศาลา
ปรึ กษากันว่าจะกระทําอย่างไรที่จะทําลายพระองค์ได้
พระเยซูเสด็จออกไปพร้อมพวกสาวก และคนจํานวนมากติดตามพระองค์
ไป พระองค์ทรงเทศนาและทรงรักษาคนป่ วย

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 12 : 9-14; นักบุญมาระโก 3 : 1-6;
นักบุญลูกา 6 :6-11
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พระเจ้ าทรงเรียกสาวกสิบสองคน
ทรงเลือกพระสาวก

จํานวนศิษย์ของพระเยซูคริ สต์ค่อย ๆ เพิ่มมากขึ้น วันหนึ่ ง ขณะที่ประทับที่
แคว้นกาลิลี พระเยซูคริ สต์เสด็จไปที่ภูเขาลูกหนึ่งและสวดภาวนาต่อพระเจ้าอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงคํ่า พระองค์ทรงเรี ยกบรรดาสานุศิษย์ และทรงเลือกพวกเขามาสิ บสอง
คน ทรงเรี ยกสิ บสองคนนี้วา่ สาวก แปลว่าผูส้ ่ งสาร เพราะพระองค์ส่งพวกเขาไป
เทศนาคําสอนของพระองค์
สาวกทั้งสิ บสองคนมีดงั นี้
1. ซีโมน ผูซ้ ่ ึ งพระผูช้ ่วยให้รอดทรงเรี ยกว่า เปโตร
2. อันดรู ว์ น้องชายของซีโมนเปโตร ที่รู้จกั กันว่าเป็ น “ผู้ถูกเลือกคนแรก”
3. ยากอบ บุตรเศเบดี
4. ยอห์ น บุตรของเศเบดี น้องชายของยากอบ ได้ชื่อว่าเป็ น นักเทววิทยา
พระผูช้ ่วยให้รอดทรงเรี ยกสองพี่นอ้ งยากอบและยอห์นว่า “บุตรชายฟ้าร้ อง”
อันเนื่องจากความศรัทธาอย่างแรงกล้าประดุจเปลวไฟ
5. ฟี ลิป
6. นาธาเนเอล บุตรทอลเม ต่อมาได้ชื่อว่า บารโธโลมิว
7. โธมัส หรื อที่เรี ยกว่า ดิดูมัส ซึ่ งแปลว่า “ฝาแฝด”
8. มัทธิว หรื อที่รู้จกั กันในนาม เลวี เคยเป็ นคนเก็บภาษี
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9. ยากอบ บุตรอัลเฟอัส และเป็ นที่รู้จกั ในนามคลีโอปั ส เรี ยกว่า “ผูเ้ ยาว์” เมื่อ
เทียบกับยากอบบุตรเศเบดี
10. ซีโมน เรี ยกว่า ชาวคานาอัน หรื อ ซี โลต
11. ยูดาส บุตรยากอบผูม้ ีอีกชื่อหนึ่งว่า เลบเบอัส ชื่ อว่า ธัดเดอัส
12. ยูดาส อิสคาริโอท (จากเมืองคาริ โอธ) ที่ภายหลังได้ทรยศพระเยซูคริ สต์
พระเจ้าทรงให้อาํ นาจแก่สาวกในการรักษาคนป่ วย ขจัดวิญญาณชัว่ ร้าย และ
ฟื้ นผูต้ าย
นอกเหนือจากอัครสาวกสิ บสองคนนี้แล้ว

พระเยซูคริ สต์ยงั ได้ทรงเลือก

สาวกเจ็ดสิ บคน ได้แก่ มาระโก ลูกา คลีโอปั ส และคนอื่น ๆ พระองค์ได้ส่งพวกเขา
ไปเทศนาสั่งสอนเช่นกัน
เมื่อพวกสาวกทั้งเจ็ดสิ บคนกลับจากการเทศนาด้วยความปรี ดี
ทูลว่า
พระองค์ เจ้ าข้ า ถึงผีทั้งหลายก็ได้ อยู่ใต้ บังคับของพวกข้ าพระองค์ โดยพระนามของ
พระองค์ (ลก. 10:17)
พระองค์ได้ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า อย่ าเปรมปรี ดิ์ที่พวกผีอยู่ใต้ บังคับของ
พวกท่ าน แต่ จงเปรมปรี ดิ์ เพราะชื่ อของท่ านจารึ กไว้ ในสวรรค์ (ลก. 10:20)
หมายความว่า อย่าได้ยนิ ดีต่ออัศจรรย์ที่ท่านได้รับเพื่อการเทศนา แต่จงดีใจต่อความ
จริ งที่วา่ ท่านจะได้รับพระพรและชีวติ นิ รันดรกับพระเจ้าในอาณาจักรสวรรค์
นอกจากบรรดาสานุศิษย์แล้ว ยังมีสตรี จาํ นวนหนึ่งที่พระเยซูคริ สต์ได้รักษา
ให้หาย และติดตามพระองค์ คือ มารีย์ ชาวมักดาลา (จากเมืองมักดาลา) ที่พระเยซูได้
ขับผีออกจากนางเจ็ดผี โยอันนา ภรรยาของคูซา ต้นเรื อนของเฮโรด สู สันนา และ
ผูห้ ญิงอื่น ๆ
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หมายเหตุ :ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 10 : 2-14; นักบุญมาระโก 3 : 13-19;
นักบุญลูกา 6 :12-16 ; 8, 1-3

ทรงเริ่มต้ นเทศนาบนภูเขา

การเทศนาบนภูเขา

หลังจากที่พระเยซูคริ สต์ได้ทรงเลือกอัครสาวกแล้ว ก็เสด็จลงจากภูเขาสู่ ที่
ราบพร้อมเหล่าสาวก ณ ที่น้ นั บรรดาสานุศิษย์จาํ นวนมากต่างรอเฝ้ าพระองค์ และมี
กลุ่มคนจากทัว่ อิสราเอลและที่ใกล้เคียงมาชุมนุมกัน
พวกเขามาฟังคําเทศนาของ
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พระองค์และทูลให้พระองค์รักษาอาการเจ็บป่ วย ทุกคนต่างไขว่คว้าที่จะสัมผัสพระ
ผูช้ ่วยให้รอด
เพราะพระองค์ทรงรักษาทุกคนด้วยพระอานุภาพที่หลัง่ ไหลจาก
พระองค์
พระเยซูคริ สต์ทอดพระเนตรฝูงชนที่อยูต่ รงหน้า บรรดาสานุศิษย์รายล้อม
พระองค์ พระองค์ดาํ เนินขึ้นภูเขาและประทับลงเพื่อทรงเทศนา

พระองค์ทรงเริ่ มต้นเทศนาโดยชี้วา่ สานุศิษย์ของพระองค์ ซึ่ งหมายถึงชาว
คริ สต์ นั้น จักต้องเป็ นเช่นไร และพวกเขาจักต้องปฏิบตั ิตามพระธรรมบัญญัติของ
พระเจ้าอย่างไร จึงจะได้รับชี วติ ที่เปี่ ยมด้วยพระพร (หมายถึงความยินดีและความสุ ข
สู งสุ ด) และเป็ นนิรันดร์ ในพระอาณาจักรสวรรค์ ด้วยเหตุน้ ี พระองค์จึงประทาน
พระบัญญัติพระพรแห่ งความสุ ข 9 ประการ หรื อ พระพรมหัศจรรย์ แล้วพระองค์
ทรงสอนเกี่ยวกับพระกรุ ณาของพระเป็ นเจ้า การไม่พิพากษาผูอ้ ื่น พลังแห่งการสวด
ภาวนา ความเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์ และเรื่ องอื่น ๆ การเทศนาของพระเยซูคริ สต์ครั้ง
นี้เรี ยกว่า การเทศนาบนภูเขา

พันธสัญญาใหม่

392

ในวันฟ้ าใส มีลมเย็นโชยมาจากทะเลกาลิลี บนเขาลาดชันที่ปกคลุมด้วยทุง่
หญ้าและดอกไม้น้ นั พระผูช้ ่วยให้รอดได้ประทานพระธรรมบัญญัติแห่งความรักใน
พันธสัญญาใหม่
ส่ วนในพันธสัญญาเก่านั้น พระเจ้าประทานพระธรรมบัญญัติในที่รกร้างบน
ภูเขาไซไน จากนั้น เมฆทะมึนคํารามได้แผ่ปกคลุมยอดเขา ฟ้ าร้องกึกก้อง สายฟ้ า
ฟาด เสี ยงแตรดังขึ้น ทุกคนต่างไม่กล้าย่างกรายเข้าไปใกล้ภูเขา ยกเว้นโมเสส ผูท้ ี่
พระเจ้าประทานพระบัญญัติสิบประการ
บัดนี้ พระองค์ทรงเผยองค์ต่อฝูงชน ทุกคนพยายามเข้ามาใกล้ชิดและสัมผัส
พระองค์แม้เพียงชายฉลองพระองค์ เพื่อรับพลังอันเป็ นคุณจากพระองค์ ไม่มีใครที่
จากพระองค์ไปโดยปราศจากการปลอบประโลม
พระธรรมบัญ ญัติ ใ นพัน ธสั ญ ญาเก่ า นั้นเป็ นพระธรรมบัญญัติ แห่ ง ความ
ถูกต้องชอบธรรมอย่างเข้มงวด ส่ วนพระธรรมบัญญัติแห่ งพระคริ สต์ในพันธสัญญา
ใหม่เป็ นพระธรรมบัญญัติแห่ งความรักและความกรุ ณาของพระเจ้าที่ทาํ ให้กบั ผูค้ น
เข้มแข็งพอที่จะปฏิบตั ิตามพระธรรมบัญญัติของพระเจ้า พระเยซู คริ สต์เองได้ตรัสว่า
เรามิได้ มาเลิกล้ าง (พระธรรมบัญญัติ) แต่ มาทาให้ สมบูรณ์ ทุกประการ (มธ. 5:17)

พระพรมหัศจรรย์ – พระบัญญัตพิ ระพรแห่ งบรมสุ ข
พระบัญญัตพิ ระพรแห่ งบรมสุข

พระเยซูคริ สต์ พระเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา ในฐานะที่เป็ นบิดาที่รัก
ทรงแสดงให้เราเห็นหนทางที่ผคู ้ นจะเข้าสู่ อาณาจักรสวรรค์ซ่ ึ งเป็ นพระอาณาจักรของ
พระเจ้าได้ โดยสําหรับคนที่ปฏิบตั ิตามพระธรรมบัญญัติของพระองค์แล้ว พระเยซู
คริ สต์ในฐานะที่เป็ นพระราชาแห่งสวรรค์และแผ่นดิน ได้ทรงสัญญาว่าจะประทาน
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พระพรแห่ งความสุ ขนิรันดร (ความยินดีเป็ นล้นพ้นและความสุ ขอันสู งสุ ด) ในโลก
หน้านิ รันดร พระองค์จึงเรี ยกคนเหล่านี้วา่ ผู้ได้ รับพระพร
1.
บุคคลผู้ใดรู้ สึกบกพร่ องฝ่ ายวิญญาณ (ตํ่าต้อย) ผู้น้ ันเป็ นสุ ข เพราะ
แผ่นดินสวรรค์ เป็ นของเขา(ได้ให้ไว้แก่เขา)
คนที่ รู้ สึกบกพร่ องฝ่ ายวิญญาณ หมายถึง คนที่รู้สึกและสํานึกในบาป
และความไร้ค่าในทางวิญญาณ พวกเขาสังวรณ์วา่ หากปราศจากความช่วยเหลือของ
พระเจ้าแล้ว พวกเขาไม่อาจทําการใดได้ดี พวกเขาจึงไม่ตอ้ งการการยกย่องสรรเสริ ญ
ทั้งยังไม่ลืมตัว ไม่วา่ จะเป็ นต่อหน้าพระเจ้าหรื อผูค้ น คนเหล่านี้ต่าํ ต้อยนัก
2.
บุคคลผู้ใดโศกเศร้ า (ต่อบาปของเขา) ผู้น้ ันเป็ นสุ ข เพราะว่ าเขาจะ
ได้ รับการทรงปลอบประโลม
คนที่ โศกเศร้ า – หมายถึง คนที่เป็ นทุกข์และหลัง่ นํ้าตาให้กบั บาปและ
ความไร้ค่าในทางวิญญาณของตน พระเจ้าทรงยกโทษบาปของพวกเขา พระองค์ทรง
ปลอบประโลมพวกเขา ทั้งในแผ่นดินและในสวรรค์ ด้วยความเปรมปรี ด์ ินิรันดร์
3.
บุคคลผู้ใดมีใจอ่ อนโยน ผู้น้ ันเป็ นสุ ข เพราะว่ าเขาจะได้ รับแผ่ นดิน
โลกเป็ นมรดก
คนที่ มีใจอ่อนโยน หมายถึง ผูท้ ี่ยนื หยัดอดทนต่อความโชคร้ายทั้งปวง
โดยไม่อาฆาต ไม่ตดั พ้อต่อว่าพระเจ้า และยอมรับความไม่เป็ นมิตรและความขุ่นเคือง
จากผูอ้ ื่นด้วยความถ่อมตน ไม่โกรธใคร พวกเขาจะครอบครองสวรรค์นิเวศ ซึ่ง
หมายถึงแผ่นดินใหม่ในอาณาจักรสวรรค์
4.
บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรม ผู้น้ ันเป็ นสุ ข เพราะว่ าพระ
เจ้ าจะทรงให้ อมิ่ บริบูรณ์
คนที่ หิวกระหายความชอบธรรม หมายถึง คนที่แสวงหาความถูกต้อง
ชอบธรรมอย่างแท้จริ งเฉกเช่นที่ดิ้นรนเพื่อปากท้อง
พวกเขาภาวนาให้พระเจ้า
ประทานนํ้าที่ใช้ชาํ ระบาปออกจากเขา และช่วยให้เขามีชีวติ อย่างชอบธรรม (พวกเขา
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ปรารถนาที่จะวางตัวให้ดีงามเพื่อถวายแด่พระเจ้า) ความปรารถนาของพวกเขาจะ
สัมฤทธิ์ ผล พวกเขาจะพอใจ พวกเขาจะได้รับความเป็ นธรรม
5.
บุคคลผู้ใดมีใจกรุ ณา ผู้น้ ันเป็ นสุ ข เพราะว่ าพวกเขาจะได้ รับพระ
กรุ ณาตอบ
คนที่ มีใจกรุ ณา หมายถึง คนที่มีจิตใจดี เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และ เห็นอกเห็น
ใจคนทุกคนอย่างสุ ดความสามารถของเขา คนผูน้ ้ นั จะได้รับการอภัยจากพระเจ้า พระ
มหากรุ ณาของพระเจ้าจะแผ่ไปยังเขา
6. บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ ผู้น้ ันเป็ นสุ ข เพราะว่ าเขาจะได้ เห็นพระเจ้ า
คนที่ มีใจบริ สุทธิ์ หมายถึ ง ผูท้ ี่ไม่เพียงแต่ละเว้นการชัว่ แต่ยงั เป็ นผูด้ ิ้น
รนเพื่ อรั ก ษาวิญ ญาณตนให้บ ริ สุ ท ธิ์ ป้ องกันวิญญาณตนจากความคิ ดชั่วร้ า ยและ
ตัณหา พวกเขาใกล้ชิดกับพระเจ้า (วิญญาณของพวกเขาสํานึ กถึงพระเจ้าเสมอ) และ
พวกเขาจะอยูก่ บั พระเจ้าในโลกหน้า ในอาณาจักรสวรรค์ พวกเขาจะพบพระองค์
7.
บุคคลผู้ใดสร้ างสั นติ ผู้น้ ันเป็ นสุ ข เพราะว่ าพระเจ้ าจะทรงเรียกเขา
ว่ าเป็ นบุตร
คนที่ สร้ างสั นติ หมายถึง คนที่ไม่ชอบการทะเลาะเบาะแว้งทุกชนิด
พวกเขาเองพยายามที่จะอยูก่ บั คนทุกคนอย่างสันติ มีไมตรี และสร้างความปรองดอง
พวกเขาเป็ นดังเช่นพระบุตรของพระเจ้า ผูเ้ สด็จมายังโลกเพื่อทําให้มนุษย์ที่ทาํ บาปได้
คืนดีกบั พระเจ้าผูท้ รงธรรม พวกเขาจะได้ชื่อว่าเป็ นบุตรของพระเจ้า และจะมีความ
ใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็ นพิเศษ
8.
บุคคลผู้ใดต้ องถูกข่ มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผู้น้ ันเป็ นสุ ข
เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์ เป็ นของเขา
คนที่ ต้ องถูกข่ มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม หมายถึง ผูท้ ี่รักที่จะใช้
ชีวติ อย่างชอบธรรมตามพระธรรมบัญญัติของพระเจ้า ผูท้ นทุกข์และทรมานต่อความ
โหดร้าย ความสู ญเสี ย และความยากลําบาก เพื่อเห็นแก่ความชอบธรรม แต่หาได้
เปลี่ยนไปด้วยเหตุเหล่านั้น พวกเขาจึงจะได้รับพระอาณาจักรสวรรค์
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9.
เมื่อเขาจะติเตียน ข่ มเหง และนินทาว่าร้ ายท่านทั้งหลายเป็ นความ
เท็จเพราะเรา ท่ านก็เป็ นสุ ข จงชื่ นชมยินดี เพราะว่ าบาเหน็จของท่ านมีบริบูรณ์ ใน
สวรรค์
นี่เอง ที่พระเจ้าตรัสว่า หากพวกเขาใส่ ร้ายท่าน (หัวเราะเยาะท่าน โจมตี
ท่าน ทําให้ท่านเสื่ อมเสี ย) ข่มเหงท่าน และใส่ ร้ายท่านอย่างผิด ๆ (กล่าวเท็จ หรื อ
กล่าวโทษท่านอย่างไม่เป็ นธรรม) และท่านอดทนทุกอย่างเพราะท่านวางใจในเรา
ท่านจะไม่ทุกข์ใจ แต่จะยินดีปรี ดา เพราะรางวัลอันยิง่ ใหญ่ที่สุดรอท่านอยูใ่ นสวรรค์
อันหมายถึงพระพรแห่งความสุ ขสู งสุ ดชัว่ นิรันดร์

พระกรุณาของพระเจ้ า
พระเยซู ค ริ ส ต์ ท รงสอนว่า พระเจ้า ทรงจัด เตรี ย มและทรงใส่ พ ระทัย แก่
สิ่ งมีชีวิตทั้งปวง แต่ทรงให้ความสําคัญแก่มนุ ษย์เป็ นพิเศษ พระเจ้าทรงใส่ พระทัย
พวกเรามากกว่าและดี กว่าบิดาที่ดีที่สุดและเข้าอกเข้าใจที่สุดจะพึงมีต่อบุตรของตน
พระองค์ประทานความช่วยเหลือในทุกสิ่ งที่จาํ เป็ นต่อชี วิตของเราและต่อสิ่ งที่สําคัญ
ต่อเราอย่างแท้จริ ง
พระผูช้ ่วยให้รอดตรัสว่า “อย่ากระวนกระวายถึงชีวติ ของตนว่า จะเอาอะไร
กิน หรื อจะเอาอะไรดื่ม และอย่ากระวนกระวายถึงร่ างกายของตนว่า จะเอาอะไรนุ่ง
ห่ม” “จงดูนกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้ส่ าํ สมไว้ในยุง้ ฉาง แต่พระบิดา
ของท่านทั้งหลาย ผูท้ รงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ ท่านทั้งหลายมิประเสริ ฐกว่า
นกหรื อ จงพิจารณาดอกลิลลีในท้องทุ่งสิ วา่ มันงอกงามเจริ ญขึ้นได้อย่างไร มันไม่
ทํางาน มันไม่ปั่นด้าย แต่เราจะบอกท่านว่า กษัตริ ยซ์ าโลมอนเมื่อบริ บูรณ์ดว้ ยสง่าราศี
ก็มิได้ทรงเครื่ องงามเท่าดอกไม้น้ ีดอกหนึ่ง แม้วา่ พระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทอ้ งทุ่ง
อย่างนั้น ซึ่ งเป็ นอยูว่ นั นี้ และรุ่ งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ แล้วพระองค์จะไม่ทรงตกแต่ง
ท่านมากยิง่ กว่านั้นหรื อ โอ ผูม้ ีความเชื่อน้อย พระบิดาของท่านผูท้ รงสถิตในสวรรค์
ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่ งทั้งปวงเหล่านี้ แต่ ก่อนอืน่ ใด เจ้ าจงแสวงหาพระ
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อาณาจักรของพระเจ้ า และความชอบธรรมของพระองค์ แล้ วทุก ๆ สิ่ งก็จะพึงเป็ นของ
เจ้ าเช่ นกัน”

อย่ ากล่าวโทษผู้อนื่

พระเยซูเจ้ามิได้รับสั่งให้พิพากษาผูอ้ ื่น พระองค์ตรัสว่า “อย่ากล่าวโทษเขา
เพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน เพราะโดยนัยของการกล่าวโทษนั้น ท่านก็ได้
ประกาศว่าท่านจะถูกกล่าวโทษด้วย (หากท่านอดทนต่อการกระทําของผูอ้ ื่นแล้ว
พระเจ้าจะทรงพระกรุ ณาในการทรงวินิจฉัยโทษของท่าน)” และท่านจะตวงให้เขา
ด้วยทะนานอันใด พระเจ้าจะได้ตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั้น เหตุไฉนท่านมองดู
ผง ที่ในตาพี่นอ้ งของท่าน แต่ ไม้ ท้งั ท่ อน ที่อยูใ่ นตาของท่าน ท่านก็ไม่รู้สึก
(หมายความว่า ทําไมท่านจึงได้ชอบสังเกตุความผิดบาปและข้อบกพร่ องเล็กน้อยของ
ผูอ้ ื่น ในขณะที่ตวั ท่านเองไม่อยากเห็นความผิดบาปและข้อเสี ยอันใหญ่หลวงของ
ท่าน) หรื อ เหตุไฉนท่านจึงจะพูดกับพี่นอ้ งของท่านว่า ‘พี่นอ้ งเอ๋ ย ให้เราเขี่ยผงออก
จากตาของเธอ’ แต่ที่จริ งท่านเองยังไม่เห็นไม้ท้ งั ท่อนที่อยูใ่ นตาของท่าน ท่านคน
หน้าซื่อใจคด จงชักไม้ท้ งั ท่อนออกจากตาของท่านก่อน (ให้พยายามแก้ไขตัวท่านเอง
เสี ยก่อน) แล้วท่านจะเห็นได้ถนัด จึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่นอ้ งของท่านได้ (แล้ว
ท่านจึงจะสามารถแก้ไขบาปของผูอ้ ื่นได้ โดยไม่ดูถูกหรื อเหยียดหยามเขา)

จงให้ อภัยผู้อนื่

พระเยซู ค ริ สต์ ต รั ส ว่ า “จงให้ อ ภัย ผู้อื่ น แล้ว เจ้า จะได้รั บ การให้ อ ภัย ”
“เพราะว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุ ษย์ พระบิดาของท่านผูท้ รงสถิตในสวรรค์
จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วย แต่ถา้ ท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุ ษย์ พระ
บิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกัน”

จงรักเพือ่ นบ้ าน

พระเยซูคริ สต์ไม่เพียงทรงสอนเราให้รักเพื่อนบ้านของเราเท่านั้น แต่ให้รัก
คนทุกคน แม้วา่ เขาจะทําผิดและมุ่งร้ายต่อเรา ซึ่ งก็หมายถึงศัตรู ของเรา พระองค์ตรัส
ว่า “ท่ า นทั้ง หลายได้ยิ นคํา ซึ่ ง กล่ า วไว้ว่า มี ค น (พวกธรรมาจารย์ อาลัก ษณ์ และ
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พวกฟาริ สี) กล่าวว่า ‘จงรักคนสนิท และเกลียดชังศัตรู ’ แต่เราบอกแก่ท่านว่า จงรัก
ศัตรู ของท่าน และจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่าน จงอธิ ษฐานให้คนที่เคี่ยวเข็ญท่าน ทํา
ดัง นี้ แล้ว ท่ า นทั้ง หลายจะเป็ นบุ ต รของพระบิ ด าของท่ า นผูท้ รงสถิ ต ในสวรรค์
เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิ ตย์ของพระองค์น้ นั ส่ องสว่างแก่ คนดี และคนชั่ว
เสมอกัน และให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม”
เพราะถ้าท่านทั้งหลายรักผูท้ ี่รักท่าน หรื อถ้าท่านทั้งหลายทําดีแก่ผทู ้ ี่ทาํ ดีแก่
ท่าน และถ้าท่านทั้งหลายให้ยมื เฉพาะแต่ผทู ้ ี่ท่านหวังจะได้คืนจากเขาอีก แล้วพระเจ้า
จะทรงนับว่าเป็ นคุณอะไรแก่ท่านเล่า แม้คนบาปและคนนอกศาสนาก็ยงั กระทําเฉก
เช่นเดียวกันใช่หรื อไม่
ฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงมีความเมตตากรุ ณา เหมือนอย่างพระบิดาของท่านมี
พระทัยเมตตากรุ ณา ท่านทั้งหลายจงเป็ นคนดีเพียบพร้อม เหมือนอย่างพระบิดาของ
ท่านทรงดีเพียบพร้อม

การปฏิบัตดิ ตี ่ อเพือ่ นบ้ าน

พระเยซูทรงสอนเราถึงการปฏิบตั ิต่อเพื่อนบ้านของเราอยูเ่ ป็ นนิจในทุกกรณี
โดยทรงให้หลักว่า “ถ้ าท่ านปรารถนาให้ ผ้ อู ื่นปฏิบัติต่อท่ านอย่ างไร (และแน่นอนว่า
เราหวังว่าคนทุกคนจะรักเรา ปฏิบตั ิต่อเราอย่างดี และรักเรา) ก็จงปฏิบัติเช่ นนั้นกับ
เขา” อย่าทํากับผูอ้ ื่นในสิ่ งที่ท่านไม่ตอ้ งการให้ผอู ้ ื่นทํากับท่าน

พลังของการสวดภาวนา
เราสวดภาวนาต่อพระเจ้าด้วยใจจริ ง และขอให้พระองค์ทรงช่วยเรา พระเจ้า
จึงทรงทําทุกอย่างที่ช่วยให้เรามีความผาสุ กอย่างแท้จริ ง พระเยซู คริ สต์ตรัสเกี่ยวกับ
เรื่ องนี้ ว่า “จงขอแล้วเจ้าจะได้รั บ จงแสวงหา แล้วเจ้าจะพบ จงเคาะแล้วประตูจะ
เปิ ดรับเจ้า ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหิ นให้บุตร เมื่อเขาขอขนมปั ง และให้งู
เมื่อบุตรขอปลา เหตุฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายเองผูเ้ ป็ นคนบาปยังรู ้จกั ให้ของดี แก่บุตร
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ของตน ยิง่ กว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่าน ผูท้ รงสถิตในสวรรค์ จะประทานของ
ดีแก่ผทู ้ ี่ขอต่อพระองค์”

การให้ ทาน

ไม่วา่ เราจะทําอะไร เราจักต้องไม่ทาํ ให้ผอู ้ ื่นสรรเสริ ญ ไม่โอ้อวด ไม่ทาํ เพื่อ
หวังสิ่ งตอบแทนจากผูอ้ ื่น แต่จงทําเพื่อความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้าน พระเยซู
ตรัสว่า “จงระวัง อย่าทําศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่น ถ้าทําอย่างนั้นท่านจะไม่ได้รับ
บําเหน็จจากพระบิดาของท่านผูท้ รงสถิตในสวรรค์ เหตุฉะนั้น เมื่อท่านทําทานอย่า
เป่ าแตรข้างหน้าท่าน (อย่าป่ าวประกาศ) เหมือนคนหน้าซื่อใจคด กระทําในธรรม
ศาลาและตามถนนเพื่อให้คนสรรเสริ ญ เราบอกความจริ งแก่ท่านว่า เขาได้รับ
บําเหน็จของเขาแล้ว ฝ่ ายท่านทั้งหลายเมื่อทําทาน อย่าให้มือซ้ายรู ้การซึ่ งมือขวา
กระทํานั้น อย่าสําคัญตนที่ได้ทาํ การดี จงลืมมันเสี ย เพื่อที่ทานของท่านจะเป็ นทาน
ลับ และพระบิดาของท่านผูท้ รงเห็นในที่ล้ ีลบั จะประทานบําเหน็จแก่ท่านอย่าง
เปิ ดเผย ด้วยเห็นแก่จิตวิญญาณของท่าน” – ในทันทีทนั ใด หรื อไม่ก็ในคราวที่การ
พิพากษาครั้งสุ ดท้ายของพระองค์มาถึง

ความสาคัญของการทาความดี

พระเยซูคริ สต์ทรงสอนคนทั้งหลายว่า
ลําพังแต่ความคิดชอบและความ
ปรารถนาดีเท่านั้น
ไม่เพียงพอที่จะทําให้กา้ วเข้าสู่ พระอาณาจักรของพระเจ้าได้
หากแต่ตอ้ งอาศัย การทําดีดว้ ย โดยพระองค์ตรัสว่า “มิใช่ทุกคนที่เรี ยกเราว่า
‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผปู ้ ฏิบตั ิตามพระทัย
พระบิดาของเรา ผูท้ รงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้” นัน่ หมายความว่า ความเชื่อและ
ความศรัทธาก็ยงั ไม่พอ หากแต่เราจําเป็ นต้องทําความดีตามแต่ที่พระเจ้าทรงคาดหวัง
จากเรา
ครั้นพระเยซูตรัสคําเหล่านี้ เสร็ จแล้ว ประชาชนทั้งปวงได้อศั จรรย์ใจด้วย
คําสั่งสอนของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสั่งสอนเขาด้วยสิ ทธิ อาํ นาจ หา
เหมือนพวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สีไม่ เมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาแล้ว คนเป็ น
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อันมากได้ติดตามพระองค์ไป และพระองค์ได้ทรงกระทําอัศจรรย์อนั ยิง่ ใหญ่ ด้วย
พระมหากรุ ณาของพระองค์
หมายเหตุ :ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว บทที่ 5, 6 และ 7; และ นักบุญลูกา
6 :12-41.

พลังของความศรัทธาและการสวดภาวนาเพือ่ ผู้อนื่ –
ทรงรักษาคนง่ อยที่เมืองคาเปอรนาอุม

พระเยซู คริ สตเจ้าทรงสอนให้เราภาวนา ไม่ใช้เพียงเพื่อตนเองเท่านั้น แต่ยงั
เพื่อผูอ้ ื่น และเพื่อเพื่อนบ้านของเราด้วย เพราะโดยอาศัยความรักของพระองค์ พระ
เจ้าทรงแผ่พระกรุ ณาของพระองค์ไปยังผูท้ ี่สวดภาวนาให้ผอู ้ ื่นด้วย
เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุมอีก พระองค์ทรงเทศนาที่บา้ น
หนึ่ง ทันทีที่ชาวเมืองทราบข่าวว่าพระองค์ประทับอยูท่ ี่นนั่ ก็พากันมาชุมนุมเป็ นอัน
มากจนที่ไม่พอ จะเข้าใกล้ประตูก็ไม่ได้ ในบรรดาผูร้ ่ วมฟังทั้งหลายนั้น มีพวกฟาริ สี
และพวกธรรมาจารย์ที่สอนพระธรรมบัญญัติรวมอยูด่ ว้ ย พวกเขามาจากแคว้นกาลิลี
และ แคว้นยูเดีย รวมทั้งกรุ งเยรู ซาเล็ม

พระเจ้าทรงรักษาคนง่อย
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ขณะที่ พระผูช้ ่ วยให้รอดได้ทรงแสดงอัศจรรย์หลายครั้ งในระหว่างที่ ทรง
เทศนา ทั้งยังได้ทรงรักษาคนป่ วย
แล้วมีคนนําคนง่อยคนหนึ่งมาหาพระองค์ มีสี่คนหาม เขาพยายามเข้าไปให้
ถึงพระองค์ แต่ไม่สามารถทําได้เพราะคนมาก
เขาจึงรื้ อดาดฟ้ าหลังคาตรงที่ พระองค์ประทับนั้น และเมื่ อรื้ อเป็ นช่ องแล้ว
เขาก็หย่อนแคร่ ที่คนง่อยนอนอยู่ ลงตรงพระบาทของพระองค์ เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรง
เห็ นความเชื่ อของพวกคนที่หามคนง่ อยนั้น พระองค์จึงตรั สกับคนง่ อยว่า “ลูกเอ๋ ย
บาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว”
พวกฟาริ สีกบั พวกอาลักษณ์เริ่ มเกิดคําถามขึ้นในใจว่า “คนที่พดู จาดูหมิ่น
พระเจ้าคนนี้เป็ นใคร กัน ใครจะยกความผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั้น”
พระเยซู คริ สต์ทรงทราบในพระทัยว่าเขาคิดในใจอย่างนั้น จึงตรัสแก่เขาว่า
“การจะว่า ‘บาปทั้งปวงของเจ้าได้รับอภัยแล้ว’ และจะว่า ‘จงลุกขึ้นเดินเถิด’ นั้น ข้าง
ไหนจะง่ายกว่ากัน” แต่เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้วา่ บุตรมนุ ษย์มีสิทธิ อาํ นาจในโลก ที่
จะโปรดยกความผิดบาปได้ เราขอสั่งเจ้าว่า “จงลุ กขึ้ นยกแคร่ ไปบ้านของเจ้าเถิ ด”
ทันใดนั้น คนง่ อยก็ลุ กขึ้ น แล้วก็ยกแคร่ ข องตนเดิ นออกไปต่อหน้าคนทั้งปวง เขา
กลับบ้าน และสรรเสริ ญพระเจ้าที่ได้ทรงพระกรุ ณา
พระองค์ได้รักษาคนป่ วยโดยอาศัยความเชื่อความรักและการสวดภาวนาของ
มิตรของเขา เมื่อฝูงชนเห็นดังนั้นก็ประหลาดใจนัก จึงได้สรรเสริ ญพระเจ้า กล่าวด้วย
ความยําเกรงว่า “วันนี้เราพบเรื่ องแปลก เราไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลย”

หมายเหตุ :ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 9: 1-8; นักบุญมาระโก 2: 1-12;
และ นักบุญลูกา 5 :17-26
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ทรงชุบชีวติ บุตรแม่ ม่ายที่นาอินให้ เป็ นขึน้

วันหนึ่ ง พระเยซู คริ สต์เสด็จจากเมื องคาเปอรนาอุมไปยังเมืองนาอิน เหล่ า
สานุ ศิษย์ของพระองค์กบั คนเป็ นอันมากก็ตามพระองค์ไป เมื่อมาใกล้ประตูเมืองนั้น
มีคนหามศพชายหนุ่ มคนหนึ่ งมา เป็ นลู กคนเดี ยวของแม่ซ่ ึ งเป็ นหญิ งม่าย นางเดิ น
ร้องไห้ดว้ ยความเศร้าโศก และชาวเมืองเป็ นอันมากมากับหญิงนั้น เมื่อพระองค์ทรง
เห็นนาง พระองค์ทรงสงสารนางที่จมอยูก่ บั ความเศร้าโศกยิ่งนัก และตรัสกับนางว่า
“อย่าร้องไห้”
แล้วพระองค์เสด็จไปใกล้ ทรงสัมผัสแคร่ หามศพ (สําหรับชาวยิวนั้น ศพจะ
ถูกห่อด้วยผ้าตราสังและนําขึ้นแคร่ หรื อเปลหามศพ เพื่อนําไปฝังที่สุสาน) คนหามศพ
นั้นก็หยุดยืนอยู่ แล้วพระเยซูก็ตรัสกับศพนั้นว่า “ชายหนุ่มเอ๋ ย เราสั่งเจ้าว่าลุกขึ้นเถิด”
คนที่ตายนั้นก็ลุกนัง่ และเริ่ มพูด พระองค์จึงทรงคืนชายหนุ่มให้แก่มารดา
ของเขา
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ฝ่ ายคนทั้งปวงเมื่อได้เห็นอัศจรรย์น้ ี ก็เกิดความกลัวและสรรเสริ ญพระเจ้าว่า
“ท่านผูเ้ ผยพระวจนะใหญ่ ได้เกิดขึ้นท่ามกลางเรา และพระเจ้าได้เสด็จมาเยีย่ มชนชาติ
ของพระองค์แล้ว”

แคว้นนาอิน ในเวลาปั จจุบนั

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 7 :11-17
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คาอุปมา
คาอุปมาเรื่องผู้หว่านพืช

คราวที่พระเยซูคริ สต์ประทับอยูท่ ี่เมืองคาเปอรนาอุมนั้น พระองค์เสด็จไปที่
ชายฝั่งทะเลกาลิลี มีคนพากันมาหาพระองค์มากนัก พระองค์จึงได้เสด็จลงไปประทับ
ในเรื อและทรงเทศนาโดยใช้การอุปมาแก่บรรดาคนเหล่านั้นที่ยนื อยูบ่ นฝั่ง
พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “มีคนหนึ่งออกไปหว่านพืช และเมื่อเขาหว่าน เมล็ด
พืชก็ตกตามหนทางบ้าง โดนเหยียบยํ่าแล้วนกก็มากินเสี ย บ้างก็ตกในที่ซ่ ึ งมีพ้นื หิ น มี
เนื้อดินแต่นอ้ ย จึงงอกขึ้นโดยเร็ วเพราะดินไม่ลึก แต่ไม่นานก็ถูกแดดแผดเผา เพราะ
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รากไม่มีจึงเหี่ ยวไป บ้างก็ตกลงกลางต้นหนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสี ย บ้างก็
ตกที่ดินดี แล้วเจริ ญงอกงามและเกิดผลอุดม”
ดังนั้นแล้ว เมื่อพวกสานุศิษย์ทูลถามพระเยซูคริ สต์วา่ “คําอุปมานี้หมายความ
ว่าอย่างไรหรื อพระเจ้าข้า” พระองค์จึงทรงอธิ บายว่า
เมล็ดพืช – พระวาจาของพระเจ้า (พระวจนะ)
ผู้หว่ าน – ผูเ้ ผยแพร่ พระวาจาของพระเจ้า

ผูห้ ว่านและบรรดาเมล็ดพืช

ดิน – หัวใจของมนุษย์
ตามหนทาง – ที่ซ่ ึงเมล็ดพืชตกลงไป แสดงถึงคนที่ไม่ใส่ ใจและเสเพล ซึ่ ง
หัวใจของเขาเข้าไม่ถึงพระวจนะของพระเจ้า เพราะความชัว่ ร้ายได้ชิงเอาพระวจนะ
จากใจของเขาได้โดยง่าย และเอามันไปไว้ไกล ๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่เชื่อในพระ
เจ้า และจะได้ไม่ได้รับความรอด
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พืน้ หิน – หมายถึง คนที่จิตใจโลเลและขี้ขลาด พวกเขาเต็มใจฟั งพระวาจา
ของพระเจ้า แต่วิญญาณของเขาไม่ได้ยึดถือตามนั้น และพวกเขาจะตีตวั ออกห่ างจาก
ความเชื่อในพระวาจาของพระเจ้าไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ถูกล่อลวง เป็ นทุกข์ หรื อ ถูกข่ม
เหง หนาม หมายถึง คนที่ฟังพระวจนะแล้ว ความกังวล ความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ
และความชัว่ ร้ายต่าง ๆ ได้สกัดกั้นพระวจนะของพระเจ้าในจิตใจของพวกเขา
ดินดี – หมายถึงคนที่มีจิตใจดี พวกเขาสนใจและทะนุ ถนอมพระวาจาของ
พระเจ้าไว้ในหัวใจของพวกเขา และพากเพียรที่จะปฏิบตั ิตามคําสอนด้วยความอดทน
พวกเขาทําความดี ซึ่งนําพาให้พวกเขาได้พระอาณาจักรสวรรค์เป็ นบําเหน็จ
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 13: 1-23; นักบุญมาระโก 4: 1-20; และ
นักบุญลูกา 8 :4-15
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คาอุปมาเรื่องเมล็ดพืช

คาอุปมาเรื่องเมล็ดพืช

พระเยซู ค ริ ส ต์ท รงสอนว่า พระอาณาจัก รพระเจ้า อันหมายถึ ง อาณาจัก ร
สวรรค์ นั้นเริ่ มต้นและตั้งอยูบ่ นสิ่ งที่พระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้บนโลก นัน่ คือพระ
คริ ส ตศาสนจัก ร ซึ่ งเริ่ ม จากสิ่ ง เล็ ก ๆ และแผ่ข ยายไปทั่ว โลก พระองค์ต รั ส ว่ า
“อาณาจักรสวรรค์ก็เปรี ยบเหมือนเมล็ดพืช เมล็ดหนึ่งที่คนหนึ่ งได้เอาไปปลูกในสวน
ของตน ที่จริ งแล้ว เมล็ดนั้นเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวง แต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าผักอื่น
และจําเริ ญเป็ นต้นไม้จนนกในอากาศมาทํารั งอาศัย อยู่ตามกิ่ งก้านของต้นนั้นได้”
พระผูช้ ่วยให้รอดยังได้ตรัสสอนผูค้ นโดยอาศัยอุปมาอื่น ๆ อีกมากมาย
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิว 13: 31-32; นักบุญมาระโก 4: 3032; และ นักบุญลูกา 13 :18-19
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คาอุปมาเรื่องเชื้อขนม
คาอุปมาเรื่ องเชื้อขนม

พระเยซูคริ สตเจ้าตรัสสอนเรื่ องพระอาณาจักรของพระเจ้า โดยทรงอธิ บายว่า
“เราจะเปรี ยบแผ่นดินของพระเจ้ากับสิ่ งใด ก็เปรี ยบเหมือนเชื้ อซึ่ งผูห้ ญิงคนหนึ่งเอา
เจือลงในแป้ งสามถัง จนแป้ งนั้นขึ้นฟูท้ งั หมด”
คําอุปมานี้ส้ นั และเข้าใจง่าย แต่ความหมายนั้นลึกซึ้ งเป็ นเท่าตัว อันหมายถึง
การช่วยคนโดยทัว่ ไปให้รอดเมื่อครั้งอดีตกาล และ การช่วยให้คนแต่ละคนรอดตาม
ทางของตนเอง
การช่ วยให้ รอดเมื่อครั้งอดีตกาล คือ หลังจากเมื่อครั้งนํ้าท่วมโลก คนสาม
เผ่าพันธุ์ผสู ้ ื บเชื้อสายจากบุตรของโนอา เชม ฮาม และ ยาเฟท ได้แก่ พวกเซไมต์
(ชาวยิว) พวกเฮไมต์ และพวกยาเฟไทต์ ทั้งสามเผ่าพันธ์น้ ีเปรี ยบเหมือนแป้ งสามถัง
ซึ่ งพระคริ สต์ทรงเติมเชื้ออันศักดิ์สิทธิ์ – อันหมายถึงพระวิญญาณบริ สุทธิ์ – ลงไปใน
มนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ โดยไม่จาํ กัดและไม่มีขอ้ ยกเว้น
ผูห้ ญิงได้ใช้เชื้อขนมนั้นทําให้แป้ งกลายมาเป็ นขนมปั งฉันใด พระคริ สต์ก็ได้
ใช้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เปลี่ยนมนุ ษย์ธรรมดาให้เป็ นบุตรของพระเจ้า
ให้มีชีวิต
นิรันดร์ ในอาณาจักรสวรรค์ฉนั นั้น
การทํางานของเชื้อนั้น
เริ่ มตั้งแต่วนั ที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมายัง
บรรดาสาวก จวบจนมาถึงสมัยเรา และจะดํารงต่อไปจนถึงยุคสุ ดท้าย – จนกว่ าทุก
คนจะได้ รับการเติมเชื้อโดยทั่วกัน
การช่ วยให้ ร อดตามทางของแต่ ล ะคน – พระผูช้ ่ ว ยให้ รอดประทานเชื้ อ
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ โดยอาศัย การรั บ บัพ ติ ศมาในนามของพระตรี เอกานุ ภาพเจ้า – โดยเชื้ อ
ศักดิ์สิทธิ์ นั้นเป็ นของขวัญของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นความเข้มแข็งที่ได้ประทาน
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มา ให้กบั วิญญาณของคนแต่ละคน ซึ่งหมายถึง พลังทางวิญญาณที่สําคัญของคนสาม
ประการ ได้แก่ สติปัญญา ความรู ้ สึก (หัวใจ) และ เจตจํานงค์ (คุณค่ าสามประการ)
พลังทั้งสามดังกล่าวเติบโตอย่างเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน โดยเปี่ ยมด้วยแสงสว่างแห่ ง
สติปัญญา ความอบอุ่นแห่งความรัก และ ความประเสริ ฐแห่งการทําดี ยกขึ้นสู่ สวรรค์
เปลี่ยนให้มนุษย์เป็ นบุตรพระเจ้า ทายาทแห่งอาณาจักรสวรรค์
พระเจ้าทรงยกตัวอย่างโดยใช้ผหู ้ ญิ ง เพราะแสดงถึ งความเป็ นมารดาและ
ภรรยา จัดเตรี ยมขนมปั งให้บุตรและคนในบ้านด้วยความรัก ในขณะที่คนทําขนมปั ง
เป็ นผูช้ าย เขาผลิตขนมปังเพื่อขายและหารายได้ให้มากขึ้น (อ้างอิงจากพระสังฆราช
นิโคไล เวลิมีโรวิค)
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิว 13: 33; และ นักบุญลูกา 13 : 2021

คาอุปมาเรื่องข้ าวละมานท่ ามกลางต้นข้ าวสาลี

พระเยซูคริ สต์ทรงสอนในพระคริ สตศาสนจักรว่า
พระองค์บนโลก จะมีคนบาปไปจวบจนวันสิ้ นโลก

พระอาณาจักรของ
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พระองค์ตรัสว่า “พระอาณาจักรสวรรค์เปรี ยบได้กบั คนหนึ่งได้หว่านพืชดี
ในนาของตน แต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ ศัตรู ของคนนั้นมาหว่านข้าวละมาน
ปนทับข้าวดีน้ นั แล้วก็หลบไป
“ครั้นต้นข้าวนั้นงอกขึ้นออกรวงแล้ว ข้าวละมานก็ข้ ึนปรากฏด้วย ทาสแห่ง
เจ้าบ้านจึงมาแจ้งแก่นายว่า “นายเจ้าข้า ท่านได้หว่านพืชดีไว้ในนาของท่านมิใช่หรื อ
แต่มีขา้ วละมานมาจากไหน”
“นายก็ตอบว่า ‘นี่เป็ นการกระทําของศัตรู ’
“พวกทาสจึงถามว่า ‘ท่านปรารถนาจะให้เราไปถอนและเก็บข้าวละมาน
หรื อ’
“แต่นายตอบว่า ‘อย่าเลยเกลือกว่าเมื่อกําลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีดว้ ย
ให้ท้ งั สองจําเริ ญไปด้วยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว และในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งผูเ้ กี่ยวว่า
จงเก็บข้าวละมานก่อน มัดเป็ นฟ่ อนเผาไฟเสี ย แต่ขา้ วดี น้ นั จงเก็บไว้ในยุง้ ฉางของ
เรา”
ฝ่ ายบรรดาสานุศิษย์น้ นั เมื่อได้อยูก่ บั พระองค์ตามลําพัง ก็ทูลขอให้พระองค์
ทรงโปรดอธิบายคําอุปมานี้
พระเยซูคริ สต์จึงตรัสว่า
“ผู้หว่ าน เมล็ดพืชดี นั้นได้แก่ พระบุตร ของมนุ ษย์ ซึ่ งหมายถึงพระเยซูคริ สตเจ้าเอง และ นา นั้นได้แก่โลก ส่ วน เมล็ดพืชดี ได้แก่บุตรทั้งหลายแห่ งพระอาณาจักร หมายถึงคนที่ดีและมีความศรัทธา ผูซ้ ่ ึ งรับคําสอนของพระคริ สต์ แต่ ข้ าว
ละมาน ได้แก่บุตรของมาร หมายถึ งเป็ นคนชัว่ ช้า ส่ วน ศั ตรู ผูห้ ว่านเมล็ดพืชชัว่ คือ
มาร ฤดูเกีย่ ว ได้แก่เวลาสิ้ นยุค และ ผู้เกีย่ ว นั้นได้แก่ทูตสวรรค์”
“เหตุ ฉ ะนั้นเขาเก็บข้าวละมานเผาไฟเสี ยอย่างไร เมื่ อเวลาสิ้ นยุคก็ จะเป็ น
อย่างนั้น พระบุตรของมนุษย์จะใช้ทูตของท่านออกไปเก็บกวาดทุกสิ่ งที่ทาํ ให้หลงผิด
และบรรดาผูท้ ี่ทาํ ชัว่ ไปจากแผ่นดิ นของท่าน และจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุ กโพลง ที่

พันธสัญญาใหม่

410

นัน่ จะมีการร้ องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟั น คราวนั้นผูช้ อบธรรมจะส่ องแสงอยู่ในแผ่นดิ น
ของเขาดุจดวงอาทิตย์” ในอาณาจักรแห่งชีวติ ศักดิ์สิทธิ์ นิรันดร
เวลาเรามองดูพฤติกรรมที่น่าอดสู ของคนที่ผดิ ศีลธรรมและชัว่ ช้า เราทูลถาม
พระองค์บ่อยแค่ไหนว่า “พระเจ้าข้า ทําไมพระองค์ไม่ทรงลงโทษคนชัว่ พวกนี้
เสี ยเลยเล่า ทําไมพระองค์จึงทรงปล่อยให้พวกนี้เอาสิ่ งดี ๆ ในโลกนี้ไปใช้ ทําไมคน
พวกนี้จึงต้องมาเป็ นตัวถ่วงและกดขี่คนดีดว้ ย”
คําอุปมานี้ได้ตอบคําถามทุกข้อ คือ ให้ ท้ งั สองจาเริ ญไปด้ วยกันจนถึงฤดูเก็บ
เกี่ยว จวบจนวันพิพ ากษาครั้ งสุ ดท้ า ย พระเจ้า ทรงมี ค วามตั้ง ใจเช่ นนั้น เพราะว่า
พระองค์ได้สร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ และได้ประทานเจตจํานงค์เสรี เฉก
เช่นพระองค์ การที่ความชัว่ ร้ายเติบโตขึ้นในโลกนั้น เป็ นผลงานของปิ ศาจ ซึ่ งมันได้
หว่านเมล็ดพืชชัว่ ร้ายลงในโลกอย่างต่อเนื่องและเต็มไปด้วยเล่ห์ – มันทําให้ความสิ้ น
ศรัทธาและความไม่เชื่ อฟั งทั้งหลายได้แพร่ ระบาดในหมู่คน หากวิญญาณที่อ่อนแอ
ได้เห็นบาปทั้งปวงที่เผยตัวออกมาแล้ว ก็อาจถูกทําร้ายได้
อาศัยการเลือกที่จะทําดีและปฏิเสธความชัว่ ร้าย มนุษย์จึงได้ยกย่องสรรเสริ ญ
พระเจ้า รวมทั้งปรับปรุ งตัวด้วย และอาศัยความทนทุกข์อนั เนื่ องจากความชัว่ ร้ายนั้น
มนุษย์ก็ได้รับบําเหน็จอันสู งสุ ดจากพระเจ้าในอาณาจักรสวรรค์
พระเจ้าทรงทําเช่นนั้นโดยไม่มีการบังคับ พระองค์ทรงให้คนที่มีเจตนาดี
สามารถมีชีวติ ศักดิ์สิทธิ์ นิรันดร์ ในอาณาจักรสวรรค์ได้ และทรงให้คนที่มีจิตใจชัว่
ต้องทนทรมานในนรกชัว่ นิรันดร์

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 13: 24-30, 36-43
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พระอาณาจักรพระเจ้ าบนแผ่นดินโลกกาลังมาถึง
วันหนึ่งพวกฟาริ สีทูลถามพระเยซูวา่ “พระอาณาจักรพระเจ้าจะมาถึงเมื่อใด”
พระผูช้ ่ วยให้รอดตรัสตอบว่า “พระอาณาจักรพระเจ้าไม่มาด้วยนิ มิตรที่จะ
สังเกตุได้ และเขาจะไม่พูดว่า ‘มาดูนี่’ หรื อ ‘ไปดูโน่น’ เพราะดูเถิด พระอาณาจักร
พระเจ้ าอยู่ท่ามกลางท่ านทั้งหลาย”
ความหมายคือ พระอาณาจักรพระเจ้าไม่มีขอบเขต หากแต่อยู่ในทุกหนทุก
แห่ง ดังนั้น ในการแสวงหาพระอาณาจักรพระเจ้านั้น เราไม่ตอ้ งเดินทางไกล ไปต่าง
แดน หรื อไปยังดินแดนไกลโพ้น เราไม่ตอ้ งปี นป่ ายขึ้นไปบนเมฆ หรื อจมดิ่งลงไปยัง
ห้วงลึก หากแต่เราต้องแสวงหาพระอาณาจักรพระเจ้าในที่ที่เราอาศัยอยู่ ซึ่ งหมายถึงที่
ที่พระเจ้าทรงวางเราเอาไว้ เพราะพระอาณาจัก รพระเจ้าเติบโตและสุ กงอม ในตัว
มนุ ษย์ ในหัวใจของคน พระอาณาจักรพระเจ้าคือ “ความชอบธรรม สั นติสุข และ
ความสุ ขแห่ งพระวิญญาณบริสุทธิ์” เมื่อความสํานึกและเจตจํานงค์ของมนุษย์มีความ
สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แล้ว ก็จะเป็ นหนึ่ งเดียวกับพระปั ญญาและเจตจํานงค์ของ
พระเจ้า แล้วทุกสิ่ งที่ขดั แย้งกับพระประสงค์ของพระเจ้าก็จะเป็ นที่รังเกียจของมนุ ษย์
สิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมของการตระหนักถึงพระอาณาจักรพระเจ้าบนโลก คือคริ สตศาสนจักรอันศักดิ์สิทธิ์ อนั มีทุกอย่างตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 17: 20-21
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พระเยซูทรงห้ ามพายุ
วัน หนึ่ งพระเยซู ค ริ ส ต์ ท รงเสด็ จ ลงเรื อ ข้า มทะเลสาบกาลิ ลี พ ร้ อ มพวก
สานุ ศิษย์ของพระองค์ และมีเรื ออื่นหลายลําไปด้วย ในระหว่างเดิ นทางนั้น พระเยซู
บรรทมอยู่ที่ทา้ ยเรื อ และพายุใหญ่ได้บงั เกิ ดขึ้น และคลื่ นก็ซัดท่วมเรื อ แต่พระเยซู
คริ ส ต์ก็ ย งั ไม่ ท รงตื่ น พวกสานุ ศิ ษ ย์พ ากันหวาดกลัว และมาปลุ ก พระองค์ ทู ล ว่า
“พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงโปรดช่ วยเถิ ด พวกเรากําลังจะจมอยูแ่ ล้ว” พระองค์
จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและตรัสแก่ทะเลว่า “จงสงบ”

ทะเลสาบที่กาลิลี
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แล้วลมก็หยุด คลื่นก็สงบเงียบทัว่ ไป
พระองค์ทรงหันไปตรัสกับสานุศิษย์วา่ “ทําไมเจ้ากลัว เจ้าไม่มีความเชื่อ
หรื อ” ฝ่ ายเขาก็เกรงกลัวนักหนา และพูดคุยกันว่า “ท่านผูน้ ้ ีเป็ นผูใ้ ดหนอ จนชั้นลม
และทะเลก็เชื่อฟังท่าน”

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

บุตรสาวของไยรัสฟื้ น
มีผเู้ ฒ่าชาวฮีบรู คนหนึ่ งชื่ อไยรัส เป็ นนายธรรมศาลา เขามีบุตรสาวคนเดียว
อายุประมาณสิ บสองปี นอนป่ วยอยูเ่ กือบจะตายอยูท่ ี่บา้ น ไยรัสมากราบลงที่พระบาท
พระเยซู แล้วทูลอ้อนวอนพระองค์วา่ “ลูกสาวเล็ก ๆ ของข้าพระองค์เจ็บ เกือบจะตาย
ขอเชิญพระองค์ไปวางพระหัตถ์บนเขา เพื่อเขาจะได้หายโรคและไม่ตาย”
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พระคริ สต์ทรงเห็นความศรัทธาของไยรัส พระองค์จึงเสด็จไปกับเขา ในระหว่างทาง
ก็พบชายคนหนึ่งมาจากบ้านนายธรรมศาลาบอกว่า “ลูกสาวของท่านตายเสี ยแล้ว ยัง
จะรบกวนอาจารย์ทาํ ไมอีกเล่า”
ฝ่ ายพระเยซูเมื่อได้ยนิ จึงตรัสแก่เขาว่า “อย่ากลัวเลย จงเชื่ อเท่านั้น และลูกจะ
หายดี” เมื่อพวกเขามาที่บา้ นก็เห็นความวุน่ วาย ทุกคนต่างร้องไห้ครํ่าครวญ
พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “อย่าร้ องไห้เลย เขายังไม่ตายแต่นอนหลับอยู่”
คนทั้งปวงไม่เข้าใจคําของพระองค์ และหัวเราะเยาะพระองค์เพราะเขารู ้วา่ เด็กนั้นตาย
แล้ว แต่เมื่อพระองค์ขบั คนทั้งหลายออกไปแล้ว จึงนําบิดามารดาของเด็กหญิง และ
สานุ ศิษย์สามคน ได้แก่ เปโตร เจมส์ และยอห์ น เข้าไปในห้องที่ ร่างของเด็กหญิ ง
นอนอยู่ พระองค์จึงทรงจับมือเด็กหญิงนั้น ตรัสว่า “ทาลิธา คูมิ” แปลว่า “เด็กหญิง
เอ๋ ย เราว่าแก่เจ้าว่า จงลุกขึ้นเถิด”
แล้ววิญญาณจิตก็กลับเข้าในเด็กนั้น เขาก็ลุกเดินขึ้นทันที ฝ่ ายบิดามารดาของ
เด็กก็ดีใจและประหลาดใจนัก
พระองค์ทรงสั่งให้พวกเขานําอาหารมาให้เด็กนั้น
รับประทาน และทรงกําชับไม่ให้บอกผูใ้ ดถึงสิ่ งที่เกิดขึ้น แต่ข่าวเหตุการณ์น้ ีก็ลือไป
ทัว่ แคว้นนั้น
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 9: 18-26; นักบุญมาระโก 5: 2143; และ นักบุญลูกา 8:41-56.

ยอห์ นผู้ให้ รับบัพติศมาถูกตัดศีรษะ
ช่วงเวลาในการเทศนาของยอห์นผูใ้ ห้รับบัพติศมานั้นสั้นนัก ท่านได้เตรี ยม
ประชาชนให้พร้อมต้อนรับพระผูช้ ่วยให้รอด ท่านจบชี วิตลงด้วยความตายแห่ งมรณสักขี โดยหลังจากที่ยอห์นให้พระเจ้าทรงรับบัพติศมาได้ไม่นาน ท่านก็ถูกกษัตริ ยเ์ ฮ-
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โรด อันติพสั แห่ งแคว้นกาลิ ลีทรงสั่งให้จาํ คุก ซึ่ งกษัตริ ยเ์ ฮโรดท่านนี้ เป็ นโอรสของ
กษัตริ ยเ์ ฮโรดมหาราชผูท้ ี่ได้ทรงสั่งให้ประหารทารกในเบธเลเฮ็มหนึ่งหมื่นสี่ พนั คน

ยอห์นกล่าวเตือนกษัตริ ยเ์ ฮโรด

ยอห์นประนามเฮโรด เพราะพระองค์อภิเษกกับนางเฮโรเดี ยส ผูเ้ ป็ นชายา
ของฟี ลิ ปพระอนุ ชาของพระองค์ ทั้ง ๆ ที่ ฟิลิ ปยังมีชีวิตอยู่ นางเฮโรเดี ยสจึงอาฆาต
ยอห์น และประสงค์ให้เฮโรดทรงฆ่าท่าน แต่เฮโรดทรงไม่เห็ นชอบ เพราะพระองค์
ทรงตระหนัก ว่ า ยอห์ น เป็ นผู ้เ ผยวจนะที่ สํ า คัญ ท่ า นหนึ่ งและเป็ นที่ ย าํ เกรงของ
ประชาชน อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงเอาใจนางด้วยการทรงสั่งจําคุกท่าน แต่นางเฮโรเดียสก็ยงั ไม่พอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เฮโรดเองทรงเชื่ อคําของยอห์นและมักจะ
ทรงปฏิบตั ิตามด้วยความยินดี
หลังจากที่ผมู ้ าล่วงหน้าถูกจําคุกได้ประมาณหนึ่ งปี และเฮโรดกําลังฉลองวัน
คล้ายวันสมภพของพระองค์ พระองค์ได้จดั งานเลี้ ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผูใ้ หญ่
และบุคคลสําคัญในแคว้นกาลิลีอีกประมาณหนึ่ งพันคน ซาโลม ธิ ดาของเฮโรเดียส
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และเป็ นลูกเลี้ ยงของเฮโรดก็มาในงานและเต้นรําถวาย ทําให้เฮโรดและแขกทั้งปวง
ชอบใจ
เฮโรดจึงตรัสกับหญิงสาวว่า “เธอจะขอสิ่ งใดก็จะให้สิ่งนั้น” พระองค์ยงั ทรง
สัญญาว่าพระองค์ประทานให้ได้แม้กระทัง่ แผ่นดินของอาณาจักรจํานวนครึ่ งหนึ่ง
หญิงสาวนั้นจึงออกไปถามมารดาว่า “ฉันจะขอสิ่ งใดดี”
นางเฮโรเดียสจึงตอบว่า “จงขอศีรษะของยอห์นผูใ้ ห้รับบัพติศมาเถิด”
ในทันใดนั้น หญิงสาวก็รีบเข้าไปเฝ้ าเฮโรด ทูลว่า “หม่อมฉันขอศีรษะยอห์น
ผูใ้ ห้รับบัพติศมา ใส่ ถาดมาให้หม่อมฉันเดี๋ยวนี้ เพคะ”
เฮโรดทรงเป็ นทุกข์นกั แต่เพราะเหตุได้ทรงสัญญาไว้และเพราะเห็นแก่แขก
ก็ขดั ไม่ได้ พระองค์จึงทรงส่ งทหารนายหนึ่ งไปตัดศีรษะของยอห์นที่คุก ทหารก็ทาํ
ตามรับสั่ง แล้วนําศีรษะของยอห์นผูใ้ ห้รับบัพติศมาใส่ ถาดให้ซาโลม จากนั้นซาโลม
ก็เอาไปให้แก่มารดาของตน
เมื่อบรรดาศิษย์ของยอห์นรู ้ข่าวมรณกรรมของยอห์นผูใ้ ห้รับบัพติศมาแล้ว ก็
พากันมารับเอาศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 14: 1-12; นักบุญมาระโก 6: 1429; และ นักบุญลูกา 9:7-9
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ทหารถือพานใส่ศีรษะของยอห์นผูใ้ ห้รับบัพติศมา

พระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ ฉลองรําลึกถึงนักบุญยอห์นผูใ้ ห้รับ
บัพติศมาผูเ้ ป็ นมรณสักขีในวันที่ 29 สิ งหาคม (11 กันยายน ตามปฏิ ทินใหม่) และ
เรี ยกว่าเป็ นวันรําลึก ยอห์ นผู้ให้ รับบัพติศมาถูกตัดศี รษะ ในวันดังกล่าวจะมีการถื อ
ศีลอดอาหารอย่างเข้มงวด เพื่อเตือนให้เราระลึ กถึงชี วิตที่เคร่ งครัดของนักบุญยอห์น
ผูใ้ ห้รับบัพติศมาและเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงพอพระทัย และเพื่อให้เราหลีกเลี่ยงอํานาจ
ของเฮโรดที่นาํ ไปสู่ บาปร้ ายแรง พระศาสนจักรศักดิ์ สิทธิ์ สอนว่านักบุ ญยอห์นผูม้ า
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ล่วงหน้านั้นเป็ นนักบุญที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดานักบุญทั้งปวงรองจากพระมารดา
พระเจ้า

อัศจรรย์ การเลีย้ งผู้คนด้ วยขนมปังห้ าก้อน

หลังจากมรณกรรมของยอห์นผูใ้ ห้รับบัพติศมาไม่นานนัก พระเยซู คริ สต์ก็
เสด็จลงเรื อข้ามไปอีกฟากฝั่ งทะเลพร้ อมด้วยบรรดาสานุ ศิษย์ ประชาชนก็วิ่งเลี ยบ
ชายฝั่ ง ตามพวกพระองค์ไ ป ครั้ นพระเยซู ค ริ ส ต์เสด็ จ ขึ้ นจากเรื อ แล้ว ก็ ท รงเห็ น
ประชาชนหมู่ใหญ่ พระองค์ทรงสงสารเขา เพราะว่าเขาเหมือนฝูงแกะไม่มีผูเ้ ลี้ ยง
พระองค์ จึ ง ทรงสั่ ง สอนเขาหลายเรื่ อ ง รวมทั้ง เรื่ อ งพระอาณาจัก รพระเจ้า และ
พระองค์ทรงรักษาคนป่ วย ประชาชนต่างตั้งใจฟั งคําสอนของพระองค์เสี ยจนไม่ทนั
สังเกตุวา่ จวนคํ่าแล้ว
พวกสานุศิษย์มาทูลพระเยซูคริ สต์วา่ “ที่นี่เปลี่ยวนัก และบัดนี้เวลาก็เย็นลง
มากแล้ว ขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเสี ยเถิด เพื่อเขาจะได้ไปซื้ ออาหาร
รับประทานตามบ้านไร่ บา้ นนาที่อยูแ่ ถบนี้”
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แต่พระองค์ตรัสตอบแก่เหล่าสานุศิษย์วา่ “เขาไม่จาํ เป็ นต้องไปจากที่นี่ พวก
ท่านจงเลี้ยงเขาเถิด”
อัครสาวกฟี ลิปทูลพระองค์วา่ “สองร้อยเหรี ยญเดนาริ อนั ก็ไม่พอซื้ ออาหาร
ให้เขากินคนละเล็กละน้อย”
พระเยซูตรัสตอบว่า “พวกท่านมีขนมปั งอยูก่ ี่กอ้ น ไปดูซิ”
เมื่อรู ้แล้ว อัครสาวกอันดรู วท์ ูลว่า “ที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมปังบารลีหา้ ก้อน
กับปลาตัวเล็กสองตัว แต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้”
พระองค์ตรัสตอบว่า “เอาอาหารนั้นมาให้เราเถิด” แล้วรับสั่งให้พวก
สานุศิษย์พาให้คนนัง่ รวมเป็ นหมู่ หมู่ละร้อยคนบ้าง ห้าสิ บบ้าง จากนั้นพระเยซูคริ สต์
ทรงรับขนมปั งห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้ว ก็แหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ ถวายคํา
สาธุ การแล้วหักขนมปั งนั้นให้เหล่าสานุศิษย์ให้เขาแจกจ่ายคนทั้งปวง
เขาได้กินอิ่ มหนํากันทุ กคน แล้วพระเยซู คริ สต์ตรั สกับบรรดาสานุ ศิษย์ว่า
“จงรวบรวมเศษอาหารที่ยงั เหลือนั้นไว้ จะได้ไม่เสี ยของ”
บรรดาสานุศิษย์ก็นาํ อาหารที่เหลือใส่ กระบุงเต็มสิ บสองใบ
ฝ่ ายคนที่
รับประทานอาหารนั้นมีผชู ้ ายประมาณห้าพันคน มิได้นบั ผูห้ ญิงและเด็ก
อีกคราวหนึ่ง พระองค์ได้เลี้ยงอาหารชายประมาณสี่ พนั คน มิได้นบั ผูห้ ญิง
และเด็ก ด้วยขนมปั งเจ็ดก้อนและปลาอีกสองสามตัว
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 14: 14-21; นักบุญมาระโก 6: 3244; นักบุญลูกา 9:10-17 และนักบุญยอห์ น 6: 1-15.

พระเยซูทรงดาเนินบนทะเล
หลังจากอัศจรรย์ในการเลี้ยงผูค้ นด้วยขนมปั งห้าก้อนนั้น
พระเยซูคริ สต์
รับสั่งให้สานุศิษย์ของพระองค์ลงเรื อข้ามจากทะเลกาลิลีไปยังเมืองเบธไซดา
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ทรงช่วยนักบุญเปโตร

ส่ วนพระองค์ได้ปลีกพระองค์ออกมาและเสด็จขึ้นเขาเพื่อสวดภาวนา
พอตกคํ่า เรื อของสานุศิษย์ได้ออกทะเลไปแล้ว และถูกคลื่นโคลงเพราะทวน
ลมอยู่
ครั้นยํ่ารุ่ ง พระเยซูคริ สต์เสด็จดําเนินบนทะเลมาหาพวกสานุศิษย์ ด้วยทรง
ทราบว่าพวกเขาอยูไ่ ม่เป็ นสุ ข แต่เมื่อพวกเขาเห็นพระองค์เช่นนั้น ก็คิดว่าเป็ นผีและ
พากันร้องด้วยความกลัว ทันใดนั้นพระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “ทําใจให้ดีไว้เถิด เราเอง
อย่ากลัวเลย”
แล้วอัครสาวกเปโตรทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าเป็ นพระองค์แน่แล้ว ขอโปรด
ให้ขา้ พระองค์เดินบนนํ้าไปหาพระองค์เถิด”
พระองค์ตรัสว่า “มาสิ ”
เปโตรจึงลุกขึ้นจากเรื อและเดินบนนํ้าไปหาพระเยซู แต่เมื่อเขาเห็นลมและ
คลื่นลูกใหญ่ก็กลัว ความกลัวทําให้ความเชื่อของเขาหายไปและกําลังจะจมนํ้า จึงร้อง
ว่า “พระองค์เจ้าข้า ช่วยข้าพระองค์ดว้ ย”
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ในทันใดนั้นพระเยซูคริ สต์ทรงเอื้อมพระหัตถ์จบั เขาไว้ แล้วตรัสว่า “ท่าน
สงสัยทําไม ท่านช่างมีความเชื่อน้อยเสี ยจริ ง” และเมื่อพระองค์กบั เปโตรขึ้นเรื อแล้ว
ลมก็เงียบลง
พวกสานุศิษย์จึงสรรเสริ ญพระเยซูคริ สต์ ทูลว่า “พระองค์ ทรงเป็ นพระบุตร
ของพระเจ้ าจริงแล้ว”
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 14: 22-36; นักบุญมาระโก 6: 4556; และนักบุญยอห์ น 6: 16-21

ทรงรักษาบุตรีของหญิงชาวคานาอัน

วันหนึ่ งพระเยซู คริ สต์เสด็จเข้าไปในเขตเมืองไทระและเมืองไซดอน หญิง
ชาวคานาอัน คนหนึ่ งซึ่ งเป็ นพวกนอกรี ตได้ เ ข้า มาหาและร้ อ งทู ล พระองค์ ว่ า
“พระองค์ผเู้ ป็ นบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์เถิด ลูกสาวของข้า
พระองค์มีผสี ิ งอยู่ เป็ นทุกข์ลาํ บากยิง่ นัก”

พระเยซูคริ สต์ไม่ทรงตอบนางสักคําเดียว ด้วยพระองค์ทรงมีพระประสงค์
ให้พวกสานุศิษย์ได้เห็นว่าความเชื่อของนางมัน่ คงเพียงใด
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ฝ่ ายพวกสานุศิษย์ก็ทูลพระองค์วา่ “ไล่นางไปเสี ยเถิด เพราะนางร้องตามเรา
มา”
แต่พระเยซูตรัสตอบว่า “เรามิได้รับใช้มาหาผูใ้ ด เว้นแต่แกะหลงของวงศ์
วานอิสราเอล”
แล้วหญิงนั้นก็คุกเข่าทูลอ้อนวอนพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรด
ช่วยข้าพระองค์เถิด”
พระองค์จึงตรัสตอบว่า “ให้พวกลูกกินอิ่มเสี ยก่อน เพราะว่าซึ่ งจะเอาอาหาร
ของลูกโยนให้สุนขั ก็ไม่ควร” พระองค์ตรัสเช่นนี้เพราะชาวยิวสําคัญตนว่าเป็ นบุตร
ของอับราฮัม บุตรของพระเจ้า และบุตรของอาณาจักรสวรรค์ พวกเขาดูแคลนพวก
ต่างด้าวราวกับสุ นขั พระผูช้ ่วยให้รอดจึงทรงตั้งพระทัยที่จะยกตัวอย่างจากพวกยิว
และทรงเปรี ยบเทียบสุ นขั เป็ นหญิงนางนี้ เพราะพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้เห็นถึง
ทัศนคติท้ งั หลายของชาวยิวที่ไม่ถูกต้องและไม่ยตุ ิธรรมต่อพวกนอกศาสนา พระองค์
ทรงพบว่าในบรรดาพวกนอกศาสนานั้น ก็มีคนที่มีความเชื่อที่มนั่ คงมากกว่าพวกยิว
เสี ยด้วยซํ้า พระองค์ทรงเรี ยกพวกเขาว่า “แกะหลงของวงศ์วานอิสราเอล” ยิง่ ไปกว่า
นั้น การที่พระองค์ตรัสเช่นนี้ก็แสดงให้หญิงนั้นเห็นว่าพระองค์ตอ้ งทรงดํารงพระ
ชนม์และทรงทํางานกับพวกยิวก่อนพวกอื่น เพราะพวกยิวเชื่อในพระเจ้าที่แท้จริ ง
และที่สาํ คัญที่สุด พระผูช้ ่วยให้รอดทรงเห็นหัวใจศรัทธาของนาง และทรงปลื้มปิ ติที่
ความศรัทธาของนางได้เป็ นแบบอย่างของความเชื่อที่ผคู ้ นพึงมี
หญิงชาวคานานี้ ทูลตอบพระองค์ดว้ ยความนอบน้อมว่า “จริ งเจ้าข้า แต่สุนขั
ที่อยู่ใต้โต๊ะนั้นย่อมกิ นเดนอาหารของพวกลูก” คําตอบของนางไม่เพียงแต่แสดงถึ ง
ความถ่อมตนและความสํานึกว่าคนนอกรี ตไม่บงั อาจใกล้ชิดพระเจ้าได้เหมือนพวกที่
มีความเชื่ อแท้จริ ง แต่จากที่ นางพูดนั้นก็แสดงถึ งความเชื่ ออันยิ่งใหญ่ของนางที่ ว่า
พระเจ้าผูท้ รงมีพระเมตตานั้นทรงหยิบยืน่ ความเมตตาให้คนทุกคน
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พระเยซูทรงรักษาบุตรี ของหญิงชาวคานาอัน

แล้วพระเยซูคริ สต์ตรัสแก่นางว่า “หญิงเอ๋ ย ความเชื่อของเจ้าก็มาก ให้
เป็ นไปตามความปรารถนาของเจ้าเถิด”
และลูกสาวของนางก็หายเป็ นปกติต้ งั แต่
ขณะนั้น เมื่อนางกลับไปยังเรื อนของตน ได้เห็นลูกหายเป็ นปกติและนอนสบายอยู่
บนที่นอน
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 15: 21-28; และ นักบุญมาระโก 7:
24-30
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เปโตรประกาศยอมรับ
คาพยากรณ์ แรกของพระเจ้ า เรื่อง การทรมาน ความตาย และ การ
กลับคืนชีพ
เวลานั้น ระหว่างทางที่พระเยซูเสด็จพร้อมบรรดาสานุศิษย์เข้าไปในเขตเมือง
ซี ซารี ยา ฟิ ลิปปี นั้น พระองค์ได้ทรงถามพวกเขาว่า “คนทั้งหลายพูดกันว่าเราเป็ น
ผูใ้ ด” พวกเขาทูลตอบพระองค์วา่ “เขาว่าเป็ นยอห์น ผูใ้ ห้รับบัพติศมา แต่บางคนว่า
เป็ นเอลียาห์ และคนอื่นว่าเป็ นเยเรมีย ์ หรื อเป็ นคนหนึ่งในพวกผูเ้ ผยพระวจนะโบราณ
เป็ นขึ้นมาใหม่”
พระองค์จึงตรัสถามเขาต่อไปว่า “แล้วพวกท่านเล่า ว่าเราเป็ นใคร”
อัครสาวกเปโตรตอบแทนทุกคนว่า “พระองค์ ทรงเป็ นพระคริสต์ พระบุตร
ของพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ อยู่”
พระผูช้ ่วยให้รอดทรงชมเชยเปโตรที่ช่างมีความศรัทธานัก และตรัสแก่เขาว่า
“ท่านคือเปโตร (หมายถึงศิลา ซึ่งเปรี ยบกับความเชื่อของเขา) และบนศิลานี้ (หมายถึง
บนความเชื่ อที่วา่ เราเป็ นพระบุตรของพระเจ้า) เราจะสร้างพระศาสนจักรของเราไว้
และพลังแห่งปิ ศาจจะมีชยั ต่อพระศาสนจักรนั้นหามิได้
และเราจะมอบลูกกุญแจ
แผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ท่าน (หมายถึง อํานาจเช่นว่านั้นมอบไว้แก่พระศาสนจักร
ของเรา) ท่านผูกหรื อแก้สิ่งใดไว้บนโลก สิ่ งนั้นก็จะถูกผูกหรื อแก้บนสวรรค์เช่นกัน”
(หมายความว่า ในบรรดาผูม้ ีความเชื่อผูเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของพระศาสนจักรนั้น หากท่าน
ไม่อภัยบาปของพวกเขาแล้ว พวกเขาก็จะไม่ได้รับการอภัยจากพระเจ้า และหากท่าน
อภัยบาปให้พวกเขาแล้ว พวกเขาก็จะได้รับการอภัยจากพระเจ้าเช่นกัน) พระผูช้ ่วยให้
รอดได้ประทานอํานาจแบบเดียวกันนี้แก่อคั รสาวกคนอื่น ๆ ของพระองค์ดว้ ย
(เปรี ยบเทียบ ยอห์น 20: 22-23) โดยพระองค์ได้ตรัสกับเปโตรเป็ นคนแรก เพราะ
ท่านเป็ นอัครสาวกคนแรกที่ประกาศความเชื่อต่อพระองค์ ว่าพระองค์ทรงเป็ น พระ
คริสต์ พระบุตรของพระเจ้ า
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ตั้งแต่เวลานั้นมา พระเยซูทรงเริ่ มเผยแก่เหล่าสาวกของพระองค์วา่ พระองค์
จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผูใ้ หญ่ บรรดามหาปุโรหิ ต และเหล่า
ธรรมาจารย์ ในที่สุดพระองค์จะต้องถึงกับถูกประหารชีวิต แต่ในวันที่สามพระองค์
จะทรงเป็ นขึ้นมาใหม่
เปโตรมื อ จับ พระองค์ ทู ล ท้ว งว่ า “พระองค์ เ จ้า ข้า ให้ เ หตุ ก ารณ์ น้ ัน อยู่
ห่ างไกลจากพระองค์เถิ ด อย่าให้เป็ นอย่างนั้นแก่พระองค์เลย” เห็ นได้ชดั ว่า การ
ที่เปโตรกล่าวเช่ นนั้นก็เพราะเข้าใจเรื่ องพระเมสสิ ยาห์ตามแบบของชาวยิว และไม่
เข้า ใจคํา สอนเรื่ อ งการที่ พ ระคริ ส ต์จ ะทรงรั บ ทรมานเพื่ อ ช่ ว ยประชาชนให้ ร อด
นับ ว่า เปโตรมี สํ า นึ ก ในทางโลกเหนื อทางจิ ตวิญ ญาณ ความกัง วลของเปโตรนั้น
ประดุ จ การล่ อ ลวงของมารร้ า ยที่ ถ วายอํา นาจทางโลก - อาณาจัก รในโลกนี้ แด่
พระองค์ แทนที่จะเป็ นอํานาจทางจิตวิญญาณ-อาณาจักรแห่ งสวรรค์ ดังนั้น พระเยซู
คริ สต์จึงตรัสตอบแก่เขาว่า “อ้ายซาตานจงไปให้พน้ เจ้าเป็ นเครื่ องกีดขวางเรา เพราะ
เจ้าคิดอย่างคน มิได้คิดอย่างพระเจ้า” แล้วพระองค์ทรงร้ องเรี ยกประชาชนกับเหล่า
สานุ ศิษย์ แล้วตรัสแก่เขาว่า “ถ้าผูใ้ ดใคร่ ตามเรามา ให้ผนู ้ ้ นั เอาชนะตนเอง (ไม่คิดถึ ง
ความสุ ข สบายส่ ว นตน) และรั บ กางเขนของตนแบก (ความโศกเศร้ า ความทุ ก ข์
ทรมาน ความยากลําบาก ที่พระเจ้าทรงมอบให้ ) และตามเรามา เพราะว่าผูใ้ ดใคร่ จะ
เอาชีวติ รอด ผูน้ ้ นั จะเสี ยชี วิต แต่ผใู ้ ดจะเสี ยชี วิตเพราะเห็นแก่เราและพระวจนะ ผูน้ ้ นั
จะได้ชีวิตรอด เพราะ ถ้ าผู้ใดจะได้ สิ่งของสิ้ นทั้งโลกแต่ ต้องเสี ยตัวของตนเอง ผู้น้ ัน
จะได้ ประโยชน์ อะไร” จะมีค่าอะไรในพระอาณาจักรของพระเจ้าอันเป็ นชีวติ นิรันดร์
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 16: 13-28; นักบุญมาระโก 8: 2738 และ 9:1; และนักบุญลูกา 9: 18-27
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พระองค์ทรงจาแลงพระกาย
พระเยซู คริ ส ต์ทรงพาอัครสาวกสามคน คื อ เปโตร เจมส์ และ ยอห์ น ขึ้ น
ภูเขาสู งเพื่อสวดภาวนา เพราะพระองค์ทรงต้องการให้พวกสานุ ศิษย์ของพระองค์มี
ความเชื่ อ ที่ ม นั่ คงยิ่ง ขึ้ นเมื่ อเห็ นพระทรมานของพระองค์ ตามคํา บอกเล่ า ของ
พระศาสนจักรเมื่อครั้งโบราณนั้น ภูเขาที่ว่านั้นคือ ภูเขาทาบอร์ ที่สวยงามและอุดม
สมบูรณ์ต้ งั แต่ยอดเขาจรดตีนเขา

ภูเขาทาบอร์

เมื่อพระผูช้ ่วยให้รอดทรงกําลังสวดภาวนาอยู่ พวกสานุศิษย์น้ นั ก็หลับไป
ด้วยความเหนื่อยล้า เมื่อตื่นขึ้นมาก็เห็นพระกายของพระเยซูคริ สต์เปลี่ยนไปต่อหน้า
เขา พระพักตร์ ของพระองค์ก็ทอแสงดัง่ ดวงอาทิตย์
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พระองค์ทรงจําแลงพระกาย

ฉลองพระองค์ก็ขาวดุจหิ มะและระยิบระยับดุจแสงสว่าง แล้วสองผูเ้ ผยพระวจนะ คือ
เอลียาห์กบั โมเสส ก็ปรากฏกายเคียงข้างพระองค์ดว้ ยสิ ริแห่งสวรรค์ ประกาศกทั้ง
สองสนทนากับพระองค์เกี่ยวกับพระทรมานและความตายที่พระองค์ตอ้ งทรงทนรับ
ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม พวกสานุ ศิษย์รู้สึกยินดีเป็ นล้นพ้นในเวลานี้ เปโตรจึงร้องทูลว่า
“พระองค์เจ้าข้า ซึ่ งเราอยูท่ ี่นี่ก็ดี ถ้าพระองค์ตอ้ งพระประสงค์ ข้าพระองค์จะทําเพิง
สามหลังที่นี่ สําหรับพระองค์หลังหนึ่ง สําหรับโมเสสหลังหนึ่ง สําหรับเอลียาห์หลัง
หนึ่ง” เปโตรไม่รู้สึกตัวว่าได้พดู อะไร ทันใดนั้นก็มีเมฆขาวปกคลุมเขาไว้ แล้วพวก
เขาก็ได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระบิดาเจ้าตรัสว่า “ผู้นีเ้ ป็ นบุตรทีร่ ักของเรา เราพอใจ
ท่ านผู้นีม้ าก จงเชื่ อฟังท่ านเถิด”
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เมื่อพวกสานุศิษย์ได้ยนิ เช่นนี้ ก็ซบหน้าลง พระเยซูคริ สต์เสด็จเข้ามาสัมผัส
ตัวเขา แล้วตรัสว่า “จงลุกขึ้นเถิด อย่ากลัวเลย” เมื่อเขาเงยหน้าดูก็เห็นมีแต่พระเยซู
คริ สต์ประทับอยูก่ บั เขา ในรู ปแบบที่พระองค์ทรงเป็ นอยูต่ ามปกติ
เมื่อลงมาจากภูเขา พระเยซูคริ สต์รับสั่งห้ามพวกเขานําสิ่ งที่ได้เห็นนั้นไป
บอกแก่ผใู ้ ด จนกว่าพระองค์จะทรงเป็ นขึ้นมาจากความตาย

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 17: 1-13; นักบุญมาระโก 9: 2-13;
และนักบุญลูกา 9: 28-36.
พระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมฉลอง พระเยซู คริสตเจ้ าทรง
จาแลงพระกาย ในวันที่ 6 สิ งหาคม (19 สิ งหาคม ตามปฏิทินใหม่) ซึ่งถือเป็ นวัน
ฉลองที่สาํ คัญวันหนึ่ง โดยอาศัยการจําแลงพระกายนี้ พระผูช้ ่วยให้รอดได้ทรงแสดง
ให้เราเห็นว่า หากปฏิบตั ิตามพระบัญญัติของพระเจ้าแล้วจะเป็ นเช่นไรในชี วติ หน้า
ในอาณาจักรสวรรค์ และโลกทั้งโลกจะถูกแปรเปลี่ยนไปอย่างไร พระองค์ทรง
เตือนใจเราว่า หากเราดํารงชีวติ แบบชาวคริ สต์ที่แท้จริ งแล้ว เราก็สามารถถูก
แปรเปลี่ยนไปในทางดีได้แม้ในทันใด
ในการเฉลิมฉลองการทรงจําแลงพระกายนั้น เมื่อพิธีกรรมเสร็ จสิ้ นแล้ว จะมี
การนําผลไม้ไปที่โบสถ์เพื่อทําการเสกให้รับประทาน ได้แก่ องุ่น และผลไม้ทวั่ ไป
เช่น แอปเปิ ล แพร์ และ พลัม เป็ นต้น เพื่อเป็ นการขอพระพรจากพระองค์ให้การเก็บ
เกี่ยวออกผลดี
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บทสรรเสริญ (ตาปาเรี่ยน)
โอ องค์พระคริ สต์เจ้า ผูท้ รงจําแลงพระกายอันปรากฏแด่เหล่าสานุ ศิษย์ผสู้ รรเสริ ญใน
พระองค์บนภูเขา ที่พวกท่านได้เห็ น ของลําแสงแห่ งนิ จนิ รันด์ของการจําแลงนั้นจง
สาดส่ องมาถึ งพวกเราเหล่าคนบาป ตามคําสวดภาวนาแห่ งพระมารดาเจ้า ของทรง
มอบลําแสงนั้น โอ ขอสรรเสริ ญแด่พระองค์

คาสอนที่สาคัญที่สุดของพระเยซูคริสต์ :
จงรักพระเจ้ าและจงรักเพือ่ นบ้ าน
ผูค้ นต่างทูลถามพระเยซู คริ สต์อยู่เสมอว่าคําสอนใดของพระองค์ที่สําคัญ
ที่สุดที่จะทําให้ได้รับชีวิตนิรันดรในอาณาจักรพระเจ้า บางคนถามเพราะอยากทราบ
แต่บางคนก็ถามเพราะจะได้หาเหตุต่อว่าพระองค์
วันหนึ่ง นักธรรมบัญญัติ (ผูท้ ี่ศึกษาพระธรรมบัญญัติของพระเจ้า) ชาวยิว
อยากลองภูมิพระเยซูคริ สต์ จึงทูลถามพระองค์วา่ “อาจารย์เจ้าข้า ในธรรมบัญญัติน้ นั
ข้อไหนสําคัญที่สุด”
พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่า “พวกท่ านจงรักพระเจ้ าด้ วยสุ ดจิตใจของท่ าน
ด้ วยสุ ดความคิดและด้ วยสิ้นสุ ดกาลังของท่ าน นั่นแหละเป็ นพระบัญญัติข้อใหญ่ และ
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ข้ อต้ น ข้ อทีส่ องก็เหมือนกันคือ จงรักเพือ่ นบ้ านเหมือนรักตนเอง ธรรมบัญญัติและ
คาของผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้น ก็ขนึ้ อยู่กบั พระบัญญัติสองข้ อนี”้
ความหมายคือ ทุกสิ่ งที่พระธรรมบัญญัติของพระเจ้าสอน และเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ ผย
พระวจนะกล่าวถึง นั้น ล้วนอยูใ่ นพระบัญญัติสาํ คัญสองข้อนี้ อย่างแท้จริ ง นัน่
หมายความว่า พระบัญญัติทุกข้อและสิ่ งที่พระธรรมบัญญัติสอนไว้ ล้วนบอกกล่าว
เราเกี่ยวกับความรัก
ถ้าเรามีความรักเช่นว่านั้นอยูใ่ นตัวเราเองแล้วจะล้มล้างพระ
บัญญัติทุกข้อที่เหลือก็ยอ่ มได้ เพราะถือเป็ นเพียงส่ วนย่อยของพระบัญญัติวา่ ด้วย
ความรัก เป็ นต้นว่า ถ้าเรารักเพื่อนบ้านแล้ว เราก็จะไม่อาจทําให้เขาขุ่นเคือง หรื อคด
โกง ทําร้าย หรื ออิจฉาเขา และเราจะไม่ประสงค์ร้ายกับเขาในทุกกรณี ในทางกลับกัน
เราจะเห็นใจ ห่วงใยเขา และพร้อมที่จะเสี ยสละทุกสิ่ งเพื่อเขา พระเยซูคริ สต์จึงได้
ตรัสว่า ธรรมบัญญัติอื่นที่ใหญ่กว่ าธรรมบัญญัติทงั้ สองนี้ไม่ มี (นักบุญมาระโก
12:31)
นักธรรมบัญญัติทูลพระองค์วา่ “อาจารย์เจ้าข้า ท่านถูกต้องแล้ว ท่านกล่าว
ถูกจริ งว่า ซึ่ งจะรักพระเจ้าอย่างที่สุด และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ก็ประเสริ ฐ
กว่าเครื่ องเผาบูชาและของถวายทั้งสิ้ น”
เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงเห็นว่าคนนั้นพูดโดยใช้ความคิด
จึงตรัสแก่เขาว่า
“ท่านอยูไ่ ม่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้า”

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 22: 35-40; นักบุญมาระโก 12: 2834; และนักบุญลูกา 10: 25-28
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อุปมาเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี

นักธรรมบัญญัติชาวยิวคนหนึ่งอยากแก้ต่างให้ตวั เอง เพราะชาวยิงมองว่า
“เพื่อนบ้านของท่านทั้งหลาย” นั้นหมายความถึงแต่พวกยิวเท่านั้น ทั้งยังดูแคลนพวก
อื่น เขาจึงทูลถามพระเยซูคริ สต์วา่ “แล้วใครเป็ นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าเล่า”
พระเยซู คริ สต์ทรงต้องการสอนประชาชนให้มองผูอ้ ื่นว่าเป็ นเพื่อนบ้านของ
ตนทั้งนั้น ไม่วา่ ผูน้ ้ นั จะเป็ นใคร มีเชื้ อชาติ หรื อสื บเชื้ อสาย หรื อมีความเชื่ ออะไร อีก
ทั้งเราต้องเห็นอกเห็นใจและมีเมตตากับคนทุกคน ทําทุกอย่างที่จะทําได้เพื่อช่วยคนที่
ต้องการความช่วยเหลือและตกทุกข์ได้ยาก พระองค์จึงตรัสตอบเขาด้วยการอุปมาว่า

ชาวสะมาเรี ยผูใ้ จดี
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“มีชายคนหนึ่ง (ชาวยิว) ลงไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปยังเมืองเยรี โค และเขาถูก
พวกโจรปล้น โจรนั้นได้แย่งชิงเสื้ อผ้าของเขาและทุบตี แล้วก็ละทิ้งเขาไว้เกือบจะ
ตายแล้ว เผอิญปุโรหิ ตคนหนึ่งเดินลงไปทางนั้น เมื่อเห็นคนนั้นก็เดินเลยไปเสี ยอีก
ฟากหนึ่ง ชาวลีไว (เจ้าหน้าที่โบสถ์ยวิ ) คนหนึ่งก็ทาํ เช่นเดียวกัน คือเมื่อเขามาถึงที่
นัน่ และเห็นชายคนนั้น เขาก็เดินเลยไปอีกฟากหนึ่ง
“แต่ชาวสะมาเรี ยคนหนึ่ง เมื่อเดินทางมาถึงคนนั้น (พวกยิวดูถูกชาวสะมาเรี ย
มากถึ งขนาดว่าไม่ยอมนัง่ ร่ วมโต๊ะ และพยายามเลี่ยงที่จะเสวนาด้วย) ก็เห็นคนนั้นมี
บาดแผลเต็มตัว ก็รู้สึกสงสารจึงเข้าไปหาเขาเอาผ้าพันบาดแผลให้พลางเอานํ้ามันกับ
เหล้าองุ่นเทใส่ บาดแผลนั้นเพื่อทําความสะอาด แล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตน พามาถึง
โรงแรมแห่ งหนึ่ ง และรักษาพยาบาลเขาไว้ วันรุ่ งขึ้นเมื่อจะไป
เขาก็เอาเงินสอง
เดนาริ อนั (เหรี ยญเงินโรมัน) มอบให้เจ้าของโรงแรม บอกว่า ‘จงรักษาเขาไว้เถิด และ
เงินที่จะเสี ยเกินนี้ เมื่อกลับมาฉันจะใช้ให้’”
แล้วพระเยซูคริ สต์ตรัสถามนักธรรมบัญญัติวา่ “ในสามคนนั้น ท่านคิดว่าคน
ไหนปรากฏว่าเป็ นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้น”
นักธรรมบัญญัติทูลตอบว่า “คือคนนั้นแหละที่ได้สาํ แดงความเมตตาแก่เขา
(หมายถึงชาวสะมาเรี ย)”
พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจงไปทําเหมือนอย่างนั้นเถิด”
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 10: 29-37
การอุปมาเรื่ อง ชาวสะมาเรียผู้ใจดี นี้นอกจากจะตรงไปตรงมาและชัดเจนใน
หลักการเรื่ อง ความรักต่ อเพื่อนบ้ านทุกคน แล้ว ก็ยงั มีความหมายแฝง ลึกซึ้ ง และ ลํ้า
ลึก ตามคําสอนของพระบิดาเจ้า
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ชาย ผูท้ ี่เดินทางจากเยรู ซาเล็มไปยังเมืองเยรี โค ก็ไม่ต่างอะไรจากอดัมผูเ้ ป็ น
บรรพบุรุษของเราและเป็ นผูต้ ่ าํ ต้อย ทั้งอดัมและอี วาไม่ยึดมัน่ ในความดี จึงสู ญเสี ย
พระพรแห่ งความสุ ขบนสรวงสวรรค์ ทั้งสองถู กขับ ออกจาก “กรุ งเยรู ซาเล็มแห่ ง
สวรรค์” (สรวงสวรรค์) และต้องพเนจรบนโลกที่ พวกเขาพลันต้องเผชิ ญกับความ
ทุกข์ยากและสถานการณ์อนั เลวร้ ายทั้งปวง ส่ วน โจร นั้นก็คืออํานาจชัว่ ร้ ายที่ริษยา
ความบริ สุทธิ์ ของมนุษย์ และล่อลวงเขาเข้าสู่ วถิ ีแห่งบาป ทําให้บรรพบุรุษของเราสู ญ
สิ้ นศรัทธาต่อพระบัญญัติของพระเจ้า (ชีวติ บนสรวงสวรรค์) บาดแผล หมายถึงความ
ระทมทุ ก ข์ข องบาปที่ ท าํ ให้เราอ่อนแอ ปุโรหิต และชาวลีไว เป็ นตัวแทนของพระ
ธรรมบัญญัติที่พระองค์ประทานแก่เราผ่านทางโมเสสและพระสงฆ์อารอน ที่โดยตัว
พวกเขาเองไม่อาจช่วยมนุ ษย์ให้รอดได้ ภาพของ ชาวสะมาเรี ยผู้ใจดี คือองค์พระเยซู
คริ สต์เองที่ป ระทานพระธรรมบัญญัติพนั ธสัญญาใหม่และพระเมตตาเพื่อเยียวยา
ความเจ็บป่ วยของเราในรู ปแบบของนํ้ามันและเหล้าองุ่น โรงแรม คือพระศาสนจักร
แห่ งพระเจ้า อันเป็ นที่ ที่มีทุกอย่างที่ จาํ เป็ นในการรั กษาเรา และ เจ้ าของโรงแรม –
พระสงฆ์และธรรมาจารย์ในพระศาสนจักร ผูท้ ี่พระเจ้าทรงไว้วางใจให้ดูแลฝูงแกะ
การเดินทางจากไปของชาวสะมาเรี ยในวันรุ่ งขึน้ – การกลับคืนพระชนม์ชีพและการ
เสด็จขึ้นสวรรค์ของพระคริ สต์ และ เงินสองเดนาริ อัน ที่ให้เจ้าของโรงแรม – การ
เผยแพร่ พระวาจาศักดิ์สิทธิ์ ที่บรรจุไว้ในพระคัมภีร์และธรรมเนี ยมศักดิ์สิทธิ์ สุ ดท้าย
คือ คาสั ญญาของชาวสะมาเรี ยว่ าขากลับจากเดินทางเขาจะแวะมาที่โรงแรมเพื่อใช้
เงินให้ เป็ นการแสดงถึงการเสด็จกลับมายังโลกเป็ นครั้งที่สองของพระเยซู คริ สต์ ซึ่ ง
เป็ นคราวที่ พ ระองค์ จะประทานบ าเหน็ จ ให้ ทุ ก คนตามการกระท าของตน
(มธ. 16-27)

พันธสัญญาใหม่

434

พระเยซูกบั มารธาและมารีย์
พระเยซูคริ สต์ทรงเดินทางไปยังเมือง เบธานี เพื่อทรงเทศนาประชาชน ที่นี่
อยูไ่ ม่ไกลจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปอีกด้านหนึ่งของภูเขามะกอก พระองค์ทรงรับคําทูล
เชิญไปที่บา้ นของหญิงคนหนึ่งนามว่า มารธา มีนอ้ งชายชื่อ ลาซารัส และมีนอ้ งสาว
ชื่อ มารีย์

หมู่บา้ นเบธานี

ที่บา้ นของ ลาซารัส นั้น พระเยซูคริ สต์ทรงสอนว่า การใส่ ใจต่ อความรอด
ทางวิญญาณมีความสาคัญเหนือการงานอื่นใดทั้งปวง เหตุการณ์ที่แสดงถึงคําสอน
ของพระองค์คือครั้งที่พี่นอ้ งของลาซารัสรับเสด็จพระองค์ดว้ ยความยินดี แต่ท้ งั สอง
คนแสดงออกซึ่ งความยินดีต่างกัน มารี ยน์ งั่ ลงแทบพระบาทของพระเยซูและฟังคํา
สอนของพระองค์ ในขณะมี่มารธายุง่ อยูก่ บั จัดเตรี ยมอาหารถวายพระองค์
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พระเยซูเสด็จเยีย่ มมารธาและมารี ย ์

มารธาอาจรู ้สึกว่าลําพังนางคนเดียวไม่สามารถบริ การทุกคนได้อย่างทัว่ ถึง
หรื อนางอาจคิดว่าน้องสาวของนางไม่ได้ตอ้ นรับพระเยซู คริ สต์อย่างเหมาะสม นาง
จึงเดินไปหาพระองค์ ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรื อ ซึ่ งน้องสาว
ของข้าพระองค์ปล่อยให้ขา้ พระองค์ทาํ การปรนนิบตั ิอยูค่ นเดียว ขอพระองค์สั่งเขา
ให้มาช่วยข้าพระองค์”
แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสตอบเธอว่า “มารธา มารธาเอ๋ย เธอกระวนกระวายใจ
ด้ วยหลายสิ่ งนัก” (มารธาทุ่มเทแรงกายให้กบั เรื่ องที่ไม่จาํ เป็ น ของนอกกาย และสิ่ งที่
ไม่จีรัง ซึ่ งล้วนเป็ นสิ่ งที่ใคร ๆ ก็อยูไ่ ด้แม้ไม่มีสิ่งเหล่านี้) “แต่ สิ่งทีต่ ้ องการนั้นมีแต่ สิ่ง
เดียว”
(การตั้งใจฟังพระวาจาของพระเจ้าและทําตามพระประสงค์ของพระองค์)
“มารีย์ได้ เลือกเอาส่ วนดีน้ ัน ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ ได้ ”
อีกคราวหนึ่ง พระเยซูคริ สต์ตรัสกับประชาชนว่า มีผหู ้ ญิงคนหนึ่งไม่อาจ
ซ่อนความยินดีในจิตวิญญาณของตนต่อพระวาจาของพระองค์ได้ และร้องตะโกน
จากฝูงชนเสี ยงดังว่า “ช่ างประเสริฐนัก (ร้องสุ ดเสี ยง) มารดาผู้ให้ กาเนิดและเลีย้ งดู
ท่าน”
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แต่พระผูช้ ่วยให้รอดตรัสว่า “ใช่ แล้ ว ผู้ทไี่ ด้ ฟังพระวาจาของพระเจ้ าและทา
ตามนั้นช่ างประเสริฐนัก” ซึ่ งหมายถึงผูท้ ี่มีชีวติ อยูด่ ว้ ยพระบัญญัติของพระเจ้า ทั้งนี้
ไม่ได้หมายความว่ามารดาพระเจ้าละเลยพระบัญญัติแห่งพระเจ้า แต่เป็ นการยํ้าถึง
ความจริ งที่วา่ การที่พระนางเชื่อฟังพระวาจาของพระเจ้านั้นมีความสําคัญยิง่ ใหญ่กว่า
การที่พระนางทรงห่วงใยพระกายของพระผูช้ ่วยให้รอดนัก

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

พระผู้ช่วยให้ รอดกล่าวโทษพวกฟาริสีที่กระทาบาปในการดูหมิ่น
พระวิญญาณบริสุทธิ์
พระคริสต์ ทรงสรรเสริญพระมารดาเจ้ า

พวกฟาริ สี ศัตรู ของพระคริ สต์ ปรึ กษากันหาวิธีปลงพระชนม์พระองค์ แต่
พระผูช้ ่วยให้รอดทรงล่วงรู ้และเสด็จออกจากที่นนั่ ฝูงชนจํานวนมากติดตามพระองค์
ไป และพระองค์ทรงรักษาคนเจ็บป่ วยด้วยพระเมตตาของพระองค์
เมื่อพระผูช้ ่วยให้รอดและบรรดาสานุศิษย์เข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง
ผูค้ น
มากมายก็มาชุมนุมกันเสี ยจนพวกพระองค์ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ แล้วก็นาํ
คนตาบอดและเป็ นใบ้เพราะถูกผีสิงคนหนึ่งมาหาพระผูช้ ่วยให้รอด พระองค์ทรง
รักษาชายใบ้น้ นั จนสามารถพูดได้และมองเห็น คนทั้งปวงล้วนอัศจรรย์ใจ กล่าวว่า
“ท่านนี้ใช่บุตรของดาวิดหรื อไม่” เมื่อพวกฟาริ สีได้ยนิ เข้าก็กลับพูดด้วยความอาฆาต
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ว่า “นี่เป็ นแค่บุตรของบีเอลสะบับหัวหน้าปิ ศาจ (มาร ซาตาน) เท่านั้น ชายผูน้ ้ ีจึงไล่ผีร้ายออกได้”

พระเยซูกบั พวกเหล่าฟาริ สี

พระเยซูคริ สต์จึงตรัสว่า “ซาตานจะไล่ซาตานด้วยกันได้อย่างไร หาก
อาณาจักรใดแตกแยกกันเองแล้ว อาณาจักรนั้นก็อยูไ่ ม่ได้ และหากบ้านใดแตกแยก
กันเองแล้ว บ้านนั้นก็อยูไ่ ม่ได้ ไม่มีผใู ้ ดที่จะสามารถบุกเข้าไปปล้นบ้านของชายกํายํา
ได้ดอก นอกเสี ยจากว่าจะมัดชายกํายํานั้นไว้จึงจะปล้นบ้านเขาได้ หากซาตานลุก
ขึ้นมาสู ้กนั เองและเกิดความแตกแยก มันก็อยูไ่ ม่ได้และพบจุดจบ แต่หากเราไล่ผีร้าย
โดยอาศัยดัชนีของพระเจ้าแล้ว อาณาจักรพระเจ้าก็จะมาหาท่าน
“ดังนั้น เราบอกความจริ งแก่ท่านว่า ความผิดบาปและการดูหมิ่นทั้งหลายที่
กระทําต่อมนุษย์จะได้รับการอภัย แต่การดูหมิ่นพระวิญญาณจะไม่ได้รับการอภัย ไม่
ว่าในโลกนี้หรื อโลกหน้า”
พระเมตตาของพระเจ้านั้นไม่มีที่สิ้นสุ ด และหากผูใ้ ดรู ้ ถึงบาปของตนและ
สํา นึ ก ผิด แล้ว ก็ ไ ม่ มี บ าปใดที่ จะมี ชัย เหนื อพระเมตตาอันยิ่ง ใหญ่ ข องพระเจ้า ได้
ความผิดบาปและการดู หมิ่ นอันเนื่ องจากการกระทําผิดหรื อถู กล่ อลวงนั้นมักเกิ ด
ขึ้นอยูเ่ ป็ นนิจและถูกชําระล้างโดยง่ายด้วยความสํานึกผิด
อย่างไรก็ตาม ผูท้ ี่รู้ดีอยูแ่ ต่ก็ด้ือรั้นปฏิเสธพระเมตตาของพระเจ้าที่จะช่วยให้
รอด ซึ่ งเป็ นพระพรหนึ่งของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และจงใจเรี ยกการกระทําของพระ
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เจ้าผูท้ รงสรรพานุ ภาพว่าเป็ นงานของปิ ศาจ ก็ถือว่าผูน้ ้ นั ไม่สํานึ กบาป และหากไร้
ความสํานึกบาปแล้ว ก็ไม่ได้พบกับความรอดพ้นและไม่สามารถรอดพ้นได้
พระศาสนจักรอันศักดิ์ สิทธิ์ จึงกําหนดว่าการดูหมิ่นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ถื อ
เป็ นการจงใจและเป็ นศัต รู ก ับ ความจริ ง อย่ า งท้า ทาย พระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ทรง
สถาปนาความจริ งทุกอย่างขึ้นมา (ยอห์น 16:13, 14:26, 15-26) พระองค์ทรงเป็ นพระ
วิญญาณแห่งความจริ ง (ยอห์น 14:17) – พระเจ้าทรงเรี ยกพระองค์เองเช่นนั้น
ขณะที่พระองค์กาํ ลังตรัสอยูน่ ้ นั
มารดาและพี่นอ้ งของพระองค์เดินเข้ามา
และยืนอยูข่ า้ งนอกแต่ไม่สามารถเข้าถึงพระองค์ได้เนื่ องจากมีฝงู ชนจํานวนมาก (ใน
ยุคนั้น คําว่า “พี่นอ้ ง” ในภาษาฮีบรู โดยความหมายทัว่ ไปตามธรรมเนียมตะวันออก
หมายถึงบรรดาญาติสนิท)
พวกฟาริ สี ฉวยโอกาสนี้ พู ด แทรกคํา สอนของพระองค์ เ พื่ อ ยุ แ หย่ ใ ห้
ประชาชนเกิดความไม่เชื่อถือเกี่ยวกับเทือกเถาเหล่ากออันศักดิ์สิทธิ์ ของพระองค์ และ
ว่า “มารดาและพี่นอ้ งของท่านอยูข่ า้ งนอก อยากเข้ามาคุยกับท่านแน่ะ”
พระเยซู คริ สต์ทรงประสงค์จะยํ้าเตื อนแก่ผูค้ นอีกครั้ งหนึ่ งว่าพระองค์ทรง
เป็ นบุ ต รของพระนางพรหมจารี ม ารี ย ์ผูท้ รงศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ก็ แ ต่ เ พี ย งพระกาย แต่ ใ น
ขณะเดี ยวกัน ในความเป็ นอมตะ พระองค์ก็ทรงเป็ นพระบุ ตรแห่ งพระเจ้า และได้
เสด็จมายังโลกเพื่อทรงช่วยเหลือเผ่าพันธุ์ของมนุ ษย์ที่เต็มไปด้วยบาป เพื่อปฏิบตั ิตาม
พระประสงค์ของพระบิดาแห่ งสวรรค์ ดังนั้น พระองค์เอง รวมทั้งพระมารดาผูท้ รง
บริ สุทธิ์ ยิ่งของพระองค์ และผูท้ ี่ มีความเชื่ อทั้งปวง ต่างก็มีพนั ธะก่อนอื่นใดในการ
ปฏิ บตั ิ ตามพระประสงค์ของพระบิ ดาแห่ งสวรรค์ ดังนั้น จึ งจาป็ นที่จะต้ องยกเอา
พันธะทีส่ ู งส่ ง เป็ นนิรันดร์ ทางจิตวิญญาณ ให้ สูงส่ งกว่ าหน้ าที่ที่ไม่ ถาวรและเป็ นทาง
โลก
พระองค์ทรงทราบว่าพระมารดาของพระองค์รําลึกถึงพระวาจาของพระองค์
ทุกถ้อยคําไว้ในจิตใจ
นางเองได้ รับใช้ และปฏิบัติตามคาสอนอันศักดิ์สิทธิ์ของ
พระองค์ อย่างตั้งใจ และวางตนเป็ นแบบอย่างแก่คนทั้งหลาย พระองค์รับสั่งว่า “ใคร
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เป็ นมารดาและพี่นอ้ งของเราหรื อ” พระองค์ทรงผายพระหัตถ์ไปยังบรรดาสานุศิษย์
ของพระองค์ ตรัสว่า “มารดาและพี่นอ้ งของเราอยูท่ ี่นี่ เพราะใครก็ตามที่ปฏิบตั ิตาม
พระประสงค์ของพระบิดาของเราในสวรรค์ (อย่างที่มารดาของเรากระทํา) ก็ลว้ นเป็ น
พี่นอ้ งและมารดาของเราทั้งนั้น”
พระองค์ทรงยกย่องพระมารดาผูท้ รงบริ สุทธิ์ ยิ่งของพระองค์ไว้อย่างสู งส่ ง
นางเป็ นผูป้ ระเสริ ฐ ไม่เพียงเพราะทรงเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิ ดพระเจ้าผูเ้ สด็จมา เท่านั้น แต่
เหนื ออื่นใดคือ การที่นางเป็ นคนแรกที่ ปฏิบัติตามพระประสงค์ อันศั กดิ์สิทธิ์ของ
พระองค์
พระองค์ ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า ทรงตระหนักว่ามารดาของพระองค์
มาหาพระองค์ในเวลานี้ ไม่ใช่มาเพื่อขัดจังหวะการเทศนาพระวาจาของพระเจ้าเรื่ อง
พระอาณาจัก รพระองค์ หากแต่ นางมาเพื่ อร่ วมทรมานกับพระองค์ ซึ่ ง ที่ จริ ง แล้ว
ความเจ็บปวดข้างในอันแสนโหดร้ายนั้นได้ทิ่มแทงหัวใจของนาง นางรักบุตรผูท้ รง
ศักดิ์ สิทธิ์ ของนาง นางจึงเจ็บปวดที่ได้รับรู ้ ถึงพระทรมานของพระองค์ แต่การน้อม
รับพระประสงค์ของพระเจ้า ความรักต่อคนบาป และต่อผูท้ ี่ได้รับการช่วยให้รอดจาก
ความตายอัน เป็ นนิ รั น ดร์ ที่ บุ ต รของนางกับ พระเจ้า ได้อ าสาเป็ นพลี บู ช าเพื่ อการ
บรรเทานั้น ช่ วยให้นางยอมรั บโดยไม่ปริ ปากบ่นต่อทุกสิ่ งที่ถูกกําหนดไว้ล่วงหน้า
ด้วยแผนการของพระตรี เอกภาพเจ้าตั้งแต่สร้างโลก
พระเยซูคริ สต์ ในฐานะบุตรของมนุษย์ ทรงได้รับความเจ็บปวดเหนือความ
โศกเศร้าของมารดาพระองค์ และในฐานะพระเจ้า พระองค์ก็ประทานความเข้มแข็ง
แก่นางให้อดทนต่อความทุกข์อนั แสนสาหัสนี้ มารดาผูน้ ้ ีทนทุกข์ทรมานต่อบุตรอัน
เป็ นที่รักของนาง ผูถ้ ูกแวดล้อมด้วยความดูแคลนและความอัปยศอดสู แต่ในฐานะ
มารดาของพระเจ้าผูเ้ สด็จมานั้น นางปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับว่าควรค่าแก่การ
แบกรับความทุกข์มหาศาลและทุกสิ่ งที่ข้ ึนอยูก่ บั พระองค์
นางรอคอยเวลานี้ดว้ ย
ความศรัทธาอันแน่วแน่
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หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 12: 22-37, 46-50; นักบุญมาระโก
3: 20-35; และนักบุญลูกา 11: 14-23; 8: 19-21
พระมารดาพระเจ้าผูศ้ กั ด์สิทธิ์ ยงิ่ ได้ทาํ ให้ภารกิจของจิตวิญญาณสู งสุ ดลุล่วง
ไปได้ อันเป็ นภารกิจของจิตวิญญาณอันตํ่าต้อยโดยสิ้ นเชิ ง นัน่ ก็คือ ความรัก ถ้านาง
ไม่เอ่ยพระวาจาของพระเจ้า นางก็จะเงียบเสี ย ผูเ้ ขียน ความตา่ ต้ อยของพระคริ สต์
เขียนไว้วา่ “นางอยูใ่ นเงามืดมาตลอดพระชนม์ชีพของบุตรแห่งนาง” “และเมื่อครั้งที่
พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ นางก็ยงั คงไม่โดดเด่น อย่างไรก็ตาม เวลานี้เรามีผสู ้ วด
วิงวอนในพระมารดาพระเจ้าผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ ยงิ่ เรารู ้วา่ ชีวติ ของนางนั้นประเสริ ฐกว่าผูใ้ ด
ในโลก” หลังจากนั้น นางได้รับยกย่องจากพระเจ้าให้สูงส่ งกว่านักบุญทั้งหลายที่
พระองค์ทรงพอพระทัย ทั้งยังสู งส่ งกว่าเทวดาที่อยูใ่ นสวรรค์ท้ งั ปวง “ทรงเกียรติยงิ่
กว่ าทูตสวรรค์ เฮรู วมิ
และเกินกว่าจะนาไปเปรียบกับความรุ่ งโรจน์ ของทูตสวรรค์
เซราฟิ ม”
ดังนั้น จึงถือว่าตัวตนของพระมารดาพระเจ้าผูท้ รงศักดิ์สิทธิ์ ยงิ่ นั้นคือถ้อยคํา
ของพระเจ้าอันไม่เปลี่ยนแปลง ที่วา่ : จงแสวงหาแผ่ นดินของพระเจ้ าและความชอบ
ธรรมของพระองค์ ก่อน แล้ วพระองค์ จะทรงเพิม่ เติมสิ่งทั้งปวงเหล่ านี้ให้ (มธ. 6:33;
ลก. 12:31)
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“พีน่ ้ อง” ของพระเยซูคริสตเจ้ า หมายถึงผู้ใดในพระคัมภีร์
“พี่นอ้ งชายหญิง” ของพระองค์ ตามพระคัมภีร์ มีความหมายแตกต่างอย่าง
สิ้ นเชิงจากพี่นอ้ งชายหญิงของพระองค์ในความหมายปั จจุบนั
ตามธรรมเนียมของ
ชาวตะวันออกในยุคนั้น ซึ่ งปั จจุบนั นี้ก็ยงั ปรากฏอยูใ่ นวิถีชีวติ ของชาวอาหรับที่อาศัย
อยูใ่ นปาเลสไตน์และเอเชียไมเนอร์ นั้น คําว่า “พีน่ ้ อง” ไม่ได้เพียงแต่หมายถึง
ความสัมพันธ์ของพี่นอ้ ง แต่ยงั หมายความถึงญาติช้ นั ที่หนึ่งและญาติช้ นั ที่สอง และ
โดยรวมแล้ว หมายถึงบรรดาญาติสนิททั้งหลาย
พระองค์ไม่อาจทรงมี พี่น้องแท้ ๆ ได้ เพราะมารดาพระเจ้ามีบุตรเพียงคน
เดี ยวคื อพระเยซู คริ สต์ และพระศาสนจักรอันศักดิ์ สิ ทธิ์ เรี ยกพระนางว่าเป็ นผูท้ รง
พรหมจารี เสมอ เพราะพระนางเป็ นเช่ นว่านั้นตั้งแต่ก่อนพระคริ สต์ประสู ติ จวบจน
ให้กาํ เนิดพระคริ สต์ และหลังจากพระคริ สต์ประสู ติ นางก็ยงั คงเป็ นเช่นนั้น เนื่ องจาก
นางได้ให้คาํ มัน่ ไว้กบั พระเจ้าว่าจะไม่สมรส นักบุญโยเซฟนั้นไม่ใช่สามีที่แท้จริ งของ
นาง เขาเป็ นเพี ย งคู่ หมั้ น ผูป้ กปั ก รั ก ษาพรหมจรรย์ข องนาง ซึ่ งก็ ห มายความว่า
บรรดาพี่นอ้ งชายหญิงของพระองค์ในทางเนื้ อหนังก็มีแต่ญาติช้ นั ที่หนึ่ งและญาติช้ นั
ที่ สองของทางฝั่ งมารดาเท่านั้น อันหมายถึ งมารดาผูบ้ ริ สุทธิ์ ยิ่งของพระองค์ ส่ วน
ความสัมพันธ์ทางสายเลือดของทางฝั่งบิดาของพระผูช้ ่วยให้รอดนั้นไม่ปรากฏ เพราะ
พระองค์ไม่มีบิดาในทางเนื้อหนัง
พระวรสารไม่ได้ให้ความกระจ่างถึงคําว่า “พี่นอ้ งของพระคริ สต์” แม้วา่ มี
การเอ่ยชื่ อพวกเขาอยูห่ ลายคน เช่น ยากอบ โยเซฟ ซีโมน และ ยูดาส (อ้างอิง มธ.
13:54-56) ทั้งนี้ มีการเขียนถึง “พี่นอ้ งของพระคริ สต์” อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ทั้งยังมีการ
วินิจฉัยและเสนอทฤษฎีต่าง ๆ แต่ก็ลว้ นมีความขัดกันหรื อไม่ก็ขาดข้อเท็จจริ ง
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ตามความหมายในเชิ ง วรรณกรรมนั้น บรรดา “พี่ น้อ ง” ของพระคริ ส ต์
หมายถึงญาติ ทางเนื้อหนัง อย่างแท้จริ ง จึงได้ปรากฏมี ญาติช้ั นที่สอง ได้ ทั้งนี้ อัครสาวกมัทธิ วเรี ยกภรรยาของเคลโอปั สผูเ้ ป็ นญาติของพระนางมารี ยผ์ ทู ้ รงศักดิ์สิทธิ์ ยิ่ง
และเป็ นมารดาของยากอบกับโยเซฟว่า มารี ย ์ อีกทั้งอัครสาวกยอห์นก็เรี ยกนางว่า
น้ องสาวของพระมารดาพระองค์ (ยอห์น 19:25)
หรื อพวก “พี่นอ้ ง” ของพระองค์น้ ี ก็อาจจะเป็ น “พี่นอ้ งบุญธรรม” เทียมจาก
ฝั่ งของโยเซฟผูเ้ ป็ นคู่หมั้นของพระนางและเป็ นผูร้ ับเป็ นบิ ดาของพระองค์ก็เป็ นได้
พวกเขาอาจเป็ นบุตรของนักบุ ญโยเซฟที่เกิ ดจากการแต่งงานจริ งครั้งแรกก่อนที่จะ
หมั้น กับ พระนางมารี ย ์พ รหมจารี ผูท้ รงศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ซึ่ ง ถื อว่า ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งแปลก หาก
พิจารณาจากพระวรสารนักบุญมาระโกแล้ว ตามกฎหมายยิวนับการลําดับวงศ์ของ
พระเยซูคริ สต์ผา่ นทางเชื้อสายของโยเซฟผูเ้ ป็ นคู่หมั้น คําบอกเล่าของชาวยิวเกี่ยวกับ
พระผูช้ ่วยให้รอดนั้นก็ยงั แสดงความเป็ นไปได้ในเรื่ องนี้ คนนี ม้ ี สติ ปัญญาและฤทธิ์
มหัศจรรย์ อย่ างนีม้ าจากไหน คนนีเ้ ป็ นลูกช่ างไม้ มิใช่ หรื อ มีแม่ ชื่อมารี ย์ และน้ องชาย
ของเขาชื่ อยากอบ โยเซฟ ซี โมน และ ยูดาส มิใช่ หรื อ และน้ องสาวก็อยู่กับเรามิใช่
หรื อ เขาได้ สิ่งทั้งปวงเหล่ านีม้ าจากไหน (มธ. 13: 54-56) ยอห์นอัครสาวกสนับสนุน
สถานภาพดังกล่าวนี้ พวกน้ อง ๆ ของพระองค์ จึงทูลพระองค์ ว่า “ท่ านจงออกจากที่ นี่
ไปยังแคว้ นยูเดี ย เพื่ อให้ เหล่ าสาวกของท่ านได้ เห็ นกิ จการที่ ท่านกาลังกระทาอยู่ ”
(ยอห์น 7:3) อีกทั้งตาม เรื่องเล่ าสื บทอด ส่ วนใหญ่ก็ยงั ให้ความเห็นว่า “พี่นอ้ ง” ของ
พระองค์ คือบุตรจากการแต่งงานครั้งแรกของโยเซฟ
เรื่ องเล่าสื บทอดไม่ได้คดั ค้านสิ่ งที่มทั ธิ วอ้างว่ามารดาของยากอบและโยเซฟ
คือมารี ยผ์ ทู ้ ี่ยอห์น อัครสาวกเรี ยกว่ามารี ยแ์ ห่งเคลโอปั ส น้องสาวของพระมารดา
พระองค์ (มธ. 27:56; ยอห์น 19:25) นักวิชาการหลายคนจึงสรุ ปว่า “พี่นอ้ ง” ของ
พระองค์ หมายถึงญาติช้ นั ที่สองของพระองค์ในทางสายเลือด
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แต่พระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ยอมรับตามที่เรื่ องเล่าสื บทอด
กล่าวมาข้างต้น เราจึงเห็นควรว่าจะต้องพูดเรื่ องนี้
ใน ชี วิตของนักบุญ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม กล่าวไว้ว่า โยเซฟผู้เป็ นคู่หมั้น
เป็ นบุตรของยาโคบ ยาโคบเป็ นบุตรของมัทธาน แต่ยาโคบได้แต่งงานตาม กฎเลเว
อริท โดยแต่งงานกับภรรยาของเฮลีผเู ้ ป็ นพี่น้องที่ตายโดยไม่มีบุตร กฎเลเวอริ ทระบุ
ว่า หากชายใดตายโดยไม่มีบุตรแล้ว พี่นอ้ งของผูน้ ้ นั จะรับภรรยาของเขามาเป็ นของ
ตน และ ให้ สืบเชื ้อพี่ น้องคนที่ ตายไปนั้น (ฉธบ. 25:5-6) โดยอาศัยกฎนี้ โยเซฟถื อ
เป็ นบุตรของเฮลี แม้วา่ หากถือตามเนื้ อหนังแล้ว ถือว่าเขาเป็ นบุตรของยาโคบ ดังนั้น
ลูกา ผูเ้ ขียนพระวรสารศักดิ์สิทธิ์ อธิ บายการสื บเชื้ อสายของพระคริ สต์ จึงได้เรี ยกเฮลี
ว่าเป็ นบิดาของโยเซฟ และกล่าวถึงพระคริ สต์วา่ : ฝ่ ายพระเยซู เมื่อทรงเริ่ มพระราชกิจ พระองค์ ทรงมีพระชนมายุประมาณสามสิ บพรรษา ตามความคาดหมาย ของคน
ทั้งหลาย เข้ าใจว่ าเป็ นบุตรโยเซฟ ซึ่ งเป็ นบุตรเฮลี เฮลีเป็ นบุตรมัทธัต … (ลูกา 3:23)
คําบอกเล่ าของพระศาสนจักรระบุ ว่านักบุ ญโยเซฟมี ภรรยาหนึ่ งคนและมี
บุตรจํานวนหนึ่ ง ด้วยเหตุน้ ี นิ กิโฟรอส นักประวัติศาสตร์ กรี กโบราณ จึงเห็นด้วยกับ
นักบุญฮิปโปลีตสั กล่าวว่า นักบุญโยเซฟเคยแต่งงานกับนางซาโลม “แต่เขาเสริ มว่า
ซาโลมผูน้ ้ ี ไ ม่ใ ช่ คนเดี ยวกับที่ อาศัยในเบธเลเฮ็มและได้ชื่อว่าเป็ นพระอัยยิกาของ
พระองค์ โดยเป็ นญาติของนางเอลี ซาเบธและพระมารดาพระเจ้าผูท้ รงศักดิ์ สิทธิ์ ยิ่ง
ส่ วนซาโลมที่แต่งงานกับโยเซฟนั้นเป็ นบุตรี ของฮักกาย ผูเ้ ป็ นพี่นอ้ งกับเศคาริ ยาห์ที่
เป็ นบิดาของยอห์นผูม้ าล่วงหน้า” ทั้งฮักกายและเศคาริ ยาห์เป็ นบุตรของปุโรหิ ตบาราคัส นักบุญโยเซฟสมรสกับนางซาโลมบุตรี ของฮักกาย และมีบุตรชายด้วยกันสี่ คน
ชื่อ ยาคอบ ซี โมน ยูดา และ โยเซฟ ทั้งยังมีบุตรี อีกสองคนชื่ อ เอสเธอร์ และ ธามาร์
หรื อบางคนเรี ยกว่า มารธา นอกจากนี้ ใน หนังสื อคริ สต์จกั รแห่ งพิธีกรรม ได้เพิ่มเติม
ว่า ยัง มี ลูก สาวคนที่ สาม ชื่ อ ซาโลม แต่ ง งานกับ เศเบดี แต่ จอร์ จ เคดริ น กล่ าวถึ ง
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บุตรสาวสองคนของโยเซฟว่า คนหนึ่ งชื่ อมารี ย ์ ซึ่ งถูกยกให้แต่งงานกับคลี โอปั สผู ้
เป็ นพี่นอ้ งกับโยเซฟ ภายหลังจากที่โยเซฟเดินทางกลับจากอิยิปต์ ดูเหมือนว่า มารี ยผ์ ู ้
นี้ เป็ นคนเดี ยวกับมารธาและธามาร์ (รายชื่ อนักบุ ญของจอร์ เจี ยนระบุ ว่า ในบรรดา
ผูห้ ญิงที่เป็ น หนึ่งในเหล่าหญิงผูถ้ ือนํ้ามันศักดิ์สิทธิ์ น้ นั ชื่อนักบุญธามาร์ อยูถ่ ดั จากชื่อ
ทามารา) อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ บุตรี ของโยเซฟจะเป็ นเช่นไร และโยเซฟมีบุตรกี่คน แต่
ก็เป็ นที่แน่นอนว่า โยเซฟเคยแต่งงานและมีบุตรชายหญิงจํานวนหนึ่ ง และเมื่อนาง
ซาโลมผูเ้ ป็ นภรรยาตายไป โยเซฟก็เป็ นหม้ายและถือพรหมจรรย์ไปจนตลอดชีวติ
พระวรสารได้ยืน ยัน ถึ ง ชี วิ ต ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ และไร้ ม ลทิ น ของเขาด้ว ยถ้อ ยคํา
สรรเสริ ญสั้น ๆ ว่า โยเซฟผู้เป็ นสามีของนางเป็ นคนที่มีธรรมะ (มธ. 1:19) แล้วยังจะ
มีอะไรที่ดีกว่านี้ อีกที่ใช้มายืนยันได้ เขาเป็ นคนที่มีธรรมะสู งส่ งยิ่งกว่าบรรพบุรุษผู ้
ชอบธรรมและอัครบิดาท่านอื่น ๆ แล้วยังจะมีใครอีกหรื อที่ควรค่าต่อการเป็ นคู่หมั้น
และรับเป็ นสวามีของมารดาพระเจ้าผูท้ รงพรหมจารี บริ สุทธิ์ ยิ่ง แล้วจะมีใครอีกเล่าที่
สมควรได้รับเกียรติให้ป็นบิดาบุญธรรมของพระคริ สต์ เขาเป็ นคนที่ควรค่าที่จะได้รับ
เกียรติและรับหน้าที่ให้มีชีวติ ที่ดีงามอย่างสมบูรณ์ เมื่อเขามีอายุถึงแปดสิ บปี ซึ่ งถือว่า
ชรามากแล้ว เขาได้หมั้นกับนางมารี ยพ์ รหมจารี บริ สุทธิ์ เขาได้รับนางไว้เพื่อปกป้ อง
ความบริ สุทธิ์ ของนาง เขารับใช้นางอย่างเคารพยําเกรง ทั้งในฐานะที่นางเป็ นมารดา
พระเจ้า เป็ นแม่พระและราชิ นีของเขาและของคนทั้งโลก ตามที่ทูตสวรรค์ให้คาํ มัน่
ไว้เมื่อคราวที่ปรากฏต่อเขาในความฝัน เขายังได้รับใช้บุตรของพระเจ้าที่เกิดจากนาง
ทํางานหาเลี้ยงพวกเขาด้วยสองมือ นักบุญโยเซฟตายเมื่ออายุได้หนึ่งร้อยสิ บปี
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ทรงรักษาคนตาบอดแต่ กาเนิด

ในงานเลี้ยงวันหนึ่งที่กรุ งเยรู ซาเล็ม หลังจากพระผูช้ ่วยให้รอดทรงเทศนาสั่ง
สอนจบแล้ว และกําลังจะเสด็จออกจากวิหาร พระองค์ทอดพระเนตรเห็น คนตาบอด
แต่ กาเนิด คนหนึ่ง
พวกยิ ว คิ ด ว่ า ความโชคร้ า ยตกอยู่ ก ั บ ใครก็ แ ปลว่ า เขาถู ก ลงโทษอั น
เนื่ องมาจากบาปของเขา หากความโชคร้ายตกอยู่กบั เด็ก ก็จะถูกมองว่าโดนลงโทษ
อันสื บเนื่องจากบาปของบิดามารดาของเขา พวกสานุศิษย์จึงทูลถามพระองค์วา่ “พระ
อาจารย์เจ้าข้า ใครได้ทาํ ผิดบาป ชายคนนี้ หรื อบิ ดามารดาของเขา เขาจึ งเกิ ดมาตา
บอด”
พระเยซูตรัสตอบว่า “มิใช่ ว่าชายคนนีห้ รือบิดามารดาของเขาได้ ทาบาป แต่ เขาเกิด
มาตาบอด เพือ่ ให้ พระราชกิจของพระเจ้ าปรากฏในตัวเขา”
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เมื่อตรัสดังนั้นแล้ว พระองค์ก็ทรงบ้วนนํ้าลายลงที่ดิน แล้วทรงเอานํ้าลายนั้น
ทําเป็ นโคลนทาที่ตาของคนตาบอด แล้วตรัสสั่งเขาว่า “จงไปล้างโคลนออกเสี ยใน
สระสิ โลอัมเถิด” (เรี ยกตามชื่ อนํ้าพุในเมือง คําว่า สิ โลอัม แปลว่า “ถูกส่ ง”)
ในการรักษาคนตาบอดแต่กาํ เนิด นั้น แค่พระผูช้ ่วยให้รอดทรงตรัสตาม
ธรรมดาแล้ว คนตาบอดก็จะเริ่ มมองเห็นได้ ดังนั้นหากเวลานี้ พระองค์ทรงทาที่ตา
ของคนตาบอด นัน่ ก็ไม่ใช่เพราะดินนั้นมีฤทธิ์ ในการรักษา หากแต่เป็ นเพราะในการ
สัมผัสตาของเขานั้น พระองค์ได้ทรงปลุกความเชื่ อในตัวเขา และทําให้ผคู ้ นได้เห็นว่า
คนตาบอดได้รับพระวาจาของพระผูช้ ่วยให้รอดโดยอาศัยความเชื่อ
ชายตาบอดแต่กาํ เนิ ดผูน้ ้ นั จึงไปที่สระสิ โลอัมเพื่อชําระล้าง
แล้วเขาก็
มองเห็นขึ้นมา พวกเพื่อนบ้านและบรรดาคนที่เคยเห็นว่าชายผูน้ ้ ีตาบอด พากัน
ประหลาดใจ และกล่าวว่า “คนนี้ใช่ไหมที่เคยนัง่ ขอทาน”
บางคนก็พดู ว่า “ใช่คนนั้นแหละ” คนอื่นว่า “ไม่ใช่ แต่เขาเหมือนคนนั้น”
ตัวเขาเองพูดว่า “ข้าพเจ้าคือคนนั้น”
คนทั้งหลายจึงถามเขาว่า “ตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไร”
ชายที่ได้รับการรักษานั้นตอบว่า “ชายคนหนึ่งชื่ อเยซู ได้ทาํ โคลนทาตาของ
ข้าพเจ้า และบอกข้าพเจ้าว่า ‘จงไปที่สระสิ โลอัมแล้วล้างโคลนออกเสี ย ’ ข้าพเจ้าก็ได้
ไปล้างตา จึงมองเห็นได้”
พวกนั้นจึงถามเขาว่า “ผูน้ ้ นั อยูท่ ี่ไหน” เขาตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ทราบ”
พวกเขาจึ งพาคนที่ แต่ก่อนตาบอดนั้นไปหาพวกฟาริ สี วันที่ พระคริ สต์ทาํ
โคลนทาตาชายคนนั้นให้หายบอดเป็ นวันสะบาโต พวกฟาริ สีก็ได้ถามเขาอีกว่า ทํา
อย่างไรตาเขาจึงมองเห็น และเขาบอกคนเหล่านั้นว่า “เขาเอาโคลนทาตาของข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าก็ลา้ งออกแล้วจึงมองเห็น”
พวกฟาริ สีบางคนพูดว่า “ชายคนนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้า เพราะเขามิได้ถือวัน
สะบาโต” แต่คนอื่นพูดว่า “คนบาปจะทําหมายสําคัญเช่นนั้นได้อย่างไร”
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พวกเขาก็แตกแยกกัน จึงถามคนตาบอดอีกว่า “เจ้าคิดอย่างไรเรื่ องคนนั้น ใน
เมื่อเขาทําให้ตาของเจ้าหายบอด”
ชายคนนั้นตอบว่า “ท่านเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ”
พวกฟาริ สีไม่เชื่อว่าชายคนนั้นตาบอดและกลับมองเห็น จนกระทัง่ เขาได้
เรี ยกบิดามารดาของคนที่ตากลับมองเห็นได้น้ นั มา แล้วถามว่า “ชายคนนี้เป็ นบุตร
ของเจ้าหรื อ ที่เจ้าบอกว่าตาบอดมาแต่กาํ เนิด ทําไมเดี๋ยวนี้ เขาจึงมองเห็น”
บิดามารดาของชายนั้นตอบว่า “เราทราบว่าเขาเป็ นบุตรของเรา และทราบว่า
เขาเกิดมาตาบอด แต่ไม่รู้วา่ ทําไมเดี๋ยวนี้ เขาจึงมองเห็น ใครทําให้ตาของเขาหายบอด
ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบ จงถามเขาเถิด เขาโตแล้ว เขาคงเล่าเรื่ องของเขาเองได้”
พวกนั้นจึงเรี ยกคนที่แต่ก่อนตาบอดนั้นมาหาเป็ นครั้งที่สอง และบอกเขาว่า
“จงสรรเสริ ญพระเจ้าเถิด เรารู ้อยูว่ า่ ชายคนนั้นเป็ นคนบาป” ซึ่ งหมายความว่า “จง
ขอบคุณพระเจ้า ไม่ใช่ชายคนนั้น ที่รักษาเจ้าให้หาย ชายคนนั้นเป็ นคนบาป”
ชายที่ ไ ด้รั บ การรั ก ษาให้ ห ายกล่ า วกับ พวกเขาว่า “ท่ า นนั้น เป็ นคนบาป
หรื อไม่ขา้ พเจ้าไม่ทราบ สิ่ งเดียวที่ขา้ พเจ้าทราบ ก็คือว่าข้าพเจ้าเคยตาบอด แต่เดี๋ยวนี้
ข้าพเจ้ามองเห็นได้แล้ว” พวกฟาริ สีถามเขาอีกครั้งว่า “เขาทําอะไรกับเจ้าบ้าง เขาทํา
อย่างไรตาเจ้าจึงหายบอด” เขาจึงตอบว่า “ข้าพเจ้าบอกท่านแล้วและท่านไม่ฟัง ทําไม
ท่านจึงอยากฟังอีก อยากเป็ นสาวกของท่านผูน้ ้ นั ด้วยหรื อ”
พวกฟาริ สีได้ยนิ ดังนั้นก็โกรธ เย้ยหยันเขาว่า “เอ็งเป็ นศิษย์ของเขา แต่เรา
เป็ นศิษย์ของโมเสส เรารู ้วา่ พระเจ้าได้ตรัสกับโมเสส แต่คนนั้นเราไม่รู้วา่ เขามาจาก
ไหน”
ชายผูเ้ คยตาบอดตอบว่า “เออ ช่ างประหลาดจริ ง ๆ ที่พวกท่านไม่รู้วา่ ท่านผู ้
นั้นมาจากไหน แต่ท่านผูน้ ้ นั ก็ยงั ได้ทาํ ให้ตาของข้าพเจ้าหายบอด พวกเรารู ้วา่ พระเจ้า
มิได้ฟังคนบาป แต่ถา้ ผูใ้ ดยําเกรงพระเจ้า และกระทําตามพระทัยพระองค์ พระองค์ก็
ทรงฟั งผูน้ ้ นั ตั้งแต่เริ่ มมี โลกมาแล้ว ไม่เคยมี ใครได้ยินว่า มี ผูใ้ ดทําให้ตาของคนที่
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บอดแต่กาํ เนิ ดมองเห็ นได้ ถ้าท่านผูน้ ้ นั ไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วก็คงไม่สามารถทํา
ได้”
คําพูดที่เรี ยบง่ายแต่ฉลาดที่ไม่มีใครนึ กถึงนี้ ยังความโกรธแค้นให้ชาวฟาริ สี
พวกเขาจึงถามชายผูน้ ้ นั ว่า “เอ็งเกิ ดมาในการบาปทั้งนั้น และเอ็งจะมาสอนเราหรื อ”
แล้วก็ไล่เขาออกไป
พระเยซูคริ สต์ทรงได้ยนิ ว่าพวกเขาได้อเปหิ ชายนั้นเสี ยแล้ว เมื่อพระองค์ทรง
พบเข้าจึงตรัสกับเขาว่า “เจ้าวางใจในบุตรมนุษย์หรื อ”
ชายที่ได้รับการรักษานั้นทูลตอบว่า “ท่านเจ้าข้า ผูใ้ ดเป็ นบุตรมนุษย์ ซึ่ ง
ข้าพเจ้าจะวางใจในพระองค์ได้”
พระเยซู ตรั สกับเขาว่า “เจ้าได้เห็ นท่านแล้ว ท่านผูน้ ้ นั เองที่กาํ ลังพูดอยู่กบั
เจ้า”
เขาจึงทูลด้วยความปี ติวา่ “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์วางใจ” แล้วเขาก็กราบ
ไหว้พระองค์
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญยอห์ น 9:1-38

คาอุมาเรื่องเศรษฐีโง่
พระเยซูเจ้าทรงสอนว่า “จงระวัง และ เว้นเสี ยจากความโลภ (หมายถึง ระวัง
ความลุ่มหลงในความรุ่ งเรื อง ระวังการยึดติดในความมัง่ คัง่ ) เพราะว่าชีวติ ของคน
มิได้ อยู่ในการทีม่ ีของฟุ่ มเฟื อย”
พระองค์ทรงสอนโดยใช้คาํ อุปมาเรื่ องเศรษฐีโง่ เพื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจได้
ง่ายขึ้น
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ไร่ นาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผลบริ บูรณ์มาก เขาจึงคิดในใจว่า “เราจะทํา
อย่างไรดี เพราะว่าเราไม่มีที่ที่จะเก็บผลของเรา” เขาจึงกล่าวว่า “เราจะทําอย่างนี้ คือ
จะรื้ อยุง้ ฉางของเราเสี ยและจะสร้างใหม่ให้ใหญ่ข้ ึน
แล้วเราจะรวบรวมข้าวและ
สมบัติท้ งั หมดของเราไว้ที่นนั่ แล้วเราจะบอกชีวติ ของเราว่า ‘ชีวติ เอ๋ ย เจ้ามีทรัพย์
สมบัติมากมายเก็บไว้พอหลายปี จงอยูส่ บาย กิน ดื่ม และรื่ นเริ งเถิด’”
แต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า “คนโง่เอ๋ ย ในคืนนี้เจ้าจะถูกเอาชีวติ ไป แล้วสิ่ งซึ่ ง
เจ้าได้รวบรวมไว้น้ นั จะเป็ นของใครเล่า”
แล้วพระองค์ทรงตรัสหลังจากเสร็ จสิ้ นอุปมา ว่า “คนที่รวบรวมทรัพย์สมบัติ
ไว้กบั ตัวเอง แต่มิได้มงั่ มีในสายพระเนตรของพระเจ้าก็เป็ นเช่นนั้นแหละ” นี่เป็ นสิ่ งที่
เกิดขึ้นกับทุกคนที่สะสมความมัง่ คัง่ เพื่อตัวเอง เพื่อการดํารงชีวติ และเพื่อความสุ ข
สบาย ไม่ใช่เพื่อพระเจ้า หรื อไม่ใช่เพื่อการดีที่ให้เป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้า – การ
ไม่ช่วยเหลือเพื่อนบ้านและการไม่บรรเทาทุกข์ให้พวกเขา คนจะต้องตายและความ
มัง่ คัง่ ทางโลกก็ไม่ได้ส่งให้วญ
ิ ญาณของเขามีชีวติ หน้าอันรุ่ งโรจน์
พระผูช้ ่วยให้รอดตรัสว่า “เหตุฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากระวน
กระวายถึงชีวติ ของตนว่า จะเอาอะไรกิน และอย่ากระวนกระวายถึงร่ างกายของตน
ว่า จะเอาอะไรนุ่งห่ม เพราะว่าชีวติ สําคัญยิง่ กว่าอาหาร และร่ างกายสําคัญยิง่ กว่า
เครื่ องนุ่งห่ม พระบิดาแห่งสรวงสวรรค์ท่านทั้งหลายทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการ
สิ่ งเหล่านี้ แต่ ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้ า และความชอบธรรมของ
พระองค์ แล้วพระองค์ จะทรงเพิม่ เติมสิ่ งเหล่านีใ้ ห้ ” ก่อนอื่น ท่านจงดูแลความรอด
ทางวิญญาณของท่านโดยการปฏิบตั ิตามพระบัญญัติของพระเจ้า แสดงความกรุ ณา
ต่อเพื่อนบ้าน จัดการกับวิญญาณของท่านโดยชอบธรรม เพื่อที่ท่านจะได้ควรค่าต่อ
พระอาณาจักรของพระเจ้า แล้วพระองค์จะจัดเตรี ยมสิ่ งอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นต่อการ
ดํารงชีวิตทางกายของท่าน และต่อชีวติ บนโลก ให้ไว้แก่ท่าน
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 12:15-31
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รางวัลของการสวดภาวนาที่มอบให้ บรรดาพระสาวก

วันหนึ่ ง เมื่ อ พระเยซู ค ริ ส ต์ท รงสวดภาวนาอยู่น้ ัน เมื่ อ จบแล้ว สาวกของ
พระองค์ค นหนึ่ ง ทู ล ว่า “พระองค์เ จ้า ข้า ขอสอนพวกข้า พระองค์ใ ห้ส วดภาวนา
เหมือนยอห์นได้สอนพวกศิษย์ของตน”
พระเยซูคริ สต์จึงตรัสแก่เขาว่า “เมื่อสวดภาวนา จงว่า ข้ าแต่ พระบิดาแห่ งข้ า
พระองค์ ท้งั หลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้ พระนามของพระองค์ เป็ นทีเ่ คารพ
สั กการะ ขอให้ แผ่ นดินของพระองค์ มาตั้งอยู่ ขอให้ เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์
ในสวรรค์ เป็ นอย่างไรก็ให้ เป็ นไปอย่างนั้นในแผ่ นดินโลก
ขอทรงโปรดประทาน
อาหารประจาวันแก่ข้าพระองค์ ท้งั หลายในกาลวันนี้ และขอทรงโปรดยกบาปผิดของ
ข้ าพระองค์ เหมือนข้ าพระองค์ ยกโทษผู้ที่ทาผิดต่ อข้ าพระองค์ น้ ัน และขออย่ านาข้ า
พระองค์ เข้ าไปในการทดลอง แต่ ขอให้ พ้นจากความชั่ วร้ าย เหตุว่าพระอาณาจักร
พระอานุภาพ และพระสิ ริร่ ุ งโรจน์ เป็ นของพระองค์ ตลอดนิรันดร อาเมน”
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 11:1-4; พระวรสารนักบุญมัทธิ ว
6:9-13
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การยกโทษต่อการกระทาผิด
อุปมาเรื่องกษัตริย์ผ้ทู รงเมตตาและเจ้ าหนีผ้ ้ไู ร้ เมตตา
ระหว่างที่ เปโตร อัครสาวก สนทนากับพระเยซู คริ สต์อยู่น้ นั เขาเข้ามาหา
พระองค์ ทู ล ว่า “พระองค์เจ้า ข้า หากพี่น้องของข้า พระองค์จะกระทํา บาปต่ อข้า พระองค์เรื่ อยไป (หมายความว่า หากเขากระทําผิดต่อข้าพระองค์ในทางใดทางหนึ่ ง)
ข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสักกี่ ครั้ง ถึ งเจ็ดครั้งหรื อ” พระเยซูคริ สต์ตรัส
ตอบเขาว่า “เรามิได้วา่ เพียงเจ็ดครั้งเท่านั้น แต่ เจ็ดครั้ งคูณด้ วยเจ็ดสิ บ” หมายความว่า
ให้ยกโทษโดยไม่ตอ้ งนับครั้ง
พระเยซูคริ สต์ได้ทรงยกอุปมาเพื่อช่วยอธิ บายว่า “ชายคนหนึ่ งติดหนี้ กษัตริ ย ์
หนึ่ งหมื่ นตะลันต์ (ประมาณหนึ่ ง หมื่นเหรี ยญ) เขาไม่ มีเงิ นใช้หนี้ กษัตริ ย ์จึงทรง
บัญชาให้ขายตัวเองพร้ อมทั้งลูกเมีย และบรรดาสิ่ งของที่เขามีอยู่น้ นั ให้เอามาใช้หนี้
ทาสผูน้ ้ นั จึงคุ กเข่าลงวิงวอนว่า ‘ข้าแต่ท่าน ขอโปรดผลัดไว้ก่อน แล้วข้าพเจ้าจะใช้
หนี้ ท้ งั สิ้ น’ เจ้าองค์น้ นั มี พระทัยเมตตา โปรดยกหนี้ ปล่ อยตัวเขาไป แต่ทาสผูน้ ้ นั
ออกไปพบคนหนึ่ ง เป็ นเพื่ อ นทาสด้ว ยกัน ซึ่ งเป็ นหนี้ เขาอยู่ หนึ่ ง ร้ อ ยเดนาริ อัน
(ประมาณยี่สิบเหรี ยญ) จึงจับคนนั้นและบีบบังคับว่า ‘จงใช้หนี้ ให้ขา้ ’ เพื่อนทาสคน
นั้นได้กราบลงอ้อนวอนว่า ‘ขอโปรดผลัดไว้ก่อน แล้วข้าพเจ้าจะใช้ให้’ แต่เขาไม่
ยอม จึงนําทาสลูกหนี้น้ นั ไปจําจองไว้จนกว่าจะใช้เงินนั้น ฝ่ ายพวกเพื่อนทาสเมื่อเห็น
เหตุการณ์เช่นนั้น ก็พากันสลดใจยิ่งนักจึงนําเอาเหตุการณ์ท้ งั ปวงไปกราบทูลเจ้าองค์
นั้น ท่านจึงทรงเรี ยกทาสนั้นมาสั่งว่า ‘อ้ายข้าชาติชวั่ เราได้โปรดยกหนี้ ให้เอ็งหมด
เพราะเอ็งได้ออ้ นวอนเรา เอ็งควรจะเมตตาเพื่อนทาสด้วยกัน เหมือนเราได้เมตตาเอ็ง
มิใช่หรื อ’ แล้วเจ้าองค์น้ นั กริ้ ว จึงมอบผูน้ ้ นั ไว้แก่ผคู ้ ุมขังจนกว่าเขาจะใช้หนี้หมด”
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หลังจากจบอุปมานั้นแล้ว พระเยซูคริ สต์ตรัสว่า “พระบิดาของเราผูท้ รงสถิต
ในสวรรค์ จะทรงกระทําแก่ท่านทุกคนอย่างนั้น ถ้าหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษ
ให้แก่พี่นอ้ งของท่านด้วยหัวใจ”
กษัตริ ยใ์ นอุปมานี้ แสดงถึ งพระเจ้า ชายที่ติดหนี้ กษัตริ ยเ์ ป็ นจํานวนมหาศาล
นั้นเป็ นตัวแทนของเรา หนี้ คือบาปของเรา เพื่อนทาสหมายถึ งคนที่กระทําผิดต่อเรา
ในทางใดทางหนึ่ง (ลูกหนี้ของเรา)
จากอุปมานี้ เห็นได้ชดั ว่าทุกคนที่ร้ายต่อเพื่อนบ้านที่กระทําผิดบางอย่าง และ
ไม่ตอ้ งการยกโทษให้พวกเขา ก็ไม่สมควรได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 18:21-35 และนักบุญลูกา 17:3-4
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ทรงรักษาคนโรคเรื้อนสิบคน

เมื่ อพระเยซู คริ สต์เสด็จถึ งหมู่บา้ นแห่ งหนึ่ ง ก็ทรงพบคนโรคเรื้ อนสิ บคน
โดยเป็ นชาวยิวเก้าคน และชาวสะมาเรี ยหนึ่ งคน ความทุ กข์ทาํ ให้พวกเขาเป็ นหนึ่ ง
เดียวกัน คนโรคเรื้ อนนั้นถูกห้ามเข้าใกล้คนทัว่ ไปเพราะกลัวติดเชื้ อ พวกเขาจึงได้แต่
ยืนอยูห่ ่าง ๆ เปล่งเสี ยงว่า “พระเยซูเจ้าข้า พระอาจารย์ โปรดทรงเมตตาพวกเราด้วย”
พระเยซูคริ สต์ตรัสตอบว่า “พวกเจ้าจงไปแสดงตัวกับเหล่าปุโรหิ ตเถิด”
เหล่าปุโรหิ ตเป็ นคนที่ตรวจดูคนที่หายจากโรคเรื้ อนและรับรองสิ ทธิ์ ให้คน
พวกนี้ มีสิทธิ์ ที่ จะอยู่อาศัยในเมื องและหมู่บา้ นได้ ขณะที่พวกคนโรคเรื้ อนเดิ นบน
ถนนไปหาเหล่าปุโรหิ ต พวกเขาก็หายจากโรคและกลับเป็ นปกติ ในจํานวนนั้นมีคน
หนึ่ งพบว่าตนหายดีแล้ว ก็กลับไปเฝ้ าพระเยซู คริ สต์ ร้องสรรเสริ ญพระเจ้าด้วยเสี ยง
อันดัง และก้มลงขอบคุ ณแทบพระบาทพระคริ สต์ คน ๆ นั้นเป็ นชาวสะมาเรี ย ส่ วน
พวกยิวจากไปโดยไม่ขอบคุณ
พระเยซูคริ สต์จึงตรัสว่า “ทั้งสิ บคนไม่ได้หายจากโรคทุกคนหรื อ แล้วอีกเก้า
คนไปไหนเล่า นอกจากชาวต่างชาติคนนี้แล้ว ไม่มีใครกลับมาสรรเสริ ญพระเจ้าเลย
หรื อ”
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แล้วพระองค์ทรงหันไปหาชาวสะมาเรี ยที่สาํ นึกบุญคุณนั้น ตรัสว่า “จงลุก
ขึ้นเดินไปตามทางของเจ้า ความเชื่อทําให้เจ้าหายดี” สิ่ งนี้ทาํ ให้เราเห็นว่าเราจะต้อง
สํานึกบุญคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตาเรา
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 17:11-19

อุปมาเรื่องเศรษฐีกบั ลาซารัส

พระเยซูคริ สต์ทรงหยิบยกอุปมานี้เพื่อทรงอธิ บายเกี่ยวกับคนที่รักทรัพย์สิน
เงินทองและไม่ช่วยคนยากไร้
“ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าม่วง (เสื้ อผ้าที่ทาํ จากวัสดุสีแดงราคาแพง) และ
ผ้าป่ าน (เสื้ อผ้าสี ขาวเนื้ อดี) รับประทานอาหารหรู หราทุกวัน และมีคนขอทานคน
หนึ่งชื่อลาซารัส เป็ นแผลทั้งตัว นอนอยูท่ ี่ประตูร้ ัวบ้านของเศรษฐี และเขาใคร่ จะกิน
อาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีน้ นั แม้สุนขั ก็มาเลียแผลของเขา
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ลาซารัสเฝ้ ารออยูห่ น้าประตูทางเข้าบ้านเศรษฐี

อยูม่ าขอทานคนนั้นตาย และเหล่าทูตสวรรค์ได้นาํ เขาไปไว้ที่อกของอับราฮัม (สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของผูช้ อบธรรม หมายถึง สรวงสวรรค์) ฝ่ ายเศรษฐีน้ นั ก็ตาย
และถูกฝังไว้ดว้ ย และเมื่ออยูใ่ นแดนมรณา เป็ นทุกข์ทรมานยิง่ นัก เศรษฐีน้ นั จึงแหงน
ดูเห็นอับราฮัมอยูแ่ ต่ไกล และลาซารัสอยูท่ ี่อกของท่าน เศรษฐีจึงร้องว่า “อับราฮัม
บิดาเจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด โปรดใช้ให้ลาซารัสเอาปลายนิ้วจุ่มนํ้ามาทําให้ลิ้น
ข้าพเจ้าชุ่มเถิด เพราะข้าพเจ้าทุกข์ทรมานในเพลิงนี้ เหลือเกิน”
แต่อบั ราฮัมตอบว่า “ลูกเอ๋ ย เจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิต เจ้าได้รับสิ่ งดี ๆ
ในขณะที่ลาซารั สได้แต่สิ่งเลวร้ าย แต่บดั นี้ เขาได้รับการปลอบประโลม ส่ วนเจ้าก็
ทุกข์ระทม นอกจากนั้น ระหว่างพวกเรากับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ต้ งั ขวางอยู่ เพื่อขวาง
ไม่ให้คนที่จะข้ามจากที่นี่ไปหาท่านได้ และคนที่จะข้ามจากที่นนั่ มาหาเราก็ทาํ ไม่ได้”
ผูเ้ คยเป็ นเศรษฐีน้ นั จึงกล่าวกับอับราฮัมว่า “บิดาเจ้าข้า ถ้าอย่างนั้น โปรดให้ลาซารัส
ไปที่บา้ นของบิดาข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ามีพี่นอ้ งห้าคน ลาซารัสจะได้ไปเตือนพวกเขา
เพื่อพวกเขาจะได้ไม่มาถึงที่ทรมานนี้ดว้ ย”
แต่อบั ราฮัมตอบว่า “พวกเขามีโมเสสและผูเ้ ผยพระวจนะทั้งหลาย (พระ
คัมภีร์) อยูแ่ ล้ว ให้เขาฟังคนเหล่านั้นเถิด”
เศรษฐีกล่าวว่า “มิได้ อับราฮัมบิดาเจ้าข้า แต่ถา้ มีคนหนึ่ งจากหมู่คนตายไป
หาเขา เขาคงจะกลับใจเสี ยใหม่”
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อับราฮัมจึงบอกเขาว่า “หากพวกเขาไม่ฟังโมเสสและผูเ้ ผยพระวจนะทั้งหลายแล้ว แม้
คนหนึ่งจะเป็ นขึ้นมาจากความตาย เขาก็จะยังไม่เชื่อ”
หมายเหตุ: ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 16:19-31

อุปมาเรื่องคนฟาริสีและคนเก็บภาษี
พระเยซูคริ สต์ทรงต้องการเตือนใจเราให้ไม่ทะนงตน อวดดี คิดว่าตัวเองถูก
และดีกว่าคนอื่น หากแต่ควรถ่อมตน มองเห็นบาปของตน เสี ยใจต่อบาป ไม่ตดั สิ น
ผูอ้ ื่น เพราะคนที่ถ่อมตนนั้น วิญญาณของเขาจะถูกยกขึ้นสู่ พระเจ้า พระองค์จึงทรงใช้
อุปมาดังนี้

คนฟาริ สีและคนเก็บภาษี
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ชายสองคนขึ้นไปสวดภาวนาในวิหาร คนหนึ่งเป็ นคนฟาริ สี ส่ วนอีกคนเป็ น
คนเก็บภาษี
คนฟาริ สี น้ ัน ยื น ข้า งหน้า และสวดภาวนาว่า “ข้า แต่ พ ระเจ้า ข้า พระองค์
โมทนาของพระคุณของพระองค์ ที่ขา้ พระองค์ไม่เหมือนคนอื่น ซึ่ งเป็ นคนโลภ คน
อธรรม และคนล่ วงประเวณี และไม่ เ หมื อนคนเก็ บ ภาษี ค นนี้ ในสั ป ดาห์ หนึ่ ง ข้า
พระองค์ถืออดอาหารสองหน และของสารพัดซึ่ งข้าพระองค์หาได้ ข้าพระองค์ได้เอา
สิ บชักหนึ่งมาถวาย”
ฝ่ ายคนเก็บภาษีน้ นั ยืนอยูแ่ ต่ไกล ไม่แหงนดูฟ้า แต่ตีอกของตนว่า “ข้ าแต่
พระเจ้ า ขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ ข้าพระองค์ ผ้ เู ป็ นคนบาปเถิด”
พระเยซูตรัสว่า “เราบอกท่านทั้งหลายว่า คนนี้ แหละเมื่อกลับไปยังบ้านของ
ตนก็นบั ว่าชอบธรรม มิใช่อีกคนหนึ่ งนั้น เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียด
ลง แต่ทุกคนที่ได้ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้น”

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 18:9-14
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ทรงอวยพรเด็ก ๆ

พระองค์ทรงอวยพรเด็ก ๆ

ขณะนั้น พวกเขาพาเด็ก ๆ มาหาพระองค์ เพื่อให้พระองค์ทรงสัมผัส วาง
พระหัตถ์และให้พร แต่เหล่าสาวกก็หา้ มปราม ด้วยคิดว่าพวกเด็ก ๆ ไม่บงั ควร
รบกวนพระองค์
แต่เมื่อพระเยซูคริ สต์ทรงเห็น ก็ทรงไม่พอพระทัย ตรัสกับเหล่าสาวกว่า “ให้
เด็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าขวางพวกเขาเลย เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าย่อมเป็ นของ
คนเช่นเด็กเหล่านั้น เราบอกความจริ งแก่ท่านทั้งหลายว่า ผูห้ นึ่งผูใ้ ดมิได้รับแผ่นดิน
ของพระเจ้าเหมือนเด็กคนหนึ่ง ผูน้ ้ นั จะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้”
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พระเยซูคริ สต์ทรงกอดพวกเด็ก ๆ ทรงวางพระหัตถ์และอวยพรพวกเขา
เรื่ องนี้สอนให้รู้วา่ วิญญาณที่ไร้เดียงสา ไร้เล่ห์เหลี่ยม จริ งใจ และดีงาม ซึ่ง
ส่ วนใหญ่เป็ นลักษณะของเด็ก จักนําให้คนเข้าสู่ อาณาจักรสวรรค์
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 19:13-15, นักบุญมาระโก 10:1316, นักบุญลูกา 18:15-17

คาอุปมาเรื่องบุตรผู้หลงผิด
บรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปพากันมาเฝ้ าพระเยซู คริ ส ต์เพื่อฟั งพระองค์
โดยพวกฟาริ สีกบั พวกอาลักษณ์ ซ่ ึ งเป็ นธรรมาจารย์ของชาวยิวพากันพึมพําเกี่ยวกับ
พระองค์ในเรื่ องนี้ และว่า “พระองค์ทรงต้อนรับคนบาปและเสวยร่ วมกับพวกเขา”
แต่พระเยซู คริ สต์ได้ทรงยกอุปมาหลายเรื่ องขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็ นว่าพระ
เจ้าทรงต้อนรับคนบาปที่สาํ นึกทุกคนด้วยความยินดีและความรัก ดังเช่นคําอุปมานี้
ชายคนหนึ่ งมี บุตรสองคน บุ ตรคนเล็กพูดกับบิ ดาว่า “บิดาเจ้าข้า ขอจงยก
สมบัติในส่ วนที่เป็ นของข้าให้ขา้ ด้วยเถิด” ฝ่ ายบิดาก็รับคําขอนั้นและแบ่งสมบัติให้
บุตรทั้งสอง หลังจากนั้นไม่กี่วนั บุตรคนเล็กได้รวบรวมทรัพย์สมบัติท้ งั หมดในส่ วน
ของเขา ออกเดิ นทางไปแดนไกล และที่นนั่ เขาได้ใช้จ่ายอย่างสุ รุ่ยสุ ร่าย มีชีวิตอย่าง
เสเพล เมื่อเขาหมดตัวแล้ว ก็ปรากฏความแห้งแล้งในแดนนั้น เขาก็ขดั สน จึงได้ไป
อาศัย อยู่ก ับ ชาวเมื องนั้นคนหนึ่ ง และคนนั้นก็ ใ ช้เขาไปเลี้ ย งหมู่ ที่ ทุ่ ง เขายอมกิ น
อาหารของหมูน้ นั แต่ไม่มีใครให้อะไรเขาเลย
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บุตรชายผูห้ ลงผิดอาศัยอยูต่ ่างเมืองไกล

เมื่อเขากลับมาคิดทบทวน เขานึ กถึงบิดาของเขา ก็สํานึ กผิดในสิ่ งที่ทาํ ลงไป
และคิดว่า “ลูกจ้างของบิดาเรามีมาก ยังมีอาหารกินอิ่มและเหลืออีก ส่ วนเราจะมาตาย
เสี ยที่ นี่เพราะอดอาหาร จําเราจะลุ กขึ้ นไปหาบิ ดาเรา และบอกท่านว่า ‘บิดาเจ้าข้า
ข้าพเจ้าได้ผดิ ต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วย ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็ นลูกของ
ท่านต่อไป ขอท่านให้ขา้ พเจ้าเป็ นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถิด’”
แล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตน บิดาเห็นเขามาแต่ไกล ก็นึกเวทนา จึงวิง่
ไปกอดจูบเขา
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การกลับมาของบุตรชายผูห้ ลงผิด

ฝ่ ายบุตรนั้นจึงกล่าวแก่บิดาว่า “บิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และต่อ
ท่าน ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็ นลูกของท่านต่อไป”
แต่บิดาสั่งบ่าวของตนว่า “จงรี บไปเอาเสื้ ออย่างดีที่สุดมาสวมให้เขา และเอา
แหวนมาสวมนิ้ วมื อ กับเอารองเท้ามาสวมให้เขา จงเอาลู กวัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ ยงกัน
เพื่อความรื่ นเริ งยินดีเถิด เพราะว่าลูกของเราคนนี้ ตายแล้ว แต่กลับเป็ นขึ้นมาอีก เขา
หายไปแต่ได้มาพบกันอีก” เขาทั้งหลายต่างก็มีความรื่ นเริ งยินดี
ฝ่ ายบุตรคนโตนั้นกําลังอยูท่ ี่ทุ่งนา เมื่อเขากลับมาใกล้ตึกแล้ว ก็ได้ยนิ เสี ยง
มโหรี และเต้นรํา เขาจึงเรี ยกบ่าวคนหนึ่งมาถามว่า เขาทําอะไรกัน
บ่าวจึงตอบว่า “น้องของท่านกลับมาแล้ว และบิดาได้ให้ฆ่าลูกวัวอ้วนพี
เพราะได้ลูกกลับมาโดยสวัสดิภาพ” ฝ่ ายพี่ชายก็โกรธไม่ยอมเข้าไป บิดาจึงออกมา
ชักชวนเขา
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แต่ เขาบอกบิ ดาว่า “ดู แน่ ะ ข้า พเจ้าได้ป รนนิ บ ตั ิ ท่ า นกี่ ปี มาแล้ว และมิ ไ ด้
ละเมิดคําบัญชาของท่านสักข้อหนึ่ งเลย แม้แต่เพียงลูกวัวสักตัวหนึ่ งท่านก็ยงั ไม่เคย
ให้ขา้ พเจ้า เพื่อจะเลี้ ยงกันเป็ นที่รื่นเริ งยินดี กบั เพื่อนฝูงของข้าพเจ้า แต่เมื่อลู กคนนี้
ของท่าน ผูไ้ ด้ผลาญทัรพย์สมบัติของท่านอย่างเสเพล ท่านยังได้ฆ่าลูกวัวอ้วนพีเลี้ยง
เขา
บิดาจึงตอบเขาว่า “ลูกเอ๋ ย เจ้าอยูก่ บั เราเสมอ และสิ่ งของทั้งหมดของเราก็
เป็ นของเจ้า แต่สมควรที่เราจะได้รื่นเริ งและยินดี เพราะน้องของเจ้าคนนี้ตายแล้วแต่
กลับเป็ นขึ้นมาอีก เขาหายไปแต่ได้มาพบกันอีก”
อาศัยอุปมานี้ บิดาเป็ นตัวแทนของพระเจ้า บุตรผูส้ ุ รุ่ยสุ ร่ายเป็ นตัวแทนของ
คนบาปที่กลับใจ บุตรผูส้ ุ รุ่ยสุ ร่ายนี้ก็เป็ นเช่นเดียวกับทุกคนที่หนั เหจิตวิญญาณออก
ห่างพระเจ้า และดํารงชีวติ ตามอําเภอใจและทําบาป ด้วยบาปนี้ เขาได้ทาํ ลายจิต
วิญญาณและพระพรทั้งปวงที่พระเจ้าประทานแก่เขา ไม่วา่ จะเป็ นชีวติ สุ ขภาพ ความ
เข้มแข็ง ความสามารถต่าง ๆ แต่เมื่อคนบาปได้ใคร่ ครวญ ถวายความสํานึกบาปต่อ
พระเจ้าด้วยใจจริ ง ถ่อมตน และหวังจะได้รับพระกรุ ณาจากพระองค์ แล้วพระองค์ ผู ้
ทรงเป็ นพระบิดาที่มีพระทัยเมตตาสงสาร พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ ก็จะทรงยินดี
ต่อการกลับมาของคนบาป อภัยบาปทั้งสิ้ นแก่เขา ประหนึ่งว่าเขาไม่เคยกระทํามา
ก่อน และจะตอบแทนเขาด้วยพระเมตตาและพระพรนานา
ส่ วนเรื่ องของบุตรคนโตนั้น พระผูช้ ่วยให้รอดทรงสอนว่า ชาวคริ สต์ท้ งั ปวง
ที่มีความเชื่ อจักต้องปรารถนาให้คนทุกคนพบกับความรอด ด้วยสุ ดวิญญาณของเขา
ให้มีความยินดี ต่อการกลับใจของคนบาป ไม่ริษยาในความรักที่พระเจ้าทรงมอบให้
และไม่สาํ คัญตนว่าควรค่าต่อพระเมตตามากกว่าคนที่เคยมีชีวติ ที่ชวั่ ช้าแล้วกลับมาหา
พระองค์

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 15:11-32
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คาทานายของพระเยซู คริสต์
เรื่องวาระสุ ดท้ ายของโลก และ การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของ
พระองค์
พระเยซู คริ สต์ทรงทํานายเกี่ ยวกับสิ่ งที่จะเกิ ดขึ้นกับโลกและคนทั้งปวงใน
อนาคต พระองค์ทรงสอนว่าวาระสุ ดท้ายของโลกกําลังมาถึง และว่าเผ่าพันธุ์มนุ ษย์
บนโลกจะล้มหายตายจากไป พระองค์จึงจะเสด็จมายังโลกเป็ นครั้งที่สอง และจะทํา
ให้คนทุกคนคืนชี พ ซึ่ งในเวลานั้น กายและวิญญาณของพวกเขาจะประสานกัน และ
กลับเป็ นขึ้นมาอีกครั้ง แล้วพระเยซู คริ สต์จะทรงประกาศคําพิพากษาต่อทุกคนแต่ละ
คน อันเป็ นไปตามราชกิ จของพระองค์ “อย่าได้ประหลาดใจเลย เพราะเวลานั้นใกล้
เข้ามาแล้ว อันเป็ นเวลาที่ทุกคนในหลุมฝังศพจักได้ยินพระสุ รเสี ยงของพระบุตรพระ
เจ้า และผูท้ ี่ได้ยินนั้นก็จะลุ กขึ้นจากหลุ มของตน มีชีวิตขึ้นมา – คนที่ทาํ ดี ก็จะกลับ
เป็ นขึ้นมามีชีวติ คนที่ทาํ ชัว่ ก็จะกลับเป็ นขึ้นมาถูกสาปแช่ง”
เหล่าสาวกทูลถามพระองค์วา่ “ขอทรงโปรดให้ขา้ พระองค์ท้ งั หลายทราบว่า
เหตุการณ์เหล่านี้ จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่ งไรจะเป็ นหมายสําคัญว่า พระองค์จะเสด็จมา
(ครั้งที่สอง) และยุคเก่าจะสิ้ นสุ ดลง” พระเยซู คริ สต์ตรัสตอบโดยทรงเตือนว่าก่อนที่
พระองค์จะเสด็จมายังโลกด้วยพระสิ ริรุ่งโรจน์น้ นั จะเป็ นช่วงเวลาที่ประชาชนทุกข์
สาหัสอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนับตั้งแต่มีโลกมา ทั้งยังมีเรื่ องร้ายต่าง ๆ นานา ไม่
ว่าจะเป็ นความอดอยาก นํ้าท่วม แผ่นดินไหว และ สงคราม เกิดความวุน่ วายขึ้นเรื่ อย
ๆ ความเชื่ อจะอ่อนแอลง ผูค้ นจะเย็นชาต่อกัน ผูเ้ ผยพระวจนะและธรรมจารย์ปลอม
จะปรากฏตัวขึ้ น เพื่อล่อลวงและนําความเสื่ อมให้ประชาชนด้วยคําสอนแห่ งวินาศ
และหายนะ แต่ก่อนหน้านั้น พระวาจาของพระคริ สต์จะถูกเผยแพร่ ไปทัว่ ทุกแห่ งหน
บนโลก เพื่อเป็ นประจักษ์พยานแก่คนทั้งปวง
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ก่อนที่โลกจะถึงกาลอวสานนั้น บนสวรรค์จะปรากฏหมายสําคัญอันยิง่ ใหญ่
และน่ า ครั่ นคร้ า ม ท้องทะเลจะคํา รามและแปรปรวน ผูค้ นจะไร้ หัวจิ ตหัวใจและ
สับสน พวกเขาจะหวาดกลัว และวิบตั ิ ที่คาดไว้กาํ ลังจะมาถึ งโลก และหลังจากวัน
เวลาอันปั่ นป่ วนนั้น พระอาทิตย์จะมืดดับ พระจันทร์ จะไม่ส่องแสง และดวงดาวจะ
ตกจากสวรรค์ แล้วอํานาจทั้งปวงของสวรรค์ก็จะถูกสั่นคลอน หมายสําคัญแห่ งพระ
เยซู คริ สต์ (กางเขนของพระองค์) จะปรากฏขึ้นบนสรวงสวรรค์ ชนทุกเผ่าพันธุ์บน
โลกจะร้องโหยหวนด้วยความกลัวคําพิพากษาของพระเจ้า พวกเขาจะเห็นพระเยซู
คริ สต์เสด็จลงมาบนเมฆแห่ งสรวงสวรรค์ ด้วยพระฤทธานุ ภาพและพระสิ ริรุ่งโรจน์
อันยิง่ ใหญ่ สายฟ้ าฟาดในสวรรค์จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกส่ องแสงวาบให้
ทุกแห่ งพลันมองเห็ นฉันใด พระบุตรแห่ งพระเจ้าก็จะพลันปรากฏแก่สายตาของทุก
คนฉันนั้น
สาวกของพระองค์ไม่รู้ถึงวันเวลาที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จมา พระองค์ตรัสว่า
“นอกจากพระบิดาแล้ว ไม่มีผใู ้ ดรู ้วา่ จะเป็ นวันและเวลาใด” พระองค์ทรงสอนให้
ระวังและเตรี ยมพร้อมเสมอที่จะได้พบกับพระองค์
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หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญยอห์ น 5:24-29; นักบุญมัทธิ ว 24:3-44,
นักบุญมาระโก 13:3-37 นักบุญลูกา 17:20-37 และ 21:7-36
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อุปมาเรื่องสาวพรหมจารีสิบคน

พระเยซู ค ริ สต์ ท รงใช้ อุ ป มาเรื่ องสาวพรหมจารี สิ บคน เพื่ อ ให้ ผู้ค น
เตรี ย มพร้ อมเสมอที่ จะพบกับ พระเจ้า คํา พิพ ากษาของพระองค์ ซึ่ ง หมายความว่า
พร้อมสําหรับความตาย เพราะความตายคือจุดเริ่ มต้นของคําพิพากษาของพระเจ้าที่มี
ต่อมนุ ษย์ โดยในการอุ ป มานี้ พระองค์เปรี ยบเรากับกลุ่ ม สาวพรหมจารี ที่ กาํ ลังจะ
แต่งงาน ตามประเพณี การแต่งงานของทางตะวันออกนั้น เจ้าบ่าวจะไปหาเจ้าสาวของ
ตนที่รออยูท่ ี่บา้ นบิดาของนาง แล้วในตอนคํ่า พวกเพื่อน ๆ สาวพรหมจรรย์ของนาง
จะต้องถือตะเกียงที่จุดไฟพบเจ้าบ่าวเพื่อพาเขาไปหาคู่หมั้นด้วยกัน
พระผูช้ ่ วยให้รอดตรัสว่าอาณาจักรสวรรค์เปรี ยบได้กบั สาวพรหมจรรย์สิบ
คน เป็ นหญิ ง โง่ ห้าคน และเป็ นหญิ งมี ปั ญญาห้าคน ถื อตะเกี ยงของตนออกไปพบ
เจ้าบ่าว ฝ่ ายคนโง่น้ นั เอาตะเกี ยงของตนไป แต่ไม่ได้เอานํ้ามันไปด้วย ส่ วนฝ่ ายที่ มี
ปั ญญาเอาตะเกี ยงไปพร้ อมกับนํ้ามันใส่ ขวด เจ้าบ่าวนั้นมาช้า พวกนางก็พากันง่วง
และหลับไป ครั้นเวลาเที่ยงคืนก็มีเสี ยงร้ องมาว่า “ดูเถิ ด เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับ
ท่านเถิด” แล้วสาวพรหมจรรย์ท้ งั หมดก็ลุกขึ้นปรับตะเกียงของตน พวกที่โง่น้ นั ก็พูด
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กับพวกที่มีปัญญาว่า “ขอแบ่งนํ้ามันของท่านให้เราบ้าง เพราะตะเกียงของเราจวนจะ
ดับอยูแ่ ล้ว” พวกที่มีปัญญาจึงตอบว่า “น่ ากลัวนํ้ามันจะไม่พอสําหรับเราและเจ้า จง
ไปหาคนขาย ซื้ อสําหรับตัวเองจะดีกว่า” เมื่อกําลังไปซื้ อนั้นเจ้าบ่าวก็มาถึง ผูท้ ี่พร้อม
อยูแ่ ล้วก็ได้ไปกับท่านในการเลี้ยงเนื่องในงานสมรส แล้วประตูก็ปิด
ภายหลังหญิงพรหมจารี อีกห้าคนก็มาร้องว่า “ท่านเจ้าข้า ท่านเจ้าข้า ขอเปิ ด
ให้ขา้ พเจ้าเข้าไปด้วย”
ฝ่ ายท่านตอบว่า “เราบอกความจริ งแก่ท่านทั้งหลายว่า เราไม่รู้จกั ท่าน” เมื่อ
จบการอุปมานี้แล้ว พระผูช้ ่วยให้รอดตรัสว่า “เหตุฉะนั้น จงเฝ้ าระวังอยู่ เพราะท่าน
ทั้งหลายไม่รู้กาํ หนดวันหรื อโมงที่ บุตรแห่ งมนุษย์ มาถึง”
“สาวพรหมจารีโง่ ” เป็ นเฉกเช่นคนที่ไม่ใส่ ใจ ซึ่ งรู ้ตวั ดีอยูว่ า่ จะต้องรับฟังคํา
พิพากษาของพระเจ้า แต่ไม่ได้เตรี ยมตัวเพื่อการนั้นในขณะที่กาํ ลังมีชีวติ อยูบ่ นโลก
และความตายยังมาไม่ถึง พวกเขาไม่ได้สาํ นึกบาปของตนและยังไม่ทาํ ความดีดว้ ย
“นา้ มันในตะเกียง” หมายถึงการทําความดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระทําด้วยความเมตตา
“การนอนหลับของสาวพรหมจารี ” แทนความตายของผูค้ น
พระเยซูคริ สต์ ผูเ้ ป็ นผูพ้ ิพากษา “เจ้ าบ่ าว” ของเรา จะเสด็จมายังโลก และคน
ตายทุกคนจะตื่นจากการหลับไหลแห่งมรณา นัน่ คือ พวกเขาจะได้รับการพลิกฟื้ นคืน
ชีพ เมื่อความตายมาเยือน ไม่วา่ เขาจะพร้อมรับคําพิพากษาของพระเจ้าหรื อไม่ เขาก็
จะต้องรับ คนที่ไม่ใส่ ใจก็จะไม่สามารถขอให้ใครที่ไหนมาช่วยได้ พวกเขาก็จะได้ยนิ
พระวาจาอันขมขื่นจากพระคริ สต์วา่ “จงไปเสี ย เราไม่รู้จกั เจ้า”
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 25:1-13
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อุปมาเรื่องเงินตะลันต์
พระเยซูคริ สต์ยงั ตรัสถึงอุปมาหนึ่งเพื่อตําหนิ ความเกียจคร้านและการละเลย
ของเรา
บุตรแห่งมนุษย์ก็เป็ นเช่นคนคนหนึ่งที่เดินทางไปยังแดนไกล จึงเรี ยกบ่าว
ของตนมาฝากทรัพย์สมบัติไว้ คนหนึ่งท่านให้หา้ ตะลันต์ คนหนึ่งสองตะลันต์ และ
อีกคนหนึ่งตะลันต์เดียว ตามความสามารถของแต่ละคน แล้วท่านก็ไป
คนที่ได้รับห้าตะลันต์น้ นั ก็เอาเงินนั้นไปค้าขายทันทีได้กาํ ไรเท่าตัว คนที่
ได้รับสองตะลันต์น้ นั ก็ได้กาํ ไรเท่าตัวเหมือนกัน แต่คนที่ได้รับตะลันต์เดียวไม่อยาก
ทํางาน จึงได้ขดุ หลุมซ่อนเงินของนายไว้
ครั้นอยูม่ าช้านาน นายจึงมาคิดบัญชีกบั บ่าว คนที่ได้รับห้าตะลันต์กเ็ อาเงิน
กําไรอีกห้าตะสันต์มาชี้แจงว่า “นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงินห้าตะลันต์ไว้กบั ข้าพเจ้า ดู
เถิด ข้าพเจ้าได้กาํ ไรมาอีกห้าตะลันต์”
นายจึงตอบว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็ นบ่าวที่ดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย
เราจะตั้งเจ้าให้ดูของมาก เจ้าจงปรี ดีร่วมสุ ขกับนายของเจ้าเถิด”
คนที่ได้รับสองตะลันต์มาชี้ แจงด้วยว่า “นายเจ้าข้า ท่านได้มอบเงิ นสองตะลันต์ไว้กบั ข้าพเจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้าได้กาํ ไรมาอีกสองตะลันต์”
นายจึงตอบว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็ นบ่าวที่ดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อย
เราจะตั้งเจ้าให้ดูของมาก เจ้าจงปรี ดีร่วมสุ ขกับนายของเจ้าเถิด”
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ฝ่ ายคนที่ได้รับตะลันต์เดี ยวมาชี้ แจงด้วยว่า “นายเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู ้ อยู่ว่าท่าน
เป็ นคนใจแข็ง เกี่ยวผลที่ท่านมิได้หว่าน เก็บสํ่าสมที่ท่านมิได้โปรย ข้าพเจ้ากลัวจึงเอา
เงินของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดิน ดูเถิด นี่แหละเงินของท่าน”
นายจึงตอบว่า “อ้ายข้าชัว่ ช้าและเกียจคร้าน เจ้าก็รู้หรื อว่าเราเกี่ยวที่เรามิได้
หว่าน เก็บสํ่าสมที่เรามิได้โปรย เหตุฉะนั้น เจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากไว้ที่ธนาคาร
เมื่อเรามาจะได้รับเงินของเราทั้งดอกเบี้ยด้วย เพราะฉะนั้น จงเอาเงินตะลันต์เดียวนั้น
จากเขาไปให้คนที่มีสิบตะลันต์ ด้วยว่าผูใ้ ดมีอยูแ่ ล้วจะเพิ่มเติมให้ผนู ้ ้ นั จนมีเหลือเฟื อ
แต่ผทู ้ ี่ไม่มี แม้วา่ ซึ่ งเขามีอยูก่ ็จะต้องเอาไปจากเขา เอาอ้ายข้าชาติชวั่ ช้าไปทิ้งเสี ยที่มืด
ภายนอก ซึ่ งที่นนั่ จะมีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน”
เมื่อพระเยซูคริ สต์ตรัสอุปมานั้นแล้วก็ทรงร้องว่า “ใครมีหูไว้ฟัง ก็จงฟังเถิด”
อุปมานี้หมายความว่า คนทุกคนได้รับพระพรนานาจากพระเจ้า ไม่วา่ จะเป็ น
ชีวติ สุ ขภาพ ความเข้มแข็ง พละกําลังทางจิตวิญญาณ สิ่ งดี ๆ ในชีวติ และอื่น ๆ
เพื่อให้เราใช้ในการอุทิศถวายแด่พระเจ้าและเพื่อนบ้านของเรา โดยในอุปมานี้ เป็ นที่
เข้าใจว่าเงินตะลันต์สื่อถึงพระพรทั้งปวงของพระองค์ พระองค์ทรงตระหนักดีวา่ แต่
ละคนมีความจําเป็ นเท่าใดตามกําลังของตน บางคนจึงได้รับมาก บางคนก็ได้รับน้อย
ผูใ้ ดที่ใช้พระพรของพระเจ้า ผูน้ ้ นั ก็พึงตอบแทนพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งที่
สอง ผูใ้ ดที่ใช้พระพรให้เป็ นคุณกับตนเองและผูอ้ ื่น ผูน้ ้ นั จะได้รับการชมเชยจากพระ
เจ้าพร้อมกับความปรี ดีแห่งสวรรค์นิรันดร แต่ผใู ้ ดเกียจคร้านและไม่แยแส ก็จะถูก
ประนามจากพระองค์พร้อมกับความทุกข์นิรันดร์
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 25:14-30; นักบุญลูกา 19:11-28
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การพิพากษาครั้งสุ ดท้ าย

พระเยซูคริ สต์ทรงสอนประชาชนเรื่ องการพิพากษาประชาชาติครั้งสุ ดท้าย
อันน่ายําเกรงในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ ดังนี้
เมื่อบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาด้วยพระบารมีพร้อมมวลทูตสวรรค์ พระองค์จะ
ประทับบนบัลลังก์อย่างกษัตริ ยด์ ว้ ยพระสิ ริรุ่งโรจน์ บรรดาประชาชาติต่าง ๆ จะ
ชุมนุมพร้อมกันเบื้องพระพักตร์ พระองค์ และพระองค์จะทรงแยกมนุษย์ท้ งั หลาย
ออกเป็ นสองพวก พวกหนึ่งคือผูม้ ีความเชื่อและเป็ นคนชอบธรรม อีกพวกหนึ่งเป็ นผู้
ไม่เชื่อในพระเจ้าและเป็ นคนบาป ประหนึ่งผูเ้ ลี้ยงแกะจะแยกแกะออกจากแพะ ส่ วน
ฝูงแกะซึ่ งหมายถึงผูช้ อบธรรมนั้นจะทรงจัดให้อยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ แต่
ฝูงแพะ ซึ่ งหมายถึงคนบาปนั้นจะทรงจัดให้อยูเ่ บื้องซ้าย
แล้วองค์กษัตริ ยจ์ ะตรัสกับบรรดาผูอ้ ยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์วา่ “มา
เถิด ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งได้
ตระเตรี ยมไว้สาํ หรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก เพราะว่าเมื่อเราหิ ว ท่าน
ทั้งหลายก็ได้จดั หาให้เรากิน เรากระหายนํ้า ท่านก็ให้เราดื่ม เราเป็ นแขกแปลกหน้า
ท่านก็ได้ตอ้ นรับเราไว้ เราเปลือยกาย ท่านก็ได้ให้เสื้ อผ้าเรานุ่งห่ม เมื่อเราเจ็บป่ วย
ท่านก็ได้มาเยีย่ มเอาใจใส่ เรา เมื่อเราต้องจําอยูใ่ นพันธนาการ ท่านก็ได้มาเยีย่ มเรา
เวลานั้น บรรดาผูช้ อบธรรมจะกราบทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ที่ขา้ พระองค์เห็น
พระองค์ทรงหิ วหรื อทรงกระหายนํ้า และได้จดั มาถวายแด่ พระองค์แต่เมื่อไร ที่ ขา้
พระองค์ได้เห็นพระองค์ทรงเป็ นแขกแปลกหน้า และได้ตอ้ นรับไว้หรื อเปลือยพระกาย และได้สวมฉลองพระองค์ให้แต่เมื่อไร ที่ขา้ พระองค์เห็ นพระองค์ประชวรหรื อ
ต้องจําอยูใ่ นพันธนาการ และได้มาเฝ้ าพระองค์น้ นั แต่เมื่อไร”
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แล้วองค์กษัตริ ยจ์ ะตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริ งแก่ท่านทั้งหลายว่า ซึ่ ง
ท่านได้กระทําแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่นอ้ งของเรานี้ (เพื่อคนที่ขาดแคลน) ก็
เหมือนกระทําแก่เราด้วย”
พระองค์จะตรัสกับบรรดาผูท้ ี่ อยู่เบื้ องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่า “ท่าน
ทั้งหลายผูต้ อ้ งแช่ งสาปจงถอยไปจากเรา เข้าสู่ เพลิ งที่ ไหม้อยู่เป็ นนิ จ ซึ่ งเตรี ยมไว้
สํา หรั บมารร้ า ยและสมุ นของมันนั้น เพราะว่าเมื่ อเราหิ ว ท่า นก็ มิไ ด้ใ ห้เรากิ น เรา
กระหายนํ้า ท่านก็มิได้ให้เราดื่ม เราเป็ นแขกแปลกหน้า ท่านก็ไม่ได้ตอ้ นรับเราไว้ เรา
เปลือยกาย ท่านก็ไม่ได้ให้เสื้ อผ้าเรานุ่ งห่ ม เราเจ็บป่ วยและต้องจําอยูใ่ นพันธนาการ
ท่านไม่ได้มาเยีย่ มเรา”
เขาทั้งหลายจะทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ที่ขา้ พระองค์ได้เห็นพระองค์ทรงหิ ว
หรื อทรงกระหายนํ้า หรื อทรงเป็ นแขกแปลกหน้าหรื อเปลือยพระกาย หรื อประชวร
หรื อต้องจําอยูใ่ นพันธนาการ และข้าพระองค์มิได้ปรนนิบตั ิพระองค์น้ นั แต่เมื่อไร”
เมื่อนั้น พระองค์จะตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริ งแก่ท่านทั้งหลายว่า ซึ่ ง
ท่านมิได้กระทําแก่ผตู ้ ่าํ ต้อยที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี้ ก็เหมือนท่านมิได้กระทําแก่เรา
ด้วย” และพวกเหล่านี้ จะต้องออกไปรับโทษอยูเ่ ป็ นนิ จ แต่ผชู ้ อบธรรมจะเข้าสู่ ชีวิต
นิรันดร์ ”
วันนั้นจะเป็ นวันสําคัญและน่ายําเกรงของเราทุกคน จึงกล่าวได้วา่ คําพิพาษา
นี้ น่ ายาเกรง เพราะการกระทํา คําพูด ความคิดและตัณหาที่ลบั ที่สุดของเราจะถูก
เปิ ดเผยต่อทุกคน และจะไม่มีใครช่วยเราได้ เพราะ คาพิพากษาของพระเจ้ าเทีย่ ง
ธรรม คนแต่ละคนจะถูกพิพากษาตามการกระทําของตน

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 25:31-46
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ลาซารัสฟื้ นขึน้
เมื่อเทศกาลปัสกาของพวกยิวได้ใกล้เข้ามา และจวนถึงวาระสุ ดท้ายของพระ
เยซูคริ สต์บนโลกนี้ ความมุ่งร้ายของผูน้ าํ พวกฟาริ สีและพวกยิวก็มาถึงขีดสุ ด จิตใจ
ของพวกเขาแข็งกระด้างด้วยความริ ษยา ความมัวเมาอํานาจ และ ความชัว่ ช้านานา
ทั้งยังไม่ตอ้ งการยอมรับคําสอนของพระคริ สต์ที่เรี ยบง่ายและเอื้ออาทร จึงพยายามหา
โอกาสเหมาะ เพื่อจับพระผูช้ ่วยให้รอด และนําความตายมาสู่ พระองค์ บัดนี้ เวลานั้น
มาถึงแล้ว อํานาจมืดก่อตัวขึ้น และพระองค์ทรงถูกทรยศด้วยนํ้ามือมนุษย์
ณ หมู่บา้ นเบธานีในเวลานี้ ลาซารัส น้องชายของมารธาและมารี ยล์ ม้ ป่ วยลง
พระองค์ทรงรักลาซารัสและพี่สาวทั้งสอง พระองค์ยงั เสด็จเยือนและทรงอวยพรให้
ครอบครัวนี้ อยูเ่ ป็ นนิจ
พระเยซูคริ สต์ไม่ได้ประทับอยูท่ ี่ยเู ดียในเวลาที่ลาซารัสล้มป่ วย พี่สาวทั้งสอง
จึงให้คนไปเฝ้ าพระองค์ทูลว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ผูท้ ี่พระองค์ทรงรักนั้นกําลังป่ วย
อยู”่
แต่เมื่อพระเยซูทรงได้ยินแล้วก็ตรัสว่า “โรคนั้นจะไม่ถึงตาย แต่เป็ นไปเพื่อ
เชิดชูพระเกียรติของพระเจ้า เพื่อให้พระบุตรของพระเจ้าทรงได้รับเกียรติดว้ ยการ
นั้น”
พระองค์ประทับต่ออีกสองวัน หลังจากนั้น พระองค์ก็ตรัสกับพวกสาวกว่า
“เราเข้าไปในแคว้นยูเดี ยกันอีกเถิด ลาซารัสสหายของเราหลับไปแล้ว แต่เราไปเพื่อ
จะปลุกให้เขาตื่น” พระเยซูคริ สต์ตรัสกับพวกสาวกถึงความตายของลาซารัส แต่พวก
เขาคิดว่าพระองค์ตรัสถึงการนอนหลับตามปกติ และด้วยเห็นว่าการนอนหลับในยาม
เจ็บป่ วยเป็ นสัญญาณที่ดีของการฟื้ นจากไข้ จึงทูลพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า ถ้าเขา
หลับอยูเ่ ขาก็คงจะหายดี”
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พระเยซูคริ สต์จึงตรัสกับเขาตรง ๆ ว่า “ลาซารัสตายแล้ว เพื่อเห็นแก่ท่าน
ทั้งหลาย เราจึงยินดีที่เรามิได้อยูท่ ี่นนั่ เพื่อท่านจะได้เชื่อ เราไปหาเขากันเถิด”
ครั้นพระเยซูเสด็จมาถึงเบธานี ลาซารัสถูกนําไปที่อุโมงค์ฝังศพสี่ วนั แล้ว
พวกยิวหลายคนได้เดินทางจากกรุ งเยรู ซาเล็มมาหามารธาและมารี ยเ์ พื่อจะปลอบโยน
พวกเธอ
ครั้นมารธารู ้ ข่าวว่าพระเยซู กาํ ลังเสด็จมาก็รีบรุ ดไปเฝ้ าพระองค์ แต่มารี ยน์ งั่
อยู่ใ นเรื อนด้วยความโศกยิ่ง เมื่ อมารธาพบพระผูช้ ่ วยให้รอด นางทู ล พระองค์ว่า
“พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์อยูท่ ี่นี่ น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตาย ถึงแม้เดี๋ ยวนี้
ข้าพระองค์ก็ทราบว่าสิ่ งใด ๆ ที่พระองค์จะทูลขอจากพระเจ้า พระเจ้าจะทรงโปรด
ประทานแก่พระองค์”
พระเยซูตรัสกับนางว่า “น้องชายของเจ้าจะฟื้ นขึ้นมาอีก”
มารธาทูลพระองค์วา่
“ข้าพระองค์ทราบแล้วว่าเขาจะฟื้ นขึ้นมาอีกในวัน
สุ ดท้าย (หมายถึงในการฟื้ นขึ้นมาของคนทั้งปวงในวันสิ้ นโลก)”

ลาซารัสฟื้ นขึ้น
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พระเยซู ตรั ส กับ นางว่า “เราเป็ นเหตุ ใ ห้ค นทั้ง ปวงเป็ นขึ้ นและมี ชี วิต ผูท้ ี่
วางใจในเรานั้น ถึงแม้วา่ เขาตายแล้วก็ยงั จะมีชีวติ อีก และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจใน
เราจะไม่ตายเลย เจ้าเชื่ออย่างนี้ไหม”
มารธาทูลพระองค์วา่ “เชื่ อพระเจ้าข้า ข้าพระองค์เชื่ อว่าพระองค์ทรงเป็ น
พระคริ สต์ พระบุตรของพระเจ้าที่เสด็จมาในโลก” เมื่อนางทูลดังนี้แล้วก็รีบกลับบ้าน
ไปและกระซิ บกับมารี ยน์ อ้ งสาวว่า “พระอาจารย์เสด็จมาแล้ว และทรงเรี ยกเจ้า”
เมื่อมารี ยท์ ราบข่าวที่น่ายินดีน้ ี ก็รีบลุกขึ้นไปเฝ้ าพระเยซู คริ สต์ เมื่อพวกยิวที่
อยู่ก ับ มารี ย ์ใ นเรื อ นกํา ลัง ปลอบโยนเธออยู่ เห็ น มารี ย ์รี บ ลุ ก ขึ้ น เดิ น ออกไป เขา
ทั้งหลายจึงตามเธอไป นึ กว่าเธอจะไปร้ องไห้ที่อุโมงค์ ฝ่ ายพระผูช้ ่ วยให้รอดนั้นยัง
ไม่เสด็จเข้าไปในหมู่บา้ น แต่ยงั ทรงประทับอยู่ ณ ที่ซ่ ึ งมารธาพบพระองค์น้ นั
ครั้นมารี ยม์ าถึงที่ซ่ ึ งพระเยซูประทับอยู่ จึงก้มลงแทบพระบาทของพระองค์
ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์ประทับอยูท่ ี่นี่ น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตาย”
เมื่อพระเยซู ทอดพระเนตรเห็ นเธอร้ องไห้ และพวกยิวที่มากับเธอก็ร้องไห้
ด้วย พระองค์ก็ทรงสะเทือนพระทัย และตรัสว่า “พวกเจ้าเอาศพเขาไปไว้ที่ไหน”
เขาทูลพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า เชิญเสด็จมาทอดพระเนตรเถิด” พระเยซู ก็
กันแสง
เมื่ อพวกเขามาถึ งอุ โมงค์ฝัง ศพของลาซารั ส อุ โมงค์น้ นั เป็ นถํ้า มี หินก้อน
หนึ่งวางปิ ดปากไว้ พระคริ สต์ตรัสว่า “จงเอาหินออกเสี ย”
มารธาจึงทูลพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า ป่ านนี้ศพมีกลิ่นเหม็นแล้ว เพราะว่า
เขาตายมาสี่ วนั แล้ว”
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พระเยซูตรัสกับนางว่า “เราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรื อว่า ถ้าเจ้าเชื่อ เจ้าก็จะได้เห็น
ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า” พวกเขาจึงเอาหินออก
พระเยซู ทรงเงยพระพักตร์ ข้ ึนทูลตรัสกับพระบิดาเจ้าว่า “ข้าแต่พระบิดา ข้า
พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์ทรงโปรดสดับฟัง ข้าพระองค์ ข้าพระองค์
ทราบว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยูเ่ สมอ แต่ที่ขา้ พระองค์กล่าวอย่างนี้ ก็เพราะเห็น
แก่ประชาชนที่ยนื อยูท่ ี่นี่ เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ขา้ พระองค์มา”
เมื่อพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงเปล่งพระสุ รเสี ยง ตรัสว่า “ลาซารัสเอ๋ ย จง
ออกมาเถิด” ผูต้ ายนั้นก็ออกมา มีผา้ พันมือและเท้า และที่หน้าก็มีผา้ พันอยูด่ ว้ ย ซึ่ ง
เป็ นลักษณะของการแต่งตัวศพของชาวยิว
พระเยซู ตรัสกับพวกเขาว่า “จงแก้ผา้ ที่พนั ออกเสี ย แล้วปล่อยเขาเถิ ด” แล้ว
พวกยิวทั้งหลายที่อยูท่ ี่นนั่ และเห็นอัศจรรย์น้ ี ก็ศรัทธาพระองค์ แต่พวกเขาบางคนไป
หาพวกฟาริ สี เล่ า เหตุ ก ารณ์ ที่ พ ระเยซู ไ ด้ท รงกระทํา ให้ฟัง พวกมหาปุ โรหิ ตและ
พวกฟาริ สีน้ นั เป็ นศัตรู ของพระคริ สต์ก็ขุ่นเคื องและกลัวว่าคนทั้งปวงจะศรัทธาใน
พระเยซูคริ สต์ จึงเรี ยกประชุมสมาชิกสภาแล้วจึงเห็นพ้องกันให้ฆ่าพระเยซู คริ สต์เสี ย
คํา รํ่ า ลื อ เรื่ องมหัศ จรรย์น้ ี แพร่ ส ะพัดไปทั่วกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม พวกยิวหลายคนไปหา
ลาซารัสที่บา้ น และได้พบเขา จึงพากันศรัทธาในพระเยซูคริ สต์ แล้วพวกมหาปุโรหิ ต
กับพวกอาลักษณ์ก็วางแผนฆ่าลาซารัส แต่เมื่อลาซารัสฟื้ นขึ้นมาโดยอาศัยพระผูช้ ่วย
ให้รอดแล้ว เขาก็ มี ชี วิตอยู่ต่อไปอี ก ยาว และต่ อมาได้เป็ นพระสั ง ฆราชแห่ ง เกาะ
ไซปรัส

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญยอห์ น 11:1-57 และ 12:9-11
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พระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ กาํ หนดให้วนั เสาร์ในสัปดาห์ที่หก
ของเทศกาลมหาพรต (วันก่อนวันอาทิตย์ใบปาล์ม) เป็ นวันระลึกถึงมหัศจรรย์ของ
พระผูช้ ่วยให้รอด ที่ได้ทรงทําให้ลาซารัสฟื้ นขึ้นมา

เสด็จเข้ ากรุงเยรูซาเล็มอย่ างผู้พชิ ิต

หลัง จากที่ พ ระเยซู ค ริ ส ต์ ท รงทํา ให้ ล าซารั ส ฟื้ นขึ้ น ซึ่ งเป็ นหกวัน ก่ อ น
เทศกาลปัสกาของชาวยิว พระองค์ได้เสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มอย่างผูพ้ ิชิต เพื่อแสดงว่า
พระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ผูเ้ ป็ นราชาอย่างแท้จริ งและจะทรงเข้าสู่ ความตายโดย
สมัครพระทัย
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ครั้นพวกพระองค์มาใกล้กรุ งเยรู ซาเล็ม เดินทางถึงหมู่บา้ นเบธฟายี เชิ งภูเขา
มะกอกเทศ แล้วพระเยซู ทรงใช้สาวกสองคน รั บสั่งว่า “จงเข้าไปในหมู่บา้ นที่ อยู่
ตรงหน้าท่าน ครั้นเข้าไปแล้วในทันใดนั้น ท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่ งผูกอยูก่ บั ลูกของ
มัน ที่ยงั ไม่เคยมีใครขึ้นขี่เลย จงแก้มนั จูงมาให้เรา ถ้ามีผใู ้ ดว่าอะไรแก่ท่าน ท่านจงว่า
‘พระองค์ตอ้ งประสงค์’ ”
สาวกที่รับใช้น้ นั ได้ไปพบเหมือนที่พระองค์ตรัสแก่เขาแล้ว พวกเขาได้จูงแม่
ลาและลูกลามา เอาเสื้ อของตนปูบนหลังลูกลา และทูลเชิญพระเยซูข้ ึนประทับ
ในเวลาเดี ย วกัน ชาวเยรู ซาเล็มที่ ท ราบว่าพระเยซู ผูท้ รงทําให้ลาซารั สฟื้ น
หลังจากตายตายมาได้สี่วนั ผูน้ ้ ี ก าํ ลังเสด็ จมาที่ กรุ งเยรู ซ าเล็ม ฝูงชนทั้งหลายที่ ม า
ชุ มนุ มกันทุกหนทุกแห่ งเพื่อฉลองปั สกา ก็พากันไปเฝ้ าพระองค์ มีผคู ้ นจํานวนมาก
เอาเสื้ อผ้าของตนปู ลงตามถนนหนทางเบื้ องพระพักตร์ พระองค์ บางคนก็ถื อทาง
อินทผลัมมาปู ฝ่ ายคนที่ เดิ นไปข้างหน้า กับผูท้ ี่ ตามมาข้างหลัง ก็โห่ ร้องด้วยความ
ยินดีวา่ “โฮสั นนา (สันติสุข) บุตรดาวิด ขอให้ ท่านผู้ที่เสด็จมาในนามขององค์ พระผู้
เป็ นเจ้ า ทรงพระเจริ ญ ” หมายความว่า ผูท้ ี่ พ ระเจ้า ทรงส่ ง ให้เสด็ จมาในนามของ
พระองค์ นั้นสมควรได้รับการสรรเสริ ญยิ่ง “โอ้ กษัตริ ย์แห่ งอิสราเอล โฮสั นนาในที่
สู งสุ ด”
เมื่อพระผูช้ ่ วยให้รอดเสด็จมาใกล้กรุ งเยรู ซาเล็ม ก็ทรงแหงนพระพักตร์ ข้ ึน
ด้วยความโทมนัส พระองค์ทรงทราบว่าผูค้ นจะพากันปฏิเสธพระองค์ผทู ้ รงเป็ นพระ
ผูช้ ่ วยให้รอดของพวกเขา และกรุ งเยรู ซาเล็มจะพังพินาศ พระองค์จึงกันแสงตรัสว่า
“เจ้ารู ้ในกาลวันนี้ดว้ ยซํ้าว่าอะไรจะช่วยให้เจ้ารอด แต่เวลานี้ สิ่งนั้นถูกปิ ดบังไว้ เจ้าจึง
มองไม่เห็น” หมายความว่า เจ้าดื้อดึงหลับตาไม่รับรู ้ถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อ
เจ้า “ด้วยว่าเวลาจะมาถึงเจ้า เมื่อศัตรู ของเจ้าจะก่อเชิ งเทินสู ้กบั เจ้า และล้อมขังเจ้าไว้
ทุกด้าน แล้วจะเหวี่ยงเจ้าลงให้ราบบนพื้นดิน พร้ อมกับลูก ๆ ของเจ้า และเขาจะไม่
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วางศิลาซ้อนทับเจ้าเลย เพราะเจ้าไม่ได้รู้ (ไม่อยากรับรู ้) เวลาที่ทรงเสด็จเยือน (เวลาที่
พระองค์เสด็จมาเยีย่ มเจ้า)”
เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว ประชาชนทัว่ ทั้งกรุ งก็พา
กันแตกตื่น ถามว่า “นี่ใครกัน”
ฝูงชนก็ตอบว่า “นี่ คือเยซู ผูเ้ ผยพระวจนะ ซึ่ งมาจากนาซาเร็ ธแคว้นกาลิ ลี ”
และบอกกล่าวกันเรื่ องที่พระองค์ทรงเรี ยกลาซารัสขึ้นมาจากหลุมฝั งศพและทรงทํา
ให้เขาฟื้ นจากความตาย
พระเยซูเสด็จเข้าไปในพระวิหาร และก็เป็ นเช่นเดียวกับเมื่อปี แรกที่พระองค์
ทรงเทศนา พระองค์ทรงขับไล่บรรดาผูซ้ ้ื อขายในบริ เวณพระวิหารนั้น ตรัสกับเขาว่า
“มีพระวจนะเขียนไว้วา่ ‘ให้เรี ยกนิเวศของเราว่าเป็ นนิเวศแห่ งภาวนา’ แต่เจ้าทั้งหลาย
มากระทําให้เป็ นถํ้าของพวกโจร”
คนตาบอดและคนง่ อ ยพากัน มาเฝ้ าพระองค์ ใ นบริ เวณพระวิ ห าร และ
พระองค์ท รงรั ก ษาเขาให้ห าย บรรดาผูค้ นที่ เห็ นสิ่ ง อัศ จรรย์ที่ พ ระเยซู ค ริ ส ต์ท รง
กระทํา ก็พากันสรรเสริ ญพระองค์ยงิ่ ขึ้น แม้แต่เด็กเล็ก ๆ ที่อยูใ่ นพระวิหารก็ยงั ร้องว่า
“โฮสั นนาแด่ บุตรดาวิด”
พวกมหาปุโรหิ ตกับพวกอาลักษณ์ก็พากันแค้นเคือง ทูลพระองค์วา่ “ท่าน
ไม่ได้ยนิ ที่เขาร้องหรื อ”
พระเยซู ค ริ ส ต์ ต รั ส ตอบว่ า “ได้ยิ น แล้ว พวกท่ า นยัง ไม่ เ คยอ่ า นหรื อ ว่ า
พระองค์ ทรงทาให้ คาสรรเสริ ญอันจริ งแท้ ออกมาจากปากเด็กและทารกที่ ยังไม่ หย่ า
นม (สดด.8:3)” พระเยซู คริ สต์ทรงเทศนาสั่งสอนที่พระวิหารทุกวัน เมื่อถึงเวลาเย็น
พระองค์ได้เสด็จออกไปจากกรุ ง พวกมหาปุโรหิ ต พวกอาลักษณ์ และพวกคนสําคัญ
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หาช่ องที่ จะประหารพระองค์เสี ย แต่ก็ทาํ ไม่ได้ เพราะผูค้ นทั้งปวงต่างเฝ้ ารอฟั งคํา
สอนของพระองค์
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 21:1-17; นักบุญมาระโก 11:1-19;
นักบุญลูกา 19:29-48; นักบุญยอห์ น 12:12-19
พระศาสนจัก รออร์ โ ธด็ อ กซ์ อ ัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ เฉลิ ม ฉลองการเสด็ จ เข้า กรุ ง
เยรู ซาเล็มของพระองค์อย่างผูพ้ ิชิต ในวันอาทิตย์สุดท้ายก่อนการฉลองใหญ่ปัสกา ซึ่ ง
ถื อเป็ นเทศกาลสําคัญ เรี ยกอี กอย่างว่า วันอาทิต ย์ ใบปาล์ ม โดยในการฉลองนี้ ใน
ระหว่างการสวดมนต์ตลอดทั้งคืน หรื อการสวดภาวนาภาคเช้า จะมีการนําใบปาล์ม
ใบหลิว หรื อพืชที่เติบโตในช่ วงต้นฤดูฝน มาเสกและแจกจ่ายให้กบั ผูม้ ีความเชื่ อ ใน
สมัยก่ อนนั้น จะใช้กิ่งไม้ใบเขี ยวต้อนรับเมื่อกษัตริ ยเ์ ดิ นทางกลับมาพร้ อมชัยชนะ
เหนือศัตรู เราถือกิ่งไม้ที่ผลิใบแรกในฤดูฝนเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระผูช้ ่วยให้รอด
ที่พระองค์ทรงเป็ นผูม้ ีชยั เหนื อความตาย เพราะพระองค์ทรงทําให้คนตายฟื้ น และ
วันนี้ เป็ นวันที่พระองค์เสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อสิ้ นพระชนม์ดว้ ยบาปของเรา และ
ทรงกลับ เป็ นขึ้ น มาอี ก ครั้ ง จึ ง ถื อได้ว่า ทรงช่ ว ยเราจากความตายและความทุ ก ข์
ทรมานอันเป็ นนิ รันดร์ กิ่ งไม้ที่เราใช้น้ นั เปรี ยบได้กบั เครื่องหมายแห่ งชั ยชนะ ของ
พระคริ สต์ เหนือความตาย และทําให้เราระลึ กถึ งการฟื้ นจากความตายของพวกเรา
ทุกคนในโลกหน้า
บทสรรเสริญ (ตาปาเรี่ยน)
การยืนยันถึงการจะทรงคืนพระชนม์ของพระคริ สต์ องค์ผทู้ รงชุ บชี วิตของ
ลาซารัสจากความตาย ก่อนจะทรงรับความทรมานของพระองค์ เหตุฉนั้น เราจึงร้อง
สรรเสริ ญ อย่างมีชยั ดัง่ ทารก ต่อองค์พระคริ สต์ผมู ้ ีชยั เหนือความมรณา โยหันนา องค์
ผูส้ ู งส่ ง ขอพระพรของพระองค์จงมีแด่พระนามของพระองค์
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อุปมาเรื่องพวกคนเช่ าสวนผู้ชั่วร้ าย

เมื่อพระเยซูคริ สตเจ้าประทับอยูใ่ นพระวิหาร พระองค์ทรงหันไปตรัสกับ
พวกมหาปุโรหิ ต พวกอาลักษณ์ และพวกผูอ้ าวุโส ด้วยอุปมานี้
ยังมีเจ้าของสวนผูห้ นึ่ง ได้ทาํ สวนองุ่นแล้วล้อมรั้วไว้รอบ เขาได้สกัดบ่อยํ่า
องุ่นในสวน และสร้างหอเฝ้ า ให้พวกคนเช่าสวนเฝ้ า แล้วไปต่างถิ่นเสี ย
ครั้นจวนถึงฤดูออกผล เจ้าของสวนจึงใช้พวกบ่าวไปหาพวกคนเช่าสวนเพื่อ
จะรับผลของเขา แต่พวกคนเช่าสวนนั้นจับบ่าวพวกนั้นเฆี่ยนตีเสี ยคนหนึ่ง ฆ่าเสี ยคน
หนึ่ง เอาหินขว้างเสี ยให้ตายคนหนึ่ง อีกครั้งหนึ่งเจ้าของสวนก็ใช้บ่าวอื่น ๆ ไป
มากกว่าครั้งก่อน แต่พวกคนเช่าสวนก็ได้ทาํ แก่เขาอย่างนั้นอีก
หลังจากนั้น เขาจึงได้ส่งบุตรชายคนเดียวของเขาไปหา พูดว่า “เขาคงจะ
เคารพบุตรของเรา”
แต่พอพวกคนเช่าสวนเห็นบุตรของเจ้าของสวนมาก็พดู กันว่า “คนนี้แหละ
เป็ นทายาท ฆ่าเสี ยเถิด แล้วก็ยดึ มรดกของเขา” พวกเขาจึงพากันจับบุตรนั้นผลัก
ออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสี ย
เมื่อพระผูช้ ่วยให้รอดตรัสอุปมานี้แล้วก็ทรงหันไปตรัสถามพวกเขาว่า “เหตุ
ฉะนั้นเมื่อเจ้าของสวนมา เขาจะทําอย่างไรกับพวกคนเช่าสวนนั้น”
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พวกเขาทูลตอบว่า “เขาจะฆ่าคนร้ายเหล่านั้นให้ตายอย่างน่าอนาถ และจะให้
สวนนั้นแก่คนเช่าอื่นที่จะแบ่งผลให้เขาโดยถูกต้องตามฤดูกาลต่อไป”
พระเยซูคริ สตเจ้าทรงยํ้าคําตอบของพวกเขา ตรัสว่า “เหตุฉะนั้น เราบอกเจ้า
ว่า จะต้องเอาอาณาจักรของพระเจ้าไปจากท่าน ยกให้แก่ชนชาติหนึ่งซึ่ งจะกระทํา
ให้ผลเจริ ญสมกับแผ่นดินนั้น”
ครั้นพวกมหาปุโรหิ ตกับพวกฟาริ สี พร้อมด้วยผูอ้ าวุโส ต่างเข้าใจว่าพระ
ผูช้ ่วยให้รอดทรงหมายถึงพวกเขา ก็บนั ดาลโทสะอยากจะจับพระองค์ แต่กลัว
ประชาชนที่นบั ถือพระองค์วา่ เป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ
คําอุปมาดังกล่าวสามารถอธิ บายได้ ดังนี้ เจ้ าของบ้ าน คือพระเจ้า พวกคนเช่ า
สวน คือพวกยิว ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ได้รับเลือกจากพระเจ้าให้เป็ นผูร้ ักษาความเชื่อที่แท้จริ ง รั้ว
รอบสวนองุ่น คือพระบัญญัติของพระเจ้าที่ให้ไว้ผา่ นทางโมเสส บ่ อย่าองุ่น ซึ่ งเป็ นที่
คั้นนํ้าองุ่นให้รินไหล คือการพลีบูชาในพันธสัญญาเก่าซึ่ งบอกล่วงหน้าถึงความตาย
ของพระเยซูคริ สต์บนกางเขน หอเฝ้ า คือพระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็ม พวกผู้เฝ้ าดู คือ
บรรดามหาปุโรหิต อาลักษณ์ และผูอ้ าวุโสชาวยิว พวกบ่ าว ของเจ้าของบ้าน คือผูเ้ ผย
พระวจนะอันศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ บุ ตรชายของเจ้ า ของบ้ า น คื อบุ ตรพระเจ้า พระเยซู คริ ส ต
เจ้าของเรา ทั้งนี้ เมื่อพวกมหาปุโรหิ ต อาลักษณ์ และผูอ้ าวุโส ได้รับมอบอํานาจให้
เตรี ยมผูค้ นรับเสด็จพระผูช้ ่ วยให้รอด แต่พวกเขาใช้อาํ นาจนี้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
พระเจ้าทรงส่ งผูเ้ ผยพระวจนะมายังพวกเขา แต่พวกเขากลับปฏิบตั ิอย่างโหดร้ายและ
ฆ่าผูเ้ ผยพระวจนะเสี ย พวกเขากลายเป็ นฆาตกรผูฆ้ ่าผูเ้ ผยพระวจนะ และฆ่าอัครสาวกด้วย พระผูช้ ่ วยให้รอดที่ ทรงถู กพวกเขาปฏิ เสธและพาออกจากเมือง แล้วจับ
พระองค์ตรึ งกางเขน ด้วยเหตุ น้ ี จะต้องเอาอาณาจักรพระเจ้าจากท่านไปให้คนอื่ น
ได้แก่ คริ สตศาสนจักร ซึ่ งเปิ ดกว้างต่อคนทั้งมวล
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ปัญหาการเสียส่ วยให้ จกั รพรรดิซีซาร์
พระเยซูคริ สตเจ้าทรงเทศนาในพระวิหารต่อ พวกผูอ้ าวุโสชาวยิวหารื อกันว่า
จะป่ วนพระองค์ขณะทรงกําลังสอนอย่างไรดี เพื่อจะได้กล่าวหาพระองค์ต่อหน้า
ประชาชน หรื อต่อหน้าพวกเจ้าหน้าที่โรมัน
หลังจากที่พวกเขาคิดคําถามเจ้าเล่ห์แล้ว ก็หาพวกฟาริ สีหลายคนส่ งไปเฝ้ า
พระผูช้ ่วยให้รอด พวกนี้เป็ นพวกอ่อนหัดกับพวกเฮโรด หรื อพวกนักธรรมของ
ทางการโรมันที่เป็ นที่เชื่ อถือ พวกเขาแสร้งทําเป็ นเคารพพระองค์ จากนั้นจึงเริ่ ม
ประจบสอพลอพระองค์ ทูลว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบอยูว่ า่ ท่านเป็ น
คนสัตย์ซื่อ ได้สั่งสอนทางของพระเจ้าจริ ง ๆ โดยมิได้เอาใจผูใ้ ด เพราะท่านมิได้เห็น
แก่หน้าผูใ้ ด เหตุฉะนั้น ขอโปรดให้พวกข้าพเจ้าทราบว่า การทีจ่ ะส่ งส่ วยให้ แก่
จักรพรรดิซีซาร์ น้ ันควรหรือไม่ ”
พวกศัตรู ของพระคริ สต์ที่คิดคําถามเจ้าเล่ห์น้ ีมีเหตุผลคือ หากพระเยซูคริ สต์
ทรงตอบว่าเป็ นการสมควรที่จะส่ งส่ วยแล้ว ก็เป็ นการสร้างความโกรธเคืองในหมู่
ประชาชน เพราะชาวยิวยอมรับพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวว่าเป็ นกษัตริ ยข์ องพวก
เขา พวกเขาถือว่าการอยูภ่ ายใต้กษัตริ ยต์ ่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่เป็ นพวกนอก
ศาสนาด้วยนั้น เป็ นการผิดต่อพระบัญญัติและขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้า พวก
เขาส่ งส่ วยแก่จกั รพรรดิซีซาร์ ก็เพียงเพราะถูกบังคับเท่านั้น แต่ถา้ พระเยซูคริ สต์ตรัส
ตอบว่า ไม่จาํ เป็ นต้องส่ งส่ วยแก่จกั รพรรดิซีซาร์ แล้ว พระองค์ก็จะทรงมีความผิดต่อ
หน้าพวกเจ้าหน้าที่โรมันทันที ในฐานะที่เป็ นผูย้ ยุ งให้ประชาชนแข็งข้อต่อทางโรมัน
เช่นเดียวกับที่แข็งข้อต่อจักรพรรดิ์ซีซาร์
แต่พระเยซูคริ สต์ทรงทราบเจตนาร้ายของเขา จึงตรัสว่า “เจ้ามาจับผิดเรา
ทําไม เจ้าคนหน้าซื่อใจคด (คนหน้าซื่อใจคด คือ คนที่เสแสร้งเพื่อผลประโยชน์
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บางอย่าง จึงพยายามแสดงให้ผอู ้ ื่นเห็นว่าตนเป็ นผูม้ ีศรัทธาแก่กล้าและมีคุณธรรม) จง
เอาเงินที่จะเสี ยส่ วยนั้นมาให้เราดูก่อน”
เขาจึงเอาเดนาริ อนั ซึ่งเป็ นเงินโรมัน เหรี ยญหนึ่งถวายพระองค์
พระผูช้ ่วยให้รอดตรัสว่า “รู ปและคําจารึ กนี้เป็ นของใคร”

พระเยซูเจ้าทรงตอบปั ญหาเกี่ยวกับการให้ส่วยแก่ซีซาร์

พวกเขาทูลตอบว่า “ของซีซาร์ ”
แล้วพระเยซู คริ สต์ตรั สกับเขาว่า “เหตุ ฉะนั้น ของของซี ซาร์ จงถวายแก่ ซี
ซาร์ และของของพระเจ้ าจงถวายแด่ พระเจ้ า” หมายความว่า สิ่ งใดที่ท่านได้รับจากซี
ซาร์ ท่านจงคืนซี ซาร์ ไป ท่านใช้สิ่งใดที่เป็ นของซี ซาร์ (เงิน ทหาร ฯลฯ) ท่านก็จงเสี ย
ส่ วยให้ซีซาร์ จงยอมตามซี ซาร์ ในทุกอย่างที่ไม่ขดั ต่อพระบัญญัติพระเจ้า การจ่ายส่ วย
นั้นเป็ นสัญลักษณ์ของการยอมรับ อันถือเป็ นพันธะและความจําเป็ นทางกฎหมาย แต่
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ในขณะเดี ยวกันก็จงแน่ วแน่ ทาํ ทุกอย่างตามพระประสงค์ที่พระเจ้ามีต่อเราดังพระบัญญัติของพระองค์ และจงรับใช้พระองค์ดว้ ยความรัก เพราะท่านเป็ นหนี้ ชีวิตต่อ
พระเจ้า
คําตอบของพระผูช้ ่วยให้รอดทําให้พวกเขาทึ่งในพระปรี ชาญาณและความ
เรี ยบง่ายอย่างเหลือเชื่อเสี ยจนผูถ้ ามถึงกับอึ้งและจากไปด้วยความอับอาย

ปัญหาเรื่องการกลับคืนชีพ

หลังจากนั้น มีพวกสะดูสีที่ได้วางแผนล่วงหน้าไว้เพื่อให้เกิดความขัดแย้ง
เข้ามาหาพระองค์ พวกนี้ เป็ นผูส้ อนว่า การฟื้ นขึ้นมาจากความตายไม่มี พวกเขาคิดว่า
ตนจะตั้งปั ญหาเพื่อล่อให้พระองค์ตกหลุมพรางได้ จึงทูลถามพระองค์วา่ “อาจารย์เจ้า
ข้า โมเสสสั่งว่า ‘ถ้าผูใ้ ดตายยังไม่มีบุตร ก็ให้นอ้ งชายรับพี่สะใภ้สืบตระกูลของพี่ชาย
ไว้’ ในพวกเรามีพี่นอ้ งผูช้ ายเจ็ดคน พี่หวั ปี มีภรรยาแล้วก็ตายเมื่อยังไม่มีบุตร ก็ละ
ภรรยาไว้ให้แก่นอ้ งชาย ฝ่ ายคนที่สองที่สามก็เช่นเดียวกัน จนถึงคนที่เจ็ด ในที่สุด
หญิงนั้นก็ตายด้วย เพราะฉะนั้น ในวันที่จะฟื้ นขึ้นมาจากความตาย หญิงนั้นจะเป็ น
ภรรยาของผูใ้ ดในเจ็ดคนนั้น ด้วยนางได้เป็ นภรรยาของชายทั้งเจ็ดคนแล้ว”
แต่พระเยซูคริ สต์ตรัสตอบเขาว่า “พวกท่านผิดแล้ว เพราะท่านไม่รู้พระคัมภีร์หรื อฤทธิ์ เดชของพระเจ้า เมื่อมนุษย์ฟ้ื นมาจากความตายนั้น จะไม่มีการสมรส
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หรื อยกให้เป็ นสามีภรรยากันอีก แต่จะเป็ นเหมือนทูตในฟ้ าสวรรค์ แต่เรื่ องคนตาย
กลับฟื้ นนั้น ท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านหรื อ ซึ่ งพระเจ้าได้ตรัสไว้กบั พวกท่านว่า ‘เรา
เป็ นพระเจ้ าของอับราฮัม พระเจ้ าของอิสอัค และพระเจ้ าของยาโคบ พระองค์ มิได้
เป็ นพระเจ้ าของคนตาย แต่ ทรงเป็ นพระเจ้ าของคนเป็ น’”
ในเวลานั้น อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ไม่ได้มีชีวติ อยูบ่ นโลกแล้ว สิ่ งที่
ตามมาคือ ถ้าพระเจ้ายังทรงเรี ยกพระองค์เองว่าเป็ นพระเจ้าของพวกเขาแล้ว ก็
หมายความว่าพวกเขายังมีชีวิตอยูเ่ พื่อพระองค์ หรื อพระองค์จะทรงเรี ยกพระองค์เอง
ว่าเป็ นพระเจ้าของผูท้ ี่ไม่มีชีวิตอยูห่ รื อ
นี่เป็ นอีกครั้งหนึ่งที่เมื่อฝูงชนได้ยนิ คําตอบของพระเยซูคริ สต์ ก็พากันตะลึง
พวกอาลักษณ์จาํ นวนหนึ่งรับว่า “อาจารย์เจ้าข้า ท่านตรัสได้ดีเหลือเกิน”
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เกีย่ วกับการความสมควรต่ อความเป็ นพระจ้ าของพระคริสต์ ผ้ ไู ถ่ บาป

ในเวลาเดียวกัน พวกฟาริ สีที่ยนื อยูห่ ่างออกไป ต่างมารวมตัวกันและเดินเข้า
มาใกล้พระเยซูคริ สต์ แต่ไม่กล้าทูลถามพระองค์ พระเยซูคริ สต์จึงทรงเป็ นฝ่ ายตรัส
ถามพวกนั้นว่า “พวกเจ้ าคิดอย่ างไรกับพระคริสต์ พระองค์ เป็ นบุตรของใครหรือ”
พวกฟาริ สีตอบทันทีวา่ “พระองค์เป็ นบุตรของดาวิด”
คําว่า “บุตร” ในภาษาฮีบรู น้ นั ไม่ได้หมายความว่าเป็ นลูกอย่างที่เข้าใจกัน
โดยทัว่ ไป หากแต่หมายรวมถึงเชื้อสาย ดังนั้น คําว่า “บุตรของดาวิด” จึงหมายถึงเชื้อ
สายของดาวิด
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พระเยซูคริ สต์ตรัสถามขึ้นมาอีกครั้งว่า “จะเป็ นไปได้อย่างไร ที่กษัตริ ยด์ าวิด
เองตรัสโดยเดชพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เรี ยกพระองค์วา่ พระเจ้า โดยว่า ‘พระเจ้ าตรัส
กับองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของข้ าพเจ้ าว่ า : จงนัง่ อยูท่ ี่ขวามือของเรา จนกว่าเราจะปราบ
ศัตรู ของท่านให้อยูใ่ ต้เท้าท่าน’
ถ้ากษัตริ ยด์ าวิดทรงเรี ยกพระองค์วา่ พระเจ้าแล้ว
พระองค์จะเป็ นเพียงเชื้ อสายของดาวิดอย่างไรได้”
ไม่มีใครสามารถทูลตอบคําถามของพระองค์ได้เลยสักคน พวกฟาริ สีไม่
เข้าใจพระคัมภีร์ในเรื่ องจิตวิญญาณและความจริ ง ทั้งยังไม่เข้าใจว่าพระคริ สต์ ใน
ฐานะที่เป็ นพระเจ้าที่เป็ นมนุ ษย์ นั้น เป็ นเชื้ อสายของดาวิดก็แต่เพียงธรรมชาติของ
มนุษย์เท่านั้น แต่ในแง่ของความศักดิ์สิทธิ์ น้ นั พระองค์ทรงดํารงอยูเ่ สมอ เพราะ
พระองค์ ทรงดารงอยู่ชั่วนิรันดร์ ในฐานะทีเ่ ป็ นพระบุตรของพระเจ้ า

ผูเ้ ยซูทรงเปิ ดเผยความเสแสร้ง ของ พวกฟาริ สี และพวกธรรมาจารย์

ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมาก็ไม่มีใครกล้าทูลถามอะไรพระองค์อีก เพราะคนที่ทนง
ตนว่าเฉลี ยวฉลาดกลับรู ้ สึกอับอายขายหน้าเมื่อพบกับพระปรี ชาญาณอันศักดิ์ สิทธิ์
ของพระผูช้ ่วยให้รอด ฝูงชนจํานวนมากฟังพระองค์ดว้ ยความปิ ติ
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พระเยซูคริ สต์ทรงหันไปหาพวกสาวกและฝูงชน ระหว่างที่พระองค์ตรัสกับ
พวกเขาตอนหนึ่ง พระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงความหน้าซื่อใจคดของพวกฟาริ สีและ
พวกอาลักษณ์ และทรงทํานายว่าต่อไปพวกเขาจะเดือดร้อน
พระเยซูคริ สต์ตรัสด้วยความเสี ยพระทัยว่า “พวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สี
เจ้าหน้าซื่ อใจคด เจ้าจะต้องเดือดร้อน เจ้าปิ ดประตูอาณาจักรสวรรค์ใส่ มนุษย์ เพราะ
ตัวเจ้าเองก็เข้าไปไม่ได้ แล้วยังจะไม่ยอมให้ใครเข้าไปอีก”
“พวกอาลักษณ์และพวกฟาริ สี เจ้าหน้าซื่อใจคด เจ้าจะต้องเดือดร้อน เจ้าหัก
ภาษีจากสะระแหน่ ดิล และ ยีห่ ร่ า (ของที่มีค่าน้อย) แต่กลับละเลยต่อสาระในพระ
บัญญัติอนั สําคัญกว่า ได้แก่ ความยุติธรรม ความเมตตา และ ความเชื่อ พวกเจ้าควร
ทําสิ่ งเหล่านี้ โดยไม่ละทิ้งเรื่ องอื่น เจ้าคนตาบอด เจ้าเฆี่ยนตีแมลง และกลืนอูฐลง
ท้อง” หมายความว่า พวกเขาพิร้ ี พิไรเป็ นห่วงแต่เรื่ องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ไม่สนใจเรื่ อง
สําคัญ
“มองจากภายนอกแล้ว เจ้าดูเหมือนจะเป็ นคนชอบธรรมในสายตาของผูค้ น
แต่ภายในของเจ้ากลับเต็มไปด้วยความหน้าซื่ อใจคด และการไม่รักษาพระบัญญัติ…”
นี่เป็ นการตักเตือนครั้งสุ ดท้ายของพระองค์
และเป็ นความพยายามครั้ง
สุ ดท้ายที่จะช่วยพวกเขาจากคําพิพากษาอันน่ายําเกรง แต่หน้าตาของพวกเขากลับหา
ได้สาํ นึกบาปไม่ หากเพียงแต่ระงับความโกรธที่มีต่อพระผูช้ ่วยให้รอดเท่านั้น
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 21:33-46, 22:15-46 และ 23; และ
นักบุญมาระโก 12:1-40; นักบุญลูกา 20:9-47
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เงินถวายของหญิงม่ าย

ที่ทางเข้าพระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็มนั้น มีคลังหรื อตูเ้ ก็บเงินตั้งอยู่ ซึ่ งใส่ เงิน
ที่ผมู้ าสักการะถวายให้พระวิหาร
พระเยซูคริ สต์ประทับลงตรงข้ามตูน้ ้ นั ทอดพระเนตรผูค้ นที่ใส่ เงินลงตู ้ พวก
คนรวยหลายคนใส่ เงินจํานวนมากลงไป
มีหญิงม่ายยากจนคนหนึ่ งนําเหรี ยญทองแดงสองอันมาใส่ ดว้ ย มีค่าสักหนึ่ ง
เพนนี ซึ่ งเป็ นหน่ วยเงิ นที่ เล็กที่ สุด เงิ นบริ จาคของนางอาจดู แทบไม่มีค่าในสายตา
ผูค้ น แต่พระองค์ผทู ้ อดพระเนตรเข้าไปในหัวใจมนุ ษย์น้ นั ทรงชี้ ให้พวกสาวกของ
พระองค์เห็ นถึ งเงิ นบริ จาคอันน้อยนิ ดของหญิ งยากจน พระองค์ทรงยกย่องว่าสิ่ งที่
นางถวายนั้นมีคุณค่าจากใจ พระองค์ทรงเรี ยกพวกสาวกไปหาตรัสว่า “เราบอกท่าน
ทั้งหลายจริ ง ๆ ว่าหญิงม่ายคนนี้ ได้ใส่ ไว้ มากกว่ าคนทั้งปวง นี้ เพราะว่าคนทั้งปวงนี้
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ได้เอาเงิ นเหลื อใช้ข องเขามาใส่ ถ วาย แต่ หญิ ง ผูน้ ้ ี ข ดั สนที่ สุ ด ยัง ได้เอาเงิ นที่ มี อยู่
สําหรับใช้เลี้ยงชี วิตของตนมาใส่ จนหมด” การที่นางบริ จาคเงินเหรี ยญสุ ดท้ายที่มีอยู่
นั้นเป็ นการอุทิศทุกสิ่ งทุกอย่างที่นางมี ถวายแด่พระเจ้า
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมาระโก 12:41-44; นักบุญลูกา 21:1-4

ทรงถูกยูดาสทรยศ

หลังจากที่พระเยซูคริ สต์เสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มอย่างผูพ้ ิชิตได้สี่วนั พระองค์
ตรัสกับพวกสาวกว่า “ท่านทั้งหลายรู ้วา่ อีกสองวันจะถึงเทศกาลปั สกา และบุตร
มนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ให้เขาตรึ งที่กางเขน”
ในวันนี้ ที่เรานับเอาเป็ น วันพุธ นั้น เป็ นวันที่พวกมหาปุโรหิ ต พวก
อาลักษณ์ และ พวกผูอ้ าวุโส มาชุมนุมกันที่เคหาสน์ของหัวหน้าปุโรหิ ตนามว่าไคอา-
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ฟัส เพื่อหารื อกันเรื่ องจับกุมพระเยซูคริ สต์อย่างลับ ๆ และปลงพระชนม์พระองค์เสี ย
แต่ตอ้ งไม่เป็ นในช่วงเทศกาล เพราะมีผคู ้ นมาก พวกเขาไม่ตอ้ งการให้เกิดความ
วุน่ วายในหมู่ประชาชน
ยูดาส อิสคาเรี ยต อัครสาวกคนหนึ่งในสิ บสองคน เป็ นคนโลภ คําสอนของ
พระคริ สต์ไม่ได้ทาํ ให้จิตวิญญาณของเขาชอบธรรมขึ้น เขาไปหาพวกมหาปุโรหิ ต
ถามว่า “ถ้าข้าพเจ้าจะชี้พระองค์ให้ท่านจับ ท่านทั้งหลายจะให้ขา้ พเจ้าเท่าไร” พวก
เขาก็ดีใจและสัญญาจะให้เงินเขาสามสิ บเหรี ยญเงิน
ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา แม้วา่ จะไม่มีใครเห็น ยูดาสก็พยายามหาโอกาสอายัด
พระเยซูคริ สต์
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 26:1-5 และ 14-16; นักบุญมาระ
โก 14:1-2 และ 10-11; นักบุญลูกา 22:1-6

พระกระยาหารคา่ (มือ้ สุ ดท้ าย) อันลา้ ลึก
หลังจากที่พระองค์เสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มได้หา้ วัน ซึ่งถือเป็ นวันพฤหัสบดี
(คํ่าวันศุกร์ เป็ นวันต้นเทศกาลกินขนมปั งไร้เชื้ อ มีการฆ่าลูกแกะสําหรับปั สกานั้น)
พวกอัครสาวกพากันมาเฝ้ าพระเยซู ทูลว่า “จะให้ขา้ พระองค์ไปจัดเตรี ยมปัสกาให้
พระองค์เสวยที่ไหน”
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พระกระยาหารคํ่ามื้อสุดท้าย

พระเยซูคริ สต์รับสัง่ ว่า “จงเข้าไปในกรุ ง แล้วจะมีชายคนหนึ่งทูนหม้อนํ้ามา
พบท่าน จงตามคนนั้นไป เขาจะเข้าไปในที่ใด ท่านจงบอกเจ้าของเรื อนนั้นว่า ‘พระ
อาจารย์ถามว่า ห้องรับแขกที่เราจะกินปั สกากับเหล่าสาวกของเราได้น้ นั อยูท่ ี่ไหน’
เจ้าของเรื อนจะชี้ให้ท่านเห็นห้องใหญ่ช้ นั บนที่ตกแต่งไว้แล้ว ที่นนั่ แหละ จง
จัดเตรี ยมไว้ให้พวกเราเถิด”
เปโตร และ ยอห์น สองสาวกจึงออกเดินเข้าไปในกรุ ง และพบเหมือนพระ
ดํารัสที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขา แล้วได้จดั เตรี ยมปั สกาไว้พร้อม
ครั้นถึงเวลาคํ่าแล้ว พระเยซู คริ สต์ซ่ ึ งทรงทราบว่าจะทรงถูกอายัดในคืนนั้น
ได้เสด็จมาพร้ อมกับสาวกสิ บสองคนเข้าไปในห้องดังกล่าว เมื่อกําลังเสวยอยู่ พระเยซู คริ สต์รับสั่งว่า “เราปรารถนาเหลื อเกิ นที่จะรับประทานเลี้ ยงปั สการ่ วมกับพวก
ท่ า นก่ อ นที่ เราจะรั บ ทรมาน เพราะเราขอบอกเจ้า ว่า เราจะไม่ ไ ด้รั บ ประทานอี ก
จนกว่า อาณาจัก รพระเจ้า จะสํา เร็ จ สมบู รณ์ ” แล้วพระองค์ท รงลุ ก ขึ้ น ถอดฉลอง
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พระองค์วางไว้ ทรงคาดผ้าเช็ดตัว พระองค์ทรงเทนํ้าลงในอ่าง แล้วทรงล้างเท้าให้
พวกสาวก และเช็ดเท้าให้ดว้ ยผ้าที่ทรงคาดเอว

ทรงล้างเท้าเหล่าสาวก

เมื่อทรงล้างเท้าพวกเขาแล้ว พระองค์ทรงหยิบฉลองพระองค์ข้ ึนมาสวมและ
กลับไปประทับที่เดิม พระองค์ตรัสถามพวกเขาว่า “พวกท่านทราบไหมว่าเราได้ทาํ
อะไรให้พวกท่าน ท่านเรี ยกเราว่าพระอาจารย์และพระองค์ ซึ่ งก็ถูกต้องแล้วเพราะเรา
เป็ นเช่ นนั้น หากพระองค์และพระอาจารย์ได้ลา้ งเท้าให้พวกท่าน ท่านก็ควรจะล้าง
เท้าให้กนั และกันด้วย เพราะเราเป็ นแบบอย่างให้ท่าน เพื่อท่านจักทําเช่นเดียวกัน”
จากตัวอย่างนี้ พระองค์ไม่ได้เพียงแค่ทรงแสดงความรักที่มีต่อพวกสาวกของ
พระองค์เท่านั้น แต่ยงั ได้ทรงสอนให้พวกเขารู ้จกั ถ่อมตัว ซึ่ งหมายถึง จงอย่าคิดว่า
เป็ นเรื่ องเสี ยศักดิ์ศรี ที่จะรับใช้ใคร แม้วา่ ผูน้ ้ นั จะมีสถานภาพตํ่าต้อยกว่า
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ในคืนนี้เอง หลังจากที่พระเยซูคริ สต์เสวยปัสกาตามธรรมเนียมยิวในพันธสัญญาเก่าแล้ว พระองค์ทรงสถาปนาพิธีศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์จึงเรี ยกวาระนี้ วา่ “พระกายาหารคํ่าอันลํ้าลึก”
พระเยซูคริ สต์ทรงหยิบปั งขึ้นมาเสก ทรงบิออก ประทานให้บรรดาสานุศิษย์
แล้วตรัสว่า “จงรับไปกิน นี่เป็ นกายของเราที่แตกหัก เพือ่ ยกโทษบาปแก่ ท่าน
ทั้งหลาย” เพื่อท่าน พระกายจึงได้ถูกส่ งให้รับพระทรมานและความตายเพื่อการอภัย
บาป พระองค์ทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น โมทนาคุณพระบิดาเจ้าในพระมหากรุ ณาที่ทรง
มีให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ท้ งั หลาย ประทานให้บรรดาสานุศิษย์ แล้วตรัสว่า “ท่านทั้งกลาย
จงดื่มเถิด เพราะนี่เป็ นโลหิตของเรา อันเป็ นโลหิตแห่ งพันธสั ญญาใหม่ อนั ยืนยง ที่
หลัง่ รินเพือ่ ท่าน เพือ่ ยกบาปแก่ท่านทั้งหลาย”
ถ้อยคําเหล่านี้ช้ ีวา่ พระผูช้ ่วยให้รอดทรงใช้รูปลักษณ์ของปั งและเหล้าองุ่น
เพื่อทรงสอนบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์วา่ พระกายและพระโลหิตของพระองค์
นัน่ เอง ที่จะถูกส่ งให้รับพระทรมานและความตายเพื่อบาปของเรา การที่ปังและเหล้า
องุ่นนั้นกลายเป็ นพระกายและพระโลหิ ตของพระองค์น้ นั ถือเป็ นความลํ้าลึกที่ไม่อาจ
เข้าใจได้แม้แต่ทูตสวรรค์เอง จึงเรี ยกได้วา่ เป็ น ความลา้ ลึก
หลังจากพระองค์ประทานพิธีศีลมหาสนิทแก่พวกสาวกแล้ว ก็ทรงประทาน
พระบัญญัติเพื่อให้ประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ น้ ีอยูเ่ สมอ โดยตรัสว่า จงทาอย่างนี้ให้
เป็ นที่ระลึกถึงเรา (1 คร. 11:25) ทุกวันนี้ เราประกอบพิธีศีลมหาสนิท และจะกระทํา
ต่อไปจนกว่าจะสิ้ นยุค พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ น้ ี เรี ยกว่า พิธีสักการะบูชาศีลมหาสนิท
ในช่วงอาหารคํ่ามื้อสุ ดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ พระผูช้ ่วยให้รอดทรงเผยกับพวก
อัครสาวกว่า คนหนึ่งในพวกเขาจะทรยศพระองค์ พวกเขาต่างเศร้าโศกและไม่สบาย
ใจ มองหน้ากัน พวกเขาพากันทูลถามพระองค์ดว้ ยความกลัว โดยยูดาสทูลถามว่า
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“เป็ นข้าพระองค์หรื อ พระเจ้าข้า ใช่ขา้ พระองค์หรื อเปล่า พระอาจารย์เจ้าข้า” พระ
ผูช้ ่วยให้รอดตรัสตอบเขาอย่างแผ่วเบาว่า “ท่านพูดออกมาแล้ว” แต่ไม่มีใครได้ยนิ
แล้วเปโตรก็กวักมือเรี ยกยอห์นที่เอนกายลงข้างพระผูช้ ่วยให้รอด ถามเขาว่า “จงบอก
เราเถิด ว่าพระองค์ตรัสหมายถึงใคร พวกไหน” ยอห์นหมอบลงใกล้พระอุระของพระ
ผูช้ ่วยให้รอด ทูลกระซิ บพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า ท่านหมายถึงผูใ้ ดหรื อ” พระเยซู
คริ สต์ตรัสตอบเบา ๆ ว่า “เขาคือคนที่เราเอาอาหารคํานี้ จิม้ แล้วยืน่ ให้” แล้วพระองค์
ทรงเอาอาหารคํานั้นจิ้มเกลือในจาน ประทานให้ยดู าสบุตรซี โมน อิสคาริ โอท และ
ตรัสกับเขาว่า “ท่านจะทําอะไร ก็จงทําเร็ ว ๆ เถิด”
เวลานี้ ไม่มีใครบนโต๊ะเสวยทราบว่าทําไมพระองค์จึงตรัสเช่นนั้นกับยูดาส
บางคนคิดว่าพระเยซูคงตรัสกับยูดาสว่า
“จงไปซื้ อสิ่ งที่เราต้องการสําหรับงาน
เทศกาลนี้เถิด” หรื อบางคนก็คิดว่า คงตรัสกับยูดาสว่าเขาควรจะให้ทานแก่คนจนบ้าง
เพราะยูดาสมีถุงเงิน ดังนั้นแล้ว เมื่อเขารับอาหารคํานั้นแล้ว ก็รีบออกไปทันที เวลา
นั้นคํ่าแล้ว
พระเยซูคริ สต์ตรัสกับพวกสาวกต่อไปว่า “ลูกเอ๋ ย เราจะยังอยูก่ บั พวกเจ้าอีก
สักพัก เราให้บญั ญัติใหม่แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักกันและกัน อย่างที่เรารักพวกเจ้า
ถ้าท่านทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้ แหละคนทั้งปวงก็จะรู ้ได้วา่ เจ้าทั้งหลายเป็ นสาวก
ของเรา นี่เป็ นความรักที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของมนุษย์ คือการมอบชีวติ ของตนแก่มิตรสหาย
ถ้าพวกเจ้าทําตามบัญญัติของเรา ก็ถือว่าพวกเจ้าเป็ นมิตรสหายของเรา”
ระหว่างการปฏิสันถาร พระเยซูคริ สต์ทรงทํานายกับพวกสาวกว่า พวกเขา
ทุกคนจะเดือดร้อนอันเนื่องมาจากพระองค์ในคืนนั้น ทุกคนจะหนีกระเจิดกระเจิง
และทอดทิ้งพระองค์ อัครสาวกเปโตรประกาศว่า “แม้คนทั้งปวงจะทิ้งพระองค์ แต่ขา้
พระองค์ไม่มีทางทําเช่นนั้น”
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พระผูช้ ่วยให้รอดจึงตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริ งแก่ทา่ นว่า ในคืนนี้ เอง
ก่อนไก่จะขันสองหน ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง และบอกว่าไม่รู้จกั เรา”
แต่เปโตรทูลด้วยความกระตือรื อล้นเพื่อรับประกันกับพระองค์วา่ “ถึงแม้ขา้ พระองค์จะต้องตายกับพระองค์ ข้าพระองค์ก็ไม่มีวนั ที่จะปฏิเสธพระองค์” พวก
สาวกทุกคนก็ทูลเช่นเดียวกันนั้น อย่างไรก็ตาม ถ้อยพระวาจาของพระองค์ก็ทาํ ให้
พวกเขาเสี ยใจ พระองค์จึงทรงปลอบโยนพวกเขา ตรัสว่า “อย่าได้ทุกข์ใจเลย เจ้าจง
เชื่อในพระเจ้า (พระบิดา) และเชื่อในเรา (พระบุตรของพระเจ้า)”
พระผูช้ ่วยให้รอดทรงสัญญากับพวกสาวกว่า พระองค์จะทรงส่ งผูท้ รงปลอบ
ประโลมและอาจารย์องค์หนึ่งจากพระบิดา เพื่อแทนที่พระองค์ นัน่ คือ พระวิญญาณ
บริ สุ ท ธิ์ ทั้ง นี้ พระองค์ต รั ส ว่า “เราจะสวดภาวนาต่ อ พระบิ ด า และพระองค์จ ะ
ประทานผูท้ รงปลอบประโลมอี กองค์หนึ่ งมาให้เจ้า นัน่ คื อพระวิญญาณแห่ งความ
จริ ง ผูท้ ี่ โลกไม่อาจต้อนรั บพระองค์ได้ เนื่ องจากมิ ได้แลเห็ นหรื อรู ้ จกั พระองค์ แต่
พวกเจ้า รู้ จ ัก พระองค์ เพราะพระองค์ ส ถิ ต อยู่ ก ับ เจ้า และประทับ อยู่ ใ นตัว เจ้า ”
หมายความว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงสถิตอยูก่ บั ผูท้ ี่มีความเชื่ อในพระเยซู คริ สต์
และคริ สตศาสนจักร อย่างแท้จริ ง อี กหน่ อยหนึ่งโลกก็จะไม่ เห็นเรา แต่ ท่านทั้งหลาย
จะเห็ น เรา เพราะเราด ารงอยู่ (เราคื อ ชี วิ ต ความตายนั้น ไม่ อ าจพิ ชิ ต เราได้) ท่ า น
ทั้งหลายก็จะดารงอยู่ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผ้ ทู รงปลอบประโลม และเป็ นผู้ที่พระบิดาจะทรงส่ งมาในนามของเรา นั้น จะทรงสอนท่ านทั้งหลายทุกสิ่ ง และจะให้ ท่าน
ระลึ กถึ งทุกสิ่ งที่ เราได้ กล่ าวไว้ แก่ ท่านแล้ ว พระวิ ญญาณบริ สุทธิ์ ผ้ ูเป็ นพระวิญญาณ
แห่ งความจริ งนั้น มาจากพระบิ ด า พระองค์ จะทรงเป็ นพยานให้ แก่ เรา และท่ าน
ทั้งหลายก็จะเป็ นพยานด้ วย เพราะว่ าท่ านอยู่กับเราตั้งแต่ แรกแล้ ว (ยอห์น 15:26-27)
พระเยซูคริ สต์ยงั ได้ทรงพยากรณ์ต่อไปว่า พวกสานุ ศิษย์ของพระองค์จะต้อง
ทุกข์ทรมานจากความชัว่ ร้ายและถูกข่มเหงจากผูค้ น เพราะพวกเขา (เหล่าสาวก) เชื่อ
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ในพระองค์ “พวกเจ้าพบความสับสนวุน่ วายในโลก แต่ขอเจ้าจงยินดีเถิด” พระผูช้ ่วย
ให้รอดตรัส “เราพิชิตโลกแล้ว” (ชนะความชัว่ ร้ายในโลก)
พระเยซู คริ สต์ทรงสรุ ปการสนทนาด้วยการสวดภาวนาเพื่อเหล่าสาวกของ
พระองค์และบรรดาผูท้ ี่เชื่ อในพระองค์ ให้พระบิดาแห่ งสวรรค์ทรงทําให้พวกเขา
มัน่ คงในความเชื่อ ความรัก และให้พวกเขา เป็ นหนึ่งเดียวกัน
เมื่อพระองค์เสวยพระกายาหารคํ่าเรี ยบร้ อยแล้ว ในระหว่างการปฏิ สันถาร
พระองค์ทรงลุกขึ้นพร้อมกับสาวกทั้งสิ บเอ็ดคน พวกเขาร้องเพลงสรรเสริ ญพระองค์
แล้วพระองค์ทรงเดินข้ามหุ บเขาคีดรอนไปยังภูเขามะกอกเทศ เสด็จเข้าไปไนสวน
เกทเสมนี
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 26:17-35; นักบุญมาระโก 14:1231; นักบุญลูกา 22:7-39; นักบุญยอห์ น 13, 14, 15, 16, 17 และ 18:1
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พระเยซูคริสต์ ทรงสวดภาวนาในสวนเกทเสมนี และทรงถูกจับกุม

พระองค์ทรงสวดภาวนาในสวนเกทเสมนี

พระเยซูคริ สต์เสด็จเข้าไปในสวนเกทเสมนี ตรัสกับพวกสาวกว่า “จงนัง่ อยูท่ ี่นี่ขณะ
เมื่อเราไปสวดภาวนาทางโน้น”
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พระองค์ทรงพาเปโตร ยากอบ และ ยอห์น เดินลึกเข้าไปในสวนกับพระองค์
ด้วย พระองค์โทมนัสและทรงวิตกยิง่ นัก พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “วิญญาณเรา
เศร้าโศกเจียนตาย พวกเจ้าจงเฝ้ าเราอยูท่ ี่นี่เถิด” แล้วเสด็จดําเนิ นไปอีกหน่อยหนึ่ง
ทรงซบพระพักตร์ ลง สวดภาวนาว่า “พระบิดาของลูก หากเป็ นไปได้ ขอให้ถว้ ยนี้
เลื่อนพ้นไปจากลูกเถิด แต่มิใช่เพื่อความปรารถนาของลูก หากแต่ให้เป็ นไปตาม
พระทัยของพระองค์เถิด”
เมื่อได้สวดภาวนาดังนี้แล้ว พระเยซูคริ สต์จึงเสด็จกลับไปยังสาวกทั้งสาม
และทรงพบว่าพวกเขานอนหลับอยู่ จึงตรัสว่า “พวกเจ้าเฝ้ าเราสักชัว่ โมงก็ไม่ได้หรื อ
ขอพวกเจ้าจงเฝ้ าระวังและสวดภาวนาเพื่อจะได้ไม่เดินเข้าหาการล่อลวงเถิด” แล้ว
พระองค์เสด็จไปสวดภาวนาเป็ นครั้งที่สอง เมื่อเสด็จกลับมาก็ทรงพบพวกเขานอน
หลับอยูอ่ ีก เพราะตาเขาลืมไม่ข้ ึนและไม่ทราบว่าจะทูลตอบพระองค์ประการใดดี

ยูดาสอายัดพระองค์ในสวน
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พระองค์เสด็จออกไปสวดภาวนาเป็ นครั้งที่สาม ตรัสคําเหมือนคราวก่อน
แล้วทูตสวรรค์ก็ปรากฏแก่พระองค์ ถวายพระกําลังแด่พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเป็ น
ทุกข์มากนัก ก็ยงิ่ สวดภาวนาอย่างจริ งจังมากขึ้นไปอีก พระเสโทของพระองค์เป็ น
เหมือนโลหิ ตไหลจากพระขนงลงสู่ พ้นื ดิน
เมื่อพระองค์สวดภาวนาเสร็ จก็ทรงลุกขึ้น เสด็จมาถึงเหล่าสาวก ตรัสว่า
“ทําไมพวกเจ้ายังนอนหลับพักผ่อนกันอยูเ่ ล่า พอเถิด ได้เวลาซึ่ งบุตรมนุษย์ตอ้ งถูก
อายัดไว้ในมือคนบาปแล้ว ลุกขึ้นไปกันเถิด ผูท้ ี่อายัดเรามาใกล้แล้ว”
พระองค์ยงั ตรัสไม่ทนั ขาดคํา ยูดาสผูท้ รยศเดินเข้ามาพร้อมหมู่คน ในมือถือ
โคมถือไต้และเครื่ องอาวุธไปที่นนั่ ด้วย คนพวกนี้เป็ นทหารกับเจ้าหน้าที่ ที่ถูกส่ งมา
โดยพวกมหาปุโรหิ ตและพวกฟาริ สี เพื่อจับกุมพระองค์ ยูดาสพูดกับพวกนั้นว่า “เรา
จะจูบคํานับผูใ้ ดก็เป็ นผูน้ ้ นั แหละ จงจับกุมเขาเสี ย”

สวนเกทเสมนีในปัจจุบนั
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ขณะนั้นยูดาสตรงเข้ามาหาพระองค์ “พระอาจารย์เจ้าข้า” แล้วจูบคํานับ
พระองค์
พระเยซูคริ สต์ตรัสกับเขาว่า “สหายเอ๋ ย ใยเจ้ามาที่นี่ เจ้าจะอายัดบุตรมนุษย์
ด้วยการจูบหรื อ”
พระผูช้ ่วยให้รอดตรัสเช่นนี้ก็เพื่อให้ยดู าสสํานึกบาปเป็ นครั้ง
สุ ดท้าย
พระเยซูคริ สต์ทรงทราบถึงทุกสิ่ งที่จะเกิดกับพระองค์
ข้างหน้าหมู่คน ตรัสถามพวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายมาหาใคร”

ก็เสด็จออกมา

พวกเขาทูลตอบว่า “มาหาเยซูแห่งนาซาเร็ ธ”
พระผูช้ ่วยให้รอดตรัสกับเขาว่า “เราคือผูน้ ้ นั แหละ”
เมื่อพวกทหารและเจ้าหน้าที่ได้ยนิ ดังนั้นก็ถอยหลังและล้มลงกับพื้น ครั้น
เมื่อคลายความกลัวแล้วก็ลุกขึ้นด้วยความรู ้สึกสับสน พยายามเข้าไปจับกุมพวกสาวก
ของพระคริ สต์
พระผูช้ ่วยให้รอดตรัสถามพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่า “ท่านมาหาใคร”
พวกเขาทูลตอบว่า “มาหาเยซู ชาวนาซาเร็ ธ”
พระผูช้ ่วยให้รอดตรัสตอบว่า “เราบอกท่านแล้วว่าเราคือผูน้ ้ นั
แสวงหาเรา ก็จงปล่อยคนเหล่านี้ไปเถิด”

ถ้าท่าน

พวกทหารและเจ้าหน้าที่ จึงดาหน้า กันเข้ามาจับ และพันธนาการพระเยซู คริ ส ต์ไ ว้ บรรดาอัค รสาวกต้องการปกป้ องอาจารย์ของตน ซี โมนเปโตรชัก ดาบ
ออกมาแทงทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิ ตแล้วตัดหูขา้ งขวาของผูน้ ้ นั ขาดไป
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แต่พระเยซูคริ สต์ตรัสกับเปโตรว่า “จงเอาดาบของท่านใส่ ฝักเสี ย ด้วยว่า
บรรดาผูถ้ ือดาบจะต้องพินาศเพราะดาบ ท่านคิดว่าเราจะทูลขอพระบิดาของเราไม่ได้
หรื อ และในครู่ เดียวพระองค์จะประทานทูตสวรรค์แก่เรากว่าสิ บสองกอง แต่ถา้
เช่นนั้น พระคัมภีร์ที่วา่ จําจะต้องเป็ นอย่างนี้ จะสําเร็ จได้อย่างไร เราจะไม่ดื่มถ้วย
(แห่งความทุกข์ทรมาน) ซึ่ งพระบิดาของเราประทานแก่เรา (เพื่อช่วยผูค้ นให้รอด)
อย่างนั้นหรื อ”
เมื่อพระเยซูคริ สต์ตรัสเช่นนั้นแล้ว ก็ทรงสัมผัสใบหูของมัลคัสเพื่อทรงรักษา
เขาให้หายและเขาก็หาย และก็ทรงมอบพระองค์เองโดยสมัครพระทัยเข้าสู่ เงื้อมมือ
ศัตรู ของพระองค์
ฝ่ ายพระเยซูคริ สต์ทรงหันไปตรัสแก่พวกมหาปุโรหิ ต พวกนายทหารรักษา
พระวิหาร และพวกผูอ้ าวุโสของพวกยิวว่า “ท่านทั้งหลายเห็นเราเป็ นโจรหรื อจึงถือ
ดาบถือตะบองออกมา เมื่อเราอยูก่ บั ท่านทั้งหลายในบริ เวณพระวิหารทุก ๆ วัน ท่านก็
มิได้ยนื่ มือออกจับเรา แต่นี่เป็ นเวลาของท่านและเป็ นอํานาจแห่งความมืด”
พวกทหารจับกุมพระผูช้ ่วยให้รอด และนําพระองค์ไปหามหาปุโรหิ ต ฝ่ าย
พวกอัครสาวกพากันทอดทิ้งพระองค์และหลบหนีไปด้วยความกลัว มีเพียงยอห์น
และเปโตรสองคนเท่านั้นที่ติดตามพระองค์ไปอยูห่ ่าง ๆ
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิว 26:36-56; นักบุญมาระโก 14:3252; นักบุญลูกา 22:40-53; นักบุญยอห์น 18:1-12
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คาตัดสินของสภาต่ อพระเยซูคริสต์
พวกทหารนําพระเยซูคริ สต์ที่ทรงถูกพันธนาการไปหามหาปุโรหิ ตอาวุโสผู้
หนึ่งชื่ออันนาส ซึ่ งในเวลานั้นเขาอยูใ่ นวัยเกษียณและไม่ได้ทาํ งานให้วหิ ารแล้ว มหา
ปุโรหิ ตผูน้ ้ ีพยายามกล่าวหาพระองค์ จึงได้ทาํ การสอบสวนพระเยซูคริ สต์เกี่ยวกับการ
สอนของพระองค์และเกี่ยวกับพวกสาวกของพระองค์
พระผูช้ ่วยให้รอดตรัสตอบท่านว่า “เราได้กล่าวให้โลกฟังโดยเปิ ดเผย เราสั่ง
สอนเสมอทั้งในธรรมศาลาและที่ในบริ เวณพระวิหาร ที่พวกยิวเคยชุมนุมกัน เรา
ไม่ได้สอนสั่งสิ่ งใดอย่างลับ ๆ เลย ท่านถามเราทําไม จงถามผูท้ ี่ได้ฟังเราว่า เราได้พดู
อะไรกับเขา เขารู ้วา่ เราสอนอะไร”

การไต่สวนพระองค์ต่อหน้าปุโรหิ ต
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เจ้าหน้าที่คนหนึ่ งของมหาปุโรหิ ตนั้นยืนอยู่ที่นนั่ ได้ตบพระพักตร์ พระเยซู
แล้วพูดว่า “เจ้าตอบมหาปุ โรหิ ตอย่างนั้นหรื อ” พระเยซู ทรงหันไปตรัสตอบเขาว่า
“ถ้าเราพูดผิด จงเป็ นพยานในสิ่ งที่ผดิ นั้น แต่ถา้ เราพูดถูกแล้วท่านตบเราทําไม”
เมื่อมหาปุโรหิตอันนาสซักถามจบแล้ว พระเยซูคริ สต์ทรงถูกพันธนาการไป
ที่ลานบ้านของคายาฟาส ผูเ้ ป็ นบุตรเขยของอันนาส

พระเยซูทรงแบกพระกางเขน

คายาฟาส เป็ นมหาปุโรหิ ตประจําการในปี นั้น เขาเป็ นผูแ้ นะให้สภาตัดสิ น
ประหารพระเยซูคริ สต์ โดยกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายไม่รู้อะไรเสี ยเลย และไม่รู้วา่ มัน
จะเป็ นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย ถ้าจะให้คนตายเสี ยคนหนึ่ง แทนที่จะทําให้คนทั้ง
ชาติตอ้ งพินาศ”
ยอห์น อัครสาวกผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ ชี้ ให้เห็น ความสาคัญของมหาปุโรหิตระดับสู ง
โดยอธิ บายว่า แม้มหาปุโรหิ ตคายาฟาสจะวางแผนปลงพระชนม์พระองค์ แต่เขาก็ไม่
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สู ้จะเต็มใจทํานายเกี่ ยวกับพระผูช้ ่ วยให้รอดว่าพระองค์จะต้องทรงทุกข์ทรมานเพื่อ
กอบกูค้ นทั้งหลาย อัครสาวกยอห์นจึงกล่าวว่า “เขามิได้ กล่ าวอย่ างนั้นตามใจชอบ แต่
เพราะว่ าเขาเป็ นมหาปุโรหิตประจาการในปี นั้น จึงกล่ าวเป็ นคาพยากรณ์ ว่าพระเยซู
จะสิ้ นพระชนม์ แทนชนชาตินั้น และเขาเสริ มว่า และมิใช่ แทนชนชาตินั้นอย่ างเดียว
(หมายถึงชาวยิว เพราะคายาฟาสพูดถึงแต่ชนชาติยิวเท่านั้น) แต่ เพื่อจะรวบรวมบุตร
ทั้งหลายของพระเจ้ า (คนนอกศาสนา) ที่กระจัดกระจายไปนั้น ให้ เป็ นพวกเดียวกัน
(ยอห์น 11: 49-52)
ในคืนนั้น สมาชิกสภาจํานวนมากมาชุมนุมกันที่บา้ นของมหาปุโรหิ ตคายาฟาส เวลานั้น สภาซึ่ งเป็ นศาลฎีกา มีการประชุมที่พระวิหารอยูเ่ ป็ นนิจ พวกผูอ้ าวุโส
และพวกอาลักษณ์ชาวยิวก็มาร่ วมด้วย ทุกคนต่างเห็นพ้องกันมาก่อนหน้าแล้วว่าจะ
ตัดสิ นพระเยซูคริ สต์ให้ถึงแก่พระชนม์ชีพ การทําเช่นนั้นได้ก็จะต้องหาความผิดที่
ต้องถูกลงโทษถึงตาย แต่ไม่มีใครหาความผิดของพระองค์ได้ พวกเขาจึงจ้างพยาน
เท็จให้กล่าวหาพระเยซูคริ สต์ พวกพยานเท็จหลายคนก้าวออกมาข้างหน้า แต่ก็ไม่อาจ
หาเรื่ องปรักปรําพระเยซูคริ สต์ได้ ในที่สุด พยานเท็จสองคนก็ออกมากล่าวว่า “เราได้
ยินคนนี้กล่าวว่า ‘เราจะทําลายพระวิหารนี้ที่สร้างไว้ดว้ ยมือมนุษย์ และในสามวันจะ
สร้างขึ้นอีกวิหารหนึ่ง ซึ่ งไม่ทาํ ด้วยมือมนุษย์เลย’” แต่คาํ ให้การเช่นว่านั้นไม่เพียง
พอที่จะตัดสิ นประหารชีวติ พระองค์ได้ พระเยซูคริ สต์มิได้ตรัสตอบใด ๆ กับพวก
พยานเท็จเหล่านี้
มหาปุโรหิ ตคายาฟัสลุกขึ้นทูลถามว่า “ท่านไม่แก้ตวั ในข้อหาที่พยานเขาตั้ง
มานี้หรื อ” แต่พระองค์นิ่งอยูม่ ิได้ตอบประการใด
คายาฟัสทูลพระองค์วา่ “เราให้ท่านสาบานโดยอ้างพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่
ให้บอกเราว่าท่านเป็ นพระคริ สต์ พระบุตรของพระเจ้าหรื อไม่”
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พระเยซูคริ สต์ตรัสตอบว่า “ท่านว่าถูกแล้ว และยิง่ กว่านั้นอีกเราบอกท่าน
ทั้งหลายว่าในเวลาเบื้องหน้านั้น ท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นงั่ ข้างขวาของผู้
ทรงฤทธานุภาพ และเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้ าสวรรค์”
ขณะนั้นท่านมหาปุโรหิ ตจึงฉี กเสื้ อของตน เป็ นการแสดงความโกรธและ
หวาดกลัว กล่าวว่า “เราต้องการพยานอะไรอีกเล่า ท่านทั้งหลายได้ยนิ เขาพูดหมิ่น
ประมาทพระเจ้า (ว่าพระองค์ผทู ้ รงเป็ นมนุษย์ เรี ยกพระองค์เองว่าเป็ นพระบุตรของ
พระเจ้า) แล้ว ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไร คนทั้งปวงก็ตอบว่า “ควรปรับโทษถึง
ตาย”

แสดงอาการดูถูกพระองค์
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เมื่อพวกเขาพาพระองค์ไปควบคุม บางคนก็ถ่มนํ้าลายรดพระองค์ พวกชายที่
จับพระองค์ก็เยาะเย้ยและตีพระองค์ บางคนตบพระพักตร์ พระองค์ พลางหัวเราะว่า
“เจ้าพระคริ สต์ จงเผยให้เรารู ้วา่ ใครตบเจ้า” พระเยซูคริ สต์ทรงอดทนต่อการดูหมิ่นนี้
โดยไม่ทรงตรัสอะไร
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 26:57-68; 27:1 นักบุญมาระโก
14:53-65, 15:1; นักบุญลูกา 22:54, 63-71; นักบุญยอห์ น 18:12-14, 19-24

อัครสาวกเปโตรปฏิเสธพระองค์
เมื่อพวกเขาพาพระองค์ไปบ้านของมหาปุโรหิ ตนั้น อัครสาวกยอห์นเดินเข้า
มาในศาล พวกมหาปุโรหิ ตรู ้จกั เขาดี แต่เปโตรยังยืนอยูข่ า้ งนอก ยอห์นจึงบอกสาวใช้
ที่เฝ้ าประตูให้พาเปโตรเข้ามา
เมื่อสาวใช้คนนั้นพบเปโตร ก็ถามเขาว่า “ท่านไม่ได้เป็ นหนึ่งในพวกสาวก
ของชายผูน้ ้ ี (พระเยซูคริ สต์) ด้วยหรอกหรื อ”
แต่เปโตรตอบว่า “ข้าไม่ได้เป็ น”
คืนนั้นอากาศหนาว
พวกเจ้าหน้าที่จึงนัง่ ลงผิงไฟที่ก่อไว้กลางลานบ้าน
เปโตรก็ร่วมผิงไฟด้วย สักพักหนึ่งสาวใช้อีกคนเห็นเขานัง่ ผิงไฟ ก็บอกพวกทหารว่า
“ชายคนนี้ได้อยูก่ บั เยซูแห่งนาซาเร็ ธด้วยเหมือนกัน”
แต่เปโตรปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งว่า “หญิงเอ๋ ย ข้าไม่รู้จกั เขา”
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เปโตรปฏิเสธพระองค์

หลังจากนั้นเกือบหนึ่งชัว่ โมง ก็มีอีกคนหนึ่งมายืนยันอีกว่า “เจ้าเป็ นคนหนึ่ง
ในพวกนั้นแน่แล้ว ด้วยสําเนี ยงของเจ้าส่ อว่าเจ้าเป็ นชาวกาลิลี” ส่ วนคนใช้คนหนึ่ง
ของมหาปุโรหิ ตที่เป็ นญาติของมัลคัสที่ถูกเปโตรตัดหู ก็มาว่าแก่เปโตรว่า “ข้าเห็นเจ้า
อยูใ่ นสวนกับเขาเมื่อครานั้นมิใช่หรื อ”
เปโตรก็สบถสาบานใหญ่วา่ “ข้าไม่รู้จกั คนที่เจ้าพูดถึง” ทันใดนั้นไก่ก็ขนั
เปโตรจึงระลึกถึงคําที่พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ก่อนไก่ขนั วันนี้ เจ้าจะปฏิเสธเราสาม
ครั้ง” พระองค์ซ่ ึงประทับอยูก่ บั พวกทหารในศาลทรงหันมาทอดพระเนตรเปโตร
สายพระเนตรของพระองค์ทรงมองทะลุเข้าไปในหัวใจของเปโตร เขาก็วงิ่ ออกไป
ร้องไห้อย่างขมขื่นต่อบาปที่โง่เขลาของตนด้วยความละอายและสํานึกบาป
เปโตรไม่เคยลืมความผิดของตนนับแต่น้ นั
นักบุญคลีเมนท์สาวกคนหนึ่ง
ของเปโตรกล่าวว่า ตลอดเวลาที่เหลืออยูใ่ นชีวิตของเปโตรนั้น คราใดที่ไก่ขนั ตอน
เที่ยงคืน ท่านจะคุกเข่าลงร้องไห้ฟูมฟายเสี ยใจที่ได้ปฏิเสธพระองค์ แม้วา่ พระองค์เอง
ได้ยกโทษให้เขาทันทีเมื่อทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วก็ตาม คําสอนที่สืบทอดกัน
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มายังคงสงวนไว้วา่
เจ็บปวดอยูเ่ สมอ

509

นัยน์ตาของอัครสาวกเปโตรนั้นแดงกํ่าจากการร้องไห้อย่าง

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 26:69-75; นักบุญมาระโก 14:6672; นักบุญลูกา 22:55-62; นักบุญยอห์ น 18:15-18, 25-27

มรณกรรมของยูดาส
เมื่อถึงเช้าวันศุกร์ ทันทีที่พวกหัวหน้าปุโรหิต ผูอ้ าวุโส และ อาลักษณ์
ประชุมสภากัน พวกเขาเบิกองค์พระเยซูคริ สต์เพื่อตัดสิ นประหารชีวติ ของพระองค์
อีกครั้งหนึ่ง ด้วยข้อหาที่พระองค์ทรงเรี ยกพระองค์เองว่าเป็ นพระคริ สต์ พระบุตร
ของพระเจ้า
เมื่อยูดาสผูอ้ ายัดพระองค์เห็นว่าพระองค์ตอ้ งถูกพิพากษาประหารชีวิต ก็
เข้าใจแล้วว่าสิ่ งที่ตนทํานั้นร้ายแรงนัก เขาอาจจะไม่เคยคาดว่าพระองค์จะทรงถูก
ตัดสิ นเช่นนั้น หรื อคิดว่าพระคริ สต์จะทรงยอม หรื อพระองค์จะทรงใช้ปาฏิหาริ ยใ์ ห้
พระองค์เองรอดพ้นจากศัตรู
ยูดาสตระหนักแล้วว่าความโลภของตนทําให้เกิด
เรื่ องราวขึ้น จิตใจของเขาเผชิ ญกับความผิดอันเจ็บปวด จึงเดินไปหาพวกมหาปุโรหิ ต
และพวกผูอ้ าวุโสเพื่อนําเหรี ยญเงินสามสิ บเหรี ยญไปคืน พลางกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้
ทําบาป ที่ได้อายัดคนบริ สุทธิ์ มาให้ถึงความตาย”
คนเหล่านั้นจึงกล่าวว่า “การนั้นไม่ใช่ธุระอะไรของเรา มันเป็ นเรื่ องของเจ้า”
(หมายความว่า ตัวเจ้าเองจะต้องตอบคําถามถึงสิ่ งที่ตนเองทําลงไป)
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ยูดาขว้างเงินค่าอายัดคืน

แต่ยดู าสไม่ตอ้ งการที่จะสํานึ กบาปตามวิถีทางปกติที่อาศัยการสวดภาวนา
และการรํ่าไห้ต่อเบื้ องพระพักตร์ พระเจ้าผูท้ รงเมตตา จิ ตวิญญาณเขาเปี่ ยมล้นด้วย
ความสิ้ นหวังและหดหู่ จึงทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารต่อหน้าพวกมหาปุโรหิ ต แล้วเขา
ก็ออกไปผูกคอตาย พวกมหาปุโรหิ ตจึงเก็บเอาเงินนั้นมาแล้วว่า “เป็ นการผิดกฎหมาย
ที่จะเก็บเงินนั้นไว้ในคลังพระวิหาร เพราะนัน่ เป็ นเงินเปื้ อนเลือด” พวกเขาจึงปรึ กษา
ตกลงกันว่า ให้เอาเงินนั้นไปซื้ อทุ่งนาของช่างปั้ นหม้อ ไว้เป็ นที่ฝังศพคนต่างบ้านต่าง
เมือง (สุ สาน) เหตุฉะนั้น ภาษาฮีบรู จึงเรี ยกทุ่งนั้นว่า อะคาลเดมา แปลว่า “ทุ่งโลหิ ต”
ครั้งนั้นก็สําเร็ จตามพระวจนะที่ตรัสโดยเยเรมียผ์ เู ้ ผยพระวจนะ ซึ่ งว่า “แล้ว
เขารับเงินสามสิ บเหรี ยญซึ่ งเป็ นราคาของผูน้ ้ นั ที่เผ่าพันธุ์แห่ งอิสราเอลบางคนตีราคา
ไว้ แล้วไปซื้ อทุ่งของช่างปั้ นหม้อ”
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 27:3-10
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พระเยซูคริสต์ ทรงถูกไต่ สวนต่ อหน้ าปี ลาต
พวกมหาปุโรหิตและผูอ้ าวุโสชาวยิว ได้เห็นชอบให้ประหารชีวิตพระเยซู
คริ สต์แล้ว ลําพังแต่เพียงพวกเขานั้นไม่สามารถดําเนิ นการลงโทษได้หากไม่ได้รับ
การรับรองจากผูป้ กครองส่ วนภูมิภาค ได้แก่ผวู ้ า่ การของโรมันในแคว้นยูเดีย นามว่า
พอนติอสั ปี ลาต
เมื่อครั้งวันฉลองปั สกานั้น ปี ลาตอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม ไม่ไกลจากพระวิหาร
ใน ศาลปรีโทเรียม อันเป็ นบ้านของผูพ้ ิพากษา โดยหน้าบ้านนั้นเป็ นลานเปิ ดเรี ยกว่า
ลิโธสโทรทอส ซึ่ งภาษาฮีบรู และอาระเม็กเรี ยกว่า กับบาธา
เช้าวันศุ กร์ พวกมหาปุ โรหิ ตกับพวกผูอ้ าวุโสชาวยิวได้พาพระเยซู คริ สต์ที่
ทรงถูกพันธนาการไปให้ปีลาตไต่สวนเพื่อจะได้รับรองให้ลงโทษประหารชี วิตพระ
เยซู แต่พวกเขาไม่ได้เข้าไปในปรี โทเรี ยม เพื่อตนจะได้ไม่แปดเปื้ อนในการเข้าไปใน
บ้านของคนนอกศาสนาก่อนถึงวันปั สกา
ปี ลาตออกมาพบพวกเขาที่ลิโธสโทรทอสหรื อ “ลานปูนศิลา” ครั้นเห็นพวก
สมาชิกสภา จึงถามพวกเขาว่า “พวกท่านมีเรื่ องอะไรมาฟ้ องคนนี้”
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พระเยซูคริ สต์อยูต่ ่อหน้าปี ลาต

พวกเขาตอบว่า “ถ้าเขาไม่ใช่ผรู ้ ้าย พวกข้าพเจ้าก็คงจะไม่มอบเขาไว้กบั ท่าน”
ปี ลาตกล่าวแก่เขาว่า “พวกท่านจงเอาคนนี้ไปพิพากษาตามกฎหมายของท่าน
เถิด”
พวกเขากล่าวกับปี ลาตว่า “การที่พวกข้าพเจ้าจะประหารชีวติ คนใดคนหนึ่ง
นั้น เป็ นการผิดกฎหมาย” และกล่าวหาพระผูช้ ่วยให้รอดว่า “เราได้พบคนนี้ยยุ งชน
ชาติของเรา และห้ามมิให้ส่งส่ วยแก่ซีซาร์ และว่าตัวเองเป็ นพระคริ สต์กษัตริ ยอ์ งค์
หนึ่ง”
ปี ลาตจึงทูลถามพระเยซูคริ สต์วา่ “ท่านเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกยิวหรื อ”
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พระเยซูคริ สต์ตรัสตอบว่า “ก็ท่านว่าแล้วนี่” (หมายความว่า ถูกแล้ว เราเป็ น
กษัตริ ย)์
เมื่ อ พวกมหาปุ โ รหิ ต และพวกผู ้อ าวุ โ สกล่ า วโทษพระผู ้ช่ ว ยให้ ร อดนั้น
พระองค์ไม่ตรั สตอบอะไร ปี ลาตจึ งทูลถามพระองค์อีกครั้ งหนึ่ งว่า “ท่านไม่ตอบ
อะไรหรื อ ดูแน่ะ เขากล่าวความปรักปรําท่านหลายประการทีเดียว”
แต่พระเยซูมิได้ตรัสตอบประการใดอีก ปี ลาตอัศจรรย์ใจจึงเข้าไปในศาลปรี โทเรี ยมอีก และเรี ยกพระเยซูมาทูลถามว่า “ท่านเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกยิวหรื อ”
พระเยซูคริ สต์ตรัสตอบว่า “ท่านถามอย่างนั้นตามความเข้าใจของท่านเอง
หรื อ หรื อว่าคนอื่นบอกท่านถึงเรื่ องเรา”
ปี ลาตทูลตอบว่า “เราเป็ นยิวหรื อ ชนชาติของท่านเองและพวกมหาปุโรหิ ต
ได้อายัดท่านไว้กบั เรา ท่านทําผิดอะไร”

พระเยซูทรงพบกับปี ลาต
พระเยซูคริ สต์ตรัสตอบว่า “อาณาจักรของเรามิใช่โลกนี้ เพราะหากเป็ น
เช่นนั้นแล้ว คนของเราก็จะต่อสู ้เพื่อไม่ให้เราถูกอายัดให้พวกยิว แต่อาณาจักรของเรา
มิได้มาจากโลกนี้”
ปี ลาตจึงทูลถามพระองค์วา่ “ถ้าเช่นนั้นท่านก็เป็ นกษัตริ ยน์ ่ะสิ ”
พระเยซูคริ สต์ตรัสตอบว่า “ท่านพูดว่าเราเป็ นกษัตริ ย ์ เพราะเหตุน้ ีเราจึงเกิด
มาและเข้ามาในโลกเพื่อเป็ นพยานให้แก่สัจจะ คนทั้งปวงที่อยูฝ่ ่ ายสัจจะย่อมฟังเสี ยง
ของเรา”
เมื่อปี ลาตฟังคําของพระองค์ ก็ตระหนักว่าผูท้ ี่ยนื อยูเ่ บื้องหน้าเขานั้นเป็ นผู ้
แสดงสัจจะ เป็ นอาจารย์ของผูค้ น หาใช่ผตู ้ ่อต้านอํานาจของโรมไม่
ปี ลาตทูลถามพระองค์ว่า “สัจจะคืออะไร” ว่าแล้วก็เดิ นไปหาพวกยิวที่
ลิโธสโทรทอสอีกโดยไม่รอฟั งคําตอบ และกล่าวกับพวกเขาว่า “เราไม่เห็นชายคนนี้
มีความผิด”
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พวกมหาปุโรหิ ตและผูอ้ าวุโสกล่าวด้วยความขุ่นเคืองว่า “คนผูน้ ้ ียยุ งพลเมือง
ให้วนุ่ วาย และสั่งสอนทัว่ ตลอดยูเดีย ตั้งแต่กาลิลีจนถึงที่นี่”
เมื่อปี ลาตได้ยนิ ว่ามีการพูดถึงกาลิลี จึงถามว่า “คนนี้เป็ นชาวกาลิลีหรื อ” เมื่อ
ทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็ นคนอยูใ่ นท้องถิ่นของกษัตริ ยเ์ ฮโรด ท่านจึงส่ งพระองค์
ไปหาเฮโรดกษัตริ ยก์ าลิลี ที่บงั เอิญประทับอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มในเวลานั้น ปี ลาตดีใจ
ที่กนั ตัวเองออกจากคดีที่ไม่พึงปรารถนานี้
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 27:11-14; นักบุญมาระโก 15:1-5;
นักบุญลูกา 23:1-7; นักบุญยอห์ น 18:25-38

พระเยซูคริสต์ ต่อหน้ าเฮโรด
เฮโรด อันติปัส กษัตริ ยแ์ ห่งแคว้นกาลิลี ที่ได้ประหารยอห์นผูใ้ ห้รับบัพติศมา ได้ยนิ เรื่ องเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์มามากก็อยากพบพระองค์มานานแล้ว เมื่อพวก
เขานําพระเยซูคริ สต์ไปหาท่าน ท่านจึงดีใจมาก และหวังว่าคงจะเห็นพระองค์ทาํ
หมายสําคัญบ้าง ท่านจึงซักถามพระองค์เป็ นหลายข้อ แต่พระองค์หาทรงตอบ
ประการใดไม่ ฝ่ ายพวกมหาปุโรหิ ตและทหารยามที่ยนื อยูแ่ ถวนั้นก็กล่าวหาพระองค์
อย่างรุ นแรง
เฮโรดกับพวกทหารของท่านกระทําต่อพระองค์อย่างดูหมิ่นเยาะเย้ย เอาเสื้ อ
ที่งามยิง่ อันเป็ นสัญลักษณ์ของความบริ สุทธิ์ สวมให้พระองค์ และส่ งพระองค์กลับไป
หาปี ลาตอีก
ฝ่ ายปี ลาตกับเฮโรดคืนดีกนั ในวันนั้น ด้วยแต่ก่อนเป็ นศัตรู กนั
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญลูกา 23:8-12
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คาพิพากษาชี้ขาดของปี ลาตต่ อพระเยซูคริสต์

เมื่อพวกเขานําพระเยซูคริ สต์กลับไปหาปี ลาตอีกครั้ง
ฝูงชนจํานวนมาก
รวมทั้งพวกปุโรหิ ตและผูอ้ าวุโส ต่างมาชุมนุมกันอยูก่ ่อนแล้ว ปี ลาตจึงเรี ยกพวกมหา
ปุโรหิ ต ขุนนาง และประชาชน มาประชุมพร้อมกัน และกล่าวแก่พวกเขาว่า “ท่าน
ทั้งหลายได้พาคนนี้มาหาเรา ฟ้ องว่าเขาได้ยยุ งราษฎร ดูเถิด เราได้สืบถามต่อหน้าท่าน
ทั้งหลาย และไม่เห็นว่าคนนี้ มีความผิดในข้อหาที่ท่านทั้งหลายฟ้ องเขานั้น และเฮโรด
ก็ไม่เห็นว่าเขามีความผิดด้วย เพราะเฮโรดได้ส่งตัวเขากลับมายังเราอีกแล้ว ดูเถิด คน
นี้ไม่ได้ทาํ ผิดอะไรซึ่ งสมควรจะมีโทษถึงตาย เหตุฉะนั้น เมื่อเราเฆี่ยนเขาแล้ว เราก็จะ
ปล่อยเสี ย”
ตามธรรมเนียมของชาวยิวนั้น ในเทศกาลปั สกาจะมีการปล่อยนักโทษคน
หนึ่งให้แก่หมู่ชนตามใจชอบ ปี ลาตจึงถือโอกาสถามพวกเขาว่า “พวกท่านมีธรรม
เนียมให้เราปล่อยนักโทษคนหนึ่งให้แก่ท่านในเทศกาลปั สกา ท่านทั้งหลายปรารถนา
จะให้เราปล่อยกษัตริ ยข์ องพวกยิวให้แก่ท่านหรื อไม่” ปี ลาตแน่ใจว่าพวกเขาจะขอให้
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ปล่อยพระเยซู เพราะท่านรู ้อยูแ่ ล้วว่า พวกมหาปุโรหิ ตได้อายัดพระองค์ไว้ดว้ ยความ
อิจฉา
ขณะเมื่อปี ลาตนัง่ ว่าราชการอยูน่ ้ นั ภรรยาของท่านได้ใช้คนมาเรี ยนว่า “อย่า
พัวพันกับคนชอบธรรมนั้นเลย ด้วยว่าวันนี้ ดิฉนั ฝันร้าย ไม่มีความสบายใจเพราะท่าน
ผูน้ ้ นั ”
ในขณะนั้น พวกมหาปุโรหิ ตและผูอ้ าวุโสก็ยยุ งหมู่ชนให้ขอให้ปล่อยบาราบัส บาราบัสนั้นเป็ อาชญากรที่ข้ ึนชื่อ เขาติดคุกอยูเ่ พราะได้ก่อจราจลในเมืองและฆ่า
คน
หมู่ชนที่ถูกพวกผูอ้ าวุโสยุยงนั้นก็ร้องตะโกนว่า
เรา”

การโบยตีพระเยซูคริ สต์

“จงปล่อยบาราบัสมาให้
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ปี ลาตต้องการปล่อยพระเยซูไป จึงถามยํ้ากับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่า “ในสอง
คนนี้ เจ้าจะให้เราปล่อยคนไหน บาราบัสหรื อพระเยซูผไู ้ ด้ชื่อว่าเป็ นพระคริ สต์”
พวกเขาตะโกนว่า “อย่าปล่อยคนนี้ แต่จงปล่อยบาราบัส”
ฝ่ ายปี ลาตจึงถามพวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายจะให้เราทําอย่างไรแก่คนนี้ผไู ้ ด้
ชื่อว่าเป็ นพระคริ สต์”
พวกเขาร้องว่า “ตรึ งเขาเสี ยที่กางเขนเถิด”
ปี ลาตจึงถามพวกเขาอีกครั้งหนึ่งว่า “ตรึ งทําไม เขาได้ทาํ ผิดประการใด เรา
ไม่เห็นเขาทําผิดอะไรที่สมควรจะมีโทษถึงตาย เหตุฉะนั้นเมื่อเราเฆี่ยนเขาแล้วก็จะ
ปล่อยเสี ย”
ฝ่ ายคนทั้งปวงก็เร่ งเร้าเสี ยงดังยิง่ ขึ้น “ตรึ งเขาเสี ยที่กางเขนเถิด ให้เขาจงถูก
ตรึ งกางเขนเถิด”
ปี ลาตยังคิดว่าตนจะเรี ยกร้ องความสงสารจากประชาชนให้มีต่อพระคริ สต์
ได้ จึงสั่งให้ทหารเฆี่ ยนพระองค์ แล้วนําพระองค์ไปในศาลา เปลื้ องฉลองพระองค์
ออกและเฆี่ยนพระองค์อย่างทารุ ณ พวกเขาเอาเสื้ อสี ม่วง (เสื้ อสี ม่วงสั้นไม่มีแขน มีที่
ผูก ตรงไหล่ ข ้า งขวา) มาสวมให้พ ระองค์ เอาหนามสานเป็ นมงกุ ฎสวมพระเศี ย ร
พระองค์ เอาไม้ออ้ ให้ทรงถือไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์แทนพระคฑา แล้ว
เยาะเย้ย พระองค์ด้วยการคุ ก เข่ า ลงเบื้ องพระพัก ตร์ พ ระองค์แ ละว่า “กษัต ริ ย ์ของ
พวกยิวเจ้าข้า ขอทรงพระเจริ ญ ” จากนั้นก็ถ่มนํ้าลายรดพระองค์แล้วเอาไม้ออ้ นั้นตี
พระเศียรและพระพักตร์ของพระองค์
หลังจากที่ปีลาตนําพระองค์ไปให้พวกยิวและกล่าวแก่คนทั้งหลายว่า “ดูเถิด
เราพาคนนี้ออกมามอบให้ท่านทั้งหลาย เพื่อให้ท่านรู ้วา่ เราไม่เห็นว่าเขามีความผิดสิ่ ง
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ใดเลย”
พระเยซูจึงเสด็จออกมาโดยทรงมงกุฎทําด้วยหนามและทรงเสื้ อสี ม่วง
ปี ลาตจึงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า “คนนี้ อย่างไรล่ะ” ปี ลาตกล่าวเช่นนั้นหมายความว่า
“เห็นไหม พระองค์ทรงถูกทรมานและถูกเหยียดหยาม” ด้วยหวังว่าพวกยิวจะสงสาร
พระองค์ แต่พวกศัตรู ของพระคริ สต์หาได้เป็ นเช่นนั้นไม่ เมื่อพวกมหาปุโรหิ ตและ
พวกเจ้าหน้าที่ได้เห็นพระองค์ เขาทั้งหลายจึงร้องว่า “ตรึ งเขาเสี ย ตรึ งเขาเสี ย”
ปี ลาตกล่าวแก่เขาว่า “พวกท่านเอาเขาไปตรึ งเองเถิด เพราะเราไม่เห็นว่าเขามี
ความผิดเลย”
พวกยิวตอบท่านว่า “พวกเรามีกฎหมาย และตามกฎหมายนั้นเขาควรจะตาย
เพราะเขาได้ต้ งั ตัวเป็ นพระบุตรของพระเจ้า”
ครั้นปี ลาตได้ยนิ ดังนั้นท่านก็ตกใจกลัวมากขึ้น ท่านเข้าไปในศาลปรี โทเรี ยม
อีก และทูลพระเยซูวา่ “ท่านมาจากไหน”

ประตูที่ปีลาตนําพระองค์ออกมาพบฝูงชนและกล่าวว่า “ดูเถิด ท่านผูน้ ้ ี”
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แต่พระผูช้ ่วยให้รอดมิได้ตรัสตอบประการใด
ปี ลาตจึงทูลพระองค์วา่ “ท่านจะไม่พดู กับเราหรื อ ท่านไม่รู้หรื อว่าเรามี
อํานาจที่จะปล่อยท่าน และมีอาํ นาจที่จะตรึ งท่านที่กางเขนได้”
แล้วพระเยซูคริ สต์ตรัสตอบท่านว่า “ท่านจะมีอาํ นาจเหนื อเราไม่ได้ นอกจาก
เบื้องบนจะประทานให้แก่ท่าน เหตุฉะนั้น ผูท้ ี่อายัดเราไว้กบั ท่าน จึงมีความผิด
มากกว่าท่าน” ตั้งแต่น้ นั ไป ปี ลาตก็หาโอกาสที่จะปล่อยพระเยซูคริ สต์
แต่พวกยิวร้องอึงว่า “ถ้าท่านปล่อยชายคนนี้ ท่านก็ไม่ใช่มิตรของซี ซาร์ ทุก
คนที่ต้ งั ตัวเป็ นกษัตริ ยก์ ็เป็ นปฏิปักษ์ต่อซี ซาร์ ” เมื่อปี ลาตได้ยนิ ดังนั้น ท่านจึงตัดสิ น
ลงโทษผูบ้ ริ สุทธิ์ ให้ถึงตาย
ตนเองจะได้ไม่เสี่ ยงอันตรายด้วยการถูกหาว่าไม่
จงรักภักดีต่อจักรพรรดิ์
ปี ลาตจึงพาพระเยซูคริ สต์ออกมา และนัง่ บัลลังก์พิพากษา ณ ที่เรี ยกว่า ลาน
ปูนศิลา กล่าวกับพวกยิวว่า “นี่คือกษัตริ ยข์ องท่านทั้งหลาย”
แต่เขาทั้งหลายร้องอึงว่า “เอาเขาไปเสี ย เอาเขาไปเสี ย ตรึ งเขาที่กางเขน”

ฝูชนร้องตะโกนให้ตรึ งกางเขน
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ปี ลาตพูดกับพวกเขาว่า “ท่านจะให้เราตรึ งกษัตริ ยข์ องท่านทั้งหลายที่กางเขน
หรื อ”
พวกมหาปุโรหิ ตตอบว่า “เราไม่มีกษัตริ ยอ์ ื่นใดนอกจากซี ซาร์ ”
ปี ลาตเห็นว่าไม่ได้การมีแต่จะเกิดวุน่ วายขึ้น ก็เอานํ้าล้างมือต่อหน้าหมู่ชน
แล้วว่า “เราไม่มีผดิ ด้วยโลหิ ตของคนนี้ เจ้ารับธุ ระเอาเองเถิด” (ให้เป็ นความผิดของ
เจ้าเถิด)

ปี ลาตชําระมือ

บรรดาหมู่ชนเรี ยนว่า “ให้โลหิ ตของเขาตกอยูแ่ ก่เรา ทั้งบุตรของเราด้วย”
หากชาวยิวและบรรดาลูกหลานของพวกเขาไม่สาํ นึกบาปแล้ว ก็จกั ต้องรับผิดชอบต่อ
ความตายของพระเยซูคริ สตเจ้า
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อันธพาลบาราบัสถูกปล่อยตัว

ปี ลาตจึงปล่อยบารับบัสให้พวกเขา

และส่ งพระเยซูคริ สต์ให้พวกเขาตรึ ง

กางเขน
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 27:15-26; นักบุญมาระโก 15:615; นักบุญลูกา 23:13-25; นักบุญยอห์ น 18:39-40. และ 19:1-16

ถนนสู่ กลโกธา(ภูเขากะโหลศรีษะ)
เนื่องจากพระเยซูคริ สต์ทรงถูกพิพากษาให้ทรงถูกตรึ งกางเขน พระองค์จึง
ทรงถูกส่ งให้ทหาร พวกเขาพากันเฆี่ยนตี ลบหลู่ และเยาะเย้ยพระองค์อีก หลังจากที่
พวกเขาล้อเลียนพระองค์แล้ว ก็เปลื้องฉลองพระองค์สีม่วงออก นําฉลองพระองค์ชุด
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เดิมสวมคืน คนที่ถูกตัดสิ นนั้นต้องแบกกางเขนของตนไปยังสถานที่ตรึ ง พวกทหาร
จึงวางกางเขนบนบ่าของพระผูช้ ่วยให้รอด และพาพระองค์ไปยังแดนตรึ งกางเขน ที่
นัน่ เป็ นเนินเขาชื่อกลโกธา แปลว่ากระโหลกศีรษะ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของกรุ ง
เยรู ซาเล็มไม่ไกลจากประตูเมืองที่ชื่อว่าประตูพิพากษา
ฝูงชนจํานวนมากติดตามพระองค์ไป หนทางนั้นลาดชัน พระเยซู คริ สต์ทรง
อ่อนเพลี ยจากการถู กเฆี่ ยนและลงแส้ พระองค์ทรงหมดแรงด้วยความทุกข์ทรมาน
ทางจิตวิญญาณ พระองค์เสด็จไม่ใคร่ จะไหว ทรงล้มลงหลายครั้งเนื่ องจากกางเขน
นั้นหนัก เมื่อพวกเขาเดินออกมาจากประตูเมืองอันเป็ นจุดเริ่ มต้นทางขึ้นเขานั้น พระเยซูคริ สต์ไม่อาจทรงแบกกางเขนต่อไปได้ พวกทหารพบชายคนหนึ่ งโดยบังเอิญ เขา
ชื่ อ ซี โมน ชาวซี เรี ย ซึ่ งเฝ้ ามองพระคริ สต์ด้วยความสงสาร พวกนั้นจึ งจับเขาและ
เกณฑ์ให้แบกกางเขนของพระองค์ไป

พระองค์ทรงถูกนําไปยังกลโกธา
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ในบรรดาผูค้ นที่ติดตามพระคริ สต์ไปนั้น มีหญิงหลายคนร้องไห้ครํ่าครวญ
เพราะพระองค์ พระเยซูคริ สต์จึงทรงหันไปหาตรัสว่า “ธิ ดาเยรู ซาเล็มเอ๋ ย อย่าร้องไห้
สงสารเราเลย แต่จงร้องให้สงสารตนเอง และสงสารลูกทั้งหลายของตนเถิด ด้วยว่า
ดูเถิด จะมีวนั หนึ่งที่เขาทั้งหลายจะว่า พวกหญิงที่ไม่เคยมีบุตรก็เป็ นสุ ข คราวนั้นเขา
จะเริ่ มกล่าวแก่ภูเขาทั้งหลายว่า จงพังทับพวกเรา และแก่เนินเขาว่า จงคลุมพวกเรา
ไว้”
ด้วยเหตุฉะนั้น พระองค์ได้ทรงทํานายหายนะอันน่าสะพรึ งกลัวที่จะอุบตั ิข้ ึน
ที่กรุ งเยรู ซาเล็มและเกิดแก่ชาวยิวในไม่ชา้ หลังจากชีวติ ของพระองค์บนโลกนี้
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 27:27-32; นักบุญมาระโก 15:1621; นักบุญลูกา 23:26-32; นักบุญยอห์ น 19:16-17

ปูชนียสถาน ณ กลโกธา ซึ่งเป็ นที่ต้ งั พระกางเขน
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การตรึงที่กางเขนและการสิ้นพระชนม์ ของพระเยซูคริสต์

การถูกแขวนบนกางเขนเป็ นการลงโทษถึงตายที่น่าอัปยศ เจ็บปวด และ
โหดร้ายที่สุด ในสมัยนั้นการลงโทษถึงตายเช่นนี้จะถูกยัดเยียดให้แก่พวกอาชญากร
โจร ฆาตกร ผูย้ ยุ งให้เกิดการกบฏ และผูท้ าํ ผิดอาญาที่ร้ายแรงที่สุดเท่านั้น ความทุกข์
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ทรมานของคนที่ถูกตรึ งกางเขนนั้นสุ ดบรรยาย นอกจากทุกส่ วนของร่ างกายผูถ้ ูกตรึ ง
จะเจ็บปวดเหลือทนแล้ว
เขายังต้องทนกระหายนํ้าและทนทุกข์ทรมานทางจิต
วิญญาณยิง่ จนกว่าจะตาย ความตายดําเนิ นไปอย่างช้า ๆ เพื่อเขาจะได้ทรมานบน
กางเขนให้นานวัน แม้แต่พวกเพชฌฆาตซึ่ งเป็ นคนโหดเหี้ ยมโดยสันดาน ถ้าได้เห็นผู ้
ถูกตรึ งกางเขนเจ็บปวดทรมานแล้วก็ยงั ต้องสะเทือนใจ พวกเขาเตรี ยมนํ้าดื่มเพื่อดับ
กระหายเหลือทนให้ผนู ้ ้ นั หรื อเติมสารบางชนิดที่ช่วยคลายความรู ้สึกเจ็บปวดและ
บรรเทาทุกข์ชวั่ คราว ตามบัญญัติของพวกยิวนั้น ผูท้ ี่ถูกตรึ งกางเขนถือว่าเป็ นคนต้อง
สาป บรรดาหัวหน้าของพวกยิวนั้นต้องการทําให้พระองค์ทรงเสื่ อมเสี ยอย่างถาวร
ด้วยการตัดสิ นให้พระองค์ทรงรับความตายเช่นนั้น
เมื่อพวกทหารนําพระเยซูคริ สต์ไปยังกลโกธาแล้ว ก็ถวายเหล้าองุ่นเปรี้ ยว
ระคนของขมเพื่อลดความเจ็บปวดแด่พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงชิมแล้วก็ทรงปฏิเสธ
ด้วยว่าพระองค์ไม่ทรงมีพระประสงค์จะบรรเทาความเจ็บปวด พระองค์ทรงสมัคร
พระทัยรับการทรมานนี้ เพื่อยกบาปของคนทั้งปวง พระองค์จึงต้องทรงอดทนอย่างมี
พระสติจวบจนวาระสุ ดท้าย
ครั้นพร้อมแล้ว พวกทหารก็ตรึ งพระองค์บนกางเขน เวลานั้นประมาณเที่ยง
วัน ซึ่ งชาวยิวถือเอาเป็ นชัว่ โมงที่หกของวัน พระองค์ได้ทรงสวดภาวนาให้แก่ผทู ้ ี่
ทรมานพระองค์วา่ “พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยโทษเขา เพราะเขาไม่รู้วา่ เขาทําอะไร”
พวกเขาเอาโจรสองคนตรึ งไว้กบั พระองค์ ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่ง
ซึ่งเป็ นจริ งตามข้อพระธรรมของผูเ้ ผยพระวจนะอิสยาห์ที่วา่ พระองค์ ทรงถูกนับเข้ า
กับคนทรยศ (อสย. 53:12)
ปิ ลาตบัญชาให้เขียนป้ ายติดไว้เหนือพระเศียรของพระเยซูคริ สต์บนกางเขน
เพื่อแสดงความผิดของพระองค์ ป้ ายนั้นเขียนเป็ นภาษาฮีบรู กรี ก และละติน ว่า “เยซู
ชาวนาซาเร็ธกษัตริย์ของพวกยิว ” คนเป็ นจํานวนมากได้อ่านป้ ายนี้ แต่พวกศัตรู ของ
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พระคริ สต์ก็ไม่ได้พอใจกับป้ ายนี้ มหาปุ โรหิ ตจึงไปเรี ยนปิ ลาตว่า “ขออย่าเขี ยนว่า
กษัตริ ยข์ องพวกยิว เลย แต่ขอให้เขียนว่า คนนี้บอกว่า เราเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกยิว”
ปิ ลาตตอบว่า “สิ่ งใดที่เราเขียนแล้ว ก็แล้วไป”

ทรงถูกตรึ งกางเขน

ในเวลาเดียวกัน
พวกทหารที่ตรึ งพระเยซูคริ สต์ไว้ที่กางเขนก็เอาฉลอง
พระองค์ช้ นั นอกมาแบ่งออกเป็ นสี่ ส่วนให้ทหารคนละส่ วน ผ้าพันพระองค์ (ฉลอง
พระองค์ช้ นั ใน) นั้นไม่มีตะเข็บ ทอตั้งแต่บนตลอดล่าง เหตุฉะนั้น พวกเขาจึงปรึ กษา
กันว่า “เราอย่าฉี กแบ่งกันเลย แต่ให้เราจับฉลากกัน จะได้รู้วา่ ใครจะได้” พวกทหารที่
เฝ้ าแดนประหารก็นงั่ ลงจับฉลากกัน ทั้งนี้ เป็ นจริ งตามคําทํานายโบราณของกษัตริ ย ์
ดาวิดว่า เสื ้อผ้ าของข้ าพระองค์ เขาก็แบ่ งกัน ส่ วนเสื ้อของข้ าพระองค์ เขาจับฉลากกัน
(สดด. 22:18)
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แม้วา่ พระเยซูคริ สต์สถิตบนกางเขน พวกศัตรู กย็ งั ไม่หยุดลบหลู่พระองค์
ฝ่ ายคนทั้งปวงที่เดินผ่านไปมานั้นก็กล่าวเหยียดหยามพระองค์ สั่นศีรษะเยาะเย้ยว่า
“ฮ่า เจ้าผูจ้ ะทําลายพระวิหารและสร้างขึ้นในสามวันน่ะ จงช่วยตัวเองให้รอดและลง
มาจากกางเขนเถิด”
พวกมหาปุโรหิ ตกับพวกอาลักษณ์ และพวกผูอ้ าวุโสก็เยาะเย้ยพระองค์ดว้ ย
ว่า “เขาช่ วยคนอื่นให้รอดได้ แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ เขาเป็ นกษัตริ ยข์ องชาติอิสราเอล
ให้ เ ขาลงมาจากกางเขนเดี๋ ย วนี้ เถิ ด เราจะได้เ ชื่ อ ถื อ บ้า ง เขาไว้ใ จในพระเจ้า ถ้า
พระองค์พอพระทัยในเขาก็ให้ทรงเชื่ อเขาเดี๋ยวนี้ เถิด ด้วยเขาได้กล่าวว่า ‘เราเป็ นบุตร
ของพระเจ้า’ ”
พวกทหารนอกรี ตที่นงั่ อยูข่ า้ งกางเขน
และเฝ้ ามองพระองค์ทรงถูกตรึ ง
กางเขน ก็กล่าวเยาะเย้ยตามว่า “ถ้าเจ้าเป็ นกษัตริ ยข์ องชาวยิว ก็จงช่วยตัวเองให้รอด
เถิด”
ฝ่ ายคนหนึ่งในผูร้ ้ายที่ถูกตรึ งไว้เบื้องซ้ายของพระผูช้ ่วยให้รอดนั้น พูดหยาบ
ช้าต่อพระองค์วา่ “ถ้าท่านเป็ นพระคริ สต์จริ ง จงช่วยตัวเองกับเราให้รอดเถิด”
แต่อีกคนหนึ่งห้ามปรามเขาว่า “เจ้าก็ไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรื อ เพราะเจ้าเป็ น
คนถูกโทษเหมือนกัน (การทรมานและความตายแบบเดียวกัน) และเราก็สมกับโทษ
นั้นจริ ง เพราะเราได้รับสมกับการที่เราได้กระทํา แต่ท่านผูน้ ้ ีหาได้กระทําผิดประการ
ใดไม่” เมื่อเขากล่าวเช่นนั้นแล้วก็หนั ไปทางพระเยซูคริ สต์พร้อมกับภาวนาว่า “ขอ
พระองค์ ทรงระลึกถึงข้ าพระองค์ เมื่อพระองค์ เสด็จเข้ าในแผ่นดินของพระองค์ ”
พระผูช้ ่ วยให้รอดผูท้ รงพระเมตตาทรงยอมรับการสํานึ กบาปอย่างแท้จริ ง
ของคนบาปผูน้ ้ ี ที่ได้แสดงถึ งความเชื่ อในพระองค์อย่างน่ าทึ่ง พระองค์ตรัสตอบแก่
โจรผูม้ ีปัญญานี้ วา่ “เราบอกความจริ งแก่ เจ้ าว่ า วันนี้เจ้ าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุ ข
เกษม”
พระมารดาของพระองค์ อัค รสาวกยอห์น และมารี ยช์ าวมัก ดาลา รวมทั้ง
ผูห้ ญิงอีกมากมายที่เคารพนับถื อพระองค์ ล้วนยืนอยูข่ า้ งกางเขนของพระองค์ พระ-

พันธสัญญาใหม่

529

มารดาของพระองค์น้ นั เศร้ าโศกสุ ดพรรณนาที่ ได้เห็ นบุ ตรของตนทนทุ กข์ทรมาน
เมื่อพระเยซู คริ สต์ทอดพระเนตรเห็นพระมารดาของพระองค์และสาวกที่พระองค์
ทรงรักยืนอยูใ่ กล้พระองค์ จึงตรัสกับมารดาของพระองค์วา่ “หญิงเอ๋ ย จงดูบุตรของ
ท่านเถิด” แล้วพระองค์ตรัสกับยอห์นว่า “จงดูมารดาของท่ านเถิด” ตั้งแต่เวลานั้นมา
สาวกผูน้ ้ ัน ก็ รั บ พระมารดามาอยู่ใ นบ้า นของตน และดู แ ลพระนางจวบจนวาระ
สุ ดท้ายในชีวติ ของพระนาง

เอลี เอลี ลามาสะบักธานี
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ในเวลานั้น ระหว่างที่พระผูช้ ่วยให้รอดทรงรับพระทรมานที่กลโกธานั้น ก็
บังเกิดหมายสําคัญขึ้น ตั้งแต่ยามที่พระองค์ทรงถูกตรึ งกางเขน จากชัว่ โมงที่หก
(ประมาณเที่ยงวัน) พระอาทิตย์ดบั แสง ความมืดปกคลุมทัว่ แผ่นดิน ล่วงไปจน
ชัว่ โมงที่เก้า (ประมาณบ่ายสามโมง) จนกระทัง่ พระผูช้ ่วยให้รอดสิ้ นพระชนม์
นักประวัติศาสตร์นอกรี ตสองคนคือ เฟลกอนตัส ผูเ้ ป็ นนักดาราศาสตร์
โรมันด้วย และ ยูนิอุส แอฟริ กานัส ได้ต้ งั ข้อสังเกตุความมืดที่ปกคลุมทัว่ โลกครั้ง
ใหญ่น้ ีดว้ ย นอกจากนี้ ไดโอนีซีอุสนักพยากรณ์อากาศและเป็ นนักปรัชญาชาวเอเชีย
ชื่อดัง ณ เมืองเฮลิโอโพลิสในอียปิ ต์ในเวลานั้น ก็ได้สังเกตุเหตุการณ์ความมืด
ฉับพลันนี้ดว้ ย และว่า “ถ้าไม่ใช่เป็ นเพราะพระผูส้ ร้างทรงทุกข์ทรมานแล้ว ก็คงเป็ น
เพราะโลกใกล้ถึงกาลอวสาน” ต่อมาไดโอนีซีอุสผูน้ ้ ีได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริ สต์
และได้เป็ นพระสังฆราชองค์แรกแห่งเอเธนส์
ราวชัว่ โมงที่เก้า พระเยซูคริ สต์ทรงร้องด้วยพระสุ รเสี ยงอันดังว่า “เอลี เอลี
ลามาสะบักธานี” แปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนทรง
ทอดทิ้งข้าพระองค์เสี ย” ถ้อยพระวาจานี้เป็ นข้อความเริ่ มต้นของบทสดุดีของกษัตริ ย ์
ดาวิด บทที่ 21 ซึ่ งท่านได้ทาํ นายไว้อย่างชัดเจนถึงพระทรมานบนกางเขนของพระ
ผูช้ ่วยให้รอด
อาศัยถ้อยพระวาจานี้พระองค์ได้ทรงเตือนผูค้ นเป็ นครั้งสุ ดท้ายว่า
พระองค์ทรงเป็ นพระคริ สต์ที่แท้จริ ง ผูเ้ ป็ นพระผูช้ ่วยโลกให้รอดพ้น
บางคนที่ยนื อยูท่ ี่นนั่ เมื่อได้ยินก็พดู ว่า “ดูเถิด คนนี้ เรี ยกเอลียาห์” คนอื่นก็วา่
“มาดูกนั ซิ วา่ เอลียาห์จะมาช่วยเขาให้รอดหรื อไม่”
หลังจากนั้น พระเยซูคริ สตเจ้าทรงทราบว่าทุกสิ่ งสําเร็ จแล้ว ก็ตรัสว่า “เรา
กระหายนา้ ” ทหารคนหนึ่ งจึงรี บวิง่ ไปเอาฟองนํ้าชุบนํ้าส้มองุ่นใส่ ปลายไม้ชูข้ ึนให้
เหนื อริ มฝี พระโอษฐ์อนั แห้งผากของพระผูช้ ่วยให้รอด เมื่อพระองค์ทรงรับนํ้าส้ม
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องุ่นแล้วก็ตรัสว่า “สาเร็จแล้ ว” หมายความว่า เป็ นไปตามพระสัญญาของพระเจ้า การ
ช่วยเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้รอดนั้นเสร็ จสมบูรณ์แล้ว
พระองค์ทรงร้องด้วยพระสุ รเสี ยงอันดังว่า “พระบิดาเจ้ าข้ า ข้ าพระองค์ ฝาก
จิตวิญญาณของข้ าพระองค์ ไว้ในพระหัตถ์ ของพระองค์ ” แล้วทรงก้มพระเศียรลง
สละจิตวิญญาณของพระองค์

การสิ้นพระชนม์บนพระกางเขนของพระผูไ้ ถ่

ในเวลาเดียวกัน ม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็ นสองท่อนตั้งแต่บนลงล่าง
แผ่นดินก็ไหว ศิลาก็แตกออกจากกัน อุโมงค์ฝังศพก็เปิ ดออก ศพของธรรมิกชนหลาย
คนที่ล่วงลับไปแล้วได้เป็ นขึ้นมา และเมื่อพระเยซูทรงเป็ นขึ้นมาแล้ว เขาทั้งหลายก็
ออกจากอุโมงค์ และพากันเข้าไปในนครเยรู ซาเล็มปรากฏแก่คนเป็ นอันมาก
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ทหารเป็ นพยานว่าแท้จริ งท่านผูน้ ้ ีเป็ นพระบุตรของพระเจ้า

นายร้อย (หัวหน้าทหาร) และพวกทหารที่เฝ้ าพระศพพระผูช้ ่วยให้รอดอยู่
ด้วยกัน เมื่อได้เห็นแผ่นดินไหวและการทั้งปวงที่บงั เกิดขึ้นนั้น ก็พากันครั่นคร้ามยิง่
นัก จึงพูดกันว่า “แท้ จริ งท่ านผู้นีเ้ ป็ นพระบุตรของพระเจ้ า” คนทั้งปวงที่มาชุมนุมกัน
เพื่อจะดูการณ์น้ นั เมื่อเห็นแล้วก็พากันตีอกชกตัวกลับไป
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ครั้นถึงเวลาพลบคํ่าในวันศุกร์ อันเป็ นช่วงเวลาสําคัญเพื่อเตรี ยมอาหารปั สกา
พวกยิวไม่ตอ้ งการทิ้งพระศพไว้บนกางเขนในวันสะบาโต เพราะวันนั้นเป็ นวัน
สะบาโตในเทศกาลปั สกา จึ งถื อว่าเป็ นวันใหญ่ พวกเขาจึ งขอให้ปิลาตหักขาของ
พวกผูท้ ี่ถูกตรึ งเสี ย พวกนั้นจะได้ตายเร็ วขึ้นและเอาออกไป ปิ ลาตก็อนุญาต

ทหารใช้หอกแทงสี ขา้ งพระองค์

พวกทหารจึงมาหักขาของคนที่หนึ่ง และขาของอีกคนหนึ่งที่ถูกตรึ งอยูก่ บั
พระองค์ แต่เมื่อพวกเขามาถึงพระเยซูคริ สต์ และเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว จึง

พันธสัญญาใหม่

534

มิได้หกั ขาของพระองค์ แต่ทหารคนหนึ่งต้องการให้แน่ใจว่าพระองค์สิ้นพระชนม์
แล้ว จึงเอาหอกแทงที่สีขา้ งของพระองค์ และโลหิ ตกับนํ้าก็ไหลออกมาทันที
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 27:33-56; นักบุญมาระโก 15:2241; นักบุญลูกา 23:33-49; นักบุญยอห์ น 19:18-37

การอัญเชิญลงจากกางเขนและการฝังพระศพของพระผู้ช่วยให้ รอด
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เมื่อถึงเวลาพลบคํ่า หลังจากที่ทุกอย่างเรี ยบร้อยแล้ว โยเซฟแห่ งบ้ านอาริมาเธีย ซึ่งเป็ นสมาชิกสภาที่เป็ นที่เคารพ และเป็ นผูม้ งั่ คัง่ ได้ไปหาปี ลาต โยเซฟนั้นเป็ น
สาวกลับ ๆ ของพระเยซูเพราะเขากลัวพวกยิว ท่านเป็ นคนดีและชอบธรรม มิได้ยอม
เห็นด้วยในมติและการกระทําของสภา ท่านขออนุญาตปิ ลาตอัญเชิญพระศพของพระ
เยซูคริ สต์ลงจากพระกางเขนเพื่อฝัง
ปี ลาตก็ประหลาดใจที่พระเยซูสิ้นพระชนม์แล้ว จึงเรี ยกนายร้อยมาถามว่า
พระองค์สิ้นพระชนม์แล้วหรื อ เมื่อได้รู้เรื่ องจากนายร้อยว่าเป็ นเช่นนั้นแล้ว จึงมอบ
พระศพให้แก่โยเซฟเพื่อนําไปฝัง
โยเซฟซื้ อผ้าป่ าน (ผ้าลินินที่ใช้ในการพันศพ)ไว้แล้ว ก็ไปที่กลโกธา โดยมี
นิ โคเดมัส สาวกลับอีกคนหนึ่ งของพระเยซู คริ สต์และเป็ นตุลาการก็ไปด้วย เขาซื้ อ
นํ้ามันหอมราคาแพงทําจากมดยอดผสมกฤษณามาเพื่อใช้ในการฝังนี้ดว้ ย

อันเชิญพระศพไปฝัง
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พวกเขาอัญเชิ ญพระศพของพระผูช้ ่วยให้รอดลงจากกางเขน นําเครื่ องหอม
ชะโลมพระศพของพระองค์ นําผ้าป่ านมาพันพระศพ แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้
ในอุโมงค์แห่ งใหม่ในสวนที่อยู่ถดั จากกลโกธา โยเซฟแห่ งบ้านอาริ มาเธี ยเจาะสกัด
อุโมงค์น้ ี ไว้ในศิลา ตั้งใจเตรี ยมไว้ฝังศพตนเอง จึงยังไม่เคยวางศพผูใ้ ดเลย บัดนี้ พระ
ศพของพระคริ สต์ประดิษฐานอยูท่ ี่นนั่ และเนื่องจากอุโมงค์น้ ี อยูใ่ กล้กลโกธามาก อีก
ทั้งพวกเขามีเวลาน้อยเนื่องจากวันนั้นเป็ นวันจัดเตรี ยมปั สกา พวกเขากลิ้งหิ นใหญ่ปิด
อุโมงค์แล้วก็ไป

บรรจุพระองค์ไว้ในอุโมงค์

มารี ยช์ าวมักดาลา มารี ยม์ ารดาของยากอบผูเ้ ยาว์กว่าและของโยเซฟ ร่ วมกับ
หญิงอื่น ๆ อยู่ที่นนั่ และได้เห็ นสถานที่ประดิ ษฐานพระศพของพระคริ สต์ แล้วพวก
เขาก็กลับไปจัดแจงเตรี ยมมดยอบเพื่อใช้เจิมพระศพของพระคริ สต์ทนั ทีที่สิ้นสุ ดงาน
ฉลองใหญ่น้ นั หนึ่งวัน ซึ่ งในวันที่หนึ่งนั้นเขาต้องหยุดการไว้ตามพระบัญญัติ
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แต่ศตั รู ของพระคริ สต์มิได้หยุดการด้วย แม้วา่ อยู่ในเทศกาลใหญ่ วันถัดมา
เป็ นวันเสาร์ มหาปุโรหิ ตและพวกฟาริ สีก่อความไม่สงบในวันสับบาโตโดยการไป
หาปี ลาต เรี ยนท่านว่า “เจ้าคุ ณขอรั บ ข้าพเจ้าทั้งหลายจําได้ว่า คนล่อลวง (พวกเขา
บังอาจเรี ยกพระเยซูคริ สต์เช่นนั้น) ผูน้ ้ นั เมื่อยังมีชีวิตอยูไ่ ด้พูดว่า ‘ล่วงไปสามวันแล้ว
เราจะเป็ นขึ้นมาใหม่’ เหตุฉะนั้น ขอเจ้าคุณได้มีบญั ชาสั่งเฝ้ าอุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึง
วันที่สาม เกลื อกว่าสาวกของเขาจะมาลักเอาศพไป แล้วจะประกาศแก่ประชาชนว่า
เขาเป็ นขึ้นมาจากความตายแล้ว และการหลอกลวงครั้งนี้ จะร้ ายแรงยิ่งกว่าครั้งก่อน
อีก”

สถานที่ซ่ ึงพระศพของพระเจ้าของเราทรงได้รับการเจิมเพื่อฝัง
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ปี ลาตจึงบอกพวกเขาว่า “พวกท่านจงเอายามไปเถิด จงไปเฝ้ าให้แข็งแรง
เท่าที่ทาํ ได้” พวกมหาปุโรหิ ตและพวกฟาริ สีไปที่หลุมฝังพระศพพระเยซูคริ สต์ ตรวจ
ตราอุโมงค์น้ นั อย่างละเอียด ประทับตราไว้ที่หิน และวางยามประจําอยู่ เพื่อความ
มัน่ ใจ
ขณะที่พระศพของพระผูช้ ่วยให้รอดประดิษฐานในอุโมงค์ พระวิญญาณของ
พระองค์ได้เสด็จลงไปที่ นรก ซึ่ งเป็ นที่ อยู่อาศัยชัว่ คราวของบรรดาวิญญาณก่ อนที่
พระคริ สต์จะทรงคืนชี พ เพื่อทรงเยี่ยมพวกเขาผูท้ ี่ตายก่อนที่พระองค์จะทรงทรมาน
และสิ้ นพระชนม์ วิญญาณของผูท้ ี่ชอบธรรมทุกคนซึ่ งรอการเสด็จมาของพระผูช้ ่วย
ให้รอดจะได้รับการปลดปล่อยออกจากนรกโดยพระองค์

พระแม่มารี ยแ์ ละสาวกยอห์หลังจากเสร็ จสิ้นการฝังพระศพ
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หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 27:57-66; นักบุญมาระโก 15:4247; นักบุญลูกา 23:50-56; นักบุญยอห์ น 19:38-42
พระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์อนั ศักดิ์ สิทธิ์ รําลึกถึ งพระมหาทรมานของพระ
คริ สต์เจ้า ในสัปดาห์ก่อน ปัสกา โดยเรี ยกสัปดาห์น้ ี ว่า สั ปดาห์ แห่ งพระมหาทรมาน
(สัปดาห์ก่อนอีสเตอร์ ) ซึ่ งตลอดสัปดาห์ น้ ี ชาวคริ สเตียนออร์ โธด็อกซ์พึงถื อศีลอด
และสวดภาวนาอย่างเคร่ งครัด
วันพุธศักดิ์สิทธิ์ ในสัปดาห์แห่งพระมหาทรมาน เป็ นวันระลึกถึงพระเยซู
คริ สต์ถูกยูดาส อิสคาเรี ยต ทรยศ
วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงคํ่าระหว่างพิธีสวดรอบคํ่า ซึ่ งถือว่าเป็ นพิธีสวด
รอบเช้าของวันศุกร์ ศกั ดิ์สิทธิ์ นั้น จะมีการอ่านพระวรสารสิ บสองตอน ที่เกี่ยวกับพระ
ทรมานของพระเยซูคริ สต์
วันศุ กร์ ศักดิ์สิทธิ์ ช่ วงเพลงสวดรอบค่า ในเวลาบ่ายสองหรื อสามโมง จะมี
การนํา ผ้าป่ านตราสั ง ที่ใช้ในการฝังศพ อันเป็ นสัญลักษณ์ศกั ดิ์สิทธิ์ ของพระผูช้ ่วยให้
รอดประทับในอุ โมงค์ฝั งพระศพนั้น จะถู ก นําออกมาจากพระแท่นไปวางที่ กลาง
โบสถ์ เพื่อระลึกถึงการอัญเชิญพระศพของพระคริ สต์ลงจากกางเขนและฝังไว้
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ฟารี สีและพวกปุโรหิ ตผนึกตราประทับหน้าหินปิ ดอุโมงค์พระศพของพระองค์

วันเสาร์ ศักดิ์สิทธิ์ ช่ วงพิธีสวดรอบเช้ า ขณะที่ตีระฆังและร้องเพลงสวด
“พระเจ้าผูท้ รงศักดิ์สิทธิ์ ผูท้ รงฤทธานุภาพ และผูเ้ ป็ นอมตะ โปรดทรงพระเมตตา
เหล่าข้าพระองค์เทอญ” นั้น จะมีการแห่ผา้ พันพระศพ เพื่อระลึกถึงพระเยซูคริ สตเจ้า
เสด็จลงไปยังนรก ขณะที่พระกายของพระองค์ยงั อยูใ่ นอุโมงค์ฝังพระศพ รวมทั้ง
ระลึกถึงชัยชนะของพระองค์ที่ทรงมีต่อนรกและความตาย
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ทหารยามเฝ้ าหน้าอุโมงค์พระศพของพระองค์

เราเตรี ยมตัวต้อนรับสัปดาห์แห่งพระมหาทรมานและเทศกาลปั สกาด้วยการ
ถือศีลอด ซึ่ งการถือศีลอดนี้จะดําเนินต่อเนื่องไปอีกสี่ สิบวัน และเรี ยกว่า ศีลอดมหา
พรต
นอกเหนื อจากช่ วงสี่ สิบวันของศีลอดมหาพรตดังกล่าวแล้ว พระศาสนจักร
ออร์ โธด็อกซ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ กาํ หนดให้ถือศีลอดเพิ่มเติมใน วันพุธ และ วันศุ กร์ ยกเว้น
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บางสัปดาห์ที่กาํ หนดไว้ของปี โดยวันพุธนั้นเป็ นการระลึกถึงพระเยซู คริ สต์ทรงถูก
ยูดาสทรยศ และวันศุกร์เป็ นการระลึกถึงพระทรมานของพระเยซูคริ สต์ เราแสดงออก
ซึ่ งความเชื่อในอํานาจของพระทรมานแห่ งพระเยซู คริ สต์บนกางเขนเพื่อเรา ด้วยการ
ทําหมายสําคัญพระกางเขนในขณะสวดภาวนา

พระเยซูคริ สต์เจ้าทรงเสด็จลงไปกูว้ ญ
ิ ญาณในนรก
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พระเยซูคริสตเจ้ าทรงคืนพระชนม์

ครั้นวันสะบาโตล่วงไปแล้ว ในคืนวันที่สามหลังจากพระเยซู คริ สตเจ้าทรง
รับทรมานและสิ้ นพระชนม์ พระองค์ ได้ ทรงกลับคืนชี พด้ วยฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์
ของพระองค์ พระกายของพระองค์ทรงแปรเปลี่ ยน พระองค์เสด็จจากอุโมงค์ฝัง
พระศพโดยที่พวกยามเฝ้ าไม่เห็ น และ มิได้ มีการเคลื่ อนย้ายหิ นนั้นหรื อทําลายตรา
ประทับของสภา พวกยามไม่รู้ตวั ว่าตนกําลังเฝ้ าสุ สานว่างเปล่าอยู่ ทันใดนั้นก็เกิ ด
แผ่นดินไหวใหญ่ ทูตของพระเจ้าองค์หนึ่ งได้ลงมาจากสวรรค์ กลิ้งก้อนหิ นนั้นออก
จากปากอุโมงค์ฝังพระศพของพระองค์และนัง่ บนหิ นนั้น สัณฐานของทูตนั้นเหมือน
แสงฟ้ าแลบ อาภรณ์ก็ขาวดุจหิ มะ พวกทหารที่ยนื เฝ้ ายามที่นนั่ ต่างตกใจกลัวแทบตาย
ครั้นพอได้สติก็แตกตื่นกันออกไป
ภายหลังวันสะบาโต เวลาใกล้รุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์ มารี ยช์ าวมักดาลา พร้อม
ด้วยมารี ยม์ ารดาของยากอบ โยอันนาและนางสะโลเม ร่ วมกับหญิงอื่น ๆ พากันนํา
เครื่ องหอมไปที่อุโมงค์ฝังศพเพื่อจะชโลมพระศพของพระเยซู คริ สต์ เนื่ องจากพวก
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นางไม่ มี เวลาทํา เช่ นนั้นเมื่ อคราวฝั ง พระศพ พระศาสนจัก รเรี ย กพวกนางว่า ผูถ้ ื อ
เครื่ องหอมศักดิ์สิทธิ์ พวกนางไม่ทราบว่าได้มีการจัดเวรยามเฝ้ าอุโมงค์ฝังพระศพของ
พระองค์และมี การประทับตราไว้ที่ปากถํ้า พวกนางจึ งไม่คิดว่าจะพบผูใ้ ดที่นั่น จึ ง
ถามกันว่า “ใครจะช่วยกลิ้งก้อนหิ นออกจากปากอุโมงค์” ด้วยว่าหิ นนั้นก้อนใหญ่มาก
มารี ยช์ าวมักดาลาเดิ นนําหน้ามาถึงอุโมงค์ก่อนหญิงอื่น ๆ ที่ถือเครื่ องหอม เวลานั้น
พระอาทิ ตย์ยงั ไม่ข้ ึ นและมื ดนัก ครั้ นมารี ยด์ ู ก็เห็ นว่าหิ นก้อนนั้นกลิ้ งออกจากปาก
อุโมงค์แล้ว นางจึงวิ่งไปหาซี โมนเปโตรและยอห์น และพูดกับเขาว่า “เขาเอาองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าออกไปจากอุโมงค์แล้ว และพวกเราไม่รู้วา่ เขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน”
เปโตรและยอห์นได้ยนิ ดังนั้นก็วงิ่ ไปที่อุโมงค์ทนั ที โดยมีมารี ยช์ าวมักดาลาตามไป
ในเวลาเดียวกัน หญิงอื่น ๆ ที่ไปกับมารี ยช์ าวมักดาลาก็เดินมาถึงอุโมงค์ และ
พบว่าก้อนหิ นนั้นกลิ้งออกไปแล้วเช่ นกัน ทันใดนั้น พวกนางเห็ นทูตสวรรค์นงั่ เจิด
จรัสอยูบ่ นก้อนหิ น หันหน้ามาหาพวกนาง กล่าวว่า “อย่ากลัวเลย เรารู ้แล้วว่าพวกเจ้า
ทั้งหลายมาหาพระเยซู ซ่ ึ งทรงถู กตรึ งไว้ที่กางเขน พระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ไม่
ทรงเป็ นขึ้นมาแล้วตามซึ่ งพระองค์ได้ตรัสไว้เมื่อครั้งยังประทับอยูก่ บั ท่าน มาเถิด มา
ดู ที่ ซ่ ึ ง พระองค์ไ ด้บรรทมอยู่น้ นั แล้วจงรี บ ไปบอกพวกสาวกของพระองค์เถิ ดว่า
พระองค์ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายแล้ว”
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พวกเขาเข้าไปในอุโมงค์และไม่พบพระศพของพระเยซู คริ สต์ แต่กลับพบ
ทู ต สวรรค์ส วมอาภรณ์ สี ข าว นั่ง อยู่ท างขวาของตํา แหน่ ง ที่ เ คยวางพระศพของ
พระองค์ ก็ตกใจกลัว

ทูตสวรรค์ผลักหินปิ ดอุโมงค์พระศพออก
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ทูตสวรรค์กล่าวแก่พวกเขาว่า “อย่าตกตะลึงเลย พวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระ
เยซูชาวนาซาเร็ ธซึ่ งต้องตรึ งไว้ที่กางเขน พระองค์ทรงเป็ นขึ้นมาแล้วหาได้ประทับ
ที่นี่ไม่ จงดูที่ที่เขาได้วางพระศพของพระองค์เถิด แต่จงไปบอกพวกสาวกของ
พระองค์ท้ งั เปโตร (ผูซ้ ่ ึ งไม่นบั ว่าเป็ นสาวกเพราะเขาได้ปฏิเสธพระองค์) เถิดว่า
พระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนเจ้าทั้งหลาย และเจ้าทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่
นัน่ เหมือนพระองค์ได้ตรัสไว้แก่พวกเจ้าแล้ว”
เมื่อพวกนางกําลังคิดฉงนด้วยเหตุการณ์น้ นั ดูเถิด มีทูตสวรรค์สององค์ยนื อยู่
ใกล้พวกนาง เครื่ องนุ่งห่มแพรวพราวจนพร่ าตา ฝ่ ายผูห้ ญิงเหล่านั้นกลัวและซบหน้า
ลงถึงดิน
ทูตสวรรค์สององค์น้ นั พูดกับพวกนางว่า “พวกท่านแสวงหาคนเป็ นในพวก
คนตายทําไมเล่า พระองค์ไม่อยูท่ ี่นี่ พระองค์ ทรงเป็ นขึน้ มาแล้ว จงระลึกถึงคําที่
พระองค์ได้ตรัสกับท่านทั้งหลาย เมื่อพระองค์ยงั อยูใ่ นแคว้นกาลิลีวา่ บุตรมนุษย์
จะต้องถูกอายัดไว้ในมือของคนบาป และต้องถูกตรึ งที่กางเขน และวันที่สามจะเป็ น
ขึ้นมาใหม่”
พวกนางระลึกถึงพระดํารัสของพระองค์ได้ ก็ไปจากอุโมงค์ ทั้งกลัวทั้งยินดี
เป็ นอันมาก วิง่ ไปบอกพวกสาวกของพระองค์ดว้ ยความดีใจ เมื่อพวกนางไปถึงพวก
สาวกแล้ว ก็เล่าทุกสิ่ งที่ตนได้เห็นและได้ยนิ มา แต่พวกสาวกกลับเห็นเป็ นเรื่ อง
เหลวไหลและไม่เชื่อพวกนาง
ในเวลาเดียวกัน ซี โมนเปโตรและยอห์นวิ่งไปที่อุโมงค์ ยอห์นวิ่งเร็ วกว่าและ
ไปถึงก่อน แต่ก็ไม่ได้เข้าไปข้างในอุโมงค์ เขาก้มลงมองดูเห็นผ้าป่ านวางอยู่ ซี โมนเป
โตรตามมาถึ งภายหลัง แล้วเข้าไปในอุโมงค์เห็ นผ้าป่ านวางอยู่ และผ้าพันพระเศียร
ของพระองค์ไม่ได้วางอยูก่ บั ผ้าอื่น แต่มว้ นไว้ต่างหาก แล้วยอห์นซึ่ งมาถึงก่อนก็ตาม
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เข้าไปด้วย เขาจึงเห็นและเชื่อในการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริ สต์ เปโตรพิศวง
ในสิ่ งที่เกิดขึ้น แล้วสาวกทั้งสองก็กลับไปยังบ้านของตน
หลังจากนั้น มารี ยช์ าวมักดาลาซึ่ งได้ตามสาวกทั้งสองไปนั้น ยังยืนร้องไห้อยู่
นอกอุโมงค์ ขณะที่ร้องไห้อยูน่ างก้มลงมองดูที่อุโมงค์ และได้เห็นทูตสวรรค์สวมชุด
ขาวนัง่ อยูส่ ององค์ องค์หนึ่งอยูเ่ บื้องพระเศียร องค์หนึ่งอยูเ่ บื้องพระบาท ตรงที่ที่เคย
วางพระศพ ทูตทั้งสองพูดกับนางว่า “หญิงเอ๋ ย ร้องไห้ทาํ ไม”
มารี ยช์ าวมักดาลาตอบว่า “เพราะเขาเอาองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพเจ้าไปเสี ย
แล้ว และข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน” ว่าแล้วก็หนั ไปมองรอบ ๆ
และเห็นพระเยซูคริ สต์ประทับยืนอยู่ แต่ดว้ ยด้วยความเศร้าโศกเหลือล้นและนํ้าตา
ทั้งยังมัน่ ใจว่าคนตายไม่อาจฟื้ นได้ นางจึงไม่ทราบว่าเป็ นองค์พระเยซู
พระเยซูคริ สต์ตรัสถามนางว่า “หญิงเอ๋ ย เจ้าร้องไห้ทาํ ไม เจ้าตามหาผูใ้ ด”
มารี ยช์ าวมักดาลาสําคัญว่าพระองค์ทรงเป็ นคนทําสวน จึงตอบว่า “นายเจ้า
ข้า ถ้าท่านเอาพระองค์ไป ขอบอกให้ดิฉนั รู ้วา่ เอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน ดิฉนั จะรับ
พระองค์ไป”
พระเยซูคริ สต์ตรัสกับเธอว่า “มารีย์เอ๋ย”
พระสุ รเสี ยงที่นางคุ น้ เคยพาให้นางลื มความโศก และตระหนักว่าผูท้ ี่ยืนอยู่
ตรงหน้านางนั้นคือพระเยซูคริ สตเจ้าเอง นางอุทานว่า “อาจารย์ เจ้ าข้ า” นางโถมตัวลง
แทบบาทพระผูช้ ่ วยให้รอดด้วยความดี ใจสุ ดจะพรรณนาเสี ย จนไม่ ได้ชื่นชมพระ
บารมีในช่วงเวลานี้ได้อย่างเต็มเปี่ ยม
พระเยซูคริ สต์ทรงแสดงให้นางเห็นความลํ้าลึกอันศักดิ์สิทธิ์ และยิ่งใหญ่ของ
การกลับคืนชี พของพระองค์ โดยตรัสว่า “อย่าสัมผัสเรา เพราะเรายังมิได้ข้ ึ นไปหา
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พระบิดาของเรา แต่จงไปหาพวกพี่น้อง (สาวก) ของเราและบอกเขาว่า เราจะขึ้นไป
หาพระบิ ด าของเราและของท่ า นทั้ง หลาย ไปหาพระเจ้า ของเราและของท่ า น
ทั้งหลาย”
นางมารี ยช์ าวมักดาลาจึงรี บไปบอกข่าวแก่พวกสาวกของพระองค์วา่ นางได้
เห็นพระองค์ทรงกลับเป็ นขึ้นมา และบอกเล่าถึงสิ่ งที่พระองค์ตรัสกับนาง นี่เป็ นการ
ปรากฏองค์ ครั้งแรกของพระคริสต์ หลังจากที่ทรงกลับคืนชีพ
นางมารี ย ์ช าวมัก ดาลาพบนางมารี ย ์ม ารดาของยากอบซึ่ งกํา ลัง กลับ จาก
อุ โมงค์ฝังพระศพเช่ นเดี ยวกัน เมื่ อพวกนางเดิ นทางไปหาพวกสาวก ทันใดนั้น
พระเยซูคริ สต์เสด็จไปพบพวกนาง ตรัสว่า “จงชื่นชมยินดีเถิด”
พวกนางก็มากอดพระบาทนมัสการพระองค์ พระเยซู คริ สต์จึงตรัสกับพวก
นางว่า “อย่ากลัวเลย จงไปบอกพวกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิ ลี จะได้พบเราที่นนั่ ”
นี่เป็ นการปรากฏองค์ เป็ นครั้งทีส่ องของพระคริสต์ ผ้ ทู รงกลับเป็ นขึน้ มา
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หญิงผูน้ าํ นํ้ามันมาอุโมงค์พระศพเพื่อชโลม

นางมารี ยช์ าวมักดาลา พร้อมด้วยนางมารี ยม์ ารดาของยากอบ จึงไปประกาศ
เรื่ องน่ายินดียงิ่ แก่สาวกทั้งสิ บเอ็ดคนและคนอื่น ๆ ที่ร่ าํ ไห้เศร้าโศกเสี ยใจ แม้กระนั้น
เมื่อพวกเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ และนางมารี ยไ์ ด้เห็นแล้ว พวกเขาก็ยงั
ไม่เชื่อ
หลังจากนั้น
พระเยซูคริ สต์ทรงปรากฏพระองค์แก่เปโตรเป็ นการส่ วน
พระองค์และสร้างความมัน่ ใจแก่เขาว่าพระองค์ได้ทรงกลับคืนชีพแล้ว นี่เป็ นการ
ปรากฏพระองค์ เป็ นครั้งทีส่ าม ตอนนั้นเองที่ผคู ้ นหายเคลือบแคลงว่าพระคริ สต์ทรง
กลับคืนชีพจริ งหรื อไม่ แม้วา่ ในจํานวนนี้จะยังมีคนที่ยงั คงไม่เชื่อรวมอยูด่ ว้ ย
นับแต่อดีตกาล พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ ได้ยอมรับว่า ก่อนการปรากฏ
พระองค์ครั้งอื่น ๆ ของพระองค์น้ นั พระเยซู คริสต์ ได้ ทรงนาความยินดีมาสู่ พระ
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มารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ยงิ่ ของพระองค์ โดยทรงประกาศต่อพระนางผ่านทูตสวรรค์องค์
หนึ่งว่าพระองค์ทรงกลับคืนพระชนม์ พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ จึงร้องเพลงเกี่ยวกับ
การนี้วา่
ทูตสวรรค์ ร่าร้ องต่ อพระนางผู้ทรงเปี่ ยมด้ วยพระหรรษทาน ข้ าแต่ พระนาง
พรหมจารีบริสุทธิ์ จงชื่ นชมยินดีเถิด ข้ าพระองค์ ขอยา้ ว่ า จงชื่ นชมยินดีเถิด เพราะ
บุตรของท่ านได้ กลับเป็ นขึน้ มาจากความตายในวันทีส่ าม และชุ บผู้ตายขึน้ มาใหม่
ประชาชนทั้งหลาย จงยินดีเถิด
เยรู ซาเล็มใหม่ จงทอแสง จงทอแสง เพราะพระสิ ริของพระองค์ อยู่เหนื อ
พวกท่ าน บัดนี้จงร้ องราและยินดี ซี โอนเอ๋ ย ขอท่ านจงเชิ ดชู ข้ าแต่ พระมารดา
พระเจ้ า ทีไ่ ด้ ทรงครรภ์ และให้ กาเนิดพระองค์
ในขณะเดียวกัน ทหารยามที่เฝ้ าอุโมงค์ฝังพระศพของพระองค์ และที่ได้แตก
ฮือไปด้วยความกลัวนั้น พากันเข้าไปที่กรุ งเยรู ซาเล็ม หลายคนไปพบมหาปุโรหิ ต
เรี ยนให้ทราบเรื่ องที่เกิดขึ้นที่อุโมงฝังพระศพพระเยซูคริ สต์ จึงได้มีการเรี ยกประชุม
ร่ วมกับผูอ้ าวุโสเพื่อหารื อกัน พวกศัตรู ของพระคริ สต์น้ นั ดื้อดึง ไม่ตอ้ งการยอมรับว่า
พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ จึงเห็นพ้องกันว่าควรปิ ดบังไม่ให้ประชาชนรู ้เรื่ อง
นี้ พวกเขาติดสิ นบนทหาร แจกเงินให้เขาและสั่งว่า “จงไปบอกประชาชนว่า ‘พวก
สาวกของเขามาลักเอาศพในตอนกลางคืน เมื่อเรานอนหลับอยู’่ ถ้าความนี้ทราบถึงหู
ปี ลาต เราจะพูดกับท่านไม่ให้พวกเจ้าตกที่นงั่ ลําบาก” ครั้นพวกทหารรับเงินแล้วก็ทาํ
ตามที่ได้รับคําสั่ง และความนี้ก็เลื่องลือไปในบรรดาพวกยิว และพวกเขาหลายคน
เชื่อตามนั้นจนถึงทุกวันนี้
ทุกคนเห็นชัดเจนว่าเรื่ องนี้ เป็ นอุบายและเป็ นเท็จ หากพวกทหารนอนหลับ
ไปจริ ง พวกเขาก็ไม่ได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น และหากพวกเขาเห็นสิ่ งที่เกิดขึ้น ก็แปลว่า
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พวกเขาไม่ได้นอนหลับและคงจับขโมยไปแล้ว พวกยามมีหน้าที่เฝ้ าดูและคอยระวัง
ไม่มีใครจะเชื่ อจริ ง ๆ ว่าพวกยามซึ่ งมีกนั หลายคนจะนอนหลับ หากพวกทหารนอน
หลับกันหมดแล้ว พวกเขาก็จะต้องถูกตัดสิ นลงโทษอย่างเข้มงวด ทําไมจึงไม่มีแม้แต่
คนเดี ยวที่ ถูกลงโทษ แต่กลับถู กเพิกเฉยและได้รับเงิ นรางวัลเสี ยด้วยซํ้า ในขณะที่
พวกสาวกต่างตื่นตระหนก เก็บตัวอยู่ในบ้านด้วยความหวาดกลัว โดยไม่มีอาวุธมา
ต่อกรกับ พวกทหารติ ดอาวุธ แล้วพวกเขาจะสามารถกระทําการเสี่ ยงเช่ นนั้นได้
อย่างไร ยิง่ ไปกว่านั้น พวกเขาจะทําเช่นนั้นทําไม ในเมื่อพวกเขาได้สูญเสี ยความเชื่ อ
ในพระผูช้ ่วยให้รอดไปแล้ว นอกจากนี้ พวกเขาจะกลิ้งหิ นก้อนใหญ่โดยไม่ทาํ ให้ใคร
ตื่นได้อย่างไร ทั้งหมดดังที่กล่าวนี้เป็ นไปไม่ได้เลย ในทางตรงกันข้าม พวกสาวกเอง
ยังคิดว่ามีคนไปขโมยพระศพของพระผูช้ ่วยให้รอดเสี ยด้วยซํ้า หลังจากที่พวกตนได้
เห็นหลุมพระศพที่วา่ งเปล่าแล้ว พวกเขาคิดว่าหลังจากที่ถูกขโมยแล้วก็คงจะไม่ปล่อย
ให้เป็ นเช่นนั้น สุ ดท้ายแล้ว ทําไมพวกผูน้ าํ ของยิวจึงไม่ตามหาพระศพของพระคริ สต์
และลงโทษพวกสาวก ดังนั้น พวกศัตรู ของพระคริ สต์จึงแต่งเรื่ องโกหกหลอกลวง
ตื้ น ๆ เพื่อพยายามปกปิ ดสิ่ ง ที่ พระเจ้าทรงแสดง แต่ค นพวกนี้ กลับทํา อะไรที่ คา้ น
ความจริ งไม่ได้
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 28:1-15; นักบุญมาระโก 16:1-11;
นักบุญลูกา 24:1-12; นักบุญยอห์ น 20:1-18 และ โคริ นธ์ ฉบับที่ 1, 15:3-5
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พระเยซูคริสต์ ทรงปรากฏพระองค์ต่อสาวกสองคนในการเดินทาง
ไปเอมมาอูส
คํ่าวันที่พระเยซูคริ สต์ทรงฟื้ นชีพ และทรงปรากฏพระองค์ตอ่ นางมารี ยช์ าว
มักดาลา นางมารี ยม์ ารดาของยากอบ และ เปโตรแล้ว สาวกของพระคริ สต์อีกสองคน
จากเจ็ดสิ บ ได้แก่ เคลโอปั สและลูกา กําลังเดินทางจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปยังหมู่บา้ น
หนึ่งขื่อ เอมมาอูส ซึ่ งอยูห่ ่างออกไปประมาณเจ็ดไมล์
ในระหว่างเดินทาง เขาสนทนากันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุ งเยรู ซาเล็ม
เรื่ องพระทรมานและการสิ้ นพระชนม์ของพระผูช้ ่วยให้รอด ทันใดนั้น พระเยซูคริ สต์
ก็เสด็จเข้ามาใกล้และดําเนินไปกับเขา แต่เขาตาฟางไปและจําพระองค์ไม่ได้ พระเยซู
คริ สต์ตรัสกับเขาว่า “ท่านเดินคุยกันเรื่ องอะไรกัน ทําไมจึงเศร้าโศกเช่นนี้ ”
เคลโอปั สทูลตอบพระองค์วา่ “ท่านเป็ นแขกเมืองอาศัยอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม
แต่คนเดียวหรื อที่ไม่รู้เหตุการณ์ท้ งั ปวงซึ่ งเป็ นไปในช่วงนี้”

พระองค์ทรงปรากฏองค์แก่นกั บุญลูกาและนักบุญเคลโอปั ส
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พระเยซูคริ สต์ตรัสกับเขาว่า “เหตุการณ์อะไรหรื อ”
พวกเขาทูลตอบพระองค์วา่ “เหตุการณ์เรื่ องพระเยซูชาวนาซาเร็ ธเป็ นผูเ้ ผย
พระวจนะ ผูท้ รงฤทธานุภาพในการสําแดงและในพระวาจาจําเพาะพระเจ้าและต่อ
หน้าบรรดาราษฎร โดยที่ พวกมหาปุโรหิ ตกับขุนนางทั้งหลายของเราได้อายัด
พระองค์ไว้ให้ทรงถูกปรับโทษถึงพระชนมชีพ และตรึ งพระองค์ที่กางเขน แต่เรา
ทั้งหลายหวังไว้วา่ จะเป็ นท่านผูเ้ ดียวที่ไถ่ชนชาติอิสราเอล ยิง่ กว่านั้นอีก วันนี้เป็ น
วันที่สามตั้งแต่เหตุการณ์น้ นั เกิดขึ้น แล้วยังมีผหู ้ ญิงบางคนในพวกเราที่ได้ทาํ ให้เรา
ประหลาดใจ นางได้ไปที่อุโมงค์เวลาเช้ามืด แต่ไม่พบพระศพของพระองค์ จึงกลับมา
เล่าว่านางได้เห็นนิมิตรเป็ นทูตสวรรค์ และทูตนั้นบอกว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่
บางคนที่อยูก่ บั เราไปจนถึงอุโมงค์ และได้พบเหมือนพวกหญิงเหล่านั้นได้บอก แต่
เขาหาได้เห็นพระองค์ไม่”
พระองค์ตรัสแก่สองคนนั้นว่า “โอ คนเขลา และเฉื่อยชาในการเชื่อบรรดาคํา
ซึ่งพวกผูเ้ ผยพระวจนะได้กล่าวไว้น้ นั เพราะพระคริ สต์จาํ เป็ นจะต้องทนทุกข์ทรมาน
อย่างนั้น แล้วเข้าในพระสิ ริของพระองค์มิใช่หรื อ” พระองค์จึงทรงอธิ บายทุกสิ่ งใน
พระคัมภีร์ที่เอ่ยถึงพระองค์ให้เขาฟัง เริ่ มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ
พวกสาวกพากันทึ่งเนื่องจากพวกเขาเข้าใจกระจ่างในทุกสิ่ งแล้ว
เมื่อเขามาใกล้
หมู่บา้ นเอมมาอูสนั้น พระเยซูคริ สต์ทรงทําเหมือนจะเสด็จเลยไป พวกเขาจึงพูด
หน่วงเหนี่ยวพระองค์วา่ “โปรดประทับอยูก่ บั พวกเราเถิด เพราะจวนคํ่าแล้วและเวลา
ก็ล่วงเลยไปมากแล้ว” พระเยซูคริ สต์จึงเสด็จเข้าไปเพื่อประทับอยูก่ บั พวกเขา ต่อมา
เมื่อพระองค์เสวยพระกายาหารกับเขา
พระองค์ทรงหยิบขนมปั งขึ้นมาโมทนา
พระคุณ และบิส่งให้เขา ตาของพวกเขาก็หายฟางและจําพระองค์ได้ แล้วพระองค์ก็
ทรงอันตรธานไปจากพวกเขา นี่เป็ นการปรากฏพระองค์ เป็ นครั้งทีส่ ี่ ของพระคริสต์ ผ้ ู
ทรงกลับคืนชีพ เคลโอปั สและลูกาต่างดีใจและพูดกันว่า “ใจเราเร่ าร้อนภายในเมื่อ
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พระองค์ตรัสกับเราตามทาง เมื่อได้ทรงอธิ บายพระคัมภีร์ให้เราฟังมิใช่หรื อ” ทั้งสอง
คนก็ลุกขึ้นในยามนั้นเอง แล้วเดินทางกลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม แม้วา่ จะเป็ นเวลาคํ่า
มาก แล้ว พวกเขาพบสาวกสิ บคนชุมนุมกันอยูท่ ี่นนั่ ทุกคน ยกเว้นอัครสาวกโธมัส
และพวกที่อยูก่ บั พวกเขา ทุกคนต่างดีใจที่ได้พบเคลโอปั สและลูกา และว่า “องค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเป็ นขึ้นมาแล้วจริ ง ๆ และได้ทรงปรากฏแก่ซีโมน” เคลโอปัสและลูกา
เล่าเรื่ องที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางไปหมู่บา้ นเอมมาอูส เรื่ องที่พระองค์ประทับและ
ตรัสกับคนทั้งสอง และเรื่ องที่ท้ งั สองจําพระองค์ได้จากการที่พระองค์ทรงบิขนมปั ง
นั้น

พวกเขารับรู ้วา่ นี่คือพระเยซูคริ สต์ แต่ไม่สามารถมองเห็นได้

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมาระโก 16:12-13; นักบุญลูกา 24:13-35
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พระองค์ทรงปรากฏแก่ อคั รสาวกทั้งปวงและสาวกคนอืน่ ๆ ยกเว้น
โธมัส

ขณะที่บรรดาอัครสาวกสนทนากับเคลโอปั สและลูกา สองสาวกของพระคริ สต์ที่เพิง่ กลับมาจากหมู่บา้ นเอมมาอูสอยูใ่ นบ้านที่ลงกลอนประตูไว้เนื่ องจากกลัว
พวกยิว ทันใดนั้น ปรากฏพระเยซู คริ สต์ทรงยืนขึ้นท่ามกลางพวกเขา ตรัสว่า “สั นติ
สุ ขจงมีแด่ ท่าน”
พวกเขาสะดุง้ ตกใจกลัวคิดว่าเห็นผี
พระเยซูคริ สต์จึงตรัสกับพวกเขาว่า
“ท่านทั้งหลายวุน่ วายใจทําไม เหตุไฉนจึงเกิดความสงสัยขึ้นในใจของท่านทั้งหลาย
เล่า จงดูมือและเท้าของเราว่าเป็ นเราเอง จงสัมผัสและมองดูเราเถิด เพราะว่าผีไม่มี
เนื้อหนังและกระดูกเหมือนที่ท่านเห็นเรามีอยูน่ ้ นั ”
พระองค์ตรัสดังนี้ พลางยืน่ พระหัตถ์ พระบาท และพระกายของพระองค์ให้
พวกสาวกซึ่ งดีใจเป็ นล้นพ้นที่ได้พบพระองค์ แต่ถึงแม้วา่ พวกเขาจะดีใจยิง่ นัก แต่ก็
ยังคงไม่เชื่ออยู่ เพียงแต่รู้สึกพิศวงเท่านั้น พระเยซูคริ สต์ทรงทําให้พวกเขามีความเชื่อ
มากขึ้น จึงตรัสว่า “พวกท่านมีอาหารกินที่นี่บา้ งหรื อไม่”
พวกสาวกก็เอาปลาย่างชิ้นหนึ่งและรวงผึ้งมาถวาย พระองค์ก็ทรงรับมาเสวย
ต่อหน้าพวกเขา แล้วตรัสว่า “นี่เป็ นถ้อยคําของเราที่เราได้บอกไว้แก่ท่านทั้งหลาย
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เมื่อเราอยูก่ บั ท่านว่า บรรดาถ้อยคําที่เขียนถึงเราไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสส ผูเ้ ผย
พระวจนะและบทสดุดีน้ นั จําเป็ นจะต้องสําเร็ จ”
พระองค์ทรงเปิ ดหัวใจของพวกเขาให้เข้าใจพระคัมภีร์ เมื่อพระเยซูคริ สต์
ทรงสนทนากับพวกสาวกไปได้สักพัก ก็ตรัสว่า “สั นติสุขจงดารงอยู่กบั ท่ านทั้งหลาย
เถิด พระบิดาทรงใช้ เรามาฉันใด เราก็ใช้ ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” ครั้นพระองค์ตรัส
ดังนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขา ตรัสกับเขาว่า “จงรับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เถิด ถ้ าท่ านจะยกความผิดบาปของผู้ใด ความผิดบาปนั้นก็จะถูกยกเสี ย และ
ถ้ าท่ านจะให้ ความผิดบาปติดอยู่กบั ผู้ใด ความผิดบาปก็จะติดอยู่กบั ผู้น้ ัน”

การปรากฎพระวรกายของพระเยซูคริ สต์เจ้าต่อเหล่าสาวกของพระองค์ในวันอาทิตย์แห่ งการ
สรรเสริ ญพระองค์
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นี่เป็ นการปรากฏพระองค์ เป็ นครั้งทีห่ ้ าของพระเยซู คริสตเจ้ า ซึ่งเป็ นวันถัด
จากการทรงคืนชี พอย่ างรุ่ งโรจน์ หนึ่งวัน
ยังความปลื้มปี ติแก่บรรดาสาวกของ
พระองค์เป็ นล้นพ้น ในจํานวนนั้น มีก็แต่เพียงโธมัสที่เขาเรี ยกกันว่า แฝด เท่านั้นที่
ไม่ได้อยูท่ ี่นนั่ เมื่อพระเยซูเสด็จมา สาวกอื่น ๆ จึงบอกเขาว่าพวกเขาเห็นองค์พระผู ้
เป็ นเจ้าทรงกลับเป็ นขึ้นมาแล้ว โธมัสจึงตอบพวกเขาว่า “ถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระ
หัตถ์ของพระองค์ และไม่ได้เอานิ้วของข้าแยงเข้าไปที่สีขา้ งของพระองค์แล้ว ข้าจะ
ไม่เชื่อเลย
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมาระโก 16:14; นักบุญลูกา 24:36-45;
นักบุญยอห์ น 20:19-25

พระองค์ทรงปรากฏแก่ โธมัสและอัครสาวกอืน่ ๆ

แปดวันหลังจากนั้น พวกสาวกของพระองค์รวมทั้งโธมัสไปชุมนุมกันที่บา้ น
นั้นอีก ประตูน้ นั ปิ ดอยู่ แล้วพระเยซูคริ สต์ทรงทําเหมือนครั้งก่อน คือเสด็จเข้ามายืน
อยูท่ ่ามกลางพวกเขา ตรัสว่า “สั นติสุขจงมีแด่ ท่าน”
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พระองค์ทรงปรากฏองค์แก่นกั บุญโธมัสและอัครสาวกอื่น ๆ

แล้วพระองค์ทรงหันไปหาโธมัส ตรัสกับเขาว่า “จงยืน่ นิ้วมาที่นี่และดูมือ
ของเรา จงยืน่ มือออกมาคลําสี ขา้ งของเรา อย่าขาดความเชื่ อเลย จงเชื่ อเถิด”
โธมัสร้องทูลพระองค์วา่
เจ้ าของข้ าพระองค์ ”

“องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของข้ าพระองค์

และพระ
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พระเยซูคริ สต์ตรัสกับเขาว่า “ท่ านเชื่ อเพราะท่ านได้ เห็นเราอย่ างนั้นหรือ ผู้ที่
ไม่ เห็นเราแต่ กย็ งั เชื่อนั้นประเสริฐนัก”
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญยอห์ น 20:26-29

พระเยซูคริสต์ ทรงปรากฏพระองค์แก่เหล่าสาวกที่ทะเลทีเบเรียส
และ
เปโตรผู้ที่เคยปฏิเสธพระคริสต์ ได้ หวนกลับมาเป็ นอัครสาวกอีกครั้ง
พวกสาวกของพระเยซูคริ สต์เดินทางไปกาลิลีตามคําของพระองค์ พวกเขา
ดําเนินชีวติ ตามปกติ วันหนึ่ง เปโตร โธมัส นาธานาเอล (บาร์ โธเลมิว) ยากอบและ
ยอห์นผูเ้ ป็ นบุตรของเศเบดี และสาวกของพระองค์อีกสองคน กําลังหาปลาที่ทะเลที
เบเรี ยส (ทะเลกาลิลี) แต่จบั ไม่ได้เลยทั้งคืน ครั้นรุ่ งเช้า พระองค์ประทับยืนอยูท่ ี่ฝั่ง แต่
เหล่าสาวกไม่รู้วา่ เป็ นพระองค์
พระเยซูคริ สต์ตรัสถามพวกเขาว่า “ลูกเอ๋ ย ได้ปลาบ้างหรื อเปล่า”
พวกเขาตอบว่า “ไม่ได้”
พระเยซูคริ สต์จึงรับสั่งว่า “จงทอดอวนลงทางด้านขวาเรื อเถิดแล้วจะได้ปลา
บ้าง” พวกเขาจึงทําตามนั้น และได้ปลาเป็ นอันมากเสี ยจนลากอวนขึ้นไม่ได้
ยอห์นบอกเปโตรว่า “นั่นเป็ นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า”
เมื่อเปโตรได้ยนิ ว่าเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เขาก็หยิบเสื้ อมาสวมเพราะไม่ใส่
เสื้ อทํางาน แล้วก็กระโดดลงทะเล ว่ายนํ้าไปยังฝั่งที่พระเยซูคริ สต์ประทับอยู่ แต่
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สาวกคนอื่น ๆ นั้นนัง่ เรื อมา และลากอวนที่ติดปลาเต็มนั้นมาด้วย เพราะพวกเขาอยู่
ไม่ห่างจากฝั่งนัก เมื่อมาถึงฝั่งก็เห็นถ่านติดไฟอยู่ มีปลาวางอยูข่ า้ งบน และมีขนมปั ง
พระเยซูคริ สต์ตรัสกับพวกสาวกว่า “เอาปลาที่พวกเจ้าจับมาบ้าง” เปโตรจึง
ไปในเรื อและลากอวนขึ้นฝั่ง อวนใหญ่ติดปลาเต็ม มีหนึ่ งร้อยห้าสิ บสามตัว ถึงมาก
อย่างนั้นอวนก็ไม่ขาด พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “มารับประทานอาหารกันเถิด”
พวกสาวกไม่มีใครกล้าทูลถามพระองค์วา่ “ท่านเป็ นใคร” พวกเขารู ้อยูแ่ ล้วว่าเป็ น
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเยซูคริ สต์ทรงหยิบขนมปังแจกให้พวกเขา และทรงหยิบปลา
แจกด้วย
เมื่อพวกเขารับประทานอาหารเสร็ จแล้ว พระเยซูคริ สต์ทรงแสดงกับเปโตร
ว่า พระองค์จะทรงยกโทษให้เขา และยกย่องเขาให้กลับเข้าร่ วมเป็ นอัครสาวกที่
พระองค์ทรงเลือก เปโตรนั้นบาปมากกว่าสาวกคนอื่น ๆ เนื่องจากเขาปฏิเสธพระองค์
พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “ซี โมนบุตรโยนาห์เอ๋ ย เจ้ารักเรามากกว่าที่สาวกคนอื่น ๆ
รักเราหรื อ”
เปโตรทูลตอบพระองค์วา่ “เป็ นความจริ งพระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้า
พระองค์รักพระองค์”
พระเยซูคริ สต์ตรัสกับเขาว่า “จงดูแลแกะของเราเถิด”
พระองค์ตรัสกับเขาเป็ นครั้งที่สองว่า “ซีโมนบุตรโยนาห์เอ๋ ย เจ้ารักเราหรื อ”
เปโตรทูลตอบพระองค์อีกครั้งว่า “เป็ นความจริ งพระเจ้าข้า พระองค์ทรง
ทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์”
พระเยซูคริ สต์ตรัสกับเขาว่า “จงดูแลแกะของเราเถิด”
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ในที่สุด พระเยซูคริ สต์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่า “ซีโมนบุตรโยนาห์เอ๋ ย เจ้า
รักเราหรื อ”
เปโตรก็เป็ นทุกข์ใจที่พระองค์ตรัสถามเขาเป็ นครั้งที่สามว่า “เจ้ารักเราหรื อ”
เขาจึงทูลพระองค์วา่ “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ ง พระองค์ทรงทราบว่า
ข้าพระองค์รักพระองค์”

พระองค์ทรงปรากฏแก่บรรดาอัครสาวกที่ทะเลทิเบเรี ยส
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พระเยซูคริ สต์ตรัสกับเขาว่า “จงดูแลแกะของเราเถิด”
ถือได้วา่ พระองค์ทรงช่วยให้เปโตรได้แก้ไขสามครั้ง
ที่เขาได้เคยปฏิเสธ
พระองค์สามครั้ง และทรงเป็ นประจักษ์พยานถึงความรักที่เขามีต่อพระองค์ หลังจาก
ที่พระเยซูคริ สต์ตรัสตอบเขาไปแต่ละครั้งต่อหน้าอัครสาวกอื่น ๆ พระองค์ได้ทรงส่ ง
กระแสเรี ยกให้เขากลับเป็ นอัครสาวก และให้เขาเป็ นผูน้ าํ ฝูงแกะ
หลังจากนั้น พระเยซูคริ สต์ตรัสกับเปโตรว่า “เราบอกความจริ งแก่เจ้าว่า เมื่อ
เจ้ายังหนุ่ม เจ้าคาดเอวของเจ้าเอง และเดินไปไหน ๆ ตามที่เจ้าปรารถนา แต่เมื่อเจ้า
แก่แล้ว เจ้ าจะเหยียดมือของเจ้ าออก และคนอื่นจะคาดเอวเจ้า และพาเจ้าไปที่ที่เจ้าไม่
ปรารถนาจะไป” ที่พระองค์ตรัสอย่างนั้น เพื่อแสดงแก่เปโตรว่าเขาจะถวายเกียรติแด่
พระเจ้าด้วยการตายในรู ปแบบใด กล่าวคือ เขาจะยอมรับความตายอย่างมรณสักขีเพื่อ
พระคริ สต์ (การถูกตรึ งกางเขน) ครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงรับสั่งกับเปโตรว่า
“จงตามเรามาเถิด”
เปโตรเหลียวหลังเห็นยอห์นตามมา เมื่อเปโตรเห็นเขา จึงทูลถามพระเยซูวา่
“พระองค์เจ้าข้า แล้วคนนี้เล่าพระเจ้าข้า”
พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ถ้าเราอยากจะให้เขาอยูจ่ นเรามานั้น จะเป็ นเรื่ อง
อะไรของเจ้าเล่า เจ้าจงตามเรามาเถิด” เหตุฉะนั้น คําที่วา่ สาวกคนนี้จะไม่ตายจึงลือไป
ท่ามกลางพวกพี่นอ้ ง แม้วา่ พระเยซูมิได้ทรงเอ่ยเช่นนั้น
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญยอห์ น บทที่ 21

พันธสัญญาใหม่

564

พระเยซู คริสต์ ทรงปรากฏพระองค์ แก่ บรรดาอัครสาวกและสานุศิษย์ กว่ าห้ าร้ อยคน

บัดนี้ อัครสาวกทั้งสิ บเอ็ดคนไปที่ภูเขาในเมืองกาลิลี ตามที่พระองค์รับสั่งไว้
โดยมีสาวกกว่าห้าร้อยคนตามไปด้วย พระองค์ปรากฏแก่พวกเขาทั้งปวง เมื่อพวกเขา
ได้เห็นพระองค์ก็นมัสการพระองค์ แต่บางคนยังมีความสงสัยอยู่
พระเยซูคริ สต์เสด็จเข้ามาใกล้และตรัสกับพวกเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งปวงใน
สรวงสวรรค์และบนโลก ล้วนได้ทรงมอบแก่เราแล้ว เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจง
ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็ นสาวกของเรา ให้ รับบัพติศมาในพระนามแห่ งพระ
บิดา และพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนให้เขาปฏิบตั ิตามทุกสิ่ งที่เราได้สั่ง
พวกเจ้าไว้ นี่แหละ เราจะอยูก่ บั เจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้ นยุค อาเมน”
แล้วพระเยซูคริ สต์ทรงปรากฏแก่ยากอบเป็ นการส่ วนพระองค์
ดังนั้น ในช่วงเวลาสี่ สิบวันหลังจากทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ พระเยซูคริ สต์
ทรงปรากฏแก่บรรดาสาวกของพระองค์ ทรงแสดงหลักฐานอย่างมากมายเกี่ยวกับ
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และตรัสกับพวกเขาเกี่ยวกับอาณาจักรของ

หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมัทธิ ว 28:16-20; นักบุญมาระโก 16:1516 (ไม่ มีในฉบับภาษาอังกฤษ); โคริ นธ์ ฉบับที่ 1 15:6-8 และ กิจการของอัครทูต 1-3

พระคริสต์ ทรงคืนพระชนม์

พระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ ถือเอาเหตุการณ์ การกลับคืนพระ
ชนม์ ชีพอย่ างรุ่ งโรจน์ ของพระคริสต์ อันยิง่ ใหญ่ เป็ นเทศกาลที่สาํ คัญที่สุด เป็ น
เทศกาลแห่งเทศกาลทั้งปวง เป็ นการเฉลิมฉลองแห่งการเฉลิมฉลองทั้งปวง เรี ยก
เทศกาลนี้วา่ เทศกาลปัสกา (เป็ นภาษากรี ก หมายถึง “การก้าวข้าม”) กล่าวคือ เป็ น
วันที่ หนทาง (การก้าวข้ าม) ของเรา จากความตายสู่ ชีวติ และจากโลกสู่ สวรรค์ นั้น
สาเร็จแล้ว การเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริ สต์น้ นั ดําเนินไป
ตลอดสัปดาห์ และพิธีสวดเพลาเย็นในโบสถ์น้ นั จะรื่ นเริ งกว่าวันอื่น ๆ โดยวันแรก
ของการเฉลิมฉลองนั้น จะเริ่ มมีพิธีสวดเพลาเช้าในตอนเที่ยงคืน ซึ่ งก่อนเริ่ มต้นพิธี
สวดเพลาเช้านั้น ผูร้ ่ วมฉลองจะพร้อมใจกันแต่งกายสี สันสดใส มีการตีระฆัง ถือ
เทียนที่จุดไว้ กางเขนและภาพไอคอน แห่ไปรอบโบสถ์ดว้ ยความศรัทธา อันเปรี ยบ
ได้กบั หญิงผูถ้ ือเครื่ องหอมที่มุ่งหน้าไปยังอุโมงค์ฝังพระศพของพระผูช้ ่วยให้รอดใน
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ตอนเช้าตรู่ ระหว่างที่เดินแห่ น้ นั ทุกคนจะร้องว่า “พระองค์ ทรงกลับคืนพระชนมชีพ
ข้ าแต่ พระคริสต์ ผ้ ชู ่ วยให้ รอด บรรดาทูตสวรรค์ แซ่ ซ้องในสรวงสวรรค์ ขอให้ เราทีอ่ ยู่
บนโลกได้ ร่วมสรรเสริ ญพระองค์ ด้วยหัวใจบริสุทธิ์เถิด” โดยก่อนปิ ดประตูโบสถ์ใน
พิธีสวดเพลาเช้า จะร้องเป็ นท่วงทํานองในเทศกาลว่า “พระคริสต์ ทรงคืนพระ
ชนม์ …” และร้องซํ้าหลายครั้ง พลางเดินเข้าไปในโบสถ์ในระหว่างร้องเพลงสวด
พิธีสวดดําเนินอย่างต่อเนื่ องตลอดทั้งคืนพร้อมกับเปิ ดประตูกษัตริ ย ์ อันเป็ น
สัญลักษณ์วา่ บัดนี้
ประตูแห่งอาณาจักรสวรรค์ได้เปิ ดรับทุกคนโดยการศัยการ
กลับคืนพระชนมชีพของพระคริ สต์ ซึ่ งทุกวันในช่วงเทศกาลสําคัญนี้สมาชิกของ
โบสถ์จะจูบกันและกล่าวว่า "พระคริสต์ ทรงคืนพระชนม์ " และกล่าวรับว่า "ทรงคืน
พระชนม์ น้ ันเป็ นจริง" เราทักทายกันเช่นนี้และแลกเปลี่ยนไข่สีต่าง ๆ อันเป็ น
สัญลักษณ์ของชีวติ ใหม่และเปี่ ยมด้วยพระพรของพระผูช้ ่วยให้รอดที่ทรงฟื้ นขึ้นมา
จากที่ฝังพระศพ และจะมีการตีระฆังตลอดสัปดาห์
และตั้งแต่วนั แรกใน
เทศกาลปั สกาอันศักดิ์สิทธิ์ จวบจนถึงการร้องเพลงสวดเพลาเย็นของการฉลองพระตรี
เอกานุภาพนั้นจะไม่มีการคุกเข่าในโบสถ์หรื อทําสิ่ งที่น่าสลดหดหู่ในวันอังคารแรก
หลังจากสัปดาห์รื่นเริ งนั้น พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ จะเผือ่ แผ่ความยินดีต่อการทรง
กลับคืนพระชนมชีพของพระคริ สต์น้ นั ไปยังผูล้ ่วงลับโดยมีความหวังถึงการกลับคืน
ชีพของคนทั้งปวงด้วย พระศาสนจักรจึงรําลึกถึงผูล้ ่วงลับเป็ นพิเศษ จึงเรี ยกวันนี้วา่
"วันวิญญาณปัสกา" ในวันนี้จะมีการประกอบพิธีกรรมเพื่อระลึกถึงผูล้ ่วงลับ และ
เป็ นธรรมเนียมที่จะไปเยือนหลุมฝังศพของญาติสนิทในวันนี้
โดยโบสถ์แต่ละ
ท้องถิ่นจะมีรายละเอียดบางอย่างแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ ทุก วันอาทิตย์
ตลอดทั้งปี ยังถือเป็ นวันฉลองพระคริ สต์ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพอีกด้วย
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บทขับร้อง สรรเสริ ญ ในเทศกาลปัสกา

พระคริสต์ ทรงคืนพระชนม์ จากความมรณา ทรงเอาชนะความมรณา และ
ทรงประทานชีวติ แก่ผู้ตายทีอ่ ยู่ในหลุมศพ

บทขับร้ อง สดุดี ในเทศกาลปั สกา

แม้ ในหลุมศพ พระองค์ กไ็ ร้ ซึ่งความมรณา ทรงเสด็จลงไปนรก
และทรงเปิ ดประตูด้วยพระอานาจของพระองค์ และทรงชุบชีพดังผู้ทรงมี
ชัยคือพระคริสต์ เจ้ า หญิงผู้นานา้ มันมาชโลมขอจงรื่นเริง และเหล่าสาวก
ของพระองค์ ผู้ทรงได้ มอบสั นติแก่พวกท่ าน ผู้ได้ กระทาบาป ก็ทรงมอบ
การคืนชีพ
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บทร้ องอวยพร ในเทศการปัสกา

ทวยเทพเทวดาร้ องสดุดี แด่ พระพรของพระแม่ มารีย์ พระผู้ทรง
พรหมจารี ขอทรงมีความยินดี ขอทรงมีความยินดี ทีพ่ ระบุตรของพระนาง
ทรงคืนพระชนมชีพจากหลุมพระศพในวันทีส่ าม หลังจากสิ้นพระชนม์
และได้ ทรงคืนพระชนม์ ชีพ จากความมรณา ขอปวงประชาจงรื่นเริง เทอญ

พระองค์ทรงเสด็จขึน้ สวรรค์

เมื่อใกล้ถึงเทศกาลเก็บเกี่ยวของชาวยิวแล้ว เหล่าสาวกของพระคริ สต์ได้
เดินทางจากแคว้นกาลิลีกลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
หลังจากที่พระเยซูคริ สต์ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพนั้น ในวันที่สี่สิบ พวกเขา
มาชุมนุมกันในบ้านหลังหนึ่ง พระเยซูคริ สต์ทรงปรากฏพระองค์ต่อพวกเขา ตรัสว่า
"ดังที่เขียนไว้วา่ พระคริ สต์จะต้องทรงทนทรมาน และทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายใน
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วันที่สาม และจะต้องประกาศทัว่ ทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์ ให้เขากลับ
ใจใหม่และรับการยกบาป ตั้งต้นที่กรุ งเยรู ซาเล็ม ท่านทั้งหลายเป็ นพยานด้วยข้อความ
เหล่านั้น เจ้าทั้งหลายจงออกไปทัว่ โลก และประกาศข่าวประเสริ ฐแก่มนุษย์ทุกคน
ผูใ้ ดเชื่อและรับบัพติศมาแล้วผูน้ ้ นั จะรอด แต่ผใู ้ ดไม่เชื่ อจะต้องถูกลงโทษ มีความเชื่อ
ที่ไหนหมายสําคัญเหล่านี้ จะบังเกิดขึ้นที่นนั่ เขาจะขับผีออกในนามของเรา เขาจะพูด
ภาษาแปลก ๆ เขาจะจับงูได้ และถ้าเขาดื่มยาพิษใดก็จะไม่เป็ นอันตรายแก่เขา และเขา
จะวางมือบนคนเจ็บป่ วยแล้วคนนั้นจะหายโรค"
แล้วพระผูช้ ่วยให้รอดตรัสกับเหล่าสาวกว่า ในไม่ชา้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะ
เสด็จมาเหนือพวกเขา
และพระองค์รับสั่งไม่ให้พวกเขาเดินทางออกนอกกรุ ง
เยรู ซาเล็มจนกว่าจะถึงเวลานั้น โดยตรัสว่า "เราจะส่ งซึ่ งพระบิดาของเราทรงสัญญา
นั้นมาเหนือท่านทั้งหลาย แต่ท่านทั้งหลายจงอยูใ่ นเมืองจนกว่าจะประดับด้วยอาภรณ์
แห่งอํานาจจากเบื้องบน เพราะยอห์นให้รับบัพติศมาด้วยนํ้า แต่นบั จากนี้พวกท่านจะ
ได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ "
จากนั้นพระผูช้ ่วยให้รอดทรงพาพวกเขาออกไปยังภูเขามะกอกเทศ ไกล
ประมาณหมู่บา้ นเบธานี พวกสาวกยินดีเป็ นล้นพ้นในพระวาจาของพระผูช้ ่วยให้รอด
จึงมาห้อมล้อมพระองค์ทูลถามว่า "พระองค์เจ้าข้าในเวลานี้พระองค์จะทรงพลิกฟื้ น
แผ่นดินอิสราเอลใช่ไหมพระเจ้าข้า"
พระผูช้ ่วยให้รอดตรัสตอบว่า "ไม่ใช่การของเจ้าที่จะรู ้วา่ พระบิดาเจ้าทรงใช้
ฤทธานุภาพของพระองค์เพื่อทรงพลิกฟื้ นเมื่อใด ช่วงเวลาใด แต่พวกเจ้าจะได้รับ
อํานาจเมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จมาเหนื อท่าน และท่านจะเป็ นพยานของเราใน
กรุ งเยรู ซาเล็ม แคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรี ย และจนถึงสิ้ นสุ ดปลายแผ่นดินโลก"
เมื่อพระเยซูคริ สต์ตรัสเช่นนั้นแล้ว ก็ทรงยกพระหัตถ์ข้ ึนอวยพรพวกสาวก
ในเวลานั้นเอง พระองค์ทรงจากพวกเขา และทรงได้รับยกขึ้นสวรรค์ แล้วหมู่เมฆก็
นําพาพระองค์หายลับไปจากสายตาของพวกเขา
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ดังนั้นแล้ว องค์พระเยซูคริ สตเจ้าได้ทรงเสด็จขึ้นสู่ สรวงสวรรค์โดยพระกาย
และประทับ ณ เบื้องขวาของพระบิดาเจ้า พระวิญญาณและพระกายมนุษย์ของ
พระองค์ทรงรับพระสิ ริแห่งพระเจ้าอันแบ่งแยกมิได้ พระองค์สถิตอยูแ่ ละจะสถิต
ต่อไปในสรวงสวรรค์และทุกหนทุกแห่ง
พวกสาวกนมัสการพระองค์ที่ได้เสด็จขึ้ นสวรรค์อยู่เป็ นเวลานาน พวกเขา
ยังคงยืนจ้องมองฟ้ าหาพระองค์ แล้วทูตสวรรค์สององค์ในอาภรณ์ สีขาวก็ปรากฏแก่
พวกเขา กล่าวว่า “ชาวกาลิ ลีเอ๋ ย เหตุไฉนท่านจึงเขม้นดูฟ้าสวรรค์ พระเยซู องค์น้ ี ซ่ ึ ง
ทรงถู กพรากไปจากท่า นขึ้ นยัง สวรรค์น้ นั จะเสด็ จมาอี ก เหมื อนอย่างที่ (หมายถึ ง
ในทางเนื้อหนัง) ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์น้ นั ”

การทรงเสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์ของพระคริ สต์
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หลังจากพวกสาวกของพระเยซูคริ สต์กลับเยรู ซาเล็มด้วยความปี ติยงิ่ นัก พวก
เขาอยูด่ ว้ ยกันที่นนั่ เฝ้ ารอพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมา ทุกคนร่ วมจิตภาวนา
สรรเสริ ญและขอบพระคุณพระเจ้าอย่างต่อเนื่ องในพระวิหารของพระองค์ ซึ่ งในที่น้ ี
มีหญิงหลายคน รวมทั้งพระนางมารี ยพ์ ระมารดาผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ ยงิ่ ของพระเยซูคริ สตเจ้า
และบรรดาญาติ รวมอยูด่ ว้ ย
ในช่วงนั้น บรรดาอัครสาวกอธิ ษฐานจับฉลากเลือกสาวกอื่นที่จะเป็ นอัคร
สาวกคนที่สิบสองของพระเยซูคริ สต์แทนที่ยดู าสคนทรยศที่ตายไป ผูท้ ี่ได้รับการจับ
ฉลากเลือกมานั้นคือ มัทธีอสั
พระเยซูคริ สต์เสด็จขึ้นสวรรค์ตามที่ทรงสัญญาไว้ พระองค์เสด็จมายังโลก
โดยเราไม่อาจมองเห็นได้อยูเ่ สมอท่ามกลางผูท้ ี่เชื่อในพระองค์ และจะเสด็จมาอีกครั้ง
ในรู ปแบบที่สามารถมองเห็นได้ เพื่อทรงพิพากษาคนเป็ นและคนตาย ซึ่ งในเวลานั้น
จะมีการฟื้ นจากความตายขึ้นมา หลังจากนั้นก็จะเป็ นการเริ่ มต้นชี วติ ในยุคหน้า โดยผู ้
ที่มีความเชื่อที่แท้จริ งและมีศีลธรรมจะได้รับชี วติ นิ รันดร แต่ผทู ้ ี่ปราศจากความเชื่ อ
และเป็ นคนบาปจะตกอยูใ่ นห้วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานยิง่ นัก

บทสวดสรรเสริ ญในเทศกาลฉลองรําลึก ของการเสด็จขึ้นสู่ สรวงสวรรค์
ขอสรรเสริญต่ อพระองค์ ผ้ ทู รงเสด็จขึน้
พระคริสต์ เจ้ าคือพระเจ้ าของ
พวกเรา เหล่าพระสาวกของพระองค์ ก็มีความรื่นเริงยินดี และรอคอพระสั ญญาแห่ ง
การมาของพระจิตเจ้ า เมื่อครั้นพวกท่ านรั บพระพรของพระองค์ พวกท่ านก็ได้ เห็น
ถึงความเป็ นพระบุตรของพระเจ้ าในพระองค์ ผู้ทรงไถ่ โลก
หมายเหตุ : ดูในพระวรสารนักบุญมาระโก 16:15-19 และนักบุญลูกา 24:46-53 และ
กิจการของอัครทูต 1, 2:4-26
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พระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมฉลองพระเยซูคริ สตเจ้าเสด็จ
ขึ้นสวรรค์ โดยถือเป็ นเทศกาลที่สาํ คัญยิง่ เทศกาลหนึ่ง ซึ่ งจะเป็ นวันที่สี่สิบหลังปัสกา

พระจิตเจ้ าเสด็จลงมายังบรรดาอัครสาวก

วันที่สิบหลังจากที่พระเยซูคริ สต์เสด็จขึ้นสวรรค์น้ นั
นับเป็ นวันที่หา้ สิ บ
หลังจากการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริ สต์ และเป็ นวันเทศกาลเพนเทคอสต์ ซึ่ง
เป็ นการรําลึกถึงการประทานพระบัญญัติ ณ ภูเขาไซไน
อัครสาวกทุกคน รวมทั้งพระมารดาพระเจ้า พร้ อมทั้งสาวกอื่น ๆ ของพระ
คริ สต์ และผูท้ ี่มีความศรัทธา มาอยูร่ วมกันที่ห้องห้องหนึ่ งในกรุ งเยรู ซาเล็ม เวลานั้น
เป็ นชัว่ โมงที่สามของวันตามการนับแบบฮีบรู หรื อเวลาเก้าโมงเช้าตามการนับแบบ
เรา ทันใดนั้น มีเสี ยงสวรรค์ประหนึ่ งเสี ยงพายุกล้ากึกก้องบ้านที่เขาชุ มนุ มกันนั้น มี
เปลวไฟสั ณฐานเหมื อนลิ้ นปรากฏแก่ เขาแต่ ล ะคน พวกเขาต่ า งเปี่ ยมล้นด้วยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ และเริ่ มพูดภาษาอื่ นๆ ที่ตนไม่เคยรู ้จกั มาก่อน ทั้งนี้ เป็ นไปตามพระ
สัญญาของพระผูช้ ่ วยให้รอดที่ พระจิ ตเจ้าเสด็จมายัง พวกอัครสาวกในรู ปของ ลิ้น
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เพลิง อันเป็ นสัญญาณว่า พระองค์ทรงให้พวกอัครสาวกมีความสามารถและความ
มุ่ ง มั่น ที่ จ ะเผยแพร่ ค าํ สอนของพระคริ ส ต์แ ก่ ค นทั้ง มวล พระองค์เ สด็ จ ลงมาใน
รู ปแบบของ เปลวไฟ อันเป็ นสัญลักษณ์ของอํานาจที่จะชําระบาป ช่วยวิญญาณให้พน้
บาป และปลอบโยนวิญญาณเหล่านั้น
ในโอกาสฉลองเทศกาลเพนเทคอสต์น้ นั มีชาวยิวจากทัว่ ดินแดนต่าง ๆ มาที่
กรุ งเยรู ซาเล็ม ครั้นพวกเขาได้ยนิ เสี ยงดังนั้นจึงพากันหลัง่ ไหลมารวมตัวกันอยูร่ อบ
บ้านที่พวกสาวกของพระคริ สต์มาชุมนุมกันนั้น ทุกคนล้วนประหลาดใจและถามกัน
ว่า “คนพวกนี้ไม่ได้พดู ภาษากาลิลีกนั หรอกหรื อ เหตุไฉนพวกเราทุกคนได้ยนิ เขาพูด
ภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของตน พวกเขาสามารถกล่าวถึงการอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า
เป็ นภาษาของเราได้อย่างไร” พวกนั้นพูดด้วยความไม่เชื่อโดยว่า “คนพวกนี้เมาเหล้า
องุ่นใหม่”
ฝ่ ายเปโตรได้ยนื ขึ้นกับอัครสาวกสิ บเอ็ดคน บอกว่าพวกตนไม่ได้เมา แต่เป็ น
เพราะพระจิตเจ้าได้เสด็จลงมาเหนือพวกเขา
อันเป็ นไปตามคําที่โยเอลผูเ้ ผยพระ
วจนะได้ทาํ นายไว้ และว่าพระเยซูคริ สต์ที่ทรงถูกชาวยิวตรึ งกางเขนนั้น ได้ทรงกลับ
เป็ นขึ้นมาจากความตาย เสด็จขึ้นสวรรค์ และทรงริ นพระจิตเจ้าลงมายังพวกเขา ครั้น
อัครสาวกเปโตรเทศนาจบแล้วก็กล่าวว่า “เหตุฉะนั้น ให้พงศ์พนั ธุ์อิสราเอลทั้งปวง
ทราบแน่นอนว่า พระเจ้าได้ทรงยกพระเยซูผนู ้ ้ ี ซึ่ งท่านทั้งหลายได้ตรึ งไว้ที่กางเขน
นั้น ทรงตั้งขึ้นให้เป็ นทั้งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและเป็ นพระคริ สต์”
คําเทศนาของเปโตรทําให้คนทั้งหลายที่ได้ฟังหันมาเชื่อในพระเยซูคริ สต์
มากขึ้น พวกเขาจึงถามเปโตรและพวกอัครสาวกว่า “พี่นอ้ งเอ๋ ย เราจะทําอย่างไรดี”
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พระวิญญาณบริ สุทธิ์เสด็จลงมายังบรรดาอัครสาวก

ฝ่ ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า “ทุกคนจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของ
พระคริ สต์ เพื่อพระองค์จะได้ทรงยกความผิดบาปของท่านเสี ย แล้วพวกท่านจัก
ได้รับพระจิตเจ้า”
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บรรดาผูท้ ี่เชื่ อในพระคริ สต์ที่รับบัพติศมาแล้วและผูท้ ี่รับบัพติศมาเพิม่ ในวัน
นั้นนับรวมได้ประมาณสามพันคน นี่จึงเป็ นการเริ่ มต้นสร้างอาณาจักรพระเจ้าบน
แผ่นดินโลก อันหมายถึงคริ สตศาสนจักรอันศักดิ์สิทธิ์
นับตั้งแต่วนั ที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมา ความเชื่ อของชาวคริ สต์ก็แผ่ขยายอย่าง
รวดเร็ วโดยอาศัยพระอุปถัมป์ ของพระเจ้า และจํานวนผูท้ ี่เชื่ อในพระเยซู คริ สตเจ้าก็
ทวีคูณขึ้น บรรดาอัครสาวกอาศัยการนําทางของพระจิตเจ้า ในการประกาศให้ทุกคน
ทราบเกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์ พระบุตรของพระเจ้า เรื่ องที่พระองค์ทรงรับทรมานเพื่อ
เราและเรื่ อ งที่ พ ระองค์ท รงกลับ คื น พระชนมชี พ พระองค์ท รงช่ ว ยพวกเขาด้ว ย
อัศจรรย์สําคัญเป็ นอันมาก
ที่กระทําโดยพวกอัครสาวกในพระนามของพระ
เยซูคริ สตเจ้า โดยในเบื้องต้น บรรดาอัครสาวกเทศนาแก่พวกยิว จากนั้นจึงแพร่ หลาย
ไปยัง ประเทศต่ า ง ๆ เพื่ อ สอนคนทั้ง ปวง อัค รสาวกกํา หนดให้ พระสั ง ฆราช
บาทหลวง และ สั งฆานุกร กระทําศีลศักดิ์สิทธิ์ และสอนคริ สตศาสนาโดยพิธีบวชการ
เอามือวาง
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พระเมตตาของพระจิตเจ้าที่ได้ประสาทให้แก่บรรดาอัครสาวกอย่างชัดเจน
ในรู ปของลิ้นเพลิงนั้น ในปั จจุบนั พระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ ก็ได้มีการ
ประสาทพระเมตตานั้นเช่นกันโดยไม่อาจมองเห็นได้ผา่ นทางศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยอาศัย
ผู้สืบทอดจากอัครสาวก, สงฆ์แห่ งศาสนจักร, พระสั งฆราชและพระสงฆ์
หมายเหตุ : ดูในกิจการของอัครทูต 1, 2:14-23
พระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ ฉลองพระจิตเจ้าเสด็จลงมายัง
บรรดาอัครสาวก โดยถือเป็ นหนึ่งในเทศกาลที่สาํ คัญที่สุด ในวันที่หา้ สิ บหลัง
เทศกาลปัสกา
เนื่องจากพระจิตเจ้าเสด็จลงมายังบรรดาอัครสาวกในวันที่หา้ สิ บ
หลังจากที่พระเยซูคริ สต์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ จึงเรี ยกเทศกาลนี้วา่ เทศกาลเพน
เทคอสต์ หรื อ วันพระตรีเอกภาพเจ้ า เพราะจากนี้ไปการของพระตรี เอกภาพเจ้าจะถูก
เผยต่อโลก และผูค้ นเริ่ มเลื่อมใสศรัทธาและสรรเสริ ญสามลักษณ์เจ้าในพระเจ้าหนึ่ง
เดียว คือ พระบิดา พระบุตร และ พระจิตเจ้ า
เทศกาลนี้ มีธรรมเนี ยมในการตกแต่งโบสถ์และโถงของโบสถ์ดว้ ยต้นไม้สี
เขียวและถือดอกไม้ในระหว่างพิธีกรรม อันแสดงถึงความยินดีและขอบพระคุณพระ
เจ้าที่ได้ประทานพระจิตเจ้าและให้กาํ ลังใจของพระองค์ ซึ่ งเป็ นการฟื้ นฟูผคู ้ นและให้
กํา เนิ ดพวกเขาสู่ ชีวิตใหม่ โดยผ่านการรั บ บัพ ติ ศมา ดอกไม้และต้นไม้สีเขี ยวเป็ น
สัญลักษณ์ของชีวติ
วันถัดจากวันพระตรี เอกนุ ภาพเจ้าเรี ยกว่าวันพระจิ ตเจ้า ซึ่ งอุ ทิศให้แก่ การ
สรรเสริ ญพระวิญญาณบริ สุทธิ์
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บทสวดสรรเสริ ญในเทศกาลฉลองรําลึก วันแห่งการเสด็จมาสถิตของพระจิตเจ้า
สมควรแล้วต่ อการสรรเสริ ญแด่ พระองค์ พระเยซู คริสตเจ้ า พระเจ้ าของ
พวกเรา ผู้ทรงสถาปนาผู้จับปลาให้ มีความปราชญ์ เปรื่ อง และได้ ทรงประทานการ
สถิตของพระจิตเจ้ าแด่ พวกท่ าน ให้ เป็ นผู้ประกาศความเชื่ อแก่ ปวงชนทั้งมวล

ชีวติ คริสตชนยุคแรก

ไม่นานหลังจากที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมา
อัครสาวกเปโตรและ
ยอห์นได้เข้าไปในพระวิหารในเพลาที่เก้าหรื อบ่ายสามโมงในความหมายของเรา ซึ่ ง
เป็ นเวลาที่พระเยซูคริ สตเจ้าของเราสิ้ นพระชนม์น้ นั มีขอทานคนหนึ่งเป็ นง่อยตั้งแต่
เกิดนัง่ อยูท่ ี่ประตูวหิ ารชื่ อประตูงาม เขายืน่ มือเพื่อขอทานจากสองอัครสาวก
เปโตรบอกเขาว่า “เราไม่มีเงินและทอง แต่เราจะให้สิ่งที่เรามีแก่ท่าน ในพระ
นามของพระเยซูคริ สต์แห่งนาซาเร็ ธ เจ้าจงลุกขึ้นเดินเถิด” แล้วเปโตรจับมือขวาของ
เขาพยุงขึ้น
และในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของชายง่อยนั้นก็มีแรง เขาจึงเริ่ มเดินและเข้า
ไปในพระวิหารพร้ อมกับ สองอัค รสาวก คนทั้ง ปวงต่ า งประหลาดใจในอัศ จรรย์
สํา คัญ นี้ จึ ง วิ่ ง ไปที่ เ ฉลี ย งที่ อ ัค รสาวกอยู่ชื่ อ เฉลี ย งของซาโลมอน ที่ นี่เ องอัค ร
สาวกเปโตรได้เทศนาเป็ นครั้งที่สองเกี่ยวกับพระผูท้ รงฟื้ นพระชนม์ชีพ หลายคนได้
ฟังเปโตรก็เชื่อ จํานวนคนก็เพิ่มเป็ นประมาณห้าพัน
พระองค์ทรงแสดงอัศจรรย์สาํ คัญอีกมากมายผ่านทางบรรดาอัครสาวก และ
โดยอาศัยพระพรอันอุดมของพระจิตเจ้าที่อาศัยพวกเขา ทําให้ผทู ้ ี่ศรัทธาได้เกิดความ
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ยําเกรงขึ้นพร้อม ๆ กับความรื่ นเริ งและความสุ ข พวกเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้
สัมฤทธิ์ ตามพระบัญญัติของพระคริ สต์ และมีชีวติ ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และบริ สุทธิ์ บรรดาผูท้ ี่
เชื่อนั้นมาชุมนุมกันในวิหารทุกวันเพื่อฟังคําสอนของบรรดาอัครสาวก และใน วัน
คืนชีพ นั้น วันอาทิตย์ซ่ ึ งถือเป็ นวันแรกของสัปดาห์ พวกเขาจะมารวมตัวกันที่บา้ น
เพื่อหักขนมปั งใช้สาํ หรับพิธีศีลมหาสนิท ทุกคนเป็ นหนึ่งเดียวกันในความรักอัน
ยิง่ ใหญ่ประหนึ่งว่ามีหวั ใจและวิญญาณดวงเดียวกัน หลายคนขายทรัพย์สินของตน
และขอให้อคั รสาวกนําเงินที่ได้ไปแจกจ่ายให้คนยากจน
ผูม้ ีความเชื่อทุกคนต่าง
ขอบคุณพระเจ้า พวกเขามีความรักและทําความดี จึงส่ งผลให้ผคู ้ นรอบข้างเคารพและ
รักพวกเขา จํานวนผูม้ ีความเชื่อจึงเพิ่มขึ้นทุกวัน
เมื่อเวลาผ่านไป จึงเรี ยกทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริ สตเจ้าว่าเป็ น ชาวคริสต์
และเรี ยกการสัง่ สอนและชีวิตโดยอาศัยความศรัทธาในพระคริ สต์วา่ ศาสนาคริสต์

หมายเหตุ : ดูในกิจการของอัครทูต 2:42-47; 3; 4; 11:26
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ชาวคริสต์ ถูกชาวยิวข่ มเหง – นักบุญสเตฟาน มรณสักขีคนแรก

ความรุ่ งโรจน์และชัยชนะของศาสนาคริ สต์ กอปรกับการที่ศาสนาคริ สต์
ขยายตัวอย่างรวดเร็ วทําให้พวกผูน้ าํ ชาวยิวต่างกลัวและริ ษยา พวกเขาเริ่ มจับตาดูชาว
คริ สต์ อีกทั้งปลุกระดมชาวยิวทัว่ ไปให้ลุกขึ้นมาต่อต้าน และกล่าวหาชาวคริ สต์ต่อ
ทางการของโรมัน โดยพวกยิวจับกุม คุมขัง และสังหารชาวคริ สต์
นักบุญสเตฟานผูเ้ ป็ นสังฆานุกรผูแ้ รกนั้นเป็ นคนแรกที่ตอ้ งทุกข์ทรมานด้วย
เงื้ อมมื อชาวยิว ท่า นจึ งได้ชื่อว่าเป็ นมรณสักขี คนแรก เพราะท่านเป็ นคนแรกที่ ถู ก
ทรมานเพื่อพระคริ สต์
พวกยิวจับท่านที่นอกเมืองและเอาก้อนหิ นปาท่านจนเสี ยชีวติ เพราะท่านสั่ง
สอนเรื่ องพระผูช้ ่วยให้รอด ท่านสวดภาวนาว่า “พระเยซูเจ้ า โปรดทรงรั บวิญญาณ
ของข้ าด้ วย” และว่า “พระองค์ เจ้ าข้ า โปรดอย่ าทรงถือสาบาปของพวกเขาเลย” แล้ว
ท่านก็สิ้นใจ
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แม้ว่าพวกยิวฆ่านักบุญสเตฟานและผูท้ ี่มีความเชื่ ออีกหลายคน แต่ก็ไม่อาจ
ทําให้ความเชื่ อในพระคริ สต์ลดน้อยถอยลงได้ ในทางกลับกัน การทําเช่ นนี้ กลับยิ่ง
ทําให้ความเชื่ อนั้นแพร่ หลายอย่างมากในหมู่ชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะชาวคริ สต์ถูก
ปฏิบตั ิอย่างโหดร้าย จึงได้พากันแห่ ไปแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรี ย และดินแดนอื่น ๆ
รวมทั้งทุกแห่ งหนที่พวกเขาออกไปสอนเกี่ ยวกับพระเจ้าผูช้ ่ วยให้รอดและคําสอน
ของพระองค์ ไม่มีอาํ นาจใดในโลกที่จะหยุดยั้งการขยายตัวของชาวคริ สต์อย่างมีชยั
เพราะความเชื่อในพระคริ สต์น้ นั เป็ นความเชื่อที่แท้จริ ง คําสอนของพระคริ สต์เป็ นคํา
สอนอันประเสริ ฐ และชี วิตที่เป็ นไปตามความเชื่ อและคําสอนของพระคริ สต์น้ นั เป็ น
ชี วิตที่ศกั ดิ์สิทธิ์ แท้จริ ง นัน่ คืออาณาจักรของพระเจ้า พระบิดาแห่ งสวรรค์ทรงทําให้
ความเชื่อของพวกเขามัน่ คง พระผูช้ ่วยให้รอดประทับอยูก่ บั พวกเขา และพระจิตเจ้าผู ้
ทรงปลอบประโลมได้ปลอบโยนพวกเขา

หมายเหตุ : ดูในกิจการของอัครทูต 6; 7; 8:1-2,4
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เซาโลกลับใจ

นักบุญสเตฟานถูกปาก้อนหิ น

เมื่อพวกยิวเอาก้อนหิ นปานักบุญสเตฟานมรณสักขีคนแรกนั้น มีหนุ่มชาวยิว
คนหนึ่งชื่อเซาโลทําหน้าที่ดูแลเสื้ อผ้าของฝูงชนที่กาํ ลังปาก้อนหิ นใส่ นกั บุญสเตฟาน
ก็เห็ นด้วยกับฆาตกรรมครั้งนี้ เซาโลต่อต้านชาวคริ สต์ และร่ วมปฏิ บตั ิกบั ชาวคริ สต์
อย่า งโหดเหี้ ยม เขาเข้า ไปในบ้า นของชาวคริ ส ต์ แล้ว จับ พวกเขาเข้า คุ ก ยัง ความ
เจ็บปวดแก่พระศาสนจักรของพระคริ สต์ เซาโลนั้นไม่พอใจกับการปฏิบตั ิกบั ข่มเหง
ชาวคริ ส ต์ใ นดิ น แดนของชาวยิว เขาจึ ง ขออนุ ญ าตมหาปุ โ รหิ ต เดิ น ทางไปเมื อ ง
ดามัสกัสที่ซีเรี ยเพื่อล่าชาวคริ สต์มาตัดสิ นและประหารด้วยเหตุของความเชื่ อนั้นที่
กรุ งเยรู ซาเล็ม
ขณะที่เซาโลเดินทางใกล้ถึงเมืองดามัสกัส ก็พลันมีแสงจากฟ้ าส่ องมาที่เขา
เขาล้มลงกับพื้นและได้ยนิ พระสุ รเสี ยงเสี ยงตรัสกับเขาว่า “เซาโล เซาโลเอ๋ ย เจ้ารังแก
เราทําไม”
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เซาโลทูลถามกลับว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ด”
พระองค์ตรัสตอบว่า “เราคือเยซู ผูท้ ี่ถูกเจ้ารังแก แต่เจ้าก็ทาํ ไม่ได้ง่าย ๆ”
เซาโลทั้งกลัวและหวาดหวัน่ ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์จะทรงบัญชา
ให้ขา้ พระองค์ทาํ ประการใด”
พระองค์ตรัสตอบว่า “จงลุกขึ้นและเข้าไปในเมืองที่เจ้ากําลังจะไป ที่นนั่ เจ้า
จะต้องทําประการใดจะมีคนบอกให้รู้”
คนทั้งหลายที่ร่วมเดินทางไปกับเขายืนอึ้ง ได้ยินพระสุ รเสี ยงแต่มองไม่เห็ น
ใคร เซาโลลุ กขึ้ น เมื่ อลื ม ตาก็ มองอะไรไม่เห็ น พวกเขาจึ งจู งมื อเซาโลไปยัง เมื อง
ดามัสกัส ท่านสวดภาวนาโดยไม่กินดื่มอะไรถึงสามวัน
ในเมืองดามัสกัสมีศิษย์คนหนึ่งชื่ออานาเนีย เขาเป็ นสาวกคนหนึ่ งจากเจ็ดสิ บ
คนของพระองค์ พระสุ รเสี ยงของพระองค์ทรงบัญชาให้เขาไปที่บา้ นที่เซาโลพํานัก
อยู่ และวางมือบนเขาให้เขากลับมองเห็นได้อีก อานาเนี ยไปหาเซาโล เมื่อเขาวางมือ
ลงบนเซาโลก็เหมื อนมี สะเก็ดร่ วงลงจากดวงตาของเซาโล ทําให้เขากลับมองเห็ น
ขึ้ น มาทันที เขาจึ ง ลุ ก ขึ้ นและรั บ บัพ ติ ศ มาจากอานาเนี ย เซาโลรั บ บัพ ติ ศ มาในปี
คริ สต์ศกั ราชที่ 37
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นักบุญเปาโล

เซาโลใช้นามว่า เปาโล และถูกขับไล่เนื่องจากเขาสอนเรื่ องความเชื่ อในพระ
คริ สต์ แล้วพระเยซูคริ สตเจ้าทรงปรากฏแก่เปาโลอีกครั้งหนึ่งและทรงบัญชาให้เขา
ไปสอนความเชื่ อแบบคริ สต์แก่พวกนอกรี ต
เปาโลสาวกได้จบชีวิตลงแบบมรณสักขี ท่านเป็ นสาวกที่ทุ่มเทมากเหมือน
สาวกเปโตร พระศาสนจักรจึงเรี ยกท่านว่าเป็ น สาวกแถวหน้ า

หมายเหตุ : ดูในกิจการของอัครทูต 8:1-3; 9:1-30; และ 22:17-21
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สวรรคตของพระมารดามารีย์เจ้ า

หลังจากที่พระเยซู คริ สต์เสด็จขึ้นสวรรค์ พระมารดาพระเจ้าผูท้ รงศักดิ์สิทธิ์
ยิ่งยังดํารงพระชนม์ชีพอยู่บนโลกต่อไปอี กหลายปี นักประวัติศาสตร์ ศาสนาคริ สต์
บางคนบอกว่าสิ บปี บางคนก็ว่ายี่สิบสองปี อัครสาวกยอห์นนักเทววิทยาทําตามที่
พระเยซูคริ สต์ทรงชี้แนะคือเชิญพระนางประทับที่บา้ นของเขาและปรนนิ บตั ิพระนาง
ด้วยความรักยิ่งประหนึ่ งตนเป็ นบุตรคนหนึ่ งของพระนาง จวบจนวาระสุ ดท้ายของ
พระนาง พระมารดาเจ้าผูท้ รงศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งกลายเป็ นมารดาของอัครสาวกทั้งสิ บสอง
คนโดยรวม พวกเขาร่ วมสวดภาวนากับพระนางด้วยความยินดี ยิ่ง และได้รับ การ
ปลอบประโลมเพื่อรับฟั งการสนทนาอันเป็ นประโยชน์เกี่ ยวกับพระผูช้ ่ วยให้รอด
เมื่อความเชื่อทางศาสนาคริ สต์ได้แพร่ หลายไปยังดินแดนอื่น ๆ ชาวคริ สต์จาํ นวนมาก
เดินทางจากแดนไกลเพื่อเข้าเฝ้ าและรับฟังพระนาง
พระมารดาเจ้าประทับอยูท่ ี่กรุ งเยรู ซาเล็ม โปรดการเสด็จเยือนสถานที่ตา่ ง ๆ
ที่พระผูช้ ่วยให้รอดเคยเสด็จอยูเ่ นื อง ๆ ที่ซ่ ึ งพระองค์ทรงรับพระทรมาน สิ้ นพระชนม์
ทรงฟื้ นจากความตาย และเสด็จขึ้นสวรรค์ พระนางทรงภาวนาในสถานที่เหล่านี้ ทรง
รํ่าไห้ และทรงรําลึกถึงพระทรมานของพระผูช้ ่วยให้รอด และทรงปี ติยนิ ดี ณ ที่ที่
พระองค์ทรงกลับฟื้ นคืนชีพและเสด็จขึ้นสวรรค์ พระนางมักทรงภาวนาให้พระคริ สต์
จะทรงนําพระนางไปประทับกับพระองค์ในสวรรค์
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วันหนึ่ง เมื่อพระนางมารี ยผ์ ทู ้ รงศักดิ์สิทธิ์ ยงิ่ ทรงกําลังภาวนาอยูบ่ นภูเขา
มะกอกเทศ อัครเทวดากาเบรี ยลปรากฏแก่พระนางพร้อมกับกิ่งอินทผลัมบนสวรรค์
และทูลข่าวที่น่ายินดีวา่ ในอีกสามวันพระนางจะทรงสิ้ นสุ ดชีวติ ทางโลก
และ
พระองค์จะทรงนําพระนางไปประทับกับพระองค์ พระมารดาเจ้าผูท้ รงศักดิ์สิทธิ์ ยงิ่
ทรงยินดีต่อข่าวนี้อย่างเงียบ ๆ พระนางทรงบอกกล่าวกับยอห์นบุตรบุญธรรมของ
พระนางและทรงเริ่ มเตรี ยมการรับกับวาระสุ ดท้ายของพระนาง เวลานั้นอัครสาวกคน
อื่น ๆ ไม่ได้อยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะต้องกระจัดกระจายไปยังดินแดนอื่น ๆ เพื่อ
สอนเกี่ยวกับพระผูช้ ่วยให้รอด
พระมารดาพระเจ้าทรงประสงค์จะอําลาพวกเขา
พระองค์จึงทรงใช้ฤทธานุภาพอันอัศจรรย์ให้พวกอัครสาวกทุกคนยกเว้นโธมัสได้
เดินทางมาเฝ้ าพระนาง
ครั้นพวกอัครสาวกรู ้สาเหตุที่พระเจ้าทรงเรี ยกพวกเขามา ก็พากันโศกเศร้าที่
จะต้องสู ญเสี ยพระมารดาพระเจ้าและมารดาทางจิตวิญญาณของพวกตน
แต่พระ
มารดาเจ้าทรงปลอบโยนพวกเขา โดยทรงสัญญาว่าจะไม่ทรงจากพวกเขาและชาว
คริ สต์ท้ งั ปวงไปหลังจากที่พระนางสิ้ นพระชนม์ และยังทรงสัญญาด้วยว่าจะทรงสวด
ภาวนาให้ แล้วพระนางก็ทรงอวยพรพวกเขา
ช่วงเวลาที่พระนางจะสิ้ นพระชนม์ ก็ปรากฏแสงอัศจรรย์ส่องสว่างในห้องที่
พระมารดาพระเจ้าทรงทอดพระกายลง แล้วพระเยซูคริ สตเจ้าซึ่ งแวดล้อมด้วยเหล่า
เทวทูตก็ปรากฏพระองค์และทรงรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระนางด้วยพระองค์
เอง
บรรดาอัครสาวกฝั งพระศพของพระมารดาพระเจ้าตามพระประสงค์ของ
พระนาง ณ สวนเกทเสมนี ซึ่ งเป็ นที่ที่ฝังบิดามารดาของพระนาง รวมทั้งโยเซฟผูช้ อบ
ธรรม ในพิธีฝังพระศพนั้นมีอศั จรรย์เกิ ดขึ้นหลายอย่าง คนตาบอดกลับมองเห็ นเมื่อ
เขาได้สัมผัสที่วางพระศพพระมารดาพระเจ้า ปิ ศาจถูกขับออกไป และความเจ็บป่ วย
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ทั้งปวงก็ถูกเยียวยา ฝูงชนจํานวนมากเดิ นตามพระศพของพระนางผูบ้ ริ สุทธิ์ ส่ วน
พวกปุโรหิ ตและผูน้ าํ พวกยิวก็พยายามยับยั้งขบวนแห่ อนั ศักดิ์ สิทธิ์ นี้ แต่พระเจ้าทรง
ปรากฏพระองค์คุม้ ครองไว้ ปุโรหิ ตยิวคนหนึ่ งนามว่าอันโตนิ อสั วิ่งจะไปควํ่าที่วาง
พระศพพระมารดาเจ้า แต่ ทู ตสวรรค์ที่ ม องไม่ เ ห็ น ได้ฟั นมื อทั้ง สองของเขาออก
อันโตนิอสั ตะลึงกับอัศจรรย์น้ ี ก็สาํ นึกบาป แล้วอัครสาวกเปโตรก็รักษาเขาให้หาย

สวรรคตของพระมารดามารี ยเ์ จ้า
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สามวันหลังจากที่ฝังพระมารดาเจ้าแล้ว อัครสาวกโธมัสที่ไม่อยูก่ เ็ ดินทาง
มาถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม เขาเศร้าโศกยิง่ นักที่ไม่ได้อยูอ่ าํ ลาพระมารดาเจ้าและปรารถนาที่
จะสักการะพระธาตุอนั ศักดิ์สิทธิ์ ของพระนาง พวกอัครสาวกล้วนสงสารเขา จึงได้ไป
กลิ้งหิ นออกจากอุโมงค์ฝังพระศพ เพื่อให้เขาสามารถสักการะพระศพของพระมารดา
พระเจ้าเป็ นครั้งสุ ดท้าย ครั้นพวกเขาเปิ ดอุโมงค์ก็ไม่พบพระศพศักดิ์สิทธิ์ แต่กลับพบ
เพียงผ้าห่อพระศพเพียงผืนเดียวที่นนั่ พวกอัครสาวกต่างประหลาดใจกลับไปชุมนุม
กันที่บา้ นเพื่อสวดภาวนาต่อพระเจ้าให้ทรงเผยต่อพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระศพ
ของพระมารดาเจ้า คํ่าวันนั้น ระหว่างที่สวดภาวนาหลังอาหารคํ่า พวกเขาได้ยนิ เสี ยง
ทูตสวรรค์ร้องเพลง เมื่อพวกเขาแหงนหน้ามองฟ้ าก็เห็นพระมารดาพระเจ้าในรัศมี
ของพระสิ ริแห่งสวรรค์ รายล้อมด้วยบรรดาทูตสวรรค์ พระมารดาพระเจ้าตรัสกับ
พวกทูตสวรรค์วา่ “จงยินดีเถิด เราอยูก่ บั ท่านเสมอ และจะสวดภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อ
ท่าน”
พวกอัครสาวกร้องต่อพระนางด้วยความดีใจว่า “พระมารดาพระเจ้าผูท้ รง
ศักดิ์สิทธิ์ ยงิ่ ขอทรงช่วยพวกเราด้วย”
แล้วพระเยซูคริ สตเจ้าก็ถวายพระเกียรติแด่พระมารดาผูท้ รงศักดิ์สิทธิ์ ยงิ่ ของ
พระองค์ พระองค์ทรงชุบพระนางให้ฟ้ื น และเชิญพระศพอันศักดิ์สิทธิ์ ยงิ่ ของพระ
นางด้วยพระองค์เอง
และทรงเทิดทูนพระนางไว้สูงกว่าทูตสวรรค์ท้ งั ปวงของ
พระองค์
หมายเหตุ : รายละเอียดของวันสวรรคตของพระมารดาพระเจ้าอยูใ่ นจารี ต
พระศาสนจักร โดยมีพระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ เป็ นผูเ้ ก็บรักษาไว้
พระศาสนจักรออร์ โธด็ อกซ์อนั ศักดิ์ สิ ทธิ์ เฉลิ มฉลองวันสวรรคตของพระ
มารดาพระเจ้าผูท้ รงศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งในวันที่ 15 สิ งหาคม (วันที่ 28 สิ งหาคม ตามปฏิทิน
ใหม่) โดยถือว่าเป็ นการเฉลิมฉลองที่สําคัญ โดยก่อนหน้าการเฉลิมฉลองจะมีการอด
อาหารเป็ นเวลาสองสัปดาห์ เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม เรี ยกการเฉลิมฉลองนี้ วา่ วัน
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สวรรคต (“พระบรรทม”) เพราะพระมารดาพระเจ้าสิ้ นพระชนม์อย่างสงบ ราวกับ
บรรทมหลับ และที่สําคัญยิ่งกว่านั้น คือเพราะพระกายของพระนางทรงพํานักอยูใ่ น
หลุมฝังพระศพเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ หลังจากนั้นสามวัน พระนางทรงถูกพระเจ้าทรง
ชุบขึ้นมาและเสด็จขึ้นสู่ สรวงสวรรค์”

พิธีฝังพระศพของพระมารดาเจ้า

บทสวดสรรเสริ ญในเทศกาลฉลองรําลึก วันแห่งการสวรรคตของพระมารดามารี ยเ์ จ้า
พระมารดาเจ้ าผู้ทรงพรหมจารี พระนางทรงพระสู ติพระเยซู คริ สต์ เจ้ า ทรง
สวรรคตพร้ อมด้ วยพระพรหมจารี ของพระนาง ที่ไม่ ปนหมองทางโลก พระนางให้
กาเนิดพระคริ สต์ พระนางทรงเสด็จสู่ ชีวิตอันเป็ นนิรันดร์ และในคาภาวนาของพระ
นางได้ ทรงนาการหลุดพ้ นจากความมรณาอันเป็ นนิรันดรของจิตวิญญาณของพวก
เรา
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สภาอัครสาวกในกรุงเยรูซาเล็ม
เมื่อคริ สต์ศาสนาได้แพร่ หลายเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก และคนนอกรี ตจํานวน
มากหันมายอมรับความเชื่ อแบบคริ สต์น้ นั ชาวคริ สต์บางคนไม่พอใจ ชาวคริ สต์ซ่ ึ งมี
พื้นเพชาวยิวถื อว่าชาวคริ สต์ที่เคยเป็ นคนนอกศาสนาจักต้องปฏิบตั ิตามพิธีกรรมใน
พระบัญญัติของโมเสสอย่างเคร่ งครั ด โดยก่ อนอื่ นใด พวกเขาจําเป็ นต้องหันไปมี
ความเชื่ อแบบยิว มิฉะนั้น พวกเขาจะไม่ได้รับการช่วยให้รอด ซึ่ งนี่ ทาํ ให้บรรดาชาว
คริ สต์มีความเห็นไม่ตรงกันอย่างมาก
ไม่มีอคั รสาวกคนหนึ่ งคนใดจะสามารถจัดการกับปั ญหาสําคัญเช่ นนั้นได้
โดยลํา พัง บรรดาอัค รสาวกศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ จึ ง ร่ ว มกับ บาทหลวงหรื อ พระสงฆ์ โดย
สอดคล้องกับพระบัญญัติของพระคริ สต์ (มธ. 18:17) เพื่อเรี ยกประชุม สภาอัครสาวก
ครั้งที่ 1 ณ กรุ งเยรู ซาเล็มในปี คริ สตศักราช 51
ภายหลังจากที่ได้มีการอภิปราย อัครสาวกเปโตรได้หยิบยกประเด็นดังกล่าว
ขึ้นมา ท่านลุ กขึ้นกล่าวว่า พระเจ้าผูท้ ี่เลื อกสรรท่านให้สอนคนที่ไม่ใช่ ยิว นั้น มิได้
ทรงแบ่งแยกพวกยิวกับพวกที่ไม่ใช่ ยิว หากแต่ประทานพระจิตเจ้าแก่ทุกคน ดังนั้น
ชาวคริ สต์ที่เคยเป็ นคนนอกศาสนามาก่อน ก็ไม่ได้สืบทอดพิธีกรรมตามบัญญัติของ
โมเสส ทั้งนี้ ท่านอัครสาวกกล่าวสุ นทรพจน์ในตอนท้ายว่า “เราเชื่ อ ว่ าเราจะได้ รับ
การช่ วยให้ รอดพ้ นโดยอาศัยพระเมตตาของพระเยซู คริสตเจ้ า”
สุ นทรพจน์ของอัครสาวกเปโตรสร้ างความประทับใจยิ่งนัก และได้รับการ
สนับสนุนมากขึ้นหลังจากอัครสาวกเปาโลและอัครสาวกบารนาบัสได้เชื่ อมโยงสิ่ งที่
เป็ นหมายสําคัญและอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทําผ่านทางพวกท่านท่ามกลางคนนอก
ศาสนา
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จากนั้น อัครสาวก ยากอบ ผูเ้ ป็ น “น้องชายของพระองค์” ลุกขึ้นกล่าวในสภา
ท่านในฐานะที่เป็ นพระสังฆราชแห่ งศาสนจักร ณ กรุ งเยรู ซาเล็ม และประธานสภา
(คนสําคัญที่สุด)ได้กล่าวเป็ นท่านสุ ดท้าย ความเห็นของท่านนั้นสําคัญยิ่ง เพราะท่าน
เองยึดมั่นต่ อพระบัญญัติอ ย่า งเคร่ ง ครั ด และได้รับ การขนานนามว่า เป็ น “ผู้ ช อบ
ธรรม” จากทั้งชาวคริ สต์และจากชาวยิวเอง ท่านได้รับเกี ยรติโดยตําแหน่ งของท่าน
ในพระศาสนจักร คือเป็ นพระสังฆราชคนที่หนึ่งแห่งเยรู ซาเล็ม ซึ่ งพระเจ้าได้ทรงวาง
ไว้ดว้ ยพระองค์เอง นักบุญยากอบดํารงชี วิตอันสันโดษอย่างเคร่ งครัด ท่านสวมป้ าย
ชื่ อทองคําซึ่ งเป็ นสิ่ งจําเพาะสําหรั บมหาปุ โรหิ ต ท่านใช้เวลาทั้งหมดในพระวิหาร
เพียงลําพังเพื่อสวดภาวนาให้ประชาชนของท่าน ท่านได้รับเกี ยรติและความเคารพ
จากประชาชน
นักบุญยากอบเห็นด้วยกับอัครสาวกเปโตร
ท่านแสดงให้เห็นว่าเป็ นการ
สอดคล้องกับคําพยากรณ์ (อาโมส 9:11-12) จึงเป็ นไปตามแผนการอันศักดิ์สิทธิ์ ท่าน
เสนอว่า “เราอย่ากีดกันคนนอกซึ่ งกลับมาหาพระเจ้า ด้วยการรักษาไว้ซ่ ึ งพิธีกรรม
ตามธรรมบัญญัติของโมเสส แต่พวกเขาจะต้องละเว้นสิ่ งที่มลทินเนื่องด้วยรู ปเคารพ
จากการล่วงประเวณี
จากการรับประทานเนื้ อสัตว์ที่รัดคอตาย
และจากการ
รับประทานเลือด พวกเขาไม่ควรกระทําต่อผูอ้ ื่นในสิ่ งที่ตนเองไม่อยากถูกกระทํา
เช่นนั้น”
ข้อเสนอของอัครสาวกยากอบได้รับความเห็ นชอบอย่างเป็ นเอกฉันท์จาก
เหล่าอัครสาวก บาทหลวง และสภาทั้งหมด ให้ถือเป็ นมติของสภา และประกาศใน
กฤษฎีกาของสภาสงฆ์ให้ชาวคริ สต์ทราบโดยทัว่ กัน โดยขึ้นต้นว่า “เป็ นการดีต่อพระ
จิตเจ้ าและต่ อเรา...”
ดัง นี้ สภาอัค รสาวกได้ท ํา ให้ ช าวคริ สต์ เ ห็ น ว่ า กฤษฎี ก าของสภา โดย
สอดคล้องกับพระวาจาของพระเจ้า (ยอห์น 16:13; 14:16) นั้น ได้รับการสถาปนาโดย
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พระจิ ตเจ้า หนังสื อของสภาอัครสาวกนี้ นาํ มาซึ่ งความปี ติ ยินดี และปลอบประโลม
ชาวคริ สต์
หมายเหตุ : ดูใน กิจการของอัครทูต 15:1-35

การออกกเทศนาของเหล่าอัครสาวก
ภายในเวลาอันสั้น เหล่ าอัครสาวกของพระคริ สต์ได้ออกเทศนาโดยอาศัย
การดลใจจากพระจิตเจ้า ทําให้พวกนอกศาสนาได้เข้าหาพระคริ สต์ ทั้งคนสามัญและ
เรี ย บง่ า ย ไปจนถึ ง ผูม้ ี ค วามรู ้ แ ละแม้ก ระทัง่ กษัตริ ย ์ ทั้ง นี้ พวกอัค รสาวกต้องพบ
อุ ปสรรคในการปฏิ บตั ิ ภารกิ จอันศักดิ์ สิ ท ธิ์ นี้ ต้องอดทนต่ อความรั นทดและความ
แร้นแค้น อัครสาวกทุกท่าน ยกเว้นยอห์นนักเทวศาสตร์ ล้วนพบกับจุดจบแบบมรณ
สักขี อัครสาวกยอห์นนักเทวศาสตร์ น้ นั เสี ยชี วิตในการถูกเนรเทศเมื่ อท่านชรามาก
แล้ว ชาวคริ สต์มีจาํ นวนมากขึ้นทุกปี แม้พวกอัครสาวกจะล่วงลับไปแล้วก็ตาม ความ
เชื่อของชาวคริ สต์ได้แพร่ ไปทัว่ โลกทั้งสิ้ น
พวกอัครสาวกสอนด้วยวาจาเป็ นส่ วนใหญ่ แต่พวกเขาหลายคนได้จารึ กไว้
ในหนังสื อโดยอาศัยการบันดาลจากพระจิตเจ้า เพื่อให้คาํ สอนของพระคริ สต์ได้รับ
การอนุ รักษ์เป็ นอย่างดียงิ่ ขึ้น จึงได้เรี ยกหนังสื อเหล่านี้วา่ พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
เช่นเดียวกับหนังสื อของประกาศกยุคก่อนพระคริ สต์
มัทธิว และ ยอห์ น ผูเ้ ป็ นอัครสาวกสองคนจากจํานวนอัครสาวกทั้งหมดสิ บ
สองคน และ มาระโก และ ลูกา ผูเ้ ป็ นสาวกสองคนจากจํานวนสาวกทั้งหมดเจ็ดสิ บ
คน ต่างเขียนหนังสื อเกี่ยวกับชีวติ บนโลกของพระคริ สต์ผกู ้ อบกูแ้ ละคําสอนของ
พระองค์ หนังสื อทั้งสี่ เล่มนี้เรี ยกว่า พระวรสาร (ข่าวประเสริ ฐ) เพราะในหนังสื อ
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ดังกล่าวได้เก็บรักษาคําสอนของพระคริ สต์ ซึ่ งองค์พระผูช้ ่วยให้รอดเองทรงเรี ยกว่า
พระวรสาร พวกสาวกที่เขียนพระวรสารเรี ยกว่าผูจ้ ารึ กพระวรสาร หรื อ ผู้ประกาศ
ข่ าวประเสริฐ
ลูกาผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐเขียนหนังสื ออีกเล่มหนึ่ง คือ กิจการของอัครทูต
หรื อการกระทําและแรงงานของอัครสาวก หนังสื อเล่มนี้บนั ทึกวิธีการที่พวกอัคร
สาวกเผยแพร่ ความเชื่ อแบบคริ สต์ในช่วงปี แรกๆ
อัครสาวกท่านอื่นๆ ได้แก่ ยากอบบุตรอัลเฟอัส เปโตร และ ยอห์ นนักเทว
ศาสตร์ และ ยูด (ยูดาส) น้องชายของยากอบ ได้เขียนสาสน์ทวั่ ไปเจ็ดฉบับ ซึ่ งเป็ นจด
หมายถึงชาวคริ สต์ทวั่ โลก โดยในจดหมายเหล่านี้ได้สอนว่าจะเชื่อและดําเนินชีวิต
ตามคําสอนของพระคริ สต์อย่างไร ในจํานวนนี้มีจดหมายฉบับซึ่ งเขียนโดยอัครสาวก
ยากอบหนึ่งฉบับ เขียนโดยเปโตรสองฉบับ เขียนโดยยอห์นสามฉบับ และเขียนโดย
ยูดหนึ่งฉบับ
อัครสาวก เปาโล เขียนสาสน์สิบสี่ ฉบับถึงศาสนจักรและประชาชนที่อยู่
ห่างไกล
อัครสาวกยอห์นนักเทวศาสตร์ ยงั ได้เขียนหนังสื ออีกเล่มหนึ่ง คือ การเผย
ความคาพยากรณ์ หรื อ วิวรณ์ ซึ่ งในหนังสื อนี้กล่าวถึงชะตาในภายภาคหน้าของ
คริ สตศาสนจักรและของโลกทั้งมวล
แน่นอนว่าพวกอัครสาวกไม่ได้เขียนทุกอย่างที่ตนคิด และได้ยนิ จากพระ
ผูช้ ่วยให้รอดลงในหนังสื อ โดยยอห์นผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐเองก็ได้เขียนไว้วา่ “แต่
ยังมีอีกหลายสิ่ งหลายอย่างที่พระเยซูทรงกระทํา
หากจะต้องเขียนทุกอย่างแล้ว
ข้าพเจ้าคิดว่าหนังสื อที่จะเขียนก็จะมีจาํ นวนมากเกินกว่าที่จะเก็บไว้ในโลก”
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คําสอนและกฎที่บรรดาอัครสาวกถ่ายทอดให้กบั ชาวคริ สต์ดว้ ยถ้อยคํา และ
ตัวอย่างของพวกท่านนั้นเป็ นการอนุ รักษ์คริ สตศาสนาอย่างเหนียวแน่น
คําสอน
เหล่านี้ซ่ ึ งได้ถ่ายทอดให้พวกเขาโดยการบอกเล่าและต่อมาได้ถูกบันทึกไว้โดยนักบุญ
นั้น เรี ยกว่า จารีตของอัครสาวก หรื อ จารีตศักดิ์สิทธิ์
สานุ ศิษย์ ของอัครสาวก หรื อศิษย์ของอัครสาวก ได้ร่วมกับอัครสาวกและ
เดิ นตามรอยพวกท่านในการประกาศเทศนาข่าวประเสริ ฐ พระ ครู และบิดา
แห่ งคริ สตศาสนจักร ได้เผยแพร่ และเสริ มสร้ างคริ สตศาสนจักร ด้วยการพูด การ
เขียน และด้วยชีวติ ที่น่าเลื่อมใสของพวกเขา

การเทศนาและชีวติ ของอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์โดยสรุป
เปโตร (ซีโมน) อัครสาวกศักดิ์สิทธิ์แถวหน้ า ออกเทศนาเป็ นครั้งแรกที่แคว้น
ยูเดีย แล้วจึงไปที่อนั ทิโอก ไบธี เนีย เอเชีย ซิ ลิเซี ย ตลอดจนทัว่ อิตาลีและโรม ท่าน
ได้ถูกตรึ งกางเขนกลับหัวตามพระบัญชาของจักรพรรดิ์นีโร ณ กรุ งโรมนั้นเอง กล่าว
ได้วา่ อัครสาวกเปโตรและเปาโลเป็ นอัครสาวกที่ทาํ งานหนักที่สุดในการเทศนาความ
เชื่อในพระคริ สต์ พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ จึงขนานนามท่านทั้งสองว่าเป็ น อัครสาวก
แถวหน้ า
เปาโล (เซาโล) อัครสาวกศักดิ์สิทธิ์แถวหน้ า ออกเทศนาในหลายประเทศ
เริ่ มตั้งแต่กรุ งเยรู ซาเล็มและสิ้ นสุ ดที่กรุ งโรมซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของโลก
ท่านถูก
จักรพรรดินีโรตัดศีรษะประหารชีวิตที่กรุ งโรม
อันดรู ว์อคั รสาวกศักดิ์สิทธิ์ผ้ ูถูกเรียกเป็ นคนแรก ออกเทศนาในดินแดนที่
ต่อมาเป็ นประเทศรัสเซี ย ท่านสถาปนากางเขนบนภูเขาลูกหนึ่งที่เคียฟ และพยากรณ์
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อนาคตอันเจิดจรัสของรัสเซี ยด้วยคริ สต์ศาสนา ท่านออกเทศนาบนชายฝั่งทะเลดํา
และในประเทศอื่น ๆ ท่านบวชที่อาณาจักรบิแซนไท โดยมีพระสังฆราชสเตชีส์ผู้
เป็ นสาวกคนหนึ่งหนึ่งในเจ็ดสิ บคนเป็ นผูว้ างมือสัมผัส ท่านอันดรู วถ์ ูกพวกนอกรี ต
ในเมืองเพทราสแห่งอาคีเอ (ประเทศกรี ซ) จับตรึ งกางเขนเป็ นรู ปตัวอักษรเอ็กซ์ (X)
ซึ่ งต่อมาเป็ นที่รู้จกั ในนามของ กางเขนแห่ งนักบุญอันดรู ว์
ยากอบอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์บุตรชายเศเบดี ออกเทศนาในกรุ งเยรู ซาเล็มและ
เป็ นอัครสาวกท่านแรกที่ทุกข์ทรมานเพื่อพระคริ สต์ ท่านถูกกษัตริ ยเ์ ฮโรด อากริ ปปา
แห่งยูเดียมีพระบรมราชโองการให้ตดั ศีรษะประหารชีวติ ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
ยอห์ นนักเทววิทยาอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์ผ้ จู ารึ กพระวรสาร หลังจากที่ทา่ นถูก
ทรมานที่โรมแล้ว ท่านก็ถูกเนรเทศไปที่เกาะแพทมอส นักบุญยอห์นเป็ นอัครสาวกที่
อายุยนื ที่สุด ท่านเสี ยชีวติ อย่างสงบในเอเชียที่เมืองเอฟฟิ ซัส ตามธรรมเนียมแล้ว พวก
ศิษย์ของสาวกจะฝังท่านทั้งเป็ นหากนัน่ เป็ นความประสงค์ของอัครสาวก หลังจากที่
ท่านถูกฝังไปไม่นาน ชาวคริ สต์ไปขุดหลุมศพของท่านนักบุญยอห์น แต่ไม่พบศพ
ของท่าน
ฟิ ลิปอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์ ออกเทศนาไปยังประเทศต่าง ๆ ในเอเชี ยร่ วมกับ
อัครสาวกบารโธโลมิวและมีเรี ยมน้องสาวของท่าน ท่านเสี ยชี วิตอย่างมรณสักขี
ที่ฟริ เจียเมืองฮีร์โพลิสในเอเชียไมเนอร์ ท่านถูกตรึ งกางเขนกลับหัว
บารโธโลมิวอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์ (นาธานีเอล) ในระยะแรกท่านออกเทศนา
ร่ วมกับอัครสาวกฟิ ลิป ณ ซี เรี ยและเอเชีย จากนั้นท่านเดินทางไปยังอินเดียและแปล
พระวรสารนักบุญมัทธิ วเป็ นภาษาอินเดีย ต่อมาท่านออกเทศนาในอาร์ เมเนีย ซึ่ ง ณ ที่
นั้น ท่านถูกทรมานและเสี ยชีวติ อย่างมรณสักขีที่เมืองอัลบาโนโพลิส
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โธมัสอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์ หรื อที่เรี ยกว่าไดดีมสั (ฝาแฝด) ออกเทศนาใน
ประเทศแถบเอเชียติก หลายประเทศ ท่านไปที่อินเดียและพบจุดจบแบบมรณสักขี
เพื่อพระคริ สต์ ท่านถูกแทงด้วยหอกแล้วถูกตัดศีรษะด้วยดาบ
มัทธิวอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์และผู้จารึกพระวรสาร ออกเทศนาเป็ นระยะเวลายาวนานที่
แคว้นยูเดีย จากนั้นจึงไปทัว่ เอธิ โอเปี ย (ภายหลังไปที่อาบิสสิ เนีย นูเบีย คอร์ โดฟาน
ดาร์ฟัน และที่ซ่ ึ งปั จจุบนั นี้ เป็ นประเทศเอธิ โอเปี ยและประเทศซูดาน) ท่านถูกสังหาร
ด้วยคมดาบที่เมืองแห่งหนึ่งในเอธิ โอเปี ยโบราณ
ยากอบอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์บุตรอัลเฟอัส ออกเทศนาที่ซีเรี ย อียปิ ต์ และ
ประเทศอื่น ๆ ท่านถูกตรึ งกางเขนที่ประเทศใดประเทศหนึ่งในนั้น ท่านถูกทรมาน
และเสี ยชีวติ อย่างมรณสักขีเพื่อพระคริ สต์
ยูดาสอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์น้องชายของยากอบ หรื อที่เรี ยกว่าเธดเดอัสหรื อ
เลบแบอัส ออกเทศนาที่แคว้นยูดาห์ กาลิลี สะมาเรี ย และอิดูเมียในอาระเบีย ซีเรี ย
และเมโสโปเตเมีย ท่านถูกแขวนบนกางเขนไม้และถูกยิงด้วยธนูที่เปอร์ เซี ย
สิ โมนซีลอทอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์ ท่านเป็ นชาวคานาอัน
ออกเทศนาที่
มอริ ตาเนียในแอฟริ กา ท่านยังได้เดินทางไปยังอังกฤษซึ่ งสมัยก่อนเรี ยกว่าบริ เตเนีย
ท่านเทศนาเรื่ องความเชื่ อในพระคริ สต์ ท่านจึงถูกตรึ งกางเขน โดยบางแหล่งก็วา่ เป็ น
ที่จอร์ เจียเนื่องด้วยพระบรมราชโองการของกษัตริ ยอ์ าเดอร์
บางแหล่งก็วา่ เป็ นที่
เปอร์เซีย
มัทธีอสั อัครสาวกศักดิ์สิทธิ์ ท่านได้รับคัดเลือกจากจํานวนสาวกเจ็ดสิ บคน
ให้แทนที่ยดู าสที่เสี ยชีวติ ไปท่านออกเทศนาที่ยเู ดียและเอธิ โอเปี ยรอบนอก
ท่าน
กลับไปที่ยเู ดียและถูกทรมานเพื่อพระคริ สต์ โดยท่านถูกปาด้วยก้อนหิ นก่อนถูกตัด
ศีรษะ
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มาระโกอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์และผู้จารึกพระวรสาร ท่านเป็ นหนึ่ งในสาวกเจ็ด
สิ บคน ท่านร่ วมงานกับอัครสาวกเปโตร ออกเทศนาที่ชายฝั่งทะเลเอเดรี ยติก ท่านพบ
จุดจบแบบมรณสักขีที่อะเล็กซานเดรี ยโดยถูกลากด้วยรถม้าไปตามถนนในเมืองที่
เต็มไปด้วยก้อนหิ น
ลูกาอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์และผู้จารึ กพระวรสาร ท่านเป็ นหนึ่ งในสาวกเจ็ดสิ บ
คน ท่านร่ วมงานกับอัครสาวกเปาโล ต่อมาออกเทศนาในอี ยิปต์ ท่านจบชี วิตอย่าง
มรณสักขีโดยถูกแขวนคอ

เปโตร (ซีโมน)
อัครสาวกศักดิ์สิทธิ์แถวหน้า

ยอห์นนักเทววิทยา
อัครสาวกศักดิ์สิทธิ์ผจู้ ารึ กพระวรสาร

ยากอบอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์บุตรอัลเฟ- อันดรู วอ์ คั รสาวกศักดิ์สิทธิ์ผถู้ ูกเรี ยก
อัสน้ องชายของยอห์น นักเทววิทยา
เป็ นคนแรก

เปาโล (เซาโล)
อัครสาวกศักดิ์สิทธิ์แถวหน้า

ฟิ ลิปอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์
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บารโธโลมิวอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์
(นาธานีเอล)

มัทธิวอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์และผูจ้ ารึ ก
พระวรสาร

ยากอบอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์
บุตรอัลเฟอัส

โธมัสอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์

มาระโกอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์และผู้
จารึ กพระวรสาร หนึ่งในเจ็ดสิ บ

สิ โมนซีลอทอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์
หรื อ คานานิท
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ยูดาสอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์นอ้ งชายของ
ยากอบ หรื อที่เรี ยกว่าเธดเดอัส
หรื อเลบแบอัส

ลูกาอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์และผูจ้ ารึ ก
พระวรสาร หนึ่งในเจ็ดสิ บ
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มัทธีอสั อัครสาวกศักดิ์สิทธิ์

ยากอบอั ค รสาวกศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ผ้ ู ช อบ
ธรรม ท่า นเป็ นหนึ่ ง ในสาวกเจ็ดสิ บคนและ
เป็ นพระสังฆราชองค์แรกของเยรู ซาเล็มผูท้ ี่
พระเจ้าทรงสถาปนาด้วยพระองค์เอง ท่านถูก
เรี ยกว่าเป็ น “อนุชาของพระเจ้า” ตามเรื่ องราว
ที่ บนั ทึ กนั้นท่านเป็ นบุ ตรจากการสมรสครั้ ง
แรกของโยเซฟผูเ้ ป็ นพระคู่ หมั้น นัก บุ ญยากอบถูกพวกยิวโยนจากหลังคาพระวิหารใน
ก รุ ง เ ย รู ซ า เ ล็ ม ก่ อ น ถู ก ยิ ง ที่ ศี ร ษ ะ เ มื่ อ
ประมาณคริ สตศักราช 62
ยากอบอัครสาวกศักดิ์สิทธิ์ เป็ นท่านแรกที่กาํ หนดขั้นตอนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
อันเป็ นรากฐานของพิธี กรรม
โดยนักบุญเบซิ ลผูย้ ิ่งใหญ่และนักบุ ญ
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ยอห์นคริ โซสตอมที่เราใช้อยูท่ ุกวันนี้ ปั จจุบนั มีการประกอบพิธีกรรมตามแบบของ
นักบุญยอห์นที่กรุ งเยรู ซาเล็มและที่อื่น ๆ ในวันฉลองของท่าน

การข่ มเหงชาวคริสต์ ทั่วโลก และ การล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็ม
ในช่วงสามศตวรรษแรกนั้น ชาวคริ สต์ตอ้ งอดทนต่อการถูกข่มเหงอย่าง
ต่อเนื่อง ตอนแรกมาจากชาวยิวผูไ้ ม่เชื่อและภายหลังก็มาจากพวกนอกรี ต

กรุ งเยรู ซาเลมถูกเผาทําลาย

ชาวยิวที่ไม่ยอมรับพระเยซู คริ สตเจ้าพระผูช้ ่ วยให้รอดที่พระเจ้าทรงสัญญา
ไว้แต่กลับพิพากษาพระองค์ถึงชี วิตด้วยการร้ องตะโกนอย่างบ้าคลัง่ ว่า “จงให้เลือด
ของเขาหลั่ง บนพวกเราและลู ก หลานของพวกเรา” ทั้ง ยัง เป็ นผูส้ ั ง หารชาวคริ ส ต์
จํานวนมากนั้น ท้ายที่สุดพวกเขาถูกลงโทษจากการที่พวกตนไม่เคารพกฎหมาย กรุ ง
เยรู ซาเล็มและพระวิหารของพระเจ้าถูกทําลายจนสิ้ นซากด้วยนํ้ามือของพวกทหาร
โรมันเมื่อครั้งที่พวกยิวลุกขึ้นมาก่อการจราจล เหตุการณ์ น้ ี เกิ ดขึ้นในปี คริ สตศักราช
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70 ตามที่พระองค์ได้ทรง เคยพยากรณ์ ไว้ สถานที่ที่เคยเป็ นที่ ต้ งั ของพระวิหารของ
พระเจ้าแห่ งแรกถูกไถลงไปข้างใต้เพื่อที่จะได้ ไม่ ให้ เหลือหินที่วางซ้ อนกันแม้ เพียง
สั กก้อนเดียว
ชาวยิวกระจัดกระจายไปทัว่ โลก ชาวยิวกว่าหนึ่งล้านคนถูกทําลายล้าง คน
นับหมื่นถูกขายเป็ นทาส
พลเมืองต่างชาติต้ งั รกรากอยูใ่ นดินแดนของพวกเขาใน
ปาเลสไตน์และได้พลิกฟื้ นเมืองต่าง ๆ ที่ได้พงั พินาศลงนั้นขึ้นใหม่ซ่ ึ งรวมถึงกรุ ง
เยรู ซาเล็มด้วย ความเชื่ อของชาวคริ สต์เริ่ มงอกงามในหมู่พวกนอกรี ต
การแพร่ หลายของความเชื่ อของชาวคริ สต์ในหมู่พวกนอกรี ตนั้นกระตุน้ ให้
บรรดาจักรพรรดิโรมันนอกรี ตข่มเหงรังแกชาวคริ สต์ ความเชื่ อแบบนอกรี ตของ
จักรพรรดิ์ทาํ ให้พระองค์ทรงแน่พระทัยว่าชาวคริ สต์เป็ นศัตรู ของรัฐ เป็ นศัตรู ของ
จักรพรรดิและเหล่ามวลมนุษย์ การข่มเหงชาวคริ สต์น้ นั โหดเหี้ ยมเสี ยจนยากเกิน
บรรยาย ชาวคริ สต์ตอ้ งประสบกับความทุกข์ทรมานที่แสนน่ากลัวอย่างที่สุด
การข่มเหงอันโหดเหี้ ยมครั้งแรกเริ่ มต้นในสมัยของจักรพรรดินีโรเมื่อคริ สตศักราช 64 หลังจากที่พระคริ สต์ทรงบังเกิด นี โรนั้นเผากรุ งโรมเพื่อความสําราญของ
ตนและป้ ายความผิดให้ชาวคริ สต์ พระองค์บญั ชาให้ติดตามและจับกุมชาวคริ สต์ไป
ให้สัตว์ดุร้ายในคณะละครสัตว์ฉีกเป็ นชิ้น ๆ จับพวกเขาแต่งตัวด้วยหนังสัตว์และวาง
สุ นขั ไว้ขา้ งบน แล้วจับพวกเขาตรึ งกางเขน โรยขี้เถ้าลงบนตัวพวกเขาและจุดไฟเผา
แทนคบไฟยามคํ่าคืนในสวนของนี โร ซึ่ งทั้งอัครสาวกเปโตรและเปาโลก็ถูกทรมาน
จากการข่มเหงนี้ในกรุ งโรมเช่นกัน เมื่อคริ สตศักราช 67 เปาโลถูกตัดศีรษะด้วยดาบ
และเปโตรถูกตรึ งกางเขน แต่ท่านได้ร้องขอเป็ นพิเศษให้ตรึ งท่านกลับหัวลงเพราะ
ท่านเจียมตนว่าไม่ควรค่าที่จะตายในแบบเดียวกับพระเยซู คริ สตเจ้า
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การข่มเหงที่น่าสะพรึ งกลัวที่สุดคือการข่มเหงชาวคริ สต์ครั้งสุ ดท้ายภายใต้
จักรพรรดิดิโอเคลเทียน การครั้งนี้ดาํ เนินมาตั้งแต่คริ สตศักราช 303 จนกระทัง่ คริ สตศักราช 313 ในเวลานั้นชาวคริ สต์นบั แสนถูกฆ่าตายด้วยการทรมานในรู ปแบบต่าง ๆ
นานา และในการข่มเหงครั้งนี้มีการยึดพระคัมภีร์ศกั ดิ์สิทธิ์ ไปเผา
ในช่วงเวลาของการถูกข่มเหงนั้น แลคทันทิอสั ชาวคริ สต์ผเู ้ ป็ นนักเขียนและ
ครู สอนปรัชญาได้เขียนไว้วา่
“หากแม้นข้าพเจ้ามีปากร้อยปากและมีอกเป็ นเหล็ก
ข้าพเจ้าก็ยงั ไม่อาจจาระไนวิธีการทรมานต่าง ๆ นานาที่ผมู้ ีความเชื่อต้องแบกรับได้
หมด”
พวกเขาทรมานชาวคริ สต์ในที่หนึ่ ง ๆ ตั้งแต่สิบถึ งหนึ่ งร้ อยคนในวันเดี ยว
คนที่ อ่อนเพลี ย และคนที่ ถู ก ทํา ให้พิ ก ารนั้นได้รับ การเยีย วยาให้ฟ้ื นขึ้ นมาเพื่ อให้
กลับมาถูกทรมานอีก พวกเขาทรมานชาวคริ สต์โดยไม่เลือกเพศและวัย ซึ่ ง ยูเซบิอัส
นัก ประวัติ ศ าสตร์ ไ ด้เ ขี ย นไว้ว่า “ข้า พเจ้า เป็ นประจัก ษ์พ ยานคนหนึ่ ง ในเรื่ องนี้ ”
“เครื่ องมือโลหะเริ่ มทู่และหัก พวกเพชฌฆาตเองก็เหนื่ อยล้าและต้องผลัดกันเรี ยกให้
คืนสติ”
แต่ค วามทรมานและความบริ สุ ทธิ์ ทางวิญญาณของมรณสัก ขี น้ นั เป็ นการ
เพิ่มพูนและเผยแพร่ ความเชื่อแบบคริ สต์ในหมู่ชนอื่น ๆ เมื่อพวกนอกรี ตได้เห็นความ
เชื่ อและความบริ สุทธิ์ ของมรณสักขีชาวคริ สต์และอัศจรรย์ที่เกิดจากชาวคริ สต์ พวก
เขาก็ตระหนักถึงสัจจะแห่ งความเชื่ อในพระคริ สต์และยอมรับคริ สต์ศาสนา ยิ่งพวก
เขาข่ ม เหงและทรมานชาวคริ ส ต์เท่ า ใด ความเชื่ อในพระคริ ส ต์ก็ ยิ่งมี พ ลัง มากขึ้ น
เท่านั้น
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การยุตกิ ารข่ มเหง และ การเทิดทูนพระกางเขนของพระเจ้ า

การข่ ม เหงชาวคริ ส ต์สิ้ น สุ ด ลงในช่ วงต้น ศตวรรษที่ สี่ ใ นสมัย จัก รพรรดิ
คอนสแตนตินมหาราช แห่งโรมัน
องค์จกั รพรรดิ คอนสแตนติ นเองทรงยอมจําตนต่ออํานาจและพระสิ ริแห่ ง
หมายสําคัญแห่ งกางเขนพระคริ สต์ วันหนึ่ งก่ อนการศึ ก อันแน่ วแน่ พระองค์และ
ทหารของพระองค์เห็นแสงสว่างเป็ นกางเขนปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ ามีขอ้ ความจารึ กว่า
“ด้วยหมายสําคัญนี้ ท่านจะมีชยั ” ( NIKA ในภาษากรี ก) ในคืนถัดมาพระเยซูคริ สตเจ้าทรงปรากฏพระองค์โดยมีกางเขนอยู่ในพระหัตถ์และตรั สว่าด้วยหมายสําคัญนี้
ท่านจะมี ชัย เหนื อศัตรู และยังบัญชาให้จารึ กเครื่ องหมายศักดิ์ สิ ทธิ์ ไว้บนโล่ ห์ของ
ทหารทุกคน จักรพรรดิคอนสแตนตินทรงปฏิบตั ิตามพระบัญชาของพระเจ้าและชนะ
ศัตรู พระองค์ทรงวางจักรวรรดิของพระองค์ไว้ใต้ความคุม้ ครองหมายสําคัญของพระ
คริ สต์ที่ช่วยพระองค์ไว้ พระองค์ทรงอุปถัมป์ คริ สต์ศาสนาและทรงประกาศความเชื่ อ
ในพระคริ สต์ให้เป็ นศาสนาประจําแผ่นดิ น พระองค์ทรงประกาศว่าการลงโทษด้วย
การตรึ งกางเขนเป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมายและทรงบัญญัติกฎหมายให้เป็ นคุ ณแก่
พระศาสนจักรแห่งพระคริ สต์ ด้วยความดีและความมุ่งมัน่ ในการเผยแพร่ ความเชื่ อใน
พระคริ สต์ จักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชและพระนางเฮเลนพระมารดาทรงได้รับ
การถวายพระเกียรติเป็ น ผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์ เทียบเท่ าอัครสาวก
จัก รพรรดิ ค อนสแตนติ นผูท้ รงเที ย บเท่ า อัค รสาวกทรงมี พ ระประสงค์จะ
สร้ างโบสถ์ของพระเจ้าบนสถานที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ ที่ ปาเลสไตน์
อันเป็ นสถานที่
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พระเยซู คริ สตเจ้าและท่านอื่ น ๆ ทรงบังเกิ ด ทรงรั บทรมาน และทรงกลับคื นพระ
ชนม์ และยังมีพระประสงค์จะเสาะหากางเขนที่พระผูช้ ่วยให้รอดทรงถูกตรึ ง นักบุญ
เฮเลนผูท้ รงเทียบเท่าอัครสาวกพระมารดาของท่านก็ทรงอุทิศพระองค์ในการทรงทํา
ตามพระประสงค์ของจักรพรรดิดว้ ยความยินดียงิ่
ในคริ สตศักราช 326 จักรพรรดิหญิงเฮเลนเสด็จไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม พระนาง
ทรงทุ่มเทในการออกเสาะหาพระกางเขนของพระคริ สต์เพราะศัตรู ของพระองค์ได้
นําไปฝังซ่อนไว้ในพื้นดิน ในที่สุด พระนางทรงถูกนําทางไปหาผูอ้ าวุโสชาวยิวชื่อ
ยูดาสผูท้ ราบว่ากางเขนของพระเจ้าอยูท่ ี่ไหน หลังจากที่ได้ซกั ถามและสนทนาไป
หลายข้อก็ขอให้เขาพาไปยังที่ซ่อนพระกางเขน ดูเหมือนว่าพระกางเขนศักดิ์สิทธิ์ ถูก
โยนเข้าไปในถํ้าและถูกปกคลุมด้วยซากหิ นและดิน เบื้องบนมีการสร้างวิหารของ
พวกนอกรี ต
จักรพรรดิ หญิงเฮเลนทรงบัญชาให้ทุบวิหารนั้นและขุดพระกางเขน
ขึ้นมา
เมื่อพวกเขาได้เปิ ดถํ้าก็พบกางเขนสามอันข้างในและห่ างออกไปมีป้ายอี ก
อัน หนึ่ ง จารึ ก ว่า “เยซู แ ห่ ง นาซาเร็ ธ กษัต ริ ย ์ข องพวกยิ ว ” ทั้ง นี้ จํา เป็ นต้อ งหาว่า
กางเขนอันไหนในสามอันนั้นเป็ นพระกางเขนที่ตรึ งพระผูช้ ่วยให้รอด ท่านมาคารี อสั
อัครบิดรแห่งเยรู ซาเล็มและจักรพรรดิ หญิงเฮเลนหวังและเชื่ อว่าพระเจ้าจะทรงแสดง
กางเขนของพระผูช้ ่วยให้รอดแก่พวกเขา
ท่านอัครบิดรแนะว่าควรนํากางเขนไปหาหญิงคนหนึ่ งที่ป่วยหนักทีละอัน
กางเขนสองอันไม่ทาํ ให้เกิ ดอะไรขึ้ น แต่เมื่ อพวกเขานํากางเขนอันที่สามไปที่นาง
นางก็หายป่ วยทันที และมี สิ่งที่ เกิ ดขึ้ นคื อในเวลานี้ มีคนตายถู กแบกเดิ นทางไปฝั ง
พวกเขานํากางเขนไปที่คนตายนั้นทีละอัน และเมื่อถึงกางเขนอันที่สามคนตายก็ฟ้ื น
ขึ้น อาศัยวิธีน้ ี พวกเขาจึงพบกางเขนของพระเจ้าผ่านอัศจรรย์ของพระองค์และแสดง
ให้เห็นถึง ฤทธานุภาพในการบันดาลชี วติ ของกางเขนของพระองค์
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การค้นพบพระมหากางเขนที่ตรึ งพระเยซู

จัก รพรรดิ นี เ ฮเลน ท่ า นอัค รบิ ด ามาคารี อ ัส และคนทั้ง มวลสั ก การะพระ
กางเขนแห่งพระคริ สต์ดว้ ยความสํานึกในพระคุณและจูบที่กางเขนด้วยความปลื้มปิ ติ
เมื่อบรรดาชาวคริ สต์ทราบถึงเหตุการณ์สําคัญนี้ ก็พากันหลัง่ ไหลมาชุ มนุ มกันเป็ นอัน
มาก ณ จุดที่คน้ พบกางเขนของพระเจ้า ทุกคนต่างอยากเข้าไปใกล้กางเขนอันบันดาล
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ชี วิตศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็ไม่อาจทําได้เพราะคนมีจาํ นวนมหาศาล พวกเขาจึงเอ่ยปากขอว่า
อย่างน้อยขอให้ตนได้สามารถมองเห็ นกางเขนได้ ท่านอัครบิ ดรจึ งยืนขึ้ นบนที่ สูง
ท่ านยกกางเขนขึน้ อยูห่ ลายครั้งเพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นได้ ครั้นฝูงชนได้เห็ น
กางเขนของพระผูช้ ่วยให้รอดแล้วก็คาํ นับและร้องว่า “พระเจ้าทรงเมตตาเทอญ”
จัก รพรรดิ คอนสแตนติ นและจักรพรรดิ นีเฮเลนผูท้ รงเที ยบเท่า อัค รสาวก
ศักดิ์ สิทธิ์ ทรงสร้ างโบสถ์ขนาดใหญ่และภูมิฐานเพื่อถวายพระเกียรติแด่ พระคริ สต์
ทรงกลับ คื นพระชนมชี พ นอกจากนี้ ย งั ได้ท รงสร้ า งโบสถ์ที่ บ นภู เขามะกอกเทศ
ในเบธเลเฮม และในเฮบรอนที่ตน้ โอ๊กแห่งมัมเร
จักรพรรดิ นีเฮเลนทรงมอบเสี้ ยวกางเขนแห่ งพระเจ้าชิ้ นหนึ่ งแด่จกั รพรรดิ
คอนสแตนตินพระโอรส และอีกชิ้นหนึ่ งเก็บไว้ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม ซึ่ งปั จจุบนั นี้ ได้เก็บ
รักษาเสี้ ยวกางเขนแห่ งพระคริ สต์อนั ลํ้าค่านี้ ไว้ในสุ สานศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่โบสถ์แห่ งพระ
คริ สต์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ
หลังจากที่ได้คน้ พบกางเขนอันบันดาลชีวติ ศักดิ์สิทธิ์ แล้ว
ยูดาสผูท้ ี่ช้ ีที่
ประทับของกางเขนก็หนั มานับถือศาสนาคริ สต์ ดํารงชี วติ อันชอบธรรมและต่อมา
ท่านบวชเป็ นพระสังฆราชนามว่า ไซเรียคัส และได้รับยกขึ้นเป็ นอัครบิดรแห่ง
เยรู ซาเล็ม เพื่อพระคริ สต์ ท่านจึงถูกทรมานภายใต้การปกครองของจูเลียนผูล้ ะทิง้
ศาสนา ทั้งนี้ มีการฉลองเพื่อระลึกถึงนักบุญไซเรี ยคัสผูเ้ ป็ นมรณสักขีศกั ดิ์สิทธิ์ ใน
วันที่ 28 ตุลาคม (วันที่ 10 พฤศจิกายน ตามปฏิทินใหม่)
เพื่อระลึ กถึ งการค้นพบพระกางเขนของพระคริ สต์และการชู พระกางเขน
พระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์อนั ศักดิ์ สิทธิ์ ได้กาํ หนดให้ฉลอง การเชิ ดชู พระกางเขน
แห่ งพระเจ้ าอันทรงเกียรติและบันดาลชี วิต ในวันที่ 14 กันยายน (วันที่ 28 กันยายน
ตามปฏิทินใหม่)
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ในช่ วงพิธีสวดภาวนาตลอดคืน และพิธี สวดภาวนาเพลาเช้า จะมีการแบก
พระกางเขนมาเพื่อให้คาํ นับ ระหว่างที่กาํ ลังร้องเพลงสรรเสริ ญอันยิ่งใหญ่ พระสงฆ์
ซึ่ ง แต่ ง กายสวมเสื้ อคลุ มเต็ม รู ปแบบ ศี รษะทู น พระกางเขนศัก ดิ์ สิ ทธิ์ ประดับด้วย
ดอกไม้ ขณะที่ร้องเพลงว่า “พระเจ้ าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์...” จะแบกพระกางเขนจากพระ
แท่นไปที่กลางโบสถ์และวางไว้ที่แท่นวาง เมื่อร้องเพลงฉลองซํ้าสามครั้งว่า “โปรด
ทรงช่ วยเถิด พระเจ้ าข้ า ประชาชนของพระองค์ …” พระสงฆ์จะแกว่งกํายานไปที่
พระกางเขนศักดิ์สิทธิ์ และขณะที่ร้องว่า “เราคานับกางเขนของพระองค์ โอ้ พระเจ้ า
เหนื อ หั ว ของข้ า พเจ้ า เราสรรเสริ ญ การกลั บ คื น พระชนมชี พ อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข อง
พระองค์ ” ทุกคนก็เข้าไปคารวะและจูบพระกางเขนศักดิ์สิทธิ์ พระกางเขนศักดิ์สิทธิ์
นั้นประดับด้วยต้นไม้เขี ยวและดอกไม้อนั เป็ นสัญลักษณ์ แสดงความเชื่ อมัน่ ว่าเรา
ได้รับชีวติ นิรันดรผ่านพระกางเขนศักดิ์สิทธิ์ ผ่านความทรมานและความตายของพระ
ผูช้ ่วยให้รอดบนพระกางเขนนั้น ในวันฉลองนี้ จะมีการอดอาหารอย่างเคร่ งครัดเพื่อ
เคารพอย่างสู งต่อการระลึ กถึงพระทรมานของพระผูช้ ่วยให้รอดโดยการทรงถูกตรึ ง
กางเขนและชําระพวกเราจากบาป

ศัตรูใหม่ ของคริสตศาสนา
แม้วา่ คริ สต์ศาสนาจะมีชยั อย่างท่วมท้นต่อพวกนอกรี ต
พยายามมากขึ้นเพื่อต่อต้านคริ สตศาสนาอีกในสมัยของจักรพรรดิ
ศาสนา

แต่พวกนั้นก็ยงั
จูเลียนผู้ละทิง้

จูเลี ยนเป็ นโอรสในพระเชษฐาของคอนสแตนติ นมหาราช แม้ว่าพระองค์
เจริ ญพระชนม์แบบชาวคริ สต์ แต่เมื่อได้เป็ นจักรพรรดิแล้ว พระองค์ทรงหันมาบูชา
วัต ถุ แ ละทรงประกาศพระองค์เ ป็ นพวกนอกรี ต และกดขี่ ข่ ม เหงชาวคริ ส ต์อ ย่า ง
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โหดเหี้ ยม โดยในการเริ่ มต้นก่อกวนชาวคริ สต์น้ นั จูเลี ยนตัดสิ นพระทัยสร้ างวิหาร
สําหรับพวกยิวในกรุ งเยรู ซาเล็มขึ้นมาใหม่พร้ อมทั้งทรงมอบเงิ นสนับสนุ นด้วย แต่
พระเจ้าทรงปกป้ องความเชื่ ออันศักดิ์สิทธิ์ ทั้งชาวคริ สต์และพวกนอกรี ตต่างก็บนั ทึก
ไว้วา่ เกิดแผ่นดินไหวครั้งหนึ่งและมีลูกไฟหลายลูกพุง่ ขึ้นมาจากใต้พ้นื ดินและหยุดยั้ง
ความพยายามของจูเลียนที่จะสถาปนาวิหารแห่ งเยรู ซาเล็มขึ้นใหม่ แม้แต่หินที่เคยอยู่
ใต้พ้ืนดิ นซึ่ งเป็ นวิหารเดิ มก็ถูกซัดออกไป ซึ่ งตรงกับคําที่ ว่าไม่เหลื อหิ นสักก้อนที่
ซ้อนบนหิ นอีกก้อนหนึ่ง
ดังนั้นแล้ว อัมมิอานัส มาร์ เซลลินัส คนนอกรี ตในสมัยจักรพรรดิจูเลียนและ
เป็ นที่ปรึ กษาของท่านเขียนไว้วา่ “ลูกไฟอันน่ากลัวที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นอยู่เรื่ อย ๆ ทํา
ให้เ ข้า ไปในที่ น้ ัน ไม่ ไ ด้ ไฟลุ ก ไหม้ค นงานในนั้น ไม่ รู้ จบ เมื่ อ เป็ นเช่ น นี้ แล้วการ
ดําเนินการจึงยุติลงทันที ถือเป็ นการไล่คนงานที่ยงั ขืนทํางานต่อไป” (บีเค 23 บทที่ 1)
นักบุญเกรกอรีนักเทววิทยา ในสมัยของจูเลียนและเป็ นพระสหายร่ วมชั้น
เรี ยนกับพระองค์ ได้กล่าวแย้งกับจูเลียน โดยว่า ที่สวรรค์ในเวลานี้ปรากฏมีพระ
กางเขนสว่างโชติช่วง และเสื้ อผ้าของผูท้ ี่ชมอยูน่ ้ นั มีเครื่ องหมายกางเขนด้วย นัก
ประวัติศาสตร์ เขียนไว้วา่ พวกคนต่างชาติต่างมาชุมนุมกันเฝ้ าดูปรากฏการณ์ลูกไฟที่
เกิดขึ้นอย่างลึกลับ
ศัตรู ของคริ สต์ศาสนาจักต้องยอมรับว่าตนไร้ อาํ นาจแต่พวกเขาไม่ได้สํานึ ก
บาปของตน เมื่อครั้งทําสงครามกับเปอร์ เซี ยนั้นจูเลียนทรงถูกยิงด้วยศรของศัตรู เมื่อ
กําลังจะสิ้ นพระชนม์ก็ทรงร้องโหยหวนว่า “ท่ านชนะข้ าแล้ ว เจ้ าชาวกาลิลี” ซึ่ งเป็ น
คําที่พระองค์ทรงเรี ยกพระเยซูคริ สตเจ้า
ภายหลังการสิ้ นพระชนม์ของจูเลียนผูล้ ะทิ้งศาสนา บรรดาจักรพรรดิโรมัน
ถัดมาทุกพระองค์ต่างทรงให้ความสําคัญในการประกาศคริ สตศาสนาทัว่ จักรวรรดิ
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เมื่อศตวรรษที่เจ็ดเริ่ มมีการทรมานชาวคริ สต์ทางตะวันออก ในคริ สตศักราช
614 กษัตริ ยเ์ ปอร์ เซี ยพระนามว่า โชสโรเอส ทรงยึดกรุ งเยรู ซาเล็มไว้ได้ และทรงส่ ง
ชาวคริ สต์กว่าเก้าหมื่นคนไปให้พวกยิวลงโทษ ส่ วนท่านอัครบิดรซาคาเรี ยสพร้อม
ชาวคริ สต์อีกหลายคนถูกจับเป็ นเชลย พวกนั้นเผาโบสถ์แห่งการกลับคืนพระชนม์ชีพ
ขโมยทรัพย์สินของโบสถ์และแบก กางเขนแห่ งพระคริสต์ ไปยังเปอร์ เซี ย ต่อมาสิ บสี่
ปี ให้หลังคือ คริ สตศักราช 628 จักรพรรดิกรี กพระนามว่าเฮราคลิอสั ทรงพิชิต
เปอร์ เซี ยและทรงส่ งเชลยชาวคริ สต์นาํ โดยท่านอัครบิดรซาคาเรี ยสกลับไป
และ
กางเขนศักดิ์สิทธิ์ ก็ได้กลับคืนสู่ เยรู ซาเล็มอย่างสมเกียรติ
จักรพรรดิเฮราคลิอสั ทรงยินดีและสํานึกในพระคุณของพระเจ้า พระองค์
ทรงปราถนาจะเชิญพระกางเขนกลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มด้วยพระองค์เอง แต่เมื่อไป
ถึงกลโกธาก็กลับมีพลังที่มองไม่เห็นได้ขวางกางเขนไว้
พระจักรพรรดิทรงไม่
สามารถแบกกางเขนต่อไปได้ แล้วท่านอัครบิดาซาคาเรี ยสได้แสดงกับจักรพรรดิวา่
พระบุตรของพระเจ้า กษัตริ ยแ์ ห่งสวรรค์เป็ นผูท้ ี่ทรงแบกกางเขนไปยังกลโกธาด้วย
ความตํ่าต้อยและอดสู จักรพรรดิสดับฟังท่านอัครบิดรด้วยความนอบน้อมแล้วจึงทรง
ถอดฉลองพระองค์ของจักรพรรดิและฉลองพระบาทออก จากนั้นจึงทรงแบกกางเขน
เข้าไปในโบสถ์ที่กลโกธา
อันเป็ นที่ซ่ ึ งท่านอัครบิดรทรงยกกางเขนศักดิ์สิทธิ์ ข้ ึน
เหนื อปวงชนอีกครั้งหนึ่ง
หลัง จากเกิ ดเหตุ ก ารณ์ สําคัญนี้ ไม่ นานนัก โมฮัมเม็ด ประกาศกผูไ้ ม่ ช อบ
ธรรมได้ป รากฏตัวขึ้ น ที่ อ าระเบี ย ในวัย เด็ ก นั้น เขาทรมานจากโรคลมชัก ความ
ผิดปกติทางสมอง และประสาทหลอน (การเห็นภาพหลอน) ทําให้เขาเชื่ อว่าตนถูก
เลือกให้สถาปนาศาสนาใหม่ข้ ึนมา พอเขาอายุได้สี่สิบปี ก็ออกเทศนา ครั้นเมื่อปี 632
เขาและสาวกสามารถพิชิตเมืองเมกกะอันเป็ นบ้านเกิ ดของเขาที่อาระเบียและได้ต้ งั
ศาสนาใหม่ของตนขึ้ นมา
จากนั้นพวกสาวกได้ทาํ สงครามชนะอียิปต์
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ซี เรี ย ปาเลสไตน์ และแม้กระทัง่ เยรู ซาเล็มเอง ศาสนาอิสลาม (คําสอนของโมฮัมเม็ด)
ได้ขยายตัวขึ้นเรื่ อย ๆ ในขณะที่จกั รวรรดิกรี กก็อ่อนแอลงเรื่ อย ๆ ในที่สุดเมื่อกลาง
ศตวรรษที่ 15 (คริ สตศักราช 1454) ภายใต้จกั รพรรดิคอนสแตนตินที่ 11 (คอนสแตน
ติน ดากีซ พาเลโอโลกัส) ชาวเติร์กก็มีชยั เหนือคอนสแตนติโนเปิ ล

สภาแห่ งศาสนจักร
ในบรรดาชาวคริ สต์เองบางครั้งก็พบว่ามีคนที่ตีความคําสอนทางคริ สต์แบบ
ผิด ๆ รวมทั้งยังมีพวกที่ตอ้ งการให้พระศาสนจักรทั้งมวลยึดมัน่ คําสอนที่ผิดของตน
นั้นด้วย
พระศาสนจักรเรี ยกการสอนที่ผดิ นั้นว่า เฮเรสี (ความคิดนอกคอก) และเรี ยก
ผูท้ ี่สอนแบบผิด ๆ นั้นว่า เฮเรติกส์ เมื่อการกดขี่ข่มเหงชาวคริ สต์โดยทัว่ ไปลดลงแล้ว
ความคิดแบบเฮเรสี ก็เริ่ มสร้ างปั ญหาต่อการดํารงอยู่ของพระศาสนจักรอย่างจริ งจัง
ปิ ศาจนั้นไม่สามารถเอาชนะพระศาสนจักรได้หากไม่มีหนอนบ่อนไส้เริ่ มต้นก่อน
อาศัย แบบอย่ า งจากอัค รสาวกนั้น สภา อัน ประกอบด้ว ยพระสั ง ฆราช
พระสงฆ์ และครู ของพระศาสนจักรจากทัว่ โลกจึงได้ประชุ มกันเพื่อรับมื อกับพวก
เฮเรติกส์และเพื่อชี้แนะชาวคริ สต์ถึงความเชื่อ ดั้งเดิม (ออร์โธด็อกซ์) ที่ถูกต้อง
เมื่อถึ งคราวจําเป็ นที่ จะต้องแก้ปัญหาที่ ว่าชาวคริ สต์ที่เคยนับถื อศาสนาอื่น
นั้นสมควรจะเข้าร่ วมพิธีตามบัญญัติของโมเสสหรื อไม่ เหล่าบิดาแห่ งพระศาสนจักร
จึงได้ประชุ มกันที่ สภาอัครสาวก ปี คริสตศักราช 51 (ดูในกิจการของอัครทูต 15: 135) ดังนั้น บรรดาบิ ดาแห่ งพระศาสนจักร ซึ่ งหมายถึ ง พระสั งฆราช ที่ อัครสาวก

พันธสัญญาใหม่

610

ถ่ ายทอดอานาจด้ วยการวางมือสั มผัส นั้น จึงได้มาประชุ มที่สภาด้วยเช่นกันเมื่อเกิ ด
กรณี ที่มีคาํ สอนบางอย่างที่ขดั กับความเชื่อดังเ้ ดิมแบบคริ สต์เกิดขึ้นมา
การประชุ มทัว่ ไปในโลกของชาวคริ สต์ท้ งั มวลนั้น เรี ยกว่า สภาศาสนจักร
ดํารงไว้ซ่ ึ งสัจธรรมแห่งพระคริ สต์โดยอาศัยการนําทางจากพระจิตเจ้าและการมีส่วน
ร่ วมจากคริ สตศาสนจักรทั้งมวล จึงได้มีการประชุมสภาศาสนจักรเจ็ดครั้ง
ในการประชุมสภาศาสนจักร ครั้งทีห่ นึ่ง และ ครั้งทีส่ อง นั้น ได้มีการเรี ยบ
เรี ยง สั ญลักษณ์ความเชื่อ หรื อ บทภาวนาแห่ งความเชื่อ ขึ้นมา บทภาวนาแห่งความ
เชื่อคือการประกาศอย่างสั้นถึงความเชื่อของชาวคริ สต์ออร์ โธด็อกซ์ ชาวคริ สต์ออร์
โธด็อกซ์ทุกคนจําเป็ นต้องทราบดี เราขับขานบทภาวนาแห่งความเชื่อในพิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์ และกล่าวบทดังกล่าวในการสวดมนต์ช่วงเช้า
การประชุมสภาศาสนจักร ครั้งที่ 7 ได้ปกป้ องและเห็นชอบการเคารพภาพ
ไอคอนศักดิ์สิทธิ์

การล่มของศาสนจักรโรมัน การรู้แจ้ งของชาวสลาฟ
หลังจากสภาศาสนจักรสิ้ นสุ ดไปไม่นาน พระศาสนจักรทางฟากตะวันตกได้
ถอนตัวออกจากสภาศาสนจักรออร์ โธด็ อกซ์และสถาปนาสิ่ งที่ต่อมาเรี ยกว่าศาสนจักรโรมันคาทอลิก
สิ่ งที่เกิดขึ้นคือ หลังจากที่บรรดาอัครสาวกตั้งผูส้ ื บทอดของตนให้นาํ ทางแก่
พระศาสนจักรนั้น
พระสังฆราชที่มีความเป็ นสงฆ์เท่าเทียมกันแต่กลับมีอาํ นาจ
ต่างกัน พระสังฆราชของเมืองเล็ก ๆ เป็ นรองพระสังฆราชของเมืองที่ใหญ่กว่าซึ่ ง
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เรี ยกว่า พระมหาสั งฆราช ในขณะเดียวกัน พระมหาสังฆราชก็เป็ นรองพระสังฆราช
ในเมืองหลวงซึ่ งเรี ยกว่า อัครบิดร ส่ วนอํานาจสู งสุ ดในพระศาสนจักรนั้นเป็ นของ
สภา โดยแม้แต่อคั รบิดรก็ยงั มีความเป็ นรอง
ในสมัยก่อนมีอคั รบิดรห้าท่าน ได้แก่อคั รบิดรแห่ง กรุ งโรม กรุ งคอนสแตนติ
โนเปิ ล อะเล็กซานเดรีย อันติโอก และ กรุ งเยรู ซาเล็ม โดยอัครบิดรแห่ งกรุ งโรมเป็ นที่
รู้จกั ในนามโป๊ ป (พระสันตะปาปา) แต่พระสังฆราชอื่น ๆ ก็ถูกเรี ยกว่าโป๊ ปมาเป็ น
เวลานานเช่นกัน โดยคําว่า “โป๊ ป” หมายถึงบิดา
อัครบิดรทั้งห้ามีสิทธิ เท่าเทียมกันและไม่ประกาศอํานาจเหนื อขอบเขตอัครบิดรของตน ไม่มีท่านใดสู งกว่าหรื อตํ่ากว่า และมีการให้เกียรติอคั รบิดรแห่ งกรุ งโรม
ให้มาก่อนท่านอื่ น เนื่ องจากกรุ งโรมมี ความโดดเด่ นเป็ นเมื องหลวงของจักรวรรดิ
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น โป๊ ปของโรมันได้ขยายขอบเขตของตน
เริ่ มสร้างเสริ มอํานาจและพยายามให้อคั รบิดรท่านอื่น ๆ เป็ นรองจากตน เพื่อโป๊ ปจะ
ได้เป็ นหัวหน้าคริ สตศาสนจักรแต่เพียงผูเ้ ดี ยว การที่โป๊ ปแห่ งโรมกล่าวอ้างดังกล่าว
ถือเป็ นการผิดธรรมนู ญสงฆ์ ประกอบกับการเปลี่ ยนแปลงบทภาวนาแห่ งความเชื่ อ
นั้นเป็ นสาเหตุหลักในการแบ่งแยกศาสนจักรตะวันตกออกจากออร์ โธด็อกซ์
หลัง จากนั้น การประกาศศรั ท ธาของโปรเตสแตนต์ก็ แยกตัว ออกมา
จากศาสนจักรโรมันคาทอลิก ในเวลาที่ศาสนจักรโรมันล่มนั้น
ศาสนจักรออร์
โธด็อกซ์กลับขยายตัวขึ้นเนื่องจากชาวสลาฟจํานวนมากหันมานับถือคริ สต์ศาสนา
นักบุญ คีริล และ นักบุญ เมโธดิอัส เป็ นสองพี่นอ้ งผูเ้ ผยแพร่ ศาสนาคนแรก
ๆ ต่อชาวสลาฟ โดยทั้งสองท่านอุทิศตนอย่างมากในการเผยแพร่ คริ สตศาสนาในหมู่
ชาวสลาฟ ท่านคิดค้นตัวอักษรภาษาสลาฟและแปลพระคัมภีร์และหนังสื อสวดมนต์
เป็ นภาษาสโลวานิก
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หลังจากที่ท่านทั้งสองมรณภาพ คริ สต์ศาสนาได้วางรากฐานอย่างมัน่ คงใน
หมู่ ชาวบัลแกเรี ย และเซอร์ เบี ย และต่ อมาชาวรั สเซี ย ทั้ง หมดได้รับ บัพ ติ ศ มาเข้า สู่
ความเชื่อในพระคริ สต์

การรับบัพติศมาของรัสเซีย

รัสเซียเป็ นประเทศที่นบั ถือคริ สต์ศาสนามาเกือบหนึ่ งพันปี มาแล้วหลังจากที่
พระผูช้ ่วยให้รอดของเราเสด็จมายังโลก ก่อนหน้านั้นชาวรัสเซี ยบูชาอเทหวัตถุ และ
เป็ นพวกนอกรี ต ซึ่ งเทหวัตถุส่วนใหญ่ได้แก่สุริยเทพ และเทพแห่ งฟ้ าร้ องและฟ้ าผ่า
นามว่าเพรัน นอกจากนี้ ยงั มีเทพลําดับรองลงมาอีกจํานวนมากเพื่อปกป้ องบ้านเรื อน
ลานบ้าน นํ้า ป่ า ฯลฯ ชี วิตของพวกนอกรี ตเหล่านี้ เต็มไปด้วยการถื อโชคลาง ความ
เชื่อผิด ๆ ประเพณี ที่ป่าเถื่อน หรื อแม้แต่การบูชายัญมนุษย์แก่เทหวัตถุเหล่านั้น
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ตามเรื่ องราวที่ สืบทอดมานั้น อัครสาวกอันดรู ว์ผ้ ูถูกเลือกเป็ นท่ านแรก ได้
เทศนาพระคัมภี ร์ ณ ไซเธีย ซึ่ งต่อมาเป็ นประเทศรั สเซี ย ท่านปี นภูเขาที่ เคี ยฟ วาง
กางเขนไม้ไว้ที่นนั่ และพยากรณ์ ว่าความเชื่ อในพระคริ สต์ที่แท้จริ งจะส่ องสว่างใน
ดินแดนนี้
อัค รสาวกศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ อัน ดรู ว์เ ผยแพร่ ศ าสนาในดิ น แดนที่ ใ นอนาคตเป็ น
ประเทศรัสเซี ยตั้งแต่ใต้จรดเหนื อ จากภูเขาที่เคียฟไปยังนอฟโกโรด และแม้กระทัง่
เกาะวาลัม หลักฐานล่าสุ ดทางประวัติศาสตร์ ยนื ยันเรื่ องนี้ได้ เรื่ องราวท้องถิ่นสื บทอด
ของรั ส เซี ย ตอนเหนื อ ชี้ ว่า อัค รสาวกอัน ดรู ว์ผูถ้ ู ก เลื อ กเป็ นท่ า นแรกและเป็ นผูจ้ ุ ด
ประกายให้ชาวไซเธี ยและชาวสลาฟเดินทางจากเคียฟไปนอฟโกโรด จากที่นนั่ ท่าน
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เดิ นทางไปตามแม่น้ าํ วอลกาแล้วจึงไปวาลัมซึ่ งเป็ นที่ ที่ท่านได้ใช้ กางเขนศิ ลา เสก
ภูเขา ท่านพังวิหารของเวเลสและเพรัน รวมทั้งเปลี่ ยนพระของพวกนับถื อเทหวัตถุ
และชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยูบ่ นเกาะและเป็ นพวกนอกรี ตให้หนั มานับถือคริ สตศาสนา
สร้างให้วาลัมให้เป็ นรากฐานของการยอมรับความเชื่ อในพระคริ สต์ ศิษย์ของท่าน
หลายคนที่ติดตามท่านยังคงเป็ นชุมพาบาลให้แก่แกะฝูงใหม่ของพระคริ สต์

รัสเซียรับบัพติศมา
ในอดีตนั้น จารึ กชื่ อว่า “โอโปเวด” ที่เก็บรักษาไว้ในห้องสมุดอารามที่วาลัม
ได้กล่าวถึงการนี้วา่ “นักบุญอันดรู วแ์ ห่งกรุ งเยรู ซาเล็มเดินทางมาที่โกเลียด โคซอช
โรเดน ไซธี ไซเธี ย และสลาโวเนีย ผ่านทางทุ่งหญ้าที่อยูต่ ิดกัน (ที่ราบกว้าง)
มาถึงสโมเลนสก์ และสโกธี แห่งเกรทสลาเวียนสกี ท่านออกจากลาโดกาทางเรื อ
ท่ามกลางคลื่นลมแปรปรวนในทะเลสาบไปยังวาลัม ท่านวางกางเขนศิลาและเจิมทุก
สถานที่ดว้ ยสัญลักษณ์กางเขน ศิษย์ของท่านคือ สิ ลสั ฟี รซัส เอลิชา ลูโกสลาฟ โย
เซฟ และ คอสมาส ออกเทศนาไปทุกหนแห่ง ผูป้ กครองทุกคนล้วนมาจาก
สโลเวนสก์และสโมเลนสก์ ส่ วนพระของพวกนับถือเทหวัตถุจาํ นวนมากก็ได้รับบัพ
ติศมา วิหารแห่งเพรันและเวเลสถูกทําลายและเลิกล้มไป”
เอกสารโบราณอีกฉบับหนึ่งชื่อว่า “วเซเลทนิก” (ตลอดเวลานับปี ) ของพระ
มหาสังฆราชฮิลาเรี ยนแห่งเคียฟ เมื่อ คริ สตศักราช 1051 ก็ได้ยนื ยันถึงการเดินทาง
ของนักบุญอันดรู วอ์ คั รสาวกไปยังวาลัม
ใน “วเสเลทนิก” บันทึกไว้วา่ “วันที่ 30 พฤศจิกายน นักบุญอันดรู วอ์ คั ร
สาวกผูไ้ ด้รับยกย่องและเป็ นผูท้ ี่ถูกเรี ยกเป็ นคนแรก ทั้งยังเป็ นบุคคลที่เป็ นมาตรฐาน
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หลักฐานที่ มีได้สนับสนุ นยืนยันเรื่ องราวที่สืบทอดของวาลัมผ่านการบอก
เล่าและการเขียน ว่าความเชื่อของชาวคริ สต์ออร์ โธด็อกซ์น้ นั ตั้งอยูท่ ี่วาลัมโดยนักบุญ
อันดรู วอ์ คั รสาวก แต่ไม่สามารถระบุได้วา่ คริ สตศาสนาดํารงอยูท่ ี่วาลัมได้โดยไม่ถูก
รบกวนจวบจนถึงยุคที่สร้างอาราม
หลักฐานจากจารึ กโบราณชื่อ “โอโปเวด” ชี้ วา่ ที่วาลัมหลังยุคของอัครสาวก
อันดรู ว์น้ นั ได้ปรากฏมี องค์ก รของรั ฐบาลอันมี เวทเช (สภาประชาชนในรั ส เซี ย
สมัยก่อน) เช่ นเดี ยวกับที่นอฟโกโรด ทั้งนี้ วาลัมเป็ นที่รู้จกั ในต่างแดนและเมื่อยาม
คับขันประชาชนก็แสวงหาความปลอดภัยจากที่นนั่ กางเขนศิลาของนักบุญอันดรู ว์
อัครสาวกถูกเก็บรักษาไว้ที่นนั่ จนถึงช่วงเวลาของนักบุญเซอร์ จิอสั แห่งวาลัมซึ่ งแสดง
ให้เห็นถึงการคงอยูข่ องคริ สตศาสนา โดยก่อนที่จะสร้างอารามบนแผ่นดินวาลัมนั้น
วาลัมเป็ นของชาวสลาฟและอาจมี ค วามเป็ นเอกภาพกับ พลเมื องของนอฟโกโรด
เส้นทางความเชื่ อของคริ สต์ออร์ โธด็อกซ์ที่วาลัมยังคงปรากฏอยู่จนถึงช่วงเวลาของ
นักบุญเซอร์ จิอสั แม้วา่ จะมีความเชื่อนอกรี ตที่ดาํ รงอยูพ่ ร้อม ๆ กับคริ สต์ศาสนาด้วย
ตามเรื่ องราวที่สืบทอดกันมานั้น เจ้าชายรัสเซี ยองค์แรก ๆ ที่ได้รับบัพติศมา
เป็ นเจ้า ชายแห่ ง เคี ย ฟพระนามว่า อัส โฮลด์ และเดอร์ เมื่ อคริ ส ตศัก ราช 867 และ
หลังจากนั้นเกื อบหนึ่ งร้อยปี ได้มีเจ้าหญิงรัสเซี ยที่ทรงมีสติปัญญาพระนามว่า โอลกา
พระองค์ทรงเห็ นชี วิตอันบริ สุ ทธิ์ ของชาวเคี ย ฟที่ เป็ นคริ ส ต์และทรงได้รับแรงดล
พระทัย จากสั จจะแห่ ง ความเชื่ อ ของพวกเขาและทรงยอมรั บ บัพ ติ ศ มาศัก ดิ์ สิ ท ธิ์
เมื่อคริ สตศักราช 957 พระนางเสด็จไปยังคอนสแตนติโนเปิ ลโดยมีผตู้ ามเสด็จด้วย
เป็ นจํานวนมากและทรงได้รับบัพติศมาจากท่านอัครบิดรเอง และทรงรับพระนามว่า
เฮเลนา เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาก็ทรงพยายามโน้มน้าว สเวียโตสลาฟ ผูเ้ ป็ นโอรส
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ให้หนั มานับถือคริ สตศาสนา แต่ท่านเป็ นทหารที่เข้มงวดโดยธรรมชาติ ท่านก็ไม่ได้
คล้อยตาม
พระเจ้าประทานการรู ้แจ้งทางคริ สต์แก่ดินแดนรัสเซี ยผ่านทางเจ้าชาย วลาดิ
เมียร์ ผูเ้ ป็ นนัดดา (หลานชาย) ของโอลกา โดยในตอนแรกนั้น วลาดิ เมี ยร์ ทรงเป็ น
พวกนอกรี ตอย่างรุ นแรงและทรงมี ชีวิตที่ มีมลทิ น พระองค์ได้ประจักษ์ถึงธี โอดอร์
และยอห์นสองพ่อลูกชาวคริ สต์ถูกนําไปบูชายัญแก่ เทหวัตถุ หนึ่ งและต่อมาได้เป็ น
มรณสักขีสองคนแรกของรัสเซี ย หลังจากนั้นไม่นานวลาดิเมียร์ ทรงรู ้สึกถึงความว่าง
เปล่าอย่างสิ้ นเชิงของความเชื่อนอกรี ตและทรงเริ่ มคิดถึงความเชื่ออื่นที่ดีกว่า
เมื่อเป็ นที่ทราบกันว่าเจ้าชายรัสเซี ยพระองค์หนึ่ งกําลังแสวงหาความเชื่ ออื่น
ผูแ้ ทนศาสนาต่าง ๆ จึงเข้าเฝ้ าพระองค์ ทั้งพวกที่นบั ถื อโมฮัมเม็ด คาทอลิ กเยอรมัน
และกรี กออร์โธด็อกซ์ โดยผูแ้ ทนกรี กออร์โธด็อกซ์ได้ทาํ ให้วลาดิ เมียร์ ทรงประทับใจ
อย่างลึกซึ้ ง เมื่อสรุ ปการสนทนา ท่านถวายภาพการพิพากษาครั้งสุ ดท้ายให้วลาดิเมียร์
ทอดพระเนตร
วลาดิเมียร์ ตรัสว่า “เป็ นการดีที่จะอยูก่ บั ผูช้ อบธรรมซึ่ งเป็ นฝ่ ายที่ถูกต้อง”
ผูแ้ ทนนั้นทูลตอบว่า “จงรับบัพติศมาเถิดแล้วพระองค์จะได้ประทับกับพวก
เขา”
เจ้าชายวลาดิเมียร์ ทรงหารื อกับพวกอภิสิทธิ์ ชนของพระองค์ซ่ ึ งเป็ นสมาชิก
ในลําดับชั้นอํามาตย์ของรัสเซี ย
และได้ถวายคําแนะนําให้พระองค์ทรงส่ งผูแ้ ทน
พระองค์ที่มีสติปัญญาจํานวนสิ บคนไปยังประเทศต่าง ๆ เพื่อค้นหาว่าความเชื่ อใดดี
ที่สุด
บรรดาผูแ้ ทนพระองค์เดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ที่เคยส่ งผูแ้ ทนมา และ
เมื่อพวกเขากลับมาที่เคียฟแล้วก็ทูลเจ้าชายถึงสิ่ งที่ตนพบเห็น พวกเขายกย่องความ
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เชื่อของกรี กออร์ โธด็อกซ์ โดยว่าไม่มีความเชื่อหรื อคนที่ใดจะดีไปกว่าความเชื่ อและ
คนของกรี ก พวกเขาว่า “เมื่อเรายืนอยูใ่ นพิธีสวดมนต์ในโบสถ์กรี ก เราไม่แน่ใจว่าเรา
อยูบ่ นโลกหรื อบนสวรรค์” รวมทั้งว่าเมื่อใครได้ลิ้มรสหวานแล้วก็ไม่อยากลิ้มรสขม
อีกต่อไป เมื่อพวกเขาพบความเชื่อของกรี กออร์ โธด็อกซ์แล้วก็ไม่อยากนับถือเทหวัตถุอีกต่อไป
พวกอภิสิทธิ์ ชนทูลแนะวลาดิเมียร์ ในเรื่ องนี้วา่ “ถ้าความเชื่อของกรี กออร์ โธด็อกซ์ไม่ได้ดีกว่าความเชื่ ออื่นแล้วไซร้ เจ้าหญิงโอลกาพระอัยกีของพระองค์คงไม่
ทรงเปลี่ยนมานับถือดอกพระเจ้าข้า ด้วยพระนางเป็ นผูท้ ี่ทรงเฉลียวฉลาดเป็ นเลิศ”
ในที่สุด เจ้าชายวลาดิ เมียร์ จึงทรงตัดสิ นพระทัยรับความเชื่ อของออร์ โธด็อกซ์ แต่เนื่ องจากท่านทรงเป็ นพวกนอกรี ต พระองค์จึงทรงคิดว่าไม่บงั ควรร้อง
ขอกรี กในเรื่ องนั้น ดังนั้น หนึ่งปี ถัดจากนั้น พระองค์จึงทรงส่ งกองทัพไปยังกรี ซและ
ยึดเมืองคอร์ ซนั อันเมืองคอร์ ซนั หรื อเชอร์ ซนั นั้นตั้งอยู่บนแหลมไครเมียซึ่ งในเวลา
นั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของจักรวรรดิกรี ก แล้วพระองค์ทรงขอให้สองจักรพรรดิกรี กพระ
นามว่าเบซิ ลและคอนสแตนตินซึ่ งทรงเป็ นผูป้ กครองร่ วมกันในเวลานั้นให้ทรงส่ ง
อัน นาพระขนิ ษ ฐาของสองจัก รพรรดิ น้ ันมาถวายแด่ พ ระองค์ จัก รพรรดิ ท้ งั สอง
พระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงไม่สามารถมอบพระขนิ ษฐาแก่พวกนอกรี ตได้ เจ้าชาย
วลาดิมีร์จึงทูลให้ทรงทราบถึ งพระประสงค์ของพระองค์ที่จะหันมาเข้าสู่ ความเชื่ อ
ของคริ สต์ และทูล ขอจักรพรรดิ ท้ งั สองให้ทรงส่ งเจ้า หญิ งอันนารวมทั้งพระสงฆ์
เพื่อให้พระองค์ทรงรับบัพติศมา จักรพรรดิท้ งั สองพระองค์จึงทรงส่ งพระสงฆ์ไปยัง
เมืองคอร์ ซนั พร้อมด้วยเจ้าหญิงอันนา ดูเหมือนว่าในเวลานั้นพระเนตรของวลาดิเมียร์
เริ่ มฝ้ าฟางและในที่สุดก็พระเนตรบอด เจ้าหญิงอันนาทูลวลาดิเมียร์ ให้ทรงรับบัพติศมาทันที วลาดิ เมียร์ ทรงรับคําแนะนําของเจ้าหญิงและทรงรับบัพติศมาโดยทรงใช้
พระนามว่า เบซิ ล หลัง จากที่ พ ระองค์ท รงรั บ บัพ ติ ศ มาได้ไ ม่ น าน พระเนตรของ
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พระองค์ตกสะเก็ดและทรงกลับทอดพระเนตรได้อีก วลาดิ เมียร์ ทรงฟื้ นพระวรกาย
และพระวิญญาณ และทรงร้องด้วยความยินดีวา่ “บัดนี้เราพบพระเจ้าที่แท้จริ งแล้ว”
เจ้าชายวลาดิมีร์อภิเษกกับเจ้าหญิงอันนาและเสด็จกลับเคียฟ โดยมีผตู้ าม
เสด็จจากกรี กด้วย ได้แก่ พระมหาสังฆราชหนึ่งท่าน พระสังฆราชหกท่าน พระสงฆ์
จํานวนมาก ทั้งยังได้นาํ สิ่ งที่จาํ เป็ นต้องใช้ในพิธีกรรมของศาสนจักรไปด้วย เวลา
นี้เป็ นปี คริ สตศักราช 988
ในตอนแรก วลาดิ เมียร์ ที่รับสั่งให้โอรสทั้งสิ บสององค์ให้รับบัพติศมา ซึ่ งก็
ได้เป็ นตามนั้น ต่อมาพวกอภิสิทธิ์ ชนก็เข้ารับบัพติศมาด้วย ท้ายที่สุด วลาดิเมียร์ ทรงมี
พระบัญชาให้ประชากรในเคียฟทั้งหมดมาที่แม่น้ าํ ดนี เปอร์ ในวันที่กาํ หนดไว้ และมี
การประกอบพิธีให้รับบัพติศมาอันศักดิ์สิทธิ์ ลํ้าลึกทางจิตวิญญาณต่อเบื้องพระพักตร์
พระองค์ เจ้าชายวลาดิมีร์ทรงแหงนพระพักตร์ ข้ ึนมองสวรรค์ดว้ ยความยินดีและทรง
ภาวนาต่อพระเจ้า ขอพระผูท้ รงสร้ า งสวรรค์และโลกโปรดทรงอํา นวยพรแก่ ช าว
รัสเซีย โปรดทรงทําให้พวกเขารู้จกั พระองค์ผเู้ ป็ นพระเจ้าแท้จริ งและโปรดทรงสร้าง
เสริ มความเชื่อในหมู่ชาวรัสเซี ย ในวันสําคัญนี้ สวรรค์และโลกมีความรื่ นเริ งยินดี
เมื่อวลาดิเมียร์ ทรงหันมานับถือคริ สต์ศาสนาแล้วก็ทรงเปลี่ยนแปลงพระองค์
ในทุกด้าน จากเดิมที่ทรงเคยเป็ นคนนอกรี ตที่แข็งกระด้างและดุร้าย ก็ทรงเปลี่ยนมา
เป็ นคริ สตชนผูม้ ีศีลธรรมและเมตตาปรานี พระองค์ทรงบัญชาให้คนยากจนทั้งปวง
มาที่ลานพระราชวังเพื่อรับสิ่ งที่จาํ เป็ น ทั้งอาหาร เสื้ อผ้า และแม้กระทัง่ เงิน ยิง่ ไปกว่า
นั้น ยังได้ทรงจัดเกวียนบรรทุกขนมปั ง เนื้อสัตว์ ปลา ผัก นํ้าผึ้ง และ ควาสส์ ส่ งไป
ให้คนเจ็บป่ วยและขาดแคลนในทุกเมือง ทุกหมู่บา้ นที่ไม่สามารถมาได้
ประชาชนรัก เจ้ าชายผู้ยิ่งใหญ่ ของตนมาก และเรี ยกพระองค์วา่ “ดวง
อาทิตย์ที่งดงาม” เนื่องจากด้วยดวงอาทิตย์น้ นั ประชาชนจึงหันไปหาพระองค์และ
เดินร่ วมทางกับพระองค์ไปสู่ พระเจ้า
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พระศาสนจักรศักดิ์ สิทธิ์ ได้ยกย่องเจ้าชายวลาดิ เมียร์ ผูย้ ิ่งใหญ่และเจ้าหญิ ง
โอลกาเป็ นนักบุญด้วย เจ้าชายวลาดิ เมียร์ ทรงรับถวายเกี ยรติเป็ น เทียบเท่ าอัครสาวก
จากการที่พระองค์ทรงมีความมุ่งมัน่ ศรัทธาเฉกเช่นอัครสาวก
อาศัยความช่วยเหลือของพระเจ้า คริ สต์ศาสนาจักรออร์ โธด็อกซ์ได้แผ่ขยาย
จากเคียฟและเฟื่ องฟูไปทัว่ แผ่นดินรัสเซี ย ชาวรัสเซี ยโอบอุม้ ความเชื่ อออร์ โธด็อกซ์
ด้วยจิตวิญญาณทั้งสิ้ นของตนและได้รับการรู ้แจ้งทางจิตวิญญาณด้วยการนั้น
ทั้ง
ศิลปะ โรงเรี ยน อาราม วรรณกรรมและวัฒนธรรมรัสเซี ยทั้งหลาย ต่างได้รับแรง
บันดาลใจจากออร์ โธด็อกซ์ท้ งั ในทางโลกและทางธรรม แสงสว่างแห่งพระคริ สต์ลุก
โชนไปทัว่ แดน และเป็ นที่รู้จกั ไปตลอดกาลว่าเป็ นรัสเซี ยศักดิ์สิทธิ์ และประชาชนก็
เป็ น “ชาวรัสเซียออร์โธด็อกซ์”
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บทที่ 4
เกีย่ วกับศรัทธาความเชื่อ และการดารงชีวติ ของชาวคริสเตียน
ความหมายของคาว่ามนุษย์

พระเจ้าทรงสร้ างพวกเราซึ่ งเป็ นมนุ ษย์ตามรู ปลักษณ์และความเหมือนใน
พระองค์เอง และทรงประทานแก่ พวกเราความรู ้ สึกนึ กคิ ด ความประสงค์ความมี
อิ ส ระ และความเป็ นอมตะทางวิญ ญาณเพื่ อที่ จ ะได้รั บรู้ ใ นพระองค์ และได้เป็ น
เหมื อนอย่างพระองค์ พวกเราได้ทาทุ กอย่างให้ดีข้ ึนและอย่างสมบูรณ์ แบบและได้
ติดตามความสงบแห่งนิรันดร์ แห่งชีวติ ในพระเจ้า
เพราะเช่นนั้นจึงเกิดมีมนุ ษย์ผมู ้ ีความคิดกว้างไกล เป็ นผูม้ ีภาระรับผิดชอบที่
ยิง่ ใหญ่ และเป็ นผูท้ ี่มีความหมายยิง่ บนแผ่นดินโลก
ในพระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นไม่มีการสรรค์สร้ างใด ๆ ที่จะไร้ซ่ ึ งความหมาย และถ้า
มนุ ษ ย์มี ชี วิ ต อยู่ โ ดยไร้ ค วามเชื่ อ ในพระเจ้า ไม่ ป ระพฤติ ดี ต ามพระบัญ ญัติ ข อง
พระองค์ ไม่ประสงค์ในชี วิตแห่ งภาคหน้า ซึ่ งการที่ เป็ นเหมื อนดังบุ คคลเช่ นนี้ บน
แผ่นดิ นโลกก็ไร้ ซ่ ึ งความหมายสาหรับบุคคลเช่ นนี้ ผูซ้ ่ ึ งอาััยอยู่โดยไร้ ซ่ ึ งพระเจ้า
ชีวติ เช่นนั้นก็ประดุจดังการเผชิ ญอยูก่ บั การไร้ความเข้าใจในชี วิต การเป็ นอยูข่ องคน
ประเภทนี้บ่อยครั้งที่แย่ยงิ่ กว่าสัตว์เสี ยอีก
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การที่ ม นุ ษ ย์ทุ ก ๆ คนแบกรั บ ภาระหน้ า ที่ ข องตัว เองบนโลกนี้ ก็ เ พื่ อ รอ
ความหวังและความรอดแห่ งชี วิตนิ รันดร์ ในพระเจ้า ก่อนอื่นใด เราจาเป็ นที่จะต้อง
รับรู ้และัรัทธาในพระองค์ผเู ้ ที่ยงแท้อย่างถูกต้อง และอย่างที่สอง ก็คือ ดารงชี วิตอยู่
ในความเชื่ อ ดังเช่ น รั กในพระผูเ้ ป็ นเจ้าและรั กในเพื่อนมนุ ษย์ด้วยกันเอง และพึง
กระทาแต่ความดี
ท่านอัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ว่า “การไร้ ซึ่ งศรั ทธาความเชื่ อแต่ ประสงค์ ใน
พระเจ้ านั้นเป็ นไปไม่ ได้ ” (ฮบ.11:6) แต่อคั รทูต ยากอบ ได้กล่าวเสริ มไว้อีกว่า “มีแต่
ศรั ทธาแต่ ไร้ ซึ่ งการกระทาความดีนั้น หมายถึงการไร้ ซึ่ งความรั ก ซึ่ งศรั ทธาประเภท
นีเ้ ป็ นศรั ทธาซึ่ งไร้ ผลและเป็ นศรั ทธาซึ่ งไร้ ซึ่งชี วนั ”
ดังนั้นแล้ว สาหรับความรอดทางจิตวิญญาณของพวกเราจาเป็ นจะต้องเชื่ อ
และัรั ทธาอย่างถู กต้องและดารงชี วิตอยู่กบั ัรั ทธานี้ ควบคู่กบั การกระทาความดี
ตลอดไป
คาสอนที่เเท้จริ งเกี่ยวกับัรัทธาและการกระทาความดีน้ ี จาเป็ นจะต้องเคารพ
ในองค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า อย่า งการดารงชี วิตเยี่ย งมนุ ษ ย์ซ่ ึ งยึดถื อไว้ซ่ ึ งความเชื่ อและ
สรรเสริ ญอย่างถูกต้องของชาวคริ สต์ซ่ ึ งดารงอยูใ่ นพื้นฐานแห่งพระประสงค์ของพระ
เจ้าที่มีต่อมนุษย์ (ทุกอย่างเป็ นไปตามพระลิขิตของพระเจ้า)
พระประสงค์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่มีต่อมนุ ษย์น้ นั หรื อจะเรี ยกง่าย ๆ ก็คือ
การเปิ ดเผยหรื อสาแดงองค์ ซึ่งเป็ นการราลึกถึงทุก ๆ อย่างที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเปิ ดเผย
ต่อมนุษย์เกี่ยวกับพระองค์เองและเกี่ยวกับความเชื่อที่ถูกต้องในพระองค์ ด้วยสิ่ งนี้ เอง
พระองค์ทรงปฏิบตั ิต่อมนุษย์สองทางด้วยกันคือทางธรรมชาติที่อยูร่ อบตัวเรา และสิ่ ง
ที่เหนือธรรมชาติ
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เกีย่ วกับการเปิ ดเผยหรือสาแดงพระองค์ทางธรรมชาติ
ทุกสิ่ งทุกอย่างที่อยูร่ อบตัวเราล้วนแล้วแต่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของพระองค์
ดังที่จะเรี ยกได้วา่ เป็ นพระประสงค์ของพระองค์ที่สาแดงต่อมนุ ษย์ทุก ๆ คน นั้นก็คือ
ตามปกติทางธรรมชาติท้ งั ทางกายสัมผัสรั บรู ้ และตามวิถีทางแห่ งการมองเห็ นทาง
โลกของพวกเรา หรื อแม้แต่ผ่านทางจิ ตสานึ กของพวกเราก็จะมี พระสุ ระเสี ยงของ
พระองค์คอยตรัสเตือนพวกเราทางจิตสานึ กว่าอะไรคือความดีและอะไรคือความชัว่
ทั้งยังผ่านทางเรื่ องราวชี วิตและความเป็ นไปทุก ๆ อย่างที่ผ่านมาของมนุ ษย์ และถ้า
มนุษย์สูญเสี ยความเชื่อในพระเจ้า เขาก็จะพ่ายแพ้ต่อมารร้ายและจะประสบกับสะตา
กรรมที่เลวร้าย และถ้าไม่สานึ กผิดก็จะค่อย ๆ ตายและหายไปจากโลกนี้ พวกเราคง
จะจาได้วา่ อุทกภัยได้ฆ่าชาวเมืองโสโดมและชาวเมืองโกโมรา หรื อแม้แต่ประชาชน
ชาวยิวที่ได้กระจัดกระจายไปทัว่ ทุกระแหงไร้ซ่ ึ งที่อาััย เป็ นต้น นั้นก็คือผลกรรมที่
พวกเขาไร้ซ่ ึงความเชื่อและไร้ซ่ ึงการประพฤติดีตามพระบัญญัติของพระองค์
ทุกสิ่ งทุ กอย่างที่โอบล้อมเราในโลกนี้ ล้วนแล้วแต่เป็ นพระบัญชาจากองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ่ งสิ่ งนี้ ประดุจดังหนังสื อเล่มใหญ่แห่ งการสาแดงองค์ของพระองค์ซ่ ึ ง
เป็ นพยานยืนยันเกี่ยวกับความทรงอานาจที่ยงิ่ ใหญ่และพระปรี ชาญาณแห่ งพระผูเ้ ป็ น
เจ้าผูท้ รงสร้างแห่งโลก
มนุ ษย์ทาการัึกษาเกี่ ยวกับโลก ในการเรี ยนรู ้ ทุก ๆ อย่าง อย่างมีความเชื่ อ
“เพราะอะไรก็ตามที่มนุษย์ เราต้ องการที่จะเรี ยนรู้ เพื่อที่จะให้ แน่ ใจได้ ว่าสิ่ งนั้นเชื่ อถือ
ได้ และอะไรก็ตามที่ตัวเองเฝ้ ากระทาอยู่นั้นถูกคิ ดกระทาให้ เป็ นแบบแผนจริ ง ” หรื อ
แม้แต่ตวั รถยนต์เองนั้นก็ไม่สามารถที่จะผลิตตัวมันเองได้ หรื อถ้าเราพบเจอกับกลุ่ม
ก้อนหิ นที่ถูกวางเรี ยงรายไว้อย่างเป็ นระเบียบ เราก็คงจะแน่ใจได้เลยว่ากลุ่มก้อนหิ นที่
เป็ นระเบียบเหล่านั้นถูกจัดวางไว้โดยใครบางคน เพราะถ้ามันเป็ นขึ้นโดยบังเอิญมันก็
คงจะไม่ถูกวางให้เป็ นระเบียบให้เราได้เห็น
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ซีซาโรน ผูเ้ ป็ นนักปรัชญาและนักประพันธ์สมัยก่อนคริ สต์ักั ราช ชาวโรมัน
ได้กล่าวไว้วา่ “การที่จะแต่งบทร้อยกรองขึ้นมาสักประโยคหนึ่ งจากการเสี่ ยงทายคา
เป็ นล้าน ๆ ครั้ ง นั้น ก็ จะไม่ ได้ประโยคขึ้ นมาเลยจากการกระท าแบบนั้น” ทั้ง นี้
จักรวาลที่ทรงถูกดาริ สร้ างโดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่กาลังห้อมล้อมเราอยู่น้ นั ยังยาก
กว่า การคิ ดสร้ า งรถยนต์สัก คันหลายเท่ านัก และการคิ ดที่ จะแต่ง บทร้ อยกรองที่ มี
ความหมายอันยากลึกนั้น ยังเป็ นเรื่ องที่เล็กน้อยสาหรับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า สิ่ งเหล่านี้
เป็ นการเปรี ยบเทียบถึงความยิง่ ใหญ่แห่งพระปรี ชาญาณแห่ งพระผูเ้ ป็ นเจ้าว่าพระองค์
ทรงมีปัญญาธิคุณต่อการดาริ สร้างจักรวาลและโลกของเราขึ้นมาได้อย่างไร
ท่านอัครทูต เปาโล ผูซ้ ่ ึงมีการัึกษาสู งในเวลานั้นได้กล่าวไว้วา่ “สาหรั บผู้มี
ความเชื่ อแล้ วจะได้ เข้ าสู่การพานัก คือการพานักที่พระองค์ ได้ ตรั สไว้ แล้ วว่ า ตามที่ เรา
ได้ ปฏิ ญาณด้ วยความพิโรธว่ าเขาจะไม่ ได้ เข้ าสู่ การพานักซึ่ งเราจัดให้ แม้ ว่างานของ
พระองค์ จะได้ สาเร็ จแล้ วตั้งแต่ สร้ างโลก” (ฮบ. 4:3)
นัก วิ ท ยาัาสตร์ ผูย้ ิ่ ง ใหญ่ ที่ ชื่ อว่า ฮิ ว ตั น ผูไ้ ด้ท าการเปิ ดเผยกฎแห่ ง การ
เคลื่อนที่และความลี้ลบั อันยิง่ ใหญ่แห่งจักรวาลที่ไร้ที่สิ้นสุ ด เขาเป็ นผูท้ ี่มีความเชื่ อใน
พระผูเ้ ป็ นเจ้าและยังได้ัึกษาเกี่ยวกับเทวัาสตร์ อีกด้วยเมื่อเขาเอ่ยสรรเสริ ญพระนาม
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ทุก ๆ ครั้ งจะหยุดถอดหมวกออก และถวายความเคารพแด่
พระองค์
พัสแคล นักเรขาคณิ ตผูย้ งิ่ ใหญ่และผูใ้ ห้กาเนิ ดวิชาฟิ สิ กส์ ไม่เพียงแค่เคยเป็ น
ผูท้ ี่มีความเชื่ อและัรัทธาในพระคริ สตัาสนาเท่านั้น แต่ยงั เป็ นหนึ่ งในผูท้ ี่เชื่ อและ
ัรั ทธายิ่ง ในพระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่ งทวีปยุโรปอี กด้วย พัสแคล ได้กล่ า วไว้ว่า “ความ
แตกต่างทั้งหมดกับสิ่ งที่ มากกว่าสิ่ งอื่นใด อาจจะต้องการตัดข้าพเจ้าออกจากความ
เชื่อทางัาสนา ที่มากกว่าสิ่ งอื่นใด อาจนาฉันไปสู่ ทางตรงกันข้าม”
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พาสเตอร์ นักวิทยาัาสตร์ ผยู ้ งิ่ ใหญ่ ผูค้ ิดค้นการกาเนิ ด และัึกษาการมีชีวิต
ของแบคทีเรี ยที่มีผลต่อมนุษย์ ได้กล่าวไว้วา่ “ยิ่งข้าพเจ้าได้ทาการัึกษาธรรมชาติเข้า
ไปลึกเท่าไหร่ ข้าพเจ้าก็ได้นาตัวเองเข้าไปสู่ การสรรเสริ ญพระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงสร้ าง
มากเท่านั้น”
นักวิทยาัาสตร์ ผมู ้ ีชื่อเสี ยงที่ชื่อว่า ลีนัน ผูท้ าการัึกษาเกี่ยวกับพฤกษัาสตร์
ได้เขี ย นบทความบทหนึ่ ง ไว้ใ นหนัง สื อตัว เองไว้ว่า “พระเจ้าคื อความเป็ นจริ ง ที่
ยิง่ ใหญ่และตลอดกาล ถ้าไร้ซ่ ึ งพระองค์ก็คงไม่มีอะไรสามารถดารงยูไ่ ด้”
นักดาราัาสตร์ ผัู ้ ึกษาเกี่ยวกับจักรวาลและดวงดาว ชื่อ คีเปลร์ ได้อุทานด้วย
ความแปลกใจว่า “โอ องค์พ ระเจ้า จอมโยธาของพวกเรา และความยิ่ ง ใหญ่ แห่ ง
พระองค์ผทู ้ รงอานาจและทรงปั ญญาธิ คุณยิ่งขององค์ผไู ้ ร้ซ่ ึ งที่สิ้นสุ ด พระองค์เปรี ยบ
ดังจิตวิญญาณของข้า ข้าพเจ้าขอสรรเสริ ญพระองค์ตราบชัว่ ชีวติ ข้าพเจ้า”
หรื อ แม้แ ต่ ดารวิ น ค าสอนและการเรี ย นรู ้ ที่ ไ ด้ม าครั้ งหลัง ถู ก น ามาใช้
ครึ่ งหนึ่ งของการเรี ยนรู้สาหรับการพิสูจน์หกั ล้างความเชื่ อในพระเจ้า เขาได้นาชี วิต
ตนเองทั้งชี วิตเข้าสู่ ในความเชื่ อแห่ งพระเจ้า และในช่ วงเวลาหลายต่อหลายปี เขาได้
พานักจาวัดที่โบสถ์ทอ้ งที่ของตนเอง ไม่มีครั้งไหนที่เขาคิดว่าคาสอนของเขาเองนั้น
ขัดแย้งต่อความเชื่อและความัรัทธาในพระเจ้า หลังจากนั้นเมื่อ ดารวิน ได้อธิ บายคา
สอนของเขาต่ อสาธารณะชนเกี่ ย วกับ วิวฒั นาการของพัฒนาการแห่ ม นุ ษย์โลก มี
คาถามหนึ่ง ถามเขาว่า ที่ไหนคือห่วงโซ่ห่วงแรกของวิวฒั นาการแห่ งมนุ ษย์โลก และ
องค์ประกอบแรกของมันอยู่ที่ไหน ดารวินได้ตอบไปว่า “รากฐานของพวกมันยึด
เหนี่ยวอยูก่ บั บัลลังก์แห่งองค์ผสู ้ ู งสุ ด”
นักธรณี วทิ ยาผูย้ งิ่ ใหญ่ที่ชื่อว่า เลียเอล เขียนว่า “สาหรับการเฝ้ าติดตามทุก ๆ
สิ่ ง เราเปิ ดเผยออกมาเป็ นผลสรุ ปที่แน่ชดั ว่า เป็ นการเฝ้ าระวัง การให้พละกาลัง และ
สติปัญญาความปราชญ์เปรื่ อง ทั้งหมดคือพระปรี ชาญาณการสรรค์สร้างของพระเจ้า”
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นักประวัติัาสตร์ วทิ ยาที่ชื่อว่า มิวเลอร์ ประกาัยืนยันว่า “เพียงแค่การรับรู ้
ในพระผูเ้ ป็ นเจ้า และ ในคาสอนของพระคัมภี ร์พนั ธสัญญาฉบับใหม่ ข้าพเจ้าเริ่ ม
เข้าใจความหมายแห่งประวัติัาสตร์ ”
การทาประชาวิจารณ์ที่วเิ คราะห์ผา่ นทางจดหมายเวียน ของนักวิทยาัาสตร์ ผู ้
หนึ่ งที่ ชื่ อ เดนเนรท์ เกี่ ย วกับ ความเชื่ อ ในพระเจ้า ในจ านวน 432 คน ของ
นักวิทยาัาสตร์ ทางธรรมชาติวิทยาผูม้ ีชื่อเสี ยง ในจานวน 56 คน ไม่ตอบกลับ ใน
จานวน 349 คน ตอบรับความเชื่อในพระเจ้า และเพียง 18 คน ที่ยงั ข้องใจและยังเชื่อ
อยูเ่ ล็กน้อย ผลจากการทาประชาวิจารณ์ที่ได้จากเหล่านักวิทยาัาสตร์ ทางธรรมชาติ
จานวน 349 คน นั้น ทุกคนต่างมีความเห็นประจวบเหมาะกัน กับเหตุผลการติดตาม
การัึกษาที่คล้ายคลึงกันอีกด้วย
นักวิทยาัาสตร์ ชาวอังกฤษที่ชื่อว่า เบคอน กล่าวว่า “ ความรู้ความฉลาด
เพียงแค่ครึ่ งเดี ยวในตัวมนุ ษย์เองก็สามารถนาพาตัวเองไปสู่ ความไร้พระเจ้าได้ ไม่มี
ใครที่จะปฏิเสธพระผูเ้ ป็ นเจ้า นอกเหนือจากว่าการปฏิเสธนี้จาเป็ นสาหรับใครจริ ง ๆ”
ยังมีนกั วิทยาัาสตร์ อีกหลายท่านที่สามารถนามาเป็ นพยานยืนยันในความ
เชื่อความัรัทธาในพระเจ้า แต่คิดว่านี่ คงเพียงพอต่อการแสดงบ่งชี้ ถึงการยืนยันของ
เหล่าวาทะัิลป์ แห่งนักวิทยาัาสตร์ ผมู ้ ีัรัทธาความเชื่อในพระผูเ้ ป็ นเจ้า
นักบุ ญสตรี สาวผูย้ ิ่งใหญ่ที่ชื่อว่า วารวาร่ า เผชิ ญหน้ากับความยิ่งใหญ่และ
ความงดงามแห่ งโลกของพระผูเ้ ป็ นเจ้า หลังจากนั้นท่านก็ได้เข้าถึ งความเข้าใจใน
ความแท้จริ งแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า
พระเจ้าได้ทรงสาแดงพระองค์ผ่านการมองเห็นทางโลกแก่มนุ ษย์ทุก ๆ คน
และแก่ผมู ้ ีจิตใจใฝ่ ประสงค์ในความดี
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ความเชื่ อในพระเจ้ามีพ้ืนฐานที่เป็ นจุดสาคัญของจิตวิญญาณของมนุ ษย์ จิต
วิญญาณที่ให้แก่มนุ ษย์น้ นั ได้มาจากพระเจ้า จิตวิญญาณนั้นเป็ นเหมือนอย่างประกาย
ไฟ และประกายไฟนั้นส่ องเข้าไปข้างในจิตใจมนุ ษย์มนุ ษย์ ซึ่ งก็คือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
จิตวิญญาณนั้นบังเกิดจากพระเจ้ามีความสัมพันธ์ดารงอยูโ่ ดยตัวมันเอง โดยมีจุดัูนย์
รวมอยู่ที่พระผูเ้ ป็ นเจ้า มันค้นหาพระองค์ “จิ ตวิญญาณของข้ าพระองค์ กระหายหา
พระเจ้ า หาพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ เมื่อไรข้ าพระองค์ จะได้ มาเห็นพระพักตร์ พระเจ้ า ”
(สดด. 42:2-3) ลักษณะเดียวกันแบบนี้ อย่างดวงตาเพ่งมองสู่ แสงและปรับเลนส์ ตา
เพื่อที่จะเห็ นแสง ก็เช่นเดี ยวกับจิตวิญญาณของมนุ ษย์ที่ปรารถนาในพระเจ้า มีความ
จาเป็ นในการสื่ อสารกับพระองค์ แต่เพียงทว่าในพระองค์น้ นั มีความสงบและความ
ยินดีดารงอยู่ ดอกไม้ร่วงโรยเมื่อโดนแสงอาทิตย์ ทว่าจากแสงอาทิตย์นี่เองดอกไม้ก็
ยังต้องการแสงและความอบอุ่น ถ้าไร้ซ่ ึ งแสงอาทิตย์มนั ก็คงไม่มีชีวติ และเจริ ญเติบโต
ได้ ดังคล้ายกันนี้ เองที่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะเอาชนะแรงดึ งดูดของมนุ ษย์ที่มีต่อ
พระเจ้าที่จิตใจของพวกเราสามารถไขว่คว้าหาเพียงแต่พระองค์ เพียงเพื่อความจาเป็ น
สาหรับความถูกต้องและความสมบูรณ์แห่งชีวติ
เพราะฉะนั้น มนุ ษย์ทุก ๆ คนตลอดเวลาได้เชื่ อในพระเจ้า และนาบทสวด
สรรเสริ ญแด่พระองค์ ถึงกระนั้นก็มีบ่อยครั้งที่เชื่ อในพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้อง แต่ก็ไม่
มีครั้งใดที่จะสู ญเสี ยความเชื่ อในพระองค์ไป โดยตลอดเวลาก็ยงั มีัาสนาอยู่ (ัาสนา
นั้นเป็ นสิ่ งเชื่อมจิตวิญญาณของมนุษย์เข้ากับพระเจ้า)
โดยทั่วไปแล้วความเชื่ อในพระเจ้า นั้นมี เป็ นที่ รู้ จกั กันมาตั้ง แต่ ส มัย ของ
อริ ส โตเติ ล (ผูเ้ ป็ นนัก ปรั ช ญาชาวกรี ก ผูย้ ิ่ ง ใหญ่ ผูท้ ี่ ก าเนิ ด เมื่ อ ปี 384 ก่ อ น
คริ สต์ั กั ราช) ณ เมื่ อเวลานั้นเองที่ เหล่ านักวิทยาัาสตร์ ที่มี ชื่อเสี ย ง ทุ กอย่างไร้
พรมแดนซึ่ งความคิด และการมีสังคมแห่ งสาธารณะชนที่ปักหลักและดารงถิ่ นฐาน
ในแผ่นดินที่พวกเราดารงชี วิตอยูใ่ นตอนนี้ ครั้งนั้นพวกเขาเองก็ได้กล่าวยืนกรานไว้
ว่าสาธารณะชนทุกคนสามารถมีัาสนาและความเชื่ อของตัวเอง สามารถสวดภาวนา
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มี โ บสถ์ และการท าบุ ญ “จากัาสตร์ ม นุ ษ ย์วิ ท ยาแขนงหนึ่ งซึ่ งัึ ก ษาเกี่ ย วกับ
วัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ ไม่ทราบการไร้ซ่ ึ งัาสนาของประชากร” กล่าวโดยนัก
มนุษย์วทิ ยาและนักเดินทางชาวเยอรมัน ที่ชื่อว่า รัทเซล
และถ้ายังคงมีผูท้ ี่ยืนยันมี ชีวิตอยู่แบบแบ่งแยกโดยไร้ พระเจ้า พวกเขาก็ได้
ปรากฏเป็ นข้อยกเว้นเป็ นครั้งคราวของความป่ วยไข้ที่ล่าถอยตัวเองออกไปจากความ
มี ชี วิตที่ เป็ นปรกติ และมี ป รากฏเป็ นคนตาบอด คนหู หนวก คนใบ้ โดยไม่ กล่ า ว
ขัดแย้งกับที่วา่ ความเป็ นมนุ ษย์น้ นั ครอบครองพรสวรรค์แห่ งการมองเห็น การได้ยิน
การพูด มีปรากฏเป็ นความโง่เขล่า ไม่ปฏิ เสธความเป็ นมนุ ษย์ที่วา่ คงไว้ซ่ ึ งเหตุผล ก็
อย่างเช่ นเดี ยวกันกับผูท้ ี่ไร้ ซ่ ึ งพระเจ้า ก็ไม่อาจปฏิเสธความเป็ นจริ งของสังคมทาง
ัาสนา
อย่างไรก็ตามการสาแดงองค์ทางธรรมชาติ เพียงอย่างเดี ยวนั้นไม่เพียงพอ
เพราะบาปที่คอยกระทาความมัวหมองในจิตใจของมนุ ษย์ ทั้งต่อความต้องการและ
ความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดี การยืนยันเหล่านี้ สามารถปรากฏให้เห็นได้วา่ คนนอกัาสนา
เหล่านั้นผสมอยูก่ บั ความคิดที่เป็ นเท็จของความเป็ นมนุษย์
ดั้งนั้นการสาแดงพระองค์ทางธรรมชาติของพระเจ้า
โดยความมหััจรรย์ที่เหนือธรรมชาติของพระองค์

จึงมีการชดเชยให้เรา
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เกีย่ วกับความอัศจรรย์ของการสาแดงองค์ที่เหนือธรรมชาติของ
พระผู้เป็ นเจ้ า
เกีย่ วกับธรรมเนียมปฏิบัตซิ ึ่งเป็ นที่สักการะทางศาสนา และสิ่งที่
เป็ นสักการะทางศาสนาคือพระคัมภีร์
การสาแดงองค์หลัก ๆ ของพระเจ้านั้น ทรงสื่ อสารกับมนุ ษย์ด้วยลักษณะ
พิเัษที่เหนื อธรรมชาติดงั นี้ คือ พระเจ้าทรงสาแดงเกี่ ยวกับพระองค์เองโดยตรงโดย
ไม่ผ่านเหล่ าเทวดา ลักษณะของการสาแดงองค์แบบนี้ เรี ยกว่าความอััจรรย์เหนื อ
ธรรมชาติแห่งการสาแดงองค์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ดัง ที่ ไ ม่ มี ม นุ ษ ย์ทุ ก ๆ คนจะได้เห็ นการส าแดงองค์ของพระเจ้าตลอดไป
ตามแต่ความบริ สุทธิ์ และผลกรรมแห่ งบาปและความสามารถทางจิ ตวิญญาณและ
ร่ างกายจากการเลื อกสรรพิเัษของพระองค์ เฉพาะผูท้ ี่มีคุณธรรมล้ าเลิ ัที่จะได้รับ
เห็น การสาแดงองค์น้ ี
บุคคลแรกที่ได้รับการป่ าวประกาัว่าเป็ นผูท้ ี่ได้รับเห็นการสาแดงองค์ของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้าคือ อดัม โนอาร์ โมเสส เหล่ าผู้เผยพระวจนะ ของพระเจ้าและ มนุษย์ ผ้ ู
ทรงคุณธรรมอืน่ ๆ อีกหลายท่าน พวกเขาทั้งหมดได้รับการสาแดงองค์จากพระผูเ้ ป็ น
เจ้า และพวกเขาได้ทาการเทันาขั้นต้นถึงการสาแดงองค์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้านี้ดว้ ย
ในความพร้อมมูลและความสมบูรณ์ฐานครั้งนี้ แห่ งการสาแดงองค์ของพระ
เจ้าบนแผ่นดินโลกคือการเสด็จมาจุติสมภพของพระเยซูคริ สต์เจ้า ผูเ้ ป็ นพระบุตรแห่ ง
พระเจ้า ของพวกเรา และความรู ้ ค าสอนของพระองค์น้ ัน ได้เผยแพร่ ผ่า นไปทาง
สานุัิษย์และเหล่าอัครทูตของพระองค์
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ความอััจรรย์แห่งการสาแดงองค์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้านี้ ได้เผยแพร่ ออกไปใน
ระหว่า งเหล่ า ประชากรและได้ถู ก เก็ บ รั ก ษาไว้ซ่ ึ ง ความเที่ ย งแท้ใ นความเชื่ อ อัน
ัักดิ์ สิทธิ์ ของเหล่านักบุญออร์ โธด็อกซ์ ซึ่ งประกอบไปด้วย 2 จารี ตคือ ธรรมเนียม
สื บทอดปฏิบัติซึ่งเป็ นที่สักการะทางศาสนา และสิ่ งที่เป็ นสั กการะทางศาสนาของ
พระคัมภีร์
ลักษณะประการแรกแห่งการเผยสาแดงองค์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าคือ การมีธรรม
เนี ยมสื บทอดการปฏิ บตั ิซ่ ึ งเป็ นที่สักการะทางัาสนาอันัักดิ์สิทธิ์ จากปฐมการแห่ ง
การสถาปนาสร้ างโลกของพระเจ้า จนถึ งช่วงเวลาของโมเสสนั้น ในช่วงเวลานั้นยัง
ไม่มีบนั ทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่คาสอนที่มีอยู่ในพระคัมภีร์เกี่ ยวกับความเชื่ อ
ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้สืบทอดกันมาโดยปากต่อปาก เป็ นคาพูด และตัวอย่างของ
การปฏิบตั ิจากรุ่ นหนึ่งสู่ อีกรุ่ นหนึ่ง และจากอีกคนหนึ่งสู่ อีกคนหนึ่งเป็ นทอด ๆ ไป
คาสอนแห่ งพระผูเ้ ป็ นเจ้า ขององค์พระเยซู คริ สต์เจ้าได้ถูกส่ งผ่านทางการ
เทันาเผยแผ่คาสอนและการปฏิ บตั ิในช่ วงเวลาการมีพระชนม์ชีพของพระองค์ต่อ
เหล่าสานุัิษย์ของพระองค์โดยไม่ได้ใช้การเขียนบันทึกไว้
นี่เป็ นวิถีแนวทางของจุดเริ่ มแรกของเหล่าอัครทูตและสานุ ัิษย์ของพระองค์
ที่ได้เผยแพร่ คาสอนออกไปเกี่ยวกับความเชื่ อและได้ยืนกรานถึงความเป็ นัาสนจักร
ของพระคริ สต์เจ้า
ธรรมเนี ยมประเพณี สืบทอดแห่ งการปฏิบตั ิซ่ ึ งเป็ นที่สักการะทางัาสนานั้น
ตลอดเวลาได้มีมาก่ อนพระคัมภี ร์อนั ััก ดิ์ สิ ท ธิ์ แล้ว เพื่ อเสริ มความเข้าใจที่ ว่าตาม
ตัวหนังสื อนั้นไม่สามารถจะใช้อ่านกันได้ทุกคน แต่ธรรมเนี ยมประเพณี การปฏิ บตั ิ
นั้นสามารถเข้าถึงกันได้ทุกคน
ดัง ต่ อ ไปนี้ เพื่ อ ที่ จ ะคงไว้เ พื่ อ ความััก ดิ์ สิ ท ธิ์ แห่ ง การส าแดงองค์ อ ย่ า ง
สมบูรณ์แท้ บนความทรงอานาจแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า มีนกั บุญบางท่านได้เขียนถึงส่ วน
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สาคัญที่ สุ ดไว้ในหนังสื อ ด้วยการช่ วยเหลื อแห่ ง พระจิ ตอันััก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของพระเจ้า
เพื่อที่ทุกตัวหนังสื อที่ถูกเขียนขึ้นนั้นถูกทาให้ักั ดิ์สิทธิ์ ขึ้น โดยพระจิตอันัักดิ์ สิทธิ์
จากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสู่ เหล่ามนุ ษย์ (ผูเ้ ผยพระวจนะ, เหล่าอัครทูตของพระองค์ และ
เหล่าสานุัิษย์ของพระองค์ เป็ นต้น) เหล่านี้ถูกเรี ยกขานว่า พระคัมภีร์ไบเบิล
คาว่า “พระคัมภีร์” ตามภาษากรี กนั้นมีความหมายว่า “ชุดหนังสื อ” ในการ
เรี ยกเช่ นนี้ แสดงให้เห็ นว่าเหล่าหนังสื อัักดิ์ สิ ทธิ์ นี้ เป็ นผลงานประพันธ์ขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าเอง ซึ่ งมีฐานันดรที่สูงกว่าหนังสื ออื่น ๆ ใดบนโลก
พระคัมภี ร์ักั ดิ์ สิ ทธิ์ นี้ ถูกเขี ยนขึ้ นด้วยบุ คคลหลากหลายท่านด้วยกัน และ
ในช่วงเวลาที่ต่างกันด้วย หนังสื อัักดิ์สิทธิ์ น้ ีจดั แบ่งออกเป็ นสองภาคด้วยกันคือ พระ
คัมภีร์ฉบับเดิม (พันธสัญญาเดิม) และพระคัมภีร์ฉบับใหม่ (พันธสสัญญาใหม่)
พระคัมภีร์ฉบับเดิมนั้นถูกเขียนขึ้นก่อนการประสู ติของพระเยซู พระคัมภีร์
ฉบับใหม่น้ นั ถูกเขียนขึ้นหลังการประสู ติของพระเยซู หนังสื อัักดิ์สิทธิ์ ทั้งสองเล่มนี้
ถูกเรี ยกเป็ นััพท์ทางพระคัมภีร์ว่า
“หนังสื อพันธ-สัญญา” เพราะว่าการให้
ความหมายของคาคือ “ประสงค์สัญญา” เหมือนดังเช่นในพระคัมภีร์น้ นั คงไว้ซ่ ึ งพระ
ธรรมคาสอนของพระเจ้า และพระประสงค์สัญญาต่อมนุษย์ คาว่า “พันธสั ญญา” ยังมี
ความหมายอีกว่า การสัมพันธ์ หรื อ สนธิ สัญญา หรื อข้อตกลง ระหว่างองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้ากับมนุษย์
ส่ วนสาคัญหลักของพันธสัญญาฉบับเดิมประกอบไปด้วย พระสัญญาของ
พระเจ้าที่จะมอบผูไ้ ถ่บาปแก่มนุ ษย์บนโลกนี้ และได้ทรงเตรี ยมความพร้อมของพวก
เรากับการน้อมรั บพระองค์ โดยผ่านไปช้า ๆ ทางการสาแดงองค์ และโดยผ่านทาง
พระบัญญัติ, การเผยพระวจนะของเหล่ าผูเ้ ผยพระวจนะของพระองค์, การเผย
รู ปลักษณ์ทางนิมิต, การสวดอธิ ษฐานต่อพระประสงค์ของพระองค์, และการรับใช้
ของเหล่านักบุญ

เกีย่ วกับศรัทธาความเชื่อ และการดารงชีวติ ของชาวคริสเตียน

634
ส่ วนสาคัญหลักของพันธสัญญาฉบับใหม่ประกอบไปด้วย พระเจ้าได้ทรง
ปฏิ บตั ิ ตามพระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อมนุ ษย์ นั้นก็คือ ทรงมอบพระผูไ้ ถ่ บาปผู ้
เป็ นพระบุตรของพระองค์คือพระเยซู คริ สต์ ผูเ้ ป็ นพระเจ้าของพวกเรา พระองค์ทรง
มอบพันธสัญญาใหม่น้ ีแก่พวกเรา เพื่อที่มนุษย์จะได้ใกล้ชิดกับพระองค์
หนังสื อพันธสัญญาฉบับเดิม ถ้าจะแบ่งนับเป็ นทุก ๆ ภาคแล้ว จะนับได้ 38
ภาคด้ว ยกัน แต่ โดยความเป็ นจริ ง แล้ว หนัง สื อบางภาคได้ถู ก รวมไว้เข้าเป็ นภาค
เดียวกัน และจึงนับได้ 22 ภาคด้วยกัน (ได้ตามภาษาอักษรฮีบรู )
ตามเนื้ อหาของหนังสื อพันธสัญญาเดิมนั้นได้มีการแบ่งออกเป็ น 4 หมวด
ด้วยกัน คือ หมวดกฎบัญญัติของพระเจ้าต่อมนุษย์, หมวดประวัติัาสตร์ เรื่ องราว,
หมวดปั ญญาจารย์, และหมวดของเหล่าัาสดาหรื อผูท้ านาย
หมวดที่ 1 หนังสื อหมวดกฎบัญญัติของพระเจ้ าต่ อมนุษย์
หนังสื อหลัก ของพันธสัญญาเดิมประกอบไปด้วย

เป็ นหมวด

1. ปฐมกาล
2. อพยพ
3. เลวีนิติ
4. กันดารวิถี
5. เฉลยธรรมบัญญัติ

เหล่าหนังสื อทั้ง 5 หมวดนี้ ถูกเขียนขึ้ นโดยัาสดา โมเสส ในหนังสื อนั้น
กล่ าวไว้เกี่ ยวกับการสร้ างโลก และการสร้ างมนุ ษย์ผแู ้ รกของพระผูเ้ ป็ นเจ้า, และ
เกี่ยวกับการขับมนุ ษย์ออกจากสวนสวรรค์, เกี่ยวกับพระสัญญาของพระผูเ้ ป็ นเจ้าต่อ
การมอบผูไ้ ถ่ บาปแก่ โลก, เกี่ ยวกับการใช้ชีวิตของมนุ ษย์ในช่ วงเวลาเริ่ มแรก ใน
หมวดเหล่านี้ ได้คงไว้ซ่ ึ งความสาคัญแห่ งการบรรยาย กฎบัญญัติขององค์พระผูเ้ ป็ น
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เจ้าผ่านทางโมเสส องค์พระเยซู เองได้เรี ยกหนังสื อหมวดนี้ วา่ กฎบัญญัติทางโมเสส
( ลก.24:14 )
หมวดที่ 2 หมวดประวั ติ ศ าสตร์ เรื่ อ งราว ในหมวดนี้ ประกอบด้ว ย
ความสาคัญทางประวัติัาสตร์ัาสนา และการดารงชีวติ ของประชากรแห่ งพระเจ้า
( ชาวฮีบรู ) การดารงรักษาไว้ซ่ ึ งความเชื่ ออันเที่ยงแท้ในพระเจ้า ในหมวดนี้ ประกอบ
ไปด้วย
6. หนังสื อ โยชู วา
7. หนังสื อ ผู้วน
ิ ิจฉัย ในเนื้อหาของหนังสื อครอบคลุมไปถึงหนังสื อ นางรู ธ
8. ซามูเอล ฉบับที่หนึ่ง และ ฉบับที่สอง แบ่งเป็ นสองภาคนับเข้าด้วยกันเป็ นหมวด

เดียว
9. พงศ์ กษัตริย์ ฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สอง
10. พงศาวดาร ฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สอง (ต่อเพิ่มเติมจาก พงศ์ กษัตริย์ )
11. หนังสื อ เอสรา และหนังสื อ เนหะมีย์
12. หนังสื อ เอสเธอร์
หมวดที่ 3 หมวดหนังสื อปัญญาจารย์ ความสาคัญของหนังสื อหมวดนี้ ประกอบไป
ด้วยคาสอนเกี่ยวกับความเชื่อ ในหมวดนี้ประกอบไปด้วยหนังสื อ
13. โยบ
14. เพลงสะดุดี ในหมวดนี้ ประกอบไปด้วย เพลงสดุ ดี หรื อ บทเพลงสรรเสริ ญ 150

บท ถูกเขียนขึ้นโดยแรงบันดาลใจจากพระจิตอันัักดิ์สิทธิ์ แห่ งพระเจ้า บทสดุดีเกือบ
ทั้งหมดถูกเขียนขึ้นโดยกษัตริ ยด์ าวิด บทสวดสรรเสริ ญเกือบทั้งหมดเหล่านี้ ได้ถูกจัด
เข้าไว้ในพิธีสวดสรรเสริ ญของ คริ สต์ัาสนจักรออร์โธด็อกซ์ด้ งั เดิม
15. สุ ภาษิต แห่ งกษัตริย์ซาโลมอน
16. ปัญญาจารย์ (หนังสื อท่านผูป้ ระกาั)
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17. เพลงซาโลมอน (เพลงไพเราะ)

หมวดที่ 4 หมวดของเหล่ าศาสดาหรื อผู้ทานาย ในหนังสื อหมวดนี้ ประกอบไปด้วย
คาพยากรณ์ หรื อ คาทานายเกี่ยวกับอนาคต, และรู ปลักษณ์สาคัญหลักเกี่ยวกับพระผู-้
ไถ่บาป, คือพระเยซูคริ สต์เจ้า ประกอบไปด้วย
18. หนังสื อของศาสดา อิสยาห์
19. หนังสื อของศาสดาเยเรมีย์
20. หนังสื อของศาสดา เอเสเคียล
21. หนังสื อของศาสดา ดาเนียล
22. หนังสื อของเหล่ าสิ บสองศาสดาย่ อย ประกอบไปด้วย ท่าน โยเชยา, ท่านโยเอล,

ท่านอาโมส, ท่านโอบาดีห์, ท่านโยนาห์, ท่านมีคาร์ , ท่านนาฮูม, ท่านเัฟั นยาห์, ท่าน
ฮาบากุก, ท่านเัคาริ ยาห์ และท่านมาลาคี
เหล่าหนังสื อภาคพันธสัญญาเดิมนี้ถูกนับเข้าไว้เป็ น
พระคัมภีร์สาร
(Canonical) โดยไม่สงสัยถึงแหล่งที่มาอันแท้จริ งและองค์ประกอบ คาว่า พระคัมภีร์
สาร (canonical) ตามภาษากรี กแล้วจะมีความหมายว่า “ที่เป็ นตัวอย่างที่ดี, ความ
ถูกต้อง, ความแท้จริ ง”
นอกเหนือจากหนังสื อ กฎพระคัมภีร์สาร (canonical ) นี้ แล้ว ในส่ วนของ
หนังสื อภาคพันธสัญญาฉบับเก่ า ยังมี ภาคที่ ไม่รับเข้าเป็ น หลักยอมรั บทางัาสนา
เหล่าหนังสื อเหล่านี้ ชาวยิวได้ทาสู ญหายไป และบางเล่มของหนังสื อพันธสัญญาเดิม
ไม่มีเป็ นอักษรฮีบรู หนังสื อเหล่านี้ ถูกแปลมาจากพันธสัญญาฉบับเดิมภาคภาษากรี ก
จากเหล่าผูแ้ ปลชาวกรี กสมัยก่อนทั้ง 70 ท่าน ซึ่ งเป็ นช่วง 300 ปี ก่อนคริ สต์ักั ราช
(ในปี 271 จนถึงก่อนคริ สต์ักั ราช) และกับในช่วงเวลาสมัยประวัติัาสตร์ ฉบับแปล
เหล่านี้ได้เข้าแทนที่ในพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ที่แปลจากภาษากรี กนี้ เป็ นที่ยอมรับอย่าง
ัรัทธาในัาสนจักรแห่ งออร์ โธด็อกซ์ และจากพระคัมภีร์ภาษากรี กนี้ ได้ถูกแปลมา
ใช้เป็ นพระคัมภีร์ภาษาสโลวานิ ก

เกีย่ วกับศรัทธาความเชื่อ และการดารงชีวติ ของชาวคริสเตียน

637
ที่ไม่เป็ นหนังสื อพระคัมภีร์สารแห่งพันธสัญญาเดิมนี้สอดคล้องเข้ากันกับ

1. หนังสื อโทบิต
2. หนังสื ออีอูดีฟ
3. หนังสื อปั ญญาคุณแห่งซาโลมอน
4. หนังสื อโยซูวา บุตรแห่งซี ราโหฟ
5. สารของเยเรมีย ์
6. หนังสื อสามเล่มของมัคคาบี
7. หนังสื อเล่มที่สามเอสรา

ส่ วนหนังสื อพระคัมภีร์พนั ธสัญญาฉบับใหม่น้ นั มี 27 ภาค และทั้ง 27 ภาค
นั้นได้รับเข้าเป็ นคัมภีร์สารทั้งหมด องค์ประกอบของหมวดหนังสื อแต่ละภาคนั้น
เป็ นประเภทเดียวกันกับพระคัมภีร์ฉบับเดิม คือสามารถแบ่งเป็ นดังนี้ ภาคหนังสื อกฎ
บัญญัติ, ภาคหนังสื อประวัติัาสตร์ เรื่ องราว, ภาคปั ญญาจารย์
และภาคัาสดา
จารย์
หมวดที่ 1 ภาคกฎบัญญัติ, แห่งพันธสัญญาฉบับใหม่น้ ีประกอบไปด้วย
รากฐานความสาคัญดังต่อไปนี้
1. ชุดพระคัมภีร์แห่งท่านมัทธิ ว
2. ชุดพระคัมภีร์แห่งท่านมาระโก
3. ชุดพระคัมภีร์แห่งท่านลูกา
4. ชุดพระคัมภีร์แห่งท่านยอห์น

ค าว่ า “พระคัม ภี ร์ ” ตามค าััพ ท์ภ าษากรี ก นั้น มี ค วามหมายว่ า “ข่ า ว
ประเสริ ฐ” กล่าวคือ ความประเสริ ฐและข่าวดี เกี่ยวกับการมาจุติในโลกของพระเจ้าผู ้
ไถ่ บ าปตามคาสัญญาของพระเจ้า, พระเยซู คริ สต์เจ้าของพวกเราได้ทรงตรั สไว้
เกี่ยวกับพระชนมชีพของพระองค์บนโลก, การสิ้ นพระชนมชีพบนพระกางเขน, การ
ฟื้ นคือพระชนม์จากความตาย และการเสด็จขึ้นสู่ สรวงสวรรค์ของพระองค์ และยิ่งไป
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กว่านั้นก็ยงั ได้อธิ บายถึงความเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้าและความมหััจรรย์ของพระองค์เอง
พระคัมภีร์น้ ี ได้ถูกเขียนบันทึกขึ้นโดยเหล่าอัครทูต และเหล่าสานุ ัิษย์ของพระเยซู
คริ สต์
หมวดที่ 2 ภาคหนังสื อประวัติศาสตร์ เรื่องราว:
5. หนังสื อกิจการของเหล่ าอัครทูต, ถูกเขียนขึ้นโดย (ผูป้ ระกาัข่าวประเสริ ฐ ลูกา

ในเรื่ องราวของภาคหนังสื อเขียนเล่าเกี่ยวกับ การเสด็จลงมาสถิตยังเหล่าอัครทูตของ
พระจิตัักดิ์สิทธิ์ และเกี่ยวกับการเผยแพร่ ออกไปสู่ ความเป็ นคริ สตจักรโดยผ่านพวก
ท่าน
หมวดที่ 3 ภาคหนังสื อปัญญาจารย์ :
6-12. หนังสื อสารสู่ คริ สตจักรทั้งหก (จดหมายสู่ เหล่าชาวคริ สต์เตียน) หนึ่ งสาร

ความถูกเขียนโดยท่านอัครทูตยากอบ, สองสารความเขียนโดยท่านอัครทูตเปโตร,
สามสารความเขียนโดยผูเ้ ขียนข่าวประเสริ ฐยอห์น และ หนึ่งสารความเขียนโดย
ท่านยูดาห์ น้องชายเปโตร
13-26. หนังสื อสารความของท่านอัครทูตเปาโล ถึงชาวโรม, ถึงชาวโคริ นธ์, ถึงชาว

กาลาเทีย, ถึงชาวเอเฟซัส, ถึงชาวฟิ ลีปี, ถึงชาวโคโรสี , สองสารถึงชาวเธสะโลนิ กา, สองสารถึงชาวทิโมธี , ถึงบิชอปแห่ งเอเฟซัส, ถึงชาวทิตสั , ถึงบิชอปแห่ ง
เกาะครี ต, ถึงชาวฟี เลโมน, และถึงชาวฮีบรู
ภาคที่ 4 ภาคหนังสื อศาสดาจารย์ ประกอบด้วย:
วิวรณ์ หรื อ คาทานายของท่ านยอห์ นนักเทวศาสตร์ ภาคนี้ ถูกเขียนขึ้นโดยท่าน
อัครทูตยอห์นผูเ้ ป็ นนักเทวัาสตร์ และผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ หนังสื อภาคนี้มีองค์ประกอบ
เกี่ ยวกับความลึ กลับของรู ปลักษณ์ ชีวิตมนุ ษย์และชะตากรรมภายภาคหน้าของชาว
คริ สตจักรแห่งโลกทั้งมวล
27.
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หนังสื อพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาฉบับใหม่ได้ถูกเขียนขึ้นในช่ วงเริ่ มแรก
นั้นเป็ นภาษากรี ก ซึ่ งภาษากรี กนี้ ในช่ วงเวลานั้นมีการยอมรับใช้เป็ นที่กว้างขวาง มี
เพียงแค่ภาคพระคัมภีร์ของท่าน มัทธิ ว และสารของท่านอัครทูตเปาโลถึ งชาวฮีบรู
เท่านั้นที่ถูกเขียนเป็ นภาษาฮีบรู แต่พระคัมภีร์ของท่านมัทธิ วก็ได้ถูกแปลเป็ นภาษา
กรี กในช่วงหลังจากนั้นได้ไม่นาน ทั้งนี้ได้ถูกร้องขอขึ้นให้ทาการแปลจากปวงชน
และจากตัวท่านมัทธิ วเอง
หนังสื อพระคัมภีร์อย่างภาคพันธสัญญาฉบับใหม่ และภาคพันธสัญญาฉบับ
เดิมแสดงให้เห็นถึงภาคสาแดงองค์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ที่ ถูกเขียนขึ้นโดยแรงบัลดาล
ของพระจิตอันัักดิ์สิทธิ์ หรื อจะเรี ยกได้วา่ เป็ นการดลใจจากพระจิตเจ้า ท่านอัครทูต
เปาโลได้กล่าวไว้ว่า “พระคัมภี ร์ทุกตอนได้ รับการดลใจจากพระผู้เป็ นเจ้ า และเป็ น
ประโยชน์ ใ นการสอน การตักเตื อนว่ ากล่ าว การปรั บปรุ งแก้ ไ ขคนให้ ดี และการ
อบรมในทางธรรม” ( 2ทธ. 3 : 16)
ในความจริ งแท้แห่ งพระผูเ้ ป็ นเจ้า ได้ปรากฏออกมาเป็ นหนังสื อพระคัมภีร์
อันััก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ บ รรจุ ไ ว้ซ่ ึ ง ความััก ดิ์ สิ ท ธิ์ และความบริ สุ ท ธิ์ แห่ ง ค าสอนส าหรั บ
คริ สตจักร ในพระคัมภีร์ได้บนั ทึกไว้ซ่ ึ งคาทานาย และความการแสดงอััจรรย์ของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแสดงให้เห็ นถึ งความัักดิ์สิทธิ์ ของหนังสื อ
พระคัมภีร์ได้แสดงออกมาซึ่ งความทรงอานาจของพระผูเ้ ป็ นเจ้าสู่ มนุ ษย์ ทุกหนแห่ ง
ที่มีการล้อมวงเทันาของเหล่าอัครทูต บทเทันาซึ่ งเป็ นคาสอนแห่ งพระเยซู คริ สต์ก็
จะเป็ นที่ตรึ งใจของเหล่ามวลประชาเสมอไป การต่อต้านและเจตนาร้ายของชาวยิว
และพวกนอกัาสนาที่มีต่อเหล่าคริ สตชนนั้น เหล่าคริ สตชนได้พลี ชีพและสู ญเสี ย
ชีวติ ไปนับพัน แต่การประกาัและเทันาเกี่ยวกับคาสอนขององค์พระคริ สต์เจ้านั้นก็
ยังคงมี เพิ่มขึ้ นเรื่ อย ๆ หลายตัวอย่างที่ มี ปรากฏมา เช่ น มี บางคนถื อพระคัมภี ร์ก ับ
ความประสงค์เพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเนื้ อนัยคาสอนนั้นผิด แต่ทา้ ยที่สุดแล้วก็เกิ ด
ความจริ งใจและเชื่อในคาสอนของพระคัมภีร์อย่างแท้จริ ง ดังนั้นแล้วถ้าพวกเราทุก ๆ
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คนใช้ความตั้งใจอย่างแท้จริ งในการอ่านพระคัมภีร์ ก็จะสัมผัสได้ถึงพลังอานาจอัน
ัักดิ์สิทธิ์ ในพระคัมภีร์ และก็จะมัน่ ใจได้วา่ ในพระคัมภีร์น้ นั คือการสาแดงองค์ของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างแท้จริ ง
ทุ ก ๆ การส าแดงองค์ ข องพระผู ้เ ป็ นเจ้า แห่ ง หนั ง สื อพระคัม ภี ร์ แ ละ
วัฒนธรรมที่มีสืบทอดกันมาอันัักดิ์สิทธิ์ น้ ี ดังจะกล่าวได้วา่ เมื่อครั้งเริ่ มต้นนั้นไม่ได้
มีบนั ทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเล่มหนังสื อแต่อย่างใด แต่ได้มีการรับช่วงสื บทอด
กันมาโดยการบอกเล่าปากต่อปาก และหลังจากนั้นจึงได้มีการเขียนบันทึกไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเป็ นเล่มหนังสื อในช่วงหลังคริ สต์ักั ราชที่ 4 และ 5 ตามลาดับ ซึ่ งมี
ความล้ าลึ กแห่ งช่ วงเวลาประวัติัาสตร์ ที่เป็ นที่เชื่ อถื อได้ เหล่ านี้ ได้ถูกเก็บรักษาไว้
โดยคริ สต์ัาสนจักรอันัักดิ์ สิ ทธิ์ ัาสนจักรนี้ ได้ก่อถู กจัดตั้งขึ้ นโดยองค์พระเยซู
คริ สต์เจ้าพระผูไ้ ถ่บาปของเราเหล่าชาวคริ สต์ และได้วางรากฐานไว้ดว้ ยพระจิตเจ้าผู้
ทรงรักษาแห่งการสาแดงองค์แห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า
หลัง จากผ่า นพ้นช่ วงเวลาของเหล่ า อัค รทู ต ัาสนจัก รอันััก ดิ์ สิ ท ธิ์ ยัง คง
ดาเนิ นต่อไปโดยพระคัมภีร์และวัฒนธรรมแห่ งโบสถ์อนั ัักดิ์ สิทธิ์ ดังที่เราได้อ่าน
และสัมผัสกับตัวอักษรของพระคัมภีร์ เปรี ยบเสมือนกับว่าเราได้อาััยอยูก่ บั พวกเขา
ในช่วงเวลานั้นด้วยเหมือนกัน
ในเหตุการณ์ลกั ษณะเฉพาะนี้ เพื่อเป็ นการเปิ ดโปงอาจารย์เทียมแห่ งัาสนจักรหรื อเพื่อเป็ นไม่ก่อให้เกิดการแปลความหมายผิดอันหลากหลาย ในรากฐานของ
กฎเกณฑ์และคาสอนขององค์พระคริ สต์เจ้า (มธ.18:17) และดังตัวอย่างของเหล่าอัคร
ทูต (องค์ประชุมสงฆ์แห่งโบสถ์ของเหล่าอัครทูต ในปี ค.ั.51 ดูในกิจการของอัคร
ทูต 15:1-35) ซึ่ งเป็ นการประชุ มแห่ งสภาสงฆ์แห่ งโบสถ์คริ สต์จกั รทั้งหมดของพวก
ท่าน ที่ได้รวมตัวขึ้นโดยพระสงฆ์และเหล่าคณาจารย์แห่ งโบสถ์ตามแต่ที่จะเป็ นไป
ได้และสถานภาพที่เหมาะสมของท้องที่น้ นั ๆ
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ความสัมพันธ์แห่งโบสถ์น้ ีได้ถูกยกย่องให้สูงส่ งทั้งหมดในโลกคือัาสนจักร
แห่งพระคริ สต์เจ้า องค์ผถู ้ ือนาแห่งพระจิตอันัักดิ์สิทธ์ ซึ่ งได้ถูกกล่าวไว้ในการจัดตั้ง
สภาสงฆ์แห่งัาสนจักรในครั้งแรกของเหล่าอัครทูต “เพราะว่ าพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และข้ าพเจ้ าทัง้ หลายก็เห็นชอบ” (กจ. 15.28)
องค์ประชุมสภาสงฆ์แห่งโบสถ์สัมพันธ์น้ ีได้มีมาด้วยกัน 7 ครั้ง ครั้งที่ 1
และ 2 ขององค์ประชุมครั้งนั้น ได้มีการถูกกาหนดขึ้นเกี่ยวกับข้อกาหนดแห่ง
สัญลักษณ์ของความเชื่ อแห่งคริ สตจักรดั้งเดิม

ข้ อมูลสั้ น ๆ เกีย่ วกับการประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์ แห่ งศาสนจักรสั มพันธ์
( Ecumenical Church Council )

การประชุมสภาคณะมนตรี สงฆ์แห่งัาสนจักรสัมพันธ์ ในคริ สตจักรดั้งเดิม
นั้นมีดว้ ยกันทั้งหมด 7 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ที่เมืองนิเคเชีย Nicaea
ครั้งที่2 ที่เมืองคอนสแตนติโนเปิ ล Constantinople
ครั้งที่ 3 ที่ เมืองเอเฟซัส Ephesus
ครั้งที่ 4 ที่เมืองมาซีโดเนีย Chalcedon
ครั้งที่ 5 ที่เมืองคอนสแตนติโนเปิ ล ซึ่ งเป็ นครั้งที่ 2 Constantinople 2
ครั้งที่ 6 ที่เมือง คอนสแตนติโนเปิ ล ซึ่ งเป็ นครั้งที่ 3 Constantinople 3
ครั้งที่ 7 ครั้งสุ ดท้าย ที่เมืองนิเคเชีย Nicaea2
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การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์ แห่ งศาสนจักรสัมพันธ์ ครั้งแรก
การประชุมครั้งแรกถูกจัดขึ้น เมื่อปี ค.ั.325 ที่เมือง นิเคเชีย ในช่วงเวลาของ
จักรพรรดิ คอนสแตนติน มหาราช
องค์ประชุมในครั้งนั้นถูกจัดขึ้นเพื่อคัดค้านคาสอนเท็จของ อาเรีย บาทหลวง
แห่ งเมืองอเล็กซานเดรี ย ผูท้ ี่ปฏิ เสธคาสอนเกี่ ยวกับไตรลักษณ์ ที่สองแห่ งพระบุตร
เกี่ ยวกับการประสู ติของพระองค์ที่ว่าพระบุตรนั้นไม่ได้ทรงถือประสู ติข้ ึนมา แต่ได้
ทรงถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่ งสู งสุ ดแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ในองค์ประชุมครั้งนั้น มีการรวมตัวกันของบิชอปทั้งสิ้ น 381 รู ป หนึ่ งในนั้น
มีนกั บุญนิโคลัสผูก้ ระทาการอััจรรย์, ยากอบบิชอปแห่ งไนซิ มบิก, สปี รี โดนตรี มีฟุ ตสกี้ นัก บุ ญอฟานาซี ผูย้ ิ่ ง ใหญ่ ผูท้ ี่ ใ นเวลานั้นถื อสมณััก ดิ์ เป็ นพระผูช้ ่ วย(พระ
สังฆานุกร) และบุคคลอื่น ๆ
องค์ประชุมคณะมนตรี สงฆ์ในครั้งนั้นได้พิพากษาตัดสิ นและปฏิเสธคาสอน
ของ อาเรี ย ว่าเป็ นคาสอนที่ไม่ถูกต้องตามที่คณะองค์ประชุมได้กล่าวยืนยันว่าคาสอน
ที่ถูกต้องคือ พระบุตรแห่ งพระผู้เป็ นเจ้ า มีความเป็ นพระเจ้ าที่แท้ จริ ง และถือประสู ติ
จากพระบิดาเจ้ าก่อนนิรันดร์ กาล และมีความเสมอภาคเท่ าพระบิดาเจ้ าชั่ วนิจนิรันดร์
กาล พระองค์ ได้ ทรงประสู ติขนึ้ บนแผ่ นดินโลกและมีความเป็ นหนึ่งเดียวกับพระบิดา
เจ้ า
เพื่อให้ชาวคริ สตจักรดั้งเดิมได้ทราบถึงความเชื่ อและคาสอนที่ถูกต้องนี้ จึง
ได้มีการเขียนบันทึกไว้เป็ น บทสวดแห่ งสั ญลักษณ์ของความเชื่อ Symbol of Faith
และในองค์ประชุ มสภาคณะมนตรี สงฆ์แห่ งัาสนจักรสัมพันธ์ ในครั้งนั้น
ได้มีการจัดตั้งการเฉลิมฉลอง วันอีสเตอร์ ขนึ้ เป็ นวันอาทิตย์แรก หลังวันใบไม้ผลิแห่ ง
พระจันทร์เต็มดวง, และข้อกาหนดของการบวชเป็ นสงฆ์น้ นั ก่อนการบวชสามารถมี
สมรสก่อนได้ และยังมีการจัดตั้งข้อกาหนดอื่น ๆ ขึ้นอีกมากมาย
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การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์ แห่ งศาสนจักรสัมพันธ์ ครั้งที่สอง
การประชุ ม สภาคณะมนตรี ส งฆ์แ ห่ ง ัาสนจัก รสั ม พัน ธ์ ค รั้ งที่ ส องนี้ ถู ก
กาหนดขึ้ นเมื่ อปี ค.ั.381 ที่เมืองคอนสแตนติ โนเปิ ลในช่ วงการครองราชย์ของ
จักรพรรดิ ฟี โอโดซี่มหาราช
การประชุ มสภาคณะมนตรี สงฆ์แห่ งัาสนจักรสัมพันธ์ในครั้งนี้ ถูกกาหนด
ขึ้น เพื่อคัดค้านคาสอนเท็จแห่ง อาเรียน ผูเ้ ป็ น บิชอปแห่ งคอนสแตนติโนเปิ ล มาซี โดเนี ย ที่ได้บิด เบือนคาสอนแห่ งไตรลักษณ์ ที่สามที่ ว่า พระจิตศั กดิ์สิทธิ์ นั้นถู ก
สร้างขึ้นจากพลังอานาจแห่งพระบิดาเจ้าเพื่อรับใช้พระบิดาเจ้า และพระบุตรแห่ งพระ
บิดาเจ้าซึ่ งเปรี ยบได้กบั เทวดาเท่านั้น
ในองค์ประชุมสภาคณะมนตรี สงฆ์แห่งัาสนจักรสัมพันธ์ในครั้งนั้นมี พระบิชอปเข้าร่ วมทั้งสิ้ น 150 รู ป เช่น ท่านนักบุญกรี กอรี ผเู้ ป็ นนักเทวัาสตร์ (ซึ่ งได้เป็ น
คณะกรรมการในองค์ประชุ มในครั้งนั้นด้วย), ท่านกรี กอรี แห่ งนี สกี้, ท่านเมเลที่แห่ ง
อันทิโอค, ท่านอัมฟี โลฮีแห่งอีคอนนิค, ท่านคีรีลแห่งเยรู ซาเลม และท่านอื่น
ในองค์ประชุ มสภาคณะมนตรี สงฆ์แห่ งัาสนจักรสัมพันธ์ในครั้งนั้น ได้มี
การพิ จ ารณาพิ พ ากษาตัด สิ น และถอดถอน มาซี โ ดเนี ย ให้ เ ป็ นพวกนอกรี ต ซึ่ ง
คณะกรรมการขององค์ประชุ มสงฆ์เองนั้นได้กล่ าวยืนยันถึ ง คาสอนที่ ถูกต้องที่ ว่า
พระจิตอันศักดิ์สิทธิ์น้ ันมีความเสมอภาคและเป็ นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจ้ า และพระ
บุตรเจ้ า อย่ างแท้ จริง
องค์ประชุมสภาคณะมนตรี สงฆ์แห่ งัาสนจักรสัมพันธ์ในครั้งนั้นลงบันทึก
เพิ่มเติมลงไปในบทสวด สั ญลักษณ์ แห่ งความเชื่ อ ในส่ วนที่ห้า เกี่ยวกับคาสอน ของ
พระจิตเจ้า, เกี่ยวกับพระัาสนจักร, เกี่ยวกับพิธีกรรมแห่งพระเจ้า, เกี่ยวกับการคืนชี พ
หลังความตายและเกี่ยวกับชีวติ อันเป็ นนิจนิรันดร์ ซึ่ งในลักษณะนี้ เองเป็ นการรวมเข้า
ด้วยกันของเนื้อหาแห่ งบทสวดภาวนา สั ญลักษณ์ แห่ งความเชื่ อ ขององค์ประชุ มครั้ง
ก่อน ซึ่ งได้นามาใช้สวดภาวนาเป็ นส่ วนหนึ่ งของพิธีบริ กรรมในัาสนจักร มาจนถึง
ช่วงเวลาปั จจุบนั นี้
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การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์ แห่ งศาสนจักรสัมพันธ์ ครั้งที่สาม
การประชุมสภาคณะมนตรี สงฆ์แห่งัาสนจักรสัมพันธ์ครั้งที่สามนี้ ถูกจัดขึ้น
เมื่อปี ค.ั.431 ที่เมืองเอเฟซัสในช่วงเวลาครองราชย์ของ เฟโอโดซี่ ผูน้ อ้ งที่ 2
องค์ประชุมสภาคณะมนตรี สงฆ์แห่งัาสนจักรสัมพันธ์ถูกจัดขึ้นเพื่อคัดค้าน
คาสอนเท็จ อาร์ จบิชอป เนสตอเรี ย แห่ งเมื อง คอนสแตนติ โนเปิ ล ผูท้ ี่ประกาัคา
สอนของตนเกี่ ย วกับ พระแม่ มารี ย ์ว่า ทรงให้ก าเนิ ดเพี ย งมนุ ษ ย์ธรรมดาเท่ านั้นซึ่ ง
หลังจากเจริ ญวัย จึง ได้รับ การอบรมด้านัี ลธรรมและจริ ยธรรม เปรี ย บประดุ จดัง
โบสถ์ที่ถูกสร้ างขึ้นแล้วจึงถู กทาเจิมให้ักั ดิ์ สิ ทธิ์ หลังสร้ างเสร็ จ หรื อเปรี ยบได้กบั
โมเสส และผูเ้ ผยธรรมวจนะท่านอื่น ๆ ที่ได้รับพรจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเท่านั้น
เนสตอเรี ย ให้ความหมายเกี่ยวกับพระคริ สต์วา่ เป็ นเพียงแค่ผถู ้ ือผ่านความเป็ นพระเจ้า
เท่านั้น แต่ ไม่ได้เป็ นพระเจ้าเอง และได้เรี ยกพระแม่มารี ยว์ ่าเป็ นเพียงผูใ้ ห้กาเนิ ด
ความเป็ นพระคริ สต์เท่านั้น แต่ไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้กาเนิดพระเจ้า
ในองค์ประชุมสภาคณะมนตรี สงฆ์แห่งัาสนจักรสัมพันธ์ในครั้งนั้น มีสงฆ์
เข้าร่ วมทั้งสิ้ น 200 รู ป
องค์ป ระชุ ม คณะมนตรี ส งฆ์ ใ นครั้ งนั้น ได้พิ จ ารณาตัด สิ น ว่า อาร์ จ บิ ช อป
เนสตอเรีย เป็ นผูน้ อกรี ตและให้ถูกปลดออกจากัาสนจักร และองค์ประชุ มได้กล่าว
ยืนยันไว้วา่ การกาเนิดของพระคริสต์ แห่ งพระบุตรเจ้ านั้นได้ ถือกาเนิดความเป็ นพระ
เจ้ าตั้งแต่ อยู่ในพระครรภ์ ของพระแม่ มารีย์แล้ว และได้ ทรงถือกาเนิดความเป็ นมนุษย์
และความเป็ นพระเจ้ าพร้ อม ๆ กัน และได้ยืนยันไว้ว่า คาเทศนาของพระเยซู คริ สต์
เจ้ านั้ นมีความสมบู รณ์ ของความเป็ นพระเจ้ า และมี ความสมบู รณ์ ของพระคริ สต์
อย่ างแท้ จริง ส่ วนพระแม่ มารีย์น้ ันทรงเป็ นองค์ ผ้ ใู ห้ กาเนิดพระเจ้ าอย่ างแท้ จริง
และในองค์ประชุมคณะมนตรี สงฆ์ก็เช่นกันได้ยนื ยันไว้วา่ บทสวดภาวนา
สั ญลักษณ์ แห่ งความเชื่อ
แห่งเมืองนิเกซากราดจะต้องไม่มีการเสริ มเติมและ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้ น
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การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์ แห่ งศาสนจักรสัมพันธ์ ครั้งที่สี่
ในการประชุ มครั้งที่สี่น้ ี ถูกจัดขึ้นเมื่อปี ค.ั.451 ที่เมืองฮากี โดเนี ย ในช่ วง
เวลาครองราชย์ของจักรพรรดิ มาร์ กอี าน
ในการประชุ มครั้งนั้นถูกจัดขึ้นเพื่อพิจารณาคัดค้านคาสอนอันเป็ นเท็จของ
เยฟทีอุส Eutychus พระสงฆ์รูปหนึ่ งแห่ งอารามสงฆ์ในเมือง คอนสแตนติโนเปิ ล ผูท้ ี่
ได้ป ฏิ เสธธรรมชาติ แห่ งความเป็ นมนุ ษ ย์ของพระเยซู คริ สต์เจ้า การกระทาอันไม่
เหมาะสมของพระนอกรี ตและเพื่อปกป้ องความเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้าของพระเยซูคริ สต์
แต่ เยฟทีอุส ก็ยงั หลังชนฝาหนักแน่นถึงความมีลกั ษณะธรรมรู ปเดียวของความเป็ น
พระเจ้าแห่งพระเยซูคริ สต์แต่เพียงข้างเดียวซึ่ งไม่มีความเป็ นมนุ ษย์เจือปนอยู่ คาสอน
ที่ไม่ถูกต้องนี้จึงถูกเรี ยกว่า ลักษณะรู ปธรรมเพียงหนึ่งเดียวในความเป็ นพระเจ้ า
ในองค์ประชุมครั้งนั้นมีสงฆ์เข้าร่ วมทั้งสิ้ น 650 รู ป
ในองค์ประชุมสภาคณะมนตรี สงฆ์แห่ งัาสนจักรสัมพันธ์ครั้งนั้นได้ตดั สิ น
พิจารณา ประณามและปฏิเสธ และตัดสัมพันธ์ คาสอนอันเป็ นเท็จของเยฟทีอุส และ
คณะองค์ประชุ มสงฆ์ได้กล่าวยืนกรานถึงความถูกต้องของคาสอนแห่ งัาสนจักรว่า
พระคริ สต์เจ้าผูเ้ ป็ นพระบุตรแห่ งพระผูเ้ ป็ นเจ้า มีธรรมชาติแห่ งความเป็ นพระผูเ้ ป็ น
เจ้า และมี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์อย่า งแท้จ ริ ง ในความเป็ นพระผู้ เ ป็ นเจ้ า พระองค์ ท รง
ประสู ติจากพระบิดาเจ้ าแห่ งสรวงสวรรค์ และในความเป็ นมนุษย์ ดังพวกเราทุก ๆ คน
แต่ ไร้ ซึ่งบาป พระองค์ ทรงประสู ติจากพระแม่ มารี ย์เจ้ าผู้บริ สุทธิ์ ในการจุติประสู ติ
ของพระองค์ (ที่ประสู ติจากพระแม่มารี ย)์ ความเป็ นพระเจ้าและความเป็ นมนุ ษย์
สัมพันธ์เข้าเป็ นหนึ่งเดียวกันในพระองค์อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีการเลือน
หาย (ขัดแย้งกันกับ เยฟทีอุส), ไม่ สามารถแบ่ งแยกออกจากกันได้ และมีความเป็ น
หนึ่งเดียว (ขัดแย้งกันกับคาสอนของ เนสตอเรี ย)
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การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์ แห่ งศาสนจักรสัมพันธ์ ครั้งที่ห้า
การประชุ มสภาคณะมนตรี สงฆ์แห่ งัาสนจักรสัมพันธ์ครั้งที่ห้านี้ ถูกจัดขึ้น
เมื่อปี ค.ั.553 ที่เมือง คอนสแตนติโนเปิ ล ในช่วงเวลาการครองราชย์ของจักรพรรดิ
ยูสตีเนียน ที่ 1
การประชุมในครั้งนั้น ถูกจัดขึ้นตามเนื้ อหาสาระของการอภิปรายโต้แย้ง
ระหว่างผูต้ ิดตามคาสอนของ เนสตอเรี ย และ ของเยฟทีอุส วัตถุประสงค์สาคัญของ
การโต้แย้งคือ งานสารประพันธ์ของสามอาจารย์ แห่ง ัาสนจักรซีเรี ย ผูท้ ี่เป็ นที่รู้จกั
เช่น เฟโอโด โมบซู เอทสกี้ Mopsuestia Theodore, เฟโอโดรีท แห่ งไซรัส Theodoret Cyrus และ
อีวาแห่ งเอเดสกี้ willows Edessa ผูไ้ ด้ใช้ช่วงเวลาของตนเองเขียนอธิ บายคาสอนอันเป็ น
เท็จของ เนสตอเรี ยน ในการเขียนอธิ บายงานสารประพันธ์กบั ัาสนจักรอย่างเข้าใจ
ผิด แต่วา่ ในการประชุมแห่งโบสถ์สัมพันธ์ครั้งที่สี่น้ นั ไม่ได้กล่าวอ้างถึงเรื่ องราวของ
งานสารประพันธ์ท้ งั สามนี้เลย
ด้วยเหตุน้ ี เอง กลุ่มของ เนสตอเรียน Nestorius กับข้อโต้แย้งของกลุ่ม เยฟทีอุส
Eutychus (ลักษณะรู ปธรรมเพียงหนึ่ งเดี ยวของความเป็ นพระเจ้า ) ได้ทาการอ้างอิง ใน
งานสารประพันธ์ ท้ งั สาม แต่กลุ่ ม ของ เยฟที อุส นั้นได้เคยถู กยื่นข้ออ้างในการถู ก
ปฏิ เสธถอดถอนออกจากองค์ประชุ มสงฆ์สัมพันธ์ครั้งที่สี่มาแล้ว และกลุ่มนี้ เองนั้น
ได้นินทาใส่ ร้ายต่อคริ สต์ัาสนจักรดั้งเดิมทั้งหมดดังคล้ายกับว่าได้ให้ความนับถือต่อ
เนสตอเรี ยน
ในองค์ประชุมครั้งนั้นมีสงฆ์เข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 165 รู ป
องค์ประชุ มได้ตดั สิ นพิจารณางานสารประพันธ์ท้ งั สาม แต่ตวั ของ เฟโอโด
โมปซูเอทสกี้ นั้นไม่ยอมจานนต่อคาตัดสิ นขององค์ประชุ ม ส่ วนอีกสองท่านนั้นยอม
จานนผิดต่อคาตัดสิ นถึงงานสารประพันธ์ของตนเองอันไม่เป็ นที่ยอมรับของัาสนจักรจึงได้รับความเมตตาให้อยูร่ ่ วมต่อไปในัาสนจักร
และอีกครั้ง ที่องค์ประชุ มสภาคณะมนตรี สงฆ์แห่งัาสนจักรสัมพันธ์ได้
ยืนยันตัดสิ นถึงความเป็ นนอกรี ตของคาสอนของ เนสตอเรี ยและเยฟทีอุส
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การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์ แห่ งศาสนจักรสัมพันธ์ ครั้งที่หก
การประชุ มครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นเมื่อปี ค.ั.680 ที่เมืองคอนสแตนติโนเปิ ลซึ่ งเป็ น
ช่วงเวลาแห่ งการครองราชย์ของจักรพรรดิ คอนสแตนติน โปกานัท Constantine Pogonate
ในการประชุมครั้งนั้นมีสงฆ์เข้าร่ วมทั้งสิ้ น 170 รู ป
องค์ประชุ มสงค์ครั้งนี้ ถูกจัดขึ้ นเพื่อพิจารณาตัดสิ นคัดค้านคาสอนอันเป็ น
เท็จของเหล่านอกรี ต แห่ง โมโนเฟลีท Monothelites ผูท้ ีอา้ งเอ่ยถึงธรรมชาติของพระเยซู
คริ สต์ว่าประกอบไปด้วย 2 ส่ วนคื อความเป็ นมนุ ษย์และความเป็ นพระเจ้าแต่ได้
ยอมรับจริ งเพียงแค่ความเป็ นพระเจ้าเท่านั้น
หลังจากการประชุ มสงฆ์ครั้งที่ 5 นั้น ได้เกิดกระแสแห่ งการพัฒนาคาสอน
ของเหล่าที่เรี ยกตัวเองว่า โมโนเฟลีท และในช่วงนั้นความโกรธเคืองของอาณาจักร
กรี ก ที่ เป็ นภัยอย่างมากและกับความประสงค์ของจักรพรรดิ อี รักคลี อุส Heraclius ที่
ต้องการให้ชาวคริ สต์ยอมรับและเคารพในการเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม โมโนเฟลีทซึ่ ง
เป็ นการเชื่อธรรมชาติเดียวของประเจ้าในสองรู ปลักษณ์
ผูท้ ี่ตอ้ งการที่จะพิทกั ษ์และอธิ บายถึงความถูกต้องของคาสอนแห่ งัาสนจักร
คือท่านนักบุญ โซโฟรนี่ Sofroniy ผูเ้ ป็ นสังฆราชแห่ งเยรู ซาเลม และท่านนักบุญ มักซิ ม
อีสโปเวทนิ ก Maximus the Confession ผูเ้ ป็ นพระจากเมืองคอนสแตนติ โนเปิ ลที่ตอ้ งการ
ยืนยันในคาสอนอันถูกต้องของัาสนจัก จนถึงกับยอมตัดลิ้นและหักแขนของตัวเอง
ในการประชุ มสภาคณะมนตรี สงฆ์แห่ งัาสนจักรสัมพันธ์ ครั้งที่หกนี้ องค์
ประชุ ม ได้ต ัดสิ น พิ จารณาและถอดถอนผู้ที่ เป็ นนอกรี ตของ โมโนเฟลี ท ออก
จากัาสนจักรและได้ยืนกรานถึ งคาสอนแห่ งการยอมรั บในพระคริ สต์เจ้าในสอง
รู ปลักษณ์ธรรมชาติคือความเป็ นพระเจ้าและความเป็ นมนุ ษย์อย่างแท้จริ ง คือสภาพ
แห่ ง มนุ ษ ย์มี ค วามภัก ดี ต่ อ พระประสงค์ แ ห่ ง สภาพของพระเจ้า โดยที่ ใ นความ
ประสงค์ของมนุ ษย์ของพระองค์ไม่ขดั แย้งในพระประสงค์แห่ งพระเจ้าของพระองค์
(มีความกลมกลืนเป็ นหนึ่งเดียวกัน)

เกีย่ วกับศรัทธาความเชื่อ และการดารงชีวติ ของชาวคริสเตียน

648
พึงจะเห็ นได้ว่าในองค์ประชุ มสงฆ์ในครั้ งนี้ มีผูน้ อกรี ตที่ถูกถอดถอนออก
จากัาสนจักรเพิ่ม และหนึ่งในจานวนนี้ คือพระสันตะปาปา โฮโนเรี ยอุส Honorius แห่ ง
โรมันผูท้ ี่ยอมรับคาสอน แห่ งโมโนเฟลีท คานิ ยามและคาจากัดความขององค์ประชุ ม
สงฆ์สัมพันธ์ครั้งนี้ได้ลงนามโดยผูแ้ ทนคณะทูตแห่งโรมัน บาทหลวงเฟโอโด Theodore
และ กีโอรกี George และ พระผูช้ ่วย ยอห์น ความกระจ่างชัดที่ปรากฏอยูน่ ้ ี มีัูนย์รวม
อ านาจสู ง สุ ด อยู่ ที่ ส ภาคณะมนตรี สงฆ์ แ ห่ ง ัาสนจัก รสั ม พัน ธ์ ท้ ัง มวล ไม่ ใ ช่
สันตะปาปาแห่งโรมัน
ภายหลังจากนั้น 11 ปี สภาคณะมนตรี สงฆ์แห่ งัาสนจักรสัมพันธ์ท้ งั มวลได้
เปิ ดแถลงการณ์ ก ารประชุ ม อี ก ครั้ ง ที่ เมื อง ตู รนี ส เพื่อที่ จะตัดสิ นความเกี่ ย วกับ
อภิ สิ ท ธิ์ การวางตนของพระผูด้ ู แลโบสถ์ และในการรวมสภาคณะมนตรี ส งฆ์
แห่ งัาสนจักรสัมพันธ์ในครั้ งนี้ มีข้ ึ นเพื่อต่อเติ มความครบถ้วนที่ไม่สมบูรณ์ ที่มีมา
เมื่อครั้งในองค์ประชุมสภาคณะมนตรี สงฆ์แห่ งัาสนจักรสัมพันธ์ครั้งที่ 5 และครั้งที่
6 บางครั้งจึงมีชื่อเรี ยกองค์ประชุมครั้งนี้วา่ ห้าในหก

การประชุมสภาคณะมนตรีสงฆ์ แห่ งศาสนจักรสัมพันธ์ ครั้งที่เจ็ด
การประชุมคณะมนตรี สงฆ์แห่งัาสนจักรสัมพันธ์ครั้งที่เจ็ดนี้ ถูกจัดขึ้นเมื่อปี
ค.ั. 787 ที่เมือง นีเกเคเชี ย Nicaea ซึ่ งอยูใ่ นช่วงการครองราชย์ของจักรพรรดิหญิง อีรี
น่ า (ผูเ้ ป็ นม่ายหลังจากการสิ้ นพระชนม์ จักรพรรดิ เลียฟ โฮซาร์ ) มีสงฆ์เข้าร่ วมใน
องค์ประชุมในครั้งนั้นทั้งสิ้ น 367 รู ป
องค์ประชุ มในครั้งนั้นถูกจัดขึ้ นเพื่อคัดค้านผูน้ อกรี ตที่ต่อต้านรู ปเคารพ ที่
เกิ ดขึ้ นเมื่ อ 60 ปี ก่ อนการประชุ ม แห่ งโบสถ์สัม พันธ์ ครั้ งที่ เจ็ด ในช่ วงเวลา การ
ครองราชย์ของ เลี ยฟ อีสาฟร์ ผูเ้ ป็ นจักรพรรดิ แห่ งกรี ก กับประสงค์ของพระองค์ที่
ต้องการให้โมฮาเมทผูน้ าแห่ ง อิ ส ลามเปลี่ ยนมาเป็ นชาวคริ สต์ เพี ยงแต่ มี ขอ้ แม้ว่า
จะต้องทาลายสัญญาลักษณ์ รูปเคารพแห่ งคริ สตจักรดั้งเดิ มให้หมดสิ้ นไป ผูน้ อกรี ต
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เหล่านี้ ยงั คงดาเนิ นต่อไปจนถึ งช่ วงเวลาของราชบุตรของ ของเลี ยฟ ที่ชื่อว่า คอนสแตนติน โกรโปรนิม ผูเ้ ป็ นหลานของ เลียฟ โฮซาร์
องค์ประชุมสภาคณะมนตรี สงฆ์แห่ งัาสนจักรสัมพันธ์ในครั้งนั้นได้ตดั สิ น
พิจารณาถอดถอนผูน้ อกรี ตและผูต้ ่อต้านสัญลักษณ์ รูปเคารพแห่ งคริ สต์ัาสนจักร
ดั้งเดิมออกจากัาสนจักร และยังคงไว้ ซึ่งรู ปเคารพในโบสถ์ อนั ศักดิ์สิทธิ์ และในความ
เคารพในมหากางเขนของพระคริสต์ เจ้ า ที่เกิดขึ้นในจิตใจและความศรั ทธาของชาว
คริสต์ ทีเ่ ชื่ อในพระผู้เป็ นเจ้ า, พระแม่ มารีย์เจ้ า และเหล่ านักบุญ โดยมีสัญลักษณ์ แห่ ง
รู ปเคารพเป็ นสื่ อ
หลังจากการประชุม สภาคณะมนตรี สงฆ์แห่ งัาสนจักรสัมพันธ์ครั้งที่เจ็ดนี้
ผ่านไปแล้ว การกลัน่ แกล้งและทรมาน ต่อเหล่าผูเ้ คารพในสัญลักษณ์ รูปเคารพยังมี
เกิดขึ้นต่อไป ในช่วงการครองราชย์ของสามจักรพรรดิ คือ เลียฟ อารเมียนนิ น, มีคาเอียล บัลโบย และ เฟโฮฟี ล เกือบจะ 25 ปี ที่ัาสนจักรต้องเผชิ ญกับเหตุการณ์ในครั้ง
นี้
การเคารพในสัญลักษณ์รูปเคารพัักดิ์ สิทธิ์ นั้นได้เริ่ มมีข้ ึนอย่างแท้จริ ง และ
ได้ถูกกาหนดไว้เป็ นข้อบัญญัติของคริ สต์ัาสนจักรดั้งเดิ ม ในช่ วงแห่ งการประชุ ม
โบสถ์ ท้องถิ่นซึ่งเป็ นช่ วงเวลาการครองราชย์ของจักรพรรดิหญิง เฟโอโดร่ า
ในการประชุ มในครั้ งนั้นได้มีก ารสวดขอเมตตาพรจากองค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า
แก่ัาสนจักร ให้มีชยั เหนือเหล่าผูต้ ่อต้านรู ปเคารพและเหล่าผูน้ อกรี ต จึงได้เกิดมีการ
ก่อตั้งเป็ นวันราลึกแห่ งการเฉลิมฉลองของแห่ งวันคริ สตจักรออร์ โธด็อกซ์ด้ งั เดิม ซึ่ ง
ตรงกับวันอาทิตย์แรกของการถื อัีลอดครั้งยิง่ ใหญ่แห่ งปี ซึ่ งมีการเฉลิ มฉลอมอย่าง
พร้อมเพียงกันในทุก ๆ ที่ ของพระัาสนจักรัักดิ์สิทธิ์ ออร์โธด็อกซ์
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พระตรี เอกานุภาพเจ้าอันัักดิ์สิทธิ์ พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเรา ขอสรรเสริ ญแด่พระองค์

ข้ อคิดเห็น โบสถ์โรมันคาทอลิก ซึ่ งรวมถึงทั้งเจ็ดครั้งนี้ แล้ว ยังราลึกรวมไป
ถึงอีกสิ บแปดครั้งแห่ งการประชุ มโบสถ์สัมพันธ์ ซึ่ งหลังจากการแบ่งแยกัาสนจักร
ตะวันตกและตะวันออก ออกจากกันแล้ว ทั้ง สิ บ แปดครั้ งแห่ ง การประชุ ม โบสถ์
สัมพันธ์ น้ นั
ก็ไม่ได้ถูกนับรวมเข้าไว้ในกฎและข้อบัญญัติแห่ งคริ สตัาสนจักร
ออร์ โธด็อกซ์ด้ งั เดิมตะวันออกอีกเลย ยิ่งไปกว่านั้นแล้วเมื่อพิจารณาถึงตัวอย่างของ
เหล่าอัครทูตแห่งพระเยซู คริ สต์และข้อบัญญัติแห่ งโบสถ์สัมพันธ์ที่มีการก่อตั้งกันมา
ตั้งแต่เริ่ มแรกคริ สต์ัาสนจักรแล้วนั้น ทางด้านของนิ กายโปรเตสแตนต์น้ นั ไม่มีการ
ยอมรับในข้อบัญญัติแห่งโบสถ์สัมพันธ์แม้แต่ขอ้ เดียว
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เกีย่ วกับความเชื่อแห่ งชาวคริสเตียน
บทสวดสัญลักษณ์ แห่ งความเชื่อ

บทสวดภาวนาสัญลักษณ์ แห่ งความเชื่ อ มีคาอธิ บายสั้น ๆ และอย่างย่อ ถึง
ความเชื่ อและคาสอนแห่ งคริ สตจักรออร์ โธด็อกซ์ ที่ได้ถูกกาหนดและยืนยันขึ้ นใน
ช่วงเวลาของการประชุมแห่งสภาคณะมนตรี สงฆ์แห่งศาสนจักรสัมพันธ์ครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 และใครก็ตามที่ไม่ยอมรับในความเชื่ อแห่ งคาสอนนี้ ผูน้ ้ นั ก็ไม่สามารถที่จะ
เป็ นชาวคริ สเตียนออร์ โธด็อกซ์ด้ งั เดิมได้อย่างเต็มตัว
บทสวดสั ญลักษณ์ แห่ งความเชื่ อ ทั้งหมดนี้ ประกอบไปด้วย 12 ส่ วนด้วยกัน
และแต่ละส่ วนของบทสวดนี้ยงั มีเอกลักษณ์พิเศษที่เกี่ยวข้องไปกับหลักความเชื่ อและ
กฎเกณฑ์ทางศาสนาของคริ สต์ศาสนจักรดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ อีกด้วย
บทสวดสัญลักษณ์แห่งความเชื่อประกอบไปด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้าพเจ้าเชื่อในพระผูเ้ ป็ นเจ้าหนึ่งเดียว พระบิดาผูท้ รงสรรพานุภาพ ทรง
เนรมิตฟ้ าดิน ทั้งสิ่ งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้
ส่ วนที่ 2 ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริ สต์เจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ทรง
บังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา ทรงเป็ นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง ทรง
เป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้าแท้จากพระผูเ้ ป็ นบิดาเจ้าแท้ มิได้ทรงถูกสร้างขึ้น แต่ทรงบังเกิด
ร่ วมกับลักษณ์เดียวกับพระบิดา ผูท้ รงสถาปนาทุกอย่างขึ้นมา
ส่ วนที่ 3 เพื่อเห็นแก่ขา้ พระองค์ท้ งั หลาย พระองค์ทรงเสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์
เพื่อช่วยเหล่าข้าพระองค์ให้รอด พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารี ยผ์ ู้
ทรงพรหมจารี ย ์ และด้วยพระอานุภาพของพระจิตอันศักดิ์สิทธิ์ และทรงบังเกิดเป็ น
มนุษย์
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ส่ วนที่ 4 ในสมัยของ ปอนทิอสั ปี ลาต พระองค์ทรงถูกตรึ งที่พระกางเขนเพื่อเหล่าข้า
พระองค์ท้ งั หลาย
ส่ วนที่ 5 พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์และถูกฝังไว้ ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่
สาม ตามพระคัมภีร์ได้เขียนไว้
ส่ วนที่ 6 พระองค์ทรงเสด็จสู่ สรวงสวรรค์ ประทับอยูเ่ บื้องพระหัตถ์ขวาของพระบิดา
ของพระองค์
ส่ วนที่ 7 พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งด้วยพระสิ ริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษา เหล่าคน
เป็ นและคนตาย อาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวนั สิ้ นสุ ด
ส่ วนที่ 8 ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตอันศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าผูท้ รงบันดาลชีวิต พระผูท้ รง
บังเกิดจากพระบิดาทรงรับการถวายการสักการะ และพระสิ ริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระ
บิดา พระบุตร ผูเ้ ป็ นผูเ้ ผยพระวจนะขององค์พระบิดา
ส่ วนที่ 9 ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระอาณาจักหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสื บเนื่องมาจาก
อัครสาวก
ส่ วนที่ 10 ข้าพเจ้าประกาศว่ามีเพียงศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป
ส่ วนที่ 11 ข้าพเจ้ารอวันที่ผตู ้ ายจะกลับฟื้ นคืนชีพ
ส่ วนที่ 12 และรอคอยชีวติ ในโลกหน้า อาเมน
ซึ่งมีการอธิบายความหมายได้ ดังนี:้
ข้าพเจ้าเชื่อด้วยความแรงกล้า ในความเป็ นหนึ่งเดียวชัว่ กัปชัว่ กัลป์ เหนื อสิ่ ง
อื่นใดของพระบุตรผูท้ รงเป็ นหนึ่ งเดียวกับพระบิดาผูท้ ี่ทรงสถาปนาสร้ างทุกสิ่ งผ่าน
ทางพระบุ ตรของพระองค์ พระบุ ตรแห่ งพระผูเ้ ป็ นเจ้าพระผูท้ รงดารงพระกาย ได้
เสด็จลงมาประสู ติเป็ นมนุษย์ เหมือนดัง่ พวกเราเหล่าสามัญชน แต่พระองค์ก็คงไว้ซ่ ึ ง
ลักษณ์แห่งความเป็ นพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์ ตามที่เหล่าผูเ้ ผยพระวจนะได้เขียนไว้ใน
พระคัมภีร์ ที่ว่าพระองค์ทรงคืนพระชนม์ข้ ึนมาหลังจากสวรรคตในวันที่สาม และ
ทรงเสด็จขึ้นไปยังเบื้องพระหัตถ์ขวาแห่ งบัลลังก์เจ้าของพระบิดาเจ้าบนสรวงสวรรค์
และจะทรงเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ งเมื่อถึงกาลสิ้ นยุค และเหล่าคนตายก็จะกลับฟื้ นขึ้นมา
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อี ก หลัง จากการพิ พ ากษาแห่ ง การกลับ มาของราชอาณาจัก รอันไร้ พ รมแดนของ
พระองค์ พระผูท้ รงประทานชี วิต พระผูส้ ถิตอันทรงธรรม และพระจิตอันศักดิ์สิทธิ์
ทรงได้รับการถวายน้อมคานับและสรรเสริ ญ ร่ วมกับพระบุตรแห่ งพระบิดาเจ้า องค์
ซึ่ งมีความทัดเที ยมแห่ งพระตรี เอกานุ ภาพเจ้า พระจิตศักดิ์ สิ ทธิ์ ตรั สผ่านผูเ้ ผยพระ
วจนะ ซึ่ ง มี ค วามพร้ อ มเพี ย งกันกับ การยิน ยอมในมนุ ษ ย์ท้ งั มวลที่ รั บ ทราบอย่า ง
เปิ ดเผยในพระวจนะและการกระทา ข้าพเจ้าเฝ้ ารอถึงการมาซึ่ งชีวิตนิรันดร์ หลังจาก
การพิจารณาพิพากษาทั้งมวล

ส่ วนที่หนึ่งของบทสวดสัญลักษณ์ แห่ งความเชื่อ
1. ข้ าพเจ้ าเชื่ อในพระผู้เป็ นเจ้ าหนึ่งเดียว พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรง
เนรมิตฟ้าดิน ทั้งสิ่ งที่เห็นได้ และเห็นไม่ ได้
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การเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหมายความว่า มีความเชื่ออย่างแน่วแน่วา่ พระ
เจ้านั้นมีอยูจ่ ริ ง และพระองค์ทรงดูแลรักษาพวกเรา และเรายอมรับพระองค์ท้ งั หมด
จิตใจแห่งการสาแดงองค์แห่ งพระผูเ้ ป็ นเจ้าของพระองค์ ในทั้งหมดที่พระองค์ทรง
เผยสาแดงองค์แก่พวกเรา และเกี่ยวกับการช่วยไถ่บาปของมนุษย์ในการมาจุติสมภพ
ของพระเยซูคริ สต์เจ้าพระบุตรแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเรา
และเพื่อที่จะแสดงถึงความเชื่ อให้คงอยู่ จาเป็ นจะต้องปฏิญาณตนในความ
เชื่อนี้
การปฏิญาณตนในความเชื่อนั้นหมายถึง ขยายความเปิ ดเผยภายในจิตใจของ
เราในความเชื่อในพระเจ้าด้วยวาจาและการแสดงออกด้วยการกระทาดี เพื่อที่ความ
ชัว่ ร้ ายและความอันตรายทั้งปวง การกระทาทารุ ณ หรื อแม้แต่ความตายเองนั้นก็ไม่
สามารถที่จะพรากความเชื่ อในพระเจ้าออกไปจากเราได้ มีเพียงแค่การปฏิ ญาณตน
ในความเชื่ อในพระเจ้าที่แน่วแน่น้ ี เท่านั้นที่จะรักษาจิตวิญญาณของเราไว้ได้ “ด้วยว่า
ความเชื่อด้วยใจก็นาไปสู่ ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็
นาไปสู่ ความรอด” (โรม.10:10) กล่าวไว้โดยท่านอัครทูตเปาโล
ตัวอย่างของความเชื่ อมัน่ อันแน่วแน่ และความปฏิญาณตนอย่างกล้าหาญใน
ความชอบธรรมในพระเจ้านี้ มีปรากฏให้เห็นในเหล่านักบุญแห่ งคริ สตจักร ดังที่พวก
ท่านมีความรักและความเชื่อในพระเจ้า โดยยินดีในพระนามของพระองค์ ปฏิเสธทุก
สิ่ งทุกอย่างที่เป็ นชีวติ แห่งโลก ได้เผชิญกับการทรมาน และความทุกข์ยากอันน่าเกรง
กลัวดังสุ ดจะพรรณนาได้จากผูท้ ี่มีเหล่เหลี่ ยมอันชั่วร้ ายและเกลี ยดชังที่ จะเชื่ อและ
เคารพในพระคริ สต์เจ้า
บทสวดสัญลักษณ์ แห่ งความเชื่ อที่ว่า: “ในพระผู้เป็ นเจ้ าผู้เป็ นหนึ่งเดียว”
บ่งชี้ ไปในทางความเป็ นพระคริ สต์เจ้าหนึ่ งเดียวอย่างแท้จริ ง พระเจ้าผูเ้ ป็ นหนึ่ งเดียว
ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ดั้งที่มีเขียนไว้ในหนังสื อพระคัมภีร์ดงั ต่อไปนี้
(อพย.20:2-3 , ฉธบ.6:4 , ยน.17:3-1) “เรื่ องการกินอาหารที่เขาบูชาแก่รูปเคารพนั้น
เรารู ้อยูแ่ ล้วว่า “รู ปนั้นไร้สาระ” และ “มีพระเจ้าแท้องค์เดียว” ถึงแม้จะมีพระมากใน
สวรรค์และในแผ่นดินโลกที่เขาเรี ยกว่าพระเจ้า (มีพระมากและพระเจ้ามากก็จริ ง) แต่
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ว่าสาหรับพวกเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียว คือพระบิดา และสิ่ งสารพัดทั้งปวงบังเกิดขึ้น
จากพระองค์ และพวกเราเป็ นมาจากพระองค์ และเรามีพระเยซู คริ สต์เจ้าองค์เดียว
และสิ่ งสารพัดก็เกิดขึ้นโดยพระองค์ และเราก็เป็ นมาโดยพระองค์” ( 1 โคริ นธ์ 8: 46) การเตือนระลึกถึงถ้อยคาในพระคัมภีร์น้ ี ก็เพื่อที่จะปฏิเสธคาสอนของเหล่าผูท้ ี่
บูชาเทพเจ้าหลายองค์
พระเจ้าผูส้ ู งสุ ดคือองค์พระผูท้ รงพระชนม์เหนือธรรมชาติและจักรวาล การ
ที่จะรับรู ้ถึงความเป็ นอยูข่ องพระองค์น้ นั เป็ นสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้ พระองค์ทรงอยูเ่ หนื อ
ความรู ้ความเข้าใจทั้งมวลของมนุษย์ หรื อแม้แต่เหล่าเทวดาทั้งมวลของพระองค์ แต่
ว่าจากการสาแดงองค์ของพระองค์จากข้อกระจ่างของการยืนยันทางพระคัมภีร์ พวก
เราสามารถที่จะรับรู ้ ถึงการดารงอยู่ของลักษณะพื้นฐานของพระองค์ เช่ น “พระเจ้า
ทรงเป็ น พระวิญญาณ และผูท้ ี่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและ
ความจริ ง ” (ยน.4:24) “พระองค์ท รงเป็ น พระเจ้ า ผู้ ท รงพระชนม์ และเป็ น
พระมหากษัตริ ยเ์ นืองนิตย์” (ยรม.10:10, 1ธส.1:9) โดยที่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้ใครแต่ทรง
พระชนม์อยู่โดยพระองค์เอง “พระเจ้าทรงตรั สกับ โมเสสว่า เราเป็ นผู้ซึ่งเราเป็ น”
(อพย.3:14, 1ยน.2:13) “พระเจ้ าชั่ วนิจนิรันดร์ ” (สดด.89:3, อพย. 40:28, โรม
14:25) “องค์ประทานอันดี ทุกสิ่ งและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้อง
บน และส่ ง ลงมาจากพระบิ ด า บรรดาดวงสว่า ง ในพระบิ ด าไม่ มีก ารแปรปรวน
หรื อไม่มีเงาอันเนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลง” (ยก.1: 17, มลค.3: 6, สดด.101: 28)
พระองค์ ผ้ ูทรงสถิตอยู่ทุกหนแห่ ง (สดด.139: 7-12, กจ.17: 27) พระองค์ ผ้ ูทรงรอบรู้
ทุกอย่ าง (1ยน. 3: 29, ยด.4: 13) พระองค์ ทรงเป็ นพระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ (ปฐก. 17:
1, ลก.1: 37, สดด.104: 24, โรม 14: 26, ทธ.1:17) ‚พระเจ้ าผู้ทรงประเสริ ฐ เที่ยง
ธรรม เพราะฉะนั้น พระองค์ ท รงสั่ ง สอนพระมรรคานั้น แก่ ค นบาป”(มธ.19:17,
สดด.25:8) “ข้าแต่พระเจ้าพระราชกิจของพระองค์มากมายจริ ง ๆ พระองค์ ผ้ ูทรงพระ
ปัญญา) ได้ทรงสร้างการงานทั้งสิ้ นด้วยพระปรี ชาญาณ แผ่นดินโลกมีสิ่งที่ทรงสร้าง
เต็มหมด” (สดด.104:24, โรม14:26, 1ทธ.1:17) พระองค์ ทรงเป็ นพระเจ้ าผู้ทรง
ธรรม (สดด.1:12, สดด.10:7, 2โรม 6:11) “พระองค์มิจาเป็ นต้องให้มือมนุษย์มา
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ปรนนิ บตั ิ ดังว่ามีความต้องการสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งเพราะพระองค์ทรงเป็ นผูป้ ระทานชี วิต
และลมหายใจ และสิ่ งสารพัดแก่คนทั้งปวงต่างหาก” พระองค์ ทรงพอใจในทุกสิ่ ง
(กจ. 17: 25) “พระเจ้ า ผู้ ทรงเสวยสุ ข และทรงฤทธิ์ สู ง สุ ดแต่ พ ระองค์เดี ย ว
พระมหากษัตริ ยเ์ หนื อกษัตริ ยท์ ้ งั ปวงและพระผูเ้ ป็ นเจ้าเหนื อเทพเจ้าทั้งปวง จะทรง
สาแดงให้ปรากฏในเวลาอันควร” (ทธ. 6:15)
พระจิตแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่ขดั แย้งต่อพระคัมภีร์
ที่ได้เขียนบันทึกไว้
เกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับอวัยวะของร่ างกาย ในการขยายความเกี่ยวกับจิตวิญญาณของ
ผูเ้ ขียน ได้ให้สัญลักษณ์ที่กระจ่างยิง่ ขึ้นเกี่ยวกับจุดสาคัญของพระเจ้า ดังเช่นดวงตา
และจิตใจ ให้ความหมายถึงความรอบรู ้ทุกสิ่ งของพระเจ้า ฯลฯ
พระองค์ผทู้ รงพระชนม์หนึ่งเดียวและทรงมีพระบุตรและพระจิตที่เป็ นหนึ่ ง
เดียวกับพระองค์ดว้ ย พระไตรลักษณ์ท้ งั สามนี้ มีความเป็ นหนึ่ งเดียวไร้ซ่ ึ งพรมแดนที่
ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ และรักใคร่ ซ่ ึ งกันและกัน “พระเจ้าทรงเป็ นความ
รัก” (1ยน. 4:16)
ความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันของพระไตรลักษณ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ น้ ี ประกอบไป
ด้วยพระบิดาเจ้าผูท้ ี่ไม่ได้มาจากการกาเนิดหรื อจากพระไตรลักษณ์ พระบุตรแห่ง
ปฐมกาลผูป้ ระสู ติจากพระบิดาเจ้า และพระจิตศักดิ์สิทธิ์ ผทู ้ รงออกมาจากพระบิดาเจ้า
พระไตรลักษณ์ท้ งั สามนี้มีสถานะอันสมบูรณ์ที่เสมอภาคกัน ดังที่พระบิดาเจ้าคือพระ
เจ้าแท้ ฉะนั้นพระบุตรผูเ้ ป็ นเจ้าก็เป็ นพระเจ้าแท้ และพระจิตอันศักดิ์สิทธิ์ ก็เช่นกัน
ทั้งสามลักษณ์น้ ีรวมกันเป็ นหนึ่งเดียวแห่งความเป็ นพระเจ้าที่แท้จริ ง
อธิบายเพิม่ เติม: ท่านนักบุญ ยอห์น คริ สโซสตอม ได้อธิ บายเกี่ยวกับ พระ
ไตรลักษณ์เจ้ า ไว้วา่ พระบิดาเจ้ า เปรี ยบเสมือนดัง่ พระอาทิตย์ ที่เป็ นศูนย์กลางของ
แสงสว่างของความร้อนและความอบอุ่น พระบุตรเจ้ า เปรี ยบดังแสงสว่างจากดวง
อาทิตย์ และ พระจิตเจ้ า เปรี ยบดังความร้อนและความอบอุ่นจากพระอาทิตย์ ทั้งสาม
ลักษณ์สัมพันธ์กนั เป็ นหนึ่งเดียว
ดั้งที่พระเจ้าผูเ้ ป็ นหนึ่ งเดียว อันประกอบไปด้วยไตรลักษณ์ท้ งั สามนี้ เป็ นสิ่ ง
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ที่เป็ นความลับยากที่จะเข้าใจได้สาหรับจิตใจและมันสมองของมนุ ษย์ แต่พวกเราก็
เชื่ อและเป็ นพยานถึ งการสาแดงองค์แห่ งความเป็ นพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา ความลับ
แห่งพระไตรลักษณ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ นี้ ถูกนามาเปิ ดเผยแก่พวกเราโดยพระเยซู คริ สตเจ้าผู้
เป็ นพระบุตรแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า โดยที่พระองค์ได้ทรงส่ งเหล่าพระสาวกของพระองค์
ออกไปเทศนาและได้ตรั สสอนแก่ เหล่ าสาวกว่า “ฉะนั้นเจ้ าทั้ งหลายจงออกไปสั่ ง
สอนชนทุกชาติ ให้ เป็ นสาวกของเรา ให้ รับบับติสมา (ศี ลล้ างบาป) ในพระนามแห่ ง
พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” (มธ.28:19) ท่านยอห์นผูเ้ ป็ นสาวกของ
พระเยซู ไม่ได้อธิ บายไว้เพียงแค่พระไตรลักษณ์เจ้าทั้งสาม แห่ งพระผูเ้ ป็ นเจ้าเท่านั้น
แต่ยงั ได้อธิ บายไว้ถึงความเป็ นหนึ่ งเดียวของพระไตรลักษณ์แห่ งพระผูเ้ ป็ นเจ้าไว้อีก
ด้วย “มีพยานอยู่สามประการด้ วยกัน คือพระบิดาเจ้ า พระวจนะเจ้ าแห่ งพระบุตร และ
พระจิ ตเจ้ า และพยานทั้งสามนีส้ อดคล้ องกัน ” (1ยน.5:7) ท่านอัครทูตเปาโลได้กล่าว
เทศนาต่ อ ชาวคริ ส ตจัก รโคริ น ธ์ ว่า “ธรรมิ ก ชนทุ ก คนฝากความคิ ด ถึ ง มายัง ท่ า น
ทั้งหลาย ขอให้ พระคุณของพระเยซู คริ สต์ เจ้ าความรั กแห่ งพระเจ้ า และความสนิ ท
สนมซึ่ งมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จงดํารงอยู่กับท่ านทั้งหลายเถิด (2 คร.13:13-14)
สาหรับข้อควรประพฤติในความลับอันยิ่งใหญ่น้ ี เราบ่งบอกถึงความสงบที่
แสดงให้เห็นถึงการสถาปนาของพระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ปรากฏแจ้งแก่พวกเราถึ งความลับที่
ยากจะเข้าใจได้สาหรับมนุ ษย์ ในพระไตรลักษณ์ ท้ งั สามอันเป็ นหนึ่ งเดี ยวขององค์
พระผูส้ ร้าง ตราประทับแห่ งความลับนี้ ถูกฝังลึกอยูใ่ นธรรมชาติ คือทุกสิ่ งที่ถูกสร้าง
ขึ้นมา ความเป็ นหนึ่ งเดี ยวแห่ งพระไตรลักษณ์ น้ ี มี ความคิ ดรากฐานที่ เป็ นลักษณะ
ของการสร้างสรรค์ทุกสิ่ งที่มาจากพระปรี ชาญาณขององค์พระผูส้ ร้างที่คู่ควรแห่ งการ
สรรเสริ ญในพระไตรลักษณ์เจ้า ยกตัวอย่างเช่น คาพูดการแสดงตนของมนุ ษย์น้ นั ก็มี
การแบ่งออกเป็ น สามหมู่ดว้ ยกัน คือ ฉัน, คุณ (ท่าน), พวกเขา (พวกท่าน) หรื อแม้
ช่วงเวลาก็แบ่งออกเป็ น อดี ต, ปั จจุบนั , และอนาคต สถานะของวัตถุสิ่งของก็แบ่ง
ออกเป็ น ของแข็ง, ของเหลว, และในรู ปแบบของก๊าซ หรื อแม้แต่รูปแบบแห่ งความ
หลากสี ของสี สันในโลกนี้ ก็ยงั มีรากฐานในแม่สีสามแบบคือ สี แดง, สี น้ าเงิน และสี
เหลื อง หรื อมนุ ษ ย์น้ ันก็มี การแสดงสถานะของตนเองออกมาได้เป็ นสามรู ปแบบ
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ด้วยกันคื อ ความคิ ด, คาพูด และการกระทา หรื อแม้แต่ สถานะแห่ ง ขั้นตอนการ
เรี ยงลาดับก็ ยงั แบ่งออกเป็ นสามส่ วนคื อ การเริ่ มต้น ระหว่างกลาง และความเป็ น
สุ ด ท้า ย หรื อ การแบ่ ง องค์ป ระกอบของความเป็ นมนุ ษ ย์ที่ มี ส ามส่ ว นด้ว ยกัน คื อ
ร่ างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ในสถานะจิตใจแห่ งคุณความดีของชาวคริ สเตียนนั้น
มีการแบ่งออกเป็ นสามส่ วนด้วยกันคือ ความเชื่อ, ความหวัง และความรัก เป็ นต้น
เราสามารถเข้าไปมีส่วนในความลับแห่ งพระไตรลักษณ์เจ้าได้โดยจิตใจของ
เราเท่านั้น สิ่ งที่ดารงอยูใ่ นศาสนจักรอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งชาวคริ สเตียนคือชี วิตที่ดารงอยู่
ด้วยความรัก
เราขนานพระนามแห่งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า
คือองค์ผทู ้ รงถือครองทุกสิ่ ง
เพราะว่าพระองค์น้ นั ทรงเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่งสรวงสวรรค์ พระผูท้ รงดูแลและคงไว้ซ่ ึง
สรรพสิ่ งด้วยพลังอานาจแห่งพระองค์เอง
พวกเรายังได้ขนานพระนามของพระองค์ว่าเป็ นพระผูท้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์
และแผ่นดินโลก เพราะว่าทุกสิ่ งทุกอย่างนั้นดารงอยูไ่ ด้ (อย่างที่เรามองเห็นสภาพที่
เป็ นอยูข่ องโลก และดังความเป็ นจิตวิญญาณที่เรามองไม่เห็น) กล่าวคือความยิ่งใหญ่
ไพศาลทั้งมวล ถูกสถาปนาขึ้นโดยพระไตรลักษณ์เจ้า (พระตรี เอกานุภาพเจ้า) โดย
มีองค์พระบิดาเจ้าเป็ นศูนย์กลางของการสถาปนาสร้างนี้ ผ่านโดยพระวาจาคือผูเ้ ป็ น
พระบุตรหนึ่ งเดียวของพระองค์ และภายใต้อิทธิ พลแห่ งพระจิตอันศักดิ์ สิทธิ์ เจ้าทรง
ชักนา
กับสิ่ งที่มองไม่เห็ นทางด้านจิตวิญญาณแห่ งโลกนี้ เป็ นของเหล่าเทวดาที่ไร้
กายา (เพราะฉะนั้น จึ ง มองไม่ เห็ น ) และไร้ ซ่ ึ ง ความมรณา ซึ่ ง มี พ รสวรรค์แห่ ง
สติปัญญา, ประสงค์ อานาจ และจิตวิญญาณที่เหมือนของมนุษย์เราทุกคนด้วยเช่นกัน
คาว่า “เทวดา” แปลตามภาษากรี กแล้วมีความหมายว่า “ผูส้ ่ งข่าว”, เพราะว่า
พระเจ้าได้ทรงส่ งพวกเขาเพื่อแถลงการณ์แห่งพระประสงค์ของพระองค์ต่อเหล่ามวล
มนุ ษ ย์ ผูท้ ี่ เชื่ อในพระคริ ส ต์ทุ ก คนนั้นจะมี เทวดาประจากายที่ ม องไม่ เห็ น ที่ ค อย
ช่วยเหลือและปกปั กรักษาเราจากมารร้ ายและความชัว่ ร้ายทางด้านมืด ที่คอยล่อลวง
เราทางด้านจิตวิญญาณทั้งปวงหรื อมีชื่อเรี ยกว่า “ปี ศาจ” (มารร้าย) หรื อซาตานผูท้ ี่
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ต่อต้า นพระเจ้า จิ ตวิญญาณแห่ ง ความชัว่ ร้ า ยนี้ ครั้ ง หนึ่ งเริ่ ม แรกนั้นได้เคยเป็ นจิ ต
วิญญาณทางฝ่ ายดี และมีความเป็ นอิสระจากพระเจ้า แต่ครั้งหนึ่ งเกิ ดความทะนงตน
ขึ้ นในตัวเอง และตี ตวั ออกห่ างจากพระเจ้า และกลับกลายตัวเองเป็ นมารร้ ายที่ ไ ม่
ซื่ อสัตย์ต่อพระเจ้า จนถึ งบัดนี้ พวกมันจะเกลี ยดในคุ ณความดี และคอยชักนาเหล่ า
มวลมนุ ษย์ไปในทางชัว่ เพื่อที่จะทาลายความเป็ นมนุ ษย์จากหนทางสู่ พระเจ้า และ
จากบาปนี้มนุษย์ทุก ๆ คนตายไปตามอายุขยั แห่งร่ างกายของตน และความตายซึ่ งแย่
กว่านั้นคือการตายทางด้านจิตวิญญาณ นั้นก็คือจิตวิญญาณพ่ายแพ้ให้แก่บาปและสู ญ
สลายไปจากทางแห่ งพระเจ้า ถ้ามนุ ษย์ยงั ไม่ได้รับการช่ วยกูจ้ ากความตายแห่ งบาป
อันเป็ นชัว่ นิรันดร์ น้ ี การจุติสมภพแห่งพระบุตรของพระผูเ้ ป็ นเจ้าก็คงจะสู ญเปล่า
ในส่ วนที่หกถัดไปของบทสวดภาวนาสัญลักษณ์ แห่ งความเชื่ อเป็ นคาสอน
เกี่ ยวกับรู ปลักษณ์ ที่สองของพระไตรลักษณ์ เจ้า ซึ่ งเกี่ ยวกับเยซู คริ สต์พระบุตรแห่ ง
พระบิดาเจ้า ผูเ้ ป็ นองค์พระผูช้ ่วยให้รอดของพวกเรา ที่เริ่ มต้นจากส่ วนที่สองของบท
สวดแห่งสัญลักษณ์แห่งความเชื่อและไปจบสิ้ นสุ ดอยูท่ ี่ส่วนที่เจ็ด

ส่ วนที่สองของบทสวดสัญลักษณ์ แห่ งความเชื่อ
2. ข้ าพเจ้ าเชื่ อในพระเยซู คริ สต์ เจ้ า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระผู้เป็ นเจ้ า
ทรงบังเกิดจากพระบิดาเจ้ าก่อนกาลเวลา ทรงเป็ นองค์ ความสว่ างจากองค์ ความสว่ าง
ทรงเป็ นพระผู้ เป็ นเจ้ า แท้ จ ากพระผู้ เป็ นบิด าเจ้ า แท้ มิ ไ ด้ ทรงถู ก สร้ า งขึ้น แต่ ทรง
บังเกิดร่ วมกับลักษณ์เดียวกับพระบิดา ผู้ทรงสถาปนาทุกอย่ างขึน้ มา
ในส่ วนที่ สองของบทสวดสัญลัก ษณ์ แห่ งความเชื่ อนี้ พูดเกี่ ยวกับ พระเยซู
คริ สต์เจ้าของพวกเรา พระบุตรแห่ งพระผูเ้ ป็ นเจ้า ในการยืนยันของพวกเราที่ได้รับ
ทราบถึงพระองค์ผเู ้ ป็ นสารลักษณ์ที่สองแห่ งพระไตรลักษณ์เจ้า เกี่ยวกับการดารงอยู่
ของพระบิดาเจ้าก่อนการเสด็จมาจุติของพระบุตรบนแผ่นดินโลก
พระเยซูเจ้าคือพระบุตรหนึ่งเดียวของพระบิดาเจ้า พระองค์ได้ทรงจุติสมภพ
มาจากพระบิ ดาเจ้า ดังแสงสว่างที่ ออกมาจากดวงอาทิตย์ จากพระบิดาเจ้าแท้ผูใ้ ห้
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กาเนิ ดพระบุตรเจ้าแท้ พระองค์ทรงถือพระสู ติ ก่อนกาลเวลาชัว่ นิ จนิ รันดร์ พระองค์
คือองค์ลกั ษณ์ที่สองแห่ งพระไตรลักษณ์ คือเจ้าพระเยซู คริ สต์เจ้าพระบุตรแห่ งพระผู ้
เป็ นเจ้า

ลักษณ์ที่สองแห่งพระตรี เอกานุภาพ คือพระเยซูคริ สต์เจ้าพระบุตรแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า

ในพระบุตรมีความเป็ นนิรันดร์ดงั พระบิดาเจ้า (และในพระจิตเจ้าก็เช่นกัน)
ดารงอยูเ่ ช่นเดียวกันกับพระบิดาเจ้า (และเป็ นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจ้า) พระเยซู
คริ สต์เจ้าเองได้ทรงตรัสไว้วา่ “เรากับพระบิดาเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน” (ยน.10:30)
และพระองค์ก็ยงั ทรงตรัสไว้อีกว่า “พระบิดาทรงเป็ นใหญ่ กว่ าเรา” (ยน. 14:28) มี
ความสัมพันธ์ในความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
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ถ้าเหล่าเทวดาและเหล่านักบุ ญบางครั้งได้รับการเรี ยกขานว่าเป็ นพระบุตร
ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ในการเรี ยกขานนี้เป็ นเพียงแต่การได้รับพระเมตตาพรจากพระบิดา
เจ้าโดยที่พวกเขามีความเชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริ สต์เจ้า
คาศัพท์ที่วา่ “ประสู ติ” ในบทสวดสัญลักษณ์แห่งความเชื่ อมีการเพิ่มคาศัพท์
“ทีไ่ ม่ ได้ ถูกสร้ างขึน้ ” เพื่อเป็ นการเสริ มเติมขึ้นเพื่อพิสูจน์หกั ล้างคาสอนที่ไม่ถูกต้อง
ของ อาเรี ย ผูท้ ี่ได้กล่าวไว้วา่ พระบุตรแห่งพระเจ้าไม่ได้ประสู ติ แต่ถูกสร้างขึ้น
กับคาศัพท์ที่วา่ “ในพระองค์ ทุกสิ่ งถูกสถาปนาขึน้ ” หมายความว่า ผ่านทาง
พระองค์ ผูเ้ ป็ นพระบุตรแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า ทุกสิ่ งได้ ถูกสถาปนาสร้ างขึน้ นั้นก็คือทุก
สิ่ งทุกอย่างที่อยูบ่ นโลกนี้ ทั้งมองเห็นได้และมองเห็นไม่ได้ถูกสถาปนาขึ้นโดยผ่าน
พระบุตรแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า “ไม่ มีสักสิ่ งเดียวทีเ่ ป็ นมาเหนือพระวาทะ” (ยน.1:3) พวก
เราจะได้ยนิ ในทุก ๆ ครั้ง ที่มีการอ่านพระคัมภีร์ในเทศกาลวันสวดฉลองวันอิสเตอร์
พระบุตรเจ้าได้เสด็จลงมาจุติสมภพบนผืนแผ่นดินโลก และทรงได้รับการ
เรี ยกขานว่า เยซู การทรงมีชื่อเรี ยกนี้เองที่เป็ นการบ่งชี้ถึงธรรมชาติความเป็ นมนุษย์
ของพระองค์
ชื่อเรี ยกของพระองค์ เยซู ตามคาศัพท์ภาษากรี กแล้วมีความหมายว่า ผู้ไถ่
หรื อ ผู้ช่วยให้ รอด ชื่ อเรี ยกนี้ได้รับการแต่งตั้งโดยพระเจ้าผูเ้ ป็ นบิดาโดยผ่านทางอัคร
เทวดากาเบรี ยล เพราะว่าพระบุตรแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้าถือประสู ติมาบนแผ่นดินโลก
เพื่อไถ่ถอนบาปของเหล่ามวลมนุษย์
ชื่อเรี ยกของพระองค์ เยซู ตามคาศัพท์ภาษากรี ซยังมีความหมายอีกว่า ผู้รับ
การเจิม (ซึ่ งตามภาษาฮีบรู ชื่อเรี ยกของพระเยซูยงั สอดคล้องกับคาว่า เมสิ อาร์ แปลว่า
พระผู้ไถ่ บาป ในหนังสื อพระคัมภีร์พนั ธสัญญาฉบับเดิม ผูร้ ับการเจิมนั้นยังได้ใช้
เรี ยกขานแก่เหล่าผูเ้ ผยพระวจนะของพระเจ้า, หัวหน้าสงฆ์ และกษัตริ ย ์ บุคคลเหล่านี้
จะต้องเข้ารับการเจิมด้วยน้ ามันเพื่อรับพระพรจากพระจิตเจ้า เพื่อคู่ควรต่อรับใช้และ
ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อพระเจ้า
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พระบุตรเจ้าถูกเรี ยกขานว่า องค์ ผ้ รู ับการเจิม (พระคริสต์ ) ตามรู ปลักษณ์แห่ง
ความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงมีพระพรแห่งพระจิตเจ้า ซึ่ ง
หมายถึงผูเ้ ผยพระวจนะ, หัวหน้าสงฆ์ผศู ้ กั ดิ์สิทธิ์ และกษัตริ ยผ์ ทู ้ รงอานุ ภาพ
ข้ อแนะนา: บทสวดสัญลักษณ์แห่งความเชื่ อในส่ วนนี้ เริ่ มต้นที่ส่วนที่สอง
และสิ้ นสุ ดอยูท่ ี่ส่วนที่เจ็ด มีการอ่านที่เป็ นสัดส่ วนออกจากกัน ทุก ๆ ส่ วนของบท
สวด จะต้องเริ่ มต้นด้วยคาว่า ข้ าพเจ้ าเชื่อ “ข้ าพเจ้ าเชื่ อในพระเยซู คริสต์ เจ้ าผู้เป็ นหนึ่ง
เดียว ผู้เป็ นพระบุตรแห่ งพระเจ้ า”
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ส่ วนที่สามของบทสวดแห่ งสัญลักษณ์ ของความเชื่อ

3. เพือ่ เห็นแก่ ข้าพระองค์ ท้ งั หลาย เหล่ ามวลมนุษย์ พระองค์ ทรงเสด็จลงมา
จากสรวงสวรรค์ เพือ่ ช่ วยเหล่ าข้ าพระองค์ ให้ รอด พระองค์ ทรงรับสภาพมนุษย์ จาก
พระนางมารีย์ผ้ ูทรงพรหมจารี และด้ วยพระอานุภาพของพระจิตอันศักดิ์สิทธิ์ ได้
ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์

ในส่ วนที่สามของบทสวดสัญลักษณ์แห่ งความเชื่ อนี้ มีการพูดไว้เกี่ยวกับการ
เสด็จมาจุติสมภพแห่ งพระบุตรของพระเจ้า ถึงการเสด็จมาจุติสมภพบนแผ่นดินโลก
ของพระองค์จากสรวงสวรรค์ และทรงรั บเอาสภาพแห่ งความเป็ นมนุ ษย์ทางด้าน
ร่ างกายไว้เป็ นของพระองค์เอง ยกเว้นบาปที่ ไม่มีก ารรั บไว้ในตัวพระองค์เอง ไม่
เพียงแต่การรับมาซึ่ งสภาพแห่ งความเป็ นมนุ ษย์เท่านั้น แต่ยงั รับเอาสภาพแห่ งจิตใจ
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ของมนุ ษย์ไว้ในพระองค์เองอีกด้วย ซึ่ งเป็ นสถานะที่สมบูรณ์แ ห่ งความเป็ นมนุ ษย์
แต่ก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงแห่งสภาพความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ในร่ างมนุษย์
พระบุตรแห่ งพระผูเ้ ป็ นเจ้าได้เสด็จมาจุติสมภพเป็ นมนุ ษย์เพื่อที่จะไถ่ถอน
พวกเราจากบาป และเพื่อช่วยกูเ้ ราคนบาป จากอานาจแห่ งบาปของมารร้าย ความผิด
บาปทั้งปวง และความมรณาแห่งบาปอันเป็ นนิจนิรันดร์
“บาปเป็ นสิ่ งที่ ผิดธรรมบัญญัติ” (1ยน.3:4) ดังเช่นการละเมิดในบัญญัติแห่ ง
พระเจ้า บาปจากมารร้ ายปรากฏขึ้นในจิตใจมนุ ษย์ ดังเช่ นที่ มีการล่ อลวงให้ละเมิ ด
บัญญัติของพระเจ้าในสวนสวรรค์ของ อีวา และผ่านทางอีวาไปสู่ อดัม ซึ่ งในครั้งนั้น
เป็ นการละเมิดข้อบัญญัติข องพระเจ้า ครั้ งแรกของมนุ ษย์ โดยการล่ อลวงของงู ซ่ ึ ง
เปรี ยบเสมือนมารร้าย ให้กินผลไม้ตอ้ งห้ามของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
การกระทาบาปครั้งแรกของมนุษย์ คือ อดัม และอีวาในครั้งนั้น ก็ได้เกิดเป็ น
ผลพวงตามมาแห่ งบาปของมนุ ษย์ท้ งั มวล บาปเป็ นปมด้อยในจิตใจของมวลมนุ ษย์
รวมไปถึ ง ความโลภ ความเจ็บ ป่ วย และความตาย ล้วนเกิ ดมาแต่ บ าปในครั้ งนั้น
มนุษย์ทนทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บและเสี ยชีวิตไป ด้วยตัวของมนุ ษย์เองนั้นไม่
สามารถที่จะเอาชนะบาปได้ ซึ่ งถ้าเอาชนะได้น้ นั ผลที่จะได้รับก็คือ การทาลายล้าง
บาปทางด้านจิตใจและจิตใจได้รับการแก้ไขในสภาพที่ดีข้ ึน
มีเพียงแค่พระเจ้าพระผูส้ ร้างทุกสิ่ งเท่านั้น ที่สามารถจะเอาชนะบาปได้
ความมีพระเมตตาแห่ งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงได้ให้พนั ธสัญญาต่อเหล่ามวล
มนุ ษย์วา่ บนแผ่นดินโลกจะมีการเสด็จมาซึ่ งพระผูไ้ ถ่แห่ งโลก ผูท้ ี่จะช่ วยกูเ้ หล่ามวล
มนุษย์จากอานาจแห่งมารร้ายและความตายแห่งจิตวิญญาณในบาปชัว่ นิรันดร์
เมื่อเวลาแห่งการช่วยกูใ้ ห้รอดมาถึง พระบุตรแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะได้เสด็จมา
จุติในองค์พระแม่มารี ยผ์ บู ้ ริ สุทธิ์ กับการนาทางของพระจิตเจ้าและรับเอาสภาพแห่ ง
ความเป็ นมนุ ษย์จากพระแม่มารี ยเ์ จ้า ซึ่ งเป็ นการประสู ติที่เป็ นรู ปลักษณ์ แห่ งความ
อัศจรรย์ “จากพระจิตเจ้าในพระแม่มารี ยเ์ จ้า”
พระแม่มารี ยเ์ จ้านั้นมีชาติกาเนิ ดมาจาก อับราฮัม และกษัตริ ยด์ าวิดผูท้ ี่ได้รับ
การเจิ มจากพระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นบุตรสาวของ ท่านโยคิม และ อันนา ผูท้ รง
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คุณธรรม พระแม่มารี ยเ์ จ้านั้นได้รับการขนานนามว่า พรหมจารีเจ้ า เพราะพระนางมี
ความรักในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และได้ให้สัญญากับพระเจ้าว่าจะไม่แต่งานมีสามี การที่
พระนางได้รับการเรี ยกขานว่าเป็ นพรหมจารี เจ้า ก็เพราะว่าพระนางมีความบริ สุทธิ์
มาตั้งแต่ก่อนการมาจุติประสู ติของพระผูไ้ ถ่ ทั้งในเวลาประสู ติและหลังประสู ติพระ
เยซูเจ้า พระนางก็ยงั คงพรหมจารี ตลอดไป
คริ สต์ศาสนจักรอันศักดิ์สิทธิ์ น้ นั ได้เรี ยกพระนางพรหมจารี เจ้าว่า เป็ นองค์ผู ้
ทรงประสู ติพระผูเ้ ป็ นเจ้า และให้ความเคารพต่อพระนางว่าเป็ นองค์ผสู ้ ู งสุ ดในหมู่
มวลมนุษย์และเหล่าเทวดาทั้งมวล เป็ นดัง่ ผูท้ รงความยุติธรรมยิง่ กว่าทูตสวรรค์เฮรู วมิ
และทรงความรุ่ งโรจน์อนั ไร้ที่เปรี ยบกว่าทูตสวรรค์เซราฟิ ม ดังที่พระนางทรงเป็ น
พระมารดาแห่งพระเยซูเจ้า
ดังคราวที่นางเอลีซาเบธผูม้ ีคุณธรรมได้สัมผัสกับ
วิญญาณบริ สุทธิ์ แห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้าที่มีสุระเสี ยงผ่านนางว่า “ในบรรดาสตรี ท่านได้ รับ
พระพรมาก และทารกในครรภ์ ของท่ านก็ได้ รับพระพรด้ วย เป็ นไฉนข้ าพเจ้ าจึงได้
ความโปรดปรานเช่ นนี ้ คื อมารดาขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของข้ าพเจ้ าได้ มาหาข้ าพเจ้ า ”
(ลก.1:43-44)
พระเจ้าได้ทรงบ่งชี้แก่เหล่ามวลมนุษย์ ผ่านทางเหล่าผูเ้ ผยพระวจนะของ
พระองค์ในหลากหลายรู ปแบบด้วยกัน เกี่ยวกับการเสด็จมายังโลกขององค์พระผูไ้ ถ่
บาป
ยกตัวอย่างเช่น:
ท่านผูเ้ ผยพระวจนะ อิสยาห์ ได้ทานายไว้วา่ พระผูไ้ ถ่จะถือประสู ติจากผูค้ ง
พรหมจารี “เพราะฉะนั้นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าจะประทานหมายสําคัญเอง ดูเถิดหญิงสาว
พรมจารี คนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรี ยกนามของท่ าน
ว่ า อิมมานูเอล” (อสย.7:13-14) และยังได้ทานายถึงการทนทุกข์ทรมานของพระองค์
พระผูไ้ ถ่ไว้ได้อย่างอัศจรรย์อีกด้วย” (อสย. บทที่53)
ท่านผูเ้ ผยพระวจนะ มีคาห์ ได้ทานายไว้วา่ องค์พระผูไ้ ถ่จะถือประสู ติใน
เมืองเบธเลเฮม “แล้ วเฮโรดได้ ให้ ประชุมบรรดามหาปุโรหิ ตกับพวกธรรมาจารย์ ของ
ประชาชน ตรั สถามเขาว่ า “ผู้เป็ นพระคริ สต์ นั้นจะบังเกิดแห่ งใด” เขาทูลว่ า ที่บ้าน
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เบธเลเฮมแคว้ นยูเดีย เพราะว่ าผู้เผยพระวจนะได้ เขียนไว้ ดังนีว้ ่ า บ้ านเบธเลเฮมใน
แผ่ นดินยูเดีย จะเป็ นบ้ านเล็กน้ อยที่สุด ในสายตาของบรรดาผู้ครองแผ่ นดินยูเดียก็หา
มิได้ เพราะว่ าเจ้ านายคนหนึ่งจะออกมาจากที่นั้นผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอล ชนชาติ
ของเรา” (มธ.2:4-6)
ท่านผูเ้ ผยพระวจนะ มาลาคี ได้ทานายไว้วา่ พระผูไ้ ถ่จะเสด็จมาอีกครั้งเพื่อ
ก่อตั้งอารามแห่งกรุ งเยรู ซาเลม โดยก่อนหน้าพระองค์จะถูกส่ งมาโดยพระผูน้ าทาง
ของพระองค์ดงั เช่นผูเ้ ผยพระวจนะ เอลียาห์ (มลค.3:1-15)
ท่านผูเ้ ผยพระวจนะ เศคาริยาห์ ทานายไว้ถึงการเฉลิมฉลองของการเสด็จเข้า
สู่ กรุ งเยรู ซาเลมโดยการทรงบนลาขององค์พระผูไ้ ถ่บาปว่า “ธิดาแห่ งศิโยนเอ๋ย จงร่ า
เริงอย่ างยิง่ เถิด โอ บุตรีแห่ งเยรู ซาเลมเอ๋ ย จงโห่ ร้อง ดูเถิด กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหา
เธอ ทรงความยุติธรรมและความรอด พระองค์ ทรงอ่ อนสุ ภาพและทรงลูกลา”
กษัตริ ย ์ดาวิด จากหนัง สื อพระคัม ภี ร์พ นั ธสัญญาฉบับเดิ ม บทที่ 22 ได้
พรรณนาไว้เกี่ ยวกับ การทนทุ ก ข์ท รมานบนพระกางเขนของพระผูไ้ ถ่ ไ ว้ไ ด้อย่า ง
ถูกต้องทุกประการ เหมือนอย่างได้ทรงเห็นด้วยพระเนตรของพระองค์เอง
ท่านผูเ้ ผยพระวจนะ ดาเนีย ได้ทานายไว้ในช่วงเวลา 490 ปี ก่อนการเสด็จมา
จุติขององค์พระผูไ้ ถ่แห่งโลก ได้ทานายถึงการถูกตรึ งที่กางเขน และการอวสานของ
วิหารแห่งเยรู ซาเลม และการสิ้ นสุ ดแห่งการถวายเครื่ องเผาบูชาแห่งพันธสัญญาเดิม
(ดนล. บทที่ 9)
เมื่อพระเยซู คริ สต์พระบุตรแห่ งพระผูเ้ ป็ นเจ้า ได้เสด็จมายังโลก เหล่ามนุ ษย์
ผูท้ รงธรรมทุ ก คนจะรั บ รู ้ ใ นพระองค์ ว่า เป็ นพระผูไ้ ถ่ แ ห่ ง โลก นัก ปราชญ์แ ห่ ง
ดินแดนตะวันออก (โหราจารย์) ตามที่ได้เห็นดวงดาวปรากฏขึ้นในทิศตะวันออกใน
ช่วงเวลาประสู ติของพระผูไ้ ถ่แห่ งโลก ท่านผูเ้ ฒ่าซี โมน และ ท่านอันนา ได้รับรู ้ ถึง
พระองค์ทางการสาแดงแห่ งพระจิตเจ้า เมื่อพระองค์ถูกนามาถวายที่อารามแห่ งพระ
เจ้า ยอห์นผูใ้ ห้ศีลล้างบาป รับรู ้ถึงพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเสด็จมายังแม่น้ าจอร์ แดน
เพื่อรั บศี ลล้างบาป เมื่ อนั้นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แห่ งพระเจ้าได้เสด็จลงมาสถิ ตใน
พระองค์ในรู ปลักษณ์ แห่ งนกพิราบ และมี พระสุ ระเสี ยงของพระเจ้าตรั สยืนยันว่า:
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“ท่ านผู้นีเ้ ป็ นบุตรที่ รักของเรา เราชอบใจท่ านมาก” (มธ. 3:17) และมีอีกหลายบุคคล
ที่ รั บ รู ้ ใ นพระองค์ท างด้า นค าสอนอัน ปรี ช าญาณยิ่ง และการทรงท าอัศจรรย์ข อง
พระองค์
ความรอดของพวกเรา จากองค์พระเยซูคริ สต์เจ้า ได้บรรลุผลไปได้โดยคา
สอนของพระองค์, ชีวติ ของพระองค์, การสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ และการคืนพระ
ชนม์ในวันที่สามหลังการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์
คาสอนของพระองค์เป็ นสิ่ งที่ช่วยกูพ้ วกเราจากบาป ถ้าพวกเรายอมรับสิ่ งนี้
ด้วยจิตวิญญาณอันแท้จริ ง และยอมรับที่ จะประพฤติ ปฏิ บตั ิตามและพยายามที่จะ
ดาเนิ นชี วิตอย่างพระผูไ้ ถ่ของเรา เหมือนดัง่ ที่ เรารับคาล่อลวงของเหล่าซาตาลและ
มารร้ ายดัง่ ที่มนุ ษย์ผูแ้ รกได้รับเอามาและเป็ นผลแห่ งบาปและผลแห่ งความตายใน
มนุ ษย์ เปลี่ยนเป็ นยอมรับคาสอนอันแท้จริ งของพระคริ สต์เจ้า ที่เราเหล่าชาวคริ สต์
เตียนพึงรับเอามาซึ่ งคาสอนของพระองค์ดว้ ยจิตใจอันแท้จริ ง เมื่อนั้นผลแห่ งความ
ศักดิ์สิทธิ์ ในชีวติ ก็จะบังเกิดขึ้นในชีวิตเรา และการไร้ซ่ ึ งความตายทางด้านมืดของจิต
วิญญาณก็จะสู ญไป

ส่ วนที่สี่ของบทสวดสัญลักษณ์ แห่ งความเชื่อ

4. ในสมัยของ ปอนทิอสั ปี ลาต พระองค์ ทรงถูกตรึงทีพ่ ระกางเขนเพือ่ เหล่า
ข้ าพระองค์ ท้งั หลาย
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ในส่ วนที่สี่ของบทสวดสัญลักษณ์แห่ งความเชื่ อนี้ พูดเกี่ยวกับพระเยซู คริ สต์
ไว้ว่า ในช่ วงเวลาการปกครองของกษัตริ ยโ์ รมันในแผ่นดิ นของชาวยิวซึ่ งปกครอง
โดย ปอนทิอัส ปิ ลาต Pontius Pilate พระเยซู คริ สต์เจ้าได้ถูกตรึ งไว้ที่กางเขนเพื่อไถ่
บาปแก่เรามนุ ษย์ทุก ๆ คน เพราะว่าพระองค์น้ นั เป็ นองค์ที่ไร้ซ่ ึ งบาป แต่สาหรับการ
ที่พระองค์ถูกตรึ งที่กางเขนนั้นพระองค์ทรงได้รับความทรมานเยีย่ งมนุษย์ทุกประการ
อย่างแท้จริ ง และทรงสิ้ นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้
แน่นนอนว่า ความทรมานของพระผูไ้ ถ่ของเรานี้ เป็ นไปตามธรรมชาติของ
มนุษย์อย่างแท้จริ งโดยไม่มีพระผูเ้ ป็ นเจ้าสนับสนุนและช่วยเหลือแต่อย่างใด และ
ไม่ได้ถูกทรมานบนกางเขนเพราะบาปของพระองค์เอง แต่เพื่อไถ่บาปเพื่อชนชาติ
มนุษย์ท้ งั ปวง พระศพของพระองค์หลังสิ้ นพระชนม์แล้วได้ถูกฝังไว้ที่หลุมฝังศพที่
ทาไว้โดย โยเซฟ แห่งอารี มาเธีย และพระวิญญาณของพระองค์ก่อนการคืนพระชนม์
ได้ทรงเสด็จลงไปยังนรก เพื่อทรงปลดปล่อยเหล่าวิญญาณบรรพบุรุษของเราตั้งแต่
อดัม และอีวา เป็ นต้นมา รอคอยในพระองค์
นรกคือสถานที่ ที่เป็ นดินแดนที่ไม่มีซ่ ึ งพระเจ้า ไร้ซ่ ึ งแสงสว่างแห่ งคุณธรรม
และความสงบสุ ข ที่น้ นั คืออาณาจักรที่ครอบครองโดยมารร้าย ความสัมพันธ์ทางด้าน
จิตวิญญาณกับคาว่านรก คือความหมายที่มีสถานะที่มีแต่ความเศร้าโศกเสี ยใจ และ
ความทนทุกข์ทรมานอย่างยิง่
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พระเยซู คริ สต์เจ้าคือมนุ ษย์โดยสมบูรณ์ และคื อพระบุ ตรแห่ งพระเจ้าโดย
พระประสงค์ของพระบิดา (ดังเช่ นพระดารัสของพระองค์เพียงคาเดี ยวสามารถที่จะ
ทาลายล้างเหล่าศัตรู ได้ท้ งั สิ้ น) การที่พระองค์ได้ถูกตรึ งไว้ที่กางเขนนั้นเป็ นการไถ่
บาปสาหรับเรามนุ ษย์ท้ งั มวล และการที่ใครถูกโทษประหารตรึ งกางเขนในสมัยนั้น
เป็ นการลงทัณฑ์ที่ทรมานทารุ ณ อย่างน่ าอับอายและโหดร้ายที่สุด และการลงทัณฑ์
รู ปแบบนี้เป็ นสัญลักษณ์แห่งความอาฆาตพยาบาทร้ายของมนุ ษย์ และเป็ นสัญลักษณ์
แห่ งความชัดเจนของการค้นหาในอานาจแห่ งมารร้าย การทรมานอันน่าสยดสยองนี้
เป็ นการคิดกระทาขึ้นโดยมนุ ษย์ โดยการเป่ าหู ของมารร้าย ที่ได้ชกั นาให้เหล่ามนุ ษย์
ตกไปอยูใ่ นความริ ษยา, ความเกียจชัง, ความดึงดัน และความตายในที่สุด พระองค์ผู้
ไถ่บาปของพวกเราทรงทนในความทุกข์ทรมานในการลงทัณฑ์อนั น่ าอับอายนี้ บน
กางเขนในครั้งนั้นและทรงสิ้ นพระชนม์ และได้ทรงคืนพระชนม์ในวันที่ สามโดย
พระกางเขนแห่งชีวติ ของพระองค์ พระคริ สต์ได้ทรงทาลายหัวหน้าใหญ่แห่ งมารร้าย
ลง และทรงเปลี่ยนพระกางเขนของพระองค์ให้เป็ นชัย ชนะเหนื อความชัว่ ร้ ายและ
ความมรณาทั้งปวงตลอดกาล พระเยซูเจ้าได้ทรงหลัง่ พระโลหิ ตของพระองค์บนพระ
กางเขนของพระองค์ให้ศกั ดิ์สิทธิ์ และใช้ความรักของพระองค์นาทางไปสู่ ชยั ชนะทั้ง
ปวง ถึ งแม้ผทู ้ ี่ได้กระทาผิดร้ ายแรงแต่ได้กลับใจไปในทางของพระคริ สต์ผไู ้ ถ่อย่าง
แท้จริ ง ในห่วงเวลานี้ นี่เอง แม้ความตายและความทุกข์ทรมานทั้งปวงก็ไม่สามารถที่
จะหันเหความรื่ นภิรมย์อนั เป็ นนิรันดร์ ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าออกไปได้ ถ้าพวกเรายินดีที่
จะอยู่ใ นพระองค์และประพฤติ ป ฏิ บ ัติต ามพระบัญญัติข องพระองค์ สวรรค์ของ
พระองค์ก็จะคงอยูก่ บั พวกเราตลอดกาล
คาในบทสวดสัญลักษณ์ แห่ งความเชื่ อที่ ว่า “ได้ รับการทนทุกข์ ทรมานและ
ทรงถูกฝังไว้ ” เป็ นการบ่งบอกถึงการคัดค้านของผูน้ อกรี ตบางพวกที่ใช้คาสอนที่ไม่
เป็ นจริ งที่วา่ พระเยซู คริ สต์น้ นั ไม่ได้ทนทุกข์ทรมานที่กางเขนอย่างแท้จริ ง แต่ความ
ทนทุ กข์ทรมานของพระองค์เป็ นเพียงแค่ทศั นวิสัยของความทรมานและความตาย
เท่านั้น

เกีย่ วกับศรัทธาความเชื่อ และการดารงชีวติ ของชาวคริสเตียน
670

คาที่วา่ “ต่อ ปอนติอสั ปี ลาต” แสดงให้เห็นถึงความจริ งที่วา่ ช่วงเวลา
ประวัติศาสตร์ แห่งการทนทุกข์ทรมานของพระเยซูเจ้านั้น ได้เกิดขึ้นในเวลาของการ
ครองราชย์ของ ปอนติอสั ปี ลาต จริ ง ๆ ในช่วงเวลาของการทนทุกข์ทรมานบน
กางเขนของพระเยซูเจ้า “ได้เกิดความมืดไปทัว่ แผ่นดิน” (ลก.23:44) ที่มีกล่าวไว้ใน
พระคัมภีร์ เกี่ยวกับความมืดนี้เอง ชาวต่างชาติ นักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และ
นักดาราศาสตร์ชาวโรมันบางคนคือ เฟลก้อน ‘Flegont’, ฟอล, ยูนีอสั แห่ อฟั ริกา
Junius Afrikan ในช่วงเวลานั้นได้เป็ นพยานยืนยันไว้ และหนึ่งในพวกเขานั้น ได้ร้อง
อุทานเสี ยงดังว่า “ใครบางคนจากพระเจ้าได้สิ้นพระชนม์แล้ว!” นักปรัชญาผูม้ ี
ชื่อเสี ยงจากเมือง เอเธนส์แห่งประเทศกรี ก คือ ดีโอนีสซี่ อเรโอปากีต Dionysius
Areopagite ซึ่ งในช่วงเวลานั้นได้อยูท่ ี่ประเทศ อิยป
ี ต์ ในเมือง เกลีโอโปล์ Heliopolis
ได้เกิดความมืดขึ้นในทันใด เขาได้กล่าวไว้วา่ “หรื อนี้คือความทรมานของพระผูส้ ร้าง
หรื อว่าโลกกาลังจะถึงคราวพินาศแล้ว” ผลพวงหลังจากการเทศนาของท่านอัครทูต
เปาโลนี้เอง ท่าน ดีโอนีสซี่ ได้ยอมรับในพระคริ สต์เจ้า และท่านก็ได้เป็ นสังฆราช
ท่านแรกแห่งเมืองเอฟัสด้วย
คาที่วา่ “การทนทุกข์ ทรมานอันยาวนานของพระองค์ เอง”
พวกเราขอน้ อมคานับต่ อพระกางเขนของพระองค์ และขอสรรเสริญต่ อการ
คืนพระชนม์ ของพระองค์
เกี่ยวกับการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เจ้านั้น มีกล่าวไว้ในลาดับของ
ส่ วนที่หา้ ของบทสวดสัญลักษณ์แห่งความเชื่ อ
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ส่ วนที่ห้าของบทสวดสัญลักษณ์ แห่ งความเชื่อ

5. พระองค์ ทรงสิ้นพระชนม์ และถูกฝังไว้ ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่
สาม ตามทีพ่ ระคัมภีร์ได้ เขียนไว้
ในส่ วนที่หา้ แห่งบทสวดสัญลักษณ์แห่งความเชื่อ ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการคืน
พระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เจ้าในวันที่สามหลังจากการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์
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ดังที่ ในพระคัมภีร์ฉบับพันธสัญญาเดิม ที่เหล่าผูเ้ ผยพระวจนะแห่งพระเจ้า
ได้กล่าวทานายไว้อย่างกระจ่างเกี่ยวกับการทนทุกข์ทรมาน, การสิ้ นพระชนม์, และ
การถูกฝังไว้ของพระผูไ้ ถ่ และเกี่ยวกับการคืนพระชนมชี พของพระองค์ ดังเช่นที่ได้
กล่าวไว้วา่ “ตามที่ได้เขียนไว้” กับคาที่วา่ “ตามที่ได้เขียนไว้” นัน่ ไม่เพียงแค่
สอดคล้องไปกับส่ วนที่หา้ แห่ งบทสวดสัญลักษณ์แห่งความเชื่อนี้ เท่านั้น
แต่ยงั
สอดคล้องไปกับบทสวดสัญลักษณ์แห่งความเชื่อส่ วนที่สี่อีกด้วย
พระเยซู คริ สต์เจ้าได้ทรงสิ้ นพระชนม์ในวันศุกร์ อนั ศักดิ์ สิทธิ์ ประมาณบ่าย
สามโมงเย็นของเวลาท้องถิ่ นและทรงคื นพระชนม์หลังเที่ ย งคื นของวันเสาร์ ซึ่ ง
เริ่ มต้นวันแรกของสัปดาห์ ซึ่ งเป็ นวันอาทิตย์แห่ งการคืนพระชนม์ของพระองค์ แต่
ในช่ วงเวลานั้น เป็ นเวลาบ่ า ยโมงจึ ง รั บ เอาวัน นั้น ไว้เต็ ม วัน ดัง นั้น จึ ง กล่ า วได้ว่า
พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์ในหลุมพระศพเป็ นเวลาสามวัน
สถานภาพการสิ้ น พระชนม์ ข องพระเยซู เ จ้า ก่ อ นการคื น พระชนม์ น้ ั น
คริ สตจักรดั้งเดิมอันศักดิ์สิทธิ์ ออร์ โธด็อกซ์ได้ขยายความของคาศัพท์ไว้ดงั นี้ วา่ “ใน
หลุมศพ มีพระมังสา (หรื อพระวรกาย) ในนรก มีพระวิญญาณของพระเจ้า ในสวรรค์
มีเหล่าอันธพาล และบนพระบัลลังก์พระองค์คือพระคริ สต์ผทู ้ รงสถิตกับพระบิดาเจ้า
และพระจิตเจ้า ทุกสิ่ งบริ บูรณ์เต็มไร้ซ่ ึงการพรรณา”
เราทราบกันดี ว่า ดังที่ พนั ธสัญญาฉบับ เดิ ม และพันธสัญญาฉบับใหม่ของ
หนังสื อพระคัมภีร์น้ นั ความตาย และการฟื้ นคืนชี พนั้นเกิดขึ้นกับมนุ ษย์เพียงไม่กี่คน
แต่ในที่น้ ีเหล่าคนตายที่ฟ้ื นคืนชีพขึ้นมา เป็ นการฟื้ นคืนชี พขึ้นมาเป็ นครั้งสุ ดท้ายของ
ชี วิตทางโลกของความมรณาของร่ า งกาย เหตุ เพราะทุ ก คนก็ จะต้องตาย พระเยซู
คริ สต์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงคื นพระชนม์ข้ ึ นมาจากความมรณาด้วยพลังแห่ งพระผูเ้ ป็ น
เจ้าของพระองค์เอง ทรงพระชนม์ข้ ึนมาเป็ นรู ปกายเดิม ดังที่เคยทรงพระชนม์อยู่ ทรง
พระกายทิพย์ และไร้ซ่ ึ งความมรณา พระองค์ทรงเสด็จออกจากหลุมพระศพโดยที่
ไม่ได้แตะต้องฉลากตราประทับหลุ มศพ ไม่ได้ทรงแตะต้องก้อนหิ นที่ปิดหลุ มพระ
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ศพของพระองค์ หรื อแม้แต่ยามที่ เฝ้ าหลุ มพระศพของพระองค์ก็ไม่รู้สึกตัวถึ งการ
เสด็จออกมาของพระองค์จากหลุมพระศพ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า ได้ท รงเปิ ดเผยแก่ มนุ ษย์เกี่ ยวกับ การคื นพระชนมชี พของ
พระองค์ โดยผ่านทางผูเ้ ป็ นเทวดา ที่เป็ นผูก้ ลิ้งก้อนหิ นเปิ ดหลุมพระศพของพระองค์
ออก โดยมีทหารยามเฝ้ าหลุมพระศพของพระองค์ ณ ที่น้ นั ได้เป็ นสักขีพยาน และได้
วิ่งหนี ตื่นออกไปด้วยความกลัว หลังจากนั้นเทวดาได้แจ้งข่าวเกี่ยวการคืนพระชนม์
ของพระเยซูคริ สต์ต่อสตรี ผไู ้ ด้น้ ามันหอมมาชโลมแก่พระเยซู เมื่อครั้งที่พระเยซู ทรง
พระชนม์อ ยู่ และท้า ยที่ สุ ด พระเยซู ค ริ ส ต์เ จ้า เองได้ท รงปรากฏพระวรกายของ
พระองค์ และอยู่ทรงร่ วมกับเหล่าสาวกของพระองค์เป็ นระยะเวลาสี่ สิบวัน และต่อ
เหล่ าผูท้ ี่ คอยติ ดตามพระองค์ก็ยงั ได้เป็ นสัก ขีพยานยืนยันถึ งการคื นพระชนม์ของ
พระองค์อีกด้วย (และยังได้ให้เหล่าสาวกบางคนได้แตะต้องแผลที่ พระวรกายของ
พระองค์เมื่ อครั้ งที่ ท รงถู ก ตรึ ง ที่ ก างเขนและถู ก แทงโดยหอกที่ สี ข ้า ง) และยังได้
สนทนากับพวกเขาเกี่ยวกับความลับแห่งแผ่นดินสวรรค์อีกด้วย
ในวันอาทิตย์แห่งการคืนพระชนม์ของพระองค์ เราได้มีการร้องเพลงเป็ นบท
สวดสรรเสริ ญแด่พระองค์วา่ : “พระคริสต์ เจ้ า ทรงคืนพระชนม์ จากความมรณา ทรง
มีชัยเหนือความมรณา และทรงประทานชี วติ แก่ ผ้ ูทอี่ ยู่ในหลุมศพ”
การสิ้ นพระชนม์ของพระองค์น้ นั มีชยั เหนื อความตายทั้งปวง และผูล้ ่วงลับที่
อยู่ในหลุ มศพทั้งปวงนั้นก็ได้รับการประทานชี วิตนิ รันดรโดยทางพระองค์ ตอนนี้
พระองค์ทรงเสด็จมาด้วยชีวิตนิรันดร์ ด้วยพระวรกายแห่ งพระชนม์ใหม่ ดังเช่นพระ
วรกายทิพย์แห่ งพระชนม์ใหม่ของพระแม่มารี ยเ์ จ้า ที่พระองค์ได้ทรงชุ บขึ้นหลังการ
สิ้ นพระชนม์ของพระนาง มนุษย์ทุก ๆ คนก็เช่นกัน พวกเราก็จะได้รับการชุ บชี พเป็ น
กายทิพย์ข้ ึนใหม่ เมื่อมีการเสด็จมาในครั้งที่สองของพระผูเ้ ป็ นเจ้าผูไ้ ถ่ของเรา เมื่อนั้น
ทุก ๆ คนจะฟื้ นคืนชี พขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ ง (ดังจะมีกล่าวไว้ในบทสวดสัญลักษณ์ แห่ ง
ความเชื่อในส่ วนที่ 11)

เกีย่ วกับศรัทธาความเชื่อ และการดารงชีวติ ของชาวคริสเตียน
674

ซึ่ ง รู ป ลัก ษณ์ น้ ี ย งั ได้มี ก ารกล่ า วท านายโดยเพิ่ ม เติ ม ไว้โดยท่ า นผูเ้ ผยพระ
วจนะ โฮเชยา ที่วา่ : “ควรทีเ่ ราจะไถ่ เขาให้ พ้นอานาจแดนคนตายหรือ ควรที่เราจะไถ่
เขาให้ พ้นความตายหรื อ โอ มัจจุ ราชเอ๋ ย วิบัติของเจ้ าอยู่ที่ไหน โอ แดนคนตายเอ๋ ย
ความพินาศของเจ้ าอยู่ที่ไหน ความเมตตาเอ็นดูได้ ถูกบดบังไว้ พ้นสายตาของเราแล้ ว
(ฮชย.13:14)

ส่ วนที่หกของบทสวดสัญลักษณ์ แห่ งความเชื่อ
6. พระองค์ ทรงเสด็จสู่ สรวงสวรรค์
ของพระองค์

ประทับอยู่เบือ้ งพระหัตถ์ ขวาของพระบิดา

ในส่ วนที่หกของบทสวดภาวนาสัญลักษณ์แห่งความเชื่ อ ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับ
ความบริ สุทธิ์ แห่ งพระวรกาย (พระกายทิพย์) ของพระเยซู คริ สต์เจ้า ที่ ทรงเสด็จสู่
สรวงสวรรค์ และทรงเสด็จประทับข้างเบื้องพระหัตถ์ขวาของพระบิดาเจ้า
การเสด็จสู่ พระบิ ดาบนสรวงสวรรค์ของพระองค์น้ นั สาเร็ จผ่านพ้นไปใน
ช่วงเวลาสี่ สิบวันหลังการคืนพระชนม์ของพระองค์
พระเยซู ค ริ ส ต์เจ้า ได้ท รงเสด็ จสู่ ส รวงสวรรค์ด้ว ยรู ป กายของมนุ ษ ย์ข อง
พระองค์ (ที่ประกอบไปด้วยเนื้อกาย และจิตใจ) และความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ที่
ยังคงมีอยูก่ บั พระบิดาเจ้าตลอดเวลา
“ทรงประทับข้างบัลลังก์ของพระบิดาเจ้า” หมายถึง พระองค์ทรงเสด็จ
ประทับข้างพระหัตถ์ขวาของพระบิดาเจ้าเป็ นองค์แรก ความหมายของคา ๆ นี้ได้ให้
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ความหมายไว้อย่างเจาะจงว่า
จิตใจและร่ างกายแห่งความเป็ นมนุษย์ของพระเยซู
คริ สต์เจ้านั้น ทรงรับเอามาดัง่ เช่นความเป็ นพระคริ สต์เจ้าในพระองค์เองด้วยเช่นกัน
กับ การเสด็ จ ขึ้ นสู่ ส รวงสวรรค์ ข องพระเยซู ค ริ ส ต์ เ จ้า ของพวกเรานั้ น
พระองค์ได้รวมแผ่นดิ นโลกกับสวรรค์เข้าไว้ดว้ ยกัน และทรงยกชู ความเป็ นมนุ ษย์
ของพระองค์ข้ ึ นไปกับพระองค์ ณ บัลลังก์แห่ งพระบิดาเจ้าของพระองค์ และทรง
แสดงให้เราได้ทราบถึ งบรรพบุรุษของเบื้องบนในอาณาจักรแห่ งสรวงสวรรค์แห่ ง
พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ได้เปิ ดเผยแก่พวกเราขณะนี้ ว่า นี้ คือที่สาหรับพวกเราทุก ๆ คนที่เชื่ อ
ในพระองค์
“ผู้ใดมีชัยชนะ (เหนื อบาป และความชัว่ ร้ายทั้งปวง) เราจะให้ ผ้ นู ้ ันนั่งกับเรา
บนพระทีน่ ั่งของเรา เหมือนกับทีเ่ ราได้ เคยมีชัยชนะแล้ว และได้ นั่งกับพระบิดาของ
เราบนพระทีน่ ั่งของพระองค์ ใครมีหูกใ็ ห้ ฟังข้ อความซึ่งพระวิญญาณได้ ตรัสไว้ แก่
คริสตจักรทั้งหลายเถิด” ข้อความนี้ได้ทรงตรัสไว้โดยพระเยซูคริ สต์เจ้า (วว.3:21-22)

ส่ วนที่เจ็ดของบทสวดสวดสัญลักษณ์ แห่ งความเชื่อ

7. พระองค์ จะเสด็จมาอีกครั้งด้ วยพระสิ ริร่ ุ งโรจน์ เพือ่ ทรงพิพากษา
คนเป็ นและคนตายอาณาจักรของพระองค์ จะไม่ มีวนั สิ้นสุ ด

เหล่ า
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ในส่ วนที่เจ็ดของบทสวดสัญลักษณ์แห่ งความเชื่ อนี้ ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับ การ
เสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู คริ สต์เจ้าบนแผ่นดิ นโลก เพื่อพิพากษาเหล่ามนุ ษย์
ทุก ๆ คน ทั้งคนเป็ นและคนตาย ผูท้ ี่เป็ นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ ง และหลังจากการพิพากษา
อันน่ า เกรงกลัว ก็จะได้เข้า ไปในอาณาจัก รแห่ ง พระคริ ส ต์ ซึ่ ง เป็ นสถานที่ ที่ ไม่ มี
จุดสิ้ นสุ ดแห่งกาลเวลา
ในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริ สต์น้ ี ได้มีการพูดไว้อย่างกระจ่างชัดใน
หนังสื อพระคัมภีร์ ดังตัวอย่างเช่น เมื่อพระเยซู คริ สต์เจ้าเสด็จขึ้นสู่ สรวงสวรรค์แล้ว
เหล่าเทวดาก็ปรากฏต่ออัครทูตของพระเยซู คริ สต์เจ้า และกล่ าวว่า “พระเยซู ผทู้ รง
เสด็จขึ้นสู่ สรวงสวรรค์องค์น้ ี จะเสด็จกลับมาอีครั้งหนึ่ งบนแผ่นดินโลก ดังรู ปลักษณ์
เดิมที่พระองค์เป็ นอยูน่ ้ ี (ในพระวรกายแห่ งความเป็ นมนุ ษย์) ดังเช่นที่พวกท่านได้
เห็นพระองค์เสด็จขึ้นสู่ สรวงสวรรค์”
ในการเสด็จมาครั้งที่สองบนแผ่นดิ นโลกของพระองค์น้ นั จะไม่เหมือนกับ
การเสด็จมาในครั้งแรกของพะองค์ ในครั้งแรกของการเสด็จมาของพระองค์น้ นั เป็ น
รู ปโฉมของมนุษย์ที่มีแต่ความรักความเสี ยสละและความเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุ ษย์ ดังที่
พระองค์ได้ทรงสละพระชนมชีพของพระองค์ในการทนทุกข์ทรมานบนไม้กางเขน
เพื่อไถ่บาปแก่พวกเราทุก ๆ คน พระองค์ได้ทรงถือประสู ติในคอกสัตว์ ทรงอาศัยอยู่
อย่ า งเร่ ร่ อ น และได้ ท รงสิ้ น พระชนม์ บ นไม้ก างเขนที่ ไ ด้ต อกตรึ งพระองค์ ไ ว้
ท่ามกลางความโกรธแค้ของเหล่าคนบาป และเมื่อไหร่ ที่การเสด็จมาในครั้งที่สอง
ของพระองค์จะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฟั น ยิ่งกว่าองค์กษัตริ ยผ์ ยู ้ ิ่งใหญ่ ดังที่มีกล่าวไว้ใน
หนังสื อพระคัมภีร์ของท่านมัทธิ วที่ว่า “ด้ วยว่ าฟ้ าแลบมาจากทิ ศตะวันออก ส่ อ งไป
จนถึงทิ ศตะวันตกฉั นใด การเสด็จมาของพระเยซู คริ สต์ เจ้ าในครั้ งที่ สองก็จะเป็ นฉั น
นั้น” (มธ.24:27) การเสด็จมาของพระคริ สต์เจ้าผูไ้ ถ่บาปของเรา จะไม่ปรกติธรรมดา
เหมือนทัว่ ไป ดังที่มีกล่าวไว้ในหนังสื อพระคัมภีร์ของท่านมัทธิ วที่ว่า “แต่ พอสิ ้น
ความทุกข์ ลาํ บากแห่ งวันเหล่ านั้นแล้ ว ดวงอาทิ ตย์ จะมืดไป และดวงจันทร์ จะไม่ ส่อง
แสง ดวงดาวทั้ ง ปวงจะตกจากฟ้ า และบรรดาสิ่ ง ที่ มี อํานาจทั้ งปวงในท้ องฟ้ าจะ
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สะเทือนสะท้ าน เมื่อนั้นนิมิตแห่ งบุตรมนุษย์ (พระกางเขน) จะปรากฏขึน้ บนท้ องฟ้ า
มนุษ ย์ ทุ ก ชาติ ทั่ วโลกจะตี ก อกร้ องไห้ แล้ วจะเห็ นบุต รมนุ ษ ย์ เ สด็จ มาบนเมฆใน
ท้ องฟ้ าทรงฤทธานุภาพและพระสิ ริเป็ นอันมาก พระองค์ ทรงใช้ เหล่ าทูตสวรรค์ ของ
พระองค์ มาด้ วยเสี ยงแตรอันดังยิ่งนัก ให้ รวบรวมคนทั้งปวงที่ พระองค์ ทรงเลือกสรร
ไว้ แล้ ว ทั้งสี่ ทิศนั้น ตั้งแต่ ที่สุดฟ้ าข้ างนีจ้ นถึงที่ สุดฟ้ าข้ างโน้ น ”(มธ. 24:29-31) และ
การพิพากษาประชาชาติท้ งั หลายของพระองค์ก็จะเกิดขึ้นกับ (ผูม้ ีชีวิตอยูบ่ นแผ่นดิน
ตั้งแต่เริ่ มสร้ างโลก) และพวกเราทุก ๆ คน ทั้งกับคนชอบธรรมและคนอธรรม เป็ น
ดังนี้ “เมื่อบุตรมนุษย์ ทรงพระสิ ริเสด็จมากับทั้งหมู่ทูตสวรรค์ เมื่ อนั้นพระองค์ จะ
ประทั บบนพระที่ นั่ง อันรุ่ งเรื องของพระองค์ บรรดาประชาชาติ ต่าง ๆ จะประชุ ม
พร้ อมกันต่ อเบื อ้ งพระพักตร์ ของพระองค์ และพระองค์ จะทรงแยกมนุษย์ ทั้งหลาย
ออกเป็ นสองพวก เหมือนอย่ างผู้เลีย้ งแกะจะแยกแกะออกจากแพะ ส่ วนฝูงแกะนั้นจะ
ทรงจัดให้ อยู่เบือ้ งพระหั ตถ์ ขวาของพระองค์ แต่ ฝูงแพะนั้นจะทรงจัดให้ อยู่เบือ้ งซ้ าย
ขณะนั้น พระมหากษัตริ ย์จะตรั สแก่ บรรดาผู้ที่อยูเบือ้ งพระหั ตถ์ ขวาของพระองค์ ว่า
ท่ านทั้งหลายที่ ได้ รับพระพรจากพระบิ ดาของเรา จงมารั บเอาราชอาณาจักรซึ่ งได้
ตระเตรี ยมไว้ สํา หรั บ ท่ า นทั้ ง หลายตั้ง แต่ แ รกสร้ างโลก เพราะว่ าเมื่ อเราหิ ว ท่ า น
ทั้งหลายก็ได้ จัดหาให้ เรากิ น เรากระหายนํา้ ท่ านก็ให้ เราดื่ ม เราเป็ นแขกแปลกหน้ า
ท่ านก็ได้ ต้อนรั บเราไว้ เราเปลือยกายท่ านก็ได้ ให้ เสื ้อผ้ าเรานุ่งห่ ม เมื่อเราเจ็ บป่ วยท่ าน
ก็ได้ มาเยี่ยมเอาใจใส่ เรา เมื่อเราต้ องจําอยู่ในพันธนาคาร ท่ านก็ได้ มาเยี่ยมเรา เวลา
นั้นบรรดาผู้ชอบธรรมจะกราบทูลว่ า พระองค์ เจ้ าข้ า ที่ ข้าพระองค์ เห็นพระองค์ ทรง
หิ วหรื อทรงกระหายนํา้ และได้ จัดมาถวายแด่ พระองค์ นั้นเมื่อไร ที่ ข้าพระองค์ ได้ เห็น
พระองค์ ทรงเป็ นแขกแปลกหน้ าและได้ ต้อนรั บไว้ หรื อเปลื อยพระกายและได้ สวม
ฉลองพระองค์ ใ ห้ แต่ เมื่ อไร ที่ ข้ าพระองค์ เห็ นพระองค์ ประชวรหรื อต้ องจําอยู่ใ น
พันธนาคารและได้ มาเฝ้ าพระองค์ นั้นตั้งแต่ เมื่อไร แล้ วพระมหากษัตริ ย์จะตรั สตอบ
กับเขาว่ าเราบอกความจริ งแก่ ท่านทั้งหลายว่ า ซึ่ งท่ านได้ กระทําแก่ คนใดคนหนึ่ งใน
พวกพี่ น้องของเรานี ้ ถึงแม้ จะตํา่ ต้ อยเพี ยงไร ก็เหมือนได้ กระทําแก่ เราด้ วย จากนั้น
พระองค์ กจ็ ะตรั สกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื อ้ งซ้ ายพระหั ตถ์ ของพระองค์ ว่า ท่ านทั้งหลายผู้
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ต้ องแช่ งสาปจงถอยไปจากเรา เข้ าไปอยู่ในไฟบรรลัยกัลป์ ซึ่ งไหม้ อยู่เป็ นนิ ตย์ ซึ่ ง
เตรี ยมไว้ สาํ หรั บมารร้ ายและสมุนของมันนั้น เพราะว่ าเมื่อเราหิ วท่ านก็มิได้ ให้ เรากิน
เรากระหายท่ านก็มิได้ ให้ เราดื่ม เราเป็ นแขกแปลกหน้ าท่ านก็ไม่ ได้ ต้อนรั บเราไว้ เรา
เปลือยกาย ท่ านก็ไม่ ได้ ให้ เสื ้อผ้ าเรานุ่งห่ ม เราเจ็บป่ วยและต้ องจําอยู่ในพันธนาคาร
ท่ านไม่ ได้ เยี่ ย มเรา เขาทั้ ง หลายจะทูลตอบว่ า พระองค์ เจ้ าข้ า ที่ ข้าพระองค์ ได้ เห็ น
พระองค์ ทรงหิ วหรื อทรงกระหายนํา้ หรื อทรงเป็ นแขกแปลกหน้ าหรื อเปลือยพระกาย
หรื อประชวร หรื อต้ องจําอยู่ในพันธนาคาร และข้ าพระองค์ มิได้ ปรนนิ บัติพระองค์
นั้นตั้งแต่ เมื่ อไร เมื่ อนั้นพระองค์ จะตรั สตอบเขาว่ าซึ่ งท่ านมิ ได้ กระทําแก่ ผ้ ูตาํ่ ต้ อย
ที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี ้ ก็เหมือนท่ านมิได้ กระทําแก่ เราด้ วย และพวกเหล่ านีจ้ ะต้ อง
ออกไปรั บโทษอยู่เป็ นนิตย์ แต่ ผ้ ชู อบธรรมจะเข้ าสู่ชีวิตนิรันดร์ ” (มธ.25:31-46)
การตัดสิ นพิ พ ากษาครั้ งนี้ เรี ยกได้ว่า เป็ นการพิ พ ากษาที่ น่าเกรงกลัวที่ สุ ด
เพราะว่า พฤติกรรมการกระทาของมนุ ษย์ทุก ๆ คนจะถูกเปิ ดเผยออกต่อหน้าทุก ๆ
คน และจะปรากฏออกมาไม่เพียงแค่ความประพฤติดีและความประพฤติชวั่ เท่านั้น
แต่ยงั เปิ ดเผยถึงความประพฤติทุก ๆ อย่างที่เคยกระทามาของพวกเราตลอดชัว่ ชี วิต ที่
อยู่บนผืนแผ่นดิ นโลก ทั้งทางวาจา ความคิ ดหรื อประสงค์ปรารถนาที่ไม่มีใครรู ้ มา
ก่อนก็จะถูกเปิ ดเผยออกต่อการพิพากษาในครั้งนี้
“เมื่อเวลานั้นมาถึง” พระองค์จะทรงตรัส “เมื่อคนตายที่นอนอยู่ในหลุมศพ
จะได้ ยินพระสุรเสี ยงแห่ งพระบุตรของพระเจ้ า และจะได้ ออกมา บรรดาผู้ที่ได้
ประพฤติดีกฟ็ ื ้ นขึน้ สู่ชีวิต และบรรดาผู้ที่ได้ ประพฤติชั่วก็จะฟื ้ นขึน้ สู่การพิพากษา”
(ยน. 5:28-29)
เมื่อพระบุตรแห่ งพระผูเ้ ป็ นเจ้า เสด็จมาบนแผ่นดิ นโลกครั้งที่สองนี้ จะไม่มี
ใครเปิ ดเผยความลับ แห่ ง ค าพิ พ ากษานี้ ได้ก่ อ นพระองค์เ อง จะไม่ มี ใ ครรู ้ ห รื อ
รับทราบได้ หรื อแม้แต่เหล่าเทวดาผูร้ ับใช้ของพระเจ้า มีเพียงพระบิดาเจ้าผูท้ รงสถิต
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อยูบ่ นสรวงสวรรค์หนึ่ งเดียวเท่านั้น ดังนั้นพวกเราทุก ๆ คน จึงควรจะเตรี ยมตัวให้
พร้อมอยูต่ ลอดเวลาต่อการเสด็จมาตัดสิ นพิพากษาของพระผูเ้ ป็ นเจ้าในครั้งนี้
เวลาแห่ งการเสด็จมาในครั้งที่สองของพระองค์ไม่มีใครทราบได้ แต่ว่าใน
พระดารัสขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (ที่มีเขียนบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ) ได้มีการเขียน
บันทึ กเอาไว้ถึงลางบอกเหตุบางอย่างต่อการใกล้จะเสด็จมาของพระบุ ตรเจ้า และ
ก่อนจะถึ งช่วงของเวลาแห่ งการเสด็จมาของพระองค์น้ ี จะมีการเทศนาเกี่ ยวกับพระ
ดารั ส ของพระเยซู เจ้า ที่ มี เขี ย นในพระคัม ภี ร์ต่อมวลมนุ ษ ย์บ นโลกทุ ก ๆ คน ชาว
อิสราเอลหมู่มากจะหันกลับมาหาในพระคริ สต์เจ้า แต่มีบางคนในพวกนี้ ที่ไม่ซื่อสัตย์
และชัว่ ร้ ายผ่านเข้ามาอยูด่ ว้ ย ความถดถอยลงซึ่ งความรักต่อคนข้างเคียง และมีความ
เชื่ อน้อยลง ความชั่วร้ ายและมลทิ นทั้งหลายก็จะเพิ่มขึ้ น หลังจากนั้นก็จะมีปรากฏ
เป็ นผูเ้ ผยพระธรรมเทียมเท็จ มีค วามขัดแย้งและสงครามเกิ ดขึ้นระหว่างมวลมนุ ษย์
ด้วยกันเอง เกิดความป่ วยไข้ข้ ึน เกิ ดแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติข้ ึนในแต่ละพื้นที่
ท้ายที่สุดเมื่อสิ่ งชัว่ ร้ายแห่ งโลกของเหล่ามนุ ษย์ถึงขีดสู งสุ ด แอนตีค้ ริสต์ Antichrist ก็
จะปรากฏขึ้น
แอนตี้ คริ สต์ หรื อเหล่ าผูท้ ี่ ต่อต้านในพระคริ สต์เจ้า ที่ จะปรากฏออกมาใน
ระหว่างการสิ้ นสุ ดแห่ งโลก และมันก็จะพยายามทุกวิถีทางที่จะทาลายความเชื่ อใน
พระคริ สต์เจ้าที่มีอยูบ่ นแผ่นดินโลก แต่ในการเสด็จมาของพระคริ สต์เจ้า ผูท้ ี่ควบคุม
การต่อต้านในพระคริ สต์เจ้าก็จะพบกับจุดจบแห่ งความมรณาของตนเองและต่อผูท้ ี่
ติดตามของพวกมันอย่างน่าอนาถที่สุด รวมทั้งต่อเหล่ามารร้ายด้วย
และหลังจากนั้นแผ่นดินแห่งสวรรค์ของพระคริ สต์เจ้าก็จะมาถึง
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ส่ วนที่แปดของบทสวดสัญลักษณ์ แห่ งความเชื่อ

8. ข้ าพเจ้ าเชื่ อ ในพระจิตอันศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้ าผู้ทรงบันดาลชี วติ พระผู้ทรง
บังเกิดจากพระบิดาทรงรับการถวายการสั กการะ และพระสิ ริร่ ุ งโรจน์ ร่วมกับพระ
บิดา พระบุตร ผู้เป็ นผู้เผยพระวจนะขององค์ พระบิดา
ในส่ วนที่แปดของบทสวดสัญลักษณ์แห่งความเชื่ อนี้ ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับ
ลักษณ์ที่สามแห่งพระไตรลักษณ์เจ้า ซึ่ งเกี่ยวกับ พระจิตศักดิ์สิทธิ์
พระจิตศักดิ์สิทธิ์ ทรงมีความเป็ นพระเจ้าแท้ ดังเช่นพระบิดาเจ้า และพระ
บุตรเจ้า พวกเราได้ถือสัตย์ปฏิญาณในความเชื่ อในพระองค์และขนานนามพระองค์วา่
พระผู้เป็ นเจ้ า
เช่นกันที่พระจิตศักดิ์สิทธิ์ ได้ถูกเรี ยกว่า พระผู้ทรงบัลดาลชี วติ
เพราะว่า
พระองค์ทรงสถิตเป็ นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจ้าและพระบุตรเจ้า
เป็ นดัง่ ผูท้ รง
ประทานชีวติ แก่มวลมนุษย์ท้ งั ปวง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูม้ ีคุณธรรม เพราะฉะนั้น
พระองค์ทรงเป็ นผูส้ ถาปนาแห่งโลกด้วยเช่นกัน เทียบเท่ากับพระบิดาเจ้าและพระ
บุตรเจ้า การบอกกล่าวถึงการสถาปนาโลกของพระคัมภีร์ที่วา่ “แผ่ นดินก็ว่างเปล่ า
ความมืดอยู่เหนือนํา้ และพระวิญญาณของพระเจ้ าก็ปกอยู่เหนือนํา้ นั้น ” (ปฐก.1:2)
พระเยซูคริ สต์เจ้าเองได้ทรงกล่าวไว้เกี่ยวกับ การถือกาเนิดใหม่ในพระพรแห่งพระ
จิตเจ้า ว่า “ถ้ าผู้ใดไม่ กาํ เนิดใหม่ จากนํา้ และพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้ าในแผ่ นดินของ
พระเจ้ าไม่ ได้ ” (ยน.3:5)
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ดังเช่นพระจิตเจ้าทรงมีความเป็ นพระเจ้าแท้ ในรู ปลักษณ์ที่สาม แห่งพระ
ไตรลักษณ์เจ้าอันเป็ นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นพวกเราทุกคนจึงถวายการ คานับ และ
สรรเสริญ ต่อพระองค์ เทียบเท่าเช่นเดียวกับพระบิดาเจ้าและพระบุตรเจ้า
คาว่า “ทรงบังเกิดจากพระบิดาเจ้ า” (คือ พระจิตเจ้าทรงกาเนิดมาจากพระ
บิดาเจ้า) เป็ นการบ่งบอกถึงลักษณะส่ วนพิเศษของพระจิตเจ้า ที่มีความแตกต่างไป
จากพระบิดาและพระบุตร
ทรงถือกาเนิดมาจากพระบิดาเจ้า
ในความเป็ น
ลักษณะเฉพาะของพระจิตเจ้านี้เอง ที่มีออกมาจากพระบิดาเจ้า ดังที่พระเยซูคริ สต์ได้
ทรงตรัสไว้กบั เหล่าสาวกของพระองค์ไว้วา่ “แต่ เมื่อองค์ พระผู้ช่วยที่เราจะใช้ มาจาก
พระบิดาหาท่ านทั้งหลาย คื อพระวิญญาณแห่ งความจริ งผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้
เสด็จมาแล้ วพระองค์ กจ็ ะทรงเป็ นพยานให้ แก่ เรา” (ยน.15:26)
คาว่า “ในการทานายไว้ ของเหล่ าผู้เผยพระวจนะ” มีความหมายว่า “การตรัส
ผ่านของพระผูเ้ ป็ นเจ้าทางผูเ้ ผยพระวจนะ” เหล่าผูเ้ ผยพระวจนะได้ทานายถึงอนาคต
และได้เขียนบันทึกไว้ในหนังสื อพระคัมภีร์ โดยมาจากการตรัสทางพระสุ รเสี ยงของ
พระจิ ตเจ้าผ่านโสตของผูเ้ ผยพระวจนะ เพราะฉะนั้นการบันทึ กข้อความของพวก
ท่านผูเ้ ผยพระวจนะนั้นเรี ยกได้วา่ มาจากแรงดลใจจากพระจิตเจ้า ฉะนั้นจึงกล่าวได้วา่
“ผูเ้ ผยพระวจนในพระดารัสแห่ งพระจิตเจ้า” เพื่อที่วา่ จะไม่มีใครมีขอ้ ข้องใจว่า พระ
คัมภีร์น้ นั เหล่าสาวกและเหล่าผูเ้ ผยพระวจนได้มีการเขียนขึ้นมากันอย่างไร การเขียน
บันทึกขึ้นมาของพระคัมภีร์น้ ี ไม่ได้เขียนขึ้นมาจากความคิดของพวกท่านเองเหมือน
นักประพันธ์อื่นทัว่ ๆไป แต่ได้เขียนบันทึกขึ้นโดยมีพระจิตเจ้าเป็ นองค์ชกั นาโดยมี
พระสุ รเสี ยงของพระจิตเจ้าทรงกระซิ บผ่านทางหู ของพวกท่าน ดังนั้นทุกถ้อยคาของ
ตัวอักษรในหนังสื อพระคัมภีร์ฉบับเก่า และฉบับใหม่จึงบรรจุเต็มไปด้วยความสู งส่ ง
แห่ งความศักดิ์ สิทธิ์ ของพระเจ้าแท้ เป็ นพระดารัสแห่ งพระเจ้า และเป็ นการสาแดง
เปิ ดเผยองค์ของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
เกี่ ยวกับพระจิตเจ้าที่มีพระสุ ระเสี ยงผ่านทางเหล่าอัครสาวกนั้น ในบทสวด
สัญลักษณ์ แห่ งความเชื่ อนี้ ไม่ได้กาหนดขึ้น เพียงแค่เพราะว่ามีใครข้องใจสงสัยแต่
อย่างใดในช่วงเวลานั้น ๆ
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และบัดนี้ พระจิตเจ้าได้ส่งสารแห่งพระพรอันประเสริ ฐแท้ แก่เหล่าคริ ส
เตียน โดยผ่านทางศาสนจักรแห่ งพระคริ สต์เจ้า โดยทางบทสวดภาวนา โดยทาง
พิธีกรรมอันศักดิ์ สิ ทธิ์ ของคริ สต์ศาสนจักร และในพิธีกรรมอันศักดิ์ สิทธิ์ นี้ นี่เอง ที่
พระจิตเจ้าส่ องแสงสว่างแก่จิตใจของเหล่าชาวคริ สตชนและให้ความอบอุ่นแก่จิตใจ
แก่ผทู้ ี่มีความรักในพระเจ้า และรักในผูใ้ กล้ชิด และขจัดมลทินแห่ งบาปทั้งปวงที่คอย
รบกวนจิตใจ
พระเยซู ค ริ สต์ เ จ้ า ทรงเรี ยกพระจิ ต ว่ า “พระวิ ญ ญาณแห่ ง ความจริ ง”
(ยน.14:17, 15:16, 16:13) ผูท้ ี่คอยป้ องกัน “จากความผิดบาปทั้งมวล และคําหมิ่น
ประมาททุกอย่ างจะโปรดยกโทษให้ มนุษย์ ได้ เว้ นแต่ คาหมิ่นประมาทพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์จะทรงโปรดยกโทษให้ มนุษย์ ไม่ ได้ ” (มธ.12:31)
การกล่าวคาหมิ่นประมาทแก่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เจ้านั้น ที่เรี ยกได้วา่ “จงใจ
และแข็งกร้ าวที่ จะต่อต้านความจริ ง เพราะพระเยซู ได้ทรงกล่ าวไว้ว่า “เพราะพระ
วิญญาณทรงเป็ นความจริ ง” (ยน.5:6) และความจงใจและความแข็งกร้าวนี้ เองที่คอย
ต่อต้านความจริ ง และคอยชักนามนุ ษย์ออกไป จากความอ่อนน้อมถ่อมตน และการ
สานึกในความผิด และถ้าไร้ซ่ ึ งความสานึ กผิดนี้ แล้วก็ไม่สามารถที่จะให้อภัยได้ ด้วย
เหตุน้ ีเองที่บาปของ “การหมิ่นประมาทต่อพระจิตเจ้า” จึงไม่สามารถที่จะให้อภัยได้
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เจ้า ได้ทรงเปิ ดเผยสาแดงองค์ต่อมนุ ษย์ในรู ปลักษณ์
ของนกพิราบที่เห็ นได้จากการปรากฏออกมา ขณะการเข้าศีล จุ่มของพระเยซู เจ้าที่
แม่น้ าจอร์ แดน และอีกครั้งหนึ่ งในวันที่ห้าสิ บหลังจากการเสด็จสู่ สรวงสวรรค์ของ
พระเยซู คริ สต์เจ้า ที่ขณะนั้นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เสด็จลงมาสถิ ตบนเหล่าสาวก
ของพระเยซูคริ สต์ ในรู ปของ ลิน้ ไฟ
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ส่ วนที่เก้าของบทสวดสัญลักษณ์ แห่ งความเชื่อ

9. (ข้า พเจ้า เชื่ อ ) ว่ า มี พ ระอาณาจั กหนึ่ งเดี ย ว ศั กดิ์ สิ ทธิ์ สากลและสื บ
เนื่องมาจากอัครสาวก
ในส่ วนที่ เก้า ของบทสวดสั ญลัก ษณ์ แ ห่ ง ความเชื่ อนี้ ได้ก ล่ า วไว้เกี่ ย วกับ
พระศาสนจักรแห่งพระคริ สต์เจ้า ที่องค์พระเยซูคริ สต์เจ้าได้ทรงสถาปนาก่อตั้งขึ้นมา
บนแผ่นดินโลกด้วยพระองค์เอง เพื่อที่จะชาระเหล่าคนบาป และรวบรวมพวกเขา เข้า
มาไว้ในพระเจ้า
ศาสนจักรนี้ เรี ยกรวมไปจนถึงชาวคริ สตจักรดั้งเดิ มทุก ๆ คน ที่ยงั มีชีวิตอยู่
และรวมไปถึ ง ผูท้ ี่ ล่ ว งลับ ไปแล้ว “เพราะว่า ผูท้ ี่ อ ยู่ใ นพระเจ้า แล้ว คื อ ผูท้ ี่ มี ชี วิ ต ”
(ลก.20:38) การรวมเข้ากับตัวเองระหว่างความเชื่ อและความรักในพระเจ้านั้น คือศีล
เริ่ มแรกแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีกรรมสาหรับชาวคริ สต์จกั รทุก ๆ คน
ชาวคริ สต์จกั รดั้งเดิ มออรโธด็อกซ์แต่ละคนนั้น ถูกเรี ยกว่าเป็ นสมาชิ กหรื อ
อวัยวะแห่ งศาสนจักรแห่ งพระคริ สต์เจ้า เพราะฉะนั้นเมื่อเรากล่าวว่า ได้ เชื่ อในพระ
จิตเจ้ าสากลหนึ่งเดียว และในศาสนจักรแห่ งพระสาวกเจ้ า ในที่น้ ี ภายใต้พระศาสนจักรหนึ่ งเดี ยวนั้น ได้ให้เหตุผลรวมไปจนถึ งมนุ ษย์ทุก ๆ คนที่มีความเชื่ อเป็ นหนึ่ ง
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เดี ยวกันในศาสนจักรแห่ ง คริ สตจัก รดั้ง เดิ มออร์ โธด็ อกซ์ ที่ ไม่ ใช่ เพี ย งสถานหรื อ
อารามสงฆ์ ที่เราเข้าไปสวดภาวนาต่อพระเจ้า หรื อที่เราเรี ยกกันว่าอารามแห่งพระเจ้า
พระเยซู คริ สต์เจ้า ทรงรั บเอามาซึ่ งสิ่ งที่ พระองค์ทรงสถาปนาขึ้ น และการ
ดู แ ลพระศาสนจัก รอัน ศัก ดิ์ สิ ทธิ์ โดยเหล่ า สาวก จากนั้ นก็ มี ผู ้รั บ ช่ ว งต่ อ โดย
พระสังฆราชผูเ้ ป็ นหัวหน้าสงฆ์ และโดยทางพวกท่านได้มีพระจิตเจ้าหนึ่งเดียวที่คอย
นาทางศาสนจักรแห่ งพระเจ้า มีพระเยซู คริ สต์เจ้า องค์ผเู ้ ป็ นหนึ่ งเดี ยวอย่างแท้จริ งที่
เป็ นหัวใจหลัก แห่ งพระศาสนจักรเจ้า โดยที่ ไม่มีใครอื่นใดนอกเหนื อจากพระองค์
พระเยซู คริ สต์เจ้าคือพระเศียร และพระศาสนจักรมี พระจิตเจ้าทรงสถิ ตอยู่กบั พระ
คริ สต์ ดังที่มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ที่วา่ “สามีเป็ นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์
เป็ นพระเศียรของคริ สตจักร ซึ่งเป็ นพระวรกายของพระองค์ และพระองค์ ทรงเป็ น
พระผู้ช่วยให้ รอดของคริสตจักร” (อฟซ.1:22-23, 5:23)
ท่า นอัค รทู ตเปาโลได้ก ล่ า วไว้ว่า “ถึ งกายนั้นเป็ นกายเดี ย ว ก็ยังมี อวัย วะ
หลายส่ วนก็ยังเป็ นกายเดี ยวกันฉั นใด พระคริ สต์ ก็ทรงเป็ นฉั นนั้น เพราะว่ าถึงเราจะ
เป็ นพวกยิว หรื อพวกกรี ก เป็ นทาสหรื อมิใช่ ทาสก็ตาม เราทั้งหลายได้ รับศีลล้ างบาป
มา โดยพระวิญญาณองค์ เดียวเข้ าเป็ นกายเดียวกัน และพระวิ ญญาณองค์ เดี ยวนั้น
ซาบซ่ านอยู่ในกายนั้น” (1คร.12:12-13) ดังนั้นพวกเรา (คือเหล่าชาวคริ สต์) ร่ างกาย
ของพระคริ สต์ (คือคริ สตจักร) และเราคือส่ วนหนึ่ งในร่ างกายของพระคริ สต์ ซึ่ งมี
พระองค์เ ป็ นพระเศี ย ร “ฝ่ ายท่ า นทั้ง หลายเป็ นกายของพระคริ ส ต์และต่ า งก็ เป็ น
อวัยวะของพระวรกายนั้น ” (1คร.12:27) พระเยซู ได้ทรงแบ่งสรรพระกายของ
พระองค์ออกไว้เป็ นส่ วน ๆ ส่ วนนี้ สาหรับสาวก ส่ วนนี้ สาหรับผูป้ ระกาศพระวจนะ
ส่ วนนี้ สาหรับผูบ้ นั ทึกพระคัมภีร์ ส่ วนนี้ สาหรับผูด้ ูแลคริ สตจักร และอาจารย์ผสู้ อน
แต่ละส่ วนปฏิ บตั ิ หน้าที่ กนั แตกต่างกันออกไป แต่สัมพันธ์ กนั บนพระวรกายเดี ยว
แห่ งพระคริ สต์เจ้า ซึ่ งก็คือศาสนจักรของพระองค์ “ของประทานของพระองค์ ก็คือ
ให้บางคนเป็ นอัครทูต บางคนเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ บางคนเป็ นผูเ้ ผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ
บางคนเป็ นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรี ยมธรรมิกชนให้เป็ นคนที่จะรับใช้ เพื่อ
เสริ มสร้างพระกายของพระคริ สต์ให้จาเริ ญขึ้น” (อฟส.4:11-12)
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พระคริ สต์เจ้าได้ท รงกล่ าวไว้ว่าศาสนจักรของพระองค์ไม่มีใครที่ จะมี ชัย
เหนื อได้ ศาสนจักรของพระองค์คือความนิ รันดรตลอดกาล “เราจะสร้ างคริ สตจักร
ของเราไว้ และพลังแห่ งความตายจะมีชัยต่ อคริ สตจักรนั้นก็หามิได้ ” (มธ.16:18) และ
พระองค์จะทรงสถิ ตอยู่กบั เราตลอดไป ดังที่พระองค์ได้มีพระดารัสไว้ว่า “สอนให้
เขาถือรั กษาสิ่ งสารพัดซึ่ งเราได้ สั่งพวกเจ้ าไว้ นี่ แหละเราจะอยู่กับเจ้ าทั้งหลายเสมอ
ไป จนกว่ าจะสิ ้นยุค” อาเมน (มธ.28:20)
ความจริ งแห่งพระเจ้าที่เป็ นคาสอนของพระองค์ ถูกเก็บรักษาไว้ให้เป็ นหนึ่ ง
เดี ยวของศาสนจักรแห่ งพระคริ สต์เจ้า “คริ สตจักรของพระเจ้ าผู้ดาํ รงพระชนม์ เป็ น
หลัก และรากแห่ งความจริ ง ” (1ทมธ.3:15) พระเยซู คริ สต์เจ้าเองได้ทรงตรัสไว้ว่า
“พระผู้ปลอบประโลมหรื อพระผู้ช่วยคื อพระจิ ตเจ้ า (พระวิ ญญาณบริ สุทธิ์ แท้ ) ซึ่ ง
พระบิ ดาจะทรงใช้ มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่ านทั้งหลายทุกสิ่ ง และจะให้
ท่ านทั้งหลายระลึกถึงทุกสิ่ งที่ เราได้ กล่ าวไว้ แก่ ท่านแล้ ว ” (ยน. 14:26)
พระจิต
เจ้า “จะทรงสถิตอยู่กับพวกท่ านชั่วนิจนิรันดร์ ” (ยน. 14:16)
ผูใ้ ดที่สารภาพบาปกับศาสนจักรผูน้ ้ นั ก็ได้มีการสารภาพต่อพระคริ สต์เจ้า
ด้วยเช่ นกัน และถ้าใครที่ ไม่ยอมสารภาพต่อและมีการปฏิ เสธในศาสนจักร ผูน้ ้ นั ก็
ปฏิเสธในองค์พระคริ สต์เจ้าด้วยเช่นกัน พระเยซู คริ สต์เจ้าเองได้ทรงกล่าวไว้วา่ “ถ้ า
ท่ านปรารถนาจะเข้ าไปในชี วิตนิรันดร์ ก็ให้ ถือรั กษาพระบัญญัติไว้ ” (มธ. 19:17)
พระคริ สตจักรเจ้ามีความเป็ นหนึ่ งเดี ยว เพราะว่าในที่น้ ี มีเพียงพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เพียงองค์เดี ยว โดยมีพระบิดาเจ้าและพระจิตเจ้า ร่ วมเป็ นหนึ่ งเดี ยวกับพระ
คริ สต์เจ้า มีกายเดียวและพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนมีความหวังอันเดียวที่เนื่องใน
การที่ ทรงเรี ยกท่าน มีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เดี ยว ความเชื่ อเดียว ศีลล้างบาปหนึ่ ง
เดียว พระเจ้าองค์เดียวผูเ้ ป็ นพระบิดาของคนทั้งปวง ผูท้ รงอยูเ่ หนือคนทั้งปวง และทัว่
คนทั้งปวง และในคนทั้งปวง ความสาคัญเพียงสิ่ งเดี ยวแห่ งศาสนจักรคือ ส่ องแสง
ธรรมแก่ จิ ต ใจของมนุ ษ ย์ ดัง เช่ น ค าสอนแห่ ง พระผู ้เ ป็ นเจ้า และพิ ธี ก รรมของ
คริ สตจักร เพราะว่าศาสนจักแห่ งพระคริ สต์เจ้าจะถูกแยกออกจากกันหรื อว่าถูกแบ่ง
ออกเป็ นส่ ว น ๆ นั้น ไม่ ส ามารถที่ จ ะเป็ นไปได้ ในที่ แ ห่ ง นี้ สามารถที่ จ ะท าการ
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แบ่งแยก หรื อแตกตัวออกเป็ นฝ่ าย ๆ นั้น ทาได้โดยผูท้ ี่ไม่น้อมรับในพระคริ สต์เจ้า
และไม่ประพฤติตามขนบธรรมเนี ยมของสังคมไม่มีพระองค์อยูใ่ นความเชื่ อเท่านั้น
โดยที่พวกเขาละถอยตัวเองออกจากพระวรกายแห่ งพระคริ สต์เจ้าผูม้ ีความเป็ นหนึ่ ง
เดียว โดยที่พระศาสนจักรแห่งพระคริ สต์เจ้าไม่มีทางที่จะศูนย์สลายไปจากความเป็ น
หนึ่ งเดี ยวแห่ งศาสนจักรของพระองค์ ความเป็ นหนึ่ งเดี ยวของพระศาสนจักรแห่ ง
พระคริ สต์เจ้านี้ได้รวบรวมมนุ ษย์ทุก ๆ คนเข้าไว้ในพระองค์ “จงเพียรพยายามให้ คง
ความเป็ นนํ้า หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น ซึ่ ง พระวิ ญญาณทรงประทานนั้นด้ วยสั นติ ภาพเป็ น
พันธนะ” (อฟซ.4:3)
การยังคงมีอยูซ่ ่ ึ งส่ วนของคริ สตจักรดั้งเดิมออร์ โธด็อกซ์ทอ้ งที่
ดังเช่น
คริ สตจักรเยรู ซาเลม คริ สตจักรคอนสแตนติโนเปิ ล คริ สตจักรอันติโอก คริ สตศาสน
จักรอเล็กซานเดรี ย คริ สตจักรรัสเซี ย และส่ วนอื่น ๆ ที่ยงั คงไม่มีการทาลายลงซึ่ ง
ความเป็ นหนึ่งเดียวของพระคริ สตจักร เพราะว่าในศาสนจักรแห่งนี้มีความเป็ นหนึ่ง
เดียวของพระคริ สต์เจ้า (ที่เป็ นสากล) ทุกคนมีความเสมอภาคต่ อการปฏิญาณตนต่ อ
พระคริสต์ เจ้ า มีสังคมในการร่ วมสวดภาวนาต่ อพิธีกรรมของพระผู้เป็ นเจ้ า
ศาสนจักรของพระคริ สต์เจ้ามี ความศักดิ์สิทธิ์ เพราะว่าสถานที่แห่ งนี้ ได้รับ
การชาระให้บริ สุทธิ์ โดยพระเยซูคริ สต์เจ้า ความทนทุกข์ทรมานของพระองค์ คาสอน
แห่ งพระผูเ้ ป็ นเจ้าของพระองค์ได้ถูกสถาปนาขึ้นด้วยความศักดิ์ สิทธิ์ แห่ งพิธีกรรม
ของพระองค์เอง ที่ได้ทรงประทานพระพรแห่ งพระจิตเจ้าแก่ผทู ้ ี่เชื่ อในพระองค์ พระ
คริ สต์เจ้าทรงรักพระศาสนจักรของพระองค์ ดังเช่น “ฝ่ ายสามีก็จงรั กภรรยาของตน
เหมือนอย่ างที่พระคริ สต์ ทรงรั กคริ สตจักรของพระองค์ และทรงประทานพระองค์ เอง
เพื่ อคริ สตจักร เพื่ อจะได้ ทรงทําให้ คริ สตจักรบริ สุทธิ์ โดยการชําระด้ วยนํา้ และพร
วจนะ” (อฟซ. 5:25-26)
ความศักดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักร ไม่ทาร้ายชาวคริ สต์ที่มีบาปในตัวเอง แต่
ว่าศาสนจักรแห่งพระคริ สต์เจ้านั้นตลอดเวลาได้ช่วยชาระความผิดบาปของเหล่ามวล
มนุ ษย์ด้วยพิธี ก รรมอันศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ผ่านการสานึ กผิดและจานนตนของผูท้ ี่ เข้ามาหา
พระองค์ แต่ถา้ ใครที่ยงั ถือทะนงตนในความยิ่งยะโยในบาปของตัวเองอยู่ ผูน้ ้ นั ก็จะ
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เห็ นได้ว่า ได้ล ะสภาพแห่ ง ความเชื่ อในพระศาสนจัก รแห่ ง พระคริ ส ต์เจ้า ไปโดย
ปริ ยายแล้ว
ศาสนจักรแห่งพระคริ สต์เจ้ามีความเป็ น สากลหนึ่งเดียว สากลที่มีความเป็ น
หนึ่งเดียวแห่งความเชื่ออันเที่ยงธรรมของเหล่าชาวคริ สตจักรออร์ โธด็อกซ์ด้ งั เดิม ทั้ง
การสานสัมพันธ์ เข้าไว้ซ่ ึ งความเชื่ อและความรั กในพระคริ สต์เจ้า และพระพรแห่ ง
พระจิ ต เจ้า ความสากลแห่ ง พระศาสนจัก รนี้ ไร้ ซ่ ึ งการแบ่ ง แยก, ขอบเขตและ
พรมแดน ไร้ซ่ ึ งเวลา, ไร้ ซ่ ึ งเชื้ อชาติ และในพระศาสนจักรแห่ งนี้ ได้รวมไว้ซ่ ึ งความ
ศรัทธาอันแท้จริ งและความถูกต้องทั้งปวงแห่ งสากล เพราะศาสนจักรนี้ ได้คือความ
สากลแห่งชาวคริ สตจักรทั้งปวงเป็ นหนึ่งเดียว
ความเป็ นหนึ่ งเดี ยวแห่ งความศักดิ์ สิ ทธิ์ สากลแห่ งพระศาสนจักรแห่ งพระ
คริ สต์เจ้านี้ กล่าวได้วา่ เป็ น ศาสนจักรแห่ งอัครสาวกของพระคริสต์ เจ้ า เพราะว่าพระ
เยซู เจ้าได้ทรงเผยแพร่ และยืนยันในคาสอนของพระองค์ผ่านทางเหล่าพระอัครทูต
ของพระองค์ ผูท้ ี่ได้รับช่วงต่อจากพระองค์ และพวกท่านยังคงเก็บรักษาไว้ซ่ ึ ง ส่ วน
สาคัญของ หลักของคาสอน แห่งพระเยซูเจ้ายังคงอยู่ เพราะว่าศาสนจักรยังคงมีความ
ต่อเนื่ องและไม่เปลี่ยนแปลง และเหล่าอัครทูตยังเป็ น ผู้รับช่ วง ต่อมาซึ่ งเป็ นพระพร
แห่ งพระจิตเจ้า โดยผ่านทางพิธีกรรมอันศักดิ์ สิทธ์แห่ งการวางมือบนศีรษะของพวก
ท่าน
เหล่าพระอัครทูต ผูไ้ ด้รับมาซึ่ งพระพรอันศักดิ์สิทธิ์ จากพระจิตเจ้าในวันที่ห้า
สิ บหลังจากการเสด็จขึ้นสู่ สรวงสวรรค์ของพระเยซู เจ้า (วันเพนเทคอสต์) ที่ได้ทรง
ประทานผ่านมายังพวกท่าน โดยพิธีกรรมอันศักดิ์ สิทธิ์ แห่ งการวางมือบนศีรษะของ
ผูน้ าแห่งคริ สตศาสนจักร จะเห็นได้วา่ ตอนนี้คริ สตจักรแห่ งพระเยซู เจ้าได้รับช่วงการ
ดูแลโดยเหล่าอัครทูตของพระองค์ และผูน้ าแห่งสงฆ์ (สังฆราช)
อานาจสู งสุ ดแห่ งพระศาสนจักรของพระคริ สต์เจ้า เป็ นของศาสนจักรสากล
โดยมี ผูน้ าหลักแห่ งศาสนจักรสากลเป็ นผูด้ ู แลคื อ องค์พระอัครสังฆราชแห่ งเมื อง
รองลงมาก็คือ สังฆมณฑลแห่งเมืองย่อย และหัวหน้าสงฆ์ผเู ้ ป็ นดังสังฆราชแห่ งเมือง
นั้น ๆ
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ความเป็ นหนึ่ งเดี ยว, ความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ , ความเป็ นพระศาสนจัก รสากล
และศาสนจักรแห่ งอัครสาวกแห่ งพระคริ สต์เจ้า ยังกล่าวได้อีกอย่างหนึ่ งว่า ออร์ โธด็อกซ์ หรื อ ศาสนจักรดั้งเดิม เพราะว่าพระศาสนจักรนี้ อยู่ภายใต้การชักนาของ
พระจิตเจ้า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีความถูกต้อง และ การสรรเสริ ญนี้ ได้ถูกเก็บรักษา
ไว้ซ่ ึ ง คาสอนแห่งพระเยซูคริ สต์เจ้า ทีค่ ่ ูควรแห่ งการสรรเสริญอย่ างถูกต้ องในพระเจ้ า

ส่ วนที่สิบของบทสวดสัญลักษณ์ แห่ งความเชื่อ

10. ข้ าพเจ้ าประกาศว่ามีเพียงศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพือ่ อภัยบาป
ในส่ วนที่สิบของบทสวดสัญลักษณ์แห่ งความเชื่ อ กล่าวไว้เกี่ยวกับพิธีกรรม
ศีลล้างบาปและพิธีกรรมย่อย
พระเยซู คริ สต์เจ้า ได้ส่งเหล่าพระสาวกของพระองค์ออกไปเทศนาและได้
ทรงตรัดสั่งไว้วา่ “เหตุฉะนั้นเจ้ าทั้งหลายจงออกไปสั่ งสอนชนทุกชาติ ให้ เป็ นสาวก
ของเรา ให้ รั บ ศี ล ล้ า งบาปในพระนามแห่ งพระบิ ด า พระบุ ต ร และพระจิ ต อั น
ศักดิ์สิทธิ์ สอนให้ เขาถือรั กษาสิ่ งสารพัดซึ่ งเราได้ สั่งพวกท่ านไว้ นี่ แหละเราจะอยู่กับ
ท่ านทั้งหลายเสมอไป จนกว่ าจะสิ ้นยุค ” (มธ. 28:19-20) สิ่ งนี้ เองที่พระองค์ได้ทรง
แสดงไว้อย่างกระจ่างชัดว่า พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ น้ นั ได้ถูกเริ่ มก่อตั้งไว้กบั เหล่าสาวก
ของพระองค์ รวมถึงพิธีกรรมอื่น ๆ ด้วย
การให้ ค วามหมายของพิ ธี ก รรมนั้น ดัง ความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ แห่ ง ผลสั ม ฤทธิ์
พิธีกรรม จะมีเกิดขึ้นเป็ นความอัศจรรย์อนั ลึกลับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
แต่มนุ ษย์สามารถสัมผัสได้ด้วยพลัง แห่ งพระพรอันศัก ดิ์ สิ ทธิ์ จากพระจิ ตเจ้า ที่ ส่ ง
มอบให้แก่มนุษย์ หรื อจากพลังแห่งพระพรจากพระผูไ้ ถ่ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
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พิธีกรรมแห่พระคริ สตจักรดั้งเดิมออร์ โธด็อกซ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ นั้น ประกอบไป
ด้วย เจ็ดพิธีกรรมด้ วยกัน คื อ พิธี กรรมศี ลล้ า งบาป, พิธี กรรมแห่ งศี ลเจิมน้ามัน
ศักดิ์สิทธิ์, พิธีกรรมศีลสารภาพบาป, พิธีกรรมศีลมหาสนิท, พิธีกรรมศีลมงคล
สมรส, พิธีกรรมศีลอุปสมบท, และพิธีกรรมศีลเสกเจิมนา้ มันศักดิ์สิทธิ์
ในบทสวดสั ญลัก ษณ์ แห่ ง ความเชื่ อนี้ มี ก ารราลึ ก ไว้แ ค่ เพี ย งศี ล ล้า งบาป
เท่านั้น ก็เพราะว่าศีลล้างบาปนี้ คือศี ลแรกเริ่ มที่ เป็ นประตูไปสู่ คริ สตจักรแห่ งพระ
คริ สต์เจ้า หลังจากการรับศีลล้างบาปนี้ เท่านั้น ถึงจะเข้าสู่ การรับศีลในพิธีกรรมอื่น ๆ
ของคริ สตจักรได้
นอกเหนือจากนี้แล้วในช่วงเวลาของการทาสัญลักษณ์เครื่ องหมายแห่ งความ
เชื่ อ ได้มีขอ้ คัดค้านและข้อข้องใจ ว่า มีใครบางคนที่ ไม่ปฏิ บตั ิ ตาม ดังตัวอย่างเช่ น
เหล่าผูน้ อกรี ต ที่หวนกลับมาในศาสนจักรอีกครั้ง รับศีลล้างบาปเป็ นครั้งที่สอง แต่
คริ สตจักรสากลได้เผยไว้ให้เห็นว่า การประกอบพิธีศีลล้างบาปนั้นจะกระทาขึ้นบน
ตัวบุคคลผูห้ นึ่ งเพียงครั้งเดี ยวในชี วิตนี้ เท่านั้น นั้นคื อเหตุ ผลที่ว่าทาไม ในบทสวด
สัญลักษณ์แห่งความเชื่ อจึงได้เขียนไว้วา่ “ข้าพเจ้าขอสารภาพรับศีลล้างบาปนี้ เพียง
หนึ่งเดียว เท่านั้น”

พิธีกรรมศีลล้างบาป The Mystery of Baptism
พิธีกรรมแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ของศีลล้างบาป คือผูท้ ี่เชื่ อในพระเจ้าเข้ารับการ
จุ่ ม ตัว ทั้งร่ างกายลงไปในน้า สามครั้ ง ไปพร้ อม ๆ กับ การกล่ าวพระนามพระไตร
ลัก ษณ์ เจ้า คื อ ในนามแห่ งพระบิ ด า อาเมน และพระบุ ตร อาเมน และพระจิ ต อัน
ศักดิ์สิทธิ์ อาเมน เพื่อขอชาระจากบาปแต่ครั้งเริ่ มแรก และจากบาปที่มีอยูท่ ้ งั หลายทั้ง
ปวง และบาปที่เคยทามาแต่ครั้งก่อน ก่อนที่จะเข้ารับศีลล้างบาป และเป็ นการ กาเนิด
ใหม่ ในพระพรแห่งพรจิตเจ้า ที่ได้รับมาซึ่ งชี วิตใหม่แห่ งฝ่ ายจิตวิญญาณ (การกาเนิ ด
ใหม่แห่งจิตวิญญาณ) และได้ทาการเข้าเป็ น สมาชิกแห่ งพระคริสตจักร ซึ่ งได้มีส่วน
ในพระคุณาธิ การแห่งราชอาณาจักรแห่งพระคริ สต์เจ้า
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พิธีศีลล้างบาปนี้ ได้ทาการสถาปนาขึ้นโดยพระเยซู คริ สต์เจ้าของพวกเราเอง
พระองค์ท รงกระท าให้ พิ ธี ศี ล ล้า งบาปนี้ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ด้ว ยการใช้พ ระองค์เ องเป็ น
แบบอย่า งในการรั บ ศี ล ล้า งบาปจากท่ า นยอห์ นผูใ้ ห้บพั ติ ศมา หลัง จากนั้นก่ อนที่
พระองค์จะทรงเสด็จขึ้นสู่ สรวงสวรรค์ พระองค์ได้ทรงสั่งแก่เหล่าสาวกของพระองค์
ไว้ดว้ ยว่า “เหตุฉะนั้นเจ้ าทั้งหลายจงออกไปสั่ งสอนชนทุกชาติ ให้ เป็ นสาวกของเรา
ให้ พวกเขารั บศีลล้ างบาปในพระนามแห่ งพระบิดา และพระบุตร และพระจิ ตอันศักดิ์
สิ ทธ์ ” (มธ.28:19)
พิธีศีลล้างบาปนี้ จาเป็ นสาหรับทุก ๆ คนที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่ วมเป็ น
ส่ วนหนึ่งของสมาชิกแห่ งคริ สตจักรของพระคริ สต์เจ้า ดังที่มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ที่
พระเยซูทรงตรัสว่า “เราบอกความจริ งแก่ ท่านว่ า ถ้ าผู้ใดไม่ ได้ บังเกิดใหม่ จากนํา้ และ
พระวิญญาณผู้นั้นจะเข้ าในแผ่ นดินของพระเจ้ าไม่ ได้ ” (ยน.3:5)
สาหรั บผูท้ ี่ ต้องการเข้า รั บในพิ ธีศีล ล้า งบาปนั้นจะต้องมี ค วามเชื่ อในพระ
คริ สต์เจ้า และมีความสานึกในการกลับใจใหม่

จงออกไปสั่ งสอนชนทุกชาติ ให้ เป็ น
สาวกของเรา ให้ พวกเขารั บศีลล้ างบาป
ในพระนามแห่ งพระบิดา และพระบุตร
และพระจิตอันศักดิ์สิทธิ์ (มธ.28:19)

ขอล้ างบาปแก่ ทาสแห่ งพระผู้เป็ นเจ้ า
(ชื่ อ)ในนามแห่ งพระบิดา อาเมน และ
พระบุตรอาเมน และพระจิตอัน
ศักดิ์สิทธิ์ อาเมน
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ในคริ สตจักรดั้งเดิ มออร์ โธด็อกซ์ น้ นั จะประกอบพิธีศี ลล้างบาปแก่ เด็ก ที่
ผูป้ กครอง และผูป้ กครองอุปถัมภ์ของเด็กมีความเชื่อในพระคริ สต์เจ้าเท่านั้น ด้วยเหตุ
นี้ เองที่จาเป็ นจะต้องมีผปู ้ กครองรับอุปถัมภ์แห่ งศีลล้างบาปในโบสถ์ ที่ไม่ใช่พ่อแม่
ตัวจริ ง แต่อาจจะเป็ นใครก็ได้ ที่เป็ นญาติมิตรหรื อคนรู้จกั เพื่อที่จะเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์ และ
ช่ วยเหลื อและเอาใจใส่ ทางด้า นความเชื่ อและคาสอนที่ ถู กต้องแห่ ง พระคริ ส ต์เจ้า
จนกว่า เด็ ก นั้น จะเติ บ โตเป็ นชาวคริ ส ต์ที่ ดี ต่ อ ไป ในภาระหน้า ที่ ข องผูป้ กครอง
อุ ปถัมภ์แห่ งศี ลล้างบาปนี้ จะเป็ นบาปอย่างยิ่งถ้าผูป้ กครองอุ ปถัมภ์น้ นั ปล่ อยปละ
ละเลย ในหน้าที่การเป็ นผูอ้ ุ ปถัมภ์ทางศาสนาแก่ บุตรอุ ปถัมภ์ของตน พระคุ ณแห่ ง
พระพรที่ ไ ด้รับ มาซึ่ ง ความเชื่ อของบุ ค คลผูอ้ ื่ นนั้น มี ป รากฏให้เห็ นแก่ เราในพระ
คัมภีร์ ที่พระคริ สต์ได้ทรงรักษาคนเป็ นง่อยให้หาย “เมื่อพระเยซู ทรงเห็นความเชื่ อ
ของเขาทั้งหลาย พระองค์ จึงทรงตรั สกับคนง่ อยว่ า ลูกเอ๋ ยบาปของเจ้ าได้ รับการอภัย
แล้ ว” (มก.2:5)
บางนิกายมีความเห็นว่า ไม่ควรอย่างยิง่ ที่จะประกอบพิธีศีลล้างบาปแก่เด็ก ที่
ยัง ไร้ เ ดี ย งสา และได้มี ก ารกล่ า วหาต่ อ คริ ส ตจัก รดั้ง เดิ ม ออร์ โ ธด็ อ กซ์ ว่ า มี ก าร
ประกอบพิธีต่อเด็กที่ยงั ไร้เดียงสา แต่สาระหลักของการประกอบพิธีศีลล้างบาปแก่
เด็กนั้นกระทาขึ้นเพื่อที่ว่า ในธรรมเนี ยมพิธีแห่ งศีลล้างบาปของพันธสัญญาเดิมนั้น
เด็ ก ที่ มี อ ายุ แ รกเกิ ด ได้แ ปดวัน ต้อ งเข้า พิ ธี สุ ห นัต (การตัดหนัง หุ ้มปลายองคชาติ
สาหรับเด็กชายเท่านั้น) “ในพระองค์ นั้น ท่ านได้ รับพิ ธีเข้ าสุ หนัตที่ มือมนุษย์ มิได้
กระทํา โดยที่ท่านได้ สละกายเนือ้ หนังเสี ยในการเข้ าสุหนัตแห่ งพระคริ สต์ และได้ ถูก
ฝั งไว้ กับพระองค์ ในพิธีศีลล้ างบาปมาแล้ ว และในพิธีนั้นท่ านได้ ฟื้นขึน้ มาจากความ
ตายกับพระองค์ โดยเชื่ อในการกระทําของพระองค์ ผ้ ูได้ ชุบพระองค์ ให้ เป็ นขึน้ มา”
(คส.2:11-12) และเหล่าพระสาวกของพระเยซู ได้ทาการประกอบพิธีศีลล้างบาปแก่
ครอบครัวที่มีบุตรอย่างไร้ ความสงสัย เด็กในวันนี้ ก็คือผูใ้ หญ่ในวันหน้า สามารถมี
บาปอันเป็ นที่ตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องให้พวก
เขาได้รับศี ล ล้างบาปจากพิ ธี กรรมทางศาสนาแห่ งพระคริ ส ต์เจ้าที่ หลังจากนั้นจะ
ได้รับพระพรจากพระจิตเจ้าเพื่อชาระมลทินทั้งปวงของพวกเขา
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พระเยซูคริ สต์เจ้าเองได้ทรงตรัสไว้วา่ “จงยอมให้ เด็กเล็ก ๆ เข้ ามาหาเรา อย่ า
ห้ ามเขาเลย เพราะว่ าแผ่ นดินของพระเจ้ าย่ อมเป็ นของคนเช่ นเด็กเหล่ านั้น (ลก.18:16)
พิธีกรรมของศีลล้างบาปนั้น คือการให้กาเนิ ดใหม่แก่จิตวิญญาณ ทุกคนเกิด
มาได้แค่เพียงครั้งเดียว การรับศีลล้างบาปก็ควรจะมีแค่ครั้งเดียวเช่นกัน “มีกายเดียว
และมีพระจิตเจ้ าองค์ เดียวเหมือนมีความหวังใจอันเดียว ที่เนื่องในการที่ ทรงเรี ยกท่ าน
มีองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าองค์ เดียว ความเชื่ อเดียว และศีลล้ างบาปเดียวเท่ านั้น ” (อฟซ. 4:45)
พิธีกรรมแห่ งศีลการเจิมนา้ มันอันศักดิ์สิทธิ์ The Mystery of Chrismation
พิธีกรรมของศีลการเจิมน้ ามันนั้น คือการส่ งผ่านความศักดิ์สิทธิ์ แห่ งพระจิต
เจ้าแก่ผทู ้ ี่เชื่ อในพระคริ สต์เจ้า ศีลเจิมนี้ คือการมอบพลังแห่ งความศักดิ์ สิทธิ์ แห่ งพระ
จิตเจ้า เพื่อความสงบสุ ขทางด้านจิตวิญญาณแก่ชาวคริ สต์ทุกคน
เกี่ยวกับการได้รับมาซึ่ งพระพรแห่ งพระจิตเจ้า องค์พระเยซู คริ สต์เจ้าเองได้
ทรงตรัสกล่าวไว้วา่ “ผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคาํ เขียนไว้ แล้ วว่ า แม่ นา้ํ ที่ มีนา้ํ ธํารงชี วิต
จะไหลออกมาจากภายในผู้นั้น (คื อ ออกมาจากจิ ตใจของคนผู้นั้น ) สิ่ งที่ พระเยซู ตรั ส
นั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่ งผู้ที่วางใจในพระองค์ จะได้ รับ เหตุว่ายังไม่ ได้ ประทาน
พระวิญญาณให้ เพราะพระเยซูยงั มิได้ ประสบเกียรติกิจของพระองค์ ” (ยน.7:38-39)
ท่านอัครสาวกเปาโลได้กล่ าวไว้ว่า “ผู้ซึ่งทรงตั้งเรากับท่ านทั้งหลายไว้ ใน
พระคริ สต์ และได้ ทรงเจิ มเราไว้ นั้นก็คือพระเจ้ า และพระองค์ ได้ ทรงประทับตราเรา
และประทานพระจิตศักดิ์สิทธิ์ ไว้ ในใจของเราเป็ นมัดจําด้ วย” (2คร.1:21-22)
พระพรแห่ งพระจิ ตเจ้าจาเป็ นสาหรับชาวคริ สต์ทุก ๆ คนที่เชื่ อในพระเยซู
คริ สต์เจ้าพระบุตรแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า และพิธีศีลเจิมพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ นี้ เองที่มี
พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นตราประทับแห่ งกาลังทางด้านจิตวิญญาณสาหรับพวกเราทุก ๆ คน
(และยังมีบุคคลคัดสรรพิเศษบางคน เช่น ผูเ้ ผยพระวจนะ, อัครทูต, และกษัตริ ย ์ ที่
ได้รับพระพรศีลเจิมแห่งวิญญาณบริ สุทธิ์ อนั สู งส่ งแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า)
ตั้งแต่สมัยโบราณกาลมาแล้ว ที่พิธีศีลเจิมพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ที่กระทา
กันของเหล่ า นักบุ ญและสาวกของพระเยซู ค ริ ส ต์เจ้า นั้น ประกอบพิ ธี ก ันโดยการ
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วางมือบนศีรษะของอีกคน “เมื่อพวกอัครทูตซึ่ งอยู่ในกรุ งเยรู ซาเลมได้ ยินว่ าชาว
สะมาเรี ยนได้ รั บพระวจนะของพระเจ้ า แล้ ว จึ ง ให้ เปโตรกั บ ยอห์ นไปหาเขา
ครั้ นเปโตรกับ ยอห์ นไปถึ งก็อธิ ฐานเผื่ อเขา เพื่ อให้ เขาได้ รับพระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์
ด้ วยว่ าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ยงั ไม่ ได้ เสด็จลงมาสถิตกับผู้ใด เป็ นแต่ เพี ยงการได้ รับศี ล
ล้ างบาปในพระนามแห่ งพระเยซู คริ สต์ เจ้ าเท่ านั้น เปโตรกับยอห์ นจึ ง วางมือบนเขา
แล้ วเขาทั้งหลายก็ได้ รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” (กจ.8:14-17, 19:2-6) แต่หลังจากสิ้ นสุ ด
ศตวรรษที่หนึ่ งแล้ว พิธีศีลเจิมพระวิญญาณอันศักดิ์ สิทธิ์ นั้น เปลี่ ยนมาประกอบพิธี
กันโดยใช้น้ ามันเสกศักดิ์สิทธิ์ เจิม แทนการวางมือบนศีรษะ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง
ในหนังสื อพระคัมภี ร์พนั ธสัญญาฉบับเดิ ม สาเหตุเป็ นเพราะว่าเหล่าสาวกของพระ
คริ สต์ไม่มีเวลาพอที่จะประกอบพิธีวางมือแห่ งการส่ งผ่านพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์
ได้ทนั กาล
น้ ามันเสกศักดิ์สิทธิ์ นี้ เป็ นน้ ามันบริ สุทธิ์ คัดสรรชนิ ดพิเศษ ที่นามาประกอบ
พิธีเสกขอพรจากพระจิตเจ้า ที่กระทาพิธีโดยหัวหน้าสงฆ์ เพื่อที่หลังจากนี้ จะสามารถ
นาไปประกอบพิธีศีลเจิมน้ ามันศักดิ์สิทธิ์ แก่ชาวคริ สต์ศาสนิกชนได้ต่อไป
ในช่วงเริ่ มแรกนั้นพิธีเสกน้ ามันขอพระพรจากพระจิตเจ้าจะประกอบพิธีโดย
เหล่าพระสาวกและผูร้ ับช่ วงต่อจากพระสาวก หรื อพระสังฆราช และปั จจุบนั นี้ พิธี
เสกน้ ามันศักดิ์ สิทธิ์ นี้ จะสามารถกระทาได้โดยสังฆราชเท่านั้น ซึ่ งน้ ามันเสกนี้ จะมี
ความศักดิ์ สิทธิ์ แห่ งพระพรจากพระจิตเจ้าได้ ก็ต่อเมื่อได้รับการเสกขอพรของเหล่า
พระสังฆราชเท่านั้น และพิธีการเจิมน้ ามันศักดิ์สิทธิ์ ให้แก่ชาวคริ สเตียนนั้นสามารถ
กระทาได้โดยบาทหลวงชาวคริ สเตียนทุกคน
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นักบุญอัครสาวก เปโตร และ ยอห์น ได้ประกอบพิธี บาทหลวงชาวคริ สเตียนประกอบพิธีเจิมน้ ามันศักดิ์สิทธ์เป็ น
ขอพระพรจากพระจิตเจ้าและวางมือบนศีรษะของพวก สัญลักษณ์กางเขนบนศีรษะของชาวคริ สเตียน เพื่อเป็ นการ
ผูเ้ ผยพระวจนะใหม่แห่งพระเจ้า เพื่อให้พวกเขาได้รับ ประทับตราพลังแห่งพระจิตเจ้าลงไปในจิตใจของชาวคริ สต์
อาเมน
พระวิญญาณบริ สุทธิ์

มีชาวคริ ส เตี ยนไม่กี่คนที่ เรี ยกพิธีศีลเจิ มน้ ามันศักดิ์ สิ ทธิ์ นี้ ว่า “วันที่ ห้าสิ บ
แห่ งการเสด็จลงมาสถิตของพระจิตเจ้ า แก่ ชาวคริ สเตียนทุก ๆ คน”
อธิบายเพิม่ เติม: พิธีศีลเจิมน้ ามันศักดิ์สิทธิ์ น้ ีจะกระทาขึ้นบนตัวบุคลที่เป็ น
ชาวคริ สต์เตียนเพียงครั้งเดียว ในชีวติ เขาเท่านั้น
พิธีศีลสารภาพบาป The Mystery of Confession
ความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของพิ ธี ศี ล สารภาพบาปนี้ อยู่ ที่ ชาวคริ ส ต์ศ าสนิ ก ชนจะ
สารภาพ (กล่าวเปิ ดเผยออกมาเป็ นคาพูด) ความในใจที่เป็ นบาปของตัวเอง ต่อพระผู้
เป็ นเจ้าโดยมีบาทหลวงชาวคริ สเตียนเป็ นสื่ อของพระเยซูคริ สต์เจ้า เป็ นผูร้ ับบาปและ
ให้อภัยบาปแก่คนผูน้ ้ นั
พระเยซูคริ สต์เจ้าได้ให้อานาจในการอภัยในบาปนี้ ของพระองค์แก่เหล่าพระ
สาวกของพระองค์ และอานาจในการให้อภัยในบาปของพวกท่านนี้ เอง ก็ได้ส่งผ่าน
ทอดมายังเหล่าบาทหลวงชาวคริ สเตียนในปั จจุบนั นี้ “ครั้ นพระองค์ ตรั สดังนั้นแล้ ว
จึ งทรงระบายลมหายใจออกเหนื อเขา และตรั สกับเขาว่ า จงรั บพระวิญญาณบริ สุทธิ์
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เถิ ด ถ้ าท่ านจะให้ อภัยยกความผิดบาปของผู้ใด ความผิ ดบาปของผู้นั้นจะถูกยกให้
อภัยเสี ย และถ้ าท่ านจะให้ ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใด ความผิดบาปจะติดอยู่กับผู้นั้น ”
(ยน.20:22-23)
ยอห์นผูใ้ ห้ศีลล้างบาป ได้ปรากฏตัวในถิ่นทุรกันดาร ท่านได้ประกาศเทศนา
ให้ผคู ้ นกลับใจเสี ยใหม่ และให้รับศีลล้างบาป เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปเสี ย
คนทัว่ แคว้นยูเดี ยกับชาวกรุ งเยรู ซาเล็มได้พากันออกไปหายอห์นสารภาพความผิด
บาปของตน และได้รับ ศี ลล้า งบาปจากท่ านในแม่ น้ า จอร์ แดน ท่า นได้ตระเตรี ย ม
การณ์และผูค้ นต่อการรับการเสด็จมาของพระผูไ้ ถ่ และได้เทศนาไว้วา่ “ภายหลังเรา
จะมีพระองค์ ผ้ หู นึ่งเสด็จมา ทรงมีอิทธิ ฤทธิ์ ยิ่งกว่ าเราอี ก ซึ่ งเราไม่ ค่ ูควรแม้ จะน้ อมตัว
ลงแก้ สายฉลองพระบาทให้ พระองค์ เราให้ เจ้ าทั้ งหลายรั บศี ลล้ างบาปด้ วยนํา้ แต่
พระองค์ นั้นจะให้ เจ้ าทั้งหลายได้ รับศีลล้ างบาปด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” (มก.1:7-8)
เหล่านักบุญอัครทูตของพระเยซู ได้รับอานาจในการอภัยบาปนี้ จากพระเยซู
คริ สต์เจ้า และได้ประกอบพิธีศีลสารภาพบาป “มีหลายคนที่ เชื่ อแล้ วได้ มาสารภาพ
และเปิ ดเผยว่ า เขาได้ ใช้ เวทมนต์ ” (กจก.19:18)
ในการรับการยกโทษในความผิดบาป (การให้อภัยในบาป) จากการสารภาพ
บาปของตนนั้น จาเป็ นจะต้องมีการสานึ กและให้อภัยต่อทุก ๆ คนที่ทาความขุ่นเคือง
แก่เรา ที่ออกมาจากใจจริ ง มีความแน่วแน่ที่จะละจากกิเลสและตัณหาแห่ งบาปจริ ง ๆ
โดยสารภาพออกมาเป็ นคาพูดเกี่ยวกับบาปที่ได้กระทาหรื อคิดไป มีความตั้งมัน่ ที่จะ
ปรับปรุ งตนเอง และประพฤติตนอยู่ในพระบัญญัติและมีความเชื่ อในพระเยซู คริ สต์
เจ้า และหวังใจในพระเมตตาของพระองค์อยูต่ ลอดชัว่ ชีวติ
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“จงรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เถิด ถ้าท่านจะยกความผิด
บาปของใคร ความผิดบาปนั้นจะถูกยกเสี ย และถ้าท่านจะ
ให้ความผิดบาปติดอยูก่ บั ผูใ้ ดความผิดบาปนั้นก็จะติดอยู่
กับผูน้ ้ นั ” (ยน.20:22-23)

บาทหลวงชาวคริ สเตียนผูร้ ับพระนามของพระเยซู
คริ สต์และรับอานาจของพระองค์ในการยกบาปแก่ผู ้
ที่สานึกผิดในบาปของตนเอง

ในสถานการณ์ที่พิเศษจริ ง ๆ ที่ผสู้ านึกบาปบางคนนั้นอาจจะต้องได้รับ “อี
ปี ทิมียา่ ” (คาภาษากรี กซึ่ งแปลว่า การไม่อนุ ญาต หรื อ การลงโทษทางศาสนา) ที่
จะต้องแก้ตวั เองแทนบาปเพื่อไถ่โทษนั้น และจะต้องมีการประพฤติดีในการแก้บาป
เพื่อได้รับการยกโทษจากพระเจ้านั้น การแก้บาปนี้ ข้ ึนอยู่กบั สถานการณ์ของบาปที่
ตัวเองได้กระทาไป
พิธีกรรมศีลมหาสนิท The Mystery of Holy Communion ( Eucharist)
ความศักดิ์ สิทธิ์ แห่ งพิธีกรรมของศี ลมหาสนิ ทนี้ อยู่ที่ชาวคริ สต์ศาสนิ กชน
ดั้ง เดิ ม ออร์ โธด็ อกซ์ น้ ันรั บ (รับ ประทาน) พระโลหิ ต และพระมังสาของพระเยซู
คริ สต์เจ้า ที่อยูใ่ นรู ปของขนมปั งและไวน์องุ่นแดง ผูท้ ี่รับศีลพิธีกรรมนี้ คือผูท้ ี่มีส่วน
ที่จะเข้าร่ วมอยู่ในพระเยซู คริ สต์เจ้าในอาณาจักรแห่ งสรวงสวรรค์ และชี วิตแห่ งจิต
วิญญาณอันเป็ นนิจนิรันดรในพระองค์
พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธ์แห่ งศีลมหาสนิ ท Eucharist นี้ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นด้วย
องค์พระเยซูคริ สต์เอง ในเวลาซึ่ งเป็ นพระกระยาหารเย็นมื้อสุ ดท้ายก่อนการถูกตรึ งที่
กางเขนของพระองค์ พระองค์ได้ทรงกระทาพิธีศีลมหาสนิ ทนี้ ให้สมบูรณ์โดย “ใน
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ระหว่ า งพระกระยาหารเย็นมื ้อนั้น พระเยซู ทรงหยิ บขนมปั งขึ น้ มาและทรงถวาย
สาธุการ (แด่ พระบิดาเจ้ าเพื่อพระเมตตาของพระองค์ ขอทรงมีต่อเหล่ ามวลมนุษย์ ผ้ ู
เป็ นเหล่ าคนบาป) แล้ วทรงหั กส่ งขนมปั งนั้นให้ แก่ เหล่ าสาวกและตรั สว่ า จงรั บกิน
เถิดนี้เป็ นกายของเราที่ได้ อุทิศให้ แก่ พวกท่ านทุกคน แล้ วพระองค์ ทรงหยิบถ้ วยที่ มี
ไวน์ องุ่นแดงอยู่โมทนาพระคุณและส่ งให้ เขา และตรั สว่ า จงดื่มจากถ้ วยนี้ ด้ วยว่ านี้
เป็ นโลหิตของเรา อันเป็ นโลหิตแห่ งพันธสัญญาใหม่ ซึ่งต้ องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษ
แก่ พ วกท่ า นและเหล่ า คนเป็ นอั น มาก” จงกระท าแบบนี้ เ พื่ อเป็ นการระลึ ก ถึ ง เรา
(มธ.26:26-28, มก.14:22-24, ลก.22:19-24, 1คร. 11:23-25)

การก่อตั้งพิธีกรรมศีลมหาสนิท ขององค์พระเยซู
คริ สต์ในพระกระยาหารเย็นอันเป็ นมื้อสุ ดท้ายของ
พระองค์

พิธีกรรมการเข้ารับศีลมหาสนิทของชาว
คริ สต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธด็อกซ์ในโบสถ์

ดัง ที่ องค์พ ระเยซู ค ริ ส ต์เจ้า ได้ท รงก่ อตั้ง พิ ธี ก รรมศี ล มหาสนิ ท นี้ ขึ้ น ด้ว ย
พระองค์เอง และได้ทรงมี พระบัญชา ไว้กบั พระสาวกของพระองค์วา่ จงกระทาอย่าง
นี้ตลอดไป “เพือ่ ทีก่ ารกระทาอย่างนี้ จะเป็ นการระลึกถึงเรา”
ในการทรงสนทนากับเหล่าประชาชน พระเยซู คริ สต์ได้ทรงตรัสไว้วา่ “เรา
บอกความจริ งแก่ ท่านทั้งหลายว่ า ถ้ าท่ านไม่ กินเนือ้ และไม่ ดื่มโลหิ ตของบุตรมนุษย์
ท่ านก็ไม่ มีชีวิตในตัวท่ าน ผู้ที่กินเนือ้ และดื่มโลหิ ตของเรา ก็มีชีวิตนิรันดร์ และเราจะ
ให้ ผ้ นู ั้นฟื ้ นขึน้ มาในวันสุดท้ าย เพราะว่ าเนือ้ ของเราเป็ นอาหารแท้ และโลหิ ตของเรา
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ก็เป็ นของดื่ มแท้ ผู้ที่กินเนื อ้ และดื่ มโลหิ ตของเรา ผู้นั้นก็อยู่กับเราและเราอยู่กับเขา
พระบิดาผู้ทรงดํารงพระชนม์ ได้ ทรงใช้ เรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดานั้นฉั นใด ผู้
ที่ กินเราผู้นั้นก็จะมีชีวิตเพราะเราฉั นนั้น นี่ แหละเป็ นอาหารซึ่ งลงมาจากสวรรค์ ไม่
เหมือนกับอาหารที่พวกบรรพบุรุษได้ กินและสิ ้นชี วิต
ผู้ที่กินอาหารนีจ้ ะมีชีวิต
นิรันดร์ ” (ยน.6:53-58)
พระธรรมบัญ ญัติข องพระคริ ส ต์เจ้า และพิ ธี ก รรมแห่ ง ศี ล มหาสนิ ท ของ
พระองค์น้ ี ได้ถูกยอมรับประกอบขึ้นในศาสนจักรของพระองค์ และจะยังคงมีต่อไป
จนกว่าจะสิ้ นวาระแห่ งการอวสานของโลก พิธีกรรมนี้ เราจะเรี ยกอี กอย่างหนึ่ งว่า
ลิตูรจี้ ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่ขนมปั งและไวน์แดงมีความศักดิ์ สิทธิ์ อย่างมากของพระจิต
เจ้า สถิต อยู่ หรื อเข้ามามีอยู่ ในพระกายและพระโลหิตแท้ของพระคริ สต์เจ้า
ขนมปั งทีใช้ในพิธีกรรมศีลมหาสนิทนี้จะใช้เพียงก้อนเดียว เปรี ยบดังเช่น ที่
พวกเราเชื่ อในพระคริ สต์เจ้าเพียงหนึ่งเดียว และมีเพียงพระองค์เพียงกายเดียวเท่านั้น
ผูเ้ ปรี ยบดังศีรษะของร่ างกายคือพระเยซูคริ สต์เจ้า “แม้ เราซึ่ งเป็ นบุคคลหลายคน แต่ ง
เนื่องจากมีขนมปั งก้ อนเดียวเราจึงเป็ นร่ างกายเดียว เพราะว่ าเราทุกคนรั บประทาน
ขนมปั งก้ อนเดียว” (1คร.10:17)
ช่ วงแรกเริ่ มนั้นชาวคริ สต์ศาสนิ กชนจะเข้ารับพิธีกรรมศีลมหาสนิ ท ทุก ๆ
วันอาทิตย์ แต่ในปั จจุบนั นี้ ไม่ใช่ ทุกคนที่ จะรั บศี ลมหาสนิ ทนี้ ได้ทุก ๆ ครั้ งของวัน
อาทิตย์ ครั้งหนึ่งที่ศาสนจักรได้ประกาศธรรมบัญญัติถึงการรับพิธีกรรมศีลมหาสนิท
ในทุก ๆ ครั้งของเทศกาลถือศีลอดไม่นอ้ ยกว่าครั้งหนึ่งของรอบหนึ่งปี
การถือศีลอดเพื่อเตรี ยมตัวเข้ารับพิธีกรรมแห่ งศีลมหาสนิ ทนี้ มีความจาเป็ น
อย่างยิง่ สาหรับชาวคริ สต์ศาสนิกชน การเตรี ยมตัวนี้ ประกอบไปด้วย การละเว้นจาก
กิเลสตัณหาและอบายมุขทั้งปวง, การละเว้นจากการรับประทานเนื้ อสัตว์ท้ งั ปวง,
การอ่า นบทสวดภาวนาแด่ พ ระผูเ้ ป็ นเจ้าเพื่อที่ พระองค์จะทรงมี พระเมตตาต่ อเรา,
การมีเมตตาเสี ยสละและช่ วยเหลื อแก่เพื่อนมนุ ษย์ทุก ๆ คน และท้ายที่สุดก็คือ การ
สารภาพบาปต่อพระเจ้าโดย มีพระบาทหลวงเป็ นสื่ อ เพื่อที่จะชาระจิตใจของเราจาก
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บาปอันเป็ นมลทินทั้งมวล จึงจาเป็ นจะต้องเข้ารับพิธีกรรมศีลสารภาพบาปก่อนทุก
ครั้งไป เพื่อให้จิตใจของเราได้มีความสานึกผิดในบาปของตนเอง
พิธีกรรมแห่งศีลมหาสนิทนี้ ตามภาษากรี กนั้นเรี ยกว่า ยูฟคาลิสต์ ซึ่งมี
ความหมายว่า การแสดงการขอบคุณ (ต่อพระเจ้า)
พิธีกรรมแห่ งศีลมงคลสมรส The Mystery of Marriage
พิธีกรรมศีลมงคลสมรสในคริ สต์ศาสนาออร์ โธด็อกซ์ด้ งั เดิมนั้น คือการให้
คามัน่ สัญญาของฝ่ ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวต่อพระเจ้า ว่าจะอยูร่ ่ วมสัมพันธ์กนั เป็ นหนึ่ ง
เดี ยวด้วยความซื่ อสัตย์ซ่ ึ งกันและกัน โดยความสัมพันธ์ของคู่สมรสนี้ เปรี ยบได้กบั
ความสัมพันธ์ของพระคริ สต์เจ้าที่มีต่อศาสนจักรของพระองค์ และการครองคู่อยูก่ ิ น
กันฉันท์สามีภรรยานี้ นี่ เองที่ท้ งั สองฝ่ าย มีความใฝ่ ประสงค์ขอต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ให้พระองค์ทรงอานวยพระพรของพระองค์ให้แก่ชีวิตครอบครัว และการกาเนิ ดใหม่
และการเลี้ยงดูบุตรให้เป็ นชาวคริ สต์ศาสนิกชนที่ดีในภายภาคหน้า
พิธีสมรสนี้ได้ถูกสถาปนาขึ้นโดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเองเมื่อช่วงเวลาแห่ งสวน
สวรรค์ ที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุ ษย์ผแู ้ รกขึ้นคือ อดัม และ อีวา “พระเจ้ าทรงอวย
พระพรแก่ มนุษย์ ทรงตรั สแก่ เขาว่ า จงมีลูกดกทวีมากขึน้ จนเต็มแผ่ นดินจงมีอาํ นาจ
เหนือแผ่ นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศ...” (ปฐก.1:28)
องค์พระเยซูคริ สต์เจ้า ได้ทรงอานวยพรของพระองค์ในพิธีมงคลสมรสด้วย
การที่พระองค์เองนั้นทรงเป็ นแขกในงานสมรสที่เมืองคานาอันแคว้นกาลิลี และได้
ทรงยืนยันต่อพิธีดว้ ยว่า การสถาปนาแห่ งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพิธีมงคลสมรสที่ว่า
“พระเจ้ า ได้ ทรงสร้ างมนุษย์ ขึน้ ตามพระฉายาลัก ษณ์ ของพระองค์ ตามพระฉายา
ลักษณ์ ของพระเจ้ านั้น พระองค์ ทรงสร้ างมนุษย์ ขึน้ และได้ ทรงสร้ างให้ เป็ นชายและ
หญิง” (ปฐก.1:27) และได้ทรงตรัสอีกด้วยว่า “เหตุฉะนั้นผู้ชายจึ งจากบิดามารดาของ
ตนไปผู ก พั น อยู่ กั บ ภรรยา และเขาทั้ ง สองจะเป็ นเนื ้อ เดี ย วกั น ” (ปฐก.2:24)
“เพราะฉะนั้นพวกเขาจึ งไม่ เป็ นสองต่ อไป แต่ เป็ นเนือ้ อันเดียวกัน เหตุฉะนั้นซึ่ งพระ
เจ้ าได้ ทรงผูกพันกันแล้ วอย่ าให้ มนุษย์ ทาํ ให้ พรากจากกันเลย” (มธ.19:4-6)
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นักบุญอัครสาวกเปาโลได้กล่าวว่า “เพราะเหตุนี้ ผู้ชายจึ งละบิดามารดาของ
ตน ไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็ นเนือ้ อันเดียวกัน ความจริ งที่ ฝังอยู่ใน
ข้ อ นี ้สํ า คั ญ ส่ วนข้ า พเจ้ า ข้ า พเจ้ า เข้ า ใจว่ า หมายถึ ง พระคริ สต์ แ ละคริ สตจั ก ร”
(อฟซ.5:31-32)
ความสัมพันธ์ขององค์พระเยซู คริ สต์เจ้ากับคริ สตจักรนั้นมีรากฐานที่ต้ งั อยู่
บนความรัก ขององค์พระเยซูคริ สต์ต่อคริ สตจักร และในการอุทิศให้ท้ งั หมดของพระ
เยซูคริ สต์เจ้าต่อคริ สตจักรของพระองค์ จากจุดนี้ นี่เองที่สามีจึงต้องรักภรรยาของตน
ดังเป็ นกายของตนเอง ส่ วนภรรยานั้นก็รักสามีของตนด้วยความเต็มใจ และรักที่จะ
เชื่อฟังสามีดว้ ยเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงไม่เป็ นสองต่อไป
แต่เป็ นเนื้ออันเดียวกัน เหตุฉะนั้นซึ่งพระ
เจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทา
ให้พรากจากกันเลย” (มธ.19:4-6)

บาทหลวงคริ สเตียนออร์โธด็อกซ์
กาลังประกอบพิธีศีลมงคลสมรสแก่คู่
บ่าวสาวชาวคริ สเตียนออร์โธด็อกซ์

ท่านอัครทูตเปาโลได้กล่ าวไว้ว่า “ฝ่ ายผู้เป็ นสามี ทั้งหลายเอ๋ ย จงรั กภรรยา
ของตน เหมือนดังที่ พระเยซูคริ สต์ เจ้ าได้ ทรงรั กคริ สตจักรของพระองค์ และทรงสละ
พระองค์ เองเพื่อคริ สตจักร...เช่ นนั้นแหละ สามีจึงควรจะรั กภรรยาของตนเหมือนกับ
รั กกายของตนเอง ผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเอง” (อฟซ.5:25,28) “ ฝ่ ายผู้เป็ น
ภรรยาทั้งหลายเอ๋ ย จงเชื่ อฟั งสามีของตนเอง และปฏิ บัติหน้ าที่ ที่ดีของผู้เป็ นภรรยา
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เหมือนยอมฟั งองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เพราะว่ าสามีเป็ นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริ สต์
ทรงเป็ นพระเศี ยรของคริ สตจักร ซึ่ งเป็ นดังพระกายของพระองค์ และพระองค์ ทรง
เป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของคริ สตจักร” (อฟซ.5:22-23)
ดังนั้นคู่สมรส (สามี และภรรยา) ทุก ๆ คู่ ในตลอดชัว่ ชี วิต ควรจะต้องรักษา
ไว้ซ่ ึ งความรัก ความซื่ อสัตย์ และความนับถือ ซึ่ งกันและกัน
รากฐานในชีวติ ครอบครัวของชาวคริ สเตียนที่ดี และถูกต้องสมบูรณ์น้ นั เป็ น
แหล่งกาเนิดของสังคมที่ดี
รากฐานของครอบครั วที่ดีน้ นั ตั้งอยู่บนคริ สตจักรแห่ งพระเยซู เจ้าของพวก
เราทุก ๆ คน
พิธีกรรมของศีลมงคลสมรสนั้น ไม่จาเป็ นสาหรั บทุ ก ๆ คน แต่มีบางครั้ ง
เป็ นไปในลักษณะของความประสงค์ดีที่อยู่กินกันแบบนอกสมรส ฉนั้นจึงจาเป็ น
จะต้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องบริ สุทธิ์ และไร้ ซ่ ึ งมลทิน หรื อสาหรับผูท้ ี่ไร้ คู่ครองหรื อไม่
ประสงค์ที่ จะมี คู่ ครอง ก็ค วรที่ จะดารงชี วิตอย่า งถู กต้องท านองคลองธรรมให้ไ ด้
ตลอดไป ดังที่พระวจนะของพระเจ้าที่ได้ทรงตรัสไว้ว่า ชี วิตอันสู ส่งที่ไร้ซ่ ึ งคู่สมรส
คือการดารงชี วิตอันเป็ นชัยชนะในพรหมจรรย์ต่อพระเจ้า ท่านทูตเปาโลได้กล่าวไว้
ว่า “เรื่ องคนโสดนั้น ข้ าพเจ้ าไม่ ได้ รับพระบัญชาจากองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า แต่ ข้าพเจ้ าก็
ขอออกความเห็ น ในฐานที่ เป็ นผู้ได้ รับพระกรุ ณาจากองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าให้ เป็ นผู้ที่
ไว้ ใจได้ เพราะเหตุความยากลําบากที่ จะมาถึงอยู่ในเวลานี ้ ข้ าพเจ้ าเห็นว่ า ทุกคนควร
จะอยู่อย่ างที่ เขาเป็ นอยู่ เดี๋ ยวนี ้ ท่ านมี ภรรยาแล้ วหรื ออย่ าหาช่ องที่ จะทิ ้งภรรยาเลย
ท่ านเป็ นคนตัวเปล่ าหรื อ อย่ าหาภรรยาเลย ถ้ าท่ านจะแต่ งงานก็ไม่ มีความผิดและถ้ า
หญิ ง สาวพรหมจารี จะแต่ ง งานก็ไ ม่ มีค วามผิ ด แต่ คนที่ แต่ งงานนั้นจะต้ องยุ่งยาก
ลําบากใจ แต่ ข้าพเจ้ าปรารถนาที่ จะให้ ท่านพ้ นจากความยุ่งยากนั้น พี่ น้องทั้งหลาย
ข้ าพเจ้ าหมายความว่ า ยุคนี ก้ ส็ ั้ นมากแล้ ว ตั้งแต่ นีไ้ ปให้ คนเหล่ านั้นที่ มีภรรยาดําเนิ น
ชี วิต เหมือนกับไม่ มีภรรยา และให้ คนที่ เศร้ าโศกดําเนิ นชี วิตเหมือนกับมิได้ ชื่นชม
ยินดี และผู้ที่ซื้อก็ให้ ดาํ เนินชี วิต เหมือนกับว่ าเขาไม่ มีกรรมสิ ทธิ์ เหนื ออะไรเลย และ
คนที่ ใช้ ของโลกนี ใ้ ห้ ดาํ เนิ นชี วิต เหมือนกับมิได้ ใช้ อย่ างเต็มที่ เลยเพราะระบบของ
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โลกนีก้ าํ ลังล่ วงไป ข้ าพเจ้ าอยากให้ ท่านพ้ นจากความสาละวนวุ่นวาย ฝ่ ายคนที่ ไม่ มี
ภรรยาก็สาละวนในงานขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เพื่อจะทําสิ่ งซึ่ งเป็ นที่ พอพระทัยของ
องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า แต่ คนที่ มีภรรยาแล้ วก็สาละวนในงานของโลกนี ้ เพื่ อจะทําสิ่ งที่
พอใจของภรรยา เป็ นการสองฝั กสองฝ่ าย ฝ่ ายหญิงซึ่ งไม่ มีสามี และสาวพรหมจารี
นั้น ก็สาละวนในการงานขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าเพื่ อจะได้ เป็ นคนบริ สุทธิ์ ทั้งกายและ
จิ ตใจ แต่ หญิ ง ที่ มีส ามี แล้ วก็สาละวนในการงานของโลกนี ้ เพื่ อจะทําสิ่ งซึ่ งเป็ นที่
พอใจของสามี ข้ าพเจ้ ากล่ าวอย่ างนีก้ เ็ พื่อที่ จะให้ ท่านได้ เข้ าใจ และเป็ นประโยชน์ แก่
ตัวท่ านเอง มิใช่ จะเอาบ่ วงบาศคล้ องท่ านแต่ เพื่อความเป็ นระเบียบ ขอให้ ท่านปฏิ บัติ
ต่ อองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าโดยปราศจากใจสองฝั กสองฝ่ าย แต่ ถ้าชายใดที่ มีค่ ูมั่นเป็ นสาว
พรหมจารี และรู้ สึ กว่ าตนจะปฏิ บัติต่อคู่มั่นอย่ างสมควรไม่ ได้ มี ความรั กร้ อนแรง
และต้ องทําอย่ างใดอย่ างหนึ่ งก็ให้ เขาทําตามปรารถนา คื อให้ เขาแต่ งงานเสี ย ไม่ มี
ความผิ ด อั น ใด แต่ ถ้ า ชายใดตั้ ง ใจแน่ ว แน่ และเห็ น ว่ า ไม่ มี ค วามจํา เป็ น และเขา
สามารถบังคับใจตัวเองได้ และตั้งใจว่ าจะให้ หญิ งนั้นเป็ นคู่มั่นต่ อไป เขาก็กระทําดี
แล้ วเหตุฉะนั้นคนใดที่ แต่ งงานกับคู่มั่นของตนก็ทาํ ดี อยู่ แต่ ผ้ ทู ี่ ไม่ แต่ งงานก็ทาํ ดีกว่ า
ตราบใดที่ สามี ยัง มี ชี วิตอยู่ ภรรยาก็ต้องอยู่กั บสามี ถ้ าสามี ตายนางก็เป็ นอิ ส ระจะ
แต่ งงานกับชายใดก็ได้ ตามใจ แต่ ต้องแต่ งงานกับผู้ที่เชื่ อ ในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า แต่ ตาม
ความเห็นของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าเห็นว่ า ถ้ านางอยู่คนเดียวจะเป็ นสุ ขกว่ า ” (คร.7:25-40,
มธ.19:11-12)
พิธีกรรมแห่ งศีลอุปสมบท The Mystery of Ordination
ความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของพิ ธี ก รรมศี ล อุ ป สมบทนี้ คื อ การคัด เลื อกบุ ค คลอย่า ง
ถูกต้องในตาแหน่งทางสงฆ์ เช่น ผูเ้ ป็ นหัวหน้าพระหรื อบิชอป (พระสังฆราช) พระผู้
ประกอบพิธีทางศาสนา (บาทหลวง) และพระผูช้ ่วยประกอบพิธีทางศาสนา (พระ
สังฆานุกร) บุคลเหล่านี้ จะต้องผ่านพิธีอุปสมบทแต่งตั้งโดยการวางมือของหัวหน้า
สงฆ์ช้ นั ผูใ้ หญ่ (ระดับชั้นบิชอปขึ้นไป) บนศีรษะของผูท้ ี่ได้รับการอุปสมบทและใน
ระหว่างนั้นจะมี การอ่านบดสวดมนตร์ เพื่อเรี ยกขอพระพรจากพระจิ ตเจ้าให้ลงมา
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สถิ ตในตัวผูน้ ้ นั เพื่อที่ผนู ้ ้ นั สามารถที่จะรับใช้ต่อการประกอบพิธีในคริ สตจักรของ
พระเจ้าได้ต่อไปโดยมีพระจิตเจ้าเป็ นผูน้ าทาง
พิ ธี ก ารอุ ป สมบทนี้ จะกระท าขึ้ น บนตัว ของบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ การพิ จ ารณา
คัดเลื อกมาแล้ว หรื อว่าผูท้ ี่ได้รับการอุปสมบทมาแล้วจากทางคริ สตจักร และได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นทางสงฆ์ ก็จะมีการประกอบพิธีอุปสมบทเลื่ อนขั้นของทางศา
สนจักรได้อีก ในลาดับขั้นของตาแหน่ งสงฆ์หลัก ๆ แล้วมีดว้ ยกันสามลาดับขั้นคื อ
พระผูช้ ่วยในการประกอบพิธี (พระสังฆานุกร) พระผูป้ ระกอบพิธี (บาทหลวง) และ
หัวหน้าพระหรื อบิชอป (พระสังฆราช)
ในการประกอบพิธีอุปสมบทแต่งตั้งเป็ นพระผูช้ ่วยนั้น คือการให้ได้รับพระ
พรจากพระจิ ตเจ้าให้สามารถเป็ นพระผูช้ ่ วยในพิธีกรรมทางศาสนาของคริ สตจักร
ต่อไป
ในการประกอบพิ ธี ก รรมอุ ป สมบทวางมื อ บนศี ร ษะแต่ ง ตั้ง เป็ นพระผู ้
ประกอบพิธีทางศาสนานั้น คือการให้ได้รับพระพรจากพระจิตเจ้า ให้สามารถเป็ น
พระ (บาทหลวง) ในการประกอบพิธีทางศาสนาของคริ สตจักรได้ต่อไป ทั้งนี้ ตวั ของ
ผูเ้ ข้ารับการอุปสมบทเป็ นบาทหลวงนั้นจะต้องผ่านการอุปสมบทเป็ นพระผูช้ ่ วยมา
ก่อน
ในการประกอบพิธีกรรมแต่งตั้งสังฆราช (บิชอป) ผูท้ ี่เข้ารับพิธีกรรมแต่งตั้ง
เป็ นสังฆราชนี้คือผูท้ ี่ได้รับการวางมือบนศีรษะจากพระสังฆราชชั้นผูใ้ หญ่ต้ งั แต่สาม
ท่านขึ้นไปเป็ นอย่างน้อย เพื่อสวดมนตร์ ขอพรจากพระจิตเจ้าให้ลงมาสถิตกับตัวของ
ผูน้ ้ นั และหลังจากได้รับการแต่งตั้งแล้ว บุ คคลผูน้ ้ ี สามารถที่จะประกอบพิธีกรรม
อุปสมบทวางมือบนศีรษะแก่พระผูช้ ่วย และพระผูป้ ระกอบพิธีทางศาสนาได้ต่อไป
ตามลาดับ ตัวของผูท้ ี่จะได้รับการอุปสมบทวางมือบนศีรษะแต่งตั้งเป็ นพระสังฆราช
นั้น จะต้องไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อน และจะต้องผ่านการบวชเป็ นพระที่ถือศีล
พรหมจรรย์มาก่อน
อธิบายเพิ่มเติม: ผูท้ ี่จะได้เข้ารับพิธีกรรมการอุปสมบทวางมือบนศีรษะนั้น
มีอยู่ดว้ ยกัน 2 ประเภทด้วยกันคือ 1. ผูท้ ี่เข้ารับการสมรสเป็ นครอบครัวจากทาง
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คริ สตจักรแล้ว 2. ผูท้ ี่เข้ารับการบวชปฏิญาณตนเป็ นพระที่ถือศีลพรหมจรรย์จาก
ทางคริ สตจักรแล้ว
ในพิธีกรรมการอุปสมบทการวางมือบนศีรษะนี้ เป็ นการสถาปนาแห่ งพระผู ้
เป็ นเจ้า โดยนักบุญสาวกเปาโลได้เป็ นพยานในการยืนยันแก่องค์พระเยซู คริ สต์เจ้าว่า
“ของประทานของพระองค์ ก็คือให้ บางคนเป็ นอัครทูต บางคนเป็ นผู้เผยพระวจนะ
บางคนเป็ นผู้เผยแพร่ ข่ าวประเสริ ฐ บางคนเป็ นศิ ษยาภิ บาลและอาจารย์ เพื่ อเตรี ยม
ธรรมิกชนให้ เป็ นคนที่ จะรั บใช้ เพื่ อเสริ มสร้ างพระกายของพระคริ สต์ ให้ จาํ เริ ญขึน้ ”
(อฟ.4:11-12)
เหล่ าพระสาวกขององค์พระเยซู คริ สต์เจ้า ที่ ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งจาก
พระจิตเจ้า ได้ประกอบพิธีอุปสมบทนี้ แก่พระผูช้ ่วยประกอบพิธี พระผูป้ ระกอบพิธี
และสังฆราช โดยการวางมือบนศีรษะของบุคคลเหล่านั้นและอ่านบทสวดมนต์เพื่อ
ขอพรแห่ งพระจิตเจ้าลงมาสถิ ตกับบุคคลผูน้ ้ นั เพื่อให้ผนู ้ ้ นั สามารถประกอบพิธีต่อ
พระผูเ้ ป็ นเจ้าในคริ สตจักรได้ต่อไป
เกี่ ยวกับการคัดเลื อกผูท้ ี่ จะมารั บการอุ ป สมบทวางมื อบนศี รษะนี้ นัก บุ ญ
สาวกผูแ้ รกที่ ไ ด้รับ การอุ ปสมบทวางมื อบนศี รษะนั้น ได้กล่ า วไว้ใ นหนัง สื อของ
กิจการของอัครทูตว่า “คนทั้งเจ็ดนีเ้ ขาให้ มายืนต่ อหน้ าพวกอัครทูตแล้ วพวกอัครทูตก็
อธิ ษฐานต่ อพระเจ้ าและวางมือบนศีรษะของพวกเขา” (กจ.6:6)
เกี่ ย วกับ การประกอบพิ ธี ก รรมอุ ป สมบทวางมื อ บนศี ร ษะแต่ ง ตั้ง พระผู ้
ประกอบพิธีในคริ สตจักรนั้นมีการกล่าวไว้วา่ “ท่ านทั้งสอง (ท่ านอัครทูตเปาโลและ
ท่ านอัครทูตวารนาวา) ได้ เลื อกตั้งผู้ปกครองสาวกไว้ ในทุกคริ สตจักร ได้ อธิ ษฐาน
และถืออดอาหารฝากสาวกไว้ กับองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ที่เขาเชื่ อถือนั้น” (กจ.14:23)
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การเสด็จลงมาสถิตบนเหล่าพระสาวก
ของพระจิตเจ้า

พระสังฆราชกาลังประกอบพิธีอุปสมบทวางมือ
อธิ ษฐานขอพระพรต่อพระจิตเจ้าให้ลงมาสถิตบน
พระสงฆ์ใหม่

ในจดหมายของท่านพระสาวกเปาโลซึ่ งมีไปถึ งคริ สตจักร แห่ ง ทิโมธี และ
คริ สตจักร ทิตสั นั้น ท่านอัครทูตเปาโลได้ย้าเตือนแก่สังฆราชไว้วา่ “อันของประทาน
ซึ่ งเป็ นพระพรของพระเจ้ าซึ่ งมีอยู่ในท่ านโดยที่ ข้าพเจ้ าได้ เอามือวางบนท่ านนั้น ขอ
เตื อนว่ าท่ านจงกระทําให้ ร่ ุ งเรื องขึน้ ” (2 ทธ. 1:6) “เหตุที่ข้าพเจ้ าได้ แต่ งตั้งท่ านไว้
(หั วหน้ าผู้ปกครองสงฆ์ ) ที่ เกาะครี ตก็เพื่ อที่ ท่านจะได้ แก้ ไขสิ่ งที่ ยังบกพร่ องให้
เรี ยบร้ อย และแต่ ง ตั้ ง สงฆ์ ไ ว้ ทุ ก เมื อ ง ดัง ที่ ข้ าพเจ้ าได้ ก าํ ชั บ ท่ า นไว้ ” (ทต.1:5)
จดหมายที่มีไปยังทิโมธี น้ นั ท่านอัครทูตเปาโลได้กล่ าวไว้ว่า “อย่ าด่ วนอุปสมบท
วางมื อบนผู้ใ ด และอย่ ามี ส่วนร่ วมในการกระทําบาปเลย จงรั ก ษาตั วให้ บริ สุ ทธิ์ ”
(1 ทธ.5:22) “อย่ ายอมรั บคํากล่ าวหาของสงฆ์ ผ้ ปู กครองคนใด เว้ นเสี ยแต่ จะมีพยาน
สองสามคน” (1 ทธ. 5:19)
จากการส่ งบันทึ กข้อความจดหมายถึ งแต่ละคริ สตจักรนั้นเราจะเห็ นได้ว่า
เหล่าพระสาวกนั้นได้ให้อานาจ ในการประกอบพิธีอุปสมบทการวางมือแต่งตั้งสงฆ์
แก่หวั หน้าสงฆ์ (พระสังฆราช) แต่ละคริ สตจักร และพระสังฆราชในคริ สตจักรนั้น
สามารถพิจารณาไต่สวนความผิดต่อสงฆ์ในปกครองคริ สตจักของตนเองได้
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เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของสงฆ์ ท่านอัครทูตเปาโลได้เขียนไว้ในจดหมาย
ที่ส่งไปถึง ทิโมธี ว่า “ผู้นาํ ปกครองดูแลสงฆ์ นั้นต้ องเป็ นคนที่ ไม่ มีใครติได้ เป็ นสามี
ของหญิงคนเดียว เป็ นคนรู้ จักประมาณตน มีสติ สัมปชัญญะ เป็ นคนสง่ าเรี ยบร้ อย มี
อัชฌาสั ยรั บแขกดี เหมาะที่ จะเป็ นครู ไม่ ดื่มสุ รามึ นเมา ไม่ เป็ นนักเลงหั วไม้ แต่ เป็ น
คนสุ ภ าพ ไม่ เ ป็ นคนชอบวิ ว าท ไม่ เ ป็ นคนเห็ น แก่ เ งิ น ต้ อ งเป็ นคนครอบครอง
บ้ า นเรื อนของตนได้ ดี อบรมบุ ตรธิ ดาของตนให้ อยู่ใ นโอวาทและมี ใ จอ่ อนน้ อ ม
เพราะว่ าถ้ าชายคนใดไม่ ร้ ู จักครอบครองบ้ านเรื อนของตน คนนั้นจะดูแลคริ สตจักร
ของพระเจ้ าอย่ างไรได้ อย่ าให้ ผ้ ทู ี่ กลับใจใหม่ ๆ เป็ นผู้ปกครองดูแลเกรงว่ าเขาอาจจะ
ยโส แล้ วจะถูกปรั บโทษเหมือนอย่ างมารนั้น นอกนั้นเขาจะต้ องเป็ นที่ นับถือของคน
ภายนอก มิ ฉะนั้นจะเป็ นที่ ติเตี ยนและจะติ ดบ่ วงแร้ วของมาร ฝ่ ายมัคนายกนั้นก็
เช่ นเดี ยวกัน คื อต้ องเป็ นคนเอาการเอางาน ไม่ เป็ นคนสองลิ ้ น ไม่ ดื่มสุ รามึนเมา ไม่
เป็ นคนโลภ มักได้ และเป็ นคนยึดมั่นในข้ อลํา้ ลึ กแห่ งความเชื่ อ ด้ วยจิ ตสํานึ กว่ าตน
ชอบ” (1 ทธ. 3:2-9)
พิธีกรรมศีลเสกเจิมนา้ มันศักดิ์สิทธิ์ The Mystery of Holy Unction
พิธีกรรมของศีลเสกเจิมน้ ามันศักดิ์สิทธิ์ นี้ คือการอ่านบทภาวนาอธิ ษฐานต่อ
พระเจ้าให้แก่ผปู ้ ่ วย และเจิมน้ ามันศักดิ์สิทธิ์ นี้ แก่พวกเขา เพื่อเป็ นการขอพรจากพระ
จิตเจ้าให้รักษาผูเ้ จ็บป่ วยนี้จากทางร่ างกายและทางจิตใจ
พิธีกรรมศีลเสกเจิมน้ ามันศักดิ์ สิทธิ์ นี้ ยงั มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า พิธีกรรม
ลงสงฆ์ เพราะว่าสาหรั บการประกอบพิธีกรรมศี ลเสกนี้ คือการรวมพระสงฆ์แห่ ง
คริ สตจักรหลายรู ปเพื่อร่ วมประกอบพิธีกรรมนี้ แต่ถา้ มีความจาเป็ นจริ ง ๆ พระสงฆ์
เพียงรู ปเดียวก็สามารถที่จะประกอบพิธีกรรมนี้ได้
ในพิธีกรรมนี้ ได้มีการประพฤติ ปฏิ บตั ิสืบเนื่ องกันมาตั้งแต่ในสมัยเริ่ มต้น
ช่ วงเวลาของเหล่ าพระสาวกของพระเยซู คริ สต์ ที่ในระหว่างช่ วงเวลานั้นพวกท่าน
ได้รับอานาจศักดิ์ สิทธิ์ ในการรักษาคนป่ วยและคนอ่อนแอ จากองค์พระเยซู คริ สต์
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เจ้า “เหล่ าพระสาวกของพระเยซู คริ สต์ เจ้ าก็ได้ ออกไปเทศนาประกาศเกี่ ยวกับพระ
ธรรมวจนะของพระเยซู คริ สต์ เจ้ า และถึงการกลับใจเสี ยใหม่ และเขาได้ ขับผีให้ ออก
เสี ยหลายผี และได้ เอานํา้ มันศักดิ์ สิทธิ์ เจิ มทาคนเจ็บป่ วยหลายคนให้ หายโรค” (มก.
6:12-13)
ในทางลักษณะเดียวกันนี้ ที่ท่านอัครทูตยากอบได้กล่าวไว้คล้าย ๆ กันว่า “มี
ผู้ใดในพวกท่ านเจ็บป่ วยหรื อ จงให้ ผ้ ูนั้นเชิ ญบรรดาสงฆ์ แห่ งคริ สตจักรมา และให้
ท่ านเหล่ านั้นสวดอธิ ษฐานเพื่อเขา และเจิ มเขาด้ วยนํา้ มันเสกในนามขององค์ พระผู้
เป็ นเจ้ า และการสวดอธิ ษฐานด้ วยความเชื่ อจะช่ วยให้ ผ้ ปู ่ วยรอดชี วิตและองค์ พระผู้
เป็ นเจ้ าจะทรงโปรดให้ เขาหายโรค และถ้ าเขาได้ กระทําบาปพระองค์ กจ็ ะทรงโปรด
อภัยให้ ” (ยก. 5:14-15)

ท่านอัครสาวกยากอบกับการเขียนจดหมาย
พระวรสารของท่าน เกี่ยวกับพิธีกรรมศีล
สวดอธิ ษฐานเจิมน้ ามัน ศักดิ์สิทธิ์
(ยก. 514-15)

พิธีกรรมลงสงฆ์แห่งศีลสวดอธิ ษฐาน
เจิมน้ ามันศักดิ์สิทธิ์

เหล่านักบุญอัครทูตไม่มีสักครั้งเดียวที่พวกท่านประกาศเทศนาคาสอนเป็ น
คาพูดที่ คิ ดขึ้ นด้วยตัวเอง ทุก ๆ ค าสอนที่ พวกท่า นเทศนาสั่ง สอนนั้นล้วนแล้วแต่
ได้รับการสั่งสอนมาจากองค์พระเยซู คริ สต์เจ้าและจากพระสุ รเสี ยงของพระจิตเจ้า
เท่านั้น ท่านอัครทูตเปาโลได้กล่าวว่า “พี่น้องทั้งหลาย ข้ าพเจ้ าอยากให้ ท่านทราบว่ า
ข่ าวประเสริ ฐที่ข้าพเจ้ าได้ ประกาศไปแล้ วนั้นไม่ ใช่ ของมนุษย์ เพราะว่ าข้ าพเจ้ าไม่ ได้
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รั บข่ าวประเสริ ฐนั้นจากมนุษย์ ไม่ มีมนุษย์ คนใดสอนข้ าพเจ้ า แต่ ข้าพเจ้ าได้ รับข่ าว
ประเสริ ฐนั้น โดยพระเยซูคริ สต์ ได้ ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้ า” (กท.1:11-12)
อธิบายเพิม่ เติม: การประกอบพิธีศีลเสกเจิมน้ ามันศักดิ์สิทธิ์ น้ นั จะไม่กระทา
กับเด็ก เพราะว่าเด็กนั้นยังไม่มีวฒ
ุ ิภาวะเกี่ยวกับการกระทาบาปมาก

ส่ วนที่สิบเอ็ดของบทสวดสัญลักษณ์ แห่ งความเชื่อ

11. ข้ าพเจ้ ารอวันที่ผ้ ตู ายจะกลับฟื้ นคืนชี พ
ในส่ วนที่สิบเอ็ดของบทสวดสัญลักษณ์แห่ งความเชื่ อนั้นมีการกล่าวเกี่ยวกับ
การฟื้ นคืนชี พของมนุ ษย์ท้ งั มวล ที่จะมีข้ ึนครั้นเมื่อเวลาแห่ งการอวสานสิ้ นสุ ดแห่ ง
โลกมาถึง
การฟื้ นคืนชี พที่พวกเราเฝ้ าคาดหวัง “รอคอย” นั้น จะมีเกิดขึ้นพร้อมกันกับ
การเสด็จมาในครั้งที่สองขององค์พระเยซู คริ สต์เจ้าของพวกเรา และเมื่อนั้นเหล่าคน
ตายก็จะฟื้ นขึ้นมาจากหลุมศพ และดวงวิญญาณและร่ างกายของเขานั้นก็จะรวมเข้า
กันเป็ นหนึ่งเดียวอีกครั้งหนึ่ง และก็จะมีชีวติ อีกครั้งหนึ่ง
การเชื่อในการฟื้ นคืนชีพจากความตาย ยังได้มีการขยายความไว้เกี่ยวกับอับราฮัม ที่ ครั้ งนั้นได้นาบุตรชายอันเป็ นสุ ดที่ รักของตนคื อ อิ สอัค ถวายการบูชายันต์
เพราะอับราฮัมมีความเชื่ อ ฉะนั้นเมื่อท่านถูกลองใจ ท่านจึงได้ถวายอิสอัคเป็ นเครื่ อง
บูชาและท่านซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับพระสัญญา ก็ได้พร้ อมแล้วที่จะถวายบุ ตรคนเดี ยวของ
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ท่าน และเกี่ ยวกับความเชื่ อเช่ นเดี ยวกันนี้ เองของ โยบ ผูท้ นทุกข์ทรมานอย่างแสน
สาหัส มีกล่าวไว้เช่นกันว่า “แต่ ส่วนข้ า ข้ าทราบว่ า พระผู้ไถ่ ของข้ าทรงพระชนม์ อยู่
และในที่ สุดพระองค์ จะทรงปรากฏบนแผ่ นดิ นโลก และหลังจากผิวหนังของข้ าถูก
ทําลายไปอย่ างนี ้แล้ ว (โดยปราศจาก) เนื ้อหนังของข้ า ข้ าจะเห็ นพระเจ้ า ” (โยบ
19:25-26) และเช่ นกันที่ท่านอิสยาห์ ผูเ้ ผยพระวจนะ ได้กล่าวไว้ว่า “คนตายของ
พระองค์ จะมีชีวิต ศพของเขาทั้งหลายจะลุกขึ้น โอ ผู้อาศัยอยู่ในผงคลี จงตื่ นเถิ ด
และร้ องเพลงเพราะความชื่ นบาน เพราะนํา้ ค้ างของพระเจ้ าเป็ นนํา้ ค้ างแห้ งความสว่ าง
และแผ่ นดินโลกจะให้ ชาวแดนคนตายเป็ นขึน้ ” (อสย. 26:19)
ผูเ้ ผยพระวจนะแห่ งพระเจ้า คือท่าน เอเสเคียล ได้ให้ขอ้ พิจารณาวิเคราะห์
ในพระดารัสของพระเจ้าเกี่ยวกับการฟื้ นคืนชี พและการรวมเข้าด้วยกันของเหล่ากอง
กระดูกกับดวงวิญญาณคนตาย ที่ท่านได้เห็นบนแผ่นดินโลกไว้วา่ “พระเจ้ าตรั สดังนี ้
ว่ า ดูเถิด โอ๋ ประชากรของเราเอ๋ ยเราจะเปิ ดหลุมฝั งศพของเจ้ า และจะนําเจ้ ากลับมายัง
แผ่ นดินอิสราเอล โอ ประชากรของเราเอ๋ ย เจ้ าจะทราบว่ าเราคื อพระเจ้ า ในเมื่อเราเปิ ด
หลุมศพของเจ้ า และยกเจ้ าออกมาจากหลุมศพของเจ้ า และเราจะบรรจุวิญญาณของ
เราไว้ ในเจ้ า และเจ้ าจะมีชีวิต และเราจะวางเจ้ าไว้ ในแผ่ นดินของเจ้ า แล้ วเจ้ าจะทราบ
ว่ าเราคือพระเจ้ าได้ ลั่นวาจาไว้ แล้ ว และเราได้ กระทํา พระเจ้ าตรั สดังนีแ้ หละ” (อสค.
บทที่ 37)
องค์พระเยซูคริ สต์เจ้าเองนั้น ได้ทรงตรัสไว้หลายครั้งเกี่ยวกับการฟื้ นคืนชี พ
จากความตาย “เราบอกความจริ งแก่ ท่านทั้งหลายว่ า เวลาที่ กาํ หนดนั้นใกล้ จะถึงแล้ ว
และบัดนีก้ ถ็ ึงแล้ ว คื อเมื่อผู้ที่ตายแล้ วจะได้ ยินพระสุ รเสี ยงแห่ งพระบุตรของพระเจ้ า
และบรรดาผู้ที่ได้ ยินจะได้ มีชีวิต ” (ยน.5:25) “และอย่ าประหลาดใจในข้ อนี เ้ ลย
เพราะใกล้ จ ะถึ ง เวลาที่ บ รรดาผู้ที่ อ ยู่ใ นอุ โ มงค์ ฝั ง ศพ จะได้ ยิ น พระสุ ร เสี ย งของ
พระองค์ และจะได้ อ อกมา บรรดาผู้ ที่ ไ ด้ ป ระพฤติ ดี ก็ฟื้ นขึ ้น สู่ ชี วิ ต บรรดาผู้ ที่
ประพฤติชั่ว ก็จะฟื ้ นขึน้ สู่ การพิพากษา” (ยน.5:28-29) “ผู้ที่กินเนือ้ และดื่มโลหิ ต
ของเรา ก็มีชีวิตนิรันดร์ และเราจะให้ ผ้ นู ั้นฟื ้ นขึน้ มาในวันสุดท้ าย” (ยน.6:54)
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ในการตอบคาถามแก่พวกสะดูสีที่ไม่มีความเชื่ อ ที่ได้ถามพระองค์เกี่ ยวกับ
การฟื้ นคืนชีพของคนตายนั้นพระเยซู คริ สต์ได้ตรัสตอบพวกเขาว่า “พวกท่ านผิดแล้ ว
เพราะท่ านไม่ ร้ ู พระคัมภีร์หรื อฤทธิ์ เดชของพระเจ้ า เมื่อมนุษย์ ฟื้นขึน้ มาจากความตาย
นั้น จะไม่ มีการสมรสหรื อยกให้ เป็ นสามี ภรรยากันอี ก แต่ จะเป็ นเหมื อนทูตในฟ้ า
สวรรค์ แต่ เรื่ องคนตายกลับฟื ้ นนั้นท่ านทั้งหลายยังไม่ ได้ อ่านหรื อ ซึ่ งพระเจ้ าได้ ตรั ส
ไว้ กับพวกท่ านว่ า เราเป็ นพระเจ้ าของอับราฮัม พระเจ้ าของอิ สอัค และพระเจ้ าของยาโคบ พระองค์ มิได้ เป็ นพระเจ้ าของคนตายแต่ ทรงเป็ นพระเจ้ าของคนเป็ น”
ท่านอัครทูตเปาโลได้กล่าวว่า “แต่ ความจริ งพระคริ สต์ ทรงถูกชุ บให้ เป็ น
ขึน้ มาจากความตายแล้ ว และทรงเป็ นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ ได้ ล่วงหลับไป
แล้ วนั้น เพราะว่ าความตายได้ อุบัติขึน้ เพราะมนุษย์ คนหนึ่ งเป็ นเหตุฉันใด การเป็ น
ขึน้ มาจากความตายก็ได้ อุบัติขึน้ เพราะมนุษย์ ผ้ ูหนึ่ งเป็ นเหตุฉันนั้น เพราะว่ าคนทั้ง
ปวงต้ องตายเกี่ ยวเนื่ องกับอาดัมฉั นใด คนทั้งปวงก็จะกลับได้ ชีวิ ตเกี่ ยวเนื่ องกับ
พระคริ สต์ ฉันนั้น” (1คร.15:20-22)
ในช่วงเวลาแห่งการฟื้ นคืนชี พนั้น ส่ วนทั้งหมดของร่ างกายของคนตายนั้น
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการคงอยูข่ องร่ างกายดังที่เคยมีมาแต่ก่อน และในการ
เปลี่ยนแปลงหลังจากการฟื้ นคืนชีพนี้แล้ว ความแตกต่างจากครั้งก่อนของร่ างการที่
จะมีก็คือกายวิญญาณ จะเป็ นกายทิพย์ที่ไม่มีการสู ญสลายและไร้ซ่ ึ งการมรณา และ
คุณสมบัติแบบเดียวกันนี้เองก็จะเกิดขึ้นแก่ผทู ้ ี่ยงั มีชีวติ อยู่ ในช่วงเวลาแห่งการเสด็จ
มาครั้งที่สองของพระบุตรเจ้า ท่านอัครทูตเปาโล กล่าวว่า “สิ่ งที่เป็ นขึน้ มาก็จะเป็ น
กายวิญญาณ ถ้ าร่ างกายมี กายวิญญาณก็มีด้วย มีเขียนไว้ ในพระคัมภีร์ว่า มนุษย์ คน
เดิมคืออาดัม จึงเป็ นผู้ที่มีชีวิตอยู่ แต่ อาดัมผู้ซึ่งมาภายหลังนั้น เป็ นวิญญาณผู้ประสาท
ชี วิต แต่ ร่างกายซึ่ งเกิดก่ อนนั้นหาใช่ เป็ นกายวิญญาณไม่ แต่ เป็ นร่ างกายแล้ วภายหลัง
จึงเกิดมีวิญญาณขึน้ มนุษย์ เดิ มนั้นกําเนิดจากดินและเป็ นมนุษย์ ดิน มนุษย์ ที่สองเสด็จ
มาจากสวรรค์ มนุษย์ ดินผู้นั้นเป็ นอย่ างไร มนุษย์ ดินทุกคนก็เป็ นอย่ างนั้น มนุษย์
สวรรค์ ผ้ นู ั้นเป็ นอย่ างไร มนุษย์ สวรรค์ ทุกคนก็เป็ นอย่ างนั้น และเมื่อเราเกิดมามี
ลักษณะสมกับมนุษย์ ดินแล้ ว เราก็จะมีลักษณะสมกับมนุษย์ สวรรค์ ด้วย ดูก่อนพี่น้อง
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ทั้งหลาย ข้ าพเจ้ าหมายความว่ า เนือ้ และเลือดจะมีส่วนในแผ่ นดินของพระเจ้ าไม่ ได้
และสิ่ งที่เน่ าเปื่ อยจะมีส่วนในสิ่ งที่ไม่ ร้ ู จักเน่ าเปื่ อยก็ไม่ ได้
ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย
ข้ าพเจ้ ามีความลํา้ ลึกที่จะบอกแก่ ท่าน คือว่ าเราจะไม่ ล่วงหลับหมดทุกคน แต่ เราจะถูก
เปลี่ยนแปลงใหม่ หมด ในชั่วขณะเดียว ในพริ บตาเดียวเมื่อเป่ าแตรครั้ งสุดท้ าย
เพราะว่ าจะมีเสี ยงแตร และคนที่ตายแล้ วจะเป็ นขึน้ มาปราศจากการเน่ าเปื่ อย แล้ วเรา
ทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ ” (1คร.15:44-52)
อย่ า งสอดคล้อ งกัน เช่ น นี้ เองที่ ก ารเปลี่ ย นแปลงของตัว มนุ ษ ย์ น้ ั น ก็ จ ะ
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ แห่ งโลกทั้งมวลไป จากที่เคยสู ญสลาย ก็จะกลับกลายเป็ น
ไม่มีการสู ญสลายเลย
สถานะแห่ งจิตวิญญาณของผูท้ ี่ตายแล้ว จนก่อนถึ งการฟื้ นคืนชี พของเหล่า
มนุ ษย์ท้ งั มวลนั้น จะไม่เหมื อนกัน ดังเช่ นดวงวิญญาณของคนชอบธรรม จะอยู่ใน
สถานะแห่งความชื่นภิรมย์ตลอดกาล แต่ดวงวิญญาณของคนบาปนั้นจะอยูใ่ นสถานะ
ของการทนทุกข์ทรมานชัว่ นิ จนิ รันดร์ ดวงวิญญาณของคนตายแต่ละประเภทนั้นจะ
ถูกแบ่งแยกออกไปพิพากษา ซึ่ งการพิพากษานั้นจะมีข้ ึนหลังจากการสิ้ นชี พของตัว
บุ ค คลนั้น ๆ อย่า งเห็ น ได้ชัด จากพระสุ ภ าษิ ต ที่ พ ระเยซู ค ริ ส ต์เ จ้า ได้ท รงตรั ส ไว้
เกี่ยวกับเศรษฐีกบั ลาซารัส ที่วา่ “ยังมีเศรษฐี คนหนึ่งนุ่งห่ มผ้ าสี ม่วงและผ้ าป่ านเนือ้ ดี
รั บประทานอาหารอย่ างประณี ตทุก ๆ วัน และมี คนขอทานคนหนึ่ งที่ ชื่อลาซารั ส
เป็ นแผลทั้งตัว นอนอยู่ที่ ข้างประตูรั้วบ้ านของเศรษฐี และเขาใคร่ จะกิ นเศษอาหารที่
ตกจากโต๊ ะของเศรษฐี นั้น แม้ สุนัขก็มาเลียแผลของเขา อยู่มาคนขอทานนั้นตาย และ
เหล่ าทูตสวรรค์ ได้ นาํ เขาไปไว้ ที่อกของอับราฮั ม ฝ่ ายเศรษฐี นั้นก็ตาย และเขาก็ฝังไว้
และเมื่ออยู่ในแดนมรณาเขาก็ทุกข์ ทรมานยิ่งนัก เศรษฐี นั้นจึ งแหงนดูเห็นอับราฮั มอยู่
แต่ ไกล และราซารั สอยู่ที่อกของท่ าน เศรษฐี จึ งร้ องว่ า อับราฮั มบิ ดาเจ้ าข้ า ขอเอ็นดู
ข้ าพเจ้ าเถิด ขอใช้ ลาซารั สมา เพื่ อจะเอาปลายนิว้ จุ่มนํา้ มาแตะลิน้ ข้ าพเจ้ าให้ เย็น ด้ วย
ว่ าข้ าพเจ้ าตรํ่าทุกข์ ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี ้ แต่ อับราฮั มตอบว่ า ลูกเอ๋ ยเจ้ าจงระลึกว่ า
เมื่อเจ้ ายังมีชีวิตอยู่ เจ้ าได้ ของดี สําหรั บตัวเจ้ า และลาซารั สได้ ของเลว แต่ เดี๋ ยวนี เ้ ขา
ได้ รับความเล้ าโลม แต่ เจ้ าได้ รับความแสนระทม นอกจากนั้น ระหว่ างพวกเรากับ
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พวกเจ้ ามีเหวใหญ่ ตั้งขวางอยู่ เพื่อว่ าถ้ าผู้ใดปรารถนาจะข้ ามไปจากที่ นี่ถึงเจ้ าก็ไม่ ได้
หรื อถ้ าจะข้ ามจากที่นั้นมาถึงเราก็ไม่ ได้ เศรษฐี นั้นจึ งร้ องว่ า บิดาเจ้ าข้ า ถ้ าอย่ างนั้นขอ
ท่ านใช้ ลาซารั สไปยังบ้ านบิดาของข้ าพเจ้ า เพราะว่ าข้ าพเจ้ ามีพี่น้องห้ าคน ให้ ลาซารั ส
เป็ นพยานแก่ เขา เพื่ อมิ ให้ เขามาถึงที่ ทรมานนี ้ แต่ อับราฮั ม ตอบเขาว่ า เขามี โมเสส
และพวกผู้เผยพระวจนะนั้นแล้ ว ให้ เขาฟั งคนเหล่ านั้นเถิด เศรษฐี นั้นจึ งว่ า มิได้
อับราฮั มบิ ดาเจ้ าข้ า แต่ ถ้าคนหนึ่ งจากหมู่คนตายไปหาเขา เขาคงจะกลับใจเสี ยใหม่
อับราฮัมจึงตอบเขาว่ า ถ้ าเขาไม่ ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะ แม้ คนหนึ่งจะเป็ น
ขึน้ มาจากความตาย เขาก็จะยังไม่ เชื่ อ ” (ลก.16:19-31) และดังเช่นสุ ภาษิตนี้ ก็
เช่นกัน ที่ท่านอัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้วา่ “ข้ าพเจ้ าลังเลใจอยู่ระหว่ างสองฝ่ ายนี ้ คื อ
ว่ าข้ าพเจ้ ามีความปรารถนาที่จะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริ สต์ ซึ่งประเสริ ฐกว่ ามากนัก”
ความตายนั้นมีความหมายสาคัญต่อชี วิตของมนุ ษย์ทุก ๆ คน เพราะว่ามัน
คือการสิ้ นสุ ดช่วงเวลาแห่ งชัยชนะและมันคือการเริ่ มต้นช่วงเวลาแห่ งการตอบแทน
ของรางวัลแห่ งชี วิตใหม่ แต่ก็เช่ นกันที่การพิพากษาตัดสิ นแก่ดวงวิญญาณเหล่าคน
บาปนั้นไม่ใช่วา่ จะสิ้ นสุ ดเพียงเท่านี้ เพราะว่าเหล่าดวงวิญญาณแห่ งคนบาปที่เชื่ อใน
พระเยซูคริ สต์เจ้า และสานึกผิดนั้นก็สามารถที่จะได้รับการปลดเปลื้องจากความทุกข์
ทรมานของดวงวิญญาณหลังความตาย หรื อแม้แต่อาจจะได้รับการปลดปล่อยเมื่ อ
คริ สตจักรสวดภาวนาให้พวกเขา และก็เช่ นกันที่ ถ้าใครบางคนประกอบผลกรรมดี
ให้แก่ ดวงวิญญาณของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแผ่ส่วนกุศลปลดเปลื้ องแก่
ดวงวิญญาณคนบาป โดยผ่า นทางพิธี กรรมศี ล บูช ามหาสนิ ท พระโลหิ ต และพระ
วรกายแห่ งพระคริ สต์เจ้า ซึ่ ง ในจุ ดนี้ เองที่ มีก ารประพฤติ ป ฏิ บตั ิ สืบต่ อเนื่ องกันมา
ตั้งแต่ช่วงเวลาของเหล่านักบุญอัครทูตของพระเยซู คริ สต์ ซึ่ งได้มีการกาหนดไว้ใน
คริ สตจักร ถึ งการราลึกและการแผ่ส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณของผูล้ ่วงลับ ดังจะเห็ น
ได้จากพิธีศีลบูชามหาสนิทในพระคริ สต์เจ้าของชาวคริ สเตียน ซึ่ งท่านนักบุญอัครทูต
ยากอบ ที่ ในช่ วงเวลาหนึ่ งแห่ งพิธีกรรมสาคัญของศีลมหาสนิ ทนั้น ท่านได้ทาการ
สวดภาวนาราลึกแก่ดวงวิญญาณของผูล้ ่วงลับแห่งคริ สตจักรด้วย
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ท่านนักบุ ญอัครทูตยอห์ น ได้กล่ าวไว้ในจดหมายสารของท่านว่า “ถ้ าผู้ใด
เห็นพีน่ ้ องของตนกระทาบาปอย่ างใดอย่ างหนึ่งที่ไม่ นาไปสู่ ความตาย ผู้นั้นจงทูลขอ
และพระองค์ จะทรงประทานชี วิตแก่ ผ้ ทู ไี่ ด้ กระทาบาปซึ่งไม่ ได้ นาไปสู่ ความตาย บาป
ที่นาํ ไปสู่ความตายก็มี ข้ าพเจ้ ามิได้ ว่าให้ อธิ ษฐานในเรื่ องบาปอย่ างนั้น” (1ยน. 5:16)
สารของท่านนักบุญอัครทูตเปาโลที่ส่งถึง สังฆมณทลแห่ ง ทิโมธี มีเขียนไว้
ว่า “เหตุฉะนั้นก่ อนสิ่ งอื่ นใด ข้ าพเจ้ าขอร้ องท่ านทั้งหลายให้ วิงวอนอธิ ษฐานทูลขอ
และขอบพระคุณเพื่ อคนทั้งปวง เพื่อกษัตริ ย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่ มีตาํ แหน่ งสู ง
เพื่ อเราจะได้ ดาํ เนิ นชี วิตอย่ างเงี ยบ ๆ และสงบสุ ขในทางธรรมและอย่ างนอบน้ อม
การกระทําเช่ นนีเ้ ป็ นการกระทําที่ ดี และเป็ นที่ ชอบพระทัยพระเจ้ า พระผู้ช่วยให้ รอด
ของเรา ผู้ทรงมีพระประสงค์ ให้ คนทั้งปวงรอด และให้ ร้ ู ความจริ ง” (1ทธ.2:1-4)
ท่ า นนัก บุ ญ อัค รทู ต ยากอบ ได้ก ล่ า วไว้ว่ า “เหตุ ฉ ะนั้ น ท่ า นทั้ ง หลายจง
สารภาพบาปต่ อกันและกัน และจงอธิ ษฐานเพื่ อกันและกัน เพื่ อท่ านทั้งหลายจะพ้ น
โรคภัย คําอธิ ษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังให้ เกิดผล” (ยก.5:16)
และถ้าใครก็ตาม ที่ สวดอธิ ษฐานภาวนาแก่ ผูท้ ี่ ยงั มี ชีวิตอยู่ ก็ควรที่ จะสวด
อธิ ษฐานภาวนาให้แก่ผทู ้ ี่ล่วงลับไปแล้วด้วย เพราะว่าสาหรับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว
ไม่มีความมรณา สาหรับพระองค์แล้วทุกคนคือชีวิต องค์พระเยซูคริ สต์เจ้าเองได้ทรง
กล่าวไว้วา่ “พระองค์ มิได้ ทรงเป็ นพระเจ้ าของคนตาย แต่ ทรงเป็ นพระเจ้ าของคนเป็ น
ด้ วยว่ าจําเพาะพระเจ้ า ทุกคนเป็ นอยู่” (ลก.20:38)
ท่านนักบุญเปาโลได้เขียนถึงชาวคริ สตจักรไว้วา่ “ถ้ าเรามีชีวิตอยู่ ก็มีชีวิตอยู่
เพื่อองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า และถ้ าเราตายก็ตายเพื่อองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เหตุฉะนั้นไม่ ว่าเรามี
ชี วิตอยู่หรื อตายไปก็ตาม เราก็เป็ นคนขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า” (โรม 14:8)
แม้กระนั้นในช่ วงเวลาแห่ งพันธสัญญาเดิม ที่การสวดภาวนานั้นก็ได้มีการ
อธิ ษฐานสาหรับผูท้ ี่ล่วงลับไปแล้ว ดังตัวอย่างเช่น ผูเ้ ผยพระวจนะวารุ ค ที่ได้ภาวนา
อธิ ษฐานแก่ผทู ้ ี่ล่วงลับไปแล้วได้กล่าวไว้วา่ “พระผู้เป็ นเจ้ าผู้ทรงถือครองทุกสิ่ ง พระ
เจ้ าแห่ งอิสราเอล ขอทรงสดับฟั งคําสวดอธิ ษฐานของเหล่ าข้ าพระองค์ ที่มีต่อผู้ล่วงลับ
แห่ งอิสราเอล เหล่ าบุตรของพวกเขาที่เต็มไปด้ วยบาป ในการภาวนาต่ อพระองค์ และ
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ขออย่ าทรงรําลึกถึงบาปครั้ งก่ อนของเหล่ าบิดาและบรรพบุรุษของข้ าพระองค์ ” (วา
รุ ค 3:4-5)
ยูดา มัคคาเวย ได้สวดภาวนาอธิ ษฐานและทาบุญแผ่ส่วนกุศลให้แก่ทหารผู ้
ล่วงลับ (2 มว.12:39-45)
คาสอนเกี่ยวกับการสวดราลึกอธิ ษฐานแก่ดวงของวิญญาณผูล้ ่วงลับนั้น ได้มี
รากฐานอยูบ่ นหนังสื อพระคัมภีร์ และตั้งอยูบ่ นรากฐานสาคัญของประเพณี สาคัญอัน
เก่าแก่ที่สืบทอดกันมาแต่ด้ งั เดิม

ส่ วนที่สิบสองของบทสวดสัญลักษณ์ แห่ งความเชื่อ

12. และรอคอยชีวติ ในโลกหน้ า อาเมน
ในส่ วนที่ สิบ สองของบทสวดสัญลัก ษณ์ แห่ งความเชื่ อนั้น มี ก ารกล่ าวไว้
เกี่ ยวกับชี วิตในโลกหน้า ซึ่ งเป็ นชี วิตที่เป็ นนิ รันดร เป็ นชี วิตที่จะได้มาหลังจากการ
ฟื้ นคืนชี พของคนตายทั้งมวล ซึ่ งจะเกิดขึ้นทัว่ ทั้งแผ่นดินโลก และจะมีการพิพากษา
ทั้งมวลของพระคริ สต์เจ้า
ชีวติ อันเป็ นนิ รันดรสาหรับมนุ ษย์ผมู ้ ีคุณธรรมนั้น จะมีแต่ความชื่ นบานและ
รื่ นภิรมย์ ที่แม้แต่สถานะแห่ งชี วิตจริ ง ๆ ของพวกเรานั้นก็ไม่สามารถที่จะพรรณนา
หรื อนึกคิดได้ ดังที่ท่านอัครทูตเปาโลได้กล่าวว่า “ดังที่ มีเขียนไว้ ในพระคัมภีร์ว่ า สิ่ ง
ที่ ตาไม่ ได้ เห็ น หู ไม่ ได้ ยิน และสิ่ งที่ มนุษย์ คิดไม่ ถึง คื อสิ่ งที่ พระเจ้ าได้ จัดเตรี ยมไว้
สําหรั บคนที่รักพระองค์ ” (1 คร. 2:9)
ความรื่ นภิรมย์อย่างอย่างนี้ เป็ นของเหล่าผูม้ ีคุณธรรม จะเป็ นมาโดยจากการ
พิจารณาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ในพระรัศมีและพระสุ รเสี ยง และจากการรวมสัมพันธ์
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เข้ากับพระองค์ ในความรื่ นภิรมย์แห่งดวงวิญญาณของเหล่าผูท้ รงคุณธรรมนั้น ก็จะมี
ส่ ว นร่ วม และร่ า งกายนั้น ก็ จ ะได้มี ส่ ว นสรรเสริ ญในพระรั ศ มี แห่ ง พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ดังเช่ นพระวรกายของพระเยซู คริ สต์เจ้าในช่ วงเวลาแห่ งการจาแลงพระวรกายของ
พระองค์บนภูเขาฟาโวร์
ท่านนักบุญอัครทูตเปาโล ได้กล่าวไว้ในหนังสื อสารของท่านว่า “สิ่ งที่ ว่าน
ลงนั้นไร้ เกี ยรติ สิ่ งที่ เป็ นขึน้ มาใหม่ นั้นก็จะมี ศักดิ์ ศรี สิ่ งที่ ว่านลงนั้นอ่ อนกําลัง สิ่ งที่
เป็ นขึน้ มาใหม่ นั้นก็จะทรงอานุภาพ” (1 คร.15:43)
องค์พระเยซูคริ สต์เจ้าเองได้ทรงตรัสไว้วา่ “คราวนั้นผู้ชอบธรรมจะส่ องแสง
อยู่ในแผ่ นดินพระบิดาของเขาดุจดวงอาทิตย์ ใครมีหูกจ็ งฟั งเถิด” (มธ13:43)
ในสถานภาพดวงวิญญาณของผู้มี คุ ณธรรมนั้นจะมี ส ถานะแห่ ง ความรื่ น
ภิรมย์ที่ต่างขั้นกันไป
โดยจะสอดคล้องไปกับสถานภาพคุ ณค่าทางจิตใจแห่ ง
มโนธรรมของบุคคลผูน้ ้ นั
และเช่นกันที่ท่านนักบุญอัครทูตเปาโล ได้กล่าวไว้ในหนังสื อสารของท่าน
ว่า “ศักดิ์ ศรี ของดวงอาทิ ตย์ ก็อย่ างหนึ่ ง ศักดิ์ ศรี ของดวงจันทร์ ก็อย่ างหนึ่ ง ศักดิ์ ศรี
ของดวงดาวก็อย่ างหนึ่ ง แท้ ที่จริ งศักดิ์ ศรี ของดวงดาวหนึ่ งก็ต่างกันกับศักดิ์ ศรี ของ
ดวงดาวอื่น ๆ การซึ่ งจะเป็ นขึน้ มาจากความตายนั้นก็เหมือนกัน สิ่ งที่ หว่ านลงนั้นเป็ น
ของที่จะเน่ าเปื่ อย สิ่ งที่เป็ นขึน้ มาใหม่ นั้นก็จะไม่ ร้ ู จักเน่ าเปื่ อย” (1 คร. 15:41-42)
สาหรั บมนุ ษย์ผทู ้ ี่ ไม่มีความเชื่ อความศรัทธา และไม่รู้สึกสานึ กผิดในบาป
ของตนนั้น ในชี วิตแห่ งโลกหน้าของพวกเขานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานอยู่เป็ น
นิตย์ไป ดังที่พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะตรัสกับพวกเขาว่า “ท่ านทั้งหลายผู้ต้องแช่ งสาปจงถอย
ไปจากเรา เข้ าไปอยู่ในไฟซึ่ งไหม้ อยู่เป็ นนิตย์ ซึ่ งเตรี ยมไว้ สําหรั บมารร้ ายและสมุน
ของมันนั้น เพราะว่ าเมื่อเราหิ วท่ านก็มิได้ ให้ เรากิ น เรากระหายท่ านก็มิได้ ให้ เราดื่ ม
เราเป็ นแขกแปลกหน้ าท่ านก็ไม่ ได้ ต้อนรั บเราไว้ เราเปลือยกายท่ านก็ไม่ ได้ ให้ เสื ้อผ้ า
เรานุ่งห่ ม เราเจ็บป่ วยและต้ องจําอยู่ในพันธนาคาร ท่ านไม่ ได้ เยี่ยมเรา เขาทั้งหลายจะ
ทูลว่ า พระองค์ เจ้ าข้ า ที่ ข้าพระองค์ ได้ เห็นพระองค์ ทรงหิ วหรื อทรงกระหายนํา้ หรื อ
ทรงเป็ นแขกแปลกหน้ าหรื อ ทรงเปลื อยพระวรกาย หรื อประชวร หรื อต้ องจําอยู่ใน

เกีย่ วกับศรัทธาความเชื่อ และการดารงชีวติ ของชาวคริสเตียน
716

พั น ธนาคาร และข้ า พระองค์ มิ ไ ด้ ป รนนิ บั ติ พ ระองค์ นั้ น ตั้ ง แต่ เ มื่ อ ไหร่ เมื่ อ นั้ น
พระองค์ จะตรั ส ตอบกั บ เขาว่ า เราบอกความจริ งแก่ ท่านทั้ งหลายว่ า ซึ่ งท่ านมิ ไ ด้
กระทําแก่ ผ้ ูตาํ่ ต้ อยที่ สุดสั กคนหนึ่ งในพวกนี ้ ก็เหมื อนท่ านมิ ได้ กระทําแก่ เราด้ วย
และพวกเรานีจ้ ะต้ องออกไปรั บโทษอยู่เป็ นนิตย์ แต่ ผ้ ชู อบธรรมจะเข้ าสู่ ชีวิตนิรันดร์ ”
(มธ.25:41-46)
ความทุกข์ทรมานของเหล่าคนบาปนั้นจะเกิดขึ้นกับพวกเขา จากการที่พวก
เขาออกห่างจากพระเจ้า จากความกระจ่างชัดในบาปที่มีอยูข่ องตนเอง จากความทุกข์
ทรมานอันร้อนแรงของมโนธรรม จากความโมโหร้ายที่มีอยูใ่ นจิตใจ และที่น้ นั จะมี
แต่ไฟที่ไหม้อยูเ่ ป็ นนิตย์อย่างไม่มีวนั ดับ
และอะไรคือไฟที่ไหม้อยูเ่ ป็ นนิตย์อย่างไม่มีวนั ดับ ในพระวจนะของพระเจ้า
นั้นไม่ได้ระบุไว้ แต่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้เป็ นมโนภาพเกี่ ยวกับความทุกข์ทรมาน
แห่งนรก
ในการลงทัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นกับเหล่าคนบาปนั้น ใช่วา่ พระเจ้านั้นต้องการที่จะ
กระทาการลงทัณฑ์น้ ี แก่พวกเขา แต่เป็ นเพราะความประพฤติของเหล่าคนบาปเอง ที่
นาตัวเองไปในทางนั้น “สํา หรั บคนเหล่ านั้นที่ จะต้ องพิ นาศเพราะเขาทั้งหลายไม่
ยอมรั บความรั กในความจริ งที่จะรอดได้ ” (2 ธส.2:10)
ในบทสุ ดท้ายของบทสวดสัญลักษณ์แห่ งความเชื่ อนี้ สิ้นสุ ดลงด้วยคาว่า อา
เมน นั้นมีความหมายว่า “เป็ นจริ งอย่างนั้น” หรื อว่า “ขอให้เป็ นอย่างนั้น” การ
กล่าวคานี้ หลังจากสิ้ นสุ ดบทสวดสัญลักษณ์ แห่ งความเชื่ อนั้น เพราะพวกเราจะเป็ น
พยานในสิ่ งที่ว่านี้ ทุกตัวหนังสื อที่ถูกเขียนขึ้นเป็ นบทสวดฯ นั้น ไร้ซ่ ึ งข้อข้องใจและ
ข้อกังขาอย่างแท้จริ ง
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ชี วิตจริ ง ที่ถูกต้องเหมาะสมของชาวคริ ส เตี ยนนั้น คื อผูท้ ี่ มีความเชื่ อใน
พระเยซู คริ ส ต์เจ้า และพยายามดารงชี วิตของตนให้อยู่ในความเชื่ อนี้ คื อผูท้ ี่ มีการ
กระทาดีที่เป็ นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า ในการกระทาดี อย่างจริ งใจนั้นเป็ น
การแสดงออกถึงความรักของชาวคริ ส เตียน ที่มีต่อเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกัน เพราะความ
รักนั้นคือพื้นฐานแห่ งการดารงชี วิตของชาวคริ สเตียนทุก ๆ คน “ฉะนั้นเราทั้งหลาย
จึ งรู้ และเชื่ อในความรั กที่ พระเจ้ าทรงมีต่อเรา พระเจ้ าทรงเป็ นความรั ก และผู้ใดที่ อยู่
ในความรั กก็อยู่ในพระเจ้ า และพระเจ้ าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น ” (1ยน.4:16) “เพราะว่ า
พระเจ้ าทรงรั กโลก จึ งได้ ทรงประทานพระบุตรหนึ่ งเดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่
วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ พินาศ แต่ มีชีวิตนิรันดร์ ” (ยน.3:16) ดังนั้นภารกิจของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าคือแสดงความรักของพระองค์ต่อเหล่ามวลมนุษย์
แต่ความรักที่ไม่สอดคล้องไปกับการกระทาดีน้ นั เป็ นความรักที่ไม่แท้จริ ง
แต่เป็ นเพียงความรักที่เป็ นแต่เพียงคาพูดเท่านั้น
ดังเช่นที่มีพระวจนะของพระเจ้าตรัสไว้วา่ “ความเชื่ อที่ไม่ ประพฤติตามก็
ไร้ ผล” (ยก.2:20)
องค์พระเยซูคริ สต์เจ้าเองนั้นได้ทรงตรังกล่าวไว้วา่ “มิใช่ ทุกคนที่เรี ยกเรา
ว่ า พระองค์ เจ้ าข้ า จะได้ เข้ าในแผ่ นดินสวรรค์ แต่ ผ้ ทู ปี่ ฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของ
เรา ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จึงจะเข้ าได้ ” (มธ.7:21)
“เพราะว่ าเราเป็ นฝี พระหัตถ์ ของพระองค์ ที่ ทรงสร้ างขึน้ ในพระเยซู คริ สต์
เพื่อให้ ประกอบการดี ซึ่ งพระเจ้ าได้ ทรงดําริ ไว้ ล่วงหน้ าเพื่อให้ เรากระทํา” (อฟ.2:10)
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พวกเราทุกคนได้รับความสามารถพิเศษที่มาจากพระเจ้า เพื่อที่จะสามารถ
แยกแยะว่าอะไรคือการกระทาดี และอะไรคือการกระทาชัว่ ความสามารถแห่ งการ
แยกแยะนี้ก็คือ พระบัญญัติของพระเจ้าที่อยูข่ า้ งในจิตใจเรา หรื อความรู ้สึกผิดชอบชัว่
ดีของเรานั้นเอง และกฎบัญญัติแห่ งพระเจ้าที่อยูภ่ ายนอกเราก็คือบทบัญญัติแห่ งพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าที่มีเขียนไว้เป็ นคาสอน
พลังแห่ งการรับรู ้ ถึงความรู ้ สึกผิดชอบชัว่ ดีที่อยูข่ า้ งในจิตใจของตัวบุคคล
นั้น ๆ หรื อการแสดงออกในความคิดของคนนั้น ๆ คือ มโนธรรม มันคือจิตสามัญ
สานึ กในการรับรู ้ ผิดชอบชัว่ ดีในพระธรรมบัญญัติแห่ งพระเจ้าของตัวบุคลนั้น ๆ ซึ่ ง
เปรี ยบได้กบั พระสุ รเสี ยงขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ ทรงคอยกระซิ บเตื อนข้างหู ของ
มนุษย์ทุก ๆ คนอยูต่ ลอดเวลา
ความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดีหรื อมโนธรรมนี้ คือเสี ยงที่อยูข่ า้ งในจิตใจของเรา ที่
คอยพูดเตื อนต่ อเรา ว่าอะไรคื อความดี และอะไรคื อความชั่ว อะไรคื อความเที่ ย ง
ธรรม อะไรคือความลาเอียง อะไรคือความพอควร อะไรคือความเกินเลย เสี ยงแห่ ง
มโนธรรมนี้ ผกู มัดพวกเราให้กระทาดี และหลี กหนี จากการกระทาชัว่ ในมโนธรรม
แห่ งการกระทาดี ทุก ๆ อย่างจะมี ผลตอบแทนด้วยรางวัลแห่ งความสงบสุ ขข้างใน
จิตใจของคนนั้น ๆ สาหรับผลแห่ งการกระทาชัว่ ในทุก ๆ อย่าง คือการถูกประณาม
และการลงโทษ และบุคคลผูน้ ้ นั ได้นาพาตัวเองไปสู่ การต่อต้านในมโนธรรมดี ของ
ตัวเอง และจะรู ้สึกตัวเองถึงความขัดแย้งและการไม่ลงรอยอย่างฉับพลัน หรื อการไม่
มีความสุ ขอย่างมากต่อการกระทาของตัวเอง
มโนธรรมนี้ เปรี ยบดังพลังแห่ งจิ ตวิญญาณของตัวมนุ ษ ย์ ที่ คอยกาหนด
พัฒนาการ และพัฒนาสานสัมพันธ์แห่ งพลังความสามารถในส่ วนอื่น ๆ ของตัวเรา
เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ วนของความคิด จิตใจ และความปรารถนา ความคิด
จิตใจและความปรารถนาของมนุ ษย์น้ นั ถูกทาให้ด่างพร้อยลง เมื่อครั้งที่มนุ ษย์คู่แรก
ได้กระทาบาป หลังจากนั้นเสี ยงแห่ งมโนธรรมข้างในจิตใจของคนเราก็เริ่ มอ่อนแอ
ลง และไม่เพียงพอต่อพลังแห่ งจิตวิญญาณของมนุ ษย์ที่ปรากฏออกมา และถ้ามนุ ษย์
ไม่พฒั นาพลังจิตใจของตนเองแล้ว เสี ยงแห่ งมโนธรรมที่อยู่ขา้ งในของตัวบุคคล
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นั้น ๆ สามารถที่จะสู ญหายไปจากตัวของบุคคลนั้นได้ทีเดียว ซึ่ งก็คือคนผูน้ ้ นั ไร้ ซ่ ึ ง
มโนธรรม (ไม่รับรู ้สึกถึงความผิดชอบชัว่ ดี)
ดังนั้นจะเห็ นได้ชดั ว่า กฎแห่ งมโนธรรมเพียงอย่างเดี ยวที่อยู่ขา้ งในจิตใจ
นั้นไม่เพียงพอสาหรั บตัวมนุ ษย์ หรื อแม้แต่บนสรวงสวรรค์แห่ งพระเจ้าที่พระองค์
ทรงเผยสาแดงพระประสงค์ของพระองค์แก่มนุ ษย์ผแู ้ รก เพราะฉะนั้นในสถานะแห่ ง
ผูท้ ี่ มีคุณธรรมนั้น ธรรมบัญญัติแห่ งพระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงจาเป็ นสาหรั บตัวบุ คคลนั้น ๆ
และมีความจาเป็ นอย่างยิง่ หลังจากการตกเข้าไปในบาปครั้งแรกของมนุษย์
และเพื่อที่จะมีเกราะปกป้ องคุม้ ครองให้มโนธรรมสาหรับตัวมนุ ษย์แล้ว
ธรรมบัญญัติอนั เป็ นข้อปฏิบตั ิที่มีมาจากพระเจ้า จึงได้มีกาหนดไว้สาหรับมนุ ษย์
ทุก ๆ คน นั้นก็คือธรรมบัญญัติแห่งพระเจ้านั้นเอง
ข้อบัญญัติที่ได้ใ ห้ไว้น้ ี มี รูปลักษณ์ ที่มีความเป็ นพื้นฐานเบื้ องต้นแห่ ง
มโนธรรมในการดารงชี วิตประจาวันของมนุ ษย์ ที่ ได้มีมาตั้งแต่สมัยชั่วงเวลาแห่ ง
บัญญัติสิบประการแห่ งพันธสัญญาเดิมบนภูเขาซี ไน โดยผ่านทางโมเสสผูเ้ ผยพระ
วจนะของพระเจ้า ส่ วนหลัก ๆ ของบัญญัติสิบประการนี้ ถูกเขียนไว้ในม้วนหนังสื อ
สองม้วน หรื อบนแผ่นหิ นนี้ ความลึกซึ้ งและความสู งส่ งแห่ งพระธรรมบัญญัติน้ ี ถูก
นามาใช้เทศนาบนที่สูงโดยองค์พระผูช้ ่ วยให้รอดของเรา ซึ่ งเป็ นพระธรรมบัญญัติ
แห่งพระคุณเก้าประการ ซึ่ งพระธรรมบัญญัติเก่าทั้งสิ บประการที่พระเจ้าได้ทรงมอบ
แก่โมเสสนั้น องค์พระเยซู คริ สต์เจ้าได้ทรงยืนกรานว่าจาเป็ นต้องชดเชยและเติมเต็ม
ให้ดีข้ ึน
พระองค์ผเู ้ ป็ นพระผูไ้ ถ่ของพวกเราได้ทรงตรัสไว้วา่ “อย่ าคิดว่ าเรามาเลิก
ล้ างธรรมบัญญัติ และคาของผู้เผยพระวจนะ เรามิได้ มาเลิกล้ างแต่ มาทาให้ สมบูรณ์
ทุกประการ” (มธ.5:17)
ในคาถามของชายหนุ่มผูห้ นึ่งที่ได้ถามพระองค์วา่ “ท่ านอาจารย์ ข้ าพเจ้ า
จะต้ องทําดีประการใด จึงจะได้ ชีวิตนิรันดร์ พระเยซูตรั สตอบเขาว่ า ท่ านถามเราถึง
สิ่ งที่ดีทาํ ไม ผู้ที่ดีมีแต่ ผ้ เู ดียว แต่ ถ้าท่ านปรารถนาจะเข้ าสู้ ชีวิตแห่ งสันติสุขนิรันดร์ ก็
ให้ ถือรั กษาพระธรรมบัญญัติไว้ ชายหนุ่มคนนั้นก็ได้ ทูลถามพระองค์ อีกว่ า คือ
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บัญญัติข้อใดบ้ าง พระเยซูตรั สว่ า คือข้ อที่ว่า อย่าฆ่าคน อย่าล่ วงประเวณีผัวเมียเขา
อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็ นพยานเท็จ จงให้ เกียรติแก่บิดามารดาของตน และจงรักเพือ่ น
บ้ านเหมือนรักตนเอง” (มธ.19:16-19)
ครั้งหนึ่ ง ที่พระเยซู คริ สต์เจ้าได้ทรงตรัสสอนให้ถือรักษาไว้ซ่ ึ งพระธรรม
บัญญัติน้ ีอย่างบริ บูรณ์พร้อม มากกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจได้ก่อนพระองค์ ซึ่ งถึงแม้วา่
พวกเขาจะเข้าใจในธรรมบัญญัติอย่างถ่องแท้ แต่ไม่ถือรักษาไว้และไม่ปฏิบตั ิตามก็
ไร้ผล ดังที่พระเยซู คริ สต์เจ้าได้ปลูกฝั ง ให้แก่เหล่าผูม้ ี ความเชื่ อถึ งการไม่เข้าไปใน
การละเมิ ดธรรมบัญญัติ ซึ่ งไม่เพียงแค่การประพฤติปฏิ บตั ิ เท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึ ง
ความคิด ความปรารถนา ที่พวกเขาจะต้องยับยั้งจิตใจให้บริ สุทธิ์ อยูต่ ลอดเวลา

พระบัญญัตสิ ิบประการแห่ งพระผู้เป็ นเจ้ า

1. เราคือพระเจ้าของเจ้า ผูไ้ ด้นาเจ้าออกจากแผ่นดิ นอียิปต์คือจากแดน
ทาส อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา
2. อย่าทารู ปเคารพสาหรับตน เป็ นรู ปสิ่ งใดที่ซ่ ึ งมีอยูใ่ นฟ้ าเบื้องบน หรื อ
บนแผ่นดินเบื้องล่าง หรื อในน้ าใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้หรื อปรนนิ บตั ิรูปเหล่านั้น
เพราะเราคื อ พระเจ้า ของเจ้า เป็ นพระเจ้า ที่ ห วงแหน ให้โ ทษบิ ด าตกทอดไปถึ ง
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ลูกหลานของผูท้ ี่ชงั เราจนถึงสามชัว่ สี่ อายุคน แต่เราแสดงความรักมัน่ คงต่อคนที่รัก
เรา และปฏิบตั ิตามบัญญัติของเรา จนถึงพันชัว่ อายุคน
3. อย่าออกพระนามพระเจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควร เพราะผูท้ ี่ออกพระ
นามพระองค์อย่างไม่สมควรนั้น พระเจ้าจะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้
4. จงระลึกถึงวันสะบาโต (วันหยุดพักงาน) ถื อเป็ นวันบริ สุทธิ์ จงทา
การงานทั้งสิ้ นของเจ้าหกวัน แต่วนั ที่เจ็ดนั้นเป็ นวันสะบาโตของพระเจ้าของเจ้า ใน
วันนั้นอย่ากระทาการงานใด ๆ ไม่ว่าเจ้าเองหรื อบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าหรื อทาส
ทาสี ของเจ้า หรื อสัตว์ใช้งานของเจ้า หรื อแขกที่อาศัยอยูใ่ นประตูเมืองของเจ้า เพราะ
ในหกวันที่พระเจ้าทรงสร้างฟ้ าและแผ่นดิน ทะเล และสรรพสิ่ งที่มีอยู่ในที่เหล่านั้น
แต่ในวันที่เจ็ดทรงพัก เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอวยพระพรวันสะบาโต และทรงตั้ง
วันนั้นไว้เป็ นวันบริ สุทธิ์
5.จงให้เกี ย รติ แก่ บิดามารดาของเจ้า เพื่ ออายุของเจ้า จะได้ยืนนานบน
แผ่นดิน ซึ่ งพระเจ้าของเจ้าได้ประทานให้แก่เจ้า
6. อย่าฆ่าคน
7. อย่าล่วงประเวณี ผวั เมียเขา
8. อย่าลักขโมย
9. อย่าเป็ นพยานเท็จใส่ ร้ายเพื่อนบ้าน
10. อย่าโลภครัวเรื อนของเพื่อนบ้าน อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน หรื อ
ทาสทาสี ของเขา หรื อโค ลาของเขา หรื อสิ่ งใด ๆ ที่เป็ นของ ของเพื่อนบ้าน
พระบัญญัติสิบประการนี้ ได้ถูกแบ่งบรรจุไว้เป็ นสองม้วนหนังสื อด้วยกัน
เพราะฉะนั้นทั้งสองรู ปลักษณ์ ของม้วนหนังสื อนี้ จึ งมี สองรู ปลักษณ์ แห่ งความรั ก
ด้วยกันคือ ความรักในพระเจ้ า และความรักต่ อเพือ่ มนุษย์ ผ้ ูใกล้ชิดด้ วยกัน
องค์พระเยซู คริ สต์เจ้า ได้แสดงให้เห็ นส่ วนสาคัญที่สุดเป็ นสองรู ปลักษณ์
ของพระธรรมบัญญัติแห่ งความรักนี้ ว่าสาคัญอย่างไร ดังนี้ “จงรั กพระองค์ ผ้ ูเป็ น
พระเจ้ าของเจ้ าด้ วยสุดใจสุดจิตของเจ้ า และด้ วยสิ ้นสุดความคิ ดของเจ้ า นั้นแหละเป็ น
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พระบัญญัติข้อใหญ่ และข้ อต้ น ข้ อที่ สองก็เหมือนกัน คื อจงรั กเพื่ อนบ้ านเหมือนรั ก
ตนเอง ธรรมบัญญัติและคําของผู้เผยพระวจนะทั้งสิ ้น ก็ขึน้ อยู่กับพระบัญญัติสองข้ อ
นี”้ (มธ.22:37-40)
รักในพระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นคือสิ่ งแรกและเป็ นสิ่ งสาคัญเหนื อสิ่ งอื่ นใดทั้งสิ้ น
เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นพระผูส้ ร้ าง พระผูใ้ ห้กาเนิ ด และพระผูไ้ ถ่ ของเรา “เรามี
ชี วิต และไหวตัวในพระองค์ และเป็ นอยู่ในพระองค์ ” (กจ.17:18)
จากนั้นจะต้องมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์และต่อผูใ้ กล้ชิดของเรา เพราะว่า
สิ่ งนี้เป็ นการแสดงออกถึงความรักในพระเจ้า
ผูใ้ ดที่ไม่รักต่อเพื่อนมนุษย์และผู้
ใกล้ชิดผูน้ ้ นั ก็ไม่มีความรักในพระเจ้า ท่านอัครทูตนักบุญยอห์นนักเทวศาสตร์ ได้
กล่าวอธิ บายไว้วา่ “ถ้ าผู้ใดกล่ าวว่ า ข้ าพเจ้ ารั กพระเจ้ า และใจยังเกลียดชังพี่น้องของ
ตน ผู้นั้นก็เป็ นคนพูดมุสา เพราะว่ าผู้ที่ไม่ รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้ ว จะรั กพระเจ้ า
ที่ไม่ เคยไม่ ได้ ” ( 1 ยน.4:20)
การรั กในพระผูเ้ ป็ นเจ้าและต่อเพื่อนมนุ ษย์ผูใ้ กล้ชิดนั้น ในสิ่ งนี้ พวกเรา
กาลังเป็ นการค้นหาในความรักอันแท้จริ งให้กบั ตัวเราเอง เพราะว่าความรักอันแท้จริ ง
ในตัวเราเองนั้น คือการเติมเต็มต่อหน้าที่แห่งความรักในพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุ ษย์ผู ้
ใกล้ชิดของเราด้วย ความรั ก นี้ แสดงให้เห็ นถึ งการดู แลห่ วงใยเกี่ ย วกับจิ ตใจของ
ตัวเอง และเป็ นการชาระตัวเองจากความหมุ่นมัวแห่ งบาปทั้งปวง ภายใต้จิตวิญญาณ
แห่ งร่ างกาย และในขอบเขตจากัดของบุ คลิ ก อุ ปสงค์ส่วนตัวของแต่ล ะบุ คคล เรา
จะต้องรักษาไว้ซ่ ึ งสุ ขภาพของตัวเราเองและดูแลรักษาไว้ซ่ ึ งการพัฒนาของพลังแห่ ง
จิตใจและความสามารถ เพื่อที่ ความรั กของเรานั้นจะปรากฏออกมาอย่างดี ที่สุดต่อ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ผใู ้ กล้ชิดของเรา
ด้วยประการฉะนี้ ความรักต่อตัวเองนั้นจะต้องไม่เป็ นการแสดงท่าทีความ
รักที่เป็ นผลเสี ยต่อเพื่อนมนุษย์ผใู ้ กล้ชิดของเรา แต่ในทางตรงกันข้ามที่เราจะต้อง
แสดงความรักของเราด้วยการเสี ยสละตัวเองเพื่อเพื่อมนุษย์และผูใ้ กล้ชิดอย่างออกมา
จากใจจริ ง “ไม่ มีผ้ ใู ดมีความรั กที่ยิ่งใหญ่ กว่ านี ้ คื อการที่ผ้ หู นึ่งผู้ใดจะสละชี วิตของ
ตนเพื่อมิตรสหายของตน” (ยน.15:13) การรักตัวเอง และการรักเพื่อนมนุษย์ผูใ้ กล้ชิด
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ของเรา คือความรักที่มีความเสี ยสละในพระเจ้า องค์พระเยซูคริ สต์เจ้าได้ทรงตรัสไว้
เกี่ยวกับความรักแบบนี้วา่ “ผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ ารั กเรา ก็ไม่ มีค่าควรกับเรา และ
ผู้ใดรั กบุตรชายหญิงยิ่งกว่ ารั กเรา ผู้นั้นก็ไม่ มีค่าควรกับเรา และผู้ใดไม่ รับเอากางเขน
ของตนตามเราไป ผู้นั้นก็ไม่ มีค่าควรกับเรา” (มธ.10:37-38)
ถ้าใครที่มีความรักในพระเจ้า มากกว่าสิ่ งอื่นใดทั้งปวงแล้ว ในผูน้ ้ นั ตาม
ความเป็ นจริ งแล้ว จะไม่รักบิ ดามารดา บุ ตรชายบุ ตรหญิ ง และเหล่ าเพื่อนมนุ ษย์ผู ้
ใกล้ชิดของตนเองแล้วก็หาไม่ได้ เพราะผูน้ ้ นั มีความรักที่ประเสริ ฐยิ่งแห่ งพระเจ้าเป็ น
ทุ นอยู่แล้ว และถ้า ใครก็ ตามที่ รัก มิ ตรสหายของตนเอง แต่ ไร้ ค วามรั ก อันมี ค วาม
ประเสริ ฐในพระเจ้า ความรักประเภทนี้อาจจะเป็ นความรักที่ผดิ ธรรมนองคลองธรรม
ยกตัวอย่างดังเช่ น บุคคลที่รักคนอื่นเพื่อหวังผลตอบแทนสามารถที่จะทาอะไรก็ได้
ต่อผูอ้ ื่นที่ผดิ ศีลธรรมและไร้ซ่ ึ งเหตุผลและโหดร้าย เพื่อให้ได้มาซึ่ งผูท้ ี่ตนเองรักและ
ปรารถนา ฯลฯ
และถ้าต้องการที่จะให้พระบัญญัติแห่ งพระเจ้าทั้งหมดนั้น รวมเข้าด้วยกัน
ซึ่ งความรั กทั้งสองตามธรรมบัญญัติแห่ งความรั ก เพื่อที่ พวกเราจะแสดงให้เป็ นที่
กระจ่างในความรักแด่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและต่อเพื่อนมนุ ษย์ผูใ้ กล้ชิดของเรา ธรรม
บัญญัติเหล่านี้จึงถูกแบ่งออกเป็ นสิ บประการ หน้าที่ในความรักของเราที่มีต่อพระเจ้า
มีบนั ทึกไว้เป็ นพระธรรมบทบัญญัติต้ งั แต่ขอ้ หนึ่ งถึ งข้อสี่ และข้อพระธรรมบัญญัติ
แห่ งความรักที่มีต่อเพื่อนมนุ ษย์ผใู ้ กล้ชิดนั้นคือหกข้อสุ ดท้ายที่เหลืออยูใ่ นพระธรรม
บัญญัติท้ งั สิ บ

พระบัญญัตแิ ห่ งพระผู้เป็ นเจ้ าข้ อที่หนึ่ง
1. เราคือพระเจ้ าของเจ้ า ผู้ได้ นาเจ้ าออกจากแผ่ นดินอียิปต์ คือจาก
แดนทาส อย่ ามีพระเจ้ าอืน่ ใดนอกเหนือจากเรา
เราคือพระเจ้าของเจ้า พวกเจ้าจะต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา

เกีย่ วกับศรัทธาความเชื่อ และการดารงชีวติ ของชาวคริสเตียน
724

เราคื อ องค์ พ ระผู ้เ ป็ นเจ้า และพวกเจ้า จะต้อ งไม่ มี ม วลพระเจ้า อื่ น ใด
นอกเหนือจากข้า ที่เป็ นพระเจ้าองค์เดียวของเจ้า
ส่ วนที่หนึ่ งของพระธรรมบัญญัติแห่ งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้น ได้ปรากฏต่อ
มนุ ษย์โดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเอง และทรงมีพ ระสุ รเสี ยงของพระองค์ให้เคารพใน
พระองค์ ผูเ้ ป็ นองค์พระเจ้าที่แท้จริ งหนึ่ งเดี ยว นอกเหนื อจากพระองค์แล้ว ไม่มีใคร
อื่นใดที่เราจะต้องน้อมเคารพในความเป็ นพระเจ้านอกเหนือจากพระองค์
พระนาม แห่ งพระผูเ้ ป็ นเจ้า มาจากคาว่า มีอานาจเหนื อพระนามพระเจ้า
และยังมาจากคาว่า “ร่ ารวยและมีเมตตา” คุ ณาพร ดังอานาจซึ่ งไม่มีที่สิ้นสุ ด
พระเจ้าทรงหลัง่ ริ นความมีพระเมตตาของพระองค์ และพระองค์ทรงเปิ ดเผยสาแดง
พระประสงค์แ ห่ ง ความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของพระองค์ และเพื่ อ ที่ จ ะเคารพและเชื่ อ ใน
พระองค์ได้น้ นั เราจะต้องรับรู ้ในพระองค์และเรี ยนรู ้ที่จะเข้าใจในพระผูเ้ ป็ นเจ้า
การเรี ยนรู้เข้าใจในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้น มีความสาคัญเป็ นลาดับแรกสุ ด
สิ่ งนี้ประกอบไปความสาคัญลาดับที่หนึ่งแห่งหน้าที่ภาระของพวกเราที่จาเป็ นจะต้อง
มีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอยูใ่ นใจ ความรู ้แห่งวิทยาศาสตร์ แขนงต่าง ๆ ของมนุษย์ทุก ๆ คน
นั้น ถ้าพวกเขาไม่ได้รับพระแสงธรรมแห่ งความรู ้ความเข้าใจในพระผูเ้ ป็ นเจ้าไว้ใน
จิ ต ใจตนเองแล้ว ก็ จ ะสู ญ เสี ย ซึ่ งความส าคัญ ที่ แ ท้จ ริ ง ของตัว เอง รวมทั้ง ความ
ตระหนักและรับรู ้ในเป้ าหมายแห่งชีวติ ในทางที่ดีของตนเอง ทั้งนี้ มีบ่อยครั้งที่ความรู ้
ทางด้านดีก็แฝงไปด้วยสิ่ งที่ชวั่ ร้าย
สาหรับการได้มาซึ่ งความรู ้ ความเข้าใจในพระเจ้านั้น คือการที่จิตใจของ
คนเรานั้นจะต้องใฝ่ หาและรับรู ้ในการที่จะเข้าใจในพระองค์ โดยที่เราจะต้องปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. อ่านและศึกษาหนังสื อพระคัมภีร์ (ซึ่ งเป็ นพระวจนะของพระเจ้า ) ด้วย
ว่า พระคัม ภี ร์ คื อสื่ อแห่ ง การสั ม พัน ธ์ ติ ดต่ อกับ พระเจ้า และเป็ นการรั บ รู ้ เ กี่ ย วกับ
พระองค์อย่างแท้จริ ง
2. อ่านและศึกษาคาสอนของเหล่านักบุญ และผูใ้ ห้คาสอนแห่ งคริ สตจักร
เพื่อที่จะได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับพระอักษรในพระคัมภีร์ และดารงรักษา
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ตัวเองออกจากความเข้าใจไม่ถูกต้องและที่เป็ นไปในทางตรงกันข้ามกับคาสอนของ
เหล่านักบุญ และพระคัมภีร์
3. ถ้าเป็ นไปได้ควรจะเข้าร่ วมในโบสถ์เพื่อสวดอธิ ษฐานต่อพระเจ้าให้
บ่อยขึ้น เพราะในพิธีแห่งการสวดอธิ ษฐานในคริ สตศาสนจักรของพระเจ้านั้น คือการ
นาตัวเองเข้าไปสู่ ศีลธรรม ที่เกี่ยวกับพระองค์และพระภารกิจของพระองค์
4. รับฟั งคาสอนของพระผูเ้ ทศนาในโบสถ์ และอ่านศึ กษาหนังสื อพระ
ธรรมแห่ งคริ สตจักร ที่ มีคาสอนแห่ งมโนธรรมในการดาเนิ นชี วิตเพื่อใช้ในการยึด
เหนี่ยวจิตใจ
5. ศึกษาการสถาปนาสร้ างแห่ งธรรมชาติขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ที่เปรี ยบ
ได้กบั การกาเนิ ดมาแห่ งประวัติศาสตร์ ของมวลมนุ ษยชาติ ที่ มีปรากฏต่อเราอันน่ า
มหัศจรรย์น้ ีเป็ นมาโดยการสถาปนาสร้างขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทั้งนั้น
พระธรรมบัญญัติที่กาหนดมาให้แก่เราอย่างแน่ นอนและชัดเจนนี้ คือข้อ
ผูกมัดแห่งการรับรู้ในพระเจ้า ที่ชาวคริ สเตียนทุก ๆ คนจาเป็ นจะต้องมีดงั นี้คือ
1. เชื่ อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า มีความจริ งในและแน่ วแน่ อย่างแท้งจริ งใน
ทัศนคติแห่งการเชื่อ ถึงการดารงอยูข่ องพระองค์
2. ดารงอยูต่ ่อพระเจ้า นั้นก็คือการที่เราราลึกถึงพระเจ้าอยูต่ ลอดเวลา และ
ในทุก ๆ หน้าที่การกระทาของเรานั้นอยู่ต่อสายพระเนตรของพระเจ้า (วางตัวด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบอยูต่ ลอดเวลา) และในระหว่างนี้ ก็ควรที่จะไม่ลืมด้วยว่า
พระเจ้านั้นไม่ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเพียงแค่ความประพฤติของเราเท่านั้น แต่ยงั
รวมไปถึงความคิดของพวกเราด้วย
3. วางความหวังใจของเราไว้ในพระเจ้า รักในพระองค์ และเชื่ อฟั งใน
พระองค์ เตรี ย มตัว ให้ พ ร้ อมอยู่ตลอดเวลาในการประพฤติ และปฏิ บ ัติ ต ามพระ
ประสงค์ข องพระองค์ และอย่า หงุ ดหงิ ดไม่ พ อใจเมื่ อพระเจ้า ไม่ ตอบแทนความ
ประสงค์ของเราอย่างที่เราปรารถนาหรื อวาดผันไว้ ทุกสิ่ งทุกอย่างนั้นพระองค์ทรง
ทราบว่า เมื่อไหร่ ที่ควรจะให้แก่เรา และทรงทราบว่าอะไรที่เป็ นประโยชน์ และอะไร
เป็ นโทษต่อเรา
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รู ปแบบที่สูงส่ งที่เป็ นความรักต่อพระเจ้านั้นคือ ความย่าเกรง หรื อความ
เกรงกลัวต่ อพระองค์ ของพวกเราที่มีต่อพระองค์ นั้นก็คือเกรงกลัวที่จะละตัวเองออก
จากพระองค์ ด้วยว่าบาปที่มีอยูม่ ากมายของเรานั้นเอง
4. เคารพ ต่อพระเจ้า สรรเสริ ญและขอบพระคุณในพระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูเ้ ปรี ยบ
ดังพระผูส้ ร้ าง ผูส้ ถาปนาดลบัลดาลทุกสิ่ ง และพระผูไ้ ถ่ของพวกเราทุก ๆ คน ราลึก
ในทุก ๆ อย่างของพระองค์ที่ทรงมอบพระเมตตาพรแก่พวกเรา
5. ไม่ กลัวที่ จะใช้ชีวิตในความเชื่ อในพระเจ้า คื อต่ อทุ ก ๆ คนนั้นเรา
ยอมรับพวกเขา และเชื่ อในพระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างเปิ ดเผยว่าพระองค์คือพระเจ้าของเรา
และไม่ปฏิ เสธในความเชื่ อของตนเองที่ มีต่อพระเจ้า แม้กระทั้งได้รับการทนทุ กข์
ทรมาน หรื อพลีชีพของตนเองเพราะความเชื่อในพระองค์
บาปทีผ่ ดิ ต่ อพระธรรมบัญญัติข้อทีห่ นึ่ง :
1. ไร้ ซึ่งพระเจ้ า เมื่อไรที่มนุ ษย์ปฏิเสธในความทรงเป็ นอยู่ของพระเจ้า
บุคคลดังเช่ นนี้ ที่ท่านผูเ้ ผยพระวจนะดาวิดได้เรี ยกขานไว้ว่า ไร้ ซ่ ึ งเหตุ ผล “คนโง่
รําพึ งอยู่ในใจของตนว่ า ไม่ มีพระเจ้ า เขาทั้งหลายก็เลวทรามลง กระทํากิ จการที่ น่า
เกลียดชัง ไม่ มีสักคนเดียวที่ทาํ ดี ” (สดด.14:1)
2. มีพระเจ้ ามากหลาย เมื่อไหร่ ก็ตามที่ยงั มีพระเจ้าผูเ้ ที่ยงแท้องค์เดียว แต่
พวกเขายังยอมรับในทวยเทพอันหลากหลายที่มีการสมมุติข้ ึนมา
3. ความไม่ เชื่ อ เมื่อมนุ ษย์ยงั ยอมรับในการดารงอยูข่ องพระผูเ้ ป็ นเจ้าหนึ่ ง
เดียว แต่ไม่เชื่อในการสถาปนากาหนดแห่ งพระเจ้า และไม่เชื่ อในการเผยสาแดงองค์
ของพระองค์
ในความไม่เชื่ อเหล่านี้ บ่อยครั้งที่มีสาเหตุมาจากการเรี ยนรู ้และเข้าใจที่ผิด
รวมทั้ง ได้รับ การอบรมสั่ง สอนมาอย่างไม่ถู กต้อง จากความยโส ความข้องใจใน
ตัวอย่างที่โง่เขล่า การแสดงการดูถูกเหยียดหยามในสัมพันธภาพกับผูน้ าแห่ งศาสน
จักร รวมถึงจากบาปที่มีสะสมมาจากการดารงชีวติ แต่เดิม
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4. พวกนอกรี ต เมื่ อมนุ ษ ย์คิ ดแผนการ หรื อคิ ดคาสอนขึ้ นมาเอง เป็ น
ปฏิ ปั กษ์ต่อความทรงเป็ นพระผูเ้ จ้าที่แท้จริ ง ของพระองค์ หรื อแสดงถึ งความแข็ง
กระด้างบิดเบือนต่อความทรงเป็ นพระเจ้าที่แท้จริ งของพระองค์
5. การแยกตัวออก คือการถือทิฐิและดื้อดึง การหลีกเลี่ยงจากการเคารพใน
พระเจ้าผูเ้ ป็ นหนึ่ ง เดี ย ว การละตัว ออกจากศาสนจัก รหนึ่ ง เดี ย วแห่ งออร์ โธด็อกซ์
ดั้งเดิม
6. การเลิกศรั ทธาในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เมื่อมนุ ษย์ไม่ยอมรับในความเชื่ อ
อันเที่ยงแท้ในพระเจ้า กลัวที่จะไปในทางของพระองค์ ยินดีและการประมาณการณ์
อะไรบางอย่างในชี วิตแห่ งโลกนี้ ดว้ ยตัวเอง หรื อเกิ ดความสนใจในคาสอนอันเป็ น
ความลวง
7. การหมดหวัง เมื่อมนุ ษย์หลงลื มไป เกี่ยวกับความไร้ ขีดจากัดแห่ งพระ
เมตตาของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ไม่ให้ความหวังแก่ตวั เองที่จะรับการช่ วยเหลื อและการไถ่
ถอนจากพระเจ้า
8. การใช้ เวทมนตร์ คาถา เมื่อมนุ ษย์ละทิ้งซึ่ งความเชื่ อในพลังอานาจแห่ ง
พระเจ้า และหันไปพึ่งพาพลังอานาจอันลี้ลบั และชัว่ ร้ายจากหลากหลายทางด้วยกัน
9. ความเชื่ อ ในผีสางเทวดาและไสยศาสตร์ คือเหล่ า ผูท้ ี่ เชื่ อในบางสิ่ ง
บางอย่างที่เป็ นปกติธรรมดาทัว่ ไป แล้วลงความเห็นไปว่าเป็ นพลังที่เหนือธรรมชาติ
10. ความเกียจคร้ าน จากหน้าที่การสวดอธิ ษฐานต่อทุก ๆ สิ่ งแด่พระผูเ้ ป็ น
เจ้า
11. ความรักในวัตถุและสิ่ งสร้ างมากกว่ ามีความประสงค์ ในพระผู้เป็ นเจ้ า
12.ความรักและปรารถนาในเนือ้ หนังแห่ งมนุษย์ เมื่อเหล่ามนุษย์ที่คอยแต่
เอาใจใส่ ในความปรารถนาของมนุษย์ดว้ ยกันเองมากกว่ามีให้แก่พระเจ้า
13. การวางความหวั งไว้ ที่ ตั ว มนุ ษ ย์ ด้ ว ยกั นเอง เมื่ อ เหล่ า มนุ ษ ย์วาง
ความหวังไว้ที่ตวั เอง หรื อที่บุคคลอื่นเป็ นอย่างมาก มากกว่าที่จะวางความหวังไว้ที่
พระเมตตาและการช่วยเหลือของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
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พระธรรมบัญญัติของพระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นไม่ขดั แย้งต่อการที่เราจะให้ความ
เคารพต่อเทวดาผูร้ ั บใช้แห่ งพระเจ้า และต่อเหล่านักบุญผูท้ ี่ได้ปรารถนาในพระเจ้า
และการสวดอธิ ษฐานต่อพวกท่าน ดังที่พวกเราเคารพในบุคคลเหล่านี้ ที่ไม่ได้เปรี ยบ
ดังพระเจ้า แต่เพียงเพราะพวกท่านได้เชื่อและได้รับใช้ในพระเจ้า อย่างถวายชี วิตของ
พวกท่านเองแด่พระเจ้า เหล่าเทวดาผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ ที่ปรารถนาในพระเจ้าที่จะใกล้ชิดกับ
พระองค์ และสามารถที่จะเป็ นผูท้ ี่ คอยช่ วยแก่ เหลื อเราในการสวดภาวนาต่อพระผู ้
เป็ นเจ้าเพื่อพวกเรา เราจาเป็ นจะต้องร้ องขอความช่วยเหลือจากพวกท่าน เพื่อจะยึด
มัน่ และคาดหวังได้วา่ ก่อนอื่นใดนั้นพระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นจะยินดีในพวกท่านที่จะฟั งคา
สวดอธิ ษฐานของเหล่าคนบาปอย่างพวกเรา ดังพระวจนะของพระเจ้าที่ตรัสว่า “จง
อธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อท่ านทั้งหลายจะพ้ นโรคภัย คาอธิ ษฐานของผู้ชอบธรรม
นั้นมีพลังทาให้ เกิดผล” (ยก.5:16) “พระองค์ มิได้ ทรงเป็ นพระเจ้ าของคนตาย แต่ ทรง
เป็ นพระเจ้ าของคนเป็ น ด้ วยว่ าจําเพาะพระเจ้ าทุกคนเป็ นอยู่” (ลก.20:38)

พระบัญญัตแิ ห่ งพระผู้เป็ นเจ้ าข้ อที่สอง
2. อย่ าทารู ปเคารพสาหรั บตน เป็ นรู ปสิ่ งใดที่ซึ่งมีอยู่บนฟ้าเบื้องบน
หรื อ ในแผ่ น ดิ น เบื้อ งล่ า ง หรื อ ในน้ า ใต้ แ ผ่ น ดิ น อย่ า กราบไหว้ ห รื อ ปรนนิ บั ติ รู ป
เหล่ านั้น เพราะเราคือพระเจ้ าของเจ้ า เป็ นพระเจ้ าที่หวงแหน ให้ โทษบิดาตกทอดไป
ถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่ วสี่ อายุคน แต่ เราแสดงความรั กมั่นคงต่ อคนที่
รักเรา และปฏิบัติตามบัญญัติของเรา จนถึงพันชั่ วอายุคน
จงอย่ า ท ารู ป เคารพส าหรั บ ตน ไม่ ว่ า จะเป็ นรู ป สิ่ ง ใดก็ ต ามที่ อ ยู่ บ น
ท้อ งฟ้ า ที่ อยู่ใ ต้ผื น แผ่น ดิ น หรื อที่ อ ยู่บ นผื นแผ่นดิ น เบื้ อ งล่ า ง และที่ อ ยู่ใ นน้ า ใต้
แผ่นดินจงอย่าเคารพกราบไหว้และปรนนิบตั ิสิ่งเหล่านั้น
จงอย่าทา หรื ออย่าสร้ างเครื่ องราง หรื อสิ่ งเคารพแทนการเคารพที่มีต่อ
พระเจ้า ในทุก ๆ สิ่ ง หรื อบางสิ่ ง ที่ เป็ นดังสั ญลัก ษณ์ (รู ป วาด หรื อสิ่ งที่ ทามาจาก
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ต้นไม้ ก้อนหิ น หรื อที่ทาจากโลหะ) อะไรก็ตามที่อยูบ่ นที่สูง หรื ออยูท่ ี่เบื้องล่าง หรื อ
อยูใ่ ต้แผ่นดินโลก หรื อที่อยูใ่ นท้องทะเลเบื้องล่างทั้งปวง
การเชื่ อในพระธรรมบัญญัติของพระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นคื อการห้ามจากการ
เคารพกราบไว้ในเครื่ องรางของขลังทั้งปวง และห้ามทาไว้เพื่อเคารพและกราบไว้
สาหรั บ ตัวเอง หรื อรู ป เคารพสั ญลัก ษณ์ ที่ เป็ นเหมื อนกันดัง เช่ นนี้ หรื ออะไรที่ เรา
มองเห็นบนท้องฟ้ า ( พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดวงดาว) หรื ออะไรที่อยูบ่ นผืนแผ่นดิน
(ต้นไม้ สัตว์นานาชนิ ด มนุ ษย์) หรื อสิ่ งที่ อยู่ในน้ า (ปลา) พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้
เคารพกราบไหว้ หรื อปรนนิบตั ิสิ่งเหล่านี้ ไปพร้อมกันกับการเคารพในพระเจ้าผูเ้ ที่ยง
แท้หนึ่งเดียว ดังที่พวกต่างศาสนาได้ประพฤติปฏิบตั ิกนั อยู่
การห้ามไม่ให้เคารพกราบไว้ในรู ปเคารพและเครื่ องรางของขลังเหล่านี้
ใช่วา่ จะขัดต่อการเคารพสักการะต่อรู ปเคารพอันศักดิ์สิทธิ์ และสารี ริกธาตุของเหล่า
นักบุ ญผูศ้ กั ดิ์ สิ ทธิ์ แห่ ง คริ สต์ศาสนจักรดั้งเดิ มออร์ โธด็อกซ์ แต่อย่างใด ดังที่ บ่อย
ครั้งที่เหล่านิกายโปรเตสแตนต์และนิ กายอื่น ๆ กล่าวตานิ เราถึงการกระทาเช่นนี้ ใน
การเคารพในรู ปสักการะอันศักดิ์ สิ ทธ์ของคริ สต์จกั รดั้งเดิ มออร์ โธด็อกซ์น้ นั ไม่ใช่
การกราบไว้ที่เหล่ามวลหมู่เทพหรื อที่เครื่ องรางของขลังแต่อย่างใด แต่เป็ นเพียงรู ป
สัก การะที่ สื่ อถึ งการเคารพในพระเจ้า เหล่ า เทวดาผูร้ ั บ ใช้ของพระองค์ และเหล่ า
นักบุญผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ ผทู ้ ี่ได้เชื่อและรับใช้ในพระเจ้าเท่านั้น ความหมายของคาศัพท์ที่วา่
รู ปเคารพ ตามภาษากรี กนั้นหมายความว่า ภาพเหมือน การเคารพต่อรู ปเคารพ และ
สวดอธิ ษฐานภาวนาต่อหน้ารู ปเคารพนั้น พวกเราสวดภาวนามิใช่ ต่อ วัตถุที่เป็ นรู ป
วาดภาพเหมื อ น (คื อ สี ที่ ใ ช้ว าด แผ่น ไม้ที่ น ามาท าการวาด หรื อ โลหะที่ น ามา
ประกอบ) แต่พวกเราอธิ ษฐานภาวนาและเคารพต่อสิ่ งที่เป็ นสื่ อนา ดังที่ทุก ๆ คนก็
ทราบกันดีอยูว่ า่ อาจจะง่ายกว่าถ้าใช้จินตนาการภาพนึกเอาเองถึงพระเจ้า แต่จะไม่ง่าย
ยิ่งกว่าหรื อ ถ้าภาพเหมือนแห่ งพระองค์ หรื อพระกางเขนของพระองค์อยูต่ ่อหน้าเรา
ซึ่ งก็คงจะดีไปกว่าการที่มีผนังเปล่า ๆ และโล่ง ๆ อยูต่ ่อหน้าเรา
รู ปเคารพอันศักดิ์สิทธิ์ เหล่านี้ มีไว้ให้เราสาหรับใช้เป็ นที่บูชาและราลึ ก
ถึงพระภารกิจของพระองค์และความศักดิ์ สิทธิ์ ของพระองค์ สาหรับการเคารพและ

เกีย่ วกับศรัทธาความเชื่อ และการดารงชีวติ ของชาวคริสเตียน
730

สวดอธิ ษฐานบูชานี้ คือการนาเสนอความนึกคิดของเราต่อพระเจ้า และการสรรเสริ ญ
ในความศักดิ์ สิ ทธิ์ ของพระองค์ โดยการปฏิ บตั ิ อย่างนี้ เป็ นการจุ ดประกายไฟแห่ ง
ความรั กที่ อยู่ใ นจิ ตใจของเราต่อพระผูส้ ร้ างและพระผูช้ ่ วยให้รอดของเรา และรู ป
เคารพอันศักดิ์สิทธิ์ เหล่านี้ สาหรับพวกเราแล้วยังเปรี ยบได้กบั หนังสื อพระคัมภีร์อนั
ศักดิ์สิทธิ์ ที่เขียนขึ้นเป็ นตัวหนังสื อเช่นเดียวกันกับรู ปเคารพที่ถูกเขียนขึ้นเป็ นรู ปโฉม
หน้าของภาพเหมือนดังเช่นองค์พระเยซูคริ สต์เจ้าของพวกเรา
ขณะเดี ยวกันที่เมื่อครั้นในช่วงเวลาพันธสัญญาเดิมที่ท่านโมเสส ได้รับ
พันธสัญญาแห่ งพระธรรมบัญญัติจากพระเจ้า ที่มีการห้ามไม่ให้ทารู ปปั้ นเคารพและ
ในครั้ ง นั้นก็ ด้วยเช่ นกัน ที่ ท่า นโมเสสได้รับ พระบัญชาจากพระเจ้าให้มีก ารจัดตั้ง
เต็นท์พลับพลาบูชาพระองค์ (ซึ่ งในช่ วงเวลานั้นคือสถานที่สักระบูชาที่เคลื่ อนที่ได้
ของชาวฮิบรู ในสมัยนั้น) ข้างในเต็นท์บูชานั้นประกอบไปด้วย รู ปปั้ นสัญลักษณ์
เครู บทองคาสองรู ป ที่ต้ งั อยูบ่ นปี กของหี บพระพันธสัญญาทั้งสองข้าง พระเจ้าได้ทรง
มีพระบัญชาแก่ท่านโมเสสว่า “จงทํารู ปเครู ปทองคําสองรู ป โดยใช้ ฝีค้ อนทําตั้งไว้ ที่
ปลายพระที่ นั่งกรุ ณาทั้งสองข้ าง ทํารู ปเครู บไว้ ที่ปลายพระที่ นั่งกรุ ณาข้ างละรู ป ทํา
รู ป เครู บ นั้น และให้ ตอนปลายทั้ ง สองข้ า งติ ดเป็ นเนื ้อเดี ย วกั นกั บพระที่ นั่งกรุ ณา
ให้ เครู บกางปี กออกไว้ เบื อ้ งบนปกพระที่ นั่งกรุ ณาไว้ ด้วยปี ก และให้ หันหน้ าเข้ าหา
กัน ให้ เครู บหันหน้ ามาตรงพระที่ นั่งกรุ ณา แล้ วจงตั้งพระที่ นั่งกรุ ณานั้นไว้ บนหี บ จง
บรรจุพระโอวาทซึ่ งเราจะให้ ไว้ แก่ เจ้ า ไว้ ในหี บนั้น ณ ที่ นั้น เราจะอยู่ให้ เจ้ าเข้ าเฝ้ า
และจะสนทนากับเจ้ า จากเหนื อพระที่ นั่งกรุ ณาระหว่ างกลางเครู บซึ่ งตั้งอยู่บนหี บ
พระโอวาท เราจะสนทนากั บ เจ้ าทุ ก เรื่ อง ซึ่ งเราจะสั่ งเจ้ าให้ ประกาศแก่ ชนชาติ
อิ ส ราเอล” (อพย.25:18-22) และพระเจ้า ยัง ได้ท รงบัญชาแก่ โมเสสให้ถ ัก ทอ
สัญลักษณ์รูปของเครู บลงบนม่านกั้นระหว่างห้องศักดิ์สิทธิ์ ของเต็นท์พลับพลาบูชา
อีกด้วย และฝั่ งข้างในห้องบูชาของเต็นท์พลับพลานั้นปิ ดทับด้วยผ้าขนสัตว์อย่างดี
รวมทั้งข้างนอกของเต็นท์พลับพลาด้วย (อพย.26:1-37)
ในพระวิหารบูชาของกษัตริ ยซ์ าโลมอนก็มีรูปปั้ นนี้
และมีการปั ก
ลวดลายแห่ งสัญลักษณ์ รูปเครู บเช่ นนี้ ดว้ ยเช่ นกัน รวมทั้งผ้าม่านและผนังโบสถ์ก็มี
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ด้วยเช่นกัน “พระองค์ ทรงวางรู ปเครู บไว้ ในส่ วนชั้นในที่สุดของพระวิหาร ปี กของเค
รู บนั้นกางออกเพื่อให้ ปีกหนึ่งจดผนังข้ างหนึ่งและอี กปี กหนึ่งของเครู บอี กรู ปหนึ่งจด
ผนังอี กข้ างหนึ่งส่ วนปี กอี กข้ างหนึ่งก็มาจดกันตรงกลางพระวิหาร และพระองค์ ทรง
บุ เครู บ นั้นด้ วยทองคํา พระองค์ ท รงสลัก ผนังของพระวิ หารนั้นโดยรอบ ด้ วยรู ป
แกะสลักเป็ นรู ปเครู บ และต้ นอิ ทผาลัมและดอกไม้ บานทั้งข้ างในและข้ างนอก พื น้
ของพระวิหารนั้น พระองค์ ทรงบุด้วยทองคําทั้งข้ างในและข้ างนอก” (1 พกษ.6:2729, 2พศด.3:7-14) ในอภิสุทธิ สถานนั้น พระองค์ทรงสร้างเครู บไว้สองรู ป ด้วยไม้บุ
ทองคา (2 พศด.3:10) เมื่อครั้งอภิสุทธิ สถานนั้นถูกสร้างจนแล้วเสร็ จ “และอยูม่ า
เมื่อปุโรหิตออกมาจากวิสุทธิสถาน มีเมฆมาคลุมเต็มพระนิเวศของพระเจ้า ปุโรหิ ตจึง
ยืนปรนนิบตั ิอยูไ่ ม่ได้ เพราะเมฆนั้น เพราะพระสิ ริของพระเจ้าเต็มพระนิ เวศของพระ
เจ้า” (1พกษ. 8:11) รู ปสัญลักษณ์ของเครู บนั้นเป็ นพระประสงค์ที่มาจากพระเจ้า
และเหล่าประชาชนเพ่งมองสวดอธิ ษฐานภาวนาและให้ความเคารพ
รู ปฉายาลักษณ์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ที่อยูใ่ นพลับพลา และที่อยูใ่ น
วิสุทธิ สถานของซาโลมอนนั้นยังไม่มี เพราะว่าในช่วงเวลามากกว่าครึ่ งหนึ่ งของช่วง
ชีวติ ประชากรแห่งพันธสัญญาเดิมนั้น ยังไม่มีค่าเพียงพอที่จะเห็นพระพักตร์ ของพระ
เจ้า และไม่มีภาพฉายาลักษณ์ของผูท้ รงธรรมตามพันธสัญญาเดิม และในช่วงนั้นก็ยงั
ไม่มี เพราะว่ามนุษย์ในช่วงนั้นยังไม่ได้รับการไถ่ถอน และยังไม่ได้รับการทาให้พน้
จากความผิดบาปจากพระเจ้า (โรม 3:9-25, มธ.11:11)
องค์พระเยซู คริ สต์เจ้า ได้ทรงมอบความอัศจรรย์แห่ งพระฉายาลักษณ์ ที่
เป็ นพระพักตร์ ของพระองค์ลงบนผืนผ้า แก่ อัฟการี ผูเ้ ป็ นกษัตริ ยแ์ ห่ งเมืองเอเดสกี้
ผืนผ้าที่มีพระฉายาลักษณ์ น้ นั มีชื่อเรี ยกว่า พระฉายาลักษณ์ ที่ไม่ได้ถูกสร้ างขึ้ นด้วย
น้ ามือของมนุษย์ การสวดอธิ ษฐานภาวนาต่อรู ปพระฉายาลักษณ์ของพระเยซู คริ สต์ ที่
ไม่ ไ ด้ถู ก สร้ า งขึ้ นด้วยฝี มื อของมนุ ษ ย์ ซึ่ งหลัง จากนั้นอัฟ การี ไ ด้หายจากโรคของ
พระองค์ที่ก่อนหน้านั้นไม่สามารถรับการรักษาให้หายได้
ท่านนักบุ ญลู กาผูเ้ ขี ยนบันทึ กพระคัมภี ร์ ผูเ้ ป็ นแพทย์รักษา รวมทั้งยัง
เป็ นผูว้ าดภาพสัญลักษณ์เคารพที่ได้รับการสื บถอดมาแต่โบราณกาล หลังจากที่ท่าน
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มรณภาพแล้ว รู ป เคารพแห่ ง พระแม่ม ารี ยเ์ จ้าที่ ท่ านวาดนั้นก็ ยงั คงอยู่ ซึ่ ง บางรู ป ก็
ยังคงมีอยูท่ ี่ประเทศรัสเซี ย
และยังมี รูปเคารพของพระเยซู คริ สต์เจ้าอี กหลายต่อหลายรู ป ที่ ได้รับ
การสรรเสริ ญถึงความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น
ฉายาลักษณ์บนรู ปวาดเคารพนั้น แม้แต่สัญลักษณ์ของเหล่ามารร้ายก็ไม่
สามารถที่จะกระทาความเสื่ อมเสี ยแก่ความศักดิ์ สิทธิ์ ของรู ปเคารพนี้ ได้ เพราะพระ
รู ปเคารพเหล่านี้ มีการบ่งชี้ ถึงประวัติศาสตร์ อนั ศักดิ์ สิทธิ์ และความเป็ นมาที่ผา่ นมา
ในอดีต ซึ่ งทั้งหมดเหล่านี้ ไม่มีใครสามารถที่จะสามารถลบเลื อนถึ งความทรงจาอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ในเรื่ องราวแห่งพระคัมภีร์ออกไปได้
ความไม่ ขดั แย้ง ต่อพระธรรมบัญญัติขอ้ ที่ สอง ของการเคารพในพระ
สารี ริกธาตุของเหล่านักบุญชาวคริ สเตียน ในการให้ความเคารพต่อพระสารี ริกธาตุ
ของเหล่านักบุญนั้น พวกเราให้การเคารพในพระพลังอานาจแห่ งพระพรของพระผู ้
เป็ นเจ้า ที่ ท รงมี ต่อสารี ริก ธาตุ ข องเหล่ า นัก บุ ญ ที่ ไ ด้ให้ความเชื่ อและได้เคารพใน
พระองค์ ผูเ้ ป็ นพระเจ้าของพวกท่าน
ส าหรั บ พวกเราชาวคริ สเตี ย นทุ ก ๆ คน ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเคารพต่ อ
สัญลักษณ์ พระรู ปเคารพเหล่านี้ ซึ่ งในสถานะเช่ นนี้ ที่เหล่าผูน้ อกรี ตได้ประณามต่อ
การไม่สมควรถึ งการกระทาเช่ นนี้ แต่ในทางตรงกันข้าม แทนที่จะไปกราบไหว้ใน
รู ปเคารพบูชาซึ่ งไร้ซ่ ึ งพระเจ้าแล้ว แต่ถา้ เปรี ยบกับการกระทาของพวกเรานั้นก็ยงั คง
มี ค วามงบงายที่ น้อ ยกว่า ในการกราบไหว้เ คารพรู ป บู ช าวัต ถุ อื่ น ๆ นั้น คื อ การ
ปรนนิ บตั ิต่อบาปทางความโลภของมนุ ษย์ ดังเช่ น ความรักในทรัพย์สมบัติเงิ นทอง
ความละโมบ ความเห็นแก่ตวั ความหยิง่ ยโส ความโอหัง และอื่น ๆ
ความรักในทรัพย์ สมบัติและเงินทอง คือความปรารถนาต่อการได้มาซึ่ ง
ทรั พ ย์ส มบัติ แ ละความร่ า รวย ดัง ที่ ท่ า นนัก บุ ญ เปาโลได้ก ล่ า วว่า “เหตุ ฉ ะนั้ น จง
ประหารโลกีย์วิสัยในตัวท่ านเสี ย มีการล่ วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา ความ
ปรารถนาชั่ว และความโลภซึ่ งเป็ นการนับถือรู ปเคารพ” (คส.3:5) สาหรับคนเจ้า
เล่ห์ ที่ร่ ารวยและมีแต่ความสุ ขสบายในชี วิตนั้น บุคคลผูน้ ้ นั เป็ นไปได้อย่างยิ่งที่จะมี
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แต่ ความโลภซึ่ งเป็ นการนับ ถื อ เคารพวัต ถุ ซ่ ึ งตัว เขานั้ น มี อ ยู่ มากกว่ า ที่ เ ขาจะ
ปรนนิบตั ิและเคารพในพระเจ้า
ความละโมบตะกละ คื อผูท้ ี่จะได้รับความพอใจได้ก็ต่อเมื่อ ได้รสชาติ
แห่ งความอร่ อย และการดื่ มกิ นเท่านั้น เพราะบุคคลเช่ นนี้ มีเพียงแค่ความรู ้ สึกแห่ ง
ความพอใจในรสชาติแห่ งอาหารและการดื่มกินเพียงอย่างเดียว ท่านนักบุญเปาโลได้
กล่าวไว้วา่ “ปลายทางของคนเหล่ านั้นคื อความพินาศ พระของเขาคื อกระเพาะ เขา
ยกความที่ น่าอั บอายของเขาขึ น้ มาโอ้ อวด เขาสนใจในวัตถุทางโลกเพี ยงแต่ อย่ าง
เดียว” (ฟป.3:19)
ความยิ่ ง ยโสและความโอหั ง คื อ มนุ ษ ย์ที่ มี ค วามเห็ น เข้า ข้า งตัว เอง
เกี่ ยวกับความมัง่ คัง่ แห่ งความฉลาดของสติปัญญาอย่างมากเกิ นกว่าที่ใครจะยอมรับ
ได้ นั้นคือความทะนงตนและความโอหัง ความทะนงตนที่ให้เกี ยรติเพียงแค่ตวั เอง
ความเข้าใจของตัวเอง และความปรารถนาของตนเองที่จะเห็ นตัวเองว่ามี คุณค่าที่
สู งส่ งกว่าพระประสงค์อนั สู งส่ งของพระเจ้า ผูท้ ี่ทาตัวดูถูกและเย้ยหยันต่อความคิด
และคาแนะนาของคนอื่นและไม่ยอมละวางจากทิฐิของตัวเองดังที่คนอื่นเห็ นว่าผิด
คื อความทะนงตนและความโอหัง ที่ มี ม ากจนเกิ นควรในตัวบุ ค คลนี้ นี้ ก็ เ ป็ นการ
กระทารู ปเคารพสาหรับตัวเองด้วยเช่ นกัน (ที่ไม่เพียงแค่ตวั เองเท่านั้นที่มีพฤติกรรม
แบบนี้แต่ยงั รวมถึงบุคคลอื่นที่จะต้องเห็นพ้องไปกับตัวเขาด้วย)
การกระทาที่หกั ล้างกับข้อห้ามอันเล็กน้อยที่เป็ นมลทินต่อการเคารพรู ป
บูชาตามพระธรรมบัญญัติในข้อที่สองนี้ คือการปลูกฝังให้มนุ ษย์ประพฤติและปฏิบตั ิ
ดี ดังเช่ น การไม่ไร้ ซ่ ึ งความรัก ความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ความอดทน การถือศีลอด และ
ความมีเมตตา

พระบัญญัตแิ ห่ งพระผู้เป็ นเจ้ าข้ อที่สาม
3. อย่ าออกพระนามพระเจ้ าของเจ้ าอย่ างไม่ สมควร เพราะผู้ที่ออกพระ
นามพระองค์ อย่างไม่ สมควรนั้น พระเจ้ าจะทรงถือว่าไม่ มีโทษก็หามิได้
อย่าเอ่ยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควร
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อย่างไม่ สมควร อย่าใช้ อย่าเอ่ยอ้าง อย่างไม่สมควร
ในข้อที่สามของพระธรรมบัญญัติ คือห้ามเอ่ยพระนามของพระเจ้าอย่าง
ไม่สมควร และโดยไร้ซ่ ึ งความเหมาะสมและความเกรงกลัวในพระองค์ การเอ่ยอ้าง
พระนามของพระเจ้า อย่า งไร้ ป ระโยชน์ คื อเมื่ อเอ่ ย พระนามของพระองค์ใ นการ
สนทนาอันไร้ค่า การเล่น และการคุยตะลก
ข้อห้ า มทั่วไปของการคิ ด อะไรง่ า ย ๆ และไร้ ค วามเกรงกลัว ต่ อ การ
อ้างอิงถึงพระนามของพระองค์ ในพระบัญญัติน้ ี ห้ามกระทาบาปที่เกิดขึ้นจากการคิด
อะไรง่ า ย ๆ และไม่ เกรงกลัวในการใช้พ ระนามของเจ้า อย่า งไร้ ค่ า บาปเหล่ า นี้ มี
ปรากฎให้เห็นบ่อยครั้งเช่น
คาสบถสาบาน คื อการคิดอะไรง่าย ๆ ในการใช้คาสบถสาบานเมื่อ มี
การพูดและการสนทนาทัว่ ๆ ไป การสบประมาทหรื อการดูหมิ่น คือความกล้าที่จะ
ใช้คาพูดในการต่อต้านในพระเจ้า
การเหยียดหยาบศาสนา เมื่อมีการหัวเราะและพูดตลกต่อวัตถุสิ่งของที่มี
ความศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา การละเมิดต่อคาสาบาน ที่มีให้ต่อพระเจ้า การละเมิดต่อคา
สาบาน และการใช้พระนามของพระเจ้าต่อคาสาบานหลอกลวง
ในพระนามของพระเจ้านั้น จะต้องเอ่ยอ้างออกมาด้วยความเกรงกลัว
และมี ป ระสงค์ดี ต่อ พระองค์ ดัง เช่ น ในค าสวดอธิ ษ ฐานต่ อพระองค์ ในค าสอน
เกี่ยวกับพระองค์ และในข้อบัญญัติของการสาบานหรื อคาปฏิญาณ
ความเกรงกลัวต่อข้อบัญญัติแห่ งการปฏิญาณนี้ ในพระธรรมบัญญัติน้ นั
ไม่มี การห้าม องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เองนั้นทรงใช้การสาบานเกี่ ยวกับการใช้ขอ้ ธรรม
บัญญัติน้ ี โดยท่านอัครทูตเปาโลนั้น ได้ราลึกไว้ในสารที่ส่งไปยังชาวฮีบรู ของท่านว่า
“ส่ วนมนุษย์ นั้นต้ องสาบานต่ อหน้ าผู้ที่เป็ นใหญ่ กว่ าตน แล้ วเมื่อเกิดข้ อทุ่มเถียงอะไร
กันขึน้ ก็ต้องถือคําสาบานนั้นเป็ นคํายืนยันขัน้ เด็ดขาด ฉะนั้นเมื่อพระเจ้ าทรงประสงค์
จะแสดงให้ บรรดาผู้ที่ได้ รับพระสั ญญาเป็ นมรดกรู้ แน่ ยิ่งขึ ้นว่ า พระดําริ ของพระองค์
จะไม่ เ ปลี่ ย นแปลง พระองค์ จึ ง ได้ ทรงยื น ยั น พระสั ญ ญานั้ น ด้ วยคํา สาบาน ”
(ฮบ.6:16-17)
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พระบัญญัตแิ ห่ งพระผู้เป็ นเจ้ าข้ อที่สี่
4. จงระลึกถึงวันสะบาโต (วันหยุดพักงาน) ถือเป็ นวันบริ สุทธิ์ จงทาการ
งานทั้งสิ้ นของเจ้ าหกวัน แต่ วันที่เจ็ดนั้นเป็ นวันสะบาโตของพระเจ้ าของเจ้ า ในวัน
นั้นอย่ ากระทาการงานใด ๆ ไม่ ว่าเจ้ าเองหรื อบุตรชายบุตรหญิงของเจ้ าหรื อทาสทาสี
ของเจ้ า หรื อสั ตว์ ใช้ งานของเจ้ า หรื อแขกที่อาศั ยอยู่ในประตูเมืองของเจ้ า เพราะใน
หกวันทีพ่ ระเจ้ าทรงสร้ างฟ้าและแผ่ นดิน ทะเล และสรรพสิ่ งที่มีอยู่ในที่เหล่ านั้น แต่
ในวันที่เจ็ดทรงพัก เพราะฉะนั้นพระเจ้ าทรงอวยพระพรวันสะบาโต และทรงตั้งวัน
นั้นไว้ เป็ นวันบริสุทธิ์
จงระลึกถึงวันสะบาโต เพื่อที่จะทาการสรรเสริ ญในวันนี้ (ทาให้เป็ นวัน
ศักดิ์สิทธิ์ ) จงกระทาการงานในหกวันให้เสร็ จสิ้ นหน้าที่การงานของเจ้า แต่ในวันที่
เจ็ด จงหยุดพักผ่อน (วันสะบาโต) เพื่อที่จะสรรเสริ ญในพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเจ้า
เพื่อที่จะสรรเสริ ญและปรนนิ บตั ิต่อพระเจ้า ที่เป็ นการกระทาตามพระ
ประสงค์ของพระองค์ จงกระทาการงานเพียงแค่ หกวัน จงกระทาให้เสร็ จสิ้ นภายใน
หกวันของการงานทั้งหมดที่มีอยู่
ในข้อที่ สี่ ข องพระธรรมบัญญัติขององค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า นั้น ทรงมี พ ระ
บัญ ชาในพระบัญ ญัติ ข องพระองค์ใ ห้ ป ระชากรของพระองค์ ป ฏิ บ ัติ ห น้า ที่ แ ละ
ธุ ระการงานของตนให้เสร็ จสิ้ นในหกวันตามที่กาหนดไว้ แต่วนั ที่เจ็ดจงทาให้เป็ น
วันศักดิ์สิทธิ์ในการสรรเสริ ญแก่พระเจ้าต่อความศักดิ์แห่งพระประสงค์ของพระองค์
การประพฤติและการปฏิ บตั ิที่เป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้านั้น คือการ
ดารงรักษาจิตใจของตนเองจากบาปทั้งปวง ด้วยการสวดมนต์ภาวนา ณ วิสุทธิ สถาน
ของผูเ้ ป็ นพระเจ้า และที่บา้ นของตนเอง การศึกษาในพระธรรมบัญญัติของพระเจ้า
การพัฒ นาสติ ปั ญ ญาและจิ ต ใจของตนเองให้เ ป็ นไปในทางที่ เ ป็ นประโยชน์ คื อ
การศึกษาและเรี ยนรู ้ ในพระคัมภีร์และหนังสื อที่เป็ นประโยชน์ต่อจิตใจ การพูดคุ ย
ปรึ กษาเกี่ยวกับเรื่ องราวที่เป็ นธรรมะ การให้ความช่วยเหลือแก่ผยู ้ ากไร้ การเยี่ยมดูแล
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ผูป้ ่ วยและผูท้ ี่ถูกกักขังอยูใ่ นเรื อนจา การปลอบประโลมผูท้ ี่ทุกข์ใจ และการกระทาดี
อย่างอื่น ๆ
ในช่ ว งเวลาแห่ ง พันธสั ญ ญาเดิ ม นั้น การเฉลิ ม ฉลองในวัน ที่ เจ็ ด ของ
สัปดาห์น้ นั คือ วันเสาร์ (ที่มีความหมายตามภาษาฮีบรู ว่า สงบ ) ที่เป็ นการระลึกถึง
การสถาปนาสร้างโลกขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (ซึ่ งในวันที่เจ็ดนั้นพระเจ้าทรงเสร็ จสิ้ น
การสร้ างโลกของพระองค์แล้วได้ทรงหยุดพักผ่อน) ในช่ วงเวลาแห่ งพันธสัญญา
ใหม่ของเหล่าอัครสาวกของพระเยซู เจ้านั้นพวกท่านได้ให้การเฉลิมฉลองในวันแรก
ของสัปดาห์ เป็ นวันอาทิ ตย์ ซึ่ ง เป็ นการระลึ กถึ งการคื นพระชนม์ขององค์พระเยซู
คริ สต์เจ้าของพวกเราชาวคริ สเตียนทุก ๆ คน
ไม่เพียงแค่เจ็ดวันทั้งหมดนี้เท่านั้นที่ชาวคริ สเตียนจะต้องให้ความสาคัญ
แต่ยงั คงวันอื่ นที่ เป็ นการเฉลิ มฉลองราลึ ก และการถื อศี ลอด ที่ มี การกาหนดไว้
ในศาสนจักร ดัง่ ช่ วงเวลาแห่ งพันธสัญญาเดิ มนั้นได้ให้ความสาคัญแก่วนั สบาโต
และวันสาคัญอื่น ๆ ( เช่ น วันเทศกาลปั สกา เทศกาลวันที่ห้าสิ บแห่ งการเสด็จสถิ ต
ของพระจิตเจ้า วันเทศกาลอยูเ่ พิง เป็ นต้น
สิ่ ง ที่ ส าคัญที่ สุดแห่ งเทศกาลของชาวคริ สตจัก รคือ การเข้าร่ วมเฉลิ ม
ฉลองในเทศกาล สรรเสริ ญ ความรื่นเริงในการคืนพระชนม์ ของพระเยซู คริ สต์ เจ้ า ที่
เรี ยกขานกันว่า อีสเตอร์ ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งเป็ นวันแห่ งการเฉลิมฉลองวันอาทิตย์แรกของ
สุ ริยะคติ จันทรคติแรกแห่งฤดูใบไม้ผลิ จากระยะเวลาระหว่าง วันที่ 22 มีนาคม (4
เมษายน ตามปฏิทินใหม่) จนถึงวันที่ 25 เมษายน (8 พฤษภาคม ตามปฏิทินใหม่) ของ
แต่ละปี
หลังจากนั้นก็ตามด้วยเทศกาลใหญ่ที่เรี ยกขานกันว่า วันฉลองใหญ่ ท้ัง
สิ บสอง ของทุกปี ที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแห่ งการสรรเสริ ญแด่พระเยซู
คริ ส ต์เ จ้า และแด่ พ ระแม่ ม ารี ย ์พ รหมจารี เจ้า ผูเ้ ป็ นพระมารดาเจ้า แห่ ง พระองค์
ดังต่อไปนี้คือ
1.
เทศกาลระลึกถึงวันประสู ติของพระแม่ มารี ย์เจ้ า 8 กันยายน (21 กันยายน
ตามเวลาปฏิทินใหม่)
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

เทศกาลระลึก ถึงวันการนาส่ งพระกุมารตรี มารี ย์เจ้ าแด่ อ ภิสุทธิสถานแห่ ง
พระเจ้ า 21 พฤศจิกายน (4 ธันวาคม ตามเวลาปฏิทินใหม่)
เทศกาลระลึกถึงวันแจ้ งข่ าวประเสริฐ คือการแจ้งข่าวประเสริ ฐของทูตแห่ ง
พระเจ้าต่อพระแม่มารี ยพ์ รหมจารี เจ้า เกี่ยวกับการเสด็จมาจุติสมภพของพระ
บุตรแห่งพระเจ้าในตัวพระนาง 25 มีนาคม (7 เมษายน ตามเวลาปฏิทินใหม่ )
เทศกาลระลึก ถึ ง วัน พระประสู ติ ข องพระเยซู ค ริ ส ต์ เ จ้ า 25 ธัน วาคม (7
มกราคม ตามเวลาปฏิทินใหม่)
เทศกาลระลึ ก ถึ ง วัน เข้ า สุ ห นั ต ของพระเยซู ค ริ ส ต์ เ จ้ า 2 กุ ม ภาพัน ธ์ (15
กุมภาพันธ์ ตามเวลาปฏิทินใหม่)
เทศกาลระลึกถึงวันเข้ าศี ล จุ่ ม ของพระเยซู คริ สต์ เจ้ า (การทรงปรากฏของ
พระจิตเจ้า) 6 มกราคม (19 มกราคม ตามเวลาปฏิทินใหม่ )
เทศกาลระลึก ถึ งวัน แห่ ง การจ าแลงพระวรกายของพระเยซู ค ริ ส ต์ เจ้ า 6
สิ งหาคม (19 สิ งหาคม ตามเวลาปฏิทินใหม่)
เทศกาลระลึกถึงวันแห่ งการเสด็จเข้ ากรุ งเยรู ซาเลมของพระเยซู คริ สต์ เจ้ า
(ใบปาล์มแห่งวันอาทิตย์) วันอาทิตย์สุดท้ายก่อนวัน อิสเตอร์
เทศกาลระลึกถึงวันแห่ งกาลเสด็จขึน้ สู่ สรวงสวรรค์ ของพระเยซู คริสต์ เจ้ า สี่
สิ บวันหลังจากเทศกาลวัน อีสเตอร์
เทศกาลระลึกถึงวันแห่ งการเสด็จลงมาสถิตของพระจิตเจ้ าแก่ เหล่ าพระอัคร
ทูต (ห้ าสิ บวันหลังจากการเสด็จขึ้นสู่ สรวงสวรรค์ ของพระเยซู คริ สต์ เจ้ า)
หรื อ วั น แห่ ง พระตรี เ อกานุ ภ าพเจ้ า ในวัน ที่ ห้ า สิ บ หลัง จากวัน เทศกาล
อีสเตอร์
เทศกาลระลึกถึงวันแห่ งการค้ นพบพระกางเขนของพระเยซู คริ สต์ เจ้ า 14
กันยายน (27 กันยายน ตามเวลาแห่งปฏิทินใหม่ )
เทศกาลวันระลึกถึงวันแห่ งการสวรรคตของพระแม่ มารี ย์พรหมจารี เจ้ า 15
สิ งหาคม (28 สิ งหาคม ตามเวลาแห่งปฏิทินใหม่ )
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และยังมีวนั เทศกาลฉลองทีส่ าคัญอืน่ ๆ อีกเช่ น
เทศกาลวันระลึกถึงวันเข้าสุ หนัตขององค์พระเยซู คริ สต์เจ้า ตรงกับวันที่ 1
มกราคม (14 มกราคม ตามเวลาปฏิทินใหม่ )
เทศกาลวันระลึ กถึงวันคุ ม้ ครองขององค์พระแม่มารี ยเ์ จ้า 1 ตุลาคม ( 14
ตุลาคม ตามเวลาปฏิทินใหม่ )
เทศกาลวันระลึกถึงวันแห่งอัศจรรย์ของรู ปเคารพของพระแม่มารี ยแ์ ห่ งเมือง
คาซานสกี้ 22 ตุลาคม (4 พฤศจิกายน ตามเวลาปฏิทินใหม่ )
เทศกาลวันระลึกถึงวันประสู ติของท่านยอห์นผูใ้ ห้ศีลล้างบาป 24 มิถุนายน
(7 กรกฎาคม ตามเวลาปฏิทินใหม่ )
เทศกาลวันระลึ กถึ งวันที่ท่านนักบุญยอห์นผูใ้ ห้ศีลล้างบาปถูกประหาร 29
สิ งหาคม (11 กันยายน ตามเวลาปฏิทินใหม่ )
เทศกาลระลึกถึงวันแห่งนักบุญของท่านอัครทูต เปโตร และท่านเปาโล 29
มิถุนายน (12 กรกฎาคม ตามเวลาปฏิทินใหม่ )
เทศกาลระลึ ก ถึ ง วันแห่ ง นัก บุ ญ ของท่ า นอัครทูต ยอห์ น นัก เทวศาสตร์ 8
พฤษภาคม (21 พฤษภาคม ตามเวลาปฏิททินใหม่ ) และ 26 กันยายน ( 9 ตุลาคม
ตามเวลาปฏิทินใหม่ )
เทศกาลระลึ ก ถึ ง วัน แห่ ง ท่ า นนั ก บุ ญ นิ โ คลัส ผู ้ก ระท าการอัศ จรรย์ 9
พฤษภาคม (22 พฤษภาคม ตามเวลาปฏิทินใหม่) และ 6 ธันวาคม (19 ธันวาคม
ตามเวลาปฏิทินใหม่ )

นอกจากนีย้ งั มีเทศกาลถือศีลอดของคริสตศาสนจักรดังนี้
1. เทศกาลถือศีลอดใหญ่ หรื อ ศีลอดมหาพรตสี่ สิบวัน ก่อน วันเทศกาลอีสเตอร์
(วันคื นพระชนมชี พ ของพระเยซู ) ซึ่ ง มี การถื อศี ลอดอย่างต่ อเนื่ องติ ดต่ อกัน เจ็ ด
สั ปดาห์ ในสัปดาห์ที่หกนั้น เป็ นเวลาที่เคร่ งครัดที่สุด และในสัปดาที่เจ็ดนั้นเป็ นการ
ระลึกถึงสัปดาห์แห่งพระทรมานขององค์พระเยซู คริ สต์เจ้าก่อนการสิ้ นพระชนม์ของ
พระองค์
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2. เทศกาลศี ลอดแห่ งวันประสู ติของพระเยซู คริ สต์ เจ้ า ซึ่ งเป็ นการปฏิ บตั ิกนั ก่อน
จะถึงวันเทศกาลระลึกถึงวันประสู ติของพระเยซูเจ้า เริ่ มตั้งแต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน
ของทุกปี ( 27 พฤศจิกายน ตามเวลาปฏิทินใหม่ ) ซึ่ งตรงกับวันศีลอดแห่ งการระลึก
ถึ งวันแห่ งท่า นนักบุ ญ ฟิ ลิ ป หรื อดังที่ มีเรี ยกขานกันอี กอย่างหนึ่ งว่าศี ลอดแด่ ท่า น
ฟิ ลิป ( ศีลอดนี้มีระยะเวลาสี่ สิบวัน)
3. ศีลอดแห่ งการสวรรคตของพระแม่ มารีย์เจ้ า
ก่อนเทศกาลวันระลึกแห่งการ
สวรรคตขององค์พระแม่มารี ยเ์ จ้า ปฏิบตั ิติดต่อกันเป็ นระยะเวลา สองสั ปดาห์ เริ่ ม
ตั้งแต่ วันที่ 1 สิ งหาคม ของทุกปี ( 14 สิ งหาคม ตามเวลาปฏิทินใหม่ ) จนสิ้ นสุ ดถึง
วันที่ 14 สิ งหาคม ของทุกปี ( 27 สิ งหาคม ตามเวลาปฏิทินใหม่ )
4. เทศกาลศีลอดแห่ งท่ านอัครทูต หรื อ ศีลอดแห่ ง เปโตร ซึ่ งถือปฏิบตั ิเพื่อระรึ กถึง
วันเทศกาลแห่ งท่านนักบุญอัครทูต เปโตร และท่านเปาโล เริ่ มต้นปฏิบตั ิกนั หลังจาก
สิ้ นสัปดาห์แห่ งการราลึ กของเทศกาลวันแห่ งพระตรี เอกานุ ภาพเจ้า ตลอดไปจนถึง
วันที่ 29 มิถุนายน (12 กรกฎาคม ตามเวลาปฏิทินใหม่) การเริ่ มถือปฏิบตั ิศีลอด แห่ ง
เทศกาลนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความช้าหรื อเร็ วของเทศกาลฉลองอีสเตอร์ การถือปฏิบตั ิศีลอด
แห่งเทศกาลนี้ ที่นานที่สุดคือ หกสัปดาห์ และที่นอ้ ยที่สุดคือ หนึ่ งสัปดาห์กบั อีกหนึ่ ง
วัน

ศีลอดชั่วเวลาหนึ่งวัน
ในหนึ่งวันก่อนวันเทศกาล วัน ระลึกถึงวันประสู ติขององค์ พระเยซู คริสต์ เจ้ า
24 ธันวาคม (6 มกราคม ตามเวลาปฏิทินใหม่) เป็ นวันที่ถือเคร่ งครัดที่สุด ระหว่างวัน
แห่ งเทศกาลศีลอดแห่ งวันประสู ติขององค์พระเยซู คริ สต์เจ้า (โดยทัว่ ไปแล้วจะไม่
รับประทานอะไรเลยจนกว่าพระอาทิตย์จะตกดินหรื อจนกว่าดาวดวงแรกบนท้องฟ้ า
จะปรากฎ )
1.

หนึ่ งวันก่อนวันเทศกาลวันราลึกถึงเทศกาล การเข้ ารับศีลจุ่มขององค์ พระเยซู
คริสต์ เจ้ า วันที่ 6 มกราคม ของทุกปี (19 มกราคม ตามเวลาปฏิทินใหม่)
2.
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วันราลึกถึงวันเทศกาลที่ท่านนักบุญยอห์ นผู้ให้ ศีลล้ างบาปถูกประหาร วันที่ 29
สิ งหาคม ของทุกปี (11 กันยายน ตามเวลาปฏิทินใหม่)
4. ในวันราลึ ก ถึ งวันเทศกาล แห่ งการค้ นพบพระกางเขนของพระเยซู คริ ส ต์ เจ้ า
เป็ นการระลึกถึงการที่พระเยซูคริ สต์เจ้าทรงได้รับการทรมานบนพระกางเขน ซึ่ งตรง
กับวันที่ 14 กันยายน ของทุกปี (27 กันยายน ตามเวลาปฏิทินใหม่ )
5. การถือศีลอด ในวัน พุธ และวัน ศุกร์ ของทุก ๆ สัปดาห์
การถื อศีลอดในวันพุธนั้น เป็ นการราลึ กถึ งการที่พระเยซู คริ สต์เจ้าได้ทรงถูก ยูดา ผู ้
เป็ นศิษย์ของพระองค์ขายให้แก่ผทู ้ ี่มาจับพระองค์ไป และในวันศุกร์ เป็ นการราลึกถึง
การทนทุกข์ทรมานและสิ้ นพระชนม์บนพระกางเขน ของพระผูไ้ ถ่ของพวกเรา
3.

การถื อ ศี ล อด ในวัน พุ ธ และ วัน ศุ ก ร์ นั้น ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ ใ นช่ ว งของ
สัปดาห์เท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึงทุก ๆ สัปดาห์ตลอดปี รวมถึงศีลอดแห่ งเทศกาลก่อน
วันอีสเตอร์ , เทศกาลศี ลอดแห่ งคริ สต์มาส (วันราลึ กแห่ งเทศกาลประสู ติขององค์
พระเยซู คริ สต์เจ้า จนไปถึ งวันราลึ กแห่ งเทศกาล การเข้ารับศี ลจุ่มขององค์พระเยซู
คริ สต์เจ้า), ในสัปดาห์ ศีลอดของเทศกาลราลึกถึงวันพระตรี เอกานุ ภาพเจ้า (จากวัน
ฉลองเทศกาลพระตรี เอกานุภาพเจ้า ไปจนถึ งสัปดาห์แรกของการเริ่ มต้นศีลอดแห่ ง
ท่า นเปโตร), ในสั ป ดาห์ แห่ ง เทศกาลราลึ ก ถึ ง คนเก็ บ ภาษี และพวกฟารี สี (ก่ อน
เทศกาลแห่งสัปดาห์การถือศีลอดใหญ่ “อีสเตอร์ ”), สัปดาห์แห่ งเทศกาลราลึกถึงการ
รับประทานไขมันและเนย ในสัปดาห์แห่ งเทศกาลนี้ ศาสนจักรอนุ ญาตให้ชาวคริ สต์
รับประทานได้เพียงแค่นมและไข่เท่านั้น
(ก่อนเทศกาลสัปดาห์ถือศีลอดใหญ่
อีสเตอร์ คือหลังจาก สัปดาห์แห่งเทศกาลราลึกถึงคนเก็บภาษี และพวกฟารี สี )
ในช่ วงเวลาแห่ งการถื อศี ลอดนั้นจาเป็ นอย่างยิ่งที่ ชาวคริ สต์ทุก ๆ คน
จะต้องละเว้นตัวเองจากความคิดและความประพฤติที่เป็ นความโลภ ตัณหาระคะทั้ง
ปวง ความโกรธเคือง ความอิจฉาริ ษยา ความเป็ นศัตรู ต่อกัน จาเป็ นจะต้องขจัดตัวเอง
ออกไปจากความมัวเมาในชีวติ แห่งโลกทั้งปวง จากการพนัน จากภาพที่น่าตื่นตาของ
การแสดงต่าง ๆ ไม่ควรที่จะอ่านหนังสื อที่เป็ นสื่ อให้เกิดความอยากแห่ งกิเลสตัณหา
อันไม่บริ สุทธิ์ แก่จิตใจและความคิดของเรา ไม่ควรทานเนื้ อสัตว์ ไม่ควรดื่ มนม ไม่
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ควรทานไข่ แต่ควรทานอาหารที่มีกาหนดไว้สาหรับการถื อศีลอดเท่านั้น ( เช่ น ผัก
และผลไม้ หรื อปลาเป็ นบางครั้ งเมื่อได้รับอนุ ญาตจากพระ) และเป็ นการกาหนด
รับประทานอย่างจากัด สาหรั บชาวคริ สเตียนที่ประสงค์จะเข้ารับศีลสารภาพบาป
และศีลมหาสนิทนั้น จาเป็ นจะต้องถือศีลอดสามวันเป็ นอย่างน้อย
ในการละเมิ ดกฎบัญญัติขอ้ ที่สี่น้ ี ก็เปรี ยบได้กบั ผูท้ ี่เกี ยจคร้ าน และใน
หกวันปกติไม่ยอมทางาน ก็ดงั เช่นผูท้ ี่ทางานในวันฉลองเทศกาลด้วยเช่นกัน
ซึ่ งก็เดี ยวเช่ นกันสาหรับผูท้ ี่ละเมิดพระบัญญัติ ที่แม้แต่ตอ้ งการจะหยุด
พักหน้าที่ และการงานแห่ งโลกทั้งปวง แต่ก็ยงั คงนาตัวเองไปกับความสนุ กสนาน
การพนัน หมกมุ่นอยู่กบั สิ่ งเสพติด สุ ราและสิ่ งมัวเมาทั้งปวง ละเลยต่อการนาตัวเอง
เข้าหาองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดบาปที่ทาตัวเองให้สนุกสาราญ
ไปกับวันเทศกาลสาคัญทางศาสนาซึ่ งควรปฏิ บตั ิอย่างพอควรโดยไม่มากเกินไป ซึ่ ง
ในช่วงเวลานั้นควรจะต้องอยูใ่ นพิธีกรรมการสวดอธิ ษฐานแห่ งช่วงเย็น และช่วงเช้า
จะต้องอยู่ใ นพิ ธี ก รรมศี ล มหาสนิ ท พิ ธี ส วดอธิ ษ ฐานเฉลิ มฉลองของพวกเราชาว
คริ สตจักรออร์ โธด็อกซ์ ด้ งั เดิ มนั้นเริ่ มต้นการฉลองพิธีกรรมตั้งแต่ในช่ วงเย็น เมื่ อ
พิธีกรรมช่วงเย็นดาเนินไป และถ้าใครที่เป็ นชาวคริ สต์ยงั หันเหความสนใจของตัวเอง
ไปในทางรื่ น เริ ง หรื อ ว่า งานสั ง สรรค์อื่น ๆ นั้น ก็ ห มายความว่า เป็ นการดู ถู ก ต่ อ
พิธีกรรมแห่งการเทศกาลนั้น ๆ

พระบัญญัตแิ ห่ งพระผู้เป็ นเจ้ าข้ อที่ห้า
5. จงให้ เกียรติแก่ บิดามารดาของเจ้ า เพื่ออายุของเจ้ าจะได้ ยืน
นานบนแผ่ นดิน ซึ่งพระเจ้ าของเจ้ าได้ ประทานให้ แก่เจ้ า
ในการให้ความเคารพแก่ บิดามารดาของตนนั้น มี ความสาคัญอย่างยิ่ง
เพราะว่าตัวเราเองนั้นจะได้มีชีวติ ยืนยาวอยูบ่ นผืนแผ่นดินโลกนี้ต่อไป
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ในข้อที่สี่ของพระบัญญัติแห่งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านี้ ได้ทรงพรบัญญัติไว้วา่
ให้มนุ ษย์ทุกคนให้ความเคารพแก่บิดามารดาของตน เพราะว่าการกระทาอย่างนี้ ได้
ทรงมีพระสัญญาว่าจะได้รับแต่สิ่งดี ๆ ในชีวติ และจะได้มีชีวติ ที่ยนื ยาวนานต่อไป
การให้ความเคารพแก่บิดามารดาของตนคือ รักท่านและให้ความเคารพ
ท่ า น ไม่ ดู ห มิ่ น เหยี ย ดหยามท่ า นทั้ง ค าพู ด และการกระท า และเชื่ อ ฟั ง พวกท่ า น
ช่ ว ยเหลื อ งานพวกท่ า น ดู แ ลพวกท่ า นในยามที่ พ วกท่ า นแก่ เ ฒ่ า และป่ วยไข้แ ละ
เดือดร้อน และจะต้องสวดภาวนาแด่พระเจ้าเพื่อพวกท่านด้วย ทั้งที่ตอนที่พวกท่าน
ยังมีชีวติ อยูแ่ ละวายชนม์ไปแล้วก็ตาม
บาปที่ไม่ให้ความเคารพแก่บุพการี ของตนนั้นมีความผิดใหญ่หลวงยิ่ง
ดั้ง ที่ มี บนั ทึ ก ไว้ใ นพระคัม ภี ร์พ นั ธสัญญาเดิ ม ที่ มีเขี ย นไว้ว่า ผูท้ ี่ ใ จร้ า ยและไม่ ใ ห้
เกียรติแก่บิดามารดาของตนผูน้ ้ นั จะถึงแก่ความตาย (มก.7:10, อพย. 21:16 )
รวมทั้งผูอ้ ุปถัมภ์และผูเ้ ป็ นเครื อญาติของบิดามารดาของเรา รวมถึงบิดา
และมารดาอุ ป ถัม ภ์ท างศาสนา รวมทั้ง พระผูน้ าทางจิ ตวิ ญญาณทางศาสนจัก รที่
เกี่ยวกับความรอดทางจิตวิญญาณของเรา ผู้ปกครองทางด้ านจิตวิญญาณ พ่ ออุปถัมภ์
ทางด้ านจิตวิญญาณ ผูซ้ ่ ึ งให้ความรู ้ ในการเชื่ อในพระเจ้าแก่เรา และสอนให้เรารู ้ จกั
การสวดภาวนา หัวหน้ าประเทศ เจ้าหน้าที่ผปู ้ กครองเมือง ทหาร กานัล ตารวจ และ
ผูใ้ หญ่บา้ น ผูท้ ี่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชี วิตทางโลกของเรา ครู ผ้ ูให้ ความรู้ แก่ เรา
ผู้ประกอบคุณความดี และผูห้ วังดี ต่อเราที่พยายามจะช่วยเหลือและสั่งสอนสิ่ งที่เป็ น
ประโยชน์ แก่ เราทุ ก ๆ คน ผูท้ ี่ มี อายุแก่ กว่า เราที่ มี ป ระสบการณ์ ที่ ส ามารถจะให้
คาแนะนาดี ๆ แก่เรา สมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้เกียรติพวกท่านด้วย จะเป็ นบาป
ถ้าใครไม่ให้ความเคารพแด่ผทู ้ ี่อาวุโสกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูแ้ ก่ผเู ้ ฒ่า การดูถูกเยาะ
เย้ยในความคิดอันมีเหตุผลและมีประสบการณ์ของพวกท่าน รวมถึ งการต่อเถียงต่อ
พวกท่านอย่างไม่เคารพ รวมถึงคิดว่านั้นเป็ นความคิดที่ลา้ สมัยแม้แต่ในหนังสื อพระ
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คัมภีร์พนั ธสัญญาเดิ มได้เขียนไว้ว่า “เจ้ าจงลุกขึน้ คํานับคนผมหงอก และเคารพต่ อ
หน้ าคนชรา และจงยําเกรงพระเจ้ าของเจ้ า เราคือพระเยโฮวาห์ ” (เลวีนิติ 19:32)
แต่ถา้ ผูป้ กครองผูอ้ าวุโสกว่าเราเรี ยกร้องจากเรา หรื อสั่งสอนบางสิ่ งต่อ
เราที่ขดั ต่อความเชื่ อและศีลธรรมบัญญัติของพระเจ้าก็ให้ตอบเขาว่า “การที่จะฟั ง
ท่ านมากกว่ าฟั งพระเจ้ าจะเป็ นการถูกต้ องในสายพระเนตรของพระเจ้ าหรื อ ขอท่ าน
ทั้งหลายพิจารณาดูเถิด” (กิจการ 4:19) และต้องให้ถึงความอดทนอย่างที่สุดเสี ยก่อน
และจะต้องโต้ตอบด้วยความศรัทธาในศีลธรรมบัญญัติของพระเจ้า เพื่อไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งขึ้นได้

พระบัญญัตแิ ห่ งพระผู้เป็ นเจ้ าข้ อที่หก
6. อย่ าฆ่ าคน
ในข้อที่หกของพระบัญญัติขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นทรงมี พระบัญชา
ห้ามฆ่าคน คือห้ามฆ่าเพื่อนมนุ ษย์ทุกคนมีอยูบ่ นโลกนี้ รวมถึงการฆ่าตัวตายด้วย ไม่
ว่าจะเป็ นวิธีการใด ๆ ก็ตาม
ชีวติ นั้นเป็ นของขวัญที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเจ้า ดังนั้นการตัดสิ นใจฆ่าตัวเอง
หรื อชีวติ คนอื่น จึงเป็ นสิ่ งที่ไม่ควรได้รับการอภัยอย่างมหันต์ และบาปอันยิง่ ใหญ่นกั
การฆ่ าตัวตายนั้นเป็ นผิดบาปอันร้ า ยแรงที่ สุดในศี ลพระบัญญัติท้ งั หมดที่
กาหนดไว้ รวมถึ งการฆ่าตัวตายด้วยเช่ นกัน ซึ่ งเป็ นการกระทาที่ผิดต่อศีลธรรมพระ
บัญญัติในข้อที่หกนี้ และที่ยงั เป็ นบาปอันร้ายแรงอีกคือ การกล่าวคาหยาบหรื อคาพูด
อันไม่สุภาพหลบลู่พระเจ้า แต่บาปที่ให้อภัยได้ของคนที่คิดจะฆ่าตัวตายแต่ยงั ไม่ได้
ลงมือ ก็คือบุ คล คนนั้นจะต้องพิจารณาตนเองด้วยการกลับใจอย่างแท้งจริ ง ถึ งจะ
ได้รับการอภัยในบาปนี้ได้
มนุ ษ ย์มี ค วามผิ ด ที่ ฆ่ า คน หรื อ แม้แ ต่ ก ารฆ่ า นั้น เกิ ด ขึ้ นโดยบัง เอิ ญ ก็ ต าม
เพราะว่าในกรณี น้ ีอาจเป็ นไปด้วยความไม่ต้ งั ใจ ก็ถือว่าเป็ นการฆาตกรรมที่เป็ นบาป
ร้ายแรง เพราะถือว่าคนกระทามีความผิดฐานประมาท
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มนุ ษ ย์ที่ ก ระท าความผิดฐานฆาตกรรมนั้น มี รูป แบบที่ ไ ม่ ไ ด้ก ระท าด้ว ย
ตัวเอง แต่ก็มีความผิดฐานฆาตกรรม หรื อแม้แต่การปล่อยให้คนอื่นตายโดยตั้งใจก็
เป็ นบาปด้วยเช่นกัน มีตวั อย่างดังต่อไปนี้
1. การพิพากษาผูอ้ ื่นโดยการใส่ ความผิดให้เขาในศาล ทั้งที่คน คนนั้นไม่มี
ความผิด
2. การสนับสนุ นผูอ้ ื่นกระทาการฆาตรกรรม การบงการ การให้คาปรึ กษา
การชี้ แนวทาง การเห็ นด้วยต่อการฆาตกรรม หรื อว่าคนที่สั่งการ และส่ ง
คนให้ไปฆาตกรรมอีกคน ไม่วา่ จะเป็ นในทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งหมดนี้
เป็ นการกระทาบาปโดยการฆ่าคนทั้งสิ้ น
3. พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ แสดงความช่ ว ยเหลื อต่ อ ผูใ้ กล้ชิ ดที่ ใ กล้จะตาย ทั้ง ที่ มี
โอกาสช่วยได้ นี่ก็เป็ นบาปด้วยเช่นกัน
4. พฤติกรรมที่กระทาทารุ ณต่อการใช้งานผูอ้ ื่น การสั่งการที่เป็ นการลงโทษ
ที่โหดร้ายต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจนถึงแก่การความตาย พฤติกรรมเช่นนี้ เป็ น
บาปอย่างยิง่
5. ผูท้ ี่ปล่อยชีวติ ของตนเองให้ตกอยูใ่ นกิเลสตัณหาของสิ่ งมัวเมาทั้งปวง จน
ทาให้ชีวติ ของตนสั้นลง
การกระทาบาปที่ ขดั ต่อศี ล พระธรรมบัญญัติในข้อที่ หกนี้ คื อบุ คคลที่
ประสงค์ที่จะฆาตกรรมชี วิตของผูอ้ ื่น คือบุคคลที่ไม่ให้ความช่าวเหลื อผูม้ ีความขัด
สน รวมถึ งผูเ้ จ็บป่ วยทั้งที่มีโอกาสที่จะช่ วยได้ คือผูท้ ี่ไม่ใช้ชีวิตด้วยความสงบและ
สันติสุขกับผูอ้ ื่น แต่ในทางตรงกันข้ามคือใช้ชีวิตด้วยความขัดแย้ง ความอิจษาริ ษยา
ความอาฆาต ไม่มีความปรองดองทะเราะวิวาทกับผูอ้ ื่นอยูต่ ลอดเวลา บุคคลที่กระทา
บาปที่ขดั ต่อศี ลธรรมบัญญัติขอ้ ที่หกนี้ คือผูท้ ี่มีพลังอานาจและความโหดร้ าย ที่ทา
ร้ ายผูท้ ี่ดอ้ ยกว่า หรื อแม้กระทั้งในระหว่างเด็ก ศี ลธรรมพระบัญญัติในพระคัมภีร์ที่
พระเยซูคริ สต์เจ้าได้กล่าวไว้วา่ “ผู้ใดเกลียดชั งพี่น้องของตน ผู้น้ ันก็เป็ นฆาตกร และ
ท่ า นทั้ งหลายก็ ร้ ู แ ล้ ว ว่ า ไม่ มี ฆาตกรคนใดที่ มี ชี วิต นิ รั นดร์ ด ารงอยู่ ใ นเขาเลย”
(1ยอห์น 3:15)
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นอกเหนื อ จากการฆาตกรรมทางเนื้ อ หนัง แล้ว ยัง มี ก ารฆาตกรรมที่
รุ น แรงมากกว่า อี ก คื อ การฆาตกรรมทางจิ ต วิ ญ ญาณ ต้น ต่ อ ของการฆาตกรรม
ประเภทนี้ คือการยั้วยุให้หลงผิด นั้นก็คือบุคคลใดก็ตามที่ย้ วั ยุผอู ้ ื่นหรื อผูใ้ กล้ชิดที่มี
ความเชื่ อน้อยให้หลงผิดไปในทางชี วิตที่ไม่ดี บุคคลคนผูน้ ้ นั ก็คือผูท้ ี่ฆาตกรรมจิ ต
วิญญาณผูอ้ ื่น
พระคริ สต์ผไู ้ ถ่ได้กล่าวไว้ว่า “แต่ ผ้ ูใดจะทาผู้เล็กน้ อยเหล่ านี้คนหนึ่งที่
เชื่อในเราให้ หลงผิด ถ้ าเอาหินโม่ ก้อนใหญ่ ผูกคอผู้น้ ันถ่ วงเสี ยที่ทะเลลึกก็ดีกว่ า วิบัติ
แก่ โลกนี้ด้วยเหตุให้ หลงผิด ถึงจาเป็ นต้ องมีเหตุให้ หลงผิด แต่ วิบัติแก่ ผ้ ูที่ก่อเหตุให้
เกิดความหลงผิดนั้น” (มัทธิว 18 : 6-7)
ข้อปฏิบตั ิสาหรับชาวคริ สเตียนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการผิดศีล ธรรมบัญญัติ
ข้อที่หกนี้ จาเป็ นจะต้องให้ความช่ วยเหลื อผูท้ ี่ ยากจน คนป่ วย คนสิ้ นหวัง ผูท้ ี่ด้อย
โอกาส โดยไม่ แบ่ง แยกว่ารั ก หรื อเกลี ย ดคน ๆ นั้น มี ค วามยินดี ปรองดองกับ ผูท้ ี่
โมโหร้ายต่อเรา ให้อภัยผูท้ ี่กระทาผิดต่อเรา ทาดีต่อผูท้ ี่เกลียดเรา ไม่แสดงวาจาและ
การกระทาที่เป็ นการทาร้ ายผูอ้ ื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงออก อันเป็ นตัวอย่างที่
ไม่ดีต่อเด็ก ๆ
ไม่ ค วรที่ จ ะถื อ เอาการฆาตกรรมว่า เป็ นอาชญากรมาไว้ใ นสงคราม
เพราะสงครามคือความโหดร้ายที่เป็ นส่ วนรวม แต่ในขณะเดียวกัน สงครามคือภัย
พิ บ ัติ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ มัน เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ด้รั บ การยกเว้น จากพระเจ้า เพื่ อ ใช้เ ป็ นข้อ แก้ไ ข
ตักเตือนมนุ ษย์ ดังเช่ นพระองค์ทรงปล่ อยให้มีโรคระบาด ความอดอยาก อัคคี ภยั
และภัยพิบตั ิอื่น ๆ เพราะว่าการฆ่าล้างในสงครามนั้น คริ สตศาสนจักรจะไม่พิจารณา
ว่าเป็ นบาปของมนุษย์คนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทหารกล้าทุก ๆ คนพร้อมที่จะ
ปฏิ บ ัติ ต ามพระบัญ ญัติ ข องพระคริ ส ต์ ที่ ว่า จงสละชี พ ของตนส าหรั บ ผู้ อื่ น เพื่ อ
ปกป้องความเชื่ อและปิ ตุภูมิ
ในระหว่างเหล่าทหารกล้านั้นก็ได้มีนกั บุญหลายท่านของคริ สตจักรออร์
โธด็อกซ์ที่เกิดการอัศจรรย์ข้ ึน
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อย่างไรก็ตาม ในการสงครามที่อาจมีการฆาตกรรมที่เป็ นบาปได้น้ นั คือ
เมื่อทหารทาการสังหารคู่ต่อสู ้ที่ยกมือยอมแพ้แล้วด้วยความไร้ปราณี
โทษประหารชี วิตนั้น เป็ นการลงฑัณต์ที่ถูกกาหนดขึ้นแก่สาธารณะชน
ที่มีลกั ษณะของความโหดร้าย แต่ทว่าเป็ นสิ่ งที่ยอมรับได้ เพื่อเหตุผลแห่ งความสงบ
สุ ขและความเป็ นธรรมในสังคมและ เพื่อควบคุมความเป็ นระเบียบที่จะไม่ให้ใครคน
ใดคนหนึ่ งในสังคมมนุ ยก์ ระทาความผิ ด แต่วา่ ในความยุติธรรมของการกระทาการ
ลงฑัณฑ์น้ นั นักปกครองจะต้องรั บผิดชอบต่อความเข้มงวดของตนเองต่อพระเจ้า
โทษประหารชี วิตสาหรับอาชญากรนั้นเป็ นการลงฑัณฑ์เพื่อให้คนได้รู้สึกสานึ ก แต่
ถ้าไม่เป็ นพระประสงค์ของพระเจ้านั้นแม้เส้นผมสักเส้นหนึ่งของมนุษย์ก็จะไม่ตก

พระบัญญัตแิ ห่ งพระผู้เป็ นเจ้ าข้ อที่เจ็ด
7. อย่ าล่วงประเวณีผวั เมียเขา
ในข้อที่เจ็ดของพระบัญญัติขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นทรงมีพระบัญชา
ห้ามล่วงประเวณี ผวั เมียเขา คือการกระทาที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่สมรสของตนเอง รวมถึง
การกินอยูห่ ลับนอนด้วยกันโดยไม่ได้มีพิธีการสมรสต่อพระเจ้า
พระเจ้า ทรงพระบัญชาห้า มไม่ ให้ส ามี และภรรยาที่ สมรสต่อพระเจ้า
ทาลายความสัมพันธ์ ความรั กซึ่ งกันและกัน ผูท้ ี่ ไม่ได้มีคู่ครอง พระเจ้าทรงมี พระ
บัญญัติใ ห้ พึ ง ปฏิ บ ตั ิ ตวั ด้วยความบริ สุ ท ธ์ ท้ งั ด้ว ยความคิ ดการกระท า ค าพูด และ
ความปราถรณา
จาเป็ นที่จะต้องหลีกเลี่ ยงจากสิ่ งที่ กระตุน้ ยั้วยุที่ไม่ดี ที่ก่อให้เกิ ดกิ เลส
ทางความรู ้สึกและจิตใจ ดังเช่นความหยาบคาย บทเพลงและการร้องเต้นที่มีท่วงท่าที่
ยัว่ ยุ ความบันเทิงที่เป็ นสิ่ งยัว่ เย้า หนังสื อที่มีเนื้ อหาลามกอนาจาร และ ความเมามาย
ต่าง ๆ เป็ นต้น
พระเจ้า ทรงมี พ ระดารั สต่ อพวกเรา ให้พึ ง รั ก ษาร่ า งกายและจิ ตใจให้
บริ สุทธิ์ จากสิ่ งมัวเมาและกิ เลสตัญหาทั้งปวง เพราะว่าร่ างกายของเราเป็ นส่ วนหนึ่ ง
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ของพระคริ สต์ที่พระองค์ให้เป็ นที่อาศัยของจิตวิญญาณของพระองค์ดงั ที่พระองค์ได้
ทรงประทานให้มา การกระทาที่ผดิ ศีลธรรมทางเพศเป็ นการกระทาที่ผิดต่อตัวเราเอง
ด้วยเหมือนกัน มันเป็ นการบัน่ ทอนตัวเราสุ ขภาพของเรา รวมถึงการก่อให้เกิดความ
เจ็บป่ วยทางจิตวิญญาณและจิตสานึกตามมาอีกด้วย

พระบัญญัตแิ ห่ งพระผู้เป็ นเจ้ าข้ อที่แปด
8. อย่ าลักขโมย
ในข้อที่เจ็ดของพระบัญญัติขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นทรงมีพระบัญชา
ห้ามลักขโมย นั้นก็คือการโจรกรรมของ ที่เป็ นของผูอ้ ื่น
ประเภทของการขโมยมีลกั ษณะหลากหลายดังนี้
1. การโจรกรรม เป็ นการขโมยสิ่ งของ ของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง
2. การชกชิ่งวิง่ ราว คือการใช้กาลังในการแยกชิ่งทรัพย์ของผูอ้ ื่น
3. ลักทรัพย์วดั คือการขโมยวัตถุทรัพย์สิ น ที่ผมู ้ ีจิตศรัทธาบริ จาคมาให้กบั ศาสนจักรเอาไปเป็ นของตน
4. การให้ สิ น บนหรื อ การช่ อ ราษฎ์ บ ัง หลวง คื อ การจ่ า ยเงิ น ใต้โ ต๊ ะ ให้ แ ก่ เ จ้า
พนักงานให้กระทาการตามคาขอบางอย่างของผูจ้ ่ายสิ นบน
5. การเป็ นกาฝาก คื อผูท้ ี่ ได้รับเงิ นค่าจ้างให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามเงิ นค่าจ้างที่ได้รับ
แล้วไม่ทางานตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็ จสมบูรณ์
6. การขูดรี ด คื อการเรี ยกเอาทรัพย์จากผูอ้ ื่นที่มีความจาเป็ นด้วยเงิ นจานวนมาก
การใช้ประโยชน์จากคนอื่นที่ขดั สนและมีปัญหา
7. การหลอกลวง การหลอกเอาของผู ้อื่ น มาเป็ นของตนเอง ยกตัว อย่ า งเช่ น
หลบหนี จากการชดใช้หนี้ ปกปิ ดสิ่ งของหรื อเงิ นที่ พ บเจอโดยไม่ บอกและคื นให้
เจ้าของ หลอกลวงลูกค้าเมื่อขายของไม่ได้ตามน้ าหนักหรื อขนาดของราคาของที่ขาย
หลอกลวงลู ก จ้า ง คื อ การจ่ า ยเงิ น เดื อ นต่ า กว่า ที่ ต กลงกัน ไว้ เป็ นต้น นัก เรี ย นที่
ผูป้ กครองรวมถึ งรั ฐบาลจ่ายเงิ นค่าเล่าเรี ยนให้แก่คน ๆ นั้นเป็ นจานวนมากรวมถึ ง
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ครู ผสู้ อน ตั้งใจสัง่ สอนวิชาแก่คน ๆ นั้นแต่นกั เรี ยนคนนั้นมีความเกียจคร้านไม่ต้ งั ใจ
ศึกษาเล่าเรี ยน
ห้ามจากการละโมบของทุก ๆ สิ่ งจากเพื่อนบ้าน เป็ นศีลธรรมบัญญัติที่ให้พวก
เราเป็ นคน ไม่ เห็นแก่ได้ ให้ มีความซื่อสั ตย์ ให้ รักทีจ่ ะปฏิบัติงานตามหน้ าทีข่ องตน มี
จิตใจเมตตา และ เป็ นผู้ที่มีคุณธรรม และเพื่อมิให้เป็ นการกระทาที่ผดิ ต่อศีลพระ
ธรรมบัญญัติในข้อนี้ เราจาเป็ นจะต้องมีความรักต่อผูอ้ ื่นดังเช่นรักตัวเราเอง และไม่
ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นอย่างที่เราไม่ประสงค์ให้ใครมาปฏิบตั ิต่อเรา
และจุดสู งสุ ดของการกระทาดีที่เป็ นการเข้าถึงในบัญญัติขอ้ ที่แปดอย่างแท้จริ ง
คือ ไม่มีอะไรเลยที่ เป็ นของตัวเองอย่างแท้จริ ง นั้นก็คือ การสละจากทรั พย์สมบัติ
ทั้งหมดที่มีอยู่ แต่ทว่าพระผูเ้ ป็ นเจ้ามิได้ทรงบัญชาให้ทุกคนต้องสละจากทรัพย์
สมบัติของตนเอง เพียงแต่ทรงแนะนาต่อผูท้ ี่ประสงค์ที่จะปฏิบตั ิตนให้เข้าถึ งแก่นแท้
ของมโนธรรมอย่างแท้จริ งว่า “ถ้ าท่ านปรารถนาเป็ นผู้ที่ทาํ จนครบถ้ วน จงไปขาย
บรรดาสิ่ ง ของซึ่ ง ท่ า นมี อ ยู่ แ จกจ่ า ยให้ คนอนาถา แล้ ว ท่ า นจะมี ท รั พ ย์ ส มบั ติ ใ น
สวรรค์ ” (มธ.19.21)
ข้อแนะนาจากพระคัมภีร์ที่วา่ มานี้ มีบุคคลตัวอย่างหลายท่านที่ได้นาไปปฏิบตั ิ
แล้ว ดังเช่น นักบุญอันโธนี่ ผยู ้ งิ่ ใหญ่ นักบุญเจ้าปคุณพาเวลแห่งธีป นักบุญนิโคลัส
ผูก้ ระทาการอัศจรรย์ และท่านอื่น ๆ อีกหลายท่าน

พระบัญญัตแิ ห่ งพระผู้เป็ นเจ้ าข้ อที่เก้า
9. อย่ าเป็ นพยานเท็จใส่ ร้ายเพือ่ นบ้ าน
ในข้อที่เก้าของพระบัญญัติขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านี้ ทรงมีพระบัญชาว่าอยูพ่ ดู
คาเท็จเกี่ยวกับผูอ้ ื่น และทรงห้ามทุกอย่างที่เป็ นคาเท็จ ดังตัวอย่างเช่น
1. เป็ นพยานให้เท็จในศาล
2. กล่าวคาใส่ ร้ายผูอ้ ื่น
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3. พู ด ส่ อ เสี ย ด นิ น ทา พู ด ลับ หลัง กล่ า วค าร้ า ย การพู ด ใส่ ร้ า ยที่ เ ป็ น
พฤติกรรมแห่งทางของมารร้ายเพราะว่าชื่อของมารมีความหมายว่าการใส่ ร้าย
พฤติ ก รรมการกล่ าวคาเท็จนี้ เป็ นการกระทาที่ ไม่ พึง ควรอย่างยิ่งส าหรั บ
ชาวคริ สเตียน หรื อแม้แต่พฤติกรรมที่ไม่มีเจตนาที่จะทาร้ายผูใ้ กล้ชิดก็ตาม เพราะว่า
พฤติกรรมการกล่ าวคามุสาและคาเท็จทุ กประเภทนั้น ไม่สมควรที่จะได้ชื่อว่าเป็ น
ชาวคริ ส เตี ย นอย่า งแท้จริ ง ดังค าพูดของพระอัครทูต เปาโลที่ ว่า : “เหตุฉนั้นท่ าน
ทั้งหลายจงเลิกพูดคํามุสาเสี ย และจงพูดความจริ งต่ อกัน เพราะว่ าเราต่ างก็เป็ นอวัยวะ
ของกันและกัน” (อฟ.4:25)
ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะที่ จะตัดสิ นผูอ้ ื่ นได้ ก็ไม่ควรอย่างยิ่งที่ จะประณาม
และกล่ าวโทษผูอ้ ื่ น “อย่ างพิพากษาผู้อื่น แล้ วท่ า นจะไม่ ถูก พิพากษา” นี่ คือพระ
ดารัสของพระผูไ้ ถ่
ณ ที่ น้ ี จะต้อ งจ าไว้เ สมอว่า “ไม่ ค วรใช้ การตั ด สิ น พิพ ากษา การประณาม
กล่ าวโทษ หรื อการเยาะเย้ ย เพื่อให้ ผ้ ูใกล้ ชิดของเราแก้ ไขตัวเอง แต่ ควรใช้ ความรั ก
ความอดทน และคาแนะนาที่ดี ” และจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องราลึกไว้เสมอว่า คนเรา
สาคัญเท่าเทียมกัน แต่ละคนส่ วนมากก็มีจุดอ่อนและข้อบกพร่ องของตัวเองแตกต่าง
กันไป
สิ่ งสาคัญอย่างหนึ่ งคื อ การสงวนค าพูดคาจาของตัวเอง ควรพูดเฉพาะสิ่ ง ที่
ถู ก ต้อ งและเป็ นจริ งอยู่ ต ลอดเวลา และควรสงวนตัว เองให้ ห่ า งจากการพู ด จา
หลอกลวง การพูดจาเหลวไหล วาจานั้นเป็ นของขวัญของพระเจ้า พระเยซู คริ สต์ทรง
ตรัสไว้วา่ “ฝ่ ายเราบอกเจ้ าทั้งหลายว่ า คําที่ไม่ เป็ นสาระทุกคําซึ่ งมนุษย์ พูดนั้น มนุษย์
จะต้ อ งรั บ ผิ ดชอบในคํา เหล่ า นั้ น ในวัน พิ พ ากษา เหตุว่ าที่ เ จ้ า จะพ้ นโทษได้ หรื อ
จะต้ องถูกปรั บโทษนั้น ก็เพราะวาจาของเจ้ า” (มธ.12:36-37)
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พระบัญญัตแิ ห่ งพระผู้เป็ นเจ้ าข้ อที่สิบ
10. อย่ าโลภในครั วเรื อนของเพื่อนบ้ านเจ้ า อย่ าโลภในภรรยาของ
เพื่อนบ้ านเจ้ า หรื อทาสทาสี ของเขา หรื อโค ลาของเขา หรื อสิ่ งใด ๆ ที่เป็ น
ของ ของเพือ่ นบ้ านเจ้ า
ในข้อที่สิบของพระบัญญัติขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั้นทรงมีพระบัญชาห้ามไม่
เฉพาะการกระทาไม่ดีต่อผูใ้ กล้ชิดรอบตัวเราเท่านั้น แต่ยงั ทรงมีพระบัญชาห้ามที่รวม
ไปถึงสิ่ งที่เป็ นความปรารถนาและความคิดที่ชวั่ ต่อผูใ้ กล้ชิดรอบตัวเราอีกด้วย
การกระทาบาปที่ผดิ ศีลข้อบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า ความริษยา
ผูท้ ี่ริษยา คื อผูท้ ี่ อยู่ในความคิดโลภ อยากได้ของผูอ้ ื่น เพราะว่าผูท้ ี่ มีความคิดโลภที่
เป็ นความชั่วแล้ว ก็สามารถที่จะลงมือกระทาความชั่วได้โดยง่าย แต่ถา้ ตัวเราริ ษยา
ด้วยจิตวิญญาณจริ ง ๆ ผลของการกระทามันก็ไม่บริ สุทธิ์ ต่อพระเจ้า ดังเช่นพระดารัส
ของพระเจ้า ที่ ว่า “ความคิ ดของคนชั่ วร้ ายเป็ นสิ่ งที่ น่าเกลี ย ดน่ าชั งแก่ พ ระเจ้ า แต่
ถ้ อยคําของคนบริ สุทธิ์ เป็ นที่ พอพระทัยของพระองค์ ” (สภษ. 15:26) “แต่ เพราะความ
ริ ษยาของปี ศาจ ความตายจึ งเข้ ามาในโลก ผู้ที่อยู่ฝ่ายปี ศาจก็จะประสบความตาย”
(ปชญ. ซม. 2:24)
หน้าที่ อย่า งหนึ่ ง ที่ สาคัญที่ สุ ดสาหรั บชาวคริ สเตี ยน ที่พึงควรปฏิ บตั ิ ท อย่า ง
แท้จริ งคือ ชาระจิตวิญญาณภายในที่มีมลทิลของตนเองให้บริ สุทธิ์ ดังเช่ นคากล่าว
ของพระอัครสาวกเปาโลที่ว่า “จงชําระตัวเราให้ ปราศจากมลทิ นทุกอย่ างของเนื ้อ
หนัง และจิ ตวิ ญญาณจงทําให้ มีความบริ สุทธิ์ ครบถ้ วยโดยความเกรงกลัวพระเจ้ า”
(2คร. 7:1)
เพื่ อ เป็ นการหลบหลี ก จากการกระท าบาปที่ ผิ ด ต่ อ ศี ล บัญ ญัติ ข้อ นี้ จ าเป็ น
จะต้องรั ก ษาจิ ต ใจให้ บ ริ สุ ท ธิ์ และให้ป ราศจาก จากกิ เ ลสตัญ หาทั้ง ปวงทางโลก
รวมทั้งจากความโลภ ความคิดอันชั่วร้ าย และจงพอใจในสิ่ งที่ตวั เรามี อยู่ จงแสดง
ความขอบพระคุณพระเจ้าในทุก ๆ สิ่ ง ไม่ละโมบในของผูอ้ ื่นจงยินดีกบั พวกเขาถ้า
พวกเขามีสิ่งที่ดีกว่าเราหรื อมากกว่าเรา
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พระพรอันประเสริฐเก้ าประการ
พระพรอันประเสริ ฐหรื อโองการประสาทพระพรที่พระผูท้ รงช่วยให้รอดได้
ประทานแก่ เรานั้น มิ ไ ด้เ ป็ นการล้ม ล้า งพระธรรมบัญญัติแ ต่ อ ย่า งใดแต่ ก ลับ ช่ ว ย
ส่ งเสริ มกันให้สมบูรณ์
พระธรรมบัญญัติสิบประการของพระเจ้านั้นกาหนดขอบเขตให้ละเว้นการ
กระทาต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็ นบาป ส่ วนพระพรอันประเสริ ฐนั้นเป็ นการอรรถาธิ บายว่า
เราควรจะดารงไว้ซ่ ึ งความเป็ นคริ สตชนที่สมบูรณ์และทรงคุณค่าได้อย่างไร
พระเจ้าทรงประทานพระธรรมบัญญัติสิบประการไว้เมื่อยุคพันธสัญญาเดิม
เพื่ อหยุดยั้งผูค้ นที่ โหดร้ า ยป่ าเถื่ อนจากความชั่วช้า ส่ วนพระพรอันประเสริ ฐนั้น
ประทานไว้แก่ คริ สตชนเพื่อชี้ ให้เห็ นว่าจักต้องปฏิ บตั ิตนอย่างไรเพื่อให้ได้ใกล้ชิด
พระเจ้ามากขึ้ น ให้ได้เข้าถึ งความศักดิ์ สิ ทธิ์ และพระพรซึ่ ง นับว่าเป็ นความสุ ขอัน
สู งสุ ด
ความศักดิ์สิทธิ์ นั้นมาจากความใกล้ชิดกับพระเจ้า เป็ นพระพรอันสู งส่ งและ
เป็ นความสุ ขอันยิง่ ใหญ่ที่สุดที่คนเราจะพึงปรารถนา
พระธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิ มเป็ นหลักเกณฑ์แห่ งความชอบธรรมที่
ต้องยึดถืออย่างเคร่ งครัด แต่พระธรรมบัญญัติของพระคริ สต์ในพันธสัญญาใหม่น้ นั
เป็ นพระบัญญัติแห่ งความรักและพระเกี ยรติของพระเจ้า อันเป็ นหนทางเดียวที่ผคู้ น
จะได้รับพรพลังแห่ งการมีชีวิตอยู่เพื่อปฏิ บตั ิตามพระบัญญัติแห่ งพระเจ้าอย่างเต็มที่
และสมบูรณ์แบบ
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พระเยซู คริ สต์ผูท้ รงเรี ยกเราให้เข้าสู่ อาณาจักรนิ รันดรของพระเจ้านั้น ได้
ทรงชี้ หนทางแก่ เ ราให้ ป ฏิ บ ัติ ต ามพระบัญ ญัติ ข องพระองค์ เพราะดัง นั้น แล้ ว
พระองค์ผูท้ รงเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่ ง สวรรค์และแผ่นดิ นโลก ทรงสั ญญาว่าจะประทาน
พระพรศักดิ์สิทธิ์อนั ไม่ มีทสี่ ิ้นสุ ด เพื่อชีวติ ในโลกหน้านิรันดร
พระผูไ้ ถ่ของเราทรงสอนว่า
1. พระพรเป็ นของผูม้ ีจิตวิญญาณที่เจียมตนต่าต้อย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็ นของ
เขา
2. พระพรเป็ นของผูเ้ ศร้าโศก เพราะเขาจะได้รับการปลอบประโลม
3. พระพรเป็ นของผูเ้ จียมตน เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็ นมรดก
4. พระพรเป็ นของผูห้ ิ วกระหายความชอบธรรม เพราะเขาจะได้รับอย่างเต็มเปี่ ยม
5. พระพรเป็ นของผูม้ ีใจกรุ ณา เพราะเขาจะได้รับพระกรุ ณาตอบ
6. พระพรเป็ นของผูม้ ีใจบริ สุทธิ์ เพราะเขาจะมองเห็นพระเจ้า
7. พระพรเป็ นของผูส้ ร้างสันติ เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็ นบุตรของพระเจ้า
8. พระพรเป็ นของผูท้ ี่ถูกข่มเหงเพราะรักษาความชอบธรรม เพราะอาณาจักรสวรรค์
เป็ นของเขา
9. พระพรเป็ นของท่าน หากท่านถูกด่าทอ ถูกข่มเหง และถูกใส่ ร้ายป้ ายสี นานา ด้วย
ท่านเห็ นแก่ เรา ขอท่านจงปี ติ ยินดี เถิ ด เพราะท่านได้รับบ าเหน็ จอันยิ่งใหญ่ใ น
สรวงสวรรค์
ในคาสอนแต่ล ะข้อของพระองค์น้ ัน เราจะสัง เกตุ ไ ด้ว่า ข้า งหนึ่ ง เป็ นพระ
บัญญัติ ส่ วนอีกข้างหนึ่งเป็ นพระสัญญาว่าจะทรงตอบแทน
ในการท าให้พ ระบัญญัติแห่ ง พระพรอันประเสริ ฐนั้นส าเร็ จลุ ล่ วงนั้น เรา
จาเป็ นต้องสื่ อสารกับพระเจ้าผ่านทาง การสวดภาวนา ทั้งในใจและในการแสดงออก
อีกทั้งเรายังต้อง อดอาหาร ควบคุมจิตใจ และอื่น ๆ เพื่อต่อสู ้กบั แรงจูงใจไปในทาง
บาป
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พระพรอันประเสริฐประการที่หนึ่ง
1. พระพรเป็ นของผู้มีจิตวิญญาณที่เจียมตนต่าต้ อย เพราะอาณาจักร
สวรรค์ เป็ นของเขา
พระพร หมายถึงความรื่ นเริ งยินดีอย่างสู งสุ ดและเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้า ผู้มีจิต
วิญญาณที่เจียมตนต่าต้ อย หมายถึงผูท้ ี่ถ่อมตน สานึ กว่าตนไม่ดีพร้อมและไม่คู่ควร
ต่อเบื้องพระพักตร์ พระเจ้า และไม่เคยคิดว่าตนดีกว่าหรื อน่าเลื่อมใสกว่าคนอื่น
ความต่าต้อยทางวิญญาณคือความเชื่ อมัน่ ว่าตลอดชี วิตของเราและตลอดจน
พระพรทั้งปวงที่เราได้รับทั้งทางจิตวิญญาณและร่ างกาย ไม่ว่าจะเป็ น ชี วิต สุ ขภาพ
ความเข้มแข็ง ความสามารถในทางจิตวิญญาณ ความรู ้ ความมัง่ คัง่ และสิ่ งดี ๆ ทุก
อย่างในชี วิตนั้นล้วนเป็ นของขวัญจากพระผูส้ ร้ างทั้งสิ้ น หากทางสวรรค์ไม่ช่วยเรา
แล้ว เราก็ไม่อาจที่จะมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีหรื อมีวิญญาณที่สมบูรณ์ได้ ทุกสิ่ งเหล่านี้ ลว้ น
เป็ นของขวัญของพระเจ้า
ความต่ าต้อยทางวิญญาณนั้นเรี ยกว่า ความถ่ อมตน ซึ่ ง ความถ่ อมตน นี้ เป็ น
คุณสมบัติพ้ืนฐานของคริ สตชน เพราะเป็ นสิ่ งตรงข้ามกับความอวดดีอนั นาพาความ
ชัว่ ร้ ายทั้งปวงมาสู่ โลก ทูตสวรรค์องค์แรกที่อวดดี ตอ้ งกลายเป็ นปิ ศาจ ส่ วนมนุ ษย์
คนแรก ๆ ที่ ทาบาปนั้นลู กหลานของเขาจะทะเลาะกันและทาสงครามกันก็เพราะ
ความอวดดี “ความอวดดีเป็ นบาปอย่ างแรก” (ปัญญาจารย์ 10-15)
หากเราไม่มีความถ่อมตนแล้ว ก็ไม่มีทางที่เราจะกลับคืนสู่ พระเจ้าได้ ทั้งยัง
ไม่มีทางที่จะประกอบคุณงามความดีอื่น ๆ เฉกเช่นคริ สตชนได้ ความถ่อมตนทาให้
เราสามารถรู ้ จกั ตนเองให้ส ามารถประเมิ นข้อดี และข้อเสี ยของเราได้อย่างถู กต้อง
ความถ่ อ มตนเอื้ อ ให้ เ ราปฏิ บ ัติ ต ามพัน ธกิ จ ที่ เ รามี ต่ อ เพื่ อ นบ้า นได้ส าเร็ จ ลุ ล่ ว ง
กระตุน้ และสร้างเสริ มความเชื่ อที่เรามีต่อพระเจ้า ให้เรามีความหวังและความรักต่อ
พระองค์ ความถ่ อมตนยังได้ดึงดูดพระเมตตาของพระเจ้ามายังเราและทาให้เราได้
ความรักจากผูอ้ ื่นด้วย
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พระเจ้าตรัสว่า “วิญญาณที่ แตกร้ าวนั้นเป็ นการอุทิศแด่ พระเจ้ า พระองค์ จะ
ไม่ ทรงดูแคลนหั วใจที่ แตกสลายและไร้ ค่ า ” (สดุดี 50-17) “พระองค์ ย่อมทรงดู
แคลนผู้ที่เหยียดหยามและทรงยกย่ องผู้ที่ตา่ ต้ อย” (สุ ภาษิต 3-34) พระผูท้ รงช่วยให้
รอดทรงสอนว่า “จงเรี ยนรู้ จากเรา เพราะเราเจี ยมตนและมีจิตใจตา่ ต้ อย แล้ ววิญญาณ
ของเจ้ าจะพบความสงบ” (มัทธิว 11-29)
ความทุกข์หรื อความขาดแคลนทางกายนั้นจะทาให้วิญญาณมีความถ่อมตน
ได้มาก หากมีการยอมรับความขาดแคลนหรื อความจาเป็ นโดยมีเจตนาดีไม่ปริ ปาก
บ่น แต่ความขาดแคลนทางกายนั้นไม่ได้ทาให้จิตวิญญาณเกิดความถ่อมตนเสมอไป
เพราะอาจนามาซึ่งความทุกข์ได้
คนมัง่ มีก็สามารถมีจิตวิญญาณที่ถ่อมตนได้หากเข้าใจว่าความมัง่ คัง่ ทางวัตถุ
ที่เห็นอยูน่ ้ นั ย่อมมีวนั เสื่ อมโทรมและไม่จีรังยัง่ ยืน หากแต่เป็ นเพียงสิ่ งชัว่ คราวและ
ไม่อาจทดแทนวิญญาณที่สมบูรณ์ได้ ทั้งนี้ตอ้ งมีความเข้าใจในพระวาจาของพระเจ้า
ที่วา่ “จะมีประโยชน์ อะไร หากเราได้ ทุกสิ่ งทุกอย่ างในโลกแต่ กลับต้ องสู ญเสี ย
วิญญาณของตน” (มัทธิว 16-26)
แต่ความนอบน้อมของคริ สตชนนั้น ต้องมีการแบ่งแยกเพื่อไม่ให้เป็ นการดู
ถูกตัวเอง เช่ นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยการประจบสอพลออันถื อเป็ น
การเสื่ อมเสี ยศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ทั้งนี้ จาเป็ นที่ เราต้องตัดขาดจากสิ่ งที่ เรี ยกว่า ‚ความรั กตัวเองอย่างสู งส่ ง‛
หรื อ ‚การป้ องกันตัวจากการถูกสบประมาท‛ ซึ่ งเป็ นการสะท้อนถึงอคติ ที่เป็ นความ
เชื่อที่ผดิ อย่างร้ายแรงที่ตกทอดมาจาก ลัทธินอกรีตของพวกโรมัน ซึ่ งเป็ นปรปั กษ์ต่อ
คริ สต์ศาสนา คริ สตชนที่แท้จริ งต้องละทิ้งความเชื่ อที่ผิด ๆ เหล่านี้ ที่พบได้ในพวกที่
ต่อต้านคริ สตศาสนา อันมีการต่อสู ้และการผูกพยาบาทอันน่าอัปยศที่สืบทอดกันมา
พระเยซู ค ริ ส ตเจ้า ทรงตอบแทนวิ ญญาณที่ ถ่ อมตน ต่ า ต้อ ย ด้ว ยพระสั ญ ญาว่า จะ
ประทานอาณาจัก รสวรรค์อ ัน เป็ นชี วิ ต แห่ ง ความสุ ข นิ รั น ดร การมี ส่ ว นร่ ว มใน
อาณาจัก รของพระเจ้า สาหรั บผูท้ ี่ ถ่ อมตนนั้นต้องเริ่ ม ต้นที่ นี่และเวลานี้ โดยอาศัย
ความเชื่อและความหวังในพระเจ้า และจะพบรางวัลอันสู งสุ ดบริ บูรณ์ได้ในโลกหน้า
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ภูเขาที่เป็ นที่ประทานพระพรอันประเสริ ฐในแคว้นกาลิลี

พระพรอันประเสริฐประการที่สอง
2. พระพรเป็ นของผู้เศร้ าโศก เพราะเขาจะได้ รับการปลอบประโลม
การร่ า ไห้ ที่ พ ระพรอัน ประเสริ ฐ ประการที่ ส องกล่ า วถึ ง นั้น ก่ อ นอื่ น ใด
จะต้องมาจากใจที่เป็ นทุกข์อย่างแท้จริ ง ทั้งยังหมายถึ งหยาดน้ าตาแห่ งความสานึ ก
บาปของเราที่ มี ต่อความผิดต่ อพระเจ้า ผูท้ รงพระเมตตา
(เช่ นน้ า ตาของอัค ร
สาวกเปโตรหลังจากที่ท่านได้ปฏิเสธพระองค์)
อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า “เพราะความเศร้ าโศกอย่ างที่ เป็ นตามพระประสงค์
นั้นทาให้ การสานึกบาปนั้นนาไปสู่ความรอดอันจะไม่ เป็ นที่น่าเสี ยใจ แต่ ความเศร้ า
โศกในทางโลกนั้นนาไปสู่ความตาย” (2โคริ นธ์ 7:10)
ความทุกข์ใจและหยาดน้ าตาที่ ออกมาจากความยากลาบากที่ถงั่ โถมเรานั้น
อาจเป็ นการดี ต่อจิตวิณณาณของเราได้ เป็ นต้นว่าความตายของคนที่ใกล้ชิดเราอาจ
ก่ อให้เกิ ดหยาดน้ าตาอันมี คุณค่ า ถ้าความเศร้ า โศกนั้นเปี่ ยมด้วยความศรั ทธาและ
ความหวัง ความอดทนและการอุทิศตนต่อเจตจานงของพระเจ้า พระเยซู คริ สต์เองก็
กันแสงต่อมรณกรรมของลาซารัส
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หยาดน้ า ตาและความทุ ก ข์ ใ จยัง อาจน ามาซึ่ งความสุ ข ได้ ห ากเป็ นการ
หลัง่ ไหลให้กบั ความเจ็บปวดของเพื่อนบ้านที่เคราะห์ร้าย หากหยาดน้ าตาจากใจจริ ง
นี้ประกอบกันกับการกระทาด้วยความรักและความเมตตาแบบคริ สตชน
ความทุกข์ตรมในทางโลกเป็ นความทุกข์ตรมที่ปราศจากความหวังในพระ
เจ้า เป็ นความทุ กข์ตรมที่ ไ ม่ ได้ม าจากการตระหนัก ถึ ง บาปของตนต่ อพระเจ้า แต่
กลับมาจากความผิดหวังจากสิ่ งที่มุ่งมัน่ ความกระหายอานาจ ความอยากได้ใคร่ มี
ความเสี ยใจเช่ นว่า นี้ เกิ ดขึ้ นเพราะความท้อแท้และสิ้ นหวัง และนาไปสู่ ค วามตาย
ในทางจิตวิญญาณซึ่ งยังอาจทาให้เกิดความตายในทางกายด้วยการฆ่าตัวตายหรื อเกิด
ความอ่อนแอได้ง่าย ๆ เพราะไม่อยากมีชีวติ อยู่ ตัวอย่างหนึ่ งของความทุกข์ตรมเช่นนี้
คือความทุกข์ตรมที่เกิดกับยูดาส อิสคาเรี ยทผูท้ รยศต่อพระคริ สต์ผทู ้ รงช่วยให้รอด
พระเจ้าทรงสัญญาจะตอบแทนความเศร้าโศก โดยให้ผูเ้ ศร้ าโศกนั้นได้รับ
การปลอบประโลม พวกเขาจะได้รับการอภัยบาปอันจะทาให้จิตใจของเขามีสันติสุข
ผูเ้ ศร้าโศกจะได้รับความปิ ตินิรันดร์อนั เป็ นความสุ ขนิรันดร์

พระพรอันประเสริฐประการที่สาม
3. พระพรเป็ นของผู้เจียมตน เพราะเขาจะได้ รับแผ่นดินโลกเป็ นมรดก
ความเจี ย มตนคื อสันติ ซึ่ ง เป็ นความรั ก ของคริ สตชนซึ่ งเติ บโตเต็มที่ และ
ปลอดจากความคิดร้ ายทั้งปวง ความเจียมตนนี้ อยู่ในจิตวิญญาณของมนุ ษย์ที่ไม่เคย
โกรธและไม่เคยปล่อยให้ตนเองบ่นว่าพระเจ้าหรื อผูใ้ ด
ผูเ้ จียมตนนั้นไม่หงุดหงิด ฉุ นเฉี ยว หรื อขุ่นเคืองผูอ้ ื่น ส่ วนใหญ่ความเจียม
ตนของคริ สตชนจะแสดงออกโดยการอดทนต่อการถูกดูหมิ่นและเป็ นสิ่ งตรงข้ามกับ
ความโกรธ ความคิดร้าย ความหลงตัวเอง และ ความต้องการแก้แค้น
ผูเ้ จี ย มตนมัก เสี ย ใจต่ อ จิ ต ใจที่ แ ข็ ง กระด้า งของผูท้ ี่ ก ระท าผิ ด ต่ อ เขา เขา
ปรารถนาจะถู กลงโทษ เขาสวดภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อขอประทานอภัยในสิ่ งที่ ตน
กระทาลงไป และระลึกถึงคาของอัครสาวกที่วา่ “ถ้ าเป็ นไปได้ ในส่ วนของท่ านนั้น
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ขอท่ านจงอยู่กับทุกคนอย่ างสันติเถิด ท่ านผู้เป็ นที่รักยิ่ง ท่ านจงอย่ าแก้ แค้ นเสี ยเอง แต่
จงวางความแค้ นนั้น ไว้ เพราะในพระคั ม ภี ร์เขี ย นที่ พ ระเจ้ า ตรั ส ไว้ ว่า การสะสาง
ความแค้ นเป็ นเรื่ องของเรา เราจะชดใช้ เอง” (โรม 12: 18-19)
ตัว อย่า งที่ ดี ที่ สุ ด ของความเจี ย มตนคื อ ความเจี ย มตนของพระเยซู ค ริ ส ต์
เจ้าของเรา ที่พระองค์ทรงสวดภาวนาบนไม้กางเขนแก่ ศตั รู ของพระองค์ พระองค์
ทรงสอนเราไม่ให้แก้แค้นศัตรู ของเราแต่จงทาดี ต่อพวกเขา “จงเอาแอกของเราแบก
ไว้ แล้ วเรี ยนรู้ จากเราเพราะเราเจี ยมตนและมี ใจอ่ อนน้ อม แล้ วจิ ตวิญญาณของท่ าน
ทั้งหลายจะได้ สงบ” (มัทธิว 11:29) ความเจียมตนนั้นทาให้หวั ใจที่แข็งกระด้างที่สุด
ก็เชื่ องลงได้ เรามัน่ ใจในข้อนี้ ได้โดยสังเกตจากชี วิตของผูค้ นทั้งหลาย แล้วจะพบว่า
ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์ ที่คริ สตชนถูกข่มเหงนั้นสามารถเป็ นเครื่ องยืนยัน
ในเรื่ องนี้ได้
คริ สตชนจะโกรธได้ก็ต่อเมื่อโกรธตัวเองที่ตกอยู่ในบาปและโกรธความชัว่
ร้ายที่มาล่อลวงเรา
พระเจ้าทรงสัญญากับผูเ้ จียมตนว่า พวกเขาจะได้รับแผ่นดิ นโลกเป็ นมรดก
พระสัญญานี้ ช้ ี วา่ ผูเ้ จียมตนในชี วิตนี้ จะได้รับความคุ ม้ ครองในโลกนี้ ดว้ ยอานาจของ
พระองค์ แม้วา่ จะมีผคู ้ นทั้งปวงที่คิดร้ ายและมีการข่มเหงที่โหดร้ ายที่สุด แต่ในชี วิต
หน้า พวกเขาจะได้รับมรดกเป็ นมาตุภูมิสวรรค์ อันเป็ น โลกใหม่ (2เปโตร 3:13) อย่าง
มีความสุ ขตลอดไป

พระพรอันประเสริฐประการที่สี่
4. พระพรเป็ นของผู้หิวกระหายความชอบธรรม เพราะเขาจะได้ รับอย่ างเต็ม
เปี่ ยม
ผูห้ ิ วกระหายความชอบธรรม คือผูท้ ี่เข้าใจอย่างลึกซึ้ งถึ งความชัว่ ช้าของตน
ซึ่ งเป็ นความผิดต่อพระเจ้าและปรารถนาความชอบธรรมอย่างยิ่งยวด พวกเขาเพียร
รับใช้พระเจ้าด้วยชี วิตที่ชอบธรรมตามพระบัญญัติของพระคริ สต์
ที่ตอ้ งการ
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ให้คริ สตชนมี ความชอบธรรมสู งสุ ดในการมี ความสัมพันธ์ กบั เพื่อนบ้านในทุ ก ๆ
ด้าน
คาว่า ‚หิ วกระหาย‛ หมายความว่าเราจะต้องโหยหาความชอบธรรมอย่าง
แน่ วแน่ ดัง เช่ นที่ เราปรารถนาจะสนองตอบต่ อความหิ วและความกระหายที่ เรามี
กษัตริ ยด์ าวิดทรงแสดงให้เห็นถึงความโหยหานี้ได้เป็ นอย่างดี “กวางตามหานา้ พุฉัน
ใด วิญญาณของข้ าพระองค์ ก็ตามหาพระองค์ ฉันนั้น โอ้ พระเจ้ าข้ า วิญญาณของข้ า
พระองค์ กระหายพระเจ้ าผู้ทรงฤทธิ์ และผู้ทรงพระชนมชี พ” (สดุดี 4:1-2)
พระเจ้าทรงสัญญาว่า ผูห้ ิ วกระหายความชอบธรรมก็จะ ได้ รับอย่ างเต็มเปี่ ยม
ซึ่ งหมายความถึ งความพึงพอใจในทางจิตวิญญาณอันประกอบด้วยสันติสุขในจิ ต
วิญญาณ จิตสานึ กอันสงบสุ ข ความบริ สุทธิ์ และการให้อภัย ความพึงพอใจในชี วิต
ทางโลกทุ กวันนี้ เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งเท่ านั้น พระองค์ทรงเปิ ดเผยสัจธรรมเกี่ ยวกับ
อาณาจักรของพระองค์ต่อผูท้ ี่ หิวกระหายความชอบธรรมมากกว่าผูอ้ ื่ น หัวใจของ
พวกเขาในโลกนี้ ปลาบปลื้ มด้วยความรู ้ ที่พบในสัจธรรมของพระคัมภีร์ ในคาสอน
ของคริ สตจักรออร์โธด็อกซ์
ในชี วิตหน้าอันมีความสุ ขร่ วมกับพระเจ้านั้น พวกเขาจะได้รับความอิ่มเอม
ความพึงพอใจอย่างเต็มเปี่ ยมจากการที่จิตวิญญาณของมนุ ษย์โหยหา และจากความ
ยินดีและความสุ ขสู งสุ ด ดังที่กษัตริ ยด์ าวิดผูท้ รงตรัสในบทสดุดีวา่ “ข้ าจะเป็ นสุ ขเมื่อ
พระสิ ริของพระองค์ ปรากฏแก่ ข้า” (สดุดี 16:16)

พระพรอันประเสริฐประการที่ห้า
5. พระพรเป็ นของผู้มีใจกรุ ณา เพราะเขาจะได้ รับพระกรุ ณาตอบ
ผูม้ ีใจกรุ ณาคือผูท้ ี่เห็นใจผูอ้ ื่น เป็ นผูท้ ี่สงสารอย่างสุ ดหัวใจต่อผูเ้ คราะห์ร้าย
หรื อผูท้ ุกข์ใจ และพยายามทาสิ่ งดีเพื่อช่วยพวกเขา
งานที่เป็ นความกรุ ณานั้นเป็ นได้ท้ งั ทางกายและทางจิตวิญญาณ
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การกระทาทีเ่ ป็ นความกรุ ณาทางกาย เช่น
1. มอบอาหารแก่ผหู ้ ิ วโหย
2. มอบน้ าแก่ผกู ้ ระหาย
3. มอบอาภรณ์แก่ผเู ้ ปลือยเปล่า
4. เยือนผูต้ อ้ งขัง
5. เยีย่ มเยียนและช่วยเหลือคนเจ็บป่ วยให้มีอาการทุเลาหรื อเตรี ยมพวกเขา
ให้พร้อมสาหรับความตายแบบคริ สตชน
6. เชิญคนแปลกหน้า คนต่างถิ่น และผูเ้ ดินทางให้เข้ามาพักผ่อนในบ้าน
7. ฝังผูต้ าย
งานทีเ่ ป็ นความกรุ ณาทางจิตวิญญาณ เช่น
1. ใช้ถอ้ ยคาและตัวอย่าง “เพื่อให้ คนบาปกลับใจจากหนทางที่ผิดพลาด
ของเขา” (ยากอบ 5:20)
2. สอนความจริ งและความดีแก่ผทู ้ ี่เพิกเฉย
3. ให้คาแนะนาที่ดีและสละเวลาแก่เพื่อนบ้านที่เดือดร้อนหรื อตกอยูใ่ น
อันตราย
4. ปลอบโยนผูท้ ี่เศร้าโศก
5. ไม่กลับไปทาความชัว่ อีก
6. ให้อภัยแก่ผทู ้ าผิดคิดร้ายอย่างสุ ดหัวใจ
7. สวดภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อคนทุกคน
สาหรั บผูม้ ี ใจกรุ ณานั้น พระเจ้าทรงสัญญาว่าพวกเขา จะได้ รับพระกรุ ณา
ตอบ เมื่ อพระคริ สต์เสด็จมาทรงพิพ ากษาในวันข้า งหน้านั้นพวกเขาจะได้รับพระ
กรุ ณาเป็ นพิเศษเพราะเขามีความชอบธรรม เขาจะรอดจากการลงทัณฑ์อนั ไม่รู้จบจาก
การกระทาบาปของเขาในระดับเดียวกับที่เขาได้แสดงความกรุ ณาต่อผูอ้ ื่นบนแผ่นดิน
โลก (ดู มัทธิว 25:31-46)
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พระพรอันประเสริฐประการที่หก
6. พระพรเป็ นของผู้มีใจบริสุทธิ์ เพราะเขาจะมองเห็นพระเจ้ า
ผูม้ ีใจบริ สุทธิ์ คือผูท้ ี่ไม่สาแดงบาป รวมทั้งไม่มีใจที่แอบแฝงความคิด ตัณหา
และความรู้สึกอันด่างพร้ อย หัวใจของพวกเขานั้นไม่ยึดติดและลุ่มหลงกับของนอก
กายในทางโลก โดยรวมแล้ว พวกเขาปลอดจากสิ่ ง เร้ า ใจให้ ท าบาปอัน เกิ ด จาก
ความเห็นแก่ตวั อัตตา และ ความหลงตัวเอง แต่ผมู ้ ีใจบริ สุทธิ์ นั้นจะระลึกถึงพระเจ้า
อยูต่ ลอดเวลา
การมีใจบริ สุทธิ์ ได้น้ นั จาเป็ นต้องอดอาหารตามประกาศของพระศาสนจักร
และควบคุมตัวเองไม่ให้ตะกละ เมามาย ชมและรื่ นเริ งในสิ่ งชัว่ ช้า และให้พน้ จากการ
สั่งสอนเรี ยนรู ้ในเรื่ องที่ไม่เหมาะสมและสื่ อลามก
จิตใจที่ บริ สุทธิ์ นั้นประเสริ ฐยิ่งกว่าความจริ งใจนัก เพราะความจริ งใจนั้น
อาศัยเพียงแค่คนคนหนึ่ งมีความซื่ อตรงและไม่กลับกลอกในการมีความสัมพันธ์กบั
เพื่อนบ้าน แต่จิตใจที่บริ สุทธิ์ นั้นอาศัยการระงับความคิดที่ชวั่ ช้าทั้งปวงและระลึกถึ ง
พระเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์อยูเ่ สมอ
พระเจ้า ทรงสั ญญาแก่ ผูม้ ี ใ จบริ สุ ท ธิ์ ว่า เขาจะมองเห็ นพระเจ้า เขาจะเห็ น
พระองค์บนโลกนี้ ได้ โดยผ่านพระสิ ริดว้ ยดวงตาแห่ งวิญญาณในหัวใจของเขาอย่าง
น่าพิศวง พวกเขาเห็นพระเจ้าได้ในการปรากฏพระองค์ พระฉายา และ สิ่ งที่สะท้อน
ถึงพระองค์ ส่ วนในชี วิตหน้าอันเป็ นนิ รันดร์ น้ นั เขาจะเห็ นพระเจ้า อย่ างที่ พระองค์
ทรงเป็ น (1ยอห์น 3:2) นอกจากนี้ การใคร่ ครวญถึงพระเจ้าถือว่าเป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิ ด
พระพรสู งสุ ด พระสัญญาที่จะให้มองเห็นพระเจ้าจึงถือเป็ นพระสัญญาถึงความสุ ขอัน
สู งสุ ด
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พระพรอันประเสริฐประการที่เจ็ด
7. พระพรเป็ นของผู้สร้ างสั นติ เพราะเขาจะได้ ชื่อว่ าเป็ นบุตรของพระเจ้ า
ผูส้ ร้างสันติ คือผูท้ ี่อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างสันติและกลมเกลียว ทั้งยังสนับสนุ น
ให้เกิ ดสันติสุขระหว่างผูค้ น หากคนใดมีความเกลี ยดชังกัน เขาก็จะช่ วยให้คืนดี กนั
หรื ออย่างน้อยก็สวดภาวนาต่อพระเจ้าให้ทรงช่วยปรองดอง
ผูส้ ร้ า งสั นติ ระลึ ก ถึ ง พระวาจาของพระผูท้ รงช่ วยให้รอดตามคาของอัค ร
สาวกเปาโลที่ว่า “เรามอบสั นติสุขไว้ ให้ แก่ ท่านทั้งหลาย เรามอบสั นติสุขของเราแก่
ท่ าน (ยอห์น 14:27) ตราบใดที่ สันติสุขยังอยู่กับท่ าน ขอท่ านจงอยู่ร่วมกับคนทุกคน
อย่ างมีสันติสุขให้ มากที่สุด” (โรม 12:18)
พระองค์ทรงสัญญากับผูส้ ร้ างสันติ ว่า เขาจะได้ชื่อว่าเป็ นบุ ตรของพระเจ้า
เขาจะเป็ นผูท้ ี่ใกล้ชิดพระเจ้าที่สุด เป็ นทายาทของพระองค์ร่วมกับพระคริ สต์ ผูส้ ร้าง
สันติมีความชอบทางวิญญาณที่คล้ายกับพระเยซู คริ สต์ผทู ้ รงเป็ นพระบุตรหนึ่ งเดี ยว
ของพระเจ้าที่เสด็จมายังโลกเพื่อช่วยให้คนบาปได้คืนดี ดว้ ยคาพิพากษาของพระเจ้า
และสร้างสันติสุขในหมู่คนแทนที่ความเกลียดชังที่ครอบงาเขา ผูส้ ร้างสันติจึงได้รับ
พระสัญญาว่าเขาจะได้รับขนานนามว่าเป็ น ‚บุตรของพระเจ้า‛ และจะมีความสุ ขอัน
ไม่อาจจะบรรยายได้

พระพรอันประเสริฐประการที่แปด
8. พระพรเป็ นของผู้ ที่ ถู ก ข่ ม เหงเพราะรั ก ษาความชอบธรรม เพราะ
อาณาจักรสวรรค์ เป็ นของเขา
เพราะรั ก ษาความชอบธรรม หมายถึ ง ด ารงชี วิ ต อย่า งชอบธรรมตามพระ
บัญญัติของพระเจ้า และปฏิบตั ิตามพันธกิจของคริ สตชนอย่างแน่วแน่ ถูกข่ มเหง เพื่อ
รั กษาชี วิตที่ ชอบธรรมและศรั ทธา พวกเขาทนทุ กข์ทรมานกับ การถู กกดขี่ ข่มเหง
อาฆาต และตกอยูใ่ นสถานการณ์เลวร้ายในมือของศัตรู ผไู ้ ม่ชอบธรรมต่อความดีและ
ความถูกต้อง แต่ก็ไม่อาจมีสิ่งใดทาให้เขาหันเหจากความถูกต้องไปได้
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การถู ก ข่ ม เหงนั้น เป็ นสิ่ ง ที่ ห นี ไ ม่ พ ้น ส าหรั บ คริ ส ตชนที่ ด ารงชี วิ ต อยู่ใ น
ความชอบธรรมตามพระคัมภี ร์ เพราะคนชัว่ ร้ ายจะเกลี ยดชังผูช้ อบธรรมที่ยืนหยัด
เพื่อความถูกต้อง พระเยซูคริ สต์พระบุตรผูเ้ ป็ นหนึ่งเดียวของพระเจ้าเองก็ยงั ทรงถูก
ตรึ งกางเขนโดยผูท้ ี่เกลี ยดความถูกต้องของพระเจ้า พระองค์ยงั ได้ทรงพยากรณ์ถึง
เหล่าสาวกของพระองค์ทุกคนว่า “หากพวกเขาข่ มเหงเราแล้ ว พวกเขาก็จะข่ มเหง
ท่ านด้ วย” (ยอห์น 15:20) “ทุกคนที่ มีชีวิตที่ ศรั ทธาในพระคริ สต์ จะต้ องทนทุกข์
ทรมานจากการถูกข่ มเหง” ดังที่อคั รสาวกเปาโลกล่าวไว้ (2 ทิโมธี 3:12)
การอดทนกับการถูกข่มเหงเพราะรักษาความชอบธรรมนั้น เราต้องรักความ
ถูกต้อง มัน่ คงแน่ วแน่ ในการดารงชี วิตอย่างมีศีลธรรม กล้าหาญและอดทน ศรัทธา
และหวังให้พระเจ้าทรงช่วยและทรงคุม้ ครอง
สาหรับผูท้ ี่ถูกข่มเหงเพราะรักษาความชอบธรรม และต่อสู ้ เพื่อรักษาความ
ถูกต้องนั้น พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานแผ่นดิ นสวรรค์ซ่ ึ งเป็ นชัยชนะทางจิต
วิญญาณ ความรื่ นเริ งและความสุ ขในการดารงชีวิต ภาคหน้าอันประเสริ ฐนิ รันดร (ดู
ลูกา 22: 28-30)

พระพรอันประเสริฐประการที่เก้า
9. พระพรเป็ นของท่ าน หากท่ านถูกด่ าทอ ถูกข่ มเหง และถูกใส่ ร้ายป้ายสี นานา
ด้ วยท่ านเห็นแก่ เรา ขอท่ านจงปี ติยินดีเถิด เพราะท่ านได้ รับบาเหน็จอันยิ่งใหญ่ ใน
สรวงสวรรค์
ในพระบัญญัติประการที่ เก้าซึ่ งเป็ นประการสุ ดท้ายนั้น พระเยซู คริ สตเจ้า
ประทานพระพรพิ เ ศษส าหรั บ ผู ้ที่ เ ห็ น แก่ พ ระคริ ส ต์ และเห็ น แก่ ค วามเชื่ อ ทาง
คริ สตจักรออร์ โธด็อกซ์ที่ถูกต้องในพระองค์เสี ยจนต้องทนแบกรับความอัปยศอดสู
การถู กข่ มเหง การถู กปองร้ าย การถู กใส่ ร้าย การถู กเย้ยหยัน การถู ก อาฆาต หรื อ
แม้แต่ความตาย ซึ่ งความดี ความชอบในทางจิตวิญญาณเช่ นนี้ เรี ยกว่า มรณสั กขี อัน
ถือเป็ นความดีความชอบอันสู งสุ ดในทางวิญญาณ
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ความกล้าหาญของคริ สตชนที่เป็ นมรณสักขีน้ นั ต้องแยกให้ออกจากความงม
งายซึ่ งเป็ นความมุทะลุอย่างไม่สมเหตุผล ความกล้าหาญของคริ สตชนนั้นจะต้องแยก
ให้ออกจากความรู ้สึกขาดแคลนอันเกิดจากความผิดหวัง หรื อแกล้งไม่สนใจเหมือน
เช่ นที่เป็ นกับผูก้ ่ออาชญากรรมบางคนที่มีสันดานแข็งกระด้างและโอหังสมควรถูก
ตัดสิ นประหารชีวติ
ความกล้าหาญของคริ สตชนตั้งอยูบ่ นคุณความดีตามคริ สตศาสนา ความเชื่ อ
ความหวัง ความรักที่มีต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้าน และบนความเชื่ อฟั งอย่างราบคาบ
และความศรัทธาในองค์พระเจ้าอย่างไม่สั่นคลอน
มรณสั ก ขี รู ป แบบที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด คื อ การที่ พ ระเยซู ค ริ ส ต์เ องทรงรั บ พระ
ทรมาน และเช่นเดียวกับบรรดาอัครสาวกและคริ สตชนจานวนนับไม่ถว้ นที่กา้ วเข้าสู่
การเป็ นมรณสักขีเพื่อพระนามของพระคริ สต์ดว้ ยความยินดี
“ครั้ นเรามี พ ยานหมู่ใ หญ่ อย่ า งนั้นอยู่รอบข้ าง ให้ เราทิ ้งของหนัก ทุก สิ่ งที่
ขัดข้ องอยู่ และการผิดที่ เรามักง่ ายกระทานั้น และการวิ่งแข่ งกันที่ กาหนดไว้ สาหรั บ
เรานั้น ให้ เราวิ่งด้ วยความเพียรพยายาม หมายเอาพระเยซู เป็ นผู้ริเริ่ มความเชื่ อ และผู้
ทรงทาให้ ความเชื่ อของเราสาเร็ จ เพราะเห็นแก่ ความยินดีที่มีอยู่ตรงหน้ านั้น พระองค์
ได้ ทรงทนเอากางเขน ทรงถื อว่ า ความละอายไม่ เป็ นสิ่ งสาคั ญ อะไร และได้ เสด็จ
ประทั บ เบื ้อ งขวาพระที่ นั่ ง ของพระเจ้ า แล้ ว การตี ส อนของพระเจ้ า ด้ ว ยว่ า ท่ า น
ทั้ ง หลายจงพิ นิจคิ ดถึ ง พระองค์ ผู้ไ ด้ ท รงทนเอาการติ เตี ย นนิ นทาแห่ งคนบาปต่ อ
พระองค์ มากเท่ าใด เพื่อท่ านทั้งหลายจะไม่ อ่อนระอาใจไป” (ฮีบรู 12:1-3)
สาหรับคุณงามความดีทางจิตวิญญาณของมรณสักขีน้ นั พระองค์ทรงสัญญา
จะประทานรางวัลในสรวงสวรรค์ แต่สาหรับรางวัลของเขาบนโลกนี้ พระองค์ทรง
ยกย่องมรณสักขีหลายท่านที่มีความเชื่ ออันมัน่ คงด้วยการทรงให้ร่างกายของท่านไม่
เน่าเปื่ อยและมีปาฏิหาริ ย ์
ถ้ า ท่ า นถูก ด่ า ว่ า เพราะพระนามของพระคริ สต์ ท่ านก็เป็ นสุ ข ด้ วยว่ าพระ
วิญญาณแห่ งสง่ าราศีและของพระเจ้ าทรงสถิตอยู่กับท่ าน ฝ่ ายเขาก็กล่ าวร้ ายพระองค์
แต่ ฝ่ายท่ านก็ถวายเกี ยรติ ยศแด่ พระองค์ แต่ ว่าอย่ าให้ มีผ้ ูใดในพวกท่ านได้ รับโทษ
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ฐานเป็ นฆาตกร หรื อเป็ นขโมย หรื อเป็ นคนทาร้ าย หรื อเป็ นคนที่ เที่ ยวยุ่งกับธุระของ
คนอื่ น แต่ ถ้าผู้ใดถูกการร้ ายเพราะเป็ นคริ ส ตชน ก็อย่ าให้ ผ้ ูนั้นมีความละอายเลย แต่
ให้ เขาถวายพระเกียรติแด่ พระเจ้ าเพราะเหตุนั้น” (1 เปโตร 4:14-16)
คริสตชนทีเ่ ป็ นมรณสั กขีจานวนมาก ปลืม้ ปิ ติในขณะทีถ่ ูกทรมานโดยไม่ อาจ
เอ่ ยวาจาได้ มรณสักขีหลายท่านได้รับยกย่องเสมือนนักบุญ หมายเหตุ : ในศาลของ
ชาวโรมัน นั้น จะมี จ ารึ ก พิ เ ศษที่ ผูก พันถึ ง การเขี ย นพิ ธี ส าร (บัน ทึ ก ทางการ) ใน
กระบวนการยุติธรรมและการวางกฎหมาย พิธีสารในการซักถามนั้นกระทาขึ้นใน
ศาลโรมัน ในขั้นตอนทางกฎหมายของมรณสักขีคริ สตชนหลังจากยุคของการกดขี่
ข่มเหง ซึ่ งพระศาสนจัก รได้เก็บรั กษาเอกสารนี้ ไว้เป็ นอย่างดี พิธี สารนี้ กลายเป็ น
รายการคุณความดีของมรณสักขีคริ สตชน

ข้ อถกเถียงเรื่องความหมายของความชั่ว
มโนทัศน์เรื่ องความชัว่ ในโลก เป็ นภาระอันหนักอึ้งที่มีต่อความสงสัยในใจ
ของผูม้ ีความเชื่อหลายคน ดูเหมือนเป็ นที่เข้าใจกันว่า พระเจ้าจะทรงอนุ ญาตความชัว่
ดารงอยู่ได้ ที่จริ งแล้วพระเจ้าผูท้ รงสรรพานุ ภาพทรงสามารถกาจัดความชั่วร้ ายได้
อย่างง่ายดาย แล้วใยพระเจ้าผูท้ รงพระเมตตาจะทรงปล่อยให้การกระทาอันชัว่ ช้าของ
ผูก้ ระทาผิดเพียงผูเ้ ดี ยวมากาหนดชะตากรรมของคนนับพันหรื ออาจจะนับล้านหรื อ
อาจจะถึ งครึ่ งหนึ่ งของจานวนมนุ ษยชาติให้ตกอยู่ในความแร้นแค้น ความเศร้าโศก
หรื อภัยพิบตั ิดว้ ยเล่า แล้วความชัว่ ร้ายนั้นหมายถึงอะไร ด้วยพระอานุ ภาพของพระเจ้า
นั้นไม่มีสิ่งใดที่ไร้ความหมาย จึงจาเป็ นต้องทบทวนดูวา่ ความชัว่ คืออะไร
เราไม่ไ ด้แปลคาว่าความชั่วว่าเป็ นความทรมาน ความต้องการ และความ
สู ญเสี ย แต่หมายถึงบาปและการผิดศีลธรรม พระเจ้ามิได้ทรงปรารถนาความชัว่ พระ
เจ้าผูท้ รงสรรพานุภาพไม่อาจทรงเห็นดีเห็นงามกับความชัว่ ได้ ยิง่ ไปกว่านั้น พระองค์
ทรงขัดขวางความชัว่ พระองค์ทรงลงทัณฑ์ความชัว่ ความชั่ วหรือบาปเป็ นสิ่ งที่ต รง
ข้ ามกับพระประสงค์ ของพระเจ้ า
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อย่างที่เราทราบกันว่าบาปเริ่ มขึ้นเมื่อทูตสวรรค์สูงสุ ดที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น
นั้นมีทิฐิปฏิเสธไม่เชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์ที่เปี่ ยมด้วยพระพร และต่อมาเขา
ได้กลายเป็ นปิ ศาจ ความชั่ วร้ ายเกิดจากปิ ศาจ มันจะบันดาลหรื อชักจูงให้มนุ ษย์ทา
บาป
ร่ างกายมิได้เป็ นต้นกาเนิ ดของบาปอย่างที่หลายคนเชื่ อ แต่ร่างกายนั้นเป็ น
เครื่ องมือของบาปหรื อความดี มิใช่ ดว้ ยตัวมันเองแต่อาศัยเจตนาของคน ความเชื่ อที่
แท้จริ งในพระคริ สต์ทาให้เห็นเหตุสองประการแห่งบาปในโลกคือ
1. เหตุประการแรกคือจิตอิสระของมนุษย์ จิตอิสระของเราเป็ นเครื่ องหมาย
ว่าเรามีความเหมือนพระเจ้า ของขวัญของพระเจ้าชิ้นนี้ ได้ชูความเป็ นมนุ ษย์ข้ ึนสู งสุ ด
เหนื อสิ่ งสร้างทั้งปวงบนโลก มนุ ษย์ยกย่องพระเจ้า สรรเสริ ญพระองค์และทาตนให้
สมบูรณ์แบบด้วยการสมัครใจเลือกทาความดีและปฏิเสธความชัว่
ในหนังสื อปรี ชาญาณของ Sirach (Ecclesiasticus 15:14) กล่าวว่า “เมื่อครั้ ง
แรกเริ่ มพระองค์ (พระเจ้ า) ทรงสร้ างมนุษย์ และทรงปล่ อยให้ เขาอยู่ในความประสงค์
ที่มีจิตอิสระเป็ นของตนเอง”
ด้วยเหตุ น้ ี พระเจ้า จึ งประทานให้ค นที่ มีเจตนาดี ส ามารถเข้า ถึ งสวรรค์ไ ด้
และประทานให้ค นที่ มี เจตนาชั่วได้พ บกับ อี ก โลกหนึ่ ง ไม่ว่า จะเป็ นอย่า งไรผลที่
เกิดขึ้นนั้นเป็ นไปตามจิตอิสระของแต่ละคน
นักบุญคีรีลแห่ งเยรู ซาเล็ม กล่าวว่า ‚หากธรรมชาติ ถูกหลอมรวมกันแล้ ว
การทาความดีด้วยจิ ตอิ สระก็เป็ นไปไม่ ได้ แล้ วพระเจ้ าจะทรงเตรี ยมมงกุฎไว้ ให้ ใคร
กัน แกะนั้นเชื่ องแต่ มนั จะไม่ ได้ รับการสวมมงกุฎด้ วยเหตุที่มันเชื่ องเพราะความเชื่ อง
ของมันเป็ นธรรมชาติและไม่ ได้ ออกมาจากจิตอิสระของตัวมันเอง‛
นั ก บุ ญ เบซิ ล ผู้ ยิ่งใหญ่ กล่ า วว่า ‚ท าไมน่ ะ หรื อ ที่ ธ รรมชาติ ของเราจึ งไม่
กอปรด้ วยความไร้ บาป เพื่อที่ให้ การทาบาปเป็ นเรื่ องที่ เป็ นไปไม่ ได้ แม้ ว่าเราอยากจะ
ทาก็ตาม เจ้ าไม่ จดจาบ่ าวที่ ดีและซื่ อสั ตย์ ยามที่ เจ้ าเข้ มงวดกับเขา แต่ เจ้ าจะจดจาหาก
เห็ นว่ าเขาปฏิ บัติหน้ าที่ ของตนเพื่ อเจ้ าด้ วยความเต็มใจ ความดี งามนั้นออกมาจาก
สภาวะของจิ ตอิ สระไม่ ใช่ ความจาใจ ทั้งนี จ้ ิ ตอิ สระยังขึน้ อยู่กับความเป็ นอิ สระของ
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เรา ดังนั้น ใครก็ตามที่ตาหนิพระผู้สร้ างที่ มิได้ ทรงสร้ างเราให้ ไร้ บาปแล้ ว ผู้นั้นเป็ นผู้
ชอบสิ่ งที่ ไม่ มีเหตุผลและหยุดอยู่กับที่ ไม่ มีความใฝ่ ฝั น มากกว่ าที่ จะชอบสิ่ งที่ ได้ รับ
มอบด้ วยการตัดสิ นใจและการเป็ นตัวของตัวเอง‛ หรื ออีกนัยหนึ่ ง เขาชอบหุ่ นยนต์
มากกว่าสรรพสิ่ งที่มีสติปัญญา
ดัง นั้นแล้ว เหตุ ภายในอันเป็ นต้นตอของความชัว่ หรื อบาปนั้นจึ ง อยู่ที่ จิต
อิสระของมนุษย์
2. เหตุประการที่สองของการที่ความชัว่ ดารงอยูน่ ้ นั คือ มีขอ้ เท็จจริ งที่วา่ พระ
เจ้าทรงรอคอยและนาทางให้ความชั่วหันไปสู่ สิ่งที่ ดี แต่พระองค์ไม่ทรงต้านทาน
ความชั่ ว เพื่ อ เห็ น แก่ สิ่ ง ที่ ดี เพราะส าหรั บ พระองค์ แ ล้ ว ไม่ จ าเป็ นที่ จ ะต้อ งให้
ความสาคัญขนาดนั้น
พระเจ้า ไม่ ท รงปรารถนาความชั่วไม่ว่า อย่า งไรก็ ตาม แต่ เมื่ อความชั่วได้
แทรกซึมอยูใ่ นโลกอันเนื่องจากการกระทาผิดของคนบาปแล้ว พระองค์ทรงวางแผน
เพื่ อโลกไว้แล้วจึ ง ได้ท รงขับไล่ ค วามชัว่ แม้จะเป็ นความชั่วเพื่ อรั กษาสิ่ ง ที่ ดีก็ตาม
ตัวอย่างเช่ น บรรดาบุตรของยาโคบที่ขายโยเซฟที่เป็ นพี่นอ้ งของตนให้ไปเป็ นทาส
พวกเขาได้ทาชัว่ แต่พระเจ้าทรงหันเหความชัว่ ไปสู่ สิ่งที่ดี โดยโยเซฟเติบโตที่อิยิปต์
และส่ าสมความสามารถช่วยให้ครอบครัวได้รอดพ้นจากความอดอยาก ครั้นหลังจาก
นั้นหลายปี โยเซฟได้พบกับพี่นอ้ งของตนจึงบอกพวกเขาว่า ‚เจ้ าทาชั่วกับเราแต่ พระ
เจ้ าทรงเปลี่ยนเป็ นสิ่ งที่ดี‛
ในยุคของอัครสาวกนั้น ชาวยิวข่มเหงคริ สตชนในปาเลสไตน์ คริ สตชนต้อง
หลบหนี จากแคว้นยูเดี ยซึ่ งเป็ นดิ นแดนที่ได้รับการทาให้ศกั ดิ์สิทธิ์ ด้วยพระชนม์ชีพ
และพระโลหิ ตของพระผูท้ รงช่ วยให้รอด แต่ทุ กหนทุ ก แห่ ง ที่ พ วกเขาย่างก้า วนั้น
พวกเขาได้หว่า นพระวาจาในพระคัม ภี ร์ไ ว้ บาปของผูก้ ดขี่ ข่ ม เหงนั้นถู ก เปลี่ ย น
ทิศทางกลายเป็ นการเผยแพร่ คริ สต์ศาสนา
บรรดาจักรพรรดิ ของโรมที่เป็ นพวกนอกรี ตนั้นกดขี่ข่มเหงคริ สตศาสนจักร
ที่เพิ่งเริ่ มเติบโต มรณสักขีนบั หมื่นคนหลัง่ เลื อดเพื่อพระคริ สต์ เลื อดของมรณสักขี
กลายเป็ นเมล็ดพันธุ์แก่คริ สตชนรุ่ นใหม่จานวนนับล้านคน ความเดือดดาลของผูท้ ี่กด
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ขี่ข่มเหง บาปแห่ งความเกลี ยดชังและการสังหารนั้นถูกพระเจ้าทรงเปลี่ ยนเป็ นการ
สร้างพระศาสนจักร พวกเขาคิดชัว่ และทาชัว่ พระองค์ทรงเปลี่ยนการกระทาทุกอย่าง
ของพวกเขาให้เป็ นสิ่ งที่ดี ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์ ของความเป็ นมนุ ษย์จวบ
จนถึ ง ยุค ของเรานั้นได้พิ สู จน์ ค ากล่ า วนี้ หายนะที่ ใ หญ่ หลวงที่ สุ ดของมนุ ษ ย์น้ ัน
เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับชัยชนะอันยิง่ ใหญ่ที่สุดทางศาสนา คือการที่มนุ ษย์หนั เข้าหาพระ
เจ้า
เราแค่จาเป็ นต้องอดทนและรอคอย “หนึ่งวันที่ อยู่กับพระเจ้ าประดุจหนึ่งพัน
ปี และหนึ่งพันปี ประดุจหนึ่งวัน” (2 เปโตร 3:8)
แต่ความพัวพันระหว่างความชัว่ กับแผนการในการจัดการกับโลกนั้นไม่ได้มี
ปรากฏอยู่ในงานแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในการสร้ าง หากแต่ความเกี่ยวพันกับความชัว่
นั้นปรากฏในบัญญัติว่าด้วยพระประสงค์นิรันดรของพระเจ้าซึ่ งระบุ เกี่ ยวกับ การ
สร้ า งโลก เพราะพระองค์ท รงเป็ นปั จ จุ บ ัน นิ รั น ดร สายพระเนตรของพระองค์
กว้างไกลไม่มีที่สิ้นสุ ด และทรงปฏิ บตั ิหน้าที่อยูเ่ สมอโดยไม่ถูกรบกวน (กลัน่ กรอง
จากเอกสารของ L. Lusin, ‚Who is Right?‛ มีการเพิ่มเติมหลายครั้ง)
บทสรุ ป
ความรู ้ที่เราได้รับจากความเชื่อที่แท้จริ งและความศรัทธาในคริ สตศาสนานั้น
เป็ นเครื่ อ งน าทางให้ ชี วิ ต ของเราอยู่เ สมอ การที่ เ ราจะใช้ค วามศรั ท ธาและความ
ตระหนักถึงความเชื่อนั้น คริ สตชนแต่ละคนจาเป็ นต้องอาศัยการหยัง่ รู ้และมีจิตสานึก
ที่ดีของความเป็ นคริ สตชน ทั้งนี้ อัครสาวกเปโตรได้กล่าวถึงคริ สตชนไว้วา่ “ท่ านจง
เพี ยรจนสุ ดกาลังที่ จะเอาคุณธรรมเพิ่ มความเชื่ อ เอาความรู้ เพิ่ มคุณธรรม” (2เปโตร
1:5) เพราะการทาสิ่ งใดโดยปราศจากความรู ้ความเข้าใจนั้นอาจกลายเป็ นความเขลา
ได้ แม้กระทัง่ สิ่ งที่ดีก็อาจเป็ นภัยได้แทนที่จะเป็ นคุณ
คาสอนของพระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์เรื่ องความเชื่อและชีวิตของคริ สตชน
ที่เราได้เรี ยนรู ้ น้ นั ต้องแสดงออกโดยการกระทาและไม่เป็ นไปอย่างหน้าซื่ อใจคด
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แต่จะต้องทาทุกอย่างที่เราเรี ยนรู ้จากคาสอนนี้ อย่างจริ งใจ “ถ้ าท่ านรู้ เรื่ องเหล่ านีแ้ ล้ ว
ปฏิ บัติ ท่ านก็จะเป็ นสุข” (ยอห์น 13:17)
ถ้าเรารู ้ตวั ว่าทาบาปและรู ้ตวั ว่าเราไม่ได้ปฏิบตั ิตามคาสอนอย่างที่เราต้องทา
แล้วไซร้ เราก็ตอ้ งรี บบังคับตัวเองให้มีความสานึกบาปอย่างสุ ดซึ้ งจริ งใจ เราต้องแน่ว
แน่แก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงการทาบาป นับจากนี้ ไปและต้องชดใช้ดว้ ยการทาสิ่ งที่ตรงกัน
ข้าม นัน่ คือทาความดี
หากเรามองว่า เราก าลัง ทาความดี เพื่อให้สัมฤทธิ์ ตามพระบัญญัติประการ
หนึ่งประการใดแล้ว เราก็จะต้องไม่กระหยิม่ หรื อลาพองใจ แต่เราต้องราลึกด้วยความ
อ่อนน้อมถ่ อมตนและขอบคุ ณพระองค์อย่างสุ ดหัวใจว่าเราแทบมิ ได้สัมฤทธิ์ ตาม
พันธะ ของเรานัก ดังเช่ นที่พระผูท้ รงช่ วยให้รอดตรัสว่า “เมื่อท่ านได้ ทาสิ่ งทั้งปวง
เหล่ านี ้ตามที่ ท่านได้ รับพระบัญชาแล้ ว ขอท่ านจงว่ าพวกเราเป็ นข้ ารั บใช้ ที่ ไม่ หวัง
ผลตอบแทน แต่ เราทาตามหน้ าที่ ” (ลูกา 17:10)

คาสอนร่ วมสมัยและความเชื่อในพระเจ้ า
วิทยาศาสตร์ ได้ยอมรับมานานแล้วว่า การวิเคราะห์ในทางวิทยาศาสตร์ น้ นั มี
ขอบเขตที่ จากัดอันจะไม่อาจเที ยบเที ยมได้กบั ขอบเขตของสิ่ งที่ อยู่นอกเหนื อการ
ค้นพบ นอกจากนี้ ยิ่งมีการค้นพบอันเกิ ดจากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ มากขึ้ น
เท่าใด ก็ยิ่งพบว่าสิ่ งที่ยงั ไม่ได้ถูกค้นพบก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ‚การค้ นพบสิ่ งใหม่ ๆ
ทุกครั้ งถื อนับเป็ นการขยายอาณาเขตของสิ่ งที่ เราไม่ ร้ ู อย่ างเป็ นสั ดส่ วนกัน ” (เอ ซี
มอร์ริสัน) ตราบใดที่โลกยังดารงอยูน่ ้ นั วิทยาศาสตร์ จะไม่มีทางสมบูรณ์ได้เลย
ผูท้ ี่ แถลงเกี่ ย วกับ การวิเคราะห์ ทางวิท ยาศาสตร์ ย อมรั บ ว่าความรู ้ ข องตน
เกี่ยวกับโลกนั้นจะสมบูรณ์ได้ก็ตอ้ งอาศัยแหล่งอื่นซึ่ งก็คือ ศาสนา
แม็กซ์ พลังก์ นักวิทยาศาสตร์ คนสาคัญคนหนึ่ งในยุคของเราผูไ้ ด้รับรางวัล
โนเบลสาขาฟิ สิ กส์ เมื่อปี ค.ศ. 1918 กล่าวว่า ‚ศาสนาและวิ ทยาศาสตร์ ต่ างก็ไม่ ได้
แยกจากกันอย่ างที่ เคยเชื่ อกันมาก่ อนหน้ านี ้ ตามที่ คนจานวนมากในยุคของเราวิตก
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กังวล แต่ กลับเป็ นตรงกันข้ าม กล่ าวคื อทั้งสองอย่ างนั้นกลมกลืนและส่ งเสริ มซึ่ งกัน
และกันอย่ างสมบูรณ์ ‛
ศาตราจารย์ เอ็ม เอ็ม โนวิค อฟ อธิ ก ารบดี มหาวิทยาลัย มอสโคว์ผูไ้ ด้รั บ
รางวัลเหรี ญทองประกาศณี ยบัตรดุษฎีบณ
ั ฑิตจากมหาวิทยาลัยกินดินเบอร์ ก (a gold
doctoral diploma)
ค.ศ. 1965 และเป็ นสมาชิ กที่มีบทบาทของสถาบัน
วิทยาศาสตร์ แห่ งนิ วยอร์ กเมื่อปี ค.ศ. 1957 นั้นได้เขียนบทความเรื่ อง ‚หนทางของผู้
ศึกษาธรรมชาติส่ ู ศาสนา – ( The Path of a Naturalist to Religion)” ซึ่ งกล่าวว่า
‚ความจริ งที่น่าทึ่ งประการหนึ่งในประวัติศาสตร์ ของวิทยาศาสตร์ คื อการที่ ฟิสิ กส์ ซึ่ง
เป็ นพื ้นฐานอันมั่นคงของวิ ทยาศาสตร์ ธรรมชาติ นั้นกลายเป็ นหนทางอุดมคติ และ
นาไปสู่ ข้อสรุ ปที่ ว่าปรากฏการณ์ ทางฟิ สิ กส์ ถูกกาหนดโดยสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ที่มีพลังทาง
จิตวิญญาณ” ซึ่งนักวิชาการคนสาคัญ ๆ ถึงสามคนก็ยงั ได้แสดงมุมมองเช่นเดียวกันนี้
ทฤษฎี สัมพัทธภาพของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์น้ นั เป็ นที่รู้จกั กันดี ในวงสังคม
ทัว่ ไป แต่ ไ ม่ ใ ช่ ทุ ก คนที่ รู้ ว่ า ทฤษฎี ดัง กล่ า วได้น าพาให้ นัก วิ ท ยาศาสตร์ ค ้น พบ
‚ศาสนาแห่ งจักรวาล‛ ศาสนานี้ก็เป็ นเช่นเดียวกับทุกศาสนาในแง่ที่มีการยอมรับว่ามี
จิตวิญญาณสู งสุ ดซึ่งเป็ นผูส้ ร้างการผสมผสานให้โลก
‚ทฤษฎีควอนตัมของแม็กซ์ พลังก์ มีส่วนสาคัญยิง่ ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ โดยผูเ้ ขี ยนได้กล่ าวในส่ วนที่ อยู่ในความสนใจของเราว่า ‘การรวบรวม
ข้อมูลขั้นปฐมภูมิเพียงอย่างเดี ยวสาหรั บนักวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติน้ นั เป็ นไปโดย
อาศัยความรู ้สึกและถูกเขียนออกมาจากมาตรวัดนั้น’ จากจุดนี้ เขาได้ใช้วิธีอนุ มาน
เหตุผลเพื่อพยายามขยับเข้ามาใกล้พระเจ้าและแบบแผนของธรรมชาติของพระองค์
โดยมี เป้ าหมายสู งสุ ดแต่สามารถเข้าถึ งได้ตลอดกาล สิ่ งที่ตามมาคือหากทั้งศาสนา
และวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติอาศัยความเชื่ อในพระเจ้า เพื่อเป็ นเหตุผลสนับสนุ นตน
แล้ว สาหรับสิ่ งแรก (ศาสนา) นั้น พระเจ้ าสถิตอยู่เมื่อครั้งแรกเริ่ ม และสาหรั บสิ่ งหลัง
(วิทยาศาสตร์ ) นั้น พระองค์ สถิตอยู่ท้ายบทสรุ ปของสิ่ งทั้งปวงในทางสติปัญญา โดย
พระองค์ ประทานรากฐานแก่ ศาสนา และทรงเป็ นยอดมงกุฎของทัศนียภาพของโลก
อันซั บซ้ อน มนุ ษย์น้ นั อาศัยวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติเพื่อเป็ นความรู ้ แต่อาศัยศาสนา
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เพื่อให้ประพฤติตนอย่างมีอารยะ แต่พ้ืนฐานความรู ้ ของเรานั้นไม่ได้มีอะไรมากไป
กว่าความรู ้สึกของเราที่มีต่ออนุภาคที่มนั่ คงและเป็ นปฐมภูมิ
‚สมมติ ฐานเรื่ องการมีอยู่ของรู ปแบบโลกอันเป็ นกิ จลักษณะนั้นต้ องตั้งขึ น้
ก่ อนที่ จะมีการสั นนิ ษฐานทางวิทยาศาสตร์ ขยายผลออกไป แต่ การสั นนิ ษฐานทาง
วิทยาศาสตร์ นั้นไม่ ใช่ วิธีการที่ เหมาะสมในการกากับพฤติ กรรมของเรา เพราะจาก
การแสดงออกถึ ง ความประสงค์ ของเรานั้นเราจะมัวรอให้ ความรู้ ทั้ งปวงสมบูรณ์
เสี ยก่ อน และในขณะเดี ยวกันเราก็ต้องการ การรอบรู้ นั้นด้ วยไม่ ได้ ที่ จริ งแล้ วชี วิต
มักจะต้ องการให้ เราตัดสิ นใจอย่ างรวดเร็ วอยู่เสมอ‛
หลังจากนั้น พลังก์ ได้ช้ ี ให้เห็นว่าหากเรายกให้เป็ นความดี งามและความรัก
ของพระเจ้าร่ วมกับพระสรรพานุภาพและพระปรี ชาญาณแล้วความใกล้ชิดพระองค์
จักทาให้คนที่แสวงหาการปลอบประโลมได้มีความสุ ขอันสู งสุ ด ‚หากในมุมมอง
ของวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติไม่ เห็นด้ วยในเรื่ องนีแ้ ล้ วก็ไม่ สามารถเถียงได้ แม้ แต่ น้อย‛
งานของออกัส ต์ ไฮเซนแบร์ ก ผูไ้ ด้รับรางวัลโนเบลเมื่ อปี ค.ศ. 1932 นั้น
ก่ อ ให้ เ กิ ด การตื่ น ตัว ครั้ งใหญ่ เขาได้คิ ด ค้น หลัก การว่ า ด้ว ยภาวะที่ ห าค่ า ไม่ ไ ด้
(หลักการว่าด้วยความไม่แน่นอน) ที่ช้ ี วา่ ไม่สามารถกาหนดการมีอยูข่ องอนุ ภาคปฐม
ภูมิได้ นอกเสี ยจากจะกระทาในเขตที่จากัด อนุ ภาคปฐมภูมิน้ นั เป็ นหน่ วยของสสาร
เล็กที่ สุดที่ สลายต่อไปอี กไม่ได้แล้ว นอกจากนี้ ในขณะเดี ยวกันก็ ไม่สามารถรู ้ ถึ ง
ตาแหน่งที่ชดั เจนและอัตราความเร็ วในการเคลื่อนที่ของอนุภาคนั้นได้ เรายังคงเชื่ อว่า
อิเลคตรอนมีอยูแ่ ต่เราไม่สามารถแยกแยะได้ ดังนั้น ความเข้าใจของเราที่มีอยูแ่ ต่เดิม
ในเรื่ องสสารนั้นก็เป็ นเรื่ องที่ไม่จาเป็ น ไฮเซนแบร์ กกล่าวว่าโลกนี้ ประกอบด้วยบาง
สิ่ งที่เป็ นแก่นแท้ของสิ่ งที่เราไม่รู้ ซึ่ ง ‚บางสิ่ ง‛ ที่ว่านั้นปรากฏอยู่ในรู ปของอนุ ภาค
จากนั้นจึงเป็ นรู ปของคลื่น หากจะมีใครหาชื่อเรี ยกแล้ว ‚บางสิ่ ง‛ นั้น จะต้องเป็ นคาที่
สื่ อถึ งพลังงานและอยู่ในเครื่ องหมายอัญประกาศ ดังนั้น กฎวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
นั้นจึงไม่แน่ นอนแต่มีลกั ษณะตายตัว (เช่ น การทางานของพลังงานที่ทา้ ทายผลการ
คานวณ)
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การจะพิจารณาในเรื่ องนี้ก็ควรเพิม่ เติมด้วยว่าความเข้าใจที่ไม่ชดั เจนเกี่ยวกับ
‚บางสิ่ งบางอย่ าง‛ นั้นยังนามาใช้อธิ บายกับปรากฏการณ์ ที่สาคัญได้ แต่ในกรณี น้ ี มี
ลัก ษณะที่ แ ตกต่ า งกัน โดยสิ้ น เชิ ง เพราะสมการทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ใ ช้ อ ธิ บ าย
กระบวนการทางกายภาพเบื้องต้นนั้น นามาใช้กบั กระบวนการของชี วิตไม่ได้ ดังเช่น
ที่ดริ ชย้าว่าชีวติ นั้นประกอบด้วยสนามที่มีผเู ้ ล่นที่เป็ นอิสระ
ศาสตราจารย์ ไอ เอ อิลลิ น กล่าวว่า ‚สภาวะของความรู้ในปั จจุบ นั นี้ เป็ นที่
เข้า ใจกัน อย่า งดี ยิ่ ง ว่า ภาพ ‘ในทางวิท ยาศาสตร์ ’ ของโลกนั้น เปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลา ทุกสิ่ งยิง่ สลับซับซ้อน ลุ่มลึก และซึ มซับรายละเอียดที่มากขึ้น และไม่เคย
ปรากฏแจ้งว่าภาพที่เห็นนั้นเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์รวมที่ชดั เจน สภาวะของความรู ้ใน
ปั จจุบนั นี้ เป็ นที่ทราบกันว่า วิทยาศาสตร์ ไม่อยูใ่ นสภาพที่จะสามารถอธิ บายเงื่อนไข
หลักที่ เกิ ดก่ อนวิทยาศาสตร์ น้ นั ได้ ทั้งยัง ไม่สามารถอธิ บายถึ งความรู ้ พ้ืนฐานของ
วิทยาศาสตร์ เองได้ เป็ นต้นว่า นักวิทยาศาสตร์ คนหนึ่ ง ๆ จะไม่สามารถวางหลักได้
อย่างชัดเจนว่า ‘ ะต ’ ‘อิเล็คตรอน’ ‘วิตามิน’ ‘พลังงาน’ หรื อ ‘ฟั งก์ชนั่ ในทาง
จิตวิทยา’
ะ แต่เขาทราบเพียงแค่วา่ ‘คานิยาม’ ‘คาอธิ บาย’ และ ‘ทฤษฎี’ ทั้ง
ปวงนั้นเป็ นเพียงความพยายามอย่างคลุ มเครื อที่จะประมาณความล้ าลึกแห่ งชี วิตใน
โลกวัต ถุ แ ละวิ ญญาณ ไม่ มี ใ ครโต้แ ย้ง ผลทางวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ทั้ง วิ ท ยาการและ
การแพทย์ทุกอย่างก็ลว้ นช่วยยืนยันได้ แต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็ นความจริ งในทางทฤษฎี
ในการพิ สู จน์ สิ่ ง เหล่ า นี้ น้ ัน วิท ยาศาสตร์ ก ลับ ว่า ยอยู่ใ นทะเลลึ ก ลับ ที่ เ ต็ม ไปด้ว ย
คาถามและการคาดคะเน‛
เอ เครสซี มอร์ ริสัน นักวิชาการชาวอเมริ กนั ที่โด่งดังมากที่สุดคนหนึ่ งและ
ดารงตาแหน่งประธานสถาบันวิทยาศาสตร์ แห่งนิวยอร์ กได้เขียนเกี่ยวกับการดารงอยู่
ของพระเจ้าไว้ในงานที่มีชื่อเสี ยงของเขาที่ชื่อว่า ‚เหตุผลเจ็ดประการที่ ทาให้ ข้าพเจ้ า
เชื่ อในพระเจ้ า‛
มอร์ ริสันกล่าวว่า ‚เรายังอยู่แค่ ยามใกล้ ร่ ุ งของความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เท่ านั้น
ยิ่งเราเข้ าใกล้ ร่ ุ งอรุ ณมากเท่ าใด เวลาเช้ าของเราก็ยิ่งส่ องแสงเจิ ดจ้ ามากขึน้ เท่ านั้น สิ่ ง
สร้ างของพระผู้สร้ างผู้ทรงพระปรี ชาญาณก็ยิ่งเป็ นที่ประจักษ์ แก่ เราอย่ างชัดแจ้ ง บัดนี ้
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โดยอาศัยจิ ตวิญญาณอันตา่ ต้ อยของวิทยาศาสตร์ และโดยอาศัยจิ ตวิญญาณแห่ งความ
เชื่ อซึ่ งอยู่บนพื ้นฐานความรู้ นั้น ก็ช่วยยื น ยันให้ เราทั้ งปวงมั่นใจได้ ว่าพระเจ้ าทรง
ดารงอยู่‛
โดยส่ ว นตัว แล้ว ผมก าหนดสิ่ ง ที่ ท าให้ ผ มเชื่ อ ในพระเจ้า ไว้เ จ็ ด ประการ
กล่าวคือ
ประการแรก กฎเกณฑ์ทางคณิ ตศาสตร์ ที่สาคัญได้แสดงอย่างหมดเปลือกให้
เห็นถึงความเป็ นสากลของการสร้างอันเกิดจากสติปัญญาขั้นสู งสุ ด
หากคุณนาเหรี ยญมาสิ บเหรี ยญ เขียนหมายเลขไว้ต้ งั แต่หนึ่งถึงสิ บใส่ กระเป๋ า
แล้วเขย่าให้ดี ๆ จากนั้นลองหยิบมาที ละเหรี ยญ เรี ยงจากหนึ่ งถึ งสิ บแล้วนาแต่ละ
เหรี ยญใส่ กลับไปในกระเป๋ าอีก หลังจากหยิบเหรี ยญแต่ละครั้ง โอกาสที่คุณจะหยิบ
เหรี ยญหมายเลขหนึ่งได้น้ นั มีอยูห่ นึ่งในสิ บครั้ง โอกาสที่คุณจะหยิบเหรี ยญหมายเลข
หนึ่งและสองเรี ยงกันมีอยูห่ นึ่ งในหนึ่ งร้อยครั้ง โอกาสที่คุณจะหยิบเหรี ยญหมายเลข
หนึ่ ง สอง และสาม เรี ยงกันได้ มีอยูห่ นึ่ งในหนึ่ งพันครั้ง โอกาสที่คุณจะหยิบเหรี ยญ
เรี ยงจากหนึ่งถึงสิ บได้น้ นั เหลือเชื่อนักเพราะเป็ นถึงหนึ่งในหนึ่งหมื่นล้านครั้ง
โดยหลักเหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ในลักษณะเดียวกันนั้น สามารถกล่าวได้ว่า
การกาเนิดและการพัฒนาชีวติ บนโลกนั้นอาศัยเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันและพึ่งพากันเป็ น
จานวนมากอย่างเหลื อเชื่ อ ซึ่ งหากมีเพียงโอกาสแต่ปราศจากทิศทางที่ ดีแล้วก็ไม่มี
ทางที่ จะเกิ ดขึ้ นมาได้ โลกนั้นหมุ นรอบตัวเองด้วยอัตราความเร็ วหนึ่ งพันไมล์ต่อ
ชัว่ โมง แต่หากโลกหมุนด้วยอัตราความเร็ วหนึ่ งร้ อยไมล์ต่อชัว่ โมงแล้ว วันและคืน
ของเราก็จะยาวกว่าปั จจุบนั ถึงสิ บเท่า ดวงอาทิตย์อนั ร้อนแรงในฤดูร้อนก็จะแผดเผา
พื ช พัน ธุ์ เ ป็ นระยะเวลานานในแต่ ล ะวัน และพื ช ทุ ก หน่ อ ก็ จ ะเยื อ กแข็ ง ในคื น ที่
ยาวนานเช่นนั้น
ดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิที่พ้ืนผิว 12,000 องศาฟาเรนไฮต์ และโลกของเราก็อยู่
ไกลพอที่ จะได้รับ ความอบอุ่ นจาก ‘ดวงไฟนิ รันดร’ นี้ อย่า งเพี ยงพอแต่ไ ม่ ม าก
จนเกินไป ถ้าอุณหภูมิบนโลกเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยปี ละห้าสิ บองศาแล้วพืชพันธุ์ท้ งั
ปวงจะตาย ส่ วนคนก็จะถูกอบหรื อไม่ก็ถูกแช่แข็ง

เกีย่ วกับศรัทธาความเชื่อ และการดารงชีวติ ของชาวคริสเตียน
773

โลกเอียงเป็ นมุมยี่สิบสามองศา ทาให้เกิ ดฤดู กาลในแต่ละปี แต่ถ้าโลกไม่
เอียงแล้วน้ าทะเลที่ระเหยเป็ นไอก็จะเคลื่อนตัวไปทางเหนื อและใต้ทาให้น้ าแข็งท่วม
ทวีปต่าง ๆ หากดวงจันทร์ ขยับห่ างจากเราไปอี กไม่เกิ น 50,000 ไมล์และไม่ได้มี
ระยะห่างเท่ากับในปั จจุบนั แล้ว ก็จะทาให้น้ าขึ้นและน้ าลงมีปริ มาณมหาศาลเสี ยจนที่
ลุ่มทุกแห่ งในทุกทวีปจะจมอยู่ในกระแสน้ าเชี่ ยวล้นหลามวันละสองครั้งซึ่ งรุ นแรง
เสี ยจนแม้แต่ภูเขาก็จะถูกกัดเซาะไปในไม่ชา้ หากเปลือกโลกหนากว่าที่เป็ นอยูน่ ้ ี สิบ
ฟุตแล้วก็จะไม่มีออกซิ เจนและทุ กชี วิตก็จะพินาศ หากทะเลลึ กกว่าที่ เป็ นอยู่น้ ี แล้ว
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ก็ จ ะดู ด ซึ ม ออกซิ เ จนและทุ ก ชี วิ ต ก็ จ ะดับ สู ญ เช่ น กัน หาก
บรรยากาศที่ห่อหุ ้มโลกของเรานั้นบางกว่านี้ อีกนิ ดเดี ยวแล้วอุกกาบาตบางลูกที่ทุก
วันนี้ ถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศรอบนอกเป็ นล้าน ๆ ลูกทุกวันก็จะพุ่งชนทุกส่ วน
ของโลกและจะแผดเผาทุกสิ่ งที่จะเผาไหม้ได้
ตัวอย่างดังกล่าวมานี้ รวมทั้งตัวอย่างอื่น ๆ นั้นเป็ นการยืนยันข้อเท็จจริ งที่ว่า
การทีช่ ี วติ อุบัติขนึ้ บนโลกนั้นมิใช่ ความบังเอิญทีเ่ กิดขึน้ หนึ่งในหลายล้ าน
ประการที่ส อง ความสมบู รณ์ ท างด้า นวัตถุ แต่ เดิ ม นับ ตั้ง แต่ จุดที่ ชี วิตต้อง
อาศัยความแกร่ งในการทาหน้าที่ให้สาเร็ จลุล่วงนั้น ก็ได้เป็ นการยืนยันว่ามีปรี ชาญาณ
ที่พอเพียงและทรงอานุภาพสถิตอยู่
ค าถามว่า ชี วิตคื ออะไรนั้นยั้ง ไม่ มี ผูใ้ ดก าหนดวัดได้ เพราะชี วิต นั้นไม่ มี
น้ าหนักและไม่มีมิติ แต่ชีวิตนั้นมีพลัง เมล็ดพันธุ์ที่แตกหน่อก็สามารถโค่นหิ นผาได้
ชี วิตนั้นมี ชัย เหนื อน้ า ดิ นแล้ง และอากาศซึ่ ง เป็ นธาตุ ข องตนเอง ทั้ง ยัง ได้ท าการ
ประมวล สลาย และแปรธาตุเหล่านั้นด้วย
ชี วิ ต นั้ น เป็ นประติ ม ากรที่ ก่ อ ร่ า งสร้ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต ทั้ง หลาย เป็ นศิ ล ปิ นที่
ออกแบบใบไม้บนต้นไม้ทุกต้นและระบายสี บนดอกไม้ ชีวิตเป็ นนักดนตรี ที่สอนให้
นกทุ ก ตัวขับ ขานบทเพลงรั ก ของตนเองและสอนเหล่ า แมลงให้ร่ า ร้ องหากันด้วย
เสี ยงดนตรี อ้ืออึง ชี วิตเป็ นนักเคมีที่ให้รสชาติแก่ผลไม้และให้น้ าหอมแก่ดอกไม้ เคมี
แห่ งชี วิตนั้นเปลี่ ยนน้ าและกรดคาร์ บอนให้เป็ นไม้และน้ าตาล แต่การทาเช่ นนั้นก็
ปล่อยออกซิ เจนให้สัตว์ท้ งั หลายได้หายใจเพื่อดารงชีพ

เกีย่ วกับศรัทธาความเชื่อ และการดารงชีวติ ของชาวคริสเตียน
774

ตรงเบื้ อ งหน้า เรานั้น มี โ ปรโตปลาสซึ ม หยดหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นสารโปร่ ง แสง
เลือนลางลักษณะคล้ายวุน้ สามารถเคลื่อนไหวได้และได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์
หยดเซลเดี่ ยวซึ่ งโปร่ งแสงคล้ายหมอกนั้นโอบอุม้ จุลลินทรี ยแ์ ห่ งชี วิตไว้ในตัวและมี
พลังที่จะจาแนกชีวติ นี้แก่สิ่งมีชีวติ ทั้งปวงไม่วา่ จะใหญ่หรื อเล็ก พลังของหยดโปรโตปลาสซึ มนี้ ยิ่งใหญ่กว่าพลังที่เราจะดารงชี วิตอยู่ และยิ่งใหญ่กว่าสัตว์และมนุ ษย์ท้ งั
มวล เพราะทุกชีวติ ล้วนเกิดจากหยดเล็ก ๆ นี้ หากปราศจากหยดเล็ก ๆ นี้ แล้วก็ไม่อาจ
มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถดารงอยู่ได้ ธรรมชาติมิได้เป็ นผูส้ ร้างสรรค์ชีวิต หิ นผาที่แตก
ออกมาจากเพลิงและน้ าทะเลที่ใสสะอาดนั้นไม่พอที่จะเป็ นเงื่อนไขในการให้กาเนิ ด
ชีวติ ได้
แล้วใครเป็ นผูจ้ ดั วางให้ชีวติ ไว้ในโปรโตปลาสซึมเล็ก ๆ นี้
ประการทีส่ าม ปฏิเสธไม่ได้วา่ สติปัญญาของสัตว์ต่าง ๆ นั้นเป็ นสิ่ งยืนยันถึง
พระปรี ชาญาณของพระผูท้ รงสร้างที่ได้ทรงใส่ สัญชาตญาณไว้ในสิ่ งที่พระองค์ทรง
สร้าง หากพวกมันไม่มีสัญชาตญาณแล้วก็จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โดยสิ้ นเชิง
ปลาซาลมอนที่อายุนอ้ ยอาศัยอยูใ่ นทะเลเป็ นปี ๆ แล้วจึงกลับคืนสู่ แม่น้ าต้น
กาเนิ ดและว่ายขึ้นไปข้างทางที่มนั ถือกาเนิ ด แล้วอะไรที่นาพวกมันกลับไปยังจุดนั้น
อย่างถูกต้องได้ หากปลาซาลมอนตัวที่ว่ายขึ้นสู่ แม่น้ านั้นถูกเปลี่ยนให้ไปอยู่ในทาง
น้ าอีกสาย มันก็จะรู ้ ได้ทนั ทีว่าผิดน้ าและจะดิ้นรนว่ายกลับลงไปในแม่น้ าสายหลัก
และว่ายทวนน้ าขึ้นไปสู่ กบั จุดหมายของตน
ความลึ กลับที่สาคัญอีกประการซ่ อนอยู่ในพฤติกรรมของปลาไหล เมื่อมัน
โตเต็ ม ที่ ก็ จ ะอพยพจากบ่ อ น้ า และแม่ น้ า ทุ ก แห่ ง ปลาไหลจากยุ โ รปอพยพข้า ม
มหาสมุทรเป็ นระยะทางนับพันไมล์ไปยังห้วงลึกมหาสมุทรทางใต้ของเบอร์ มิวดา
เพื่อผสมพันธุ์และตายที่นนั่ ปลาไหลตัวน้อยที่ไม่มีทางได้เรี ยนรู ้เพื่อให้ตวั เองจะได้
ไม่หลงทางอยูใ่ นห้วงมหาสมุทรลึกนั้นก็กลับไปสู่ ทางของพ่อของตน ทั้งสายน้ า บ่อ
น้ าและทะเลแห่งเดิมที่พวกมันเริ่ มออกเดินทางสู่ หมู่เกาะเบอร์ มิวดา ไม่เคยมีปลาไหล
จากอเมริ กาที่ถูกจับได้ในน่านน้ ายุโรป และไม่เคยมีปลาไหลจากยุโรปที่ถูกจับได้ใน
น่านน้ าอเมริ กา นอกจากนี้ ธรรมชาติยงั ได้ชะลอการเติบโตเต็มวัยของปลาไหลยุโรป
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หนึ่ งปี หรื อมากกว่านั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการเดิ นทางอันยิ่งใหญ่ของมัน แล้วจิ ต
สัมผัสเกี่ยวกับทิศทางและพลังแห่งเจตนารมณ์น้ นั เกิดจากอะไร
ตัวต่อ ที่สู้ชนะตัก๊ แตนนั้นปล่อยเหล็กในได้ตรงจุดทาให้ตกั๊ แตน ‘ตาย’ โดย
มันจะหมดสติแต่ยงั มี ชีวิตอยู่เหมือนเป็ นเนื้ อดอง จากนั้น ตัวต่อก็จะวางไข่ในจุดที่
เมื่อไข่ฟักออกมาเป็ นตัวอ่อน ตัวอ่อนก็จะสามารถกินอาหารได้โดยไม่ตอ้ งฆ่าแมลง
เพราะเนื้ อของสัตว์ที่ตายแล้วนั้นเป็ นพิษสาหรั บตัวอ่อน และเมื่อต่อตัวแม่เสร็ จสิ้ น
ภารกิ จแล้วก็จะบิ นจากไปและตายโดยไม่ได้เห็ นลูก ๆ ทาไมตัวต่อทาทั้งหมดนี้ ได้
อย่างถู ก ต้องในครั้ ง แรกและทุ กครั้ งไป เพราะหาไม่แล้วก็ จะไม่ มี ตวั ต่อ ความรู ้ ที่
ลึกลับนี้ไม่ใช่สิ่งที่ตวั ต่อจะมาสอนกันเองได้ แต่มนั อยูใ่ นเลือดเนื้อของมัน
ประการทีส่ ี่ มนุษย์ทาหน้าที่มากกว่าสัญชาตญาณของสัตว์ มนุษย์น้ นั มี
เหตุผล ไม่เคยมีสัตว์ไหนสามารถนับถึงสิ บได้ มันไม่เข้าใจความหมายของจานวน
สิ บ สัญชาตญาณนั้นเป็ นเหมือนโน้ตเพลงตัวหนึ่งในขลุ่ย สวยงามแต่มีขอ้ จากัด
ในขณะที่สมองของมนุษย์ บรรจุตวั โน้ตทุกตัวในเครื่ องดนตรี ทุกชิ้นในวงดนตรี ใหญ่
จึงควรเอ่ยถึงประการหนึ่งว่า สติปัญญาของเราทาให้เราสามารถเข้าใจได้วา่ เราเป็ น
อะไร เรามีจิตสานึก และศักยภาพดังกล่าวนี้อาศัยประกายสติปัญญาแห่งจักรวาลที่
เป็ นผูใ้ ห้ไว้ในตัวเรา
ประการที่ห้า อัศจรรย์แห่ งยีนต์ การดารงอยู่ของสิ่ งที่เราไม่รู้ของดาร์ วินนั้น
เป็ นการพิสูจน์ความจริ งที่วา่ มี การดูแลของปรากฏการณ์ (manifested care)
ยีนต์น้ นั เล็กมาก ขนาดที่วา่ หากนายีนต์ท้ งั หมดที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิตของ
มนุ ษย์บนโลกทุกวันนี้ มารวมไว้ที่เดี ยวกันแล้ว ก็จะมี ขนาดแค่ปลอกนิ้ วสาหรับใส่
เย็บผ้าได้ไม่เต็มด้วยซ้ า ยีนต์ที่เล็กมหาศาลนี้ เป็ นสิ่ งสาคัญรวบยอดต่อคุ ณลักษณะ
ของคน สั ตว์ และ พื ช ปลอกนิ้ วนั้นมี ข นาดเล็ก แต่ ส ามารถบรรจุ คุณลัก ษณะทาง
บุคคลของมนุษย์ท้ งั หมดสี่ พนั ล้านคนได้ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริ งนั้นอยูเ่ หนื อคาถาม
หากเป็ นเช่ นนั้นแล้ว จะหมายความหรื อไม่ว่ายีนต์โดยตัวของมันเองนั้นบรรจุ สิ่ ง
สาคัญในทางจิตวิทยาของสิ่ งมีชีวติ แต่ละสิ่ งออกจากกันมารวมอยูใ่ นที่เล็ก ๆ นี้

เกีย่ วกับศรัทธาความเชื่อ และการดารงชีวติ ของชาวคริสเตียน
776

นี่เป็ นจุดเริ่ มต้นของวิวฒั นาการ โดยเริ่ มจากเซลซึ่ งเป็ นแก่นแท้ที่บรรจุและ
รักษายีนต์ ความจริ งที่วา่ อะตอมจานวนสองสามล้านหน่วยนั้นบรรจุอยูใ่ นยีนต์ขนาด
เล็กเสี ยจนสามารถมองเห็ นด้วยกล้องจุลทรรศน์น้ นั มี ความสาคัญเบ็ดเสร็ จควบคุ ม
ชี วิตบนโลกนั้น ได้เป็ นการพิสูจน์ถึง การดู แลของปรากฏการณ์ (manifest care)
สาหรั บทุกชี วิตที่ ใครคนหนึ่ ง ได้จดั เตรี ยมไว้ให้พ วกเขาล่ วงหน้า และว่าพระมหา
กรุ ณานี้หลัง่ ไหลออกมาจากพระปรี ชาญาณสร้างสรรค์ ไม่มีสมมุติฐานอื่นใดในข้อนี้
ที่จะช่วยไขปริ ศนาเรื่ องการมีอยูน่ ้ ีได้
ประการที่หก ระบบตรวจสอบและถ่ วงดุ ลในธรรมชาติ เป็ นเรื่ องน่ าแปลก
เราถู กบังคับให้ยอมรั บว่ามี เพียงสติ ปัญญาที่ สมบูรณ์ แบบที่ สุดเท่านั้นที่ จะเล็งเห็ น
ความเกี่ยวเนื่องกันที่เกิดขึ้นจากระบบตรวจสอบและถ่วงดุลอันสลับซับซ้อน
หลายปี มาแล้วที่ออสเตรเลี ยได้ปลูกต้นกระบองเพชรไว้หลายพันธุ์เพื่อใช้
เป็ นแนวรั้ว ต้นกระบองเพชรนั้นไม่มีแมลงเป็ นศัตรู จึงเติบโตอย่างรวดเร็ วในเวลาไม่
นาน ผูค้ นจึงเริ่ มหาทางกาจัดกระบองเพชรที่ เติ บโตอย่างต่อเนื่ องจนปกคลุ มพื้นที่
ขนาดใหญ่พอ ๆ กับประเทศอังกฤษ ที่ทาลายไร่ นาทาให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ไม่มี
ใครสามารถคิ ดค้นเครื่ องมือที่จะหยุดยั้งการแพร่ พนั ธุ์ น้ ี ได้ นักกี ฏวิทยาศาสตร์ ต่าง
เสาะหาแมลงทั่ว โลกจนพบว่ า มี แ มลงชนิ ด หนึ่ งที่ อ าศัย ในต้ น กระบองเพชร
โดยเฉพาะและไม่กินอะไรแต่จะสื บพันธุ์โดยอิสระและไม่มีศตั รู ในออสเตรเลีย ทันที
ที่แมลงชนิดนี้ทาลายกระบองเพชร ศัตรู พืชก็หลบหนีไป
การตรวจสอบและถ่วงดุลถูกนามาใช้และเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาไม
พวกแมลงจึงไม่ทวีคูณอย่างรวดเร็ วเสี ยจนทาลายทุ กชี วิต นั้นเป็ นเพราะแมลงไม่มี
ปอดเหมือนมนุ ษย์แต่หายใจโดยใช้ท่อ ครั้นแมลงเติบโตขึ้น ท่อนั้นไม่ได้โตขึ้นตาม
ตัว ลักษณะกลไกและโครงสร้างและวิธีการหายใจของแมลงเป็ นเช่นนั้นจึงทาให้ไม่มี
แมลงที่มีขนาดใหญ่ หากไร้การตรวจสอบทางกายภาพนี้แล้วมนุษย์ก็ไม่สามารถดารง
อยูไ่ ด้ หากผึ้งหลวงมีขนาดเท่าสิ งโตแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
ประการทีเ่ จ็ด ความจริ งที่วา่ มนุษย์น้ นั สามารถเข้าใจความคิดเรื่ องการดารง
อยูข่ องพระเจ้าได้น้ นั ก็เป็ นหลักฐานที่เพียงพอในตัวเองแล้ว
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กระบวนทรรศน์เรื่ อ งพระเจ้า นั้น เกิ ดขึ้ นจากความสามารถอัน ล้ า ลึ ก ของ
มนุ ษย์ซ่ ึ งเราเรี ยกว่าจินตนาการ มนุ ษย์และสิ่ งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลกนั้นจะสามารถพบ
กับเครื่ องยืนยันโดยผ่านสิ่ งที่เป็ นนามธรรมก็โดยอาศัยพลังดังกล่ าวนี้ และวิธีการที่
เอื้อโดยพลังนั้นด้วย ขอบเขตความรู้ที่มีศกั ยภาพนี้ ถูกเปิ ดเผยขึ้นมานั้นกว้างใหญ่นกั
ที่ จ ริ ง ต้อ งขอบคุ ณ จิ น ตนาการของมนุ ษ ย์ที่ ท าให้ ค วามเป็ นจริ ง ทางจิ ต วิญ ญาณ
สามารถผุดขึ้นมาได้
หากมนุ ษย์มีวตั ถุ ประสงค์ที่ชดั เจนแล้วก็สามารถอธิ บาย
สัจธรรมอันยิ่งใหญ่ที่สวรรค์ดารงไว้ในทุ กที่และทุกสรรพสิ่ ง สัจธรรมที่ว่าพระเจ้า
สถิตอยูท่ ุกหนทุกแห่งและในทุกสิ่ ง และว่าพระองค์สถิตอยูใ่ นหัวใจของเรา
ดังนั้น จากทั้งวิทยาศาสตร์ และจินตนาการ เราพบเครื่ องยืนยันถ้อยคาในบท
สดุดีที่วา่ “ฟ้ าสวรรค์ ประกาศพระสิ ริของพระเจ้ า และพืน้ ฟ้ าสาแดงพระหั ตถกิจของ
พระองค์ ” (สดด.19:1)‛
ออกัสติน แบยร์ (1861-1949) ศัลยแพทย์และศาสตราจารย์ผมู ้ ีชื่อเสี ยงแห่ ง
มหาวิทยาลัยโคโลญน์ บอนน์ และเบอร์ ลิน กล่ าวว่า ‚หากเกิ ดกรณี ที่วิทยาศาสตร์
และศาสนาไม่ สอดคล้ องกันแล้ ว ก็ต้องมีการค้ นพบข้ อมูลพื น้ ฐานที่ แม่ นยามากขึ น้
เพื่อสร้ างความกลมกลืน‛
เราจะสรุ ปข้ออภิปรายของเราด้วยการหวนกลับสู่ คาของ เอ ซี มอร์ ริสัน ที่วา่
‚มนุษย์ จดจาความจาเป็ นของหลักศี ลธรรม การที่ พวกเขามีความรู้ สึ กว่ าตนเป็ นหนี ้
ทาให้ เกิดศรั ทธาในพระเจ้ าขึน้ มา ประสบการณ์ ทางศาสนาอันเปี่ ยมล้ นได้ พบและเชิ ด
ชู วิญญาณของมนุษ ย์ ขึน้ ที ละก้ า วจนกว่ าเขาจะพบกับพระเจ้ าผู้ทรงดารงอยู่ การที่
มนุษย์ ร่าร้ องออกมาจากสั ญชาตญาณว่ า “โอ้ พระเจ้ า” นั้นเป็ นไปโดยธรรมชาติ และ
เป็ นบทภาวนาที่เรี ยบง่ ายที่สุดที่จะยกให้ มนุษย์ ใกล้ ชิดกับพระผู้ทรงสร้ างของเขามาก
ขึน้ ”
ความเคารพ การถวายบูชา บุคลิกที่มนั่ คง รากฐานทางศีลธรรม ความเฉลียว
ฉลาด นั้น ๆ ไม่ได้เกิ ดจากความนิ ยมในการคัดค้านหรื ออเทวนิ ยมซึ่ งเป็ นการหลอก
ตัว เองโดยการน ามนุ ษ ย์ม าแทนที่ พ ระเจ้า หากปราศจากความเชื่ อ แล้ว ก็ จ ะไม่ มี
วัฒนธรรม ระเบียบก็จะกลายเป็ นความยุ่งเหยิง และความชัว่ ช้าก็จะมีชยั ‚ขอเราจง
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มั่นคงในความศรั ทธาในพระผู้ทรงสร้ าง ในความรั กของพระเจ้ า และในภราดรภาพ
ของมนุษย์ เชิ ดชู ตนให้ ใกล้ ชิด พระองค์ โดยปฏิ บัติตามพระประสงค์ ของพระองค์
อย่ างที่ เราทราบดี และเชื่ ออย่ างหนักแน่ นว่ า เรา ในฐานะที่ เป็ นสิ่ งสร้ างของพระองค์
นั้นควรค่ าต่ อความห่ วงใยของพระองค์ ‛ เราเพิ่มเติมคากล่าวของ เอ เค มอร์ ริสัน ด้วย
ถ้อยคาของ ไอ เอ็ม อันดรี เยฟ จิตแพทย์และนักเทววิทยาออร์ โธด็ อกซ์ว่า ‘ความรู้ที่
แท้จ ริ ง นั้น เข้า กับ ความเย่อหยิ่ ง ไม่ ไ ด้ ความถ่ อมตนนั้น เป็ นสิ่ ง จาเป็ นที่ จ ะท าให้
สามารถเข้าใจสัจธรรมได้ มีเพียงนักวิชาการผูถ้ ่อมตนและนักคิดทางศาสนาผูถ้ ่อมตน
เช่ นกันที่ ระลึ กถึ งพระวาจาของพระผูช้ ่ วยให้รอดไว้เสมอว่า’ “ถ้ าแยกจากเราแล้ ว
ท่ านจะทาสิ่ ง ใดไม่ ได้ เลย และเราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ นชี วิต ” (ยอห์น
15:5; ยอห์น 14:6) ผูน้ ้ นั สามารถเดิ นบนทางที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง สู่ ความ
เข้าใจสัจธรรม “เพราะพระองค์ ทรงต่ อต้ านความเย่ อหยิ่งแต่ ประทานพระเมตตาต่ อผู้
ถ่ อมตน” (ยากอบ 4:6)

บทที่ 5
เกีย่ วกับพิธีกรรมบูชาพระเจ้ า
ของคริสต์ ศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์
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บทที่ 5
เกีย่ วกับพิธีกรรมบูชาพระเจ้ าของคริสตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์

ความเข้ าใจเกีย่ วกับพิธีกรรมบูชาพระเจ้ า
การประกอบพิ ธี ก รรมบู ช าพระเจ้า เรี ยกได้ ว่ า เป็ นการให้ ค วามเคารพ
สรรเสริ ญในพระเจ้า หรื อคือการกระทาให้พระองค์พอพระทัย ในความคิดดี ทั้งการ
พูด และการกระทา นั้นก็คือการทาตามพระประสงค์ของพระองค์
พิธีกรรมนมัสการบูชาพระเจ้านั้นเริ่ มมี มาบนแผ่นดิ นโลกตั้งแต่มีมนุ ษย์คู่
แรกในสวนสวรรค์ (สวนเอเดน) กล่าวคือการบูชาพระเจ้าของมนุ ษย์คู่แรกในสวน
สวรรค์น้ นั คือการสรรเสริ ญสดุ ดีโดยที่ไม่มีใครมาบังคับในความดี พระปรี ชาญาณ
พระโยธาฤทธิ์ ของความทรงเป็ นพระเจ้าของพระองค์อย่างแท้จริ ง ในการที่ได้ทรง
เนรมิตสร้างทุกสิ่ งให้เกิดขึ้นมาบนโลกนี้
แต่หลังจากที่มนุษย์ได้ตกลงไปอยูก่ บั บาปจนต้องอาศัยการภาวนาต่อพระเจ้า
ให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อขอให้พระองค์ได้ทรงไถ่ถอน ดังนั้นนอกเหนื อจากการภาวนา
ต่อพระเจ้าของมนุ ษย์ ภายหลังจากการตกลงไปอยู่ในบาป พระเจ้าได้ทรงสถาปนา
การนาของมามอบถวายแด่ พระเจ้ า เพราะการกระท าเช่ นนี้ เป็ นการแสดงออกถึ ง
ความคิดที่ว่า ทุกสิ่ งที่เรามีอยู่น้ นั ไม่ใช่ ของเรา แต่เป็ นของพระเจ้า ฉนั้นการรวมกัน
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ระหว่างการภาวนากับการนาของมามอบถวายแด่พระเจ้า จะต้องกระทาพร้ อมกัน
และมนุษย์จะต้องระลึกว่าพระเจ้าทรงยินดีรับคาภาวนาของพวกเราโดยผ่านของถวาย
ที่ภายหลังพระองค์ได้ทรงส่ งพระบุตรของพระองค์ลงมาเพื่อเป็ นพระผูท้ รงไถ่ถอน
ให้เหล่ามวลมนุษย์แห่งแผ่นดินโลก
เริ่ ม แรกเดิ ม ที น้ ัน การบู ช าพระเจ้าถู ก ประกอบขึ้ นบนพื้ นที่ โล่ ง ที่ ย งั ไม่ มี
โบสถ์หรื อ สิ่ ง ก่ อสร้ า งของพระเจ้า เหมื อนในสมัย นี้ ทั้ง ยัง ไม่ มี พ ระสงฆ์ผูน้ าการ
ประกอบพิธีอีกด้วย มนุษย์ในสมัยนั้นเพียงแค่นาของถวายบูชาพระเจ้าในทุก ๆ ที่ ที่
พวกเขาต้องการและก็กล่าวคาสวดภาวนาของตัวเองที่คิดขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกดีแก่จิตใจ
เท่านั้น
ในช่ วงเวลาของโมเสสซึ่ งเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะในขณะนั้น พระเจ้าได้ทรง
บัญชาให้ สร้าง พลับพลา ขึ้น (เป็ นศาสนสถานบูชาต่อพระเจ้า เป็ นสถานที่แรกเริ่ ม
หนึ่ งเดี ยวสาหรั บประวัติศาสตร์ แห่ งพันธสัญญาเดิ มในครั้ งนั้น) ได้มีการคัดเลื อก
พระสงฆ์ (ปุโรหิ ต) ผูป้ ระกอบพิธี (หัวหน้าพระสงฆ์ พระสงฆ์ คนดู แลพลับพลา
หรื อที่คดั เลื อกมาจากคนในเผ่าเลวี) ได้มีการจัดตั้งโต๊ะวางของถวายแด่พระเจ้าขึ้ น
อย่างเป็ นที่เป็ นทาง และได้มีการกาหนดวันสาคัญสาหรับการเฉลิมนมัสการบูชาขึ้น
( วันนมัสการปั สกา, วันนมัสการวันที่ห้าสิ บของพระจิตเจ้า , วันขึ้นปี ใหม่, วันชาระ
และอื่น ๆ เป็ นต้น)
การทรงเสด็จมาบนแผ่นดินโลกของพระเยซู คริ สต์น้ นั พระองค์ได้ทรงสอน
ให้เราถวายการเคารพสักการะพระบิดาเจ้าผูท้ รงสถิตบนสวรรค์ในทุกที่ รวมถึงศาสน
สถานแห่ งช่ วงพันธสัญญาเดิ ม ในกรุ ง เยรู ซาเลม ซึ่ งเป็ นสถานที่ ๆ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ เป็ น
สถานที่ ๆ พระเจ้าเคยทรงอยู่และได้ให้การรักษามนุ ษย์ การทาอัศจรรย์ต่าง ๆ การ
เทศนาสั่ ง สอน รวมทั้ง เหล่ า พระอัค รสาวกของพระองค์ก็ เ คยอยู่ร่ ว มกัน ด้ว ยใน
ช่วงเวลานั้นคือช่ วงเวลาที่ยงั ไม่มีการกระทาทารุ ณของชาวยิวต่อชาวคริ สเตียนอย่าง
เปิ ดเผย
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ในช่วงเวลาของเหล่าพระอัครสาวก ดังจะดูได้จากหนังสื อ กิจการของอัคร
ทูต ได้มีการรวมตัวกันในสถานที่ ๆ หนึ่งของเหล่าผูม้ ีความเชื่อ และได้มีการ
ประกอบพิธีกรรมบูชาพระเจ้าที่เรี ยกว่า พิธีศีลมหาสนิท พิธีน้ ีกระทากันในโบสถ์
โดยมีผนู ้ าประกอบพิธีที่ผา่ นการเข้าศีลบวชมาแล้วคือ พระสังฆราช บาทหลวง และ
พระสังฆานุกร
ท้ายสุ ดของการสถาปนาพิธีกรรมบูชาพระเจ้าของชาวคริ สเตียน โดยการรับ
ช่วงต่อมาอย่างสมบูรณ์โดยเหล่าพระอัครสาวก ภายใต้การชักนาของพระจิตเจ้าด้วย
การมอบคาเทศนาบัญชาแก่เหล่าอัครสาวกที่วา่ “จงปฏิบัติทุกสิ่ งตามระเบียบวินัย
เถิด” (1 โคริ นธ์ 14:40) นั้นเป็ นการสถาปนาจัดตั้งความมีกฎเกณฑ์ในการประกอบ
พิธีบูชาพระเจ้า และก็ยงั ได้ถูกเก็บรักษาไว้ให้เราถ่ายทอดกันมาจากรุ่ นหนึ่งสู่ รุ่นหนึ่ง
จนมาถึงช่วงเวลาปั จจุบนั ของ พระศาสนจักรคริสเตียนออร์ โธด็อกซ์ ของเรา
พิธีกรรมของคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ เป็ นพันธกิจ หรื อเป็ นการบริ การ
รับใช้งานในพระเจ้า อันประกอบไปด้วย บทอ่าน บทร้องภาวนาสรรเสริ ญ บทอ่าน
พระวจนะของพระเจ้า และพิธีสงฆ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ (พิธีกรรม) พิธีจะถูกประกอบขึ้น
ตามแต่วาระ คือมีกฎเกณฑ์ข้ นั ตอนลาดับที่ข้ ึนอยูก่ บั ว่าสมณชั้นสงฆ์ใดเป็ นผูน้ าการ
ประกอบพิธี (พระสังฆราช หรื อ บาทหลวง)
การสวดภาวนาบูชาพระเจ้าอยูท่ ี่บา้ นนั้นแตกต่างจากพิธีกรรมบูชาพระเจ้าใน
โบสถ์ คือ มีพระสงฆ์เป็ นผูน้ าในการประกอบพิธีกรรมภาวนา ที่มีการสถาปนาจัดตั้ง
ขึ้นอย่างมีกฎเกณฑ์ เพื่อความเป็ นส่ วนรวมในสถานที่บูชาที่เรี ยกว่าโบสถ์ ให้เกิด
ความศักดิ์สิทธิ์สาหรับคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์อย่างแท้จริ ง
ภาพรวมของพิธีกรรมภาวนาอธิ ษฐานในโบสถ์ของคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็
อกซ์ น้ นั ประกอบไปด้วยข้อสั่งสอน ศี ล ธรรม ที่ มีอยู่ในบทภาวนาสรรเสริ ญที่ ถู ก
คัดลอกเรี ยบเรี ยงมาจากคาสอนของพระคริ สต์เจ้า จนเป็ นบทสวดอธิ ษฐาน ก่อให้เกิด
ความสานึ กผิด เมื่อได้สวดภาวนาอธิ ษฐาน แต่ในถ้อยคาและเรื่ องราวของบทนั้นถูก
คัด เลื อ กมาจากเหตุ ก ารณ์ ศ ัก ดิ์ สิ ท ธิ์ อัน ส าคัญ ๆ จากเรื่ องราวเหตุ ก ารณ์ ก่ อ นการ
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ประสู ติของพระคริ สต์ และเรื่ องราวหลังการประสู ติของพระคริ สต์ ให้นาไปสู่ การไถ่
ถอนของพวกเราจากบาป ในกรณี น้ ี หมายความว่า เราจะต้องมี ความซื่ อสัตย์และ
จริ งใจในการภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์ได้ทรงมอบผลดีต่อพวก
เราหลังการภาวนาอธิ ษฐาน และจะทรงมอบพระพรพลังต่อการภาวนาอธิ ษฐานของ
พวกเราต่ อ พระองค์ ให้จิ ต วิญ ญาณของพวกเราได้รั บ ความสงบสุ ข ในพระองค์
ตลอดไป
และสิ่ งที่สาคัญที่สุดของการประกอบพิธีกรรมบูชาพระเจ้าของคริ สตศาสน
จักร์ ออร์ โธด็อกซ์คือ การรวมสั มพันธ์ อันศักดิ์สิทธิ์ ในพระเจ้ า โดยผ่านการประกอบ
พิธีกรรมบูชาพระเจ้าที่เรี ยกว่า พิธีรับศีลมหาสนิท และเราจะได้รับจากพระองค์คือ
พระพรกาลัง สาหรับการใช้ชีวติ อย่างบริ สุทธิ์ ถูกต้องต่อไป

โบสถ์ วหิ ารและโครงสร้ างของโบสถ์ วหิ าร
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เมื่ อครั้ งหนึ่ งในช่ วงเวลาแห่ งพันธสัญญาเดิ มพระเจ้าได้ทรงมอบคาบัญชา
โดยผ่านทางโมเสสผูเ้ ป็ นผูเ้ ผยพระวจนะของพระองค์ ว่าโครงสร้ างการจัดเตรี ยม
วิหารโบสถ์ของพระเจ้าจะต้องจัดเตรี ยมอย่างไร เพื่อใช้ในการบูชาพระองค์ ดังนั้น
โบสถ์วิหารในพันธสั ญญาใหม่ข องคริ ส เตี ยนออร์ โธด็ อกซ์ น้ ันก็ มี โครงสร้ า งการ
จัดเตรี ยมที่เหมือนกันกับในช่วงเวลาพันธสัญญาเดิมเช่นกัน
ดังเช่นที่ วิหารแห่งพันธสัญญาเดิมนั้น (เมื่อแรกเริ่ มคือ พลับพลา) ถูกจัด
โครงสร้างออกเป็ นสามส่ วนคือ พระแท่นศักดิ์สิทธิ์, ส่ วนบริเวณพิธีกรรม, และลาน
พลับพลา
ก็เช่นเดียวกันที่โครงสร้างวิหารของคริ สเตียนออร์ โธด็อกซ์ก็ถูกแบ่ง
ออกเป็ นสามส่ วนเช่นกันคือ ห้ องพระแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์, ส่ วนกลางโบสถ์ , และ
ทางเข้ าโบสถ์
พระแท่นศักดิ์สิทธิ์ น้ นั มีความหมายเช่นเดียวกับ ห้ องพระแท่ นบูชา ดังนั้น
แล้วความหมายของพระแท่นบูชา ก็เปรี ยบได้กบั อาณาจักรแห่งสรวงสวรรค์ของ
พระเจ้า
ในช่วงเวลาของพันธสัญญาเดิมนั้น ในส่ วนของพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีใคร
สามารถย่ามกรายเข้าไปได้นอกจาก มหาปุโรหิ ตเท่านั้นที่สามารถผ่านเข้าไปได้เพียง
หนึ่งครั้งต่อปี โดยการนาเลือดบริ สุทธิ์ มาถวายก่อน ซึ่ งอาณาจักรแห่ งสวนสวรรค์ของ
พระเจ้าได้ถูกปิ ดห้ามไม่ให้มนุ ษย์ผา่ นเข้าไปหลังจากที่มนุ ษย์ได้ตกลงไปอยู่ในบาป
และการที่มหาปุโรหิ ตเป็ นตัวแทนของพระคริ สต์ เป็ นการแสดงให้มนุ ษย์เห็นว่า เมื่อ
เวลาแห่งการสละพระโลหิตของพระคริ สต์เจ้ามาถึง คือการที่พระองค์จะต้องทนทุกข์
ทรมานบนกางเขน เมื่อนั้นประตูแห่ งสรวงสวรรค์ก็จะถูกเปิ ดออกสาหรับทุก ๆ คน
นั้นเป็ นเหตุผลที่วา่ เมื่อพระเยซู คริ สต์ทรงสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน ม่านของประตู
กษัตริ ยใ์ นโบสถ์วิหาร ที่ปิดบังพระแท่นศักดิ์ สิ ทธิ์ ไว้ ได้ฉีกขาดออกเป็ นสองส่ วน
ซึ่ ง เป็ นช่ วงเวลาที่ พ ระคริ ส ต์ไ ด้ท รงเปิ ดประตูแห่ ง สรวงสวรรค์โดยการหลัง่ พระ
โลหิตของพระองค์ ให้มนุษย์ทุก ๆ คนที่มีความเชื่อได้เข้ามาหาพระองค์
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บริ เวณของพิธีกรรม นั้นสอดคล้องกับ ส่ วนกลางของวิหาร ในโบสถ์คริ ส
เตียนออร์ โธด็อกซ์ ในส่ วนวิหารที่เป็ นบริ เวณของพิธีกรรมของพันธสัญญาเดิมนั้น
ปุถุชนทัว่ ไปไม่สามารถรที่จะเข้าไปในนั้นได้ยกเว้นแต่พวกปุโรหิ ต แต่ในส่ วนกลาง
ของโบสถ์คริ สเตียนออร์ โธด็อกซ์ในปั จจุบนั นี้ ปุถุชนชาวคริ สเตียนสามารถที่จะเข้า
ไปข้างในได้ เพราะว่า ประตูแห่งสรวงสวรรค์ได้ถูกเปิ ดออกโดยพระคริ สต์แล้ว
ลานพลับพลา ของวิหารในพันธสัญญาเดิ มนั้น เป็ นที่สาหรับปุถุชนมาร่ วม
พิธีได้ และเปรี ยบได้กบั ทางเข้ าด้ านใน ของโบสถ์วิหารของคริ สเตียนออร์ โธด็อกซ์
ในปั จ จุ บ ัน ซึ่ งบริ เ วณตรงนี้ ของโบสถ์วิ ห ารออร์ โ ธด็ อ กซ์ ใ นสมัย ก่ อ นเป็ นที่
สาหรับบุคคลที่ยงั ไม่ได้รับศีลล้างบาป แต่เตรี ยมที่จะรับศีลล้างบาปเข้าเป็ นคริ ส
เตียนออร์ โธด็อกซ์ และมีบางครั้งที่คนบาปหนักหนาที่เป็ นชาวคริ สต์เตียนออร์ โธด็อกซ์จะเข้ามาได้เพียงแค่บริ เวณนี้เท่านั้นเพื่อรอให้กลับใจใหม่เป็ นคนดีเสี ยก่อน
โบสถ์คริ สเตียนออร์ โธด็อกซ์น้ นั ส่ วนของห้องพระแท่นบูชาจะหันไปทาง
ทิศตะวันออก ซึ่งเป็ นทิศทางของแสงที่มีพระอาทิตย์ข้ ึน ดังเช่นพระเยซูคริ สต์เจ้านั้น
เปรี ยบได้กบั ผูเ้ ป็ นแสงแรกแห่งอาทิตย์ตะวันออก อันเป็ นนิจกาลของพระเจ้าสาหรับ
พวกเราทุก ๆ คนในการภาวนาอธิ ษฐานของโบสถ์ทุก ๆ ที่ พวกเราเรี ยกพระองค์ใน
บทภาวนาว่า “ทรงเป็ นพระอาทิตย์ที่แท้จริ ง” “เหนือตะวันออก” (มีความหมายว่า
“ทรงอยูเ่ หนื อกว่าตะวันออก” “ตะวันออกเป็ นพระนามพระองค์”
โบสถ์วิหารของออร์ โธด็อกซ์ จะสวดอธิ ษฐานต่อพระเจ้า ดังนั้นจึงมีชื่อเรี ยก
จารึ กประจาโบสถ์ ของ นักบุญบางคน หรื อเรื่ องราวเหตุการณ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ ที่เกียวพัน
กับความเชื่ อและศรัทธาอันแรงกล้าที่มีต่อพระเจ้า ยกตัวอย่างชื่ อเรี ยกจารึ กประจา
โบสถ์ เช่ น พระตรี เอกานุ ภาพ, ทรงจาแลงพระกาย (ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ในพระคัมภีร์
ใหม่), ทรงเสด็จสู่ สรวงสวรรค์, แห่ งการแจ้งข่าวประเสริ ฐ, แห่ งการทรงคุม้ กันของ
พระมารดาเจ้า, แห่ งเทวดามิคาอีล, แห่ งนักบุญนิ โคลัส และอื่น ๆ เป็ นต้น และถ้าใน
โบสถ์ ๆ หนึ่ง มีหอ้ งพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ มากกว่าหนึ่งห้อง ทุก ๆ ห้องพระแท่นจะต้อง
มี ชื่ อเรี ย กจารึ ก อย่า งที่ ว่า ประจ าต่ า งกันไป ดัง นั้นแล้ว ห้องพระแท่ นศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่
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นอกเหนื อ จากห้ อ งพระแท่ น ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ หลัก แล้ว ห้ อ งพระแท่ น ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ เ หลื อ
ภายในโบสถ์น้ นั จะเป็ นห้องพระแท่นศักดิ์สารอง
วิหารของพระเจ้าโดยรู ปลักษณ์ ภายนอกนั้นอาจจะแตกต่างกันไปบ้าง แต่
ส่ วนหลักของวิหารนั้นถูกกาหนดให้มีพระกางเขนอยูบ่ นยอดหลังคา ซึ่ งนั้นแสดงถึง
ความหมายที่วา่ พระคริ สต์เจ้าทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อพวกเราบนไม้กางเขน และบน
พระกางเขนของพระคริ สต์น้ ีเองที่พระองค์ทรงไถ่ถอนพวกเราจากอานาจของซาตาน
บ่อยครั้งที่ลกั ษณะของโบสถ์ถูกสร้างขึ้นให้เหมือนลักษณะเรื อของโนอาร์ ในสมัยน้ า
ท่วมโลก ที่ พาเราล่ องลอยไปตามคลื่ นมรสุ มแห่ งชิ วิต และค่อย ๆ ฝ่ าฟั นไปจนถึ ง
อาณาจัก รสรวงสวรรค์แห่ ง พระเจ้า บางครั้ งโบสถ์ วิ หารก็ ถู ก สร้ า งให้ มี ล ัก ษณะ
วงกลม ที่สื่อความหมายได้วา่ อาณาจักรอันเป็ นนิ รันดรของพระคริ สต์เจ้า หรื อวิหาร
อาจจะถูกสร้างให้มีลกั ษณะเป็ นเหมือนวงกลมแปดเหลี่ยม ที่เหมือนกับดวงดาวแปด
แฉก ที่สื่อความหมายได้ว่าโบสถ์วิหารที่เปรี ยบเหมือนกับการเดินทางของดวงดาว
นั้น ยังคงทอแสงของมันแก่แผ่นดินโลก
ส่ วนบนสุ ดของโดมหลังคาโบสถ์วิหารนั้นจะมีพระกางเขนประดิ ษฐานอยู่
บนจุดสู งสุ ด เพื่อเป็ นการแสดงให้เห็ นเด่นสุ ดอยูบ่ นท้องฟ้ า เพราะพระกางเขนนั้น
เป็ นส่ วนหัวที่อยู่สูงที่สุดบนหลังคาวิหารโบสถ์ เพื่อเป็ นการสรรเสริ ญต่อวิหารนั้น
ซึ่ งเปรี ยบได้กบั พระคริ สต์เจ้าคือพระเศียรของศาสนจักร เราจะพบเห็นได้บ่อยครั้งที่
พระกางเขนที่ ย อดหลังคาโดมของโบสถ์น้ นั ไม่ไ ด้มีเพียงแค่หนึ่ ง เดี ยวแต่อาจมี ไ ด้
หลายยอด ดังเช่ น สองยอดพระกางเขน ซึ่ งให้ค วามหมายว่า สองลักษณ์ ข องพระ
คริ ส ต์เจ้า (คื อความเป็ นพระเจ้า และความเป็ นมนุ ษ ย์) สามยอดพระเกงเขน บน
หลังคาโบสถ์มีความหมายถึงพระตรี เอกานุภาพ ห้ ายอดพระกางเขน มีความหมายถึง
พระเยซูคริ สต์เจ้าและพระสาวกของพระองค์ผบู ้ นั ทึกพระคัมภีร์สี่ท่าน เจ็ดยอดพระ
กางเขน มีความหมายถึ งพิธีกรรมทั้งเจ็ดของคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ และการ
ประชุ มสภาสงฆ์ท้ งั เจ็ดครั้งตั้งแต่สมัยเริ่ มประวัติศาสตร์ ของคริ สตจักร เก้ ายอดพระ
กางเขน มีความหมายถึ งสมณศักดิ์ของเทวดาทั้งเก้าผูร้ ับใช้พระเจ้า สิ บสามยอดพระ
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กางเขน มี ความหมายถึ งองค์พระเยซู คริ สต์เจ้าและเหล่ าสาวกทั้งสิ บสองท่านของ
พระองค์ แต่บางครั้ งอาจมมี จานวนยอดพระกางเขนมากว่าจานวนที่ กล่ าวมานี้ ไ ด้
เช่นกัน
เหนื อทางประตูเข้าของตัวโบสถ์ข้ ึนไป หรื อบางครั้งอาจตั้งอยูใ่ กล้กบั ตัว
โบสถ์ จะเป็ นที่แขวนระฆัง หรื อหอระฆัง ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นหอสู งใช้สาหรับเป็ นที่ต้ งั
แขวนระฆังหลาย ๆ ใบ
เสี ย งระฆัง นี้ ใช้ ส าหรั บ ตี เ รี ยกคริ สตศาสนิ ก ชนให้ ม าร่ ว มในพิ ธี ก รรม
บู ช าอฐิ ษ ฐานต่ อ พระเจ้า และใช้ตี ส รรเสริ ญ ในช่ ว งเวลาส าคัญ บางช่ ว งระหว่า ง
พิธีกรรมบูชา เสี ย งตี ระฆังที่ ตีหนึ่ งครั้ งใบเดี ยวเว้นช่ วงจังหวะนั้นมี ค วามหมายว่า
“ข่ าวประเสริฐ” (ความประเสริ ฐ ความยินดีของข่าว เกี่ยวกับพิธีกรรมบูชาอฐิษฐาน
ต่อพระเจ้า) เสี ยงตีระฆังทุก ๆ ใบ ที่ตีเป็ นจังหวะพร้ อมประสานกันไป เป็ นการสื่ อ
ความหมายถึ งความยินดี ที่สื่อถึ งความรื่ นเริ งในการเฉลิ มฉลองวันส าคัญ เป็ นต้น
เหล่ านี้ เรี ยกว่า “ตีระฆังประสานเสี ยง” การตี เสี ยงระฆังพร้ อมกันหลายใบจังหวะ
เดียว และเว้นช่วงเป็ นการสื่ อความหมายถึงเรื่ องเศร้า เสี ยงระฆังประเภทนี้ เรี ยกว่า “ตี
ระฆังเว้นช่ วง” เสี ยงของการตีระฆังนั้นเป็ นการราลึกของพวกเราเกี่ยวกับความสู งส่ ง
แห่งสรวงสวรรค์บนแผ่นดินโลก

ห้องพระแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์
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ส่ วนที่สาคัญที่สุดของโบสถ์คือห้องพระแท่นบูชา ภายในห้องพระแท่นบูชา
นี้ จะมีการประกอบพิธีภาวนาบูชาพระเจ้า โดยมีบาทหลวงเป็ นผูน้ าประกอบพิธีเป็ น
อย่างน้อย และส่ วนที่สาคัญที่สุดที่อยู่ในห้องนี้ ก็คือโต๊ะพระแท่นบูชา ซึ่ งใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมศีลมหาสนิ ท ห้องพระแท่นบูชานี้ จะถูกสร้างขึ้นให้มีความสู งกว่า
ส่ วนอื่นของพื้นโบสถ์ เพื่อที่จะได้ให้ปุถุชนที่อยู่ภายในโบสถ์ได้ยินเสี ยงกล่าวสวด
ภาวนาและได้เห็ นบาทหลวงผูก้ าลังนาการประกอบพิธีกรรมภายในห้องพระแท่น
บูชา “ห้องพระแท่นบูชา” ตามภาษากรี กเรี ยกว่า “Altar” มีความหมายว่า ส่ วนพระ
แท่นที่อยูส่ ู งที่สุด
พระแท่ นศักดิ์สิทธิ์ เรี ยกได้วา่ เป็ นสิ่ งที่ศกั ดิ์สิทธิ์ มีลกั ษณะเป็ นโต๊ะสี เหลี่ยม
จตุรัส มีความสู งประมาณหนึ่ งเมตร ตั้งอยูส่ ่ วนกลางของห้องบูชาหรื อห้อง “อัลท่า”
ตัวโต๊ะจะถูกคลุ มประดับด้วยผ้าสองผืนด้วยกันคือ ผ้าคลุ มชั้นแรกสี ขาวเป็ นเนื้ อผ้า
ฝ้ าย และผ้าคลุ มด้านนอกเป็ นผ้าคลุ มที่ ทาขึ้ นเป็ นลายวัสดุ อย่างดี ส่วนใหญ่จะเป็ น
ผ้าลายปั กดอกอย่างดี บนโต๊ะพระแท่นศักดิ์ สิ ทธิ์ นี้ ระหว่างประกอบพิธีกรรมนั้นมี
ความศักดิ์ สิทธิ์ ของการเสด็จมาร่ วมขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูเ้ ป็ นดัง่ กษัตริ ยแ์ ละพระ
เจ้าแห่งคริ สตจักร ส่ วนผูท้ ี่สามารถถูกต้องและจูบเคารพโต๊ะพระแท่นศักดิ์สิท์ ิน้ ี ได้มี
เพียงสงฆ์ผปู ้ ระกอบพิธีกรรมเท่านั้น ปุถุชนธรรมดาไม่อนุ ญาติให้จบั ต้องโต๊ะพระ
แท่นบูชาได้
สิ่ งที่อยูบ่ นโต๊ะพระแท่นบูชานั้นประกอบไปด้วย ผ้าศักดิ์สิทธิ์ , พระคัมภีร์,
พระกางเขน, กล่องเก็บรักษาพระมังสา, และถุงเก็บรักษาพระมังสา
ผ้ าศักดิ์สิทธิ์ คือวัสดุ ที่ทาจากผ้าไหมเนื้ อดี ที่ผ่านการประกอบพิธีกรรมเจิม
จากเหล่ า พระสั งฆราชมาแล้ว โดยบนผืนผ้า นั้นจะมี รูปวาดของพระเยซู คริ ส ต์ใ น
ปรางค์น อนสิ้ น พระชนม์ บ นหลุ ม พระศพ และตรงกลางของผื น ผ้า นั้น จะต้อ งมี
อนุภาคพระธาตุของนักบุญคริ สเตียนออร์ โธด็อกซ์บางท่านอยูภ่ ายในโดยมีผา้ เย็บปิ ด
คลุมไว้ดว้ ย เหมือนดังเช่นเมื่อช่วงเวลาเริ่ มแรกประวัติศาสตร์ ของคริ สเตียนนั้น การ
ประกอบพิธีกรรมศีลมหาสนิ ทได้ใช้แท่นหลุ มศพของเหล่านักบุญเป็ นพระแท่นใน
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การประกอบพิ ธี ก รรมบู ช าพระเจ้า ซึ่ งถ้า ไม่ มี ผ ้า ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ แล้ว ก็ จ ะไม่ ส ามารถ
ประกอบพิธีกรรมศีลมหาสนิทได้ ผ้าศักดิ์สิทธิ์ นั้นในภาษากรี กเรี ยกว่า “Antimins”
ซึ่ งมีความหมายว่า “แทนที่พระแท่น”
สาหรับการเก็บรักษาผ้าศักดิ์สิทธิ์ น้ นั มีการพับห่อหุ ม้ ไว้ดว้ ยผ้าอีกผืนหนึ่งที่
เป็ นผ้าไหมด้วยเหมือนกัน ผ้าผืนนี้เรี ยกว่าผ้าห่ อหุ ม้ ผ้าศักดิ์สิทธิ์ ตามภาษากรี ก
เรี ยกว่า Iliton มีการสื่ อความหมายถึง ผ้าพันพระเศียรของพระเยซูในขณะที่
พระองค์ทรงสิ้ นพระชนม์ในหลุมศพ
สิ่ งที่อยูภ่ ายในผ้าศักดิ์สิทธิ์ น้ นั คือ แผ่นฟองนา้ ใช้สาหรับปัดรวบรวมเศษ
พระมังสาหลังพิธีกรรมศีลมหาสนิท
พระคัมภีร์ คือพระวจนะของพระเจ้า คาสอนของพระเยซูคริ สต์เจ้าของพวก
เรา
พระกางเขน คืออาวุธของพระเจ้า ที่พระเยซูคริ สต์เจ้าใช้เป็ นอาวุธ ที่มีชยั
เหนื อเหล่ามารทั้งปวงรวมถึงความมรณาด้วย
พระหีบพลับพลา เรี ยกว่าเป็ นหี บกล่องที่ใช้ในการเก็บรักษาพระมังสา-พระ
โลหิ ต ในกรณี ที่จะต้องนาพระมังสา-พระโลหิ ตให้ผูป้ ่ วยรับศีลมหาสนิ ทภายนอก
โบสถ์ ตามปกติ แล้วพระหี บ พลับ พลาจะทาเป็ นลัก ษณะเหมื อนกับโบสถ์ย่อส่ วน
ขนาดเล็ก
กระเป๋ าใส่ พ ระมัง สา-พระโลหิ ต เรี ยกว่ า เป็ นหี บ กระเป๋ าขนาดเล็ ก ที่
บาทหลวงใช้ใส่ พระมังสา-พระโลหิ ตศักดิ์ สิทธิ์ เพื่อที่จะนาไปมอบให้ผปู ้ ่ วยได้รับ
ตามบ้านหรื อโรงพยาบาลในกรณี ที่พวกเขาไม่สามารถเดินทางมาที่โบสถ์เพื่อรับศีล
มหาสนิทได้ดว้ ยตนเอง
ด้า นหลัง พระแท่ น ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ มี เชิ งตะเกีย งเจ็ ด ช่ อ ง ตั้ง อยู่ มันคื อ ขาแท่ น
ตะเกียงที่มีถว้ ยตะเกียงเจ็ดอันวางอยูบ่ นยอดและถัดจากก้านตะเกียงเจ็ดช่อก็คือ พระ
กางเขนหลังพระแท่ น ในทิศที่อยูท่ างตะวันออกสุ ดชิ ดผนังโบสถ์หลังโต๊ะพระแท่น
ในห้องบูชา ตรงนี้เรี ยกว่า ทีส่ ู ง มันถูกทาให้สูงกว่าพื้นทั้งหมดภายในห้องบูชา
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ฝั่ งซ้ายทางทิ ศเหนื อในห้องบูชาจากโต๊ะพระแท่น จะมี โต๊ะขนาดใหญ่อีก
หนึ่ งตัวตั้งอยู่ ถูกคลุ มประดับในลักษณะเดียวกันกับโต๊ะพระแท่น โต๊ะตัวนี้ เรี ยกว่า
พระแท่นเตรียม ใช้สาหรับการเตรี ยมเครื่ องบูชาพิธีศีลมหาสนิท
บนพระแท่นเตรี ยมนั้น ใช้สาหรับวางเครื่ องสังฆภัณฑ์ท้ งั หมดของพิธีศีล มหาสนิทดังต่อไปนี้
1. ถ้ วยศักดิ์สิทธิ์ หรื อ ถ้วยกาลิกส์ ที่เทไวน์แดงผสมน้ าใส่ ไว้เพื่อนามา
ประกอบพิธีศีลมหาสนิท ที่หลังจากผ่านพิธีกรรมบูชาแล้วจะกลับเป็ นพระโลหิ ตของ
พระคริ สต์เจ้า
2. พานใส่ พระมังสา มีลกั ษณะเป็ นจานมีขาขนาดไม่ใหญ่มาก บนนั้นเป็ นที่
สาหรับวางขนมปังสาหรับนาไปประกอบพิธีกรรมศีลมหาสนิ ท หลังจาผ่านพิธีกรรม
สวดบูชาแล้วจะกลับเป็ นพระมังสาของพระคริ สต์เจ้า พานพระมังสานี้ เป็ นสัญญา
ลักษณ์ที่เป็ นการราลึกว่าเป็ นรางหญ้าที่พระเยซู ทรงประสู ติบนนั้นและเป็ นการราลึก
ถึงแท่นพระศพของพระองค์อีกด้วย
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3. ที่ครอบพานพระมังสา ท าจากวัสดุ เหล็ก สองอันขาพับมุ ม เก้า สิ บองศา
สามารถพับ เก็บ ทับ กันได้ และกางออกได้เป็ นรู ป กางเขน ใช้วางครอบบนพาน
พระมัง สาเพื่ อที่ เวลาคลุ ม ผ้า คลุ ม พระมัง สาชั้นในจะได้ไ ม่ สั ม ผัส กับ ชิ้ นส่ วนของ
พระมังสา ที่วางอยู่บนถาดพระมังสานั้นเอง ที่ ครอบพานพระมังสาให้ความหมาย
ของดวงดาวที่ปรากฎขึ้นเมื่อพระเยซูคริ สต์เจ้าทรงพระสู ติ
4. หอกตัดพระมังสา คือมีด ที่มีลกั ษณะคลายหอกขนาดเล็ก ใช้สาหรับตัด
ชิ้นส่ วนของขนมปั งหรื อพระมังสาเพื่อนามาประกอบพิธีกรรมบูชาศีลมหาสนิท
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หอกตัดพระมังสาให้ความหมายว่า
เมื่อครั้งที่พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์บนพระ
กางเขนแล้ว ทหารโรมันได้เอาปลายหอกแหลมมาแทงสี ขา้ งของพระองค์
5.ช้ อนศักดิ์สิทธิ์ ใช้สาหรับตักพระมังสาพร้อมกับพระโลหิ ตเพื่อมอบให้แก่
ปุถุชนชาวคริ สเตียนออร์ โธด็อกซ์ที่มารับศีลมหาสนิทรับประทานเข้าไป
6. ฟองปัด หรื อ แผ่นปั ด ใช้สาหรับปั ดเศษชิ้นส่ วนพระมังสาที่หล่นอยูบ่ น
ผ้าศักสิ ทธิ์
ทั้ง หกชนิ ด นี้ คื อ เครื่ องสั ง ฆภัณ ฑ์ ที่ อ ยู่ บ นโต๊ ะ พระแท่ น บู ช าในขณะที่
ประกอบพิธีกรรมบูชาศีลมหาสนิท
ผ้าคลุมผืนในที่ใช้คลุ มพระมังสาและพระโลหิ ตนั้นจะเป็ นผ้าคลุมที่แยกกัน
โดยจะใช้ชื่อเรี ยกว่ ผ้ าตราสั งผืนใน ส่ วนผ้าคลุมใหญ่ผืนนอกที่ใช้คลุมทับพระมังสา
และพระโลหิ ตอีกชั้นหนึ่ งมีผืนเดียว เรี ยกว่า ผ้ าตราสั งผืนนอก ผ้าคลุ มทั้งหมดนี้ มี
ความหมายได้ว่า อาณาจัก รแห่ ง ท้อ งฟ้ า ที่ มี ด วงดาวปรากฎขึ้ น เพื่ อ น าทางเหล่ า
โหราจารย์ให้ไปเข้าเฝ้ าถวายพระพรแด่พระกุมารที่ได้ประสู ติบนรางหญ้าในคอก
เลี้ยงแกะ และยังมีความหมายอีกว่า พระเยซูคริ สต์ได้ทรงถูกห่อพันไว้ดว้ ยผ้าอ้อมเมื่อ
ทรงประสู ติ และทรงถูกห่อพันไว้ดว้ ยผ้าเมื่อทรงสิ้ นพระชนม์
เครื่ องสังฆภัณฑ์ท้ งั หมดเหล่านี้ ห้ามบุคคลทัว่ ไปจับต้องเป็ นอันขาดยกเว้น
พระสังฆราช บาทหลวง และพระสังฆานุกร
บนโต๊ะพระแท่นเตรี ยมนั้นยังมี ถ้ วย ที่ใช้ใส่ ไวน์และน้ าร่ วมกัน เพื่อรอเทใส่
ถ้วยศักดิ์ สิทธิ์ ในระหว่างการเริ่ มพิธีกรรมเตรี ยมศีลมหาสนิ ท หลังจากนั้น ถ้ วย นี้ ยงั
ใช้ใส่ น้ าร้อนเพื่อมาผสมกับพระโลหิ ตที่วางอยูบ่ นโต๊ะพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้
ยังใช้ใส่ น้ าร้อนผสมไวน์ให้ผรู ้ ับศีลมหาสนิทดื่ม หลังรับศีลมหาสนิทแล้ว
นอกจากนี้ในห้องพระแท่นบูชานั้นยังมีตะเกียงแกว่งกายาน ที่ใช้ใส่ ถ่านร้อน
เพื่อเผากายานหอมและใช้แกว่งถวายไปภายในรอบโบสถ์ในขณะประกอบพิธีกรรม
ซึ่งธรรมเนียมการปฏิบตั ิแบบนี้ของศาสนจักรมีมาตั้งแต่สมัยพันธสัญญาเดิมโดยพระ
บัญชาของพระเจ้าเอง
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การแกว่งกายานรอบโต๊ะพระแท่นบูชาและต่อหน้ารู ปเคารพไอคอนนั้นเป็ น
การแสดงออกถึงการมอบความเคารพบูชาของพวกเราที่มีต่อพระเจ้า การแกว่งกายาน
ต่อฆารวาสผูท้ ี่มาร่ วมในพิธีบูชาอธิษฐานในโบสถ์เป็ นการแสดงออกให้เห็นถึงความ
ประสงค์ของพวกเขา เพื่อเป็ นการขอให้คาสวดภาวนาของพวกเขาไปสู่ พระเจ้าอย่าง
เต็ม เปี่ ยมไปด้วยความเคารพศรั ท ธาที่ แรงกล้า ดั่ง ควันหอมที่ ออกมาจากตะเกี ย ง
กายาน ที่เปรี ยบดังพระพรของพระเจ้าล้อมรอบสถิ ตต่อเหล่าฆาราวาสในโบสถ์ ซึ่ ง
ทุกครั้งที่บาทหลวงแกว่งกายานต่อเหล่าฆาราวาสพวกเขาจะต้องทาการคานับตอบ
ด้วย
ในห้องพระแท่นบูชานั้นยังเก็บรักษา เชิ งเทียนสองช่ อง และ เชิ งเทียนสาม
ช่ อ อีกด้วย เครื่ องสังฆภัณฑ์ชนิ ดนี้ ใช้ในพิธีกรรมของผูท้ ี่มีสมณสงฆ์ต้ งั แต่งชั้น
บิชอปขึ้นไป โดยใช้ในการให้พรต่อฆารวาสผูร้ ่ วมพิธีในโบสถ์ และรวมถึง ตารปัตร
ด้วย
ลักษณะของ เชิงเทียนสองช่ อ คือช่อเชิงเทียนที่มีที่ปักเทียนคู่กนั สองเล่ม ให้
ความหมายว่าพระลักษณ์ของพระเยซู คริ สต์น้ นั ประกอบด้วยสองลักษณ์ ดว้ ยกันคือ
ลักษณ์ความเป็ นพระเจ้า และลักษณ์ของความเป็ นมนุษย์
ลักษณะของ เชิ งเทียนสามช่ อง คื อ ช่ อเชิ งเที ยนที่ มีที่ปักเที ยนสามเล่ ม ให้
ความหมายว่า พวกเราชาวคริ สเตียนมีความเชื่ อในพระตรี เอกานุ ภาพเจ้าอันประกอบ
ไปด้วยพระบิดาเจ้า พระบุตรเจ้า และพระจิตเจ้า
ตารปั ตร หรื อ พัด มีลกั ษณะเป็ นแผ่นโลหะทรงกลม ที่มีดา้ มยึดสาหรับมือ
จับขนาดยาวประมาณ หนึ่ งเมตรครึ่ ง บนหน้าแผ่นโลหะกลมทั้งสองด้านมีรูปเทวดา
เฮรู -วิมประดับอยู่ ด้ามตารปั ดนี้ พระสังฆานุ กรนั้นจะใช้จบั โบกเหนื อพานพระมังสา
ในระหว่างเข้ารับพิธีอุปสมบทเป็ นพระสังฆานุ กร (ผูช้ ่วยบาทหลวง) ในสมัยโบราณ
ตารปั ตรนั้นจะทาจากแพนหางนกยูง และใช้สาหรับพัดโบกรักษาพระมังสาศักดิ์สิทธิ์
จากแมลงต่ าง ๆ ไม่ ให้มาตอมกิ น แต่ใ นตอนนี้ ตารปั ตรนั้นให้ค วามหมายในทาง
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ศาสนาที่ ว่า การทรงมาสถิ ตของพระพรกาลังจากสรวงสวรรค์ของพระเจ้าบนพระ
แท่นพิธีกรรมของศีลมหาสนิท

ทางฝั่งขวาของห้องพระแท่นบูชานั้นจะเป็ นห้องเครื่ องสงฆ์ ใช้สาหรับ
เก็บรักษาเครื่ องสังฆภัณฑ์ต่าง ๆ เช่ น ชุ ดประกอบพิธีสงฆ์ในพิธีกรรมต่าง ๆ และ
เครื่ องสังฆภัณฑ์ต่างที่ใช้ในพิธีกรรมบูชา รวมถึ งหนังสื อบทสวดภาวนาต่าง ๆ ที่ใช้
ในพิธีกรรมบูชา
ห้องพระแท่นบูชานั้นถูกแบ่งเป็ นสัดส่ วนจากบริ เวณพื้นที่โบสถ์โดยมี
แผงกั้นรู ปบูชาไอคอน เป็ นตัวกั้น แผงนี้เรี ยกว่า ไอคอนนาสตาส
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ไอคอนนาสตาส นี้มีประตูอยูด่ ว้ ยกันสามบานคือ ประตูบากลางจะเป็ น
ประตูที่ใหญ่ที่สุดของไอคอนนาสตาสประตูบานนี้เรี ยกว่าประตูกษัตริ ย์ เพราะว่าเป็ น
บานที่พระเยซูคริ สต์เจ้าผูท้ รงเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่งการสรรเสริ ญ ที่พวกเรามองไม่เห็นทรง
เสด็จเข้ามาสถิตในของขวัญศักดิ์ สิทธิ์ ที่อยู่บนโต๊ะพระแท่น ฉนั้นจึงไม่อนุ ญาติให้
ผูใ้ ดผ่านเข้าออกทางประตูกษัตริ ยไ์ ด้ ยกเว้นบาทหลวงผูป้ ระกอบพิธีกรรมในห้อง
พระ-แท่นบูชา ตรงประตูกษัตริ ยน์ ้ ี จะมีการแขวนผ้าม่านไว้ ซึ่ งจะเห็ นได้วา่ มีการปิ ด
และเปิ ดระหว่างมีการประกอบพิธีกรรมบูชา บนบานประตูกษัตริ ยน์ ้ นั จะมีการแขวน
รู ปไอคอนบูชาติดไว้ คือรู ปไอคอน แห่ งการแจ้ งข่ าวประเสริ ฐแก่ พระมารดามารีย์เจ้ า
และ พระสาวกผู้บันทึกพระคัมภีร์ท้ ังสี่ อันประกอบด้วย มัทธิ ว มาระโก ลูกา และ
ยอห์น เหนือขึ้นไปบนประตูกษัตริ ยจ์ ะติดรู ปไอคอน แห่งพระกระยาหารเย็น
ทางฝั่ ง ขวาของประตู ก ษัต ริ ย ์ นั้น จะต้อ งติ ด เป็ นรู ป ไอคอนของพระ
คริ สต์ผไู ้ ถ่ และทางฝั่งซ้ายของประตูกษัตริ ยจ์ ะต้องติดเป็ นรู ปไอคอนของพระมารดา
มารี ยเ์ จ้า
ทางฝั่ งขวาถัดไปจากรู ปไอคอนของพระคริ สต์ผไู ้ ถ่ จะเป็ น ประตู รอง
ทางเข้ าฝั่ งใต้ และทางฝั่ งซ้ายถัดไปจากรู ปไอคอนของพระมารดามารี ยเ์ จ้าจะเป็ น
ประตู รองทางเข้ าฝั่ งเหนื อ และที่ตวั ประตู ฝั่งละด้านนั้นจะติ ดรู ปไอคอนของอัคร
เทวดาผูร้ ั บ ใช้ข องพระเจ้า ที่ ชื่ อว่า มิ ค คาอิล และ กาเบลีย ล หรื อ อาจจะเป็ นรู ป
ไอคอนของ พระสังฆานุ กรรู ปแรก สเตฟาน หรื อ พระสาวกฟิ ลีป หรื ออาจจะเป็ น
รู ปไอคอนของ อาโรนผูเ้ ป็ นพระสงฆ์รูปแรก และ โมเสสผูเ้ ผยพระวจนะ ทั้งนี้ ประตู
ทางเข้า ทั้ง สองข้า งนี้ อาจจะเรี ยกอี กชื่ อว่าประตู แห่ งพระสั งฆานุ กร เพราะว่าพระ
สังฆานุ กรจะใช้ประตูท้ งั สองข้างนี้ เข้าออกบ่อยครั้งในขณะมีการประกอบพิธีกรรม
สวดภาวนาบูชา
นอกเหนื อจากนี้ ยงั มี รูปไอคอนอื่น ๆ อีกคือ ถัดมาจากรู ปไอคอนของ
พระคริ สต์ผไู ้ ถ่จะเป็ นรู ปไอคอนของนักบุญประจาโบสถ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ น
ชื่อโบสถ์ตามนักบุญท่านนั้นแล้วแต่ละโบสถ์ที่แตกต่างกันไป
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บนส่ วนบนสุ ดของแผงไอคอนนาสตาสจะติดพระกางเขนที่มีลกั ษณะ
ของพระเยซูคริ สต์เจ้าของพวกเราถูกตรึ งไว้
และถ้าแผงไอคอนนาสตาสนี้ มีความสู งหลายชั้นด้วยกัน ก็จะมีการติด
รู ปไอคอนไว้แต่ละชั้นแถวที่เรี ยงลาดับได้ดงั นี้ คือ ถัดขึ้นไปจากชั้นที่หนึ่ งซึ่ งเป็ นรู ป
ไอคอนของพระเยซู ผไู ้ ถ่ก็จะเป็ นชั้นที่สอง ซึ่ งจะติดรู ปไอคอนของวันสาคัญทั้งสิ บ
สองของปี เหนื อขึ้นไปเป็ นชั้นที่สามจะติดรู ป ไอคอนของเหล่ าพระสาวก เหนื อขึ้น
ไปเป็ นชั้นที่สี่จะติดรู ป ไอคอนของเหล่ าผู้เผยพระวจนะ และเหนื อบนสุ ดของแผง
ไอคอนนาสตาสนั้นจะต้องติดพระกางเขน
นอกเหนื อจากรู ปไอคอนที่ ติดอยู่บนแผงไอคอนนาสตาสแล้วยังมี รูป
ไอคอนอื่น ๆ ที่ติดไว้รอบผนังโบสถ์อีก คื อแผงรู ปไอคอนเดี่ยว ที่เรี ยกว่า คีโอต คือ
แผงกรอบรู ปขนาดใหญ่ที่ต้ งั ชิ ดไว้กบั ผนังโบสถ์ และยังมีแท่นวางรู ปไอคอนตั้งไว้
ตรงหน้าแผงนี้อีกด้วย
พืน้ ทีส่ ู ง ที่ถดั มาจากห้องพระแท่นบูชาชิดกับผนังไอคอนนาสตาส (แผง
กั้นรู ปบูชา) นั้นมีพ้นื ระดับเดียวกันกับห้องพระแท่นบูชาแต่สูงกว่าส่ วนกลางของพื้น
โบสถ์ยนื่ ออกมาอีกไม่มาก เรี ยกว่า โซลียา
ตรงส่ วนกลางของ โซลียา ซึ่ ง อยู่ตรงข้ามกับ ประตู ก ษัตริ ยม์ ี พ้ื นที่ ยื่น
ออกมาอีก เรี ยกว่า อัมโวน คือมุขที่ยื่นออกมาจากโซลี ยา บนพื้นที่บริ เวณอัมโวนนี้
พระสังฆานุกรจะใช้เป็ นพื้นที่ยืนสาหรับกล่าวคาภาวนา และอ่านพระคัมภีร์ และบน
พื้นที่ส่วนนี้ของอัมโวนยังใช้เป็ นบริ เวณที่มอบศีลมหาสนิ ทแก่ฆารวาสชาวคริ สเตียน
ออร์โธด็อกซ์อีกด้วย
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ลักษณะภายในของโบสถ์คริ สเตียนออร์โธด็อกซ์

ส่ วนขอบสุ ดชิ ดกับผนังโบสถ์เรี ยกว่า คลีโรสต์ เป็ นพื้นที่สาหรับผูอ้ ่าน
บทภาวนา และนักร้องประสานเสี ยงประจาโบสถ์
ตรงบริ เวณพื้นที่ของคลี โรสต์น้ ี จะมี ธงไอคอนตั้งอยู่เรี ยกว่า โหรู กวี มี
ลักษณะเป็ นผืนธงที่เป็ นผ้าผืนธงที่ทาจากแผ่นเหล็กทองเหลืองก็ได้โดยมีรูปไอคอน
ติดอยูต่ รงกลางธง มีเสาที่ทาจากไม้ยาวประมาณสามเมตรมีฐานสาหรับปั กเสาธงตั้ง
ไว้ เสาธงไอคอนนี้ใช้ถือเดินนาเมื่อมีพิธีเดินเวียนภาวนารอบโบสถ์
ภายในโบสถ์ยงั มี คานูนนิก ตั้งอยูอ่ ีกด้วย มีลกั ษณะเป็ นโต๊ะขนาดไม่สูง
มากนัก ซึ่ งบนโต๊ะนั้นจะมีแท่นพระกางเขนสาหรับปั กเทียนที่มีรูปพระเยซูคริ สต์ถูก
ตรึ งอยู่ ส่ วนใหญ่จะทาจากทองเหลือง ใช้สาหรับปั กเทียนสวดภาวนาหรื อประกอบ
พิธีกรรมภาวนาต่อพระเจ้าให้แก่ดวงวิญาณผูล้ ่วงลับไปแล้ว
ยังมีอีกสิ่ งหนึ่งที่ต้ งั อยูห่ น้ารู ปไอคอนเคารพ นั้นก็คือ เชิงตะเกียงปัก
เทียน ใช้ให้สาหรับ ฆารวาสได้มาปักจุดเทียนสวดภาวนาบนเชิงตะเกียงปั กเทียนนั้น
ต่อรู ปเคารพบูชาแต่ละรู ป
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ตรงเพดานบริ เวณส่ วนกลางเหนื อขึ้นไปจากพื้นโบสถ์จะมีโคมไฟระย้า
ที่เรี ยกว่า ปานีกาดีโล่ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นช่อกระเช้าดวงโคมไฟหลายดวงบนนั้นขนาด
ใหญ่แขวนอยู่ ปานีกาดีโล่ นี้ จะถูกจุดขึ้นในช่วงสาคัญๆของการฉลองสวดภาวนาต่อ
พระเจ้าในโบสถ์

บาทหลวงผู้ประกอบพิธีกรรมและชุดสงฆ์ สาหรับประกอบพิธีกรรม
ของพวกเขา

ตามตัวอย่างของโบสถ์ในพันธสัญญาเดิมนั้นจะเห็นได้วา่ มีพระสงฆ์รูปแรก
เหล่าพระสงฆ์และชาวเลวี เหล่าพระสาวกเองก็ได้มีการสถาปณาสมณศักดิ์สงฆ์ของ
โบสถ์คริ สเตียนขึ้นด้วยเช่ นกันในพันธสัญญาใหม่ โดยแบ่งเป็ นสามลาดับชั้นสงฆ์
ด้ว ยกัน คื อ พระสั ง ฆราช(พระบิ ช อป) บาทหลวง และ พระสั ง ฆานุ ก ร (ผู ้ช่ ว ย
บาทหลวง)
บุคคลทั้งหมดเหล่านี้ คือ สงฆผูป้ ระกอบพิธีกรรมในโบสถ์ เพราะพวกท่าน
ไดผ่านการประกอบพิธีกรรมอุปสมบทแต่งตั้งแล้ว พวกท่านคือผูท้ ี่ได้รับพระวิญญา
บริ สุทธิ์ จากพระจิตเจ้า สาหรับนาการประกอบพิธีกรรมในศาสนจักรของพระคริ สต์
เจ้า การประกอบพิธีกรรมบูชาพระเจ้านั้นเป็ นการสอนให้เหล่ าฆาราวาสในศาสน

เกีย่ วกับพิธีกรรมบูชาพระเจ้ าของคริสตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์

800

จักรนั้นได้มีความเชื่ อเป็ นชาวคริ สเตียนที่ใช้ชีวิตด้วยการกระทาแต่ความดี และการ
จัดการทางด้านหน้าที่การงานของศาสนจักรอีกด้วย
ลาดับสงฆ์ช้ นั พระสั งฆราชนั้น คื อสมณศักด์สงฆ์ที่สูงที่ สุดของศาสนจักร
พวกท่านคือผูท้ ี่ได้รับพระเกี ยรติพรสู งที่สุด พระสังฆราชนั้นยังได้รับการเรี ยกขาน
อีกอย่างหนึ่ งว่า สงฆ์ช้ นั สู ง เพราะว่าพวกท่านมีลาดับชั้นเป็ นหัวหน้าของเหล่าสงฆ์
(บาทหลวง) พระสัง ฆราชสามารถเป็ นนาการประกอบพิธี กรรมที่ ศาสนจักรมี อยู่
ทั้งหมดได้ นั้นก็หมายความว่าลาดับชั้นพระสงฆราชนั้นมีอานาจหน้าที่ไม่เพียงแค่
การนาประกอบพิธีกรรมทัว่ ไปเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงการเป็ นพระประธานในการทา
ศีลพิธีกรรมอุปสมบทให้แก่ฆาราวาสผูท้ ี่จะมาบาทหลวงในการประกอบพิธีกรรมใน
โบสถ์ได้ด้วย ทั้งนี้ พระสังฆราชยังสามารถพระกอบพิธีกรรมเสกน้ ามันศักดิ์ สิ ทธิ์
รวมถึงการประกอบพิธีกรรมเสกผ้าศักดิ์สิทธิ์ (อันติมิสต์) ที่ลาดับชั้นบาทหลวงทัว่ ไป
ไม่มีอานาจในการประกอบพิธีกรรมเหล่านี้ได้
ตามล าดับ สมณศัก ด์ข องเหล่ า พระสั ง ฆราชนั้นในระหว่า งพวกท่ า นด้ว ย
กันเองจะมีสมณศักดิ์ เท่าเทียมกันเพียงแต่วา่ จะต่างกันตรงที่อายุพรรษาเท่านั้น และ
พระสังฆราชผูม้ ีอายุพรรษามากกว่าจะได้รับการเรี ยกขานว่า พระสั งฆราสพรรษาสู ง
(พระอาร์ ชบิชอป) ส่ วนพระสังฆราชประจาจังหวัดใหญ่ จะได้รับการเรี ยกขานว่า
พระสั งฆราชแห่ งสั งฆมณฑล ซึ่ งเรี ยกเป็ นภาษากรี กได้อีกอย่างหนึ่ งว่า พระเมโทรโป
ลิแตน ดังมีตวั อย่างของพระสังฆราชประจาหัวเมืองใหญ่ เช่ น กรุ งเยรู ซาเลม กรุ ง
คอนสแตนตินโนเปิ ล (หัวเมืองกษัตริ ย)์ กรุ งโรม เมืองอเล็กซานเดีย เมืองอันติโอก
และหัวเมืองแห่ งศตวรรษที่ 16 คือ กรุ งมอสโคว์ ประเทศรัสเซี ย ที่ได้รับการเรี ยก
ขานว่า พระอัครสั งฆราช
ในช่ วงปี ค.ศ.1721 ถึ งปี ค.ศ.1917 ศาสนจักรแห่ งคริ สเตี ยนออร์ โธด็อกซ์
รัส เซี ย มี ก ารจัก ตั้งจัดการแห่ ง สภาสงฆ์ศ กั ดิ์ สิ ท ธิ์ ขึ้ น ในปี ค.ศ. สภามนตรี ส งฆ์
แห่ งคริ สตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์รัสเซี ยได้มีการรวมองค์สภาสงฆ์ข้ ึ นอี กครั้ งเพื่อ
คัดเลือก “พระอัครสังฆราชแห่ งกรุ งมอสโคว์และประเทศรัสเซี ยทั้งมวล” เพื่อเป็ น
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ผูน้ าสงฆ์ในการดูแลจัดการศาสนจักรคริ สเตียนออร์ โธด็อ กซ์แห่ งกรุ งมอสโคว์และ
ประเทศรัสเซี ยทั้งมวล
พระสังฆราชนั้นบางครั้ง จะมีพระสังฆราชผูช้ ่วย ที่เรี ยกว่า วิคาบิชอป ที่
ปฏิบตั ิหน้าที่แทนกันได้
บาทหลวง ตามภาษากรี ก เรี ยกว่า อีเยเรย หรื อ พระสงฆ์ อยู่ในลาดับชั้นที่
สองของสมณสงฆ์ รองจากพระสังฆราช เหล่าบาทหลวงนั้นนั้นจะได้รับพรอนุญาติ
จากพระสังฆราชใหห้เป็ นผูน้ าประกอบพิธีก รรมในโบสถ์ได้ทุ กพิธีก รรม ยกเว้น
พิธีกรรมของพระสังฆราสเท่านั้นคือ พิธีกรรมศีลอุปสมบท และพิธีกรรมเสกน้ ามัน
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ รวมถึ ง พิ ธี กรรมเสกผ้า ศัก ดิ์ สิ ทธิ์ (อันติมิ ส ต์) ที่ เหล่ า บาทหลวงนาการ
ประกอบพิธีกรรมนี้ไม่ได้
กลุ่ ม สั ง คมชาวคริ ส เตี ย น อยู่ภ ายใต้ก ารดู แลทางด้า นศี ล ธรรมของผูเ้ ป็ น
บาทหลวงประจาโบสถ์ ลักษณะเช่นนี้เรี ยกว่า ศาสนจักรประจาตาบล
ผูช้ ายที่จะเข้ารับการอุปสมบทนั้นมีดว้ ยกันสองทางคือ ผูส้ มรสแล้ว และผูท้ ี่
เป็ นพระฤาษี(ไม่ได้สมรส)
สมณสงฆ์ ในกลุ่มของบาทหลวงนั้นก็มีสมณศักดิ์ดว้ ยกันดังนี้คือบาทหลวง
ผูท้ รงคุณค่าและมีอายุพรรษาในการรับใช้พระเจ้าที่ยาวนาน จะได้ตาแหน่งสมณศักดิ์
ที่เรี ยกว่า โปรโตเยเรย คือผูท้ ี่มีอายุแก่พรรษากว่าบาทหลวงทัว่ ไป โดยทัว่ ไปมี
ตาแหน่งเป็ นเจ้าอาวาสประจาโบสถ์ แต่ในชั้นสมณสงฆ์ระหว่างพวกท่านนั้นผูท้ ี่เป็ น
หัวหน้าสุ ด เรี ยกว่า โปรโตปรีสวิเตอร์
แต่ในกลุ่มชั้นของบาทหลวงนั้น ยังมีผทู ้ ี่มาจากพระฤาษี (คือผูท้ ี่ให้สัญญาต่อ
พระเจ้าในการถือศีลพรหมจรรย์ตลอดชีวติ ) ถ้าได้รับการอุปสมบทให้เป็ นผูป้ ระกอบ
พิธีแล้ว จะเรี ยกว่า พระบาทหลวง หรื อ แฮโรมัง คือบาทหลวงที่มาจาพระฤาษี พระ
บาทหลวงเหล่านี้จะประจาอยูต่ ามอารามที่มีพระจาพรรษา บางครั้งเมื่อมีอายุพรรษาที่
นานก็ จ ะได้ รั บ เลื่ อ นสมณศัก ดิ์ เป็ น ฮี กู แ มน หรื อ สมณศัก ดิ์ ที่ สู ง ขึ้ นไปอี ก คื อ
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อาร์ ฮีมอนไดรฟ์ ซึ่ งจากชั้นสมณศักดิ์ อาร์ ฮีมอนไดรฟ์ นี้ จะได้รับการคัดเลือกให้เป็ น
พระบิชอป ตามความสมควร
พระสั งฆานุกร (ดีคอน) เป็ นชั้นสมณศักด์สงฆ์เริ่ มแรกผูน้ อ้ ยสุ ด คาว่า ดีคอน
ตามภาษากรี กมีความหมายว่า ผูร้ ับใช้
พระสังฆานุกรนั้นจะเป็ นผูช้ ่วยพระสังฆราช และบาทหลวงในพิธีกรรมศีล
ต่างๆในโบสถ์ แต่ไม่สามารถนาการประกอบพิธีเองได้
พิ ธี ก รรมบู ช าในโบสถ์น้ ัน บางครั้ งก็ ไ ม่ จ าเป็ นต้องมี พ ระสั ง ฆานุ ก รก็ ไ ด้
เพราะบ่อยครั้งที่คริ สตศาสนจักรหลายแห่ งมีการประกอบพิธีกรรมในโบสถ์โดยไม่
ต้องมีพระสังฆานุกรช่วย
มีพระสังฆานุกรบางท่านอาจได้รับการเรี ยกขานว่า โปรโตดีคอน คือ ผูเ้ ป็ น
หัวหน้าดีคอน นั้นเอง
พระฤาษีที่ได้รับศีลบวชครั้งแรกเข้าเป็ นพระสาฆานุ กรนั้นจะได้รับการเรี ยก
ขานว่า เยเรดีคอน แต่ถา้ มีอายุพรรษามากก็อาจได้รับสมณศักดิ์เป็ น อาร์ ชดีคอน
นอก เ หนื อ จาก ล าดั บ ชั้ นข องส มณส ง ฆื ที่ ก ล่ าว มาข้ า งต้ น นี้ แล้ ว
ในคริ สตศาสนจักรยังมีลาดับน้อยกว่านี้ ลงมาอีกที่ให้บริ การช่วยการพิธีกรรมภายใน
โบสถ์ นั้นก็คือ อีโปดีคอน ผู้อ่านบทสดุดี และ คนถือเทียน พวกเขาก็อยู่ในลาดับที่
ต่าลงมาจากสมณสงฆ์ของโบสถ์ดว้ ยเหมือนกันแต่ยงั ไม่ได้รับการอุปสมบท เพียงแต่
ได้รับพรอนุญาติจากพระสังฆราชให้ช่วยงานในพิธีกรรมของโบสถ์เท่านั้น
ผู้อ่านบทสดุดี มีหน้าที่คือ เตรี ยมบทสรรเสริ ญภาวนาในวันนั้น ๆ อ่าน และ
ร้องบทสรรเสริ ญในระหว่างพิธีกรรมสวดภาวนาในโบสถ์ตรงคลีโรสต์ หรื อแม้แต่
ช่วยบาทหลวงที่เดินทางไปประกอบพิธีกรรมตามบ้านของฆาราวาสด้วย
คนถือเทียน มีหน้าที่ถายในโบสถ์คือ ตีระฆังเพื่อเรี ยกปุถุชนชาวคริ สเตียน
ให้เข้ามาในโบสถ์เพื่อร่ วมพิธีกรรมภาวนา จุดเทียนภายในโบสถ์ เตรี ยมตะเกียง
กายาน ช่วย ผูอ้ ่านบทสดุดี ในการอ่าน หรื อร้อง บทสรรเสริ ญ เป็ นต้น
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อีโปดีคอน มีหน้าที่ช่วยเตรี ยมเครื่ องสังฆภัณฑ์พิธีกรรมของพระสังฆราชใน
โบสถ์ระหว่างพิธีกรรม
ช่วยพระสังฆราสใส่ ชุดสงฆ์สาหรับประกอบพีกรรมใน
โบสถ์ รวมถึงช่วยถือเชิงเทียนประจาพระสังฆราช (เชิงเทียนสองช่อ และเชิงเทียน
สามช่อ)
เพื่อในระหว่างพิธีกรรมจะต้องมอบให้พระสังฆราสให้พรโดยทา
เครื่ องหมายเทียนไขว้แก่ฆาราวาสผูม้ าร่ วมพิธีกรรมภาวนาในโบสถ์
สงฆ์ผปู้ ระกอบพิธีกรรมบูชาพระเจ้า จะต้องสวมชุดเฉพาะสาหรับประกอบ
พิธีภายในโบสถ์เท่านั้น เรี ยกว่า ชุ ดสงฆ์ พธิ ีกรรม โดยชุดสงฆ์พิธีกรรมนี้ ทาจากวัสดุ
ผ้าปั กลายเนื้อดี ที่มีการปักลายประดับบนชุดสงฆ์เป็ นเครื่ องหมายรู ปกางเขน
ชุดสงฆ์ของพระสังฆานุกร ประกอบไปด้วย ชุ ดคลุม ผ้ าปี กเทวดา และ
ปลอกแขนกางเขน

ชุดสังฆภัณฑ์ ประจาตาแหน่ งชั้นพระสังฆานุกร
ชุ ดคลุม มี ล ักษณะเป็ นชุ ดยาวทั้งตัวไม่ มีการเย็บตัดต่อทั้งด้า นหน้าและ
ด้านหลัง คอมีลกั ษณะเปิ ดเป็ นรู ขนาดใหญ่ผา่ คอมีกระดุมเย็บสาหรับปิ ดเปิ ด แขนเสื้ อ
มีลกั ษณะยาวปลอกแขนเสื้ อเปิ ดกว้าง ชุ ดคลุมนี้ มีไว้สาหรับชั้นพระสังฆานุกร ลงไป
ผูช้ ่วยพระสังฆานุกร ผูอ้ ่านบทภาวนา และผูใ้ ห้บริ การช่วยในพิธีกรรมที่เป็ นผูช้ ายใน
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ห้องพระแท่นบูชา ชุดคลุมนี้มีความหมายว่า การมีจิตใจที่สะอาดบริ สุทธิ์ ที่พร้อมรับ
ใช้พระเจ้าต่อการเป็ นสงฆ์ในอนาคต
ผ้าปี กเทวดา มีลกั ษณะเป็ นชายผ้ายาวขาด 2 เมตร เป็ นวัสดุที่ทามาจาก
เนื้อผ้าเดียวกันกับชุดคลุม ใช้สาหรับพาดไหล่ทบั ไปบนชุดคลุมทางฝั่งซ้ายของพระ
สังฆานุกร ความหมายของผ้าปี กเทวดาคือ พระพรของพระเจ้าที่พระสังฆานุกรได้
รับมา เมื่อครั้นได้รับเข้าศีลอุปสมบท
ปลอกแขนกางเขน มี ล ัก ษณะเป็ นปลอกสวมแขนที่ ใ ช้เชื อกร้ อ ยยึดเข้า
ด้วยกัน ปลอกแขนกางเขนนี้มีลกั ษณะความหมายที่สื่อได้วา่ เหล่าพระสงฆ์ผู้

ชุดสั งฆภัณฑ์ ประจาตาแหน่ งชั้นบาทหลวง
ประกอบพิ ธีก รรมนั้นจะสวมใส่ อยู่ข ณะก าลัง ประกอบพิ ธี กรรมบูช าพระเจ้า ตาม
ความเชื่ อ ของชาวคริ ส เตี ย นออร์ โ ธด็ อ กซ์ ที่ ก รปอไปด้ว ยพลัง พรที่ ไ ม่ ใ ชแค่ ต ัว
พระสงฆ์ผูป้ ระกอบพิธีกรรม แต่บริ บูรณ์ ไปด้วยพระพรสถิ ตจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าโดย
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แท้จริ ง ความหมายของปลอกแขนกางเขนคื อเชื อกล่ า มข้อพระหัตร์ ของพระเยซู
คริ สต์ในช่วงเวลาที่พระอง์ทรงทนทุกข์ทรมานอยู่
ชุ ดสงฆ์ช้ นั บาทหลวงในพิธีกรรมประกอบไปด้วย ชุ ดคลุมชั้ นใน ผ้ าเอปี ตราฮีลคล้ องคอ สายกางเขนรั ดเอว ปลอกแขนกางเขน และชุ ดเฟโลน (หรื อชุ ดคลุม
สงฆ์ด้านนอก)
ชุ ดคลุมด้ านใน หรือโปเดรียสนิก นั้นมีเพียงไม่กี่ลกั ษณะที่มีความแตกต่าง
จากชุดคลุมของพระสังฆานุกร ตรงที่ทาจาวัสดุผา้ ขาวเนื้อบางมีแขนเสื้ อยาวและแคบ
มีเชื อกยาวเย็บติดอยูท่ ี่ปลายแขนเสื้ อใช้สาหรับพับรอบปลายแขนเสื้ อให้ยึดแน่ นกับ
แขนผูส้ วมใส่ ชุ ดคลุ มด้านที่ เป็ นสี ขาวให้ความหหมายต่อพระสงฆ์ว่า บุ คคลผูน้ ้ นั
จะต้องมี จิตใจที่ สะอาดและบริ สุทธิ์ และใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามศีลธรรมของศาสนา
นอกเหนื อจากนี้ แล้ว ชุ ดคลุมด้านในนี้ ยังใช้ราลึกถึงเมื่อครั้งที่องค์พระเยซูคริ สต์เจ้า
ยังมี พระชนม์ชีพอยู่บนแผ่นดิ นโลก พระองค์ได้ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุ ดคลุ มรา
ลองที่มีลกั ษณะเดียวกันนี้ ในการปฏิ บตั ิพระกรณี ยกิจ แห่ งการไถ่ถอนเพื่ออพวกเรา
ทุกคน
ผ้ า อี เ ปตราฮี ล คล้ อ งคอ มี ล ัก ษณะเหมื อ นกับ ผ้า ปี กเทวดาของพระ
สังฆานุ กร ต่างกันตรงที่ ผ้าอีเป ตราฮีลคล้องคอ นั้น เป็ นงานเย็บผ้าปี กสองผืนคล้อง
เข้าด้วยกันเพื่อใช้คล้องคอของบาทหลวงผูป้ ระกอบพิธีได้ ผ้าอีเปตราฮีลคล้องคอ นั้น
ให้ความหมายของตัวมันเองได้วา่ มีลกั ษณะพิเศษของพระพรจากพระเจ้าที่เหนื อกว่า
พระสังฆานุกรสองเท่า ที่บาทหลวงมีสิทธิ์ ในกอบประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ แต่ถา้
ไม่มีผา้ อีเปตราฮีลคล้องคอ บาทหลวงก็ไม่มีสิทธิ์ อานาจในการประกอบพิธีได้ ไม่วา่
จะเป็ นพิธีกรรมใด ๆ ก็แล้วแต่ ดังที่พระสังฆานุกรไม่มีผา้ ปี กเทวดาก็เช่นเดียวกัน
สายกางเขนรัดเอว ใช้สาหรับคาดรัดเอวหลังจากสวมชุ ดคลุมด้านในและ
ผ้าอีเปตราฮีล คล้องคอ แล้ว สิ่ งนี้ ให้ความหมายได้ว่า มี ความพร้ อมที่จะให้บริ การ
พระเจ้า และยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่ งด้วยเช่นกันว่ามีพระกาลังพรของพระเจ้ามา
สถิตช่วยเหลือต่อตัวสงฆ์ผรู ้ ับใช้งานในพระเจ้า สายกางเขนรัดเอวนี้ ยงั เป็ นการราลึก
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ถึงเมื่อครั้งหนึ่ งที่พระเยซู คริ สต์เจ้าได้ใช้ผา้ รัดเอวนี้ ไว้ในระหว่างที่พระองค์ได้ทรง
ชาระล้างเท้าของเหล่าสาวกของพระองค์ในช่วงเวลาพระกระยาหารเย็นมื้อสุ ดท้าย
ชุ ดเฟโลน หรื อ ชุ ดคลุมสงฆ์ ด้านนอก ใช้สาหรับผูเ้ ป็ นบาทหลวงสวมคลุม
ใส่ ทบั หลังจากที่ ทาการสวมใส่ ชุดสงฆ์อย่างอื่ นเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว ลัก ษณะของ
ชุดเฟโลนคือเป็ นชุดยาว ชายด้านล่างเปิ ดกว้างไม่มีแขน ชุ ดคลุมสง์ดา้ นนอกนั้น เป็ น
การราลึกถึงที่เมื่อครั้นหนึ่ง ที่องค์พระเยซูคริ สต์เจ้าผูต้ อ้ งทรงทนทุกข์ทรมานได้ทรง
ฉลองพระองค์ด้วยชุ ด คลุ ม ยาวแบบเดี ย วกันนี้ ริ้ ว ที่ เ ย็บ ประดับ ไปตามขอบผ้า มี
ลักษณะที่เป็ นการราลึกถึงพระโลหิ ตของพระองค์ที่ไหลริ นไปตามชุดฉลองพระองค์
เทื่ อ ครั้ งที่ ท รงถู ก ทรมาน ทั้ง นี้ ชุ ด คลุ ม สงฆ์ย งั เป็ นสั ญ ญาลัก ษณ์ แ ก่ บ าทหลวงผู ้
ประกอบพิธีให้ระลึกอยูเ่ สมอว่า จะต้องวางตัวเองให้ถูกต้องเป็ นธรรมอยูต่ ลอดเวลา
ต่อการงานปฏิบตั ิหน้าที่รับใช้พระเจ้าถวายพระเจ้า
ด้า นนอกสุ ดของชุ ดคลุ มสงฆ์จะมี สร้ อยห้อยคอแขวนอยู่บนหน้าอกคื อ
พระกางเขนคล้องคอบาทหลวง
และเพื่อเป็ นเกียรติแก่บาทหลวงผูถ้ วายงานรับใช้แก่พระเจ้าเป็ นระยะเวลา
ยาวนาน ก็จะมีเครื่ องสงฆ์ประดับเกียรติแก่บาทหลวงผูน้ ้ นั คือ ผ้ าสกระบองกางเขน
คล้ อ งข้ า ง มี ล ัก ษณะเป็ นสี่ เ ลี่ ย มผื นผ้า เย็บ ลงบนแผ่น ไม่ บ าง ๆ ตรงมุ ม ปลายสุ ด
ส่ วนบนมีผา้ ลิปบิ้นเย็บยึดติดไว้สาหรับคล้องแขวงลงมาจากทางศรี ษะเหนื อไหล่ลง
มาให้ห้อยอยู่ทางบั้นเอวฝั่ งขวาของตัวบาทหลวงผูส้ วมใส่ โดยมีการสื่ อความหมาย
ได้ว่าดาบหรื ออาวุธแห่ งจิตวิญญาณ ซึ่ งมี ความหมายเดี ยวกันกับ หมวกกามีลาฟก้า
และ หมวกสกูฟีย่า
พระบิชอป (พระสังฆราช) จะสวมชุ ดสงฆ์เดี ยวกันกับชั้นบาทหลวง คือมี
ชุ ดคลุมด้ านในหรื อโปเดรียสนิก ผ้ าอีเปตราฮีลคล้ องคอ สายผ้ ากางเขนรัดเอว ปลอก
แขนกางเขน จะมีต่างกันเพียงไม่กี่ชิ้นคือ ชุ ดคลุมสงฆ์ดา้ นนอกที่เรี ยกว่า ชุ ดคลุมซั ก
โกส ผ้ าสบงกางเขนคล้ องข้ าง ที่มีลกั ษณะเป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้าและใช้แขวงให้ปลาย
เหลี่ยมห้อยลงมาและมีตรากางเขนปั กประดับอยู่ตรงกลาง นอกเหนื อจากนี้ แล้วยังมี
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ชิ้นอื่นเพิ่มเติมมาอีกคือ ผ้ าคลุมไหลพระสั งฆราส หรื อ ผ้าโอโมโฟร์ และหมวกมงกุฎ
พระสั งฆราช หรื อเรี ยกว่า มีทรา
ชุ ดคลุมซั กโกส เป็ นชุ ดคลุ มสวมใส่ ดา้ นนอกสุ ดของเครื่ องทรงสงฆ์ลาดับ
ชั้นพระสังฆราช มีลกั ษณะคล้ายกับชุดคลุมของพระสังฆานุกร แต่มีความแตกต่างกัน
ตรงที่ ตั้งแต่ปลายแขนไล่ลงมาด้านข้างจนถึ งปลายขอบด้านล่างสุ ดไม่มีการเย็บติด
เข้าด้วยกัน แต่มีกระดุ มสาหรั บยึดและถอดออกได้ ดังนั้นแล้วชุ ดคลุ มซักโกสของ
พระสังฆราชนั้นเราสามารถจะมองเห็ นชุ ดคลุ มชั้นในจากด้านข้างของชุ ดคลุ มซัก
โกสได้ ความหมายของชุ ดคลุ มซักโกสของพระสังฆราช กับชุ ดคลุ มชั้นนอกของ
พระบาทลวงนั้นมีความหมายที่สื่อถึงชุดคลุมของพระคริ สต์เจ้าเมื่อครั้นที่พระองค์ได้
ทรงฉลองเมื่อทรงทนทุกข์ทรมาน
ชุ ดสั งฆภัณฑ์ ประจาตาแหน่ งพระสั งฆราช
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ผ้ าสบงกางเขนคล้ องข้ าง มีลกั ษณะเป็ นสี่ เหลี่ ยมผืนผ้า ใช้สวมลงมาทาง
ศรี ษะเหนื อไหล่ ลงมาด้านข้างให้ห้องอยู่ทางบั้นเอวฝั่ งขวาของตัวผูส้ วมใส่ ใช้เป็ น
รางวัลให้แก่สงฆ์ผมู ้ ีความดีเลิสต่อการรับใช้ในพระเจ้าจึงมีสิทธิ ที่จะแขวงเครื่ องทรง
สงฆ์ประเภทนี้ได้ ผ้าสบงกางเขนคลั้งข้างนี้ บางครั้งพระสงฆ์ช้ นั พระสังฆราชมีสิทธิ์
ที่จะแขวงเครื่ องทรงสงฆ์ชนิ ดนี้ ได้ รวมทั้ง บาทหลวงชั้นผูใ้ หญ่ (โปรโตเยเรย์) การ
สวมใส่ น้ นั จะห้อยแขวนไปทางขวาของตัวผูส้ วมใส่ ส่ วนผ้ากระบอกกางเขนคล้อง
ข้า งนั้นจะห้อยแขวงไปทางซ้า ย ส าหรั บพระสงฆ์ช้ ันอาร์ ฮิม อนไดรฟ์ นั้น จาเป็ น
จะต้องสวมใส่ ผา้ สบงกางเขนคล้องข้างเหมือนดั้ง ชั้นพระสังฆราสด้วยเช่ น ผ้าสบง
กางเขนคล้องข้างและผ้ากระบองกางเขนคล้องข้างนั้น มีความหมายที่ สื่อถึ งการมี
อาวุธทางจิตวิญญาณ นั้นก็คือพระดารัสของพระเจ้า ที่ผสู ้ วมใส่ เครื่ องทรงสงฆ์ชนิ ดนี้
จะต้องเพียบพร้อมไปด้วยรู ปลักษณ์ของจิตวิญญาณแห่ งคุณความดี ที่พร้อมที่จะต่อสู ้
กับความชัว่ ร้ายที่ไร้ซ่ ึ งความเชื่อและความไม่ประสงค์ดีในพระเจ้า
บนไหล่ของชุดคลุมซักโกสของพระสังฆราช จะมี ผ้าโอโมโฟร์ พาดไหล่
อยู่ ลักษณะของผ้าโอโมโฟร์ พาดไหล่ คือเป็ นผืนผ้าหนามีลายรู ปกางเขนปั กประดับ
อยู่ กว้างประมาณยีส่ ิ บเซนติเมตรยาวประมาณหนึ่งร้อยยีส่ ิ บเซ็นติเมตร ใช้สาหรับ
วางพาดบนไหล่ดา้ นหลังของพระสังฆราช ปลายผ้าห้อยหย่อนลงมาบนอกทั้งสอง
ข้างด้านหน้าปลายยาวลงมาชิดกัน ผ้าคลุมไหล่พระสังฆราชมีความหมายตามภาษา
กรี กว่า แบกรับบนไหล่ ผ้าโอโมโฟร์ น้ ีมีไว้สาหรับพระสงฆ์ช้ นั บิชอป (พระสังฆราช)
ขึ้นไปเท่านั้น
ถ้าพระสังฆราสไม่มีผา้ โอโมโฟร์ คลุมไหล่แล้ว ก็เปรี ยบได้กบั
บาทหลวงไม่มีผา้ อีเปตราฮีลคล้องคอด้วยเช่นกัน ดังนั้นก็จะไม่สามารถประกอบพิธี
ใด ๆ ได้เช่นกัน ผ้าโอโมโฟร์ ของพระสังฆราชนั้นเป็ นการระลึกว่าเตือนว่า
พระสังฆราชผูน้ ้ นั จะต้องดูแลปุถุชนของตนให้รอดพ้นจากความหลงผิด ดังคาสอน
ของสุ ภาษิตในพระคัมภีร์เรื่ องผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดี ที่ผเู ้ ลี้ยงแกะคนนั้นออกไปตามหาแกะที่
สู ญหายของตนจนเจอแล้วแบกพากลับมาบนไหล่ของตน
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บนหน้าอกของพระสังฆราชนอกจากจะมีพระกางเขนแขวนห้อยอยูย่ งั มีอีก
สิ่ งหนึ่งที่หอ้ นแขวนอยูค่ ู่กนั นั้นคือ สร้ อยปานาเกีย มีความหมายได้วา่ “ความ
ศักดิ์สิทธิ์ ท้ งั มวล” มีลกั ษณะเป็ นรู ปวงกลมขนาดไม่ใหญ่ มีรูปของพระเยซูคริ สต์
หรื อ รู ปพระแม่มารี ยอ์ ยูต่ รงกลาง มีการประดับประดาด้วยหิ นอัญมณี หลากหลายสี
ด้วยกัน
บนศรี ษะของพระสังฆราชจะมี มงกุฏมีทรา สวมใส่ อยู่ บนมงกุฏมีทรานั้น
จะมีรูปไอคอนขนาดเล็กรวมถึงหิ นอัญมณี ขนาดเล็กหลากหลายสี ประดับอยู่ มงกุฏ
มีทรา นั้นมีความหมายแก่ตวั มันเองว่า เมื่อครั้นหนึ่ งพระเยซู คริ สต์เจ้าได้ทรงสวมใส่
มงกุฏที่ทาจากต้นหนามเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมาน พระบาทหลวงชั้น
อาร์ ฮีมอนไดรฟ์ ยังสามารถสวมใส่ มงกุฎมีทราได้ด้วยเช่ นกัน และในบางครั้ งบาง
โอกาสพระสั ง ฆราชยัง สามารถมอบเลื่ อ นสมณสงฆ์ ช้ ั น มงกุ ฎ มี ท รานี้ แก่ พ ระ
บาทหลวงชั้นผูใ้ หญ่ทวั่ ไป ที่มีคุณสมบัติน่ายกย่องสรรเสริ ญหรื อมีอายุพรรษาของ
การรับใช้ต่อพระเจ้าที่ยาวนานให้สวมใส่ แทนหมวกคามีลาฟก้าของบาทหลวง ได้
ด้วยเช่นกัน
ในระหว่างพิธีกรรมบูชาพระเจ้า พระสังฆราสยังมีไม้เท้าประจาตาแหน่ ง
ตนเอง ที่เรี ยกว่า ไม้ เท้ าพระสั งฆราช เป็ นเครื่ องสังฆภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีกชิ้ นหนึ่ งด้วย
เป็ นการแสดงออกถึงอานาจสู งสุ ดในการดูแลฝูงแกะ ของผูเ้ ลี้ ยงแกะที่ดี นอกจากนี้
พระสงฆ์ช้ นั อาร์ ฮีมอนไดรฟ์ และ อีกูแมน ที่เป็ นเจ้าอาวาสประจาอารามต่าง ๆ ยัง
สามารถมีไม้เท้าประจาตาแหน่งนี้ได้ดว้ ยเช่นกัน
ในระหว่างมีพิธีกรรมภาวนาบูชาพระเจ้านั้น พระสังฆราชจะมีพรมรองเท้า
ที่เรี ยกว่า พรมโอนเลซ มี ลกั ษณะเป็ นผืนพรมวงกลมไม่ใหญ่มากนัก โดยจะมี รูป
พญาอิ น ทรี ย ์บิ น อยู่เ หนื อ เมื อ งอยู่ต รงกลางพรมนั้น ด้ว ย ซึ่ งให้ ค วามหมายได้ว่ า
พระสังฆราชเปรี ยบได้กบั พญาอินทรี ย ์ ที่กาลังบินขึ้นจากแผ่นดินสู่ ทอ้ งฟ้ าสวรรค์
ชุ ดลาลองของพระสังฆราช บาทหลวงและพระสังฆานุ กร จะสวมใส่ ชุด
คลุ ม ยาวทั้ง ตัว มี แ ขน ที่ เรี ย กว่า ชุ ด โปเดี ย สนิ ก สิ่ ง ที่ แขวงอยู่บ นหน้า อกนอกชุ ด
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โปเดียสนิกของพระสังฆราชนั้นจะเป็ น สร้อยพระกางเขนและ สร้อยปานาเกีย ส่ วน
พระบาทหลวงก็จะแขวนเฉพาะสร้อยพระกางเขนเท่านั้น

ขั้นตอนสาคัญที่สุดในการถวายพิธีบูชา และความหมาย

เนื้อหาเกี่ยวกับพลานุภาพและความหมายของพระธรรมล้ าลึกอธิ บายไว้ในหัวข้อที่
สิ บ เรื่ องสัญลักษณ์ทางความเชื่อ

ศีลล้างบาปและการเจิมนา้ มัน
ก่ อนประกาศพิธี กรรมศี ลล้า งบาปนั้น เราจะได้รับ นามเพื่ อเป็ นเกี ย รติ แก่
นักบุญองค์ใดองค์หนึ่ งของพระศาสนจักรออร์ โธดอกซ์ โดยในพิธีกรรมนี้ พระสงฆ์
จะทาหมายสาคัญมหากางเขนสามครั้งเหนื อผูเ้ ข้ารับศีลล้างบาปและสวดภาวนาต่อ
พระเจ้าเพื่ อโปรดทรงพระเมตตาต่อคนผูน้ ้ นั และเมื่ อรั บเขาเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
พระศาสนจัก รศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ โดยผ่า นศี ล ล้า งบาปแล้ว เขาจัก มี ส่ ว นร่ ว มในพระพร
ศักดิ์สิทธิ์ นิรันดร
เมื่อได้เวลาประกอบพิธีศีลล้างบาปแล้ว พระสงฆ์จะสวดภาวนาต่อพระเจ้า
เพื่อขอให้ทรงขับไล่ความชัว่ ร้ายและวิญญาณที่ไม่บริ สุทธิ์ ทั้งปวงที่แฝงเร้นและหยัง่
รากอยู่ในหัวใจของเขา และขอให้พระองค์โปรดให้เขาเป็ นสมาชิ กของพระศาสนจักรและเป็ นทายาทแห่งพระพรอันศักดิ์สิทธิ์ นิรันดร ผูท้ ี่ได้รับศีลล้างบาปประกาศละ
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ทิ้งและสัญญาว่าจะไม่ตกเป็ นทาสปิ ศาจชั่วร้ าย หากแต่จะยอมจานนต่อพระคริ สต์
และขานหลักความเชิ่ อเพื่อเป็ นการยืนยันความเชื่ อในพระคริ สต์ดว้ ยว่าพระองค์ทรง
เป็ นกษัตริ ยแ์ ละทรงเป็ นพระเจ้า ในกรณี ที่ทาพิธีศีลล้างบาปให้ทารกนั้น ผูอ้ ุปถัมป์
ของเด็กคือพ่อทูนหัวหรื อแม่ทูนหัวจะเป็ นผูท้ าการประกาศละทิ้งปิ ศาจชัว่ ร้ ายและ
ความชัว่ ร้ายและประกาศยอมรับสัญลักษณ์ความเชื่อ ผูอ้ ุปถัมป์ นี้จะเป็ นผูป้ กปั กรักษา
ความเชื่ อของผูท้ ี่ได้รับศีลล้างบาปและถือเป็ นหน้าที่ของตนในการสอนความเชื่ อแก่
เขาเมื่ อถึ งวัยอันควร ทั้งยังต้องรั บผิดชอบดู แลให้เขาดาเนิ นชี วิตเฉกเช่ นคริ สตชน
จากนั้นพระสงฆ์สวดภาวนาขอให้พระเจ้าทรงทาให้น้ าที่อยูต่ รงหน้านั้นศักดิ์สิทธิ์ ให้
ทรงขับไล่ความชัว่ ร้ายจากน้ านั้น และทรงทาให้น้ านั้นเป็ นบ่อเกิ ดของชี วิตใหม่และ
ศักดิ์ สิทธิ์ แก่ ผทู ้ ี่ ได้รับการล้างบาป พระสงฆ์ทาหมายสาคัญมหากางเขนในน้ าสาม
ครั้ง ครั้งแรกทาโดยใช้นิ้ว จากนั้นจึงทาโดยใช้น้ ามันศักดิ์สิทธิ์ ซ่ ึ งท่านจะใช้เจิมผูท้ ี่รับ
การล้างบาปในทานองเดียวกันเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของพระเมตตาของพระเจ้าที่ทรงมี
ต่อเขา แล้วพระสงฆ์จะจุ่มเขาลงในน้ าสามครั้งและกล่าวว่า ‚ผูร้ ับใช้ของพระเจ้า (ชื่อ)
ได้รับการล้างบาปในนามของพระบิดา อาเมน ในนามของพระบุตร อาเมน และใน
นามของพระจิตเจ้า อาเมน‛ ผูร้ ับศีลล้างบาปจะได้อาภรณ์สีขาวและได้รับกางเขนเพื่อ
สวมใส่ อาภรณ์สีขาวเป็ นสัญลักษณ์ของความบริ สุทธิ์ ทางวิญญาณของเขาหลังจากที่
ได้รับศีลล้างบาปและเป็ นการเตื อนใจเขาว่าจากนี้ ไปเขาต้องรั กษาความบริ สุทธิ์ นี้
ส่ วนกางเขนเป็ นสัญลักษณ์ของความเชื่อในพระคริ สต์อย่างเป็ นรู ปธรรม
หลังจากนั้นทันทีก็จะเป็ น การเจิมน้ามัน โดยพระสงฆ์เจิ มส่ วนต่าง ๆ ใน
ร่ างกายของผูท้ ี่รับการล้างบาป พร้อมกล่าวว่า ‚ประทับตรา (เครื่ องหมาย) แห่ งพระ
พรของพระจิตเจ้า‛ ในเวลานั้นเอง ผูท้ ี่เพิ่งได้รับศีลล้างบาปก็ได้รับพระพรแห่ งพระ
จิตเจ้า อันจะทาให้เขาเติ บโตและมี ชีวิตทางวิญญาณที่ แข็งแกร่ ง การเจิม หน้ าผาก
หมายถึงการให้สติปัญญาได้รับการประสาทพระพร ตา จมูก ปาก และ หู หมายถึง
การประสาทพระพรแก่ประสาทสัมผัส หน้ าอก คือการประสาทพระพรแก่หวั ใจ มือ
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และ เท้ า คือการประสาทพระพรแก่การกระทาและพฤติกรรมทั้งปวง เมื่อพระสงฆ์
พร้อมทั้งผูร้ ับศีลล้างบาปและผูอ้ ุปถัมป์ เดิ นรอบแท่นน้ ามนต์สามรอบแสดงถึงการมี
จิตวิญญาณที่สงบเสงี่ยมและมีความยินดีในวาระพิเศษนี้ เทียนส่ องสว่างที่ถืออยูเ่ ป็ น
ดัง่ สัญลักษณ์ ของการที่ วิญญาณเกิ ดการรู ้ แจ้ง การปลงผมผูร้ ั บการล้างบาปเป็ นรู ป
กางเขนแสดงถึงการอุทิศตนถวายแด่พระเจ้า

ศีลสารภาพบาปและศีลมหาสนิท
ผูท้ ี่เข้าในพิธีกรรมนี้ หลังจากที่ได้ว่างเว้นไปนานพึงอดอาหารหลายวัน
เพิม่ เติมจากการ อดอาหารตามกฎที่กาหนดไว้ปกติและเข้าร่ วมพิธีสวดมนต์ในโบสถ์
ด้วย ส่ วนผูท้ ี่ รับ ศี ล มหาสนิ ทอย่า งสม่ า เสมอบ่ อย ๆ และสวดภาวนาทุ กวันนั้นไม่
จาเป็ นต้องอดอาหารเพิ่มเติมจากเดิม เราควรระลึกถึ งบาปที่ตนได้กระทา ใคร่ ครวญ
ด้วยความสานึ กผิดและสวดภาวนาต่อพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงเมตตาต่อวิญญาณ
ของตน เราควรเข้าไปหาพระสงฆ์ก่อนเวลา ท่านจะทาพิธีสวดสั้น ๆ เพื่อยกโทษบาป
เบื้ อ งหน้า แท่ น วางรู ป บู ช า ‘analogies’
ได้
ไว้
ครั้น
เห็ นว่าผู ้
นั้นรู ้สึกสานึกผิดจริ งๆ จากการสารภาพบาปอย่างสมบูรณ์และตั้งใจจะไม่กระทาบาป
ซ้ าอี ก ก็ จ ะ วางชาย ผ้ า ส บงส งฆ์ epitrachelion
บาป
ของพระเยซูคริ สต์เองและทาหมายสาคัญมหากางเขนเพื่ออวย
พรเขา เมื่อผูส้ านึ กบาปได้จูบกางเขนแล้วก็จากไปด้วยสันติสุขอันเปี่ ยมล้นและสวด
ภาวนาขอให้พระเจ้าประทานให้เขาได้รับศีลมหาสนิท
ยามค่ าก่ อนการรั บศีลมหาสนิ ทนั้น เมื่ออยู่บา้ นเราควรอ่านบทภาวนาก่อน
การรับศีลมหาสนิ ทและอื่น ๆ ตามที่พระสงฆ์ได้บอกไว้ การประกอบพิธีศีลมหาสนิ ทนี้ กระทาในช่ วงพิธีกรรม ทุ กคนที่ได้สารภาพบาปจะต้องกล่ าวซ้ า บทภาวนา
ก่ อนการรับศีลมหาสนิท เบา ๆ ร่ วมกับพระสงฆ์ และคานับลงกับพื้น (ยกเว้นในวัน
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อาทิตย์) ด้วยจิตคารวะ จากนั้นเดิ นไปยังถ้วยศี ลศักดิ์ สิทธิ์ และรั บมอบของขวัญอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็ นรู ปธรรมคือปั งและเหล้าองุ่นอันหมายถึงพระกายและพระโลหิ ตของ
พระคริ สต์ที่แท้จริ ง ภายหลังจากการรับศีลมหาสนิ ทและพิธีกรรมสิ้ นสุ ดลง จะมีการ
อ่านบทภาวนาเพื่อขอบคุณพระเจ้าเพิ่มเติมเป็ นพิเศษนอกเหนื อจากการขอบคุณพระ
เจ้าในช่วงพิธีกรรม คนป่ วยและคนชราจะได้รับศีลมหาสนิทจากพระสงฆ์ที่บา้ นเป็ น
การส่ วนตัวหลังจากที่ได้ทาการสารภาพบาปแล้ว

ศีลอุปสมบท
การบรรพชานี้ จะกระทาในห้องพระแท่นบูชาหน้าโต๊ะพระแท่นศักด์สิทธิ์
Holy Table ในการประกอบพิธีกรรมตามลาดับสมณศักดิ์ (Hierarchical Liturgy)
พระสังฆราชองค์หนึ่ งจะทาการอุปสมบทสังฆานุ กรหรื อพระสงฆ์ แต่การสถาปนา
พระสังฆราชจะกระทาโดยคณะพระสังฆราชซึ่ งโดยทัว่ ไปเป็ นจานวนสามองค์ ใน
การบรรพชา สั งฆานุ กร นั้นกระทาในพิธีกรรม หลังจากพิธีกรรมบูชาศีลมหาสนิท
(พระมังสาและพระโลหิต) ‘Gifts’ (consecration of the Gifts) เพื่อแสดงว่าสังฆานุ กร
ผูน้ ้ นั ไม่ได้รับอานาจให้ทาการนี้ ส่ วนการบรรพชา พระสงฆ์ (บาทหลวง) จะกระทา
ในช่ วง ‚พิธีกรรมของบทสวดแห่ งความเชื่ อ‛ ทันทีหลังจากเสด็จเข้าของพระมังสา
และพระโลหิ ต Great Entry เพื่อให้ผทู้ ี่ได้รับการสถาปนาอุปสมบทสามารถเป็ นผูท้ ี่
ได้รับ พระกรุ ณ าอย่า งเหมาะสมที่ จ ะได้มี ส่ ว นร่ ว มในการประกอบพิ ธี ก รรมเสก
พระมังสาและพระโลหิ ต Gifts ศัก ดิ์ สิ ทธิ์ การสถาปนา พระสั งฆราช จะกระท า
ในช่ ว ง ‚ประกาศศี ล มหาสนิ ท Catechumens‛ หลัง จาก สรรเสริ ญ การเข้า ประตู
กษัตริ ยค์ รั้งที่ หนึ่ ง Small Entry ซึ่ งเป็ นการแสดงว่าพระสังฆราชมีอานาจในการ
สถาปนาบุ คคลอื่ นในลาดับสมณสงฆ์ได้หลายระดับ ขั้นตอนที่ สาคัญที่ สุดในการ
อุปสมบทคือการวางมือจากผูม้ ีสมณศักดิ์สูงกว่าพร้อมกับอธิ ษฐานขอพระเมตตาของ
พระจิตเจ้าแก่ผเู ้ ข้ารับการอุปสมบท ดังนั้นจึงเรี ยกการนี้ วา่ ‚การวางมือ‛ (ภาษากรี ก
เรี ยกว่า ‚ฮีโรโตเนีย‛ – Hierotonia)
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ก่ อนอื่ นใด จะมีสังฆานุ กรหรื อบาทหลวงพาผูท้ ี่เข้ารับการบรรพชาไปยัง
พระแท่นโดยผ่านทางประตูกษัตริ ย ์ ผูเ้ ข้ารับการอุปสมบทเดินรอบพระแท่นสามรอบ
จะหยุด เดิ นแต่ ล ะครั้ งเมื่ อ จะจู บ มุ ม พระแท่ นทั้ง สี่ มุ ม และหมอบค านับ ลงต่ อหน้า
พระสั ง ฆราช จากนั้น เขาจะคุ ก เข่ า ตรงขวามื อ ของมุ ม พระแท่ น หากผูน้ ้ ันเป็ น
สั ง ฆานุ ก รจะคุ ก เข่ า ลงข้า งหนึ่ ง หากเป็ นพระสงฆ์จ ะคุ ก เข่ า ลงทั้ง สองข้า ง และ
พระสังฆราชจะวางชายผ้าสงฆ์คลุ มไหล่ ‘omophophorion’ ของท่านบนศีรษะของ
เขา ทาหมายสาคัญมหากางเขนบนศีรษะของเขาสามครั้ง และวางมือบนเขา ประกาศ
เสี ยงดังว่า ‚โดยอาศัยพระมหากรุ ณาของพระเจ้า (ชื่อ) ถูกยกขึ้นโดยผ่านการวางมือ
ให้เข้าสู่ การเป็ นสังฆานุ กร (หรื อการเป็ นบาทหลวง) ดังนั้น ขอเราจงสวดภาวนาให้
เขาเพื่อให้พระเมตตาแห่ งพระจิ ตเจ้าเสด็จมาเหนื อเขา‛ แล้วคณะนักร้ องประสาน
เสี ยงขานรับว่า ‚คีรีเย เอลีโซน‛ (เป็ นภาษากรี ก แปลว่า ‚ขอพระเจ้าทรงพระเมตตา‛
และพระสั ง ฆราชจะมอบเครื่ อ งแต่ ง กายแต่ ล ะชิ้ นตามแต่ ร ะดับ ของนวกะพร้ อ ม
ประกาศว่า ‚อักซิ โอส‛ (เป็ นภาษากรี กว่า ‚เหมาะสมยิง่ นัก‛) และกล่าวซ้ าเช่นนี้ สาม
ครั้งโดยบรรดาพระสงฆ์และตามด้วยคณะนักร้องประสานเสี ยง เมื่อนวกะได้รับมอบ
อานาจแล้ว บรรพชิ ตทุกองค์ที่อยูใ่ นลาดับชั้นเดี ยวกับนวกะทุกคนจะเข้ามาต้อนรับ
เขาเป็ นเพื่อนร่ วมงาน และเขาจะร่ วมทาพิธีในส่ วนที่เหลือร่ วมกับพวกท่าน
การสถาปนาพระสังฆราชก็คล้ายคลึ งกัน ยกเว้นก่อนเริ่ มประกอบพิธีกรรม
นั้น ว่าที่พระสังฆราชจะยืนกลางโบสถ์และเปล่งเสี ยงประกาศยืนยันความเชื่ อและ
ปฏิ ญาณว่าจะปฏิ บตั ิตามศีลบัญญัติ ‘canons’ ของพระศาสนจักรตลอดการปฏิบตั ิ
หน้าที่รับใช้ และหลังจากสรรเสริ ญการเข้าประตูกษัตริ ยค์ รั้งที่หนึ่ ง ‘Small Entry’
แล้ว ในระหว่างร้องบทสวดพระตรี เอกภาพ ‘Trisagion’ ก็จ ท่านไ ที่โต๊ะ
บูชาและคุกเข่าลงหน้าโต๊ะพระแท่น เมื่อพระสังฆราชที่ทาหน้าที่เป็ นองค์
ประธานอ่านบทภาวนาเพื่อการสถาปนาแล้ว พระสังฆราชทุกองค์จะวางมือขวาบน
ศีรษะของว่าที่พระสังฆราชและเปิ ดพระคัมภีร์ในทิศทางลงเหนือศีรษะของท่าน
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ศีลสมรส
การประกอบพิธีประสาทศีลสมรสศักดิ์ สิทธิ์ กระทาที่กลางโบสถ์เบื้องหน้า
แท่นวางรู ปเคารพ ‘analogion’ ที่วางกางเขนและพระคัมภีร์ พิธีกรรมเริ่ มต้นด้วย พิธี
หมั้น ตามด้วย ‚พิธีการสวมมงกุฎ‛ หรื อการสมรสจริ ง โดยสาหรับพิธีหมั้นกระทา
โดยที่เจ้าบ่าวยืนด้านขวามือส่ วนเจ้าสาวยืนด้านซ้ายมือ พระสงฆ์ประสาทพระพรให้
ทั้ง คู่ ส ามครั้ งโดยจุ ดเที ย นให้ท้ งั คู่ ถื อไว้อนั เป็ นสั ญลัก ษณ์ ของความรั ก ฉันท์ส ามี
ภรรยาที่พระเจ้าทรงอานวยพระพร จากนั้นเป็ นช่วงเพลงสวดอ้อนวอน ‘litany’ เพื่อ
วิงวอนพระเจ้าให้โปรดประทานสิ่ งดี ๆ และพระเมตตา และขอพระองค์ประทาน
พระพรในพิธีหมั้นนี้ และให้ท้ งั สองเป็ นหนึ่ งเดียวกันและทรงคุม้ ครองพวกเขาให้อยู่
ในสันติสุขและมีเอกภาพทางวิญญาณ แล้วพระสงฆ์ประสาทพรและสวมแหวนใน
นิ้ วมือข้างขวาให้ท้ งั สอง ซึ่ งก่อนหน้านั้นได้วางแหวนดังกล่าวไว้บนพระแท่นเพื่อ
เสก ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้รับแหวนนี้อนั เป็ นดัง่ คามัน่ สัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ และเป็ น
สัญลักษณ์ของความสมัครสมานอันหนักแน่นที่คนทั้งสองปรารถนา ถัดจากพิธีหมั้น
ก็เป็ นพิธีสมรสหรื อพิธีการสวมมงกุฎ เวลานี้ เองพระสงฆ์จะสวดภาวนาต่อพระเจ้า
เพื่ อ โปรดประทานพระพรแก่ ก ารสมรสและโปรดประทานพระกรุ ณ าธิ คุ ณ อัน
ศักดิ์ สิ ทธิ์ ลงมาสู่ การสมรสนี้ เพื่อเป็ นการแสดงถึ งสัญลักษณ์ อนั เป็ นรู ปธรรมของ
พระมหากรุ ณาธิ คุณ พระสงฆ์จะสวมมงกุฎบนศี รษะให้ท้ งั คู่สามครั้งพร้ อมทั้งกล่าว
ว่า ‚ข้าแต่พระองค์ผเู ้ ป็ นพระเจ้าของเรา โปรดทรงประดับพระสิ ริและพระเกียรติแก่
พวกเขาเถิ ด ‛ โดยมี ก ารอ่ า นจดหมายจากนัก บุ ญ เปาโลถึ ง อัค รสาวกซึ่ งกล่ า วถึ ง
ความสาคัญของความเชื่อเรื่ องการสมรส ทั้งยังได้อธิ บายถึงหน้าที่ที่สามีและภรรยามี
ร่ วมกัน ส่ วนในพระคัมภีร์ก็เป็ นการระลึ กถึ งการปรากฏพระองค์ในงานแต่งงานที่
เมืองคานา จากนั้น คนทั้งสองซึ่ งเป็ นหนึ่ งเดียวกันก็ดื่มเหล้าองุ่นจากถ้วยเดียวกันอัน
เป็ นสัญลักษณ์วา่ นับจากนี้ไปพวกเขาจะต้องดารงชี วิตเป็ นวิญญาณเดียวกัน ร่ วมทุกข์
ร่ วมสุ ขกัน แล้วทั้งสองเดิ นตามหลังพระสงฆ์วนรอบแท่นวางรู ปเคารพ ‘analogion’
สามรอบ อันเป็ นสัญลักษณ์ของความสุ ขและความสงบเสงี่ยมในจิตวิญญาณ
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ศีลเจิมคนป่ วย
พิธี ดัง กล่ า วนี้ เรี ย กอี กอย่า งว่า ศี ลทา และมี ไ ว้เพื่ อช่ วยเยีย วยาให้หายจาก
ความอ่ อ นแอทางวิ ญ ญาณและทางกาย ตามหลัก แล้ว หากพิ ธี ก รรมกระท าโดย
พระสงฆ์เจ็ดองค์ได้ก็จะสมบูรณ์แบบ แต่ในกรณี ที่จาเป็ นสามารถใช้พระสงฆ์เพียง
หนึ่ งองค์ก็ได้ โดยจะมีการเทน้ ามันจากภาชนะเล็กลงไปในภาชนะที่ใส่ ขา้ วสาลี อนั
เป็ นสัญลักษณ์ของพระเมตตาของพระเจ้า บางครั้งอาจผสมเหล้าองุ่นลงไปในน้ ามัน
อันเป็ นการสะท้อนถึ งชาวสะมาเรี ยที่ดีทีเมตตาต่อตนที่ถูกพวกโจรทาร้ายและเป็ น
การระลึ กถึ งพระโลหิ ตของพระคริ สต์ที่ทรงหลัง่ บนกางเขน และมีการจุดเทียนเจ็ด
เล่มปั กในข้าวสาลีและวางสับหว่างด้วยไม้ชิ้นเล็ก ๆ 7 ชิ้นที่ปลายข้างหนึ่ งขดด้วยฝ้ าย
เพื่อนามาใช้เจิมคนป่ วยเจ็ดครั้ง ผูเ้ ข้าร่ วมพิธีจุดเทียนถื อไว้ หลังจากสวดภาวนาเพื่อ
เสกน้ ามันและเพื่อให้สามารถใช้รักษาคนเจ็บป่ วยโดยอาศัยพระกรุ ณาธิ คุณของพระ
เจ้าทรงเยียวยาวิญญาณและร่ างกายแล้วก็จะเป็ นการอ่านจดหมายของอัครสาวกและ
พระวรสารเจ็ดตอน หลังจากการอ่านแต่ละครั้ ง พระสงฆ์จะเจิ ม คนป่ วยด้วยหมาย
สาคัญมหากางเขนที่หน้าผาก จมูก แก้ม ปาก หน้าอก และมือทั้งหน้ามือและหลังมือ
พร้อมทั้งสวดภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อให้พระองค์ผทู ้ รงเป็ นผูร้ ักษาวิญญาณและกาย ทั้ง
โปรดทรงเยียวยาข้ารับใช้ของพระองค์จากความอ่อนแอทางวิญญาณและทางกาย
หลังจากพระสงฆ์ได้เจิมครบเจ็ดครั้งแล้วก็จะเปิ ดพระวรสารโดยคว่าหน้าลงแล้ววาง
บนศีรษะของผูป้ ่ วย เปรี ยบดัง่ พระหัตถ์ของพระผูท้ รงช่ วยให้รอดที่ทรงเยียวยาด้วย
พระองค์เอง และสวดภาวนาให้พ ระเจ้า ทรงอภัย บาปให้เขา
แล้วผูป้ ่ วยก็ จูบ
พระวรสารและกางเขน และถ้าเป็ นไปได้ ให้หมอบคานับลงต่อหน้าพระสงฆ์เพื่อ
ขอให้ท่านอวยพรและยกโทษให้ เป็ นอันเสร็ จสิ้ นพิธีศีลทา
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การสวดภาวนาขอพร (Moleben)
การสวดภาวนาขอพร ‘Moleben’ เป็ นคาเรี ยกพิธีสวดสั้น ๆ ด้วยความศรัทธา
ตามแต่ความจาเป็ นและสถานการณ์ของแต่ละคนสวดภาวนาวิงวอนต่อพระเจ้า พระ
มารดาพระเจ้า หรื อนักบุญต่าง ๆ
ตามธรรมเนี ยมแล้วการสวดภาวนาขอพร ‘Moleben’ มีความคล้ายคลึง
กับรู ปแบบของพิธีสวดช่วงเช้า แต่ในทางปฏิบตั ิน้ นั สั้นกว่ามากและประกอบด้วยบท
ภาวนาเริ่ มต้น ขับขานบท สรรเสริ ญ ‘troparion’ และท่อนรับที่ว่า ‚พระสิ ริจงมีแด่
พระองค์ พระเจ้า ของเรา พระสิ ริจ งมี แ ด่ พ ระองค์…‛ ‚พระมารดาพระเจ้า ผูท้ รง
ศักดิ์สิทธิ์ ยงิ่ ขอโปรดทรงช่วยเรา…‛ ‚ ขอนักบุญผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ นิ โคลัส โปรดภาวนาต่อ
พระเจ้าเพื่อเรา…‛ และอื่ น ๆ การอ่า นข้อความในพระคัมภี ร์ บทภาวนาอ้อนวอน
และบทภาวนาอ้อนวอนอย่างสั้น และจบลงด้วยบทภาวนาต่อพระเจ้า พระมารดาพระ
เจ้า และนักบุญที่เราวิงวอนตามแต่มูลเหตุของ การสวดภาวนาขอพร ซึ่ งในบางครั้ง
จะมี การสวดภาวนาขอพร ร่ วมกับการบทสรรเสริ ญขอพระเมตตา ‘akathist’ หรื อ
พิธีเสกเจิมน้ าอย่างสั้น ด้วย โดยจะอ่านบทสรรเสริ ญขอพระเมตตา ‘akathist’ ก่อน
อ่านพระคัมภีร์สาร เมื่ออ่านพระคัมภีร์เสร็ จแล้วจะมีการเสกเจิมน้ า
ในการสวดภาวนาขอพร ‘Moleben’ นั้นยังอาจมี การสวดภาวนาขอพรเสริ ม
พิเศษในสถานการณ์เฉพาะ เช่ น การสวดภาวนาขอพร ขอบคุณพระเจ้าสาหรับนิมิต
ของพระเมตตาของพระเจ้า การสวดภาวนาขอพร เพื่อการรักษาการเจ็บไข้ การสวด
ภาวนาขอพรเมื่อส่ วนรวมประสบปั ญหา เช่ น ความแห้งแล้ง อากาศแปรปรวน น้ า
ท่วม สงคราม ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมี การสวดภาวนาขอพรพิเศษเนื่ องในวันปี ใหม่
ก่อนปี การศึกษา สัปดาห์แห่งคริ สเตียนออร์ โธด็อกซ์ ‘Sunday of Orthodoxy’ เป็ นต้น
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พิธีการฝังศพ
เมื่อชาวคริ สต์ตายจะมีการนาร่ างของเขามาชาระและสวมเสื้ อผ้าสะอาดให้
หากเป็ นไปได้จะใช้เสื้ อผ้าใหม่และวางร่ างของเขาลงบนผ้าตราสังข์ซ่ ึ งควรจะเป็ นผ้า
ที่เขาได้รับบัพติศมาในกรณี ที่ผนู ้ ้ นั รับบัพติศมาเมื่อตอนเป็ นผูใ้ หญ่เพื่อเป็ นสัญลักษณ์
ว่าผูต้ ายได้ให้สั ญญาไว้เมื่ อครั้ ง รั บบัพติ ศ มาว่าจะดารงชี วิตด้วยความบริ สุทธิ์ และ
ความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ง นี้ อาจแต่ ง ตัวให้เขาในรู ป แบบเดี ย วกับ ที่ ท รงเรี ย กเขาอันเป็ น
สั ญ ลัก ษณ์ ว่า เขาจากไปสู่ พ ระเจ้า เพื่ อ ปฏิ บ ตั ิ ต ามพัน ธสั ญ ญาที่ เ รี ย กให้ เ ขามี ชี วิ ต
หน้าผากของเขาจะติดแถบกระดาษตามขวางอันแสดงถึงมงกุฎ ประทับด้วยตราของ
พระคริ ส ต์ พระมารดาพระเจ้า และนัก บุ ญยอห์ นผูม้ าล่ วงหน้า และมี ข ้อความว่า
‚พระเจ้าผูท้ รงศักดิ์สิทธิ์ ผูท้ รงสรรพานุ ภาพ ผูท้ รงเป็ นนิ รันดร์ โปรดทรงพระกรุ ณา
แก่ เราเทอญ‛ นี่ เป็ นสัญญาณว่าผูต้ ายในฐานะที่เป็ นคริ สตชนได้ต่อสู ้บนโลกนี้ เพื่อ
ความชอบธรรมของพระองค์และตายโดยหวังว่าด้วยพระเมตตาของพระเจ้าและการ
ทรงช่ วยวิงวอนของพระมารดาพระเจ้าและนักบุญยอห์นผูม้ าล่วงหน้าจักทาให้เขา
ได้รับมงกุฎในสวรรค์ ในมือของเขาจะมีกางเขนหรื อภาพไอคอนอันเป็ นสัญลักษณ์
ของความเชื่อของผูต้ ายในพระคริ สต์ พระมารดาพระเจ้า หรื อนักบุญองค์ใดองค์หนึ่ง
ที่เป็ นที่ พอพระทัยของพระเจ้า ร่ างของเขาถู กวางไว้ในโลงและถูกห่ มไว้ครึ่ งท่อน
ด้วยผ้าคลุมของโบสถ์
ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ ว่าผูต้ ายอยู่ภายใต้ความคุ ม้ ครองของ
พระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ หากร่ างของเขายังอยู่ในบ้าน ก็จะนาร่ างไว้หน้าภาพ
ไอคอนที่บา้ นโดยหันตัวไปยังทางออก เทียนจะถูกวางไว้รอบโลงอันเป็ นสัญลักษณ์
ว่าผูต้ ายได้ผา่ นเข้ามาในอาณาจักรแห่ งแสงสว่างเข้ามาสู่ ชีวิตที่ดีกว่าเหนื อหลุมฝังศพ
และที่ใกล้โลงนั้นมีการอ่านบทสดุ ดี พร้ อมบทภาวนาให้ผูต้ ายพบกับความสงบสุ ข
จากนั้นตามด้วย บทภาวนาส่ งดวงวิญญาณ ‘Pannykhida’ และสวดบทภาวนาพิเศษ
สาหรับวิญญาณที่จากไปซึ่ งเขียนไว้ในตอนท้ายของบทสรรเสริ ญไปจนกระทัง่ พิธีฝัง
และอ่านบทเพลงสรรเสริ ญเพื่อปลอบประโลมผูท้ ี่เศร้าโศกต่อผูต้ าย

เกีย่ วกับพิธีกรรมบูชาพระเจ้ าของคริสตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์

819

ก่อนพิธีฝังศพนั้น ร่ างจะถูกส่ งต่อให้โบสถ์เพื่อแห่ โดยก่อนออกเดินทางไป
ยังโบสถ์น้ นั จะมีการร้องเพลงบทสวดภาวนาขอต่อต่อพระเจ้าแก่ดวงวิญญาณ ‘Litia’
ซึ่ งเป็ นพิธีสวดสวดสั้ น ๆ ส าหรั บ ผูต้ าย และเมื่ อถึ งเวลาเคลื่ อนย้ายจริ ง เราร้ องว่า
‚พระเจ้าผูท้ รงศักดิ์สิทธิ์ …‛
โลงศพจะถูกนาไปวางไว้ที่ใจกลางโบสถ์โดยหันหน้าศพเข้าหาพระแท่น ตั้ง
เทียนไว้รอบศพทั้งสี่ ดา้ น พิธีสวดส่ งดวงวิญญาณประกอบไปด้วยบทเพลงสรรเสริ ญ
ที่บรรยายถึ งชะตาทั้งสิ้ นของมนุ ษย์ การกระทาบาปของเขาทาให้เขากลับคืนสู ้ธุลีที่
เขากาเนิ ดมาและแม้วา่ มนุ ษย์ได้ทาบาปมากมายแต่เขาก็ยงั คงเป็ น ‚ฉายาของพระสิ ริ
แห่ งพระเจ้า‛ อยูเ่ สมอที่ถูกสร้างขึ้นในพระฉายาและความคล้ายคลึงพระองค์ ดังนั้น
พระศาสนจักรศักดิ์ สิทธิ์ จึ งสวดภาวนาต่อผูท้ รงเป็ นเจ้าและพระเจ้าของตนว่า โดย
อาศัยพระมหากรุ ณาอันสุ ดพรรณนานั้น พระองค์ทรงอภัยบาปแก่ผตู ้ ายทรงทาให้เขา
คู่ควรแก่อาณาจักรสวรรค์ หลังจากที่พระสงฆ์อ่านจดหมายของอัครสาวกและพระ
คัมภีร์สารในส่ วนที่ เกี่ ยวกับการกลับคื นชี พของผูต้ ายในภายภาคหน้าแล้วก็จะอ่าน
บทภาวนาเพื่อการปลดชาระบาป ‘Prayer of Absolution’ ซึ่ งโดยอาศัยบทภาวนานี้
ผูต้ ายจะถูกปลดเปลื้องจากพันธนาการของคาสาบานหรื อคาสาปใด ๆ รวมทั้งบาปที่
เขาสานึ กผิดและบาปที่แม้วา่ เขาสานึ กผิดแล้วแต่ยงั คงฝังใจก็ถูกนิ รโทษไปด้วย และ
เขาจักหลุ ดพ้นสู่ ชีวิตเหนื อหลุ มศพอย่า งสันติ ข้อความในบทภาวนานี้ จะถู ก เขี ย น
ออกมาและนาไปใส่ ไว้ในมือของผูต้ าย จากนั้นญาติมิตรจะเข้ามาจูบลาเคารพที่ร่าง
นั้นเป็ นครั้งสุ ดท้ายอันเป็ นสัญลักษณ์ของการให้อภัยซึ่ งกันและกัน และร่ างนั้นจะถูก
คลุ มด้วยผ้าขาวในขณะที่ พระสงฆ์จะโปรยดิ นลงบนร่ างนั้นเป็ นรู ปกางเขนพร้ อม
กล่าวว่า ปฐพี เป็ นของพระองค์ ทั้งความอุดมบนผืนปฐพีกเ็ ป็ นของพระองค์ และทุก
สิ่ ง ในปฐพี ก็เป็ นของพระองค์ จากนั้น จะปิ ดฝาโลงและร้ อ งเพลง ‚ความทรงจ า
นิรันดร‛ อุทิศแก่ผตู ้ าย
หลังจากการแห่ศพแล้ว จะส่ งร่ างและโลงไปยังสุ สานและนาลงฝังในหลุม
โดยหันเท้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อให้ผนู ้ ้ นั ได้หนั หน้าเข้าหาทิศตะวันออก จากนั้น
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จะกล่าวบทสวดภาวนาขอต่อต่อพระเจ้าแก่ดวงวิญญาณ Litia ซึ่ งเป็ นบทภาวนาส่ ง
ดวงวิญญาณ สั้น ๆ เพื่ออุทิศให้ผตู้ าย
เหนื อหลุมฝังศพของชาวคริ สต์น้ นั จะมี กางเขน ประดิษฐานไว้เพื่อเป็ น
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของคริ สตชนเหนื อความตายและนรก เสมือนหนึ่งต้นไม้ใหญ่
อุดมที่ให้ร่มเงาแก่คริ สตชนได้พกั พิงประหนึ่งนักเดินทางที่รอนแรมมายาวนาน
เนื่องจากพระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์มีความเชื่ออันแท้จริ งในเรื่ องอมตภาพ
ของวิญญาณมนุษย์ การคืนชีพของผูต้ ายในภายภาคหน้า การพิพากษาอันน่ายาเกรง
ของพระคริ สต์ และการตอบแทนในบั้นปลายที่จะให้กบั ทุกคนตามแต่การกระทา
ของตน พระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์จะไม่ทอดทิ้งให้ปุถุชนของตนตายจากไปโดย
ไม่ได้รับการสวดภาวนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงวันแรก ๆ หลังจากวันที่ตายและ
ในวันระลึกถึงผูต้ าย ทัว่ ไป โดยพระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์สวดภาวนาให้พวกเขาใน
วันทีส่ าม วันทีเ่ ก้า และ วันที่สี่สิบ นับจากวันที่ตาย
วันทีส่ าม นับจากวันที่ตายนั้น พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ จะราลึกถึงการ
กลับคืนชีพของพระเยซูคริ สต์ในสามวัน และสวดภาวนาต่อพระองค์ให้ทรงชุบผูต้ าย
ขึ้นสู่ ชีวติ ศักดิ์สิทธิ์ ในภายภาคหน้า
วันทีเ่ ก้า นับจากวันที่ตายนั้น พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ สวดภาวนาต่อพระเจ้า
เพื่อโปรดทรงรับผูต้ ายไว้ท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่เป็ นที่พอพระทัยของพระองค์ ดังเช่น
เหล่าทูตสวรรค์ซ่ ึ งแบ่งเป็ นเก้าลาดับชั้น
วันทีส่ ี่ สิบ มีการสวดภาวนาเพื่อขอให้พระเยซูคริ สตเจ้าผูเ้ สด็จขึ้นสวรรค์
โปรดทรงยกผูต้ ายเข้าสู่ อาณาจักรสวรรค์
โดยมากแล้วญาติพี่นอ้ งที่มีความรักและความเชื่อจะทาการราลึกถึงผูต้ ายทุก
ๆ วันตลอดสี่ สิบวันโดยมีการทาพิธีกรรมและบทภาวนาส่ งดวงวิญญาณ Pannykhida
หรื อการสวดราลึกต่อดวงวิญญาณผูต้ าย
สุ ดท้าย ในโอกาส ครบรอบปี การตาย นั้น ญาติสนิทและเพื่อนฝูงของผูต้ ายที่
มีความเชื่อจะสวดภาวนาให้เขา อันเป็ นการแสดงความเชื่ อว่าวันตายของมนุษย์ไม่ใช่
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วันวิบตั ิหากแต่เป็ นการเกิดใหม่สู่ชีวติ นิ รันดร และเป็ นวันที่ดวงวิญญาณอมตะของ
มนุษย์ผา่ นเข้าสู่ ชีวติ ในอีกสภาพหนึ่งซึ่ งที่นนั่ ไม่มีความเจ็บปวด
ความเศร้าโศก
ความลาเค็ญ
Pannykhida หรื อ ‚พิธีสวดราลึ กต่อดวงวิญญาณผูต้ าย‛ เป็ นพิธีสวดสั้น ๆ
อัน ประกอบด้ว ยบทสวดเพื่ อ ขอให้ อ ภัย บาปและบทสวดเพื่ อ ผูต้ ายที่ พ กั ผ่อ นใน
อาณาจักรสวรรค์ ในระหว่างพิธีสวดราลึกต่อดวงวิญญาณผูต้ าย 'Pannykhida พิธีสวด
ราลึกต่อดวงวิญญาณผูต้ าย ผูภ้ าวนาจะยืนจุดเทียนอันเป็ นสัญลักษณ์วา่ พวกเขาก็เชื่ อ
ในชี วิตหน้าอันรุ่ งโรจน์เช่ นกัน เมื่อพิธีสวดราลึ กต่อดวงวิญญาณผูต้ าย Pannykhida
พิธีสวดราลึกต่อดวงวิญญาณผูต้ ายใกล้จบ ระหว่างที่อ่านบทภาวนาของพระเจ้านั้นจะ
มีการดับเทียนอันหมายความว่าชีวติ ของเราซึ่ งเป็ นดัง่ เทียนที่ส่องสว่างก็จะต้องดับลง
ส่ วนใหญ่จะเป็ นการจุดและดับเทียนมากกว่าที่จะไม่จุดเทียนเสี ยเลย

บทสารวจโดยย่ อว่าด้ วยลักษณะเด่ นของพิธีกรรมบูชาพระเจ้ าใน
รอบวัฏจักรหนึ่งปี
หลังจากที่พระเจ้าทรงสร้างโลก พระองค์ทรงทรงสถาปนาวันที่เจ็ดให้เป็ น
วันถวายบูชาศักดิ์สิทธิ์ บนโลก (ปฐมกาล 2:3) และต่อมาภายหลังตามพระบัญญัติที่
ประทานไว้แก่โมเสสบนภูเขาซี ไนกาหนดให้มีพิธีสวดทุกวัน เพราะพระองค์ทรง
บัญชาว่า ทุกวัน ในตอนเช้าและค่าจักต้องทาให้ศกั ดิ์สิทธิ์ เพื่อถวายบูชาแด่พระเจ้า
เมื่อ พระเยซู คริ สต์ เสด็จลงมายังโลกเพื่อให้เป็ นไปตามพระประสงค์ของ
พระบิดาแห่ งสวรรค์ และพระองค์ได้ทรงเลื อก อัครสาวก จากบรรดาสานุ ศิษย์ นั้น
การปฏิ บตั ิตนและคาสอนของพวกท่านแสดงถึ งความเชื่ อในความสาคัญและความ
จาเป็ นสู งสุ ดในการสถาปนาและดารงไว้ซ่ ึ งวันแห่ง พิธีสวดมนต์ ศักดิ์สิทธิ์ทวั่ ไป
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นับตั้งแต่ยคุ ของอัครสาวก พระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์กระทาพิธีสวดมนต์
ศักดิ์สิทธิ์ ประจาวันได้รวมเอาอนุสรณ์อนั ศักดิ์สิทธิ์ ต่าง ๆ รวมเข้าไว้ดว้ ยกันเพื่อสดุดี
พระเจ้า ซึ่ งต่อมาเป็ น พิธีสวดประจาวันทีม่ ีความหลากหลายในระยะเวลาหนึ่งปี
แต่ละวันในหนึ่ งปี ของพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งรวมถึงวัฏจักรในสัปดาห์
ด้วยนั้นจะมีการฉลองนักบุญองค์ใดองค์หนึ่ งหรื อหลายองค์ วันที่กาหนดไว้แต่ละวัน
ในหนึ่งปี นั้นเป็ นการอุทิศให้กบั การราลึกถึงเหตุการณ์เฉพาะในช่วงพระชนม์ชีพของ
พระเยซู ค ริ ส ตเจ้ า พระมารดาพระเจ้ า ของเรา หรื อ ราลึ ก ถึ งเหตุ ก ารณ์ เฉพาะใน
ประวัติศาสตร์ของ คริสตศาสนจักร หรื อเป็ นเกียรติแก่ นักบุญ ต่าง ๆ นอกจากนี้ การ
รอดอาหาร ในวัน หนึ่ งวัน ใดหรื อหลายวัน ต่ อ เนื่ อ งกัน ได้ ถู ก บัญ ญัติ ไ ว้ต ลอด
ระยะเวลาหนึ่งปี และยังได้กาหนดให้มีการราลึกถึงผูต้ ายไว้ต่างหากอีกหลายวัน และ
เพื่ อให้เป็ นการสอดคล้อ งกับ วันศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ต่ า ง ๆ ของปี จึ ง ได้มี ก ารประพันธ์ บ ท
สรรเสริ ญและบทสวดมนต์พิเศษ ทั้งยังได้มีพิธีกรรมที่เชื่ อมโยงกับบทสวดและเพลง
สรรเสริ ญในวันธรรมดา การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่สุดในพิธีสวดมนต์ศกั ดิ์สิทธิ์ นั้น
มีข้ ึนในวันที่มีการฉลองและการอดอาหารอย่างสาคัญ
วันราลึกถึงผู้ตายทัว่ ไป ที่เรี ยกว่า ‚วันแห่งบรรพบุรุษ (วิญญาณ)‛ ได้แก่ วัน
เสาร์ ก่อนวันอาทิตย์ที่งดเนื้อสัตว์ วันเสาร์ ในสัปดาห์ที่สอง สาม และสี่ ในเทศกาล
มหาพรต วันเสาร์ ก่อนวันฉลองพระตรี เอกนุภาพเจ้า (เพนเทคอสต์) และวันอังคาร
หลังจากวันสัปดาห์แห่งโธมัส
นอกจากนี้ พระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์รัสเซียยังได้บญั ญัติให้ราลึกถึงทหาร
ออร์โธด็อกซ์ที่ตายในสงครามใน
วันเสาร์ ก่อนการฉลองนักบุญเดเมทรีออสแห่ ง
เธสสาโลนิกา (วันที่ 26 ตุลาคม) และในวัน ตัดศีรษะนักบุญยอห์ นผู้มาล่ วงหน้ า
(วันที่ 28 สิ งหาคม)
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เทศกาลถือศีลมหาพรต
เทศกาลมหาพรตเป็ นช่ วงเวลาการอดอาหารที่สาคัญที่สุดและเก่าแก่ที่สุดที่
กินระยะเวลามากกว่าหนึ่งวัน เป็ นการเตือนให้เราระลึกถึงการอดอาหารสี่ สิบวันของ
พระผูท้ รงช่วยให้รอดในถิ่นทุรกันดารและเป็ นการเตรี ยมเราให้พร้ อมสู่ สัปดาห์แห่ ง
พระมหาทรมาน Passion Week และพร้อมสู่ งานเลี้ยงฉลองอันยิ่งใหญ่คือการกลับคืน
พระชนมชีพของพระคริ สต์อย่างรุ่ งโรจน์
การอดอาหารอันศักดิ์ สิ ทธิ์ และสาคัญนี้ เป็ นช่ วงเวลาของการสวดภาวนา
พิเศษและการสานึ กผิดในช่ วงที่ เราแต่ละคนพึงวิงวอนขอพระเจ้าเพื่อทรงยกโทษ
บาปโดยผ่านการสารภาพบาปและการเตรี ยมตัวรับศีลมหาสนิ ทอันจะทาให้ควรค่า
ต่อการมี ส่วนร่ วมในพระธรรมล้ าลึ กอันศักดิ์ สิ ทธิ์ ของพระคริ สต์อนั สอดคล้องกับ
พระบัญญัติของพระคริ สต์ (ยอห์น 6:53-56)
ในยุคของพันธสัญญาเก่านั้น พระเจ้าทรงบัญชาให้บรรดาบุตรแห่ งอิสราเอล
หักภาษี (เป็ นจานวนหนึ่งในสิ บ) ของผลผลิตเพื่อสนับสนุ นกิจกรรมของศาสนา และ
เมื่อทาเช่นนั้นแล้วพวกเขาจักได้รับพระพรในการงานของตน
ในทานองเดียวกัน ในช่วงเทศกาลมหาพรต เหล่าพระอัครสาวก เหล่ านักบุญ
ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ได้กาหนดสิ่ งเหล่านี้ข้ ึนเพื่อเรานั้น จะสถาปนาผลผลิตจานวนหนึ่งในสิ บ
นั้นขึ้นแด่พระเจ้าเพื่อเราจักได้รับพระพรในการงานทุกอย่างของเราและ ชาระบาป
ของเรา ในแต่ ละปี ที่เราได้กระทาในช่วงหนึ่งปี
เทศกาลศี ล มหาพรตจึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ พ ระเจ้า ทรงบัญชาเป็ นล าดับ ที่ สิ บ ของปี
เพราะมีระยะเวลาสามสิ บหกวันไม่รวมวันอาทิตย์ดว้ ย โดยช่วงนี้เราจะปลีกตัวจากสิ่ ง
ยัว่ ยุใ นชี วิตและความบันเทิ ง ต่า ง ๆ และอุ ทิศตนเพื่อรั บใช้พ ระเจ้า เหนื อสิ่ ง อื่ นใด
เพื่อให้วญ
ิ ญาณเราได้รับการชาระจากกิเลสเพื่อพบกับความรอด
ก่อนหน้าเทศกาลมหาพรตจะเป็ นวันอาทิตย์เตรี ยมการเป็ นเวลาสามสัปดาห์
วันอาทิตย์เตรียมการวันที่หนึ่งของเทศกาลมหาพรต เรี ยกว่า ‚วันอาทิตย์ของคนเก็บ
ภาษีและชาวฟาริสี‛ ในวันอาทิตย์น้ ีจะมีการอ่านพระคัมภีร์เกี่ยวกับคาอุปมาเรื่ องคน
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เก็บภาษีและชาวฟาริ สี เพื่อชี้ให้เห็นว่ามีเพียงการสวดภาวนาด้วยความเศร้าโศกจาก
ก้นบึ้งหัวใจและจากความถ่อมตนดังเช่น พวกคนเก็บภาษีและไม่ประเมินคุณค่าของ
ผูอ้ ื่นดังเช่น พวกฟาริ สีเท่านั้นที่จกั สามารถวิงวอนขอพระเมตตาของพระเจ้าให้ลง
มาถึงเราได้ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วนั อาทิตย์น้ ี เรื่ อยไปจนถึงวันอาทิตย์สัปดาห์ที่หา้ ใน
เทศกาลมหาพรตหลังจากมีการอ่านพระคัมภีร์ในช่วง พิธีฉลองสวดภาวนาเย็น Allnight Vigil จะมีการอ่านบทภาวนาในการสานึกบาปว่า ‚ข้ าแต่ พระผู้ประทานชี วติ
ขอพระองค์ ทรงเปิ ดประตูแห่ งการสานึกบาปแก่ข้าพเจ้ าเถิด…‛
วันอาทิตย์เตรียมการวันทีส่ องของเทศกาลมหาพรต เรี ยกว่า ‚วันอาทิตย์ ของ
บุตรผู้หลงผิด‛ ในระหว่างพิธีกรรมจะมีการอ่านคาอุปมาอันน่ าประทับใจเรื่ องบุตร
เสเพล โดยพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ สอนเราว่าหากเราสานึ กบาปอย่างจริ งใจแล้วก็ให้
วางใจในพระเมตตาของพระเจ้า ในวันอาทิตย์น้ ี และในวันอาทิตย์ถดั ไปอีกสองวัน
อาทิตย์ ในช่วงหลังพิธีฉลองสวดภาวนาเย็น ของการภาวนาเจิมระหว่างพิธีฉลองสวด
ภาวนาเย็น Polyeleos at the All-night Vigil จะมีการสวดบทสดุดีที่ 136 ว่า ณ ริมน้า
ในเมืองบาบิโลน เรานั่งลงที่นั่นและร่ าไห้ เมื่อหวนคิดถึ งซีโอน… บทสดุ ดีน้ ี บรรยาย
ถึ ง ความเจ็ บ ปวดของชาวยิว เมื่ อ ครั้ งถู ก จับ เป็ นเชลยที่ เมื องบาบิ โลนและโหยหา
มาตุภูมิ ถ้อยคาในบทสดุดีน้ ีสอนเราเรื่ องการที่จิตวิญญาณถูกกักขัง การเป็ นเชลยบาป
และว่าเราควรใฝ่ หามาตุภูมิทางจิตวิญญาณของเรา นัน่ คืออาณาจักรสวรรค์
ถ้อยคาท้ายบทสดุดีน้ ี ทาให้หลายคนตกใจเพราะได้เอ่ยว่า พระพรจงมีแด่ ผ้ ทู ี่
จับกุมและฟาดทารก (ของชาวบาบิโลน) ไปที่ ก้อนหิ น! แน่ นอนว่าความหมายเชิ ง
วรรณกรรมของถ้อยค าดัง กล่ าวนั้นรุ นแรงและรั บ ไม่ ได้ส าหรั บ ชาวคริ ส ต์ เพราะ
พระองค์เองทรงสอนเราให้รักและอธิ ษฐานให้ศตั รู ของเราและถวายบูชาแด่พระเจ้า
ด้ วยจิตวิญญาณและความจริ ง ถ้อยคาเหล่านี้ มีนยั ยะที่บริ สุทธิ์ และสู งส่ งต่อชาวคริ สต์
และสานึ กทางจิตวิญญาณ เพราะนั้นหมายความว่า ‚พระพรจงมีแด่ผทู ้ ี่มีใจแน่ วแน่
มัน่ คงที่จะทาลายความคิดชัว่ ร้ายและตัณหาที่กาลังก่อตัวขึ้นใหม่ (ประดุจว่ากาลังอยู่
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ในขั้นทารก) บนศิลาแห่งความเชื่อ ก่อนที่มนั จะเติบใหญ่เป็ นการกระทาและอุปนิ สัย
ที่ชวั่ ช้า‛
วันอาทิตย์ เตรี ยมการวันที่สามก่ อนเทศกาลมหาพรต เรี ยกว่า ‚วันอาทิตย์
งดเนื้อสั ตว์ ‛ เพราะหลังจากวันอาทิตย์น้ ี แล้ว อาหารที่อนุ ญาตให้รับประทานได้ คือ
เนยแข็ง นม เนย และ ไข่ แต่ไม่ให้รับประทานเนื้ อสัตว์บกหรื อสัตว์ปีก วันอาทิตย์น้ ี
ยังเรี ยกว่าเป็ น ‚วันอาทิตย์ แห่ งการพิพากษาครั้ งสุ ดท้ าย‛ ซึ่ งในระหว่างพิธีศีล
มหาสนิ ทจะมีการอ่านข้อความในพระคัมภีร์สารเกี่ ยวกับการพิพากษาอันน่ ายาเกรง
ซึ่ งบรรยายถึงการตอบแทนหรื อการลงโทษขั้นสุ ดท้ายที่รอเราอยู่ จึงเป็ นการปลุกผูท้ ี่
กระทาบาปให้เกิดความสานึก บทเพลงสรรเสริ ญในวันอาทิตย์ที่งดนมเนยนี้ จะระลึก
ถึงการที่อดัมและเอวาตกอยู่ในบาปเนื่ องจากเขาไม่ควบคุมตัวเองจากการกินผลแห่ ง
บาป และการสรรเสริ ญต่อพระผลของพระผูช้ ่วยให้รอด
วันอาทิตย์ก่อนเทศกาลศีลมหาพรตเรี ยกว่า ‚วันอาทิตย์ งดนมเนย‛ เพราะ
วันนี้เป็ นวันสุ ดท้ายที่เราสามารถรับประทานเนยแข็ง เนย และ ไข่ ได้ ในช่วง
พิธีกรรมจะมีการอ่านพระคัมภีร์สาร (มธ. 6:14-21) เกี่ยวกับการให้อภัยเพื่อนมนุษย์ที่
ได้ล่วงเกินเรา หากเราไม่ให้อภัยแล้วเราก็จะไม่อาจได้รับการอภัยบาปของเราจาก
พระบิดาแห่งสวรรค์ เพื่อให้เป็ นไปตามบทอ่านจากพระคัมภีร์สารนี้ ชาวคริ สต์จึงมี
ธรรมเนียมอันเคร่ งครัดให้วนั นี้เป็ นวันแห่งการยกโทษบาปแก่กนั และกัน ทั้งคนที่
รู ้จกั และไม่รู้จกั คนที่ทะเลาะกันก็จะต้องพยายามอย่างยิง่ ยวดเพื่อให้เกิดการคืนดีกนั
ดังนั้น จึงเรี ยกวันอาทิตย์น้ ี วา่ ‚วันอาทิตย์ แห่ งการให้ อภัย‛
ลัก ษณะทั่ว ไปของพิ ธี ศ ัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ในช่ ว งเทศกาลศี ล มหาพรต เป็ นพิ ธี ที่
ยาวนานและไม่รื่นเริ ง มีการสวดมนต์นอ้ ยกว่าการอ่านบทสรรเสริ ญที่ยาวนาน และมี
บทภาวนาเพิ่มเติมเพื่อโน้มนาวิญญาณสู่ การสานึ กบาป ในทุกช่วงพิธีจะมีการหมอบ
ลงคารวะอย่างเต็มรู ปแบบในช่วงบทภาวนาแห่ งความสานึ กผิดของนักบุญเยฟราอิม
แห่งซี เรี ยที่วา่ ‚ข้าแต่พระเจ้าและผูท้ รงเป็ นเจ้าชีวติ ของข้าพเจ้า…‛
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ในช่วง เช้ า มี พิธีสวดภาคเช้ า จะมีการแทรก บทภาวนาเพลาเช้า the Hours
และมี ภาวนาภาคเย็น Vespers ด้วย ส่ วนในช่วงค่าจะมี ภาวนาภาคเย็นใหญ่ Great
Compline แทนถาวนาภาคเย็น Vespers และใน วันพุธ กับ วันศุกร์ จะเป็ นพิธีบูชา
ศีลมหาสนิทแห่งพระมังสาเดิม Liturgy of the Presanctified Gifts ส่ วน วันเสาร์ จะ
เป็ นพิธีบูชาศีลมหาสนิทแห่งนักบุญยอห์นวาจาทอง(คริ สซอสโตม) Liturgy of
St.John Chrysosdom และในห้าวันอาทิตย์แรกจะเป็ นพิธีบูชาศีลมหาสนิทแห่งมหา
นักบุญวาสิ ลี Liturgy the St. Basil the Great ซึ่งยังได้นามาใช้ใน วันพฤหัส
ศักดิ์สิทธิ์ และ วันเสาร์ ศักดิ์สิทธิ์ ในสัปดาห์แห่งพระมหาทรมานด้วย
ทุกสัปดาห์ในเทศกาลถือศีลมหาพรตจะราลึกมีพิธีราลึกอุทิศแก่ดวงวิญญาณ
ถึงเหตุการณ์หรื อบุคคลพิเศษที่จะเป็ นการเรี ยกให้วิญญาณบาปได้สานึกผิดและมี
ความหวังในพระเมตตาของพระเจ้า

สัปดาแรกแห่ งการถือศีลมหาพรต
วันอาทิตย์ในเทศกาลถือศีลมหาพรต ความสาคัญและหลักในการ
ดาเนินพิธีกรรม
ใน สั ปดาห์ แรกของเทศกาลถือศีลมหาพรต นั้นมีขอ้ จากัดพิเศษที่เคร่ งครัด
และมีการดาเนิ นพิธีอย่างยาวนาน โดยในสี่ วนั แรก (วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และ
วันพฤหัสบดี ) จะอ่านบทภาวนาสารบทของนักบุญอันดรู วแ์ ห่ งครี ตใน บทอ่านมหา
ภาวนา และร้ องขานรั บระหว่างบทว่า “โปรดทรงเมตตาข้าพเจ้าเถิ ด ข้าแต่พระเจ้า
โปรดทรงมีพระเมตตา”
วันศุ กร์ ในสัป ดาห์แรกในพิธี กรรมหลังการสวดภาวนาหน้า แท่ นกางเขน
ราลึ กต่อผูว้ ายชนม์ หรื อ Ambo จะมีการเสก “โคลิวา” (ข้าวสาลี ตม้ ผสมกับน้ าผึ้ง)
เพื่อราลึกถึงนักบุญธีโอดอร์ แห่งทีโรน มรณสักขีศกั ดิ์สิทธิ์ องค์สาคัญผูช้ ่วยเหลือชาว
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คริ สต์ได้อย่างมหัศจรรย์เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถอดอาหารได้สาเร็ จ โดยใน ค.ศ.
362 นั้น จักรพรรดิ์จูเลียนแห่งไบเซนไทน์ผทู ้ รงละทิ้งศาสนาได้รับสั่งให้แอบนาเลือด
ของเครื่ องบูชายัญเทวรู ปมาพรมลงบนเสบียงอาหารของเมืองคอนสแตนติโนเปิ ล
ทั้งนี้ นักบุ ญธี โอดอร์ ผเู ้ ป็ นมรณสักขี ยิ่งใหญ่และถู กเผาทั้งเป็ นในปี 306 เนื่ องด้วย
ท่ า นได้ป ระกาศความเชื่ อทางคริ ส ต์น้ ัน ได้ป รากฏในความฝั น แก่ พ ระสั ง ฆราช
ยูโ ดคี อสั แห่ ง คอนสแตนติ โนเปิ ลและเผยแผนลับ ของจัก รพรรดิ์ จู เลี ย น ท่ า นสั่ ง
พระสั งฆราชว่าไม่ให้ช าวเมื องซื้ ออาหารที่ ตลาดในเมื องตลอดทั้งสัป ดาห์ และให้
ประทังชีวติ ด้วยการรับประทานโคลิวาแทน
ใน วันอาทิตย์แรกของเทศกาลถือศีลมหาพรต นั้นมีการเฉลิมฉลอง “ชั ยชนะ
ของความเชื่อออร์ โธด็อกซ์ ” ซึ่ งโปรดให้มีข้ ึนโดยจักรพรรดินีธีโอดอรา ใน ค.ศ. 842
เพื่อระลึ กถึ งการฟื้ นฟูบูชาภาพไอคอนศักดิ์ สิทธิ์ ในตอนท้ายพิธีกรรมนั้นจะเป็ นพิธี
สวดวิงวอนขอพระพรต่อพระเจ้า (Service of Intercession) หรื อ การภาวนาขอพร
“Moleben” ขึ้นที่กลางโบสถ์เบื้องหน้าภาพไอคอนของพระผูท้ รงช่ วยให้รอดและ
พระมารดาพระเจ้า เพื่ อขอให้พ ระเจ้า ทรงโปรดให้คริ สตชนออร์ โธด็อกซ์ มี ความ
มัน่ คงในความเชื่ อและทรงนาบรรดาผูท้ ี่ละทิ้งพระศาสนจักรได้กลับคืนมาสู่ หนทาง
แห่ งความจริ ง สังฆานุ กรจะอ่านบทแสดงความเชื่ อด้วยความยาเกรงและประกาศ
ประนามว่าผูท้ ี่บงั อาจบิดเบือนความเชื่ อของคริ สตชนออร์ โธด็อกซ์น้ นั ไม่เกี่ ยวข้อง
กับ พระศาสนจัก ร จากนั้น จึ ง สวดบท “ความทรงจานิ รัน ดร” อุ ทิ ศ แก่ ผูต้ ายที่ ไ ด้
ปกป้ องความเชื่ อออร์ โธด็อกซ์ และสุ ดท้ายบทสวดภาวนาตลอดปี “Many Years”
ให้แก่ผทู ้ ี่ยงั มีชีวติ อยู่ พิธีน้ ีตามธรรมเนียมจะกระทาเมื่อมีพระสังฆราชร่ วมอยูด่ ว้ ย
ใน วัน อาทิต ย์ ที่ส องของเทศกาลถื อ ศี ล มหาพรต นั้น มี ก ารเฉลิ ม ฉลอง
“นั กบุ ญเกรกอรี แห่ งพาลามาส” โดยเมื่ อครั้ งพระสัง ฆราชแห่ งเธสสาโลนิ กาสมัย
ศตวรรษที่ สิ บสี่ น้ นั ท่ านได้ต่อสู ้ กบั ทางตะวันตกซึ่ งฝ่ ายละติ นได้ท าการบิ ดเบื อน
ความเชื่ อของคริ สตชนด้วยการสอนโดยให้ความสาคัญกับอานาจที่มิได้มีอยู่ในพระ
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สิ ริแห่ งพระเจ้าทั้งยังตีตนเสมอพระเจ้าและโดยใช้หลักคาสอนว่าด้วยความสัมพันธ์
ระหว่าง “แก่ นแท้” และ “พระอานุ ภาพ” ของพระเจ้าเพื่อรักษาดุ ลยภาพที่แท้จริ ง
ระหว่างการทรงดารงอยูแ่ ละการทรงอยู่เหนื อสรรพสิ่ ง ทั้งนี้ นักบุญเกรกอรี ได้สอน
ตามความเชื่ อทางออร์ โธด็อกซ์ ว่าความพยายามในการบาเพ็ญเพียรอดอาหารและ
สวดภาวนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวดภาวนาต่อพระเยซู (Jesus Prayer) ดังเช่ นที่
นักบุ ญแห่ งศาสนจักรสอนไว้น้ นั เป็ นการเตรี ยมเราให้พร้ อมรั บแสงสว่างอันเปี่ ยม
ด้วยพระสิ ริแห่ งพระเจ้าอันประดุจแสงที่ส่องลงมายังภูเขาทาบอร์ เมื่อครั้งที่พระองค์
ทรงจาแลงพระกาย หรื ออี กนัยหนึ่ ง หากความมุ่ งหมายของเราสอดคล้องกับพระ
ประสงค์ของพระเจ้าแล้ว เราก็สามารถมีส่วนในพระพรอันศักดิ์สิทธิ์ ในขณะที่ยงั อยู่
ในโลกอันเต็มไปด้วยบาปนี้ ได้ ดังนั้น วันอาทิตย์ที่สองของเทศกาลมหาพรตนั้นจึง
ถูกจัดให้เป็ นวันราลึกถึง บิดรแห่ งศาสนจักร Church Father องค์สาคัญนี้ ที่ท่านได้
สอนอย่างกระจ่างเพื่อแสดงให้เห็นถึงอานุภาพของการสวดภาวนาและการอดอาหาร
ใน วันอาทิตย์ทสี่ ามของเทศกาลถือศีลมหาพรต นั้น ระหว่างการสวดภาวนา
ตลอดคืนหลังจากบทเพลงพระมหาสิ ริ the Great Doxology แล้ว จะมีการอัญเชิ ญ
กางเขนศักดิ์สิทธิ์ ออกมาจากห้องบูชาของโต๊ะพระแท่น ไปประทับอยูใ่ จกลางโบสถ์
เพื่อให้ผศู ้ รัทธาได้สักการะ และในระหว่างหมอบลงนมัสการเบื้องหน้ากางเขน (ซึ่ ง
มักจะบรรจุเสี้ ยวของกางเขนจริ งไว้ดว้ ย) จะร้ องเพลงสวดว่า “ณ เบื้องหน้ากางเขน
ของพระองค์เ ราขอนมัส การ ข้า แต่ พ ระองค์ และการกลับ คื น พระชนม์ชี พ ของ
พระองค์เราขอสดุดี” และยังได้ใช้บทเพลงนี้ แทนบทสรรเสริ ญพระตรี เอกนุ ภาพใน
ระหว่างพิธีกรรมศีลมหาสนิ ทด้วย ทั้งนี้ พระศาสนจักรได้กาหนดวาระนี้ ไว้ในช่ วง
กลางเทศกาลศีลมหาพรตเพื่อว่าความทรงจาในพระทรมานและการสิ้ นพระชนม์ของ
พระองค์จะเป็ นแรงบันดาลใจและส่ งเสริ มให้เราสามารถต่อสู ้ เพื่อบาเพ็ญเพียรอด
อาหารได้ไปตลอดช่วงเวลาที่เหลืออยู่ พระกางเขนศักดิ์สิทธิ์ นั้นยังคงประทับอยูข่ า้ ง
นอกเพื่อให้สักการะได้ตลอดสัปดาห์ จนกระทัง่ ถึ งวันศุ กร์ ซ่ ึ งจะอัญเชิ ญกลับไปยัง
พระแท่นหลังจากบทอ่านเพลา the hours และก่อนเริ่ มพิธีเตรี ยมพระมังสาและพระ
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โลหิ ต the Presanctified Liturgy ก่อพิธีศีลมหาสนิ ท ดังนั้น ในวันอาทิตย์ที่สามและ
สี่ ของเทศกาลศีลมหาพรตจึงเรี ยกว่าเป็ น “การบูชาพระกางเขนศักดิ์สิทธิ์”
ใน วันอาทิตย์ ที่สี่ของเทศกาลถือศี ลมหาพรต นั้นเป็ นการราลึ กถึ ง นั กบุ ญ
ยอห์ นแห่ งแลดเดอร์ ซึ่ งเป็ นผูเ้ ขียนบทความเกี่ยวกับการบาเพ็ญเพียรเรื่ อง เดอะแลด
เดอร์ (บันได) ซึ่ งในงานเขียนนี้ ท่านได้ช้ ี ถึงบันไดหรื อการสื บทอดคุณความดีที่จะพา
เราขึ้นสู่ บลั ลังก์ของพระเจ้า โดยในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่ห้านั้น ในพิธีสวดช่วง
เช้าจะมีการอ่าน หลักของนักบุญอันดรู ว์แห่ งครีต ร่ วมกับการอ่านเรื่ องชี วประวัติของ
นักบุญมารี ย์แห่ งอียิปต์ การราลึ กถึ งนักบุ ญมารี ยแ์ ห่ งอี ยิปต์ผเู ้ คยเป็ นคนบาปยิ่งนัก
นั้นมีเพื่อเป็ นแบบอย่างให้ทุกคนเห็นถึงของการสานึกบาปที่แท้จริ งและให้เราเชื่ อมัน่
ในพระเมตตาสงสารอันสุ ดพรรณนาของพระเจ้า ในวันเสาร์ ของสัปดาห์ที่ห้า (พิธี
สวดในวันศุกร์ ช่วงค่า) เราเฉลิมฉลอง “การสดุดีพระมารดาพระเจ้ า” ซึ่ งจะมีการอ่าน
บทสรรเสริ ญขอพระเมตตา the Akathist แด่พระมารดาพระเจ้า พิธีน้ ี ถือกาเนิ ดขึ้นที่
กรี ซเพื่อแสดงความขอบพระคุณต่อพระมารดาพระเจ้าที่ได้ทรงช่วยคอนสแตนติโน
เปิ ลให้ รอดพ้น จากศัต รู ม าได้หลายครั้ ง การอ่ า นบทสรรเสริ ญขอพระเมตตา the
Akathist นี้ ก็เพื่อเป็ นการยืนยันความเชื่ อของเหล่าสาธุ ชนที่ได้พระนางเป็ นผูป้ กป้ อง
แห่ งสวรรค์ the heavenly Mediatress
ทรง
ทั้งยังทรงช่วยเราให้พน้ จากศัตรู ที่เรามองไม่เห็นอีกด้วย
ใน วันอาทิตย์ ที่ห้าของเทศกาลถือศีลมหาพรต นั้นเป็ นการราลึ กถึ ง มารี ย์
แห่ งอียปิ ต์ มารดาศักดิ์สิทธิ์ ของเรา ดังที่ได้กล่าวข้างต้นว่าพระศาสนจักรได้มองเห็น
ภาพของการสานึ กบาปอย่างแท้จริ งในตัวของนางรวมทั้งการปลุกเร้าผูท้ ี่ได้ต่อสู ้ทาง
จิตวิญญาณโดยถื อแบบอย่างจากพระเมตตาของพระเจ้าอันสุ ดพรรณนาที่มีต่อนางผู ้
เป็ นคนบาปที่สานึกผิด
ในสัปดาห์ที่หกซึ่ งเป็ นสัปดาห์ก่อนขึ้ น วันอาทิตย์ ใบปาล์ ม นั้นอุทิศให้กบั
การเตรี ยมตัวของผูท้ ี่อดอาหารเพื่อให้สมควรแก่การเข้าเฝ้ าพระเจ้าและเพื่อเป็ นการ
ราลึกถึงพระมหาทรมานของพระองค์ Passion of the Lord
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ใน วันเสาร์ ของสั ปดาห์ ที่หก นั้นเป็ นการราลึ กถึ ง การกลับเป็ นขึ้นมาของ
ลาซารัสโดยอาศั ยพระเยซู คริ สต์ เราเรี ยกวันนี้ วา่ “วันเสาร์ ลาซารั ส” ในพิธีสวดช่วง
เช้าจะร้องเพลงสวดสรรเสริ ญขอพระพรต่อพระเจ้า “Troparia on the Blameless” ซึ่ ง
ว่า “ขอถวายพระพรแด่พระองค์ ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงสอนข้าพเจ้าถึงพระบัญญัติ
ของพระองค์...” และในพิธีกรรม เราจะร้องเพลงสวดว่า “ดุ จผูร้ ับบัพติศมาในพระ
คริ ส ต์ไ ด้รับ เอาพระคริ ส ต์ อัล เลลู ย า” แทนที่ จะร้ องว่า “พระเจ้า ผูท้ รงศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ”
ให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับบัพติศมาตามประเพณี ในวันนี้
ใน วันอาทิตย์ ที่หกของเทศกาลมหาพรต นั้นเป็ นการเฉลิ มฉลองที่ สาคัญ
วาระหนึ่ งจากทั้งหมดสิ บสองวาระ ซึ่ งเป็ นวันที่เราฉลอง พระคริ สต์ เสด็จ เข้ าสู่ กรุ ง
เยรู ซ าเล็ม อย่างสง่ า งามเพื่ อทรงรั บพระมหาทรมานโดยสมัค รพระทัย การเฉลิ ม
ฉลองครั้งนี้ ยงั ได้เรี ยกว่าเป็ นวันอาทิตย์ใบปาล์ม หลังจากการอ่านพระวรสารในพิธี
สวดตลอดคืน เราจะไม่ร้องว่า “ครั้นได้เห็นการกลับคืนพระชนมชี พของพระคริ สต์”
แต่จะมีการอ่านบทสดุดีบทที่ 50 ทันที จากนั้นจะมีการสวดภาวนาและการใช้น้ าเสก
เพื่อเสกช่อปาล์ม ดอกไม้ และ (สาหรับโบสถ์ในรัสเซี ย) หลิว แจกให้กบั ผูศ้ รัทธาซึ่ ง
จะยังคงยืนถื อช่ อนั้นพร้ อมจุดเทียนจนกระทัง่ จบพิธีอนั เป็ นสัญลักษณ์ ชองชัยชนะ
ของชีวติ เหนือความตาย
ในพิธีสวดช่วงค่าของวันอาทิตย์ใบปาล์มจะเริ่ มต้นว่า “ขอพระคริ สต์พระเจ้า
ที่แท้จริ งของเราผูเ้ สด็จเข้ารับพระทรมานโดยสมัครพระทัยเพื่อทรงช่วยเราให้รอด...”

สัปดาห์ แห่ งพระมหาทรมาน
สั ปดาห์ แห่ งพระมหาทรมาน เป็ นชื่ อเรี ยกสัปดาห์สุดท้ายก่อนปั สกา ที่เรี ยก
เช่ นนี้ เพราะเป็ นการสถาปนาการระลึกถึ งช่ วงวันในบั้นปลายพระชนมชี พในสภาพ
มนุ ษ ย์ข องพระผูท้ รงช่ ว ยให้ รอด ไม่ ว่า จะเป็ นพระทรมาน การสิ้ นพระชนม์บ น
กางเขน และ การฝั งพระศพ โดยใน วันจั นทร์ วันอังคาร และ วันพุธ ในสัปดาห์ น้ ี
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เป็ นการอุทิศให้กบั การราลึ กถึ งพระปฏิ สันถารครั้งสุ ดท้ายของพระเยซู คริ สตเจ้ากับ
ผูค้ นและสานุศิษย์ของพระองค์
ความพิเศษของพิธีกรรมในสามวันแรกของสัปดาห์แห่ งพระมหาทรมานนั้น
คือ ใน พิธีสวดเพลาเช้ า หลังจากสวดบทสดุดีจานวนหกบทและร้อง “อัลเลลูยา” แล้ว
เราจะร้องเพลงสวดสรรเสริ ญ troparion ว่า “ดูเถิด เจ้าสาวที่มายามเที่ยงคืน ...” และ
หลังจากได้อ่านสารบท Canon
ลงภาวนาพระปราสาทที่วา่ “ข้าพเจ้า
มองดู ที่ประทับของพระองค์ ข้าแต่องค์พระผูท้ รงช่ วยให้รอด...” ทุกวันตลอดสาม
วันนี้ เราจะมีศีลมหาสนิ ทแห่ งพระมังสาเดิม Liturgy of the Presanctified Gifts
ร่ วมกับการอ่านพระคัมภีร์สาร นอกจากนี้ ยงั มีการอ่านพระคัมภีร์สารในพิธีเพลาช่วง
เช้าด้วย

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์
พิธีกรรมในวันพฤหัสบดี ศกั ดิ์ สิทธิ์ นั้นอุ ทิศเพื่อเป็ นการราลึ กถึ ง พระกายา
หารค่าศั กดิ์สิทธิ์ การที่พระเยซู คริ สต์ ทรงล้ างเท้ าให้ สานุ ศิษย์ การสวดภาวนาของ
พระเยซู คริสต์ ในสวนเกทเสมนี และการทีพ่ ระองค์ ทรงถูกยูดาสทรยศ
ในพิธีสวดช่ วงเช้าหลังจากอ่านบทสดุ ดีจานวนหกบทและร้ อง “อัลเลลูยา”
แล้ว เราจะร้องเพลงสวด สรรเสริ ญว่า “คราที่สานุ ศิษย์ผทู ้ รงเกี ยรติได้รับแสงสว่าง
ขณะล้างเท้า...”
พิธีกรรมที่นามาใช้คือพิธีกรรมของ นักบุญเบซิ ลผู้ยิ่งใหญ่ และประกอบกับ
การสวดมนต์ช่วงค่าเพื่อเป็ นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระองค์สถาปนา ศีลมหาสนิท
อันศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงค่า โดย เราจะร้องเพลงสรรเสริ ญว่า “ข้าแต่พระบุตรของพระเจ้า
โปรดทรงรับข้าพเจ้าในวันนี้เถิดเพื่อจักได้มีส่วนร่ วมในพระกายาหารค่าอันศักดิ์สิทธิ์
ของพระองค์...” แทนการร้องเพลงสรรเสริ ญของเทวดาเฮรู วิม Cherubic Hymn และ
แทนถ้ อ ยค าที่ ใ ช้ ใ นขั้น ตอนศี ล มหาสนิ ท ที่ ว่ า “ขอวาจาขอเราเต็ ม ไปด้ว ยการ
สรรเสริ ญ...”
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สาหรับที่ศาสนวิหารแห่ งการเสด็จขึ้นสรวงสวรรค์ของพระมารดาเจ้า ที่กรุ ง
มอสโคว์ Moscow Cathedral of the Dormition และอารามแห่ งถ้ าประจาเมืองคีฟ
Kiev Caves Lavra ระหว่างหลังพิธีกรรมศีลมหาสนิ ทของวันนั้น จะมี การเสกน้ามัน
ศักดิ์สิทธิ์(the Mystery of Chrismation) เพื่อใช้ในพิธีเจิมผ้าศักดิ์สิทธิ์ Antiminsia
และใช้ในการเจิมโบสถ์ใหม่

วันศุกร์ ศักดิ์สิทธิ์
พิ ธี ใ นวันศุ ก ร์ ศ ัก ดิ์ สิ ท ธิ์ นั้นอุ ทิ ศ เพื่ อ เป็ นการร าลึ ก ถึ ง พระทรมานบนไม้
กางเขน การสิ้ นพระชนม์ และ การฝังพระศพ ของพระผู้ทรงช่ วยให้ รอด โดยในพิธี
สวดช่วงเช้า ซึ่ งมีข้ ึนในช่วงค่าของวันพฤหัสบดีศกั ดิ์สิทธิ์ (เช่ นเดียวกับพิธีสวดช่วง
เช้าทุกวันในสัปดาห์น้ ี ที่มีข้ ึนในตอนกลางคืนก่อนวันจริ ง) จะมีการอ่าน บทอ่ านจาก
พระวรสารสิ บสองฉบับ ซึ่ งพระวรสารนั้นจะถูกนามาวางไว้ที่กลางโบสถ์ และยังได้
คัดเลือกบทจากพระวรสารสี่ ฉบับที่ได้กล่าวถึงพระมหาทรมานของพระผูท้ รงช่วยให้
รอด โดยเริ่ มตั้งแต่พระปฏิ สันถารครั้งสุ ดท้ายกับบรรดาสาวกในการเลี้ ยงพระกายา
หารค่าศักดิ์สิทธิ์ และจบลงด้วยการฝังพระศพของพระองค์ในสวนโดยโยเซฟแห่ งอาริ
มาเธี ย และการวางทหารยามเฝ้ าที่ ฝัง พระศพของพระองค์ ในระหว่า งที่ อ่า นนั้น ผู ้
ศรัทธาจะยืนถื อเทียนส่ องสว่างอันเป็ นสัญลักษณ์ ของทั้งพระสิ ริและความยิ่งใหญ่ที่
พระองค์มิได้ทรงสู ญเสี ยไปในช่วงที่ทรงทรมานและยังแสดงถึงความรักอันแรงกล้า
ที่เรามีต่อพระผูท้ รงช่วยให้รอดของเรา
ในวันศุ กร์ ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ จะมี เพลากษัต ริ ย์ Royal Hours แต่ จะไม่ มีพิธี กรรม
เนื่องจากในวันนี้พระองค์ทรงมอบพระองค์เองเป็ นเครื่ องบูชา
พิธีสวดช่ วงค่า มี ข้ ึนในชัว่ โมงที่ เก้าของวัน (บ่ายสามโมง) ซึ่ งเป็ นเวลาที่
พระเยซูคริ สต์สิ้นพระชนม์บนกางเขน ในพิธีน้ ีจะราลึกถึงการอัญเชิญพระองค์ลงจาก
กางเขนและการฝังพระศพของพระองค์
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เมื่อร้องเพลงสวดสรรเสริ ญ troparion ว่า “โยเซฟขุนนางได้อญั เชิญพระกาย
อันบริ สุทธิ์ ยิ่งของพระองค์ลงจากไม้...” ผูน้ าพิธี (clergy) จะนา ผ้ าตราสั ง (ภาพ
ไอคอน) ของพระคริ สต์ ที่ ป ระทับ ในหลุ ม ฝั ง พระศพ (ภาษารั ส เซี ย เรี ยกว่ า
“Plaschanitsa” ส่ วนภาษากรี กเรี ยกว่า “Epitaphion” ขึ้นมาไว้บนโต๊ะพระแท่น Holy
Table ซึ่ งเป็ นเสมือนหนึ่งกลโกธา และนาออกจากโต๊ะพระแท่นไปไว้ที่กลางโบสถ์
โดยมี เ ที ย นและก ายานน าขบวน ผ้า ตราสั ง จะถู ก น าไปวางไว้บ นที่ ต้ ัง ที่ จ ัด ไว้
โดยเฉพาะซึ่ งคล้ายหลุมฝั งพระศพ บรรดาพระสงฆ์และทุกคนที่ อยู่ที่นนั่ จะคารวะ
เบื้องหน้านั้นและจูบภาพตรงบาดแผลของพระผูท้ รงช่ วยให้รอด ได้แก่พระสี ขา้ งที่
ทรงถูกแทงและรอยตะปูที่พระหัตถ์และพระบาททั้งสองข้าง
ผ้าตราสังจะถูกวางไว้ในโบสถ์เป็ นเวลาสามวันนับตั้งแต่บ่ายวันศุกร์ วันเสาร์
และจนถึงยามแรกในวันอาทิตย์ อันเป็ นการราลึกถึงระยะเวลาที่พระคริ สต์ประทับใน
หลุมฝังศพเป็ นเวลาสามวัน

วันเสาร์ ศักดิ์สิทธิ์
พิธีในวันเสาร์ ศกั ดิ์สิทธิ์ น้ นั อุทิศเพื่อการราลึกถึง ช่ วงเวลาที่เหลืออยู่ของพระ
คริสต์ “พระองค์ประทับในหลุมฝังพระศพก็แต่เพียงพระกาย แต่ประทับในอเวจีดว้ ย
พระวิญญาณของพระองค์ในฐานะที่ ทรงเป็ นพระเจ้า และประทับในวิมานร่ วมกับ
พวกโจร และประทับบนบัลลังก์ร่วมกับพระบิดาและพระจิตเจ้า พระองค์ทรงเติ ม
เต็มทุกสิ่ ง ข้าแต่พระคริ สต์ผทู ้ รงหาใดเปรี ยบมิได้” และจบลงด้วย การกลับคืนพระ
ชนมชี พจากหลุมฝังพระศพของพระผู้ทรงช่ วยให้ รอด
ในพิ ธี ส วดช่ ว งเช้า ของวัน เสาร์ ศ ัก ดิ์ สิ ท ธิ์ นั้น ภายหลัง จากบทเพลงมหา
สรรเสริ ญ Great Doxology แล้ว พระสงฆ์จะนาผ้าตราสังออกจากโบสถ์พร้อมร้อง
เพลงสวด “พระเจ้าผูท้ รงศักดิ์ สิ ทธิ์ ...” ดังเช่ นในพิธีฝังศพทัว่ ไป ทุ กคนจะร่ วมเดิ น
ตามผ้าตราสังที่ถูกนาไปแห่รอบโบสถ์เพื่อเป็ นการราลึกถึงพระคริ สต์ที่เสด็จลงไปใน
นรกและชัยชนะของพระองค์เหนือนรกและความตาย หลังจากที่ผา้ ตราสังถูกนากลับ
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เข้ามาในโบสถ์แล้วก็จะถูกนาไปยังโต๊ะพระแท่นผ่านทางประตูกษัตริ ยท์ ี่เปิ ดไว้อนั
เป็ นสัญลักษณ์ ว่าพระผูท้ รงช่ วยให้รอดมิ ได้ทรงพรากไปจากพระบิดา และว่าโดย
อาศัยพระทรมานและการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์น้ นั พระองค์ได้ทรงเปิ ดประตู
สวรรค์ข้ ึนอีกครั้ง ในช่วงนี้ เองคณะนักร้องประสานเสี ยงจะร้องเพลงสวดว่า “เมื่อโย
เซฟขุนนาง...”
ครั้นเมื่อผ้าตราสังถูกนามาวางไว้บนหลุ มฝั งพระศพที่กลางโบสถ์แล้ว จะมี
การกล่ าว บทภาวนาขอพระเมตตา litany และอ่านคาพยากรณ์ ของประกาศกเอเซเคียลเกี่ยวกับการกลับคืนชี พของผูต้ าย โดยในจดหมายของอัครสาวกได้สอนผูม้ ี
ความเชื่ อว่าพระเยซู คริ สต์ทรงเป็ นปั สกาที่แท้จริ งเพื่อเราทั้งมวล ส่ วนในพระคัมภีร์
สารก็ช้ ี ให้เห็ นว่ามหาปุโรหิ ตพัวพันกับการยินยอมให้ปิลาตวางยามเฝ้ าหลุมฝั งพระ
ศพและปิ ดไว้อย่างแน่นหนา
พิธีกรรม ศักดิ์สิทธิ์ ในวันนี้ จะช้ากว่าวันอื่น ๆ ของทั้งปี และมีข้ ึนร่ วมกับการ
ร้องเพลงสวดสรรเสริ ญช่วงค่า
หลังจากการเข้าประตูกษัตริ ยค์ รั้งที่หนึ่ ง Vespers Entry ก็มีการร้องบทขับ
ขาน “ข้าแต่องค์แสงสว่างอันสู งส่ ง...” แล้วจะต่อด้วยการอ่านบทจากพันธสัญญาเดิม
สิ บห้ าบท ซึ่ งเกี่ยวกับนิมิตและการพยากรณ์เรื่ องพระเยซู คริ สต์ทรงช่วยมนุ ษยชาติให้
รอดโดยอาศัยพระมหาทรมานและการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์
หลังจากอ่านบทอ่านดังกล่าวรวมทั้งจดหมายของอัครสาวกแล้วก็เป็ นการ
เฉลิ มฉลองก่อนการกลับคื นพระชนมชี พของพระคริ สต์ โดยคณะนักร้ องประสาน
เสี ยงค่อย ๆ เริ่ มร้องเพลงสวดว่า “โปรดเสด็จมาเถิด ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงพิพากษา
โลก เพราะพระองค์จกั ทรงสื บทอดท่ามกลางมวลมนุ ษย์...” พร้อมกันนั้น จะเปลี่ยน
ผ้าคลุมทั้งที่โต๊ะพระแท่นและทัว่ โบสถ์จากสี ดาเป็ นสี ขาวทั้งหมด การเปลี่ยนดังกล่าว
เป็ นสัญลักษณ์ของเหตุการณ์ยามเช้าตรู่ “ขณะที่ฟ้ายังมืดอยู”่ ที่บรรดาผูถ้ ือเครื่ องหอม
แลเห็ นทู ต สวรรค์ส วมใส่ อาภรณ์ เจิ ดจ้า ทรงป่ าวประกาศด้วยความยินดี เรื่ องการ
กลับคืนพระชนมชีพของพระคริ สต์
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บัดนี้ สังฆานุกรแต่งกายด้วยอาภรณ์เจิดจ้าเหมือนทูตสวรรค์ก็ออกมาที่กลาง
โบสถ์และยืนเบื้องหน้าผ้าตราสังพร้อมอ่านพระคัมภีร์สารที่ป่าวประกาศการกลับคืน
พระชนมชีพของพระคริ สต์แก่มวลมนุษย์
พิธีกรรมศีลมหาสนิ ท ของนักบุญวาสิ ลีผยู ้ ิ่งใหญ่ดาเนิ นต่อไปตามขั้นตอน
ปกติ โดยแทนที่จะร้องเพลงสรรเสริ ญ ของทูตสวรรค์เฮรู วิม เราจะร้องว่า “ขอให้เนื้ อ
หนังที่ตอ้ งดับสู ญจงสงบ” และแทนที่จะร้ องว่า “สมควรยิ่งต่อการสรรเสริ ญ...” เรา
จะร้ องว่า “อย่างร่ าไห้เพื่อลูกเลย ข้าแต่พระมารดา โปรดทอดพระเนตรในหลุ มฝั ง
พระศพเถิด ด้วยว่าพระบุตรของท่าน...” และร้องเพลงสวดช่วงท้ายศีลมหาสนิทตอน
หนึ่ งว่า “พระองค์ทรงตื่นขึ้นมาเหมือนคนที่นอนหลับไป และทรงลุกขึ้นมาเพื่อทรง
ช่วยเรา”
หลังจากพิธีกรรมศีลมหาสนิทจะเป็ นการ อวยพรขนมปั งและเหล้ าองุ่น เพื่อ
เลี้ยงบรรดาผูส้ วดภาวนา หลังจากนั้นไม่กี่ชวั่ โมงจะเป็ นการอ่านหนังสื อสารกิจการ
ของอัครสาวก (Acts of the Apostles) โดยเริ่ มขึ้นในโบสถ์และดาเนิ นต่อไปจนเริ่ ม
บทภาวนาช่วงดึก (Midnight Office)
บทภาวนาช่ วงดึ ก Midnight Office จะมี ข้ ึ นหนึ่ งชัว่ โมงก่ อนเที่ ยงคื น ซึ่ ง
ในช่ วงนี้ จะมีการอ่าน พระบัญญัติธิคุณของวันเสาร์ ยิ่งใหญ่ the Canon of Great
Saturday และในตอนท้ายพิธีจะค่อย ๆ เคลื่อนผ้าตราสัง จากกลางโบสถ์นาไปไว้ที่
โต๊ะพระแท่นโดยผ่านประตูกษัตริ ยแ์ ละนาไปวางไว้ที่ โต๊ะพระแท่นและจะยังคงไว้
เช่นนั้นจนถึงคราวที่พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์เพื่อเป็ นการราลึกถึงระยะเวลาสี่ สิบวันที่
พระเยซู คริ สต์ประทับบนโลกหลังจากการจากที่พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชี พ
ขึ้นมา
บัดนี้ ผูศ้ รัทธาเฝ้ ารอด้วยความเทิ ดทูนให้ถึงยามเที่ยงคืนซึ่ งเป็ นการเริ่ มต้น
ของ ความรื่ นเริ งเปี่ ยมสุ ขแห่ งปั สกาในการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดเนื่องจากพระ
เยซู คริสต์ พระเจ้ าผู้ทรงช่ วยเราให้ รอดได้ ทรงกลับคืนพระชนมชี พขึน้ มาแล้ว
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ความรื่ นเริ งแห่งปั สกานี้เป็ นความปิ ติยินดีอนั สู งส่ งที่มิอาจมีสิ่งใดในโลกที่
เหมื อนหรื อทัดเที ย มได้ นั่นคื อความรื่ นเริ งอันไม่ มี ที่สิ้ นสุ ดและพระพรแห่ ง ชี วิต
นิ รันดร ซึ่ งเป็ นความรื่ นเริ งที่พระองค์ตรัสไว้เมื่อครั้งที่รับสั่งว่า หั วใจของเจ้ าจะปิ ติ
ยินดี และความรื่ นเริ งของเจ้ านั้นจะไม่ มีผ้ ใู ดเอาไปจากเจ้ าได้ (ยอห์น 16:22)
พระคริสต์ ทรงคืนพระชนม์

พิธีฉลองปัสกา – การกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์ อย่ าง
รุ่งโรจน์

ค าว่า ปั ส กา ในภาษาฮี บ รู ห มายถึ ง “ผ่า น” หรื อ “การปลดปล่ อ ย” โดยที่
ชาวยิวนั้นเฉลิ มฉลองปั สกาในพันธสัญญาเดิ มเพื่อเป็ นการราลึ กถึ งการปลดปล่ อย
บรรพบุรุษของตนจากการที่ถูกอียิปต์จบั เป็ นทาส ส่ วนคริ สตชนเฉลิมฉลองปั สกาใน
พันธสัญญาใหม่เพื่อฉลองการปลดปล่ อยมวลมนุ ษ ยชาติ โดยอาศัยพระเยซู ค ริ ส ต์
เพื่อให้รอดพ้นจากการตกเป็ นทาสของความชัว่ ร้ายและฉลองการที่พระองค์ประทาน
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ชี วิตและพระพรอันเป็ นนิ รันดร์ แด่ เรา ปั สกาโดยอาศัยพระพรที่ เราได้รับผ่านการ
กลับคื นพระชนมชี พของพระคริ สต์น้ นั เป็ นการเฉลิ มฉลองแห่ งการเฉลิ มฉลองทั้ง
ปวงและเป็ นชัย ชนะแห่ ง ชัย ชนะทั้ง ปวง จึ ง ได้มี พิ ธี ก รรมที่ มี ค วามสง่ า งามและ
เคร่ งครัดเป็ นพิเศษ
บรรดาผูศ้ รัทธาที่ แต่งกายด้วยเสื้ อผ้าสี สันสดใสเพื่อการเฉลิ มฉลองนั้นจะ
หลัง่ ไหลเข้ามาในโบสถ์ก่อนเที่ยงคืนตั้งแต่เนิ่ น ๆ และเฝ้ ารอการฉลองปั สกาที่ใกล้
เข้ามาด้วยความสารวม สงฆ์ผปู้ ระกอบพิธี (clergy) จะสวมเสื้ อคลุมอันเป็ นอาภรณ์ที่
สดใสที่ สุ ด โดยเวลาก่ อนเที่ ย งคื นจริ ง นั้น จะมี ก ารตี ระฆัง รั วกึ ก ก้องเพื่อเป็ นการ
ประกาศว่าช่ วงเวลาอันสาคัญแห่ งการเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชี พของพระ
คริ สต์ผูท้ ี่ทรงนาความสว่างได้มาถึงแล้ว สงฆ์ผปู้ ระกอบพิธี ทุกท่านจะออกมาจาก
พระแท่นพร้อมกางเขน เทียน และกายาน เปรี ยบได้กบั ผูถ้ ือเครื่ องหอมที่ออกเดินทาง
มายังหลุมฝังพระศพตั้งแต่เช้ามืด จากนั้น สงฆ์ผปู้ ระกอบพิธี พร้อมด้วยผูค้ นจะเดิน
เวียนฉลองรอบโบสถ์และร้องเพลงสวดสรรเสริ ญว่า “การกลับคืนพระชนมชี พของ
พระองค์ ข้ าแต่ พระคริ สต์ ผ้ ูทรงช่ วยให้ รอด บรรดาทูตสวรรค์ แซ่ ซ้องร้ องสรรเสริ ญ
บนสรวงสวรรค์ พวกเราทั้งหลายบนโลกขอถวายพระเกียรติแด่ พระองค์ ด้วยหัวใจ
อันบริ สุ ทธิ์ ” ระหว่า งที่ เดิ น เวียนฉลองรอบโบสถ์ น้ ันเสี ย งระฆังแห่ ง ปั ส กาจะดัง
ขึ้นมาจากบนหอสู งอันเปรี ยบได้กบั สวรรค์ ทุกคนที่มาสวดภาวนาจะเดิ นถื อเที ยน
ส่ องสว่างอันแสดงถึ งความยินดี จากวิญญาณของพวกเขาที่ มีต่อการเฉลิ มฉลองอัน
รุ่ งโรจน์น้ ี
ขบวนแห่ จะหยุดที่ ป ระตู ทางทิ ศตะวันตกของโบสถ์ที่ ปิดไว้เปรี ยบได้ก ับ
เวลาในขณะที่ กาลังจะเปิ ดหลุ มฝั งพระศพของพระคริ สต์ ตรงนี้ เองที่ พระสงฆ์ใ น
ลาดับสมณศักดิ์สูงสุ ดอันเปรี ยบดัง่ ทูตสวรรค์ที่ประกาศการกลับคืนพระชนมชี พของ
พระคริ สต์แก่บรรดาผูถ้ ือเครื่ องหอมที่หลุมฝั งพระศพก็จะประกาศถ้อยคาแห่ งความ
ยินดี ในพระคัมภี ร์เป็ นคนแรกว่า “ พระคริ สต์ ทรงคืนพระชนม์ ชีพจากความ

มรณา ทรงมีชัยชนะเหนือความมรณา และทรงประทานชี วิตแก่ ผู้ตายที่อยู่
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ในหลุมศพ” ฃทั้ง สงฆ์ผปู้ ระกอบพิธี และคณะนักร้องประสานเสี ยงจะขับขานตาม
ข้างต้นสามครั้ง
จากนั้นพระสงฆ์ผปู้ ระกอบพิธี clergyman ที่เป็ นประธานจะประกาศถ้อยคา
พยากรณ์ ในอดี ตกาลของกษัตริ ยผ์ ทู ้ รงศักดิ์ สิทธิ์ ว่า “พระเจ้าจะทรงเสด็จขึ้นมาและ
ทรงทาให้เหล่าศัตรู ของพระองค์แตกพ่ายไป...” แล้วทุกคนจะขานรับทุกถ้อยคาใน
บทสดุดีวา่ “พระคริ สต์ทรงคืนพระชนม์ชีพ...”
จากนั้นจะเปิ ดประตู แล้วทุ กคนที่ ม าชุ ม นุ ม เหมื อนที่ ค รั้ งหนึ่ ง บรรดาผูถ้ ื อ
เครื่ องหอมและอัครสาวกเคยมาชุ มนุ มก็เข้าไปในโบสถ์ถือเทียนและโคมสว่างโชติ
ช่วงและขับขานด้วยความยินดีวา่ “พระคริ สต์ทรงคืนพระชนมชีพ...!”
พิธีสวดช่ วงเช้าในการกลับคื นพระชนมชี พนั้นประกอบด้วยลาดับแรกคื อ
บทเพลงสรรเสริ ญของสารบท the Paschal canon ของนักบุญยอห์นแห่ งดามัสคัส
โดยแต่ละท่อนของสารบท canon นี้ จะลงท้ายด้วยบทเพลงสรรเสริ ญแห่ งชัยชนะว่า
“พระคริ สต์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ” ในระหว่างการสวดสารบท canon นี้ พระสงฆ์
ผูป้ ระกอบพิธี clergy แต่ละท่านจะถื อกางเขนและเทียน นาหน้าโดยผูถ้ ือเทียนเดิน
รอบโบสถ์ที่ทุกคนต่างทักทายกันด้วยความศรัทธาและความยินดีวา่ “พระคริ สต์ทรง
คืนพระชนมชีพ!” แล้วผูศ้ รัทธาทุกคนจะขานรับเสี ยงดังว่า “ทรงคืนพระชนม์น้ นั เป็ น
จริ ง!” การที่ สงฆ์ผปู้ ระกอบพิธี clergy ละออกมาจากโต๊ะพระแท่นอีกครั้ง นั้นเป็ น
การราลึกถึงการปรากฏพระองค์ของพระองค์ต่อสานุ ศิษย์ของพระองค์ภายหลังการ
กลับคืนพระชนมชีพ
หลังจากที่ร้องเพลงสรรเสริ ญว่า “...ขอเราโอบกอดกันไว้ ขอเราเรี ยกกันว่ าพี่
น้ อง แม้ ว่าเขาเกลียดเรา ขอเราอภัยให้ ทุกสิ่ งเนื่องในโอกาสการทรงกลับคื นพระชนม
ชี พ...” แล้วผูศ้ รัทธาทุกคนจะเริ่ มทักทายกันว่า “พระคริ สต์ ทรงคื นพระชนมชี พ!...”
และตอบว่า “ทรงคื นพระชนม์ นั้นเป็ นจริ ง !”” พวกเขาจะจุมพิตและแลกไข่ปัสกากัน
อันเป็ นสัญลักษณ์ของการกลับเป็ นขึ้นมาจากหลุมฝังศพ การคืนชี วิตจากห้วงลึกโดย
อาศัยอานาจของพระเจ้าผูท้ รงสรรพานุภาพ
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จากนั้นจะเป็ นช่ วงอ่าน บทเทศน์ ของนักบุญยอห์ นวาจาทอง (คริ โซสตอม)
ซึ่ งเริ่ มต้น ว่ า “หากผู้ ใ ดมี ศ รั ทธาแก่ ก ล้ า และรั กพระเจ้ าแล้ ว ขอเขาจงยิ น ดี ต่ อ
ความชอบนี ้และต่ อชั ยชนะอันรุ่ งเรื อง...” นักบุ ญยอห์ นเรี ยกให้ทุกคนยินดี ดงั ที่ ว่า
“พวกท่ าน ทั้งคนรวยและคนจน จงร่ วมยินดีกันเถิด ท่ านผู้สงบเสงี่ ยมและเฉยชา จง
เชิ ดชูวนั นี ้ ท่ านที่ได้ อดอาหารและท่ านที่ไม่ ได้ อด จงดีใจเถิดวันนี ้...
“ขอท่านอย่าร่ าไห้ที่ได้กระทาผิดเลย เพราะท่านได้รับการอภัยที่หลัง่ ริ นมา
จากหลุมฝังพระศพ ขอท่านอย่ากลัวความตายเลย เพราะความตายของพระผูท้ รงช่วย
ให้รอดนั้นได้ปลดปล่อยเรา...”
และในตอนท้าย ท่านจะประกาศต่อเราอย่างเป็ นทางการถึงชัยชนะอันเป็ น
นิรันดร์ของพระคริ สต์เหนือความตายและนรก “ความตายเอ๋ ยภัยของเจ้าอยูท่ ี่ไหนเล่า
นรกเอ๋ ยชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนเล่า พระคริ สต์ทรงกลับคืนพระชนมชี พและทาลาย
เจ้า พระคริ สต์ทรงกลับคืนพระชนมชี พและปิ ศาจพ่าย พระคริ สต์ทรงกลับคืนพระ
ชนมชี พ และทู ตสวรรค์รื่นเริ ง ยินดี พระคริ ส ต์ทรงกลับคื นพระชนมชี พ และชี วิต
รุ่ งเรื องขึ้นมา พระคริ สต์ทรงกลับคืนพระชนมชี พและไร้ผตู ้ ายในหลุ มฝังศพ (เพราะ
บัดนี้ความตายไม่ใช่จุดจบถาวรแต่เป็ นเพียงสถานภาพชัว่ คราว) เพราะพระคริ สต์ทรง
กลับ คื น ขึ้ น มาจากผู ้ต ายเป็ นคนแรกในหมู่ พ วกเขาที่ ห ลับ ไป พระสิ ริ แ ละพระ
อาณาจักรจงเป็ นของพระองค์ตราบนานเท่านาน อาเมน”
ทันทีหลังจากพิธีสวดช่วงเช้าก็จะเป็ นการเฉลิมฉลองบทสรรเสริ ญเพลาและ
พิธีศีลมหาสนิท (the Hours and Liturgy) โดยจะเปิ ดประตูทุกบานของห้องพระแท่น
บู ช า โดยจะเปิ ดในช่ วงเริ่ ม พิ ธี และจะไม่ มี ก ารปิ ดประตู ตลอดทั้ง สั ป ดาห์ อนั เป็ น
สัญลักษณ์ ว่าพระคริ สต์ได้ทรงเปิ ดประตูสู่อาณาจักรสวรรค์นิรันดร ในพิธีจะมีการ
อ่านพระวรสารแห่ งพระคัมภีร์ (section) ที่หนึ่ งของนักบุญยอห์นนักเทววิทยา ซึ่ ง
ขึ้นต้นว่า “ในช่ วงแรกเริ่ มนั้นมีพระวาจา และพระวาจานั้นสถิ ตอยู่กับพระเจ้ า และ
พระวาจานั้นคือพระเจ้ า... ซึ่ งเป็ นการบรรยายถึงความสู งส่ งของพระผูท้ รงกอบกู้ หาก
พิธีกรรมกระทาโดยพระสงฆ์หลายท่านแล้วก็จะมีการอ่านพระคัมภีร์สารเป็ นภาษา
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ต่าง ๆ อันเป็ นสัญลักษณ์ของ “การประกาศ” เรื่ องพระเจ้า “เสด็จมา” ยังคนทุกคนบน
แผ่นดินโลก
ก่อนพิธีกรรมสิ้ นสุ ดนั้นจะมีการเสกขนมปังปัสกาหรื อที่ใช้ในการแห่ งฉลอง
รอบโบสถ์ (Artos ) และแจกจ่ายให้ผศู ้ รัทธาในวันเสาร์ รุงโรจน์ ( Bright Saturday)
หลังจากพิธีกรรมโดยถือเป็ นพระพรปัสกา
ทันทีหลังจากพิธีกรรมปั สกา และรวมถึงบางช่วงในระหว่างพิธีสวดช่วงเช้า
และพิธีกรรมก็จะมีสงฆน้ ามนต์แก่เค็กปัสกา เค็กเนยปัสกา ไข่ เนื้ อ และไวน์ เพื่อเป็ น
อาหารปัสกาให้ผศู้ รัทธาใช้รับประทานในวันเฉลิมฉลองนั้น
หลัง จากพิ ธี ก รรมบู ช าศี ล มหาสนิ ท ระหว่า งสั ป ดาห์ รุ่ง โรจน์ หรื อ Bright
Week แต่ละครั้งจะมีการอัญเชิ ญกางเขนแห่ งพระคริ สต์ไปเวียนรอบโบสถ์อย่างมีชยั
พร้อมเสี ยงระฆัง ที่จริ งแล้วตลอดทั้งสัปดาห์จะมีการตีระฆังให้ได้บ่อยที่สุดเพื่อเป็ น
การแสดงถึ งความรื่ นเริ งยินดี ของผูศ้ รัทธาและเพื่อเป็ นการเฉลิ มฉลองชัยชนะของ
พระเยซู คริ สต์เหนื อความตายและนรก ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการย้ าถึ งความยินดี น้ ี พระอัคร
บิดรแห่ งศาสนจักร (the Holy Fathers) จึงตั้งกฎว่าห้ามคุกเข่าและหมอบนมัสการใน
โบสถ์นบั ตั้งแต่วนั แรกของปั สกาจนกระทัง่ ถึงพิธีสวดช่วงค่าในช่วงเพนเทคอสต์
พระสงฆ์ที่เป็ นประธานจะเฉลิมฉลองปั สกาวันที่หนึ่ งด้วยการสวมเสื้ อคลุ ม
ที่ดีที่สุด หลังจากพิธีสวดช่วงค่าจะมีการอ่านพระวรสารในข้อความที่บรรยายถึงการ
ปรากฏพระองค์ของพระเยซูคริ สต์ต่อเหล่าอัครสาวกในช่วงค่าวันแรกที่พระองค์ทรง
กลับคืนพระชนมชีพจากความตาย (ยอห์น 29:19-25)
วันอังคารแรกหลังจาก สัปดาห์รุ่งโรจน์ หรื อ Bright Week นั้น เพื่อให้ผทู ้ ี่
ตายไปแล้วโดยหวังจะได้รับ การคืนชี พถ้ วนหน้ า ได้ร่วมยินดี เนื่ องในการกลับคื น
พระชนมชีพของพระคริ สต์ พระศาสนจักรจึงได้จดั ให้มีการราลึกถึงผูต้ ายเป็ นพิเศษ
โดยภายหลังพิธีกรรมจะมีพิธีสวดราลึกและวิงวอนขอพระเจ้าต่อผูว้ ายชนม์ (Service
of Remembrance and Intercession) หรื อ Pannykhida เมื่อผูศ้ รัทธาได้ดาเนินการตาม
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ธรรมเนี ยมดั้งเดิมของพระศาสนจักรแล้วก็จะไปเยือนหลุมฝังศพของญาติพี่นอ้ งของ
ตนในวันนี้
การร้ องเพลงสวดปั ส กาจะมี ข้ ึ นในโบสถ์ไ ปจนกระทัง่ ถึ ง วันฉลอง พระ
คริสต์ เสด็จขึน้ สวรรค์ ซึ่ งจะมีข้ ึนในวันที่สี่สิบหลังปั สกา

พิธีเฉลิมฉลองเพนเทคอสต์ – วันพระตรีเอกานุภาพเจ้ า

การเฉลิมฉลองพระตรี เอกนุ ภาพเรี ยกว่าเพนเทคอสต์เพราะพระจิตเจ้าเสด็จ
ลงมายังบรรดาพระอัครสาวกในวันที่หา้ สิ บภายหลังจากการกลับคืนพระชนมชีพของ
พระคริ สต์ การฉลองเพนเทคอสต์ของชาวคริ สต์มีสองวาระ วาระหนึ่ งคือเพื่อถวาย
พระเกียรติแด่ พระตรีเอกนุภาพเจ้ า และอีกวาระหนึ่ งคือเพื่อถวายพระเกียรติแด่ พระ
จิตเจ้ า ซึ่ งได้เสด็จลงมาปรากฏแก่ บรรดาพระอัครสาวกและทรงประทับตราพันธ
สัญญาใหม่นิรันดรของพระเจ้าแด่มนุษยชาติ
วันแรกของเพนเทคอสต์ ซึ่ งมักเป็ นวันอาทิตย์ ก่อนอื่นใดพระศาสนจักรจะ
อุทิศแก่ พระสิ ริร่ ุ งโรจน์ แห่ งพระตรีเอกนุภาพเจ้ า ดังนั้นจึงเป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปว่า
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เป็ นวันพระตรี เอกนุภาพเจ้า ส่ วนวันที่สองนั้นจะอุทิศให้แก่ พระสิ ริร่ ุ งโรจน์ แห่ งพระ
จิตเจ้ า จึงเรี ยกว่าวันพระจิตเจ้า
ในการเฉลิมฉลองพระจิตเจ้านั้น พระศาสนจักรจะเริ่ มต้นด้วยพิธีสวดช่วงค่า
ในวันพระตรี เอกนุ ภาพ ในช่ วงพิธีสวดนี้ ผูม้ าชุ มนุ มทั้งหมดจะคุ กเข่าและจะมี การ
อ่านบทภาวนาแสดงความเสี ยใจที่ได้กระทาบาปสามบทซึ่ งเขียนขึ้นโดยนักบุญวาสิ ลี
ผูย้ ิ่งใหญ่ เราอาศัยบทภาวนาดังกล่ าวในการสารภาพบาปของเราต่อพระบิ ดาแห่ ง
สวรรค์และเราวิงวอนขอพระเมตตาเพื่อเห็ นแก่การเสี ยสละอันยิ่งใหญ่ของพระบุตร
ของพระองค์ และเรายัง ทู ล ขอพระเยซู ค ริ ส ต์ เ จ้า เพื่ อ ทรงประทานพระวิญ ญาณ
ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้วญ
ิ ญาณของเรารู ้แจ้งและหนักแน่น สุ ดท้ายเราสวดภาวนาเพื่อบรรพ
บุรุษและพี่น้องของเราที่ตายไปเพื่อให้พระองค์ทรงรับพวกเขาไว้ ให้พกั ผ่อนในที่
แสงสว่างแห่งพระพักตร์ ของพระองค์สาดส่ องถึง
ในวันฉลองนี้ เป็ นธรรมเนี ย มที่ จะนากิ่ งไม้และดอกไม้มาประดับ อาคาร
โบสถ์และบ้านเรื อนและจะมีการยืนถือดอกไม้ในโบสถ์ การตกแต่งบ้านและโบสถ์
ด้วยพรรณไม้สดนั้นเปรี ยบประดัง่ เหมือนพลังแห่ งชี วิตของพระจิตเจ้าผูท้ รงบันดาล
ชีวติ และเป็ นการถวายผลผลิตแรกในฤดูใบไม้ผลิแด่พระองค์ดว้ ยความภักดี
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พิธีเฉลิมฉลองการเชิดชูกางเขนพระคริสต์

พิธีศกั ดิ์ สิทธิ์ ในวันนี้ แตกต่างจากวันอื่น ๆ เนื่ องจากตอนท้ายบทเพลงพระ
มหาสิ ริ the Great Doxology ในการสวดมนต์ตลอดเพลาคืนนั้นขณะที่ร้องเพลงสวด
สรรเสริ ญพระตรี เอกภาพ Trisagion พระสงฆ์ที่ทาหน้าที่ประธานจะอัญเชิญกางเขน
ศักดิ์ สิทธิ์ ประดับด้วยดอกไม้ออกมาจากพระแท่นและชู ช้ ึ นเหนื อศีรษะ ท่านจะเดิ น
ออกจากพระแท่นผ่านทางประตูทิศเหนื อโดยมีเทียนนาหน้า ท่านจะมายืนหน้าประตู
กษัตริ ยแ์ ละจุดนั้นเองท่านจะประกาศว่า “ขอเราจงเชื่อฟังพระปรี ชาญาณเถิด !” แล้ว
เชิญกางเขนไปประทับที่แท่นวางรู ปเคารพ analogion กลางโบสถ์
จากนั้นเป็ นการร้องเพลงสวดสรรเสริ ญ troparion ต่อกางเขนว่า “ข้าแต่พระ
เจ้า โปรดทรงช่วยประชากรของพระองค์เถิ ด...” ในขณะที่พระสงฆ์ร่วมกับสังฆานุ กรจะแกว่งกายานไปที่กางเขนสามรอบแล้วทุกคนที่ทาพิธีก็นมัสการกางเขนด้วยการ
หมอบลงคารวะสามครั้ งพร้ อมกับร้ องเพลงสวดว่า “ข้า แต่ พระองค์ ณ เบื้ องหน้า
กางเขนของพระองค์เราขอคานับ และต่อการทรงกลับคืนพระชนมชี พอันศักดิ์สิทธิ์
เราขอสรรเสริ ญ ” แล้ว ผูศ้ รั ท ธาก็ จ ะออกมาข้า งหน้า เพื่ อ หมอบนมัส การและจู บ
กางเขน โดยในระหว่า งการสั ก การะนี้ ค ณะนัก ร้ องจะร้ องเพลงสวดที่ มี เ นื้ อหาที่
บรรยายและถวายพระเกียรติแด่การทรงถูกตรึ งกางเขน
ในพิธีกรรมนั้น จะมี การร้ องเพลงสรรเสริ ญว่า “ณ เบื้ องหน้ากางเขนของ
พระองค์...” แทนการสวดสรรเสริ ญพระตรี เอกภาพ Trisagion และมี ก ารอ่ า น
จดหมายของนักบุ ญเปาโลถึ ง อัค รสาวกในข้อความที่ เกี่ ย วกับ กางเขนว่า การที่ จิต
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วิญญาณแตกสลายนั้นเป็ นความเขลา แต่การที่ได้รับการปกปั กรักษานั้นเป็ นพระฤทธานุ ภาพของพระเจ้า พระวรสารประจาวันจะสาธยายถึ งการตรึ งกางเขนพระ
คริ ส ต์ และเพื่ อ เป็ นการราลึ ก ถึ ง พระมหาทรมานและความการสิ้ นพระชนม์ข อง
พระองค์จึงได้กาหนดให้มีการ อดอาหารอย่างเคร่ งครัด
การเฉลิ ม ฉลองนี้ ราลึ ก ถึ ง วโรกาสที่ จกั รพรรดิ นีเฮเลน (ค.ศ. 326) ผูท้ รง
เปรี ยบได้กบั อัครสาวกทรงพบกางเขนอันบันดาลชี วิตและทรงคุณค่าของพระคริ สต์
นับตั้งแต่ศตวรรษที่เจ็ดเป็ นต้นมานั้นได้ถือว่าวันนี้เป็ นวันราลึกถึงการอัญเชิ ญกางเขน
อันบันดาลชี วิตกลับคื นมาจากชาวเปอร์ เซี ยโดยจักรพรรดิ เฮราคลี อสั แห่ งไบแซน
ไทน์ (ค.ศ. 629) ทั้งนี้ในการค้นพบและการอัญเชิ ญกางเขนกลับคืนนั้น อัครบิดรแห่ ง
คอนสแตนติ โนเปิ ลจึ ง ได้ท รงชู กางเขนขึ้ นสู งและหันกางเขนไปทั้งสี่ ทิศเพื่อให้ผู้
ศรัทธาที่มาชุ มนุ มฉลองได้มีโอกาสมองเห็นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และในเวลานี้ เองคริ สตชน
ที่มาชุ มนุ มจะหมอบลงคารวะด้วยความยาเกรงร้องว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงพระ
เมตตาเทอญ”

พิธีเฉลิมฉลองพระคริสต์ ทรงจาแลงพระกาย
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ในการฉลองนี้มีความพิเศษเนื่ องจากในตอนท้ายพิธีกรรม
จะมีการเสกอานวยพรต่อองุ่นและผลไม้อื่น ๆ ที่ผศู้ รัทธานามาที่โบสถ์
การเสกอานวยพรผลไม้ใ นการฉลองนี้ ก็ เพราะในกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม ซึ่ งเป็ น
ต้นแบบของเรานั้นเวลาที่ องุ่ นสุ กงอมก็จะถู กนาออกมาเสก อาศัยการเสกผลไม้น้ ี
พระศาสนจัก รสอนเราว่ า ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งในที่ ชุ ม นุ ม ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ นั้น จัก ต้อ งท าให้
ศักดิ์สิทธิ์ อุทิศแด่พระเจ้าและสิ่ งสร้างของพระองค์
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พิธีเฉลิมฉลองพระประสู ตขิ องพระคริสต์

ทุกปี คริ สตศาสนจักรเฉลิมฉลองวโรกาสพระประสู ติกาลของพระคริ สต์ใน
วันที่ 25 ธันวาคม (ตามตารางปฏิทินเดิม) และเพื่อให้การเฉลิมฉลองนี้ ทรงคุณค่ามาก
ขึ้น ผูศ้ รัทธาจะเตรี ยมพร้ อมโดยการ อดอาหารเป็ นเวลาสี่ สิบวัน ซึ่ งเรี ยกว่า การอด
อาหารในพระประสู ติกาลหรื อการอดอาหารของฟิ ลิป เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน
ถึง 24 ธันวาคม โดยวันก่อนวันฉลองนั้นยิ่งต้องอดอาหารอย่างเคร่ งครัด และมีการ
จัดเตรี ยมอาหารพิเศษแค่ช่วงท้ายของวันเท่านั้นซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นข้าวสาลีตม้ กับน้ าผึ้ง
หรื ออาหารอื่นสาหรับการถือศีลอดทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั แต่ละธรรมเนียม
วันก่ อนวันฉลองนั้นหากไม่ตรงกับวันเสาร์ หรื อวันอาทิ ตย์แล้ว จะมี เพลา
กษัตริ ย ์ Royal Hours และพอถึงประมาณเที่ยงวันจะเป็ นพิธีกรรมของนักบุญเบซิ ลผู้
ยิ่งใหญ่พร้ อมพิธีสวดช่ วงค่ า ส่ วนในวันฉลองจะมีพิธีกรรมของนักบุญยอห์น วาจา
ทอง (คริ สโซสตอม)
บทอ่านเพลา The Hours ที่มีในวันก่อนวันพระประสู ติกาลของคริ สต์น้ นั มี
ความพิเศษเพราะมีการ อ่ านพันธสั ญญาเดิม ทั้งยังมีการอ่าน จดหมายของอัครสาวก
และ พระวรสาร ด้วย ดังนั้นจึ งเรี ยกช่ วงนี้ ว่า เพลากษัตริ ย ์ Royal Hours เพื่อให้
แตกต่างจากพิธีบทอ่านเพลา the Hours ตามปกติ ชื่ อเรี ยกดังกล่าวนี้ ยงั บ่งบอกถึ ง
ธรรมเนียมของอาณาจักรไบเซนไทน์ของตน
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ภายหลังจากพิธีกรรมจะนาเทียนไปวางกลางโบสถ์หลังภาพไอคอนของการ
เฉลิมฉลอง และผูท้ าพิธีจะร้องเพลงสวดสรรเสริ ญ troparion ของการเฉลิมฉลองว่า
“ข้าแต่พระคริ สต์พระเจ้าของเรา พระประสู ติกาลของพระองค์ได้เป็ นแสงสว่างแห่ ง
ปั ญญาแก่โลก เพราะด้วยเหตุน้ นั เองดวงดาวได้สอนบรรดาผูท้ ี่นมัสการดวงดาวนั้น
ให้มานมัสการพระองค์ผูท้ รงเป็ นดวงอาทิ ตย์แห่ งความชอบธรรมและเพื่อให้รู้จกั
พระองค์ว่าทรงเป็ นรุ่ งอรุ ณจากสรวงสวรรค์ ข้าแต่พระเจ้า พระสิ ริจงมีแด่พระองค์”
จากนั้น ตามด้ว ยบทร้ อ งสดุ ดี kontakion ของการเฉลิ ม ฉลองว่า “วันนี้ พ ระนาง
พรหมจารี ยท์ รงให้กาเนิ ดพระองค์ผูท้ รงสาคัญยิ่ง และโลกได้ถวายถ้ าแด่พระองค์ผู ้
ทรงสู งส่ ง เหล่าทูตสรรค์และชุ มพาบาลถวายพระสิ ริแด่พระองค์ ทั้งดวงดาวนาทาง
นักปราชญ์มาเข้าเฝ้ าพระองค์ พระกุมารผูท้ รงเยาว์วยั และจะเจริ ญพระชนม์เป็ นพระ
เจ้าผูท้ รงเป็ นนิรันดรได้ทรงบังเกิดเพื่อเรา”
ถ้า วันก่ อนหน้าตรงกับ วันเสาร์ หรื อวันอาทิ ตย์แล้ว จะมี ก ารอ่ านบทเพลา
กษัตริ ย ์ Royal Hours ในวันศุกร์ โดยในวันนั้นเองจะมีพิธีกรรมบูชาศีลมหาสนิทของ
นักบุญยอห์นคริ สโซสตอมตามด้วยพิธีสวดช่ วงค่ า จากนั้นเป็ นการสดุ ดีพระคริ สต์
ส่ วนการอดอาหารตามหนัง สื อบัญญัติแห่ งศาสนจักร Typicon นั้นจะได้รับ การ
ยกเว้นเพื่อว่าหลังจากพิธีกรรมก่อนค่าจะได้สามารถรับประทานขนมปั งชี้นเล็ก ๆ ได้
การสวดภาวนาฉลองเย็นเริ่ มต้นด้วยภาวนามหาราตรี Great Compliance ซึ่ ง
จะมีการร้องเพลงสรรเสริ ญแห่งชัยชนะของอิสยาห์วา่ “พระเจ้าสถิตอยูก่ บั เรา ชนชาติ
ทั้งหลายเอ๋ ย จงรู ้ ไว้เถิ ดและจงยอมถวายตนเพราะพระเจ้าสถิ ตอยู่กบั เรา!” การร้อง
ซ้ าๆ ว่า “พระเจ้าสถิตอยูก่ บั เรา!” นั้นแสดงถึงจิตวิญญาณอันรื่ นเริ งของผูม้ ีความเชื่ อ
ซึ่ งตระหนักว่า อิมมานุ เอลผู้ป็นพระเจ้ า ประทับอยูท่ ่ามกลางพวกเขา เนื้ อหาส่ วนที่
เหลือของพิธีกรรมจะปรากฏใน บทสวดอีรามอส จาก บทสวดสารบท ที่วา่ “พระ
คริ สต์ทรงบังเกิด ขอท่านจงถวายพระสิ ริแด่พระองค์ พระคริ สต์เสด็จมาจากสวรรค์
ขอท่านจงมาเข้าเฝ้ าพระองค์ พระคริ สต์ประทับอยู่บนโลก ขอท่านจงเชิ ดชู ขอทัว่
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โลกจงร้องเพลงถวายพระองค์ และจงร้องเพลงด้วยความยินดีเถิดมนุ ษย์เอ๋ ย เพราะ
พระองค์ทรงพระสิ ริรุ่งโรจน์”

พิธีเฉลิมฉลองพระองค์ทรงรับบัพติศมา

การเฉลิ ม ฉลองนี้ เรี ยกอี ก ชื่ อ หนึ่ งว่ า การทรงปรากฎของพระเจ้ า
นุภ อันศักดิ์สิทธิ์ ยิ่ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระผูท้ รงช่วย
ให้รอดผูท้ รงศักดิ์ สิทธิ์ ซึ่ งบัดนี้ ได้ทรงเริ่ มพระราชกรณี ยกิ จในการทรงกอบกูน้ ้ นั ได้
ปรากฏพระองค์แล้ว
การเฉลิ มฉลองการรับบัพติ ศมาของพระองค์น้ นั มี ความคล้ายคลึ งกับการ
ฉลองพระประสู ติกาลของพระคริ สต์อยู่มากโดยวันก่อนวันฉลองนั้นจะมีการทาพิธี
เพลากษัตริ ย ์ Royal Hours
โดยเริ่ มต้นด้วยพิธีภาวนามหาราตรี Grreat Compliance สิ่ งที่สาคัญในการเฉลิมฉลอง
นี้คือการเสกเจิมน้ าซึ่ งจะกระทาสองครั้งและเรี ยกว่า พิธีกรรมเสกน้าครั้งใหญ่ Great
Blessing of Water เพื่อให้ต่างจากการเสกครั้งที่เล็กกว่า พิธีกรรมเสกน้ าครั้งย่อย
(Lesser Blessing) ที่สามารถกระทาในโบสถ์ในช่วงเวลาใดก็ได้ของปี
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การเสกครั้งแรกมีข้ ึนในวันก่อนวันฉลองที่ในโบสถ์ และครั้งที่สองมีข้ ึนใน
วันฉลองที่กลางแจ้งใกล้แม่น้ า ทะเลสาบ หรื อ บ่อน้ า ในอดี ตกาลนั้นการเสกครั้งที่
หนึ่งนั้นเป็ นการเฉลิมฉลองการรับบัพติศมาของผูร้ ับบัพติศมาครั้งแรก catechumens
และจากนั้นจะมี การราลึ กถึ งการรั บบัพติ ศมาของพระองค์ ส่ วนการเสกครั้ งที่สอง
คาดว่ามีที่มาจากการปฏิบตั ิของชาวคริ สต์ในกรุ งเยรู ซาเล็มสมัยโบราณ โดยในวันที่
ทาการจุ่มน้ าศักดิ์สิทธิ์ Theophany นั้นจะมีการเดินทางไปยังแม่น้ าจอร์ แดนเพื่อราลึก
ถึ ง การรั บ บัพติ ศมาของพระผูท้ รงช่ วยให้รอด ดัง นั้น เราจึ ง ยังคงเรี ยกการเดิ นแห่
กางเขนในการฉลองการจุ่ ม น้ า ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ Theophany “การเดิ นแห่ ไ ปยังแม่ น้า
จอร์ แดน”

ว่าด้ วยบรรพชิตและสานักอารามสงฆ์

คริ สตศาสนจักรยุคแรกนั้นผูศ้ รัทธาแทบทุกคนดาเนิ นชี วิตอันบริ สุทธิ์ และ
ศักดิ์ สิทธิ์ ดามพระวรสาร ผูศ้ รัทธาจานวนมากมุ่งมัน่ บาเพ็ญเพียรสู งสุ ด คนบางคน
ยอมสละทรัพย์สมบัติของตนเพื่อแจกจ่ายให้คนยากไร้ บางท่านเช่น พระมารดาพระ
เจ้า นักบุญยอห์นผูม้ าล่วงหน้า อัครสาวกเปาโล ยอห์น และ ยากอบ ต่างก็ปฏิญาณตน
เพื่อถือพรหมจรรย์และอุทิศตนเพื่อสวดภาวนา อดอาหาร ดารงชี วิตอย่างสมถะ และ
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ทางานหนักอย่างไม่หยุดหย่อน พวกเขาไม่ได้ปลี กตัวจากโลกแต่ยงั ใช้ชีวิตร่ วมกับ
เพื่อนมนุษย์ บุคคลเหล่านี้ ต่อมาเรี ยกว่าเป็ น ผู้บาเพ็ญพรต กล่าวคือ เป็ นผูท้ ี่มีกฎวินยั
ที่ถือปฏิบตั ิเป็ นพิเศษ (ภาษากรี กเรี ยกว่า askesis) เพื่อ ‚ฝึ กตน‛ ถวายแด่ อาณาจักร
สวรรค์
นับตั้งแต่ศตวรรษที่สามนั้น การแพร่ ขยายคริ สตศาสนาอย่างรวดเร็ วส่ งผล
ให้คริ สตชนดารงชีวติ ไม่เข้มงวดเหมือนก่อน บรรดาผูบ้ าเพ็ญพรตเริ่ มออกไปใช้ชีวิต
ตามถิ่นทุรกันดารและภูเขาซึ่ งอยูห่ ่ างไกลจากโลกและสิ่ งยัว่ เย้า พวกท่านดาเนิ นชี วิต
ทางจิตวิญญาณด้วยการบาเพ็ญตนอย่างเข้มงวด เราเรี ยกพวกผูบ้ าเพ็ญพรตที่ปลีกตน
จากโลกว่า นักพรต หรื อ ฤาษี ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ สานักสงฆ์ ต้องห่ างไกลจาก
สิ่ งยัว่ เย้าทางโลก
ชี วิต สงฆ์เป็ นวิถี ชี วิ ตส าหรั บ บุ ค คลที่ ค ดั สรรแล้วจานวนไม่ กี่ ค นที่ ไ ด้รั บ
กระแสเรี ยกอันเป็ นแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าจากภายในจิตใจที่ร่ าร้ องหาชี วิตสงฆ์
ซึ่ งเป็ นการอุทิศชี วิตทั้งสิ้ นของตนเพื่อรับใช้พระเจ้า ดังเช่นที่พระองค์เองได้ตรัสไว้
ว่า ‚ผูท้ ี่สามารถรับได้ ก็จงให้เขารับเถิด (มธ. 19:12)
นักบุญอธานาซี อัส กล่าวว่า ‚ชี วิตมีอยูส่ องรู ปแบบและสถานะ อย่างแรกคือ
ชี วิตสมรส อันเป็ นชี วิตตามปกติวิสัยของมนุ ษยชาติ อย่างที่สองคือความเป็ นเทวดา
และอัครทูต อันเป็ นสภาพพรหมจรรย์หรื อสภาพสงฆ์ซ่ ึ งสู งส่ งกว่าสิ่ งใด ๆ ไม่มีอีก
แล้ว ส่ วน ท่ า นนี ลัส แห่ งโสรา กว่าวว่า ‚นักบุ ญเป็ นเทพ หน้าที่ ข องท่ านคื อความ
เมตตาปราณี สันติสุข และการเสี ยสละเพื่อสรรเสริ ญพระเจ้า‛
ผูท้ ี่เข้าสู่ เส้นทางชีวติ พรมจรรย์สงฆ์ตอ้ งมีความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวในการ ‚ละ
ทิง้ ทางโลก‛ และละเว้นตนเองจากความฝักใฝ่ ทั้งปวงทางโลก และเพื่อ พัฒนาพลัง
ชี วิต ทางจิ ตวิญญาณที่อยู่ใ นตัว ทั้งนี้ ไม่ว่าอะไรก็ตาม พวกเขาจักต้องปฏิ บตั ิ ตาม
เจตจ านงของหนทางทางจิ ต วิ ญ ญาณของตน ละทิ้ ง ทรั พ ย์ส มบัติ ท้ งั ปวงของตน
รวมทั้งละทิง้ นามเดิมของตน นักบวชอุทิศชี วิตของตนเป็ นและบาเพ็ญภาวนาเพื่อ
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โลกเป็ นดัง่ มรณสั กขี โดยสมัครใจ ซึ่ งหมายถึ งชี วิตที่ละทิ้งตัวตน อยู่ห่างไกลโลก
และ ละตัวเองจากภาระและการตัตสิ นใจทั้งปวง
สานักอารามสงฆ์เองไม่ใช่ เป้ าหมายแต่เป็ นหนทางที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุดสู่
ชีวติ ทางจิตวิญญาณสู งสุ ด จุดมุ่งหมายของสานักสงฆ์คือการให้มีศีลธรรมและทางจิต
วิ ญ ญาณที่ ม ั่น คงเพื่ อ ปลดปล่ อ ยวิ ญ ญาณ ชี วิ ต สงฆ์น้ ัน เป็ นความพยายามในการ
บาเพ็ญอันยิง่ ใหญ่ที่สุดในการรับใช้ทางจิตวิญญาณแก่โลก นักบวชช่วยเหลือและเพื่อ
โลก หล่อเลี้ยงโลกด้วยจิตวิญญาณและเป็ นตัวแทนของโลก ซึ่ งหมายความว่าท่านนา
ชัยชนะแห่งการบาเพ็ญตนสวดภาวนาในการปกป้ องมาให้โลก
ประเทศอียิปต์เป็ นสถานที่กาเนิ ดสานักสงฆ์ โดยมี นักบุญอันโทนีผ้ ูยิ่งใหญ่
เป็ นบิดาและผูก้ ่อตั้ง ท่านได้ต้ งั สานักสงฆ์แห่ งการแยกตัวออกจากกันของพรต อัน
เป็ นสานักที่นกั บวชทุกคนใช้ชีวิตแยกตัวจากผูอ้ ื่นไปอาศัยอยูใ่ นกระท่อมหรื อในถ้ า
อุทิศตนในการอดอาหาร สวดภาวนา และทางานหนักเพื่อเลี้ยงตนและคนยากจนด้วย
การสานตะกร้ าและเชื อก ทุ กคนอยู่ใต้การนาทางโดยผูน้ าหรื อผูอ้ าวุโสคนหนึ่ งซึ่ ง
เรี ยกว่า อับบา หรื อ บิดา
ในช่ วงชี วิตของนักบุญอันโทนี น้ นั ยังได้มีการเริ่ มต้นพัฒนาชี วิตสงฆ์ในอีก
รู ปแบบหนึ่ งด้วย บรรดานักพรตอาศัยอยู่ในชุ มชนหนึ่ งร่ วมกันโดยแต่ละคนทางาน
ตามความถนัดและความสามารถเพื่อสวัส ดิ การร่ วมกันและอยู่ภายใต้กฎเดี ย วกัน
ชุมชนเช่นว่านี้เรี ยกว่า กลุ่มนักพรตแห่ งอารามสงฆ์ หรื อ อารามแห่ งสงฆ์ และเรี ยกเจ้า
สานักของสานักสงฆ์วา่ พระฮีกูแมนเจ้ าอาวาส หรื อ พระอาร์ ฮีมอนไดรฟ์ เจ้ าอาวาส
และผูท้ ี่ได้ก่อตั้งสานักสงฆ์แบบชุ มชนนี้ คื อปาโชมิอุสผูย้ ิ่งใหญ่ (Pachomius the
Great )
สานักสงฆ์แพร่ ขยายอย่างรวดเร็ วจากอี ยิปต์ไปยังเอเชี ย ปาเลสไตน์ ซี เรี ย
และยุโรปในที่สุด โดยในรัสเซี ยนั้น สานักสงฆ์มีข้ ึนแทบจะพร้ อม ๆ กับการรับเอา
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คริ สตศาสนา ผูก้ ่อตั้งสานักสงฆ์ในรัสเซี ยคือ นักบุญอันโทนีและนักบุญธีโอโดซี อัส
แห่งสานักสงฆ์ อารามแห่งถ้ าประจาเมืองเคียฟ (Kiev-Caves)
สานักอารามสงฆ์ใหญ่ ๆ ที่มีสมาชิ กพานักหลายร้อยท่านเรี ยกว่าอารามแห่ ง
สงฆ์ (lavras) สานักสงฆ์แต่ละแห่งมีระเบียบ ข้อบังคับ และข้อบังคับแห่ งอารามสงฆ์
(monastic typikon) ในการใช้ชีวิตของตนเอง นักบวชทุกท่านมีหน้าที่รับผิดชอบใน
งานด้านต่าง ๆ ซึ่ งตามข้อบังคับ นั้นเรี ยกว่าเป็ น การปฏิบัติตาม โดยสมาชิ กอาราม
สงฆ์เป็ นได้ท้ งั ชายและหญิงที่แยกกัน ซึ่ งต่างก็มีกฎเหมือนกันทุกประการ สาหรับอา
ราสงฆ์ของนักพรตหญิง (คอนแวนต์) นั้นมีมาแต่โบราณแล้ว
ผูท้ ี่ ปรารถนาจะเข้าสู่ ชีวิตนักพรตสงฆ์น้ นั ก่ อนอื่ นจะต้องผ่านช่ วงเวลาใน
การทดสอบความตั้งใจแน่ งแน่ ก่อนที่จะปฏิ ญาณตนโดยไม่อาจกลับคาได้ ผูท้ ี่ผ่าน
การทดสอบเบื้องต้นนั้นเรี ยกว่า นักพรตฝึ กหัด หากหลังจากผ่านการทดสอบในระยะ
ยาวและได้พิ สู จ น์ ว่า ตนจะเป็ นนัก พรตสงฆ์ไ ด้แ ล้วก็ จะได้แต่ ง ตัวในชุ ด เสื้ อคลุ ม
นัก บวชในบางส่ ว นและเริ่ ม ปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ในขั้น ตอนนี้ จะเรี ย กผูน้ ้ ัน ว่า ผ่ า นการ
ปฏิญาณตนเป็ นนักพรต (rassophore monks) ซึ่ งมีสิทธิ์ สวมชุ ดคลุมนักพรตสงฆ์
rasa และหมวกกามีลาฟก้า kamilavka เพื่อต่อไปพวกเขาจะได้รับการยืนยันยิ่งขึ้นถึง
หนทางที่ตนเลือกที่จะเป็ นพระหรื อชีอย่างเต็มรู ปแบบ
จุดประสงค์ของนักพรตสงฆ์ มีสองระดับ คือ รู ปแบบเล็ก (little schema)
และ รู ปแบบใหญ่ (great schema) โดยเมื่อแรกเข้าสานักสงฆ์ก็มีการประกอบพิธีเข้า
รับการปฎิญาณตนเป็ นนักพรตสงฆ์อย่างย่อย (profession to the lesser schema) ซึ่ ง
นักบวชหรื อชี จะกล่าวปฏิ ญาณเบื้องต้นและได้รับนามใหม่ และเมื่อถึ งขั้นตอนการ
ปลงผมนั้น นักบวชจะมอบกรรไกรแก่ พระฮีกแู มนเจ้าอาวาสแห่ งอาราม สามครั้งอัน
เป็ นสัญลักษณ์ของการตัดสิ นใจอย่างแน่วแน่ ครั้น พระฮีกูแมนเจ้าอาวาสแห่ งอาราม
รับกรรไกรเป็ นครั้งที่สามจากมือของผูท้ ี่จะเข้ารับการปลงผม ท่านจะตัดผมของผูน้ ้ นั
เล็กน้อยพร้ อมกล่าวขอบคุ ณพระเจ้าในพระนามแห่ งพระตรี เอกภาพอันศักดิ์ สิทธิ์ ยิ่ง
และอุทิศเขาเพื่อการรับใช้พระเจ้าอย่างสุ ดชีวติ
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บุคคลที่ได้รับการปฎิญาณตนเป็ นนักพรตสงฆ์อย่างย่อย (lesser schema) จะ
สวมผ้ากางเขน ซึ่งเป็ นผ้าสี่ เหลี่ยมจตุรัสผืนเล็กมีรูปกางเขนพระเจ้าและเครื่ องทรมาน
พระองค์ ชุ ดนักพรต และ เข็มขัด และ ชุ ดคลุมนักพรตสงฆ์ (mantia) ซึ่ งเป็ นเสื้ อ
คลุ มจีบยาวไม่มีปกและไม่มีแขนเสื้ อ ส่ วนบนศี รษะของเขาจะสวมหมวกนักพรต
หรื อ หมวกคามี ลาฟก้า ซึ่ งมี ผ้ าคลุมยาว และในมือของเขาจะรับมอบ สายประคา
(ภาษารัสเซี ยเรี ยกว่า chotki ส่ วนภาษากรี กเรี ยกว่า komvoskini) ซึ่ งเป็ นเชือกสี ดามีปม
เพื่อใช้นับสวดและคารวะ เครื่ องแต่งกายทั้งหมดนี้ มีความหมายเชิ งสัญลักษณ์ และ
เป็ นเครื่ องเตือนให้สมาชิ กสงฆ์ได้ระลึกถึงสัญญา ครั้นถึ งช่ วงท้ายพิธีนกั บวชใหม่ที่
เพิ่งได้รับการปลงผมจะได้รับมอบ กางเขน และ เทียน ซึ่ งเขาจะถือไว้ลอดพิธีกรรม
จนกระทัง่ พิธีศีลมหาสนิท
นักบวชที่รับการปฎิญาณตนเป็ นนักพรตสงฆ์เต็มตัว (Great Schema) นั้น
จะต้องปฏิญาณอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น นามของเขาจะถูกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ ง ทั้งยังมีการ
เปลี่ ยนแปลงด้านการแต่งกายด้วย โดยสวมกายด้วย ผ้ าคล้ องคอกางเขน (analav)
แทนผ้ากางเขน ซึ่ง ผ้าคล้องคอกางเขน นั้นเป็ นผ้าชนิ ดพิเศษคล้าย ผ้าอีเปตราฮีลคล้อ
งคอ พร้ อมด้วยกางเขนและค าจารึ ก และเขาจะไม่ ใ ช้หมวกนัก พรต แต่ จะรั บ เอา
หมวกนักพรตสงฆ์แบบมีชาย แทนซึ่ งเป็ นหมวกทรงกลมที่มีผา้ คลุมที่ยาวคลุมไหล่
ส าหรั บ ชาวรั ส เซี ยแล้ ว เป็ นธรรมเนี ย มที่ จ ะใช้ ค าว่ า นั ก พรตสงฆ์
‚schemniks‛ เฉพาะกับนักพรตที่ได้รับการปฎิ ญาณตนเป็ นนักพรตสงฆ์เต็มตัวแล้ว
เท่านั้น
หากนักพรตสงฆ์ไ ด้เ ลื่ อนตาแหน่ ง สู่ เจ้ า อาวาส แล้ว เขาจะได้รับไม้เท้า
กางเขน อันเป็ นสัญลัก ษณ์ ถึง อานาจของเขาเหนื อพี่ น้อง ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ ของ
ตาแหน่งอธิ การเหนือบรรดานักบวชโดยชอบ และเมื่อ พระฮีกูแมน ได้รับการเลื่อน
สมณสงฆ์เป็ น พระอาร์ ฮีมอนไดรฟ์ เขาจะสวม ชุ ดมานทียา ที่มี ป้ายชื่ อบนชุ ด ซึ่ งมี
สัก ษณะเป็ นเป็ นผ้า สี่ เหลี่ ย มผืนผ้า สี แดงหรื อสี เขี ย วที่ เย็บไว้บนหน้า ชุ ดมานที ย า
ด้านบนและด้านล่างด้านละสองชิ้น ทั้งหมดนี้ เป็ นสัญลักษณ์ที่สะท้อนความจริ งที่วา่
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พระอาร์ ฮีมอนไดรฟ์ จะนาทางพี่นอ้ งตามความในพระบัญญัติของพระเจ้า นอกจากนี้
พระอาร์ ฮีมอนไดรฟ์ ยังได้รับสบงกางเขนคล้องข้าง และ มงกุฎมีทรา ตามปกติแล้ว
พระสั งฆราส นั้นเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกจากผูท้ ี่อยูใ่ นลาดับสงฆ์ช้ นั พระอาร์ ฮีมอนไดรฟ์
อารามสงฆ์หลายแห่ งมี เทวทู ตองค์จริ ง ที่ ส่องสว่า งนาทางประดุ จแสงแก่
พระศาสนจักรแห่ งพระคริ สต์ แม้ว่านักบวช ปลี กตนจากทางโลกเพื่อเข้าสู่ ศีลธรรม
อันสมบูรณ์ พวกเขาพยายามอย่างยิ่งยวดและมีคุณค่าเพื่อสิ่ งมีชีวิตทั้งหลายบนโลก
ทั้งนี้ ประกอบกับความช่ วยเหลือตามความต้องการทางวิญญาณของเพื่อนบ้านของ
ตนนั้น บรรดานักบวชจึงไม่ลงั เลที่จะรับใช้ตามความต้องการชัว่ ครั้งชัว่ คราวของผูท้ ี่
อยูแ่ วดล้อมพวกเขาเมื่อมีโอกาส พวกเขาแบ่งปั นอาหารแก่ผอู ้ ื่นเพื่อการดารงชี พของ
พวกเขา ในบรรดาสานักสงฆ์น้ นั ก็มีบา้ นพักที่ใช้รับรอง เลี้ยงอาหาร และให้ที่พกั แก่
นักเดิ นทาง สานักสงฆ์มกั จะแบ่งสรรเงิ นทานแก่ที่อื่น ๆ ทั้งแก่ผตู ้ อ้ งขัง ผูเ้ ดือดร้ อน
จากทุพภิกขภัยและผูป้ ระสบเคราะห์กรรมนานา แต่ งานเบือ้ งแรกทีน่ ักบวชทาเพื่อรับ
ใช้ สังคมก็คือ การสวดภาวนาอยู่เป็ นนิจแก่ พระศาสนจักร ประเทศของตน ผู้มีชีวิต
อยู่และผู้ตาย
นักบุ ญธี โอฟานผู้สันโดษ กล่ าวไว้ว่า ‚บรรพชิ ตนั้นเป็ นการถวายบูชาจาก
สังคมแด่พระเจ้าเพราะเป็ นการอุ ทิศตนถวายและปกป้ องพระองค์ สานักสงฆ์น้ นั มี
ความสาคัญต่อพิธีกรรมสวดมนต์ของโบสถ์ซ่ ึ งมีข้ นั ตอน ครบถ้วน และใช้เวลานาน
ซึ่ งพระศาสนจักรได้ดารงไว้อย่างสวยงาม‛ สานักสงฆ์เป็ นแหล่งความรู ้ดา้ นศีลธรรม
แก่ฆราวาสอย่างแท้จริ งมาโดยตลอด
ในช่ วงยุคกลางนั้นสานักสงฆ์ ได้ ทางานรั บใช้ ที่สาคัญยิ่งโดยเป็ นศู นย์ กลาง
การเรียนรู้ และวิทยาศาสตร์ และเผยแผ่ ความรู้ แจ้ งของคริสตศาสนา
ส านัก สงฆ์นับ ว่า เป็ นรู ป ธรรมที่ ดี ที่ สุ ดของความมัน่ คงและอานาจในจิ ต
วิญญาณทางศาสนาและศีลธรรมของประชาชนในประเทศหนึ่ง ๆ
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ที่ประเทศรัสเซย กรี ซ และประเทศออร์ โธด็อกซ์อื่น ๆ นั้น ประชาชนล้วน
รักสานักสงฆ์ เมื่อมีการสร้ างสานักสงฆ์ใหม่ข้ ึน ประชาชนก็จะเริ่ มเข้ามาตั้งรกราก
ใกล้ ๆ และก่อตัวขึ้นเป็ นหมู่บา้ น บางครั้งหมู่บา้ นเหล่านี้ก็เติบโตขึ้นเป็ นเมืองใหญ่

ว่าด้ วยการจาริกแสวงบุญ
ความรักที่มีต่อสานักสงฆ์และสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ได้ปลุกเร้าให้เกิดธรรมเนี ยม
ในการ จาริ กแสวงบุญ ในหมู่ชาวออร์ โธด็อกซ์ โดยในยุคที่ประเทศที่นบั ถือออร์ โธด็อกซ์รุ่งเรื องนั้น ทุกฤดูกาลของปี จะมีคนจานวนมากทั้งชายหญิง คนแก่และเด็ก
ต่างแบกสัมภาระบนหลังและถือข้าวของในมือ ปากก็สวดภาวนา พร้อมทั้งเดินอย่าง
อดทนจากส านัก สงฆ์แห่ ง หนึ่ ง ไปยัง ส านัก สงฆ์อีก แห่ งหนึ่ ง พวกเขามัก จะนาพา
ปั ญหาของตนไปที่ นั่นและได้พ บกับความช่ วยเหลื อ การบรรเทา และ การปลอบ
ประโลมในรั้ วกาแพงของสานักสงฆ์ หลายคนไปแสวงบุ ญถึ งปาเลสไตน์อนั เป็ น
แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่ต่าง ๆ ที่อยูห่ ่างไกล
ขบวนแห่ ในระหว่ างการจาริ กแสวงบุญที่ สานักสงฆ์ พระตรี เอกนุภาพเจ้ า ที่
จอร์ แดนวิลล์ นิวยอร์ ก
บรรพบุรุษทางจิตวิญญาณของเรานั้นทราบว่าสานักสงฆ์น้ นั เป็ นที่เพาะความ
เชื่ อและความรู้ แจ้งทางจิตวิญญาณ และเป็ น ป้อมปราการของออร์ โธด็อกซ์ หาไม่
แล้วจักรวรรดิออร์ โธด็อกซอันเก่าแก่ก็มิอาจดารงอยูไ่ ด้
ออร์ โธด็อกซ์ ในรู ปแบบของ พระศาสนจักร นั้นเป็ นรากฐานของ เอกภาพ
ของรั ส เซี ย อัน เป็ นผลพวงของเอกภาพของศาสนา ออร์ โ ธด็ อ กซ์ ไ ด้ก่ อ ให้ เ กิ ด
วรรณกรรม ประวั ติ ศ าสตร์ ศึ ก ษา ของรั ส เซี ย รวมทั้ง บั ญ ญั ติ ท างศาสนาและ
จริยธรรม หากปราศจากคริ สต์จกั รออร์ โธด็อกซ์แล้วก็จะไร้ซ่ ึ งอารยธรรมรัสเซี ย
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การยอมเป็ นคนโง่ เขลาเพือ่ เห็นแก่พระคริสต์
เรายัง ต้องใคร่ ค รวญถึ ง ชี วิตการบาเพ็ญเพี ยรรู ปแบบหนึ่ ง ของคริ ส ตชนที่
เรี ยกว่า การยอมเป็ นคนโง่ เขลาด้ วยเห็นแก่พระคริสต์
คนที่ยอมเป็ นคนโง่เพื่อเห็ นแก่พระคริ สต์น้ นั เตรี ยมพร้ อมต่อสู ้กบั รากเหง้า
ของบาปและความหยิ่งผยองที่อยูใ่ นตัว เขาจึงได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ธรรมดา เขาถูกมอง
ว่าเป็ นผูส้ ู ญเสี ยภวาะทางจิตใจจึงทาให้เขาเป็ นที่ขบขันในสายตายของผูอ้ ื่น และเขา
ยังได้ถอ้ ยคาและการแสดงออกเชิงอุปมาและเชิ งสัญลักษณ์เพื่อเปิ ดโปงความชัว่ ร้าย
ในโลก เขาได้บาเพ็ญตนเพื่อให้ตนมีความอ่อนน้อม ในขณะเดี ยวกันก็ให้มีอิทธิ พล
เหนื อผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพราะคนส่ วนใหญ่ไม่สนใจคาเทศนาที่เรี ยบง่าย
ธรรมดา อนึ่ ง การยอมเป็ นคนโง่เขลาเพื่อพระคริ สต์น้ นั ถื อเป็ นความแก่กล้าทางจิต
วิญญาณที่ได้เผยแพร่ สู่รัสเซี ยเป็ นพิเศษ
พระเจ้าทรงอานวยพระพรแก่แผ่นดินของชาวออร์ โธด็อกซ์ดว้ ยการประทาน
ให้พวกเขาได้มีนักพรตจานวนมากทั้งชายและหญิ งที่ คอยชี้ แนะให้คนทั้งหลายได้
ต่อสู ้ อดทน และ เชื่ อฟั งตามพระประสงค์ของพระเจ้า ประชาชนชาวรัสเซี ยนออร์ โธด็ อกซ์ น้ ันต้องแบกรั บ ความยากล าบากด้วยความอดทนและความหวังในพระ
เมตตาของพระเจ้า ดังนั้นแล้วดวงวิญญาณอันอ่อนน้อมของประชาชนชาวรัสเซี ยออร์
โธด็อกซ์ที่ตอ้ งทนทุกข์ทรมานมาอย่างยาวนานนั้นถูกบ่มเพาะและเกิ ดพละกาลังใน
การทุ่มเทอย่างยากเย็นและกล้าหาญที่สุดในนามแห่ งความชอบธรรมและความรั ก
แห่งพระเจ้า

ระฆังและเสียงดังกังวานของคริสตจักรออร์ โธด็อกซ์ รัสเซีย
ระฆังถื อเป็ นปั จจัยพื้นฐานที่ สาคัญที่ สุดอย่างหนึ่ งของโบสถ์ออร์ โธด็อกซ์
โดยใน ‚ลาดับการประสาทพระพรของระฆัง‛ ที่เราได้อ่านนั้นชี้ วา่ ‚ดังนั้นแล้วจงให้
ทุ ก คนที่ ไ ด้ยิ น เสี ย งระฆัง ไม่ ว่า กลางวัน หรื อ กลางคื น จงได้รั บ แรงบัน ดาลใจให้
สรรเสริ ญเหล่านักบุญของพวกท่าน‛
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การตีระฆังนั้นกระทาเพื่อ
๑) เรี ยกผูศ้ รัทธาเข้าร่ วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
๒) แสดงถึ ง ความรื่ นเริ งในชัย ชนะของพระศาสนจัก รและพิ ธี ก รรม
ศักดิ์สิทธิ์ ของพระศาสนจักร
๓) ป่ าวประกาศต่อผูท้ ี่ไม่ได้อยู่ในโบสถ์ให้ทราบถึ งช่ วงเวลาที่ สาคัญเป็ น
พิเศษในพิธีกรรม
นอกจากนี้ บางเมืองในรัสเซี ยสมัยก่อนก็ได้ใช้ระฆังเพื่อเรี ยกผูค้ นมาชุ มนุ ม
กัน นอกจากนี้ ยงั มี การใช้ระฆังเพื่อเป็ นเครื่ องนาทางแก่ผูห้ ลงทางในยามที่สภาวะ
อากาศไม่ดี และเพื่อประกาศถึงภยันตรายหรื อเคราะห์ร้ายต่าง ๆ เช่นไฟไหม้หรื อน้ า
ท่วม ยามที่ประเทศชาติประสบภัยก็จะมีการเรี ยกประชาชนมาป้ องกันประเทศ ระฆัง
ยังใช้ประกาศชัยชนะทางการทหารและต้อนรับผูก้ ลับจากสมาภูมิ เรี ยกได้วา่ ระฆังมี
บทบาทสาคัญยิง่ ในชีวติ ของชาวรัสเซี ย ปกติแล้วจะมีการแขวนระฆังไว้ใน หอระฆัง
พิเศษเหนือทางเข้าโบสถ์หรื อด้านข้างโบสถ์
ระฆังไม่ได้ถูกนามาใช้ทนั ทีหลังจากการปรากฏของคริ สต์ศาสนา ที่โบสถ์
พันธสัญญาเดิม (the Old Testament Church) ในพระวิหารที่กรุ งเยรู ซาเลม จะมี
การเรี ยกผูศ้ รัทธาเข้าพิธีโดยใช้แตรไม่ใช่ระฆัง ใชช่วงคริ สตศตวรรษแรก ๆ นั้น เมื่อ
พระศาสนจักรถูกพวกนอกรี ตข่มเหงนั้น คริ สตชนไม่มีโอกาสที่จะเรี ยกผูศ้ รัทธาเข้า
ร่ วมพิธีได้โดยเปิ ดเผย ในเวลานั้นพวกเขาถูกเรี ยกอย่างลับ ๆ โดยสังฆานุ กรหรื อผูส้ ่ ง
สารพิเศษ หรื อบางครั้งพระสังฆราชเองในช่วงท้ายพิธีก็แจ้งเวลาและสถานที่ในการ
ประกอบพิธีครั้งถัดไป
เมื่อการข่มเหงคริ สตชนได้หยุดไปในศตวรรษที่สี่ก็ได้มีการใช้วิธีการต่าง ๆ
ในการเรี ยกผูศ้ รัทธา และได้พบวิธีการที่พิเศษยิ่งขึ้นในศตวรรษที่หกโดยใช้คอ้ นตีไม้
กระดานหรื อห่งโลหะให้เกิดเสี ยงเพื่อเรี ยกผูศ้ รัทธา ในที่สุดก็ได้มีการคิดค้นวิธีการที่
ดีที่สุดในการเรี ยกผูศ้ รัทธา นัน่ คือ ระฆังชุ ด
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ระฆัง ในสมัยแรก ๆ ที่เป็ นที่ รู้จกั กันดี น้ ันอยู่ที่ยุโรปตะวันตก ซึ่ งได้มีการ
บันทึ กเกี่ ยวกับการคิ ดค้นระฆัง โดย นั ก บุ ญพอลินัส ผู้เป็ นพระสั งฆราชแห่ งโนลา
(Paulinus the Bishop of Nola) (411) ในช่วงปลายศตวรรษที่สี่หรื อต้นศตวรรษที่ห้า
ทั้งนี้ จารึ กดังกล่าวมีอยู่หลายรู ปแบบ และฉบับหนึ่ งในจานวนนั้นกล่าวว่านักบุ ญ
พอลินสั ฝันเห็นทุ่งดอกแดฟโฟดิลที่ส่งเสี ยงอันไพเราะ เมื่อบิชอปตื่นขึ้นมาจึงสั่งให้
สร้างระฆังรู ปร่ างเหมือนดอกไม้ที่วา่ นั้น แต่เป็ นที่ชดั เจนว่าท่านไม่ได้นาระฆังมาใช้
ในกิจกรรมของโบสถ์ เพราะไม่ได้มีการเอ่ยถึงระฆังในงานของท่านหรื อของผูอ้ ื่นใน
ยุ ค สมัย เดี ย วกับ ท่ า น จะมี ก็ เ พี ย งต้ น ศตวรรษที่ เ จ็ ด เท่ า นั้ นที่ ซาบี เ นี ย น พระ
สั นตะปาปาแห่ งโรม ผูส้ ื บทอดตาแหน่งจากนักบุญเกรกอรี ผสู ้ นทนา (St.Gregory the
Dialogist) นั้นได้ประสบความสาเร็ จในการทาให้ระฆังมีบทบาทต่อคริ สต์ศาสนา
นับตั้งแต่ยุคนี้ เป็ นต้นมา ชาวคริ สต์ก็ค่อย ๆ เริ่ มใช้ระฆัง และในช่ วงศตวรรษที่แปด
และเก้าในยุโรปตะวันตกนั้น ระฆังก็กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของการประกอบพิธีกรรม
ทางคริ สต์ศาสนาได้อย่างลงตัว
ส่ วนทางตะวันออกนั้น ในพระศาสนจักรฝ่ ายกรี กนั้นระฆังได้ถูกนามาใช้
ในช่วงครึ่ งหลังของศตวรรษที่เก้า โดยเมื่อปี 865 นั้น เออร์ ซุส หัวหน้าผูพ้ ิพากษาแห่ ง
นครเวนิ สได้ถ วายของกานัล แด่ จกั รพรรดิ ไมเคิ ลเป็ นระฆัง ขนาดใหญ่สิ บสองลู ก
ระฆังเหล่านี้ ถูกนาไปแขวนไว้ที่วิหารเฮเกี ยโซเฟี ย (Hagia Sophia Cathedral) แต่
ระฆังเหล่านี้ไม่ได้ถูกนามาใช้เป็ นการทัว่ ไปในหมู่ชาวไบเซนไทน์
ในรัสเซี ยนั้น ได้ปรากฏมีระฆังเกือบจะพร้อม ๆ กับที่นกั บุญวลาดิเมียร์ ทรง
รับ เอาคริ ส ตศาสนา (ค.ศ. 988) โดยมี ก ารใช้ค ้อนตี ไ ม้ก ระดานและห่ วงโลหะซึ่ ง
ปั จจุบนั นี้ สานักสงฆ์บางแห่ งก็ยงั ใช้อยู่ แต่ก็น่าแปลกที่รัสเซี ยนาระฆังมาจากยุโรป
ตะวันตก ไม่ใช่จากกรี ซซึ่ งเป็ นที่ ๆ ตนได้รับเอาอารยธรรมออร์ โธด็อกซ์เข้ามา คาว่า
kolokol มาจากคาในภาษาเยอรมันว่า ‚glocke‛ คาในภาษาทางศาสนจักรหรื อ
ภาษาสโลวานิ ก เรี ยกว่า kampan นั้นมาจากจังหวัดแคมพาเนี ย (Campania) ของ
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โรมันที่ ได้มีการสร้ า งระฆังสาริ ดลู กแรกขึ้ น ในช่ วงแรกนั้นระฆังมี ขนาดเล็กและ
โบสถ์แต่ละแห่งก็มีระฆังเพียงสองหรื อสามลูกเท่านั้น
ในศตวรรษที่ สิบห้าได้มี โรงงานพิเศษผลิ ตระฆังซึ่ งผลิ ตระฆังขนาดใหญ่
เช่ น ที่ ห อระฆัง แห่ ง อี ว านผูย้ ิ่ ง ใหญ่ เป็ นระฆัง ใน ‚ยุค ปั จ จุ บ ัน ‛ ซึ่ งหนัก 36,626
ปอนด์ ระฆัง ‚reyute‛ ซึ่ งหนัก 72,000 ปอนด์ และระฆังที่ใหญ่ที่สุดที่ชื่อระฆังแห่ ง
อารามพระแม่มารี ยส์ ู่ สรวงสวรรค์เจ้า ‚Dormition‛ ซึ่งหนักประมาณ 144,000 ปอนด์
ปั จจุ บนั ระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ ‚ระฆังพระเจ้ าซาร์ ‛ (Tsar Bell) ซึ่ ง
ตั้ง อยู่บ นฐานศิ ล าที่ ฐ านหอระฆัง แห่ ง อี ว านผู ้ยิ่ ง ใหญ่ ไม่ มี ร ะฆัง ใด ๆ ในโลกที่
สามารถทัดเที ย มได้ ไม่ ใ ช่ แค่ ใ นเรื่ องของมิ ติและน้ า หนัก แต่ ย งั รวมถึ ง ในแง่ ข อง
ศิลปกรรมในการสร้างด้วย ‚ระฆังพระเจ้าซาร์ ‛นั้นถูกเทหล่อโดย อีวานและมิคาอิล
มาโทริ น ซึ่ งเป็ นพ่อลู กกันและเป็ นช่ างชาวรัสเซี ยเมื่อปี 1733-1735 วัสดุที่ใช้สร้าง
‚ระฆังพระเจ้าซาร์ ‛ นั้นถูกนามาจากระฆังบรรพบุรุษซึ่ งเป็ นระฆังยักษ์ที่เคยถูกเพลิง
ไหม้ ระฆังดังกล่าวหนัก 288,000 ปอนด์และถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1654 โดยอเล็กซาน
เดอร์ กริ กอเรี ยฟ (Alexander Grigoriev) ช่ างฝี มือชั้นนา ทั้งนี้ ได้ผสมอัลลอยหนัก
กว่า 80,000 ปอนด์รวมกับโลหะฐานที่หนัก 288,000 ปอนด์ รวมแล้วระฆังพระเจ้า
ซาร์ มี น้าหนั กสุ ทธิ 218 ตันตามมาตรวัดแบบอเมริ กนั ระฆังมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6
เมตร 60 เซนติเมตร หรื อ 21 ฟุต 8 นิ้ว
งานสร้ า งอันน่ าทึ่ ง นี้ ไ ม่ เคยถู กนาไปแขวนได้ส าเร็ จเนื่ องจากได้รับความ
สู ญเสี ยอย่างร้ายแรงในเพลิงผลาญที่รุนแรงเมื่อปี ค.ศ. 1737 ระฆังดังกล่าวยังคงอยูใ่ น
รู ปแบบการสร้างบนนัง่ ร้านไม้ ไม่มีใครรู ้วา่ ระฆังนี้ เคยถูกแขวนจากนัง่ ร้านนี้ หรื อไม่
เมื่อนัง่ ร้ านไม้น้ ี ถูกไฟไหม้ผคู ้ นจึงได้เทน้ าลงไป ระฆังร้ อนไหม้จึงได้ขยายตัวใหญ่
มากและเกิ ดดการกะเทาะอันเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงอุ ณหภูมิอย่างมหาศาล โดย
ส่ วนกะเทาะชิ้นใหญ่ที่สุดหนักถึง 11,000 กิโลกรัม (11.5 ตัน) ได้ตกลงมาจากระฆัง
หลังจากที่ ‚ระฆังพระเจ้าซาร์ ‛ ถูกเพลิงไหม้แล้วก็ถูกนาไปวางไว้ในรู ปแบบ
การก่อสร้างไปจนตลอดศตวรรษ ครั้นปี ค.ศ. 1836 ก็ได้ยกระฆังออกมาวางไว้บน
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ฐานศิ ลาอันเป็ นโครงการของ เอ มอนต์เฟอร์ รันด์ ผูเ้ ป็ นสถาปนิ กและเป็ นผูส้ ร้ าง
วิหารนักบุญอิซาค (St.Isaac’s Cathedral) และเสาอเล็กซานเดอร์ (the Alexander
Column) ในเซนต์ปีเตอร์ สเบิร์ก ปั จจุบนั ระฆังนี้ต้ งั อยูบ่ นฐานนี้พร้อมกับชิ้นส่ วนของ
ระฆังที่ตกลงมาโดยวางไว้ที่ขา้ งล่างของฐาน นี่เป็ นชะตาของ ‚ระฆังพระเจ้าซาร์ ‛ ซึ่ ง
เป็ นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลกและไม่เคยส่ งเสี ยง
ระฆังใช้งานที่ใหญ่ที่สุดคือระฆังแห่ งอารามพระแม่มารี ยส์ ู่ สรวงสวรรค์เจ้า
‚Dormition‛ ตั้งอยู่ที่หอระฆังของอีวานผูย้ ิ่งใหญ่ ที่มอสโก เสี ยงของระฆังนั้นเป็ น
สัญญาณของการเริ่ มต้นการลัน่ ระฆังแห่ งการเฉลิ มฉลองของโบสถ์ทุกแห่ งในมอส
โคว์ใ นคื นปั ส กา ดัง นั้น ชาวรั ส เซี ย นออร์ โ ธด็ อกซ์ จึ งชอบเคาะระฆังโบสถ์แ ละ
ส่ งเสริ มคุณค่าของงานช่างโดยอาศัยนวัตกรรมและศิลปะ
ระฆังรัสเซี ยมีคุณสมบัติโดดเด่นคือความกังวานและความไพเราะ โดยอาศัย
วิธีการต่าง ๆ ดังนี้
1) สัดส่ วนที่ถูกต้องระหว่างสาริ ดและดีบุกและมักจะใส่ เงินและอัลลอยใน
จานวนที่เหมาะสม
2) ความสู งและความกว้างของระฆังในอัตราส่ วนที่ถูกต้อง
3) ความหนาของผนังระฆัง
4) การแขวนระฆังอย่างถูกต้อง
5) องค์ประกอบที่ถูกต้องของลิ้นและลักษณะการแขวนลิ้นในระฆัง
ชาวรั สเซี ยเรี ยกลู กตุ ม้ ระฆังว่าลิ้ น ระฆังรั สเซี ยนั้นแตกต่างจากระฆังของ
ยุ โ รปตะวัน ตกในแง่ ที่ มี ต าแหน่ ง ที่ ต ายตัว และตุ ้ม ระฆัง จะเคลื่ อ นที่ ไ ปกระทบ
ด้า นข้า งของระฆัง จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด เสี ย ง นี่ เ ป็ นลัก ษณะที่ ช าวรั ส เซี ย เรี ย กชิ้ น ส่ ว นที่
เคลื่อนไหวของระฆังว่า ‚ลิ้น‛ ซึ่ งทาให้ระฆังมี เสี ยงที่มีชีวิตชี วา และ เป็ นดั่งแตร ที่
จริ งหากเราไม่เรี ยกระฆังด้วยชื่อหมายถึงการบอกกล่าวแล้วเราจะเรี ยกมันว่าอะไร

เกีย่ วกับพิธีกรรมบูชาพระเจ้ าของคริสตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์

860

ในช่วงการเฉลิมฉลองอันยิง่ ใหญ่เสี ยงขงระฆังจะเตือนใจเราให้ราลึกถึงพระ
พรอันประเสริ ฐแห่ งสวรรค์ ส่ วนในวันราลึ กถึ งนักบุ ญองค์สาคัญ เสี ยงระฆังก็จะ
เตื อนใจเราให้ราลึ กถึ งการพักผ่อนชัว่ นิ รันดรของชาวสวรรค์ ครั้ นในช่ วงสัปดาห์
ศักดิ์ สิ ทธิ์ นั้นก็จะเตื อนใจให้เราคืนดี กบั พระเจ้าโดยผ่านทางพระคริ สต์ พระผูท้ รง
ช่ วยให้รอด และในช่ วงสั ปดาห์ รุ่งโรจน์ (Bright Week) เสี ยงระฆังก็ จะเป็ นการ
ประกาศชัยชนะของชีวิตเหนือความตาย
ทั้งยังประกาศความรื่ นเริ งยินดีอนั เป็ น
นิรันดร์ ไม่มีที่สิ้นสุ ดของชีวติ ในโลกหน้าในอาณาจักรของพระคริ สต์
เมื่อระฆังบอกเราเมื่อเวลาผ่านไปแต่ละชัว่ โมงนั้น ก็ปากเราไม่ใช่หรื อที่พูด
และเตือนใจเราถึงการเดิ นทางของเวลาและถึ งนิ รันดรภาพเมื่อ ถึงกาลสิ ้นสุ ด (วว.
10:6)
เสี ยงระฆังที่ประกาศพระสิ ริในพระนามของพระคริ สต์จากยอดโบสถ์ของ
พระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั้น เตือนใจให้เราราลึ กถึงพระวาจาของพระองค์ ผู้
ทรงถือครองทุกสิ่ ง Pantocrator ซึ่ งตรัสโดยผ่านประกาศกอิสยาห์ในพันธสัญญาเดิม
ว่า โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ ย เราได้ วางยามไว้ บนกาแพงของเจ้ า พวกเขาจะไม่ เงียบเสี ยงเลย
ตลอดทั้งกลางวันและกลางคื น (อสย. 62:6) นี่ ไม่ใช่เรื่ องบังเอิญที่พวกนอกรี ตเมื่อได้
ยินเสี ยงระฆังก็มกั จะพูดว่า ‚นั่นเป็ นเสี ยงของพระเจ้ าของชาวคริสต์ ‛
เสี ยงจาก ระฆังหนึ่งของโบสถ์ นั้น สู งส่ ง และ เคร่ งขรึ ม และหากมีระฆัง
เป็ นจานวนมากประสานเสี ยงกันก็จะยิ่ง ส่ งเสี ยงกังวานไพเราะ เสี ยงของระฆังลอย
มานั้น ส่ ง ผลต่ อ ความรู ้ สึ ก ภายในของเราและปลุ ก เร้ า วิ ญ ญาณของเราจาก การ
หลับไหล ระฆังโบสถ์ปลุกท่วงทานองที่โศกเศร้า หดหู่ และ กวนใจ ที่อยูใ่ นวิญญาณ
ของความชัว่ ร้ายและในคนเลวทรามที่ละทิง้ ศาสนา นอกจากนี้ วิญญาณที่มีความรู ้สึก
อัดอั้นและอ่อนล้าก็ถูกปลุกด้วยเสี ยงระฆังในดวงวิญญาณของคนบาปอย่างต่อเนื่ อง
แต่ในดวงวิญญาณของผูศ้ รั ทธาที่ แสวงหาสันติ สุขร่ วมกับพระผูเ้ ป็ นเจ้านั้น ระฆัง
โบสถ์จะปลุกเร้าอารมณ์อนั แจ่มใส เบิกบาน และ เยือกเย็น ดังนั้น คนเราจึงสามารถ
กาหนดสภาวะของวิญญาณของตนด้วยวิธีการของเสี ยงระฆัง
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เราอาจเห็นตัวอย่างจากชีวติ ได้เมื่อคนเราเหนื่ อยล้าขมขื่นจากชี วิตที่ตอ้ งต่อสู ้
และล้มลงด้วยความผิดหวังและสิ้ นหวังจึงตัดสิ นใจที่จะปลิดชี วิตตนเอง ครั้นได้ยิน
เสี ยงระฆังโบสถ์ก็ทาให้จากเดิมที่เขาเตรี ยมจะฆ่าตัวตายก็พลันสั่นสะท้าน หวาดกลัว
และปกป้ องตนเองด้วยการทาหมายสาคัญมหากางเขนโดยไม่รู้ตวั นี่เป็ นการทาให้เขา
หวนคิดถึงพระบิดาแห่ งสวรรค์แล้ว ในวิญญาณเขาก็เกิดความรู ้สึกใหม่ที่ดี ๆ ขึ้นมา
และผูท้ ี่ทนทุกข์ทรมานมาอย่างยาวนานก็กลับคืนสู่ ชีวิต ดังนั้น ในการตีระฆังโบสถ์
นั้นมีพลังอันน่าอัศจรรย์แฝงอยูท่ ี่ซึมซับล้ าลึกในดวงวิญญาณของมนุษยชาติ
ชาวออร์ โธด็อกซ์รักเสี ยงระฆังโบสถ์จึงได้นามาประกอบในวาระต่าง ๆ ทั้ง
ที่รื่นเริ งและที่เศร้ าโศก ดังนั้น เสี ยงจากหอระฆังของออร์ โธด็อกซ์จึงไม่ได้เพียงแค่
บอกเวลาในการทาพิธี แต่ยงั ได้แสดงออกถึ งความรื่ นเริ ง ความโศกเศร้ า และ การ
เฉลิมฉลอง โดยการตีระฆังในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปโดยมีชื่อเรี ยกและวิธีการ
ที่เป็ นของตนเองนั้นก็ยงิ่ แสดงถึงระดับอารมณ์ความรู้สึก

รูปแบบของการตีระฆังและชื่อเรียก
ลักษณะของการตีระฆังโบสถ์น้ นั แบ่งเป็ นสองรู ปแบบพื้นฐานคือ 1. การตี
ระฆังอย่างช้าและมีจงั หวะสม่าเสมอเพื่อประกาศการทาพิธีของโบสถ์ และ 2. การตี
ระฆังทุกลูก
การตีระฆังเพือ่ ประกาศการกระทาพิธีของโบสถ์
คาว่า ‚การประกาศการกระทาพิธีของโบสถ์‛ หมายถึ งการตีระฆังลูกใหญ่
เพียงลูกเดี ยวอย่างช้าและมีจงั หวะสม่ าเสมอ ด้วยเสี ยงนี้ เองที่ผศู ้ รัทธาถูกเรี ยกให้มา
ชุมนุมกันในพระวิหารของพระเจ้าเพื่อร่ วมพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้ ในภาษารัสเซี ยเรี ยกว่า
‚ระฆังข่าวประเสริ ฐ‛ เพราะเป็ นการประกาศ ข่ าวอันเป็ นมงคลและประเสริ ฐของ
การเริ่มต้ นพิธีศักดิ์สิทธิ์
‚เสี ยงระฆังแห่ งข่าวประเสริ ฐ‛ จึงถือว่าประสบความสาเร็ จ โดยในเบื้องต้น
ได้ให้กาเนิ ด เสี ยงตีระฆัง สามเสี ยง ที่มีช่องเสี ยงกว้าง เนิ บช้า และ ยาวนาน เพื่อจะ
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ได้รักษาเสี ยงระฆังไว้ ตามด้วย การตีระฆังที่ช้าและเป็ นจังหวะสม่าเสมอ หากระฆัง
หนักหรื อมีพ้ืนที่มาก การตีระฆังเช่นนั้นจะกระทาโดยแกว่งลูกตุม้ ระฆังจะด้านหนึ่ ง
ของระฆังไปยังอีกด้านหนึ่ง หากระฆังมีขนาดปานกลางแล้ว ก็จะใช้เชือกแกว่งลูกตุม้
ของระฆังให้ใกล้ริมขอบระฆัง เชื อกนั้นโยงกับคันเหยียบที่ทาด้วยไม้ เสี ยงระฆังเกิด
จากแรงกดของเท้าผูต้ ีระฆัง
‚เสี ยงระฆังแห่งข่าวประเสริ ฐ‛ แบ่งย่อยได้เป็ นสองประเภทได้แก่
1) เสี ยงระฆัง ตามปกติ หรื อ ทุกชั่ วโมง เป็ นเสี ยงจากระฆังลูกใหญ่ที่สุด
2) เสี ยงระฆังช่ วงถื อศี ลอดหรื อตามโอกาส เป็ นเสี ยงระฆังจากระฆังลู ก
ใหญ่เป็ นอันกับสองโดยมีข้ ึนในช่วงวันในการถือศีลอดครั้งใหญ่
หากทางโบสถ์มีระฆังใหญ่หลายลู ก ซึ่ ง มักเป็ นเรื่ องปกติ ของอาสนวิหาร
หรื อส านัก สงฆ์ใ หญ่ ๆ แล้ว ขนาดของระฆัง ก็ จะขึ้ นอยู่ก ับ ความส าคัญ ได้แก่ 1)
ระฆังวันหยุด 2) ระฆังวันอาทิตย์ 3) เสี ยงระฆัง พิธีกรรมทาน้ามัน polyeleos ๔)
ระฆังประจาวัน และ ๕) ระฆังที่ห้าหรื อระฆังเล็ก ปกติแล้วในเขตของโบสถ์จะมี
ระฆังใหญ่ไม่เกินสองสามลูก
การตีระฆังแบ่งเป็ นสามลักษณะ ดังนี้
1)
การตีระฆังประสานเสี ยง Trezvon (ตีรัว) เป็ นการตีระฆังหลายลูก
ให้กงั วานสามครั้ง และเป็ นการตีระฆังทุกลูกไปพร้ อมๆ กัน จากนั้นหยุดตีครู่ หนึ่ ง
จากนั้นตีระฆังทุกลูกเป็ นครั้งที่สองแล้วหยุดตีไปครู่ หนึ่ งอีกครั้ง แล้วตามด้วยการตี
ระฆังทั้งหมดเป็ นครั้งที่สาม นัน่ คือ การตีระฆังพร้ อมกันทั้งหมดสามครั้ ง หรื อเป็ น
การตีระฆังเป็ นทานองซ้ ากันสามครั้ง
2)
เสี ยงตีพร้ อมกันสองใบ Dvuzvon – เป็ นการตีระฆังสองครั้ง เป็ น
การตีระฆังทุกลูกพร้อมกันสองครั้งเป็ นท่วงทานองซ้ ากันสองครั้ง
3)
การตีระฆังประสานเสี ยง Perezvon (ตี แบบลู กโซ่ ) – เป็ นการตี
ระฆังทีละลูก เริ่มจากลูกใหญ่ ทสี่ ุ ดไปหาลูกเล็กที่สุด โดยแต่ละลูกนั้นจะตีทีเดียวหรื อ
หลายทีก็ได้ จากนั้นจึงตีซ้ าอีกหลายที
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4)
การตีระฆังจังหวะเดี ยว Perebor (ตีช้าๆ ซ้ าๆ) – เป็ นการตีระฆัง
ทีเดียวอย่างช้าๆ ทีละลูก เริ่ มจากลูกเล็กที่สุดไปหาลูกใหญ่ที่สุด และหลังจากที่ตีลูก
ใหญ่ที่สุดแล้วก็จะตีระฆังทุกลูกพร้อมกันทันที จึงถือเป็ นการตีซ้ าหลายครั้ง

การใช้ ระฆังและความหมาย
การระฆังสาหรับพิธีสวดตลอดคืน
1) ก่อนเริ่ มพิธีสวดตลอดคืน – ‚เสี ยงระฆังข่ าวประเสริฐ‛ ซึ่ งจบลงด้วยการตีระฆัง
ทุกลูกพร้อมกันหรื อ การตีระฆังประสานเสี ยง
2) ขณะเริ่ ม อ่ า น บทสดุ ดี ห กบท ก็ จ ะเป็ นการตี ร ะฆัง พร้ อมกัน สองครั้ งหรื อ
Dvuzvon ซึ่ง Dvuzvon นั้นเป็ นการประกาศการเริ่ มต้นส่ วนที่สองของพิธีสวดตลอด
คืนหรื อ พิธีสวดช่ วงเช้ า นับว่านี่ เป็ นการแสดงถึง ความรื่ นเริ งในการทรงกลับคืน
พระชนมชี พของพระคริสต์ อันเป็ นการทรงจุติของพระเยซูคริ สต์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เราผูท้ รงเป็ นพระบุคคลที่สองของพระตรี เอกภาพ อนึ่ ง ตามที่เราทราบว่าช่วงเริ่ มพิธี
สวดช่ วงเช้าเป็ นการเตื อนให้ราลึ กถึ งพระประสู ติของพระเยซู และเริ่ มต้นด้วยบท
สวดสรรเสริ ญพระเจ้าโดยเหล่าทูตสวรรค์เมื่อครั้งที่ประจักษ์แก่พวกคนเลี้ยงแกะแห่ ง
เบธเลเฮ็ ม ว่า พระสิ ริ จ งมี แ ด่ พ ระเจ้ า สู ง สุ ด และพะประสงคค์ แ ห่ ง สั น ติ ภ าพบน
แผ่ นดินจงมีแด่ มนุษย์ ทงั้ ปวง
ตามความนิ ยมในการใช้น้ นั ระฆังที่ตีสองครั้งในพิธีสวดตลอดคืนเรี ยกว่า
ระฆังทีส่ อง (เสี ยงระฆังที่สองหลังการเริ่ มต้นพิธีสวดช่วงค่า)
3) ขณะที่ขบั ขานระหว่าง พิธีกรรมทาน้ามัน ก่อนการอ่านพระวรสาร จะมีการตี
การตีระฆังประสานเสี ยง สามครั้งโดยตีระฆังทุกลูกพร้อมกันอันเป็ นการแสดงความ
รื่ นเริ งในโอกาสเฉลิมฉลอง
ในพิธีสวดทั้งคืนในวันอาทิตย์น้ นั การตีระฆังแสดงถึง ความรื่นเริงยินดีและ
การเฉลิมฉลองการทรงกลับคืนพระชนมชี พของพระคริสต์ ซึ่ งในบางท้องถิ่นนั้นจะ
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กระทาในเวลาสวดมนตร์ ‚เพื่ อเราได้เฝ้ าดูก ารทรงกลับคื นพระชนมชี พของพระ
คริ สต์...‛ ตามปกติแล้วในหนังสื อคู่มือจะเรี ยกการตีระฆังรัวว่า ‚ระฆังก่ อนพระวรสาร‛ การตีระฆังประสานเสี ยง ในพิธีสวดตลอดคืน (ระฆังก่อนพระวรสาร) นิยม
เรี ยกว่า ‚การตีครั้งทีส่ าม‛
4) ขณะเริ่ มต้นบทเพลงแห่ งพระมารดาพระเจ้าผูท้ รงศักดิ์ สิทธิ์ ยิ่ง ‚วิญญาณข้าพเจ้า
สรรเสริ ญพระองค์...‛ ก็จะเป็ น เสี ยงระฆังแห่ งข่ าวประเสริฐ สั้น ๆ ประกอบด้วยการ
ตีระฆังใหญ่เก้าครั้ง (มักปรากฏที่เคียฟและ เบลารุ ส ทั้งหมด)
5) ใน การเฉลิมฉลองใหญ่ นั้น ในช่ วงท้ายของการตื่ นสวดก็จะเป็ น การตีระฆัง
ประสานเสี ยง
6) ใน พิธีกรรมศีลมาสนิทของพระสั งฆราส นั้น หลังจากการสวดตลอดคืนก็จะ
ตามด้วย การตีระฆังประสานเสี ยง สามตามพระสังฆราชเมื่อท่านออกจากโบสถ์

การตีระฆังสาหรับพิธีกรรมศีลมาสนิท
ระฆังแห่ งข่ าวประเสริฐสาหรั บพิธีกรรมศีลมาสนิท ดังขึ้นก่อนเริ่ มอ่านบท
สวดเพลาที่สาม ครั้นสิ้ นบทสวดเพลาที่หกก็เป็ น การตีระฆังประสานเสี ยง (trezvon)
ก่อนที่จะเริ่ มต้นพิธีกรรม
หากมีการประกอบพิธีกรรมศี ลมาสนิ ทสองครั้ง (พิธีกรรมศีลมาสนิ ทแรก
และพิธีกรรมศีลมหาสนิทหลัง) แล้วจะเป็ น เสี ยงระฆังข่ าวประเสริฐสาหรับพิธีกรรม
ศีลมหาสนิทแรก ซึ่ ง เรียบง่ ายและเนิบช้ ากว่ า ของพิธีกรรมหลัง และมักกระทาโดย
ไม่ใช้ระฆังใหญ่
ใน พิธีกรรมศีลมหาสนิทของพระสั งฆราช นั้น เสี ยงระฆังข่าวประเสริ ฐ
สาหรับพิธีกรรมเริ่ มต้นตามเวลาที่กาหนด ขณะที่พระสังฆราชใกล้ถึงโบสถ์ ก็จะเป็ น
การตีระฆังประสานเสี ยง ครั้ นเมื่ อท่ า นเดิ นเข้า มาในโบสถ์ก็ จะหยุด การตีระฆัง
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ประสานเสี ยง แล้วตามด้วยเสี ยงระฆังข่าวประเสริ ฐซึ่ งจะดาเนิ นต่อไประหว่างการ
สวมชุ ดทรงสงฆ์ของพระสังฆราช ครั้ นถึ งปลายบทสวดเพลาที่ หกก็จะเป็ น การตี
ระฆังประสานเสี ยง อี กครั้ งหนึ่ ง และในระหว่างพิธีกรรมก็จะเป็ นเสี ยงระฆังข่า ว
ประเสริ ฐในตอนเริ่ มต้นพิธีกรรมศีลมหาสนิ ทส่ วนศักดิ์ สิทธิ์ ซึ่ งเป็ นส่ วนที่สาคัญ
ที่สุดของพิธีกรรมเพื่อเป็ นการประกาศเวลาของการถวายบูชาและการแปรของขวัญ
อันศักดิ์สิทธิ์
ตามหนังสื อบัญญัติแห่ งพิธีกรรม ซึ่ งเขียนโดย บาทหลวงคอนสแตนติน
นิโคลสกี นั้นได้ระบุวา่ เสี ยงระฆังแห่ งข่าวประเสริ ฐก่อนถึงบทสวดภาวนา ‚สมควร
ยิ่งแห่ งการสรรเสริ ญ...‛ นั้นเริ่ มด้วยคาว่า ‚เป็ นการเหมาะสมและชอบธรรมที่จะ
สรรเสริ ญพระบิดา และพระบุตร และพระจิต ...‛ และดาเนิ นต่อไปถึงตอนที่สวดว่า
‚เป็ นการเหมาะสมโดยแท้จริ งที่จะถวายพระพรแด่พระมารดาพระเจ้า...‛ ทั้งยังเป็ น
สิ่ งที่บ่งชี้ไว้ในหนังสื อแห่ ง Novaia Skrizhal โดยอัครสังฆราชเบนยามิน (พิมพ์ที่เอส
พีบี ปี ค.ศ. 1908 หน้า 213)
ในทางปฏิ บตั ิ เสี ยงระฆังแห่ งข่าวประเสริ ฐสาหรั บ ‚เป็ นการเหมาะสม...‛
นั้นสั้นกว่าโดยเป็ นการตีเพียงสิ บสองครั้ง ส่ วนในรัสเซี ยตอนใต้น้ นั เสี ยงระฆังแห่ ง
ข่ า วประเสริ ฐ ส าหรั บ ‚เป็ นการเหมาะสม...‛ นั้น ปกติ จ ะมี ข้ ึ น ก่ อ นการเริ่ ม ต้น
พิธีกรรมศีลมาสนิ ทส่ วนสาคัญศักดิ์สิทธิ์ (the Eucharistic Canon) ในขณะสวดบท
สวดสัญลักษณ์ แห่ งความเชื่ อ (ตีสิบสองครั้งโดยที่ ตีหนึ่ งครั้ งต่อหนึ่ งข้อย่อยในบท
สวดสั ญลัก ษณ์ แ ห่ ง ความเชื่ อ ) อนึ่ ง ตามธรรมเนี ย มของคริ ส ต์จกั รออร์ โธด็อกซ์
รัสเซี ยนั้นได้เริ่ มใช้เสี ยงระฆังแห่ งข่าวประเสริ ฐก่อน ‚สมควรยิ่งแห่ งการสรรเสริ ญ
....‛ ในสมัย ของสมเด็จพระอัค รสัง ฆราชยัวคิ ม แห่ ง กรุ งมอสโคว์ (ปี ค.ศ. 1690)
เช่นเดียวกับธรรมเนียมตะวันตกที่มีการตีระฆังในช่วงที่กล่าวว่า ‚จงรับไปกิน...‛
ในช่ วงท้ายพิธี กรรมใน การเฉลิมฉลองที่ส าคัญยิ่งทุกครั้ ง นั้นจะมี การตี
ระฆัง ประสานเสี ย ง นอกจากนี้ ภายหลัง จาก พิ ธี ก รรมทุ ก พิ ธี ที่ ป ระกอบโดย
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พระสั งฆราช นั้นก็จะมี การตีระฆังประสานเสี ยง เช่นกันเพื่อคลอยามที่ท่านออกจาก
โบสถ์
ใน การเฉลิมฉลองพิธีราลึกถึงวันพระประสู ติของพระคริสต์ ก็มี การตีระฆัง
ประสานเสี ยง ตลอดวันเฉลิมฉลอง ตั้งแต่พิธีกรรมจนถึงพิธีสวดเพลาเย็น นอกจากนี้
ก็ยงั มี การตีระฆังประสานเสี ยง ใน การเฉลิมฉลองพิธีราลึกการทรงกลับคืนพระ
ชนมชีพของพระคริสต์ – ปัสกา เช่นเดียวกัน
เสี ยงระฆังข่ าวประเสริฐ ก่อน บทภาวนาแห่ งเพลารุ่ งโรจน์ นั้นมีข้ ึน ก่ อน
หน้ าการสวดมนตร์ ตลอดเพลาคืน และดาเนิ นต่อไปจนถึ ง การแห่ พระกางเขน และ
จะตี ตีระฆังประสานเสี ยง เพื่อการเฉลิ มฉลองนับตั้งแต่ เริ่ มต้ นแห่ พระกางเขน ไป
จนจบและต่อไปอีกยาว
เสี ยงระฆังปัสกาและการตีระฆังประสานเสี ยง จะดังขึ้น ก่ อนพิธีกรรมปัสกา
โดยในระหว่าง พิธีกรรมปัสกา เองนั้น เมื่อถึงเวลาอ่าน พระวรสาร ก็จะตีระฆังแบบ
การตีระฆังประสานเสี ยง โดยตีระฆังแต่ละลูกเจ็ดครั้ง (จานวนเจ็ดแสดงถึงพระสิ ริ
ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ ยม) การตี ระฆังเฉลิ มฉลองนี้ เป็ นเครื่ องแสดงถึ งการเทศนา
เรื่ องพระวรสารของพระคริ สต์ในทุกภาษา ครั้นเสร็ จสิ้ นการอ่านพระวรสารแล้วก็ลง
ท้ายด้วย การตีระฆังประสานเสี ยง อย่างรื่ นเริ งและมีชยั
ในช่ วงตลอด สั ปดาห์ แห่ งพระจรั สรุ งโรจน์ นั้น จะมี การตีระฆังประสาน
เสี ยง ทุกวันตั้งแต่สิ้นสุ ดพิธีกรรมจนกระทัง่ พิธีสวดช่วงเพลาเย็น นอกจากนี้ ยังมี การ
ตีระฆังประสานเสี ยง ภายหลุ่ ง พิธีก รรมในทุ ก วันอาทิต ย์ นับ ตั้งแต่ เทศกาลปั สกา
จนถึงพิธีราลึกถึงการเสด็จขึน้ สู่ สรวงสวรรค์ ของพระคริสต์
ในวันเฉลิ มฉลองที่ โบสถ์แต่ ละแห่ ง นั้น ช่ วงท้ายพิธี ก่อนจะ เริ่ มการสวด
ภาวนาขอพร ก็จะเป็ น เสี ยงระฆังข่ าวประเสริฐ และ การตีระฆังประสานเสี ยง ส่ วน
ตอนท้ายของการสวดภาวนาขอพร ก็จะเป็ น การตีระฆังประสานเสี ยง
ทุกครั้งที่มี การแห่ รอบโบสถ์ ก็จะมี การตีระฆังประสานเสี ยง

เกีย่ วกับพิธีกรรมบูชาพระเจ้ าของคริสตศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์

867

โดยปกติแล้วจะมี เสี ยงระฆังข่ าวประเสริ ฐ ในช่ วงเวลาแห่ งบทภาวนาของ
เพลากษัตริ ย์ ดังมาจากระฆังลูกใหญ่ และก่อน ชั่ วโมงสั ปดาห์ ศักดิ์สิทธิ์สาคัญ นั้น
เสี ยงระฆังแห่ งข่าวประเสริ ฐในช่วงถือศีลอดจะดังมาจากระฆังลูกเล็ก ทั้งนี้ ชัว่ โมง
สัปดาห์ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ สาคัญนั้นก็เหมื อนกับ บทภาวนาของเพลากษัตริ ย์ ที่ระฆังจะดัง
ก่อนแต่ละชัว่ โมง นอกจากนี้ จะมีการตีระฆังสามครั้งก่อนบทภาวนาเพลาสาม หก
ครั้งก่อนภาวนาเพลาที่หก และ เก้าครั้งก่อนภาวนาเพลาที่เก้า และ ตีสิบสองครั้งก่อน
บทภาวนาเพลาทรงสงฆ์ และ บทภาวนาระหว่างเพลาฉลองเย็นGreat Compline หาก
ในระหว่างการถือศีลอดนั้นมีวนั เฉลิ มฉลองใด ๆ แล้ว ก็ไม่ตอ้ งตีระฆังประจาเพลา
แยกเป็ นแต่ละเพลาไป
ใน การสวดมนต์ ภาคเช้ าในวันศุ กร์ ศักดิ์สิทธิ์ ขณะที่อ่าน พระคัมภีร์สิบสอง
ฉบั บ เรื่ อ งพระมหาทรมานของพระองค์ นั้น นอกจาก เสี ย งระฆังข่ า วประเสริ ฐ
ตามปกติ และ การตีระฆังประสานเสี ยง ในช่ วงเริ่ มพิธีสวดภาวนาเพลาเช้าแล้ว ยัง
ได้มี เสี ยงระฆังข่ าวประเสริ ฐ ก่อนการอ่านพระคัมภีร์ครั้งที่หนึ่ งจะตีระฆังลูกใหญ่
หนึ่งครั้ง ก่อนการอ่านพระคัมภีร์ครั้งที่สองตี สองครั้ง ก่อนการอ่านพระคัมภีร์ครั้งที่
สามตี สามครั้ง ฯลฯ
ในช่วงท้ายพิธีสวดภาวนาเพลาเช้า เมื่อผูศ้ รัทธาถือ ‚ไฟวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ‛
กลับบ้าน จะมีการตี การตีระฆังประสานเสี ยง

การใช้ และ การตีระฆังประสานเสียง และความหมาย
ในพิธีสวดช่วงค่าของวันศุกร์ ศกั ดิ์สิทธิ์ น้ นั ก่อนที่จะยกผ้าพันพระศพ (ผ้า
ตราสัง) ในขณะที่กาลังขับขานทานองสรรเสริ ญระหว่างเคลื่อนผ้าตราสัง สุ ดท้ายจะ
มีการตี ตีระฆังประสานเสี ยงช้า ๆ โดยตีระฆังแต่ละลูกหนึ่งครั้งเรี ยงจากลูกใหญ่สุด
ไปหาลูกเล็กสุ ด ทั้งนี้ จะตีระฆังประสานเสี ยงในขณะที่วางผ้าตราสังไว้ที่กลางโบสถ์
ในพิธีสวดช่ วงเช้าของวันเสาร์ ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ เริ่ มต้นด้วยบทเพลงพระมหาสิ ริ
‚Great Doxology‛ และดาเนิ นไปจนถึงการแห่ ผา้ ไอคอนพันพระศพไปรอบโบสถ์
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จะมีการตีระฆังประสานเสี ยง เช่นเดียวกันสาหรับการเชิ ญผ้าไอคอนพันพระศพกลับ
โดยตีระฆังประสานเสี ยง ช้า ๆ ตีระฆังทีละลูกเรี ยงจากลูกใหญ่สุดไปหาลูกเล็กสุ ด
ครั้ นเมื่อเชิ ญผ้าพันพระศพกลับเข้าไปกลางโบสถ์และเดิ นไปกับผ้าพันพระศพนั้น
ผ่านประตูกษัตริ ยแ์ ล้วจึงจะมีการตีระฆังประสานเสี ยง
การตีระฆังประสานเสี ยง ช้า ๆ ตีระฆังทีละลูกเรี ยงจากลูกใหญ่สุดซึ่ งเป็ นลูก
ที่มีเสี ยงทรงพลังที่สุดไปยังลูกเล็กสุ ดซึ่ งเป็ นการไต่โทนให้เสี ยงสู งขึ้นและไพเราะ
ขึ้นเรื่ อย ๆ จนถึ งที่ สุดนั้นแสดงถึ ง ‚การพรั่ งพรู (ในแง่ ของความนอบน้อม)‛ ของ
พระเยซูคริ สตเจ้าเพื่อทรงช่วยเราให้รอด ดังเช่นที่เรากาลังขับขานชั้นเสี ยงที่ห้าในบท
สวดอีโรโมส irmos ที่สี่ที่ว่า ‚เล็งเห็ นความว่างเปล่าในพระองค์ผทู ้ รงศักดิ์สิทธิ์ บน
พระกางเขน‛
คริ สต์ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์รัสเซียได้ถือปฏิบตั ิมานับศตวรรษในภาคกลาง
ของรัสเซี ยกาหนดว่าให้ตีระฆังประสานเสี ยงในลักษณะดังกล่าวเพียงปี ละสองครั้ง
คือในวันศุกร์ ศกั ดิ์สิทธิ์ และวันเสาร์ ศกั ดิ์สิทธิ์ ซ่ ึ งเป็ นวันตรึ งกางเขนและวันฝังพระศพ
ของพระองค์ ผูต้ ีระฆังที่เชี่ยวชาญจะปฏิบตั ิตามธรรมเนี ยมนี้ อย่างเคร่ งครัดอยูเ่ ป็ นนิ จ
และไม่อนุ ญาตให้ถือเป็ นอย่างอื่น ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เสี ยงอันเศร้ าโศกถึงพระเจ้าพระผู้
ทรงช่วยเราให้รอดได้รับการสงวนไว้และให้เกิดความแตกต่างจากระฆังงานศพของ
คนธรรมดาที่ถึงฆาตและเต็มไปด้วยบาป
ในพิธีสวดเพลาเช้าของวันที่ยกพระกางเขนของพระองค์น้ นั ในช่วงสัปดาห์
ของการบูชาพระกางเขนและในวันที่ 1 สิ งหาคมนั้น ก่อนที่จะแบกพระกางเขนออก
จากพระแท่นในขณะที่ ขบั ขานเพลงพระมหาสิ ริ ‚Great Doxology‛ ก็จะตี ระฆัง
ประสานเสี ยง ซึ่ งระหว่างนั้นจะตีระฆังสามครั้ง (บางแห่ ตีหนึ่ งครั้ง) ตีระฆังแต่ละลูก
เรี ยงจากลูกใหญ่ที่สุดไปหาลูกที่เล็กที่สุด และเมื่อแบกพระกางเขนไปที่กลางโบสถ์
และเชิญไปไว้ที่แท่นวางรู ปเคารพ (analogion) ก็จะมีการตีระฆังประสานเสี ยง
ก่อนพิธีกรรมเสกเจิมน้ าครั้งย่อย “the little blessing of water” นั้นจะมีการตี
ระฆังในลักษณะคล้ายกับตีระฆังประสานเสี ยง แต่จะเร็ วและรัวกว่าไปที่ระฆังแต่ละ
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ลูก ลูกละเจ็ดหรื อสามครั้ง และเมื่อจุม่ กางเขนลงในน้ าก็จะตีแบบตีระฆังประสาน
เสี ยง
เช่นเดียวกับตอนที่มีพิธีเสกเจิมน้ า ก็จะมีการตีระฆังประสานเสี ยง ก่อนการ
บรรพชาพระสังฆราช โดยทัว่ ไปแล้วจะตีระฆังประสานเสี ยงอย่างเร็ ว แต่บางครั้งก็มี
การตีระฆังประสานเสี ยงเฉลิมฉลอง ตีระฆังแต่ละลูก และในหลายแห่ งจะมีการตี
ระฆังประสานเสี ยง ดังกล่าวก่อนเริ่ มพิธีกรรมในวันฉลองของโบสถ์หรื อในกรณี
อื่น ๆ ดังเช่นที่เราได้ระบุไว้ขา้ งต้นในระหว่างการอ่านพระวรสารในพิธีปัสกา
การใช้ และการตีระฆังประสานเสี ยง และความหมาย
การตีระฆังจังหวะเดียว ‚perebor‛ หรื อที่รู้จกั กันว่าเป็ นระฆังงานศพนั้นเป็ น
การแสดงถึงความเศร้าโศกเสี ยใจแก่ผตู ้ าย การตีแบบจังหวะเดียว ตามที่เราได้อธิ บาย
ไปข้างต้นนั้น เป็ นการตีระฆังตามลาดับที่ กลับกันกับการตี ระฆังประสานเสี ยงนั่น
คือจะเป็ นการตีระฆังแต่ละลูกอย่างช้า ๆ เรี ยงจากลูกเล็กสุ ดไปหาลูกใหญ่สุด จากนั้น
จึงตีระฆังทุกลูกพร้อมกัน เสี ยงตีระฆังจังหวะเดียว งานศพอันโหยหวนนั้นจะลงท้าย
ด้วย การตีระฆังประสานเสี ยงสั้น เพื่อแสดงถึงความเชื่ ออันน่ายินดีของคริ สตชนใน
เรื่ องการฟื้ นคืนชีพของผูต้ าย
ในมุ มมองตามความเป็ นจริ งเกี่ ยวกับแนวทางในการตี ระฆังนั้น เราจะถู ก
สอนไม่ ใ ห้ ตี ร ะฆัง ประสานเสี ย งในงานศพคนตาย และแนวทางดัง กล่ า วนี้ ไม่
สอดคล้องกับการปฏิบตั ิของโบสถ์ เราจึงขอใช้โอกาสนี้เพื่ออธิ บาย
การตีระฆังแบบจังหวะเดียว เรี ยงจากลูกเล็กสุ ดไปหาลูกใหญ่สุดนั้นแสดง
ถึงการเจริ ญเติบโตของมนุษย์บนโลกตั้งแต่ยงั ตัวน้อย เติบใหญ่และแข็งแรง ส่ วนการ
ตีระฆังทุกลูกพร้อมกันหนึ่งทีแสดงถึงชีวิตทางโลกของมนุษย์ถูกยุติลงด้วยความตาย
เพราะทุกสิ่ งที่มนุ ษย์ได้รับในชี วิตนี้ จะถูกทิ้งไว้ขา้ งหลัง ดังเช่นที่ปรากฏในบทเพลง
สวดในงานศพว่า ‚สิ่ งของทางโลกทั้งหลายนั้นว่างเปล่าและไม่มีอยู่ภายหลังความ
ตาย ความมัง่ มีไม่ยงั่ ยืน ชื่ อเสี ยงที่ได้รับยามที่มีชีวิตอยูก่ ็เช่นกัน เพราะเมื่อความตาย
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มาถึง ทุกสิ่ งก็อนั ตรธานไปสิ้ นเชิ ง‛ (หรื อในบทเพลงสวดอีกบทหนึ่ งที่วา่ ‚อีกเพียง
ครู่ เดี ยวเท่ านั้น ความตายก็จะเข้ามาแทนที่ ท้ งั หมด‛) ดังนั้น เราจึ งทูล วิง วอนพระ
คริ สต์ผทู ้ รงเป็ นอมตะว่า ‚ขอโปรดประทานการพักผ่อนแด่ผจู ้ ากไป ณ ที่พกั พิงของผู้
รื่ นเริ งยินดีเถิด‛ บทเพลงสวดส่ วนที่สองนั้นกล่าวโดยตรงถึงความรื่ นเริ งในชี วิตภาค
หน้าร่ วมกับพระคริ สต์ ความรื่ นเริ งนี้ ยงั ได้ปรากฏในการตีแบบตีระฆังประสานเสี ยง
หลังจากที่ตีแบบจังหวะเดียว
ในจุลสาร ‘Pravoslavnaia Rus’ (ออร์ โธด็อกซ์รัสเซี ย) นั้น อาร์ คบิชอป
อาเวอร์ กี (Averky) ได้อธิ บายไว้อย่างง่ายที่สุดโดยอิงจากธรรมเนี ยมในงานศพและ
พิธีสวดส่ งดวงวิญาณผูต้ าย ‘Pamnykhidas’ สาหรับผูต้ าย ซึ่ งแน่นอนว่าเกี่ยวกับเรื่ อง
ของระฆังด้วยว่า ‚สื บเนื่ องจากธรรมเนี ยมออร์ โธด็อกซ์น้ นั วิธีปฏิบตั ิในพิธีสวดส่ ง
ดวงวิญาณผูต้ าย ‘Pannykhidas’ และงานศพนั้นจะมีการสวมใส่ เสื้ อผ้าสี สันสดใส
ส่ วนธรรมเนี ยมในการสวมเสื้ อสี ดาในการทาพิธี ดงั กล่ าวนั้นเราได้รับ มาจากทาง
ตะวันตกซึ่ ง ไม่ ไ ด้มี ล ัก ษณะของจิ ตวิญญาณของทางออร์ โธด็ อกซ์ เลยโดยสิ้ นเชิ ง
อย่างไรก็ตามก็ถูกแพร่ หลายในหมู่เรามากเสี ยจนยากที่จะขจัดออกไปได้ในปั จจุบนั
สาหรับคริ สตชนที่แท้จริ งแล้ว ความตายคือการเดินทางสู่ ชีวิตที่ดีกว่า คือความรื่ นเริ ง
ไม่ใช่ความเศร้าโศก ดังเช่ นที่ได้มีการอธิ บายไว้อย่างงดงาม ในบทสวดภาวนาเพลา
เช้าที่สาม (the moving third kneeling prayer) ที่อ่านในพิธีสวดช่วงค่าในวันเพนเทคอสต์วา่ ‚ข้าแต่พระเจ้า เพราะไม่มีความตายสาหรับผูร้ ับใช้ของพระองค์ เมื่อเรา
ออกจากร่ างกายและมาเฝ้ าท่านพระเจ้าของเรา แต่เป็ นการเปลี่ยนแปลงจากสรรพสิ่ ง
ที่น่าเศร้ าโศกไปสู่ สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดและงดงามที่สุด และไปสู่ การหลับพักผ่อนและ
ความปิ ติยนิ ดี‛
การตีแบบระฆังประสานเสี ยง เป็ นการราลึ กถึงการกลับคืนชี พซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
วิญญาณของผูเ้ ชื่ อในพระคริ สต์จะกระทาอย่างสง่างาม ทั้งยังแสดงถึงความเศร้าโศก
ที่มีต่อการพลัดพรากจากผูต้ าย และรวมทั้งให้การปลอบประโลมในจิตใจ ไม่เคยมี
การกีดกันคริ สตชนออกจากการปลอบประโลม และยิ่งเป็ นเช่นนั้นมากขึ้นนับตั้งแต่
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การตีระฆังประสานเสี ยง นี้ ได้เข้ามาสู่ ชี วิตของชาวออร์ โธด็อกซ์ รัสเซี ยและได้
กลายเป็ นการแสดงออกถึ งความเชื่ อของพวกเขา ด้วยการนี้ เมื่ อร่ างของผูต้ ายถู ก
นาเข้าสู่ พิธีศพของโบสถ์ก็จะมี การตี แบบจังหวะเดี ยว และจบลงด้วยการตีระฆัง
ประสานเสี ยง เช่นกัน
ในระหว่างงานศพและการฝังศพของพระสงฆ์ นักพรต อาคีแมนดริ ท และ
พระสังฆราช จะมีการตี แบบจังหวะเดียว แตกต่างออกไปเล็กน้อย โดยในขั้นแรกจะ
ตีระฆังลูกใหญ่สิบสองครั้ง ตามด้วย การตี แบบจังหวะเดียว แล้วตีระฆังลูกใหญ่อีก
สิ บสองครั้งแล้วตามด้วยการตี แบบจังหวะเดียว อีกครั้งหนึ่ ง ฯลฯ และขณะที่ร่างถูก
นาเข้าไปในโบสถ์ก็จะตีระฆังประสานเสี ยง เช่นเดียวกับในช่วงอ่านบทภาวนาปลด
บาปแก่ผตู ้ าย ก็จะตีระฆังประสานเสี ยง เช่นกัน และในช่วงเคลื่อนย้ายร่ างออกก็จะตี
แบบจัง หวะเดี ย ว และเมื่ อ วางร่ า งลงในหลุ ม ฝั ง ศพก็ จ ะตี ระฆัง ประสานเสี ย ง
นอกจากนี้ ในบางแห่งอาจมีการตีระฆังตามธรรมเนียมปกติสาหรับงานศพ
ในหนังสื อจุลสารย่อยแห่ งศาสนจักร ‘Chinovnei Knige’ ได้กล่าวถึ งว่า
ในช่วงการเคลื่อนย้ายพระศพของสมเด็จพระอัครสังฆราชยัวคิมนั้นมีการตีระฆังข่าว
ประเสริ ฐสลับในระฆังทุกลูก (ช่ วงเวลาแห่ งจักรวรรดิ ของกรุ งมอสโคว์ ความจริ ง
ทั่วไปในสมัยโบราณ ค.ศ. 1852 ในหนังสื อเล่ มที่ 15 หน้ าที่ 22)
ไม่นานมานี้เราได้ทราบว่ายังมีการตี แบบจังหวะเดียว อีกรู ปแบบหนึ่ง โดยตี
ระฆังแต่ละลูกหนึ่ งครั้งแต่เรี ยงจากลูกใหญ่สุดไปหาลูกเล็กสุ ดจากนั้นจึงตีระฆังทุก
ลูกพร้อมกัน ซึ่ งเรื่ องนี้ ได้รับการบันทึกไว้ใน ‘Rostovskie Zvobi’ (เสี ยงระฆังแห่ ง
รอสตอฟ) ที่ ร อสตอฟในปี ค.ศ. 1963 ในทางปฏิ บ ัติ เ ราไม่ ไ ด้ยิ น เสี ย งระฆัง ใน
ลักษณะนั้นและไม่ได้มีแนวทางในเรื่ องนี้ เราจึงไม่สามารถระบุได้วา่ รู ปแบบดังกล่าว
นี้จะใช้ที่ไหนและเมื่อใด
นอกจากนี้ยงั มีสิ่งที่เรี ยกว่า ‚การตีระฆังอย่ างสวยงาม‛ ที่ระฆังทุกลูก การตี
ระฆังอย่างสวยงามนี้ มีข้ ึนในการชุ มนุ มที่ อาสนวิหาร สานักสงฆ์ ที่ มีระฆังชุ ดใหญ่
‚การตีระฆังอย่างสวยงาม‛ ประกอบด้วยผูต้ ีระฆังหลายคนโดยอาจมีจานวนห้าคน
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หรื อมากกว่านั้น การตีระฆังอย่างสวยงามมีข้ ึนในวันฉลองใหญ่ ในวาระเฉลิมฉลอง
และรื่ นเริ งของพระศาสนจักร รวมทั้งเพื่อการต้อนรับพระสังฆราชของสังฆมณฑล
หนึ่ง
เรายังจาเป็ นต้องเอ่ยถึง ‚ระฆังเตือน‛ ซึ่ งเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสังคม
ค าว่า ‚ระฆัง เตื อน‛ หมายถึ ง การตี ระฆัง ลู ก ใหญ่ อย่า งถี่ และโดยไม่ ถู ก ขัดจัง หวะ
‚ระฆังเตือน‛ ถูกใช้เพื่อกระตุน้ ผูค้ นในกรณี ที่เกิดไฟไหม้ น้ าท่วม การกบฏ การถูก
โจมตีโดยศัตรู หรื อความไม่สงบในสังคมในรู ปแบบอื่น ๆ
การตีระฆังแบบตีพร้ อมกันทุกใบแบบมีจงั หวะรวมพล ‚vechevnie‛ นั้นใช้
เรี ยกประชากรของนอฟโกราดและพัสกอฟโบราณเพื่อ เรี ยก หรื อรวบรวมผูค้ น
การตีระฆังประสานเสี ยง ที่ระฆังทุกลูกเพื่อการฉลองนั้นยังใช้เพื่อประกาศ
ถึงชัยชนะเหนือศัตรู และการกลับจากสมรภูมิของกองทหารอีกด้วย
กล่าวโดยสรุ ป เราเห็ นได้ว่าผูต้ ีระฆังรัสเซี ยมีความเชี่ ยวชาญในการตีระฆัง
สู งมากและมีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก มี นกั ท่องเที่ยวหลายคนมาจากยุโรป อังกฤษ และ
อเมริ กามาฉลองปัสกาที่กรุ งมอสโคว์เพื่อฟังเสี ยงระฆังปัสกา
ในโอกาส ‚การเฉลิ ม ฉลองแห่ ง การเฉลิ มฉลองทั้ง หลาย‛ ที่ มอสโคว์น้ ัน
ระฆัง ของทุ ก โบสถ์ รวมแล้ว กว่า 5,000 ลู ก ดัง ขึ้ น ดัง นั้น ผูใ้ ดก็ ตามที่ ไ ด้ยิน เสี ย ง
ระฆังปั สกาในมอสโคว์ก็จะไม่มีวนั ลืมได้เลย ดังเช่ นที่ ไอวาน ชเมเลฟ นักเขียนได้
กล่าวว่าเป็ น ‚วงดนตรี วงใหญ่ที่มีเอกลักษณ์‛ เสี ยงที่ทรงพลังและเป็ นเสี ยงแห่ งการ
ฉลองนั้นได้ซึมซาบสู่ สวรรค์ดว้ ยบทเพลงสรรเสริ ญแห่ งชัยชนะในการเสด็จกลับคืน
พระชนมชีพของพระคริ สต์
(คาอธิ บายพื้นฐานเกี่ ยวกับลาดับการตี ระฆังนั้นอยู่ในส่ วนที่ ใหญ่ที่สุดใน
ปฏิ บัติการของโบสถ์ รัสเซี ยในรั สเซี ยตอนกลาง (Practice of the Russian Church in
Central Russia) คาอธิ บายเรื่ องปฏิบตั ิการนั้นได้รับการเรี ยบเรี ยงและยืนยันจากหลาย
โอกาส จากกิ จวัตรประจาวันของชาวออร์ โธด็อกซ์รัสเซี ย และจากคริ สต์ศาสนจักร
ออร์โธด็อกซ์
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บทส่ งท้ าย
ในยุคของเราซึ่ งมี ค วามเชื่ ออันอ่ อนแอนั้น อานาจมื ดแห่ งความชั่วร้ ายคื บ
คลานเข้ามาต่อสู ้กบั ความชอบธรรมของพระเจ้า เราผูม้ ีความเชื่ อจะต้องราลึกไว้เป็ น
พิเศษว่าไม่มีที่ใดนอกจากสานักสงฆ์ ที่จะประกฏเป็ นทัพหน้าในการต่อสู ้กบั อานาจ
ชัว่ ร้าย ทั้งนี้ โดยอาศัย การสวดภาวนาและการอดอาหาร เพราะพระองค์ เองทรงตรั ส
ว่ า (จิตวิญญาณปิ ศาจ) นี้ไม่ เคยถูกขับออก นอกเสี ยจากโดยการสวดภาวนาและการ
รอดอาหาร (มธ. 17:21) เราต้องรั กในความตั้งพระทัยมัน่ ของพระคริ สต์ และเรา
จะต้องช่วยเหลื อพวกเขาในทุกทางและวิงวอนขอความช่ วยเหลือทางจิตวิญญาณแก่
พวกเขา
ตัวเราเองซึ่ งตระหนักถึ งอานาจอันยิ่งใหญ่ของการสวดภาวนาและการอด
อาหาร ก็จะต้องสวดภาวนาทุกวันและอดอาหารอย่างสุ ดความสามารถเพื่อดารงไว้ซ่ ึ ง
ความมุ่ ง มัน่ เพื่ อ สร้ า งให้ หัว ใจของเราเข้ม แข็ ง ไปในทางดี แ ละเป็ นไปตามพระ
ประสงค์ และให้ใ นตัวของเรามี ความเข้มแข็งทางจิ ตวิ ญญาณ เพื่อที่ ว่า โดยอาศัย
ความช่วยเหลือของพระเจ้านั้น เราจักได้ยนื หยัดต่อสู ้กบั อุบายของปิ ศาจ
พระสังฆราชเมโทรโพลิแทนฟิ ลาเรทแห่ งมองโคว์กล่าวไว้วา่ ‚ขอเราจงอย่า
ถูกล่อลวงด้วยภาพที่สวยงามอันเป็ นสิ่ งสามัญและเป็ นลาภยศชื่ อเสี ยงทางโลก ขอเรา
อย่าเป็ นศัตรู ของความเชื่อ ประพฤติตนอื้อฉาว แต่ขอเราจงทาความดีและหันออกจาก
การปล่ อยตัวปล่อยใจอันเป็ นโทษ กล่าวสั้น ๆ ได้ว่าการปฏิ บตั ิตามพันธะที่ ชดั เจน
และจาเป็ นที่สุดของมนุ ษย์และสมาชิ กในสังคมนั้นเป็ นเพียงการทาให้สุสานของเรา
เป็ นสี ขาว ซึ่ งในขณะเดียวกัน ภายในนั้นก็เต็มไปด้ วยกระดูกของคนตาย (มธ. 23:27)
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ท่านฟิ ลาเรทยังได้กล่าวว่า ‚มีกี่คนในโลกนี้ ผไู ้ ด้ชื่อว่าเป็ นปราชญ์ที่เจ็บปวด
และทรมานตนเองเพื่ อผูอ้ ื่น ด้วยการดิ้ นรนตามหาชี วิตที่ ดี‛ ‚และพวกเขาสร้ าง
ความสุ ขเพื่อใครเล่ า แน่ นอนว่างานของพวกเขานั้นไม่ใช่ เพื่อความเข้าใจและเพื่อ
กิจกรรมของเด็ก ๆ เพราะในความเข้าใจของเขาไม่เคยหนี พน้ การต่อสู ้อย่างมีคาถาม
พวกเขาไม่กระทาให้สอดคล้องกับสิ่ งที่พวกเขาสอน (เช่น ตัวพวกเขาเองไม่ปฏิบตั ิใน
สิ่ งที่พวกเขาสอน) นี่ เองที่เราเห็นว่าความสาคัญของมนุ ษย์น้ นั ไร้ความหมาย ในทาง
กลับกันนั้นมี ความเรี ยบง่ า ยอันยิ่งใหญ่ ของพระเจ้ า พระองค์ไม่ตรั สมาก ในพระ
ธรรมบัญญัติอนั เรี ยบง่ายนั้นกาหนดคาสอนเรื่ องชีวิต ซึ่ งสาหรับคนที่ฉลาดแล้วถือว่า
มีความสาคัญอย่างลึ กซึ้ ง และสาหรับเด็กก็สามารถเข้าใจได้ง่าย ความเรี ยบง่ายของ
พระองค์จุดประกายแก่ ผูท้ ี่ เพิกเฉยและนาทางแก่ ผูศ้ ึ ก ษา ทั้งยังทาให้วิญญาณของ
มนุ ษย์บริ สุทธิ์ ขึ้นและดารงไว้ซ่ ึ งอารยธรรม นอกจากนี้ ยงั ได้จดั วางชี วิตอันชัว่ คราว
และสร้างขึ้นใหม่ให้นิรันดร‛
ทั้งหมดนี้ เราต้องไม่ลืมว่าพระบัญญัติของพระเจ้าจะใช้การได้และกอบกูเ้ รา
ก็ต่อเมื่อความรักที่คริ สตชนมีต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้านได้ครองหัวใจเรา พระองค์เอง
ตรัสว่า ในพระบัญญัติสองประการนี ้ ความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนบ้าน บัญญัติ
และผู้เผยพระวจนะทั้งปวงขึน้ อยู่ กับสองข้ อนี ้ (มธ. 22:40) นัน่ คือความเที่ยงแท้และ
ชีวติ ที่แท้จริ ง
ฉนั้น ‚นับว่าเป็ นไปได้ที่จะรู ้ จกั ความเชื่ อที่ แท้จริ งโดยอาศัยแต่เพียงจิ ตใจ
และความทรงจา‛ ท่านอาร์ บิชอป ฮีโนเคนที กล่าวว่า ‚แต่ความรู ้ เช่นนี้ ช่างน่าเวทนา
จืดชื ด และไม่เกิดประโยชน์ เป็ นไปได้ที่จะรู ้ จกั ความเชื่ อที่แท้จริ งเพียงอาศัยการนา
ทางด้วยหลักการของชี วิต แต่ความรู ้น้ ี แม้วา่ จะสู งส่ งกว่าแบบแรกและเป็ นสิ่ งจาเป็ น
ต่อความสมบูรณ์แบบนั้นกลับเย็นชาและแห้งแล้ง แทนที่จะน่ายินดีก็มกั จะ ทาให้ จิต
วิญญาณตกอยู่ในวังวนความหวาดกลัว (โรม 8:15) มีเพียงการมีส่วนร่ วมของหัวใจที่
เปี่ ยมด้วยพระสิ ริเท่านั้นที่ทาให้ผอ่ นผันแอกของการละทิ้งตนเองและทาให้ภาระของ
พระธรรมบัญญัติน้ ันเบา (มธ. 11:30) มี เพี ย งแต่ สั ม ผัส แห่ ง ชี วิตในวิญญาณอัน
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ศักดิ์ สิทธิ์ และสู งส่ งเท่านั้นที่เชื่ อมโยงมนุ ษย์กบั สวรรค์และให้เขาได้ลิ้มรสกับพลัง
ของโลกที่กาลังจะมาถึ ง (ฮีบรู 6:5) มีเพียงความรักอันศักดิ์ สิทธิ์ เท่านั้นที่สร้างความ
เป็ นเอกภาพอย่างแท้จริ งของมนุ ษย์ร่วมกับพระเจ้าและพระคริ สต์ และดังนั้นจึงเกิ ด
ความเชื่อและความหวังที่ยงั ดารงอยู่
ความเชื่ อและความหวังที่ยงั ดารงอยูน่ ้ นั คือชี วิตที่แท้จริ งที่เราจะพบได้ถา้ เรา
อยูใ่ น พระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ ในพระคริสต์ ซึ่งศักดิ์สิทธิ์ สากล และ สื บทอดจาก
อัครสาวก และ ดารงไว้ซ่ ึ งความอยูร่ อดของพระศาสนจักรซึ่ งก็คือเอกภาพแห่ งความ
รักอย่างหนักแน่ นมัน่ คงโดยพระสัญญาของพระเจ้า การสถิตอยู่ของพระจิตเจ้า การ
ประทานของขวัญแห่งสวรรค์ในพระธรรมล้ าลึกของพระศาสนจักร เพื่อทรงส่ งเสริ ม
เราบนหนทางแห่งความรอด
พระศาสนจักรออร์ โธด็ อกซ์ มี ของขวัญอันแสนล้ าค่ า เราซึ่ งเปี่ ยมล้นด้วย
จิตสานึกในความยินดีอนั ยิ่งใหญ่น้ นั ต่างพร้อมใจกันแซ่ ซอ้ ง
นักบุญยอห์นแห่ ง
โครนชตัดท์ที่ควรค่าแก่การจดจาและผูท้ ี่มีปาฏิ หาริ ยม์ ากมายมายืนยันข้อเท็จจริ งใน
คาของท่าน ทั้งในช่ วงที่ ท่านยังมีชีวิตอยู่และหลังจากที่ท่านมรณภาพไปแล้ว ท่าน
เขียนไว้ว่า ‚โอ้พระศาสนจักรแห่ งพระเจ้าอันศักดิ์ สิ ทธิ์ สากล และสื บเนื่ องมาจาก
อัครสาวก ท่านสู งส่ ง ปราดเปรื่ อง และ ช่วยให้รอดพ้นเป็ นยิ่งนัก ... พระสิ ริจงมีแด่
พระศาสนจักรออร์ โธด็อกซ์ พระสิ ริจงมีแด่พระคริ สตเจ้าองค์ผนู ้ าผูท้ รงศักดิ์สิทธิ์ ยิ่ง
และทรงเป็ นผูน้ าพระศาสนจักรแห่งพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวในพิภพ‛ อาเมน

