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บทนํา 
 
ในช่วงกวา่ 2,000 ปีที,ผา่นมา มีคนมากมายหลายพนัลา้นไดน้มสัการ ติดตาม 

และประกาศพระกิตติคุณเรื,องพระเยซูคริสตช์าวนาซาเร็ธ 

ซึ, งไม่เคยมีผูใ้ดในประวติัศาสตร์ที,ไดรั้บการชื,นชมอยา่งกวา้งขวางหรือมีอิทธิพลต่อสงัคมไดม้ากเท่าพระองค ์ศิลปิน นกัดนตรี 

และนกัเขียนต่างใชพ้ระองคเ์ป็นจุดเด่นในการสร้างงานศิลปะของตน หลายชาติพนัธ์ 

หลายวฒันธรรมถูกสร้างขึOนโดยใชค้าํสอนของพระองคเ์ป็นศูนยก์ลาง ในหลายพืOนที,ของโลก แมป้ฏิทินกน็บัจากเวลาที,พระองคป์ระสูติ 

 

แต่ถึงแมจ้ะเป็นที,รู้จกัอยา่งกวา้งขวาง พระเยซูกย็งัตกเป็นเป้าการตรวจสอบอยา่งเขม้ขน้ 

นกัวชิาการทุกแขนงคน้ควา้เกี,ยวกบัพระองค ์พวกขีOสงสยักจ็บัผดิเพื,อพยายามทาํลายความน่าเชื,อถือของพระองค ์

และผูติ้ดตามพระองคต่์างศึกษาเกี,ยวกบัพระองคใ์นแง่มุมต่าง ๆ เท่าที,จะทาํได ้

 

ประเดน็กคื็อ การเรียนรู้เกี,ยวกบัพระเยซูนัOนสาํคญัสาํหรับทุกคน เพราะวนัหนึ,ง เราตอ้งตอบคาํถามวา่ “พระเยซูคริสตคื์อใคร?” 

คริสเตียนคงคุน้เคยกบัคาํตอบอยูแ่ลว้ เพราะเราไดก้ล่าวยนืยนัมาตลอดหลายศตวรรษตามหลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต 

 

นี,เป็นบทเรียนที,สามในชุดหลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต และบทนีO ชื,อวา่ “พระเยซูคริสต”์ ในบทนีO  

เราจะใหค้วามสนใจกบัขอ้ความแห่งศรัทธาที,ประกาศความเชื,อในพระเยซูคริสต ์พระบุตรของพระเจา้ 

ซึ, งเป็นพระภาคที,สองของตรีเอกานุภาพ ขอ้ความดงักล่าวคือ: 

 

ข้าพเจ้าเชื)อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดยีวของพระบิดา [และพระผู้เป็นเจ้าของเรา] 

ทรงปฏสินธิโดยพระวญิญาณบริสุทธิH ทรงกาํเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี ทรงทนทุกข์ทรมาน 

ในสมยัที)ปอนทอิสัปิลาตปกครอง ทรงถูกตรึงที)กางเขน แล้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอโุมงค์ เสดจ็ลงสู่แดนมรณา 

ในวนัที)สามทรงเป็นขึRนมาจากความตาย พระองค์เสดจ็ขึRนสวรรค์ประทบั ณ เบืRองขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิHที)สุด 

จากที)นั)นพระองค์จะเสดจ็มาพพิากษาคนเป็นและคนตาย 

 

การสรุปสิ,งที,หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต กล่าวเกี,ยวกบัพระเยซูนัOน อาจทาํไดห้ลายวธีิ 

แต่เราจะเนน้ใจความหลกัสามประการที,เป็นศูนยก์ลางทางศาสนศาสตร์มาตลอดประวติัศาสตร์ ประการที,หนึ,งคือ เทวสภาพ 

หรือความเป็นพระเจา้ของพระเยซูคริสต ์

เราจะดูที,ธรรมชาติความเป็นพระเจา้ของพระองคแ์ละสมัพนัธภาพของพระองคก์บัอีกสองพระภาคในตรีเอกานุภาพ 

ประการที,สองคือความเป็นมนุษยข์องพระองค ์

เราจะอภิปรายความสมัพนัธ์ระหวา่งธรรมชาติความเป็นพระเจา้และธรรมชาติความเป็นมนุษยข์องพระองค ์

และประการที,สามคือพนัธกิจของพระองค ์ไม่แค่พนัธกิจที,พระองคก์ระทาํในโลกเท่านัOน แต่รวมถึงหลงัจากนัOนดว้ย 

เราจะเริ,มดว้ยความเป็นพระเจา้ของพระเยซูคริสต ์ตามที,ถูกกล่าวถึงในหลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต 
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เทวสภาพ 
 

เมื)อเราพูดถงึเทวสภาพ หรือคาํที)ง่ายกว่ากคื็อ “ความเป็นพระเจ้า” ของพระคริสต์ กคื็อ 

การที)พระองค์เป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ 

เรากก็าํลงักล่าวถงึคาํยอมรับอนัเป็นหัวใจสําคญัในพนัธสัญญาใหม่ว่าพระคริสต์คือผู้ใด ที)เราได้รับทราบมากคื็อ 

พระองค์เป็นพระเจ้าโดยสมบูรณ์และเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เช่นกนั 

เมื)อใดที)เราเริ)มไม่ยอมรับสถานะใดสถานะหนึ)ง กเ็ท่ากบัเราไม่เชื)อในพระเยซูอกีต่อไป 

วธีิเดยีวที)เราสามารถอธิบายความเป็นพระเจ้าของพระเยซูได้ กคื็อจากการเปิดเผยของพระคมัภร์ีอย่างไม่ผดิเพีRยน 

เราถูกสอนว่าพระคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ 

นี)เป็นความจริงพืRนฐานที)สุดที)คริสตจกัรยุคแรกประกาศ และเราได้รับทราบจากอคัรทูตเปาโล 

ตามที)ท่านได้เขยีนไว้ในหนังสือ โคโลสี เราจงึมั)นใจว่า แท้จริงแล้ว พระเยซูเป็นผู้ทรงอาํนาจเหนือทุกสิ)ง 

ในพระองค์ ทุกสิ)งถูกสร้างขึRน พระองค์ทรงยืนอยู่เหนืออาํนาจทัRงปวงซึ)งอยู่ใต้พระบาทของพระองค์ 

คุณสมบัตเิช่นนีRมใีนพระเจ้าเท่านัRน ถ้าตดัเรื)องนีRออกไป พระกติตคุิณกห็มดความหมาย พระเยซูกห็มดความหมาย 

และคริสต์ศาสนากห็มดความหมายด้วย 

—ดร. อาร์ อลัเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ 

 

หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต กล่าวถึงความเป็นพระเจา้ของพระเยซูคริสตว์า่: 

 

ขา้พเจา้เชื,อวางใจในพระเยซูคริสต ์พระบุตรองคเ์ดียวของพระบิดา [และพระผูเ้ป็นเจา้ของเรา] 

 

คริสเตียนตัOงใจใชค้าํวา่ “พระคริสต”์ “พระบุตรของพระเจา้” และ “พระผูเ้ป็นเจา้” 

เพื,อบอกถึงความเป็นพระเจา้ของพระเยซูคริสตม์าตลอด 

 

วตัถุประสงคข์องบทเรียนนีO คือ เราจะเนน้สองคาํที,ปรากฎในหลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต 

เพื,อเลง็ถึงความเป็นพระเจา้ของพระเยซูคริสต ์ก่อนอื,น เราจะศึกษาการที,พระเยซูเป็น “พระบุตรของพระเจา้” จากนัOน 

เราจะวเิคราะห์ความหมายของประโยคที,วา่พระองคเ์ป็น “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” เราจะเริ,มดว้ยความหมายของ “พระบุตรของพระเจา้” 

ตามที,พระคมัภีร์กล่าวถึงพระเยซู 

 
 

พระบตุรของพระเจา้ 
 

สิ,งแรกที,เราตอ้งเขา้ใจเกี,ยวกบัคาํวา่ “พระบุตรของพระเจา้” กคื็อ 

บ่อยครัO งที,พระคมัภีร์ใชค้าํนีO ในการกล่าวถึงสิ,งที,ไม่มีลกัษณะใดเกี,ยวกบัพระเจา้เลย เช่น พวกทูตสวรรคถู์กเรียกวา่ “บุตรของพระเจา้” ใน 

โยบ 1:6 และ 2:1 พระคมัภีร์ฉบบัปัจจุบนับางฉบบัใชค้าํวา่ “ทูตสวรรค”์ แทนคาํวา่ “บุตรของพระเจา้” แต่ในสองขอ้ความจาก โยบ นีO  จริง 

ๆ แลว้ในภาษาฮีบรูกล่าววา่ “เบนาย ฮาเอโลฮิม” (Benay Haelohim) ซึ, งตามตวัอกัษรแปลวา่ “บุตรของพระเจา้” 

ซึ, งเรายงัพบคาํลกัษณะเดียวกนันีO อีกหลายครัO งดว้ย  

 

บางครัO ง ชนชาติอิสราเอลกถู็กเรียกวา่ “ลูกชาย” หรือ “บุตร” ของพระเจา้ เช่น อพยพ 4:22 และ โฮเซยา 11:1 
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กษตัริยที์,เป็นมนุษยข์องชาวอิสราเอลกถู็กเรียกวา่ “บุตรของพระเจา้” เหมือนกนั เช่นใน 2 ซามูเอล 7:14 และ สดุดี 2:7 อาดมั มนุษยค์นแรก 

กถู็กเรียกวา่ “บุตรของพระเจา้” ใน ลูกา 3:38 

 

และคริสเตียนทัOงหลายยอ่มรู้วา่ ในพระวจนะของพระเจา้หลายตอน ผูเ้ชื,อที,สตัยซื์,อต่อพระเจา้ถูกเรียกวา่เป็นบุตรของพระองค ์

เช่น ใน มทัธิว 5:9, 45; ลูกา 20:36; และ โรม 8:14, 19 เปาโลกล่าวใน กาลาเทีย 3:26 วา่: 

 
ท่านทัOงหลายลว้นเป็นบุตรของพระเจา้โดยความเชื,อในพระเยซูคริสต ์(กาลาเทยี 3:26) 

 

แต่ถา้คาํวา่ “บุตรของพระเจา้” ไม่ไดเ้จาะจงแปลวา่พระเยซูมีสถานะเป็นพระเจา้เท่านัOนแลว้ 

ทาํไมคริสตจกัรตอ้งทาํเรื,องนีO ใหเ้ป็นเรื,องใหญ่? 

 

แต่เมื,อเราศึกษาพนัธสญัญาใหม่วา่ไดก้ล่าวถึงพระเยซูอยา่งไรแลว้ 

เราจึงจะเขา้ใจชดัเจนวา่พระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้อยา่งชดัเจน เป็นเอกลกัษณ์อยา่งที,ไม่ใครเหมือน  

 

จริง ๆ แล้ว หนึ)งในประเดน็ที)พนัธสัญญาใหม่เน้นมากที)สุด กคื็อ การที)พระเยซูเป็นพระบุตรหนึ)งเดยีวของพระเจ้า 

นั)นคือ พระเยซูทรงมคุีณลกัษณะเดยีวกนักบัคุณลกัษณะที)บ่งบอกได้ว่าพระเจ้าคือใคร กล่าวอกีนัยหนึ)งคือ 

พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าอย่างจริงแท้แน่นอน ส่วนเราเป็นลูกของพระเจ้าโดยความสัมพนัธ์ 

โดยการที)พระเจ้ารับเราเป็นลูก ไม่ใช่เพราะเรามคีวามเป็นตวัตนร่วมกบัพระเจ้า พระเยซูเป็นพระบุตร 

นิรันดร์ของพระเจ้า พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าตลอดมา 

—ดร. ทอม ชไรเนอร์ 

 

ความเป็นพระบุตรอนัเป็นเอกลกัษณ์ของพระเยซูเห็นไดช้ดัเจนเป็นพิเศษในพระกิตติคุณยอห์น บทที, 1:1-18 

เราไดอ่้านถึงการที,พระเยซูเป็นพระวาทะ 

 

นิรันดร์ของพระเจา้ ซึ, งแปลวา่พระเยซูทรงเป็นทัOงพระเจา้ และทรงเป็นพระบุตรองคเ์ดียวที,กาํเนิดจากพระเจา้ 

เราไดพ้บคาํตรัสของพระเยซูในยอห์น 8:18-23 วา่ ในฐานะพระบุตรของพระเจา้ พระองคม์าจากเบืOองบน ไม่ไดม้าจากโลกนีO  และใน 

ยอห์น 10:30 พระเยซูกไ็ดท้รงยนืยนัอีกวา่พระองคเ์ป็นหนึ,งเดียวกบัพระบิดา 

 

แต่ขอ้ความที,ยอห์นกล่าวชดัเจนที,สุดน่าจะเป็น ยอห์น 5:18 ท่านกล่าววา่: 

 

[พระเยซู] ทรงเรียกพระเจา้วา่พระบิดาของตนอนัเป็นการยกตนเองเสมอ 

พระเจา้ (ยอห์น 5:18) 

 

ขอ้ความนีOบอกชดัเจนวา่ เมื,อพระเยซูกล่าวถึงพระองคเ์องวา่เป็นพระบุตรของพระเจา้ 

พระองคห์มายความวา่พระองคเ์ท่าเทียมกบัพระเจา้พระบิดา ดว้ยเหตุนีO  คริสเตียนจึงเขา้ใจถูกตอ้งวา่ 

การที,พระคมัภีร์บอกวา่พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้นัOน 

หมายความวา่พระองคมี์ทัOงสถานภาพอนัเป็นเอกลกัษณ์และสถานภาพพระเจา้ดว้ย 

 

ความเป็นพระบุตรผูมี้สถานภาพพระเจา้กถู็กกล่าวถึงในพนัธสญัญาใหม่หลายตอน เราอ่านพบใน โรม 1:3-4 และ 8:3 
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ซึ, งเปาโลสอนวา่พระเยซูเป็นพระบุตรผูมี้สถานภาพพระเจา้ตัOงแต่ก่อนพระองคม์าประสูติแลว้ ฮีบรู 1:1-3 กบ็อกวา่ 

ในฐานะพระบุตรของพระเจา้ พระเยซูทรงสร้างจกัรวาลและเป็นผูส้าํแดงตวัตนของพระบิดาอยา่งไม่ผดิเพีOยน 

ขอ้พระวจนะเหล่านีOและอีกหลายขอ้ระบุชดัวา่พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ในลกัษณะพิเศษ 

ซึ, งบอกชดัถึงพระลกัษณะของพระเจา้อนัเป็นนิรันดร์ของพระองค ์

 

การเนน้ย ํOาวา่พระเยซูเป็นพระบุตรนิรันดร์ของพระเจา้และมีสถานภาพพระเจา้ สะทอ้นออกมาในหลกัคาํสอนเรื,อง 

ตรีเอกานุภาพ ซึ, งกล่าววา่: 

 

พระเจ้ามสีามพระภาค แต่เป็นพระองค์เดยีว 

 

พนัธสญัญาใหม่สอนวา่พระเยซูคือพระเจา้พระบุตร หนึ,งในสามพระภาคของ ตรีเอกานุภาพ 

แลว้สมัพนัธภาพระหวา่งพระเยซูกบัพระบิดาและพระวญิญาณบริสุทธ̂ิเป็นอยา่งไร? 

 

เราไดอ้ภิปรายกนัในบทก่อน ๆ วา่ ตรีเอกานุภาพ ในมุมมองภววทิยานัOนเนน้เรื,องตวัตนและการดาํรงอยูข่องพระเจา้ 

ในฐานะพระบุตรของพระเจา้ พระคริสตมี์ฤทธานุภาพและสง่าราศีเท่าเทียมกบัพระบิดาและพระวญิญาณบริสุทธ̂ิ พระภาคทัOงสาม 

แน่นอนวา่รวมถึงพระบุตร ไม่มีที,สิOนสุด เป็นนิรันดร์ และไม่มีวนัเปลี,ยนแปลง และแต่ละพระภาคมีพระลกัษณะสาํคญัของพระเจา้ร่วมกนั 

เช่น ปัญญา ฤทธานุภาพ ความบริสุทธ̂ิ ความยติุธรรม ความประเสริฐ และความจริง 

 
ในทางตรงกนัขา้ม เมื,อมอง ตรีเอกานุภาพ จากมุมมองเคหะวทิยา 

เราพิจารณาวา่ทัOงสามพระภาคของพระเจา้มีปฏิสมัพนัธ์กนัอยา่งไร ในมุมมองนีO  แต่ละภาคมีความรับผดิชอบ ระดบัอาํนาจ 

และบทบาทที,ไดรั้บแตกต่างกนั เช่น พระคริสตเ์ป็นพระบุตรของพระบิดาตลอดมา และมีอาํนาจรองจากพระบิดา 

ลองฟังคาํตรัสของพระเยซูในยอห์น 6:38 ซึ, งพระองคก์ล่าวถึงการที,พระองคย์อมอยูใ่ตโ้อวาทของพระบิดา 

 

เพราะเราไดล้งมาจากสวรรคมิ์ใช่เพื,อทาํตามใจของเราเอง แต่เพื,อทาํตามพระประสงคข์องพระองคผ์ูท้รงส่งเรามา 

(ยอห์น 6:38) 

 

และในยอห์น 8:28-29 พระองคก์ต็รัสในทาํนองเดียวกนั 

 

พระเยซูจึงตรัสวา่ …” แต่อยา่งที,พอ่สอนฉนั 

ใครส่งฉนัมากจ็ะอยูก่บัฉนัเขาจะไม่ทิOงฉนัไวค้นเดียวเพราะฉนัทาํในสิ,งที,เขาพอ (ยอห์น 8:28-29)  

 

ตลอดทัOงพนัธสญัญาใหม่ พระบุตรอยูภ่ายใตอ้าํนาจของพระบิดาเสมอ ระหวา่งพระบุตรกบัพระบิดา ไม่เคยมีความขดัแยง้ใด ๆ 

เนื,องจากพระบุตรและพระบิดาเห็นพอ้งตอ้งกนัเสมอ โดยพระบิดามีตาํแหน่งที,สูงกวา่ 

 

ในทาํนองเดียวกนั ในเคหะสมัพนัธ์ของ ตรีเอกานุภาพ นัOน พระบุตรกมี็อาํนาจเหนือพระวญิญาณบริสุทธ̂ิ 

ตวัอยา่งหนึ,งคือคาํกล่าวของพระเยซูในยอห์น 15:26: 

 

“ฉันจะส่งที)ปรึกษาจากพ่อไปหาคุณคือวญิญาณแห่งความจริงที)ออกมาจากพระบิดาเขาจะเป็นพยานให้เรา”  

(ยอห์น 15:26) 
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ในพระวจนะขอ้อื,น เช่น โรม 8:9 และ 1 เปโตร 1:11 พระวญิญาณบริสุทธ̂ิถูกเรียกวา่ “พระวญิญาณของพระคริสต”์ 

ซึ, งบ่งบอกวา่ พระวญิญาณถูกส่งมาโดยพระคริสต ์

 

สมัพนัธภาพเหล่านีOสรุปอยูใ่นรูปแบบที,กาํหนดใหพ้ระบุตรเป็นพระภาคที,สองของ ตรีเอกานุภาพ 

พระบุตรเป็นพระภาคที,สองใน ตรีเอกานุภาพเชิง 

 

ภววทิยา เพราะพระองคก์าํเนิดมาจากพระภาคที,หนึ,ง กคื็อพระบิดา และพระองคไ์ดป้ระทานลมปราณใหเ้ป็นพระภาคที,สาม 

กคื็อพระวญิญาณบริสุทธ̂ิ พระบุตรเป็นพระภาคที,สองในตรีเอกานุภาพเชิงเคหะวทิยา เพราะตาํแหน่งของพระองคอ์ยูต่รงกลาง 

โดยพระองคเ์ป็นรองพระบิดา แต่มีอาํนาจเหนือพระวญิญาณบริสุทธ̂ิ 

 

ในคริสตจกัรยคุแรก การยอมรับวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้อยา่งสมบูรณ์เป็นส่วนสาํคญัยิ,งของความเชื,อคริสเตียน 

ผูที้,กล่าวยอมรับตาม หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต เมื,อรับบพัติศมา 

กไ็ม่จาํเป็นตอ้งกล่าวยนืยนัรายละเอียดปลีกยอ่ยทางศาสนศาสตร์ในประเดน็ที,เกี,ยวกบัสมัพนัธภาพภายในของ  

 

ตรีเอกานุภาพ แต่เขาจาํเป็นตอ้งประกาศความเป็นพระเจา้ของพระคริสตโ์ดยไม่ลงัเล แมใ้นปัจจุบนั 

การยนืยนัวา่พระเยซูเป็นพระเจา้เที,ยงแทแ้ละสมบูรณ์กเ็ป็นเครื,องหมายของความเป็นคริสเตียนตามหลกัพระคมัภีร์ 

 

เมื,อเราไดพิ้จารณาความสาํคญัของคาํวา่ “พระบุตรของพระเจา้” แลว้ เรากพ็ร้อมที,จะศึกษาคาํวา่ “พระผูเ้ป็นเจา้” 

บ่งบอกถึงความเป็นพระเจา้ของพระเยซูอยา่งไร 

 
 

พระผูเ้ป็นเจา้ 
 

พนัธสญัญาใหม่เรียกพระเยซูวา่ “พระผูเ้ป็นเจา้” คาํนีOแปลมาจากคาํภาษากรีก “คูริออส” (Kurios) 

ซึ, งเป็นคาํทั,วไปที,หมายความวา่ “ผูป้กครอง” หรือ “เจา้นาย” และยงัถูกใชเ้ป็นคาํเรียกขานแบบสุภาพเช่นเดียวกบัคาํวา่ “ท่าน” 

ในภาษาไทย ดว้ยความหมายเช่นนีO  คาํวา่ คูริออส จึงมกัถูกใชก้บัสามญัชนทั,วไป เช่น ใน มทัธิว 10:24; ลูกา 12:36-47; เอเฟซสั 6:5-9 

และอีกหลายขอ้ 

 

แต่ในเวลาเดียวกนั พนัธสญัญาใหม่กใ็ชค้าํวา่ คูริออส ในฐานะพระนามสาํหรับพระเจา้ เช่นใน มทัธิว 11:25; ลูกา 1:16 กิจการ 

2:39 และอีกหลายขอ้ ในเมื,อคาํนีO มีความหมายกวา้ง เหตุใดเราจึงคิดวา่คาํนีO ในพนัธสญัญาใหม่มีนยัยะวา่พระเยซูเป็นพระเจา้? 

เหตุใดเราจึงไม่คิดวา่คาํนีOอา้งอิงถึงอาํนาจหรือเกียรติยศของพระเยซูเพียงแค่ในโลกนีO เท่านัOน? 

 

กญุแจสําคญัที)ช่วยให้เราเข้าใจการใช้คาํว่า คูริออส ในศาสนาคริสต์ คือ พนัธสัญญาเดมิ 

พระคมัภร์ีพนัธสัญญาเดมินัRนถูกเขยีนด้วยภาษาฮีบรู แต่เมื)อประมาณสองศตวรรษก่อนพระเยซูประสูต ิ

พระวจนะภาษาฮีบรูกถู็กแปลมาเป็นภาษากรีก พระวจนะที)ถูกแปลครัRงนีRเรียกว่า “เซปทูอาจนิต์” (Septuagint) 

เมื)อปราชญ์ชาวยวิแปลพนัธสัญญาเดมิเป็นภาษากรีก เขาใช้คาํว่า “คูริออส” ในภาษากรีกถงึ 6,700 ครัRง 

เพื)อแปลพระนามศักดิHสิทธิHที)พระเจ้าใช้เรียกพระองค์เองต่อหน้าประชากรของพระองค์ พระนามนัRนคือ ยาห์เวห์ 

บริบททางประวตัศิาสตร์นีRมคีวามสําคญัยิ)งยวดสําหรับความเข้าใจการที)พนัธสัญญาใหม่ยอมรับความเป็นเจ้านายข

องพระเยซู ถงึแม้คาํว่า “คูริออส” โดยตวัของมนัเองแล้ว ไม่ได้สื)อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า 



หลกัขอ้เชือ่ของอคัรธรรมทตู          บทที ่3: พระเยซูครสิต์ 

-6- 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

แต่การใช้คาํนีRตามบริบทของพนัธสัญญาเดมิสื)ออย่างชัดเจนถงึความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ในหลายข้อควา

ม 

—ดร. คธี จอห์นสัน 

 

พระวจนะตอนหนึ)งที)น่าอศัจรรย์ที)สุดในพนัธสัญญาใหม่กคื็อข้อที)กล่าวว่า “[ทุกคน] 

จะคุกเข่าลงนมสัการพระนามของพระเยซู และทุกลิRนจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือองค์พระผู้เป็นเจ้า 

เพื)อเป็นการถวายพระเกยีรตสิิริแด่พระเจ้าพระบิดา” (ฟิลปิปี 2) และความจริงแล้ว ณ เวลานัRน 

เปาโลกาํลงัหยบิยกข้อความจากอสิยาห์ 

โดยข้อความนีRเป็นบทเพลงสรรเสริญว่าทุกคนจะยอมรับว่าพระยาห์เวห์คือพระผู้เป็นเจ้า ตอนนัRน 

เปาโลตัRงใจอ้างองิข้อพระวจนะจากพนัธสัญญาเดมิและกล่าวว่าพระเยซูคริสต์ต่างหากที)เป็นพระผู้เป็นเจ้า 

และในขณะนัRน เห็นได้ชัดว่าพนัธสัญญาใหม่กาํลงับอกว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นเพยีงเจ้านาย 

แต่พระองค์จะต้องได้รับการยอมรับในฐานะพระผู้เป็นเจ้าของอสิราเอล 

—ดร. ปีเตอร์ วอล์คเกอร์ 

 

ลองฟังคาํพดูของเปาโลใน โรม 10:9 และ 13: 

 

นั,นคือถา้ท่านยอมรับดว้ยปากของท่านวา่ “พระเยซูทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 

และเชื,อในใจของท่านวา่พระเจา้ทรงใหพ้ระองคเ์ป็นขึOนจากตาย 

ท่านกจ็ะไดรั้บความรอด...ทุกคนที,ร้องออกพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะไดรั้บการช่วยใหร้อด” (โรม 10:9 และ 

13) 

 

ในขอ้ 13 เปาโลยกพระวจนะ โยเอล 2:32 เพื,อพิสูจนว์า่ทุกคนที,ร้องเรียกพระนามของพระเยซูจะไดรั้บการช่วยใหร้อด 

แต่ในพระธรรมโยเอลขอ้นีO  พระนามของพระเจา้ในภาษาฮีบรูยคุพนัธสญัญาเดิมคือ “ยาห์เวห์” อนัเป็นพระนามเฉพาะของพระเจา้ พดูง่าย 

ๆ กคื็อ เมื,อเปาโลกล่าววา่พระเยซูเป็นพระผูเ้ป็นเจา้ ท่านหมายความวา่พระเยซูกคื็อพระยาห์เวห์ 

พระเจา้และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แห่งพนัธสญัญาเดิมนั,นเอง 

 

พระวจนะตอนอื,น ๆ ในพนัธสญัญาใหม่ที,ยนืยนัวา่พระเยซูมีสถานภาพเท่ากบัพระเจา้ไดแ้ก่ มทัธิว 3; มาระโก 1; ลูกา 3; และ 

ยอห์น 1 พระวจนะทัOงหมดนีOลว้นกล่าววา่พระเยซูคือพระผูเ้ป็นเจา้ที,กล่าวถึงใน อิสยาห์ 40 ผูซึ้, งยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาไดเ้ตรียมมรรคาให ้

เรายงัพบพลวตัแบบเดียวกนัใน ฮีบรู 1:10 ซึ, งพระเยซูเจา้คือพระเจา้ที,พระธรรม สดุดี 102:24-25 ประกาศวา่เป็นผูส้ร้างโลกนีO  

พระวจนะที,กล่าวเช่นนีO มีอีกมากมาย 

 

ตรงนีO  เราไม่ไดห้มายความวา่ ทุกครัO งที,บุคคลในพนัธสญัญาใหม่เรียกพระเยซูวา่ “พระผูเ้ป็นเจา้” 

เขาประกาศความเป็นพระเจา้ของพระองคเ์สมอ บางครัO งเขาเพียงตัOงใจจะแสดงถึงความเป็นมนุษยข์องพระองค ์

แต่เมื,อคริสตจกัรประกาศยอมรับอยา่งเป็นทางการวา่พระเยซูเป็นพระผูเ้ป็นเจา้ เหมือนที,เราประกาศตามหลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต 

เรากก็าํลงัยนืยนัคาํสอนในพระคมัภีร์ที,วา่ พระเยซูเป็นพระเจา้ และในฐานะพระเจา้ พระองคก์เ็ป็นสมาชิกสมบูรณ์ของ ตรีเอกานุภาพ 

โดยประกอบดว้ยคุณลกัษณะของพระเจา้เหมือนกบัพระบิดาและพระวญิญาณบริสุทธ̂ิ 

 

ความเป็นพระเจา้ของพระคริสตมี์นยัยะสาํคญัทุกดา้นในชีวติคริสเตียน เช่น 

เราตอ้งยอมรับและนมสัการพระเยซูเป็นพระเจา้ในคาํอธิษฐานและบทเพลงของเรา เราตอ้งอธิษฐานต่อพระองค ์
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เหมือนที,เราอธิษฐานต่อพระบิดาและพระวญิญาณบริสุทธ̂ิ 

และเราสามารถวางใจอยา่งเตม็ที,ในความปลอดภยัที,เราไดรั้บเพราะความรอดของเรา เพราะเรารู้วา่พระเจา้เองเป็นผูไ้ถ่เราจากความบาป 

ประเดน็ต่าง ๆ นีO  และคาํถามอื,น ๆ เรื,องวถีิปฏิบติัในชีวติคริสเตียน ลว้นขึOนอยูก่บัความเชื,อวา่พระเยซูเป็นพระเจา้ 

 

เมื,อเราเขา้ใจความเป็นพระเจา้ของพระเยซูแลว้ เรากพ็ร้อมที,จะศึกษาต่อวา่ หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต 

ไดส้ะทอ้นความเป็นมนุษยข์องพระองคอ์ยา่งไร 

 
 

ความเป็นมนุษย์ 
 

ในช่วงสองศตวรรษที,ผา่นมา นกัศาสนศาสตร์มากมายพร้อมใจยอมรับวา่พระเยซูเป็นมนุษย ์

แต่ตัOงคาํถามเกี,ยวกบัความเป็นพระเจา้ของพระองค ์หากแต่ในศตวรรษแรก ๆ 

ของคริสตจกัรผูค้นกพ็ร้อมใจตัOงขอ้สงสยัเกี,ยวกบัความเป็นมนุษยข์องพระองค ์

ปรัชญาที,มีอิทธิพลในยคุนัOนทาํใหค่้อนขา้งง่ายที,คนจะยอมรับวา่เทพสามารถ “แปลงกาย” เป็นมนุษยไ์ด ้

แต่การที,จะใหเ้ขายอมรับวา่เทพสามารถ “กลายเป็น” มนุษยไ์ดจ้ริง ๆ นัOน ยากยิ,งนกั มนุษยน์ัOนเป็นตวัตนที,มีร่างกายและอารมณ์ 

ในความคาดหมายของคนเรานัOน 

พระเจา้จะไม่มีวนัยอมใหพ้ระสิริและศกัด̂ิศรีของพระองคต์อ้งมวัหมองดว้ยการรับธรรมชาติอนัตํ,าทรามของมนุษยที์,เป็นเนืOอหนงั 

แต่น่าเศร้า คริสเตียนยคุปัจจุบนัมากมายลาํบากใจที,จะเชื,อวา่พระเจา้พระบุตรสามารถเสดจ็มาในโลกและรับสภาพมนุษยเ์ตม็ตวัได ้

ซึ, งรวมถึงความอ่อนแอ ขอ้จาํกดั และความบอบบางของมนุษย ์

 

เพื,อแสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูเป็นมนุษยเ์ตม็ตวั เราจะพิจารณาสามลกัษณะของความเป็นมนุษยข์องพระองค ์หนึ,ง 

เราจะศึกษาประสบการณ์ของพระองคใ์นฐานะมนุษย ์สอง เราจะอภิปรายตาํแหน่งของพระองคใ์นฐานะมนุษย ์และสาม เราจะกล่าวสัOน ๆ 

เกี,ยวกบัธรรมชาติมนุษยข์องพระองค ์โดยดูวา่ธรรมชาติมนุษยน์ัOนสมัพนัธ์กบัธรรมชาติความเป็นพระเจา้ของพระองคอ์ยา่งไร 

เราเริ,มดว้ยประสบการณ์มนุษยข์องพระองค ์ตามที,กล่าวถึงใน หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต 

 

 

ประสบการณ์มนุษย์ 
 

ประสบการณ์มากมายของพระเยซูพิสูจนว์า่พระองคเ์ป็นมนุษยจ์ริง ๆ 

เนื,องจากมนุษยเ์ท่านัOนที,สามารถมีประสบการณ์เช่นนัOนได ้ลองฟังขอ้ความเกี,ยวกบัเรื,องนีO ใน หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต: 

 

[พระเยซู] ทรงปฏสินธิโดยพระวญิญาณบริสุทธิH ทรงกาํเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี ทรงทนทุกข์ทรมาน 

ในสมยัที)ปอนทอิสัปิลาตปกครอง ทรงถูกตรึงที)กางเขน แล้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอโุมงค์ เสดจ็ลงสู่แดนมรณา 

ในวนัที)สามทรงเป็นขึRนมาจากความตาย 

 

ประสบการณ์เหล่านีOยนืยนัความเป็นมนุษยข์องพระเยซูคริสตอ์ยา่งนอ้ยสี,ประการ คือ การกาํเนิด ร่างกาย จิตวญิญาณ 

และการเป็นขึOนมาจากความตายของพระองค ์สิ,งแรกที,เราจะศึกษาคือการกาํเนิดของพระองค ์ซึ, งรวมถึงการตัOงครรภแ์ละการกาํเนิด 
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การกาํเนิด 
 

หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต กล่าวถึงการกาํเนิดของพระเยซูดงันีO : 

 

[พระเยซู] ทรงปฏสินธิโดยพระวญิญาณบริสุทธิH ทรงกาํเนิดจากมารีย์ สาวพรหมจารี 

 

เราตอ้งยอมรับวา่ มีรายละเอียดไม่ธรรมดาหลายประการเกี,ยวกบัการตัOงครรภแ์ละการประสูติของพระเยซู ประการแรก 

พระเยซูปฏิสนธิโดยพระวญิญาณบริสุทธ̂ิ มิใช่โดยบิดาที,เป็นมนุษย ์

และการปฏิสนธิของพระองคเ์กิดขึOนโดยปราศจากการล่วงลํOาพรหมจรรยข์องมารดาของพระองค ์

เราจะศึกษารายละเอียดเหล่านีO เพิ,มเติมในตอนต่อ ๆ ไปของบทเรียนนีO  สาํหรับตอนนีO  

เราจะเนน้ที,แนวคิดพืOนฐานเกี,ยวกบัการปฏิสนธิและการเกิดในฐานะประสบการณ์สาํคญัของมนุษย ์

 

เมื,อ หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต กล่าววา่ พระเยซู “ทรงปฏิสนธิ” 

เจตนากเ็พื,อบอกวา่พระเยซูเริ,มตน้ชีวติในโลกเหมือนกบัมนุษยท์ัOงหลายทั,วไป นบัจากอาดมัและเอวา นั,นคือ 

เป็นทารกนอ้ยในครรภข์องมารดา พระวจนะของพระเจา้ เช่น มทัธิว 1:18; ลูกา 2:5-6; กาลาเทีย 4:4; และฮีบรู 10:5 

ลว้นกล่าววา่พระเจา้ก่อกาํเนิดพระเยซูในครรภข์องมารีย ์เช่นเดียวกบัที,พระองคห์ล่อหลอมทารกที,เป็นมนุษยทุ์กคน 

 

ลูกา 1:34-37 บนัทึกบทสนทนาระหวา่งมารียแ์ละทูตสวรรคก์าเบรียล เกี,ยวกบัการที,เธอตัOงครรภ ์ดงันีO : 

 

มารียถ์ามทูตสวรรคน์ัOนวา่ “จะเป็นเช่นนัOนไดอ้ยา่งไรในเมื,อขา้พเจา้เป็นสาวพรหมจารี?” 

เอกอคัรราชทูตตอบวา่ "พระวญิญาณบริสุทธ̂ิจะเสดจ็มาที,คุณและอาํนาจขององคผ์ูสู้งสุดจะครอบ 

คลุมคุณ… เพราะไม่มีสิ,งใดเป็นไปไม่ไดส้าํหรับพระเจา้ (ลูกา 1:34-37) 

 

มารียเ์องรู้ดีวา่การปฏิสนธิทารกในวธีินีO เป็นไปไดโ้ดยการอศัจรรยเ์ท่านัOน และการอศัจรรยก์คื็อสิ,งที,เธอไดรั้บ 

 

การปฏสินธิอย่างมหัศจรรย์ของพระเยซูทาํให้เรามั)นใจได้ว่า 

พระองค์เป็นพระเจ้าเตม็ตวัเช่นเดยีวกบัที)เป็นมนุษย์เตม็ตวั 

โดยไม่ได้ทาํให้พระองค์ขาดลกัษณะอย่างใดของมนุษย์เลย 

เป็นความจริงที)การปฏสินธิของพระเยซูเป็นสิ)งมหัศจรรย์ 

บางทอีาจเป็นสิ)งมหัศจรรย์ที)สุดสิ)งหนึ)งที)เรารู้จกัตลอดประวตัศิาสตร์แห่งการทรงไถ่ 

แต่นับจากการปฏสินธิของพระเยซู ช่วงที)พระองค์เตบิโตอยู่ในครรภ์ กเ็หมือนทารกทั)วไปที)เป็นมนุษย์ 

การกาํเนิดผ่านทางช่องคลอด กเ็ป็นกระบวนการเกดิปกตขิองมนุษย์ 

การที)พระองค์ต้องพึ)งพามารดาของพระองค์ในด้านอาหารและการเลีRยงดู และทุกประสบการณ์ของพระองค์ 

ตัRงแต่อาการนํRามูกไหลจนถงึการที)ต้องเปลี)ยนผ้าอ้อมทุกวนั ล้วนเป็นเรื)องปกตธิรรมดาของมนุษย์ จริงอยู่ 

พระองค์เป็นยิ)งกว่ามนุษย์ แต่พระองค์กไ็ม่ได้ขาดความเป็นมนุษย์แต่อย่างใด 

—ดร. โรเบิร์ต จ ีลสิเตอร์ 

 

บางครัO ง มีคนโตแ้ยง้วา่พระเยซูไม่สามารถเป็นมนุษยแ์ทจ้ริงไดเ้พราะพระองคไ์ม่มีบิดาที,เป็นมนุษย ์

แต่มนุษยคู่์แรกกไ็ม่มีบิดาเช่นเดียวกนั หรือมารดา ถา้จะพดูใหค้รบ เราอ่านพบในปฐมกาล 2 วา่ อาดมัถูกปัO นขึOนมาจากดินบนโลกนีO  
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และเอวากถู็กสร้างจากซี,โครงของอาดมั ทัOงสองคนจึงไม่มีพอ่หรือแม่ ทัOงสองคนไม่ไดเ้กิดมาจากผูห้ญิง แต่ทัOงคู่กเ็ป็นมนุษยแ์ทเ้ตม็ตวั 

ในลกัษณะเดียวกนั พระเยซูกเ็ป็นมนุษยเ์ตม็ตวั ถึงแมว้า่การปฏิสนธิของพระองคจ์ะไม่ธรรมดาอยา่งสิOนเชิง 

 

และตามที,เรารู้จากพระคมัภีร์ การเติบโตของพระเยซูในครรภข์องมารียก์เ็ป็นเหตุการณ์ตามธรรมชาติอยา่งสมบูรณ์ 

ซึ, งนาํไปสู่การประสูติของพระองค ์พระองคไ์ม่ไดป้รากฏตวัเหมือนเนรมิต หรือเสดจ็ลงมาจากสวรรคท์นัทีที,ประสูติ ตรงกนัขา้ม มทัธิว 1 

และลูกา 2 กล่าววา่ การตัOงครรภข์อง 

 

มารียน์ัOน ในช่วงแรกไม่มีใครรู้ แต่หลงัจากนัOนครรภก์เ็ริ,มโตจนเห็นไดช้ดั 

สิ,งนีOทาํใหโ้ยเซฟคู่หมัOนของเธอเริ,มตัOงคาํถามเกี,ยวกบัความซื,อสตัยข์องเธอ จนกระทั,งพระเจา้อธิบายความจริงแก่เขาในความฝัน 

ผลสุดทา้ยกคื็อ พระเยซูประสูติเป็นทารกที,เป็นมนุษยจ์ริง ๆ 

 

พระเยซูเป็นมนุษย์สมบูรณ์และเตม็ตวั 

การปฏสินธิอย่างมหัศจรรย์ของพระคริสต์ไม่ได้ทาํให้ความเป็นมนุษย์แท้ของพระองค์ลดน้อยลงแต่อย่างใด 

แท้จริงแล้ว พระเยซูแสดงความเป็นมนุษย์ให้เราเห็น เพราะนั)นคือเจตนาของการปฏสินธิอย่างมหัศจรรย์ 

เพื)อให้เราเห็นผ่านชีวติของพระคริสต์ว่า เราสามารถเป็นมนุษย์เตม็ตวัโดยไม่ได้เตม็ไปด้วยความบาป 

นี)จะเป็นลกัษณะของเราเมื)อเราอยู่ในสวรรค์ 

—ดร. เอริค เธอนเนส 

 

เมื,อไดพิ้จารณาการกาํเนิดของพระเยซูแลว้ เรากพ็ร้อมที,จะศึกษาวา่ 

ร่างกายของพระองคย์นืยนัความเป็นมนุษยส์มบูรณ์ของพระองคอ์ยา่งไร 

 

 
รา่งกาย 

 

หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต ประกาศเกี,ยวกบัพระเยซูวา่: 

 

[พระเยซู] ทรงทนทุกข์ทรมาน ในสมยัที)ปอนทอิสัปิลาต ปกครอง ทรงถูกตรึงที)กางเขน แล้วมรณา 

ทรงถูกบรรจุไว้ในอโุมงค์ 

 

ในขอ้ความนีO  หลกัขอ้เชื,อนีOกล่าวถึงประสบการณ์บางอยา่งที,พระเยซูไดรั้บ 

ซึ, งจะเป็นไปไดก้ต่็อเมื,อพระองคเ์ป็นมนุษยท์างกายภาพอยา่งแทจ้ริงเท่านัOน 

 

ในพระคมัภีร์ มทัธิว 27; มาระโก 15; ลูกา 23; และยอห์น 18–19 กล่าวถึงการที,พระเยซูถูกจบักมุและตรึงบนกางเขน 

ภายใตป้อนทิอสัปิลาต พระเยซูถูกทรมานสารพดัวธีิ พระองคถู์กเฆี,ยน ถูกบงัคบัใหส้วมมงกฎุหนาม ถูกถ่มนํOาลายรด ถูกเยาะเยย้ 

ถูกไมตี้ที,ศีรษะครัO งแลว้ครัO งเล่า และถูกบงัคบัใหแ้บกไมก้างเขนของพระองคใ์นบางช่วงของทางไปสู่แดนประหาร 

 

การที,พระเยซูทนทุกข ์ถูกตรึง สิOนพระชนม ์และถูกฝัง แสดงใหเ้ห็นวา่พระองคเ์ป็นมนุษยแ์ทจ้ริง 

โดยมีร่างกายทางกายภาพของมนุษย—์ร่างกายที,เป็นเนืOอหนงัสามารถถูกทุบตี เลือดออก ถูกทหารทรมาน ลม้ลงดว้ยความเหนื,อย ถูกฆ่า 

และถูกฝังในอุโมงคเ์มื,อจิตวญิญาณของพระองคจ์ากร่างไปแลว้ 
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และการมีร่างกายมนุษยจ์ริง ๆ กเ็ป็นหวัใจสาํคญั ในเมื,อมนุษยไ์ดก้า้วเขา้สู่ความบาป 

การชาํระมนุษยจ์ากความบาปตอ้งเป็นไปโดยการที,ร่างกายทนทุกขท์รมานจากการพิพากษาตามระบบยติุธรรมของพระเจา้เท่านัOน 

เราพบขอ้ความที,เนน้เรื,องนีO ใน โรม 7:4; โคโลสี 1:21-22; และ ฮีบรู 10:10 

 

เราลองดูตวัอยา่งจาก ฮีบรู 2:14-17: 

 

ในเมื,อบุตรทัOงหลายมีเลือดและเนืOอ พระองคจึ์งทรงร่วมในความเป็นมนุษยข์องพวกเขา 

เพื,อวา่โดยการสิOนพระชนมพ์ระองคจ์ะไดท้รง… เพื,อจะไดท้รงลบมลทินบาปของปวงประชากร (ฮีบรู 2:14-17) 

 

พระวจนะที,ยกมากล่าวชดัเจนวา่ พระเยซูตอ้งมีสภาพเลือดเนืOอ มีร่างกายอยา่งมนุษย ์เพื,อที,จะรับโทษแทนเราได ้

 

เมื,อเราเขา้ใจการกาํเนิดและร่างกายของพระเยซูแลว้ 

เราจะศึกษาการที,พระวญิญาณของพระองคท์าํใหธ้รรมชาติมนุษยข์องพระองคส์มบูรณ์ 

 
 

จติวญิญาณ 
 

พระวจนะกล่าวเสมอวา่มนุษยป์ระกอบดว้ยกายที,ตอ้งตายอนัเป็นที,อยูข่องจิตวญิญาณอนัไม่มีวนัตาย 

พระคมัภีร์ใชห้ลายคาํเมื,อพดูถึงจิตวญิญาณ แต่คาํที,ใชแ้พร่หลายที,สุดคือ “จิต” และ “วญิญาณ” จาก ฮีบรู 4:12 และ  

 

1 เธสะโลนิกา 5:23 บางประเพณียดึถือความเชื,อวา่ “จิต” และ “วญิญาณ” เป็นสองสิ,งที,ต่างกนัในตวัตนของเรา 

แต่มีพระวจนะประมาณ 200 ขอ้ที,คาํใดคาํหนึ,งนีO ถูกใชเ้พื,อหมายถึงตวัตนภายในทัOงหมดของเราที,ไม่ใช่ร่างกาย ดงันัOน จึงน่าจะสรุปไดว้า่ 

ทัOงคาํวา่ “จิต” และ “วญิญาณ” หมายถึงความจริงพืOนฐานที,วา่ มนุษยน์ัOนประกอบดว้ยสองส่วนใหญ่ ๆ เท่านัOน คือ ร่างกาย และ จิตวญิญาณ 

 

ใน ลูกา 23:46 พระเยซูกล่าวถึง “จิต” หรือ “วญิญาณ” ของพระองคเ์มื,อพระองคก์าํลงัจะสิOนพระชนม ์

ใหเ้ราฟังคาํตรัสของพระองค:์ 

 

พระบิดาขา้พระองคข์อมอบจิตวญิญาณของขา้พระองคไ์วใ้นพระหตัถข์องพระองค ์(ลูกา 23:46) 

 

เมื,อพระเยซูสิOนพระชนมบ์นไมก้างเขน พระองคก์ล่าวชดัเจนวา่ในขณะที,ร่างกายของพระองคจ์ะอยูใ่นอุโมงค ์

จิตวญิญาณของพระองค ์ซึ, งอยูใ่นสภาพมนุษย ์จะอยูใ่นพระหตัถข์องพระเจา้พระบิดา 

 

เมื,อพดูถึงดา้นวญิญาณของเรา จิตของเรานัOนเป็นตวัตนแห่งการรับรู้ เมื,อร่างกายของเราตายลง 

จิตของเราจะออกจากร่างกายและดาํรงต่อไปในสภาพที,รับรู้ไดอ้ยู ่

หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูตกอ็ธิบายวา่สิ,งเดียวกนันีOไดเ้กิดขึOนกบัพระเยซูคริสตเ์มื,อพระองคสิ์Oนพระชนม ์โดยกล่าววา่ 

 

“พระองค์ได้เสดจ็ลงสู่แดนมรณา” 

 

ในที,นีO  หลกัขอ้เชื,อฯ กล่าววา่ เมื,อพระเยซูสิOนพระชนม ์จิตอนัรับรู้เหตุและผลของพระองคถู์กแยกออกจากกาย 



หลกัขอ้เชือ่ของอคัรธรรมทตู          บทที ่3: พระเยซูครสิต์ 

-11- 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

ในขณะที,กายของพระองคอ์ยูใ่นอุโมงค ์จิตวญิญาณของพระองคเ์สดจ็ลงสู่แดนมรณา ต่อไปในบทเรียนนีO  

เราจะศึกษาประโยคนีOอยา่งลึกซึO งยิ,งขึOน แต่ ณ จุดนีO  เราตอ้งการอธิบายก่อนวา่ ดว้ยวลีที,วา่ พระเยซูเสดจ็ลงสู่แดนมรณา 

หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต กาํลงัยนืยนัวา่พระเยซูมีจิตวญิญาณมนุษยจ์ริง ๆ 

 

สุดทา้ย นอกจากยนืยนัความเป็นมนุษยข์องพระเยซูโดยอา้งอิงถึงการกาํเนิด ร่างกาย และจิตวญิญาณของพระองคแ์ลว้ 

หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต ยงัยนืยนัถึงการคืนพระชนมด์ว้ย 

ซึ, งเป็นเหตุการณ์ที,จิตวญิญาณและร่างกายของพระองคก์ลบัมารวมเป็นหนึ,งเดียวอีกครัO ง 

 
 

การคนืพระชนม์ 
 

การคืนพระชนมพิ์สูจนว์า่พระเยซูเป็นมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง เพราะเหตุการณ์นีOยนืยนัอีกครัO งวา่ 

การที,พระองคด์าํรงอยูใ่นฐานะมนุษยที์,เตม็ดว้ยพระสิรินัOน 

เป็นการที,ร่างกายและจิตวญิญาณมนุษยแ์ทข้องพระองคก์ลบัมารวมเป็นหนึ,งอีกครัO ง วรกายของพระองคเ์ป็นขึOนมาใหม่ 

และจิตวญิญาณความเป็นมนุษยข์องพระองคถู์กนาํเขา้ไปอยูใ่นร่างกายอนัถูกทาํใหมี้สภาพสมบูรณ์ของพระองค ์จริงอยู ่

กายที,เป็นขึOนมาของพระองคมี์ความพิเศษในบางดา้น เนื,องจากพระกายนัOนเตม็ดว้ยสง่าราศีและจะไม่มีวนัตายอีก 

แต่สิ,งนีO ไม่ไดท้าํใหเ้กิดการสูญเสียลกัษณะทางกายภาพหรือความเป็นมนุษยแ์ต่อยา่งใด ตรงกนัขา้ม เราเห็นจาก 1 โครินธ์ 15 ทัOงบท 

วา่กายที,เป็นขึOนมาของพระองคเ์ป็นผลแรกของการคืนชีพของผูเ้ชื,อ เมื,อเป็นดงันีO  

การคืนพระชนมจึ์งแสดงใหเ้ห็นวา่ร่างกายมนุษยข์องเราจะเป็นอยา่งไรในอนาคต 

 

ใหเ้ราดูสิ,งที,เปาโลเขียนไวใ้น 1 โครินธ์ 15:20-23: 

 

ใหพ้ระคริสตเ์ป็นขึOนจากตายจริงๆ เป็นผลแรกของบรรดาผูที้,ล่วงลบัไป 

เพราะในเมื,อความตายสืบเนื,องมาจากมนุษยค์นเดียว การเป็นขึOนจากตายกสื็บเนื,องมาจากมนุษยค์นเดียวเช่นกนั… 

แต่จะเป็นไปตามลาํดบัคือ พระคริสตผ์ูเ้ป็นผลแรก จากนัOนบรรดาคนของพระองคเ์มื,อพระองคเ์สดจ็มา (1 โครินธ์ 

15:20-23) 

 

อาดมัเป็นมนุษยค์นแรกที,ถูกสร้างขึOนฉนัใด 

พระเยซูกเ็ป็นมนุษยค์นแรกที,ถูกชุบใหเ้ป็นขึOนมาพร้อมกบัร่างกายที,เตม็ดว้ยสง่าราศีฉนันัOน ก่อนพระเยซู 

กเ็คยมีคนถูกชุบขึOนมาจากความตาย บางคนกโ็ดยพระเยซูเอง เอโนค และ 

 

เอลียาห์ถูกรับขึOนไปสู่สวรรคท์ัOงตวัโดยไม่ผา่นความตายดว้ยซํO า 

แต่กไ็ม่มีใครเคยไดรั้บร่างกายอมตะอนัเตม็ดว้ยสง่าราศีเหมือนพระเยซู 

 

แต่ถึงแมพ้ระกายของพระเยซูจะเตม็ดว้ยสง่าราศี 

กย็งัเป็นกายมนุษยเ์ตม็ตวัเช่นเดียวกบัที,เราจะยงัคงเป็นมนุษยเ์ตม็ตวัหลงัจากพระเจา้มอบกายใหม่ใหเ้ราในวาระสาํคญัที,กายคืนชีพ 

 

พระองค์เป็นทารกจริง ๆ พระองค์พึ)งพาพระมารดาอย่างสิRนเชิงเมื)อเป็นทารก พระองค์เตบิโตขึRน—

ลูกากล่าวว่าพระองค์เจริญขึRนในด้านสตปัิญญา ในด้านวุฒภิาวะ และเป็นที)โปรดปรานของพระเจ้าและมนุษย์ 
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เราได้เรียนรู้ว่าพระองค์ผ่านประสบการณ์ความหิวและความกระหายเช่นเดยีวกบัเรา 

และบนไม้กางเขนที)เนินโกละโกธา พระองค์ประสบกบัความตายเช่นเดยีวกบัมนุษย์คนอื)น ๆ แต่สิ)งที)พเิศษกว่า คือ 

พระองค์มไิด้เป็นมนุษย์เตม็ตวัเท่านัRน แต่พระองค์เป็นพระเจ้าเตม็ตวัเช่นกนั 

ความจริงกคื็อพระเยซูไม่ได้มเีพยีงสภาพมนุษย์ที)แท้จริงเท่านัRน แต่พระองค์มสีภาพมนุษย์ที)ถูกทาํให้สมบูรณ์ 

—ดร. อลัเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ 

 

เราไดศึ้กษาประสบการณ์ความเป็นมนุษยข์องพระเยซูแลว้ จากนีO  เราจะศึกษาตาํแหน่งของพระองคใ์นฐานะมนุษย ์

ตามที,กล่าวถึงใน หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต ตาํแหน่งนัOนคือ “พระคริสต”์ 

 
 

ตาํแหน่ง 
 
ตาํแหน่งของพระเยซูอยูใ่นประโยคต่อไปนีOจากหลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต 

 

ข้าพเจ้าเชื)อวางใจในพระเยซูคริสต์ 

 

คริสเตียนยคุปัจจุบนัหลายคนไม่รู้วา่คาํวา่ “พระคริสต”์ จริง ๆ แลว้เป็นคาํเรียกตาํแหน่งของพระเยซู 

ไม่ใช่ส่วนหนึ,งของพระนามของพระองค ์ในบริบทนีO  คาํวา่ “พระคริสต”์ คลา้ยคลึงกบัคาํวา่ “กษตัริย”์ หรือ “ผูพิ้พากษา” 

 

เราจะศึกษาตาํแหน่งของพระเยซูในสองส่วน หนึ,ง เราจะสาํรวจภูมิหลงัในพนัธสญัญาเดิมเกี,ยวกบัตาํแหน่งที,เรียกวา่ 

“พระคริสต”์ และสอง เราจะอธิบายวา่ 

การที,พระเยซูปฏิบติัภารกิจสาํเร็จตามตาํแหน่งของพระองคน์ัOนเกี,ยวขอ้งกบัความเป็นมนุษยข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราอยา่งไร 

เราจะเริ,มดว้ยการศึกษาภูมิหลงัในพนัธสญัญาเดิมเกี,ยวกบัตาํแหน่ง “พระคริสต”์ 

 
 

ภมูหิลงัในพนัธสญัญาเดมิ 
 

คาํวา่ “พระคริสต”์ มาจากคาํภาษาองักฤษ “ไครสต”์ ซึ, งแปลมาจากคาํภาษากรีก “คริสโตส” คาํวา่ “คริสโตส” 

กถู็กแปลมาอีกต่อหนึ,งจากคาํวา่ “มาฌิอคั” ในภาษาฮีบรูในยคุพนัธสญัญาเดิม ซึ, งเป็นที,มาของคาํวา่ “เมสสิยาห์” แปลวา่ “ผูไ้ดรั้บการเจิม” 

 

ในยคุพนัธสญัญาเดิม คาํวา่ “ผูไ้ดรั้บการเจิม” 

เป็นคาํกวา้งๆที,สามารถใชก้บัใครกไ็ดที้,พระเจา้แต่งตัOงใหรั้บใชพ้ระองคใ์นฐานะพิเศษใด ๆ กไ็ด ้เช่น พงศาวดาร 16:22 

ระบุวา่ผูเ้ผยพระวจนะกเ็ป็นผูไ้ดรั้บการเจิม เลวนิีติ 4:3, 5, 16 กล่าวถึงปุโรหิตผูไ้ดรั้บการเจิม และใน 1 ซามูเอล 26:9, 11, 16 

ดาวดิกล่าวถึงซาอูลวา่เป็นผูที้,พระเจา้ทรงเจิม เพราะซาอูลเป็นกษตัริยข์องอิสราเอล 

 

ลองฟัง เลวนิีติ 21:10-12 บรรยายขัOนตอนการเจิมตัOงมหาปุโรหิต: 

 

มหาปุโรหิตเป็นผูห้นึ,งในบรรดาพี,นอ้งของเขาซึ,งไดรั้บการเจิมตัOงดว้ย 

นํOามนัเจิมบนศีรษะและไดรั้บการสถาปนาใหส้วมเครื,องแต่งกายปุโรหิต 
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เขาจะตอ้งไม่ปล่อยผมรุงรังเป็นการไวทุ้กข ์

หรือฉีกเสืOอผา้ของตน…เขาไดรั้บการอุทิศถวายโดยนํOามนัเจิมของพระเจา้ เราคือพระยาห์เวห์ (เลวนิีต ิ21:10-12) 

 

เราจะเห็นไดว้า่ พิธีการเจิมเป็นการอุทิศบุคคลเพื,อการรับใชพ้ระเจา้ 

 

โอกาสหนึ,งที,สาํคญัที,สุดที,ใชค้าํวา่ “ผูไ้ดรั้บการเจิม” 

ในพนัธสญัญาเดิมนัOนเกี,ยวขอ้งกบัการเจิมทายาทของดาวดิใหเ้ป็นกษตัริยเ์หนืออิสราเอล  

 

และยดูาห์ โดยเราเห็นไดใ้น สดุดี 89:38, 51; สดุดี 132:10, 17;  

 

และ 2 พงศาวดาร 6:42 ในช่วงชีวติของดาวดิ พระเจา้ไดท้าํพนัธสญัญากบัท่าน 

โดยสญัญาวา่จะสถาปนาอาณาจกัรที,ไม่มีวนัล่มสลายในโลกนีOภายใตก้ารนาํของกษตัริยซึ์, งเป็นทายาทคนหนึ,งของดาวดิ สดุดี 89:3-4 

สรุปพนัธสญัญาของพระเจา้กบัดาวดิในลกัษณะนีO : 

 

พระองคต์รัสวา่ “เราไดก้ระทาํพนัธสญัญากบัผูซึ้, งเราเลือกสรร เราไดป้ฏิญาณต่อดาวดิผูรั้บใชข้องเราวา่ 

‘เราจะสถาปนาวงศว์านของเจา้ตลอดไป และใหบ้ลัลงักข์องเจา้ยนืยงอยูทุ่กชั,วอาย’ุ” (สดุด ี89:3-4) 

 

แน่นอน เราคงสงสยัวา่เหตุใดทายาทของดาวดิจึงสูญเสียราชบลัลงัก ์ในเมื,อพระเจา้ไดส้ญัญาไวแ้ลว้วา่เขาจะไดสื้บทอด 

คาํตอบกคื็อ พระพรที,พระเจา้สญัญาจะประทานตามพนัธสญัญานัOน ตัOงอยูบ่นเงื,อนไขที,วา่รัชทายาททุกคนของดาวดิตอ้งเชื,อฟังพระเจา้ 

เงื,อนไขนีO ถูกประกาศอยา่งชดัแจง้ใน 2 พงศาวดาร 6:16; สดุดี 89:30-32; และ สดุดี 132:12 ดงันัOน เมื,อลูกหลานของดาวดิกบฏต่อพระเจา้ 

พวกเขาจึงสูญเสียราชบลัลงัก ์

 

ยกตวัอยา่งเช่น ในปี 922 ก่อนคริสตกาล ในรัชสมยัของเรโหโบอมั หลานชายของดาวดิ มี 10 

เผา่ที,ถูกแยกออกจากราชวงศข์องดาวดิและถูกมอบใหเ้ยโรโบอมั เราอ่านพบเหตุการณ์นีO ใน 1 พงศก์ษตัริย ์11–12 

เผา่ที,ติดตามเยโรโบอมักลายมาเป็นที,รู้จกัในชื,ออาณาจกัรอิสราเอล 

ส่วนเผา่ที,เหลือที,ติดตามเรโหโบอมักลายมาเป็นที,รู้จกัในชื,ออาณาจกัรยดูาห์ 

 

หลงัจากนัOน ประมาณปี 587 ก่อนคริสตกาล แมแ้ต่อาณาจกัรยดูาห์เองกถู็กเรียกคืนไปจากพงษพ์นัธ์ของดาวดิ 

เมื,อเยโคนิยาห์โอรสของพระองคถู์กปลดจากบลัลงัก ์และอาณาจกัรยดูาห์กต็กเป็นของบาบิโลนอยา่งสิOนเชิง 

 

ในช่วงเวลานีO  ผูเ้ผยพระวจนะหลายคนพยากรณ์วา่พระเจา้จะส่ง “พระเมสสิยาห์” หรือ “พระผูถู้กเจิม” ลงมาในอนาคต 

ท่านผูนี้O จะเป็นมหากษตัริยจ์ากวงศว์านของดาวดิ ผูซึ้, งจะกอบกูแ้ละทาํใหอ้าณาจกัรอิสราเอลและยดูาห์รวมเป็นหนึ,งเดียวอีกครัO ง 

 

ในพนัธสัญญาเดมิ ผู้ที)จะเป็นที)รู้จกัในฐานะพระเมสสิยาห์คือกษตัริย์—กษตัริย์ผู้เป็นเชืRอสายของดาวดิ 

พระเจ้าได้ประทานพนัธสัญญาแก่ดาวดิ และในพนัธสัญญานัRน พระเจ้าสัญญาว่า 

วนัหนึ)งพระองค์จะยกผู้หนึ)งขึRนเป็นกษตัริย์ และผู้นัRนจะมสัีมพนัธภาพเป็นเอกลกัษณ์พเิศษในฐานะ 

“พระบุตรของพระเจ้า” ในความสัมพนัธ์กบัพระเจ้านีR พระบุตรจะครองราชย์เป็นนิจบนบัลลงัก์แห่งดาวดิ 

และจะสถาปนาความยุตธิรรมและความชอบธรรม ดงันัRน ตามความจริงแล้ว 
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เมื)อเราพูดถงึพระเมสสิยาห์แห่งพนัธสัญญาเดมิ เรากาํลงัหมายถงึกษตัริย์—กษตัริย์ผู้สูงสุด 

ซึ)งจะนําความรอดและการปลดปล่อยจากพระเจ้ามาเพื)อมนุษย์ 

—ดร. มาร์ค สเตราสส์ 

 

ผูเ้ผยพระวจนะหลายคนในพนัธสญัญาเดิมกล่าวถึงพระเมสสิยาห์หรือพระคริสตว์า่เป็นผูสื้บเชืOอสายจากดาวดิ 

และจะเป็นผูที้,นาํบรรดาประชากรที,พลดัถิ,นไปใหก้ลบัสู่แผน่ดินแห่งพระสญัญา 

และนาํพระพรอนัยิ,งใหญ่ที,สุดจากพระเจา้มาสู่ชนชาติที,ไดรั้บการกอบกู ้ตวัอยา่งคาํพยากรณ์ลกัษณะนีOไดแ้ก่ เยเรมีห์ 23:5-8, 30:8-9 และ 

33:14-17 เราไดพ้บอีกใน เอเศเคียล 34:20-31 และ 37:21-28 อีกทัOงใน เศคาริยาห์ 12-13 ลองดูตวัอยา่งจาก เยเรมีห์ 23:5-6: 

 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ประกาศวา่ “วนันัOนจะมาถึง เมื,อเราจะสถาปนากิ,งอนัชอบธรรมใหแ้ก่ดาวดิ 

ผูน้ัOนเป็นกษตัริยซึ์, งจะปกครองอยา่งชาญฉลาด และทาํสิ,งที,ถูกตอ้งเที,ยงธรรมในแผน่ดิน ในยคุสมยัของเขา 

ยดูาห์จะไดรั้บการช่วยกู ้และอิสราเอลจะอาศยัอยูอ่ยา่งปลอดภยั” (เยเรมห์ี 23:5-6) 

 

โดยผา่นคาํพยากรณ์เช่นนีO  พนัธสญัญาเดิมใหก้าํลงัใจประชากรของพระเจา้ใหเ้ฝ้าคอยการเสดจ็มาของพระเมสสิยาห์ 

คือกษตัริยผ์ูถู้กเจิมซึ,งมาจากวงศว์านของดาวดิ 

ผูที้,จะปลดปล่อยเขาจากความเจบ็ปวดและนาํเขาเขา้สู่พระพรอนัเตม็ดว้ยสง่าราศีของพระเจา้ 

 

เมื,อเขา้ใจภูมิหลงัของตาํแหน่ง “พระเมสสิยาห์” ในบริบทของพนัธสญัญาเดิมแลว้ เรากจ็ะสาํรวจวา่ 

การที,พระเยซูปฏิบติัภารกิจตามตาํแหน่งนัOนสาํเร็จ สาํคญัต่อความเป็นมนุษยข์องพระองคอ์ยา่งไร 

 
 

ภารกจิทีส่าํเร็จในพระเยซู 
 

พนัธสญัญาใหม่กล่าวถึงพระเยซูในฐานะพระคริสตม์ากกวา่ 500 แห่ง ฉะนัOน จึงแทบไม่จาํเป็นตอ้งกล่าวเลยวา่ 

ในมุมมองคริสเตียนนัOน พระเยซูคือพระเมสสิยาห์ที,พนัธสญัญาเดิมไดพ้ยากรณ์ไว ้แต่เพื,อขจดัความสงสยัใหสิ้Oน 

เราจะศึกษาพระวจนะสองขอ้ในพระกิตติคุณยอห์น ในสองขอ้นีO  พระเยซูถูกเรียกวา่ “พระเมสสิยาห์” และยอห์นกอ็ธิบายวา่ 

“พระเมสสิยาห์” มีความหมายเหมือน “พระคริสต”์ พระวจนะสองขอ้นีO คือ ยอห์น 1:41 และ 4:25-26 

เราลองอ่านสกัหนึ,งขอ้ความเพื,อพิสูจนป์ระเดน็นีO  

 

ใหเ้ราพิจารณาคาํตรัสของพระเยซูเมื,อพระองคก์าํลงัสนทนากบัหญิงคนหนึ,งที,บ่อนํOา ในยอห์น 4:25-26: 

 

หญิงนัOนทูลวา่ “ดิฉนัรู้วา่พระเมสสิยาห์ (ที,เรียกวา่พระคริสต)์ กาํลงัเสดจ็มา เมื,อพระองคเ์สดจ็มาแลว้ 

จะทรงอธิบายทุกสิ,งแก่เรา” แลว้พระเยซูทรงประกาศวา่ “เราที,พดูอยูก่บัเจา้คือผูน้ัOน (ยอห์น 4:25-26) 

 

ในขอ้ความนีO  พระเยซูยอมรับอยา่งชดัแจง้วา่พระองคคื์อพระเมสสิยาห์ที,ถูกพยากรณ์ไวใ้นพนัธสญัญาเดิม 

และพระองคไ์ดอ้ธิบายวา่ คาํสามญัในภาษากรีกสาํหรับ “พระเมสสิยาห์” กคื็อ “คริสโตส” ซึ, งถูกแปลเป็นไทยวา่ “พระคริสต”์ 

ขอ้นีOบอกเราวา่ เมื,อใดกต็ามที,เราเห็นพระเยซูถูกกล่าวถึงในนาม “พระคริสต”์ 

เราควรเขา้ใจวา่พระองคก์คื็อพระเมสสิยาห์ที,ถูกพยากรณ์ไวใ้นพนัธสญัญาเดิมนั,นเอง 
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แต่บทบาทของพระเยซูในฐานะ “พระเมสสิยาห์” หรือ “พระคริสต”์ พิสูจนไ์ดอ้ยา่งไรวา่พระองคเ์ป็นมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง? 

พระเจา้กแ็ค่เสดจ็เขา้มาโลกนีOดว้ยพระสิริของพระองคเ์พื,อช่วยคนของพระองคไ์ดไ้ม่ใช่หรือ? 

หรือไม่กส่็งทูตสวรรคล์งมาเพื,อนาํชนชาติที,พระองคโ์ปรดปรานกไ็ด ้

 

ตามคาํพยากรณ์ในพนัธสญัญาเดิมนัOน พระเมสสิยาห์ตอ้งเป็นมนุษยเ์พราะวา่ตอ้งเป็นบุตรของดาวดิ ตามที,เราทราบแลว้ 

พระเจา้ไดก้ระทาํพนัธสญัญากบัดาวดิ โดยเจาะจงวา่ บุตรคนหนึ,งของท่านจะปกครองเหนืออิสราเอลตลอดไป แน่นอน 

ลูกหลานทุกคนของดาวดิยอ่มตอ้งเป็นมนุษย ์

 

พระเจ้าสร้างสัมพนัธภาพกบัมนุษย์ผู้เป็นคนบาปด้วยการทาํพนัธสัญญา พระองค์กระทาํเช่นนัRนอย่างเตม็พระทยั 

จริง ๆ แล้ว พระองค์มไิด้อยู่ใต้พนัธะใด ๆ ที)ต้องทาํเช่นนัRน แต่นี)เป็นพระราชดาํริของพระองค์เอง 

พระเจ้าทรงริเริ)มที)จะเข้าสู่พนัธสัญญากบัเราโดยผ่านการประสานสัมพนัธ์โดยพระบุตรของพระองค์เอง 

เมื)อพระองค์เข้าสู่พนัธสัญญา แน่นอนพระองค์จะปฏบัิตติามเงื)อนไขทัRงปวง เพื)อให้พนัธสัญญานัRนสําเร็จ 

ไม่ว่าจะเป็นเงื)อนไขแห่งพระพรหรือเงื)อนไขแห่งการสาปแช่ง 

พระองค์จะไม่มวีนัใช้เสรีภาพเพื)อลบล้างพนัธสัญญานัRน 

—ดร. ดเีรค ดบัเบิลยู เอช โธมสั 

 

อาจเป็นเรื)องน่าแปลกใจ แต่พระเจ้ายอมอยู่ใต้พนัธะอย่างแท้จริงตามพระบัญญตัขิองพระองค์ 

เมื)อใดกต็ามที)พระองค์กาํหนดพนัธสัญญาขึRน พระองค์กม็หีน้าที)ที)จะรักษาเงื)อนไขนัRน 

พระองค์เลือกเองที)จะอยู่ภายใต้พนัธะนีR 

เพื)อทาํให้พระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์สําเร็จสําหรับคนของพระองค์ที)ได้เข้าส่วนในพนัธสัญญา 

แต่ถงึแม้พนัธสัญญาจะมผีลผูกพนัต่อพระเจ้า แต่กเ็ป็นการแสดงถงึการกระทาํโดยสมคัรใจของพระองค์ 

—ดร. พอล ชาง (แปลจากต้นฉบับภาษาอื)น) 

 

ในพนัธสญัญากบัดาวดิ พระเจา้ถือเป็นพนัธะที,จะส่งพระเมสสิยาห์ที,เป็นมนุษยม์า เพื,อช่วยกูค้นของพระองค ์

และพระเมสสิยาห์นัOนกคื็อพระเยซู 

 

เหตุผลที,สองกคื็อ มนุษยที์,เป็นบุตรของดาวดิเท่านัOน ที,สามารถสละชีวติเพื,อไถ่ประชากรของพระเจา้ได ้เราอ่านพบใน ฮีบรู 

2:14-17 วา่พระเมสสิยาห์ตอ้งเป็นมนุษย ์นอกจากนัOน อิสยาห์ 53 ระบุเงื,อนไขเพิ,มเติมวา่ 

การไถ่นัOนตอ้งกระทาํโดยมนุษยที์,เป็นบุตรของดาวดิ 

 

เหตุผลที,สามที,พระเมสสิยาห์ตอ้งเป็นมนุษยก์คื็อ พระองคจ์ะตอ้งเป็นอาดมัคนที,สอง นั,นคือ 

พระองคจ์ะตอ้งทาํสิ,งที,อาดมัไดล้ม้เหลวแลว้นัOนใหส้าํเร็จ 

 

เมื,อพระเจา้สร้างมนุษยชาติ พระองคแ์ต่งตัOงอาดมัใหเ้ป็นตน้ตระกลูมนุษยท์ัOงปวง 

และพระองคม์อบหมายใหม้นุษยชาติเปลี,ยนแปลงโลกนีO ใหเ้ป็นอาณาจกัรของพระเจา้ แต่อาดมัทาํบาป 

เป็นเหตุใหม้นุษยชาติลม้ลงในความบาปและปราศจากความสามารถที,จะทาํหนา้ที,ที,ไดรั้บมอบหมายได ้ปฐมกาล 1-3 

บนัทึกเหตุการณ์นีOไว ้และโรม 5:12-19 ไดอ้ธิบายนยัยะสาํคญัของเหตุการณ์นีOอยา่งลึกซึO ง 

และหนงัสือเชิงประวติัศาสตร์ในพนัธสญัญาเดิมไดบ้นัทึกไวว้า่ 

มนุษยผ์ูล้ม้ลงในความบาปไดพ้ยายามสถาปนาแผน่ดินของพระเจา้ทุกยคุทุกสมยั แต่กล็ม้เหลวมาตลอด 
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แต่เงื,อนไขของพระเจา้นัOนไม่มีวนัเปลี,ยนแปลง มนุษยย์งัคงมีหนา้ที,สถาปนาแผน่ดินของพระเจา้ ดงันัOน 

ในที,สุดพระบิดาจึงส่งพระบุตรของพระองคล์งมาเพื,อแกปั้ญหานีO  พระบุตรเสดจ็มาเพื,อสถาปนาแผน่ดินของพระเจา้แทนเรา 

แต่การที,พระองคจ์ะกระทาํพระราชกิจนีO เพื,อเรา และแทนเรานัOน พระองคเ์องกต็อ้งเป็นมนุษย ์โดยผา่นชีวติอนัชอบธรรม 

การสละชีวติเพื,อไถ่บาป การคืนพระชนมโ์ดยฤทธานุภาพ และการประทบัอยูบ่นบลัลงักใ์นสวรรค ์

พระเยซูกระทาํสาํเร็จในสิ,งที,อาดมัและเราทัOงปวงลม้เหลว พระองคจึ์งกลายเป็นอาดมัคนที,สองของมนุษยชาติ 

และเมื,อเราไดเ้ป็นหนึ,งเดียวกบัพระเยซูโดยความเชื,อ ความสาํเร็จของพระองคก์เ็ป็นความสาํเร็จของเราดว้ย 

และฤทธานุภาพของพระองคก์เ็พิ,มความเขม้แขง็ใหแ้ก่เราดว้ย 

เราจึงไดก้ลบัคืนสู่บทบาทที,สาํคญัและมีศกัด̂ิศรีในการสถาปนาอาณาจกัรของพระเจา้ 

 

เท่าที,เราไดศึ้กษาความเป็นมนุษยข์องพระเยซูแลว้ เราไดก้ล่าวถึงประสบการณ์ในฐานะมนุษยข์องพระองค ์

รวมทัOงตาํแหน่งของพระองคใ์นฐานะ “พระเมสสิยาห์” หรือ “พระคริสต”์ ต่อไป 

เราจะศึกษาเกี,ยวกบัธรรมชาติความเป็นมนุษยข์องพระเยซู 

และความสมัพนัธ์ระหวา่งธรรมชาติความเป็นมนุษยก์บัธรรมชาติความเป็นพระเจา้ของพระองค ์

 
 

ธรรมชาต ิ
 

เมื,อเราบอกวา่พระเยซูมีธรรมชาติความเป็นมนุษย ์

เราหมายความวา่พระองคมี์ลกัษณะและบุคลิกภาพอนัเป็นหวัใจสาํคญัของความเป็นมนุษยเ์ช่น ลกัษณะทางกายภาพของมนุษย ์

และจิตใจที,รู้เหตุรู้ผล 

 

ตลอดประวติัศาสตร์ของคริสตจกัร มีการต่อสูด้า้นศาสนศาสตร์เรื,อยมาเกี,ยวกบัธรรมชาติมนุษยข์องพระคริสต ์

พระองคเ์ป็นมนุษยเ์ตม็ตวัในทุกดา้นหรือไม่? พระองคมี์ร่างกายและเลือดเนืOอจริง ๆ หรือไม่ หรือพระองคเ์พียงแค่ดูเหมือนมนุษยเ์ท่านัOน? 

พระองคมี์จิตใจอยา่งมนุษยจ์ริง ๆ หรือไม่ หรือตวัตนที,เป็นพระเจา้ของพระองคค์รอบครองร่างที,วา่งเปล่า? 

คาํถามเช่นนีOอาจดูเหมือนเป็นวชิาการและปริศนา หรืออาจถึงขัOนไม่สาํคญั แต่บางครัO ง 

ขอ้ถกเถียงเกี,ยวกบัธรรมชาติความเป็นมนุษยข์องพระคริสตไ์ดเ้ป็นประเดน็ทาํใหค้ริสตจกัรแตกแยก 

นี,เป็นขอ้ถกเถียงของสภาดา้นศาสนศาสตร์หลายแห่ง และเป็น “หินสะดุด” ที,ลทัธินอกศาสนามากมายหยบิยกมาใช ้แมใ้นปัจจุบนั 

ความเขา้ใจผดิเรื,องความเป็นมนุษยข์องพระคริสตก์ส็ามารถบ่อนทาํลายพระกิตติคุณได ้ฉะนัOน 

จึงเป็นสิ,งสาํคญัที,คริสเตียนทุกคนตอ้งเขา้ใจเรื,องนีOอยา่งถูกตอ้ง อยา่งนอ้ยกใ็นประเดน็รากฐานของธรรมชาติความเป็นมนุษยข์องพระเยซู 

 

คริสตศ์าสนศาสตร์ที,ซื,อสตัยต่์อพระวจนะยนืยนัเสมอมาวา่พระเยซูเป็นมนุษยเ์ตม็ตวัในทุกดา้น พระองคมี์กายและจิต 

พระองคส์ามารถเจบ็ป่วย บาดเจบ็ และตาย พระองคมี์ขอ้จาํกดัทั,วไปทางกายภาพดว้ย 

 

แต่เมื,อเราพดูถึงพระเยซูในแง่มุมนีO  ภาพกจ็ะซบัซอ้นขึOนมาอยา่งรวดเร็ว 

เพราะพระเยซูแตกต่างจากมนุษยค์นอื,นในหลายแง่มุมสาํคญั อยา่งแรก  

 

กคื็อ พระเยซูเป็นมนุษยผ์ูส้มบูรณ์แบบ ในขณะที,พวกเราทัOงปวงเตม็ไปดว้ยขอ้บกพร่อง 

และสิ,งนีOนาํมาสู่ความแตกต่างสาํคญัระหวา่งพระองคก์บัพวกเรา เช่น มนุษยเ์ราทุกคนไดท้าํบาป เราเห็นประเดน็นีOไดใ้นพระวจนะ 1 

พงศก์ษตัริย ์8:46; สดุดี 130:3; สดุดี 143:2; โรม 5:12; และ กาลาเทีย 3:22 เราจะพิจารณาจาก โรม 3:10-12 เพื,อตวัอยา่งที,ชดัเจนขึOน 
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เช่นนีOแลว้เราจะสรุปวา่อยา่งไร พวกเราชาวยวิดีกวา่คนอื,นหรือ? ไม่เลย! 

เราชีOใหเ้ห็นแลว้วา่ ทัOงคนยวิและคนต่างชาติลว้นอยูภ่ายใตบ้าปเหมือนกนัหมด ตามที,มีเขียนไวว้า่ 

ไม่มีสกัคนที,ชอบธรรม ไม่มีแมส้กัคนเดียวเลย ไม่มาใครที,เขา้ใจ ไม่มีใครที,เขา้ใจ ไม่มีใครที,แสวงหาพระเจา้ 

ทุกคนลว้นหนัเหไป พวกเขากลายเป็นคนไร้ค่าไปดว้ยกนั ไม่มีสกัคนที,ทาํดี ไม่มีแมแ้ต่คนเดียว (โรม 3:10-12) 

 

แต่พระเยซูนัOนแตกต่าง พระองคเ์กิดมาโดยปราศจากบาปและดาํรงชีวติอนัปราศจากบาปอยา่งสิOนเชิง 

พระคมัภีร์เจาะจงกล่าวถึงชีวติอนัปราศจากบาปนีOใน ฮีบรู 4:14-15 และ 9:14 เมื,อเป็นเช่นนีO  

การมีชีวติอนัปราศจากบาปและการมีธรรมชาติของมนุษยอ์ยา่งสมบูรณ์นัOนจะเขา้กนัไดอ้ยา่งไร? คาํตอบอยูที่,วา่ การกระทาํบาป 

หรือแมแ้ต่ความสามารถในการกระทาํบาป ไม่ใช่หวัใจสาํคญัของความเป็นมนุษย ์

 

จริงอยู ่ในตอนแรกพระเจา้สร้างมนุษยขึOนมาโดยใหมี้ความสามารถในการทาํบาป 

อาดมัและเอวาพิสูจนค์วามจริงขอ้นีO ในปฐมกาล 3 เมื,อเขารับประทานผลจากตน้ไมแ้ห่งความรู้ดีรู้ชั,ว แต่เรากต็อ้งยอมรับเช่นกนัวา่ 

ก่อนที,คนทัOงสองทาํบาป เขากเ็ป็นมนุษยอ์ยูแ่ลว้ ดงันัOน การที,จะมีมนุษยผ์ูห้นึ,งที,ไม่ทาํบาปกย็อ่มเป็นไปได ้

 

และที,จริง เมื,อเราตายและไปอยูบ่นสวรรค ์เรากจ็ะสูญเสียความสามารถใน 

 

การทาํบาป ตามที, ฮีบรู 12:23 สอนไว ้แต่เรากย็งัเป็นมนุษยค์รบถว้น ดงันัOน ความบาปเป็นลกัษณะของเราในโลกที,ลม้ลงนีO  

แต่จะไม่เป็นเช่นนัOนอีกต่อไปในโลกหนา้ ดว้ยเหตุนีO  การเตม็ดว้ยความบาปจึงไม่ใช่ลกัษณะสาํคญัของความเป็นมนุษย ์

นี,เป็นเหตุผลที,เรากล่าววา่ธรรมชาติมนุษยข์องพระเยซูประกอบดว้ยลกัษณะและบุคลิกภาพทัOงสิOนที,เป็น “หวัใจ” ของความเป็นมนุษย ์

 

อีกสิ,งหนึ,งที,ทาํใหพ้ระเยซูแตกต่างกคื็อ พระองคเ์ป็นผูเ้ดียวที,มีสองธรรมชาติ คือธรรมชาติมนุษย ์และธรรมชาติพระเจา้ 

คนอื,นทุกคนมีเพียงธรรมชาติเดียว คือธรรมชาติมนุษย ์พระเยซูเป็นทัOงพระเจา้และมนุษย ์เป็นพระเจา้ 

และมนุษยอ์ยา่งสมบูรณ์ในเวลาเดียวกนั 

 

พระคมัภีร์ไม่ไดอ้ธิบายละเอียดวา่ทัOงสองธรรมชาติของพระคริสตร์วมกนัเป็นหนึ,งในพระองคไ์ดอ้ยา่งไร 

และความยากลาํบากในการอธิบายเอกภาพในลกัษณะนีOนาํมาสู่ขอ้ถกเถียงมากมายในคริสตจกัรยคุแรก แต่ในที,สุด 

คริสตจกัรกไ็ดข้อ้สรุปเกี,ยวกบัภาษาที,ใชเ้พื,อยนืยนัวา่พระคริสตมี์พระองคเ์ดียวแต่ประกอบดว้ยสองธรรมชาติ 

โดยไม่ตอ้งกล่าวเกินจากคาํบรรยายในพระคมัภีร์ 

 

ศพัทเ์ทคนิคที,เราใชเ้พื,อบรรยายการดาํรงอยูข่องธรรมชาติมนุษยแ์ละธรรมชาติพระเจา้ในพระคริสตอ์งคเ์ดียวคือ “ไฮโปสตาติค 

ยเูนียน” (Hypostatic Union) ซึ, งแปลไดว้า่ “เอกภาพแห่งพระภาครากฐาน” สาํหรับคนยคุนีO  คาํนีOอาจฟังดูแปลก 

แต่เราน่าจะเขา้ใจคาํนีOไดถ้า้เราคิดถึงวา่คาํนีO ถูกใชอ้ยา่งไรในคริสตจกัรยคุแรก ในยคุนัOน คาํวา่ “พระภาครากฐาน” 

เป็นหนึ,งในหลายคาํที,ถูกใชอ้ยา่งกวา้งขวางเพื,อกล่าวถึงสิ,งที,เราเรียกวา่ “พระภาค” หรือ “บุคคล” โดยเฉพาะพระภาคของ ตรีเอกานุภาพ 

 

ตวัอยา่งเช่น ในบทที, 18 ของงานเขียนที,ชื,อวา่ “วา่ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ̂ิ” โดย บาซิล 

บิดาแห่งคริสตจกัรซึ,งมีชีวติอยูช่่วงศตวรรษที, 4 คาํวา่ “พระภาครากฐาน” ถูกใชใ้นลกัษณะต่อไปนีO  คือ 

 

มพีระเจ้าและพระบิดาองค์เดยีว พระบุตรองค์เดยีว และพระวญิญาณบริสุทธิHองค์เดยีว 

เราประกาศว่าแต่ละองค์เป็น “หนึ)งพระภาครากฐาน” 
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ในที,นีO  ถา้เรากล่าววา่ “เราประกาศวา่แต่ละองคเ์ป็น หนึ,งพระภาครากฐาน” บาซิลกห็มายความอยา่งเดียวกบัเรา ดงันัOน 

หลกัคาํสอนเรื,อง “เอกภาพแห่งพระภาครากฐาน” จึงเกี,ยวขอ้งกบัเอกภาพของธรรมชาติมนุษยแ์ละธรรมชาติพระเจา้ภายใน 

“หนึ,งพระภาครากฐาน” หรือในที,นีOกคื็อ “พระภาคของพระเจา้องคพ์ระบุตร” ใหเ้ราพิจารณาคาํกล่าวนีO ทีละคาํต่ออยา่งละเอียด 

 

พระเยซูเป็นหนึ)งบุคคลผู้มสีองธรรมชาตต่ิางกนั (ธรรมชาตมินุษย์และธรรมชาตพิระเจ้า) 

โดยแต่ละธรรมชาตต่ิางกรั็กษาคุณลกัษณะของตวัเองไว้ 

 

พระเจา้พระบุตรทรงมีความเป็นพระเจา้เตม็ตวัพร้อมคุณลกัษณะของพระเจา้อยา่งครบถว้นตลอดมา 

และเมื,อพระองคป์ฏิสนธิและประสูติเป็นมนุษย ์พระองคก์ไ็ดเ้พิ,มคุณลกัษณะสาํคญัครบถว้นของมนุษยใ์หแ้ก่พระองคเ์อง เช่น 

ร่างกายและจิตวญิญาณ 

 

พระวจนะในพนัธสญัญาใหม่ที,กล่าวถึง “เอกภาพแห่งพระภาครากฐาน” คือ ฟิลิปปี 2:5-7 โดยเปาโลกล่าววา่: 

 

ผูท้รงสภาพพระเจา้แต่ไม่ไดท้รงยดึติดในความเท่าเทียมกบัพระเจา้ 

พระองคก์ลบัทรงสละทุกสิ,งมารับสภาพทาสบงัเกิดเป็นมนุษย ์ 

(ฟิลปิปี 2:5-7) 

 

ในขอ้นีO  เปาโลกล่าวชดัเจนวา่ พระเยซูทรงดาํรงอยูเ่ป็นพระเจา้อยูแ่ลว้และประกอบดว้ยธรรมชาติของพระเจา้อยา่งเตม็ตวั 

จากนัOนพระองคไ์ดม้าบงัเกิดเป็นมนุษย ์และเพิ,มธรรมชาติมนุษยเ์ขา้ไปใหก้บัธรรมชาติของพระเจา้ซึ, งพระองคมี์อยูแ่ลว้ ในที,นีO  

คาํกล่าวของเปาโลที,วา่ พระเยซู “ทรงสละทุกสิ,ง” หรือถา้แปลตามตวัอกัษรกคื็อ “ทรงทาํใหพ้ระองคว์า่งเปล่า” 

บางครัO งกท็าํใหค้ริสเตียนสบัสน 

 

บางคนเขา้ใจผดิวา่ จริง ๆ แลว้พระเยซูเพียงเกบ็เอาพระสิริ หรือแมก้ระทั,งธรรมชาติความเป็นพระเจา้ของพระองคไ์ว ้

แต่จากที,เราไดศึ้กษาในบทเรียนก่อน ๆ เรื,องนีO เป็นไปไม่ได ้ธรรมชาติของพระเจา้ไม่มีวนัเปลี,ยนแปลง 

พระองคจึ์งไม่สามารถเอาคุณลกัษณะใด ๆ ของพระองคไ์ปเกบ็ไว—้ยิ,งธรรมชาติทัOงสิOนของพระองคจึ์งยิ,งไม่ตอ้งพดูถึง 

 

ดีที,เปาโลทาํใหค้วามหมายของวลีนีOชดัเจนขึOน โดยใชส้องวลีช่วยอธิบาย คือ “มารับสภาพทาส” และ 

“ถูกทาํใหเ้ป็นเหมือนมนุษย”์ สองวลีนีO ช่วยใหเ้รารู้วา่ พระเยซู “ทรงสละทุกสิ,ง” หรือ “ทรงทาํใหพ้ระองคว์า่งเปล่า” อยา่งไร 

กล่าวอยา่งเจาะจงกคื็อ พระเยซู “ทรงทาํใหพ้ระองคว์า่งเปล่า” ไม่ใช่โดยการสูญเสียธรรมชาติพระเจา้ของพระองค ์

แต่โดยการสวมอีกธรรมชาติเพิ,มเติม นั,นคือ ธรรมชาติมนุษย ์ซึ, งมิได ้“ทดแทน” แต่เพียงแค่ “คลุม” พระสิริของพระเจา้ที,พระองคมี์ 

 

ขอ้ความที,รู้จกักนัดีที,สุดที,อธิบาย “เอกภาพแห่งพระภาครากฐาน” น่าจะเป็นหลกัขอ้เชื,อของสภาสงัคายนาสากล 

ซึ, งประชุมกนัในคศ 451 ที,เมือง แคลซีดอน ทางตอนเหนือของเอเชียนอ้ย 

สภาสงัคายนาแคลซีดอนประชุมกนัเพื,อปกป้องหลกัคาํสอนดัOงเดิมในเรื,องพระภาคและธรรมชาติของพระคริสต ์

และเพื,อปฏิเสธคาํสอนผดิต่าง ๆ มากมายเกี,ยวกบัเรื,องนีO  

 

ขอ้ความที,สภาดงักล่าวประกาศรู้จกักนัในหลายชื,อ ซึ, งรวมถึง “หลกัขอ้เชื,อแคลซีดอน” หรือ “สญัลกัษณ์” และ 

“นิยามแห่งแคลซีดอน” ใหเ้ราพิจารณาขอ้ความบางส่วนจากประกาศนีO  
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องค์พระเยซูคริสต์ของเรา [ทรง] สมบูรณ์ในความเป็นพระเจ้าและในความเป็นมนุษย์ นั)นคือ 

เป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ โดยมจีติวญิญาณที)รู้แจ้งเหตุผลและมร่ีางกาย เหมือนที)เราทุกคนม ีแต่ปราศจากบาป 

เรารับรู้ได้ว่าพระองค์มสีองธรรมชาต ิในสองธรรมชาตนีิR ไม่มคีวามสับสน ไม่มกีารเปลี)ยนแปลง ไม่มกีารแตกแยก 

ไม่มกีารแยกออกจากกนั ความแตกต่างระหว่างสองธรรมชาตนีิRไม่ได้หายไปเพราะพระองค์มเีอกภาพ 

แต่แสดงคุณลกัษณะของแต่ละธรรมชาตทิี)รักษาไว้และดาํรงอยู่ในหนึ)งบุคคลและในหนึ)งพระภาค 

 

ภาษาส่วนใหญ่ใน หลกัขอ้เชื,อแคลซีดอน เป็นภาษาวชิาการอยา่งมาก แต่เราสามารถสรุปไดส้องประเดน็ ประเดน็แรก 

พระเยซูเป็นหนึ,งบุคคล—ไม่ใช่สองบุคคลและสองจิตใจ เสมือนร่างมนุษยที์,มีพระเจา้สถิตอยู ่

และพระองคก์ไ็ม่ใช่หนึ,งบุคคลที,ประสมหรือหลอมรวมสองบุคคลและสองจิตใจเขา้ดว้ยกนัโดยวธีิใดวธีิหนึ,ง 

ราวกบัวา่พระเจา้และมนุษยห์ลอมรวมเขา้ดว้ยกนั พระเยซูเป็นพระภาคที,ดาํรงอยูช่ั,วนิรันดร์ ที,เรียกวา่พระบุตรของพระเจา้—

และเป็นเช่นนัOนมาโดยตลอด 

 

ในเวลาเดียวกนัพระเยซูมีสองธรรมชาติแตกต่างกนั คือ ธรรมชาติมนุษยแ์ละธรรมชาติพระเจา้ 

ทัOงสองธรรมชาตินัOนสมบูรณ์และครบถว้น เหมือนกบัที,ธรรมชาติของพระบิดาเป็นธรรมชาติของพระเจา้เตม็ตวั 

และธรรมชาติของมนุษยก์มี็ลกัษณะมนุษยเ์ตม็ตวั พระเยซูกอปรดว้ยคุณลกัษณะที,สาํคญัต่อความเป็นพระเจา้ 

และคุณลกัษณะที,สาํคญัต่อความเป็นมนุษย ์

 

ยิ,งกวา่นัOน ธรรมชาติทัOงสองของพระเยซูยงัแตกต่างกนั 

พระองคไ์ม่ไดมี้ลกัษณะหลอมรวมที,ผนวกคุณลกัษณะของพระเจา้และมนุษยไ์วด้ว้ยกนั 

คุณลกัษณะมนุษยข์องพระองคก์ไ็ม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อคุณลกัษณะพระเจา้ 

และคุณลกัษณะพระเจา้ของพระองคก์ไ็ม่ไดท้าํใหคุ้ณลกัษณะมนุษยดี์ยิ,งขึOน แต่ละธรรมชาติคงอยูโ่ดยไม่เปลี,ยนแปลง 

 

สิ)งที)ข้าพเจ้าคดิว่าน่าทึ)งกคื็อวธีิที)พระธรรมฮีบรูเน้นถงึความสําคญัอย่างยิ)งยวดที) “คนกลาง” 

ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ หรือมหาปุโรหิตสูงสุด ต้องเป็นพระเจ้าและมนุษย์อย่างสมบูรณ์ 

พระองค์เป็นพระเจ้านิรันดร์ พระผู้สร้างผู้ทรงดูแลรักษาทุกสิ)งด้วยพระวาทะอนัทรงฤทธานุภาพของพระองค์ 

พระองค์เป็นพระเจ้าสมบูรณ์ และพระธรรมฮีบรูกล่าวต่อไปว่า เพื)อเห็นแก่เรา 

ผู้ที)จะคืนดกีบัพระเจ้าได้โดยผ่านมหาปุโรหิตที)เป็นมนุษย์เท่านัRน 

พระองค์จงึยอมรับสภาพเลือดเนืRอมนุษย์เหมือนกบัเรา พระองค์จงึเป็นพี)น้องของเรา 

พระองค์สามารถวงิวอนเพื)อเราในฐานะผู้ที)มธีรรมชาตมินุษย์เหมือนกบัเรา 

ในฐานะผู้ที)ได้อดทนและผ่านการทดสอบและการทดลอง ด้วยการเชื)อฟังอย่างถงึที)สุด 

และในฐานะผู้ที)รู้ว่าการรับมือกบับททดสอบในชีวติมนุษย์เป็นเช่นไร เราจงึจาํเป็นต้องมมีหาปุโรหิต 

ซึ)งเป็นพี)น้องกบัเรา และเรากจ็าํเป็นต้องมมีหาปุโรหิตจากเบืRองบน ผู้ดาํรงอยู่ชั)วนิรันดร์ ที)จะวงิวอนเพื)อเรา 

และเราได้รับทัRงสองสิ)งนีRในพระเยซูคริสต์พระองค์เดยีว 

—ดร. เดนนิส จอห์นสัน 

 

ความเป็นมนุษยข์องพระคริสตมี์นยัยะสาํคญัมากมายต่อชีวติของเราในฐานะผูติ้ดตามพระองค ์ขอ้เขียนของเปาโลใน 1 ทิโมธี 

2:5 หมายความวา่ เรามีคนกลางผูเ้ดียวที,ทาํหนา้ที,ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ระหวา่งเรากบัพระเจา้ เพื,อที,วา่โดยการสละพระชนมชี์พของพระองค ์

เราไดรั้บการอภยัและมีชีวติในฐานะผูที้,คืนดีกบัพระบิดาอยา่งแทจ้ริง และคาํสอนของเปาโลใน โรม 5:12-19 นัOนหมายความวา่ 
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พระเยซูในฐานะอาดมัคนที,สอง ไดส้ถาปนาประชาชาติใหม่จากผูที้,วางใจในพระองค ์

ทาํใหเ้ราไดก้ลบัคืนสู่ตาํแหน่งแห่งเกียรติยศและศกัด̂ิศรีท่ามกลางสิ,งทรงสร้างทัOงหลาย ดว้ยเหตุนีO  

เราจึงมีพลงัที,จะดาํเนินชีวติใหพ้อพระทยัพระเจา้ และเปลี,ยนแปลงโลกนีO ใหเ้ป็นเหมือนอาณาจกัรแห่งสวรรคม์ากขึOน 

และในแง่ชีวติส่วนตวั เมื,อเราต่อสูก้บัความบาปและความเจบ็ปวดในชีวติ เรากส็ามารถเขา้เฝ้าพระเจา้ผูท้รงพระคุณดว้ยความมั,นใจ 

เพราะเรารู้วา่ พระผูช่้วยใหร้อดผูเ้ป็นมนุษยเ์ตม็ตวั เขา้ใจและเห็นใจในความทรมานและความอ่อนแอของเรา ดงันัOน 

พระองคจึ์งกระตือรือร้นที,จะตอบสนองเราเพื,อบรรเทาความเจบ็ปวด เสริมบุคลิกภาพใหเ้ขม้แขง็ และเพิ,มรางวลัในชีวตินิรันดร์เพื,อเรา 

นี,เป็นเพียงไม่กี,ตวัอยา่งที,ความเป็นมนุษยส์มบูรณ์ของพระคริสตไ์ดส่้งผลต่อชีวติของเรา 

 

เท่าที,เราไดศึ้กษาบทเรียนนีO  เราไดพิ้จารณาความเป็นพระเจา้และความเป็นมนุษยข์องพระเยซู ต่อจากนีO  

เราจะใหค้วามสนใจกบัพนัธกิจของพระคริสตที์,ถูกกล่าวถึงใน หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต 

 
 

พนัธกจิ 
 

ในช่วง 3-4 ศตวรรษที,ผา่นมา นกัศาสนศาสตร์นิยมกล่าวถึงพนัธกิจของพระเยซูคริสตใ์นสองดา้น 

หนึ,งคือการที,พระองคต์อ้งอบัอาย จากการที,พระองคถ่์อมใจลงยอมรับสภาพมนุษยผ์ูอ่้อนแอและรับความทรมานในโลกนีO  

เพื,อไถ่มนุษยชาติผูล้ม้ลงในความบาป และสองคือคือการที,พระองคไ์ดรั้บการชูพระเกียรติ 

โดยพระเจา้พระบิดาทรงเปิดเผยพระสิริของพระคริสต ์ทรงประทานพระเกียรติและชูพระเกียรติของพระองคย์ิ,งขีOน 

สองดา้นนีOไม่ไดก้ล่าวถึงอยา่งชดัเจนในหลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต แต่กช่็วยใหเ้ราเขา้ใจพนัธกิจของพระเยซูไดช้ดัเจนยิ,งขึOน 

 

ในบทนีO  เมื,อเราพิจารณาพนัธกิจของพระเยซู เราจะเริ,มตน้ดว้ยการที,พระองคต์อ้งรับความอบัอาย นั,นคือ 

สิ,งที,บดบงัพระสิริของพระองค ์หลงัจากนัOนเราจะพิจารณาการที,พระองคไ์ดรั้บการชูพระเกียรติ นั,นคือสิ,งที,เปิดเผยพระสิริของพระองค ์

และจะนาํมาซึ,งสง่าราศีมากขึOนในอนาคต  

 

เราจะเริ,มดว้ยการที,พระคริสตต์อ้งรับความอบัอายเมื,อทรงปฏิบติัภารกิจในโลกนีO  

 
 

ความอบัอาย 
 
พนัธกิจของพระเยซูที,ทาํใหพ้ระองคไ์ดรั้บความอบัอาย ถูกกล่าวถึงดว้ยประโยคในหลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต ต่อไปนีOวา่ 

 

[พระองค์] ทรงปฏสินธิHโดยพระวญิญาณบริสุทธิH ทรงกาํเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี ทรงทนทุกข์ทรมาน 

ในสมยัที)ปอนทอิสัปิลาตปกครอง ทรงถูกตรึงที)กางเขน แล้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอโุมงค์ เสดจ็ลงสู่แดนมรณา 

 

ในแต่ละพนัธกิจเหล่านีO  เป็นเหตุใหพ้ระสิริของพระบุตรพระเจา้ถูกบดบงัและถูกซ่อนไว ้

และพระองคเ์องยอมเผชิญกบัความเจบ็ปวดและถูกหยามศกัด̂ิศรี 

แต่ความจริงแลว้ธรรมชาติความเป็นพระเจา้ของพระบุตรนัOนไม่มีวนัเปลี,ยนแปลง จึงไม่มีใครจะเหยยีดหยาม 

ทาํใหพ้ระองครั์บความอบัอายไดอ้ยา่งแน่นอน ความอบัอายที,เกิดขึOนนัOนจึงจาํกดัอยูที่,ธรรมชาติความเป็นมนุษยข์องพระองคเ์ท่านัOน 

อยา่งไรกต็าม เนื,องจากธรรมชาติความเป็นามนุษยข์องพระองคเ์ป็นหนึ,งเดียวกบัพระองคเ์อง 
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ความเป็นพระเจา้ของพระองคจึ์งมีประสบการณ์เตม็กบัความอบัอายนัOนดว้ย 

 

ในบทนีO  เราจะสรุปพนัธกิจที,ทาํใหพ้ระเยซูไดรั้บความอบัอายภายใตส้องมิติ คือ การมาบงัเกิดเป็นมนุษยแ์ละการทนทุกข ์

เราจะเริ,มดว้ยการที,พระองคม์าบงัเกิดเป็นมนุษยใ์นโลกนีO  

 
 

การมาบงัเกดิเป็นมนุษย์ 
 
ในทางศาสนศาสตร์ “การมาบงัเกิดเป็นมนุษย”์ หมายถึงการที,พระเยซูรับธรรมชาติมนุษยอ์ยา่งถาวร (คือ 

ตัOงแต่ประสูติจนสิOนพระชนม)์ ตามตวัอกัษร คาํนีOหมายความวา่ “รับสภาพเนืOอหนงั” กคื็อ ร่างกายมนุษย ์แต่จากที,เราทราบ 

คริสตศาสนศาสตร์ยนืยนัตลอดมาวา่ พระเยซูมีจิตวญิญาณมนุษยด์ว้ย ดงันัOน 

เมื,อเราพดูถึงการบงัเกิดเป็นมนุษยใ์นมุมมองทางศาสนศาสตร์ เรากห็มายถึงธรรมชาติมนุษยอ์นัครบถว้นของพระเยซู 

พระวจนะหลายตอนกล่าวถึงการที,พระเยซูมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์เช่น ยอห์น 1:1, 14; ฟิลิปปี 2:6-7; และ ฮีบรู 2:14-17 

 

ยอห์น 1:1, 14 น่าจะเป็นที,มาของคาํวา่ “การมาบงัเกิดเป็นมนุษย”์ ใหเ้ราศึกษาคาํกล่าวของยอห์น ดงันีO : 

 

ในปฐมกาลพระวาทะทรงดาํรงอยูแ่ละพระวาทะทรงอยูก่บัพระเจา้ และพระวาทะทรงเป็นพระเจา้…  

 พระวาทะทรงบงัเกิดเป็นมนุษยแ์ละประทบัอยูท่่ามกลางเรา (ยอห์น 1:1, 14) 

 

ใหส้งัเกตวา่ ยอห์นกล่าววา่พระบุตรของพระเจา้ “ทรงบงัเกิดเป็นมนุษย”์ ประเดน็ของยอห์นกคื็อ 

พระเยซูรับธรรมชาติมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง ซึ, งรวมถึงร่างกายมนุษยแ์ท ้ๆ ดว้ย 

 

ใน หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต พนัธกิจที,เกี,ยวขอ้งกบัการที,พระเยซูบงัเกิดเป็นมนุษยก์คื็อ 

การปฏิสนธิและการประสูติของพระองค ์เราเคยพดูถึงสองเหตุการณ์นีO ในแง่การกาํเนิดของพระเยซู และไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ 

สองเหตุการณ์นีO พิสูจนค์วามเป็นมนุษยข์องพระองค ์ณ จุดนีO  เราจะศึกษาสองเหตุการณ์นีO อีกครัO งหนึ,ง 

แต่จากมุมมองของพนัธกิจของพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ พระเยซูปฏิบติัพนัธกิจสาํเร็จอยา่งไรในสองเหตุการณ์นีO? 

 

พระคมัภีร์อธิบายวา่ การบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระเยซูไดท้าํใหพ้นัธกิจสาํเร็จอยา่งนอ้ยสามประการ คือหนึ,ง 

เพื,อใหพ้ระเจา้องคพ์ระบุตรมีสิทธิตามธรรมบญัญติัที,จะเป็นกษตัริยใ์นราชวงศด์าวดิ สอง 

เพื,อใหพ้ระองคมี์ความเมตตาและความเห็นใจเพื,อนมนุษยใ์นฐานะที,จะเป็นมหาปุโรหิตสูงสุด และสาม 

เพื,อใหพ้ระเยซูสามารถเป็นเครื,องบูชาลบลา้งบาปของมนุษย ์ใหเ้ราพิจารณาแต่ละประเดน็อยา่งสงัเขป 

โดยเริ,มจากการที,กษตัริยใ์นราชวงศด์าวดิตอ้งเป็นมนุษย ์

 

ก่อนหนา้นีO  เรากล่าวแลว้วา่พระเมสสิยาห์ตอ้งเป็นมนุษย ์เพื,อพระเจา้จะสามารถรักษาสญัญาที,พระองคก์ระทาํแก่ดาวดิ ดงันัOน 

ในเวลานีO เราจะพิจารณาวา่พนัธกิจของพระเยซูในการบงัเกิดเป็นมนุษย ์ทาํใหพ้ระองคมี์สิทธิในราชบลัลงักข์องดาวดิไดอ้ยา่งไร 

แต่คาํถามที,เราตอ้งใคร่ครวญกคื็อ สิทธิตามกฎหมายในการสืบราชบลัลงักข์องดาวดินัOนตอ้งเป็นบุตรคนใดคนหนึ,งของดาวดิเท่านัOน ดงันัOน 

พระเยซูจะอา้งสิทธิในการสืบราชบลัลงักข์องดาวดิได ้กต่็อเมื,อพระองคมี์บิดาที,เป็นมนุษยผ์ูสื้บเชืOอสายมาจากดาวดิเท่านัOน 

 

ปัญหานีOไดรั้บการแกไ้ข เพราะวา่พระเยซูไดม้าบงัเกิดเป็นมนุษยโ์ดยผา่น 
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มารียห์ญิงพรหมจารี ซึ, งไดห้มัOนหมายกบัโยเซฟ และจากลาํดบัวงศต์ระกลูของพระเยซูใน มทัธิว 1 และ ลูกา 3 

เรากไ็ดเ้ห็นวา่โยเซฟเป็นลูกหลานโดยตรงของดาวดิตามกฎหมาย ดงันัOน เมื,อโยเซฟแต่งงานกบัมารียแ์ละรับพระเยซูเป็นบุตรชาย 

พระเยซูกสื็บเชืOอสายจากโยเซฟตามกฎหมาย ซึ, งรวมถึงสิทธิในการเป็นกษตัริยพ์ระเมสสิยาห์ 

 

การมาบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระเยซู 

นอกจากทาํใหพ้ระเจา้องคพ์ระบุตรมีสิทธิตามธรรมบญัญติัในการเป็นกษตัริยใ์นราชวงศด์าวดิแลว้ 

ยงัทาํใหพ้ระองคมี์ความเมตตาและความเห็นใจเพื,อนมนุษยใ์นฐานะของ 

 

มหาปุโรหิตสูงสุด ผูที้,จะช่วยเหลือประชากรของพระองคอี์กดว้ย 

 

พระคมัภร์ีกล่าวว่า 

การที)พระเยซูมาบังเกดิเป็นมนุษย์ทาํให้พระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตผู้สามารถสัมผสัถงึความอ่อนแอของเราได้ 

หมายความว่า พระองค์เป็นมหาปุโรหิตผู้ทรงประสิทธิภาพที)สุด ซึ)งพระองค์ไม่อาจทรงเป็นเช่นนัRนได้ 

ถ้าขาดสัมผสักบัประสบการณ์การเป็นมนุษย์ร่วมกบัเราและทาํเพื)อเรา เราเห็นความจริงข้อนีRผ่านหลายสิ)ง 

สิ)งหนึ)งกคื็อ ในชีวติและประสบการณ์ของพระองค์ 

พระเยซูต้องรับมือและประสบกบัปัญหาของมนุษย์มากมายเหมือนเราในโลกนีR 

พระเจ้าผู้ทรงสภาพมนุษย์ได้รับรู้ความเจบ็ปวดหัวใจ ความโศกเศร้า ความผดิหวงั การถูกทรยศ และบาดแผล 

ที)ใครกต็ามที)อยู่ในโลกแห่งความบาปนีRกต้็องเผชิญเหมือนกนัทัRงสิRน นี)ไม่ใช่สิ)งที)พระองค์รับรู้ทางทฤษฎ ี

ไม่ใช่สิ)งที)พระองค์ทรงยืนดูห่าง ๆ จากก้นบึRงของอวกาศ จากอดตีอนัขมุกขมวัของนิรันดร์กาล 

และตัRงสมมุตฐิานเอาเอง แต่นี)เป็นสิ)งที)พระองค์เข้ามาในโลกนีRในสภาพเนืRอหนัง ในสภาพเลือดเนืRอที)อ่อนแอ 

และมปีระสบการณ์นีRด้วยพระองค์เอง 

—ดร. เจ ลกิอน ดนัแคน ที)สาม 

 

ผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูกล่าวถึงประเดน็การมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์ใน ฮีบรู 2:17-18 วา่: 

 

[พระเยซู] จึงตอ้งเป็นเหมือนกบัพี,นอ้งของพระองคทุ์กอยา่ง 

เพื,อจะไดท้รงเป็นมหาปุโรหิตผูเ้ปี, ยมดว้ยความเมตตาและความสตัยซื์,อ 

ในการรับใชพ้ระเจา้… เพราะพระองคเ์องทรงทนทุกขเ์มื,อไดท้รงถูกลองใจ 

พระองคจึ์งทรงสามารถช่วยบรรดาผูที้,กาํลงัถูกลองใจได ้(ฮีบรู 2:17-18) 

 

การมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์นอกจากทาํใหพ้ระเยซูมีสิทธ̂ิที,จะเป็นกษตัริยแ์ห่งราชวงศด์าวดิ 

และทาํใหพ้ระองคมี์ประสบการณ์กากรเป็นมหาปุโรหิตผูท้รงประสิทธิภาพยิ,งแลว้ 

การบงัเกิดเป็นมนุษยท์าํใหพ้ระเยซูสามารถเป็นเครื,องบูชาเพื,อลบลา้งบาปของมนุษยชาติดว้ย 

 

เราไดศึ้กษาในช่วงตน้ของบทนีOวา่ พระเยซูตอ้งเป็นมนุษยเ์ท่านัOน จึงจะสามารถตายแทนมนุษยไ์ด ้

แต่เหตุใดความเป็นมนุษยข์องพระองคจึ์งเป็นหวัใจของการลบลา้งบาป? คาํตอบกคื็อ 

พระเจา้ไดก้าํหนดโทษตายแก่มนุษยเ์พราะความบาปของเขา พระวจนะไดส้อนเรื,องนีO ใน ปฐมกาล 2:17; โรม 5:12 และ 6:23; ยากอบ 1:15 

และอีกหลายที, จากอาดมั ความบาปแพร่ไปในเผา่พนัธ์ุมนุษยท์ัOงสิOน และนาํมาซึ,งบทลงโทษ คือความตายของมนุษยชาติ 

นี,เป็นเหตุผลที,มนุษยผ์ูมี้ร่างกายและเลือดเนืOอเท่านัOน จึงจะไถ่โทษตามเงื,อนไขของพระเจา้ได ้
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ลองฟังคาํอธิบายของเปาโลเกี,ยวกบัความเชื,อมโยงระหวา่งความเป็นมนุษยข์องพระเยซูกบัความรอดของเรา ใน โรม 5:15-19: 

 

แต่ของประทานนัOนต่างจากการล่วงละเมิด 

เพราะถา้คนเป็นอนัมากตายเพราะการล่วงละเมิดของมนุษยเ์พียงคนเดียว 

ยิ,งกวา่นัOนสกัเท่าใดพระคุณของพระเจา้และของประทานโดยพระคุณ 

ของพระเยซูคริสตเ์พียงผูเ้ดียวนัOนยอ่มลน้ไหลไปสู่คนเป็นอนัมาก! 

…เพราะถา้โดยการล่วงละเมิดของมนุษยค์นเดียวเป็นเหตุใหค้วามตาย 

ไดค้รอบครองผา่นทางมนุษยค์นเดียว 

ยิ,งกวา่นัOนสกัเท่าใดบรรดาผูที้,ไดรั้บพระคุณและของประทานแห่งความ 

ชอบธรรมซึ,งพระเจา้ทรงจดัเตรียมไวอ้ยา่งมากลน้ยอ่มครอบครองในชีวติ 

ผา่นทางมนุษยค์นเดียวคือพระเยซูคริสต…์ 

เพราะการไม่เชื,อฟังของมนุษยค์นเดียวทาํใหค้นเป็นอนัมากเป็นคนบาปฉนัใด   

การเชื,อฟังของมนุษยค์นเดียวกท็าํใหค้นเป็นอนัมากเป็นผูช้อบธรรมฉนันัOน (โรม 5:15-19) 

 

ครัO งแลว้ครัO งเล่า เปาโลย ํOาเสมอวา่ความชอบธรรมของพระเยซูในสภาพความเป็นมนุษยน์ัOน เป็นสิ,งตรงกนัขา้มกบัอาดมั 

และเป็นทางแกไ้ขทางเดียวสาํหรับความบาปของอาดมั เปาโลประกาศชดัเจนวา่ พระเยซูตอ้งรับสภาพมนุษยเ์พื,อแกไ้ขสิ,งที,อาดมัทาํผดิ 

พระองคต์อ้งรับสภาพมนุษยเ์พื,อรับการลงโทษที,พระเจา้กาํหนดไวส้าํหรับมนุษย ์และเพื,อนาํความชอบธรรมไปสู่มนุษยค์นอื,น ๆ ดว้ย 

 

บางทพีวกเราคริสเตยีนอนุรักษ์นิยม คริสเตยีนนักประกาศ 

กเ็น้นความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์เสียจนเราลืมไปว่า แท้จริงแล้ว 

ความเป็นมนุษย์ของพระองค์ต่างหากที)ช่วยเราให้รอด เนื)องจากพระเยซูเสดจ็มาในฐานะมนุษย์แท้คนหนึ)ง 

พระองค์จงึสามารถเจบ็ปวดและตายแทนเรา เพื)อลบล้างบาปของเราได้ ด้วยเหตุผลนีR 

ความเป็นมนุษย์ของพระเยซูจงึเป็นหัวใจของความรอด 

—ดร. มาร์ค สเตราสส์ 

 

เมื,อเขา้ใจการมาบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระเยซูแลว้ ต่อไปเราจะสาํรวจการทนทุกขข์องพระองค ์

ซึ, งเป็นมิติที,สองของพนัธกิจที,ตอ้งรับความอบัอายของพระองค ์ตามที,ปรากฏในหลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต 

 

 

การทนทกุข์ 
 

ศพัทศ์าสนศาสตร์ คาํวา่ “การทนทุกข”์ คือ Passion (มาจากคาํกรีก Pascho) แปลวา่ “เจบ็ปวด” 

คาํนีOหมายถึงความเจบ็ปวดและการสิOนพระชนมข์องพระเยซู ซึ, งเริ,มตัOงแต่คืนที,พระองคถู์กจบักมุ 

การทนทุกขข์องพระเยซูปรากฏในหลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต ประโยคนีOวา่ 

 

[พระองค]์ทรงทนทุกขท์รมาน ในสมยัที,ปอนทิอสัปิลาต ปกครอง ทรงถูกตรึงที,กางเขน แลว้มรณา 

ทรงถูกบรรจุไวใ้นอุโมงค ์เสดจ็ลงสู่แดนมรณา 
 

คริสเตียนส่วนใหญ่คุน้เคยกบัเรื,องราวของการที,พระเยซูถูกจบักมุ ถูกทรมาน และถูกตรึงบนกางเขน ดงันัOน 
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เราจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดพวกนีO  แต่จะมุ่งศึกษาถึงเหตุผลที,พระเยซูยอมใหพ้ระองคเ์องผา่นเหตุการณ์เหล่านีO  
 

เมื,อพดูถึงการทนทุกขข์องพระเยซู พระคมัภีร์อธิบายวา่ จาํเป็นที,พระเยซูตอ้งเรียนรู้ที,จะเชื,อฟัง 

และจาํเป็นที,พระองคจ์ะตอ้งถูกมอบไวก้บัพระเจา้พระบิดา ตามที,เราพบใน ฮีบรู 5:8 

 

[[พระเยซู]เรียนรู้ที,จะเชื,อฟังจากความทุกขย์ากที,พระองคเ์ผชิญ (ฮีบรู 5:8) 

 

และเปาโลกก็ล่าวใน 1 เปโตร 2:20-21 วา่: 

 

แต่ถา้ท่านตอ้งทุกขย์ากเพราะทาํดีและท่านยอมทนเอา นี,เป็นสิ,งน่ายกยอ่งต่อหนา้พระเจา้ 

พระองคท์รงเรียกพวกท่านมาสู่สภาพการณ์เช่นนีO  เพราะพระคริสตไ์ดท้รงทนทุกขเ์พื,อท่าน 

ทรงวางแบบอยา่งไวใ้หท่้านดาํเนินตามรอยพระบาท (1 เปโตร 2:20-21) 

 

พระคริสตท์าํใหพ้ระประสงคข์องพระบิดาสาํเร็จโดยผา่นการถูกทรมาน และมอบพระองคเ์องไวก้บัพระบิดา 

ดว้ยการเชื,อฟังพระบิดาอยา่งสมบูรณ์แบบ พระองคไ์ดรั้บรางวลันิรันดร์ นั,นคือ รางวลัที,พระองคป์ระทานแก่เราดว้ยความกรุณาในปัจจุบนั 

 

ความทรมานของพระคริสตภ์ายใตปี้ลาต ไม่ไดจ้บลงแค่นัOน แต่ต่อเนื,องไปจนถึงการสิOนพระชนมบ์นกางเขน 

ซึ, งคนทัOงหลายต่างรู้เรื,อง่ที,พระเยซูตอ้งรับความอบัอายนีO เป็นอยา่งดีแลว้ และเหตุผลสาํคญัที,สุดกคื็อ เพราะการสิOนพระชนมนี์O  

ไดล้บลา้งบาปของเราและช่วยใหเ้ราไดรั้บความรอด 

 

การสิRนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื)อไถ่บาป (ซึ)งเป็นคาํสอนที)พบตลอดพนัธสัญญาใหม่) นัRนได้ผล 

หากกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ กคื็อ เพราะพระองค์ได้กลายเป็นตวัแทนรับโทษของเรา “ตวัแทน” หมายถงึ 

พระองค์แทนที)เรา “รับโทษ” กคื็อการที)พระองค์แทนที)เราในการเผชิญการพพิากษาหรือการถูกลงโทษ 

ซึ)งเราทุกคนสมควรได้รับเนื)องจากได้ละเมดิพระบัญญตัขิองพระเจ้า นี)คือโทษที)พระเจ้าเตือนไว้แล้วว่าเราจะได้รับ 

เพราะเราได้ละเมดิกฎของพระองค์ ธรรมชาตขิองพระเจ้านัRน เมื)อกล่าวถงึความบริสุทธิHของพระองค์ 

ความเป็นจริงของพระองค์กคื็อ ที)ใดมบีาป ที)นัRนต้องมกีารชําระ และหนทางแห่งความรอดอนัวเิศษ ปรีชาชาญ 

และเปี) ยมด้วยความรักที)พระเจ้าได้วางไว้ กคื็อการยกย้ายโทษทณัฑ์ออกจากบ่าอนัเตม็ไปด้วยความผดิของเรา 

ไปวางไว้บนบ่าอนับริสุทธิHปราศจากมลทนิขององค์พระบุตรผู้มาบังเกดิเป็นมนุษย์ ด้วยพระบุตรนีRเอง 

เป็นผู้ทาํให้การถวายสัตว์ไร้ตาํหนิเป็นเครื)องบูชา ซึ)งบัญญตัไิว้ในพนัธสัญญาเดมินัRนได้สําเร็จสมบูรณ์ 

—ดร. เจ ไอ แพคเกอร์ 

 

บ่อยครัO งที,อคัรทูตเปาโลอธิบายการถูกตรึงบนกางเขนวา่เป็นหวัใจของพระกิตติคุณ เราพบขอ้ความเหล่านีOไดใ้น โรม 6:6; 1 

โครินธ์ 1:17-18; กาลาเทีย 6:14; และ โคโลสี 1:20 ใหเ้ราดู กาลาเทีย 2:20-21 เป็นตวัอยา่ง 

 

ขา้พเจา้ถูกตรึงไวก้บัพระคริสตแ์ลว้ ขา้พเจา้จึงไม่มีชีวติอยูต่่อไป พระคริสตต่์างหากทรงมีชีวติอยูใ่นขา้พเจา้ 

ชีวติที,ขา้พเจา้ดาํเนินอยูใ่นกายนีO  ขา้พเจา้ดาํเนินดว้ยความเชื,อในพระบุตรของพระเจา้ผูท้รงรักขา้พเจา้ 

และประทานพระองคเ์องเพื,อขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่ไดปั้ดพระคุณของพระเจา้ทิOง 

เพราะถา้ความชอบธรรมสามารถไดม้าโดยทางบทบญัญติั พระคริสตก์ว็ายพระชนมโ์ดยเปล่าประโยชน!์ (กาลาเทยี 

2:20-21) 
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การสิOนพระชนมข์องพระคริสตเ์ป็นหวัใจแห่งพนัธกิจที,ทาํใหเ้ราไดรั้บความรอด ดว้ยเหตุนีO  

การสิOนพระชนมข์องพระองคจึ์งเป็นขอ้เทจ็จริง เป็นหวัใจของการประกาศพระกิตติคุณตลอดประวติัศาสตร์ 

 

หลงัจากพระเยซูถูกตรึง ร่างของพระองคก์ถู็กฝังในอุโมงค ์โดยอยูใ่นสภาพไร้ชีวติเป็นเวลาสามวนั ในฐานะมนุษยเ์ตม็ตวั 

พระเยซูไดป้ระสบความตายตามปกติของมนุษย ์หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต บนัทึกขอ้มูลต่อไปวา่ พระองค ์“เสดจ็ลงสู่แดนมรณา” 

ในช่วงเวลานัOน ร่างของพระเยซูยงัอยูใ่นอุโมงค ์แต่จิตวญิญาณของพระองคไ์ดล้งไปสู่แดนผูต้าย 

 

เราตอ้งกล่าวตรงนีO ก่อนวา่นกัศาสนศาสตร์ยคุปัจจุบนัมากมายไม่ไดเ้ห็นพอ้งตอ้งกนัหมดเกี,ยวกบัความหมายของวลีที,วา่ 

“พระองคเ์สดจ็ลงสู่แดนมรณา” หลายคริสตจกัรในปัจจุบนัไดตี้ความหมายวลีนีOวา่ หมายถึงการที,พระเยซูถูกฝังเท่านัOน 

แต่อยา่งไรกต็ามความหมายนีOไม่ใช่สิ,งที,หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูตตอ้งการจะสื,อ 

 

เหตุผลหนึ,งกคื็อ หลกัขอ้เชื,อนีOกล่าวถึงทัOงการที,พระเยซูถูกฝัง และพระองคเ์สดจ็ลงสู่แดนมรณา ไม่วา่จะพิจารณาอยา่งไร 

สองวลีนีOกก็ล่าวถึงสองเหตุการณ์ที,ต่างกนัและเกิดขึOนตามลาํดบัตามบนัทึกประวติัศาสตร์ 

 

อีกเหตุผลหนึ,งกคื็อ ถึงแมว้ลี “แดนมรณา” อาจหมายถึงแค่ “หลุมศพใตดิ้น” 

แต่เมื,อพระคมัภีร์และงานเขียนโดยคริสตจกัรยคุแรกใชว้ลีนีO  แทบจะทุกครัO งเป็นการกล่าวถึงดินแดนเบืOองล่าง อนัเป็นที, ๆ 

วญิญาณคนตายถูกรวบรวมไว ้เราควรเขา้ใจวา่ นี,คือความหมายหลกัที,เขา้ใจกนัในคริสตจกัรยคุแรก 

คือความหมายที,คริสเตียนในกาลก่อนมีอยูใ่นใจเมื,อเขาใชห้รือไดย้นิคาํวา่ “แดนมรณา”  

 

จากสองเหตุผลนีO  กจ็ะเป็นการดีที,สุดที,สรุปวา่ หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต เจตนาที,จะสอนวา่ 

จิตวญิญาณของพระเยซูไดล้งไปสู่แดนผูต้ายจริง ๆ หลงัจากการสิOนพระชนมแ์ละก่อนการคืนพระชนมข์องพระองค ์

แต่แดนมรณาดงักล่าวนีO  มีลกัษณะอยา่งไร? 

 

ในโลกยคุโบราณ จกัรวาลมกัถูกบรรยายวา่เป็นโครงสร้างแนวตัOง โลกอนัเป็นที, ๆ มนุษยด์าํรงชีวตินัOน อยูต่รงกลาง สวรรค ์

ซึ, งเป็นอาณาจกัรของพระเจา้และบรรดาทูตสวรรค ์ถูกบรรยายวา่อยูบ่นทอ้งฟ้า และภายใตโ้ลกนัOนคือดินแดนมืดมวัเบืOองล่าง 

เป็นที,อยูข่องวญิญาณของคนที,ตายแลว้ ในพนัธสญัญาเดิมฉบบัภาษาฮีบรู ดินแดนนีOมกัถูกเรียกวา่ “เชโอล” (Sheol) 

ในพนัธสญัญาใหม่ฉบบัภาษากรีก รวมทัOงพนัธสญัญาเดิมฉบบัแปลเป็นภาษากรีก สถานที,นีOมกัถูกเรียกวา่ “เฮดีส” (Hades) 

 

พนัธสญัญาเดิมกล่าววา่ จิตวญิญาณของทัOงคนดีและคนเลวจะไปอยูที่, เฮดีส เพื,อรอการพิพากษาในบัOนปลาย 

แต่พนัธสญัญาใหม่มกัใช ้เฮดีส เพื,อหมายถึงที,อยูข่องจิตวญิญาณคนเลว เช่นในลูกา 10:15 อยา่งไรกดี็ อยา่งนอ้ยพนัธสญัญาใหม่กย็นืยนัวา่ 

ก่อนพระเยซูคืนพระชนม ์จิตวญิญาณของคนชอบธรรมกอ็ยูใ่น เฮดีส ที,ชดัเจนที,สุดกคื็อกิจการ 2:27-29 

กล่าวถึงวญิญาณคนชอบธรรมคือกษตัริยด์าวดิ วา่อยูใ่น เฮดีส ดว้ย 

 

ตรงนีO  เราไม่ไดห้มายความวา่ทุกคนใน เฮดีส หรือนรก จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม 

คาํอุปมาของพระเยซูเรื,องเศรษฐีกบัลาซารัส ใน ลูกา 16:19-31 

บอกชดัเจนวา่มีเหวลึกกัOนระหวา่งจิตวญิญาณของคนชั,วและจิตวญิญาณของคนชอบธรรม และในขณะที,คนชั,วตอ้งเจบ็ปวดทรมาน 

คนชอบธรรมกไ็ดรั้บการปลอบประโลม ในอุปมานีO  อบัราฮมัอยูใ่นสถานที,แห่งการปลอบประโลม ดว้ยเหตุนีO  

นกัศาสนศาสตร์จึงมกัเรียกฝั,งที,มีการปลอบประโลมวา่ “ฝั,งของอบัราฮมั” หรือ “ทรวงของอบัราฮมั” ตามตวัหนงัสือ 
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เทอร์ทลัเลียน บิดาแห่งคริสตจกัร ผูเ้ขียนผลงานในตน้ศตวรรษที,สาม แสดงออกถึงความเชื,อวา่ เฮดีส แบ่งเป็นสองส่วน 

ลองพิจารณาขอ้ความในบทที, 17 ของหนงัสือของท่าน “วา่ดว้ยการที,กายคืนชีพ”: 

 

กรณขีองลาซารัส ได้พสูิจน์ให้เห็นแล้วว่า จติวญิญาณจาํต้องเผชิญทัRงความทรมานและได้รับพระพรใน เฮดสี ได้ 

 

บิดาแห่งคริสตจกัรชื,อ อิกเนเชียส ซึ, งเขียนผลงานใน คศ 107 กล่าวดงันีO ใน “จดหมายถึงชาว ทราลเลียน” วา่ 

 

เมื)อกล่าวถงึคนเหล่านัRนที)ถูกฝังไว้ ข้าพเจ้าหมายถงึคนทัRงปวงที)เป็นขึRนมาใหม่พร้อมกบัองค์พระผู้เป็นเจ้า เหตุว่า 

พระวจนะได้กล่าวว่า “ร่างของวสุิทธิชนหลายคนที)ตายแล้วกฟื็R นคืนชีวติ” และอโุมงค์ฝังศพเปิดออก แท้จริงแล้ว 

พระองค์เสดจ็ลงสู่ เฮดสี โดยลาํพงั แต่พระองค์เสดจ็กลบัออกมาโดยมคีนมากมายตดิตามมาด้วย 

และพระองค์ได้ทาํลายสิ)งที)แยกเราจากพระเจ้า ซึ)งมมีาตัRงแต่วาระแรกเริ)มของโลกนัRนให้สิRนไปด้วย 

 

ดงันัOน เมื,อหลกัขอ้เชื,อฯ กล่าววา่ พระเยซูเสดจ็ลงสู่แดนมรณา ความหมายที,น่าจะถูกตอ้งที,สุดกคื็อ 

จิตวญิญาณความเป็นมนุษยข์องพระองคเ์สดจ็ลงสู่ดินแดนอนัเป็นที,อยูข่องวญิญาณที,ไดอ้อกจากร่างกายมา กล่าวอยา่งเจาะจงกคื็อ 

พระองคเ์สดจ็ไปสู่พืOนที,ที,จดัเตรียมไวส้าํหรับจิตวญิญาณของผูช้อบธรรม ไม่ใช่ไปยงัพืOนที,ที,คนชั,วรับการทรมาน 

การที,พระเยซูใชเ้วลาในพืOนที,แดนมรณานีO  จาํเป็นต่อพนัธกิจของพระองค ์

เพราะเป็นการกาํหนดใหจิ้ตวญิญาณของพระองคต์อ้งรับโทษตามกระบวนการยติุธรรมของพระเจา้ 

และโทษนัOนคือความตายในฐานะมนุษย ์

 

การทนทุกขข์องพระเยซูแสดงใหเ้ราเห็นวา่การเป็นมนุษยที์,แทจ้ริงในโลกที,ลม้ลงในความบาปนัOนเป็นอยา่งไร 

ถา้แมก้ระทั,งพระผูเ้ป็นเจา้ผูส้มบูรณ์แบบของเรายงัตอ้งเจบ็ปวดเมื,อพระองคต่์อตา้นและลบลา้งความบาป 

แน่นอนวา่เราผูไ้ม่สมบูรณ์กต็อ้งรับความเจบ็ปวดเหมือนกนั จริง ๆ แลว้ ตามที,เปาโลเขียนไวใ้น 2 ทิโมธี 3:12 ความเจบ็ปวดนัOน 

เป็นสิ,งที,ทุกคนที,แสวงหาชีวติในพระเจา้ตอ้งเผชิญอยา่งแน่นอน แต่พระวจนะกส็อนเราดว้ยวา่เมื,อเราเจบ็ปวด พระคริสตก์เ็จบ็ปวดดว้ย 

หมายความวา่พระองคเ์ห็นใจในความเจบ็ปวดของเรา และเตม็ใจที,จะปลอบประโลมเรา เปาโลสอนเราใน โคโลสี 1:24 วา่ ในที,สุด 

การทนทุกขข์องพระคริสตผ์า่นชีวติของเรา กจ็ะสมบูรณ์ เมื,อนัOน พระองคจ์ะเสดจ็กลบัมาอยา่งเตม็ดว้ยสง่าราศี 

และเรากจ็ะไดรั้บมรดกนิรันดร์ของเรา ดงันัOน ความเจบ็ปวดของเราจึงใช่วา่จะปราศจากจุดประสงค ์

แต่มนัเป็นวธีิที,พระเจา้ใชเ้พื,อใหทุ้กสิ,งที,ทรงสร้างไดรั้บการฟืO นฟูอยา่งสมบูรณ์ 

 

ที,เราไดศึ้กษาไปคือพนัธกิจแห่งความอบัอายของพระเยซู ต่อไปเราจะพิจารณาพนัธกิจแห่งการไดรั้บชูเกียรติ 

เวลาที,พระสิริสูงสุดของพระองคถู์กเปิดเผยอีกครัO งหนึ,ง 

 

การชูพระเกยีรต ิ
 

เมื,อเราพดูถึงการที,พระคริสตไ์ดรั้บการชูพระเกียรติ 

เราระลึกไวว้า่นี,เป็นยิ,งกวา่การเปิดเผยสง่าราศีของพระองคที์,เคยถูกบดบงัไว ้โดยการรับความอบัอาย ถูกเหยยีดหยาม 

พระบุตรกย็ิ,งไดรั้บสง่าราศีมากกวา่ที,พระองคมี์ในตอนแรก พระองคก์ระทาํพนัธกิจที,พระบิดาอวยพร 

และการเสียสละของพระองคก์ไ็ดไ้ถ่มนุษย ์เพื,อมารับมรดก รวมทัOงสิทธิที,จะประทบับนบลัลงักใ์นอาณาจกัรของพระเจา้ได ้

โดยผา่นพนัธกิจเหล่านีO  คุณความดี ความคู่ควร และสง่าราศีของพระบุตรยิ,งประจกัษแ์จง้มากขึOน 

ดว้ยเหตุที,พระองคท์รงรับความอบัอายมาก่อน 
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หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต กล่าวถึงการที,พระคริสตไ์ดรั้บการชูพระเกียรติในประโยคต่อไปนีO  

 

ในวนัที)สามทรงเป็นขึRนมาจากความตาย พระองค์เสดจ็ขึRนสวรรค์ประทบั ณ เบืRองขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิHที)สุด 

จากที)นั)นพระองค์จะเสดจ็มาพพิากษาคนเป็นและคนตาย 

 

ธรรมชาติความเป็นพระเจา้ของพระคริสตน์ัOนทรงพระเกียรติสูงส่งอยา่งไม่เสื,อมคลายอยูแ่ลว้ 

โดยไม่มีวนัตายหรือถูกถอดจากบลัลงักข์องพระองคใ์นสวรรคไ์ด ้ดงันัOน 

การชูพระเกียรติพระบุตรพระเจา้จึงจาํกดัอยูเ่ฉพาะในธรรมชาติความเป็นมนุษยข์องพระองคเ์ท่านัOน กระนัOนกต็าม 

เช่นเดียวกบัประสบการณ์อื,นของพระคริสตใ์นธรรมชาติความเป็นมนุษย ์

สถานะความเป็นพระเจา้ของพระองคก์มี็ประสบการณ์เตม็ขนาดต่อการไดรั้บการชูพระเกียรติดว้ย 

 

เราจะอภิปรายถึงการที,พระคริสตรั์บการชูพระเกียรติในสี,ประเดน็ คือ หนึ,ง การที,พระองคคื์นพระชนม;์ สอง 

การที,พระองคเ์สดจ็ขึOนสู่สวรรค;์ สาม การที,พระองคป์ระทบั ณ เบืOองขวาของพระบิดา; และสี, 

การที,พระองคจ์ะเสดจ็มาพิพากษาในอนาคต โดยเราจะเริ,มจากการที,พระองคเ์ป็นขึOนมาจากความตายในวนัที,สาม 

หลงัจากถูกตรึงบนกางเขน 

 
 

การคนืพระชนม์ 
 

คริสเตียนหลายคนอาจไม่ตระหนกัวา่ การที,พระคริสตคื์นพระชนมน์ัOน 

สาํคญัต่อความรอดของเราเท่ากบัการที,พระองคสิ์Oนพระชนม ์ดว้ยเหตุนีO  1 เปโตร 3:21 

จึงกล่าวถึงการไดรั้บความรอดโดยการคืนพระชนมข์องพระคริสต ์อยากใหเ้ขา้ใจวา่ 

ความรอดของเราไม่ใช่เป็นแค่สิ,งที,พระคริสตไ์ดซื้Oอไวเ้พื,อเรา แลว้กม็อบเป็นของขวญัใหเ้รา 

แมว้า่เรามกัจะอธิบายเรื,องความรอดในลกัษณะนีOกต็าม แต่หากจะกล่าวใหถู้กตอ้งกคื็อ ความรอดนัOนเป็นของขวญัที,พระเยซูประทานแก่เรา 

“โดยเราตอ้งเป็นหนึ,งเดียวกบัพระองค”์ 

 

และนี,คือความหมายของคาํวา่ “ในพระคริสต”์ ที,เราไดย้นิบ่อยครัO งมากจากบรรดาจดหมายฝากในพนัธสญัญาใหม่ 

 

เราไดรั้บการอภยัโดยผา่นการสิOนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์เพราะโดยการเป็นหนึ,งเดียวกบัพระองคน์ัOน 

เราไดต้ายกบัพระองคแ์ลว้บนกางเขนนัOน และเราไดรั้บชีวตินิรันดร์ 

เพราะเราถูกทาํใหเ้ป็นขึOนมาเพื,อรับชีวติใหม่โดยผา่นการคืนพระชนมข์องพระองค ์พระวจนะกล่าวถึงกระบวนการนีO ใน โรม 6:3-11 และ 

8:10-11; 2 โครินธ์ 5:14 และ 13:4; โคโลสี 2:11 และ 3:3; และอีกหลายตอน ตวัอยา่งหนึ,งคือคาํกล่าวของเปาโลใน โรม 6:4-5 

 

ฉะนัOนเราจึงถูกฝังไวก้บัพระองคแ์ลว้โดยการบพัติศมาเขา้ในความตาย 

เพื,อวา่เราเองกจ็ะไดมี้ชีวติใหม่เช่นเดียวกบัที,ทรงใหพ้ระคริสตเ์ป็นขึOนจากตายโดยพระเกียรติสิริของพระบิดา 

ถา้เราไดมี้ส่วนร่วมกบัพระองคใ์นการตายเหมือนพระองค ์

แน่นอนเราจะมีส่วนร่วมในการเป็นขึOนจากตายเหมือนพระองค ์(โรม 6:4-5) 
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กล่าวสัOน ๆ กคื็อ พนัธกิจที,พระเยซูกระทาํโดยการเป็นขึOนมาจากความตายนั,น 

ทาํใหเ้ราแน่ใจไดว้า่เรากจ็ะไดรั้บชีวติใหม่ฝ่ายวญิญาณเช่นกนัเมื,อเราเชื,อในพระองค ์และในอนาคต 

เราจะไดรั้บกายที,คืนชีพและเตม็ดว้ยสิริ เช่นเดียวกบัพระคริสต ์ความหมายนีOกคื็อ พระองคไ์ดรั้บการยกชู และเรากจ็ะไดรั้บการยกชู 

อยา่งมีศกัด̂ิศรี เตม็ดว้ยเกียรติ และสง่าราศี 

 

ในการสิRนพระชนม์ พระเยซูกไ็ม่ได้อยู่ใต้อาํนาจของความบาปอกีต่อไป ไม่มใีครเย้ายวน ทดลองคนตายได้ 

คนตายนัRนอยู่นอกเหนืออาํนาจของปีศาจ แต่บาปทาํให้พระเยซูต้องเผชิญกบัความตาย 

ซึ)งเป็นศัตรูตวัฉกาจที)สุดของพระองค์ พระเจ้าจงึอนุญาตให้พระเยซูเผชิญความตาย และในการเผชิญความตายนัRน 

พระเยซูกไ็ด้ชนะความตาย ความจริงข้อนีRมนัียยะสําคญัยิ)งต่อคนของพระองค์ ดงันัRน ใน ววิรณ์ 1:18 พระเยซู 

พระคริสต์ผู้ทรงสง่าราศี ผู้เป็นขึRนมาจากความตาย จงึประกาศว่า “เราเป็นองค์ผู้ดาํรงชีวติอยู่ เราตายแล้ว 

และดูเถดิเรายงัมชีีวติอยู่สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์! และเราถือกญุแจแห่งความตายและแดนมรณา” 

พระองค์ใช้กญุแจนัRนเพื)อออกจากแดนมรณา แต่พระองค์กย็งัเกบ็กญุแจนัRนไว้ เนื)องจากวนัหนึ)ง 

พระองค์จะใช้กญุแจเหล่านัRนเพื)อปลดปล่อยคนของพระองค์จากพนัธะแห่งความตาย 

—ดร. นอกซ์ แชมบลนิ 

 

การที)พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนและการที)พระองค์เป็นขึRนมา 

ไม่ได้เป็นเพยีงแค่หนทางที)เราได้รับการอภยับาปหรือการลบล้างบาปเท่านัRน 

แต่สิ)งสําคญัและอาจจะสําคญัยิ)งกว่าอกีกคื็อ การคืนพระชนม์เป็นการเริ)มต้นของยุคใหม่และยุคสุดท้ายของโลกนีR 

การทรงสร้างใหม่ (ตามที)พระคมัภร์ีเรียก) เริ)มต้นที)อโุมงค์ฝังศพอนัว่างเปล่านัRน ซึ)งเป็นจุดศูนย์กลางใหม่ 

หรือหัวใจสําคญัใหม่ อนัเป็นก้าวแรกสู่ประวตัศิาสตร์บทใหม่ เรากาํลงัอยู่ในยุคสุดท้าย 

เนื)องจากการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้ทาํให้ยุคสุดท้ายเริ)มต้นขึRน 

และความหวงัสําหรับเราชาวคริสเตยีนกคื็อ สิ)งที)ได้เริ)มต้นไปแล้วนัRน 

จะเสร็จสมบูรณ์เมื)อพระคริสต์เสดจ็มาครัRงที)สอง ซึ)งพระวจนะของพระเจ้าเรียกว่า “การทรงสร้างใหม่” นั)นเอง 

—ดร. โจนาธาน เพนนิงตนั 

 

นอกจากพนัธกิจการเป็นขึOนจากตายแลว้ การที,พระองคเ์สดจ็จากโลกสู่สวรรค ์

กร็วมอยูใ่นเรื,องที,พระเยซูไดรั้บการเชิดชูพระเกียรติดว้ย  

 

 
การเสด็จขึน้สูส่วรรค ์

 

การเสดจ็ขึOนสู่สวรรคคื์อเหตุการณ์ที,พระกายของพระเยซูถูกรับขึOนสู่สวรรคสี์,สิบวนัหลงัการคืนพระชนม ์

พระองคก์ล็อยขึOนไปบนทอ้งฟ้า สู่สวรรค ์

 

ลูกาไดบ้รรยายถึงการเสดจ็ขึOนสู่สวรรคท์ัOงในลูกา 24:50-51 และกิจการ 1:6-11 

 

พนัธกิจการเสดจ็ขึOนสู่สวรรคข์องพระเยซูไดท้าํใหง้านหลายอยา่งที,พระองคไ์ม่อยูใ่นฐานะที,จะทาํไดข้ณะอยูใ่นโลกสาํเร็จลงไ

ด ้เช่น ยอห์น 14:2-3 พระองคส์ญัญากบัสาวกวา่พระองคจ์ะเสดจ็ขึOนไปเตรียมสถานที,สาํหรับเขาในสวรรค ์และ ยอห์น 16:7 
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พระองคอ์ธิบายวา่พระองคย์งัไม่ถึงเวลาที,จะส่งพระวญิญาณบริสุทธ̂ิลงมาเสริมกาํลงัคริสตจกัรในการรับใช ้

ตราบใดที,พระองคย์งัไม่ไดเ้สดจ็ขึOนสู่สวรรค ์

 

นอกจากนีO  พระเยซูจาํเป็นตอ้งเสดจ็ขึOนสู่สวรรคเ์พื,อพนัธกิจการชาํระบาป ซึ, งพระองคไ์ดเ้ริ,มตน้ไวบ้นกางเขนจะสาํเร็จบริบูรณ์ 

ผูเ้ขียนพระธรรม ฮีบรู ยนืยนัประเดน็นีO ในบทที, 8 และ 9 สองบทนีOสรุปไดว้า่ 

ผูเ้ขียนยนืยนัวา่วหิารบนโลกนีOกคื็อแบบจาํลองของวหิารในสวรรค ์

และท่านยงัเปรียบการที,พระคริสตช์าํระบาปมนุษยก์บัพิธีที,มหาปุโรหิตในโลกทาํในวนัถวายเครื,องบูชาไถ่บาปประจาํปี ซึ, งในพิธีนัOน 

ปุโรหิตตอ้งนาํเลือดของสตัวบูชาเขา้ไปใน 

 

อภิสุทธิสถาน ก่อนที,จะประพรมเลือดนัOนบนแท่นบูชา อนัเป็นการขออภยัโทษสาํหรับความบาปของมนุษย ์ทาํนองเดียวกนั 

พระเยซูไดเ้ขา้ไปใน 

 

อภิสุทธิสถานของพระวหิารที,แทจ้ริงในสวรรค ์และชโลมแท่นบูชาดว้ยพระโลหิตของพระองคเ์อง 

ซึ, งสิ,งนีOทาํใหก้ารถวายเครื,องบูชา ซึ, งพระเยซูไดเ้ริ,มตน้ไวบ้นกางเขนสาํเร็จบริบูรณ์ 

 

ลองฟังคาํอธิบายใน ฮีบรู 9:11-12 เรื,องพนัธกิจแห่งการชาํระ ซึ, งพระเยซูกระทาํในสวรรค ์ 

 

เมื,อพระคริสตท์รงมาในฐานะมหาปุโรหิต พระองคท์รงผา่นเขา้สู่พลบัพลาที,ยิ,งใหญ่กวา่และสมบูรณ์กวา่ 

ซึ, งไม่ไดส้ร้างขึOนดว้ยมือมนุษย ์กล่าวคือไม่ไดเ้ป็นส่วนหนึ,งของสิ,งที,ทรงสร้างนีO… 

พระองคท์รงเขา้ไปสู่อภิสุทธิสถานดว้ยพระโลหิตของพระองคเ์อง 

พระองคท์รงกระทาํเช่นนีO เพียงครัO งเดียวเป็นพอและไดก้ารไถ่บาป ชั,วนิรันดร์มา (ฮีบรู 9:11-12) 

 

ยิ,งกวา่นัOน ในฐานะมหาปุโรหิตของเราในสวรรค ์พระคริสตย์งัคงวงิวอนเพื,อเราเสมอ 

และทูลขอการชาํระเพื,อช่วยเราเมื,อเราทาํบาป นกัศาสนศาสตร์นิยมเรียกพนัธกิจที,พระคริสตก์ระทาํต่อเนื,องในพระวหิารในสวรรคว์า่ 

“วาระ” ของพระองค ์และ “วาระ” นีO เองเป็นสิ,งที,ทาํใหค้วามรอดของเรามั,นคง ฮีบรู 7:24-25 อธิบาย “วาระ” ของพระองคด์งันีO : 

 

แต่เพราะพระเยซูทรงพระชนมอ์ยูเ่ป็นนิตยจึ์งทรงเป็นปุโรหิตถาวรนิรันดร์ฉะนัOนพระองคจึ์งทรงสามารถช่วยบรรด

าผูที้,มาถึงพระเจา้โดยทางพระองคไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์ เพราะพระองคท์รงพระชนมอ์ยูเ่สมอเพื,อที,จะทูลวงิวอน 

เพื,อเขาทัOงหลาย (ฮีบรู 7:24-25) 

 

เราไดเ้ห็นแลว้วา่ การที,พระเยซูเสดจ็ขึOนสู่สวรรคเ์ป็นมิติสาํคญัยิ,งของภารกิจการไถ่ของพระองค ์หากปราศจากเหตุการณ์นีO  

เราจะไม่อาจรับความรอดได ้

 

หลงัจากเรียนรู้เรื,องการคืนพระชนมแ์ละการเสดจ็ขึOนสู่สวรรคข์องพระคริสตแ์ลว้ 

เรากพ็ร้อมที,จะศึกษาการที,พระองคป์ระทบับนบลัลงักใ์นสวรรค ์ณ เบืOองขวาของพระเจา้ต่อไป 
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การประทบับนบลัลงัก์ 
 

พนัธสญัญาใหม่กล่าวถึงการที,พระเยซูประทบับนบลัลงัก ์ณ เบืOองขวาของพระบิดาในหลายต่อหลายแห่ง หลกัการพืOนฐานกคื็อ 

พระเยซูทรงเป็นกษตัริยผ์ูย้ิ,งใหญ่ของเราในโลก และพระองคมี์ราชบลัลงักใ์นสวรรค ์อนัอยู ่ณ เบืOองขวาของมหาราชบลัลงักข์องพระบิดา 

ในสภาพการณ์นีO  พระบิดาคือมหากษตัริยสู์งสุด หรือ “เจา้แห่งรัฐทัOงปวง” และพระบุตรคือมหาอุปราช หรือ “เจา้ประเทศราช” 

ซึ, งปรนนิบติัพระองค ์ความสมัพนัธ์นีOสะทอ้นรูปแบบอาณาจกัรต่าง ๆ ในโลกยคุโบราณ ซึ, งมีเจา้ประเทศราชปกครองแควน้ต่าง ๆ 

ของจกัรวรรดิอนัไพศาลและถวายบรรณาการและบริการรับใชพ้ระจกัรพรรดิ 

 

ปกตแิล้ว เมื)อเราคดิถงึความเป็นกษตัริย์ของพระคริสต์ เราจะคดิว่าอะไรที)สูงส่ง ที)อยู่เบืRองบน 

และเนื)องจากตอนนีRพระเยซูประทบั ณ เบืRองขวาของพระเจ้าพระบิดา พระองค์จงึทรงเป็นกษตัริย์ 

แต่เราต้องจาํไว้เช่นกนัว่าพระเยซูได้รับการเทดิทูนในฐานะกษตัริย์เมื)อพระองค์เป็นมนุษย์ด้วย ความหมายกคื็อ 

ด้วยธรรมชาตคิวามเป็นพระเจ้าของพระองค์ พระเยซูทรงเป็นกษตัริย์ตลอดกาลอยู่แล้ว 

พระเยซูทรงปกครองในฐานะประมุขเหนือทุกสิ)ง 

แต่พระองค์ได้รับราชอาํนาจทัRงในสวรรค์และในแผ่นดนิโลกเมื)อพระองค์อยู่ในธรรมชาตคิวามเป็นมนุษย์ 

ดงันัRนพระเยซูผู้เป็นบุตรดาวดิ จงึเป็นตวัแทนของชนชาตอิสิราเอล ประชากรของพระเจ้า และบุตรดาวดิ 

เช่นเดยีวกบัตวัดาวดิเองกเ็ป็นเจ้าประเทศราช เป็นผู้รับใช้มหากษตัริย์สูงสุด นั)นคือ พระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ 

—ดร. ริชาร์ด พแรตต์ จูเนียร์ 

 

ในขอ้พระคมัภีร์ที,กล่าววา่พระเยซูเป็นกษตัริย ์ยงัถึงพระองคใ์นฐานะปุโรหิตผูทู้ลขอต่อพระเจา้เพื,อคนของพระองคอี์กดว้ย 

สิ,งนีO ไดส้ะทอ้นรูปแบบโลกสมยัโบราณเช่นกนั คือ กษตัริยม์กัจะทาํหนา้ที,เป็นปุโรหิตดว้ย เช่น ในปฐมกาล 14 เมลคีเซเดค็ 

เป็นทัOงปุโรหิตและกษตัริยใ์นเวลาเดียวกนั  

 

เมื,อพระวจนะพดูถึงตาํแหน่งของพระเยซู ณ เบืOองขวาของพระบิดา 

บางครัO งกเ็นน้บทบาทของพระองคใ์นฐานะกษตัริยที์,เป็นพระเมสสิยาห์ เช่นใน กิจการ 2:30-36; เอเฟซสั 1:18-23; ฮีบรู 1:3-9; และ 1 

เปโตร 3:21-22 

 

แต่ในกรณีอื,น ๆ พระคมัภีร์จะเนน้บทบาทของพระเยซูในฐานะมหาปุโรหิตผูว้งิวอนต่อพระเจา้เพื,อเรา การย ํOาเช่นนีOพบไดใ้น 

โรม 8:34 และ ฮีบรู 8:1 เป็นตน้ 

 

แต่ทัOงสองกรณีกมี็ความหมายเดียวกนั นั,นคือ พระเยซูมีอาํนาจ 

 

และฤทธานุภาพเหนือทุกสิ,งที,ทรงสร้าง ซึ, งพระองคป์กครองในนามของพระบิดา และในตาํแหน่งนีO  

พระองคน์าํความรอดมาสู่มนุษย ์และเป็นหลกัประกนัวา่พระบิดาเฝ้าดูอยูด่ว้ยความโปรดปราน 

 

หลงัจากพระเยซูคืนพระชนม ์เสดจ็ขึOนสู่สวรรค ์และประทบั ณ เบืOองขวาของพระบิดา หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต 

กก็ล่าวถึงการพิพากษาที,พระคริสตจ์ะกระทาํในวนัสุดทา้ย 
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การพพิากษา 
 

เมื,อหลกัขอ้เชื,อฯ กล่าววา่พระเยซูจะกลบัมาเพื,อพิพากษา ความหมายกคื็อ พระองคจ์ะมาจากบลัลงัก ์ณ 

เบืOองขวาของพระเจา้นั,นเอง หลกัการนีOกคื็อ พระเยซูเป็นกษตัริยใ์นสภาพมนุษย ์ผูอ้ยูเ่หนือทุกสิ,งที,ทรงสร้าง และในฐานะกษตัริย ์

พระองคจ์ะพิพากษาคนทัOงปวงที,ไดล้ะเมิดพระบญัญติัและไม่เคารพความเป็นกษตัริยแ์ละอาณาจกัรของพระองค ์เราพบขอ้ความนีO ใน  

 

ลูกา 22:30; กิจการ 17:31; และ 2 เธสะโลนิกา 1:5 และ 4:1 

 

การพิพากษาครัO งสุดทา้ยจะกระทาํแก่ทัOงคนเป็นและคนตาย นั,นคือ ทุกคนที,เคยมีชีวติ 

รวมทัOงคนที,ยงัมีชีวติอยูเ่มื,อพระเยซูเสดจ็กลบัมา ทุกคาํพดู ความคิด 

และการกระทาํของทุกคนจะถูกตดัสินจากมาตรฐานขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และความจริงที,น่าสะพรึงกลวักคื็อ 

มนุษยทุ์กคนจะถูกพิพากษาวา่ผดิเพราะไดท้าํบาปจริง และตอ้งรับโทษถึงตาย 

 

ข่าวดีกคื็อ ทุกคนที,ไดเ้ป็นหนึ,งเดียวกบัพระคริสตโ์ดยความเชื,อ จะผา่นการถูกพิพากษาไปแลว้ 

โดยพระเยซูไดสิ้Oนพระชนมเ์พื,อรับโทษแทน และเขาเหล่านัOนจะกลายเป็นผูบ้ริสุทธ̂ิแลว้โดยการคืนพระชนมข์องพระคริสต ์ดงันัOน 

ในการพิพากษา เขาจะไดรั้บพระพรและมรดกนิรันดร์ 

 

แต่ข่าวร้ายสาํหรับคนที,มิไดอ้ยูใ่นพระคริสตก์คื็อ เขาจะตอ้งแบกรับพระพิโรธเตม็ขนาดของพระเจา้ไวใ้นตวัของเขา 

และจะถูกทิOงลงไปในนรกและอยูที่,นั,นชั,วกปัชั,วกลัป์ 

 

ในยุคปัจจุบัน คาํสอนเรื)องการพพิากษาครัRงสุดท้ายนัRน ไม่เป็นที)นิยมนัก แต่ข้าพเจ้ากค็ดิว่า 

ไม่ได้มอีะไรเปลี)ยนจากเดมิมากนัก เพราะข้าพเจ้ามองว่า ปกตมินุษย์เรากไ็ม่ค่อยสนใจเรื)องการพพิากษาอยู่แล้ว 

แต่ข้าพเจ้าขอแย้งว่า การประกาศถงึการพพิากษานัRนสําคญัยิ)งอย่างแน่นอน—

เราควรประกาศเลยว่ามนีรกนิรันดร์สําหรับคนที)ไม่ได้มอบความไว้วางใจในพระคริสต์  

—ดร. ทอม ชไรเนอร์ 

 

เหตุผลหนึ)งที)เราพูดถงึนรกกเ็พราะเรื)องนีRเป็นความจริง และเรากไ็ม่อาจหนีความจริงได้ 

แม้จะมคีวามจริงครึ)งเดยีวแพร่หลายมากมาย หรือแม้แต่จะมคีวามจริงเพยีง 90 ส่วนจาก 100 ส่วนกต็าม 

แต่หากคุณจะประกาศอย่างด ีประกาศด้วยความจริง คุณกต้็องพูดถงึการพพิากษาในบัRนปลาย 

เราจงึจาํเป็นต้องพูดถงึเรื)องนรก แน่นอน สิ)งหนึ)งที)เรารับรู้เกี)ยวกบันรกกคื็อ การเตือนเราให้รู้ว่าใครคือผู้พพิากษา 

ไม่ใช่ตวัเราเอง แต่เป็นพระเจ้า นรกเตือนเราเรื)องความรับผดิชอบส่วนตวั เรื)องความเร่งด่วน เรื)องนิรันดรกาล 

และอกีหลายเรื)องมากมายที)เกี)ยวข้องกบัเรื)องนีR หรือพูดง่าย ๆ ได้ว่า 

เป็นเรื)องลาํบากมากที)จะเข้าสู่การประกาศโดยไม่พูดถงึนรก เพราะจาํเป็นยิ)งที)ต้องพูดถงึเรื)องนรก แต่ขอให้จาํไว้ว่า 

เหตุผลใหญ่ที)เราพูดถงึนรกกเ็พราะเป็นความจริง และเราไม่ต้องการหนีความจริง 

—ดร. แมทท์ ฟรีดแมน 
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สรุป 
 

ในบทเรียนนีO  เราไดส้าํรวจ หลกัขอ้เชื,อของอคัรธรรมทูต ในหวัขอ้ พระเยซูคริสตเ์จา้ของเรา 

เราไดพิ้จารณาความเป็นพระเจา้สมบูรณ์ รวมทัOงธรรมชาติความเป็นพระเจา้ของพระองค ์

และความสมัพนัธ์ที,พระองคมี์กบัอีกสองพระภาคในตรีเอกานุภาพ เรายงัไดส้าํรวจความเป็นมนุษยส์มบูรณ์ 

รวมทัOงความสมัพนัธ์ระหวา่งธรรมชาติความเป็นพระเจา้และธรรมชาติความเป็นมนุษยข์องพระองค ์เราไดส้รุปพนัธกิจของพระองค ์

ตัOงแต่จุดเริ,มตน้ที,พระองคไ์ดรั้บความอบัอาย จนถึงการที,พระองคไ์ดรั้บการเชิดชูพระเกียรติในที,สุด 

 

เป็นเรื,องสาํคญัอยา่งยิ,งสาํหรับผูที้,เรียกตวัเองวา่คริสเตียน หรือใครกต็ามที,ปราถนาจะเขา้ใจคริสตศ์าสนา 

ตอ้งมีความเขา้ใจเกี,ยวกบัพระภาคและพนัธกิจของพระเยซูคริสตอ์ยา่งลึกซึO ง พระเยซูเป็นหวัใจ เป็นศูนยก์ลางคริสตศาสนาของเรา 

พระองคเ์ป็นผูที้,ทาํใหเ้ราแตกต่างจากระบบความเชื,ออื,น ๆ พระองคท์รงเป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล 

ทรงเป็นฐานแห่งความเคลื,อนไหวทุกอยา่งในประวติัศาสตร์ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ ทรงเป็นมหาปุโรหิต 

และทรงเป็นมหากษตัริยข์องเรา ยิ,งกวา่นัOนความรอดกขึ็Oนอยูก่บัการรู้จกัพระองค ์รักพระองค ์และมีชีวติเป็นหนึ,งเดียวกบัพระองคเ์ท่านัOน 
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วทิยากร 

 
บิชอป แวน บี เกย์ตนั (ผูด้าํเนินรายการ) เป็นอาจารยแ์ละวทิยากรสอนพระคมัภีร์ผูมี้ชื,อเสียงที,วทิยาลยัพระคริสต ์ธรรม 

และมหาวทิยาลยัที,โด่งดงัหลายแห่งทั,วโลก ท่านเคยทาํหนา้ที,เป็นอนุศาสกที,สาํนกังานทณัฑสถานกลางของสหรัฐฯเป็นเวลา 4 ปี 

และเคยอยูใ่นคณะกรรมการบริหารของสถาบนัศาสนาและนโยบายสาธารณะ ณ กรุงวอชิงตนั ดี ซี. ดร. เกยต์นั 

จบการศึกษาศาสนศาสตร์มหาบณัฑิตจาก วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมนานาชาติ (International Seminary) ศาสนศึกษามหาบณัฑิตจาก 

วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมโลโกส (Logos Bible College) ดุษฎีบณัฑิตดา้นปรัชญาพระคริสตธ์รรมจาก มหาวทิยาลยัผูน้าํคริสเตียน 

(Christian Leadership University) ศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิตจากวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเฟธ (Faith Theological Seminary) 

และดุษฎีบณัฑิตดา้นการรับใชจ้าก วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary) ท่านไดรั้บการเจิมตัOงใหเ้ป็น 

บิชอปในพิธีสืบทอดธรรมทูต (Apostolic Succession) และปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งอคัรมุขนายกแห่ง สมาคมคริสตจกัรสากล (International 

Community of Christian Churches) ซึ, งเป็นองคก์รที,มุ่งมั,นในการสร้างเอกภาพใหแ้ก่พระกายของพระคริสต ์

 

 

ดร. พอล ชาง เป็นศิษยาภิบาลอาวโุสของคริสตจกัรจีน มอนเมาธ์ เมืองมิดเดิลทาวน ์รัฐนิวเจอร์ซีย ์

 

ดร. นอกซ์ แชมบลนิ (1935-2012) เป็นศาสตราจารยส์าขาพนัธสญัญาใหม่ ที,วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป (Reformed Theological 

Seminary) 

 

ดร. เจ ลกิอน ดนัแคน ที)สาม เป็นอธิการบดีของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary) 

 

ดร. แมทท์ ฟรีดแมน เป็นศาสตราจารยส์าขาการประกาศและการสร้างสาวก ที,วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเวสลีย ์

 

ดร. เดนนิส จอห์นสัน เป็นคณบดีฝ่ายวชิาการ และศาสตราจารยส์าขาศาสนศาสตร์เชิงปฏิบติั ที,วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเวสทมิ์นสเตอร์ 

แคลิฟอร์เนีย 

 

ดร. คธี จอห์นสัน ทาํหนา้ที,ผูอ้าํนวยการดา้นศาสนศาสตร์ศึกษา ใหก้บัพนัธกิจการประกาศในมหาวทิยาลยัในสหรัฐอเมริกา ขององคก์ร 

แคมพสั ครูเสด ฟอร์ ไครสต ์(Campus Crusade for Christ) และเป็นศาสตราจารยรั์บเชิญสาขาศาสนศาสตร์เชิงระบบ 

ที,วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป 

 

ดร. โรเบิร์ต จ ีลสิเตอร์ เป็นรองศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ ที,วทิยาลยัศาสนศาสตร์ทลับอต 

 

ดร. อลัเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ เป็นอธิการบดีของวทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบบ๊ติสต ์

 

ดร. เจ ไอ แพค็เกอร์ เป็นศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวติัศาสตร์ ที,วทิยาลยัรีเจนท ์ในเมืองแวนคูเวอร์ 

รัฐบริติชโคลมัเบีย ประเทศแคนาดา ท่านเดินทางเทศนาและบรรยายอยา่งกวา้งขวางในองักฤษและอเมริกา 

 

ดร. โจนาธาน เพนนิงตนั เป็นรองศาสตราจารยด์า้นการตีความพนัธสญัญาใหม่ และผูอ้าํนวยการการวจิยัระดบัปริญญาเอก 
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ที,วทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบป๊ติสต ์

 

ดร. ริชาร์ด พแรตต์ จูเนียร์ เป็นประธานของ องคก์ร ผูรั้บใชแ้ห่งสหสัวรรษที,สาม (Third Millennium Ministries) 

และศาสตราจารยว์ฒิุคุณดา้นพนัธสญัญาเดิม ที,วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป วทิยาเขตออร์แลนโด 

 

ดร. ทอม ชไรเนอร์ เป็นศาสตราจารยเ์กียรติยศ “เจมส์ บิวเคแนน แฮริสนั” ดา้นการตีความพนัธสญัญาใหม่ 

และเป็นรองคณบดีดา้นพระคริสตธรรมคมัภีร์และการตีความ ที,วทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบป๊ติสต ์

 

ดร. มาร์ค สเตราสส์ เป็นศาสตราจารยส์าขาพนัธสญัญาใหม่ ที,วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเบธ็เอล ซาน ดิเอโก 

 

ดร. เอริค เธอนเนส เป็นศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ ที,วทิยาลยัศาสนศาสตร์ทลับอต 

มหาวทิยาลยับิโอลา และเป็นประธานภาควชิาพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ 

 

ดร. ดเีรค ดบัเบิลยู เอช โธมสั เป็นศาสตราจารยส์าขาศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวติัศาสตร์ ที,วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป 

ในแอตแลนตา 

 

ดร. ปีเตอร์ วอล์คเกอร์ เป็นศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษา ที,วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมทรินิตีเพื,อการรับใชพ้ระเจา้ 

(อดีตเคยเป็นอาจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษา และรองอาจารยใ์หญ่ร่วม ของวคิลิฟฟ์ ฮอลล ์มหาวทิยาลยั ออ๊กซฟอร์ด) 


