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หลักข้อเชือ่ ของอัครธรรมทูต
บทที่ 3
พระเยซูคริสต์

บทนา
ในช่วงกว่า 2,000 ปี ทีผ
่ า่ นมา มีคนมากมายหลายพันล้านได้นมัสการ ติดตาม
และประกาศพระกิตติคุณเรือ
่ งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ
ซึ่งไม่เคยมีผใู้ ดในประวัตศ
ิ าสตร์ทไี่ ด้รบ
ั การชื่นชมอย่างกว้างขวางหรือมีอท
ิ ธิพลต่อสัง
คมได้มากเท่าพระองค์ ศิลปิ น นักดนตรี
และนักเขียนต่างใช้พระองค์เป็ นจุดเด่นในการสร้างงานศิลปะของตน หลายชาติพน
ั ธ์
้ โดยใช้คาสอนของพระองค์เป็ นศูนย์กลาง
หลายวัฒนธรรมถูกสร้างขึน
ในหลายพื้นทีข
่ องโลก แม้ปฏิทน
ิ ก็นบ
ั จากเวลาทีพ
่ ระองค์ประสูติ
แต่ถงึ แม้จะเป็ นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง
พระเยซูก็ยงั ตกเป็ นเป้ าการตรวจสอบอย่างเข้มข้น
นักวิชาการทุกแขนงค้นคว้าเกีย่ วกับพระองค์
พวกขี้สงสัยก็จบ
ั ผิดเพื่อพยายามทาลายความน่ าเชือ
่ ถือของพระองค์
และผูต
้ ิดตามพระองค์ตา่ งศึกษาเกีย่ วกับพระองค์ในแง่มุมต่าง ๆ เท่าทีจ่ ะทาได้
ประเด็นก็คือ การเรียนรูเ้ กีย่ วกับพระเยซูนน
้ ั สาคัญสาหรับทุกคน
เพราะวันหนึ่ง เราต้องตอบคาถามว่า “พระเยซูคริสต์คือใคร?”
คริสเตียนคงคุน
้ เคยกับคาตอบอยู่แล้ว
เพราะเราได้กล่าวยืนยันมาตลอดหลายศตวรรษตามหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
นี่เป็ นบทเรียนทีส
่ ามในชุดหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต และบทนี้ชื่อว่า
“พระเยซูคริสต์” ในบทนี้
เราจะให้ความสนใจกับข้อความแห่งศรัทธาทีป
่ ระกาศความเชื่อในพระเยซูคริสต์
พระบุตรของพระเจ้า ซึ่งเป็ นพระภาคทีส
่ องของตรีเอกานุภาพ ข้อความดังกล่าวคือ:
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา
[และพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา] ทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ทรงกาเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี ทรงทนทุกข์ทรมาน
ในสมัยทีป
่ อนทิอสั ปิ ลาตปกครอง ทรงถูกตรึงทีก
่ างเขน แล้วมรณา
ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์ เสด็จลงสูแ
่ ดนมรณา
้ มาจากความตาย
ในวันทีส
่ ามทรงเป็ นขึน
์ ส
้ สวรรค์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าผูท
พระองค์เสด็จขึน
้ รงฤทธิท
ี่ ุด
จากทีน
่ ่น
ั พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็ นและคนตาย
การสรุปสิง่ ทีห
่ ลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต กล่าวเกีย่ วกับพระเยซูนน
้ั
อาจทาได้หลายวิธี
แต่เราจะเน้นใจความหลักสามประการทีเ่ ป็ นศูนย์กลางทางศาสนศาสตร์มาตลอดประวั
ติศาสตร์ ประการทีห
่ นึ่งคือ เทวสภาพ หรือความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์
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เราจะดูทธ
ี่ รรมชาติความเป็ นพระเจ้าของพระองค์และสัมพันธภาพของพระองค์กบ
ั อีก
สองพระภาคในตรีเอกานุภาพ ประการทีส
่ องคือความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
เราจะอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติความเป็ นพระเจ้าและธรรมชาติความเ
ป็ นมนุษย์ของพระองค์ และประการทีส
่ ามคือพันธกิจของพระองค์
ไม่แค่พน
ั ธกิจทีพ
่ ระองค์กระทาในโลกเท่านั้น แต่รวมถึงหลังจากนั้นด้วย
เราจะเริม
่ ด้วยความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์
ตามทีถ
่ ูกกล่าวถึงในหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต

เทวสภาพ
เมือ
่ เราพูดถึงเทวสภาพ หรือคาทีง่ ่ายกว่าก็คือ “ความเป็ นพระเจ้า”
ของพระคริสต์ ก็คือ การทีพ
่ ระองค์เป็ นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์
เราก็กาลังกล่าวถึงคายอมรับอันเป็ นหัวใจสาคัญในพันธสัญญาใหม่ว่าพ
ระคริสต์คือผูใ้ ด ทีเ่ ราได้รบ
ั ทราบมาก็คือ
พระองค์เป็ นพระเจ้าโดยสมบูรณ์ และเป็ นมนุษย์โดยสมบูรณ์ เช่นกัน
เมือ
่ ใดทีเ่ ราเริม
่ ไม่ยอมรับสถานะใดสถานะหนึง่
ก็เท่ากับเราไม่เชื่อในพระเยซูอีกต่อไป
วิธีเดียวทีเ่ ราสามารถอธิบายความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูได้
ก็คือจากการเปิ ดเผยของพระคัมภีร์อย่างไม่ผด
ิ เพี้ยน
เราถูกสอนว่าพระคริสต์เป็ นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่
นี่เป็ นความจริงพื้นฐานทีส
่ ุดทีค
่ ริสตจักรยุคแรกประกาศ
และเราได้รบ
ั ทราบจากอัครทูตเปาโล ตามทีท
่ า่ นได้เขียนไว้ในหนังสือ
โคโลสี เราจึงมั่นใจว่า แท้จริงแล้ว พระเยซูเป็ นผูท
้ รงอานาจเหนือทุกสิง่
้
ในพระองค์ ทุกสิง่ ถูกสร้างขึน
พระองค์ทรงยืนอยู่เหนืออานาจทัง้ ปวงซึ่งอยูใ่ ต้พระบาทของพระองค์
คุณสมบัตเิ ช่นนี้มีในพระเจ้าเท่านั้น ถ้าตัดเรือ
่ งนี้ออกไป
พระกิตติคุณก็หมดความหมาย พระเยซูก็หมดความหมาย
และคริสต์ศาสนาก็หมดความหมายด้วย
—ดร. อาร์ อัลเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต กล่าวถึงความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ว่า:
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา
[และพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา]
คริสเตียนตัง้ ใจใช้คาว่า “พระคริสต์” “พระบุตรของพระเจ้า” และ
“พระผูเ้ ป็ นเจ้า” เพื่อบอกถึงความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์มาตลอด
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วัตถุประสงค์ของบทเรียนนี้คือ
เราจะเน้นสองคาทีป
่ รากฎในหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
เพื่อเล็งถึงความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ ก่อนอืน
่ เราจะศึกษาการทีพ
่ ระเยซูเป็ น
“พระบุตรของพระเจ้า” จากนั้น
เราจะวิเคราะห์ความหมายของประโยคทีว่ ่าพระองค์เป็ น “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
เราจะเริม
่ ด้วยความหมายของ “พระบุตรของพระเจ้า”
ตามทีพ
่ ระคัมภีร์กล่าวถึงพระเยซู
พระบุตรของพระเจ้า
สิง่ แรกทีเ่ ราต้องเข้าใจเกีย่ วกับคาว่า “พระบุตรของพระเจ้า” ก็คือ
บ่อยครัง้ ทีพ
่ ระคัมภีร์ใช้คานี้ ในการกล่าวถึงสิง่ ทีไ่ ม่มีลกั ษณะใดเกีย่ วกับพระเจ้าเลย
เช่น พวกทูตสวรรค์ถูกเรียกว่า “บุตรของพระเจ้า” ใน โยบ 1:6 และ 2:1
พระคัมภีร์ฉบับปัจจุบ ันบางฉบับใช้คาว่า “ทูตสวรรค์” แทนคาว่า “บุตรของพระเจ้า”
แต่ในสองข้อความจาก โยบ นี้ จริง ๆ แล้วในภาษาฮีบรูกล่าวว่า “เบนาย ฮาเอโลฮิม”
(Benay Haelohim) ซึ่งตามตัวอักษรแปลว่า “บุตรของพระเจ้า”
ซึ่งเรายังพบคาลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายครัง้ ด้วย
บางครัง้ ชนชาติอส
ิ ราเอลก็ถูกเรียกว่า “ลูกชาย” หรือ “บุตร” ของพระเจ้า เช่น
อพยพ 4:22 และ โฮเซยา 11:1 กษัตริย์ทเี่ ป็ นมนุษย์ของชาวอิสราเอลก็ถูกเรียกว่า
“บุตรของพระเจ้า” เหมือนกัน เช่นใน 2 ซามูเอล 7:14 และ สดุดี 2:7 อาดัม
มนุษย์คนแรก ก็ถก
ู เรียกว่า “บุตรของพระเจ้า” ใน ลูกา 3:38
และคริสเตียนทัง้ หลายย่อมรูว้ ่า ในพระวจนะของพระเจ้าหลายตอน
ผูเ้ ชื่อที่สตั ย์ซื่อต่อพระเจ้าถูกเรียกว่าเป็ นบุตรของพระองค์ เช่น ใน มัทธิว 5:9, 45;
ลูกา 20:36; และ โรม 8:14, 19 เปาโลกล่าวใน กาลาเทีย 3:26 ว่า:
ท่านทัง้ หลายล้วนเป็ นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์
(กาลาเทีย 3:26)
แต่ถ้าคาว่า “บุตรของพระเจ้า”
ไม่ได้เจาะจงแปลว่าพระเยซูมีสถานะเป็ นพระเจ้าเท่านั้นแล้ว
ทาไมคริสตจักรต้องทาเรือ
่ งนี้ให้เป็ นเรือ
่ งใหญ่?
แต่เมือ
่ เราศึกษาพันธสัญญาใหม่ว่าได้กล่าวถึงพระเยซูอย่างไรแล้ว
เราจึงจะเข้าใจชัดเจนว่าพระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้าอย่างชัดเจน
เป็ นเอกลักษณ์ อย่างทีไ่ ม่ใครเหมือน
จริง ๆ แล้ว หนึ่งในประเด็นทีพ
่ น
ั ธสัญญาใหม่เน้นมากทีส
่ ุด ก็คือ
่
การทีพ
่ ระเยซูเป็ นพระบุตรหนึงเดียวของพระเจ้า นั่นคือ
พระเยซูทรงมีคุณลักษณะเดียวกันกับคุณลักษณะที่บ่งบอกได้ว่าพระเจ้า
คือใคร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
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พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้าอย่างจริงแท้แน่นอน
ส่วนเราเป็ นลูกของพระเจ้าโดยความสัมพันธ์
โดยการทีพ
่ ระเจ้ารับเราเป็ นลูก
ไม่ใช่เพราะเรามีความเป็ นตัวตนร่วมกับพระเจ้า พระเยซูเป็ นพระบุตร
นิรน
ั ดร์ของพระเจ้า พระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้าตลอดมา
—ดร. ทอม ชไรเนอร์
ความเป็ นพระบุตรอันเป็ นเอกลักษณ์ ของพระเยซูเห็นได้ชดั เจนเป็ นพิเศษในพ
ระกิตติคุณยอห์น บทที่ 1:1-18 เราได้อา่ นถึงการทีพ
่ ระเยซูเป็ นพระวาทะ
นิรน
ั ดร์ของพระเจ้า ซึ่งแปลว่าพระเยซูทรงเป็ นทัง้ พระเจ้า
และทรงเป็ นพระบุตรองค์เดียวทีก
่ าเนิดจากพระเจ้า
เราได้พบคาตรัสของพระเยซูในยอห์น 8:18-23 ว่า ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า
พระองค์มาจากเบื้องบน ไม่ได้มาจากโลกนี้ และใน ยอห์น 10:30
พระเยซูก็ได้ทรงยืนยันอีกว่าพระองค์เป็ นหนึ่งเดียวกับพระบิดา
แต่ขอ
้ ความทีย่ อห์นกล่าวชัดเจนทีส
่ ุดน่ าจะเป็ น ยอห์น 5:18 ท่านกล่าวว่า:
[พระเยซู]ทรงเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาของตนอันเป็ นการยกตนเองเสม
อ พระเจ้า (ยอห์น 5:18)
ข้อความนี้บอกชัดเจนว่า
เมือ
่ พระเยซูกล่าวถึงพระองค์เองว่าเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
พระองค์หมายความว่าพระองค์เท่าเทียมกับพระเจ้าพระบิดา ด้วยเหตุนี้
คริสเตียนจึงเข้าใจถูกต้องว่า
การทีพ
่ ระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้านั้น
หมายความว่าพระองค์มีทง้ ั สถานภาพอันเป็ นเอกลักษณ์ และสถานภาพพระเจ้าด้วย
ความเป็ นพระบุตรผูม
้ ีสถานภาพพระเจ้าก็ถก
ู กล่าวถึงในพันธสัญญาใหม่หลาย
ตอน เราอ่านพบใน โรม 1:3-4 และ 8:3
ซึ่งเปาโลสอนว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรผูม
้ ีสถานภาพพระเจ้าตัง้ แต่ก่อนพระองค์มาประ
สูตแ
ิ ล้ว ฮีบรู 1:1-3 ก็บอกว่า ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า
พระเยซูทรงสร้างจักรวาลและเป็ นผูส
้ าแดงตัวตนของพระบิดาอย่างไม่ผด
ิ เพี้ยน
ข้อพระวจนะเหล่านี้และอีกหลายข้อระบุชด
ั ว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้าในลัก
ษณะพิเศษ ซึ่งบอกชัดถึงพระลักษณะของพระเจ้าอันเป็ นนิรน
ั ดร์ของพระองค์
การเน้นยา้ ว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรนิรน
ั ดร์ของพระเจ้าและมีสถานภาพพระเจ้า
สะท้อนออกมาในหลักคาสอนเรือ
่ ง ตรีเอกานุภาพ ซึ่งกล่าวว่า:
พระเจ้ามีสามพระภาค แต่เป็ นพระองค์เดียว
พันธสัญญาใหม่สอนว่าพระเยซูคือพระเจ้าพระบุตร หนึ่งในสามพระภาคของ
ตรีเอกานุภาพ
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แล้วสัมพันธภาพระหว่างพระเยซูกบ
ั พระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นอย่างไร?
เราได้อภิปรายกันในบทก่อน ๆ ว่า ตรีเอกานุภาพ
ในมุมมองภววิทยานั้นเน้นเรือ
่ งตัวตนและการดารงอยู่ของพระเจ้า
ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า
พระคริสต์มีฤทธานุภาพและสง่าราศีเท่าเทียมกับพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ ์
พระภาคทัง้ สาม แน่นอนว่ารวมถึงพระบุตร ไม่มีทส
ี่ น
ิ้ สุด เป็ นนิรน
ั ดร์
และไม่มีวน
ั เปลีย่ นแปลง และแต่ละพระภาคมีพระลักษณะสาคัญของพระเจ้าร่วมกัน
เช่น ปัญญา ฤทธานุภาพ ความบริสุทธิ ์ ความยุตธิ รรม ความประเสริฐ และความจริง
ในทางตรงกันข้าม เมือ
่ มอง ตรีเอกานุภาพ จากมุมมองเคหะวิทยา
เราพิจารณาว่าทัง้ สามพระภาคของพระเจ้ามีปฏิสมั พันธ์กน
ั อย่างไร ในมุมมองนี้
แต่ละภาคมีความรับผิดชอบ ระดับอานาจ และบทบาททีไ่ ด้รบ
ั แตกต่างกัน เช่น
พระคริสต์เป็ นพระบุตรของพระบิดาตลอดมา และมีอานาจรองจากพระบิดา
ลองฟังคาตรัสของพระเยซูในยอห์น 6:38
ซึ่งพระองค์กล่าวถึงการทีพ
่ ระองค์ยอมอยู่ใต้โอวาทของพระบิดา
เพราะเราได้ลงมาจากสวรรค์มใิ ช่เพื่อทาตามใจของเราเองแต่เพื่อทาตา
ม พระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา (ยอห์น 6:38)
และในยอห์น 8:28-29 พระองค์ก็ตรัสในทานองเดียวกัน
พระเยซูจงึ ตรัสว่า …” แต่อย่างทีพ
่ ่อสอนฉัน
ใครส่งฉันมาก็จะอยู่กบ
ั ฉันเขาจะไม่ทงิ้ ฉันไว้คนเดียวเพราะฉันทาในสิง่
ทีเ่ ขาพอ ใจเสมอ " (ยอห์น 8:28-29)
ตลอดทัง้ พันธสัญญาใหม่ พระบุตรอยู่ภายใต้อานาจของพระบิดาเสมอ
ระหว่างพระบุตรกับพระบิดา ไม่เคยมีความขัดแย้งใด ๆ
เนื่องจากพระบุตรและพระบิดาเห็นพ้องต้องกันเสมอ โดยพระบิดามีตาแหน่งทีส
่ ูงกว่า
ในทานองเดียวกัน ในเคหะสัมพันธ์ของ ตรีเอกานุภาพ นั้น
พระบุตรก็มีอานาจเหนือพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ตัวอย่างหนึ่งคือคากล่าวของพระเยซูในยอห์น 15:26:
“ฉันจะส่งทีป
่ รึกษาจากพ่อไปหาคุณคือวิญญาณแห่งความจริงทีอ
่ อกมาจ
ากพระบิดาเขาจะเป็ นพยานให้เรา” (ยอห์น 15:26)
ในพระวจนะข้ออืน
่ เช่น โรม 8:9 และ 1 เปโตร 1:11
์
พระวิญญาณบริสุทธิถูกเรียกว่า “พระวิญญาณของพระคริสต์” ซึ่งบ่งบอกว่า
พระวิญญาณถูกส่งมาโดยพระคริสต์
สัมพันธภาพเหล่านี้สรุปอยู่ในรูปแบบทีก
่ าหนดให้พระบุตรเป็ นพระภาคทีส
่ องข
อง ตรีเอกานุภาพ พระบุตรเป็ นพระภาคทีส
่ องใน ตรีเอกานุภาพเชิง
ภววิทยา เพราะพระองค์กาเนิดมาจากพระภาคทีห
่ นึ่ง ก็คือพระบิดา
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และพระองค์ได้ประทานลมปราณให้เป็ นพระภาคทีส
่ าม ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ ์
พระบุตรเป็ นพระภาคทีส
่ องในตรีเอกานุภาพเชิงเคหะวิทยา
เพราะตาแหน่ งของพระองค์อยู่ตรงกลาง โดยพระองค์เป็ นรองพระบิดา
แต่มีอานาจเหนือพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ในคริสตจักรยุคแรก
การยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็ นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ เป็ นส่วนสาคัญยิง่ ของความเชื่อ
คริสเตียน ผู้ทก
ี่ ล่าวยอมรับตาม หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต เมือ
่ รับบัพติศมา
ก็ไม่จาเป็ นต้องกล่าวยืนยันรายละเอียดปลีกย่อยทางศาสนศาสตร์ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับ
สัมพันธภาพภายในของ
ตรีเอกานุภาพ
แต่เขาจาเป็ นต้องประกาศความเป็ นพระเจ้าของพระคริสต์โดยไม่ลงั เล แม้ในปัจจุบ ัน
การยืนยันว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้าเทีย่ งแท้และสมบูรณ์ ก็เป็ นเครือ
่ งหมายของความเป็ น
คริสเตียนตามหลักพระคัมภีร์
เมือ
่ เราได้พิจารณาความสาคัญของคาว่า “พระบุตรของพระเจ้า” แล้ว
เราก็พร้อมทีจ่ ะศึกษาคาว่า “พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
บ่งบอกถึงความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูอย่างไร
พระผูเ้ ป็ นเจ้า
พันธสัญญาใหม่เรียกพระเยซูว่า “พระผูเ้ ป็ นเจ้า” คานี้แปลมาจากคาภาษากรีก
“คูรอ
ิ อส” (Kurios) ซึ่งเป็ นคาทั่วไปทีห
่ มายความว่า “ผูป
้ กครอง” หรือ “เจ้านาย”
และยังถูกใช้เป็ นคาเรียกขานแบบสุภาพเช่นเดียวกับคาว่า “ท่าน” ในภาษาไทย
ด้วยความหมายเช่นนี้ คาว่า คูรอ
ิ อส จึงมักถูกใช้กบั สามัญชนทั่วไป เช่น ใน มัทธิว
10:24; ลูกา 12:36-47; เอเฟซัส 6:5-9 และอีกหลายข้อ
แต่ในเวลาเดียวกัน พันธสัญญาใหม่กใ็ ช้คาว่า คูรอ
ิ อส
ในฐานะพระนามสาหรับพระเจ้า เช่นใน มัทธิว 11:25; ลูกา 1:16 กิจการ 2:39
และอีกหลายข้อ ในเมือ
่ คานี้มีความหมายกว้าง
เหตุใดเราจึงคิดว่าคานี้ในพันธสัญญาใหม่มีนยั ยะว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้า?
เหตุใดเราจึงไม่คด
ิ ว่าคานี้อา้ งอิงถึงอานาจหรือเกียรติยศของพระเยซูเพียงแค่ในโลกนี้
เท่านั้น?
กุญแจสาคัญทีช
่ ่วยให้เราเข้าใจการใช้คาว่า คูรอ
ิ อส ในศาสนาคริสต์ คือ
พันธสัญญาเดิม พระคัมภีร์พน
ั ธสัญญาเดิมนั้นถูกเขียนด้วยภาษาฮีบรู
แต่เมือ
่ ประมาณสองศตวรรษก่อนพระเยซูประสูติ
พระวจนะภาษาฮีบรูก็ถก
ู แปลมาเป็ นภาษากรีก
พระวจนะทีถ
่ ูกแปลครัง้ นี้เรียกว่า “เซปทูเจนต์” (Septuagint)
เมือ
่ ปราชญ์ชาวยิวแปลพันธสัญญาเดิมเป็ นภาษากรีก เขาใช้คาว่า
“คูรอ
ิ อส” ในภาษากรีกถึง 6,700 ครัง้
์ พ
เพื่อแปลพระนามศักดิส์ ท
ิ ธิท
ี่ ระเจ้าใช้เรียกพระองค์เองต่อหน้าประชา
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กรของพระองค์ พระนามนั้นคือ ยาห์เวห์
บริบททางประวัตศ
ิ าสตร์นี้มีความสาคัญยิง่ ยวดสาหรับความเข้าใจการที่
พันธสัญญาใหม่ยอมรับความเป็ นเจ้านายของพระเยซู ถึงแม้คาว่า
“คูรอ
ิ อส” โดยตัวของมันเองแล้ว ไม่ได้สอ
ื่ ว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้า
แต่การใช้คานี้ตามบริบทของพันธสัญญาเดิมสือ
่ อย่างชัดเจนถึงความเป็
นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ในหลายข้อความ
—ดร. คีธ จอห์นสัน
พระวจนะตอนหนึ่งทีน
่ ่ าอัศจรรย์ทส
ี่ ุดในพันธสัญญาใหม่ก็คือข้อทีก
่ ล่าว
ว่า “[ทุกคน] จะคุกเข่าลงนมัสการพระนามของพระเยซู
และทุกลิน
้ จะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือองค์พระผู้เป็ นเจ้า
เพื่อเป็ นการถวายพระเกียรติสริ แ
ิ ด่พระเจ้าพระบิดา” (ฟิ ลิปปี 2)
และความจริงแล้ว ณ เวลานั้น เปาโลกาลังหยิบยกข้อความจากอิสยาห์
โดยข้อความนี้เป็ นบทเพลงสรรเสริญว่าทุกคนจะยอมรับว่าพระยาห์เวห์
คือพระผูเ้ ป็ นเจ้า ตอนนั้น
เปาโลตัง้ ใจอ้างอิงข้อพระวจนะจากพันธสัญญาเดิมและกล่าวว่าพระเยซู
คริสต์ตา่ งหากทีเ่ ป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้า และในขณะนั้น
เห็นได้ชดั ว่าพันธสัญญาใหม่กาลังบอกว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็ นเพียงเ
จ้านาย
แต่พระองค์จะต้องได้รบ
ั การยอมรับในฐานะพระผูเ้ ป็ นเจ้าของอิสราเอล
—ดร. ปี เตอร์ วอล์คเกอร์
ลองฟังคาพูดของเปาโลใน โรม 10:9 และ 13:
นั่นคือถ้าท่านยอมรับด้วยปากของท่านว่า
“พระเยซูทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
้ จากตาย
และเชื่อในใจของท่านว่าพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็ นขึน
ท่านก็จะได้รบ
ั ความรอด...ทุกคนทีร่ อ
้ งออกพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าจะได้รบ
ั การช่วยให้รอด” (โรม 10:9 และ 13)
ในข้อ 13 เปาโลยกพระวจนะ โยเอล 2:32
เพื่อพิสูจน์ว่าทุกคนทีร่ อ
้ งเรียกพระนามของพระเยซูจะได้รบ
ั การช่วยให้รอด
แต่ในพระธรรมโยเอลข้อนี้ พระนามของพระเจ้าในภาษาฮีบรูยุคพันธสัญญาเดิม คือ
“ยาห์เวห์” อันเป็ นพระนามเฉพาะของพระเจ้า พูดง่าย ๆ ก็คือ
เมือ
่ เปาโลกล่าวว่าพระเยซูเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ท่านหมายความว่าพระเยซูก็คือพระยาห์เวห์
พระเจ้าและองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งพันธสัญญาเดิมนั่นเอง
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พระวจนะตอนอืน
่ ๆ
ในพันธสัญญาใหม่ทยี่ ืนยันว่าพระเยซูมีสถานภาพเท่ากับพระเจ้าได้แก่ มัทธิว 3;
มาระโก 1; ลูกา 3; และ ยอห์น 1
พระวจนะทัง้ หมดนี้ล้วนกล่าวว่าพระเยซูคือพระผูเ้ ป็ นเจ้าทีก
่ ล่าวถึงใน อิสยาห์ 40
ผูซ
้ ึ่งยอห์นผูใ้ ห้บพ
ั ติศมาได้เตรียมมรรคาให้ เรายังพบพลวัตแบบเดียวกันใน ฮีบรู
1:10 ซึ่งพระเยซูเจ้าคือพระเจ้าทีพ
่ ระธรรม สดุดี 102:24-25
ประกาศว่าเป็ นผูส
้ ร้างโลกนี้ พระวจนะทีก
่ ล่าวเช่นนี้มีอีกมากมาย
ตรงนี้ เราไม่ได้หมายความว่า
ทุกครัง้ ทีบ
่ ุคคลในพันธสัญญาใหม่เรียกพระเยซูว่า “พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
เขาประกาศความเป็ นพระเจ้าของพระองค์เสมอ
บางครัง้ เขาเพียงตัง้ ใจจะแสดงถึงความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
แต่เมือ
่ คริสตจักรประกาศยอมรับอย่างเป็ นทางการว่าพระเยซูเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้า
เหมือนทีเ่ ราประกาศตามหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
เราก็กาลังยืนยันคาสอนในพระคัมภีร์ทวี่ ่า พระเยซูเป็ นพระเจ้า และในฐานะพระเจ้า
พระองค์ก็เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ ของ ตรีเอกานุภาพ
โดยประกอบด้วยคุณลักษณะของพระเจ้าเหมือนกับพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ความเป็ นพระเจ้าของพระคริสต์มีนยั ยะสาคัญทุกด้านในชีวต
ิ คริสเตียน เช่น
เราต้องยอมรับและนมัสการพระเยซูเป็ นพระเจ้าในคาอธิษฐานและบทเพลงของเรา
เราต้องอธิษฐานต่อพระองค์
เหมือนทีเ่ ราอธิษฐานต่อพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ ์
และเราสามารถวางใจอย่างเต็มทีใ่ นความปลอดภัยทีเ่ ราได้รบ
ั เพราะความรอดของเรา
เพราะเรารูว้ ่าพระเจ้าเองเป็ นผูไ้ ถ่เราจากความบาป ประเด็นต่าง ๆ นี้ และคาถามอืน
่
้ อยู่กบ
ๆ เรือ
่ งวิถีปฏิบตั ใิ นชีวต
ิ คริสเตียน ล้วนขึน
ั ความเชื่อว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้า
เมือ
่ เราเข้าใจความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูแล้ว เราก็พร้อมทีจ่ ะศึกษาต่อว่า
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ได้สะท้อนความเป็ นมนุษย์ของพระองค์อย่างไร

ความเป็ นมนุษย์
ในช่วงสองศตวรรษทีผ
่ า่ นมา
นักศาสนศาสตร์มากมายพร้อมใจยอมรับว่าพระเยซูเป็ นมนุษย์
แต่ตง้ ั คาถามเกีย่ วกับความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ หากแต่ในศตวรรษแรก ๆ
ของคริสตจักรผู้คนก็พร้อมใจตัง้ ข้อสงสัยเกีย่ วกับความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
ปรัชญาทีม
่ ีอท
ิ ธิพลในยุคนั้นทาให้คอ
่ นข้างง่ายทีค
่ นจะยอมรับว่าเทพสามารถ
“แปลงกาย” เป็ นมนุษย์ได้ แต่การทีจ่ ะให้เขายอมรับว่าเทพสามารถ “กลายเป็ น”
มนุษย์ได้จริง ๆ นั้น ยากยิง่ นัก มนุษย์นน
้ ั เป็ นตัวตนทีม
่ ีร่างกายและอารมณ์
ในความคาดหมายของคนเรานัน
้
์ รีของพระองค์ต้องมัวหมองด้วยการรับธรร
พระเจ้าจะไม่มีวน
ั ยอมให้พระสิรแ
ิ ละศักดิศ
มชาติอน
ั ต่าทรามของมนุษย์ทเี่ ป็ นเนื้อหนัง แต่น่าเศร้า
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คริสเตียนยุคปัจจุบน
ั มากมายลาบากใจทีจ่ ะเชื่อว่าพระเจ้าพระบุตรสามารถเสด็จมาในโ
ลกและรับสภาพมนุษย์เต็มตัวได้ ซึ่งรวมถึงความอ่อนแอ ข้อจากัด
และความบอบบางของมนุษย์
เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเป็ นมนุษย์เต็มตัว
เราจะพิจารณาสามลักษณะของความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ หนึ่ง
เราจะศึกษาประสบการณ์ ของพระองค์ในฐานะมนุษย์ สอง
เราจะอภิปรายตาแหน่ งของพระองค์ในฐานะมนุษย์ และสาม เราจะกล่าวสัน
้ ๆ
เกีย่ วกับธรรมชาติมนุษย์ของพระองค์
โดยดูว่าธรรมชาติมนุษย์น้น
ั สัมพันธ์กบ
ั ธรรมชาติความเป็ นพระเจ้าของพระองค์อย่าง
ไร เราเริม
่ ด้วยประสบการณ์ มนุษย์ของพระองค์ ตามทีก
่ ล่าวถึงใน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ประสบการณ์ มนุษย์
ประสบการณ์ มากมายของพระเยซูพิสูจน์ว่าพระองค์เป็ นมนุษย์จริง ๆ
เนื่องจากมนุษย์เท่านั้นทีส
่ ามารถมีประสบการณ์ เช่นนั้นได้
ลองฟังข้อความเกีย่ วกับเรือ
่ งนี้ใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต:
[พระเยซู] ทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ทรงกาเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี ทรงทนทุกข์ทรมาน
ในสมัยทีป
่ อนทิอสั ปิ ลาตปกครอง ทรงถูกตรึงทีก
่ างเขน แล้วมรณา
ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์ เสด็จลงสูแ
่ ดนมรณา
้ มาจากความตาย
ในวันทีส
่ ามทรงเป็ นขึน
ประสบการณ์ เหล่านี้ยืนยันความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์อย่างน้อยสีป
่ ระก
้ มาจากความตายของพระองค์
าร คือ การกาเนิด ร่างกาย จิตวิญญาณ และการเป็ นขึน
สิง่ แรกทีเ่ ราจะศึกษาคือการกาเนิดของพระองค์ ซึ่งรวมถึงการตัง้ ครรภ์และการกาเนิด
การกาเนิด
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต กล่าวถึงการกาเนิดของพระเยซูดงั นี้ :
[พระเยซู] ทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ทรงกาเนิดจากมารีย์
สาวพรหมจารี
เราต้องยอมรับว่า
มีรายละเอียดไม่ธรรมดาหลายประการเกีย่ วกับการตัง้ ครรภ์และการประสูตข
ิ องพระเย
ซู ประการแรก พระเยซูปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ มิใช่โดยบิดาทีเ่ ป็ นมนุษย์
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้ โดยปราศจากการล่วงล้าพรหมจรรย์ของมารดาข
และการปฏิสนธิของพระองค์เกิดขึน
องพระองค์ เราจะศึกษารายละเอียดเหล่านี้เพิ่มเติมในตอนต่อ ๆ ไปของบทเรียนนี้
สาหรับตอนนี้
เราจะเน้นทีแ
่ นวคิดพื้นฐานเกีย่ วกับการปฏิสนธิและการเกิดในฐานะประสบการณ์ สาคั
ญของมนุษย์
เมือ
่ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต กล่าวว่า พระเยซู “ทรงปฏิสนธิ”
เจตนาก็เพื่อบอกว่าพระเยซูเริม
่ ต้นชีวต
ิ ในโลกเหมือนกับมนุษย์ทง้ ั หลายทั่วไป
นับจากอาดัมและเอวา นั่นคือ เป็ นทารกน้อยในครรภ์ของมารดา
พระวจนะของพระเจ้า เช่น มัทธิว 1:18; ลูกา 2:5-6; กาลาเทีย 4:4; และฮีบรู 10:5
ล้วนกล่าวว่าพระเจ้าก่อกาเนิดพระเยซูในครรภ์ของมารีย์
เช่นเดียวกับทีพ
่ ระองค์หล่อหลอมทารกทีเ่ ป็ นมนุษย์ทุกคน
ลูกา 1:34-37 บันทึกบทสนทนาระหว่างมารีย์และทูตสวรรค์กาเบรียล
เกีย่ วกับการทีเ่ ธอตัง้ ครรภ์ ดังนี้ :
มารีย์ถามทูตสวรรค์น้น
ั ว่า
“จะเป็ นเช่นนั้นได้อย่างไรในเมือ
่ ข้าพเจ้าเป็ นสาวพรหมจารี?”
เอกอัครราชทูตตอบว่า
"พระวิญญาณบริสุทธิจ์ ะเสด็จมาทีค
่ ุณและอานาจขององค์ผส
ู้ ูงสุดจะครอ
บ คลุมคุณ… เพราะไม่มีสงิ่ ใดเป็ นไปไม่ได้สาหรับพระเจ้า (ลูกา 1:3437)
มารีย์เองรูด
้ ีว่าการปฏิสนธิทารกในวิธีนี้เป็ นไปได้โดยการอัศจรรย์เท่านั้น
และการอัศจรรย์ก็คือสิง่ ทีเ่ ธอได้รบ
ั
การปฏิสนธิอย่างมหัศจรรย์ของพระเยซูทาให้เรามัน
่ ใจได้ว่า
พระองค์เป็ นพระเจ้าเต็มตัวเช่นเดียวกับทีเ่ ป็ นมนุษย์เต็มตัว
โดยไม่ได้ทาให้พระองค์ขาดลักษณะอย่างใดของมนุษย์เลย
เป็ นความจริงทีก
่ ารปฏิสนธิของพระเยซูเป็ นสิง่ มหัศจรรย์
บางทีอาจเป็ นสิง่ มหัศจรรย์ทส
ี่ ุดสิง่ หนึ่งทีเ่ รารูจ้ กั ตลอดประวัติศาสตร์แห่
งการทรงไถ่ แต่นบ
ั จากการปฏิสนธิของพระเยซู
ช่วงทีพ
่ ระองค์เติบโตอยู่ในครรภ์ ก็เหมือนทารกทั่วไปทีเ่ ป็ นมนุษย์
การกาเนิดผ่านทางช่องคลอด ก็เป็ นกระบวนการเกิดปกติของมนุษย์
การทีพ
่ ระองค์ตอ
้ งพึ่งพามารดาของพระองค์ในด้านอาหารและการเลี้ยง
ดู และทุกประสบการณ์ ของพระองค์
ตัง้ แต่อาการน้ามูกไหลจนถึงการทีต
่ อ
้ งเปลีย่ นผ้าอ้อมทุกวัน
ล้วนเป็ นเรือ
่ งปกติธรรมดาของมนุษย์ จริงอยู่ พระองค์เป็ นยิง่ กว่ามนุษย์
แต่พระองค์ก็ไม่ได้ขาดความเป็ นมนุษย์แต่อย่างใด
—ดร. โรเบิร์ต จี ลิสเตอร์
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บางครัง้
มีคนโต้แย้งว่าพระเยซูไม่สามารถเป็ นมนุษย์แท้จริงได้เพราะพระองค์ไม่มีบด
ิ าทีเ่ ป็ นม
นุษย์ แต่มนุษย์คแ
ู่ รกก็ไม่มีบด
ิ าเช่นเดียวกัน หรือมารดา ถ้าจะพูดให้ครบ
้ มาจากดินบนโลกนี้
เราอ่านพบในปฐมกาล 2 ว่า อาดัมถูกปัน
้ ขึน
และเอวาก็ถูกสร้างจากซี่โครงของอาดัม ทัง้ สองคนจึงไม่มีพ่อหรือแม่
ทัง้ สองคนไม่ได้เกิดมาจากผูห
้ ญิง แต่ทง้ ั คูก
่ ็เป็ นมนุษย์แท้เต็มตัว ในลักษณะเดียวกัน
พระเยซูก็เป็ นมนุษย์เต็มตัว
ถึงแม้ว่าการปฏิสนธิของพระองค์จะไม่ธรรมดาอย่างสิน
้ เชิง
และตามทีเ่ รารูจ้ ากพระคัมภีร์
การเติบโตของพระเยซูในครรภ์ของมารียก
์ ็เป็ นเหตุการณ์ ตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์
ซึ่งนาไปสูก
่ ารประสูตข
ิ องพระองค์ พระองค์ไม่ได้ปรากฏตัวเหมือนเนรมิต
หรือเสด็จลงมาจากสวรรค์ทน
ั ทีทป
ี่ ระสูติ ตรงกันข้าม มัทธิว 1 และลูกา 2 กล่าวว่า
การตัง้ ครรภ์ของ
มารีย์น้น
ั ในช่วงแรกไม่มีใครรู้ แต่หลังจากนั้นครรภ์ก็เริม
่ โตจนเห็นได้ชดั
สิง่ นี้ทาให้โยเซฟคูห
่ มัน
้ ของเธอเริม
่ ตัง้ คาถามเกีย่ วกับความซื่อสัตย์ของเธอ
จนกระทั่งพระเจ้าอธิบายความจริงแก่เขาในความฝัน ผลสุดท้ายก็คือ
พระเยซูประสูตเิ ป็ นทารกทีเ่ ป็ นมนุษย์จริง ๆ
พระเยซูเป็ นมนุษย์สมบูรณ์ และเต็มตัว
การปฏิสนธิอย่างมหัศจรรย์ของพระคริสต์ไม่ได้ทาให้ความเป็ นมนุษย์แ
ท้ของพระองค์ลดน้อยลงแต่อย่างใด แท้จริงแล้ว
พระเยซูแสดงความเป็ นมนุษย์ให้เราเห็น
เพราะนั่นคือเจตนาของการปฏิสนธิอย่างมหัศจรรย์
เพื่อให้เราเห็นผ่านชีวต
ิ ของพระคริสต์ว่า
เราสามารถเป็ นมนุษย์เต็มตัวโดยไม่ได้เต็มไปด้วยความบาป
นี่จะเป็ นลักษณะของเราเมือ
่ เราอยู่ในสวรรค์
—ดร. เอริค เธอนเนส
เมือ
่ ได้พิจารณาการกาเนิดของพระเยซูแล้ว เราก็พร้อมทีจ่ ะศึกษาว่า
ร่างกายของพระองค์ยืนยันความเป็ นมนุษย์สมบูรณ์ ของพระองค์อย่างไร
ร่างกาย
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ประกาศเกีย่ วกับพระเยซูว่า:
[พระเยซู] ทรงทนทุกข์ทรมาน ในสมัยทีป
่ อนทิอสั ปิ ลาต ปกครอง
ทรงถูกตรึงทีก
่ างเขน แล้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์
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ในข้อความนี้ หลักข้อเชื่อนี้กล่าวถึงประสบการณ์ บางอย่างทีพ
่ ระเยซูได้รบ
ั
ซึ่งจะเป็ นไปได้ก็ตอ
่ เมือ
่ พระองค์เป็ นมนุษย์ทางกายภาพอย่างแท้จริงเท่านั้น
ในพระคัมภีร์ มัทธิว 27; มาระโก 15; ลูกา 23; และยอห์น 18–19
กล่าวถึงการทีพ
่ ระเยซูถูกจับกุมและตรึงบนกางเขน ภายใต้ปอนทิอสั ปิ ลาต
พระเยซูถูกทรมานสารพัดวิธี พระองค์ถูกเฆีย่ น ถูกบังคับให้สวมมงกุฎหนาม
ถูกถ่มน้าลายรด ถูกเยาะเย้ย ถูกไม้ตีทศ
ี่ ีรษะครัง้ แล้วครัง้ เล่า
และถูกบังคับให้แบกไม้กางเขนของพระองค์ในบางช่วงของทางไปสูแ
่ ดนประหาร
การทีพ
่ ระเยซูทนทุกข์ ถูกตรึง สิน
้ พระชนม์ และถูกฝัง
แสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็ นมนุษย์แท้จริง โดยมีร่างกายทางกายภาพของมนุษย์—
ร่างกายทีเ่ ป็ นเนื้อหนังสามารถถูกทุบตี เลือดออก ถูกทหารทรมาน
ล้มลงด้วยความเหนื่อย ถูกฆ่า
และถูกฝังในอุโมงค์เมือ
่ จิตวิญญาณของพระองค์จากร่างไปแล้ว
และการมีร่างกายมนุษย์จริง ๆ ก็เป็ นหัวใจสาคัญ
ในเมือ
่ มนุษย์ได้ก้าวเข้าสูค
่ วามบาป
การชาระมนุษย์จากความบาปต้องเป็ นไปโดยการทีร่ ่างกายทนทุกข์ทรมานจากการพิ
พากษาตามระบบยุตธิ รรมของพระเจ้าเท่านั้น เราพบข้อความทีเ่ น้นเรือ
่ งนี้ใน โรม
7:4; โคโลสี 1:21-22; และ ฮีบรู 10:10
เราลองดูตวั อย่างจาก ฮีบรู 2:14-17:
ในเมือ
่ บุตรทัง้ หลายมีเลือดและเนื้อ
พระองค์จงึ ทรงร่วมในความเป็ นมนุษย์ของพวกเขา
เพื่อว่าโดยการสิน
้ พระชนม์พระองค์จะได้ทรง…
เพื่อจะได้ทรงลบมลทินบาปของปวงประชากร (ฮีบรู 2:14-17)
พระวจนะทีย่ กมากล่าวชัดเจนว่า พระเยซูตอ
้ งมีสภาพเลือดเนื้อ
มีร่างกายอย่างมนุษย์ เพื่อทีจ่ ะรับโทษแทนเราได้
เมือ
่ เราเข้าใจการกาเนิดและร่างกายของพระเยซูแล้ว
เราจะศึกษาการทีพ
่ ระวิญญาณของพระองค์ทาให้ธรรมชาติมนุษย์ของพระองค์สมบูร
ณ์
จิตวิญญาณ
พระวจนะกล่าวเสมอว่ามนุษย์ประกอบด้วยกายทีต
่ อ
้ งตายอันเป็ นทีอ
่ ยู่ของจิตวิ
ญญาณอันไม่มีวน
ั ตาย พระคัมภีร์ใช้หลายคาเมือ
่ พูดถึงจิตวิญญาณ
แต่คาทีใ่ ช้แพร่หลายทีส
่ ุดคือ “จิต” และ “วิญญาณ” จาก ฮีบรู 4:12 และ
1 เธสะโลนิกา 5:23 บางประเพณียด
ึ ถือความเชื่อว่า “จิต” และ “วิญญาณ”
เป็ นสองสิง่ ทีต
่ า่ งกันในตัวตนของเรา แต่มีพระวจนะประมาณ 200
ข้อทีค
่ าใดคาหนึ่งนี้ถูกใช้เพื่อหมายถึงตัวตนภายในทัง้ หมดของเราทีไ่ ม่ใช่ร่างกาย
ดังนั้น จึงน่ าจะสรุปได้ว่า ทัง้ คาว่า “จิต” และ “วิญญาณ”
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หมายถึงความจริงพืน
้ ฐานทีว่ ่า มนุษย์น้น
ั ประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ ๆ เท่านั้น คือ
ร่างกาย และ จิตวิญญาณ
ใน ลูกา 23:46 พระเยซูกล่าวถึง “จิต” หรือ “วิญญาณ”
ของพระองค์เมือ
่ พระองค์กาลังจะสิน
้ พระชนม์ ให้เราฟังคาตรัสของพระองค์:
พระบิดาข้าพระองค์ขอมอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ข
องพระองค์ (ลูกา 23:46)
เมือ
่ พระเยซูสน
ิ้ พระชนม์บนไม้กางเขน
พระองค์กล่าวชัดเจนว่าในขณะทีร่ ่างกายของพระองค์จะอยู่ในอุโมงค์
จิตวิญญาณของพระองค์ ซึ่งอยู่ในสภาพมนุษย์ จะอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดา
เมือ
่ พูดถึงด้านวิญญาณของเรา จิตของเรานั้นเป็ นตัวตนแห่งการรับรู้
เมือ
่ ร่างกายของเราตายลง
จิตของเราจะออกจากร่างกายและดารงต่อไปในสภาพทีร่ บ
ั รูไ้ ด้อยู่
้ กับพระเยซูคริสต์เมือ
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตก็อธิบายว่าสิง่ เดียวกันนี้ได้เกิดขึน
่ พ
ระองค์สน
ิ้ พระชนม์ โดยกล่าวว่า
“พระองค์ได้เสด็จลงสูแ
่ ดนมรณา”
ในทีน
่ ี้ หลักข้อเชื่อฯ กล่าวว่า เมือ
่ พระเยซูสิ้นพระชนม์
จิตอันรับรูเ้ หตุและผลของพระองค์ถูกแยกออกจากกาย
ในขณะทีก
่ ายของพระองค์อยู่ในอุโมงค์ จิตวิญญาณของพระองค์เสด็จลงสูแ
่ ดนมรณา
้ แต่ ณ จุดนี้
ต่อไปในบทเรียนนี้ เราจะศึกษาประโยคนี้อย่างลึกซึ้งยิง่ ขึน
เราต้องการอธิบายก่อนว่า ด้วยวลีทวี่ ่า พระเยซูเสด็จลงสูแ
่ ดนมรณา
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต กาลังยืนยันว่าพระเยซูมีจต
ิ วิญญาณมนุษย์จริง ๆ
สุดท้าย นอกจากยืนยันความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูโดยอ้างอิงถึงการกาเนิด
ร่างกาย และจิตวิญญาณของพระองค์แล้ว หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ยังยืนยันถึงการคืนพระชนม์ดว้ ย
ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ ทีจ่ ต
ิ วิญญาณและร่างกายของพระองค์กลับมารวมเป็ นหนึ่งเดียวอีกค
รัง้
การคืนพระชนม์
การคืนพระชนม์พิสูจน์วา่ พระเยซูเป็ นมนุษย์อย่างแท้จริง
เพราะเหตุการณ์ นี้ยืนยันอีกครัง้ ว่า
การทีพ
่ ระองค์ดารงอยู่ในฐานะมนุษย์ทเี่ ต็มด้วยพระสิรน
ิ ้น
ั
เป็ นการทีร่ ่างกายและจิตวิญญาณมนุษย์แท้ของพระองค์กลับมารวมเป็ นหนึ่งอีกครัง้
้ มาใหม่
วรกายของพระองค์เป็ นขึน
และจิตวิญญาณความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ถูกนาเข้าไปอยู่ในร่างกายอันถูกทาให้มีส
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ภาพสมบูรณ์ ของพระองค์ จริงอยู่
้ มาของพระองค์มีความพิเศษในบางด้าน
กายทีเ่ ป็ นขึน
เนื่องจากพระกายนัน
้ เต็มด้วยสง่าราศีและจะไม่มีวน
ั ตายอีก
แต่สงิ่ นี้ไม่ได้ทาให้เกิดการสูญเสียลักษณะทางกายภาพหรือความเป็ นมนุษย์แต่อย่างใ
ด ตรงกันข้าม เราเห็นจาก 1 โครินธ์ 15 ทัง้ บท
้ มาของพระองค์เป็ นผลแรกของการคืนชีพของผูเ้ ชื่อ เมือ
ว่ากายทีเ่ ป็ นขึน
่ เป็ นดังนี้
การคืนพระชนม์จงึ แสดงให้เห็นว่าร่างกายมนุษย์ของเราจะเป็ นอย่างไรในอนาคต
ให้เราดูสงิ่ ทีเ่ ปาโลเขียนไว้ใน 1 โครินธ์ 15: 20-23:
้ จากตายจริงๆ เป็ นผลแรกของบรรดาผูท
ให้พระคริสต์เป็ นขึน
้ ลี่ ่วงลับไป
เพราะในเมือ
่ ความตายสืบเนื่องมาจากมนุษย์คนเดียว
้
การเป็ นขึนจากตายก็สืบเนื่องมาจากมนุษย์คนเดียวเช่นกัน…
แต่จะเป็ นไปตามลาดับคือ พระคริสต์ผเู้ ป็ นผลแรก
จากนั้นบรรดาคนของพระองค์เมือ
่ พระองค์เสด็จมา (1 โครินธ์ 15:
20-23)
้ ฉันใด
อาดัมเป็ นมนุษย์คนแรกทีถ
่ ก
ู สร้างขึน
้ มาพร้อมกับร่างกายทีเ่ ต็มด้วยสง่าราศีฉ ั
พระเยซูก็เป็ นมนุษย์คนแรกทีถ
่ ูกชุบให้เป็ นขึน
้ มาจากความตาย บางคนก็โดยพระเยซูเอง
นนั้น ก่อนพระเยซู ก็เคยมีคนถูกชุบขึน
เอโนค และ
้ ไปสูส
เอลียาห์ถูกรับขึน
่ วรรค์ทง้ ั ตัวโดยไม่ผา่ นความตายด้วยซ้า
แต่ก็ไม่มีใครเคยได้รบ
ั ร่างกายอมตะอันเต็มด้วยสง่าราศีเหมือนพระเยซู
แต่ถงึ แม้พระกายของพระเยซูจะเต็มด้วยสง่าราศี
ก็ยงั เป็ นกายมนุษย์เต็มตัวเช่นเดียวกับทีเ่ ราจะยังคงเป็ นมนุษย์เต็มตัวหลังจากพระเจ้า
มอบกายใหม่ให้เราในวาระสาคัญทีก
่ ายคืนชีพ
พระองค์เป็ นทารกจริง ๆ
พระองค์พึ่งพาพระมารดาอย่างสิน
้ เชิงเมือ
่ เป็ นทารก
้ —ลูกากล่าวว่าพระองค์เจริญขึน
้ ในด้านสติปญ
พระองค์เติบโตขึน
ั ญา
ในด้านวุฒภ
ิ าวะ และเป็ นทีโ่ ปรดปรานของพระเจ้าและมนุษย์
เราได้เรียนรูว้ ่าพระองค์ผา่ นประสบการณ์ ความหิวและความกระหายเช่
นเดียวกับเรา และบนไม้กางเขนทีเ่ นินโกละโกธา
พระองค์ประสบกับความตายเช่นเดียวกับมนุษย์คนอืน
่ ๆ
แต่สงิ่ ทีพ
่ ิเศษกว่า คือ พระองค์มไิ ด้เป็ นมนุษย์เต็มตัวเท่านั้น
แต่พระองค์เป็ นพระเจ้าเต็มตัวเช่นกัน
ความจริงก็คือพระเยซูไม่ได้มีเพียงสภาพมนุษย์ทแ
ี่ ท้จริงเท่านั้น
แต่พระองค์มีสภาพมนุษย์ทถ
ี่ ูกทาให้สมบูรณ์
—ดร. อัลเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์
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เราได้ศก
ึ ษาประสบการณ์ ความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูแล้ว จากนี้
เราจะศึกษาตาแหน่ งของพระองค์ในฐานะมนุษย์ ตามทีก
่ ล่าวถึงใน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ตาแหน่ งนั้นคือ “พระคริสต์”
ตาแหน่ ง
ตาแหน่ งของพระเยซูอยู่ในประโยคต่อไปนี้จากหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
คริสเตียนยุคปัจจุบน
ั หลายคนไม่รวู้ ่าคาว่า “พระคริสต์” จริง ๆ
แล้วเป็ นคาเรียกตาแหน่งของพระเยซู ไม่ใช่สว่ นหนึ่งของพระนามของพระองค์
ในบริบทนี้ คาว่า “พระคริสต์” คล้ายคลึงกับคาว่า “กษัตริย์” หรือ “ผูพ
้ ิพากษา”
เราจะศึกษาตาแหน่ งของพระเยซูในสองส่วน หนึง่
เราจะสารวจภูมห
ิ ลังในพันธสัญญาเดิมเกีย่ วกับตาแหน่ งทีเ่ รียกว่า “พระคริสต์”
และสอง เราจะอธิบายว่า
การทีพ
่ ระเยซูปฏิบตั ภ
ิ ารกิจสาเร็จตามตาแหน่ งของพระองค์น้น
ั เกีย่ วข้องกับความเป็ น
มนุษย์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราอย่างไร
เราจะเริม
่ ด้วยการศึกษาภูมห
ิ ลังในพันธสัญญาเดิมเกีย่ วกับตาแหน่ง “พระคริสต์”
ภูมห
ิ ลังในพันธสัญญาเดิม
คาว่า “พระคริสต์” มาจากคาภาษาอังกฤษ “ไครสต์”
ซึ่งแปลมาจากคาภาษากรีก “คริสโตส” คาว่า “คริสโตส”
ก็ถูกแปลมาอีกต่อหนึ่งจากคาว่า “มาฌิอคั ” ในภาษาฮีบรูในยุคพันธสัญญาเดิม
ซึ่งเป็ นทีม
่ าของคาว่า “เมสสิยาห์” แปลว่า “ผูไ้ ด้รบ
ั การเจิม”
ในยุคพันธสัญญาเดิม คาว่า “ผูไ้ ด้รบ
ั การเจิม”
เป็ นคากว้างๆทีส
่ ามารถใช้กบ
ั ใครก็ได้ทพ
ี่ ระเจ้าแต่งตัง้ ให้รบ
ั ใช้พระองค์ในฐานะพิเศษ
ใด ๆ ก็ได้ เช่น พงศาวดาร 16:22 ระบุวา่ ผูเ้ ผยพระวจนะก็เป็ นผูไ้ ด้รบ
ั การเจิม
เลวีนิติ 4:3, 5, 16 กล่าวถึงปุโรหิตผูไ้ ด้รบ
ั การเจิม และใน 1 ซามูเอล 26:9, 11, 16
ดาวิดกล่าวถึงซาอูลว่าเป็ นผูท
้ พ
ี่ ระเจ้าทรงเจิม เพราะซาอูลเป็ นกษัตริย์ของอิสราเอล
ลองฟัง เลวีนิติ 21:10-12 บรรยายขัน
้ ตอนการเจิมตัง้ มหาปุโรหิต:
มหาปุโรหิตเป็ นผูห
้ นึ่งในบรรดาพี่น้องของเขาซึ่งได้รบ
ั การเจิมตัง้ ด้วย
น้ามันเจิมบนศีรษะและได้รบ
ั การสถาปนาให้สวมเครือ
่ งแต่งกายปุโรหิต
เขาจะต้องไม่ปล่อยผมรุงรังเป็ นการไว้ทุกข์
หรือฉี กเสื้อผ้าของตน…เขาได้รบ
ั การอุทศ
ิ ถวายโดยน้ามันเจิมของพระเ
จ้า เราคือพระยาห์เวห์ (เลวีนิติ 21:10-12)
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เราจะเห็นได้ว่า พิธีการเจิมเป็ นการอุทศ
ิ บุคคลเพื่อการรับใช้พระเจ้า
โอกาสหนึ่งทีส
่ าคัญทีส
่ ุดทีใ่ ช้คาว่า “ผูไ้ ด้รบ
ั การเจิม”
ในพันธสัญญาเดิมนั้นเกีย่ วข้องกับการเจิมทายาทของดาวิดให้เป็ นกษัตริย์เหนืออิสราเ
อล
และยูดาห์ โดยเราเห็นได้ใน สดุดี 89:38, 51; สดุดี 132:10, 17;
และ 2 พงศาวดาร 6:42 ในช่วงชีวต
ิ ของดาวิด
พระเจ้าได้ทาพันธสัญญากับท่าน
โดยสัญญาว่าจะสถาปนาอาณาจักรทีไ่ ม่มีวน
ั ล่มสลายในโลกนี้ภายใต้การนาของกษัตริ
ย์ซึ่งเป็ นทายาทคนหนึ่งของดาวิด สดุดี 89:3-4
สรุปพันธสัญญาของพระเจ้ากับดาวิดในลักษณะนี้ :
พระองค์ตรัสว่า “เราได้กระทาพันธสัญญากับผูซ
้ ่งึ เราเลือกสรร
เราได้ปฏิญาณต่อดาวิดผูร้ บ
ั ใช้ของเราว่า
‘เราจะสถาปนาวงศ์วานของเจ้าตลอดไป
และให้บลั ลังก์ของเจ้ายืนยงอยู่ทุกชั่วอายุ’” (สดุดี 89:3-4)
แน่ นอน เราคงสงสัยว่าเหตุใดทายาทของดาวิดจึงสูญเสียราชบัลลังก์
ในเมือ
่ พระเจ้าได้สญ
ั ญาไว้แล้วว่าเขาจะได้สืบทอด คาตอบก็คือ
พระพรทีพ
่ ระเจ้าสัญญาจะประทานตามพันธสัญญานั้น
ตัง้ อยู่บนเงือ
่ นไขทีว่ ่ารัชทายาททุกคนของดาวิดต้องเชื่อฟังพระเจ้า
เงือ
่ นไขนี้ถูกประกาศอย่างชัดแจ้งใน 2 พงศาวดาร 6:16; สดุดี 89:30-32; และ สดุดี
132:12 ดังนั้น เมือ
่ ลูกหลานของดาวิดกบฏต่อพระเจ้า พวกเขาจึงสูญเสียราชบัลลังก์
ยกตัวอย่างเช่น ในปี 922 ก่อนคริสตกาล ในรัชสมัยของเรโหโบอัม
หลานชายของดาวิด มี 10
เผ่าทีถ
่ ูกแยกออกจากราชวงศ์ของดาวิดและถูกมอบให้เยโรโบอัม
เราอ่านพบเหตุการณ์ นี้ใน 1 พงศ์กษัตริย์ 11–12
เผ่าทีต
่ ด
ิ ตามเยโรโบอัมกลายมาเป็ นทีร่ จู้ กั ในชื่ออาณาจักรอิสราเอล
ส่วนเผ่าทีเ่ หลือทีต
่ ิดตามเรโหโบอัมกลายมาเป็ นทีร่ จู้ กั ในชื่ออาณาจักรยูดาห์
หลังจากนัน
้ ประมาณปี 587 ก่อนคริสตกาล
แม้แต่อาณาจักรยูดาห์เองก็ถก
ู เรียกคืนไปจากพงษ์ พน
ั ธ์ของดาวิด
เมือ
่ เยโคนิยาห์โอรสของพระองค์ถูกปลดจากบัลลังก์
และอาณาจักรยูดาห์ก็ตกเป็ นของบาบิโลนอย่างสิน
้ เชิง
ในช่วงเวลานี้ ผูเ้ ผยพระวจนะหลายคนพยากรณ์ ว่าพระเจ้าจะส่ง
“พระเมสสิยาห์” หรือ “พระผูถ
้ ูกเจิม” ลงมาในอนาคต
ท่านผูน
้ ี้จะเป็ นมหากษัตริย์จากวงศ์วานของดาวิด
ผูซ
้ ึ่งจะกอบกู้และทาให้อาณาจักรอิสราเอลและยูดาห์รวมเป็ นหนึ่งเดียวอีกครัง้
ในพันธสัญญาเดิม ผูท
้ จี่ ะเป็ นทีร่ จู้ กั ในฐานะพระเมสสิยาห์คือกษัตริย์—
กษัตริย์ผเู้ ป็ นเชื้อสายของดาวิด พระเจ้าได้ประทานพันธสัญญาแก่ดาวิด
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และในพันธสัญญานั้น พระเจ้าสัญญาว่า
้ เป็ นกษัตริย์
วันหนึ่งพระองค์จะยกผูห
้ นึ่งขึน
และผูน
้ ้น
ั จะมีสมั พันธภาพเป็ นเอกลักษณ์ พิเศษในฐานะ
“พระบุตรของพระเจ้า” ในความสัมพันธ์กบ
ั พระเจ้านี้
พระบุตรจะครองราชย์เป็ นนิจบนบัลลังก์แห่งดาวิด
และจะสถาปนาความยุตธิ รรมและความชอบธรรม ดังนั้น
ตามความจริงแล้ว เมือ
่ เราพูดถึงพระเมสสิยาห์แห่งพันธสัญญาเดิม
เรากาลังหมายถึงกษัตริย์—กษัตริย์ผส
ู้ ูงสุด
ซึ่งจะนาความรอดและการปลดปล่อยจากพระเจ้ามาเพื่อมนุษย์
—ดร. มาร์ค สเตราสส์
ผูเ้ ผยพระวจนะหลายคนในพันธสัญญาเดิมกล่าวถึงพระเมสสิยาห์หรือพระคริส
ต์ว่าเป็ นผูส
้ ืบเชื้อสายจากดาวิด
และจะเป็ นผูท
้ น
ี่ าบรรดาประชากรทีพ
่ ลัดถิน
่ ไปให้กลับสูแ
่ ผ่นดินแห่งพระสัญญา
และนาพระพรอันยิง่ ใหญ่ทส
ี่ ุดจากพระเจ้ามาสูช
่ นชาติทไี่ ด้รบ
ั การกอบกู้
ตัวอย่างคาพยากรณ์ ลกั ษณะนี้ได้แก่ เยเรมีห์ 23:5-8, 30:8-9 และ 33:14-17
เราได้พบอีกใน เอเศเคียล 34:20-31 และ 37:21-28 อีกทัง้ ใน เศคาริยาห์ 12-13
ลองดูตวั อย่างจาก เยเรมีห์ 23:5-6:
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าประกาศว่า “วันนั้นจะมาถึง
เมือ
่ เราจะสถาปนากิง่ อันชอบธรรมให้แก่ดาวิด
ผูน
้ ้น
ั เป็ นกษัตริย์ซึ่งจะปกครองอย่างชาญฉลาด
และทาสิง่ ทีถ
่ ูกต้องเทีย่ งธรรมในแผ่นดิน ในยุคสมัยของเขา
ยูดาห์จะได้รบ
ั การช่วยกู้ และอิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย”
(เยเรมีห์ 23:5-6)
โดยผ่านคาพยากรณ์ เช่นนี้
พันธสัญญาเดิมให้กาลังใจประชากรของพระเจ้าให้เฝ้ าคอยการเสด็จมาของพระเมสสิ
ยาห์ คือกษัตริย์ผถ
ู้ ูกเจิมซึ่งมาจากวงศ์วานของดาวิด
ผูท
้ จี่ ะปลดปล่อยเขาจากความเจ็บปวดและนาเขาเข้าสูพ
่ ระพรอันเต็มด้วยสง่าราศีของ
พระเจ้า
เมือ
่ เข้าใจภูมห
ิ ลังของตาแหน่ ง “พระเมสสิยาห์”
ในบริบทของพันธสัญญาเดิมแล้ว เราก็จะสารวจว่า
การทีพ
่ ระเยซูปฏิบตั ภ
ิ ารกิจตามตาแหน่งนั้นสาเร็จ
สาคัญต่อความเป็ นมนุษย์ของพระองค์อย่างไร
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ภารกิจทีส
่ าเร็จในพระเยซู
พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงพระเยซูในฐานะพระคริสต์มากกว่า 500 แห่ง ฉะนั้น
จึงแทบไม่จาเป็ นต้องกล่าวเลยว่า ในมุมมองคริสเตียนนั้น
พระเยซูคือพระเมสสิยาห์ทพ
ี่ น
ั ธสัญญาเดิมได้พยากรณ์ ไว้
แต่เพื่อขจัดความสงสัยให้สน
ิ้ เราจะศึกษาพระวจนะสองข้อในพระกิตติคุณยอห์น
ในสองข้อนี้ พระเยซูถูกเรียกว่า “พระเมสสิยาห์” และยอห์นก็อธิบายว่า
“พระเมสสิยาห์” มีความหมายเหมือน “พระคริสต์” พระวจนะสองข้อนี้คือ ยอห์น
1:41 และ 4:25-26 เราลองอ่านสักหนึง่ ข้อความเพื่อพิสูจน์ประเด็นนี้
ให้เราพิจารณาคาตรัสของพระเยซูเมือ
่ พระองค์กาลังสนทนากับหญิงคนหนึง่ ที่
บ่อน้า ในยอห์น 4:25-26
หญิงนั้นทูลว่า “ดิฉน
ั รูว้ ่าพระเมสสิยาห์ (ทีเ่ รียกว่าพระคริสต์)
กาลังเสด็จมา เมือ
่ พระองค์เสด็จมาแล้ว จะทรงอธิบายทุกสิง่ แก่เรา”
แล้วพระเยซูทรงประกาศว่า “เราทีพ
่ ูดอยู่กบ
ั เจ้าคือผูน
้ ้น
ั ” (ในยอห์น
4:25-26)
ในข้อความนี้
พระเยซูยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์ทถ
ี่ ูกพยากรณ์ ไว้ในพันธสัญ
ญาเดิม และพระองค์ได้อธิบายว่า คาสามัญในภาษากรีกสาหรับ “พระเมสสิยาห์” ก็คือ
“คริสโตส” ซึ่งถูกแปลเป็ นไทยว่า “พระคริสต์” ข้อนี้บอกเราว่า
เมือ
่ ใดก็ตามทีเ่ ราเห็นพระเยซูถก
ู กล่าวถึงในนาม “พระคริสต์”
เราควรเข้าใจว่าพระองค์ก็คือพระเมสสิยาห์ทถ
ี่ ูกพยากรณ์ ไว้ในพันธสัญญาเดิมนั่นเอง
แต่บทบาทของพระเยซูในฐานะ “พระเมสสิยาห์” หรือ “พระคริสต์”
พิสูจน์ได้อย่างไรว่าพระองค์เป็ นมนุษย์อย่างแท้จริง?
พระเจ้าก็แค่เสด็จเข้ามาโลกนี้ดว้ ยพระสิรข
ิ องพระองค์เพื่อช่วยคนของพระองค์ได้ไม่ใ
ช่หรือ? หรือไม่ก็สง่ ทูตสวรรค์ลงมาเพื่อนาชนชาติทพ
ี่ ระองค์โปรดปรานก็ได้
ตามคาพยากรณ์ ในพันธสัญญาเดิมนั้น
พระเมสสิยาห์ตอ
้ งเป็ นมนุษย์เพราะว่าต้องเป็ นบุตรของดาวิด ตามทีเ่ ราทราบแล้ว
พระเจ้าได้กระทาพันธสัญญากับดาวิด โดยเจาะจงว่า
บุตรคนหนึ่งของท่านจะปกครองเหนืออิสราเอลตลอดไป แน่ นอน
ลูกหลานทุกคนของดาวิดย่อมต้องเป็ นมนุษย์
พระเจ้าสร้างสัมพันธภาพกับมนุษย์ผเู้ ป็ นคนบาปด้วยการทาพันธสัญญา
พระองค์กระทาเช่นนั้นอย่างเต็มพระทัย จริง ๆ แล้ว
พระองค์มไิ ด้อยู่ใต้พน
ั ธะใด ๆ ทีต
่ อ
้ งทาเช่นนั้น
แต่นี่เป็ นพระราชดาริของพระองค์เอง
พระเจ้าทรงริเริม
่ ทีจ่ ะเข้าสูพ
่ น
ั ธสัญญากับเราโดยผ่านการประสานสัมพั
นธ์โดยพระบุตรของพระองค์เอง เมือ
่ พระองค์เข้าสูพ
่ น
ั ธสัญญา
แน่ นอนพระองค์จะปฏิบตั ต
ิ ามเงือ
่ นไขทัง้ ปวง
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เพื่อให้พน
ั ธสัญญานั้นสาเร็จ
ไม่ว่าจะเป็ นเงือ
่ นไขแห่งพระพรหรือเงือ
่ นไขแห่งการสาปแช่ง
พระองค์จะไม่มีวน
ั ใช้เสรีภาพเพื่อลบล้างพันธสัญญานั้น
—ดร. ดีเรค ดับเบิลยู เอช โธมัส
อาจเป็ นเรือ
่ งน่ าแปลกใจ
แต่พระเจ้ายอมอยู่ใต้พน
ั ธะอย่างแท้จริงตามพระบัญญัติของพระองค์
้
เมือ
่ ใดก็ตามทีพ
่ ระองค์กาหนดพันธสัญญาขึน
พระองค์ก็มีหน้าทีท
่ จี่ ะรักษาเงือ
่ นไขนั้น
พระองค์เลือกเองทีจ่ ะอยู่ภายใต้พน
ั ธะนี้
เพื่อทาให้พระประสงค์นิรน
ั ดร์ของพระองค์สาเร็จสาหรับคนของพระอง
ค์ทไี่ ด้เข้าส่วนในพันธสัญญา
แต่ถงึ แม้พน
ั ธสัญญาจะมีผลผูกพันต่อพระเจ้า
แต่ก็เป็ นการแสดงถึงการกระทาโดยสมัครใจของพระองค์
—ดร. พอล ชาง (แปลจากต้นฉบับภาษาอืน
่ )
ในพันธสัญญากับดาวิด
พระเจ้าถือเป็ นพันธะทีจ่ ะส่งพระเมสสิยาห์ทเี่ ป็ นมนุษย์มา เพื่อช่วยกู้คนของพระองค์
และพระเมสสิยาห์น้น
ั ก็คือพระเยซู
เหตุผลที่สองก็คือ มนุษย์ทเี่ ป็ นบุตรของดาวิดเท่านั้น
ทีส
่ ามารถสละชีวต
ิ เพื่อไถ่ประชากรของพระเจ้าได้ เราอ่านพบใน ฮีบรู 2:14-17
ว่าพระเมสสิยาห์ตอ
้ งเป็ นมนุษย์ นอกจากนัน
้ อิสยาห์ 53 ระบุเงือ
่ นไขเพิ่มเติมว่า
การไถ่นน
้ ั ต้องกระทาโดยมนุษย์ทเี่ ป็ นบุตรของดาวิด
เหตุผลที่สามทีพ
่ ระเมสสิยาห์ตอ
้ งเป็ นมนุษย์ก็คือ
พระองค์จะต้องเป็ นอาดัมคนทีส
่ อง นั่นคือ
พระองค์จะต้องทาสิง่ ที่อาดัมได้ล้มเหลวแล้วนั้นให้สาเร็จ
เมือ
่ พระเจ้าสร้างมนุษยชาติ
พระองค์แต่งตัง้ อาดัมให้เป็ นต้นตระกูลมนุษย์ทง้ ั ปวง
และพระองค์มอบหมายให้มนุษยชาติเปลีย่ นแปลงโลกนี้ให้เป็ นอาณาจักรของพระเจ้า
แต่อาดัมทาบาป
เป็ นเหตุให้มนุษยชาติล้มลงในความบาปและปราศจากความสามารถทีจ่ ะทาหน้าทีท
่ ไี่
ด้รบ
ั มอบหมายได้ ปฐมกาล 1-3 บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ และโรม 5:12-19
ได้อธิบายนัยยะสาคัญของเหตุการณ์ นี้อย่างลึกซึ้ง
และหนังสือเชิงประวัติศาสตร์ในพันธสัญญาเดิมได้บน
ั ทึกไว้ว่า
มนุษย์ผลู้ ้มลงในความบาปได้พยายามสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าทุกยุคทุกสมัย
แต่ก็ล้มเหลวมาตลอด
แต่เงือ
่ นไขของพระเจ้านั้นไม่มีวน
ั เปลีย่ นแปลง
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มนุษย์ยงั คงมีหน้าทีส
่ ถาปนาแผ่นดินของพระเจ้า ดังนั้น
ในทีส
่ ุดพระบิดาจึงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาเพื่อแก้ปญ
ั หานี้
พระบุตรเสด็จมาเพื่อสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าแทนเรา
แต่การทีพ
่ ระองค์จะกระทาพระราชกิจนี้เพื่อเรา และแทนเรานั้น
พระองค์เองก็ตอ
้ งเป็ นมนุษย์ โดยผ่านชีวต
ิ อันชอบธรรม การสละชีวต
ิ เพื่อไถ่บาป
การคืนพระชนม์โดยฤทธานุภาพ และการประทับอยู่บนบัลลังก์ในสวรรค์
พระเยซูกระทาสาเร็จในสิง่ ทีอ
่ าดัมและเราทัง้ ปวงล้มเหลว
พระองค์จงึ กลายเป็ นอาดัมคนทีส
่ องของมนุษยชาติ
และเมือ
่ เราได้เป็ นหนึ่งเดียวกับพระเยซูโดยความเชื่อ
ความสาเร็จของพระองค์ก็เป็ นความสาเร็จของเราด้วย
และฤทธานุภาพของพระองค์ก็เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่เราด้วย
์ รีในการสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้า
เราจึงได้กลับคืนสูบ
่ ทบาททีส
่ าคัญและมีศกั ดิศ
เท่าทีเ่ ราได้ศก
ึ ษาความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูแล้ว
เราได้กล่าวถึงประสบการณ์ ในฐานะมนุษย์ของพระองค์
รวมทัง้ ตาแหน่ งของพระองค์ในฐานะ “พระเมสสิยาห์” หรือ “พระคริสต์” ต่อไป
เราจะศึกษาเกีย่ วกับธรรมชาติความเป็ นมนุษย์ของพระเยซู
และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติความเป็ นมนุษย์กบ
ั ธรรมชาติความเป็ นพระเจ้าข
องพระองค์
ธรรมชาติ
เมือ
่ เราบอกว่าพระเยซูมีธรรมชาติความเป็ นมนุษย์
เราหมายความว่าพระองค์มีลกั ษณะและบุคลิกภาพอันเป็ นหัวใจสาคัญของความเป็ นม
นุษย์เช่น ลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ และจิตใจทีร่ เู้ หตุรผ
ู้ ล
ตลอดประวัตศ
ิ าสตร์ของคริสตจักร
มีการต่อสูด
้ า้ นศาสนศาสตร์เรือ
่ ยมาเกีย่ วกับธรรมชาติมนุษย์ของพระคริสต์
พระองค์เป็ นมนุษย์เต็มตัวในทุกด้านหรือไม่? พระองค์มีร่างกายและเลือดเนื้อจริง ๆ
หรือไม่ หรือพระองค์เพียงแค่ดูเหมือนมนุษย์เท่านั้น? พระองค์มีจต
ิ ใจอย่างมนุษย์จริง
ๆ หรือไม่ หรือตัวตนทีเ่ ป็ นพระเจ้าของพระองค์ครอบครองร่างทีว่ ่างเปล่า ?
คาถามเช่นนี้อาจดูเหมือนเป็ นวิชาการและปริศนา หรืออาจถึงขัน
้ ไม่สาคัญ แต่บางครัง้
ข้อถกเถียงเกีย่ วกับธรรมชาติความเป็ นมนุษย์ของพระคริสต์ได้เป็ นประเด็นทาให้คริส
ตจักรแตกแยก นี่เป็ นข้อถกเถียงของสภาด้านศาสนศาสตร์หลายแห่ง และเป็ น
“หินสะดุด” ทีล่ ท
ั ธินอกศาสนามากมายหยิบยกมาใช้ แม้ในปัจจุบน
ั
ความเข้าใจผิดเรือ
่ งความเป็ นมนุษย์ของพระคริสต์ก็สามารถบ่อนทาลายพระกิตติคุณ
ได้ ฉะนั้น จึงเป็ นสิง่ สาคัญทีค
่ ริสเตียนทุกคนต้องเข้าใจเรือ
่ งนี้อย่างถูกต้อง
อย่างน้อยก็ในประเด็นรากฐานของธรรมชาติความเป็ นมนุษย์ของพระเยซู
คริสต์ศาสนศาสตร์ทซ
ี่ ื่อสัตย์ตอ
่ พระวจนะยืนยันเสมอมาว่าพระเยซูเป็ นมนุษย์เ
ต็มตัวในทุกด้าน พระองค์มีกายและจิต พระองค์สามารถเจ็บป่ วย บาดเจ็บ และตาย
พระองค์มีขอ
้ จากัดทั่วไปทางกายภาพด้วย
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้ มาอย่างรวดเร็ว
แต่เมือ
่ เราพูดถึงพระเยซูในแง่มุมนี้ ภาพก็จะซับซ้อนขึน
เพราะพระเยซูแตกต่างจากมนุษย์คนอืน
่ ในหลายแง่มุมสาคัญ อย่างแรก
ก็คือ พระเยซูเป็ นมนุษย์ผส
ู้ มบูรณ์ แบบ
ในขณะทีพ
่ วกเราทัง้ ปวงเต็มไปด้วยข้อบกพร่อง
และสิง่ นี้นามาสูค
่ วามแตกต่างสาคัญระหว่างพระองค์กบ
ั พวกเรา เช่น
มนุษย์เราทุกคนได้ทาบาป เราเห็นประเด็นนี้ได้ในพระวจนะ 1 พงศ์กษัตริย์ 8:46;
สดุดี 130:3; สดุดี 143:2; โรม 5:12; และ กาลาเทีย 3:22 เราจะพิจารณาจาก โรม
้
3:10-12 เพื่อตัวอย่างทีช
่ ดั เจนขึน
เช่นนี้ แล้วเราจะสรุปว่าอย่างไร พวกเราชาวยิวดีกว่าคนอืน
่ หรือ?
ไม่เลย! เราชี้ให้เห็นแล้วว่า
ทัง้ คนยิวและคนต่างชาติลว้ นอยูภ
่ ายใต้บาปเหมือนกันหมด
ตามทีม
่ ีเขียนไว้วา่ ไม่มีสกั คนทีช
่ อบธรรม ไม่มีแม้สกั คนเดียวเลย
ไม่มาใครทีเ่ ข้าใจ ไม่มใี ครทีเ่ ข้าใจ ไม่มีใครทีแ
่ สวงหาพระเจ้า
ทุกคนล้วนหันเหไป พวกเขากลายเป็ นคนไร้คา่ ไปด้วยกัน
ไม่มีสกั คนทีท
่ าดี ไม่มีแม้แต่คนเดียว (โรม 3:10-12)
แต่พระเยซูน้น
ั แตกต่าง
พระองค์เกิดมาโดยปราศจากบาปและดารงชีวต
ิ อันปราศจากบาปอย่างสิน
้ เชิง
พระคัมภีร์เจาะจงกล่าวถึงชีวต
ิ อันปราศจากบาปนี้ใน ฮีบรู 4:14-15 และ 9:14
เมือ
่ เป็ นเช่นนี้
การมีชีวต
ิ อันปราศจากบาปและการมีธรรมชาติของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ น้น
ั จะเข้ากันไ
ด้อย่างไร? คาตอบอยู่ทวี่ ่า การกระทาบาป
หรือแม้แต่ความสามารถในการกระทาบาป ไม่ใช่หวั ใจสาคัญของความเป็ นมนุษย์
จริงอยู่
้ มาโดยให้มีความสามารถในการทาบาป
ในตอนแรกพระเจ้าสร้างมนุษยขึน
อาดัมและเอวาพิสูจน์ความจริงข้อนี้ในปฐมกาล 3
เมือ
่ เขารับประทานผลจากต้นไม้แห่งความรูด
้ ีรช
ู้ ่วั แต่เราก็ตอ
้ งยอมรับเช่นกันว่า
ก่อนทีค
่ นทัง้ สองทาบาป เขาก็เป็ นมนุษย์อยู่แล้ว ดังนั้น
การทีจ่ ะมีมนุษย์ผห
ู้ นึ่งทีไ่ ม่ทาบาปก็ย่อมเป็ นไปได้
และทีจ่ ริง เมือ
่ เราตายและไปอยู่บนสวรรค์ เราก็จะสูญเสียความสามารถใน
การทาบาป ตามที่ ฮีบรู 12:23 สอนไว้ แต่เราก็ย ังเป็ นมนุษย์ครบถ้วน ดังนั้น
ความบาปเป็ นลักษณะของเราในโลกทีล่ ้มลงนี้
แต่จะไม่เป็ นเช่นนั้นอีกต่อไปในโลกหน้า ด้วยเหตุนี้
การเต็มด้วยความบาปจึงไม่ใช่ลกั ษณะสาคัญของความเป็ นมนุษย์
นี่เป็ นเหตุผลทีเ่ รากล่าวว่าธรรมชาติมนุษย์ของพระเยซูประกอบด้วยลักษณะและบุคลิ
กภาพทัง้ สิน
้ ทีเ่ ป็ น “หัวใจ” ของความเป็ นมนุษย์
อีกสิง่ หนึ่งทีท
่ าให้พระเยซูแตกต่างก็คือ พระองค์เป็ นผูเ้ ดียวทีม
่ ีสองธรรมชาติ
คือธรรมชาติมนุษย์ และธรรมชาติพระเจ้า คนอืน
่ ทุกคนมีเพียงธรรมชาติเดี ยว
คือธรรมชาติมนุษย์ พระเยซูเป็ นทัง้ พระเจ้าและมนุษย์ เป็ นพระเจ้า
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และมนุษย์อย่างสมบูรณ์ ในเวลาเดียวกัน
พระคัมภีร์ไม่ได้อธิบายละเอียดว่าทัง้ สองธรรมชาติของพระคริสต์รวมกันเป็ นห
นึ่งในพระองค์ได้อย่างไร
และความยากลาบากในการอธิบายเอกภาพในลักษณะนี้นามาสูข
่ อ
้ ถกเถียงมากมายใน
คริสตจักรยุคแรก แต่ในทีส
่ ุด
คริสตจักรก็ได้ขอ
้ สรุปเกีย่ วกับภาษาทีใ่ ช้เพื่อยืนยันว่าพระคริสต์มีพ ระองค์เดียวแต่ปร
ะกอบด้วยสองธรรมชาติ โดยไม่ต้องกล่าวเกินจากคาบรรยายในพระคัมภีร์
ศัพท์เทคนิคทีเ่ ราใช้เพื่อบรรยายการดารงอยู่ของธรรมชาติมนุษย์และธรรมชา
ติพระเจ้าในพระคริสต์องค์เดียวคือ “ไฮโปสตาติค ยูเนียน” (Hypostatic Union)
ซึ่งแปลได้ว่า “เอกภาพแห่งพระภาครากฐาน” สาหรับคนยุคนี้ คานี้อาจฟังดูแปลก
แต่เราน่ าจะเข้าใจคานี้ได้ถา้ เราคิดถึงว่าคานี้ถูกใช้อย่างไรในคริสตจักรยุคแรก
ในยุคนั้น คาว่า “พระภาครากฐาน”
เป็ นหนึ่งในหลายคาทีถ
่ ูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อกล่าวถึงสิง่ ทีเ่ ราเรียกว่า “พระภาค”
หรือ “บุคคล” โดยเฉพาะพระภาคของ ตรีเอกานุภาพ
ตัวอย่างเช่น ในบทที่ 18 ของงานเขียนทีช
่ ื่อว่า “ว่าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ”์
โดย บาซิล บิดาแห่งคริสตจักรซึ่งมีชีวต
ิ อยู่ช่วงศตวรรษที่ 4 คาว่า “พระภาครากฐาน”
ถูกใช้ในลักษณะต่อไปนี้ คือ
มีพระเจ้าและพระบิดาองค์เดียว พระบุตรองค์เดียว
และพระวิญญาณบริสุทธิอ์ งค์เดียว เราประกาศว่าแต่ละองค์เป็ น
“หนึ่งพระภาครากฐาน”
ในทีน
่ ี้ ถ้าเรากล่าวว่า “เราประกาศว่าแต่ละองค์เป็ น หนึ่งพระภาครากฐาน”
บาซิลก็หมายความอย่างเดียวกับเรา ดังนั้น หลักคาสอนเรือ
่ ง
“เอกภาพแห่งพระภาครากฐาน”
จึงเกีย่ วข้องกับเอกภาพของธรรมชาติมนุษย์และธรรมชาติพระเจ้าภายใน
“หนึ่งพระภาครากฐาน” หรือในทีน
่ ี้ก็คือ “พระภาคของพระเจ้าองค์พระบุตร”
ให้เราพิจารณาคากล่าวนี้ทีละคาต่ออย่างละเอียด
พระเยซูเป็ นหนึง่ บุคคลผูม
้ ีสองธรรมชาติตา่ งกัน
(ธรรมชาติมนุษย์และธรรมชาติพระเจ้า)
โดยแต่ละธรรมชาติตา่ งก็รกั ษาคุณลักษณะของตัวเองไว้
พระเจ้าพระบุตรทรงมีความเป็ นพระเจ้าเต็มตัวพร้อมคุณลักษณะของพระเจ้าอ
ย่างครบถ้วนตลอดมา และเมือ
่ พระองค์ปฏิสนธิและประสูตเิ ป็ นมนุษย์
พระองค์ก็ได้เพิ่มคุณลักษณะสาคัญครบถ้วนของมนุษย์ให้แก่พระองค์เอง เช่น
ร่างกายและจิตวิญญาณ
พระวจนะในพันธสัญญาใหม่ทก
ี่ ล่าวถึง “เอกภาพแห่งพระภาครากฐาน” คือ
ฟิ ลิปปี 2:5-7 โดยเปาโลกล่าวว่า:
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ผูท
้ รงสภาพพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงยึดติดในความเท่าเทียมกับพระเจ้า
พระองค์กลับทรงสละทุกสิง่ มารับสภาพทาสบังเกิดเป็ นมนุษย์ (ฟิ ลิปปี
2:5-7)
ในข้อนี้ เปาโลกล่าวชัดเจนว่า
พระเยซูทรงดารงอยู่เป็ นพระเจ้าอยู่แล้วและประกอบด้วยธรรมชาติของพระเจ้าอย่างเ
ต็มตัว จากนั้นพระองค์ได้มาบังเกิดเป็ นมนุษย์
และเพิ่มธรรมชาติมนุษย์เข้าไปให้กบั ธรรมชาติของพระเจ้าซึ่งพระองค์มีอยู่แล้ว
ในทีน
่ ี้ คากล่าวของเปาโลทีว่ า่ พระเยซู “ทรงสละทุกสิง่ ” หรือถ้าแปลตามตัวอักษรก็คือ
“ทรงทาให้พระองค์ว่างเปล่า” บางครัง้ ก็ทาให้คริสเตียนสับสน
บางคนเข้าใจผิดว่า จริง ๆ แล้วพระเยซูเพียงเก็บเอาพระสิริ
หรือแม้กระทั่งธรรมชาติความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ไว้
แต่จากทีเ่ ราได้ศก
ึ ษาในบทเรียนก่อน ๆ เรือ
่ งนี้เป็ นไปไม่ได้
ธรรมชาติของพระเจ้าไม่มีวน
ั เปลีย่ นแปลง พระองค์จงึ ไม่สามารถเอาคุณลักษณะใด ๆ
ของพระองค์ไปเก็บไว้—ยิง่ ธรรมชาติทง้ ั สิน
้ ของพระองค์จงึ ยิง่ ไม่ตอ
้ งพูดถึง
้ โดยใช้สองวลีช่วยอธิบาย คือ
ดีทเี่ ปาโลทาให้ความหมายของวลีนี้ชดั เจนขึน
“มารับสภาพทาส” และ “ถูกทาให้เป็ นเหมือนมนุษย์” สองวลีนี้ช่วยให้เรารูว้ ่า พระเยซู
“ทรงสละทุกสิง่ ” หรือ “ทรงทาให้พระองค์ว่างเปล่า” อย่างไร กล่าวอย่างเจาะจงก็คือ
พระเยซู “ทรงทาให้พระองค์ว่างเปล่า”
ไม่ใช่โดยการสูญเสียธรรมชาติพระเจ้าของพระองค์
แต่โดยการสวมอีกธรรมชาติเพิ่มเติม นั่นคือ ธรรมชาติมนุษย์ ซึ่งมิได้ “ทดแทน”
แต่เพียงแค่ “คลุม” พระสิรข
ิ องพระเจ้าทีพ
่ ระองค์มี
ข้อความทีร่ จู้ กั กันดีทส
ี่ ุดทีอ
่ ธิบาย “เอกภาพแห่งพระภาครากฐาน”
น่ าจะเป็ นหลักข้อเชื่อของสภาสังคายนาสากล ซึง่ ประชุมกันในคศ 451 ทีเ่ มือง
แคลซีดอน ทางตอนเหนือของเอเชียน้อย
สภาสังคายนาแคลซีดอนประชุมกันเพื่อปกป้ องหลักคาสอนดัง้ เดิมในเรือ
่ งพระภาคแล
ะธรรมชาติของพระคริสต์ และเพื่อปฏิเสธคาสอนผิดต่าง ๆ มากมายเกีย่ วกับเรือ
่ งนี้
ข้อความทีส
่ ภาดังกล่าวประกาศรูจ้ กั กันในหลายชื่อ ซึ่งรวมถึง
“หลักข้อเชื่อแคลซีดอน” หรือ “สัญลักษณ์ ” และ “นิยามแห่งแคลซีดอน”
ให้เราพิจารณาข้อความบางส่วนจากประกาศนี้
องค์พระเยซูคริสต์ของเรา [ทรง]
สมบูรณ์ ในความเป็ นพระเจ้าและในความเป็ นมนุษย์ นั่นคือ
เป็ นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้
โดยมีจต
ิ วิญญาณทีร่ แ
ู้ จ้งเหตุผลและมีร่างกาย เหมือนทีเ่ ราทุกคนมี
แต่ปราศจากบาป เรารับรูไ้ ด้ว่าพระองค์มีสองธรรมชาติ
ในสองธรรมชาตินี้ ไม่มีความสับสน ไม่มก
ี ารเปลีย่ นแปลง
ไม่มีการแตกแยก ไม่มก
ี ารแยกออกจากกัน
ความแตกต่างระหว่างสองธรรมชาตินี้ไม่ได้หายไปเพราะพระองค์มีเอ
กภาพ
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แต่แสดงคุณลักษณะของแต่ละธรรมชาติทรี่ กั ษาไว้และดารงอยู่ในหนึ่ง
บุคคลและในหนึ่งพระภาค
ภาษาส่วนใหญ่ใน หลักข้อเชื่อแคลซีดอน เป็ นภาษาวิชาการอย่างมาก
แต่เราสามารถสรุปได้สองประเด็น ประเด็นแรก พระเยซูเป็ นหนึ่งบุคคล—
ไม่ใช่สองบุคคลและสองจิตใจ เสมือนร่างมนุษย์ทม
ี่ ีพระเจ้าสถิตอยู่
และพระองค์ก็ไม่ใช่หนึ่งบุคคลทีป
่ ระสมหรือหลอมรวมสองบุคคลและสองจิตใจเข้าด้ว
ยกันโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ราวกับว่าพระเจ้าและมนุษย์หลอมรวมเข้าด้วยกัน
พระเยซูเป็ นพระภาคทีด
่ ารงอยู่ช่วั นิรน
ั ดร์ ทีเ่ รียกว่าพระบุตรของพระเจ้า —
และเป็ นเช่นนั้นมาโดยตลอด
ในเวลาเดียวกันพระเยซูมีสองธรรมชาติแตกต่างกัน คือ
ธรรมชาติมนุษย์และธรรมชาติพระเจ้า ทัง้ สองธรรมชาติน้น
ั สมบูรณ์ และครบถ้วน
เหมือนกับทีธ่ รรมชาติของพระบิดาเป็ นธรรมชาติของพระเจ้าเต็มตัว
และธรรมชาติของมนุษย์ก็มีลกั ษณะมนุษย์เต็มตัว
พระเยซูกอปรด้วยคุณลักษณะทีส
่ าคัญต่อความเป็ นพระเจ้า
และคุณลักษณะที่สาคัญต่อความเป็ นมนุษย์
ยิง่ กว่านัน
้ ธรรมชาติทง้ ั สองของพระเยซูยงั แตกต่างกัน
พระองค์ไม่ได้มีลกั ษณะหลอมรวมทีผ
่ นวกคุณลักษณะของพระเจ้าและมนุษย์ไว้ด้วยกั
น คุณลักษณะมนุษย์ของพระองค์ก็ไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อคุณลักษณะพระเจ้า
้
และคุณลักษณะพระเจ้าของพระองค์ก็ไม่ได้ทาให้คุณลักษณะมนุษย์ดียงิ่ ขึน
แต่ละธรรมชาติคงอยู่โดยไม่เปลีย่ นแปลง
สิง่ ทีข
่ า้ พเจ้าคิดว่าน่ าทึง่ ก็คือวิธีทพ
ี่ ระธรรมฮีบรูเน้นถึงความสาคัญอย่าง
ยิง่ ยวดที่ “คนกลาง” ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ หรือมหาปุโรหิตสูงสุด
ต้องเป็ นพระเจ้าและมนุษย์อย่างสมบูรณ์ พระองค์เป็ นพระเจ้านิรน
ั ดร์
พระผูส
้ ร้างผูท
้ รงดูแลรักษาทุกสิง่ ด้วยพระวาทะอันทรงฤทธานุภาพของ
พระองค์ พระองค์เป็ นพระเจ้าสมบูรณ์ และพระธรรมฮีบรูกล่าวต่อไปว่า
เพื่อเห็นแก่เรา
ผูท
้ จี่ ะคืนดีกบ
ั พระเจ้าได้โดยผ่านมหาปุโรหิตทีเ่ ป็ นมนุษย์เท่านั้น
พระองค์จงึ ยอมรับสภาพเลือดเนื้อมนุษย์เหมือนกับเรา
พระองค์จงึ เป็ นพี่น้องของเรา
พระองค์สามารถวิงวอนเพื่อเราในฐานะผูท
้ ม
ี่ ีธรรมชาติมนุษย์เหมือนกับ
เรา ในฐานะผูท
้ ไี่ ด้อดทนและผ่านการทดสอบและการทดลอง
ด้วยการเชื่อฟังอย่างถึงทีส
่ ุด
และในฐานะผูท
้ รี่ วู้ ่าการรับมือกับบททดสอบในชีวิตมนุษย์เป็ นเช่นไร
เราจึงจาเป็ นต้องมีมหาปุโรหิต ซึ่งเป็ นพี่น้องกับเรา
และเราก็จาเป็ นต้องมีมหาปุโรหิตจากเบื้องบน ผูด
้ ารงอยู่ช่วั นิรน
ั ดร์
ทีจ่ ะวิงวอนเพื่อเรา
และเราได้รบ
ั ทัง้ สองสิง่ นี้ในพระเยซูคริสต์พระองค์เดียว
—ดร. เดนนิส จอห์นสัน
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ความเป็ นมนุษย์ของพระคริสต์มีนยั ยะสาคัญมากมายต่อชีวต
ิ ของเราในฐานะผู้
ติดตามพระองค์ ข้อเขียนของเปาโลใน 1 ทิโมธี 2:5 หมายความว่า
เรามีคนกลางผูเ้ ดียวทีท
่ าหน้าทีไ่ ด้อย่างสมบูรณ์ ระหว่างเรากับพระเจ้า
เพื่อทีว่ ่าโดยการสละพระชนม์ชีพของพระองค์
เราได้รบ
ั การอภัยและมีชีวต
ิ ในฐานะผูท
้ ค
ี่ ืนดีกบ
ั พระบิดาอย่างแท้จริง
และคาสอนของเปาโลใน โรม 5:12-19 นั้นหมายความว่า
พระเยซูในฐานะอาดัมคนทีส
่ อง ได้สถาปนาประชาชาติใหม่จากผูท
้ วี่ างใจในพระองค์
์ รีทา่ มกลางสิง่ ทรงสร้างทัง้ หลาย
ทาให้เราได้กลับคืนสูต
่ าแหน่ งแห่งเกียรติยศและศักดิศ
ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีพลังทีจ่ ะดาเนินชีวต
ิ ให้พอพระทัยพระเจ้า
้
และเปลีย่ นแปลงโลกนี้ให้เป็ นเหมือนอาณาจักรแห่งสวรรค์มากขึน
และในแง่ชีวต
ิ ส่วนตัว เมือ
่ เราต่อสูก
้ บ
ั ความบาปและความเจ็บปวดในชีวต
ิ
เราก็สามารถเข้าเฝ้ าพระเจ้าผูท
้ รงพระคุณด้วยความมั่นใจ เพราะเรารูว้ า่
พระผูช
้ ่วยให้รอดผูเ้ ป็ นมนุษย์เต็มตัว
เข้าใจและเห็นใจในความทรมานและความอ่อนแอของเรา ดังนั้น
พระองค์จงึ กระตือรือร้นทีจ่ ะตอบสนองเราเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด
เสริมบุคลิกภาพให้เข้มแข็ง และเพิ่มรางวัลในชีวต
ิ นิรน
ั ดร์เพื่อเรา
นี่เป็ นเพียงไม่กต
ี่ วั อย่างทีค
่ วามเป็ นมนุษย์สมบูรณ์ของพระคริสต์ได้สง่ ผลต่อชีวิตของเ
รา
เท่าทีเ่ ราได้ศก
ึ ษาบทเรียนนี้
เราได้พิจารณาความเป็ นพระเจ้าและความเป็ นมนุษย์ของพระเยซู ต่อจากนี้
เราจะให้ความสนใจกับพันธกิจของพระคริสต์ทถ
ี่ ูกกล่าวถึงใน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต

พันธกิจ
ในช่วง 3-4 ศตวรรษที่ผา่ นมา
นักศาสนศาสตร์นิยมกล่าวถึงพันธกิจของพระเยซูคริสต์ในสองด้าน
หนึ่งคือการทีพ
่ ระองค์ตอ
้ งอับอาย
จากการทีพ
่ ระองค์ถ่อมใจลงยอมรับสภาพมนุษย์ผอ
ู้ อ
่ นแอและรับความทรมานในโลก
นี้ เพื่อไถ่มนุษยชาติผลู้ ้มลงในความบาป
และสองคือคือการทีพ
่ ระองค์ได้รบ
ั การชูพระเกียรติ
โดยพระเจ้าพระบิดาทรงเปิ ดเผยพระสิรข
ิ องพระคริสต์
ทรงประทานพระเกียรติและชูพระเกียรติของพระองค์ยงิ่ ขี้น
สองด้านนี้ไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจนในหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
้
แต่ก็ช่วยให้เราเข้าใจพันธกิจของพระเยซูได้ชดั เจนยิง่ ขึน
ในบทนี้ เมือ
่ เราพิจารณาพันธกิจของพระเยซู
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เราจะเริม
่ ต้นด้วยการทีพ
่ ระองค์ตอ
้ งรับความอับอาย นั่นคือ
สิง่ ทีบ
่ ดบังพระสิรข
ิ องพระองค์
หลังจากนัน
้ เราจะพิจารณาการทีพ
่ ระองค์ได้รบ
ั การชูพระเกียรติ
้ ในอนาคต
นั่นคือสิง่ ทีเ่ ปิ ดเผยพระสิริของพระองค์ และจะนามาซึ่งสง่าราศีมากขึน
เราจะเริม
่ ด้วยการทีพ
่ ระคริสต์ต้องรับความอับอายเมือ
่ ทรงปฏิบตั ภ
ิ ารกิจในโลก
นี้
ความอับอาย
พันธกิจของพระเยซูทท
ี่ าให้พระองค์ได้รบ
ั ความอับอาย
ถูกกล่าวถึงด้วยประโยคในหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ต่อไปนี้ว่า
[พระองค์] ทรงปฏิสนธิโ์ ดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ทรงกาเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี ทรงทนทุกข์ทรมาน
ในสมัยทีป
่ อนทิอสั ปิ ลาตปกครอง ทรงถูกตรึงทีก
่ างเขน แล้วมรณา
ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์ เสด็จลงสูแ
่ ดนมรณา
ในแต่ละพันธกิจเหล่านี้
เป็ นเหตุให้พระสิรข
ิ องพระบุตรพระเจ้าถูกบดบังและถูกซ่อนไว้
์ รี
และพระองค์เองยอมเผชิญกับความเจ็บปวดและถูกหยามศักดิศ
แต่ความจริงแล้วธรรมชาติความเป็ นพระเจ้าของพระบุตรนั้นไม่มีวน
ั เปลีย่ นแปลง
จึงไม่มีใครจะเหยียดหยาม ทาให้พระองค์รบ
ั ความอับอายได้อย่างแน่ นอน
้ นั้นจึงจากัดอยู่ทธ
ความอับอายทีเ่ กิดขึน
ี่ รรมชาติความเป็ นมนุษย์ของพระองค์เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากธรรมชาติความเป็ นามนุษย์ของพระองค์เป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์เอง
ความเป็ นพระเจ้าของพระองค์จงึ มีประสบการณ์ เต็มกับความอับอายนั้นด้วย
ในบทนี้ เราจะสรุปพันธกิจทีท
่ าให้พระเยซูได้รบ
ั ความอับอายภายใต้สองมิติ
คือ การมาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์และการทนทุกข์
เราจะเริม
่ ด้วยการทีพ
่ ระองค์มาบังเกิดเป็ นมนุษย์ในโลกนี้
การมาบังเกิดเป็ นมนุษย์
ในทางศาสนศาสตร์ “การมาบังเกิดเป็ นมนุษย์”
หมายถึงการทีพ
่ ระเยซูรบ
ั ธรรมชาติมนุษย์อย่างถาวร (คือ
ตัง้ แต่ประสูติจนสิน
้ พระชนม์) ตามตัวอักษร คานี้หมายความว่า “รับสภาพเนื้อหนัง”
ก็คือ ร่างกายมนุษย์ แต่จากทีเ่ ราทราบ คริสตศาสนศาสตร์ยืนยันตลอดมาว่า
พระเยซูมีจต
ิ วิญญาณมนุษย์ดว้ ย ดังนั้น
เมือ
่ เราพูดถึงการบังเกิดเป็ นมนุษย์ในมุมมองทางศาสนศาสตร์
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เราก็หมายถึงธรรมชาติมนุษย์อน
ั ครบถ้วนของพระเยซู
พระวจนะหลายตอนกล่าวถึงการทีพ
่ ระเยซูมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ เช่น ยอห์น 1:1, 14;
ฟิ ลิปปี 2:6-7; และ ฮีบรู 2:14-17
ยอห์น 1:1, 14 น่ าจะเป็ นทีม
่ าของคาว่า “การมาบังเกิดเป็ นมนุษย์”
ให้เราศึกษาคากล่าวของยอห์น ดังนี้ :
ในปฐมกาลพระวาทะทรงดารงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กบ
ั พระเจ้า
และพระวาทะทรงเป็ นพระเจ้า…
พระวาทะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์และประทับอยู่ทา่ มกลางเรา (ยอห์น
1:1, 14)
ให้สงั เกตว่า ยอห์นกล่าวว่าพระบุตรของพระเจ้า “ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์”
ประเด็นของยอห์นก็คือ พระเยซูรบ
ั ธรรมชาติมนุษย์อย่างแท้จริง
ซึ่งรวมถึงร่างกายมนุษย์แท้ ๆ ด้วย
ใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
พันธกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการทีพ
่ ระเยซูบงั เกิดเป็ นมนุษย์ก็คือ
การปฏิสนธิและการประสูตข
ิ องพระองค์
เราเคยพูดถึงสองเหตุการณ์ นี้ในแง่การกาเนิดของพระเยซู และได้แสดงให้เห็นว่า
สองเหตุการณ์ นี้พิสูจน์ความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ ณ จุดนี้
เราจะศึกษาสองเหตุการณ์ นี้อีกครัง้ หนึ่ง
แต่จากมุมมองของพันธกิจของพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์
พระเยซูปฏิบตั พ
ิ น
ั ธกิจสาเร็จอย่างไรในสองเหตุการณ์ นี้?
พระคัมภีร์อธิบายว่า
การบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระเยซูได้ทาให้พน
ั ธกิจสาเร็จอย่างน้อยสามประการ
คือหนึ่ง
เพื่อให้พระเจ้าองค์พระบุตรมีสท
ิ ธิตามธรรมบัญญัตท
ิ จี่ ะเป็ นกษัตริย์ในราชวงศ์ดาวิด
สอง
เพื่อให้พระองค์มีความเมตตาและความเห็นใจเพื่อนมนุษย์ในฐานะทีจ่ ะเป็ นมหาปุโรหิ
ตสูงสุด และสาม เพื่อให้พระเยซูสามารถเป็ นเครื่องบูชาลบล้างบาปของมนุษย์
ให้เราพิจารณาแต่ละประเด็นอย่างสังเขป
โดยเริม
่ จากการทีก
่ ษัตริย์ในราชวงศ์ดาวิดต้องเป็ นมนุษย์
ก่อนหน้านี้ เรากล่าวแล้วว่าพระเมสสิยาห์ตอ
้ งเป็ นมนุษย์
เพื่อพระเจ้าจะสามารถรักษาสัญญาทีพ
่ ระองค์กระทาแก่ดาวิด ดังนั้น
ในเวลานี้เราจะพิจารณาว่าพันธกิจของพระเยซูในการบังเกิดเป็ นมนุษย์
ทาให้พระองค์มีสท
ิ ธิในราชบัลลังก์ของดาวิดได้อย่างไร
แต่คาถามทีเ่ ราต้องใคร่ครวญก็คือ
สิทธิตามกฎหมายในการสืบราชบัลลังก์ของดาวิดนัน
้ ต้องเป็ นบุตรคนใดคนหนึ่งของด
าวิดเท่านั้น ดังนั้น พระเยซูจะอ้างสิทธิในการสืบราชบัลลังก์ของดาวิดได้
ก็ตอ
่ เมือ
่ พระองค์มีบด
ิ าทีเ่ ป็ นมนุษย์ผส
ู้ ืบเชื้อสายมาจากดาวิดเท่านั้น
ปัญหานี้ได้รบ
ั การแก้ไข เพราะว่าพระเยซูได้มาบังเกิดเป็ นมนุษย์โดยผ่าน
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มารีย์หญิงพรหมจารี ซึ่งได้หมัน
้ หมายกับโยเซฟ
และจากลาดับวงศ์ตระกูลของพระเยซูใน มัทธิว 1 และ ลูกา 3
เราก็ได้เห็นว่าโยเซฟเป็ นลูกหลานโดยตรงของดาวิดตามกฎหมาย ดังนั้น
เมือ
่ โยเซฟแต่งงานกับมารีย์และรับพระเยซูเป็ นบุตรชาย
พระเยซูก็สืบเชื้อสายจากโยเซฟตามกฎหมาย
ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเป็ นกษัตริย์พระเมสสิยาห์
การมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระเยซู
นอกจากทาให้พระเจ้าองค์พระบุตรมีสท
ิ ธิตามธรรมบัญญัตใิ นการเป็ นกษัตริย์ในราชว
งศ์ดาวิดแล้ว ยังทาให้พระองค์มีความเมตตาและความเห็นใจเพื่อนมนุษย์ในฐานะของ
มหาปุโรหิตสูงสุด ผูท
้ ี่จะช่วยเหลือประชากรของพระองค์อีกด้วย
พระคัมภีร์กล่าวว่า
การทีพ
่ ระเยซูมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ทาให้พระองค์ทรงเป็ นมหาปุโรหิตผูส
้
ามารถสัมผัสถึงความอ่อนแอของเราได้ หมายความว่า
พระองค์เป็ นมหาปุโรหิตผูท
้ รงประสิทธิภาพทีส
่ ุด
ซึ่งพระองค์ไม่อาจทรงเป็ นเช่นนั้นได้
ถ้าขาดสัมผัสกับประสบการณ์ การเป็ นมนุษย์ร่วมกับเราและทาเพื่อเรา
เราเห็นความจริงข้อนี้ผา่ นหลายสิง่ สิง่ หนึง่ ก็คือ
ในชีวต
ิ และประสบการณ์ ของพระองค์
พระเยซูตอ
้ งรับมือและประสบกับปัญหาของมนุษย์มากมายเหมือนเราใ
นโลกนี้ พระเจ้าผูท
้ รงสภาพมนุษย์ได้รบ
ั รูค
้ วามเจ็บปวดหัวใจ
ความโศกเศร้า ความผิดหวัง การถูกทรยศ และบาดแผล
ทีใ่ ครก็ตามทีอ
่ ยู่ในโลกแห่งความบาปนี้ก็ตอ
้ งเผชิญเหมือนกันทัง้ สิน
้
นี่ไม่ใช่สงิ่ ทีพ
่ ระองค์รบ
ั รูท
้ างทฤษฎี ไม่ใช่สงิ่ ทีพ
่ ระองค์ทรงยืนดูหา่ ง ๆ
จากก้นบึง้ ของอวกาศ จากอดีตอันขมุกขมัวของนิรน
ั ดร์กาล
และตัง้ สมมุตฐิ านเอาเอง
แต่นี่เป็ นสิง่ ทีพ
่ ระองค์เข้ามาในโลกนี้ในสภาพเนื้อหนัง
ในสภาพเลือดเนื้อทีอ
่ อ
่ นแอ และมีประสบการณ์ นี้ด้วยพระองค์เอง
—ดร. เจ ลิกอน ดันแคน ทีส
่ าม
18 ว่า:

ผูเ้ ขียนพระธรรมฮีบรูกล่าวถึงประเด็นการมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ ใน ฮีบรู 2:17[พระเยซู] จึงต้องเป็ นเหมือนกับพีน
่ ้องของพระองค์ทุกอย่าง
เพื่อจะได้ทรงเป็ นมหาปุโรหิตผูเ้ ปี่ ยมด้วยความเมตตาและความสัตย์ซื่อ
ในการรับใช้พระเจ้า…
เพราะพระองค์เองทรงทนทุกข์เมือ
่ ได้ทรงถูกลองใจ
พระองค์จงึ ทรงสามารถช่วยบรรดาผูท
้ ก
ี่ าลังถูกลองใจได้ (ฮีบรู 2:1718)
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การมาบังเกิดเป็ นมนุษย์
์ จี่ ะเป็ นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ดาวิด
นอกจากทาให้พระเยซูมีสท
ิ ธิท
และทาให้พระองค์มีประสบการณ์ กากรเป็ นมหาปุโรหิตผูท
้ รงประสิทธิภาพยิง่ แล้ว
การบังเกิดเป็ นมนุษย์ทาให้พระเยซูสามารถเป็ นเครือ
่ งบูชาเพื่อลบล้างบาปของมนุษยช
าติดว้ ย
เราได้ศก
ึ ษาในช่วงต้นของบทนี้ว่า พระเยซูตอ
้ งเป็ นมนุษย์เท่านั้น
จึงจะสามารถตายแทนมนุษย์ได้
แต่เหตุใดความเป็ นมนุษย์ของพระองค์จงึ เป็ นหัวใจของการลบล้างบาป? คาตอบก็คือ
พระเจ้าได้กาหนดโทษตายแก่มนุษย์เพราะความบาปของเขา
พระวจนะได้สอนเรือ
่ งนี้ใน ปฐมกาล 2:17; โรม 5:12 และ 6:23; ยากอบ 1:15
และอีกหลายที่ จากอาดัม ความบาปแพร่ไปในเผ่าพันธุ์มนุษย์ทง้ ั สิน
้
่
และนามาซึงบทลงโทษ คือความตายของมนุษยชาติ
นี่เป็ นเหตุผลทีม
่ นุษย์ผม
ู้ ีร่างกายและเลือดเนื้ อเท่านัน
้
จึงจะไถ่โทษตามเงือ
่ นไขของพระเจ้าได้
ลองฟังคาอธิบายของเปาโลเกีย่ วกับความเชื่อมโยงระหว่างความเป็ นมนุษย์ของ
พระเยซูกบ
ั ความรอดของเรา ใน โรม 5:15-19:
แต่ของประทานนั้นต่างจากการล่วงละเมิด
เพราะถ้าคนเป็ นอันมากตายเพราะการล่วงละเมิดของมนุษย์เพียงคนเดี
ยว
ยิง่ กว่านัน
้ สักเท่าใดพระคุณของพระเจ้าและของประทานโดยพระคุณ
ของพระเยซูคริสต์เพียงผูเ้ ดียวนั้นย่อมล้นไหลไปสูค
่ นเป็ นอันมาก!
…เพราะถ้าโดยการล่วงละเมิดของมนุษย์คนเดียวเป็ นเหตุให้ความตาย
ได้ครอบครองผ่านทางมนุษย์คนเดียว
ยิง่ กว่านัน
้ สักเท่าใดบรรดาผูท
้ ไี่ ด้รบ
ั พระคุณและของประทานแห่งความ
ชอบธรรมซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้อย่างมากล้นย่อมครอบครองในชี
วิต ผ่านทางมนุษย์คนเดียวคือพระเยซูคริสต์…
เพราะการไม่เชื่อฟังของมนุษย์คนเดียวทาให้คนเป็ นอันมากเป็ นคนบา
ปฉันใด
การเชื่อฟังของมนุษย์คนเดียวก็ทาให้คนเป็ นอันมากเป็ นผูช
้ อบธรรมฉั
นนั้น (โรม 5:15-19)
ครัง้ แล้วครัง้ เล่า
เปาโลยา้ เสมอว่าความชอบธรรมของพระเยซูในสภาพความเป็ นมนุษย์น้น
ั
เป็ นสิง่ ตรงกันข้ามกับอาดัม และเป็ นทางแก้ไขทางเดียวสาหรับความบาปของอาดัม
เปาโลประกาศชัดเจนว่า พระเยซูตอ
้ งรับสภาพมนุษย์เพื่อแก้ไขสิง่ ทีอ
่ าดัมทาผิด
พระองค์ตอ
้ งรับสภาพมนุษย์เพื่อรับการลงโทษทีพ
่ ระเจ้ากาหนดไว้สาหรับมนุษย์
และเพื่อนาความชอบธรรมไปสูม
่ นุษย์คนอืน
่ ๆ ด้วย
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บางทีพวกเราคริสเตียนอนุรกั ษ์ นิยม คริสเตียนนักประกาศ
ก็เน้นความเป็ นพระเจ้าของพระคริสต์เสียจนเราลืมไปว่า แท้จริงแล้ว
ความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ตา่ งหากทีช
่ ่วยเราให้รอด
เนื่องจากพระเยซูเสด็จมาในฐานะมนุษย์แท้คนหนึง่
พระองค์จงึ สามารถเจ็บปวดและตายแทนเรา เพื่อลบล้างบาปของเราได้
ด้วยเหตุผลนี้ ความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูจงึ เป็ นหัวใจของความรอด
—ดร. มาร์ค สเตราสส์
เมือ
่ เข้าใจการมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระเยซูแล้ว
ต่อไปเราจะสารวจการทนทุกข์ของพระองค์
ซึ่งเป็ นมิตท
ิ ส
ี่ องของพันธกิจทีต
่ อ
้ งรับความอับอายของพระองค์
ตามทีป
่ รากฎในหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
การทนทุกข์
ศัพท์ศาสนศาสตร์ คาว่า “การทนทุกข์” คือ Passion (มาจากคากรีก
Pascho) แปลว่า “เจ็บปวด”
คานี้หมายถึงความเจ็บปวดและการสิน
้ พระชนม์ของพระเยซู
ซึ่งเริม
่ ตัง้ แต่คืนทีพ
่ ระองค์ถูกจับกุม
การทนทุกข์ของพระเยซูปรากฏในหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ประโยคนี้ว่า
[พระองค์]ทรงทนทุกข์ทรมาน ในสมัยทีป
่ อนทิอสั ปิ ลาต ปกครอง
ทรงถูกตรึงทีก
่ างเขน แล้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์
เสด็จลงสูแ
่ ดนมรณา
คริสเตียนส่วนใหญ่คน
ุ้ เคยกับเรือ
่ งราวของการทีพ
่ ระเยซูถูกจับกุม ถูกทรมาน
และถูกตรึงบนกางเขน ดังนั้น เราจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดพวกนี้
แต่จะมุ่งศึกษาถึงเหตุผลทีพ
่ ระเยซูยอมให้พระองค์เองผ่านเหตุการณ์ เหล่านี้
เมือ
่ พูดถึงการทนทุกข์ของพระเยซู พระคัมภีร์อธิบายว่า
จาเป็ นทีพ
่ ระเยซูตอ
้ งเรียนรูท
้ จี่ ะเชื่อฟัง
และจาเป็ นทีพ
่ ระองค์จะต้องถูกมอบไว้กบ
ั พระเจ้าพระบิดา ตามทีเ่ ราพบใน ฮีบรู 5:8
[พระเยซู]เรียนรูท
้ จี่ ะเชื่อฟังจากความทุกข์ยากทีพ
่ ระองค์เผชิญ (ฮีบรู
5:8)
และเปาโลก็กล่าวใน 1 เปโตร 2:20-21 ว่า:
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แต่ถ้าท่านต้องทุกข์ยากเพราะทาดีและท่านยอมทนเอา
นี่เป็ นสิง่ น่ายกย่องต่อหน้าพระเจ้า
พระองค์ทรงเรียกพวกท่านมาสูส
่ ภาพการณ์ เช่นนี้
เพราะพระคริสต์ได้ทรงทนทุกข์เพื่อท่าน
ทรงวางแบบอย่างไว้ให้ทา่ นดาเนินตามรอยพระบาท (1 เปโตร 2:2021)
พระคริสต์ทาให้พระประสงค์ของพระบิดาสาเร็จโดยผ่านการถูกทรมาน
และมอบพระองค์เองไว้กบ
ั พระบิดา ด้วยการเชื่อฟังพระบิดาอย่างสมบูรณ์ แบบ
พระองค์ได้รบ
ั รางวัลนิรน
ั ดร์ นั่นคือ
รางวัลทีพ
่ ระองค์ประทานแก่เราด้วยความกรุณาในปัจจุบน
ั
ความทรมานของพระคริสต์ภายใต้ปีลาต ไม่ได้จบลงแค่น้น
ั
แต่ตอ
่ เนื่องไปจนถึงการสิน
้ พระชนม์บนกางเขน
ซึ่งคนทัง้ หลายต่างรูเ้ รือ
่ ง่ทพ
ี่ ระเยซูตอ
้ งรับความอับอายนี้เป็ นอย่างดีแล้ว
และเหตุผลสาคัญทีส
่ ุดก็คือ เพราะการสิน
้ พระชนม์นี้
ได้ลบล้างบาปของเราและช่วยให้เราได้รบ
ั ความรอด
การสิน
้ พระชนม์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อไถ่บาป
(ซึ่งเป็ นคาสอนทีพ
่ บตลอดพันธสัญญาใหม่) นั้นได้ผล
หากกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ
เพราะพระองค์ได้กลายเป็ นตัวแทนรับโทษของเรา “ตัวแทน” หมายถึง
พระองค์แทนทีเ่ รา “รับโทษ”
ก็คือการทีพ
่ ระองค์แทนทีเ่ ราในการเผชิญการพิพากษาหรือการถูกลงโ
ทษ
ซึ่งเราทุกคนสมควรได้รบ
ั เนื่องจากได้ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า
นี่คือโทษทีพ
่ ระเจ้าเตือนไว้แล้วว่าเราจะได้รบ
ั
เพราะเราได้ละเมิดกฎของพระองค์ ธรรมชาติของพระเจ้านั้น
์ องพระองค์ ความเป็ นจริงของพระองค์ก็คือ
เมือ
่ กล่าวถึงความบริสุทธิข
ทีใ่ ดมีบาป ทีน
่ น
้ ั ต้องมีการชาระ และหนทางแห่งความรอดอันวิเศษ
ปรีชาชาญ และเปี่ ยมด้วยความรักทีพ
่ ระเจ้าได้วางไว้
ก็คือการยกย้ายโทษทัณฑ์ออกจากบ่าอันเต็มไปด้วยความผิดของเรา
์ ราศจากมลทินขององค์พระบุตรผูม
ไปวางไว้บนบ่าอันบริสุทธิป
้ าบังเกิดเ
ป็ นมนุษย์ ด้วยพระบุตรนี้เอง
เป็ นผูท
้ าให้การถวายสัตว์ไร้ตาหนิเป็ นเครือ
่ งบูชา
ซึ่งบัญญัตไิ ว้ในพันธสัญญาเดิมนั้นได้สาเร็จสมบูรณ์
—ดร. เจ ไอ แพคเกอร์
บ่อยครัง้ ทีอ
่ คั รทูตเปาโลอธิบายการถูกตรึงบนกางเขนว่าเป็ นหัวใจของพระกิต
ติคุณ เราพบข้อความเหล่านี้ได้ใน โรม 6:6; 1 โครินธ์ 1:17-18; กาลาเทีย 6:14;
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และ โคโลสี 1:20 ให้เราดู กาลาเทีย 2:20-21 เป็ นตัวอย่าง
ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กบ
ั พระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าจึงไม่มีชีวต
ิ อยู่ตอ
่ ไป
พระคริสต์ตา่ งหากทรงมีชีวต
ิ อยู่ในข้าพเจ้า
ชีวต
ิ ที่ขา้ พเจ้าดาเนินอยู่ในกายนี้
ข้าพเจ้าดาเนินด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผูท
้ รงรักข้าพเจ้า
และประทานพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าไม่ได้ปด
ั พระคุณของพระเจ้าทิง้
เพราะถ้าความชอบธรรมสามารถได้มาโดยทางบทบัญญัติ
พระคริสต์ก็วายพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์! (กาลาเทีย 2:20-21)
การสิน
้ พระชนม์ของพระคริสต์เป็ นหัวใจแห่งพันธกิจทีท
่ าให้เราได้รบ
ั ความรอ
ด ด้วยเหตุนี้ การสิน
้ พระชนม์ของพระองค์จงึ เป็ นข้อเท็จจริง
เป็ นหัวใจของการประกาศพระกิตติคุณตลอดประวัตศ
ิ าสตร์
หลังจากพระเยซูถูกตรึง ร่างของพระองค์ก็ถูกฝังในอุโมงค์
โดยอยู่ในสภาพไร้ชีวต
ิ เป็ นเวลาสามวัน ในฐานะมนุษย์เต็มตัว
พระเยซูได้ประสบความตายตามปกติของมนุษย์ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
บันทึกข้อมูลต่อไปว่า พระองค์ “เสด็จลงสูแ
่ ดนมรณา” ในช่วงเวลานั้น
ร่างของพระเยซูยงั อยู่ในอุโมงค์ แต่จต
ิ วิญญาณของพระองค์ได้ลงไปสูแ
่ ดนผู้ตาย
เราต้องกล่าวตรงนี้ก่อนว่านักศาสนศาสตร์ยุคปัจจุบน
ั มากมายไม่ได้เห็นพ้องต้
องกันหมดเกีย่ วกับความหมายของวลีทวี่ ่า “พระองค์เสด็จลงสูแ
่ ดนมรณา”
หลายคริสตจักรในปัจจุบน
ั ได้ตีความหมายวลีนี้ว่า หมายถึงการทีพ
่ ระเยซูถูกฝังเท่านั้น
แต่อย่างไรก็ตามความหมายนี้ไม่ใช่สงิ่ ทีห
่ ลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตต้องการจะสือ
่
เหตุผลหนึ่งก็คือ หลักข้อเชื่อนี้กล่าวถึงทัง้ การทีพ
่ ระเยซูถูกฝัง
และพระองค์เสด็จลงสูแ
่ ดนมรณา ไม่ว่าจะพิจารณาอย่างไร
้ ตามลาดับตามบันทึกประวัตศ
สองวลีนี้ก็กล่าวถึงสองเหตุการณ์ ทต
ี่ า่ งกันและเกิดขึน
ิ าส
ตร์
อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ถึงแม้วลี “แดนมรณา” อาจหมายถึงแค่ “หลุมศพใต้ดน
ิ ”
แต่เมือ
่ พระคัมภีร์และงานเขียนโดยคริสตจักรยุคแรกใช้วลีนี้
แทบจะทุกครัง้ เป็ นการกล่าวถึงดินแดนเบื้องล่าง อันเป็ นที่ ๆ
วิญญาณคนตายถูกรวบรวมไว้ เราควรเข้าใจว่า
นี่คือความหมายหลักทีเ่ ข้าใจกันในคริสตจักรยุคแรก
คือความหมายทีค
่ ริสเตียนในกาลก่อนมีอยู่ในใจเมือ่ เขาใช้หรือได้ยน
ิ คาว่า
“แดนมรณา”
จากสองเหตุผลนี้ ก็จะเป็ นการดีทส
ี่ ุดทีส
่ รุปว่า หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
เจตนาทีจ่ ะสอนว่า จิตวิญญาณของพระเยซูได้ลงไปสูแ
่ ดนผูต
้ ายจริง ๆ
หลังจากการสิน
้ พระชนม์และก่อนการคืนพระชนม์ของพระองค์
แต่แดนมรณาดังกล่าวนี้ มีลกั ษณะอย่างไร?
ในโลกยุคโบราณ จักรวาลมักถูกบรรยายว่าเป็ นโครงสร้างแนวตัง้
โลกอันเป็ นที่ ๆ มนุษย์ดารงชีวต
ิ นั้น อยู่ตรงกลาง สวรรค์
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ซึ่งเป็ นอาณาจักรของพระเจ้าและบรรดาทูตสวรรค์ ถูกบรรยายว่าอยู่บนท้องฟ้ า
และภายใต้โลกนั้นคือดินแดนมืดมัวเบื้องล่าง เป็ นทีอ
่ ยู่ของวิญญาณของคนทีต
่ ายแล้ว
ในพันธสัญญาเดิมฉบับภาษาฮีบรู ดินแดนนี้ม ักถูกเรียกว่า “เชโอล” (Sheol)
ในพันธสัญญาใหม่ฉบับภาษากรีก รวมทัง้ พันธสัญญาเดิมฉบับแปลเป็ นภาษากรีก
สถานทีน
่ ี้ม ักถูกเรียกว่า “เฮดีส” (Hades)
พันธสัญญาเดิมกล่าวว่า จิตวิญญาณของทัง้ คนดีและคนเลวจะไปอยู่ที่ เฮดีส
เพื่อรอการพิพากษาในบัน
้ ปลาย แต่พน
ั ธสัญญาใหม่มกั ใช้ เฮดีส
เพื่อหมายถึงทีอ
่ ยู่ของจิตวิญญาณคนเลว เช่นในลูกา 10:15 อย่างไรก็ดี
อย่างน้อยพันธสัญญาใหม่ก็ยืนยันว่า ก่อนพระเยซูคืนพระชนม์
จิตวิญญาณของคนชอบธรรมก็อยู่ใน เฮดีส ทีช
่ ดั เจนทีส
่ ุดก็คือกิจการ 2:27-29
กล่าวถึงวิญญาณคนชอบธรรมคือกษัตริย์ดาวิด ว่าอยู่ใน เฮดีส ด้วย
ตรงนี้ เราไม่ได้หมายความว่าทุกคนใน เฮดีส หรือนรก
จะได้รบ
ั การปฏิบตั อ
ิ ย่างเท่าเทียม คาอุปมาของพระเยซูเรือ
่ งเศรษฐีกบ
ั ลาซารัส ใน
ลูกา 16:19-31
บอกชัดเจนว่ามีเหวลึกกัน
้ ระหว่างจิตวิญญาณของคนชั่วและจิตวิญญาณของคนชอบธ
รรม และในขณะทีค
่ นชั่วต้องเจ็บปวดทรมาน คนชอบธรรมก็ได้รบ
ั การปลอบประโลม
ในอุปมานี้ อับราฮัมอยู่ในสถานทีแ
่ ห่งการปลอบประโลม ด้วยเหตุนี้
นักศาสนศาสตร์จงึ มักเรียกฝั่งทีม
่ ีการปลอบประโลมว่า “ฝั่งของอับราฮัม” หรือ
“ทรวงของอับราฮัม” ตามตัวหนังสือ
เทอร์ทลั เลียน บิดาแห่งคริสตจักร ผูเ้ ขียนผลงานในต้นศตวรรษทีส
่ าม
แสดงออกถึงความเชื่อว่า เฮดีส แบ่งเป็ นสองส่วน ลองพิจารณาข้อความในบทที่ 17
ของหนังสือของท่าน “ว่าด้วยการทีก
่ ายคืนชีพ”:
กรณีของลาซารัส ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า
จิตวิญญาณจาต้องเผชิญทัง้ ความทรมาน และได้รบ
ั พระพรใน เฮดีส
นั้นได้
บิดาแห่งคริสตจักรชื่อ อิกเนเชียส ซึ่งเขียนผลงานใน คศ 107 กล่าวดังนี้ใน
“จดหมายถึงชาว ทราลเลียน” ว่า
เมือ
่ กล่าวถึงคนเหล่านั้นทีถ
่ ก
ู ฝังไว้
้ มาใหม่พร้อมกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ข้าพเจ้าหมายถึงคนทัง้ ปวงทีเ่ ป็ นขึน
เหตุว่า พระวจนะได้กล่าวว่า
“ร่างของวิสุทธิชนหลายคนทีต
่ ายแล้วก็ฟื้นคืนชีวต
ิ ”
และอุโมงค์ฝงั ศพเปิ ดออก แท้จริงแล้ว พระองค์เสด็จลงสู่ เฮดีส
โดยลาพัง แต่พระองค์เสด็จกลับออกมาโดยมีคนมากมายติดตามมาด้วย
และพระองค์ได้ทาลายสิง่ ทีแ
่ ยกเราจากพระเจ้า
ซึ่งมีมาตัง้ แต่วาระแรกเริม
่ ของโลกนัน
้ ให้สน
ิ้ ไปด้วย
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ดังนั้น เมือ
่ หลักข้อเชื่อฯ กล่าวว่า พระเยซูเสด็จลงสูแ
่ ดนมรณา
ความหมายทีน
่ ่าจะถูกต้องทีส
่ ุดก็คือ
จิตวิญญาณความเป็ นมนุษย์ของพระองค์เสด็จลงสู่ดน
ิ แดนอันเป็ นทีอ
่ ยู่ของวิญญาณที่ไ
ด้ออกจากร่างกายมา กล่าวอย่างเจาะจงก็คือ
พระองค์เสด็จไปสูพ
่ ื้นทีท
่ จี่ ด
ั เตรียมไว้สาหรับจิตวิญญาณของผู้ชอบธรรม
ไม่ใช่ไปยังพื้นทีท
่ ค
ี่ นชั่วรับการทรมาน การทีพ
่ ระเยซูใช้เวลาในพื้นทีแ
่ ดนมรณานี้
จาเป็ นต่อพันธกิจของพระองค์
เพราะเป็ นการกาหนดให้จต
ิ วิญญาณของพระองค์ตอ
้ งรับโทษตามกระบวนการยุตธิ รร
มของพระเจ้า และโทษนั้นคือความตายในฐานะมนุษย์
การทนทุกข์ของพระเยซูแสดงให้เราเห็นว่าการเป็ นมนุษย์ทแ
ี่ ท้จริงในโลกทีล่ ้ม
ลงในความบาปนัน
้ เป็ นอย่างไร
ถ้าแม้กระทั่งพระผูเ้ ป็ นเจ้าผูส
้ มบูรณ์ แบบของเรายังต้องเจ็บปวดเมือ
่ พระองค์ต่อต้านแ
ละลบล้างความบาป แน่นอนว่าเราผูไ้ ม่สมบูรณ์ ก็ตอ้ งรับความเจ็บปวดเหมือนกัน จริง
ๆ แล้ว ตามทีเ่ ปาโลเขียนไว้ใน 2 ทิโมธี 3:12 ความเจ็บปวดนั้น
เป็ นสิง่ ทีท
่ ุกคนทีแ
่ สวงหาชีวต
ิ ในพระเจ้าต้องเผชิญอย่างแน่ นอน
แต่พระวจนะก็สอนเราด้วยว่าเมือ
่ เราเจ็บปวด พระคริสต์ก็เจ็บปวดด้วย
หมายความว่าพระองค์เห็นใจในความเจ็บปวดของเรา
และเต็มใจทีจ่ ะปลอบประโลมเรา เปาโลสอนเราใน โคโลสี 1:24 ว่า ในทีส
่ ุด
การทนทุกข์ของพระคริสต์ผา่ นชีวต
ิ ของเรา ก็จะสมบูรณ์ เมือ
่ นั้น
พระองค์จะเสด็จกลับมาอย่างเต็มด้วยสง่าราศี และเราก็จะได้รบ
ั มรดกนิรน
ั ดร์ของเรา
ดังนั้น ความเจ็บปวดของเราจึงใช่ว่าจะปราศจากจุดประสงค์
แต่มน
ั เป็ นวิธีทพ
ี่ ระเจ้าใช้เพื่อให้ทุกสิง่ ทีท
่ รงสร้างได้รบ
ั การฟื้ นฟูอย่างสมบูรณ์
ทีเ่ ราได้ศก
ึ ษาไปคือพันธกิจแห่งความอับอายของพระเยซู
ต่อไปเราจะพิจารณาพันธกิจแห่งการได้รบ
ั ชูเกียรติ
เวลาทีพ
่ ระสิรส
ิ ูงสุดของพระองค์ถูกเปิ ดเผยอีกครัง้ หนึ่ง
การชูพระเกียรติ
เมือ
่ เราพูดถึงการทีพ
่ ระคริสต์ได้รบ
ั การชูพระเกียรติ
เราระลึกไว้ว่านี่เป็ นยิง่ กว่าการเปิ ดเผยสง่าราศีของพระองค์ทเี่ คยถูกบดบังไว้
โดยการรับความอับอาย ถูกเหยียดหยาม
พระบุตรก็ยงิ่ ได้รบ
ั สง่าราศีมากกว่าทีพ
่ ระองค์มีในตอนแรก
พระองค์กระทาพันธกิจทีพ
่ ระบิดาอวยพร และการเสียสละของพระองค์ก็ได้ไถ่มนุษย์
เพื่อมารับมรดก รวมทัง้ สิทธิทจี่ ะประทับบนบัลลังก์ในอาณาจักรของพระเจ้าได้
โดยผ่านพันธกิจเหล่านี้ คุณความดี ความคูค
่ วร
้
และสง่าราศีของพระบุตรยิง่ ประจักษ์ แจ้งมากขึน
ด้วยเหตุทพ
ี่ ระองค์ทรงรับความอับอายมาก่อน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
กล่าวถึงการทีพ
่ ระคริสต์ได้รบ
ั การชูพระเกียรติในประโยคต่อไปนี้
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้ มาจากความตาย
ในวันทีส
่ ามทรงเป็ นขึน
์ ส
้ สวรรค์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าผูท
พระองค์เสด็จขึน
้ รงฤทธิท
ี่ ุด
จากทีน
่ ่น
ั พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็ นและคนตาย
ธรรมชาติความเป็ นพระเจ้าของพระคริสต์น้น
ั ทรงพระเกียรติสูงส่งอย่างไม่เสือ
่
มคลายอยู่แล้ว โดยไม่มีวน
ั ตายหรือถูกถอดจากบัลลังก์ของพระองค์ในสวรรค์ได้
ดังนั้น
การชูพระเกียรติพระบุตรพระเจ้าจึงจากัดอยู่เฉพาะในธรรมชาติความเป็ นมนุษย์ของ
พระองค์เท่านั้น กระนั้นก็ตาม
เช่นเดียวกับประสบการณ์ อน
ื่ ของพระคริสต์ในธรรมชาติความเป็ นมนุษย์
สถานะความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ก็มีประสบการณ์ เต็มขนาดต่อการได้รบ
ั การชูพร
ะเกียรติดว้ ย
เราจะอภิปรายถึงการทีพ
่ ระคริสต์รบ
ั การชูพระเกียรติในสีป
่ ระเด็น คือ หนึ่ง
้ สูส
การทีพ
่ ระองค์คืนพระชนม์; สอง การทีพ
่ ระองค์เสด็จขึน
่ วรรค์; สาม
การทีพ
่ ระองค์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระบิดา; และสี่
การทีพ
่ ระองค์จะเสด็จมาพิพากษาในอนาคต
้ มาจากความตายในวันทีส
โดยเราจะเริม
่ จากการทีพ
่ ระองค์เป็ นขึน
่ าม
หลังจากถูกตรึงบนกางเขน
การคืนพระชนม์
คริสเตียนหลายคนอาจไม่ตระหนักว่า การทีพ
่ ระคริสต์คืนพระชนม์น้น
ั
สาคัญต่อความรอดของเราเท่ากับการทีพ
่ ระองค์สน
ิ้ พระชนม์ ด้วยเหตุนี้ 1 เปโตร
3:21 จึงกล่าวถึงการได้รบ
ั ความรอดโดยการคืนพระชนม์ของพระคริสต์
อยากให้เข้าใจว่า ความรอดของเราไม่ใช่เป็ นแค่สงิ่ ทีพ
่ ระคริสต์ได้ซื้อไว้เพื่อเรา
แล้วก็มอบเป็ นของขวัญให้เรา
แม้ว่าเรามักจะอธิบายเรือ
่ งความรอดในลักษณะนี้กต
็ าม
แต่หากจะกล่าวให้ถูกต้องก็คือ ความรอดนั้นเป็ นของขวัญทีพ
่ ระเยซูประทานแก่เรา
“โดยเราต้องเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์”
และนี่คือความหมายของคาว่า “ในพระคริสต์”
ทีเ่ ราได้ยน
ิ บ่อยครัง้ มากจากบรรดาจดหมายฝากในพันธสัญญาใหม่
เราได้รบ
ั การอภัยโดยผ่านการสิน
้ พระชนม์ของพระเยซูคริสต์
เพราะโดยการเป็ นหนึง่ เดียวกับพระองค์น้น
ั เราได้ตายกับพระองค์แล้วบนกางเขนนั้น
และเราได้รบ
ั ชีวต
ิ นิรน
ั ดร์
้ มาเพื่อรับชีวต
เพราะเราถูกทาให้เป็ นขึน
ิ ใหม่โดยผ่านการคืนพระชนม์ของพระองค์
พระวจนะกล่าวถึงกระบวนการนี้ใน โรม 6:3-11 และ 8:10-11; 2 โครินธ์ 5:14
และ 13:4; โคโลสี 2:11 และ 3:3; และอีกหลายตอน
ตัวอย่างหนึ่งคือคากล่าวของเปาโลใน โรม 6:4-5
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ฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กบ
ั พระองค์แล้วโดยการบัพติศมาเข้าในความตาย
้ จ
เพื่อว่าเราเองก็จะได้มีชีวต
ิ ใหม่เช่นเดียวกับทีท
่ รงให้พระคริสต์เป็ นขึน
ากตายโดยพระเกียรติสริ ข
ิ องพระบิดา
ถ้าเราได้มีสว่ นร่วมกับพระองค์ในการตายเหมือนพระองค์
้ จากตายเหมือนพระองค์ (โรม
แน่ นอนเราจะมีสว่ นร่วมในการเป็ นขึน
6:4-5)
้ มาจากความตายนั่น
กล่าวสัน
้ ๆ ก็คือ พันธกิจทีพ
่ ระเยซูกระทาโดยการเป็ นขึน
ทาให้เราแน่ ใจได้ว่าเราก็จะได้รบ
ั ชีวต
ิ ใหม่ฝ่ายวิญญาณเช่นกันเมือ
่ เราเชื่อในพระองค์
และในอนาคต เราจะได้รบ
ั กายทีค
่ ืนชีพและเต็มด้วยสิริ เช่นเดียวกับพระคริสต์
์ รี
ความหมายนี้ก็คือ พระองค์ได้รบ
ั การยกชู และเราก็จะได้รบ
ั การยกชู อย่างมีศกั ดิศ
เต็มด้วยเกียรติ และสง่าราศี
ในการสิน
้ พระชนม์ พระเยซูก็ไม่ได้อยู่ใต้อานาจของความบาปอีกต่อไป
ไม่มีใครเย้ายวน ทดลองคนตายได้
คนตายนั้นอยู่นอกเหนืออานาจของปี ศาจ
แต่บาปทาให้พระเยซูตอ
้ งเผชิญกับความตาย
ซึ่งเป็ นศัตรูตวั ฉกาจทีส
่ ุดของพระองค์
พระเจ้าจึงอนุญาตให้พระเยซูเผชิญความตาย
และในการเผชิญความตายนั้น พระเยซูก็ได้ชนะความตาย
ความจริงข้อนี้มีนยั ยะสาคัญยิง่ ต่อคนของพระองค์ ดังนั้น ใน วิวรณ์
้ มาจากความตาย
1:18 พระเยซู พระคริสต์ผท
ู้ รงสง่าราศี ผูเ้ ป็ นขึน
จึงประกาศว่า “เราเป็ นองค์ผด
ู้ ารงชีวต
ิ อยู่ เราตายแล้ว
และดูเถิดเรายังมีชีวต
ิ อยู่สืบ ๆ ไปเป็ นนิตย์!
และเราถือกุญแจแห่งความตายและแดนมรณา”
พระองค์ใช้กุญแจนั้นเพื่อออกจากแดนมรณา
แต่พระองค์ก็ยงั เก็บกุญแจนั้นไว้ เนื่องจากวันหนึ่ง
พระองค์จะใช้กุญแจเหล่านั้นเพื่อปลดปล่อยคนของพระองค์จากพันธะแ
ห่งความตาย
—ดร. นอกซ์ แชมบลิน
้ มา
การทีพ
่ ระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนและการทีพ
่ ระองค์เป็ นขึน
ไม่ได้เป็ นเพียงแค่หนทางทีเ่ ราได้รบ
ั การอภัยบาปหรือการลบล้างบาปเท่
านั้น แต่สงิ่ สาคัญและอาจจะสาคัญยิง่ กว่าอีกก็คือ
การคืนพระชนม์เป็ นการเริม
่ ต้นของยุคใหม่และยุคสุดท้ายของโลกนี้
การทรงสร้างใหม่ (ตามทีพ
่ ระคัมภีร์เรียก)
เริม
่ ต้นทีอ
่ ุโมงค์ฝงั ศพอันว่างเปล่านัน
้ ซึ่งเป็ นจุดศูนย์กลางใหม่
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หรือหัวใจสาคัญใหม่ อันเป็ นก้าวแรกสูป
่ ระวัตศ
ิ าสตร์บทใหม่
เรากาลังอยูใ่ นยุคสุดท้าย เนื่องจากการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
้
พระองค์ได้ทาให้ยุคสุดท้ายเริม
่ ต้นขึน
และความหวังสาหรับเราชาวคริสเตียนก็คือ สิง่ ทีไ่ ด้เริม
่ ต้นไปแล้วนั้น
จะเสร็จสมบูรณ์ เมือ
่ พระคริสต์เสด็จมาครัง้ ทีส
่ อง
ซึ่งพระวจนะของพระเจ้าเรียกว่า “การทรงสร้างใหม่” นั่นเอง
—ดร. โจนาธาน เพนนิงตัน
้ จากตายแล้ว การทีพ
นอกจากพันธกิจการเป็ นขึน
่ ระองค์เสด็จจากโลกสูส
่ วรรค์
ก็รวมอยู่ในเรือ
่ งทีพ
่ ระเยซูได้รบ
ั การเชิดชูพระเกียรติดว้ ย
้ สูส
การเสด็จขึน
่ วรรค์
้ สูส
้ สูส
การเสด็จขึน
่ วรรค์คือเหตุการณ์ ทพ
ี่ ระกายของพระเยซูถูกรับขึน
่ วรรค์สส
ี่ ิ
้ ไปบนท้องฟ้ า สูส
บวันหลังการคืนพระชนม์ พระองค์ก็ลอยขึน
่ วรรค์
้ สูส
ลูกาได้บรรยายถึงการเสด็จขึน
่ วรรค์ทง้ ั ใน ลูกา 24:50-51 และใน กิจการ
1:6-11
้ สูส
พันธกิจการเสด็จขึน
่ วรรค์ของพระเยซูได้ทาให้งานหลายอย่างทีพ
่ ระองค์ไม่
อยู่ในฐานะทีจ่ ะทาได้ขณะอยู่ในโลกสาเร็จลงได้ เช่น ยอห์น 14:2-3
้ ไปเตรียมสถานทีส
พระองค์สญ
ั ญากับสาวกว่าพระองค์จะเสด็จขึน
่ าหรับเขาในสวรรค์
และ ยอห์น 16:7
พระองค์อธิบายว่าพระองค์ยงั ไม่ถงึ เวลาทีจ่ ะส่งพระวิญญาณบริสุทธิล์ งมาเสริมกาลังคริ
้ สูส
สตจักรในการรับใช้ ตราบใดทีพ
่ ระองค์ยงั ไม่ได้เสด็จขึน
่ วรรค์
้ สูส
นอกจากนี้ พระเยซูจาเป็ นต้องเสด็จขึน
่ วรรค์เพื่อพันธกิจการชาระบาป
ซึ่งพระองค์ได้เริม
่ ต้นไว้บนกางเขนจะสาเร็จบริบูรณ์ ผูเ้ ขียนพระธรรม ฮีบรู
ยืนยันประเด็นนี้ในบทที่ 8 และ 9 สองบทนี้สรุปได้ว่า
ผูเ้ ขียนยืนยันว่าวิหารบนโลกนี้ก็คือแบบจาลองของวิหารในสวรรค์
และท่านยังเปรียบการทีพ
่ ระคริสต์ชาระบาปมนุษย์กบ
ั พิธีทม
ี่ หาปุโรหิตในโลกทาในวัน
ถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปประจาปี ซึ่งในพิธีน้น
ั
ปุโรหิตต้องนาเลือดของสัตวบูชาเข้าไปใน
อภิสุทธิสถาน ก่อนทีจ่ ะประพรมเลือดนั้นบนแท่นบูชา
อันเป็ นการขออภัยโทษสาหรับความบาปของมนุษย์ ทานองเดียวกัน
พระเยซูได้เข้าไปใน
อภิสุทธิสถานของพระวิหารทีแ
่ ท้จริงในสวรรค์
และชโลมแท่นบูชาด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง ซึ่งสิง่ นี้ทาให้การถวายเครือ
่ งบูชา
่
ซึงพระเยซูได้เริม
่ ต้นไว้บนกางเขนสาเร็จบริบูรณ์
ลองฟังคาอธิบายใน ฮีบรู 9:11-12 เรือ
่ งพันธกิจแห่งการชาระ
ซึ่งพระเยซูกระทาในสวรรค์
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เมือ
่ พระคริสต์ทรงมาในฐานะมหาปุโรหิต
พระองค์ทรงผ่านเข้าสูพ
่ ลับพลาทีย่ งิ่ ใหญ่กว่าและสมบูรณ์ กว่า
้ ด้วยมือมนุษย์
ซึ่งไม่ได้สร้างขึน
กล่าวคือไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของสิง่ ทีท
่ รงสร้างนี้…
พระองค์ทรงเข้าไปสูอ
่ ภิสุทธิสถานด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง
พระองค์ทรงกระทาเช่นนี้เพียงครัง้ เดียวเป็ นพอและได้การไถ่บาป
ชั่วนิรน
ั ดร์มา (ฮีบรู 9:11-12)
ยิง่ กว่านัน
้ ในฐานะมหาปุโรหิตของเราในสวรรค์
พระคริสต์ยงั คงวิงวอนเพื่อเราเสมอ และทูลขอการชาระเพื่อช่วยเราเมือ
่ เราทาบาป
นักศาสนศาสตร์นิยมเรียกพันธกิจทีพ
่ ระคริสต์กระทาต่อเนื่องในพระวิหารในสวรรค์ว่
า “วาระ” ของพระองค์ และ “วาระ” นี้เองเป็ นสิง่ ทีท
่ าให้ความรอดของเรามั่นคง ฮีบรู
7:24-25 อธิบาย “วาระ” ของพระองค์ดงั นี้:
แต่เพราะพระเยซูทรงพระชนม์อยู่เป็ นนิตย์จงึ ทรงเป็ นปุโรหิตถาวรนิรน
ั
ดร์ฉะนั้นพระองค์จงึ ทรงสามารถช่วยบรรดาผูท
้ ม
ี่ าถึงพระเจ้าโดยทางพ
ระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะพระองค์ทรงพระชนม์อยู่เสมอเพื่อทีจ่ ะทู
ลวิงวอน เพื่อเขาทัง้ หลาย (ฮีบรู 7:24-25)
เราได้เห็นแล้วว่า
้ สูส
การทีพ
่ ระเยซูเสด็จขึน
่ วรรค์เป็ นมิตส
ิ าคัญยิง่ ของภารกิจการไถ่ของพระองค์
หากปราศจากเหตุการณ์ นี้ เราจะไม่อาจรับความรอดได้
้ สูส
หลังจากเรียนรูเ้ รือ
่ งการคืนพระชนม์และการเสด็จขึน
่ วรรค์ของพระคริสต์แ
ล้ว เราก็พร้อมทีจ่ ะศึกษาการทีพ
่ ระองค์ประทับบนบัลลังก์ในสวรรค์ ณ
เบื้องขวาของพระเจ้าต่อไป
การประทับบนบัลลังก์
พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงการทีพ
่ ระเยซูประทับบนบัลลังก์ ณ
เบื้องขวาของพระบิดาในหลายต่อหลายแห่ง หลักการพื้นฐานก็คือ
พระเยซูทรงเป็ นกษัตริย์ผยู้ งิ่ ใหญ่ของเราในโลก และพระองค์มีราชบัลลังก์ในสวรรค์
อันอยู่ ณ เบื้องขวาของมหาราชบัลลังก์ของพระบิดา ในสภาพการณ์ นี้
พระบิดาคือมหากษัตริย์สูงสุด หรือ “เจ้าแห่งรัฐทัง้ ปวง” และพระบุตรคือมหาอุปราช
หรือ “เจ้าประเทศราช” ซึ่งปรนนิบตั พ
ิ ระองค์
ความสัมพันธ์นี้สะท้อนรูปแบบอาณาจักรต่าง ๆ ในโลกยุคโบราณ
ซึ่งมีเจ้าประเทศราชปกครองแคว้นต่าง ๆ
ของจักรวรรดิอน
ั ไพศาลและถวายบรรณาการและบริการรับใช้พระจักรพรรดิ
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ปกติแล้ว เมือ
่ เราคิดถึงความเป็ นกษัตริย์ของพระคริสต์
เราจะคิดว่าอะไรที่สูงส่ง ทีอ
่ ยู่เบื้องบน
และเนื่องจากตอนนี้พระเยซูประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าพระบิดา
พระองค์จงึ ทรงเป็ นกษัตริย์
แต่เราต้องจาไว้เช่นกันว่าพระเยซูได้รบ
ั การเทิดทูนในฐานะกษัตริย์เมือ
่
พระองค์เป็ นมนุษย์ดว้ ย ความหมายก็คือ
ด้วยธรรมชาติความเป็ นพระเจ้าของพระองค์
พระเยซูทรงเป็ นกษัตริย์ตลอดกาลอยู่แล้ว
พระเยซูทรงปกครองในฐานะประมุขเหนือทุกสิง่
แต่พระองค์ได้รบ
ั ราชอานาจทัง้ ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกเมือ
่ พระอง
ค์อยู่ในธรรมชาติความเป็ นมนุษย์ ดังนั้นพระเยซูผเู้ ป็ นบุตรดาวิด
จึงเป็ นตัวแทนของชนชาติอิสราเอล ประชากรของพระเจ้า
และบุตรดาวิด เช่นเดียวกับตัวดาวิดเองก็เป็ นเจ้าประเทศราช
เป็ นผูร้ บ
ั ใช้มหากษัตริย์สูงสุด นั่นคือ พระเจ้าพระบิดาในสวรรค์
—ดร. ริชาร์ด พแรตต์ จูเนียร์
ในข้อพระคัมภีร์ทก
ี่ ล่าวว่าพระเยซูเป็ นกษัตริย์
ยังถึงพระองค์ในฐานะปุโรหิตผูท
้ ูลขอต่อพระเจ้าเพื่อคนของพระองค์ อีกด้วย
สิง่ นี้ได้สะท้อนรูปแบบโลกสมัยโบราณเช่นกัน คือ
กษัตริย์มกั จะทาหน้าทีเ่ ป็ นปุโรหิตด้วย เช่น ในปฐมกาล 14 เมลคีเซเด็ค
เป็ นทัง้ ปุโรหิตและกษัตริย์ในเวลาเดียวกัน
เมือ
่ พระวจนะพูดถึงตาแหน่ งของพระเยซู ณ เบื้องขวาของพระบิดา
บางครัง้ ก็เน้นบทบาทของพระองค์ในฐานะกษัตริย์ทเี่ ป็ นพระเมสสิยาห์ เช่นใน กิจการ
2:30-36; เอเฟซัส 1:18-23; ฮีบรู 1:3-9; และ 1 เปโตร 3:21-22
แต่ในกรณีอน
ื่ ๆ
พระคัมภีร์จะเน้นบทบาทของพระเยซูในฐานะมหาปุโรหิตผูว้ งิ วอนต่อพระเจ้าเพื่อเรา
การย้าเช่นนี้พบได้ใน โรม 8:34 และ ฮีบรู 8:1 เป็ นต้น
แต่ทง้ ั สองกรณีก็มีความหมายเดียวกัน นั่นคือ พระเยซูมีอานาจ
และฤทธานุภาพเหนือทุกสิง่ ทีท
่ รงสร้าง
ซึ่งพระองค์ปกครองในนามของพระบิดา และในตาแหน่ งนี้
พระองค์นาความรอดมาสูม
่ นุษย์
และเป็ นหลักประกันว่าพระบิดาเฝ้ าดูอยู่ดว้ ยความโปรดปราน
้ สูส
หลังจากพระเยซูคืนพระชนม์ เสด็จขึน
่ วรรค์ และประทับ ณ
เบื้องขวาของพระบิดา หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ก็กล่าวถึงการพิพากษาทีพ
่ ระคริสต์จะกระทาในวันสุดท้าย
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การพิพากษา
เมือ
่ หลักข้อเชื่อฯ กล่าวว่าพระเยซูจะกลับมาเพื่อพิพากษา ความหมายก็คือ
พระองค์จะมาจากบัลลังก์ ณ เบื้องขวาของพระเจ้านั่นเอง หลักการนี้ก็คือ
พระเยซูเป็ นกษัตริย์ในสภาพมนุษย์ ผูอ
้ ยู่เหนือทุกสิ่งทีท
่ รงสร้าง และในฐานะกษัตริย์
พระองค์จะพิพากษาคนทัง้ ปวงทีไ่ ด้ละเมิดพระบัญญัตแ
ิ ละไม่เคารพความเป็ นกษัตริย์
และอาณาจักรของพระองค์ เราพบข้อความนี้ใน
ลูกา 22:30; กิจการ 17:31; และ 2 เธสะโลนิกา 1:5 และ 4:1
การพิพากษาครัง้ สุดท้ายจะกระทาแก่ทง้ ั คนเป็ นและคนตาย นั่นคือ
ทุกคนทีเ่ คยมีชีวต
ิ รวมทัง้ คนทีย่ งั มีชีวต
ิ อยู่เมือ
่ พระเยซูเสด็จกลับมา ทุกคาพูด
ความคิด และการกระทาของทุกคนจะถูกตัดสินจากมาตรฐานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
และความจริงทีน
่ ่ าสะพรึงกลัวก็คือ
มนุษย์ทุกคนจะถูกพิพากษาว่าผิดเพราะได้ทาบาปจริง และต้องรับโทษถึงตาย
ข่าวดีก็คือ ทุกคนทีไ่ ด้เป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์โดยความเชื่อ
จะผ่านการถูกพิพากษาไปแล้ว โดยพระเยซูได้สน
ิ้ พระชนม์เพื่อรับโทษแทน
์ ล้วโดยการคืนพระชนม์ของพระคริสต์ ดังนั้น
และเขาเหล่านั้นจะกลายเป็ นผูบ
้ ริสุทธิแ
ในการพิพากษา เขาจะได้รบ
ั พระพรและมรดกนิรน
ั ดร์
แต่ขา่ วร้ายสาหรับคนทีม
่ ไิ ด้อยู่ในพระคริสต์ก็คือ
เขาจะต้องแบกรับพระพิโรธเต็มขนาดของพระเจ้าไว้ในตัวของเขา
และจะถูกทิง้ ลงไปในนรกและอยู่ทน
ี่ ่น
ั ชั่วกัปชั่วกัลป์
ในยุคปัจจุบน
ั คาสอนเรือ
่ งการพิพากษาครัง้ สุดท้ายนั้น
ไม่เป็ นทีน
่ ิยมนัก แต่ขา้ พเจ้าก็คด
ิ ว่า
ไม่ได้มีอะไรเปลีย่ นจากเดิมมากนัก เพราะข้าพเจ้ามองว่า
ปกติมนุษย์เราก็ไม่คอ
่ ยสนใจเรือ
่ งการพิพากษาอยูแ
่ ล้ว
แต่ขา้ พเจ้าขอแย้งว่า
การประกาศถึงการพิพากษานั้นสาคัญยิง่ อย่างแน่นอน—
เราควรประกาศเลยว่ามีนรกนิรน
ั ดร์สาหรับคนทีไ่ ม่ได้มอบความไว้วาง
ใจในพระคริสต์
—ดร. ทอม ชไรเนอร์
เหตุผลหนึ่งทีเ่ ราพูดถึงนรกก็เพราะเรือ
่ งนี้เป็ นความจริง
และเราก็ไม่อาจหนีความจริงได้
แม้จะมีความจริงครึง่ เดียวแพร่หลายมากมาย
หรือแม้แต่จะมีความจริงเพียง 90 ส่วนจาก 100 ส่วนก็ตาม
แต่หากคุณจะประกาศอย่างดี ประกาศด้วยความจริง
คุณก็ตอ
้ งพูดถึงการพิพากษาในบัน
้ ปลาย
เราจึงจาเป็ นต้องพูดถึงเรือ
่ งนรก แน่ นอน
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สิง่ หนึ่งทีเ่ รารับรูเ้ กีย่ วกับนรกก็คือ
การเตือนเราให้รวู้ า่ ใครคือผูพ
้ ิพากษา ไม่ใช่ตวั เราเอง แต่เป็ นพระเจ้า
นรกเตือนเราเรือ
่ งความรับผิดชอบส่วนตัว เรื่องความเร่งด่วน
เรือ
่ งนิรน
ั ดรกาล และอีกหลายเรือ
่ งมากมายทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ
่ งนี้
หรือพูดง่าย ๆ ได้ว่า
เป็ นเรือ
่ งลาบากมากทีจ่ ะเข้าสูก
่ ารประกาศโดยไม่พด
ู ถึงนรก
เพราะจาเป็ นยิง่ ทีต
่ อ
้ งพูดถึงเรือ
่ งนรก แต่ขอให้จาไว้ว่า
เหตุผลใหญ่ทเี่ ราพูดถึงนรกก็เพราะเป็ นความจริง
และเราไม่ตอ
้ งการหนีความจริง
—ดร. แมทท์ ฟรีดแมน

สรุป
ในบทเรียนนี้ เราได้สารวจ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ในหัวข้อ
พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา เราได้พิจารณาความเป็ นพระเจ้าสมบูรณ์
รวมทัง้ ธรรมชาติความเป็ นพระเจ้าของพระองค์
และความสัมพันธ์ทพ
ี่ ระองค์มีกบ
ั อีกสองพระภาคในตรีเอกานุภาพ
เรายังได้สารวจความเป็ นมนุษย์สมบูรณ์
รวมทัง้ ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติความเป็ นพระเจ้าและธรรมชาติความเป็ นมนุษ
ย์ของพระองค์ เราได้สรุปพันธกิจของพระองค์
ตัง้ แต่จุดเริม
่ ต้นทีพ
่ ระองค์ได้รบ
ั ความอับอาย
จนถึงการทีพ
่ ระองค์ได้รบ
ั การเชิดชูพระเกียรติในทีส
่ ุด
เป็ นเรือ
่ งสาคัญอย่างยิง่ สาหรับผูท
้ เี่ รียกตัวเองว่าคริสเตียน
หรือใครก็ตามทีป
่ ราถนาจะเข้าใจคริสต์ศาสนา
ต้องมีความเข้าใจเกีย่ วกับพระภาคและพันธกิจของพระเยซูคริสต์อย่างลึกซึ้ง
พระเยซูเป็ นหัวใจ เป็ นศูนย์กลางคริสตศาสนาของเรา
พระองค์เป็ นผูท
้ ท
ี่ าให้เราแตกต่างจากระบบความเชื่ออืน
่ ๆ
พระองค์ทรงเป็ นศูนย์กลางของจักรวาล
ทรงเป็ นฐานแห่งความเคลือ
่ นไหวทุกอย่างในประวัตศ
ิ าสตร์ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า
ทรงเป็ นมหาปุโรหิต และทรงเป็ นมหากษัตริย์ของเรา
ยิง่ กว่านัน
้ ความรอดก็ขน
ึ้ อยู่กบ
ั การรูจ้ กั พระองค์ รักพระองค์
และมีชีวต
ิ เป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์เท่านั้น
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บิชอป แวน บี เกย์ตน
ั (ผูด
้ าเนินรายการ)
เป็ นอาจารย์และวิทยากรสอนพระคัมภีร์ผม
ู้ ีชื่อเสียงทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ ธรรม
และมหาวิทยาลัยทีโ่ ด่งดังหลายแห่งทั่วโลก
ท่านเคยทาหน้าทีเ่ ป็ นอนุศาสกทีส
่ านักงานทัณฑสถานกลางของสหรัฐฯเป็ นเวลา 4 ปี
และเคยอยู่ในคณะกรรมการบริหารของสถาบันศาสนาและนโยบาย สาธารณะ ณ
กรุงวอชิงตัน ดี ซี. ดร. เกย์ตน
ั จบการศึกษาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจาก
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมนานาชาติ (International Seminary)
ศาสนศึกษามหาบัณฑิตจาก วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมโลโกส (Logos Bible
College) ดุษฎีบณ
ั ฑิตด้านปรัชญาพระคริสต์ธรรมจาก มหาวิทยาลัยผูน
้ าคริสเตียน
(Christian Leadership University)
ศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมเฟธ (Faith Theological
Seminary) และดุษฎีบณ
ั ฑิตด้านการรับใช้จาก วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป
(Reformed Theological Seminary)
ท่านได้รบ
ั การเจิมตัง้ ให้เป็ นบิชอปในพิธีสืบทอดธรรมทูต (Apostolic Succession)
และปัจจุบน
ั ดารงตาแหน่ งอัครมุขนายกแห่ง สมาคมคริสตจักรสากล (International
Community of Christian Churches)
ซึ่งเป็ นองค์กรทีม
่ ุ่งมั่นในการสร้างเอกภาพให้แก่พระกายของพระคริสต์
ดร. พอล ชาง เป็ นศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักรจีน มอนเมาธ์ เมืองมิดเดิลทาวน์
รัฐนิวเจอร์ซีย์
ดร. นอกซ์ แชมบลิน (1935-2012) เป็ นศาสตราจารย์สาขาพันธสัญญาใหม่
ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary)
ดร. เจ ลิกอน ดันแคน ทีส
่ าม เป็ นอธิการบดีของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป
(Reformed Theological Seminary)
ดร. แมทท์ ฟรีดแมน เป็ นศาสตราจารย์สาขาการประกาศและการสร้างสาวก
ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมเวสลีย์
ดร. เดนนิส จอห์นสัน
เป็ นคณบดีฝ่ายวิชาการ และศาสตราจารย์สาขาศาสนศาสตร์เชิงปฏิบตั ิ
ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมเวสท์มน
ิ สเตอร์ แคลิฟอร์เนีย
ดร. คีธ จอห์นสัน ทาหน้าทีผ
่ อ
ู้ านวยการด้านศาสนศาสตร์ศก
ึ ษา
ให้กบ
ั พันธกิจการประกาศในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ขององค์กร แคมพัส
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ครูเสด ฟอร์ ไครสต์ (Campus Crusade for Christ)
และเป็ นศาสตราจารย์รบ
ั เชิญสาขาศาสนศาสตร์เชิงระบบ
ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป
ดร. โรเบิร์ต จี ลิสเตอร์
เป็ นรองศาสตราจารย์ดา้ นพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์
ทีว่ ท
ิ ยาลัยศาสนศาสตร์ทลั บอต
ดร. อัลเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ เป็ นอธิการบดีของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น
แบ๊บติสต์
ดร. เจ ไอ แพ็คเกอร์
เป็ นศาสตราจารย์ดา้ นศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวัตศ
ิ าสตร์ ทีว่ ท
ิ ยาลัยรีเจนท์
ในเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริตช
ิ โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
ท่านเดินทางเทศนาและบรรยายอย่างกว้างขวางในอังกฤษและอเมริกา
ดร. โจนาธาน เพนนิงตัน เป็ นรองศาสตราจารย์ดา้ นการตีความพันธสัญญาใหม่
และผูอ
้ านวยการการวิจยั ระดับปริญญาเอก ทีว่ ท
ิ ยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น
แบ๊ปติสต์
ดร. ริชาร์ด พแรตต์ จูเนียร์
เป็ นประธานของ องค์กร ผูร้ บ
ั ใช้แห่งสหัสวรรษทีส
่ าม (Third Millennium
Ministries) และศาสตราจารย์วุฒค
ิ ุณด้านพันธสัญญาเดิม
ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป วิทยาเขตออร์แลนโด
ดร. ทอม ชไรเนอร์ เป็ นศาสตราจารย์เกียรติยศ “เจมส์ บิวเคแนน แฮรริสน
ั ”
ด้านการตีความพันธสัญญาใหม่
และเป็ นรองคณบดีดา้ นพระคริสตธรรมคัมภีร์และการตีความ
ทีว่ ท
ิ ยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊ปติสต์
ดร. มาร์ค สเตราสส์ เป็ นศาสตราจารย์สาขาพันธสัญญาใหม่
ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมเบ็ธเอล ซาน ดิเอโก
ดร. เอริค เธอนเนส
เป็ นศาสตราจารย์ดา้ นพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศก
ึ ษาและศาสนศาสตร์
ทีว่ ท
ิ ยาลัยศาสนศาสตร์ทลั บอต มหาวิทยาลัยบิโอลา
และเป็ นประธานภาควิชาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศก
ึ ษาและศาสนศาสตร์
ดร. ดีเรค ดับเบิลยู เอช โธมัส
เป็ นศาสตราจารย์สาขาศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวัตศ
ิ าสตร์
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ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป ในแอตแลนตา
ดร. ปี เตอร์ วอล์คเกอร์ เป็ นศาสตราจารย์ดา้ นพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศก
ึ ษา
ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมทรินิตีเพื่อการรับใช้พระเจ้า
(อดีตเคยเป็ นอาจารย์ดา้ นพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษา และรองอาจารย์ใหญ่ร่วม
ของวิคลิฟฟ์ ฮอลล์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด)
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