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พระเยซูคริสต์

บทนา
ในช่วงกว่า 2,000 ปี ทีผ
่ ่านมา มีคนมากมายหลายพันล้านได้นมัสการ ติดตาม และประกาศ
พระกิตติคุณเรื่องพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ ซึ่งไม่เคยมีผู้ใดในประวัตศ
ิ าสตร์ทไี่ ด้รบ
ั การชื่นชม
อย่างกว้างขวางหรือมีอท
ิ ธิพลต่อสังคมได้มากเท่าพระองค์ ศิลปิ น นักดนตรี และนักเขียนต่างใช้
้ โดย
พระองค์เป็ นจุดเด่นในการสร้างงานศิลปะของตน หลายชาติพน
ั ธ์ หลายวัฒนธรรมถูกสร้างขึน
ใช้คาสอนของพระองค์เป็ นศูนย์กลาง ในหลายพื้นทีข
่ องโลก แม้ปฏิทน
ิ ก็นบ
ั จากเวลาทีพ
่ ระองค์
ประสูติ
แต่ถึงแม้จะเป็ นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง พระเยซูก็ยงั ตกเป็ นเป้ าการตรวจสอบอย่างเข้มข้น
นักวิชาการทุกแขนงค้นคว้าเกี่ยวกับพระองค์ พวกขี้สงสัยก็จบ
ั ผิดเพื่อพยายามทาลายความน่าเชื่อถือ
ของพระองค์ และผู้ตด
ิ ตามพระองค์ต่างศึกษาเกี่ยวกับพระองค์ในแง่มุมต่าง ๆ เท่าทีจ่ ะทาได้
ประเด็นก็คือ การเรียนรูเ้ กี่ยวกับพระเยซูน้น
ั สาคัญสาหรับทุกคน เพราะวันหนึ่ง เราต้องตอบ
คาถามว่า “พระเยซูคริสต์คือใคร?” คริสเตียนคงคุน
้ เคยกับคาตอบอยู่แล้ว เพราะเราได้กล่าวยืนยัน
มาตลอดหลายศตวรรษตามหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
นี่เป็ นบทเรียนทีส
่ ามในชุดหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต และบทนี้ชื่อว่า “พระเยซูคริสต์” ใน
บทนี้ เราจะให้ความสนใจกับข้อความแห่งศรัทธาทีป
่ ระกาศความเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระบุตรของ
พระเจ้า ซึ่งเป็ นพระภาคทีส
่ องของตรีเอกานุภาพ ข้อความดังกล่าวคือ:
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา [และพระผู้เป็ น
เจ้าของเรา] ทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ทรงกาเนิดจากมารีย์สาว
พรหมจารี ทรงทนทุกข์ทรมาน ในสมัยทีป
่ อนทิอสั ปิ ลาตปกครอง ทรงถูกตรึงที่
กางเขน แล้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์ เสด็จลงสู่แดนมรณา ในวันทีส
่ ามทรง
้ มาจากความตาย พระองค์เสด็จขึน
้ สวรรค์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าผู้
เป็ นขึน
์ ส
ทรงฤทธิท
ี่ ุด จากทีน
่ ่น
ั พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็ นและคนตาย
การสรุปสิง่ ทีห
่ ลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต กล่าวเกี่ยวกับพระเยซูน้น
ั อาจทาได้หลายวิธี แต่
เราจะเน้นใจความหลักสามประการทีเ่ ป็ นศูนย์กลางทางศาสนศาสตร์มาตลอดประวัตศ
ิ าสตร์ ประการ
ทีห
่ นึ่งคือ เทวสภาพ หรือความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ เราจะดูทธ
ี่ รรมชาติความเป็ นพระ
เจ้าของพระองค์และสัมพันธภาพของพระองค์กบ
ั อีกสองพระภาคในตรีเอกานุภาพ ประการทีส
่ องคือ
ความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ เราจะอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติความเป็ นพระเจ้าและ
ธรรมชาติความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ และประการทีส
่ ามคือพันธกิจของพระองค์ ไม่แค่พน
ั ธกิจที่
พระองค์กระทาในโลกเท่านั้น แต่รวมถึงหลังจากนั้นด้วย เราจะเริ่มด้วยความเป็ นพระเจ้าของพระ
เยซูคริสต์ ตามทีถ
่ ูกกล่าวถึงในหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต

เทวสภาพ
เมือ
่ เราพูดถึงเทวสภาพ หรือคาทีง่ ่ายกว่าก็คือ “ความเป็ นพระเจ้า” ของพระคริสต์ ก็
คือ การทีพ
่ ระองค์เป็ นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ เราก็กาลังกล่าวถึงคายอมรับอันเป็ น
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หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

หัวใจสาคัญในพันธสัญญาใหม่ว่าพระคริสต์คือผู้ใด ทีเ่ ราได้รบ
ั ทราบมาก็คือ
พระองค์เป็ นพระเจ้าโดยสมบูรณ์และเป็ นมนุษย์โดยสมบูรณ์เช่นกัน เมือ
่ ใดทีเ่ ราเริ่ม
ไม่ยอมรับสถานะใดสถานะหนึ่ง ก็เท่ากับเราไม่เชื่อในพระเยซูอีกต่อไป วิธีเดียวที่
เราสามารถอธิบายความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูได้ ก็คือจากการเปิ ดเผยของพระ
คัมภีร์อย่างไม่ผด
ิ เพี้ยน เราถูกสอนว่าพระคริสต์เป็ นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระ
ชนม์อยู่ นี่เป็ นความจริงพื้นฐานทีส
่ ุดทีค
่ ริสตจักรยุคแรกประกาศ และเราได้รบ
ั
ทราบจากอัครทูตเปาโล ตามทีท
่ ่านได้เขียนไว้ในหนังสือ โคโลสี เราจึงมั่นใจว่า
้
แท้จริงแล้ว พระเยซูเป็ นผู้ทรงอานาจเหนือทุกสิง่ ในพระองค์ ทุกสิง่ ถูกสร้างขึน
พระองค์ทรงยืนอยู่เหนืออานาจทัง้ ปวงซึ่งอยู่ใต้พระบาทของพระองค์ คุณสมบัติ
เช่นนี้มีในพระเจ้าเท่านัน
้ ถ้าตัดเรื่องนี้ออกไป พระกิตติคุณก็หมดความหมาย พระ
เยซูก็หมดความหมาย และคริสต์ศาสนาก็หมดความหมายด้วย
—ดร. อาร์ อัลเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต กล่าวถึงความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ว่า:
ข้าพเจ้าเชือ
่ วางใจในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา [และพระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเรา]
คริสเตียนตัง้ ใจใช้คาว่า “พระคริสต์” “พระบุตรของพระเจ้า” และ “พระผู้เป็ นเจ้า” เพื่อบอก
ถึงความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์มาตลอด
วัตถุประสงค์ของบทเรียนนี้คือ เราจะเน้นสองคาทีป
่ รากฎในหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
เพื่อเล็งถึงความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ ก่อนอืน
่ เราจะศึกษาการทีพ
่ ระเยซูเป็ น “พระบุตรของ
พระเจ้า” จากนั้น เราจะวิเคราะห์ความหมายของประโยคที่ว่าพระองค์เป็ น “องค์พระผู้เป็ นเจ้า” เรา
จะเริ่มด้วยความหมายของ “พระบุตรของพระเจ้า” ตามทีพ
่ ระคัมภีร์กล่าวถึงพระเยซู

พระบุตรของพระเจ้า
สิง่ แรกทีเ่ ราต้องเข้าใจเกี่ยวกับคาว่า “พระบุตรของพระเจ้า” ก็คือ บ่อยครัง้ ทีพ
่ ระคัมภีร์ใช้คา
นี้ในการกล่าวถึงสิง่ ทีไ่ ม่มีลกั ษณะใดเกี่ยวกับพระเจ้าเลย เช่น พวกทูตสวรรค์ถูกเรียกว่า “บุตรของ
พระเจ้า” ใน โยบ 1:6 และ 2:1 พระคัมภีร์ฉบับปัจจุบน
ั บางฉบับใช้คาว่า “ทูตสวรรค์” แทนคาว่า
“บุตรของพระเจ้า” แต่ในสองข้อความจาก โยบ นี้ จริง ๆ แล้วในภาษาฮีบรูกล่าวว่า “เบนาย ฮาเอ
โลฮิม” (Benay Haelohim) ซึ่งตามตัวอักษรแปลว่า “บุตรของพระเจ้า” ซึ่งเรายังพบคาลักษณะ
เดียวกันนี้อีกหลายครัง้ 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 ก็ถูกเรียกว่า “บุตรของพระเจ้า” ใน ลู
กา 3:38
และคริสเตียนทัง้ หลายย่อมรูว้ ่า ในพระวจนะของพระเจ้าหลายตอน ผู้เชื่อทีส
่ ตั ย์ซื่อต่อพระ
เจ้าถูกเรียกว่าเป็ นบุตรของพระองค์ เช่น ใน มัทธิว 5:9, 45; ลูกา 20:36; และ โรม 8:14, 19 เปา
โลกล่าวใน กาลาเทีย 3:26 ว่า:
ท่านทัง้ หลายล้วนเป็ นบุตรของพระเจ้าโดยความเชือ
่ ในพระเยซูคริสต์ (กาลาเทีย
3:26)

-2For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

บทที่ 3: พระเยซูคริสต์

หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

แต่ถ้าคาว่า “บุตรของพระเจ้า” ไม่ได้เจาะจงแปลว่าพระเยซูมีสถานะเป็ นพระเจ้าเท่านั้นแล้ว
ทาไมคริสตจักรต้องทาเรื่องนี้ให้เป็ นเรื่องใหญ่?
แต่เมือ
่ เราศึกษาพันธสัญญาใหม่ว่าได้กล่าวถึงพระเยซูอย่างไรแล้ว เราจึงจะเข้าใจชัดเจนว่า
พระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้าอย่างชัดเจน เป็ นเอกลักษณ์ อย่างทีไ่ ม่ใครเหมือน
จริง ๆ แล้ว หนึ่งในประเด็นทีพ
่ น
ั ธสัญญาใหม่เน้นมากทีส
่ ุด ก็คือ การทีพ
่ ระเยซูเป็ น
พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า นั่นคือ พระเยซูทรงมีคุณลักษณะเดียวกันกับ
คุณลักษณะทีบ
่ ่งบอกได้ว่าพระเจ้าคือใคร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พระเยซูทรงเป็ นพระ
เจ้าอย่างจริงแท้แน่นอน ส่วนเราเป็ นลูกของพระเจ้าโดยความสัมพันธ์ โดยการที่
พระเจ้ารับเราเป็ นลูก ไม่ใช่เพราะเรามีความเป็ นตัวตนร่วมกับพระเจ้า พระเยซูเป็ น
พระบุตร นิรน
ั ดร์ของพระเจ้า พระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้าตลอดมา
—ดร. ทอม ชไรเนอร์
ความเป็ นพระบุตรอันเป็ นเอกลักษณ์ของพระเยซูเห็นได้ชดั เจนเป็ นพิเศษในพระกิตติคุณ
ยอห์น บทที่ 1:1-18 เราได้อ่านถึงการทีพ
่ ระเยซูเป็ นพระวาทะ
นิรน
ั ดร์ของพระเจ้า ซึ่งแปลว่าพระเยซูทรงเป็ นทัง้ พระเจ้า และทรงเป็ นพระบุตรองค์เดียวที่
กาเนิดจากพระเจ้า เราได้พบคาตรัสของพระเยซูในยอห์น 8:18-23 ว่า ในฐานะพระบุตรของพระ
เจ้า พระองค์มาจากเบื้องบน ไม่ได้มาจากโลกนี้ และใน ยอห์น 10:30 พระเยซูก็ได้ทรงยืนยันอีกว่า
พระองค์เป็ นหนึ่งเดียวกับพระบิดา
แต่ข้อความทีย่ อห์นกล่าวชัดเจนทีส
่ ุดน่าจะเป็ น ยอห์น 5:18 ท่านกล่าวว่า:
[พระเยซู] ได้ตรัสว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาของพระองค์ดว้ ย อันเป็ นการกระทา
พระองค์เองให้เสมอกับพระเจ้า (ยอห์น 5:18)
ข้อความนี้บอกชัดเจนว่า เมือ
่ พระเยซูกล่าวถึงพระองค์เองว่าเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
พระองค์หมายความว่าพระองค์เท่าเทียมกับพระเจ้าพระบิดา ด้วยเหตุนี้ คริสเตียนจึงเข้าใจถูกต้องว่า
การทีพ
่ ระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้านั้น หมายความว่าพระองค์มีทง้ ั สถานภาพ
อันเป็ นเอกลักษณ์และสถานภาพพระเจ้าด้วย
ความเป็ นพระบุตรผู้มีสถานภาพพระเจ้าก็ถูกกล่าวถึงในพันธสัญญาใหม่หลายตอน เราอ่าน
พบใน โรม 1:3-4 และ 8:3 ซึ่งเปาโลสอนว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรผู้มีสถานภาพพระเจ้าตัง้ แต่ก่อน
พระองค์มาประสูตแ
ิ ล้ว ฮีบรู 1:1-3 ก็บอกว่า ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า พระเยซูทรงสร้าง
จักรวาลและเป็ นผู้สาแดงตัวตนของพระบิดาอย่างไม่ผด
ิ เพี้ยน ข้อพระวจนะเหล่านี้และอีกหลายข้อ
ระบุชดั ว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้าในลักษณะพิเศษ ซึ่งบอกชัดถึงพระลักษณะของพระเจ้า
อันเป็ นนิรน
ั ดร์ของพระองค์
การเน้นย้าว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรนิรน
ั ดร์ของพระเจ้าและมีสถานภาพพระเจ้า สะท้อน
ออกมาในหลักคาสอนเรื่อง ตรีเอกานุภาพ ซึ่งกล่าวว่า:
พระเจ้ามีสามพระภาค แต่เป็ นพระองค์เดียว
พันธสัญญาใหม่สอนว่าพระเยซูคือพระเจ้าพระบุตร หนึ่งในสามพระภาคของ ตรีเอกานุภาพ
แล้วสัมพันธภาพระหว่างพระเยซูกบ
ั พระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นอย่างไร?
เราได้อภิปรายกันในบทก่อน ๆ ว่า ตรีเอกานุภาพ ในมุมมองภววิทยานั้นเน้นเรื่องตัวตน
และการดารงอยู่ของพระเจ้า ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า พระคริสต์มีฤทธานุภาพและสง่าราศีเท่า
เทียมกับพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ ์ พระภาคทัง้ สาม แน่นอนว่ารวมถึงพระบุตร ไม่มีทส
ี่ น
ิ้ สุด
เป็ นนิรน
ั ดร์ และไม่มีวน
ั เปลี่ยนแปลง และแต่ละพระภาคมีพระลักษณะสาคัญของพระเจ้าร่วมกัน
เช่น ปัญญา ฤทธานุภาพ ความบริสุทธิ ์ ความยุตธิ รรม ความประเสริฐ และความจริง
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ในทางตรงกันข้าม เมือ
่ มอง ตรีเอกานุภาพ จากมุมมองเคหะวิทยา เราพิจารณาว่าทัง้ สาม
พระภาคของพระเจ้ามีปฏิสม
ั พันธ์กน
ั อย่างไร ในมุมมองนี้ แต่ละภาคมีความรับผิดชอบ ระดับอานาจ
และบทบาททีไ่ ด้รบ
ั แตกต่างกัน เช่น พระคริสต์เป็ นพระบุตรของพระบิดาตลอดมา และมีอานาจรอง
จากพระบิดา ลองฟังคาตรัสของพระเยซูในยอห์น 6:38 ซึ่งพระองค์กล่าวถึงการทีพ
่ ระองค์ยอมอยู่ใต้
โอวาทของพระบิดา
เพราะเราได้ลงมาจากสวรรค์มใิ ช่เพือ
่ ทาตามใจของเราเอง แต่เพื่อทาตามพระ
ประสงค์ของพระองค์ผท
ู้ รงส่งเรามา (ยอห์น 6:38)
และในยอห์น 8:28-29 พระองค์ก็ตรัสในทานองเดียวกัน
พระเยซูจงึ ตรัสว่า … ”พระบิดาของเราทรงสอนเราแล้ว ... พระองค์ผไู้ ด้ทรงส่งเรา
มาก็ทรงสถิตอยู่กบ
ั เรา พระบิดาไม่ได้ทรงทิง้ เราไว้ตามลาพัง เพราะว่าเราทาสิง่
เหล่านัน
้ ซึง่ เป็ นทีช
่ อบพระทัยพระองค์เสมอ” (ยอห์น 8:28-29)
ตลอดทัง้ พันธสัญญาใหม่ พระบุตรอยู่ภายใต้อานาจของพระบิดาเสมอ ระหว่างพระบุตรกับ
พระบิดา ไม่เคยมีความขัดแย้งใด ๆ เนื่องจากพระบุตรและพระบิดาเห็นพ้องต้องกันเสมอ โดยพระ
บิดามีตาแหน่งทีส
่ ูงกว่า
ในทานองเดียวกัน ในเคหะสัมพันธ์ของ ตรีเอกานุภาพ นั้น พระบุตรก็มีอานาจเหนือพระ
วิญญาณบริสุทธิ ์ ตัวอย่างหนึ่งคือคากล่าวของพระเยซูในยอห์น 15:26:
“ผูท
้ เี่ ราจะส่งมาหาท่านทัง้ หลายจากพระบิดา คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผูซ
้ งึ่
ทรงมาจากพระบิดา พระองค์นน
้ ั จะทรงเป็ นพยานถึงเรา” (ยอห์น 15:26)
์ ูกเรียกว่า
ในพระวจนะข้ออืน
่ เช่น โรม 8:9 และ 1 เปโตร 1:11 พระวิญญาณบริสุทธิถ
“พระวิญญาณของพระคริสต์” ซึ่งบ่งบอกว่า พระวิญญาณถูกส่งมาโดยพระคริสต์
สัมพันธภาพเหล่านี้สรุปอยู่ในรูปแบบทีก
่ าหนดให้พระบุตรเป็ นพระภาคทีส
่ องของ ตรีเอกานุ
ภาพ พระบุตรเป็ นพระภาคทีส
่ องใน ตรีเอกานุภาพเชิง
ภววิทยา เพราะพระองค์กาเนิดมาจากพระภาคทีห
่ นึ่ง ก็คือพระบิดา และพระองค์ได้
ประทานลมปราณให้เป็ นพระภาคทีส
่ าม ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ ์ พระบุตรเป็ นพระภาคทีส
่ องในตรี
เอกานุภาพเชิงเคหะวิทยา เพราะตาแหน่งของพระองค์อยู่ตรงกลาง โดยพระองค์เป็ นรองพระบิดา
แต่มีอานาจเหนือพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ในคริสตจักรยุคแรก การยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็ นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์เป็ นส่วนสาคัญ
ยิง่ ของความเชื่อคริสเตียน ผู้ทก
ี่ ล่าวยอมรับตาม หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต เมือ
่ รับบัพติศมา ก็ไม่
จาเป็ นต้องกล่าวยืนยันรายละเอียดปลีกย่อยทางศาสนศาสตร์ในประเด็นทีเ่ กี่ยวกับสัมพันธภาพ
ภายในของ
ตรีเอกานุภาพ แต่เขาจาเป็ นต้องประกาศความเป็ นพระเจ้าของพระคริสต์โดยไม่ลงั เล แม้ใน
ปัจจุบน
ั การยืนยันว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้าเทีย่ งแท้และสมบูรณ์ก็เป็ นเครื่องหมายของความเป็ นคริส
เตียนตามหลักพระคัมภีร์
เมือ
่ เราได้พิจารณาความสาคัญของคาว่า “พระบุตรของพระเจ้า” แล้ว เราก็พร้อมทีจ่ ะศึกษา
คาว่า “พระผู้เป็ นเจ้า” บ่งบอกถึงความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูอย่างไร

พระผูเ้ ป็ นเจ้า
พันธสัญญาใหม่เรียกพระเยซูว่า “พระผู้เป็ นเจ้า” คานี้แปลมาจากคาภาษากรีก “คูริออส”
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(Kurios) ซึ่งเป็ นคาทั่วไปทีห
่ มายความว่า “ผู้ปกครอง” หรือ “เจ้านาย” และยังถูกใช้เป็ นคาเรียกขาน
แบบสุภาพเช่นเดียวกับคาว่า “ท่าน” ในภาษาไทย ด้วยความหมายเช่นนี้ คาว่า คูริออส จึงมักถูกใช้
กับสามัญชนทั่วไป เช่น ใน มัทธิว 10:24; ลูกา 12:36-47; เอเฟซัส 6:5-9 และอีกหลายข้อ
แต่ในเวลาเดียวกัน พันธสัญญาใหม่ก็ใช้คาว่า คูริออส ในฐานะพระนามสาหรับพระเจ้า เช่น
ใน มัทธิว 11:25; ลูกา 1:16 กิจการ 2:39 และอีกหลายข้อ ในเมือ
่ คานี้มีความหมายกว้าง เหตุใด
เราจึงคิดว่าคานี้ในพันธสัญญาใหม่มีนยั ยะว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้า? เหตุใดเราจึงไม่คด
ิ ว่าคานี้อ้างอิง
ถึงอานาจหรือเกียรติยศของพระเยซูเพียงแค่ในโลกนี้เท่านั้น?
กุญแจสาคัญทีช
่ ่วยให้เราเข้าใจการใช้คาว่า คูริออส ในศาสนาคริสต์ คือ พันธ
สัญญาเดิม พระคัมภีร์พน
ั ธสัญญาเดิมนั้นถูกเขียนด้วยภาษาฮีบรู แต่เมือ
่ ประมาณ
สองศตวรรษก่อนพระเยซูประสูติ พระวจนะภาษาฮีบรูก็ถูกแปลมาเป็ นภาษากรีก
พระวจนะทีถ
่ ูกแปลครัง้ นี้เรียกว่า “เซปทูอาจินต์” (Septuagint) เมือ
่ ปราชญ์ชาวยิว
แปลพันธสัญญาเดิมเป็ นภาษากรีก เขาใช้คาว่า “คูริออส” ในภาษากรีกถึง 6,700
์ พ
ครัง้ เพื่อแปลพระนามศักดิส์ ท
ิ ธิท
ี่ ระเจ้าใช้เรียกพระองค์เองต่อหน้าประชากรของ
พระองค์ พระนามนั้นคือ ยาห์เวห์ บริบททางประวัตศ
ิ าสตร์นี้มีความสาคัญยิง่ ยวด
สาหรับความเข้าใจการทีพ
่ น
ั ธสัญญาใหม่ยอมรับความเป็ นเจ้านายของพระเยซู
ถึงแม้คาว่า “คูริออส” โดยตัวของมันเองแล้ว ไม่ได้สอ
ื่ ว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้า แต่
การใช้คานี้ตามบริบทของพันธสัญญาเดิมสือ
่ อย่างชัดเจนถึงความเป็ นพระเจ้าของ
พระเยซูคริสต์ในหลายข้อความ
—ดร. คีธ จอห์นสัน
พระวจนะตอนหนึ่งทีน
่ ่าอัศจรรย์ทส
ี่ ุดในพันธสัญญาใหม่ก็คือข้อทีก
่ ล่าวว่า “[ทุกคน]
จะคุกเข่าลงนมัสการพระนามของพระเยซู และทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือ
องค์พระผู้เป็ นเจ้า เพื่อเป็ นการถวายพระเกียรติสริ ิแด่พระเจ้าพระบิดา” (ฟิ ลิปปี 2)
และความจริงแล้ว ณ เวลานั้น เปาโลกาลังหยิบยกข้อความจากอิสยาห์ โดยข้อความ
นี้เป็ นบทเพลงสรรเสริญว่าทุกคนจะยอมรับว่าพระยาห์เวห์คือพระผู้เป็ นเจ้า ตอนนั้น
เปาโลตัง้ ใจอ้างอิงข้อพระวจนะจากพันธสัญญาเดิมและกล่าวว่าพระเยซูคริสต์
ต่างหากทีเ่ ป็ นพระผู้เป็ นเจ้า และในขณะนั้น เห็นได้ชดั ว่าพันธสัญญาใหม่กาลังบอก
ว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็ นเพียงเจ้านาย แต่พระองค์จะต้องได้รบ
ั การยอมรับใน
ฐานะพระผู้เป็ นเจ้าของอิสราเอล
—ดร. ปี เตอร์ วอล์คเกอร์
ลองฟังคาพูดของเปาโลใน โรม 10:9 และ 13:
คือว่าถ้าท่านจะยอมรับพระเยซูเจ้าด้วยปากของท่าน และจะเชือ
่ ในใจของท่านว่า
้
พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็ นขึนมาจากความตาย ท่านจะรอด ... ผูใ้ ดก็ตามที่
จะร้องออกพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็จะรอด (โรม 10:9 และ 13)
ในข้อ 13 เปาโลยกพระวจนะ โยเอล 2:32 เพื่อพิสูจน์ว่าทุกคนทีร่ อ
้ งเรียกพระนามของพระ
เยซูจะได้รบ
ั การช่วยให้รอด แต่ในพระธรรมโยเอลข้อนี้ พระนามของพระเจ้าในภาษาฮีบรูยุคพันธ
สัญญาเดิมคือ “ยาห์เวห์” อันเป็ นพระนามเฉพาะของพระเจ้า พูดง่าย ๆ ก็คือ เมือ
่ เปาโลกล่าวว่าพระ
เยซูเป็ นพระผู้เป็ นเจ้า ท่านหมายความว่าพระเยซูก็คือพระยาห์เวห์ พระเจ้าและองค์พระผู้เป็ นเจ้า
แห่งพันธสัญญาเดิมนั่นเอง
พระวจนะตอนอืน
่ ๆ ในพันธสัญญาใหม่ทยี่ ืนยันว่าพระเยซูมีสถานภาพเท่ากับพระเจ้าได้แก่
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มัทธิว 3; มาระโก 1; ลูกา 3; และ ยอห์น 1 พระวจนะทัง้ หมดนี้ล้วนกล่าวว่าพระเยซูคือพระผู้เป็ นเจ้า
ทีก
่ ล่าวถึงใน อิสยาห์ 40 ผู้ซึ่งยอห์นผู้ให้บพ
ั ติศมาได้เตรียมมรรคาให้ เรายังพบพลวัตแบบเดียวกัน
ใน ฮีบรู 1:10 ซึ่งพระเยซูเจ้าคือพระเจ้าทีพ
่ ระธรรม สดุดี 102:24-25 ประกาศว่าเป็ นผู้สร้างโลกนี้
พระวจนะทีก
่ ล่าวเช่นนี้มีอีกมากมาย
ตรงนี้ เราไม่ได้หมายความว่า ทุกครัง้ ทีบ
่ ุคคลในพันธสัญญาใหม่เรียกพระเยซูว่า “พระผู้
เป็ นเจ้า” เขาประกาศความเป็ นพระเจ้าของพระองค์เสมอ บางครัง้ เขาเพียงตัง้ ใจจะแสดงถึงความ
เป็ นมนุษย์ของพระองค์ แต่เมือ
่ คริสตจักรประกาศยอมรับอย่างเป็ นทางการว่าพระเยซูเป็ นพระผู้เป็ น
เจ้า เหมือนทีเ่ ราประกาศตามหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต เราก็กาลังยืนยันคาสอนในพระคัมภีร์ทวี่ ่า
พระเยซูเป็ นพระเจ้า และในฐานะพระเจ้า พระองค์ก็เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของ ตรีเอกานุภาพ โดย
ประกอบด้วยคุณลักษณะของพระเจ้าเหมือนกับพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ความเป็ นพระเจ้าของพระคริสต์มีนยั ยะสาคัญทุกด้านในชีวิตคริสเตียน เช่น เราต้องยอมรับ
และนมัสการพระเยซูเป็ นพระเจ้าในคาอธิษฐานและบทเพลงของเรา เราต้องอธิษฐานต่อพระองค์
เหมือนทีเ่ ราอธิษฐานต่อพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ ์ และเราสามารถวางใจอย่างเต็มทีใ่ นความ
ปลอดภัยทีเ่ ราได้รบ
ั เพราะความรอดของเรา เพราะเรารูว้ ่าพระเจ้าเองเป็ นผู้ไถ่เราจากความบาป
้ อยู่กบ
ประเด็นต่าง ๆ นี้ และคาถามอืน
่ ๆ เรื่องวิถีปฏิบตั ใิ นชีวิตคริสเตียน ล้วนขึน
ั ความเชื่อว่าพระ
เยซูเป็ นพระเจ้า
เมือ
่ เราเข้าใจความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูแล้ว เราก็พร้อมทีจ่ ะศึกษาต่อว่า หลักข้อเชื่อของ
อัครธรรมทูต ได้สะท้อนความเป็ นมนุษย์ของพระองค์อย่างไร

ความเป็ นมนุษย์
ในช่วงสองศตวรรษทีผ
่ ่านมา นักศาสนศาสตร์มากมายพร้อมใจยอมรับว่าพระเยซูเป็ น
มนุษย์ แต่ตง้ ั คาถามเกี่ยวกับความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ หากแต่ในศตวรรษแรก ๆ ของ
คริสตจักรผู้คนก็พร้อมใจตัง้ ข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ ปรัชญาทีม
่ ีอท
ิ ธิพลในยุค
นั้นทาให้คอ
่ นข้างง่ายทีค
่ นจะยอมรับว่าเทพสามารถ “แปลงกาย” เป็ นมนุษย์ได้ แต่การทีจ่ ะให้เขา
ยอมรับว่าเทพสามารถ “กลายเป็ น” มนุษย์ได้จริง ๆ นั้น ยากยิง่ นัก มนุษย์น้น
ั เป็ นตัวตนทีม
่ ีร่างกาย
และอารมณ์ ในความคาดหมายของคนเรานั้น พระเจ้าจะไม่มีวน
ั ยอมให้พระสิริและศักดิศ์ รีของ
พระองค์ต้องมัวหมองด้วยการรับธรรมชาติอน
ั ต่าทรามของมนุษย์ทเี่ ป็ นเนื้อหนัง แต่น่าเศร้า คริส
เตียนยุคปัจจุบน
ั มากมายลาบากใจทีจ่ ะเชื่อว่าพระเจ้าพระบุตรสามารถเสด็จมาในโลกและรับสภาพ
มนุษย์เต็มตัวได้ ซึ่งรวมถึงความอ่อนแอ ข้อจากัด และความบอบบางของมนุษย์
เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเป็ นมนุษย์เต็มตัว เราจะพิจารณาสามลักษณะของความเป็ น
มนุษย์ของพระองค์ หนึ่ง เราจะศึกษาประสบการณ์ของพระองค์ในฐานะมนุษย์ สอง เราจะอภิปราย
ตาแหน่งของพระองค์ในฐานะมนุษย์ และสาม เราจะกล่าวสัน
้ ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ของ
พระองค์ โดยดูว่าธรรมชาติมนุษย์น้น
ั สัมพันธ์กบ
ั ธรรมชาติความเป็ นพระเจ้าของพระองค์อย่างไร
เราเริ่มด้วยประสบการณ์มนุษย์ของพระองค์ ตามทีก
่ ล่าวถึงใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต

ประสบการณ์ มนุษย์
ประสบการณ์มากมายของพระเยซูพิสูจน์ว่าพระองค์เป็ นมนุ ษย์จริง ๆ เนื่องจากมนุษย์
เท่านั้นทีส
่ ามารถมีประสบการณ์เช่นนั้นได้ ลองฟังข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน หลักข้อเชื่อของอัคร
ธรรมทูต:
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[พระเยซู] ทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ทรงกาเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี
ทรงทนทุกข์ทรมาน ในสมัยทีป
่ อนทิอสั ปิ ลาตปกครอง ทรงถูกตรึงทีก
่ างเขน แล้ว
้ มา
มรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์ เสด็จลงสู่แดนมรณา ในวันทีส
่ ามทรงเป็ นขึน
จากความตาย
ประสบการณ์เหล่านี้ยืนยันความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์อย่างน้อยสีป
่ ระการ คือ การ
้ มาจากความตายของพระองค์ สิง่ แรกทีเ่ ราจะศึกษาคือ
กาเนิด ร่างกาย จิตวิญญาณ และการเป็ นขึน
การกาเนิดของพระองค์ ซึ่งรวมถึงการตัง้ ครรภ์และการกาเนิด

การกาเนิด
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต กล่าวถึงการกาเนิดของพระเยซูดงั นี้:
[พระเยซู] ทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ทรงกาเนิดจากมารีย์ สาวพรหมจารี
เราต้องยอมรับว่า มีรายละเอียดไม่ธรรมดาหลายประการเกี่ยวกับการตัง้ ครรภ์และการ
ประสูตข
ิ องพระเยซู ประการแรก พระเยซูปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ มิใช่โดยบิดาทีเ่ ป็ น
้ โดยปราศจากการล่วงล้าพรหมจรรย์ของมารดาของ
มนุษย์ และการปฏิสนธิของพระองค์เกิดขึน
พระองค์ เราจะศึกษารายละเอียดเหล่านี้เพิ่มเติมในตอนต่อ ๆ ไปของบทเรียนนี้ สาหรับตอนนี้ เราจะ
เน้นทีแ
่ นวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิสนธิและการเกิดในฐานะประสบการณ์สาคัญของมนุษย์
เมือ
่ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต กล่าวว่า พระเยซู “ทรงปฏิสนธิ” เจตนาก็เพื่อบอกว่าพระ
เยซูเริ่มต้นชีวิตในโลกเหมือนกับมนุษย์ทง้ ั หลายทั่วไป นับจากอาดัมและเอวา นั่นคือ เป็ นทารกน้อย
ในครรภ์ของมารดา พระวจนะของพระเจ้า เช่น มัทธิว 1:18; ลูกา 2:5-6; กาลาเทีย 4:4; และฮีบรู
10:5 ล้วนกล่าวว่าพระเจ้าก่อกาเนิดพระเยซูในครรภ์ของมารีย์ เช่นเดียวกับทีพ
่ ระองค์หล่อหลอม
ทารกทีเ่ ป็ นมนุษย์ทุกคน
ลูกา 1:34-37 บันทึกบทสนทนาระหว่างมารีย์และทูตสวรรค์กาเบรียล เกี่ยวกับการทีเ่ ธอ
ตัง้ ครรภ์ ดังนี้:
มารีย์กล่าวแก่ทูตสวรรค์นน
้ ั ว่า “สิง่ นี้จะเป็ นไปอย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้ายังไม่ได้
ร่วมกับชายคนใด” และทูตสวรรค์องค์นน
้ ั ตอบและกล่าวแก่เธอว่า “พระวิญญาณ
์
์
บริสท
ุ ธิจะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิเดชของผูส
้ ูงสุดจะปกคลุมเธอ ... เพราะว่า
สาหรับพระเจ้า ไม่มีสงิ่ หนึ่งสิง่ ใดซึง่ จะเป็ นไปไม่ได้” (ลูกา 1:34-37)
มารีย์เองรูด
้ ีว่าการปฏิสนธิทารกในวิธีนี้เป็ นไปได้โดยการอัศจรรย์เท่านั้น และการอัศจรรย์
ก็คือสิง่ ทีเ่ ธอได้รบ
ั
การปฏิสนธิอย่างมหัศจรรย์ของพระเยซูทาให้เรามั่นใจได้ว่า พระองค์เป็ นพระเจ้า
เต็มตัวเช่นเดียวกับทีเ่ ป็ นมนุษย์เต็มตัว โดยไม่ได้ทาให้พระองค์ขาดลักษณะอย่าง
ใดของมนุษย์เลย เป็ นความจริงทีก
่ ารปฏิสนธิของพระเยซูเป็ นสิง่ มหัศจรรย์ บางที
อาจเป็ นสิง่ มหัศจรรย์ทส
ี่ ุดสิ่งหนึ่งทีเ่ รารูจ้ กั ตลอดประวัตศ
ิ าสตร์แห่งการทรงไถ่ แต่
นับจากการปฏิสนธิของพระเยซู ช่วงทีพ
่ ระองค์เติบโตอยู่ในครรภ์ ก็เหมือนทารก
ทั่วไปทีเ่ ป็ นมนุษย์ การกาเนิดผ่านทางช่องคลอด ก็เป็ นกระบวนการเกิดปกติของ
มนุษย์ การทีพ
่ ระองค์ต้องพึ่งพามารดาของพระองค์ในด้านอาหารและการเลี้ยงดู
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หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

และทุกประสบการณ์ของพระองค์ ตัง้ แต่อาการน้ามูกไหลจนถึงการทีต
่ ้องเปลี่ยน
ผ้าอ้อมทุกวัน ล้วนเป็ นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ จริงอยู่ พระองค์เป็ นยิง่ กว่า
มนุษย์ แต่พระองค์ก็ไม่ได้ขาดความเป็ นมนุษย์แต่อย่างใด
—ดร. โรเบิร์ต จี ลิสเตอร์
บางครัง้ มีคนโต้แย้งว่าพระเยซูไม่สามารถเป็ นมนุษย์แท้จริงได้เพราะพระองค์ไม่มีบด
ิ าที่
เป็ นมนุษย์ แต่มนุษย์คแ
ู่ รกก็ไม่มีบด
ิ าเช่นเดียวกัน หรือมารดา ถ้าจะพูดให้ครบ เราอ่านพบในปฐม
้ มาจากดินบนโลกนี้ และเอวาก็ถูกสร้างจากซี่โครงของอาดัม ทัง้ สองคนจึง
กาล 2 ว่า อาดัมถูกปั้นขึน
ไม่มีพ่อหรือแม่ ทัง้ สองคนไม่ได้เกิดมาจากผู้หญิง แต่ทง้ ั คูก
่ ็เป็ นมนุษย์แท้เต็มตัว ในลักษณะเดียวกัน
พระเยซูก็เป็ นมนุษย์เต็มตัว ถึงแม้ว่าการปฏิสนธิของพระองค์จะไม่ธรรมดาอย่างสิน
้ เชิง
และตามทีเ่ รารูจ้ ากพระคัมภีร์ การเติบโตของพระเยซูในครรภ์ของมารีย์ก็เป็ นเหตุการณ์
ตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ ซึ่งนาไปสู่การประสูตข
ิ องพระองค์ พระองค์ไม่ได้ปรากฏตัวเหมือน
เนรมิต หรือเสด็จลงมาจากสวรรค์ทน
ั ทีทป
ี่ ระสูติ ตรงกันข้าม มัทธิว 1 และลูกา 2 กล่าวว่า การ
ตัง้ ครรภ์ของ
มารีย์น้น
ั ในช่วงแรกไม่มีใครรู้ แต่หลังจากนั้นครรภ์ก็เริ่มโตจนเห็นได้ชดั สิง่ นี้ทาให้โยเซฟ
คูห
่ มัน
้ ของเธอเริ่มตัง้ คาถามเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของเธอ จนกระทั่งพระเจ้าอธิบายความจริงแก่เขา
ในความฝัน ผลสุดท้ายก็คือ พระเยซูประสูตเิ ป็ นทารกทีเ่ ป็ นมนุษย์จริง ๆ
พระเยซูเป็ นมนุษย์สมบูรณ์และเต็มตัว การปฏิสนธิอย่างมหัศจรรย์ของพระคริสต์
ไม่ได้ทาให้ความเป็ นมนุษย์แท้ของพระองค์ลดน้อยลงแต่อย่างใด แท้จริงแล้ว พระ
เยซูแสดงความเป็ นมนุษย์ให้เราเห็น เพราะนั่นคือเจตนาของการปฏิสนธิอย่าง
มหัศจรรย์ เพื่อให้เราเห็นผ่านชีวิตของพระคริสต์ว่า เราสามารถเป็ นมนุษย์เต็มตัว
โดยไม่ได้เต็มไปด้วยความบาป นี่จะเป็ นลักษณะของเราเมื่อเราอยู่ในสวรรค์
—ดร. เอริค เธอนเนส
เมือ
่ ได้พิจารณาการกาเนิดของพระเยซูแล้ว เราก็พร้อมทีจ่ ะศึกษาว่า ร่างกายของพระองค์
ยืนยันความเป็ นมนุษย์สมบูรณ์ของพระองค์อย่างไร

ร่างกาย
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ประกาศเกี่ยวกับพระเยซูว่า:
[พระเยซู] ทรงทนทุกข์ทรมาน ในสมัยทีป
่ อนทิอสั ปิ ลาต ปกครอง ทรงถูกตรึงที่
กางเขน แล้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์
ในข้อความนี้ หลักข้อเชื่อนี้กล่าวถึงประสบการณ์บางอย่างทีพ
่ ระเยซูได้รบ
ั ซึ่งจะเป็ นไปได้ก็
ต่อเมือ
่ พระองค์เป็ นมนุษย์ทางกายภาพอย่างแท้จริงเท่านั้น
ในพระคัมภีร์ มัทธิว 27; มาระโก 15; ลูกา 23; และยอห์น 18–19 กล่าวถึงการทีพ
่ ระเยซู
ถูกจับกุมและตรึงบนกางเขน ภายใต้ปอนทิอสั ปิ ลาต พระเยซูถูกทรมานสารพัดวิธี พระองค์ถูกเฆีย่ น
ถูกบังคับให้สวมมงกุฎหนาม ถูกถ่มน้าลายรด ถูกเยาะเย้ย ถูกไม้ตีทศ
ี่ ีรษะครัง้ แล้วครัง้ เล่า และถูก
บังคับให้แบกไม้กางเขนของพระองค์ในบางช่วงของทางไปสู่แดนประหาร
การทีพ
่ ระเยซูทนทุกข์ ถูกตรึง สิน
้ พระชนม์ และถูกฝัง แสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็ นมนุษย์
แท้จริง โดยมีร่างกายทางกายภาพของมนุษย์ —ร่างกายทีเ่ ป็ นเนื้อหนังสามารถถูกทุบตี เลือดออก ถูก
ทหารทรมาน ล้มลงด้วยความเหนื่อย ถูกฆ่า และถูกฝังในอุโมงค์เมือ
่ จิตวิญญาณของพระองค์จากร่าง
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หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

ไปแล้ว

และการมีร่างกายมนุษย์จริง ๆ ก็เป็ นหัวใจสาคัญ ในเมือ
่ มนุษย์ได้ก้าวเข้าสู่ความบาป การ
ชาระมนุษย์จากความบาปต้องเป็ นไปโดยการทีร่ ่างกายทนทุกข์ทรมานจากการพิพากษาตามระบบ
ยุตธิ รรมของพระเจ้าเท่านั้น เราพบข้อความทีเ่ น้นเรื่องนี้ใน โรม 7:4; โคโลสี 1:21-22; และ ฮีบรู
10:10
เราลองดูตวั อย่างจาก ฮีบรู 2:14-17:
เนื่องด้วยว่าบุตรทัง้ หลายเป็ นผูม
้ ีสว่ นในเนื้อหนังและเลือดอยูแ
่ ล้ว พระองค์เองก็ได้
ทรงมีสว่ นในสิง่ เดียวกันนัน
้ เช่นกัน เพือ
่ โดยทางความตายพระองค์ ... กระทาให้
เกิดการคืนดีกน
ั เพราะเหตุบาปทัง้ หลายของประชาชน (ฮีบรู 2:14-17)
พระวจนะทีย่ กมากล่าวชัดเจนว่า พระเยซูต้องมีสภาพเลือดเนื้อ มีร่างกายอย่างมนุ ษย์
เพื่อทีจ่ ะรับโทษแทนเราได้
เมือ
่ เราเข้าใจการกาเนิดและร่างกายของพระเยซูแล้ว เราจะศึกษาการทีพ
่ ระวิญญาณของ
พระองค์ทาให้ธรรมชาติมนุ ษย์ของพระองค์สมบูรณ์

จิตวิญญาณ
พระวจนะกล่าวเสมอว่ามนุษย์ประกอบด้วยกายทีต
่ ้องตายอันเป็ นทีอ
่ ยู่ของจิตวิญญาณอันไม่
มีวน
ั 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 ที่
ต่างกันในตัวตนของเรา แต่มีพระวจนะประมาณ 200 ข้อทีค
่ าใดคาหนึ่งนี้ถูกใช้เพื่อหมายถึงตัวตน
ภายในทัง้ หมดของเราทีไ่ ม่ใช่ร่างกาย ดังนั้น จึงน่าจะสรุปได้ว่า ทัง้ คาว่า “จิต” และ “วิญญาณ”
หมายถึงความจริงพื้นฐานทีว่ ่า มนุษย์น้น
ั ประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ ๆ เท่านั้น คือ ร่างกาย และ จิต
วิญญาณ
ใน ลูกา 23:46 พระเยซูกล่าวถึง “จิต” หรือ “วิญญาณ” ของพระองค์เมือ
่ พระองค์กาลังจะ
สิน
้ พระชนม์ ให้เราฟังคาตรัสของพระองค์:
พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของ
พระองค์ (ลูกา 23:46)
เมือ
่ พระเยซูสน
ิ้ พระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์กล่าวชัดเจนว่าในขณะทีร่ ่างกายของ
พระองค์จะอยู่ในอุโมงค์ จิตวิญญาณของพระองค์ ซึ่งอยู่ในสภาพมนุษย์ จะอยู่ในพระหัตถ์ของพระ
เจ้าพระบิดา
เมือ
่ พูดถึงด้านวิญญาณของเรา จิตของเรานั้นเป็ นตัวตนแห่งการรับรู้ เมือ
่ ร่างกายของเรา
ตายลง จิตของเราจะออกจากร่างกายและดารงต่อไปในสภาพทีร่ บ
ั รูไ้ ด้อยู่ หลักข้อเชื่อของอัครธรรม
้ กับพระเยซูคริสต์เมือ
ทูตก็อธิบายว่าสิง่ เดียวกันนี้ได้เกิดขึน
่ พระองค์สน
ิ้ พระชนม์ โดยกล่าวว่า
“พระองค์ได้เสด็จลงสู่แดนมรณา”
ในทีน
่ ี้ หลักข้อเชื่อฯ กล่าวว่า เมือ
่ พระเยซูสน
ิ้ พระชนม์ จิตอันรับรูเ้ หตุและผลของพระองค์
ถูกแยกออกจากกาย ในขณะทีก
่ ายของพระองค์อยู่ในอุโมงค์ จิตวิญญาณของพระองค์เสด็จลงสู่แดน
้ แต่ ณ จุดนี้ เราต้องการอธิบาย
มรณา ต่อไปในบทเรียนนี้ เราจะศึกษาประโยคนี้อย่างลึกซึ้งยิง่ ขึน
ก่อนว่า ด้วยวลีทวี่ ่า พระเยซูเสด็จลงสู่แดนมรณา หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต กาลังยืนยันว่าพระ
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เยซูมีจิตวิญญาณมนุษย์จริง ๆ
สุดท้าย นอกจากยืนยันความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูโดยอ้างอิงถึงการกาเนิด ร่างกาย และ
จิตวิญญาณของพระองค์แล้ว หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ยังยืนยันถึงการคืนพระชนม์ด้วย ซึ่งเป็ น
เหตุการณ์ทจี่ ิตวิญญาณและร่างกายของพระองค์กลับมารวมเป็ นหนึ่งเดียวอีกครัง้

การคืนพระชนม์
การคืนพระชนม์พิสูจน์ว่าพระเยซูเป็ นมนุษย์อย่างแท้จริง เพราะเหตุการณ์นี้ยืนยันอีกครัง้ ว่า
การทีพ
่ ระองค์ดารงอยู่ในฐานะมนุษย์ทเี่ ต็มด้วยพระสิริน้น
ั เป็ นการทีร่ ่างกายและจิตวิญญาณมนุษย์
้ มาใหม่ และจิตวิญญาณ
แท้ของพระองค์กลับมารวมเป็ นหนึ่งอีกครั้ง วรกายของพระองค์เป็ นขึน
ความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ถูกนาเข้าไปอยู่ในร่างกายอันถูกทาให้มีสภาพสมบูรณ์ของพระองค์
้ มาของพระองค์มีความพิเศษในบางด้าน เนื่องจากพระกายนั้นเต็มด้วยสง่าราศี
จริงอยู่ กายทีเ่ ป็ นขึน
และจะไม่มีวน
ั ตายอีก แต่สงิ่ นี้ไม่ได้ทาให้เกิดการสูญเสียลักษณะทางกายภาพหรือความเป็ นมนุษย์
้ มาของพระองค์เป็ นผลแรก
แต่อย่างใด ตรงกันข้าม เราเห็นจาก 1 โครินธ์ 15 ทัง้ บท ว่ากายทีเ่ ป็ นขึน
ของการคืนชีพของผู้เชื่อ เมือ
่ เป็ นดังนี้ การคืนพระชนม์จึงแสดงให้เห็นว่าร่างกายมนุษย์ของเราจะ
เป็ นอย่างไรในอนาคต
ให้เราดูสงิ่ ทีเ่ ปาโลเขียนไว้ใน 1 โครินธ์ 15:20-23:
้ มาจากความตายแล้ว และได้ทรงกลายเป็ นผลแรกของคน
พระคริสต์ได้ทรงเป็ นขึน
ทัง้ หลายทีไ่ ด้ลว่ งหลับไปแล้วนัน
้ เพราะว่าโดยมนุษย์คนหนึ่ง ความตายได้อบ
ุ ตั ข
ิ น
ึ้
้ มาจากความตายก็ได้อบ
ฉันใด โดยมนุษย์ผห
ู้ นึ่งการเป็ นขึน
ุ ตั ข
ิ น
ึ้ ด้วยฉันนัน
้ ... แต่
ทุกคนตามลาดับของตนเอง คือพระคริสต์ทรงเป็ นผลแรก แล้วภายหลังคนทัง้ หลาย
ทีเ่ ป็ นของพระคริสต์ในการเสด็จมาของพระองค์ (1 โครินธ์ 15:20-23)
้ ฉันใด พระเยซูก็เป็ นมนุษย์คนแรกทีถ
อาดัมเป็ นมนุษย์คนแรกทีถ
่ ูกสร้างขึน
่ ูกชุบให้เป็ น
้ มาพร้อมกับร่างกายทีเ่ ต็มด้วยสง่าราศีฉน
้ มาจากความตาย
ขึน
ั นั้น ก่อนพระเยซู ก็เคยมีคนถูกชุบขึน
บางคนก็โดยพระเยซูเอง เอโนค และ
้ ไปสู่สวรรค์ทง้ ั ตัวโดยไม่ผ่านความตายด้วยซ้า แต่ก็ไม่มีใครเคยได้รบ
เอลียาห์ถูกรับขึน
ั
ร่างกายอมตะอันเต็มด้วยสง่าราศีเหมือนพระเยซู
แต่ถึงแม้พระกายของพระเยซูจะเต็มด้วยสง่าราศี ก็ยงั เป็ นกายมนุษย์เต็มตัวเช่นเดียวกับที่
เราจะยังคงเป็ นมนุษย์เต็มตัวหลังจากพระเจ้ามอบกายใหม่ให้เราในวาระสาคัญทีก
่ ายคืนชีพ
พระองค์เป็ นทารกจริง ๆ พระองค์พึ่งพาพระมารดาอย่างสิ้นเชิงเมือ
่ เป็ นทารก
้ —ลูกากล่าวว่าพระองค์เจริญขึน
้ ในด้านสติปญ
พระองค์เติบโตขึน
ั ญา ในด้านวุฒิ
ภาวะ และเป็ นทีโ่ ปรดปรานของพระเจ้าและมนุษย์ เราได้เรียนรูว้ ่าพระองค์ผ่าน
ประสบการณ์ความหิวและความกระหายเช่นเดียวกับเรา และบนไม้กางเขนทีเ่ นิน
โกละโกธา พระองค์ประสบกับความตายเช่นเดียวกับมนุษย์คนอืน
่ ๆ แต่สงิ่ ทีพ
่ ิเศษ
กว่า คือ พระองค์มไิ ด้เป็ นมนุษย์เต็มตัวเท่านั้น แต่พระองค์เป็ นพระเจ้าเต็มตัว
เช่นกัน ความจริงก็คือพระเยซูไม่ได้มีเพียงสภาพมนุษย์ทแ
ี่ ท้จริงเท่านั้น แต่
พระองค์มีสภาพมนุษย์ทถ
ี่ ูกทาให้สมบูรณ์
—ดร. อัลเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์
เราได้ศก
ึ ษาประสบการณ์ความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูแล้ว จากนี้ เราจะศึกษาตาแหน่งของ
พระองค์ในฐานะมนุษย์ ตามทีก
่ ล่าวถึงใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ตาแหน่งนั้นคือ “พระคริสต์”
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ตาแหน่ ง
ตาแหน่งของพระเยซูอยู่ในประโยคต่อไปนี้จากหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
คริสเตียนยุคปัจจุบน
ั หลายคนไม่รวู้ ่าคาว่า “พระคริสต์” จริง ๆ แล้วเป็ นคาเรียกตาแหน่งของ
พระเยซู ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพระนามของพระองค์ ในบริบทนี้ คาว่า “พระคริสต์” คล้ายคลึงกับคาว่า
“กษัตริย์” หรือ “ผู้พิพากษา”
เราจะศึกษาตาแหน่งของพระเยซูในสองส่วน หนึ่ง เราจะสารวจภูมห
ิ ลังในพันธสัญญาเดิม
เกี่ยวกับตาแหน่งทีเ่ รียกว่า “พระคริสต์” และสอง เราจะอธิบายว่า การทีพ
่ ระเยซูปฏิบตั ภ
ิ ารกิจสาเร็จ
ตามตาแหน่งของพระองค์น้น
ั เกี่ยวข้องกับความเป็ นมนุษย์ขององค์พระผู้เป็ นเจ้าของเราอย่างไร เรา
จะเริ่มด้วยการศึกษาภูมิหลังในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับตาแหน่ง “พระคริสต์”

ภูมห
ิ ลังในพันธสัญญาเดิม
คาว่า “พระคริสต์” มาจากคาภาษาอังกฤษ “ไครสต์” ซึ่งแปลมาจากคาภาษากรีก “คริสโตส”
คาว่า “คริสโตส” ก็ถูกแปลมาอีกต่อหนึ่งจากคาว่า “มาฌิอคั ” ในภาษาฮีบรูในยุคพันธสัญญาเดิม ซึ่ง
เป็ นทีม
่ าของคาว่า “เมสสิยาห์” แปลว่า “ผู้ได้รบ
ั การเจิม”
ในยุคพันธสัญญาเดิม คาว่า “ผู้ได้รบ
ั การเจิม” เป็ นคากว้างๆทีส
่ ามารถใช้กบ
ั ใครก็ได้ทพ
ี่ ระ
เจ้าแต่งตัง้ ให้รบ
ั ใช้พระองค์ในฐานะพิเศษใด ๆ ก็ได้ เช่น พงศาวดาร 16:22 ระบุว่าผู้เผยพระวจนะ
ก็เป็ นผู้ได้รบ
ั การเจิม เลวีนิติ 4:3, 5, 16 กล่าวถึงปุโรหิตผู้ได้รบ
ั การเจิม และใน 1 ซามูเอล 26:9,
11, 16 ดาวิดกล่าวถึงซาอูลว่าเป็ นผู้ทพ
ี่ ระเจ้าทรงเจิม เพราะซาอูลเป็ นกษัตริย์ของอิสราเอล
ลองฟัง เลวีนิติ 21:10-12 บรรยายขัน
้ ตอนการเจิมตัง้ มหาปุโรหิต:
ผูท
้ เี่ ป็ นมหาปุโรหิตในท่ามกลางพวกพีน
่ ้องของเขา ผูถ
้ ูกเจิมศีรษะด้วยน้ามัน และผู้
ทีไ่ ด้รบ
ั การถวายตัวไว้ทจี่ ะสวมเครือ
่ งยศต่าง ๆ อย่าปล่อยผมบนศีรษะของเขา หรือ
ฉี กเสือ
้ ผ้าของเขา ... เพราะว่ามงกุฎแห่งน้ามันเจิมของพระเจ้าของเขาอยูบ
่ นตัวเขา
เราคือพระเยโฮวาห์ (เลวีนิติ 21:10-12)
เราจะเห็นได้ว่า พิธีการเจิมเป็ นการอุทศ
ิ บุคคลเพื่อการรับใช้พระเจ้า
โอกาสหนึ่งทีส
่ าคัญทีส
่ ุดทีใ่ ช้คาว่า “ผู้ได้รบ
ั การเจิม” ในพันธสัญญาเดิมนั้นเกี่ยวข้องกับการ
เจิมทายาทของดาวิดให้เป็ นกษัตริย์เหนืออิสราเอล
และยูดาห์ โดยเราเห็นได้ใน สดุดี 89:38, 51; สดุดี 132:10, 17;
และ 2 พงศาวดาร 6:42 ในช่วงชีวิตของดาวิด พระเจ้าได้ทาพันธสัญญากับท่าน โดยสัญญา
ว่าจะสถาปนาอาณาจักรทีไ่ ม่มีวน
ั ล่มสลายในโลกนี้ภายใต้การนาของกษัตริย์ซึ่งเป็ นทายาทคนหนึ่ง
ของดาวิด สดุดี 89:3-4 สรุปพันธสัญญาของพระเจ้ากับดาวิดในลักษณะนี้ :
พระองค์ตรัสว่า “เราได้กระทาพันธส ัญญากับผูซ
้ งึ่ เราเลือกสรร เราได้ปฏิญาณต่อดา
วิดผู้รบ
ั ใช้ของเราว่า ‘เราจะสถาปนาวงศ์วานของเจ้าตลอดไป และให้บ ลั ลังก์ของเจ้า
ยืนยงอยูท
่ ุกชั่ วอายุ’” (สดุดี 89:3-4)
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แน่นอน เราคงสงสัยว่าเหตุใดทายาทของดาวิดจึงสูญเสียราชบัลลังก์ ในเมือ
่ พระเจ้าได้
สัญญาไว้แล้วว่าเขาจะได้สืบทอด คาตอบก็คือ พระพรทีพ
่ ระเจ้าสัญญาจะประทานตามพันธสัญญา
นั้น ตัง้ อยู่บนเงื่อนไขทีว่ ่ารัชทายาททุกคนของดาวิดต้องเชื่อฟังพระเจ้า เงื่อนไขนี้ถูกประกาศอย่าง
ชัดแจ้งใน 2 พงศาวดาร 6:16; สดุดี 89:30-32; และ สดุดี 132:12 ดังนั้น เมือ
่ ลูกหลานของดาวิด
กบฏต่อพระเจ้า พวกเขาจึงสูญเสียราชบัลลังก์
ยกตัวอย่างเช่น ในปี 922 ก่อนคริสตกาล ในรัชสมัยของเรโหโบอัม หลานชายของดาวิด มี
10 เผ่าทีถ
่ ูกแยกออกจากราชวงศ์ของดาวิดและถูกมอบให้เยโรโบอัม เราอ่านพบเหตุการณ์นี้ใน 1
พงศ์กษัตริย์ 11–12 เผ่าทีต
่ ด
ิ ตามเยโรโบอัมกลายมาเป็ นทีร่ จู้ กั ในชื่ออาณาจักรอิสราเอล ส่วนเผ่าที่
เหลือทีต
่ ด
ิ ตามเรโหโบอัมกลายมาเป็ นทีร่ จู้ กั ในชื่ออาณาจักรยูดาห์
หลังจากนั้น ประมาณปี 587 ก่อนคริสตกาล แม้แต่อาณาจักรยูดาห์เองก็ถูกเรียกคืนไปจาก
พงษ์ พน
ั ธ์ของดาวิด เมือ
่ เยโคนิยาห์โอรสของพระองค์ถูกปลดจากบัลลังก์ และอาณาจักรยูดาห์ก็ตก
เป็ นของบาบิโลนอย่างสิน
้ เชิง
ในช่วงเวลานี้ ผู้เผยพระวจนะหลายคนพยากรณ์ว่าพระเจ้าจะส่ง “พระเมสสิยาห์” หรือ “พระ
ผู้ถูกเจิม” ลงมาในอนาคต ท่านผู้นี้จะเป็ นมหากษัตริย์จากวงศ์วานของดาวิด ผู้ซึ่งจะกอบกู้และทาให้
อาณาจักรอิสราเอลและยูดาห์รวมเป็ นหนึ่งเดียวอีกครั้ง
ในพันธสัญญาเดิม ผู้ทจี่ ะเป็ นทีร่ จู้ กั ในฐานะพระเมสสิยาห์คือกษัตริย์ —กษัตริย์ผู้เป็ น
เชื้อสายของดาวิด พระเจ้าได้ประทานพันธสัญญาแก่ดาวิด และในพันธสัญญานั้น
้ เป็ นกษัตริย์ และผู้น้น
พระเจ้าสัญญาว่า วันหนึ่งพระองค์จะยกผู้หนึ่งขึน
ั จะมี
สัมพันธภาพเป็ นเอกลักษณ์ พิเศษในฐานะ “พระบุตรของพระเจ้า” ในความสัมพันธ์
กับพระเจ้านี้ พระบุตรจะครองราชย์เป็ นนิจบนบัลลังก์แห่งดาวิด และจะสถาปนา
ความยุตธิ รรมและความชอบธรรม ดังนั้น ตามความจริงแล้ว เมือ
่ เราพูดถึงพระเมส
สิยาห์แห่งพันธสัญญาเดิม เรากาลังหมายถึงกษัตริย์—กษัตริย์ผู้สูงสุด ซึ่งจะนาความ
รอดและการปลดปล่อยจากพระเจ้ามาเพื่อมนุษย์
—ดร. มาร์ค สเตราสส์
ผู้เผยพระวจนะหลายคนในพันธสัญญาเดิมกล่าวถึงพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์ว่าเป็ นผู้สืบ
เชื้อสายจากดาวิด และจะเป็ นผู้ทน
ี่ าบรรดาประชากรทีพ
่ ลัดถิ่นไปให้กลับสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญา
และนาพระพรอันยิง่ ใหญ่ทีส
่ ุดจากพระเจ้ามาสู่ชนชาติทไี่ ด้รบ
ั การกอบกู้ ตัวอย่างคาพยากรณ์ ลกั ษณะ
นี้ได้แก่ 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 “วันนัน
้ จะมาถึง เมือ
่ เราจะสถาปนากิ่งอันชอบธรรม
ให้แก่ดาวิด ผูน
้ น
้ ั เป็ นกษัตริย์ซึ่งจะปกครองอย่างชาญฉลาด และทาสิง่ ทีถ
่ ูกต้องเทีย่ ง
ธรรมในแผ่นดิน ในยุคสมัยของเขา ยูดาห์จะได้รบ
ั การช่วยกู้ และอิสราเอลจะอาศัย
อยูอ
่ ย่างปลอดภัย” (เยเรมีห์ 23:5-6)
โดยผ่านคาพยากรณ์เช่นนี้ พันธสัญญาเดิมให้กาลังใจประชากรของพระเจ้าให้เฝ้ าคอยการ
เสด็จมาของพระเมสสิยาห์ คือกษัตริย์ผู้ถูกเจิมซึ่งมาจากวงศ์วานของดาวิด ผู้ทจี่ ะปลดปล่อยเขาจาก
ความเจ็บปวดและนาเขาเข้าสู่พระพรอันเต็มด้วยสง่าราศีของพระเจ้า
เมือ
่ เข้าใจภูมห
ิ ลังของตาแหน่ง “พระเมสสิยาห์” ในบริบทของพันธสัญญาเดิมแล้ว เราก็จะ
สารวจว่า การทีพ
่ ระเยซูปฏิบตั ภ
ิ ารกิจตามตาแหน่งนั้นสาเร็จ สาคัญต่อความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
อย่างไร
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ภารกิจทีส
่ าเร็จในพระเยซู
พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงพระเยซูในฐานะพระคริสต์มากกว่า 500 แห่ง ฉะนั้น จึงแทบไม่
จาเป็ นต้องกล่าวเลยว่า ในมุมมองคริสเตียนนั้น พระเยซูคือพระเมสสิยาห์ทพ
ี่ น
ั ธสัญญาเดิมได้
พยากรณ์ไว้ แต่เพื่อขจัดความสงสัยให้สน
ิ้ เราจะศึกษาพระวจนะสองข้อในพระกิตติคุณยอห์น ใน
สองข้อนี้ พระเยซูถูกเรียกว่า “พระเมสสิยาห์” และยอห์นก็อธิบายว่า “พระเมสสิยาห์” มีความหมาย
เหมือน “พระคริสต์” พระวจนะสองข้อนี้คือ ยอห์น 1:41 และ 4:25-26 เราลองอ่านสักหนึ่งข้อความ
เพื่อพิสูจน์ประเด็นนี้
ให้เราพิจารณาคาตรัสของพระเยซูเมือ
่ พระองค์กาลังสนทนากับหญิงคนหนึ่งที่บ่อน้า ใน
ยอห์น 4:25-26
ผูห
้ ญิงคนนัน
้ ทูลพระองค์ว่า “ดิฉน
ั ทราบว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จมา ผูซ
้ ึ่งถูกเรียกว่า
พระคริสต์ เมือ
่ พระองค์เสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงบอกพวกเราถึงสิง่ สารพัด” พระ
เยซูตรัสกับนางว่า “เราทีก
่ ล่าวกับเจ้าเป็ นท่านผูน
้ น
้ ั ” (ยอห์น 4:25-26)
ในข้อความนี้ พระเยซูยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์ทถ
ี่ ูกพยากรณ์ ไว้ใน
พันธสัญญาเดิม และพระองค์ได้อธิบายว่า คาสามัญในภาษากรีกสาหรับ “พระเมสสิยาห์” ก็คือ “คริส
โตส” ซึ่งถูกแปลเป็ นไทยว่า “พระคริสต์” ข้อนี้บอกเราว่า เมือ
่ ใดก็ตามทีเ่ ราเห็นพระเยซูถูกกล่าวถึง
ในนาม “พระคริสต์” เราควรเข้าใจว่าพระองค์ก็คือพระเมสสิยาห์ทถ
ี่ ูกพยากรณ์ไว้ในพันธสัญญาเดิม
นั่นเอง
แต่บทบาทของพระเยซูในฐานะ “พระเมสสิยาห์” หรือ “พระคริสต์” พิสูจน์ได้อย่างไรว่า
พระองค์เป็ นมนุษย์อย่างแท้จริง? พระเจ้าก็แค่เสด็จเข้ามาโลกนี้ด้วยพระสิริของพระองค์เพื่อช่วยคน
ของพระองค์ได้ไม่ใช่หรือ? หรือไม่ก็ส่งทูตสวรรค์ลงมาเพื่อนาชนชาติทพ
ี่ ระองค์โปรดปรานก็ได้
ตามคาพยากรณ์ ในพันธสัญญาเดิมนั้น พระเมสสิยาห์ต้องเป็ นมนุษย์เพราะว่าต้องเป็ นบุตร
ของดาวิด ตามทีเ่ ราทราบแล้ว พระเจ้าได้กระทาพันธสัญญากับดาวิด โดยเจาะจงว่า บุตรคนหนึ่ง
ของท่านจะปกครองเหนืออิสราเอลตลอดไป แน่นอน ลูกหลานทุกคนของดาวิดย่อมต้องเป็ นมนุษย์
พระเจ้าสร้างสัมพันธภาพกับมนุษย์ผู้เป็ นคนบาปด้วยการทาพันธสัญญา พระองค์
กระทาเช่นนั้นอย่างเต็มพระทัย จริง ๆ แล้ว พระองค์มไิ ด้อยู่ใต้พน
ั ธะใด ๆ ทีต
่ ้องทา
เช่นนั้น แต่นเี่ ป็ นพระราชดาริของพระองค์เอง พระเจ้าทรงริเริ่มทีจ่ ะเข้าสู่พน
ั ธ
สัญญากับเราโดยผ่านการประสานสัมพันธ์โดยพระบุตรของพระองค์เอง เมือ
่
พระองค์เข้าสู่พน
ั ธสัญญา แน่นอนพระองค์จะปฏิบตั ต
ิ ามเงื่อนไขทัง้ ปวง เพื่อให้
พันธสัญญานั้นสาเร็จ ไม่ว่าจะเป็ นเงื่อนไขแห่งพระพรหรือเงื่อนไขแห่งการ
สาปแช่ง พระองค์จะไม่มีวน
ั ใช้เสรีภาพเพื่อลบล้างพันธสัญญานั้น
—ดร. ดีเรค ดับเบิลยู เอช โธมัส
อาจเป็ นเรื่องน่าแปลกใจ แต่พระเจ้ายอมอยู่ใต้พน
ั ธะอย่างแท้จริงตามพระบัญญัติ
้ พระองค์ก็มีหน้าทีท
ของพระองค์ เมือ
่ ใดก็ตามทีพ
่ ระองค์กาหนดพันธสัญญาขึน
่ จี่ ะ
รักษาเงื่อนไขนั้น พระองค์เลือกเองทีจ่ ะอยู่ภายใต้พน
ั ธะนี้ เพื่อทาให้พระประสงค์นิ
รันดร์ของพระองค์สาเร็จสาหรับคนของพระองค์ทไี่ ด้เข้าส่วนในพันธสัญญา แต่
ถึงแม้พน
ั ธสัญญาจะมีผลผูกพันต่อพระเจ้า แต่ก็เป็ นการแสดงถึงการกระทาโดย
สมัครใจของพระองค์
—ดร. พอล ชาง (แปลจากต้นฉบับภาษาอืน
่ )
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ในพันธสัญญากับดาวิด พระเจ้าถือเป็ นพันธะทีจ่ ะส่งพระเมสสิยาห์ทเี่ ป็ นมนุษย์มา เพื่อช่วยกู้
คนของพระองค์ และพระเมสสิยาห์น้น
ั ก็คือพระเยซู
เหตุผลทีส
่ องก็คือ มนุษย์ทเี่ ป็ นบุตรของดาวิดเท่านั้น ทีส
่ ามารถสละชีวิตเพื่อไถ่ประชากรของ
พระเจ้าได้ เราอ่านพบใน ฮีบรู 2:14-17 ว่าพระเมสสิยาห์ต้องเป็ นมนุษย์ นอกจากนั้น อิสยาห์ 53
ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า การไถ่น้น
ั ต้องกระทาโดยมนุษย์ทเี่ ป็ นบุตรของดาวิด
เหตุผลทีส
่ ามทีพ
่ ระเมสสิยาห์ต้องเป็ นมนุษย์ก็คือ พระองค์จะต้องเป็ นอาดัมคนทีส
่ อง นั่นคือ
พระองค์จะต้องทาสิง่ ทีอ
่ าดัมได้ล้มเหลวแล้วนั้นให้สาเร็จ
เมือ
่ พระเจ้าสร้างมนุษยชาติ พระองค์แต่งตัง้ อาดัมให้เป็ นต้นตระกูลมนุษย์ทง้ ั ปวง และ
พระองค์มอบหมายให้มนุ ษยชาติเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้เป็ นอาณาจักรของพระเจ้า แต่อาดัมทาบาป
เป็ นเหตุให้มนุษยชาติล้มลงในความบาปและปราศจากความสามารถทีจ่ ะทาหน้าทีท
่ ไี่ ด้รบ
ั มอบหมาย
ได้ ปฐมกาล 1-3 บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ และโรม 5:12-19 ได้อธิบายนัยยะสาคัญของเหตุการณ์นี้
อย่างลึกซึ้ง และหนังสือเชิงประวัตศ
ิ าสตร์ในพันธสัญญาเดิมได้บน
ั ทึกไว้ว่า มนุษย์ผู้ล้มลงในความ
บาปได้พยายามสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าทุกยุคทุกสมัย แต่ก็ล้มเหลวมาตลอด
แต่เงื่อนไขของพระเจ้านั้นไม่มีวน
ั เปลี่ยนแปลง มนุษย์ยงั คงมีหน้าทีส
่ ถาปนาแผ่นดินของ
พระเจ้า ดังนั้น ในทีส
่ ุดพระบิดาจึงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาเพื่อแก้ปญ
ั หานี้ พระบุตรเสด็จมา
เพื่อสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าแทนเรา แต่การทีพ
่ ระองค์จะกระทาพระราชกิจนี้เพื่อเรา และแทน
เรานั้น พระองค์เองก็ต้องเป็ นมนุษย์ โดยผ่านชีวิตอันชอบธรรม การสละชีวิตเพื่อไถ่บาป การคืน
พระชนม์โดยฤทธานุภาพ และการประทับอยู่บนบัลลังก์ในสวรรค์ พระเยซูกระทาสาเร็จในสิง่ ทีอ
่ าดัม
และเราทัง้ ปวงล้มเหลว พระองค์จึงกลายเป็ นอาดัมคนทีส
่ องของมนุษยชาติ และเมือ
่ เราได้เป็ นหนึ่ง
เดียวกับพระเยซูโดยความเชื่อ ความสาเร็จของพระองค์ก็เป็ นความสาเร็จของเราด้วย และฤทธานุ
ภาพของพระองค์ก็เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่เราด้วย เราจึงได้กลับคืนสู่บทบาททีส
่ าคัญและมีศกั ดิศ์ รี
ในการสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้า
เท่าทีเ่ ราได้ศก
ึ ษาความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูแล้ว เราได้กล่าวถึงประสบการณ์ในฐานะ
มนุษย์ของพระองค์ รวมทัง้ ตาแหน่งของพระองค์ในฐานะ “พระเมสสิยาห์” หรือ “พระคริสต์” ต่อไป
เราจะศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติความเป็ นมนุษย์ของพระเยซู และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ
ความเป็ นมนุษย์กบ
ั ธรรมชาติความเป็ นพระเจ้าของพระองค์

ธรรมชาติ
เมือ
่ เราบอกว่าพระเยซูมีธรรมชาติความเป็ นมนุษย์ เราหมายความว่าพระองค์มีลกั ษณะและ
บุคลิกภาพอันเป็ นหัวใจสาคัญของความเป็ นมนุษย์เช่น ลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ และจิตใจทีร่ ู้
เหตุรผ
ู้ ล
ตลอดประวัตศ
ิ าสตร์ของคริสตจักร มีการต่อสู้ด้านศาสนศาสตร์เรื่อยมาเกี่ยวกับธรรมชาติ
มนุษย์ของพระคริสต์ พระองค์เป็ นมนุษย์เต็มตัวในทุกด้านหรือไม่? พระองค์มีร่างกายและเลือดเนื้อ
จริง ๆ หรือไม่ หรือพระองค์เพียงแค่ดูเหมือนมนุษย์เท่านั้น? พระองค์มีจิตใจอย่างมนุ ษย์จริง ๆ
หรือไม่ หรือตัวตนทีเ่ ป็ นพระเจ้าของพระองค์ครอบครองร่างทีว่ ่างเปล่า? คาถามเช่นนี้อาจดูเหมือน
เป็ นวิชาการและปริศนา หรืออาจถึงขัน
้ ไม่สาคัญ แต่บางครั้ง ข้อถกเถียงเกี่ยวกับธรรมชาติความเป็ น
มนุษย์ของพระคริสต์ได้เป็ นประเด็นทาให้คริสตจักรแตกแยก นี่เป็ นข้อถกเถียงของสภาด้านศาสน
ศาสตร์หลายแห่ง และเป็ น “หินสะดุด” ทีล่ ทั ธินอกศาสนามากมายหยิบยกมาใช้ แม้ในปัจจุบน
ั ความ
เข้าใจผิดเรื่องความเป็ นมนุษย์ของพระคริสต์ก็สามารถบ่อนทาลายพระกิตติคุณได้ ฉะนั้น จึงเป็ นสิง่
สาคัญทีค
่ ริสเตียนทุกคนต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างถูกต้อง อย่างน้อยก็ในประเด็นรากฐานของธรรมชาติ
ความเป็ นมนุษย์ของพระเยซู
คริสต์ศาสนศาสตร์ทซ
ี่ ื่อสัตย์ต่อพระวจนะยืนยันเสมอมาว่าพระเยซูเป็ นมนุษย์เต็มตัวในทุก
ด้าน พระองค์มีกายและจิต พระองค์สามารถเจ็บป่ วย บาดเจ็บ และตาย พระองค์มีข้อจากัดทั่วไปทาง
กายภาพด้วย
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้ มาอย่างรวดเร็ว เพราะพระเยซู
แต่เมือ
่ เราพูดถึงพระเยซูในแง่มุมนี้ ภาพก็จะซับซ้อนขึน
แตกต่างจากมนุษย์คนอืน
่ ในหลายแง่มุมสาคัญ อย่างแรก
ก็คือ พระเยซูเป็ นมนุษย์ผู้สมบูรณ์แบบ ในขณะทีพ
่ วกเราทัง้ ปวงเต็มไปด้วยข้อบกพร่อง
และสิง่ นี้นามาสู่ความแตกต่างสาคัญระหว่างพระองค์กบ
ั พวกเรา เช่น มนุษย์เราทุกคนได้ทาบาป เรา
เห็นประเด็นนี้ได้ในพระวจนะ 1 พงศ์กษัตริย์ 8:46; สดุดี 130:3; สดุดี 143:2; โรม 5:12; และ กา
้
ลาเทีย 3:22 เราจะพิจารณาจาก โรม 3:10-12 เพื่อตัวอย่างทีช
่ ดั เจนขึน
เช่นนี้แล้วเราจะสรุปว่าอย่างไร พวกเราชาวยิวดีกว่าคนอืน
่ หรือ? ไม่เลย! เรา
ชี้ให้เห็นแล้วว่า ทัง้ คนยิวและคนต่างชาติลว้ นอยูภ
่ ายใต้บาปเหมือนกันหมด ตามทีม
่ ี
เขียนไว้วา่ ไม่มีส ักคนทีช
่ อบธรรม ไม่มีแม้ส ักคนเดียวเลย ไม่มาใครทีเ่ ข้าใจ ไม่มี
ใครทีเ่ ข้าใจ ไม่มีใครทีแ
่ สวงหาพระเจ้า ทุกคนล้วนหันเหไป พวกเขากลายเป็ นคน
ไร้คา่ ไปด้วยกัน ไม่มีส ักคนทีท
่ าดี ไม่มีแม้แต่คนเดียว (โรม 3:10-12)
แต่พระเยซูน้น
ั แตกต่าง พระองค์เกิดมาโดยปราศจากบาปและดารงชีวิตอันปราศจากบาป
อย่างสิน
้ เชิง พระคัมภีร์เจาะจงกล่าวถึงชีวิตอันปราศจากบาปนี้ใน ฮีบรู 4:14-15 และ 9:14 เมือ
่ เป็ น
เช่นนี้ การมีชีวิตอันปราศจากบาปและการมีธรรมชาติของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ น้น
ั จะเข้ากันได้
อย่างไร? คาตอบอยู่ทวี่ ่า การกระทาบาป หรือแม้แต่ความสามารถในการกระทาบาป ไม่ใช่หวั ใจ
สาคัญของความเป็ นมนุษย์
้ มาโดยให้มีความสามารถในการทาบาป อาดัม
จริงอยู่ ในตอนแรกพระเจ้าสร้างมนุ ษยขึน
และเอวาพิสูจน์ความจริงข้อนี้ในปฐมกาล 3 เมือ
่ เขารับประทานผลจากต้นไม้แห่งความรูด
้ ีรช
ู้ ่วั แต่
เราก็ต้องยอมรับเช่นกันว่า ก่อนทีค
่ นทัง้ สองทาบาป เขาก็เป็ นมนุษย์อยู่แล้ว ดังนั้น การทีจ่ ะมีมนุษย์ผู้
หนึ่งทีไ่ ม่ทาบาปก็ย่อมเป็ นไปได้
และทีจ่ ริง เมือ
่ เราตายและไปอยู่บนสวรรค์ เราก็จะสูญเสียความสามารถใน
การทาบาป ตามที่ ฮีบรู 12:23 สอนไว้ แต่เราก็ยงั เป็ นมนุษย์ครบถ้วน ดังนั้น ความบาป
เป็ นลักษณะของเราในโลกทีล่ ้มลงนี้ แต่จะไม่เป็ นเช่นนั้นอีกต่อไปในโลกหน้า ด้วยเหตุนี้ การเต็ม
ด้วยความบาปจึงไม่ใช่ลกั ษณะสาคัญของความเป็ นมนุษย์ นี่เป็ นเหตุผลทีเ่ รากล่าวว่าธรรมชาติ
มนุษย์ของพระเยซูประกอบด้วยลักษณะและบุคลิกภาพทัง้ สิ้นทีเ่ ป็ น “หัวใจ” ของความเป็ นมนุษย์
อีกสิง่ หนึ่งทีท
่ าให้พระเยซูแตกต่างก็คือ พระองค์เป็ นผู้เดียวทีม
่ ีสองธรรมชาติ คือธรรมชาติ
มนุษย์ และธรรมชาติพระเจ้า คนอืน
่ ทุกคนมีเพียงธรรมชาติเดียว คือธรรมชาติมนุษย์ พระเยซูเป็ น
ทัง้ พระเจ้าและมนุษย์ เป็ นพระเจ้า และมนุษย์อย่างสมบูรณ์ ในเวลาเดียวกัน
พระคัมภีร์ไม่ได้อธิบายละเอียดว่าทัง้ สองธรรมชาติของพระคริสต์รวมกันเป็ นหนึ่งใน
พระองค์ได้อย่างไร และความยากลาบากในการอธิบายเอกภาพในลักษณะนี้นามาสู่ข้อถกเถียง
มากมายในคริสตจักรยุคแรก แต่ในทีส
่ ุด คริสตจักรก็ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับภาษาทีใ่ ช้เพื่อยืนยันว่าพระ
คริสต์มีพระองค์เดียวแต่ประกอบด้วยสองธรรมชาติ โดยไม่ต้องกล่าวเกินจากคาบรรยายในพระ
คัมภีร์
ศัพท์เทคนิคทีเ่ ราใช้เพื่อบรรยายการดารงอยู่ของธรรมชาติมนุษย์และธรรมชาติพระเจ้าใน
พระคริสต์องค์เดียวคือ “ไฮโปสตาติค ยูเนียน” (Hypostatic Union) ซึ่งแปลได้ว่า “เอกภาพแห่ง
พระภาครากฐาน” สาหรับคนยุคนี้ คานี้อาจฟังดูแปลก แต่เราน่าจะเข้าใจคานี้ได้ถ้าเราคิดถึงว่าคานี้
ถูกใช้อย่างไรในคริสตจักรยุคแรก ในยุคนั้น คาว่า “พระภาครากฐาน” เป็ นหนึ่งในหลายคาทีถ
่ ูกใช้
อย่างกว้างขวางเพื่อกล่าวถึงสิง่ ทีเ่ ราเรียกว่า “พระภาค” หรือ “บุคคล” โดยเฉพาะพระภาคของ ตรี
เอกานุภาพ
ตัวอย่างเช่น ในบทที่ 18 ของงานเขียนทีช
่ ื่อว่า “ว่าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ”์ โดย บาซิล
บิดาแห่งคริสตจักรซึ่งมีชีวิตอยู่ช่วงศตวรรษที่ 4 คาว่า “พระภาครากฐาน” ถูกใช้ในลักษณะต่อไปนี้
คือ
มีพระเจ้าและพระบิดาองค์เดียว พระบุตรองค์เดียว และพระวิญญาณบริสุทธิอ์ งค์
เดียว เราประกาศว่าแต่ละองค์เป็ น “หนึ่งพระภาครากฐาน”
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หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

ในทีน
่ ี้ ถ้าเรากล่าวว่า “เราประกาศว่าแต่ละองค์เป็ น หนึ่งพระภาครากฐาน” บาซิลก็
หมายความอย่างเดียวกับเรา ดังนั้น หลักคาสอนเรื่อง “เอกภาพแห่งพระภาครากฐาน” จึงเกี่ยวข้อง
กับเอกภาพของธรรมชาติมนุษย์และธรรมชาติพระเจ้าภายใน “หนึ่งพระภาครากฐาน” หรือในทีน
่ ี้ก็
คือ “พระภาคของพระเจ้าองค์พระบุตร” ให้เราพิจารณาคากล่าวนี้ทีละคาต่ออย่างละเอียด
พระเยซูเป็ นหนึ่งบุคคลผู้มีสองธรรมชาติต่างกัน (ธรรมชาติมนุษย์และธรรมชาติ
พระเจ้า) โดยแต่ละธรรมชาติต่างก็รกั ษาคุณลักษณะของตัวเองไว้
พระเจ้าพระบุตรทรงมีความเป็ นพระเจ้าเต็มตัวพร้อมคุณลักษณะของพระเจ้าอย่างครบถ้วน
ตลอดมา และเมือ
่ พระองค์ปฏิสนธิและประสูตเิ ป็ นมนุษย์ พระองค์ก็ได้เพิ่มคุณลักษณะสาคัญ
ครบถ้วนของมนุษย์ให้แก่พระองค์เอง เช่น ร่างกายและจิตวิญญาณ
พระวจนะในพันธสัญญาใหม่ทก
ี่ ล่าวถึง “เอกภาพแห่งพระภาครากฐาน” คือ ฟิ ลิปปี 2:5-7
โดยเปาโลกล่าวว่า:
ผูท
้ รงสภาพพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงยึดติดในความเท่าเทียมกับพระเจ้า แต่พระองค์
กลับทรงสละทุกสิง่ มารับสภาพทาส โดยบังเกิดเป็ นมนุษย์ (ฟิ ลิปปี 2:5-7)
ในข้อนี้ เปาโลกล่าวชัดเจนว่า พระเยซูทรงดารงอยู่เป็ นพระเจ้าอยู่แล้วและประกอบด้วย
ธรรมชาติของพระเจ้าอย่างเต็มตัว จากนั้นพระองค์ได้มาบังเกิดเป็ นมนุษย์ และเพิ่มธรรมชาติมนุษย์
เข้าไปให้กบ
ั ธรรมชาติของพระเจ้าซึ่งพระองค์มีอยู่แล้ว ในทีน
่ ี้ คากล่าวของเปาโลทีว่ ่า พระเยซู “ทรง
สละทุกสิง่ ” หรือถ้าแปลตามตัวอักษรก็คือ “ทรงทาให้พระองค์ว่างเปล่า” บางครัง้ ก็ทาให้คริสเตียน
สับสน
บางคนเข้าใจผิดว่า จริง ๆ แล้วพระเยซูเพียงเก็บเอาพระสิริ หรือแม้กระทั่งธรรมชาติความ
เป็ นพระเจ้าของพระองค์ไว้ แต่จากทีเ่ ราได้ศก
ึ ษาในบทเรียนก่อน ๆ เรื่องนี้เป็ นไปไม่ได้ ธรรมชาติ
ของพระเจ้าไม่มีวน
ั เปลี่ยนแปลง พระองค์จึงไม่สามารถเอาคุณลักษณะใด ๆ ของพระองค์ไปเก็บ
ไว้—ยิง่ ธรรมชาติทง้ ั สิน
้ ของพระองค์จึงยิง่ ไม่ต้องพูดถึง
้ โดยใช้สองวลีช่วยอธิบาย คือ “มารับสภาพ
ดีทเี่ ปาโลทาให้ความหมายของวลีนี้ชดั เจนขึน
ทาส” และ “ถูกทาให้เป็ นเหมือนมนุษย์” สองวลีนี้ช่วยให้เรารูว้ ่า พระเยซู “ทรงสละทุกสิง่ ” หรือ “ทรง
ทาให้พระองค์ว่างเปล่า” อย่างไร กล่าวอย่างเจาะจงก็คือ พระเยซู “ทรงทาให้พระองค์ว่างเปล่า”
ไม่ใช่โดยการสูญเสียธรรมชาติพระเจ้าของพระองค์ แต่โดยการสวมอีกธรรมชาติเพิ่มเติม นั่นคือ
ธรรมชาติมนุษย์ ซึ่งมิได้ “ทดแทน” แต่เพียงแค่ “คลุม” พระสิริของพระเจ้าทีพ
่ ระองค์มี
ข้อความทีร่ จู้ กั กันดีทส
ี่ ุดทีอ
่ ธิบาย “เอกภาพแห่งพระภาครากฐาน” น่าจะเป็ นหลักข้อเชื่อของ
สภาสังคายนาสากล ซึ่งประชุมกันในคศ 451 ทีเ่ มือง แคลซีดอน ทางตอนเหนือของเอเชียน้อย สภา
สังคายนาแคลซีดอนประชุมกันเพื่อปกป้ องหลักคาสอนดัง้ เดิมในเรื่องพระภาคและธรรมชาติของ
พระคริสต์ และเพื่อปฏิเสธคาสอนผิดต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้
ข้อความทีส
่ ภาดังกล่าวประกาศรูจ้ กั กันในหลายชื่อ ซึ่งรวมถึง “หลักข้อเชื่อแคลซีดอน” หรือ
“สัญลักษณ์” และ “นิยามแห่งแคลซีดอน” ให้เราพิจารณาข้อความบางส่วนจากประกาศนี้
องค์พระเยซูคริสต์ของเรา [ทรง] สมบูรณ์ในความเป็ นพระเจ้าและในความเป็ น
มนุษย์ นั่นคือ เป็ นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ โดยมีจิตวิญญาณทีร่ แ
ู้ จ้งเหตุผลและมี
ร่างกาย เหมือนทีเ่ ราทุกคนมี แต่ปราศจากบาป เรารับรู้ได้ว่าพระองค์มีสอง
ธรรมชาติ ในสองธรรมชาตินี้ ไม่มีความสับสน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการ
แตกแยก ไม่มีการแยกออกจากกัน ความแตกต่างระหว่างสองธรรมชาตินี้ไม่ได้
หายไปเพราะพระองค์มีเอกภาพ แต่แสดงคุณลักษณะของแต่ละธรรมชาติทรี่ กั ษา
ไว้และดารงอยู่ในหนึ่งบุคคลและในหนึ่งพระภาค
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หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

ภาษาส่วนใหญ่ใน หลักข้อเชื่อแคลซีดอน เป็ นภาษาวิชาการอย่างมาก แต่เราสามารถสรุป
ได้สองประเด็น ประเด็นแรก พระเยซูเป็ นหนึ่งบุคคล—ไม่ใช่สองบุคคลและสองจิตใจ เสมือนร่าง
มนุษย์ทม
ี่ ีพระเจ้าสถิตอยู่ และพระองค์ก็ไม่ใช่หนึ่งบุคคลที่ประสมหรือหลอมรวมสองบุคคลและสอง
จิตใจเข้าด้วยกันโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ราวกับว่าพระเจ้าและมนุ ษย์หลอมรวมเข้าด้วยกัน พระเยซูเป็ น
พระภาคทีด
่ ารงอยู่ช่วั นิรน
ั ดร์ ทีเ่ รียกว่าพระบุตรของพระเจ้า—และเป็ นเช่นนั้นมาโดยตลอด
ในเวลาเดียวกันพระเยซูมีสองธรรมชาติแตกต่างกัน คือ ธรรมชาติมนุษย์และธรรมชาติพระ
เจ้า ทัง้ สองธรรมชาติน้น
ั สมบูรณ์ และครบถ้วน เหมือนกับทีธ่ รรมชาติของพระบิดาเป็ นธรรมชาติของ
พระเจ้าเต็มตัว และธรรมชาติของมนุษย์ก็มีลกั ษณะมนุษย์เต็มตัว พระเยซูกอปรด้วยคุณลักษณะที่
สาคัญต่อความเป็ นพระเจ้า และคุณลักษณะทีส
่ าคัญต่อความเป็ นมนุษย์
ยิง่ กว่านั้น ธรรมชาติทง้ ั สองของพระเยซูยงั แตกต่างกัน พระองค์ไม่ได้มีลกั ษณะหลอมรวมที่
ผนวกคุณลักษณะของพระเจ้าและมนุษย์ไว้ด้วยกัน คุณลักษณะมนุษย์ของพระองค์ก็ไม่ได้เป็ น
อุปสรรคต่อคุณลักษณะพระเจ้า และคุณลักษณะพระเจ้าของพระองค์ก็ไม่ได้ทาให้คุณลักษณะมนุษย์
้ แต่ละธรรมชาติคงอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลง
ดียงิ่ ขึน
สิง่ ทีข
่ ้าพเจ้าคิดว่าน่าทึง่ ก็คือวิธีทพ
ี่ ระธรรมฮีบรูเน้นถึงความสาคัญอย่างยิง่ ยวดที่
“คนกลาง” ระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ หรือมหาปุโรหิตสูงสุด ต้องเป็ นพระเจ้าและ
มนุษย์อย่างสมบูรณ์ พระองค์เป็ นพระเจ้านิรน
ั ดร์ พระผู้สร้างผู้ทรงดูแลรักษาทุกสิ่ง
ด้วยพระวาทะอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์ พระองค์เป็ นพระเจ้าสมบูรณ์ และ
พระธรรมฮีบรูกล่าวต่อไปว่า เพื่อเห็นแก่เรา ผู้ทจี่ ะคืนดีกบ
ั พระเจ้าได้โดยผ่านมหา
ปุโรหิตทีเ่ ป็ นมนุษย์เท่านั้น พระองค์จึงยอมรับสภาพเลือดเนื้อมนุษย์เหมือนกับเรา
พระองค์จึงเป็ นพี่น้องของเรา พระองค์สามารถวิงวอนเพื่อเราในฐานะผู้ทม
ี่ ี
ธรรมชาติมนุษย์เหมือนกับเรา ในฐานะผู้ทไี่ ด้อดทนและผ่านการทดสอบและการ
ทดลอง ด้วยการเชื่อฟังอย่างถึงทีส
่ ุด และในฐานะผู้ทรี่ วู้ ่าการรับมือกับบททดสอบใน
ชีวิตมนุษย์เป็ นเช่นไร เราจึงจาเป็ นต้องมีมหาปุโรหิต ซึ่งเป็ นพี่น้องกับเรา และเราก็
จาเป็ นต้องมีมหาปุโรหิตจากเบื้องบน ผู้ดารงอยู่ช่วั นิรน
ั ดร์ ทีจ่ ะวิงวอนเพื่อเรา และ
เราได้รบ
ั ทัง้ สองสิ่งนี้ในพระเยซูคริสต์พระองค์เดียว
—ดร. เดนนิส จอห์นสัน
ความเป็ นมนุษย์ของพระคริสต์มีนยั ยะสาคัญมากมายต่อชีวิตของเราในฐานะผู้ตด
ิ ตาม
พระองค์ ข้อเขียนของเปาโลใน 1 ทิโมธี 2:5 หมายความว่า เรามีคนกลางผู้เดียวทีท
่ าหน้าทีไ่ ด้อย่าง
สมบูรณ์ระหว่างเรากับพระเจ้า เพื่อทีว่ ่าโดยการสละพระชนม์ชีพของพระองค์ เราได้รบ
ั การอภัยและ
มีชีวิตในฐานะผู้ทค
ี่ ืนดีกบ
ั พระบิดาอย่างแท้จริง และคาสอนของเปาโลใน โรม 5:12-19 นั้น
หมายความว่า พระเยซูในฐานะอาดัมคนทีส
่ อง ได้สถาปนาประชาชาติใหม่จากผู้ทวี่ างใจในพระองค์
ทาให้เราได้กลับคืนสู่ตาแหน่งแห่งเกียรติยศและศักดิศ์ รีท่ามกลางสิง่ ทรงสร้างทัง้ หลาย ด้วยเหตุนี้
เราจึงมีพลังทีจ่ ะดาเนินชีวิตให้พอพระทัยพระเจ้า และเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้เป็ นเหมือนอาณาจักร
้ และในแง่ชีวิตส่วนตัว เมือ
แห่งสวรรค์มากขึน
่ เราต่อสู้กบ
ั ความบาปและความเจ็บปวดในชีวิต เราก็
สามารถเข้าเฝ้ าพระเจ้าผู้ทรงพระคุณด้วยความมั่นใจ เพราะเรารูว้ ่า พระผู้ช่วยให้รอดผู้เป็ นมนุษย์
เต็มตัว เข้าใจและเห็นใจในความทรมานและความอ่อนแอของเรา ดังนั้น พระองค์จึงกระตือรือร้นที่
จะตอบสนองเราเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด เสริมบุคลิกภาพให้เข้มแข็ง และเพิ่มรางวัลในชีวิตนิ
รันดร์เพื่อเรา นี่เป็ นเพียงไม่กี่ตวั อย่างทีค
่ วามเป็ นมนุษย์สมบูรณ์ของพระคริสต์ได้ส่งผลต่อชีวิตของ
เรา
เท่าทีเ่ ราได้ศก
ึ ษาบทเรียนนี้ เราได้พิจารณาความเป็ นพระเจ้าและความเป็ นมนุษย์ของพระ
เยซู ต่อจากนี้ เราจะให้ความสนใจกับพันธกิจของพระคริสต์ทถ
ี่ ูกกล่าวถึงใน หลักข้อเชื่อของอัคร
ธรรมทูต
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พันธกิจ
ในช่วง 3-4 ศตวรรษทีผ
่ ่านมา นักศาสนศาสตร์นิยมกล่าวถึงพันธกิจของพระเยซูคริสต์ใน
สองด้าน หนึ่งคือการทีพ
่ ระองค์ต้องอับอาย จากการทีพ
่ ระองค์ถ่อมใจลงยอมรับสภาพมนุษย์ผู้
อ่อนแอและรับความทรมานในโลกนี้ เพื่อไถ่มนุษยชาติผู้ล้มลงในความบาป และสองคือคือการที่
พระองค์ได้รบ
ั การชูพระเกียรติ โดยพระเจ้าพระบิดาทรงเปิ ดเผยพระสิริของพระคริสต์ ทรงประทาน
พระเกียรติและชูพระเกียรติของพระองค์ยงิ่ ขี้น สองด้านนี้ไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจนในหลักข้อเชื่อ
้
ของอัครธรรมทูต แต่ก็ช่วยให้เราเข้าใจพันธกิจของพระเยซูได้ชดั เจนยิง่ ขึน
ในบทนี้ เมือ
่ เราพิจารณาพันธกิจของพระเยซู เราจะเริ่มต้นด้วยการทีพ
่ ระองค์ต้องรับความ
อับอาย นั่นคือ สิง่ ทีบ
่ ดบังพระสิริของพระองค์ หลังจากนั้นเราจะพิจารณาการทีพ
่ ระองค์ได้รบ
ั การชู
้ ในอนาคต
พระเกียรติ นั่นคือสิง่ ทีเ่ ปิ ดเผยพระสิริของพระองค์ และจะนามาซึ่งสง่าราศีมากขึน
เราจะเริ่มด้วยการทีพ
่ ระคริสต์ต้องรับความอับอายเมือ
่ ทรงปฏิบตั ภ
ิ ารกิจในโลกนี้

ความอับอาย
พันธกิจของพระเยซูทท
ี่ าให้พระองค์ได้รบ
ั ความอับอาย ถูกกล่าวถึงด้วยประโยคในหลักข้อ
เชื่อของอัครธรรมทูต ต่อไปนี้ว่า
[พระองค์] ทรงปฏิสนธิโ์ ดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ทรงกาเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี
ทรงทนทุกข์ทรมาน ในสมัยทีป
่ อนทิอสั ปิ ลาตปกครอง ทรงถูกตรึงทีก
่ างเขน แล้ว
มรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์ เสด็จลงสู่แดนมรณา
ในแต่ละพันธกิจเหล่านี้ เป็ นเหตุให้พระสิริของพระบุตรพระเจ้าถูกบดบังและถูกซ่อนไว้ และ
พระองค์เองยอมเผชิญกับความเจ็บปวดและถูกหยามศักดิศ์ รี แต่ความจริงแล้วธรรมชาติความเป็ น
พระเจ้าของพระบุตรนั้นไม่มีวน
ั เปลี่ยนแปลง จึงไม่มีใครจะเหยียดหยาม ทาให้พระองค์รบ
ั ความอับ
้ นั้นจึงจากัดอยู่ทธ
อายได้อย่างแน่นอน ความอับอายทีเ่ กิดขึน
ี่ รรมชาติความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธรรมชาติความเป็ นามนุษย์ของพระองค์เป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์
เอง ความเป็ นพระเจ้าของพระองค์จึงมีประสบการณ์เต็มกับความอับอายนั้นด้วย
ในบทนี้ เราจะสรุปพันธกิจทีท
่ าให้พระเยซูได้รบ
ั ความอับอายภายใต้สองมิติ คือ การมา
บังเกิดเป็ นมนุษย์และการทนทุกข์ เราจะเริ่มด้วยการทีพ
่ ระองค์มาบังเกิดเป็ นมนุษย์ในโลกนี้

การมาบังเกิดเป็ นมนุษย์
ในทางศาสนศาสตร์ “การมาบังเกิดเป็ นมนุษย์” หมายถึงการทีพ
่ ระเยซูรบ
ั ธรรมชาติมนุษย์
อย่างถาวร (คือ ตัง้ แต่ประสูตจิ นสิน
้ พระชนม์) ตามตัวอักษร คานี้หมายความว่า “รับสภาพเนื้อหนัง”
ก็คือ ร่างกายมนุษย์ แต่จากทีเ่ ราทราบ คริสตศาสนศาสตร์ยืนยันตลอดมาว่า พระเยซูมีจิตวิญญาณ
มนุษย์ด้วย ดังนั้น เมือ
่ เราพูดถึงการบังเกิดเป็ นมนุษย์ในมุมมองทางศาสนศาสตร์ เราก็หมายถึง
ธรรมชาติมนุษย์อน
ั ครบถ้วนของพระเยซู พระวจนะหลายตอนกล่าวถึงการทีพ
่ ระเยซูมาบังเกิดเป็ น
มนุษย์ เช่น ยอห์น 1:1, 14; ฟิ ลิปปี 2:6-7; และ ฮีบรู 2:14-17
ยอห์น 1:1, 14 น่าจะเป็ นทีม
่ าของคาว่า “การมาบังเกิดเป็ นมนุษย์” ให้เราศึกษาคากล่าวของ
ยอห์น ดังนี้:
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ในปฐมกาลพระวาทะทรงดารงอยู่ และพระวาทะทรงอยูก
่ บ
ั พระเจ้า และพระวาทะ
ทรงเป็ นพระเจ้า … พระวาทะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์และประทับอยูท
่ า่ มกลางเรา
(ยอห์น 1:1, 14)
ให้สงั เกตว่า ยอห์นกล่าวว่าพระบุตรของพระเจ้า “ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์” ประเด็นของยอห์น
ก็คือ พระเยซูรบ
ั ธรรมชาติมนุษย์อย่างแท้จริง ซึ่งรวมถึงร่างกายมนุษย์แท้ ๆ ด้วย
ใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต พันธกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับการทีพ
่ ระเยซูบงั เกิดเป็ นมนุษย์ก็คือ
การปฏิสนธิและการประสูตข
ิ องพระองค์ เราเคยพูดถึงสองเหตุการณ์นี้ในแง่การกาเนิดของพระเยซู
และได้แสดงให้เห็นว่า สองเหตุการณ์นี้พิสูจน์ความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ ณ จุดนี้ เราจะศึกษาสอง
เหตุการณ์นี้อีกครัง้ หนึ่ง แต่จากมุมมองของพันธกิจของพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ พระเยซู
ปฏิบตั พ
ิ น
ั ธกิจสาเร็จอย่างไรในสองเหตุการณ์นี้?
พระคัมภีร์อธิบายว่า การบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระเยซูได้ทาให้พน
ั ธกิจสาเร็จอย่างน้อยสาม
ประการ คือหนึ่ง เพื่อให้พระเจ้าองค์พระบุตรมีสท
ิ ธิตามธรรมบัญญัตท
ิ จี่ ะเป็ นกษัตริย์ในราชวงศ์ดา
วิด สอง เพื่อให้พระองค์มีความเมตตาและความเห็นใจเพื่อนมนุษย์ในฐานะทีจ่ ะเป็ นมหาปุโรหิต
สูงสุด และสาม เพื่อให้พระเยซูสามารถเป็ นเครื่องบูชาลบล้างบาปของมนุษย์ ให้เราพิจารณาแต่ละ
ประเด็นอย่างสังเขป โดยเริ่มจากการทีก
่ ษัตริย์ในราชวงศ์ดาวิดต้องเป็ นมนุษย์
ก่อนหน้านี้ เรากล่าวแล้วว่าพระเมสสิยาห์ต้องเป็ นมนุษย์ เพื่อพระเจ้าจะสามารถรักษา
สัญญาทีพ
่ ระองค์กระทาแก่ดาวิด ดังนั้น ในเวลานี้เราจะพิจารณาว่าพันธกิจของพระเยซูในการ
บังเกิดเป็ นมนุษย์ ทาให้พระองค์มีสท
ิ ธิในราชบัลลังก์ของดาวิดได้อย่างไร แต่คาถามทีเ่ ราต้อง
ใคร่ครวญก็คือ สิทธิตามกฎหมายในการสืบราชบัลลังก์ของดาวิดนั้นต้องเป็ นบุตรคนใดคนหนึ่งของ
ดาวิดเท่านั้น ดังนั้น พระเยซูจะอ้างสิทธิในการสืบราชบัลลังก์ของดาวิดได้ ก็ต่อเมือ
่ พระองค์มีบด
ิ าที่
เป็ นมนุษย์ผู้สืบเชื้อสายมาจากดาวิดเท่านั้น
ปัญหานี้ได้รบ
ั การแก้ไข เพราะว่าพระเยซูได้มาบังเกิดเป็ นมนุษย์โดยผ่าน
มารีย์หญิงพรหมจารี ซึ่งได้หมัน
้ หมายกับโยเซฟ และจากลาดับวงศ์ตระกูลของพระเยซูใน
มัทธิว 1 และ ลูกา 3 เราก็ได้เห็นว่าโยเซฟเป็ นลูกหลานโดยตรงของดาวิดตามกฎหมาย ดังนั้น เมือ
่
โยเซฟแต่งงานกับมารีย์และรับพระเยซูเป็ นบุตรชาย พระเยซูก็สืบเชื้อสายจากโยเซฟตามกฎหมาย
ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเป็ นกษัตริย์พระเมสสิยาห์
การมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระเยซู นอกจากทาให้พระเจ้าองค์พระบุตรมีสท
ิ ธิตามธรรม
บัญญัตใิ นการเป็ นกษัตริย์ในราชวงศ์ดาวิดแล้ว ยังทาให้พระองค์มีความเมตตาและความเห็นใจ
เพื่อนมนุษย์ในฐานะของ
มหาปุโรหิตสูงสุด ผู้ทจี่ ะช่วยเหลือประชากรของพระองค์อีกด้วย
พระคัมภีร์กล่าวว่า การทีพ
่ ระเยซูมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ทาให้พระองค์ทรงเป็ นมหา
ปุโรหิตผู้สามารถสัมผัสถึงความอ่อนแอของเราได้ หมายความว่า พระองค์เป็ นมหา
ปุโรหิตผู้ทรงประสิทธิภาพทีส
่ ุด ซึ่งพระองค์ไม่อาจทรงเป็ นเช่นนั้นได้ ถ้าขาดสัมผัส
กับประสบการณ์การเป็ นมนุษย์ร่วมกับเราและทาเพื่อเรา เราเห็นความจริงข้อนี้ผ่าน
หลายสิง่ สิง่ หนึ่งก็คือ ในชีวิตและประสบการณ์ของพระองค์ พระเยซูต้องรับมือและ
ประสบกับปัญหาของมนุษย์มากมายเหมือนเราในโลกนี้ พระเจ้าผู้ทรงสภาพมนุษย์
ได้รบ
ั รูค
้ วามเจ็บปวดหัวใจ ความโศกเศร้า ความผิดหวัง การถูกทรยศ และ
บาดแผล ทีใ่ ครก็ตามทีอ
่ ยู่ในโลกแห่งความบาปนี้ก็ต้องเผชิญเหมือนกันทัง้ สิน
้ นี่
ไม่ใช่สงิ่ ทีพ
่ ระองค์รบ
ั รูท
้ างทฤษฎี ไม่ใช่สิ่งทีพ
่ ระองค์ทรงยืนดูห่าง ๆ จากก้นบึง้ ของ
อวกาศ จากอดีตอันขมุกขมัวของนิรน
ั ดร์กาล และตัง้ สมมุติฐานเอาเอง แต่นี่เป็ นสิง่
ทีพ
่ ระองค์เข้ามาในโลกนี้ในสภาพเนื้อหนัง ในสภาพเลือดเนื้อทีอ
่ ่อนแอ และมี
ประสบการณ์นี้ด้วยพระองค์เอง
—ดร. เจ ลิกอน ดันแคน ทีส
่ าม
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หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูกล่าวถึงประเด็นการมาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ ใน ฮีบรู 2:17-18 ว่า:
[พระเยซู] จึงต้องเป็ นเหมือนกับพีน
่ ้องของพระองค์ทุกอย่าง เพือ
่ จะได้ทรงเป็ นมหา
ปุโรหิตผูเ้ ปี่ ยมด้วยความเมตตาและความสัตย์ซอ
ื่ ในการรับใช้พระเจ้า … เพราะ
พระองค์เองทรงทนทุกข์เมือ
่ ได้ทรงถูกลองใจ พระองค์จึงทรงสามารถช่วยบรรดาผู้
ทีก
่ าลังถูกลองใจได้ (ฮีบรู 2:17-18)
์ จี่ ะเป็ นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ดาวิด
การมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ นอกจากทาให้พระเยซูมีสท
ิ ธิท
และทาให้พระองค์มีประสบการณ์กากรเป็ นมหาปุโรหิตผู้ทรงประสิทธิภาพยิง่ แล้ว การบังเกิดเป็ น
มนุษย์ทาให้พระเยซูสามารถเป็ นเครื่องบูชาเพื่อลบล้างบาปของมนุษยชาติด้วย
เราได้ศก
ึ ษาในช่วงต้นของบทนี้ว่า พระเยซูต้องเป็ นมนุษย์เท่านั้น จึงจะสามารถตายแทน
มนุษย์ได้ แต่เหตุใดความเป็ นมนุษย์ของพระองค์จึงเป็ นหัวใจของการลบล้างบาป? คาตอบก็คือ พระ
เจ้าได้กาหนดโทษตายแก่มนุ ษย์เพราะความบาปของเขา พระวจนะได้สอนเรื่องนี้ใน ปฐมกาล
2:17; โรม 5:12 และ 6:23; ยากอบ 1:15 และอีกหลายที่ จากอาดัม ความบาปแพร่ไปในเผ่าพันธุ์
มนุษย์ทง้ ั สิน
้ และนามาซึ่งบทลงโทษ คือความตายของมนุษยชาติ นี่เป็ นเหตุผลทีม
่ นุษย์ผู้มีร่างกาย
และเลือดเนื้อเท่านั้น จึงจะไถ่โทษตามเงื่อนไขของพระเจ้าได้
ลองฟังคาอธิบายของเปาโลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูกบ
ั
ความรอดของเรา ใน โรม 5:15-19:
แต่ของประทานนัน
้ ต่างจากการล่วงละเมิด เพราะถ้าคนเป็ นอันมากตายเพราะการ
ล่วงละเมิดของมนุษย์เพียงคนเดียว ยิง่ กว่านัน
้ สักเท่าใด พระคุณของพระเจ้าและ
ของประทานโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์เพียงผูเ้ ดียวนัน
้ ย่อมล้นไหลไปสูค
่ นเป็ น
อันมาก! … เพราะถ้าโดยการล่วงละเมิดของมนุษย์คนเดียวเป็ นเหตุให้ความตายได้
ครอบครองผ่านทางมนุ ษย์คนเดียว ยิง่ กว่านัน
้ สักเท่าใด บรรดาผูท
้ ไี่ ด้รบ
ั พระคุณ
และของประทานแห่งความชอบธรรม ซึง่ พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้อย่างมากล้น ย่อม
ครอบครองในชีวต
ิ ผ่านทางมนุษย์คนเดียว คือพระเยซูคริสต์ … เพราะการไม่เชือ
่ ฟัง
ของมนุษย์คนเดียวทาให้คนเป็ นอันมากเป็ นคนบาปฉันใด การเชือ
่ ฟังของมนุษย์คน
เดียวก็ทาให้คนเป็ นอันมากเป็ นผูช
้ อบธรรมฉันนัน
้ (โรม 5:15-19)
ครัง้ แล้วครัง้ เล่า เปาโลย้าเสมอว่าความชอบธรรมของพระเยซูในสภาพความเป็ นมนุษย์น้น
ั
เป็ นสิง่ ตรงกันข้ามกับอาดัม และเป็ นทางแก้ไขทางเดียวสาหรับความบาปของอาดัม เปาโลประกาศ
ชัดเจนว่า พระเยซูต้องรับสภาพมนุษย์เพื่อแก้ไขสิ่งทีอ
่ าดัมทาผิด พระองค์ต้องรับสภาพมนุ ษย์เพื่อ
รับการลงโทษทีพ
่ ระเจ้ากาหนดไว้สาหรับมนุษย์ และเพื่อนาความชอบธรรมไปสู่มนุษย์คนอืน
่ ๆ
ด้วย
บางทีพวกเราคริสเตียนอนุรกั ษ์ นิยม คริสเตียนนักประกาศ ก็เน้นความเป็ นพระ
เจ้าของพระคริสต์เสียจนเราลืมไปว่า แท้จริงแล้ว ความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
ต่างหากทีช
่ ่วยเราให้รอด เนื่องจากพระเยซูเสด็จมาในฐานะมนุษย์แท้คนหนึ่ง
พระองค์จึงสามารถเจ็บปวดและตายแทนเรา เพื่อลบล้างบาปของเราได้ ด้วยเหตุผล
นี้ ความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูจึงเป็ นหัวใจของความรอด
—ดร. มาร์ค สเตราสส์
เมือ
่ เข้าใจการมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระเยซูแล้ว ต่อไปเราจะสารวจการทนทุกข์ของ
พระองค์ ซึ่งเป็ นมิตท
ิ ส
ี่ องของพันธกิจทีต
่ ้องรับความอับอายของพระองค์ ตามทีป
่ รากฏในหลักข้อเชื่อ
ของอัครธรรมทูต
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การทนทุกข์
ศัพท์ศาสนศาสตร์ คาว่า “การทนทุกข์” คือ Passion (มาจากคากรีก Pascho) แปลว่า
“เจ็บปวด” คานี้หมายถึงความเจ็บปวดและการสิน
้ พระชนม์ของพระเยซู ซึ่งเริ่มตัง้ แต่คืนทีพ
่ ระองค์
ถูกจับกุม การทนทุกข์ของพระเยซูปรากฏในหลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ประโยคนี้ว่า
[พระองค์]ทรงทนทุกข์ทรมาน ในสมัยทีป
่ อนทิอสั ปิ ลาต ปกครอง ทรงถูกตรึงที่
กางเขน แล้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์ เสด็จลงสู่แดนมรณา
คริสเตียนส่วนใหญ่คน
ุ้ เคยกับเรื่องราวของการทีพ
่ ระเยซูถูกจับกุม ถูกทรมาน และถูกตรึง
บนกางเขน ดังนั้น เราจะไม่กล่าวถึงรายละเอียดพวกนี้ แต่จะมุ่งศึกษาถึงเหตุผลทีพ
่ ระเยซูยอมให้
พระองค์เองผ่านเหตุการณ์เหล่านี้
เมือ
่ พูดถึงการทนทุกข์ของพระเยซู พระคัมภีร์อธิบายว่า จาเป็ นทีพ
่ ระเยซูต้องเรียนรูท
้ จี่ ะเชื่อ
ฟัง และจาเป็ นทีพ
่ ระองค์จะต้องถูกมอบไว้กบ
ั พระเจ้าพระบิดา ตามทีเ่ ราพบใน ฮีบรู 5:8
[พระเยซู] เรียนรูท
้ จี่ ะเชือ
่ ฟังจากความทุกข์ยากทีพ
่ ระองค์เผชิญ (ฮีบรู 5:8)
และเปาโลก็กล่าวใน 1 เปโตร 2:20-21 ว่า:
แต่ถา้ ท่านต้องทุกข์ยากเพราะทาดีและท่านยอมทนเอา นี่เป็ นสิง่ น่ ายกย่องต่อหน้า
พระเจ้า พระองค์ทรงเรียกพวกท่านมาสูส่ ภาพการณ์เช่นนี้ เพราะพระคริสต์ได้ทรง
ทนทุกข์เพือ
่ ท่าน ทรงวางแบบอย่างไว้ให้ทา่ นดาเนินตามรอยพระบาท (1 เปโตร
2:20-21)
พระคริสต์ทาให้พระประสงค์ของพระบิดาสาเร็จโดยผ่านการถูกทรมาน และมอบพระองค์
เองไว้กบ
ั พระบิดา ด้วยการเชื่อฟังพระบิดาอย่างสมบูรณ์แบบ พระองค์ได้รบ
ั รางวัลนิรน
ั ดร์ นั่นคือ
รางวัลทีพ
่ ระองค์ประทานแก่เราด้วยความกรุณาในปัจจุบน
ั
ความทรมานของพระคริสต์ภายใต้ปีลาต ไม่ได้จบลงแค่น้น
ั แต่ต่อเนื่องไปจนถึงการ
สิน
้ พระชนม์บนกางเขน ซึ่งคนทัง้ หลายต่างรูเ้ รื่อง่ทพ
ี่ ระเยซูต้องรับความอับอายนี้เป็ นอย่างดีแล้ว
และเหตุผลสาคัญทีส
่ ุดก็คือ เพราะการสิน
้ พระชนม์นี้ ได้ลบล้างบาปของเราและช่วยให้เราได้รบ
ั
ความรอด
การสิน
้ พระชนม์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อไถ่บาป (ซึ่งเป็ นคาสอนทีพ
่ บตลอดพันธ
สัญญาใหม่) นั้นได้ผล หากกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ เพราะพระองค์ได้กลายเป็ น
ตัวแทนรับโทษของเรา “ตัวแทน” หมายถึง พระองค์แทนทีเ่ รา “รับโทษ” ก็คือการที่
พระองค์แทนทีเ่ ราในการเผชิญการพิพากษาหรือการถูกลงโทษ ซึ่งเราทุกคน
สมควรได้รบ
ั เนื่องจากได้ละเมิดพระบัญญัตข
ิ องพระเจ้า นี่คือโทษทีพ
่ ระเจ้าเตือนไว้
แล้วว่าเราจะได้รบ
ั เพราะเราได้ละเมิดกฎของพระองค์ ธรรมชาติของพระเจ้านั้น
์ องพระองค์ ความเป็ นจริงของพระองค์ก็คือ ทีใ่ ดมีบาป ที่
เมือ
่ กล่าวถึงความบริสุทธิข
นั้นต้องมีการชาระ และหนทางแห่งความรอดอันวิเศษ ปรีชาชาญ และเปี่ ยมด้วย
ความรักทีพ
่ ระเจ้าได้วางไว้ ก็คือการยกย้ายโทษทัณฑ์ออกจากบ่าอันเต็มไปด้วย
์ ราศจากมลทินขององค์พระบุตรผู้มา
ความผิดของเรา ไปวางไว้บนบ่าอันบริสุทธิป
บังเกิดเป็ นมนุษย์ ด้วยพระบุตรนี้เอง เป็ นผู้ทาให้การถวายสัตว์ไร้ตาหนิเป็ นเครื่อง
บูชา ซึ่งบัญญัตไิ ว้ในพันธสัญญาเดิมนั้นได้สาเร็จสมบูรณ์
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—ดร. เจ ไอ แพคเกอร์
บ่อยครัง้ ทีอ
่ คั รทูตเปาโลอธิบายการถูกตรึงบนกางเขนว่าเป็ นหัวใจของพระกิตติคุณ เราพบ
ข้อความเหล่านี้ได้ใน โรม 6:6; 1 โครินธ์ 1:17-18; กาลาเทีย 6:14; และ โคโลสี 1:20 ให้เราดู กา
ลาเทีย 2:20-21 เป็ นตัวอย่าง
ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กบ
ั พระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าจึงไม่มีชีวต
ิ อยูต
่ อ
่ ไป พระคริสต์
ต่างหากทรงมีชีวต
ิ อยูใ่ นข้าพเจ้า ชีวต
ิ ทีข
่ า้ พเจ้าดาเนินอยูใ่ นกายนี้ ข้าพเจ้าดาเนิน
ด้วยความเชือ
่ ในพระบุตรของพระเจ้าผูท
้ รงรักข้าพเจ้าและประทานพระองค์เองเพือ
่
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้ปด
ั พระคุณของพระเจ้าทิง้ เพราะถ้าความชอบธรรมสามารถ
ได้มาโดยทางบทบัญญัติ พระคริสต์ก็วายพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์! (กาลาเทีย
2:20-21)
การสิน
้ พระชนม์ของพระคริสต์เป็ นหัวใจแห่งพันธกิจทีท
่ าให้เราได้รบ
ั ความรอด ด้วยเหตุนี้
การสิน
้ พระชนม์ของพระองค์จึงเป็ นข้อเท็จจริง เป็ นหัวใจของการประกาศพระกิตติคุณตลอด
ประวัตศ
ิ าสตร์
หลังจากพระเยซูถูกตรึง ร่างของพระองค์ก็ถูกฝังในอุโมงค์ โดยอยู่ในสภาพไร้ชีวิตเป็ นเวลา
สามวัน ในฐานะมนุษย์เต็มตัว พระเยซูได้ประสบความตายตามปกติของมนุษย์ หลักข้อเชื่อของอัคร
ธรรมทูต บันทึกข้อมูลต่อไปว่า พระองค์ “เสด็จลงสู่แดนมรณา” ในช่วงเวลานั้น ร่างของพระเยซูยงั
อยู่ในอุโมงค์ แต่จิตวิญญาณของพระองค์ได้ลงไปสู่แดนผู้ตาย
เราต้องกล่าวตรงนี้ก่อนว่านักศาสนศาสตร์ยุคปัจจุบน
ั มากมายไม่ได้เห็นพ้องต้องกันหมด
เกี่ยวกับความหมายของวลีทวี่ ่า “พระองค์เสด็จลงสู่แดนมรณา” หลายคริสตจักรในปัจจุบน
ั ได้
ตีความหมายวลีนี้ว่า หมายถึงการทีพ
่ ระเยซูถูกฝังเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามความหมายนี้ไม่ใช่สิ่งที่
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูตต้องการจะสือ
่
เหตุผลหนึ่งก็คือ หลักข้อเชื่อนี้กล่าวถึงทัง้ การทีพ
่ ระเยซูถูกฝัง และพระองค์เสด็จลงสู่แดน
้ ตามลาดับตาม
มรณา ไม่ว่าจะพิจารณาอย่างไร สองวลีนี้ก็กล่าวถึงสองเหตุการณ์ทต
ี่ ่างกันและเกิดขึน
บันทึกประวัตศ
ิ าสตร์
อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ถึงแม้วลี “แดนมรณา” อาจหมายถึงแค่ “หลุมศพใต้ดน
ิ ” แต่เมือ
่ พระ
คัมภีร์และงานเขียนโดยคริสตจักรยุคแรกใช้วลีนี้ แทบจะทุกครัง้ เป็ นการกล่า วถึงดินแดนเบื้องล่าง
อันเป็ นที่ ๆ วิญญาณคนตายถูกรวบรวมไว้ เราควรเข้าใจว่า นี่คือความหมายหลักทีเ่ ข้าใจกันใน
คริสตจักรยุคแรก คือความหมายทีค
่ ริสเตียนในกาลก่อนมีอยู่ในใจเมือ
่ เขาใช้หรือได้ยน
ิ คาว่า “แดน
มรณา”
จากสองเหตุผลนี้ ก็จะเป็ นการดีทส
ี่ ุดทีส
่ รุปว่า หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต เจตนาทีจ่ ะสอน
ว่า จิตวิญญาณของพระเยซูได้ลงไปสู่แดนผู้ตายจริง ๆ หลังจากการสิน
้ พระชนม์และก่อนการคืนพระ
ชนม์ของพระองค์ แต่แดนมรณาดังกล่าวนี้ มีลกั ษณะอย่างไร?
ในโลกยุคโบราณ จักรวาลมักถูกบรรยายว่าเป็ นโครงสร้างแนวตัง้ โลกอันเป็ นที่ ๆ มนุษย์
ดารงชีวิตนั้น อยู่ตรงกลาง สวรรค์ ซึ่งเป็ นอาณาจักรของพระเจ้าและบรรดาทูตสวรรค์ ถูกบรรยายว่า
อยู่บนท้องฟ้ า และภายใต้โลกนั้นคือดินแดนมืดมัวเบื้องล่าง เป็ นทีอ
่ ยู่ของวิญญาณของคนทีต
่ ายแล้ว
ในพันธสัญญาเดิมฉบับภาษาฮีบรู ดินแดนนี้มกั ถูกเรียกว่า “เชโอล” (Sheol) ในพันธสัญญาใหม่
ฉบับภาษากรีก รวมทัง้ พันธสัญญาเดิมฉบับแปลเป็ นภาษากรีก สถานทีน
่ ี้มกั ถูกเรียกว่า “เฮดีส”
(Hades)
พันธสัญญาเดิมกล่าวว่า จิตวิญญาณของทัง้ คนดีและคนเลวจะไปอยู่ที่ เฮดีส เพื่อรอการ
พิพากษาในบัน
้ ปลาย แต่พน
ั ธสัญญาใหม่มกั ใช้ เฮดีส เพื่อหมายถึงทีอ
่ ยู่ของจิตวิญญาณคนเลว เช่น
ในลูกา 10:15 อย่างไรก็ดี อย่างน้อยพันธสัญญาใหม่ก็ยืนยันว่า ก่อนพระเยซูคืนพระชนม์ จิต
วิญญาณของคนชอบธรรมก็อยู่ใน เฮดีส ทีช
่ ดั เจนทีส
่ ุดก็คือกิจการ 2:27-29 กล่าวถึงวิญญาณคน
ชอบธรรมคือกษัตริย์ดาวิด ว่าอยู่ใน เฮดีส ด้วย
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ตรงนี้ เราไม่ได้หมายความว่าทุกคนใน เฮดีส หรือนรก จะได้รบ
ั การปฏิบตั อ
ิ ย่างเท่าเทียม
คาอุปมาของพระเยซูเรื่องเศรษฐีกบ
ั ลาซารัส ใน ลูกา 16:19-31 บอกชัดเจนว่ามีเหวลึกกัน
้ ระหว่าง
จิตวิญญาณของคนชั่วและจิตวิญญาณของคนชอบธรรม และในขณะทีค
่ นชั่วต้องเจ็บปวดทรมาน
คนชอบธรรมก็ได้รบ
ั การปลอบประโลม ในอุปมานี้ อับราฮัมอยู่ในสถานทีแ
่ ห่งการปลอบประโลม
ด้วยเหตุนี้ นักศาสนศาสตร์จึงมักเรียกฝั่งทีม
่ ีการปลอบประโลมว่า “ฝั่งของอับราฮัม” หรือ “ทรวงของ
อับราฮัม” ตามตัวหนังสือ
เทอร์ทลั เลียน บิดาแห่งคริสตจักร ผู้เขียนผลงานในต้นศตวรรษทีส
่ าม แสดงออกถึงความ
เชื่อว่า เฮดีส แบ่งเป็ นสองส่วน ลองพิจารณาข้อความในบทที่ 17 ของหนังสือของท่าน “ว่าด้วยการที่
กายคืนชีพ”:
กรณีของลาซารัส ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า จิตวิญญาณจาต้องเผชิญทัง้ ความทรมาน
และได้รบ
ั พระพรใน เฮดีส ได้
บิดาแห่งคริสตจักรชื่อ อิกเนเชียส ซึ่งเขียนผลงานใน คศ 107 กล่าวดังนี้ใน “จดหมายถึง
ชาว ทราลเลียน” ว่า
้ มาใหม่
เมือ
่ กล่าวถึงคนเหล่านั้นทีถ
่ ูกฝังไว้ ข้าพเจ้าหมายถึงคนทัง้ ปวงทีเ่ ป็ นขึน
พร้อมกับองค์พระผู้เป็ นเจ้า เหตุว่า พระวจนะได้กล่าวว่า “ร่างของวิสุทธิชนหลาย
คนทีต
่ ายแล้วก็ฟื้นคืนชีวิต” และอุโมงค์ฝงั ศพเปิ ดออก แท้จริงแล้ว พระองค์เสด็จลง
สู่ เฮดีส โดยลาพัง แต่พระองค์เสด็จกลับออกมาโดยมีคนมากมายติดตามมาด้วย
และพระองค์ได้ทาลายสิ่งทีแ
่ ยกเราจากพระเจ้า ซึ่งมีมาตัง้ แต่วาระแรกเริ่มของโลก
นั้นให้สน
ิ้ ไปด้วย
ดังนั้น เมือ
่ หลักข้อเชื่อฯ กล่าวว่า พระเยซูเสด็จลงสู่แดนมรณา ความหมายทีน
่ ่าจะถูกต้อง
ทีส
่ ุดก็คือ จิตวิญญาณความเป็ นมนุษย์ของพระองค์เสด็จลงสู่ดน
ิ แดนอันเป็ นทีอ
่ ยู่ของวิญญาณทีไ่ ด้
ออกจากร่างกายมา กล่าวอย่างเจาะจงก็คือ พระองค์เสด็จไปสู่พื้นทีท
่ จี่ ดั เตรียมไว้สาหรับจิตวิญญาณ
ของผู้ชอบธรรม ไม่ใช่ไปยังพื้นทีท
่ ค
ี่ นชั่วรับการทรมาน การทีพ
่ ระเยซูใช้เวลาในพื้นทีแ
่ ดนมรณานี้
จาเป็ นต่อพันธกิจของพระองค์ เพราะเป็ นการกาหนดให้จิตวิญญาณของพระองค์ต้องรับโทษตาม
กระบวนการยุตธิ รรมของพระเจ้า และโทษนั้นคือความตายในฐานะมนุษย์
การทนทุกข์ของพระเยซูแสดงให้เราเห็นว่าการเป็ นมนุษย์ทแ
ี่ ท้จริงในโลกทีล่ ้มลงในความ
บาปนั้นเป็ นอย่างไร ถ้าแม้กระทั่งพระผู้เป็ นเจ้าผู้สมบูรณ์แบบของเรายังต้องเจ็บปวดเมือ
่ พระองค์
ต่อต้านและลบล้างความบาป แน่นอนว่าเราผู้ไม่สมบูรณ์ก็ต้องรับความเจ็บปวดเหมือนกัน จริง ๆ
แล้ว ตามทีเ่ ปาโลเขียนไว้ใน 2 ทิโมธี 3:12 ความเจ็บปวดนั้น เป็ นสิง่ ทีท
่ ุกคนทีแ
่ สวงหาชีวิตในพระ
เจ้าต้องเผชิญอย่างแน่นอน แต่พระวจนะก็สอนเราด้วยว่าเมือ
่ เราเจ็บปวด พระคริสต์ก็เจ็บปวดด้วย
หมายความว่าพระองค์เห็นใจในความเจ็บปวดของเรา และเต็มใจทีจ่ ะปลอบประโลมเรา เปาโลสอน
เราใน โคโลสี 1:24 ว่า ในทีส
่ ุด การทนทุกข์ของพระคริสต์ผ่านชีวิตของเรา ก็จะสมบูรณ์ เมือ
่ นั้น
พระองค์จะเสด็จกลับมาอย่างเต็มด้วยสง่าราศี และเราก็จะได้รบ
ั มรดกนิรน
ั ดร์ของเรา ดังนั้น ความ
เจ็บปวดของเราจึงใช่ว่าจะปราศจากจุดประสงค์ แต่มน
ั เป็ นวิธีทพ
ี่ ระเจ้าใช้เพื่อให้ทุกสิง่ ทีท
่ รงสร้าง
ได้รบ
ั การฟื้ นฟูอย่างสมบูรณ์
ทีเ่ ราได้ศก
ึ ษาไปคือพันธกิจแห่งความอับอายของพระเยซู ต่อไปเราจะพิจารณาพันธกิจแห่ง
การได้รบ
ั ชูเกียรติ เวลาทีพ
่ ระสิริสูงสุดของพระองค์ถูกเปิ ดเผยอีกครัง้ หนึ่ง

การชูพระเกียรติ
เมือ
่ เราพูดถึงการทีพ
่ ระคริสต์ได้รบ
ั การชูพระเกียรติ เราระลึกไว้ว่านี่เป็ นยิง่ กว่าการเปิ ดเผย
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หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

สง่าราศีของพระองค์ทเี่ คยถูกบดบังไว้ โดยการรับความอับอาย ถูกเหยียดหยาม พระบุตรก็ยงิ่ ได้รบ
ั
สง่าราศีมากกว่าทีพ
่ ระองค์มีในตอนแรก พระองค์กระทาพันธกิจทีพ
่ ระบิดาอวยพร และการเสียสละ
ของพระองค์ก็ได้ไถ่มนุษย์ เพื่อมารับมรดก รวมทัง้ สิทธิทจี่ ะประทับบนบัลลังก์ในอาณาจักรของพระ
เจ้าได้ โดยผ่านพันธกิจเหล่านี้ คุณความดี ความคูค
่ วร และสง่าราศีของพระบุตรยิง่ ประจักษ์ แจ้งมาก
้ ด้วยเหตุทพ
ขึน
ี่ ระองค์ทรงรับความอับอายมาก่อน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต กล่าวถึงการทีพ
่ ระคริสต์ได้รบ
ั การชูพระเกียรติในประโยค
ต่อไปนี้
้ มาจากความตาย พระองค์เสด็จขึน
้ สวรรค์ประทับ ณ เบื้อง
ในวันทีส
่ ามทรงเป็ นขึน
์ ส
ขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิท
ี่ ุด จากทีน
่ ่น
ั พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็ นและ
คนตาย
ธรรมชาติความเป็ นพระเจ้าของพระคริสต์น้น
ั ทรงพระเกียรติสูงส่งอย่างไม่เสือ
่ มคลายอยู่
แล้ว โดยไม่มีวน
ั ตายหรือถูกถอดจากบัลลังก์ของพระองค์ในสวรรค์ได้ ดังนั้น การชูพระเกียรติพระ
บุตรพระเจ้าจึงจากัดอยู่เฉพาะในธรรมชาติความเป็ นมนุษย์ของพระองค์เท่านั้น กระนั้นก็ตาม
เช่นเดียวกับประสบการณ์อน
ื่ ของพระคริสต์ในธรรมชาติความเป็ นมนุษย์ สถานะความเป็ นพระ
เจ้าของพระองค์ก็มีประสบการณ์เต็มขนาดต่อการได้รบ
ั การชูพระเกียรติด้วย
เราจะอภิปรายถึงการทีพ
่ ระคริสต์รบ
ั การชูพระเกียรติในสีป
่ ระเด็น คือ หนึ่ง การทีพ
่ ระองค์
้ สู่สวรรค์; สาม การทีพ
คืนพระชนม์; สอง การทีพ
่ ระองค์เสด็จขึน
่ ระองค์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระ
้ มา
บิดา; และสี่ การทีพ
่ ระองค์จะเสด็จมาพิพากษาในอนาคต โดยเราจะเริ่มจากการทีพ
่ ระองค์เป็ นขึน
จากความตายในวันทีส
่ าม หลังจากถูกตรึงบนกางเขน

การคืนพระชนม์
คริสเตียนหลายคนอาจไม่ตระหนักว่า การทีพ
่ ระคริสต์คืนพระชนม์น้น
ั สาคัญต่อความรอด
ของเราเท่ากับการทีพ
่ ระองค์สน
ิ้ พระชนม์ ด้วยเหตุนี้ 1 เปโตร 3:21 จึงกล่าวถึงการได้รบ
ั ความรอด
โดยการคืนพระชนม์ของพระคริสต์ อยากให้เข้าใจว่า ความรอดของเราไม่ใช่เป็ นแค่สิ่งทีพ
่ ระคริสต์
ได้ซื้อไว้เพื่อเรา แล้วก็มอบเป็ นของขวัญให้เรา แม้ว่าเรามักจะอธิบายเรื่องความรอดในลักษณะนี้ก็
ตาม แต่หากจะกล่าวให้ถูกต้องก็คือ ความรอดนั้นเป็ นของขวัญทีพ
่ ระเยซูประทานแก่เรา “โดยเรา
ต้องเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์”
และนี่คือความหมายของคาว่า “ในพระคริสต์” ทีเ่ ราได้ยน
ิ บ่อยครัง้ มากจากบรรดาจดหมาย
ฝากในพันธสัญญาใหม่
เราได้รบ
ั การอภัยโดยผ่านการสิน
้ พระชนม์ของพระเยซูคริสต์ เพราะโดยการเป็ นหนึ่ง
เดียวกับพระองค์น้น
ั เราได้ตายกับพระองค์แล้วบนกางเขนนั้น และเราได้รบ
ั ชีวิตนิรน
ั ดร์ เพราะเรา
้ มาเพื่อรับชีวิตใหม่โดยผ่านการคืนพระชนม์ของพระองค์ พระวจนะกล่าวถึง
ถูกทาให้เป็ นขึน
กระบวนการนี้ใน 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
เหตุฉะนัน
้ พวกเราจึงถูกฝังไว้กบ
ั พระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนใน
้ มาจากความตาย
ความตายนัน
้ เพือ
่ เหมือนกับทีพ
่ ระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็ นขึน
โดยสง่าราศีของพระบิดาอย่างไร พวกเราก็ จะได้ดาเนินในชีวต
ิ ใหม่ดว้ ยอย่างนัน
้
เพราะว่าถ้าพวกเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในลักษณะทีเ่ หมือนกับความตายของ
้ มาในลักษณะทีเ่ หมือนกับการทรงเป็ นขึน
้ มาจากความ
พระองค์ พวกเราก็จะเป็ นขึน
ตายของพระองค์ด้วย (โรม 6:4-5)
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้ มาจากความตายนั่น ทาให้เรา
กล่าวสัน
้ ๆ ก็คือ พันธกิจทีพ
่ ระเยซูกระทาโดยการเป็ นขึน
แน่ใจได้ว่าเราก็จะได้รบ
ั ชีวิตใหม่ฝ่ายวิญญาณเช่นกันเมือ
่ เราเชื่อในพระองค์ และในอนาคต เราจะ
ได้รบ
ั กายทีค
่ ืนชีพและเต็มด้วยสิริ เช่นเดียวกับพระคริสต์ ความหมายนี้ก็คือ พระองค์ได้รบ
ั การยกชู
์
และเราก็จะได้รบ
ั การยกชู อย่างมีศกั ดิศรี เต็มด้วยเกียรติ และสง่าราศี
ในการสิน
้ พระชนม์ พระเยซูก็ไม่ได้อยู่ใต้อานาจของความบาปอีกต่อไป ไม่มีใคร
เย้ายวน ทดลองคนตายได้ คนตายนั้นอยู่นอกเหนืออานาจของปี ศาจ แต่บาปทาให้
พระเยซูต้องเผชิญกับความตาย ซึ่งเป็ นศัตรูตวั ฉกาจทีส
่ ุดของพระองค์ พระเจ้าจึง
อนุญาตให้พระเยซูเผชิญความตาย และในการเผชิญความตายนั้น พระเยซูก็ได้
ชนะความตาย ความจริงข้อนี้มีนยั ยะสาคัญยิง่ ต่อคนของพระองค์ ดังนั้น ใน วิวรณ์
้ มาจากความตาย จึงประกาศว่า
1:18 พระเยซู พระคริสต์ผู้ทรงสง่าราศี ผู้เป็ นขึน
“เราเป็ นองค์ผู้ดารงชีวิตอยู่ เราตายแล้ว และดูเถิดเรายังมีชีวิตอยู่สืบ ๆ ไปเป็ นนิตย์!
และเราถือกุญแจแห่งความตายและแดนมรณา” พระองค์ใช้กุญแจนั้นเพื่อออกจาก
แดนมรณา แต่พระองค์ก็ยงั เก็บกุญแจนั้นไว้ เนื่องจากวันหนึ่ง พระองค์จะใช้กุญแจ
เหล่านั้นเพื่อปลดปล่อยคนของพระองค์จากพันธะแห่งความตาย
—ดร. นอกซ์ แชมบลิน
้ มา ไม่ได้เป็ นเพียงแค่
การทีพ
่ ระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนและการทีพ
่ ระองค์เป็ นขึน
หนทางทีเ่ ราได้รบ
ั การอภัยบาปหรือการลบล้างบาปเท่านั้น แต่สงิ่ สาคัญและอาจจะ
สาคัญยิง่ กว่าอีกก็คือ การคืนพระชนม์เป็ นการเริ่มต้นของยุคใหม่และยุคสุดท้ายของ
โลกนี้ การทรงสร้างใหม่ (ตามทีพ
่ ระคัมภีร์เรียก) เริ่มต้นทีอ
่ ุโมงค์ฝงั ศพอันว่างเปล่า
นั้น ซึ่งเป็ นจุดศูนย์กลางใหม่ หรือหัวใจสาคัญใหม่ อันเป็ นก้าวแรกสู่ประวัตศ
ิ าสตร์
บทใหม่ เรากาลังอยู่ในยุคสุดท้าย เนื่องจากการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
้ และความหวังสาหรับเราชาวคริสเตียนก็คือ
พระองค์ได้ทาให้ยุคสุดท้ายเริ่มต้นขึน
สิง่ ทีไ่ ด้เริ่มต้นไปแล้วนั้น จะเสร็จสมบูรณ์เมือ
่ พระคริสต์เสด็จมาครัง้ ทีส
่ อง ซึ่งพระ
วจนะของพระเจ้าเรียกว่า “การทรงสร้างใหม่” นั่นเอง
—ดร. โจนาธาน เพนนิงตัน
้ จากตายแล้ว การทีพ
นอกจากพันธกิจการเป็ นขึน
่ ระองค์เสด็จจากโลกสู่สวรรค์ ก็รวมอยู่ใน
เรื่องทีพ
่ ระเยซูได้รบ
ั การเชิดชูพระเกียรติด้วย

้ สูส
การเสด็จขึน
่ วรรค์
้ สู่สวรรค์คือเหตุการณ์ทพ
้ สู่สวรรค์สส
การเสด็จขึน
ี่ ระกายของพระเยซูถูกรับขึน
ี่ บ
ิ วันหลังการ
้ ไปบนท้องฟ้ า สู่สวรรค์
คืนพระชนม์ พระองค์ก็ลอยขึน
้ สู่สวรรค์ทง้ ั ในลูกา 24:50-51 และกิจการ 1:6-11
ลูกาได้บรรยายถึงการเสด็จขึน
้ สู่สวรรค์ของพระเยซูได้ทาให้งานหลายอย่างทีพ
พันธกิจการเสด็จขึน
่ ระองค์ไม่อยู่ในฐานะที่
จะทาได้ขณะอยู่ในโลกสาเร็จลงได้ เช่น ยอห์น 14:2-3 พระองค์สญ
ั ญากับสาวกว่าพระองค์จะเสด็จ
้ ไปเตรียมสถานทีส
ขึน
่ าหรับเขาในสวรรค์ และ ยอห์น 16:7 พระองค์อธิบายว่าพระองค์ยงั ไม่ถึงเวลา
ทีจ่ ะส่งพระวิญญาณบริสุทธิล์ งมาเสริมกาลังคริสตจักรในการรับใช้ ตราบใดทีพ
่ ระองค์ยงั ไม่ได้เสด็จ
้ สู่สวรรค์
ขึน
้ สู่สวรรค์เพื่อพันธกิจการชาระบาป ซึ่งพระองค์ได้
นอกจากนี้ พระเยซูจาเป็ นต้องเสด็จขึน
เริ่มต้นไว้บนกางเขนจะสาเร็จบริบูรณ์ ผู้เขียนพระธรรม ฮีบรู ยืนยันประเด็นนี้ในบทที่ 8 และ 9 สอง
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บทนี้สรุปได้ว่า ผู้เขียนยืนยันว่าวิหารบนโลกนี้ก็คือแบบจาลองของวิหารในสวรรค์ และท่านยัง
เปรียบการทีพ
่ ระคริสต์ชาระบาปมนุษย์กบ
ั พิธีทม
ี่ หาปุโรหิตในโลกทาในวันถวายเครื่องบูชาไถ่บาป
ประจาปี ซึ่งในพิธีน้น
ั ปุโรหิตต้องนาเลือดของสัตวบูชาเข้าไปใน
อภิสุทธิสถาน ก่อนทีจ่ ะประพรมเลือดนั้นบนแท่นบูชา อันเป็ นการขออภัยโทษสาหรับความ
บาปของมนุษย์ ทานองเดียวกัน พระเยซูได้เข้าไปใน
อภิสุทธิสถานของพระวิหารทีแ
่ ท้จริงในสวรรค์ และชโลมแท่นบูชาด้วยพระโลหิตของ
พระองค์เอง ซึ่งสิง่ นี้ทาให้การถวายเครื่องบูชา ซึ่งพระเยซูได้เริ่มต้นไว้บนกางเขนสาเร็จบริบูรณ์
ลองฟังคาอธิบายใน ฮีบรู 9:11-12 เรื่องพันธกิจแห่งการชาระ ซึ่งพระเยซูกระทาในสวรรค์
เมือ
่ พระคริสต์ทรงมาในฐานะมหาปุโรหิต พระองค์ทรงผ่านเข้าสูพ
่ ลับพลาทีย่ งิ่ ใหญ่
้ ด้วยมือมนุ ษย์ กล่าวคือไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่ง
กว่าและสมบูรณ์กว่า ซึ่งไม่ได้สร้างขึน
ของสิง่ ทีท
่ รงสร้างนี้ … พระองค์ทรงเข้าไปสูอ่ ภิสท
ุ ธิสถานด้วยพระโลหิตของ
พระองค์เอง พระองค์ทรงกระทาเช่นนี้เพียงครัง้ เดียวเป็ นพอและได้การไถ่บาป ชั่ว
นิรน
ั ดร์มา (ฮีบรู 9:11-12)
ยิง่ กว่านั้น ในฐานะมหาปุโรหิตของเราในสวรรค์ พระคริสต์ยงั คงวิงวอนเพื่อเราเสมอ และ
ทูลขอการชาระเพื่อช่วยเราเมือ
่ เราทาบาป นักศาสนศาสตร์นิยมเรียกพันธกิจทีพ
่ ระคริสต์กระทา
ต่อเนื่องในพระวิหารในสวรรค์ว่า “วาระ” ของพระองค์ และ “วาระ” นี้เองเป็ นสิง่ ทีท
่ าให้ความรอด
ของเรามั่นคง ฮีบรู 7:24-25 อธิบาย “วาระ” ของพระองค์ดงั นี้:
แต่เพราะพระเยซูทรงพระชนม์อยูเ่ ป็ นนิตย์ จึงทรงเป็ นปุโรหิตถาวรนิรน
ั ดร์ ฉะนัน
้
พระองค์จงึ ทรงสามารถช่วยบรรดาผูท
้ ม
ี่ าถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์ได้อย่าง
สมบูรณ์ เพราะพระองค์ทรงพระชนม์อยูเ่ สมอเพือ
่ ทีจ่ ะทูลวิงวอนเพือ
่ เขาทัง้ หลาย
(ฮีบรู 7:24-25)
้ สู่สวรรค์เป็ นมิตส
เราได้เห็นแล้วว่า การทีพ
่ ระเยซูเสด็จขึน
ิ าคัญยิง่ ของภารกิจการไถ่ของ
พระองค์ หากปราศจากเหตุการณ์นี้ เราจะไม่อาจรับความรอดได้
้ สู่สวรรค์ของพระคริสต์แล้ว เราก็
หลังจากเรียนรูเ้ รื่องการคืนพระชนม์และการเสด็จขึน
พร้อมทีจ่ ะศึกษาการทีพ
่ ระองค์ประทับบนบัลลังก์ในสวรรค์ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าต่อไป

การประทับบนบัลลังก์
พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงการทีพ
่ ระเยซูประทับบนบัลลังก์ ณ เบื้องขวาของพระบิดาในหลาย
ต่อหลายแห่ง หลักการพื้นฐานก็คือ พระเยซูทรงเป็ นกษัตริย์ผู้ยงิ่ ใหญ่ของเราในโลก และพระองค์มี
ราชบัลลังก์ในสวรรค์ อันอยู่ ณ เบื้องขวาของมหาราชบัลลังก์ของพระบิดา ในสภาพการณ์นี้ พระ
บิดาคือมหากษัตริย์สูงสุด หรือ “เจ้าแห่งรัฐทัง้ ปวง” และพระบุตรคือมหาอุปราช หรือ “เจ้าประเทศ
ราช” ซึ่งปรนนิบตั พ
ิ ระองค์ ความสัมพันธ์นี้สะท้อนรูปแบบอาณาจักรต่าง ๆ ในโลกยุคโบราณ ซึ่งมี
เจ้าประเทศราชปกครองแคว้นต่าง ๆ ของจักรวรรดิอน
ั ไพศาลและถวายบรรณาการและบริการรับใช้
พระจักรพรรดิ
ปกติแล้ว เมือ
่ เราคิดถึงความเป็ นกษัตริย์ของพระคริสต์ เราจะคิดว่าอะไรทีส
่ ูงส่ง ที่
อยู่เบื้องบน และเนื่องจากตอนนี้พระเยซูประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าพระบิดา
พระองค์จึงทรงเป็ นกษัตริย์ แต่เราต้องจาไว้เช่นกันว่าพระเยซูได้รบ
ั การเทิดทูนใน
ฐานะกษัตริย์เมือ
่ พระองค์เป็ นมนุษย์ด้วย ความหมายก็คือ ด้วยธรรมชาติความเป็ น
พระเจ้าของพระองค์ พระเยซูทรงเป็ นกษัตริย์ตลอดกาลอยู่แล้ว พระเยซูทรง
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ปกครองในฐานะประมุขเหนือทุกสิง่ แต่พระองค์ได้รบ
ั ราชอานาจทัง้ ในสวรรค์และ
ในแผ่นดินโลกเมือ
่ พระองค์อยู่ในธรรมชาติความเป็ นมนุษย์ ดังนั้นพระเยซูผู้เป็ น
บุตรดาวิด จึงเป็ นตัวแทนของชนชาติอส
ิ ราเอล ประชากรของพระเจ้า และบุตรดา
วิด เช่นเดียวกับตัวดาวิดเองก็เป็ นเจ้าประเทศราช เป็ นผู้รบ
ั ใช้มหากษัตริย์สูงสุด นั่น
คือ พระเจ้าพระบิดาในสวรรค์
—ดร. ริชาร์ด พแรตต์ จูเนียร์
ในข้อพระคัมภีร์ทก
ี่ ล่าวว่าพระเยซูเป็ นกษัตริย์ ยังถึงพระองค์ในฐานะปุโรหิตผู้ทูลขอต่อพระ
เจ้าเพื่อคนของพระองค์อีกด้วย สิง่ นี้ได้สะท้อนรูปแบบโลกสมัยโบราณเช่นกัน คือ กษัตริย์มกั จะทา
หน้าทีเ่ ป็ นปุโรหิตด้วย เช่น ในปฐมกาล 14 เมลคีเซเด็ค เป็ นทัง้ ปุโรหิตและกษัตริย์ในเวลาเดียวกัน
เมือ
่ พระวจนะพูดถึงตาแหน่งของพระเยซู ณ เบื้องขวาของพระบิดา บางครัง้ ก็เน้นบทบาท
ของพระองค์ในฐานะกษัตริย์ทเี่ ป็ นพระเมสสิยาห์ เช่นใน กิจการ 2:30-36; เอเฟซัส 1:18-23; ฮีบรู
1:3-9; และ 1 เปโตร 3:21-22
แต่ในกรณีอน
ื่ ๆ พระคัมภีร์จะเน้นบทบาทของพระเยซูในฐานะมหาปุโรหิตผู้วิงวอนต่อพระ
เจ้าเพื่อเรา การย้าเช่นนี้พบได้ใน โรม 8:34 และ ฮีบรู 8:1 เป็ นต้น
แต่ทง้ ั สองกรณีก็มีความหมายเดียวกัน นั่นคือ พระเยซูมีอานาจ
และฤทธานุภาพเหนือทุกสิง่ ทีท
่ รงสร้าง ซึ่งพระองค์ปกครองในนามของพระบิดา และใน
ตาแหน่งนี้ พระองค์นาความรอดมาสู่มนุษย์ และเป็ นหลักประกันว่าพระบิดาเฝ้ าดูอยู่ด้วยความโปรด
ปราน
้ สู่สวรรค์ และประทับ ณ เบื้องขวาของพระบิดา หลัก
หลังจากพระเยซูคืนพระชนม์ เสด็จขึน
ข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ก็กล่าวถึงการพิพากษาทีพ
่ ระคริสต์จะกระทาในวันสุดท้าย

การพิพากษา
เมือ
่ หลักข้อเชื่อฯ กล่าวว่าพระเยซูจะกลับมาเพื่อพิพากษา ความหมายก็คือ พระองค์จะมา
จากบัลลังก์ ณ เบื้องขวาของพระเจ้านั่นเอง หลักการนี้ก็คือ พระเยซูเป็ นกษัตริย์ในสภาพมนุษย์ ผู้อยู่
เหนือทุกสิง่ ทีท
่ รงสร้าง และในฐานะกษัตริย์ พระองค์จะพิพากษาคนทัง้ ปวงทีไ่ ด้ละเมิดพระบัญญัติ
และไม่เคารพความเป็ นกษัตริย์และอาณาจักรของพระองค์ เราพบข้อความนี้ใน
ลูกา 22:30; กิจการ 17:31; และ 2 เธสะโลนิกา 1:5 และ 4:1
การพิพากษาครั้งสุดท้ายจะกระทาแก่ทง้ ั คนเป็ นและคนตาย นั่นคือ ทุกคนทีเ่ คยมีชีวิต
รวมทัง้ คนทีย่ งั มีชีวิตอยู่เมือ
่ พระเยซูเสด็จกลับมา ทุกคาพูด ความคิด และการกระทาของทุกคนจะถูก
ตัดสินจากมาตรฐานขององค์พระผู้เป็ นเจ้า และความจริงทีน
่ ่าสะพรึงกลัวก็คือ มนุษย์ทุกคนจะถูก
พิพากษาว่าผิดเพราะได้ทาบาปจริง และต้องรับโทษถึงตาย
ข่าวดีก็คือ ทุกคนทีไ่ ด้เป็ นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์โดยความเชื่อ จะผ่านการถูกพิพากษาไป
์ ล้วโดยการ
แล้ว โดยพระเยซูได้สน
ิ้ พระชนม์เพื่อรับโทษแทน และเขาเหล่านั้นจะกลายเป็ นผู้บริสุทธิแ
คืนพระชนม์ของพระคริสต์ ดังนั้น ในการพิพากษา เขาจะได้รบ
ั พระพรและมรดกนิรน
ั ดร์
แต่ข่าวร้ายสาหรับคนทีม
่ ไิ ด้อยู่ในพระคริสต์ก็คือ เขาจะต้องแบกรับพระพิโรธเต็มขนาดของ
พระเจ้าไว้ในตัวของเขา และจะถูกทิง้ ลงไปในนรกและอยู่ทน
ี่ ่น
ั ชั่วกัปชั่วกัลป์
ในยุคปัจจุบน
ั คาสอนเรื่องการพิพากษาครัง้ สุดท้ายนั้น ไม่เป็ นทีน
่ ิยมนัก แต่
ข้าพเจ้าก็คด
ิ ว่า ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนจากเดิมมากนัก เพราะข้าพเจ้ามองว่า ปกติ
มนุษย์เราก็ไม่คอ
่ ยสนใจเรื่องการพิพากษาอยู่แล้ว แต่ข้าพเจ้าขอแย้งว่า การ
ประกาศถึงการพิพากษานั้นสาคัญยิง่ อย่างแน่นอน—เราควรประกาศเลยว่ามีนรกนิ
รันดร์สาหรับคนทีไ่ ม่ได้มอบความไว้วางใจในพระคริสต์
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—ดร. ทอม ชไรเนอร์
เหตุผลหนึ่งทีเ่ ราพูดถึงนรกก็เพราะเรื่องนี้เป็ นความจริง และเราก็ไม่อาจหนีความ
จริงได้ แม้จะมีความจริงครึ่งเดียวแพร่หลายมากมาย หรือแม้แต่จะมีความจริงเพียง
90 ส่วนจาก 100 ส่วนก็ตาม แต่หากคุณจะประกาศอย่างดี ประกาศด้วยความจริง
คุณก็ต้องพูดถึงการพิพากษาในบัน
้ ปลาย เราจึงจาเป็ นต้องพูดถึงเรื่องนรก แน่นอน
สิง่ หนึ่งทีเ่ รารับรูเ้ กี่ยวกับนรกก็คือ การเตือนเราให้รู้ว่าใครคือผู้พิพากษา ไม่ใช่ตวั
เราเอง แต่เป็ นพระเจ้า นรกเตือนเราเรื่องความรับผิดชอบส่วนตัว เรื่องความ
เร่งด่วน เรื่องนิรน
ั ดรกาล และอีกหลายเรื่องมากมายทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องนี้ หรือพูด
ง่าย ๆ ได้ว่า เป็ นเรื่องลาบากมากทีจ่ ะเข้าสู่การประกาศโดยไม่พูดถึงนรก เพราะ
จาเป็ นยิง่ ทีต
่ ้องพูดถึงเรื่องนรก แต่ขอให้จาไว้ว่า เหตุผลใหญ่ทเี่ ราพูดถึงนรกก็
เพราะเป็ นความจริง และเราไม่ต้องการหนีความจริง
—ดร. แมทท์ ฟรีดแมน

สรุป
ในบทเรียนนี้ เราได้สารวจ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ในหัวข้อ พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา
เราได้พิจารณาความเป็ นพระเจ้าสมบูรณ์ รวมทัง้ ธรรมชาติความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ และ
ความสัมพันธ์ทพ
ี่ ระองค์มีกบ
ั อีกสองพระภาคในตรีเอกานุภาพ เรายังได้สารวจความเป็ นมนุษย์
สมบูรณ์ รวมทัง้ ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติความเป็ นพระเจ้าและธรรมชาติความเป็ นมนุษย์ของ
พระองค์ เราได้สรุปพันธกิจของพระองค์ ตัง้ แต่จุดเริ่มต้นที่พระองค์ได้รบ
ั ความอับอาย จนถึงการที่
พระองค์ได้รบ
ั การเชิดชูพระเกียรติในทีส
่ ุด
เป็ นเรื่องสาคัญอย่างยิง่ สาหรับผู้ทเี่ รียกตัวเองว่าคริสเตียน หรือใครก็ตามทีป
่ ราถนาจะเข้าใจ
คริสต์ศาสนา ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับพระภาคและพันธกิจของพระเยซูคริสต์อย่างลึกซึ้ง พระเยซู
เป็ นหัวใจ เป็ นศูนย์กลางคริสตศาสนาของเรา พระองค์เป็ นผู้ทท
ี่ าให้เราแตกต่างจากระบบความเชื่อ
อืน
่ ๆ พระองค์ทรงเป็ นศูนย์กลางของจักรวาล ทรงเป็ นฐานแห่งความเคลื่อนไหวทุกอย่างใน
ประวัตศ
ิ าสตร์ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า ทรงเป็ นมหาปุโรหิต และทรงเป็ นมหากษัตริย์ของเรา
ยิง่ กว่านั้นความรอดก็ขน
ึ้ อยู่กบ
ั การรู้จกั พระองค์ รักพระองค์ และมีชีวิตเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์
เท่านั้น

-28For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org.

บทที่ 3: พระเยซูคริสต์

หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต

บิชอป แวน บี เกย์ตน
ั (ผู้ดาเนินรายการ) เป็ นอาจารย์และวิทยากรสอนพระคัมภีร์ผู้มีชื่อเสียงที่
วิทยาลัยพระคริสต์ ธรรม และมหาวิทยาลัยทีโ่ ด่งดังหลายแห่งทั่วโลก ท่านเคยทาหน้าทีเ่ ป็ นอนุศาสก
ทีส
่ านักงานทัณฑสถานกลางของสหรัฐฯเป็ นเวลา 4 ปี และเคยอยู่ในคณะกรรมการบริหารของ
สถาบันศาสนาและนโยบายสาธารณะ ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี. ดร. เกย์ตน
ั จบการศึกษาศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิตจาก วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมนานาชาติ (International Seminary) ศาสนศึกษา
มหาบัณฑิตจาก วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมโลโกส (Logos Bible College) ดุษฎีบณ
ั ฑิตด้านปรัชญา
พระคริสต์ธรรมจาก มหาวิทยาลัยผู้นาคริสเตียน (Christian Leadership University)
ศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมเฟธ (Faith Theological Seminary) และ
ดุษฎีบณ
ั ฑิตด้านการรับใช้จาก วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป (Reformed Theological
Seminary) ท่านได้รบ
ั การเจิมตัง้ ให้เป็ น บิชอปในพิธีสืบทอดธรรมทูต (Apostolic Succession)
และปัจจุบน
ั ดารงตาแหน่งอัครมุขนายกแห่ง 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 ิทยาลัยพระคริสต์
ธรรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary)
ดร. เจ ลิกอน ดันแคน ทีส
่ าม เป็ นอธิการบดีของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป (Reformed
Theological Seminary)
ดร. แมทท์ ฟรีดแมน เป็ นศาสตราจารย์สาขาการประกาศและการสร้างสาวก ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์
ธรรมเวสลีย์
ดร. เดนนิส จอห์นสัน เป็ นคณบดีฝ่ายวิชาการ และศาสตราจารย์สาขาศาสนศาสตร์เชิงปฏิบตั ิ ที่
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมเวสท์มน
ิ สเตอร์ แคลิฟอร์เนีย
ดร. คีธ จอห์นสัน ทาหน้าทีผ
่ ู้อานวยการด้านศาสนศาสตร์ศึกษา ให้กบ
ั พันธกิจการประกาศใน
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ขององค์กร แคมพัส ครูเสด ฟอร์ ไครสต์ (Campus Crusade for
Christ) และเป็ นศาสตราจารย์รบ
ั เชิญสาขาศาสนศาสตร์เชิงระบบ ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป
ดร. โรเบิร์ต จี ลิสเตอร์ เป็ นรองศาสตราจารย์ด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศก
ึ ษาและศาสนศาสตร์ ที่
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ทลั บอต
ดร. อัลเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ เป็ นอธิการบดีของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊บติสต์
ดร. เจ ไอ แพ็คเกอร์ เป็ นศาสตราจารย์ด้านศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวัตศ
ิ าสตร์ ทีว่ ิทยาลัยรี
เจนท์ ในเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริตช
ิ โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ท่านเดินทางเทศนาและบรรยายอย่าง
กว้างขวางในอังกฤษและอเมริกา
ดร. โจนาธาน เพนนิงตัน เป็ นรองศาสตราจารย์ด้านการตีความพันธสัญญาใหม่ และผู้อานวยการ
การวิจยั ระดับปริญญาเอก ทีว่ ิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊ปติสต์
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ดร. ริชาร์ด พแรตต์ จูเนียร์ เป็ นประธานของ องค์กร ผู้รบ
ั ใช้แห่งสหัสวรรษทีส
่ าม (Third
Millennium Ministries) และศาสตราจารย์วุฒค
ิ ุณด้านพันธสัญญาเดิม ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์ธรรม
ปฏิรูป วิทยาเขตออร์แลนโด
ดร. ทอม ชไรเนอร์ เป็ นศาสตราจารย์เกียรติยศ “เจมส์ บิวเคแนน แฮริสน
ั ” ด้านการตีความพันธ
สัญญาใหม่ และเป็ นรองคณบดีด้านพระคริสตธรรมคัมภีร์และการตีความ ทีว่ ิทยาลัยศาสนศาสตร์
เซาธ์เทิร์น แบ๊ปติสต์
ดร. มาร์ค สเตราสส์ เป็ นศาสตราจารย์สาขาพันธสัญญาใหม่ ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์ธรรมเบ็ธเอล ซาน
ดิเอโก
ดร. เอริค เธอนเนส เป็ นศาสตราจารย์ด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศก
ึ ษาและศาสนศาสตร์ ที่
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ทลั บอต มหาวิทยาลัยบิโอลา และเป็ นประธานภาควิชาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์
ศึกษาและศาสนศาสตร์
ดร. ดีเรค ดับเบิลยู เอช โธมัส เป็ นศาสตราจารย์สาขาศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวัตศ
ิ าสตร์
ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป ในแอตแลนตา
ดร. ปี เตอร์ วอล์คเกอร์ เป็ นศาสตราจารย์ด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศก
ึ ษา ทีว่ ิทยาลัยพระคริสต์
ธรรมทรินิตีเพื่อการรับใช้พระเจ้า (อดีตเคยเป็ นอาจารย์ด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศก
ึ ษา และรอง
อาจารย์ใหญ่ร่วม ของวิคลิฟฟ์ ฮอลล์ มหาวิทยาลัย อ๊อกซฟอร์ด)
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