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เกี่ยวกับหนังสือชุดน้ี
 

	 หนังสือชุด	Catholic	Update	นำ�	เอ�	ขอมูล	ที่	ดีที่สุด	จ�ก

เอกส�รต�งๆ	เพื่อ	ชวย	คุณ	ให	เข�ถึง	แหลงขอมูล	อัน	ทันสมัย	

สำ�หรับ	คว�ม	เช่ือ	ของ	คุณ	สิ่ง	ท่ี	เร�	จัดให	เหม�ะสมกับ	หนังสือ	

แตละ	เลม	ก็	คือ	ถอยคำ�	ท่ี	ใช	เปน	ขอมูล	อัน	มีคว�มหม�ย	ชัดเจน	

รวบรัด	เช่ือถือ	ได	ซ่ึง	คุณ	จะ	ม่ันใจ	ได	ว�	ม�จ�ก	เอกส�ร	ต�งๆ	 

อัน	เก่ียวกับ	ก�ร	ปฏิรูป	คว�ม	เช่ือ	ท่ี	ไดรับ	คว�ม	เช่ือถือ	ม�ก	ท่ีสุด	อีก

ท้ัง	เร�	ยัง	ได	ออกแบบ	ให	หนังสือชุด	น้ี	มุงเนน	ภ�ค	ปฏิบัติ	โดย	ตอบ 

	คำ�	ถ�ม	เก่ียวกับ	“อะไร”	“ทำ�ไม”	และ	 “อย�งไร”	แก	คริสต	ชน	ท่ี	ไป	

โบสถ

	 หนังสือ	ชุด	นี้	นำ�	เอ�	หัวขอ	เร่ือง	ต�งๆ	ที่	เกี่ยวของ	กับ	ชีวิต	

ชุมชน	คริสต	ชน	 (parish	 life)	 -เชน	 พิธีบูช�	ขอบ	พระคุณ	 ศีล	

ศักดิ์สิทธิ์	ต�งๆ	 พระคัมภีร	 ป	พิธีกรรม-	ม�	อธิบ�ย	ใหม	อย�ง	

ตรงไป	ตรง	ม�	โดย	ละเอียด	หนังสือ	เหล�นี้	เหม�ะ	ทั้ง	สำ�หรับ	ก�ร	

อ�น	คน	เดียว	และ	ก�ร	ศึกษ�	เปนกลุม	ทั้ง	ยังเปน	แหลงขอมูล	อัน	

มี	ค�	ม�ก	สำ�หรับ	ก�ร	เตรียม	ศีล	ศักดิ์สิทธิ์	 ผูมีสวน	รวม	ใน	 RCIA	

ก�ร	อบรม	คว�ม	เชื่อ	และ	ก�ร	ฝกอบรม	ก�ร	อภิบ�ล	ด�น	พิธีกรรม	

(liturgical	ministry	 training)	 รวมถึง	เปน	เครื่องมือ	ประจำ�วัน	ชั้น



เยี่ยม	สำ�หรับ	ช�ว	ค�ทอลิก	ที่	ตองก�ร	ทบทวน	คว�มรู	พื้นฐ�น	

ของ	ค�ทอลิก

	 เนื้อห�	ต�งๆ	ได	ม�จ�ก	ผูเขียน	หล�ย	ท�น	เชน	Thomas	

Richstatter,	O.F.M.,	Lawrence	Mick,	Leonard	Foley,	O.F.M.,	

Carol	Luebering,	William	H.	Shannon	เปนตน	ระบบ	คว�มคิด	

ท�ง	ศ�สน�	และ	วิธีก�ร	แกปญห�	ของ	พวกท�น	มี	ก�ร	ปฏิบัติ	และ	

คว�ม	เช่ือ	ที่	สืบ	ตอกัน	ม�	ของ	ค�ทอลิก	เปน	พื้นฐ�น	เร�	ได	ผสม	

รูปแบบ	คว�มคิด	และ	วิธีก�ร	ของ	ผูเขียน	แตละ	ท�น	เข�	เปน	คว�ม

คิด	หนึ่ง	ที่	ชัดเจน	เปน	เอกภ�พ	และ	อ�น	เข�	ใจง�ย

	 ม�	เพิ่มพูน	คว�มรู 	เก่ียวกับ	คว�ม	เชื่อ	ค�ทอลิก	และ	

พัฒน�ก�ร	ปฏิบัติ	ต�ม	คว�ม	เชื่อ	ของ	คุณ	ดวย	เรื่อง	ต�งๆ	ที่	เปน	

ประโยชน	จ�ก	หนังสือ	ชุด		Catholic	Update



คำานำา

	 ในโลกปจจุบันช�วค�ทอลิกกำ�ลังแสวงห�พระเยซูเจ�

ในพระคัมภีรอย�งไมเคยทำ�ม�กอน		

	 หล�ยคนเติบโตในยุคที่พระศ�สนจักรสลวนกับเรื่องอื่น	

ไมใหคว�มสำ�คัญกับก�รสอนพระคัมภีร	 ค�ทอลิกบ�งคนยังกลัว

ก�รอ�นพระคัมภีร	 เพร�ะมองก�รตีคว�มพระคัมภีรที่ผิดเปน

อันตร�ยร�ยแรง	 และก�รไมยุงเก่ียวกับพระคัมภีรเปนส่ิงท่ีดีกว�	

เหมือนก�รท่ีบิด�ใหของขวัญซึ่งมีอันตร�ยแกลูกๆ	ก็ไมเปน

ประโยชนใดเลย

	 ปจจุบันมีแนวโนมใหมที่เนนเรื่องพระคัมภีรในกลุม

ค�ทอลิก		คือมีกลุมศึกษ�พระคัมภีร,	ก�รเนนคว�มหม�ยลึกซึ้ง 

ของพระคัมภีรในจ�รีตพิธีกรรมตั้งแตสภ�สังค�ยน�ว�ติกันคร้ัง

ท่ี	 2	และก�รกระตุนเตือนใจจ�กผูนำ�พระศ�สนจักรใหครอบครัว

กลับม�ใสใจพระคัมภีร	เพื่อแสวงห�อ�ห�รบำ�รุงชีวิตจิต

	 โชคร�ยสำ�หรับหล�ยคนที่เริ่มศึกษ�พระคัมภีร	และตอง

พบคว�มผิดหวังกับคว�มสับสน	เรื่องแบบนี้ไมน�จะเกิดขึ้นถ�

เข�ไดรับคำ�แนะนำ�อย�งดีเกี่ยวกับวิธีทำ�คว�มเข�ใจพระคัมภีร



	 เวอรจิเนีย	สมิธ	 (Virginia	Smith)	ผูเขียนบทคว�มเกี่ยว

กับพระคัมภีรกล�วว�	เมื่อเธอเรียนรูพระคัมภีรคร้ังแรก	เธอ

เพียงอ�นไปเร่ือยๆอย�งรวดเร็วเหมือนหนังสือธรรมด�เลม

หน่ึง	 เธอไมรูว�แทจริงแลว	 เธอกำ�ลังเข�ไปในหองสมุดหองหน่ึง

ที่มีหนังสือถึงเจ็ดสิบส�มเลมใหเธออ�น		มีทั้งหนังสือที่เปนบท

กวี	บทเพลง	จดหม�ย	นิท�นเปรียบเทียบ	นิย�ยประวัติศ�สตร	

และอื่นๆ

	 เธอเล�ตอไปว�	ก�รอ�นไปเรื่อยๆ	ดวยคว�มรูสึกว�

ในทุกๆหน�นั้นเปนพระคัมภีร	 ทำ�ใหเธอไดเรียนรูว�มีหล�ยวิธี

ก�รที่ดีกว�สำ�หรับก�รเข�ใจพระคัมภีร	และวิธีท่ีจะหลีกเล่ียง

ปญห�ในก�รศึกษ�พระคัมภีร

	 ตอม�เธอก็พบว�	เธอส�ม�รถพ�ตัวเองใหพนจ�กคว�ม

สับสนม�กๆไดโดยไมตองใชคว�มพย�ย�มอย�งม�กอีก

	 หนังสือ	“คูมือสำ�หรับพระคัมภีร”	ในชุด	Catholic	Update	

ชวยยนระยะท�งก�รสำ�รวจหองสมุดนี้ซึ่งมีเอกส�รศักดิ์สิทธิ์

ต�งๆ,	 เปนประตูไปสูก�รทำ�คว�มคุนเคยและก�รเข�ใจวรรณคดี

อันเกิดจ�กก�รดลใจ	ซึ่งมีประโยชนยิ่งใหญไดอย�งสมบูรณ,	

อีกทั้งเชื่อมตอคว�มคิดของเร�กับพระว�จ�ของพระเจ�

	 โดยก�รสร�งคว�มคุนเคยกับพระคัมภีร	เร�จะสนุกกับ

หองสมุดแหงน้ี	ก�รคนห�ส่ิงท่ีเร�ตองก�รจะง�ยข้ึน	และจะรูว�

ควรอ�นเรื่องใดตอ	 เพร�ะเห็นคว�มสัมพันธของหนังสือแตละ

เลม	รวมถึงจะไดพบส่ิงท่ีน�สนใจจำ�นวนม�กในพระคัมภีรง�ยข้ึน	



	 มันเปนกระบวนก�รพัฒน�อย�งหนึ่งซึ่งใหผลดีเยี่ยม

กับชีวิตและสุขภ�พ	ทั้งด�นจิตใจ,	อ�รมณ,	สังคมและร�งก�ย

Mary	Carol	Kendzia

Series	Editor

+++++++++

 ขอขอบคุณ คุณรุทธ์ ภานุพันธ์ ที่ได้แปลหนังสือคู่มือ

สำาหรับ...พระคัมภีร์ (Bible) และคุณกิ่งแก้ว ปริกัมศีล ที่ได้ตรวจ

ทานภาษา เพื่อทำาให้เราเข้าใจความหมายและความสำาคัญของ

หนังสือพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้น

คุณพอ	เอกรัตน	หอมประทุม

ผูจัดก�รแผนกคริสตศ�สนธรรม
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บทที่ 1

พระคัมภีร์คืออะไร
 

	 หลักเกณฑพื้นฐ�นสองประก�รตอไปนี้เปนแนวท�ง

สำ�หรับเร�เมื่อเร�หยิบพระคัมภีรขึ้นอ�น	คือ	1)	พระคัมภีรเปน

ทั้งพระว�จ�ของพระเจ�และคำ�พูดของมนุษย	 	 2)	 พระคัมภีร

ไมใชหนังสือเลมเดียว	แตเปนหองสมุดหองหนึ่ง	

พระคัมภีร์เป็นของพระและมนุษย์

	 ประก�รแรก	พระคัมภีรเปนพระว�จ�ของพระเจ�		ขณะ

เดียวกันก็เปนคำ�พูดของมนุษย	เร�เจอปญห�ในก�รทำ�คว�ม

เข�ใจพระคัมภีรเชนเดียวกับในก�รทำ�คว�มเข�ใจพระเยซูเจ�		

เร�เชื่อว�พระองคเปนทั้งมนุษยและพระเจ�อย�งสมบูรณ	

ซึ่งเปนพระธรรมล้ำ�ลึกประก�รหนึ่งท่ีเร�ไมส�ม�รถเข�ใจได

ทั้งหมด

	 พระคัมภีรก็เชนกัน	เปนท้ังของพระเจ�และมนุษยใน

เวล�เดียวกัน		มันเปนพระว�จ�ของพระเจ�อย�งแทจริง		และ

เมื่อเร�อ�นพระคัมภีรในลักษณะก�รภ�วน�	เร�จะรูสึกถึงพลัง

ของพระคัมภีรที่ส�ม�รถนำ�เร�ไปสัมผัสกับพระเจ�		ถึงอย�งนั้น 
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ในคว�มเปนของมนุษยกลับดูน�อ�ย	ผูเขียนพระคัมภีรได

แสดงออกถึงคว�มไมรูเร่ืองร�วอย�งม�กด�นวิทย�ศ�สตร,	

ประวัติศ�สตร	หรือแมแตเทววิทย�	เพร�ะพระเจ�ทรงใชมนุษย

ที่มีขีดจำ�กัดเปนผูเขียน

	 ผูเขียนหนังสือปฐมก�ลท้ังหล�ยไมมีคว�มรูใดๆเกี่ยว

กับระบบสุริยจักรว�ลที่วิทย�ศ�สตรสมัยใหมคนพบ	สำ�หรับ

พวกเข�	โลกเปนจ�นแบน	และทองฟ้�เปนโดมทำ�ดวยของแข็ง	

เหมือนช�มคว่ำ�ครอบจ�นรองถวย	เหนือช�มเปนมห�สมุทร

กว�งใหญไพศ�ล		โดมหรือทองฟ้�มีหน�ต�งม�กม�ย	ท่ีพระเจ�

ทรงเปิดใหบ�งสวนของน้ำ�ซ่ึงถูกเก็บไวข�งบนตกลงม�เปนน้ำ�ฝน

	 พระเจ�ทรงดลใจใหผู เขียนทั้งๆที่ ไมมีคว�มรูท�ง

วิทย�ศ�สตรเหมือนคนในยุคนั้น	พระองคทรงใชคว�มรูที่ไม

ถูกตองอย�งสมบูรณนั้นเพื่อสงข�วส�รของพระองคเองคือ	

พระองคไดสร�งทุกสิ่งที่มีอยู	 ดังนั้น	 หนังสือปฐมก�ลจึงบอก

เร�ว�พระเจ�ทรงสร�งทองฟ้�	 และหนังสือเพลงสดุดีก็บอกว�	

พระองคทรงเปิดหน�ต�งทั้งหล�ยเมื่อพระองคทรงประสงค

จะปลอยฝนลงม�	 คนที่เชื่อไมว�ช�ยหรือหญิงจึงตองแยกเอ�

สวนที่เปนของมนุษยออกจ�กข�วส�รของพระเจ�

	 แตเคร�ะหร�ยที่ก�รคัดเลือกไมง�ยเหมือนตัวอย�ง

ข�งตนเสมอไป	 	 ถึงอย�งนั้นผูอ�นแตละคนก็ยังโชคดีที่ไมตอง

แยกแยะต�มลำ�พัง	เพร�ะเร�ไดรับคว�มชวยเหลือจ�กพระ

ศ�สนจักรในรูปของถอยแถลงอย�งเปนท�งก�ร	และขอเขียน
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ของบุคคลที่มีคว�มเชื่อท้ังช�ยและหญิงผูอุทิศตนทำ�ก�รศึกษ�

พระคัมภีรตลอดชีวิต

พระคัมภีร์คือห้องสมุดห้องหนึ่ง

	 หลักพื้นฐ�นประก�รที่สองซึ่งเร�ตองระลึกในก�รอ�น

พระคัมภีรคือ	 แทจริงแลวพระคัมภีรไมใชหนังสือเลมเดียว	แต

เปนหองสมุดหน่ึงหอง		เปรียบเสมือนหนังสือหล�ยๆเลมว�งบน

ชั้นในหองสมุด		หนังสือ	73	เลมในพระคัมภีรเขียนขึ้นม�ในยุค

สมัยต�งๆ	ใชเวล�น�นเปนพันป		และดวยรูปแบบวรรณกรรม

ที่แตกต�งกัน

	 เร�สังเกตเห็นคว�มแตกต�งระหว�งคว�มคิดทั้งหล�ย

ท่ีถูกบรรจุไวในหนังสือแตละเลม	เพลงสดุดีบทท่ี	50	ปฏิเสธเร่ือง

คว�มสุขหลังคว�มต�ยอย�งชัดเจน		สวนหนังสือด�เนียล	และ

มัคค�บีกล�วถึงชีวิตหลังคว�มต�ย		หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ

อนุญ�ตใหหย�ร�งได	 	สวนประก�ศกม�ล�คีกล�วว�	พระเจ�

ไมพอพระทัยใหหย�ร�ง	พระเยซูเจ�ทรงเรียกก�รแตงง�นใหม

หลังก�รหย�ร�งว�ก�รลวงประเวณี	ในพระคัมภีรยังมีคว�มคิด

ที่ขัดแยงอื่นๆอีกม�ก		ทั้งนี้เพร�ะพระคัมภีรก็เหมือนหองสมุด

ทั่วไปที่รวบรวมหนังสือซึ่งถูกเขียนขึ้นในยุคต�งๆ	ต�มลำ�ดับ

กระบวนก�รพัฒน�ของมนุษยช�ติอย�งตอเนื่อง

	 คว�มสัมพันธของพระเจ�กับมนุษย	เหมือนกับมิตรภ�พ

ระหว�งมนุษยดวยกันคือมีก�รพัฒน�	พระองคทรงเปิดเผย
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พระองคเองและพระประสงคของพระองคใหประช�กรของ

พระองคทร�บทีละเล็กละนอย	 มีขั้นตอน	 ไมพย�ย�มครอบงำ�

ประช�กรในยุคใดดวยคว�มจริงท่ีเกินกว�คว�มส�ม�รถปฏิบัติ

ได	พระองคทรงยอมรับเร�อย�งที่เร�เปนและทรงนำ�เร�ไปสู

คว�มจริงที่สมบูรณกว�

ส่วนประกอบของพระคัมภีร์

	 หนังสือ	46	เลม	จ�กพันธสัญญ�เดิมมีส�ระสำ�คัญเดียวกัน

คือ	พันธสัญญ�ระหว�งพระเจ�กับโมเสสบนภูเข�ซีน�ย	ท่ีเหลือ	27	

เลมรวมกันเปนพันธสัญญ�ใหม	 ซ่ึงใหคว�มสำ�คัญกับเหตุก�รณ

เก่ียวกับก�รชวยใหรอดพนของพระเยซูคริสตเจ�	 ภ�ษ�ด้ังเดิมท่ีใช

เขียนหนังสือพันธสัญญ�เดิมเปนภ�ษ�ฮีบรู,	อ�ร�เมอิกและ

กรีก		สวนในหนังสือพันธสัญญ�ใหมถูกเขียนขึ้นดวยภ�ษ�กรีก

	 11	บทแรกของหนังสือปฐมก�ลเปนเรื่องร�วกอน

ประวัติศ�สตร	ในลักษณะเรื่องเล�อย�งสั้นๆ	อันเกิดจ�กคว�ม

เช่ือดั้งเดิมเกี่ยวกับพิธีท�งศ�สน�ของอิสร�เอล	ปฐมก�ลบท

ที่	 12	 เริ่มเรื่องร�วประวัติศ�สตรเกี่ยวกับจุดกำ�เนิดของชนช�ติ

อิสร�เอล	แตประวัติศ�สตรเร่ืองหนึ่งนั้นจะมีนิท�นพื้นบ�น

และประเพณีต�งๆของครอบครัวปนอยูม�ก	 สวนเลมอื่นตอๆ

ม�ไมเพียงกล�วถึงประวัติศ�สตรเท�นั้น	 แตมีกฎหม�ยต�งๆ,	

คำ�พย�กรณทั้งหล�ย,	คำ�พูดของบรรด�ประก�ศก,	เพลง

สรรเสริญ,	บทสดุดี,	บทกวีที่แสดงคว�มดีใจ,	ชีวประวัติ,	คว�ม
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เชื่อ,	 ตำ�น�น,	 สุภ�ษิต,	 เทพนิย�ย,	 จดหม�ย	 และพระวรส�ร			

ผูเขียนพระคัมภีรทุกคนไดแสดงคว�มเข�ใจของพวกเข�เกี่ยว

กับพระเจ�	และคว�มจริงต�งๆ	ต�มคว�มเชื่อของพวกเข�	

โดยอ�ศัยหนังสือแตละเลุมและรูปแบบวรรณคดีที่ต�งกัน

	 พระคัมภีรไมไดถูกเขียนขึ้นม�เพื่อใชสอนวิทย�ศ�สตร	

ลำ�ดับเหตุก�รณประวัติศ�สตร	หรือพย�กรณคว�มรุงเรือง

และคว�มตกต่ำ�ของอเมริก�	แตเหนือสิ่งใด	มันเปนหนังสือ

เกี่ยวกับคว�มเชื่อของคนกลุมหนึ่งท่ีรูสึกไดถึงก�รประทับ

ของพระเจ�ท�มกล�งพวกเข�	ท้ังยังบันทึกประสบก�รณกับ

พระเจ�ของพวกเข�อย�งย�วน�นหล�ยศตวรรษ	และในที่สุด

ไดรวบรวมและแกไขขนบธรรมเนียมประเพณีต�งๆเหล�นั้น	ไว

เปนหนังสือหนึ่งเลมที่เร�เรียกว�	 พระคัมภีร	 โดยท�งหนังสือ

ศักดิ์สิทธิ์เลมนี้		คนที่มีคว�มเชื่อในสมัยปจจุบัน	ยังคงไดพบกับ

พระเจ�ผูทรงประทับอยูกับเร�ดวยคว�มรักอย�งมั่นคงตลอด

ประวัติศ�สตรแหงก�รชวยใหรอดพัน

การค้นหาหนทางของคุณโดยอาศัยห้องสมุดนี้

	 ทุกครั้งที่เร�หยิบหนังสือพระคัมภีรลงม�จ�กชั้น	 เร�มัก

จมกับวิธีก�รคิดอย�งผิดทำ�นองว�	“มันดูเหมือนหนังสือเลม

หนึ่ง	รูสึกเหมือนหนังสือเลมหนึ่ง	ดังนั้น	พระคัมภีรเปนหนังสือ

เลมหนึ่ง”	เหตุผลที่ทำ�ใหเร�ตัดสินอย�งรวดเร็วโดยไมลังเล

แบบนั้นก็คือ	 พระคัมภีรที่เร�รูจักในทุกวันนี้ปร�กฏใหเห็นเปน



15คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์

ธรรมด�ว�มีปกสองข�ง	แตไมเคยเห็นเปนกลอง

	 แรกเริ่มเดิมที	มีก�รบันทึกพระคัมภีรดวยหมึก	เขียน

บนแผนหนังต�กแหงหรือกระด�ษที่ทำ�จ�กเยื่อตนกกซึ่งเปน

มวนย�วใหญ	 โดยคว�มม�นะบ�กบั่น	 ตอม�ในยุคกล�ง	 พระ

คัมภีรถูกคัดลอกเก็บไวในหองเขียนหนังสือของอ�ร�มทั่วทวีป

ยุโรป		ดังนั้น	บรรพบุรุษท�งคว�มเชื่อของเร�จึงเข�ใจไดชัดเจน

ว�		พวกท�นไมไดเกี่ยวของกับหนังสือเลมเดียว	แตกับหนังสือ

หล�ยเลม	พระคัมภีรจึงไมใชหนังสือเลมเดียวอย�งแนนอน		

แตคอนข�งเปนหนังสือชุดหนึ่งหรือหองสมุดเล็กๆ	หองหนึ่ง

	 เวล�เร�ไปหองสมุดท่ัวไป	เร�ไมไดคิดว�หนังสือท้ังหมด

ถูกเขียนข้ึนในชวงเวล�เดียวกัน	พระคัมภีรก็เชนกัน	เพร�ะเร�

เช่ือว�พระคัมภีรไดรับก�รดลใจจ�กพระเจ�	เร�อ�จจะถูกจูงใจให

คิดว�พระคัมภีรถูกพิมพเสร็จทีเดียวทั้งหมด	หรือจินตน�ก�ร

ไปว�พระคัมภีรตกลงม�จ�กทองฟ้�	มีปกหนัง	ขลิบทอง	พรอม

หม�ยเลขบอกบทและขออย�งถูกตอง	แตในคว�มเปนจริง	

พระคัมภีรถูกเขียนขึ้นในยุคต�งๆโดยผูเขียนหล�ยคน	ซ่ึงไมรู

เลยว�พวกเข�ไดรับก�รดลใจจ�กพระเจ�	หรือว�พวกเข�กำ�ลัง

เขียนพระคัมภีรสำ�หรับคนในยุคและสถ�นท่ีอ่ืนซ่ึงไมเกี่ยวของ

กับเข�

	 เรื่องร�วต�งๆที่เก�แกที่สุดในพันธสัญญ�เดิมซึ่งมีอยู

ในหนังสือปฐมก�ล	จนถึงหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ	(ปญจบรรพ

หรือโตร�ห)	ถูกเก็บรักษ�ไวหล�ยชั่วอ�ยุคน	โดยก�รเล�สืบตอ
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กันม�ดวยป�กเปล�จนกระทั่งร�วศตวรรษที่	10	กอนคริสตก�ล	

จึงมีก�รบันทึกเปนล�ยลักษณอักษร	หลังจ�กน้ันหล�ยปขอเขียน

ซึ่งในที่สุดจะกล�ยเปนพระคัมภีรไดเกิดขึ้นอย�งรวดเร็วในชวง

ปล�ยคริสตศักร�ชที่	1	หรืออ�จอยูในชวงคริสตศักร�ชที่	2

	 อย�งไรก็ต�ม	 แมในบรรด�หนังสือที่ถูกเขียนขึ้นม�เปน

รูปแบบชัดเจนอย�งหนึ่ง	หองสมุดหองหนึ่งยังเก็บหนังสือที่มี

หัวขอเร่ืองเดียวกันไวหล�ยเลม	 พระวรส�รท้ังส่ีก็ถูกเขียนข้ึนดวย

จุดประสงคทั่วไปเหมือนกันแนนอน	แตพระวรส�รแตละเลม

มีรูปแบบก�รเขียนและคว�มคิดในแตละเรื่องเปนของตนเอง	

เพร�ะเปนของผูเขียนสี่คนที่อยูในประเพณีที่ต�งกัน	ตัวอย�ง

เชน	 นักบุญม�รโกเนนกิจก�รที่พระเยซูเจ�ทรงกระทำ�ม�กกว�

ที่พระองคพูด	และเรื่องคว�มเปนมนุษยที่ตองทนทรม�น

คอนข�งม�กกว�พระเทวภ�พของพระองค	นักบุญมัทธิวเปน

ศ�สน�จ�รยมุงเร่ืองก�รสอนคำ�สอน	นักบุญลูก�เกงในก�ร

ติดต�มดูพระเมตต�ของพระเยซูเจ�,	ก�รภ�วน�แบบคริสตชน	

และก�รละทิ้งบ�ป	 รวมถึงคนย�กจน	 	 สุดท�ย	 นักบุญยอหน

นำ�เสนอพระเยซูเจ�ผูทรงเปนพระเจ�ยิ่งใหญ	และอ�ณ�จักร

หนึ่งที่คว�มรอดพนไดม�ถึงแลว	
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คำาถามสำาหรับการไตร่ตรอง

1.	 พระคัมภีรถูกจัดระบบไวอย�งไร?

2.	 จงบรรย�ยว�พระคัมภีรเปนทั้งของพระเจ�และของ

มนุษยอย�งไร?

3.	 พระคัมภีรเปนเสมือนหองสมุดหองหนึ่งไดอย�งไร?
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บทที่ 2

พันธสัญญาเดิม

	 โดยปกติ	เร�คิดว�พระคัมภีรถูกแบงเปน	2	สวนใหญ	

คือพระคัมภีรของช�วฮีบรูและพระคัมภีรของคริสตชน		อย�งที่

เรียกข�นสืบตอกันม�ว�	พันธสัญญ�เดิมและพันธสัญญ�ใหม

	 ปจจุบันคำ�ว�	 Testament	 ไมใชคำ�ที่มีใชกันบอยนักใน

ก�รสนทน�	 และเปนไปไดที่จะไมส�ม�รถสื่อคว�มหม�ยอย�ง

ชัดเจนสำ�หรับเร�เท�กับคำ�ว�	Covenant	ซ่ึงอ�จหม�ยถึง	ขอตกลง

อย�งจริงจังระหว�งสองฝ่�ย	(พันธสัญญ�	-ผูแปล)	ในพระคัมภีร	

สองฝ่�ยที่เกี่ยวของกันคือ	พระเจ�กับประช�กรของพระองค

เกือบทุกครั้ง		สิ่งที่บงบอกคว�มสำ�คัญของคำ�ว�	Covenant	คือ

จำ�นวนคำ�ที่ปร�กฏใน	The	New	American	Bible	มีทั้งสิ้น	289	

คร้ัง	ต้ังแตหนังสือปฐมก�ลจนถึงหนังสือวิวรณ	 คว�มคิดเก่ียวกับ

พันธสัญญ�เปนเสนด�ยทองคำ�ท่ีถักทอผ�นหนังสือหล�ยเลม

ของพระคัมภีร

	 จ�กคว�มคิดแรกเกี่ยวกับเรื่องพันธสัญญ�	เรื่องร�วของ

โนอ�ห	(ปฐก	9:9-17)	จะเห็นไดว�พระเจ�ไมทรงสนพระทัยให

ประช�กรของพระองคเปนพวกหุนยนต	อันเปนสิ่งสร�งที่ถูก
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ส่ังก�รไวลวงหน�ใหเชื่อฟงพระองคแบบอัตโนมัติ	พระเจ�ทรง

ประสงคใหประช�กรของพระองคเลือกพระองคอย�งเสรี,	 รับใช

พระองคโดยไมมีก�รบังคับขูเข็ญและรักพระองคอย�งจริงใจ

	 นี่เปนเหตุใหพระองคทรงสร�งคว�มสัมพันธอันเปน

พันธสัญญ�กับมนุษยช�ติ	กอนอ่ืนใด	พันธสัญญ�เปนของกำ�นัล

ดวยคว�มรักของพระเจ�สำ�หรับเร�	เร�ส�ม�รถเข�รวมพันธ

สัญญ�กับพระเจ�ไดเพียงเพร�ะพระเจ�ทรงย่ืนใหเร�	 โดยคว�มรัก

และเสรีภ�พของพระองค	พันธสัญญ�เชนนี้ถูกนำ�เสนอตั้งแต

ก�รสร�งมนุษยช�ติทีเดียว	 ผลที่ต�มม�คือ	 เร�ไดรับเชิญและ

ส�ม�รถตอบสนองก�รนำ�เสนอของพระเจ�ไดดวยคว�มรัก

และคว�มสมัครใจ	 ดังนั้น	 พันธสัญญ�หนึ่งไมส�ม�รถเกิดขึ้น

โดยก�รกำ�หนด	 แตตองเกิดจ�กก�รยอมรับโดยเสรีจ�กทั้งสอง

ฝ่�ย

	 ก�รเสนอของพระเจ�ดวยขอตกลงเชนนั้น,	พรอมกับ

ก�รยอมรับของประช�กรของพระองค	และคว�มพย�ย�มที่

จะทำ�ต�มสัญญ�ซึ่งเกิดขึ้นตอๆม�	ประกอบกันเปนเสนด�ย

ทองคำ�ที่รอยเรียงประวัติศ�สตรก�รชวยใหรอดพนในทุกยุค

สมัยเข�ดวยกัน	ซ่ึงหม�ยถึงพันธสัญญ�เดิมและพันธสัญญ�ใหม	

เริ่มตั้งแต	2000	ปกอนคริสตก�ลจนถึงคริสตศักร�ชที่	100	ทั้ง

ยังพบว�ทุกแหงหนที่ประช�กรซึ่งพระเจ�ทรงเลือกสรรเดิน

ท�งไปพันธสัญญ�ก็ไปถึงที่นั่นดวย
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	 จงจำ�ไวว�	ขอสังเกตเกี่ยวกับพันธสัญญ�นี้เปนสิ่งสำ�คัญ

ในก�รทำ�คว�มเข�ใจพันธสัญญ�เดิม	ซึ่งเริ่มดวยปญจบรรพ	

(Pentateuch-ภ�ษ�กรีก	 หม�ยถึงหนังสือ	 5	 มวนหรือเลม)	 ที่

เรียกอีกอย�งว�	โตร�ห	(Torah-	ภ�ษ�ฮีบรู	หม�ยถึงกฎหม�ย)		

จ�กนั้นก็เปนหนังสือประเภทประวัติศ�สตร,	หนังสือประเภท

ปรีช�ญ�ณ	(หรือง�นเขียนต�งๆ)		และหนังสือประเภทประก�ศก

ปัญจบรรพ (Pentateuch)

	 ในภ�ษ�กรีก	คำ�อุปสรรค	penta	หม�ยถึง	ห�		(เชนใน

คำ�ว�	เพนต�กอน	(Pentagon)		ในรัฐวอชิงตัน	ดี.ซี.)	จึงไมตอง

แปลกใจที่มีหนังสือ	5	เลมในหมวดนี้	ไดแก	ปฐมก�ล,	อพยพ,	

เลวีนิติ,	กันด�รวิถี	และเฉลยธรรมบัญญัติ		หนังสือเหล�นี้เปน

หัวใจของพระคัมภีรของช�วฮีบรู	และเปนมรดกที่ล้ำ�ค�ที่สุด

ของศ�สน�ยิว

 ปฐมกาล	 (Genesis)	 :	 เมื่อแรกเริ่ม	 (the	 beginnings)		

ในปญจบรรพ	เร�คนพบคว�มทรงจำ�ที่เก�แกที่สุดซึ่งมีอยูตั้งแต

วัยเด็กของคริสตชนช�วยิว	ในบทแรกๆของหนังสือปฐมก�ล	

(1:1	-	11:26)	มีเรื่องร�วเก�แกม�ก		ที่เร�เรียกว�	“ดึกดำ�บรรพ”	

หรือ	“กอนประวัติศ�สตร”	โดยอ�งอิงกับชวงเวล�กอนมีก�ร

บันทึกเปนล�ยลักษณอักษร	และเหตุน้ีจึงเปนก�รย�กท่ีจะบอก

ไดว�	เหตุก�รณต�งๆ	(เชนก�รเนรมิตสร�ง,	น้ำ�วิน�ศ,	หอบ�เบล)	

เกิดข้ึนจริงหรือไม	ถ�ไมส�ม�รถห�ขอเท็จจริงใดๆได	นิท�น
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ทั้งหล�ยที่ถูกนำ�ม�บันทึกไวในบทแรกๆของหนังสือปฐมก�ล

ม�จ�กคำ�บอกเล�ซึ่งไดรับก�รถ�ยทอดจ�กรุนหนึ่งสูรุนหนึ่ง

เปนเวล�ย�วน�นกว�จะกล�ยเปนง�นเขียน	พวกเร�ที่เปน

ค�ทอลิกไมตีคว�มเรื่องร�วกอนประวัติศ�สตรในหนังสือปฐม

ก�ล	(บทที่	1	-	11)	ในลักษณะประวัติศ�สตรจริงๆ

	 เนื่องจ�กก�รเขียนเรื่องร�วในหนังสือปญจบรรพให

สมบูรณใชเวล�น�นตอเนื่องจนถึงศตวรรษที่	6	กอนคริสตก�ล	

ก�รเชื่อมตอเร่ืองร�วท่ีแตกต�งกันของเหตุก�รณพิเศษหนึ่งให

เปนหนึ่งเดียวจึงเปนคว�มลำ�บ�ก		ผลที่ต�มม�ก็คือ	ในหนังสือ

ปฐมก�ลมีก�รเล�เรื่องก�รสร�งโลก	2	ครั้ง	(1:1-2:3,	2:4-3:24)		

น้ำ�วิน�ศ	2	คร้ัง	โดยแบบท่ีหน่ึงกล�วถึงก�รชวยชีวิตสัตวทุกชนิด

อย�งละคู	(6:19)		และอีกแบบมีก�รเรียกรองใหชวยชีวิตสัตวที่

สะอ�ดชนิดละ	7	คู	(สวนสัตวที่ไมสะอ�ดชนิดละ	1	คู	-	ผูแปล,	

7:2-3)			แมเร�จะไมพิจ�รณ�เรื่องร�วกอนประวัติศ�สตรเหล�นี ้

แบบตรงต�มตัวอักษร	เร�ก็เชื่อว�เร่ืองทั้งหล�ยนั้นถ�ยทอด

คว�มจริงของพระเจ�อย�งสมบูรณ

	 หลังบทแรกๆของหนังสือปฐมก�ลร�วกับมีม�นหลน

ลงม�ปิดฉ�กก�รเริ่มตนเหตุก�รณอันน�ตื่นเตนของพระคัมภีร

และเปิดไปสูยุคอัยก�	ซึ่งอ�จจะเร่ิมประม�ณศตวรรษที่	19	

กอนคริสตก�ล	อัยก�ท�นหนึ่งเปนภ�พของบิด�คนหนึ่งของ

ครอบครัวใหญครอบครัวหนึ่งหรือเผ�หนึ่ง	ซึ่งรวมคนรับใชหรือ

ท�สจำ�นวนม�กม�ยที่ตองดูแลฝูงสัตวขน�ดใหญ	ดวยคว�ม
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จำ�เปนที่จะตองเลี้ยงอ�ห�รและน้ำ�สัตวเหล�นี้	วิถีชีวิตแบบ

เผ�ๆหนึ่งจึงเปนแบบพเนจร

	 บุคคลต�มประวัติศ�สตรคนแรกในพระคัมภีรที่เร�พบ	

เปนหัวหน�ของครอบครัวแบบนี้ครอบครัวหนึ่งชื่อ	อับร�ม		

ตอม�ไดชื่อว�	 อับร�ฮัม	 และเข�คือคนที่พระเจ�ทรงเริ่มสร�ง

คว�มสัมพันธที่เปนพันธสัญญ�ดวย	สวนที่เหลือในหนังสือ

ปฐมก�ลเกี่ยวกับอัยก�	4	รุน	คืออับร�ฮัม,	อิสอัค,	เอซ�ว	และ

ย�โคบ	(ตอม�ถูกเรียกว�	อิสร�เอล)	รวมทั้งบุตรของย�โคบ	12	

คน	 ซึ่งเปนตนตระกูลเผ�ต�งๆของอิสร�เอล	 จุดที่น�สนใจคือ	

เรื่องของบุตรช�ยที่ย�โคบรักที่สุดคือ	 โยเซฟ	 ซึ่งอยูในตอนตอ

ม�ของหนังสือเลมนี้	ในตอนจบของหนังสือปฐมก�ล	โยเซฟ 

พรอมกับบิด�,พี่นองและญ�ติม�กม�ย	ดำ�เนินชีวิตอย�งสบ�ย

และอบอุนในเมืองโกเชนของประเทศอียิปต

 อพยพ	 (Exodus):	 เข้าสู่ (Enter,	 Cecil	 B.	 De	 Mille)		

ชวงเวล�ระหว�งก�รเขียนบรรทัดสุดท�ยของหนังสือปฐมก�ล

กับก�รเริ่มเขียนหนังสือเลมตอม�คือ	 อพยพ	 น�นถึง	 400	 ป		

และสภ�พคว�มเปนอยูของลูกหล�นย�โคบต�งจ�กในหนังสือ

ปฐมก�ลโดยสิ้นเชิง	 ในเลมนี้	 พวกเข�ถูกเรียกว�ช�วอิสร�เอล	

เพร�ะทุกคนสืบเชื้อส�ยม�จ�กอิสร�เอล	(ย�โคบ)	ประช�กร

ช�วฮีบรูเหล�นี้ถูกมองว�เปนผูคุกค�มคว�มมั่นคงของอียิปต	

และตกอยูในฐ�นะท�สโดยแท	ในแงคว�มสำ�คัญอย�งตอเนื่อง	

หนังสืออพยพเปนพระคัมภีรเลมหนึ่งในบรรด�พระคัมภีรที่



23คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์

สำ�คัญที่สุดของช�วฮีบรู

	 Exodus	หม�ยถึง	“ก�รเดินท�งออก”	และหลังจ�กข�ม

ทะเลแดง	ช�วอิสร�เอลเดินท�งผ�นทะเลทร�ย		จุดสำ�คัญของ

หนังสือคือ	ก�รพบปะของโมเสสกับพระเจ�บนยอดเข�ซีน�ย		

ณ	 ที่นี้	 พระเจ�ทรงมุงหม�ยกระทำ�พันธสัญญ�ที่สมบูรณ	 อัน

เปนคว�มสัมพันธระหว�งพระเจ�กับประช�กรที่ถูกเลือกสรร	

ดวยคว�มรักและก�รเค�รพซ่ึงกันและกันอย�งสมัครใจ	นับแต

ประช�กรยอมตกลงรับขอเสนอของพระเจ�	 พันธสัญญ�นี้รวม

ทั้งขอเรียกรองในพันธสัญญ�ก็เปนที่รูจักในฐ�นะกฎหม�ย	

(the	laws)	ควบคุมชนช�ติอิสร�เอล	ทั้งด�นศ�สน�	สังคม	และ

บอยครั้งเกี่ยวของกับก�รเมือง	น�นกว�หนึ่งพันป

 เลวีนิติ	(Leviticus)	:กฎหมาย (The	Law)		หนังสือเลมที่	

3	 ในปญจบรรพคือ	 เลวีนิติ	 	พิจ�รณ�กฎหม�ยบ�งเรื่องอย�ง

ละเอียดยิ่งขึ้นร�วกับเปนบทบัญญัติหนึ่งที่ตองปฏิบัติเปนปกติ	

ซ่ึงผูอ�นสวนใหญไมไดเกี่ยวของดวย	ผลที่ต�มม�คือ	เลวีนิติ

ไมใชตัวเลือกอันดับแรกสำ�หรับก�รอ�นกอนนอน	แตจำ�เปน

อย�งยิ่งสำ�หรับคว�มเข�ใจแทจริงเกี่ยวกับคว�มสัมพันธ

ย�วน�นระหว�งประช�กรกับพระเจ�ของพวกเข�

 กันดารวิถ	ี (Numbers):	 การสำารวจจำานวนประชากร 

(Counting	heads)	กันด�รวิถี	มีชื่อภ�ษ�อังกฤษว�	“Numbers”	

โดยไดคว�มคิดจ�กก�รสำ�รวจสำ�มะโนประช�กรสองครั้ง	 	ครั้ง

แรกในบทที่	1	และครั้งที่	2	ในบทที่	26		หนังสือเลมนี้เล�เรื่อง
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ก�รเดินท�งรอนแรมของช�วอิสร�เอลในทะเลทร�ยแถบเทือก

เข�ซีน�ย	และอ�จจะเรียกไดว�เปนก�รเพิ่มเติมเร่ืองเล�ท่ีได

เริ่มขึ้นในหนังสืออพยพ

 เฉลยธรรมบัญญัติ	 (Deuteronomy)	 :กฎหมายฉบับ

ท่ีสอง	 (The	second	 law)	 จุดใดก็ต�มท่ีคุณพบคำ�อุปสรรค	deutero	 

ในพระคัมภีร	มันหม�ยถึง	ที่สอง	ดังนั้น	ในหนังสือเลมสุดท�ย

ของปญจบรรพน้ี	 เร�พบว�มีก�รรวมเอ�คว�มคิดต�งๆม�กม�ย

ที่ไดรับก�รปรับปรุงใหมม�รวมไวดวย	แตมันถูกปรับปรุงต�งไป

จ�กเดิมม�ก	 	 กฎหม�ยถูกนำ�ม�ทบทวนอีกครั้ง	 	 ครั้งนี้โมเสส

ไดนำ�ม�บรรย�ยเปนชุดๆและรองขอใหประช�กรทำ�ต�มพระ

สัญญ�อย�งดี	ในตอนจบของหนังสือมีก�รกล�วถึงโมเสสได

เห็นแผนดินต�มพระสัญญ�คือ	ค�น�อัน	และไดแตงตั้งโยชูว�

เปนผูนำ�แทนตนเอง	ทั้งยังกล�วคำ�อำ�ล�	 (บทที่	 32-33)	 	และ

ลงจ�กเวทีพระคัมภีร

หนังสือประเภทประวัติศาสตร์ (Historical Books)

 โยชูวา	 (Joshua)	 :จุดสิ้นสุดการเดินทาง	 (Journey’s	

end)	บ�งคนกล�วว�	 หนังสือโยชูว�เปนหนังสือเลมแรกที่อยู

ในประเภทประวัติศ�สตร	สวนบ�งคนถือว�หนังสือประเภท

ประวัติศ�สตรเริ่มตั้งแตหนังสือซ�มูเอลฉบับที่หนึ่ง	 อย�งไรก็ดี	

โยชูว�เปนบุคคลในประวัติศ�สตรคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงดวยภ�ระ

หน�ที่อันย�กลำ�บ�กทั้งหล�ย	หน�ที่สำ�คัญยิ่งสองประก�ร
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ของเข�คือ	(1)	นำ�ประช�ชนช�วอิสร�เอลไปยังแผนดินพระสัญญ�	

และเอ�ชนะอุปสรรคต�งๆในก�รเดินท�ง	(2)	แบงแผนดินพระ

สัญญ�ทีไ่ดครอบครองใหมใหเผ�ต�งๆ		พระเจ�ทรงเลอืกผูนำ�ที่

แตกต�งจ�กโมเสสอย�งม�กเพื่อภ�รกิจที่จำ�เปนเหล�นี้		โยชูว� 

เปนนักรบคนหนึ่งซึ่งเหม�ะสมกับก�ลเวล�และสถ�นก�รณ

 ผู้วินิจฉัย	(Judges)	:แต่ไม่มีศาล	(But	no	courts)		เมื่อ

เร�นึกถึงผูพิพ�กษ�	 โดยปกติจะคิดถึงคนที่สวมเสื้อคลุมชุดดำ�,	

มือถือคอน,	เปนประธ�นในหองพิจ�รณ�คดี		แตผูวินิจฉัยเหล�

นี้มีคว�มสำ�คัญกว�ผูพิพ�กษ�ทั้งหล�ย	พวกเข�เปนผูนำ�ที่ได

รับก�รเจิม		บอยครั้งที่มีคว�มเปนนักรบ	ซึ่งไดรับมอบหม�ยให

นำ�พ�ประช�ชนช�วอิสร�เอลออกจ�กหล�กหล�ยสถ�นก�รณ

ท่ีลำ�บ�ก	หลังจ�กโยชูว�ถึงแกกรรมไมมีใครมีอำ�น�จปกครอง

เผ�ต�งๆ		ข�ดผูนำ�หรือองคกรปกครอง		

	 สิ่งที่เปนอยูในชวงนั้นคือ	 ก�รรวมตัวอย�งหลวมๆของ

เผ�ออนแอทั้งหล�ยซึ่งถูกเผ�ใกลเคียงที่แข็งแรงกว�ทำ�ร�ย

เรื่อยๆ		ก�รหมุนเวียนของก�รโจมตีและก�รรุกร�นเปนวิธีก�ร

ซ่ึงพระเจ�ทำ�ใหประช�กรท้ังหล�ยกลับม�ใหคว�มใสใจในพันธ

สัญญ�ที่พวกเข�ไดฝ่�ฝืนอย�งรุนแรง	อันเปนคว�มผิดซึ่งเกิด

ขึ้นบอยกว�ก�รกระทำ�อันเปนก�รบูช�พระเจ�เทียม	ดวยเหตุที ่

ทำ�บ�ป	 ก�รลงโทษจึงต�มม�	 ก�รอยูในสถ�นก�รณหลังชนฝ�

มักนำ�ไปสูก�รสำ�นึกผิดอย�งรอนรนและก�รวอนขอคว�มชวย

เหลือ	คว�มชวยเหลือดังท่ีปร�กฏในหนังสือเลมนี้ม�ในรูปผู
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วินิจฉัย	 ซึ่งชวยขจัดปญห�	 (และเผ�ที่สร�งปญห�ดวย)	 พรอม

กับทำ�ใหทุกส่ิงลงตัว	ผูวินิจฉัยที่เดนกว�คนอื่นคือ	เดโบร�ห		

แซมสัน		และซ�มูเอล

 นางรูธ	(Ruth)	:ดนตรีบรรเลงสลับฉาก	(An	interlude)		

ในก�รบรรเลงคอนเสิรต	 หลังจ�กวงดุริย�งคบรรเลงบทเพลงที่

มีทวงทำ�นองหนักหนวงง�มสง�ไปบ�งแลว	อ�จจัดใหมีดนตรี

บรรเลงสลับฉ�กซ่ึงใชบทเพลงส้ันๆ	เรียบๆ	แผวเบ�สักเพลงหน่ึง	

เพื่อใหนักดนตรีและผูฟงไดพัก	หนังสือล้ำ�ค�ประกอบดวย	

4	 บท	 ซึ่งมีชื่อว�	 น�งรูธ	 เหมือนดนตรีสลับฉ�ก	 มันเริ่มดวย

ลักษณะที่คล�ยเทพนิย�ย	 โดยขึ้นตนว�	 “ครั้งหนึ่งในสมัยของ

ผูวินิจฉัย...”	 (นรธ	1:1)	ตรงข�มกับหนังสือเลมกอนๆ		น�งรูธ

เปนหนังสืออ�นกอนนอน	 เพร�ะเปนเรื่องสั้นๆ	 ประกอบดวย

น�งเอกแทจริงและพระเอกที่ดีกว�ม�ตรฐ�น

 ซามูเอลฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สอง	(Samuel	One	and	

Two)	เปนไปไดว�เดิมทีหนังสือซ�มูเอลทั้ง	2	ฉบับคือง�นเขียน

ชิ้นเดียว	 และอ�จเข�ใจไดว�เปนหนังสือในชวงหัวเลี้ยวหัวตอ	

ครอบคลุมยุคของผูวินิจฉัยและชวงเวล�เข�สูระบบกษัตริย			

ซ�มูเอลเองมีทั้งสองบทบ�ทคือ	 ผูวินิจฉัยคนสุดท�ยและประ

ก�ศกคนหนึ่ง			เมื่อไดยินประช�ชนรองขอใหมีกษัตริยปกครอง	

ซ�มูเอลเตือนพวกเข�ว�	 พวกเข�มีพระเจ�เปนกษัตริยอยูแลว		

และพวกเข�ควรดำ�เนินชีวิตในคว�มสัมพันธต�มคำ�สัญญ�กับ

กษัตริยพระองคนี้ภ�ยใตกฎหม�ยของพระองค
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	 แทจริงแลวสิ่งที่ผูนำ�ช�วอิสร�เอลตองก�รคือ	บุคคลผู

ส�ม�รถตอต�นชนเผ�ใกลเคียง	ซึ่งเข�ม�ทำ�ล�ยคว�มสงบสุข

ตลอดเวล�	 200	 ปในยุคผูวินิจฉัย	ซ�มูเอลเตือนว�พวกเข�จะ

ตองเสียใจกับก�รรองขอนี้	อย�งไรก็ต�ม	ซ�มูเอลเจิมซ�อูล 

เปนกษัตริยพระองคแรกของชนช�ติอิสร�เอล	ซึ่งถือไดว�เปน

รัชสมัยท่ีเริ่มตนดีแตจบอย�งเลวร�ย	สงผลใหซ�มูเอลตอง

เดินท�งไปเมืองเบธเลเฮมเพื่อเจิมลูกช�ยคนสุดทองของเจสซี

เปนกษัตริยสืบตอจ�กซ�อูล		ดังนั้น	กษัตริยผูยิ่งใหญที่สุดของ

อิสร�เอลพระน�มว�ด�วิดจึงไดครองร�ชย	และจะไดรับก�ร

ยกยองในประวัติศ�สตรชนช�ติอิสร�เอล	ฐ�นะเปนกษัตริย

แหงยุคทอง	สวนที่เหลือตอจ�กก�รเจิมกษัตริยด�วิดเปนก�ร

บรรย�ยถึงพระร�ชกิจของพระองค

 พงศ์กษัตริย์ฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สอง	 (Kings:	 One	

and	Two)	ประวัติศ�สตรตอเนื่องเพร�ะหนังสือเลมนี้เริ่มตน 

ดวยคำ�ร่ำ�ล�ของกษัตริยด�วิด	และก�รสิ้นพระชนม	ทั้งยัง 

ดำ�เนินตอไปถึงก�รเจิมซ�โลมอนบุตรคนหนึ่งของพระองคเปน

กษัตริยองคตอไป

	 พวกเร�สวนใหญคงไดทร�บถึงพระปรีช�ญ�ณและ

คว�มมั่งคั่งของกษัตริยซ�โลมอน	พระองคทรงยกระดับช�ติ 

อิสร�เอลข้ึนสูยุคท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในดินแดนแถบเมดิเตอรเรเนียน	

พระองคทรงกอสร�งหล�ยสิ่งม�ก	แตตนทุนมห�ศ�ลสำ�หรับ

ส่ิงเหล�นี้ม�จ�กภ�ษีจำ�นวนมห�ศ�ลและแรงง�นซ่ึงถูกเกณฑ
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ม�	ดังนั้น	หลังจ�กกษัตริยซ�โลมอนสิ้นพระชนม	คณะตัวแทน

ประช�ชนจึงไดม�เข�เฝ้�กษัตริยพระองคใหมผูทรงเปนบุตร

ของซ�โลมอนชื่อว�	เรโหโบอัม	เพื่อขอก�รผอนปรน

	 หลังก�รปรึกษ�กับที่ปรึกษ�ของพระองค	พระร�ช�

เรโหโบอัมทรงยอมรับคำ�แนะนำ�ที่น�จะเลวร�ยที่สุดเท�ที่มีใน

พระคัมภีรไปใชตอบประช�ชนว�	ถ�พวกเข�รูสึกว�ชีวิตในสมัย

พระบิด�ของพระองคย�กลำ�บ�ก	แทจริงแลวพวกเข�ยังไมได

พบกับคว�มย�กลำ�บ�กเลย		ตอจ�กนั้นช�วอิสร�เอล	10	เผ�

ต�งปรึกษ�ในเผ�ของตนเองเล็กนอยกอนจะถ�มกันว�	“ใคร

ตองก�รกษัตริยพระองคนี้บ�ง?”	แลวพวกเข�ไดแยกตัวออก

ไปตั้งอ�ณ�จักรหนึ่งของพวกเข�เองท�งเหนือในทันที		ตอจ�ก

นี้เหลือเพียง	2	เผ�คือ	อิสร�เอลท�งตอนเหนือและยูด�หท�ง

ตอนใต		

	 สวนที่เหลือของหนังสือพงศกษัตริยบันทึกเรื่องร�วใน

ยุคของสองเผ�และก�รลมสล�ยของท้ังสองเผ�	มห�อำ�น�จ

อัสซีเรียไดเข�ครอบครองอิสร�เอลในป	721	ก.ค.ศ.	ประช�กร

สวนใหญถูกกว�ดตอนไปอยูในสวนต�งๆของอ�ณ�จักรอัสซีเรีย

ที่กว�งใหญ	 และไมเคยกลับม�รวมเปนเผ�ต�งๆไดอีกเลย	 ดัง

นั้น	จึงเปนที่รูจักในฐ�นะสิบเผ�ที่สูญห�ยไป		สวนยูด�หยังคง

อยูตอม�อีกประม�ณ	 150	 ป	 เพียงเพื่อจะตกไปอยูในมือของ

มห�อำ�น�จร�ยใหมคือ	 บ�บิโลน	 	 และช�วยูด�หสวนใหญถูก

ขับไลไปในถิ่นเนรเทศเปนเวล�	 80	 ป	 ถือเปนก�รสิ้นสุดระบบ



29คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์

กษัตริย

 พงศาวดาร	(Chronicles)	:ทบทวนอีกครั้ง (One	More	

time)	หนังสือพงศ�วด�รสรุปเร่ืองร�วสำ�คัญในหนังสือพงศกษัตริยที่

คุณเพิ่งอ�นไป	หนังสือพงศ�วด�รทั้งสองเลมนั้นเกิดม�จ�ก 

แหลงเดียวกันกับหนังสืออีกสองเลมถัดไปคือ	เอสร�และ 

เนหะมีย	ผูเขียนพงศ�วด�รยนยอเร่ืองร�วที่คอนข�งเปน

นิย�ยประวัติศ�สตร	และเพ่ิมเทววิทย�เล็กนอย	อีกท้ังรวมเร่ือง

ก�รถูกเนรเทศไวในตอนจบ

 เอสราและเนหะมีย์ (Ezra	 and	 Nehemiah)	 	 หนังสือ

พงศ�วด�รเตรียมเร�ใหพรอมสำ�หรับก�รศึกษ�ประวัติศ�สตร

ยิวหลังจ�กถูกเนรเทศ		และนำ�เร�ไปสูเร่ืองของเอสร�และเนหะมีย

โดยตรง	ซึ่งจะใหเร�ไดเรียนรูเกี่ยวกับก�รกลับสูแผนดินยูด�ห

หลังก�รถูกเนรเทศในบ�บิโลน	รวมทั้งก�รสร�งบ�นเกิดของ

พวกเข�ขึ้นใหม		ถึงตอนนี้ลักษณะเฉพ�ะของทุกเผ�เลอะเลือน

ไปหรือสูญห�ยไปแลวยกเวนเผ�ยูด�ห	 	 และลูกหล�นของช�ว

อิสร�เอลจึงเปนที่รูจักดวยชื่อของเผ�หนึ่งเผ�คือ	ยิว

 โทบิต ยูดิธ และเอสเธอร	์ (Tobit,	Judith	and	Ester) 

:การเล่าแบบนวนิยาย	(A	novel	approach)	ถึงจุดนี้เร�พบกับ 

เรื่องที่เปนเหมือนก�รแสดงสลับฉ�กอีกอันหนึ่ง	ซึ่งเปนหนังสือ

อ�นเลมเล็กๆ	เนื้อห�เบ�ๆ	และก�รหยุดพักจ�กประวัติศ�สตร

ที่น�ระทมทุกขทั้งหมดนี้	ก�รสลับฉ�กน้ีเข�ม�ในรูปนวนิย�ย

เชิงประวัติศ�สตรสั้นๆ	 3	 เลม	 คือ	 โทบิต	 ยูดิธ	 และเอสเธอร
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แตละฉบับจะมีจุดที่น�สนใจในแบบเฉพ�ะตน	 และเหม�ะกับ

ก�รอ�นกอนนอน	แตถ�คุณตองก�รคนคว�เกี่ยวกับเหตุก�รณ

ประวัติศ�สตร	คุณส�ม�รถข�มไปอ�นเลมท�ยของสวนนี้ได

 มัคคาบีฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สอง	(First	and	Second	

Maccabees)	:ค้อนทุบ	(The	hammer	strikes)		หนังสือสองเลม

นี้เหมือนถูกเตรียมไวสำ�หรับเหตุก�รณในอน�คต	ในหนังสือ

มัคค�บีฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สอง	ผูเขียนพระคัมภีรไดปลอย

เรื่องร�วในชวงส�มศตวรรษใหผ�นไปอย�งไมสนใจแสดงคว�ม

คิดใดๆ	แตนำ�คว�มสนใจของเร�ไปสูชวงเวล�ที่ไมห�งไกล

จ�กสมัยพระเยซูเจ�นักคือ	ชวงสองศตวรรษกอนคริสตก�ล		

ในหนังสือทั้งสองกล�วถึงเหตุก�รณที่ช�วยิวตองเผชิญกับ

คว�มพย�ย�มที่จะลดคว�มสำ�คัญหรือกำ�จัดวัฒนธรรมของ

ช�วยิว	และเอ�ขนบธรรมเนียมของกรีกซึ่งเปนที่นิยมในแถบ

เมดิเตอรเรเนียนตอนนั้นเข�ม�แทนที่	 แมแตวิห�รอันเปนที่รัก

ยิ่งก็ถูกดูหมิ่น

	 เน้ือห�ท้ังหมดบรรย�ยคว�มพย�ย�มของยูด�ส	มัคค�บี	

(คว�มหม�ยของชื่อนี้คือคอน)	 และนองช�ยทั้งสอง	 ที่จะเอ�

เสรีภ�พท�งศ�สน�และก�รเมืองกลับคืนม�		คว�มสำ�เร็จสูงสุด

ของพวกเข�อยูที่ก�รถว�ยวิห�รแดพระเจ�อย�งสง�ง�มใน

ง�นฉลองแสงสว�ง	 ซึ่งปจจุบันเรียกง�นฉลองนี้ว�	 ฮันนุกก�ห	

(Hanukkah)
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หนังสือประเภทปรีชาญาณ (Wisdom Books)

	 หนังสือปรีช�ญ�ณท้ังหล�ยมีรูปแบบเหมือนกับวรรณคดี

แบบหนึ่งในซีกโลกตะวันออกใกล	ชวงกอนและหลังสมัยพระ

เยซูเจ�ไมกี่ศตวรรษ	 ในหนังสือเหล�นี้	 ปรีช�ญ�ณมักถูกนำ�ไป

ใชเปนประโยชนและถูกเปรียบเทียบเปนบุคคล	ซึ่งทำ�ใหเกิด

ก�รกล�วถึงอย�งชัดเจนในฐ�นะบุคคลที่มีชีวิต		หนังสือเหล�นี้

บ�งเลมเปนวรรณคดีประเภทปรีช�ญ�ณอย�งแทจริงคือ	 โยบ		

สุภ�ษิต		ปญญ�จ�รย		บุตรสิร�		แนนอนรวมถึงหนังสือปรีช�-

ญ�ณ	(น�จะเปนหนังสือเลมสุดท�ยที่ชวยใหประมวลกฎหม�ย

ในพันธสัญญ�เดิมสมบูรณ	 	ถูกเขียนขึ้นประม�ณ	100	ปกอน

คริสตก�ล	ที่อเล็กซ�นเดรีย	ประเทศอียิปต)

	 หนังสือแตละเลมมีวิธีเข�สูหัวขอเรื่องดวยมุมมองที่

แตกต�งกัน	โยบเร่ิมดวยก�รครุนคิดถึงคว�มลึกลับเก่ียวกับส�เหตุ

ที่ทำ�ใหคนดีตองทรม�น	สุภ�ษิตรวบรวมคว�มจริงที่ไมตอง

พิสูจนม�เปนม�ตรฐ�นสำ�หรับก�รปฏิบัติอย�งมีศีลธรรม	

ปญญ�จ�รยคร่ำ�ครวญถึงคว�มไมสำ�คัญของทุกสิ่งที่ไมใช

พระเจ�	โดยสรุปว�มีเพียงพระเจ�คงอยูตลอดไป	สิ่งอื่นๆลวน

เปนอยูชั่วครู	 บุตรสิร�รวบรวมเอ�คว�มช�ญฉล�ดในอดีตม�

สรุปไว	หนังสือปรีช�ญ�ณมีลีล�ก�รเขียนท่ีไหลล่ืน	ไพเร�ะ	เพ่ือ

ใหช�วยิวมีคว�มหวังในอมตภ�พของวิญญ�ณ	 และขอคว�มที่

จูงใจใหเช่ือเรื่องชีวิตหลังคว�มต�ยม�กที่สุดพบในหล�ยตอน

ของพันธสัญญ�เดิม	(ปชญ	3-5)	
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	 เพลงซ�โลมอนและเพลงสดุดี	 เปนก�รส่ือส�ระในลักษณะ

ที่ไมใชวรรณคดีปรีช�ญ�ณ	เลมแรกเปนบทกวีแบบมห�ก�พย

เกี่ยวกับคว�มรัก		เปนก�รสรรเสริญคว�มรักในอุดมคติระหว�ง

หญิงและช�ย	ซึ่งถูกมองเปนนิท�นเรื่องหนึ่งสำ�หรับสอนเรื่อง

คว�มรักระหว�งพระเจ�กับช�วอิสร�เอล

	 สวนเพลงสดุดีทำ�ใหเร�รูสึกว�ไดเข�ไปสูหมวดบทกวีใน

หองสมุด		และเร�ยังไดพบกับง�นเขียนเพ่ือพิธีกรรม	เพร�ะเพลง

สดุดีม�กม�ยเปนเพลงสรรเสริญพระเจ�ที่ถูกแตงเมื่อห�รอย

กว�ปกอนมีก�รเรียบเรียงเปนหนังสือ	บทเพลงทั้งหล�ยถูกใช

ขับรองในวิห�รเพื่อแสดงคว�มรูสึกต�งๆตั้งแตสรรเสริญและ

ขอบพระคุณ	 จนถึงเศร�โศก,	 เสียใจ	 และสำ�นึกผิด	 มีก�รพูด

กันว�ถ�หนังสือในพันธสัญญ�เดิมสูญห�ยไปทั้งหมด	เหลือ

เพียงเพลงสดุดี	 เร�ยังพอทร�บประวัติศ�สตรที่สำ�คัญและเรื่อง

ร�วของพระเจ�	 (เทววิทย�)	 ในชวงเวล�	 2,000	 ปนั้นไดเกือบ

ท้ังหมด	ตัวอย�งเชน	ในบทสดุดีท่ี	137	ช�วอิสร�เอลในดินแดน

เนรเทศรองคร่ำ�ครวญว�	 “พวกเร�นั่งและร่ำ�ไหอยูริมฝ่งน้ำ�แหง

บ�บิโลนและระลึกถึงศิโยน	พวกเร�แขวนพิณใหญของเร�ไว

บนตนหลิวริมฝ่งน้ำ�...พวกเข�จะรองเพลงของพระย�หเวหได

อย�งไรบนผืนดินของชนต�งด�ว”	 ช�งขมขื่นและสิ้นหวังเสียนี่

กระไร!	อ�	แตยังมีหวัง

	 ในเวล�นี้แมเสนด�ยทองคำ�จะถูกซอนไว	แตไมไดข�ด

ห�ยไป	พระเจ�ยังคงซื่อสัตยตอพันธสัญญ�ของพระองค		และ
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ทรงใหคว�มหวังเล็กนอยกับประช�กรที่เศร�ใจอย�งที่สุดของ

พระองค	 	 ดวยเหตุนั้น	 บัดนี้เร�จึงไดเข�สูสวนของหองสมุดใน

หมวดที่เรียกกันว�	ประก�ศก

หนังสือประเภทประกาศก (Prophetic Books)

	 พระคัมภีรที่ทันสมัยในปจจุบันสวนใหญจัดกลุมหนังสือ

ประเภทประก�ศกในตอนท�ยของพระคัมภีรฉบับภ�ษ�ฮีบรู	

โดยแบงเปนกลุม	“ประก�ศกใหญ”	และ	“ประก�ศกนอย”	“ประ

ก�ศกใหญ”	คือ	อิสย�ห	เยเรมีย	เอเสเคียล	ด�เนียล	ถูกจัดไว

เปนอันดับแรก	ที่เรียกว�ใหญ	ไมใชเพร�ะถอยคำ�ของพวกท�น

สำ�คัญกว�	แตดวยเหตุผลง�ยๆคือ	ปริม�ณถอยคำ�ม�กกว�			

สวนหนังสือประก�ศกโฮเชย�จนถึงม�ล�คี	ซึ่งเปนง�นเขียน

ของประก�ศกนอยสิบสององคมีถอยคำ�นอยกว�	เปนเลมๆ

เรียงตอกันไป	

	 บทบ�ทสำ�คัญของบรรด�ประก�ศกไมใชก�รพย�กรณ

อน�คต	แตคือ	 “ก�รพูดเพื่อพระเจ�”	 เกี่ยวกับเรื่องร�วในเวล�

น้ัน	 โดยท่ัวไปพวกเข�เปนบุคคลท่ีพระเจ�ทรงเรียกม�เพ่ือเตือน

ช�วอิสร�เอลใหปฏิบัติต�มขอตกลงในพันธสัญญ�	บอยครั้ง

เปนก�รเตือนใหทร�บว�	ถ�สภ�พก�รณในปจจุบันยังคงอยูไป

เรื่อยๆ	จะมีผลร�ยต�มม�

	 ดังนั้น	จึงมีประก�ศกทั้งหล�ยเกิดขึ้นในสถ�นก�รณเชน

นั้นหล�ยยุคหล�ยแหง	เพื่อทำ�ง�นนี้	เพร�ะมันเปนสิ่งสำ�คัญ
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อย�งเชนที่กล�วถึงในเยเรมียซึ่งสัมพันธกับเหตุก�รณต�งๆ

กอนก�รเนรเทศดังที่บันทึกไวใน	2พกษ	25	และ	2พศด	36

	 ประก�ศกทุกคนมีบุคลิกที่ เหม�ะสมกับยุคของตน	

ถอยคำ�อันเปนข�วส�รดั้งเดิมของท�นกับประช�กรของพระเจ�

เก่ียวของกับเหตุก�รณในยุคน้ันโดยเฉพ�ะ	เม่ือตองตีคว�มหนังสือ

ประเภทประก�ศกเพ่ือประโยชนของเร�		กอนอ่ืนเร�จึงควรเรียนรู 

จุดประสงคแรกเร่ิมของข�วส�รน้ัน	 หม�ยคว�มว�อะไรเปนปญห�

ในยุคของท�นซึ่งท�นตองก�รพูดถึง

	 เยเรมีย	ประก�ศกผูยิ่งใหญในชวงเวล�ใกลถูกเนรเทศ	

ไดเตือนซ้ำ�แลวซ้ำ�เล�ถึงคว�มเดือดรอนที่จะเกิดขึ้นเพร�ะ

คว�มลมเหลวในก�รกลับไปห�พระเจ�และพันธสัญญ�ของ

พระองค	 เยเรมียเหมือนประก�ศกหล�ยๆท�นยุคกอนและหลัง

ท�น	คือตองพบกับก�รดูถูกและก�รมองข�ม	ปกติแลวก�ร

เรียกใหเปนประก�ศกก็เปนก�รเรียกตัวม�รับก�รทดลองและ

คว�มย�กลำ�บ�ก

	 แตเม่ือประช�กรของพระเจ�ไดรับผลที่น�กลัวแลว	

บรรด�ประก�ศกยังเปนผูสื่อข�วส�รที่ใหคว�มหวัง	ในภ�วะที่

ถูกเนรเทศและตระกูลที่มีอำ�น�จของด�วิดถูกโคนลม	เยเรมีย 

ประก�ศว�	 “พระย�หเวหตรัสว�	ดูซิ	 วันเวล�จะม�ถึง	 เมื่อเร�

จะตั้งหนอชอบธรรมใหแกกษัตริยด�วิด	 เข�จะครองร�ชยเปน

กษัตริยและมีปรีช�เข�จะทำ�ใหคว�มถูกตองและคว�มยุติธรรม

เกิดขึ้นในแผนดิน”	(ยรม	23:5)
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	 บุคคลที่พูดถึงเสนด�ยอันเปนคว�มหวังของช�ว

อิสร�เอลในภ�วะที่ถูกเนรเทศไดหนักแนนที่สุดคือ	เอเสเคียล	

ผูไดกล�ยเปนประก�ศกคนหนึ่งในนครบ�บิโลน	แมคำ�พูดใน

บทตนๆของหนังสือเอเสเคียลจะตำ�หนิช�วอิสร�เอลท่ีละเมิด

พระบัญญัติม�กม�ย	แตตอนใกลจบใหภ�พคว�มรอดพนใน

พันธสัญญ�ใหมไดอย�งชัดเจน	ท�นพูดปลอบโยนดวยเรื่อง

ก�รกลับสูแผนดินพระสัญญ�อย�งมหัศจรรย

	 เหตุก�รณจะเกิดข้ึนไดอย�งไร?	 ใครจะเปนหนอชอบธรรม

นี้?	มโนภ�พนั้นยังคงมืดมัวและบรรย�ยไดอย�งไมชัดเจนใน

ชวงน้ี	แตเม่ือช�วอิสร�เอลพนจ�กคว�มเปนท�ส	และเร่ิมรวมตัว

กันใหม	 ก็จะมีก�รครุนคิดเกี่ยวกับ	 “หนอชอบธรรมของด�วิด”	

(23:5)	ม�กขึ้นตอไป

	 ในเวล�ที่ช�วอิสร�เอลไดกลับสูแผนดินพระสัญญ�	ก็

มีก�รพรรณ�ที่ใหคว�มสนใจไปยังบุคคลผูนี้ยิ่งขึ้นว�	เพื่อสืบ

บัลลังกตอจ�กด�วิด	เข�จะตองเปนกษัตริยพระองคหนึ่งที่ดี

และมีอำ�น�จม�กเหมือนด�วิด	เข�ควรม�จ�กเผ�ของด�วิดคือ	

ยูด�ห	 และบ�นเกิดของด�วิดคือ	 เบธเลเฮม	 	 อีกทั้งเข�น�จะ

ไดรับมอบภ�รกิจของสมณะ,	 ประก�ศก	 และกษัตริยของช�ว

อิสร�เอล	โดยไดรับก�รเจิมดวยน้ำ�มันศักดิ์สิทธิ์		คำ�ที่หม�ยถึง

ผูไดรับก�รเจิมในภ�ษ�ฮีบรูคือ	 เมสสิย�ห	 (Messiah)	 สวนใน

ภ�ษ�กรีกสมัยพระเยซูเจ�ใชคำ�ว�	คริสตอส	(Christos)
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คำาถามสำาหรับการไตร่ตรอง

1.	 พันธสัญญ�หน่ึงคืออะไร	และคว�มสัมพันธต�มพันธสัญญ�

ของเร�กับพระเจ�เปนอย�งไร?

2.	 คุณคิดว�อะไรจะทำ�ใหพันธสัญญ�ของคุณกับพระเจ�

สมบูรณขึ้น?

3.	 จงบรรย�ยถึงเสนด�ยที่ผูกโยงเรื่องร�วทั้งหมดของ

หนังสือสี่สิบหกเลมในพันธสัญญ�เดิมเข�ดวยกัน
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บทที่ 3

พันธสัญญาใหม่

	 ตอนนี้เร�เข�สูหมวดหนึ่งของหองสมุดที่เรียกว�	 หมวด

พันธสัญญ�ใหมหรือพระคัมภีรของคริสตชน	และเสนด�ยทองคำ�

ยังคงพุงตอไป	 โดยเร�ส�ม�รถเห็นไดง�ยๆในตอนเริ่มตนของ

พระวรส�รต�มคำ�บอกเล�ของมัทธิว	 ซึ่งเร�พบกับรูปแบบหนึ่ง

ของก�รลำ�ดับพระวงศอย�งยืดย�วต�มแบบที่พระคัมภีรชอบ

นำ�ม�กล�ว	และพระคัมภีรเลมหนึ่งพูดถึงก�รลำ�ดับวงศตระกูล

หล�ยครั้ง	มัทธิวซึ่งเปนผูเดียวที่เขียนลำ�ดับพระวงศของพระ

เยซูเจ�	ตองก�รเขียนพระวรส�รเพื่อกลุมคริสตชนที่สวนใหญ

เปนผูเปล่ียนใจม�จ�กศ�สน�ยิว	โดยเร่ิมเข�สูเร่ืองร�วเก่ียวกับ

พระเยซูเจ�ดวยประโยคแรกในบทแรกของเข�ว�	“หนังสือ

ลำ�ดับพระวงศของพระเยซูคริสตเจ�	โอรสของกษัตริยด�วิด	

ผูทรงสืบตระกูลจ�กอับร�ฮัม”

	 ในบทเร่ิมตนบทเดียวมัทธิวไดแสดงใหเห็นว�พระเยซูเจ�

ทรงเปนพระคริสตเจ�	 (Christ,	 Christos)	 หรือ	 พระเมสสิย�ห	

(Messiah)	ทั้งยังจัดพระองคไวในระดับเดียวกับบรรด�บุคคล

ท่ีดีกว�คนอื่นๆซึ่งพระเจ�ไดทรงกระทำ�พันธสัญญ�ดวยได
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แก	 อับรมฮัม,	 ด�วิด	 แตทำ�ไมไมกล�วถึงโมเสส?	 ในชวงถัด

ม�เล็กนอยจะเกิดคว�มชัดเจนว�	มัทธิวตองก�รใหผูฟงของ

เข�เข�ใจว�พระเยซูเจ�เปนเหมือนโมเสสคนใหม	 ดังนั้น	 จึงมี

มัทธิวคนเดียวที่เล�เรื่องพระเยซูเจ�ไดรับก�รชวยใหรอด	ขณะ

ที่ท�รกคนอื่นซึ่งมีอ�ยุใกลเคียงพระองคถูกฆ�	เหมือนโมเสสที่

รอดชีวิต	 ขณะที่เด็กช�วยิวอื่นๆในรุนเดียวกันเสียชีวิตทั้งหมด	

และมัทธิวเท�นั้นที่ร�ยง�นเร่ืองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์อพยพ

ไปประเทศอียิปต	แลวพระเยซูเจ�จะทรงออกม�จ�กที่นั่นใน

ลักษณะเดียวกับโมเสส	ในพระวรส�รฉบับของมัทธิวฉบับเดียว

ระบุว�ก�รเทศน�อันเลื่องลือที่สุดของพระเยซูเจ�บนเนินเข�

หรือบนภูเข�	เปนก�รอธิบ�ยขอเรียกรองต�งๆในพันธสัญญ�

เพื่อใหเข�ใจลึกซึ้ง	 และแผกว�งเชนโมเสสไดทำ�บนภูเข�ซีน�ย		

เพียงแตครั้งนี้พระเยซูเจ�ทรงกระทำ�ดวยอำ�น�จของพระองค

เอง		ดวยเหตุนั้นจึงเปนก�รทำ�ใหพระองคเท�เทียมพระเจ�		

	 วิธีเล�เร่ืองบรรพบุรุษของพระเยซูเจ�ของมัทธิวดูไม

เปนธรรมช�ตินักดังนี้	“ลำ�ดับพระวงศจ�กอับร�ฮัมถึงกษัตริย

ด�วิดมีสิบสี่ชั่วคน		นับจ�กกษัตริยด�วิดถึงสมัยที่ถูกกว�ดตอน

เปนเชลยไปกรุงบ�บิโลนมีอีกสิบสี่ชั่วคน	และนับจ�กสมัยที่

ถูกกว�ดตอนเปนเชลยไปกรุงบ�บิโลนถึงพระเยซูเจ�มีอีกสิบ

สี่ชั่วคน”	 (มธ	 1:17)	 	 พระเยซูเจ�ประสูติที่เบธเลเฮมเมืองของ

กษัตริยด�วิด	และนี่เปนขอเท็จจริงที่มัทธิวกล�วย้ำ�ถึงห�ครั้ง

ไมมีสิ่งใดตองสงสัยในเรื่องบรรพบุรุษของพระเยซูเจ�เลย	และ
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ต�มคำ�บอกเล�ของมัทธิว	พระเยซูเจ�คือผูไดรับก�รเจิม,	พระ

คริสตเจ�,	 พระเมสสิย�ห,	 โอรสของกษัตริยด�วิด,	 บุคคลซึ่ง

ทำ�ใหพระสัญญ�ท่ีทำ�กับกษัตริยผูย่ิงใหญบรรลุผล	อีกท้ังตลอด

พระวรส�รของมัทธิวพูดถึงพระอ�ณ�จักรเหมือนกับเปนใจ

คว�มสำ�คัญ	ซ่ึงแสดงใหเห็นโดยอ�งถึงพระคัมภีรของช�วฮีบรู

หล�ยตอหล�ยครั้ง	ที่กล�วว�	ร�ชวงศของกษัตริยด�วิดจะ

สืบทอดตอไปช่ัวก�ลน�น	 พระเยซูเจ�จะเปนกษัตริยแหงกษัตริย

ทั้งหล�ย	ในอ�ณ�จักรนิรันดร	บรรด�ผูที่ทำ�สัญญ�กับพระองค

และพระบิด�ของพระองคจะอ�ศัยอยูตลอดไป	พระสัญญ�

สำ�เร็จลุลวงไปคือขอเท็จจริงจ�กพระวรส�ร

	 แมพระวรส�รของมัทธิวจะไดรับขอสังเกตพิเศษไป

แลว	แตยังมีหนังสืออย�งนั้นอีกส�มเลมในหองสมุดนี้ที่เปน

พระคัมภีรดวยไดแก	ม�ระโก		ลูก�		และยอหน		ก�รอ�นพระ

คัมภีรทั้งสี่เลมทำ�ใหเร�ไดมีมุมมองเกี่ยวกับพระเยซูเจ�สี่แบบ	

และเห็นสี่แนวท�งที่ใชก�รประก�ศพระวรส�ร	 (ข�วดี)	 ซึ่งก็คือ	

พระเมสสิย�หไดเสด็จม�แลว	พรอมกับคว�มรอดพนสำ�หรับผู

ท่ีดำ�เนินชีวิตต�มพันธสัญญ�ที่ทำ�กับพระองค	เสนด�ยทองคำ�

เปลงแสงเล็กนอยในชั่วขณะที่พระเยซูเจ�ทรงเชิญบรรด�ศิษย

ผูรวมพันธกิจของพระองคใหท�นอ�ห�รค่ำ�มื้อสุดท�ย	ตอน

ใกลจบง�นเลี้ยงอ�ห�รค่ำ�	พระองคทรงหยิบถวยเหล�องุนของ

พระองค	 ทรงมองพวกเข�เข�ดวยคว�มรักและทรงประก�ศว�	

“ถวยนี้เปนพันธสัญญ�ใหมโดยโลหิตของเร�ที่หลั่งเพื่อท�นทั้ง

หล�ย”	(ลก	22:20)	
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	 และแมว�เสนด�ยทองคำ�ทั้งหมดยังไมไดพุงออกจ�ก

หลอดด�ย	บรรด�ศิษยที่ติดต�มพระเยซูเจ�ก็แยกย�ยกันไป

ทั่วแถบเมดิเตอรเรเนียน		ธรรมทูตที่สำ�คัญทั้งหล�ยเชน	เป�โล

ทำ�ง�นอย�งทุมเทเพื่อใหชุมชนคริสตชนซึ่งกำ�ลังเติบโตซื่อสัตย

ตอพันธสัญญ�ใหมนี้	และภ�รกิจนี้ไมง�ยเลยสำ�หรับสังคมใน

ศตวรรษแรก	เพร�ะไมมีก�รคมน�คมที่รวดเร็วและข�ดก�ร

สื่อส�รที่มีประสิทธิภ�พ	ผลที่ต�มม�คือ	มีก�รเขียนจดหม�ย

แพรสะพัดทั่วไป	จดหม�ยบ�งฉบับถูกเก็บรักษ�ไวเพื่อเร�ใน

หองสมุดพระคัมภีร	 	 เป�โล,	 ยอหน,	 ย�กอบ,	 ยูด�	 และอีก

หล�ยท�น	 ก็เขียนจดหม�ยถึงพระศ�สนจักรเกิดใหมทั้งหล�ย	

เพื่ออธิบ�ย	 ขย�ยคว�ม	 ตำ�หนิ	 สงเสริม	 และแผวถ�งท�ง

สำ�หรับก�รแพรไปของเสนด�ยทองคำ�สูประสบก�รณใหมซ่ึง

จะนำ�เสนด�ยนี้ไปทั่วโลกในที่สุด

	 เสนด�ยทองคำ�สิ้นสุดที่ไหน?	แนนอนมันมีจุดหม�ย

ปล�ยท�งเดียวกันกับเร�นั่นคือสวรรค	สถ�นที่ซึ่งเร�จะอ�ศัย

อยูตลอดไปต�มพันธสัญญ�ที่ไดทำ�กับพระเจ�ของเร�	และ

หนังสือเลมสุดท�ยของพระคัมภีรเรืองรองดวยแสงจ�กสวรรค		

สิ่งที่สะทอนแสงนั้นคือ	ภ�พนิมิตท่ีเปิดเผยใหเห็นเหตุก�รณ

อน�คตในหนังสือวิวรณ	ซึ่งเกิดจ�กก�รใชถอยคำ�อันซอนเรน

คว�มจริงและแสดงใหเห็นเปนนัย		โดยภ�พที่เห็นเหล�นี้บ�งที

ดูน�เศร�	บ�งทีดูน�งงงวย	แตในที่สุดก็สงบนิ่งที่พระบัลลังก

ของพระเจ�
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พระวรสารทั้งสี่

พระวรสารทั้งหลายถูกเขียนขึ้นได้อย่างไร?

	 เนื่องจ�กพระวรส�รถูกเขียนขึ้นเพื่อบรรด�คริสตชน	

เร�จึงตองเริ่มดวยเหตุก�รณท่ีเปนศูนยกล�งของประวัติศ�สตร

ศ�สน�คริสตและคว�มเชื่อในศ�สน�คริสต	คือก�รเสด็จกลับ

คืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ�		ถ�ก�รใชคำ�พูดบอกคว�มรูสึก

ตอเหตุก�รณที่เกิดขึ้นนั้นว�	 “มันทำ�ใหพวกเข�รูสึกอัศจรรยใจ”	

เปนสิ่งที่เหม�ะสมแลว	มันก็ควรจะอธิบ�ยว�เกิดอะไรขึ้นกับ

บรรด�ศิษยของพระเยซูเจ�ที่ไดเห็นพระเยซูเจ�ผูทรงกลับคืน

พระชนมชีพ	 แลวจึงเร่ิมคิดไดว�แทจริงน้ันช�ยท่ีดูลึกลับมีเสนหผู

นั้นคือใครทั้งในอดีตและปจจุบัน

	 ในชวงเวล�เดียวกับก�รกลับคืนพระชนมชีพของพระ

เยซูเจ�	ศิษยคนอื่นๆน�จะม�รวมกลุมเพื่อรำ�ลึกและพูดคุย

เรื่องร�วของพระองคอีกครั้ง	คนป่วยน�จะยอนรำ�ลึกอดีต

ดวยคว�มรักพระองคม�กขึ้น	 คนบ�ปอื่นๆก็คงคิดถึงชวงเวล�

ท่ีพระองคทรงชวยใหพนจ�กคว�มทุกขย�กอื่นเชนกัน	คน

เหล�นั้นซึ่งน�จะม�ถกเถียงกันอย�งเปิดเผยควรจะนึกถึงสิ่ง

ที่เหม�ะสมกับคว�มจำ�เปนของพวกเข�	 ถ�คุณหิว	 คุณน�จะ

นึกถึงขนมปง	ถ�คุณกำ�ลังถูกกดขี่ใหตกต่ำ�	คุณน�จะนึกถึง

คว�มสุขแทจริงและเรื่องร�วของเศรษฐีกับล�ซ�รัส

	 พระศ�สนจักรที่กรุงเยรูซ�เล็มอ�จจะเนนเรื่องก�ร

ทำ�คว�มสะอ�ดวิห�รอย�งหมดจด	และไมจดจำ�ก�รเสด็จ
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ของพระเยซูเจ�ไปในหมูชนต�งศ�สน�	ในแควนก�ลิลีพระ

ศ�สนจักรอ�จเนนเรื่องต�งๆที่เกิดขึ้นบริเวณทะเลส�บและพูด

เรื่องพิธีล�งของพระเยซูเจ�ที่ลงม�ในแควนยูเดีย

	 โดยสรุปเท�นั้น	 เรื่องร�วต�งๆเกี่ยวกับพระเยซูเจ�อ�จ

เกิดจ�กก�รพูดคุยกันในกลุมที่ม�รวมทำ�พิธีบิปง	(Eucharist)		

แลวคอยๆมีก�รรวบรวมเรื่องร�วต�งๆที่ถูกนำ�ม�เล�ดวย

หล�ยสำ�นวนภ�ษ�เปนเวล�หล�ยป	ผูเชี่ยวช�ญพระคัมภีรพบ

ว�	ก�รจำ�แบบช�วบ�นทำ�ใหเรื่องร�วที่แยกจ�กกันเปนหมวด

หมูต�งๆคงอยูเปนกลุมไดดีท่ีสุด	 ตัวอย�งเชน	 ก�รพูดโดยท่ัวไป

ถูกแยกออกจ�กสถ�นก�รณพิเศษอื่นๆ	 หรือเรื่องร�วทั้งหล�ย

ที่เปนตนเหตุของคำ�พูดที่ลึกซึ้ง	 (เชน	 “ของของซีซ�ร	 จงคืนให 

ซีซ�ร	และของของพระเจ�ก็จงคืนใหพระเจ�เถิด”	-	มก	12:13-

17)	หรือทักษะก�รเล�เร่ืองต�งๆท่ีเกือบจะไมมีคำ�พูดใดๆของ

พระเยซูเจ�	แตใหร�ยละเอียดท่ีน�ตื่นเตนโดยมีเรื่องมหัศจรรย

เปนหลัก	 (เชน	 พ�ยุในทะเลส�บ	 -	 มก	 4:35-41)	 	 เร่ืองท่ีเปน

หมวดหมูท้ังหล�ยมีคนนำ�ม�เล�ในรูปแบบที่ง�ยแกก�รจดจำ�		

เมื่อเวล�ผ�นไป	 หมวดหมูที่ถูกแบงแยกเหล�นี้น�จะไดรับก�ร

ปรับปรุงใหเรียบรอยเหมือนกอนหินต�งๆที่ไดรับก�รขัดถูทุก

วันจนเรียบลื่นดวยกระแสน้ำ�

	 เมื่อนักเทศนของศ�สน�คริสตรุนแรกออกเดินท�ง	ยัง

ไมมีเทปบันทึกเสียงและเครื่องฉ�ยภ�พยนตร	พวกเข�ประก�ศ

จุดประสงคของพระเยซูเจ�ดวยถอยคำ�ที่คนทั่วไปส�ม�รถ
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เข�ใจได	โดยพูดกับช�วยิวแบบยิว	และพูดกับช�วกรีกแบบกรีก

	 พระคัมภีรฉบับเดียวท่ีพวกเข�มีคือ	 พระคัมภีรพันธสัญญ�

เดิมของช�วฮีบรู	 ในพระคัมภีรน้ีพวกเข�พบพระเยซูเจ�ในหล�ย

หน�	พระองคทรงทำ�ใหทุกสิ่งที่พระเจ�ทรงสัญญ�สมบูรณชีวิต	

คว�มต�ยและก�รกลับคืนชีพของพระองคเปนไปต�มที่บันทึก

ไวในพระคัมภีร	แตแทจริงแลวคริสตชนในอดีตเหล�นี้กำ�ลังว�ง

รูปแบบสิ่งที่เร�เรียกว�พระคัมภีรพันธสัญญ�ใหม	ตอนแรก

ดวยป�กเปล�	 แลวจึงมีก�รรวบรวมเปนง�นเขียน	ก�รกล�วว�

ผลสุดท�ยม�กจ�กก�รดลใจ	เร�หม�ยคว�มว�พระจิตเจ�ทรง

รับประกันคว�มเปนจริงและคว�มเชื่อถือไดของสิ่งที่มนุษยพูด

และเขียนในแบบของมนุษย

วิธีเล่าหลากหลายสำาหรับเรื่องราวหนึ่งเป็นอย่างไร

	 เร�ส�ม�รถเข�ใจเหตุผลต�งๆน�น�สำ�หรับก�รมีวิธี

เล�เรื่องอย�งหล�กหล�ยในพระวรส�รทั้งสี่ดวยก�รพิจ�รณ�

อย�งถี่ถวน

 ประการที่หนึ่ง	 ผูเขียนแตละคนเลือกบ�งเรื่องและบ�ง

คำ�พูดแทนท่ีจะเปนอันอื่นเพร�ะแตละคนมีจุดประสงคและ

มุมมองของตนเอง	 “คำ�พูดเจ็ดประโยคสุดท�ย”	 ของพระเยซู

คริสตบนไมก�งเขนไมมีอยูครบในพระวรส�รฉบับใดเลย	โดย 

ลูก�มีส�มประโยค,	 มัทธิวและม�ระโกมีหนึ่งประโยคที่เหมือน

กัน,	 ยอหนมีอีกส�มประโยค	มัทธิวมีเรื่องคว�มสุขแทจริงแปด
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ประก�ร	ลูก�มีเพียงสี่ประก�ร	แตเข�ทำ�ใหคล�ยกันดวยก�ร

พูดถึงเคร�ะหร�ยสี่อย�ง	ยอหนไมกล�วถึงเร่ืองก�รริเร่ิมพิธี

ศีลมห�สนิท	พิธีล�งของพระเยซูเจ�มีคว�มเดนชัดนอยลง

เปนลำ�ดับในพระวรส�รทั้งสี่	 สวน	 “บทข�แตพระบิด�”	 ในลูก�

และมัทธิวมีคว�มแตกต�งกันเล็กนอย	ทั้งหมดนี้เปนผลม�จ�ก

คว�มตองก�รเนนและเจตน�ที่ต�งกันของผูเขียนแตละคน

 ประการที่สอง	 ผูเขียนพระวรส�รทั้งสี่ซึ่งเปนผูพูดแทน

และพูดในน�มพระศ�สนจักร	พรอมกับทำ�ต�มแบบอย�ง

ของพระศ�สนจักร	ไดประดิษฐถอยคำ�ต�งๆของพระเยซูเจ�

ซึ่งมีก�รนำ�ไปใชใหเปนประโยชนกับสถ�นก�รณใหมเกิดเปน

ถอยคำ�ซึ่งไมไดมีอยูในชวงที่พระเยซูเจ�ทรงเทศนสอน	เร�

เข�ใจว�บรรด�อัครส�วกเองก็คงทำ�อย�งนี้ดวย	พระเยซูเจ�

คงไมตรัสกับช�วยิวอย�งที่มีบันทึกไว	 เชน	หญิงคนหนึ่งไมควร

หย�กับส�มีของเธอ	(มก	10:12)		เพร�ะไมมีเรื่องนี้ในกฎหม�ย

ของช�วยิว1	 แตในช�วกรีกภรรย�อ�จหย�ส�มีได	 ดังนั้น	 จึง

ตองมีก�รอธิบ�ยคว�มหม�ยของพระดำ�รัสอย�งครบถวน

	 มัทธิวและม�ระโกพรรณน�ถึงพระเยซูเจ�ขณะกำ�ลังจะ

ส้ินพระชนมพรอมกับเสียงรองดัง	แตไมไดบันทึกคำ�พูดใดๆของ

พระองค		ในลูก�	พระเยซูเจ�ตรัสว�	“พระบิด�เจ�ข�	ข�พเจ�

มอบจิตของข�พเจ�ไวในพระหัตถของพระองค”	(23:46)	ผู

เชี่ยวช�ญพระคัมภีรบ�งคนรูสึกว�	ก�รแสดงคว�มไวว�งใจ
1	ดูเพิ่มเติม	มก.	เชิงอรรถ	10b,	พระคัมภีรภ�คพันธสัญญ�ใหม,	คณะกรรมก�รค�ทอลิกเพื่อ

พระคัมภีร-ผูแปล



45คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์

ของพระเยซูเจ�โดยลูก�มีรูปแบบเดียวกับมัทธิว	ใน	มธ	27:46	

ท่ีว�	“ข�แตพระเจ�ของข�พเจ�	ข�แตพระเจ�ของข�พเจ�	ทำ�ไม

พระองคจึงทรงทอดทิ้งข�พเจ�เล�”	และในยอหน	พระเยซูเจ�

ตรัสว�	“สำ�เร็จบริบูรณแลว”	(19:30)	พวกเข�เปนจิตรกรส�มคนที่

ว�ดภ�พดวงอ�ทิตยลับขอบฟ้�เดียวกัน

	 บอยครั้งที่ผูเขียนพระวรส�รตองเปลี่ยนแปลงเนื้อห�

สำ�หรับเรื่องหนึ่ง	 เพร�ะแตละชุมชนที่เปนผูรับส�รแตกต�งกัน

ม�ก

	 บ�งชุมชนอยูกันอย�งกระจัดกระจ�ยท่ัวพ้ืนท่ี,	บ�งชุมชน

อยูในดินแดนของคนต�งศ�สน�,	บ�งชุมชนมีขนบประเพณี

คล�ยช�วเยรูซ�เล็ม,	บ�งชุมชนถูกขมเหง,	บ�งชุมชนอยูอย�ง

สงบสุข		ในกลุมผูที่กลับใจทั้งหล�ยตองมีขอสงสัยอยูบ�ง	และ

ในกลุมช�วกรีกตองไดรับคำ�อธิบ�ยเก่ียวกับประเพณีของช�วยิว

	 โดยสรุปแลว	ในเวล�นั้น	แมจะมีคว�มคล�ยคลึงกัน

หล�ยอย�งในพระวรส�รทั้งหล�ย	(โดยเฉพ�ะพระวรส�รส�ม

ฉบับแรก)	ผูเขียนแตละคนมีเป้�หม�ยของตนเองและใชหลัก

วิช�ต�งๆท่ีเก่ียวกับก�รเลือก,ก�รปรับใหเหม�ะสม	พรอมกับ

ก�รปรับปรุง	 และส่ิงน้ีน�จะทำ�ใหเข�ใจไดชัดว�พระวรส�รท้ังหล�ย

ไมไดเปนเพียง	“ประสบก�รณต�งๆในชีวิตของพระเยซูเจ�”	

แตยังเปนคว�มพย�ย�มประก�ศคว�มมุงหม�ยของพระเยซู

เจ�แกประช�ชนหล�ยพวกในหล�ยสถ�นก�รณ	 พระวรส�รจึง

ไมควรถูกมองว�เปนเหมือนชีวประวัติทั้งหล�ยที่รวบรวมม�
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จ�กภ�พถ�ยและก�รบันทึกเทปคำ�พูด

ผู้นิพนธ์พระวรสาร

	 ในหนังสือ	 “Jesus:	 A	 Gospel	 Portrait”	 ของคุณพอ	

Donald	Senior,	C.P.	พูดถึง	ก�รใหคว�มสำ�คัญเกินไปว�พระ

วรส�รเปนแหลงขอมูลชีวประวัติพระเยซูเจ�	อ�จจะบิดเบือน

คว�มเข�ใจของเร�เกี่ยวกับสิ่งที่พระวรส�รเปน	ดังนั้น	จึงทำ�ให

พลังของพระวรส�รลดลง	และในปจจุบันผูเชี่ยวช�ญพระวรส�ร 

พันธสัญญ�ใหมพูดบอยว�	 พระวรส�รทั้งหล�ยไมใชชีวประวัติ

ในคว�มหม�ยท�งวิช�ก�ร

	 ถ�พระวรส�รไมใชชีวประวัติแลว	พระวรส�รคืออะไร?

	 บอยครั้งเร�มักจะคิดว�ผูเขียนพระวรส�รทั้งสี่เปนเพียง

เลข�นุก�รบันทึกต�มคำ�บอกของพระเจ�	 และพระวรส�รเปน

หนังสือที่หลนม�จ�กสวรรค	 แทจริงแลว	 กระบวนก�รกอเกิด

พระวรส�รมีคว�มซับซอนกว�น้ันม�ก	 และมีเหตุก�รณสำ�คัญๆ

หล�ยอย�ง	 ยิ่งเร�รูจักกระบวนก�รที่แทจริงม�กเท�ใด	 เร�ก็

ยิ่งเข�ใจวิธีอ�นพระวรส�รและเพลิดเพลินกับคำ�พรรณน�เกี่ยว

กับพระเยซูเจ�ท่ีผูเขียนตองก�รใหเปนประโยชนกับเร�ดีขึ้น

เท�นั้น
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พระวรสารเป็นเหมือนสมุดบันทึกความเชื่อ

	 ถ�อย�งนั้นเร�จะเรียกพระวรส�รว�อะไรดี?		บ�งทีก�ร

ใชวลีว�	 “สมุดบันทึกคว�มเชื่อ”	 ที่เปนหลักฐ�นต�งๆเกี่ยวกับ

คว�มเชื่อซึ่งถูกสงไปยังผูมีคว�มศรัทธ�เหล�นั้นน�จะดีที่สุด		

แตเร�ไมส�ม�รถนำ�มันไปใชพิสูจนอะไรกับคนต�งศ�สน�หรือ

นักวิทย�ศ�สตรหรือช�วฮินดูไดเลย

	 จงจำ�ไวว�ผูท่ีไดรับบันทึกคว�มเช่ือเปนกลุมคนท่ีมีคว�ม

รักซึ่งฟงพระเยซูเจ�	(ไมตองคำ�นึงว�จิตใจของพวกเข�จะไม

ส�ม�รถเชื่อถือไดและไมชัดแจงเพียงใด)	พระวรส�รไมใชขอคิด

เห็นของช�วฟ�ริสีตอพระเยซูเจ�	แตเปนภ�พที่คอยๆเกิดขึ้น

ในใจของกลุมคนเหล�นั้นที่รักพระองค	เปนชุมชนที่เร�เรียกว�

พระศ�สนจักร

	 เร�ตองระลึกว�	พระศ�สนจักรคือผูที่เขียนพระคัมภีร

พันธสัญญ�ใหม	(ช�วยิวเขียนพระคัมภีรพันธสัญญ�เดิม)		และ

น่ีคือกลุมศิษยท่ีรักพระเยซูเจ�	พวกเข�ระบ�ยสีง�นศิลปะช้ินเอก

ทีละนอยโดยตกแตงตรงนี้ตรงนั้นบ�ง	เหมือนจิตรกรคอยๆ

ว�ดภ�พบนผืนผ�ใบ	 	นักเขียนแตละคน	 (บ�งทีอ�จจะเปนคน

กลุมหนึ่งผูสืบทอดผลง�น)	ประทับตร�ของพวกเข�บนผลง�น

ที่เสร็จแลว		แตพระว�จ�ของพระเจ�ก็ถูกบอกเล�และถูกเขียน

ขึ้นดวยคว�มเชื่อของชุมชน

	 ฉะนั้น	ก�รระลึกว�ผูเขียนพระวรส�รไมไดหลีกหนีไป

อยูในท่ีสะดวกสบ�ยห�งไกลคว�มเปนจริงจึงสำ�คัญ	แตก�ร
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บันทึกของพวกเข�ก็แสดงคว�มเชื่อพื้นฐ�นซึ่งคอยๆไดรับก�ร

พัฒน�โดยก�รรำ�พึงและก�รภ�วน�ของพระศ�สนจักรที่อ�ศัย

ก�รชี้นำ�ของพระจิตเจ�

	 พระศ�สนจักรปฏิเสธเร่ืองร�วม�กม�ยซ่ึงไมไดมี

ลักษณะเดียวกันกับพระวรส�รอย�งแทจริง	 หม�ยคว�มว�ยัง

มีพระวรส�รหล�ยฉบับที่ไมเปนไปต�มกฎของพระศ�สนจักร

ซ่ึงมีเรื่องร�วมหัศจรรยเก่ียวกับเหตุก�รณต�งๆที่ค�ดว�ไดเกิด

ขึ้นในชีวิตของพระเยซูเจ�		แตพระวรส�รเหล�นี้ไมถูกรวมไวใน

พระคัมภีรพันธสัญญ�ใหม

การเล่าเรื่องพระวรสารแบบต่างๆ

 แบบมาระโก		ผูเชี่ยวช�ญสวนใหญยอมรับว�ขอคว�ม

ใน	มก	16:1-8	เปนเร่ืองด้ังเดิมของม�ระโก	เพร�ะมีลักษณะส้ัน

และดูเหมือนจะยังไมจบ	ถึงอย�งนั้นคริสตชนรุนแรกไดชวยกัน

เพิ่มเติมตอนจบ	ซึ่งเปนที่รูจักกันดีคือ	มก	16:9-20	ดวยเหตุนี้ 

เร�น�จะไดพูดถึงก�รเล�เร่ืองก�รกลับคืนพระชนมชีพอีก	2	แบบ	

ที่มีลักษณะพิเศษของม�ระโก

	 ม�ระโก	 16:1-8	 มีเรื่องพระคูห�ว�งเปล�เปนใจคว�ม

สำ�คัญ	รวมเอ�ก�รเปิดเผยจ�กสวรรคว�พระเยซูเจ�ทรงกลับ

คืนชีพและสัญญ�ว�พระองคจะปร�กฏใหบรรด�ศิษยและ 

เปโตรเห็นในแควนก�ลิลีไวดวย	แตตอนนี้ก็ไมมีก�รพรรณน�

ถึงก�รแสดงพระองคแกบรรด�ศิษย		ทั้งยังจบลงดวยเหตุก�รณ
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ที่บรรด�สตรีตกใจกลัวและออกจ�กพระคูห�ไปอย�งเงียบๆ

 การผ่านความทุกข์ทรมานเท่านั้นจะทำาให้ศิษย์ทั้งหลาย

เกิดความเข้าใจสมบูรณ์ขึ้น	ม�ระโกจึงเนนตลอดพระวรส�ร 

ถึงคว�มย�กลำ�บ�กสำ�หรับผูติดต�มพระเยซูเจ�และตองก�ร

เช่ือพระองคอย�งสมบูรณ	เพร�ะพวกเข�ไมเข�ใจว�ก�รทน

ทรม�นและก�รปฏิเสธเองคือสวนสำ�คัญประก�รหนึ่งของก�ร

แสดงตัวเปนบุตรของพระเจ�	ในคว�มลำ�บ�กแสนส�หัสแหง

ก�รรับทรม�นของพระเยซูเจ�	 ศิษยผูช�ยท้ังหล�ยลมเหลวจริงๆ	

และหนีไป	นี่คือประสบก�รณหนึ่งที่แสดงใหเห็นคว�มกลัวและ

คว�มออนแออันน�ละอ�ย	แตคว�มเจ็บปวดของพวกเข�นำ�

ไปสูคว�มเข�ใจลึกซึ้ง	หลังจ�กพวกเข�ไดรับคว�มทรม�นและ

ลมเหลว		พระเยซูเจ�จะแสดงพระองคกับพวกเข�ในแควนก�ลิลี	

(มก	14:27-28)

 ความเชื่อเกิดขึ้นจากความเข้าใจส่วนตัวเกี่ยวกับ

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ	ม�ระโกไมได

หม�ยคว�มว�บรรด�ศิษยของพระเยซูเจ�อยูอย�งเงียบๆดวย

คว�มหว�ดกลัวตลอด	 	ตอนจบที่ถูกเพิ่มเข�ม�	 (มก	16:9-20)	

ยอมรับคว�มคิดนั้นโดยแสดงใหเห็นว�	 ก�รพบกับพระเยซูเจ�

ผูทรงกลับคืนพระชนมชีพทำ�ใหเกิดคว�มเชื่อไดอย�งไร

 แบบมัทธิว	แมว�มัทธิวจะเปนผูหนึ่งที่ใชคว�มรูของ

ม�ระโกเปนแนวท�งในก�รเขียนพระวรส�ร	แตเปนครูท่ีมีทักษะ

ม�กกว�	ใสใจผูอ�นซ่ึงไมคอยเข�ใจคว�มเก่ียวของม�กกว�ดวย	
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มก	 16:1-8	 ไมไดพรรณน�ก�รปร�กฏของพระเยซูเจ�ผูกลับคืนชีพ

อย�งจริงจัง	ดังนั้น	มัทธิวจึงไดพูดถึงก�รปร�กฏพระองคแก

บรรด�สตรีหลังออกจ�กพระคูห�ใน	มธ	28:9	ซ่ึงเปนก�รปร�กฏ

หนึ่ง	(มีก�รเล�ซ้ำ�ในยอหนและ	มก	16:9)	ที่น�จะแสดงใหเห็น

คว�มเชื่อเก�แกไดเปนอย�งดี		แมมันจะไมเคยอยูในก�รเทศน

สอนอย�งเปนท�งก�ร	(ดังเชนที่เป�โลพูดถึงใน	1คร	15)

 ความพยายามขัดขวางการกลับคืนพระชนมชีพของ

พระเยซูเจ้า	 สำ�หรับเรื่องนี้ใน	 มธ	 27:62-66,	 28:4,	 11-15	 มี

ลักษณะท่ีน�สังเกตม�กๆ	เพร�ะพรรณน�ใหเร�เห็นก�รว�งแผน

อย�งเปนระบบเพื่อขัดขว�งก�รกลับคืนพระชนมชีพ	โดยให

ทห�รของปิล�ตไปเฝ้�พระคูห�	หนึ่งในสวนที่น�เศร�ภ�ยใน

ประสบก�รณคริสตชนของมัทธิวคือ	คว�มสัมพันธลักษณะเปน

ศัตรูกันระหว�งผูมีอำ�น�จในศ�ล�ธรรมของช�วยิวกับผูเชื่อ

พระคริสต	ที่มีใหเห็นในพระวรส�รของมัทธิวตั้งแตตนจนจบ		

	 ในตอนเร่ิมตนพระวรส�ร	มัทธิวพรรณน�ถึงกษัตริยเฮโรด	

หัวหน�สมณะและธรรม�จ�รยว�งแผนสังห�รพระเมสสิย�หท่ี

เพ่ิงประสูติ	(2:3-5,16-18,20)	แตพระเจ�ทรงขัดขว�งพวกเข�	ดังนั้น	

ในตอนจบของพระวรส�ร	 มัทธิวจึงกล�วถึงปิล�ตผูว�ร�ชก�ร	

หัวหน�สมณะ	และพวกฟ�ริสีว�งแผนทำ�ล�ยเรื่องก�รกลับ

คืนชีพของพระเยซูเจ�	และนี่เปนอีกคร้ังหนึ่งที่พระเจ�ทรงเข�

ม�เกี่ยวของเพื่อขัดขว�งพวกเข�		มัทธิวเตือนเร�ว�ก�รประก�ศ 

พระวรส�รของคริสตชนจะตองมีก�รตอสูดิ้นรน
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 ที่กาลิลี พระเยซูเจ้าทรงสัญญาจะอยู่กับเราเสมอ		ชวง

สุดท�ยของพระวรส�ร	 มัทธิวบรรย�ยเรื่องที่ม�ระโกบอกเพียง

ว�จะเกิดขึ้น	 นั่นคือก�รปร�กฏของพระเยซูเจ�กับบรรด�ศิษย

ท่ีก�ลิลี	ในก�รเร่ิมเร่ืองศ�สนบริก�รส�ธ�รณะในก�ลิลี	 (มธ	5-7)	

พระเยซูเจ�ทรงแสดงบทเทศนหนึ่งบนภูเข�	ที่รวมส�ระแหง 

คำ�สอนใหมของพระองคเกี่ยวกับอ�ณ�จักรของพระเจ�	ใน	มธ	

10:6-7	กล�วถึงพระเยซูเจ�ทรงสงศิษยทั้งหล�ยของพระองค

ไปสั่งสอนเรื่องพระอ�ณ�จักรกับ	“แกะที่พลัดหลงไปจ�กบ�น

ของช�วอิสร�เอล”	 ในตอนกลับคืนชีพ	 จ�กก�ลิลีนี่เอง	 พระ

เยซูเจ�ผูกลับคืนพระชนมชีพทรงสงส�นุศิษยไปเทศนสอน	

“น�น�ช�ติ”	เพื่อทำ�ใหพวกเข�ม�เปนศิษยของพระองคโดย

ก�รล�งบ�ป

	 มัทธิวมีคว�มละเอียดถี่ถวนในก�รแสดงว�	 แผนก�รณ

ของพระเจ�สำ�หรับพระเยซูเจ�มีคว�มสอดคลองกันตั้งแตตน

จนจบ	ก�รเปิดเผยเรื่องพระเยซูเจ�กอนก�รประสูติ	บอกว�

พระองคจะเปนอิมม�นูเอล	 (“พระเจ�สถิตกับเร�”	1:23)	 	และ

พระดำ�รัสของพระเยซูเจ�ประโยคสุดท�ยคือ	“เร�อยูกับท�น

ทุกวันตลอดไปตร�บจนสิ้นพิภพ”	(28:20)

 แบบลูกา เหมือนมัทธิว	ลูก�กล�วถึงเรื่องแรกเริ่มของ

พระคูห�ว�งเปล�แบบม�ระโก	แตหลังจ�กนั้นเข�ก็ร�ยง�น

ก�รปร�กฏพระองคต�มแนวท�งของเข�	ขณะที่มัทธิวเล�

ร�ยละเอียดก�รปร�กฏของพระเยซูเจ�แกหญิงสองคนในกรุง
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เยรูซ�เล็ม	ลูก�เล�ร�ยละเอียดอย�งม�ก	 (24:	 13-35)	 เก่ียวกับ

ก�รปร�กฏของพระเยซูเจ�แกศิษยสองคนที่เปนช�ย	ในก�ร

เดินท�งจ�กกรุงเยรูซ�เล็มไปหมูบ�นเอมม�อูส	ในหนังสือ

กิจก�รอัครส�วก	(2:42,	46;	20:7,	11)	ซึ่งลูก�เปนผูเขียนดวย	

ตอจ�กร�ยง�นพระวรส�รของเข�		เข�จะเนนไปที่บทบ�ทของ	

“พิธีบิปง”	ในชีวิตชุมชนคริสตชน	เข�ใชเรื่องร�วในหมูบ�น 

เอมม�อูสที่มีศิษยสองคนจำ�พระเยซูเจ�ไดดวยก�รบิปง	เตรียม

คว�มพรอมสำ�หรับเรื่องพิธีบิปง

	 ลูก�คิดว�ก�รกลับคืนพระชนมชีพเปนก�รทำ�ใหพระ

คัมภีรสมบูรณ		ดังนั้น	ลูก�จึงหันกลับม�ที่ก�รปร�กฏของพระ

เยซูเจ�แกศิษยสิบเอ็ดคน	(ศิษยสิบสองคนโดยไมรวมยูด�ส)		

และพิเศษกว�ม�ระโกหรือมัทธิว	โดยลูก�เนนสิ่งที่ชัดเจน

เรียบรอยแลวในพระคูห�ว�งเปล�คือ	คว�มเปนจริงเกี่ยวกับ

พระก�ยของพระเยซูเจ�ที่กลับเปนขึ้นใหมไมใชจิตแนนอน	

(24:37-43)	 	 สิ่งที่มีคว�มหม�ยอย�งยิ่งคือ	 พระเยซูเจ�ผูกลับ

คืนชีพทรงสอนศิษยสิบเอ็ดคนเกี่ยวกับคว�มต�ย	และก�รกลับ

คืนพระชนมชีพของพระองค	 โดยอธิบ�ยพระคัมภีรว�	 “ทุกสิ่ง

ท่ีเขียนไวเก่ียวกับเร�ในธรรมบัญญัติของโมเสส	บรรด�ประก�ศก

และเพลงสดุดีจะตองเปนคว�มจริง”	(24:44)

	 ก�รเนนของลูก�เปนก�รเตรียมแนวท�งสำ�หรับชีวิต

พระศ�สนจักรที่เข�จะบรรย�ยในหนังสือกิจก�รอัครส�วก 

ตอนที่เปโตร,	 สเตเฟน	 และเป�โล	 เริ่มก�รเทศนสอนของพวก
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เข�โดยก�รเนนว�พระคัมภีรทั้งหล�ยทำ�น�ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ

พระเยซูเจ�	(กจ	2:14-21,	7:1-50,	13:16-22)

 ลูกามุ่งความสนใจไปที่กรุงเยรูซาเล็มในฐานะที่เป็น

สถานที่ซึ่งมีการปรากฏของพระเยซูเจ้าและการเสด็จขึ้นสวรรค์  

มัทธิวมีเรื่องก�รปร�กฏของพระเยซูเจ�ผูทรงกลับคืนพระชนม

ชีพแกศิษยสิบเอ็ดคนท่ีก�ลิลี	แควนนี้เปนดินแดนที่ถูกเลือก

ไดอย�งเหม�ะสมต�มคว�มคิดท่ีมีม�แตเดิมเพื่อจุดประสงค

ของมัทธิว	เนื่องจ�กเข�เห็นว�ก�ลิลีเปนดินแดนของคนต�ง

ศ�สน�	(4:15)	และหลังจ�กพระเยซูเจ�ทรงกลับคืนพระชนมชีพ

ก็ไดทรงสั่งบรรด�ศิษยของพระองคไปห�คนต�งศ�สน�และ

ทำ�ใหพวกเข�ม�เปนศิษยของพระองค	 (28:19)	 ลูก�เล�ถึงก�ร

ปร�กฏพระองคแกศิษยสิบเอ็ดคนท่ีกรุงเยรูซ�เล็ม	น่ีก็เปนสถ�นท่ี

ที่ถูกเลือกไดอย�งเหม�ะสมต�มคว�มคิดที่มีม�แตเดิมเพื่อจุด

ประสงคของลูก�		เพร�ะลูก�เริ่มเรื่องพระวรส�รดวยก�รปร�กฏ 

ตนของเทวด�ก�เบรียลแกเศค�ริย�หในพระวิห�รกรุงเยรูซ�เล็ม

และจบดวยเรื่องบรรด�ศิษยของพระเยซูเจ�ในพระวิห�รถว�ย

พระพรแดพระเจ�

	 พวกเร�สวนใหญคุนเคยกับจินตน�ก�รในตอนเริ่ม

เร่ืองกิจก�รอัครส�วก	 (1:3,	 9-12)	 ซ่ึงกล�วถึงตอนท่ีพระเยซูเจ�

เสด็จขึ้นสูสวรรคจ�กภูเข�มะกอกเทศในวันที่สี่สิบหลังก�ร 

กลับคืนพระชนมชีพ		อย�งไรก็ต�มตอนท�ยสุดของพระวรส�ร	

(24:50-51)	 ลูก�กลับเล�ว�พระองคเสด็จขึ้นสูสวรรคจ�กแควน
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เดียวกันในคืนวันอ�ทิตยปสก�ที่พระเยซูเจ�ทรงกลับคืนชีพ

	 ก�รเล�เรื่องก�รเสด็จขึ้นสูสวรรค	 2	 แบบ	 ทำ�ใหเร�ได

เห็นคว�มรูท�งเทววิทย�ของลูก�	ในแนวท�งหนึ่ง	(เห็นได

ในพระวรส�ร)	ก�รเสด็จกลับไปห�พระเจ�เปนจุดจบของชวง

เวล�ทำ�ภ�รกิจบนโลกของพระองคซึ่งเร่ิมตนและส้ินสุดใน

กรุงเยรูซ�เล็ม	ท้ังยังกล�ยเปนเคร่ืองหม�ยสำ�คัญอย�งหนึ่ง

ในศ�สน�ยิว2	(Judaism)	อีกแนวคิดหน่ึง	(แสดงอยูในหนังสือ 

กิจก�รอัครส�วก)	มองว�	ก�รเสด็จกลับไปห�พระเจ�ของ

พระเยซูเจ�เริ่มตนชีวิตพระศ�สนจักรซึ่งต้ังตนท่ีกรุงเยรูซ�เล็ม	

(สังคมช�วยิว)	และแผขย�ยไปกรุงโรม	(สังคมคนต�งช�ติ)

 แบบยอห์น	 	 เรื่องร�วในบทที่	 20	ของยอหนคล�ยกับ

ลูก�และม�ระโก	16:9-20		มีก�รปร�กฏของพระเยซูเจ�ในกรุง

เยรูซ�เล็ม		เรื่องร�วในบทที่	21	(เชื่อมโยงแบบผิวเผินกับบทที่	

20)	 เหมือนมัทธิวและม�ระโก	 16:7	 มีก�รปร�กฏของพระเยซู

เจ�ในก�ลิลี	แตละบทก็เหม�ะสมต�มคว�มคิดของยอหนใน

ลักษณะที่แตกต�งกัน

	 พระวรส�รของยอหนเล�เรื่องบุคคลที่ม�พบปะกับพระ

เยซูเจ�ดวยคว�มสนใจและคว�มรูสึกพิเศษตอพระองคอย�ง

เปนลำ�ดับตอเนื่องแบบคนตอคน	บรรย�ก�ศนี้มีอยูตอเนื่องใน

บทที่	 20	 ซึ่งมีเรื่องเปโตรและศิษยที่พระเยซูเจ�ทรงรัก,	 ม�รีย	

ช�วมักด�ล�,	บรรด�ศิษยและโทมัส	ไดพบกับคว�มลึกลับแหง

2	ดูเพิ่มเติม	อสย	7:14	-	ผูแปล



55คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์

ก�รกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ�

 ศิษย์ที่พระเยซูเจ้าทรงรักเป็นผู้เชื่อคนแรก	ต�มคว�ม

เชื่อที่สืบตอกันม�	(1	คร	15:5;	ลก	24:34)	ซีโมน	เปโตร	เปน

ศิษยคนแรกในบรรด�ศิษยผูช�ยที่เห็นพระเยซูเจ�ผูกลับคืน

พระชีพ	ยอหนก็ไมไดคัดค�น	แตนำ�ม�เปนตัวอย�งคว�ม

สนใจพิเศษที่คอนข�งแปลกของเข�ดังนี้คือ	 ตลอดชวงหลังของ

พระวรส�ร	 ศิษยผูเปนที่รักซึ่งไมถูกเอยชื่อ	 หรือ	 ศิษยคนหนึ่ง

ที่พระเยซูเจ�ทรงรักเปนพิเศษ	 มีคว�มใกลชิดกับอ�จ�รยม�ก 

กว�เปโตร	ในตอน	20:3-10	เปโตรและศิษยท่ีพระเยซูเจ�ทรงรัก

ไปที่พระคูห�และไมมีใครเห็นพระเยซูเจ�	แตศิษยที่พระองค

ทรงรักมีคว�มเชื่อแมไมเห็นก�รปร�กฏของพระเยซูเจ�ผูกลับ

เปนขึ้นใหม

 มารีย์ ชาวมักดาลา เป็นคนแรกที่ประกาศเรื่ององค์พระ

ผู้เป็นเจ้าซ่ึงกลับเป็นข้ึนใหม	 เชนเดียวกับในมัทธิว	 และตอนท�ย

ของม�ระโกที่ถูกเพิ่มเติม	ม�รีย	ช�วมักด�ล�	เปนศิษยคนแรก

ที่เห็นพระเยซูเจ�ผูกลับคืนชีพ		เธอไมไดจำ�พระองคไดดวยก�ร

เห็น	 แตเพร�ะไดยินพระองคตรัสเรียกชื่อของเธอ	 ซึ่งทำ�ใหคำ�

ทำ�น�ยเรื่องผูเลี้ยงแกะที่ดีใน	10:3-5	เปนจริงดังที่กล�วว�	เข�

เรียกชื่อแกะของตนทีละตัว	และแกะก็ต�มเข�ไป		พระเยซูเจ�

ตรัสกับเธอโดยใชคำ�ว�	“พระบิด�ของเร�	และพระบิด�ของ

ท�นทั้งหล�ย”	และเรียกบรรด�ศิษยของพระองคว�	“พี่นอง”	

ของพระองค	ดังนั้นสำ�หรับม�รีย	ช�วมักด�ล�	พระเยซูเจ�
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ทรงทำ�ต�มสัญญ�ที่มีบันทึกในอ�รัมภบทของยอหน	(1:12)	

“ผูใดที่ยอมรับพระองค	 พระองคประท�นอำ�น�จใหผูนั้นกล�ย

เปนบุตรของพระเจ�”	หลังจ�กไดรับก�รเปิดเผยนี้	ม�รียไป

ประก�ศว�	“ดิฉันไดเห็นองคพระผูเปนเจ�แลว”		ถ�ศิษยที่พระ

เยซูเจ�ทรงรักเปนผูเชื่อคนแรก	ม�รียก็เปนคนแรกที่ประก�ศ

ถึงองคพระผูเปนเจ�ผูกลับเปนขึ้นใหม

 บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้า “ถูกสร้างขึ้นใหม่” โดยพระ

จิตเจ้า	 	ตอม�	 (ยน	20:	 19-23)	พระเยซูเจ�ทรงแสดงองคกับ

กลุมอัครส�วกท่ีมีสม�ชิกสิบสองคน	เชนเดียวกับในหนังสือ

ปฐมก�ล	 2:7	 พระเจ�ทรงสร�งมนุษยจ�กฝุ่นดิน	 โดยเป่�ลม

ห�ยใจท่ีกอใหเกิดชีวิตเข�สูชองจมูก	 สวนพระเยซูเจ�ทรงเป่�ลม

เหนือบรรด�อัครส�วกและพวกเข�ไดรับพระจิตเจ�	ทำ�ใหเข�

เกิดใหมเปนบุตรของพระเจ�ท่ีมีชีวิตนิรันดร	สำ�หรับบรรด�ศิษย	

นี่เปนก�รเกิดโดยพระจิตเจ�ต�มที่พระองคทรงสัญญ�	ใน

ยอหน	 3:5	 พระเยซูเจ�พูดถึงพระองคเองว�เปนผูที่พระบิด�

ทรงสงม�		และบัดนี้บรรด�ศิษยถูกสงไปเพื่อกระทำ�ภ�รกิจของ

พระองคบนโลกนี้ใหตอเนื่องไปดวยฤทธิ์อำ�น�จของพระองคที่

เหนือคว�มชั่วและบ�ป

 โทมัสผู้สงสัย	พระวรส�รหล�ยฉบับกล�วถึงคว�มสงสัย	

เมื่อพระเยซูเจ�ทรงปร�กฏพระองคแกบรรด�ศิษยหลังก�ร 

กลับคืนพระชนมชีพ	 (มธ	 28:17,	 ลก	 24:37-38,	 มก	 16:14)		

แตในยอหน	20:24-29	ทำ�ใหคว�มสงสัยในบุคคลหนึ่งเปน



57คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์

เรื่องน�สนใจขึ้น	อย�งไรก็ต�ม	ผลต�มม�ที่น�ประหล�ดใจคือ	

จ�กคำ�พูดของ	 “โทมัสผูสงสัย”	นี้	 เกิดคำ�ยืนยันคว�มเชื่อที่เดน

ที่สุดในพระวรส�รทุกเลมว�	“องคพระผูเปนเจ�ของข�พเจ�	

และพระเจ�ของข�พเจ�”	พระวรส�รของยอหนเร่ิมตนดวยก�ร

ยืนยันในอ�รัมภบท	 (1:1)	ว�	 “พระวจน�ตถเปนพระเจ�”	บัดนี้

มนุษยช�ติไดรูจักคว�มจริงนั้น

 เปโตรในฐานะเป็นผู้แพร่ธรรมและผู้ดูแลคริสตชน	บท

ท่ี	 21	 เปลี่ยนสถ�นที่ไปยังแควนก�ลิลี	 และเนนสองเหตุก�รณ

ซึ่งเกี่ยวของกับอ�ชีพของเปโตร	จำ�นวนปล�ที่จับไดม�กเกิน

ค�ดเพร�ะมีพระเยซูเจ�ผูกลับคืนชีพทรงแนะนำ�ถูกล�กม�ยัง

ฝ่งโดยเปโตร	คือเครื่องหม�ยแสดงบทบ�ทผูแพรธรรมซึ่งเข�

จะตองมี	แตแลวก็เกิดก�รปรับเปลี่ยนเครื่องหม�ยอย�งทันที

ทันใด	เพร�ะเปโตรไดรับมอบหม�ยใหเล้ียงดูแกะของพระเยซูเจ�	

ก�รเปลี่ยนบทบ�ทนี้เปนเครื่องหม�ยแสดงส่ิงท่ีคริสตชนตอง

กระทำ�	 เหมือนกับจุดมุงหม�ยก�รแพรธรรมคร้ังสำ�คัญในยุคแรก	

ยังตองยอมใหกับก�รดูแลฝ่�ยจิตสำ�หรับบรรด�ผูที่ถูกนำ�ม�

พบพระคริสต

เรื่องเล่ายืนยันได้ดีที่สุด

	 บรรพบุรุษคริสตชนของเร�พูดเรื่องก�รกลับคืนพระ

ชนมชีพม�น�นแลวกอนจะถูกนำ�ม�บันทึก	ผูเช่ือคนแรกๆประก�ศ

คว�มจริงโดยถอยคำ�จ�กป�ก	ในลักษณะที่เปนคติพจนและ



58 Catholic Update

คำ�อุท�นอันมีคว�มหม�ยชัดเจนเชน	“องคพระผูเปนเจ�ทรง

กลับคืนพระชนมชีพแลวจริงๆ	และทรงแสดงพระองคแก 

ซีโมน	 (เปโตร)”	 (ลก	24:34)		โดยเฉพ�ะในกรุงเยรูซ�เล็ม	มีก�ร

ใชคำ�พูดเชิงท�ท�ยที่น�สะเทือนใจผูฟง	เพร�ะทำ�ใหระลึกถึง

ก�รตรึงก�งเขนและก�รกลับคืนพระชนมชีพดังนี้	“พวกท�น

ประห�รพระองคโดยตรึงบนไมก�งเขน	 แตพระเจ�ทรงบันด�ล

ใหพระองคกลับคืนพระชนมชีพ”	(กจ	2:23-24;	4:10;	5:30-31;	

10:39-40)

	 บทสูตรคว�มเชื่อหนึ่งที่เป�โลไดรับตั้งแตวันแรกๆที่เข�

มีคว�มเชื่อ	 และเข�นำ�ม�กล�วประกอบดวย	 4	 ขั้นคือ	 พระ 

คริสตเจ�ทรงสิ้นพระชนม...ทรงถูกฝงไว	 พระองคทรงกลับคืน

พระชนมชีพในวันที่ส�มต�มคว�มในพระคัมภีรและทรงแสดง

พระองค”	(1คร	15:3-5)		เหตุก�รณที่เปนลำ�ดับนี้มีคว�มหม�ย

สำ�หรับช�วยิวและช�วต�งช�ติเหมือนกันอย�งไร	 คือส่ิงท่ีเป�โล

อธิบ�ยไวดังนี้	“พระเยซูคริสตเจ�ทรงยอมสละพระชนมชีพ

เพร�ะบ�ปของเร�	 และทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อใหเร�เปน

คนชอบธรรม”	(รม	4:25)

	 ก�รประก�ศอย�งที่กล�วข�งตนนี้ทำ�ใหเข�ใจก�รกลับ

คืนพระชนมชีพชัดเจนเพียงใด	 ก�รประก�ศดวยเรื่องเล�ไดรับ 

ก�รพิสูจนแลวว�เปนวิธีก�รถ�ยทอดผลสมบูรณของก�ร 

กลับคืนพระชนมชีพไดอย�งมีประสิทธิภ�พยิ่งกว�	 คว�มเชื่อม

โยงระหว�งก�รตรึงบนไมก�งเขนกับก�รกลับคืนพระชนมชีพ
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จำ�เปนตองไดรับก�รแตงเติมร�ยละเอียดใหมีคว�มชัดเจน

และน�สนใจยิ่งขึ้น	 ดวยวิธีก�รแบบละคร	 เพื่อคนที่ไมไดอยูใน

กรุงเยรูซ�เล็มจะส�ม�รถเข�ใจสิ่งที่พระเจ�ไดทรงกระทำ�	โดย

อ�ศัยก�รทำ�ใหพระเยซูเจ�มีชัยชนะเหนือคว�มต�ย	 ผลที่ต�ม

ม�คือ	 เร่ืองร�วต�งๆในพระวรส�รแตกต�งไปจ�กบทสูตรคว�ม

เชื่ออย�งยอทั้งหล�ยที่ถูกเก็บรักษ�ไวเพื่อเร�ตั้งแตก�รเทศน

ครั้งแรกๆอย�งม�กทีเดียว

	 บทสูตรคว�มเชื่อทั้งหล�ยที่เปนคำ�พูดสั้นๆเหล�นี้ไม

เคยกล�วถึง	ก�รพบพระคูห�ว�งเปล�	แมกระนั้นในพระวรส�ร

ทั้งสี่	 พระคูห�ว�งเปล�กลับเปนสิ่งเชื่อมโยงสำ�คัญระหว�งก�ร

ตรึงบนไมก�งเขนกับก�รกลับคืนพระชนมชีพที่ถูกเนนในฐ�นะ

เปนสถ�นที่ที่มีก�รเปิดเผยว�	พระเยซูเจ�ทรงชนะคว�มต�ย

แลว	บรรด�ศิษยเห็นพระก�ยของพระองคถูกว�งไวในพระคูห�

กอนวันสับบ�โต	แตเมื่อผ�นวันสับบ�โตไปแลวพระก�ยของ

พระองคก็ไมไดอยูที่นั่นอีก	เกิดอะไรขึ้น?

	 ก�รปร�กฏองคของพระเยซูเจ�ผูกลับคืนชีพนำ�คริสตชน

ใหมีคว�มเชื่อหนึ่ง	ที่ทำ�ใหพวกเข�ส�ม�รถมองยอนไป	และ

เห็นว�พระคูห�ว�งเปล�เองเปนเหมือนก�รเปิดเผยว�พระเยซู

เจ�ไมไดสิ้นพระชนมอีกแลว

	 ในพระวรส�รทั้งสี่ฉบับ	ทูตสวรรคหนึ่งองคหรือหล�ย

องคปร�กฏก�ยที่พระคูห�	 เพื่อทำ�ใหคว�มสำ�คัญของพระคูห�

ท่ีว�งเปล�เปิดเผยชัดเจน	พระวรส�รท้ังหล�ยบรรย�ยเก่ียวกับ
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ทูตสวรรคต�งๆน�น�	 	 ไมว�เรื่องมีหนึ่งองคหรือสององค,	อยู

นอกหรือในพระคูห�,	กำ�ลังนั่งหรือยืน	คว�มผันแปรเชนนี้ยอม

เกิดขึ้นไดในก�รบอกเล�แบบป�กตอป�ก	แตข�วส�รพื้นฐ�นที่

ทูตสวรรคทุกองคแจงเหมือนกันคือ	พระเยซูเจ�ไมประทับอยู

ในพระคูห�อีกตอไป	เพร�ะพระองคทรงกลับคืนพระชนมชีพ

แลว

	 ลักษณะก�รพรรณน�ถึงก�รปร�กฏก�ยของพระเยซู

เจ�บอกเร�ว�	ก�รกลับคืนพระชนมชีพไมไดเปนเพียงก�ร

ฟื้นขึ้นม�จ�กคว�มต�ยของพระเยซูเจ�กลับไปสูชีวิตธรรมด�	

เมื่อพระเยซูเจ�ที่กลับคืนพระชนมแสดงพระองค	ไมมีใครจำ�

พระองคไดง�ยๆ	แมแตคนที่รูจักพระองคเปนอย�งดี	(ตัวอย�ง

เชน	 ม�รียช�วมักด�ล�	 และซีโมน	 เปโตร)	 พระองคส�ม�รถ

เดินผ�นประตูที่ปิดอยู	ไปถึงที่ห�งไกลชั่วอึดใจ	และยังส�ม�รถ

แสดงใหเห็นพระวรก�ยจริงๆได	 	 ดังนั้นจึงไมมีหลักฐ�นใดเลย

ท่ีเกี่ยวกับก�รเทศนสอนในตอนแรกที่จะทำ�ใหเชื่อไดว�	ก�ร 

กลับคืนชีพของร�งก�ยจะมีลักษณะเปนอย�งอื่นได	นั่นคือ	

หลักฐ�นทั้งหมดบอกว�	พระก�ยของพระเยซูเจ�เปลี่ยนแปลง

ไปอย�งน�ตกตะลึง

กิจการอัครสาวก

	 หนังสือกิจก�รอัครส�วกเปนเอกส�รในพันธสัญญ�ใหม

เพียงฉบับเดียวที่ทุมเทกับเรื่องร�วของพระศ�สนจักรยุคแรก
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อย�งเดียว	 และเปนหนังสือที่คูกับพระวรส�รของลูก�	 (เปรียบ

เทียบ	อ�รัมภบท	ลก	1:1-4	กับ	กจ	1:1-5)		

	 เพื่อใหก�รจัดเตรียมโครงสร�งสำ�หรับก�รไตรตรอง

หนังสือกิจก�รอัครส�วกมีคว�มเหม�ะสม	เร�ควรจะสังเกต

ลำ�ดับคว�มคิดสำ�คัญโดยรวมของหนังสือน้ีกอน	หนังสือประกอบ

ดวยสี่สวนสำ�คัญ	 ไดแก	 อ�รัมภบท	 (1:1-5)	 	 พันธกิจของพระ

ศ�สนจักรในกรุงเยรูซ�เล็มและพ้ืนท่ีโดยรอบ	 (1:6-8:3)	 	 พันธกิจ 

ของพระศ�สนจักรในแควนยูเดียและสะม�เรีย	(8:4-12:25)		

และพันธกิจของพระศ�สนจักรจนสุดปล�ยแผนดินโลก	(13:1-

28:31)

	 หนังสือกิจก�รอัครส�วก	บทที่	1	ขอ	8	ใหขอมูลสำ�หรับ

ก�รจัดเค�โครงหนังสือเลมนี้	มันเปนก�รใหสัญญ�ของพระ

เยซูเจ�ผูกลับเปนขึ้นม�ว�จะประท�นพระจิตเจ�ซ่ึงจะชวยให

บรรด�อัครส�วกมีคว�มกล�ม�กข้ึน	 และส�ม�รถทำ�ก�รแพรธรรม

ไปท่ัวโลก	โดยขอคว�มตอนน้ีมีดังน้ี	“แตพระจิตเจ�จะเสด็จลงม�

เหนือท�น	และท�นจะรับอ�นุภ�พเพื่อจะเปนพย�นถึงเร�ใน

กรุงเยรูซ�เล็ม	ทั่วแควนยูเดีย		แควนสะม�เรีย	จนถึงสุดปล�ย

แผนดิน”

	 เม่ือหนังสือกิจก�รอัครส�วกนำ�เสนอว�	คุณสมบัติท่ี

จำ�เปนที่สุดของพระศ�สนจักรคือ	ก�รเปนชุมชนที่ประก�ศ 

พระวรส�ร	เร�จึงตองพูดถึงคุณลักษณะต�งๆของชีวิตพระ

ศ�สนจักรม�กขึ้นดวย
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 ทุกคน ทุกที่ 	ประก�รแรกหนังสือกิจก�รอัครส�วกทำ�ให

เร�รูจักพระศ�สนจักรหนึ่งที่เปนชุมชนส�กลมีหล�กหล�ย

วัฒนธรรม	 และเร�ทุกคนควรจะไดรูว�	 บทอ�นวันอ�ทิตยปสก�

จ�กหนังสือกิจก�รอัครส�วกเปนขอคว�มหนึ่งท่ีคัดม�จ�กคำ�

ปร�ศรัยของเปโตร	ในก�รกลับใจของโครเนลีอัสและสม�ชิก

ครอบครัว	ซึ่งเปนคนต�งช�ติจ�กเมืองซีซ�รีย�	(10:34-42)

	 เปโตรเร่ิมตนดวยก�รใหขอสังเกตว�	“ข�พเจ�เห็นจริงแลว

ว�	 พระเจ�ไมทรงลำ�เอียง	 ทุกคนที่ยำ�เกรงพระองคและปฏิบัติ

คว�มชอบธรรมไมว�จะมีเชื้อช�ติใดยอมเปนที่พอพระทัยของ

พระองค”	(10:34-35)

	 เปโตรยืนยันคว�มเห็นน้ีในก�รประชุมอย�งเปนท�งก�ร	

(กจ	 15)	 ในพิธีกรรมชวงวันปสก�ถึงวันสมโภชพระจิตเจ�	 มีก�ร

เล�เรื่องร�วก�รกลับใจของผูคนม�กม�ยที่มีภูมิหลังท�งเชื้อ

ช�ติและวัฒนธรรมต�งกัน	เรื่องร�วทั้งหมดเปนหลักฐ�นยืนยัน

ประสิทธิภ�พแหงพลังของพระเจ�	ที่กระทำ�ผ�นก�รเทศนสอน

ของอัครส�วกโดยก�รนำ�ผูคนม�ห�พระคริสต

	 ส�ระสำ�คัญในคำ�เรียกรองของพระคริสตที่มีตอคน

ท่ัวไปกลับม�อีกคร้ังในตอนท�ยของเทศก�ลปสก�	 เหมือนเปน

ที่กั้นแถวหนังสือใหตรงอันหนึ่ง	

	 วันฉลองเปนเตกอสคือเร่ืองร�วอันเปนตัวอย�งที่

สมบูรณเกี่ยวกับคว�มเชื่อในคว�มเปนส�กล	พระจิตเจ�เสด็จ

ลงม�เหนือบรรด�อัครส�วกและทำ�ใหพวกเข�ส�ม�รถพูด
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ภ�ษ�ของชนทุกช�ติในโลกได	(2:1-11)

	 เครื่องหม�ยแสดงที่สำ�คัญยิ่งประก�รหนึ่งของพระ

ศ�สนจักรค�ทอลิกมักจะเปนก�รเปิดสูคว�มหล�กหล�ยน้ี	คำ�ว�	

Catholic	 (ม�จ�กคำ�ภ�ษ�กรีกว�	 katholikos)	 หม�ยถึง	 “uni-

versal”	หรือส�กล,	ทั่วไป		เปโตรชี้ใหเห็นว�	พระเยซูคริสตทรง

ทำ�ใหคำ�สัญญ�ของพระเจ�ที่ตรัสกับอับร�ฮัมว�	“ประช�ช�ติ

ท้ังหล�ยบนแผนดินจะไดรับพระพรโดยท�งเชื้อส�ยของท�น”	

(3:25)		ภ�ษ�และสำ�เนียงอ�จแตกต�ง,	ขนบธรรมเนียมและรูป

แบบก�รแตงก�ยอ�จต�งกันไป	แตเทศก�ลปสก�เปนพย�นถึง

ก�รเรียกรองของพระเยซูเจ�คริสตตอคนทั่วไป

 การเป็นพยานกับความทุกข์ยากลำาบาก	ลักษณะเดน

ประก�รหนึ่งของหนังสือกิจก�รอัครส�วกคือ	ก�รนำ�เสนอเรื่อง

ร�วต�งๆเกี่ยวกับก�รเปนพย�นยืนยันถึงข�วส�รของพระเยซู

คริสตเจ�ดวยว�จ�และก�รกระทำ�อย�งเปนปกติ	แมจะตก

อยูในคว�มทุกขย�กลำ�บ�ก	คำ�ภ�ษ�กรีกที่หม�ยถึง	ก�รเปน

พย�น	(witness)	เปนคำ�เดียวกับคำ�ภ�ษ�อังกฤษว�	martyr	

(มรณสักขี)	เรื่องร�วม�กม�ยในหนังสือกิจก�รอัครส�วกที่ได

ฟงกันตลอดเทศก�ลปสก�เตือนใจเร�เกี่ยวกับทุนรอนที่บรรด�

บรรพบุรุษด�นคว�มเชื่อของเร�ตองจ�ยเพื่อประก�ศข�วส�ร

ที่เปนพระวรส�ร

	 ก�รเปนมรณสักขีของสเตเฟนเปนแบบอย�งก�รเปน

พย�นอันดีเลิศ	ในหนังสือกิจก�รอัครส�วก	(7:54-8:1)	แต
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ก�รเบียดเบียนศ�สน�ก็ไมไดจบลงดวยคว�มต�ยเสมอไป	 

เปโตร	 ยอหน	 เป�โลและคนอื่นๆ	 ตั้งแตตนจนจบหนังสือ

กิจก�รอัครส�วก	อดทนกับก�รเปนพย�นคว�มเช่ือในพระเยซู

คริสตเจ�ว�	 พระองคทรงเปนพระผูไถของโลกที่ถูกตรึงก�งเขน

และกลับคืนพระชนมชีพ	บ�งคร้ังพระเจ�ทรงใหคว�มชวยเหลือ

พวกเข�อย�งมหัศจรรย	 (ตัวอย�งเชน	ขณะเป�โลและสิล�สถูก

คุมขังที่เมืองฟิลิปป	(16:22-34)

	 หล�ยครั้งคว�มฉล�ดเฉียบแหลมของบรรด�อัครส�วก

เองชวยยืดเวล�ก�รถูกขมเหงออกไป	 (เป�โลตอหน�สภ�ซันเฮดริน	

23:6-11)	ในแตละกรณีก็มีจุดประสงคเชนเดียวกันคือ	พระ

ศ�สนจักรตองใหคำ�ใหก�รเปนพย�นทั้งในโอก�สท่ีดีและไมดี,	

ในก�รรับคว�มทรม�นและคว�มสำ�เร็จ	ชุมชนตอง	“เปนพย�น

ยืนยัน”	ถึงพระเยซูเจ�	(23:11)	ในทุกสภ�พ

 ความจำาเป็นพื้นฐานของคริสตชน	พระศ�สนจักรใน

หนังสือกิจก�รอัครส�วกเปนชุมชนที่มีก�รภ�วน�	ก�รนมัสก�ร	

และคว�มชื่นชมยินดี	 “พวกเข�ประชุมกันอย�งสม่ำ�เสมอ	 เพื่อ

ฟงคำ�ส่ังสอนของบรรด�อัครส�วก	ดำ�เนินชีวิตรวมกันฉันพ่ีนอง	

รวม	“พิธีบิปง”	และอธิษฐ�นภ�วน�	(2:42)

	 หนังสือกิจก�รอัครส�วกยังบรรย�ยวิธีก�รที่สม�ชิกทุก

คนในชุมชนแบงปนทรัพยสินของตนม�เปนสวนรวม		“ก�รเปน

อยูฉันพ่ีนอง”	รวมก�รแบงปนสิ่งของทั้งหล�ยกับสม�ชิกคน

อื่นๆในชุมชน	(4:32-35)
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	 พวกเข�ทำ�พิธีบิปงในบ�นของพวกเข�	(2:46)	นี่เปน

ตอนหนึ่งในพันธสัญญ�ใหมที่แสดงถึงคว�มคิดเกี่ยวกับพิธีศีล

มห�สนิท	นั่นคือหนังสือกิจก�รอัครส�วกเนนหนักในเรื่องเกี่ยว

กับพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน

	 หนังสือกิจก�รอัครส�วกยังรำ�ลึกถึงกิริย�อ�ก�รท่ีบงบอก

คว�มปลื้มปิติและคว�มดีอกดีใจอย�งม�กซึ่งเปนคว�มยินดี

อันเนื่องม�จ�กก�รกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ�		คว�ม

ยินดีนั้นดังกองอยูในชีวิตของพระศ�สนจักร	แมในชวงที่ถูก

เบียดเบียน	(2:47;	5:41;	13:52;	15:3)

	 ก�รพรรณน�เร่ืองท่ีเปนอุดมคติข�งตนเปนส่ิงเตือนเร�

ใหระลึกถึงคุณลักษณะแทจริงของพระศ�สนจักร	แตเร�อ�จ

จะถ�มสิ่งที่เร�มีสิทธิสงสัยไดว�	ภ�พอุดมคตินี้เปนจริงเพียง

ใด?	หนังสือกิจก�รอัครส�วกใหขอคิดว�	บ�งครั้งอุดมก�รณท้ัง

หล�ยน้ันก็ไมไดเกิดข้ึนอย�งสมบูรณ	 มีเร่ืองแปลกเร่ืองหน่ึงเกี่ยว

กับอ�น�เนียและสัปฟร�	(5:1-11)	ส�มีภรรย�คูนี้ไดยักยอกเงิน

จ�กก�รข�ยที่ดินของตนที่ควรเปนของกองกล�งทั้งหมดไวสวน

หนึ่ง		เปโตรพบกับทั้งสองคนและประณ�มคว�มเห็นแกตัวของ

พวกเข�	ก�รลงโทษพวกเข�ดูเหมือนคอนข�งรุนแรง	เพร�ะ

ในก�รสอบถ�มของเปโตรเกี่ยวกับก�รหลอกลวงที่ชั่วร�ยของ

พวกเข�นั้นเอง	ทั้งสองคนลมลงสิ้นใจ

 ผลงานของพระจิตเจ้า	ท�ยที่สุด	พระศ�สนจักรซึ่ง

หนังสือกิจก�รอัครส�วกพรรณน�ไวน�จะดำ�เนินตอไปสูผล
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สำ�เร็จ	เพร�ะพระจิตเจ�ทรงประทับอยูเบื้องหลัง		ภ�ยใน		และ

ค้ำ�จุนพระศ�สนจักรทุกด�น	ตั้งแตตนจนจบ	หนังสือกิจก�ร

อัครส�วกแสดงใหเห็นพลังของพระจิตเจ�ที่ทำ�ง�นในชีวิตของ

พระศ�สนจักร

	 ลูก�เนนว�ทุกอย�งที่เกิดขึ้นในชีวิตบนโลกของพระเยซู

เจ�	และชีวิตของพระศ�สนจักรยุคตนๆเปนไปต�มแผนก�รณอัน

ลึกลับที่จะนำ�ไปสูคว�มรอดพน	ซึ่งมีพระจิตเจ�เปนผูนำ�ท�ง		

ลูก�เนนเรื่องนี้	 ตัวอย�งเชน	 ในก�รบอกเล�ถึงคว�มจำ�เปนที่

พระเยซูเจ�ในฐ�นะพระเมสสิย�หตองทนทุกข	สิ้นพระชนม	

และเสด็จกลับคืนพระชนมชีพ	(ลก	24:7,	44-46;	กจ	1:16)

	 สิ่งที่ตองเกิดขึ้นกับองคพระผูเปนเจ�ก็เกิดขึ้นไดกับอัคร

ส�วกเชนกัน	 เพร�ะทุกสิ่งสำ�เร็จสมบูรณภ�ยใตก�รนำ�ท�งของ

พระจิตเจ�	ดังนั้น	เป�โลจึงไดรับก�รแจงเรื่องก�รเปนพย�น

อย�งอดทนของตนในกรุงโรม	(19:21;	23:11)

	 ในหนังสือกิจก�รอัครส�วก	พระจิตเจ�เปน	 “พระสัญญ�

ของพระบิด�”	(กจ	1:4;	ดู	ลก	24:49)		พระจิตเจ�เสด็จลงม�เหนือ

อัครส�วกหลังจ�กพระเยซูเจ�เสด็จขึ้นสวรรค	ภ�ยหลังก�ร 

กลับคืนพระชนมชีพสี่สิบวัน	(กจ	1:6-12)		สี่สิบวันอันเปนระยะ

เวล�ท่ีถือว�เปนสัญลักษณในพระคัมภีรสำ�หรับก�รสั่งสอน	

และก�รเตรียมพรอมเพื่อทำ�ใหพระประสงคของพระเจ�สำ�เร็จ		

น�จะเปนระยะเวล�ที่เหม�ะสมกับก�รเตรียมอัครส�วกให

พรอมสำ�หรับพันธกิจท่ีจะต�มม�ของพวกเข�	ดังนั้น	บรรด�
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อัครส�วกจึงพรอมรับพระจิตเจ�	 และมีคว�มกล�ขึ้นดวยกำ�ลัง

ใจ	แมบอยครั้งพระจิตเจ�จะทรงอยูหลังฉ�ก	แตก�รเล�เร่ือง

ในหนังสือกิจก�รอัครส�วกทำ�ใหเข�ใจชัดเจนว�	ก�รแผขย�ย

ไปของพระวรส�รหรือคว�มสำ�เร็จในก�รเทศนสอนของบรรด�

อัครส�วกเปนผลจ�กก�รนำ�ท�งของพระจิตเจ�ทั้งสิ้น

นักบุญเปาโล อัครสาวก

	 นักบุญเป�โลเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในพันธสัญญ�

ใหมรองจ�กพระเยซูเจ�	หนังสือในพันธสัญญ�ใหมสิบส�มเลม

จ�กย่ีสิบเจ็ดเลมมีช่ือท�น	ทุกเลมเปนจดหม�ย	คว�มรูม�กม�ย

เกี่ยวกับเป�โลที่เร�ทร�บ	ม�จ�กง�นเขียนชั้นเยี่ยมเหล�นี้	

และเสริมดวยเร่ืองร�วจ�กหนังสือกิจก�รอัครส�วกซึ่งเป�โลมี

คว�มโดดเดนอยูในครึ่งหลัง	(กจ	9-28)

	 เป�โลยังเปนที่รูจักดวยชื่อภ�ษ�ยิวว�	เซ�โล	(กจ	13:9)		

เกิดประม�ณป	 ค.ศ.	 1-10	 ณ	 เมืองท�รซัส	 แควนซิลิเซีย	 ใน

เอเชียไมเนอร	 (ปจจุบันคือ	 ประเทศตุรกี)	 เข�เปนช�วยิวที่อยู

กระจัดกระจ�ยหลังกลับจ�กบ�บิโลน	ซึ่งหม�ยถึงช�วยิวที่

อ�ศัยนอกดินแดนป�เลสไตนบ�นเกิด	ท�รซัสเปนเมืองใหญ

มั่งคั่งสมบูรณในอ�ณ�จักรโรมัน	 ดังนั้น	 ก�รเรียกเป�โลว�เปน

คนเมืองน�จะเหม�ะสมทีเดียว	และดูเหมือนจะมีก�รศึกษ�

สูง	เพร�ะปร�กฏชัดเจนว�เปนศิษยคนหนึ่งของอ�จ�รยสอน

ศ�สน�ยิวคนสำ�คัญคือ	ก�ม�ลิเอล		ที่กรุงเยรูซ�เล็ม	(กจ	22:3)
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 กระแสเรียกและพันธกิจของเปาโล	เป�โลเองยอมรับว�	

เข�ไดเบียดเบียนขมเหงพระศ�สนจักรดวยคว�มมุม�นะอย�ง

ท่ีสุด	เพร�ะคว�มเช่ือด้ังเดิมของช�วยิว	อย�งไรก็ต�ม	ประม�ณ

ป	ค.ศ.	35	เข�ไดพบกับเรื่องประหล�ดขณะเข�เดินท�งไปเมือง

ด�มัสกัส	พระเยซูเจ�	องคพระผูเปนเจ�	ผูทรงกลับเปนขึ้นใหม	

แสดงพระองคแกเข�	 และตรัสเรียกเข�ม�เปน	 “อัครส�วกของ

คนต�งช�ติ”	(กจ	9:1-19)					เป�โลไมเคยเล�ร�ยละเอียดของ

เหตุก�รณนี้	แตกลับพูดถึง	“ก�รเปิดเผยของพระเยซูคริสตเจ�”	

(กท	1:12)	ที่ทำ�ใหเข�รูสึกประทับใจในก�รปร�กฏพระองคของ

พระเยซูเจ�ผูกลับคืนชีพอย�งมหัศจรรย	หรือเร�อ�จเรียกว�

เปนประสบก�รณลึกลับ

	 เป�โลมีชีวิตคล�ยกับพระเยซูเจ�	คือเกิดเปนช�วยิว	

และใชชีวิตในฐ�นะคนยิวตลอดชีวิต	เข�ภูมิใจในคว�มเปนยิว 

ที่ตกทอดม�ถึงเข�		ในจดหม�ยถึงช�วฟิลิปป		เข�สรุปภูมิหลัง

ของเข�ดังน้ี	“รับพิธีสุหนัตเม่ือเกิดไดแปดวัน		เปนเช้ือส�ยชนช�ติ

อิสร�เอลจ�กตระกูลเบนย�มิน	เปนช�วฮีบรูเกิดจ�กช�วฮีบรู		

ในด�นธรรมบัญญัติ	เปนช�วฟ�ริสี		ในด�นคว�มกระตือรือรน	

เปนผูเบียดเบียนพระศ�สนจักร	ในด�นคว�มชอบธรรมต�ม

บทบัญญัติ	ไมมีสิ่งใดจะตำ�หนิข�พเจ�ได”	(ฟป	3:5-6)

	 เป�โลไมน�จะระบุว�ประสบก�รณของเข�เปนเหมือน	

“ก�รกลับใจ”	 ในคว�มหม�ยของก�รเปลี่ยนศ�สน�	 เพร�ะเข�

ไมเคยยืนยันว�ไดประก�ศละทิ้งศ�สน�ยิว	แตมักจะใชคำ�ว�	
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“ก�รตรัสเรียก”	และ	“ก�รมอบหม�ยหน�ที่”	ม�กกว�			หนังสือ

กิจก�รอัครส�วกถ�ยทอดเหตุก�รณที่เกิดขึ้นดวยถอยคำ�อัน

ชวนใหรำ�ลึกถึงก�รตรัสเรียกประก�ศกในพันธสัญญ�เดิม		และ

คำ�บรรย�ยนี้สอดคลองกับก�รเล�เหตุก�รณของเป�โลเองที่

ถูกพบอยูในหนังสือกิจก�รอัครส�วก	เป�โลคิดว�ตัวเองเปน	

“อัครส�วก”	คนหนึ่งที่พระเยซูเจ�	องคพระผูเปนเจ�	ตรัสเรียก

และสงไปเพื่อภ�ระหน�ที่พิเศษ	เข�ตองนำ�คนต�งช�ติใหเข�

ม�อยูรวมกันในกลุมคนที่ยอมรับพระเยซูเจ�ช�วน�ซ�เร็ธ	 ใน

ฐ�นะพระเมสสิย�ห	 ซึ่งช�วยิวรอคอยม�น�น	ผูทรงเปนพระผู

ไถกูโลก

 หน้าท่ีของเปาโลในฐานะผู้ประกาศพระวรสาร	 ภ�ยหลัง

ก�รตรัสเรียก	เป�โลเร่ิมศ�สนบริก�รด�นก�รประก�ศพระวรส�ร 

อย�งเอ�จริงเอ�จัง	แตเข�ก็ยึดอ�ชีพทำ�กระโจมเพื่อเข�จะได

ไมเปนภ�ระของชุมชนที่เข�รับใช	 หลังจ�กเป�โลใชเวล�อยูใน

อะร�เบียอย�งลับๆส�มป	เข�เดินท�งไปพบเปโตร	ย�กอบ	

(นองช�ยขององคพระผูเปนเจ�)	และยอหน	(ประม�ณในป	

ค.ศ.	 38)	 	พวกเข�เปนผูนำ�คณะบุคคลใหมที่เปนศิษยของพระ

เยซูเจ�ในกรุงเยรูซ�เล็ม	ซึ่งหนังสือกิจก�รอัครส�วกเรียกว�	

“หนท�ง”	(the	Way)		และตอม�เปนที่รูจักในชื่อ	“คริสเตียน”

	 ผูนำ�เหล�นี้เห็นดวยอย�งชัดเจนกับพันธกิจของเป�โล

ตอคนต�งช�ติ	 	 เป�โลพรอมเพื่อนรวมง�นใชเวล�อีกสิบสอง

ปเดินท�งไปทั่วแควนซีเรีย	 ซีลิเซีย	 และก�ล�เทีย	 แลวจึงข�ม
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ไปยุโรป	เพ่ือประก�ศข�วดีของพระเยซูคริสตเจ�ในแควน 

ม�ซิโดเนีย	อ�ค�ย�	และผ�นไปทั่วแถบเมดิเตอรเรเนียน	จนถึง

สุดปล�ยแผนดินโลก	(กจ	1:8)

	 ศ�สนบริก�รของเป�โลเปนก�รประก�ศพระวรส�ร

แบบธรรมทูต	ซึ่งเข�ปฏิบัติไดผลอย�งดียิ่ง	เข�จัดตั้งชุมชน

คว�มเชื่อต�มเมืองสำ�คัญๆหล�ยเมืองในอ�ณ�จักรโรมัน	 เชน	

เอเฟซัส		โครินธ		ฟิลิปป		และเธสะโลนิก�

 การสอนด้วยการเขียนจดหมาย	ในทศวรรษสุดท�ยของ

ชีวิตของเข�หรือม�กกว�	เป�โลไมเพียงแตปฏิบัติภ�รกิจเผยแผ

คว�มเช่ืออย�งตอเน่ือง	 ยังเขียนจดหม�ย	 (ประม�ณป	 ค.ศ.	 50	

ถึง	ค.ศ.	60)	จดหม�ยหล�ยฉบับยังคงอยูในพระคัมภีรพันธสัญญ�

ใหม	 โดยเรียงลำ�ดับดังนี้	 คือ	 	 โรม	 โครินธฉบับที่หนึ่งและสอง		

ก�ล�เทีย		เอเฟซัส		ฟลิปป		โคโลสี		เธสะโลนิก�ฉบับที่หนึ่งและ

สอง		ทิโมธีฉบับที่หนึ่งและสอง		ทิตัส	และฟิเลโมน		จดหม�ย

ทำ�ใหเข�มีวิธีดีเยี่ยมสำ�หรับก�รพูดคุยกับชุมชน	ซึ่งเข�กอตั้ง

ขึ้นระหว�งภ�รกิจในที่ต�งๆ

	 บ�งครั้งเป�โลเขียนจดหม�ยจ�กคุก	ซ่ึงเปนหนึ่งใน

ประสบก�รณของก�รทนทุกขทรม�นในฐ�นะศิษยของพระเยซู

เจ�	อีกหล�ยครั้งที่เข�เขียนเพื่อตักเตือน	สอน	และใหกำ�ลังใจ

ชุมชนต�งๆ	รวมถึงบอกแผนก�รในอน�คตของเข�แกชุมชน

เหล�นั้น		จดหม�ยฉบับแรกสุดของเป�โลคือ	เธสะโลนิก�ฉบับ

ท่ีหน่ึง	(ค.ศ.	50-51)		สวนฉบับสุดท�ยคือ	โรม	หรือไมก็ฟิเลโมน	
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(เขียนระหว�ง	ค.ศ.	58-60)

	 จ�กก�รพิจ�รณ�เรื่องร�วเกี่ยวกับเป�โล	 เป�โลเปน

บุคคลที่น�เกรงข�ม	เข�ส�ม�รถอ�งเหตุผลชักจูงบรรด�ผูนำ�

คริสตชนรุนแรกที่มีชื่อเสียงได	 โดยเฉพ�ะอย�งยิ่ง	 เปโตรและ

ย�กอบ	ในเรื่องคว�มจำ�เปนที่จะตองปรับพระวรส�รของพระ

เยซูคริสตเจ�ใหเหม�ะสมกับคนต�งช�ติ	(กท	2:11-14)	เข�ไมรู

สึกลำ�บ�กใจท่ีจะว�กล�วชุมชนทั้งหล�ยอย�งเขมงวดเมื่อเข�

เห็นว�มีก�รเบี่ยงเบนไปจ�กพระวรส�รที่เข�เทศนสอน

	 แตเข�รักชุมชนทั้งหล�ยของเข�ม�กดวย	และปฏิบัติ

ตอพวกเข�เหมือนพอแมที่ดีปฏิบัติตอลูกๆ	โดยเปรียบตัวเข�

เหมือนแมที่ดูแลใกลชิด	(1ธส	2:7)		หรือเหมือน	“พอ”	ของพวก

เข�	(1ธส	2:11)

	 ที่สำ�คัญยิ่งกว�	จดหม�ยของเป�โลมีก�รมองเข�ไปใน

ชีวิตฝ่�ยจิตไดอย�งถองแท	เป�โลปร�รถน�อย�งชัดเจนที่สุด

ที่จะใหชุมชนของเข�มี	 “คว�มศักดิ์สิทธิ์”	 เข�บอกกับช�วเธสะ-

โลนิก�อย�งตรงไปตรงม�ว�	“นี่คือพระประสงคของพระเจ�	

คือใหท�นเปนผูศักดิ์สิทธิ์	 (1ธส	 4:3)	 เข�เตือนช�วเอเฟซัสว�	

“จงสวมใสสภ�พมนุษยใหมซึ่งพระเจ�ทรงเนรมิตใหเหมือน

พระองค	 มีคว�มชอบธรรมและคว�มศักด์ิสิทธ์ิท่ีม�จ�กคว�มจริง”	

(อฟ	4:24)	คว�มศักดิ์สิทธิ์หม�ยถึง	ก�รเปนเหมือนพระเจ�ม�ก

ข้ึนเร่ือยๆ	 เข�เขียนว�	 คว�มศักด์ิสิทธ์ิเปนจุดหม�ยปล�ยท�งของ

เร�ในฐ�นะคริสตชน	แตไมใชสิ่งที่เร�จะทำ�สำ�เร็จไดต�มลำ�พัง		
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คว�มศักดิ์สิทธิ์แทจริงเปนจริงไดก็ตอเมื่อเร�ยอมมอบตัวเร�ให

เปนไปต�มน้ำ�พระทัยขององคพระผูเปนเจ�	 และอ�ศัยฤทธ�-

นุภ�พของพระองค

คำาถามสำาหรับการไตร่ตรอง

1.	 ปจจุบันนักบุญเป�โลพูดกับคุณไดอย�งไร?

2.	 หนังสือกิจก�รอัครส�วกแสดงใหเห็นว�พระศ�สนจักรเปน

ธรรมทูตและส�กลอย�งไร?

3.	 ทำ�ไมผูนิพนธพระวรส�รทั้งสี่จึงเล�เรื่องร�วต�งกัน	พวก

เข�บอกอะไรกับเร�ในวันนี้?
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บทที่ 4

วิธีอ่านพระคัมภีร์

เปิดอ่านพระคัมภีร์ตรงไหนดี

	 วิธีท่ีดีที่สุดสำ�หรับก�รเร่ิมอ�นในหองสมุดนี้	ซ่ึงก็คือ

พระคัมภีรคืออะไร?	วิธีหนึ่งที่ตองไมกระทำ�คือ	ก�รเร่ิมอ�น

ตั้งแตหน�ที่หนึ่งไปอย�งช�ๆจนถึงหน�สุดท�ย		นั่นเหมือนกับ

ก�รเริ่มอ�นหนังสือเลมแรกที่อยูบนชั้นสูงสุดของหองสมุดและ

อ�นจนหมดทุกเลมต�มลำ�ดับ	แตก�รอ�นพระคัมภีรตองไม

ทำ�แบบนั้น		ผูอ�นสวนใหญที่พย�ย�มทำ�เชนนั้นจะหมดคว�ม

กระตือรือรนกอนอ�นหนังสือเลวีนิติในพันธสัญญ�เดิมจบเสีย

อีก

	 จุดหน่ึงท่ีดีสำ�หรับก�รเร่ิมตนคือ	หนังสือกิจก�รอัครส�วก	

นี่เปนเรื่องร�วของพระศ�สนจักรยุคแรก	มีเรื่องง�นแพรธรรม

ของนักบุญเป�โลม�กเปนพิเศษ	มันไมย�กที่จะสังเกตเห็น

คว�มตื่นเตนของผูเขียนเกี่ยวกับผลง�นของพระจิตเจ�ในชุม

ชนคริสตชนซึ่งเกิดใหม	 หลังจ�กอ�นเรื่องร�วของชุมชนคริสต

ชนยุคแรกที่เธสะโลนิก�		โครินธ		และฟิลิปป	ในหนังสือกิจก�ร

อัครส�วก	จะทำ�ใหรูสึกสนใจอ�นจดหม�ยของนักบุญเป�โลถึง
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พระศ�สนจักรเหล�นั้นม�กยิ่งขึ้น

	 จดหม�ยเหล�นี้จะกระตุนคุณใหอย�กรูเรื่องร�วในพระ

คัมภีรเลมแรกๆที่นักบุญเป�โลอ�งถึงบอยๆ	แลวคุณจะสนุก

กับก�รอ�นหนังสือปฐมก�ล	อพยพ	และเฉลยธรรมบัญญัติ			

ตอจ�กนั้น	คุณจะพรอมสำ�หรับก�รอ�นพระวรส�รอีก		และจะ

พบคว�มเข�ใจใหมในขอคว�มต�งๆที่คุณไดอ�น

	 แลวคุณอ�จจะตองก�รกลับไปอ�นหนังสือเพลง

สดุดี	ซึ่งสรุปประวัติศ�สตรและชีวิตฝ่�ยจิตในพันธสัญญ�เดิม		

พรอมทั้งบทภ�วน�ที่พระเยซูเจ�	พระน�งม�รีย	 และคริสตชน

ยุคแรกใชจริงๆ	ถึงจุดนี้	พระคัมภีรก็จะกล�ยเปนโลกหนึ่งที่คุณ

คุนเคย		คุณจะไดเยี่ยมเยียนจุดที่ดีที่สุดในหล�ยๆชวงของพระ

คัมภีร	และพรอมสำ�หรับก�รสำ�รวจท�งเดินที่น�จะดึงดูดคุณ

ดวยแมมันจะสำ�คัญนอยกว�

คำาแนะนำาบางอย่างสำาหรับการอ่าน การศึกษา และการภาวนา

พระคัมภีร์

การอ่านพระคัมภีร์ของคุณ

	 อย�เร่ิมอ�นเลมแรกหรือเลมสุดท�ย	จงเร่ิมตนดวยเลม

ที่คุนเคยกอน	สำ�หรับคริสตชนก�รอ�นพันธสัญญ�ใหมดีกว�

พันธสัญญ�เดิม		อ�จจะเริ่มจ�กพระวรส�รของม�ระโก	เพร�ะ

เปนพระวรส�รท่ีส้ันท่ีสุดหรือไมก็จดหม�ยของเป�โล		อย�เร่ิมตน

ดวยหนังสือวิวรณซึ่งเปนหนังสือที่เข�ใจย�กและใชสัญลักษณ
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ต�งๆ

 อ่านเป็นส่วนๆ ดีกว่าอ่านเป็นประโยคๆ		พระคัมภีรจะ

เข�ใจคว�มหม�ยม�กกว�ถ�คุณใหคว�มสนใจกับสวนต�งๆท่ี

ถูกจัดไวเปนกลุมเดียวกัน

 อ่านเสียงดัง	ทุกคนเคยทำ�ม�แลว	โดยเฉพ�ะอย�งย่ิง

เม่ือหนังสือต�งๆในพระคัมภีรถูกเขียนข้ึนม�	 พระคัมภีรมีจุดหม�ย

ใหผูคนไดฟง	เพร�ะมันเกิดจ�กก�รสืบทอดตอๆกันม�ดวย

ป�ก	ก�รอ�นออกเสียงดังทำ�ใหคุณมีคว�มรูสึกรวมในเรื่องร�ว

ม�กกว�ก�รอ�นเงียบๆ

การศึกษาพระคัมภีร์ของคุณ

 อ่านบทนำา	 	หนังสือพระคัมภีรสวนใหญมีบทนำ�ที่เขียน

โดยคณะบรรณ�ธิก�ร	บทนำ�จะเตรียมคุณใหพรอมสำ�หรับ

เรื่องร�วที่จะต�มม�		จงอ�นบทนำ�กอน

 อ่านเชิงอรรถ	ในพระคัมภีรมักมีคว�มคิดท่ีแปลกไป

จ�กสังคมของเร�	บอยครั้งขนบธรรมเนียม	คำ�พูด	ชื่อที่เปน

สัญลักษณทั้งหล�ยท�มกล�งคว�มคิดเหล�นั้นจำ�เปนตอง

ไดรับก�รอธิบ�ย	เชิงอรรถมีไวสำ�หรับทุกคน	ไมใชสำ�หรับผู

เชี่ยวช�ญพระคัมภีรเท�นั้น

 จงใช้การอ้างอิงโยงให้เป็นประโยชน์	 พระคัมภีรสวนใหญ

ใสก�รอ�งอิงเหล�นี้ไวกับขอคว�มอื่นๆที่เกี่ยวของกับพระ

คัมภีรในเชิงอรรถหรือด�นข�งของหน�	บอยครั้งที่ขอคว�ม
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ตอนหนึ่งของพันธสัญญ�ใหมมีก�รอ�งอิงหรือก�รพ�ดพิงถึง

ขอคว�มต�งๆในพันธสัญญ�เดิม	ก�รอ�งอิงโยงเหล�นี้จะชวย

คุณใหเข�ใจสิ่งที่คุณกำ�ลังศึกษ�ม�กขึ้น	นี่อ�จใชเวล�บ�ง	แต

ร�งวัลที่คุณจะไดรับคือ	คว�มเข�ใจส�ระนั้นม�กขึ้น

 จงกล้าท่ีจะเปล่ียนแปลงการตีความของคุณ	คุณไมจำ�เปน

ตองกลัวก�รตีคว�มพระคัมภีรผิด	ถ�คุณจำ�ไวว�ก�รตีคว�ม

ของคุณไมจำ�เปนตองเปนก�รตีคว�ม	ก�รจัดตั้งกลุมศึกษ�

พระคัมภีรเปนเรื่องที่ดีม�ก	ซึ่งควรจะมีก�รแลกเปลี่ยนคว�ม

คิดเกี่ยวกับขอคว�มพระคัมภีรเปนตอนๆไป	และนี่เปนวิธี

ศึกษ�พระคัมภีรที่น�พิศวง	 โดยเฉพ�ะเมื่อคุณยังคงเปิดรับก�ร

แนะนำ�เกี่ยวกับคว�มเห็นของคุณเพิ่มเติม	กลุมที่สมบูรณควร

จะมีผูนำ�ซึ่งมีคว�มรูจ�กประสบก�รณในระดับที่ชำ�น�ญเฉพ�ะ

ท�งบ�งเรื่อง	 หรือเปนผูที่มีเวล�เรียนรูและเตรียมทัศนวิสัยใน

เรื่องประวัติศ�สตรหรือวิทย�ศ�สตรอย�งละเอียด

การภาวนาพระคัมภีร์ของคุณนอกพิธีมิสซา  

	 วิงวอนพระจิตเจ�	ทุกคร้ังท่ีคุณน่ังลงภ�วน�กับพระคัมภีร	

ใหเร่ิมดวยบทภ�วน�ส้ันๆ	 เพ่ือทูลขอก�รแนะนำ�จ�กพระจิตเจ�		

คำ�พูดง�ยๆ	อย�งเชน	 “เชิญเสด็จม�	พระจิตเจ�ข�	 โปรดทรง

แนะนำ�เมื่อข�พเจ�พย�ย�มทำ�คว�มเข�ใจพระว�จ�นี้”	 เตือน

เร�ว�เร�จำ�เปนตองยอมต�มพระเจ�เพื่อจะไดเข�ใจพระคัมภีร

อย�งถูกตอง
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	 เลือกขอคว�มตอนหน่ึงเพ่ือไตรตรอง	ก�รศึกษ�พระคัมภีร

ทั้งหมดแบบภ�วน�มีประสิทธิภ�พม�กกว�ก�รตีคว�มแบบ

ต�มอำ�เภอใจ	ก�รศึกษ�อีกวิธีหนึ่งคือก�รภ�วน�ต�มบทอ�น

ประจำ�วันอ�ทิตยท่ีกำ�ลังจะม�ถึง		น่ันส�ม�รถชวยคุณเตรียมพรอม

สำ�หรับก�รรับฟงพระว�จ�อย�งไดผลดียิ่งขึ้นเมื่อพระว�จ�นั้น

ถูกประก�ศและเทศนสอนในอ�ทิตยตอม�	ในชวงเวล�ส�มป

คุณจะไดภ�วน�ต�มพระคัมภีรเกือบทั้งเลม

	 อ�นขอคว�มทั้งหมดอีกครั้ง	ก�รเห็นภ�พรวมท้ังหมด

กอนชวยคุณใหเข�ใจแตละสวน	หรือแตละขอคว�มดีขึ้น	

	 อ�นแตละสวนของขอคว�มตอนหน่ึงอย�งช�ๆ	ก�รอ�น

อย�งรำ�พึงแบบช�ๆเปนก�รปฏิบัติที่เก�แกอย�งหนึ่งของ 

คริสตชน	ที่เรียกว�	lectio	divina		โดยนั่งอ�นถอยคำ�,		ใครครวญ

คำ�และวลีในถอยคำ�,	และซึมซับภ�พพจนและคว�มคิดเห็นต�งๆท่ี

ปร�กฏในใจ,	นำ�เอ�สิ่งที่เกิดขึ้นในใจสักหนึ่งอย�งม�ทำ�คว�ม

เข�ใจดวยก�รภ�วน�	จงใหถอยคำ�นั้นคงอยูในใจและคุณจะ

รูสึกว�ตัวเองอยูกับพระเจ�

	 ใชจินตน�ก�ร	แมวิธีนี้จะไมไดผลกับทุกขอคว�ม	แต

มันก็เปนก�รภ�วน�ที่ดีสำ�หรับบ�งขอคว�ม	จงจินตน�ก�รว�

คุณอยูในบริบทนั้น	คุณอยูตรงไหน?	คุณคิดว�คุณมีลักษณะ

เหมือนใคร?		คุณเห็นตัวเองกระทำ�สิ่งใดไหม?

	 อ�นเรื่องทั้งหมดอีกครั้ง	เมื่อคุณไดใชเวล�ไตรตรอง

บ�งสวนของขอคว�มตอนหนึ่งแลว	จงอ�นขอคว�มนั้นอย�ง
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ครบถวนอีกครั้ง	แมว�บ�งขอคว�มอ�จบอกเร่ืองร�วกับคุณ

ไดอย�งชัดเจนกว�	ก�รอ�นเชนนี้จะชวยคุณใหจำ�เรื่องร�วได

ทั้งหมด

	 จบลงดวยคำ�ภ�วน�แสดงคว�มขอบคุณ	 จงขอบพระคุณ

พระเจ�สำ�หรับพระพรท่ีเปนพระว�จ�	ในเวล�ที่คุณสรุปจบ

กิจกรรมภ�วน�ของคุณ	 เพร�ะพระว�จ�ของพระเจ�ใหชีวิตแก

เร�

คำาถามสำาหรับการไตร่ตรอง

1.		พระคัมภีรมีผลตอคุณและครอบครัวของคุณอย�งไร?

2.		คุณปร�รถน�จะไดรับสิ่งใดจ�กก�รอ�นพระคัมภีร?

3.		คุณน�จะทำ�สิ่งใดเพื่อจะไดสิ่งนี้?
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สาระบบพระคัมภีร์

ภาคพันธสัญญาเดิม (The Old Testament)

หนังสือปัญจบรรพ หรือกฎหมาย

	 หนังสือปฐมก�ล

	 หนังสืออพยพ

	 หนังสือเลวีนิติ	

	 หนังสือกันด�รวิถี

	 หนังสือเฉลยพระธรรมบัญญัติ

หนังสือประเภทประวัติศาสตร์

	 หนังสือโยชูว�

	 หนังสือผูวินิจฉัย

	 หนังสือน�งรูธ

	 หนังสือซ�มูเอล	ฉบับที่	1

	 หนังสือซ�มูเอล	ฉบับที่	2

	 หนังสือพงษกษัตริย	ฉบับที่	1

	 หนังสือพงษกษัตริย	ฉบับที่	2

	 หนังสือพงศ�วด�ร	ฉบับที่	1

	 หนังสือพงศ�วด�ร	ฉบับที่	2

	 หนังสือเอสร�

	 หนังสือเนหะมีย

	 หนังสือโทบิต

	 หนังสือยูดิธ

	 หนังสือเอสเธอร

	 หนังสือมัคค�บี	ฉบับที่	1

	 หนังสือมัคค�บี	ฉบับที่	2

หนังสือประเภทปรีชาญาณ

	 หนังสือโยบ

	 หนังสือสดุดี

	 หนังสือสุภ�ษิต

	 หนังสือปญญ�จ�รย

	 หนังสือเพลงซ�โลมอน

	 หนังสือปรีช�ญ�ณ

	 หนังสือบุตรสิร�

หนังสือประกาศกต่างๆ

	 หนังสือประก�ศอิสย�ห

	 หนังสือประก�ศเยเรมีย

	 หนังสือเพลงคร่ำ�ครวญ

	 หนังสือประก�ศบ�รุค

	 หนังสือประก�ศเอเสเคียล

	 หนังสือประก�ศด�เนียล

	 หนังสือประก�ศโฮเซย�

	 หนังสือประก�ศโยเอล

	 หนังสือประก�ศอ�โมส

	 หนังสือประก�ศโอบ�ดีห

	 หนังสือประก�ศโยน�ห

	 หนังสือประก�ศมีค�ห

	 หนังสือประก�ศน�ฮูม

	 หนังสือประก�ศฮ�บ�กุก

	 หนังสือประก�ศเศฟนย�ห

	 หนังสือประก�ศฮักกัย

	 หนังสือประก�ศเศค�รีย�ห

	 หนังสือประก�ศม�ล�คี
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พระวรสารทั้งสี่

พระวรส�รนักบุญมัทธิว

พระวรส�รนักบุญม�ระโก

พระวรส�รนักบุญลูก�

พระวรส�รนักบุญยอหน

ประวัติของพระศาสนจักร

หนังสือกิจก�รอัครส�วก

จดหมายของนักบุญเปาโล 

จดหม�ยนักบุญเป�โล	ถึงช�วโรม

จดหม�ยนักบุญเป�โล	ถึงช�วโครินธ	ฉบับที่	1

จดหม�ยนักบุญเป�โล	ถึงช�วโครินธ	ฉบับที่	2

จดหม�ยนักบุญเป�โล	ถึงช�วก�ล�เทีย

จดหม�ยนักบุญเป�โลถึงช�วเอเฟซัส

จดหม�ยนักบุญเป�โลถึงช�วฟลิปป

จดหม�ยนักบุญเป�โล	ถึงช�วโคลิสี

จดหม�ยนักบุญเป�โลถึงช�วเธสะโลนิก�	ฉบับที่	1

จดหม�ยนักบุญเป�โลถึงช�วเธสะโลนิก�	ฉบับที่	2

จดหม�ยนักบุญเป�โลถึงทิโมธี	ฉบับที่	1

จดหม�ยนักบุญเป�โลถึงทิโมธี	ฉบับที่	2

จดหม�ยนักบุญเป�โล	ถึงทิตัส

จดหม�ยนักบุญเป�โล	ถึงฟิโลโมน

จดหมายถึงมวลคริสตชน

จดหม�ยถึงช�วฮิบรู

จดหม�ยของนักบุญย�กอบ

จดหม�ยของนักบุญเปโตร	ฉบับที่	1

จดหม�ยของนักบุญเปโตร	ฉบับที่	2

จดหม�ยของนักบุญยอหน	ฉบับที่	1

จดหม�ยของนักบุญยอหน	ฉบับที่	2

จดหม�ยของนักบุญยอหน	ฉบับที่	3

จดหม�ยของนักบุญยูด�

หนังสือคำาทำานาย

หนังสือวิวรณ


