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เกี่ยวกับหนังสือชุดนี้
หนังสือชุด Catholic Update นำ�เอาขอมูลท ี่ดีที่สุดจ าก
เอกสารตางๆ เพื่อชวยคุณใหเขาถึงแหลงขอมูลอันทันสมัย
สำ�หรับความเชื่อของคุณ สิ่งที่เราจัดใหเหมาะสมกับหนังสือ
แตละเลมก็คือ ถอยคำ�ท่ีใชเปนขอมูลอันมีความหมายชัดเจน
รวบรัด เชื่อถือได ซึ่งคุณจะม่ันใจไดวามาจากเอกสารตางๆ
อันเกีย่ วกับการปฏิรปู ความเชือ่ ทไ่ี ดรบั ความเชือ่ ถือมากทส่ี ดุ อีก
ทัง้ เรายงั ไดออกแบบใหหนังสือชุดน้มี งุ เนนภาคปฏิบตั ิ โดยตอบ
ค�ำ ถามเกีย่ วกับ “อะไร” “ทำ�ไม” และ “อยางไร” แกคริสตชนทไ่ี ป
โบสถ
หนังสือชุดนี้นำ�เอาหัวขอเรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับชีวิต
ชุมชนคริสตชน (parish life) -เชน พิธีบูชาขอบพระคุณ ศีล
ศักดิ์สิทธิ์ตางๆ พระคัมภีร ปพิธีกรรม- มาอธิบายใหมอยาง
ตรงไปตรงมาโดยละเอียด หนังสือเหลานี้เหมาะทั้งสำ�หรับการ
อานคนเดียวและการศึกษาเปนกลุม ทั้งยังเปนแหลงขอมูลอัน
มีคามากสำ�หรับการเตรียมศีลศักดิ์สิทธิ์ ผูมีสวนรวมใน RCIA
การอบรมความเชื่อและการฝกอบรมการอภิบาลดานพิธีกรรม
(liturgical ministry training) รวมถึงเปนเครื่องมือป ระจำ�วันช ั้น

เยี่ยมสำ�หรับชาวคาทอลิกที่ตองการทบทวนความรูพื้นฐาน
ของคาทอลิก
เนื้อหาตางๆ ไดมาจากผูเขียนหลายทาน เชน Thomas
Richstatter, O.F.M., Lawrence Mick, Leonard Foley, O.F.M.,
Carol Luebering, William H. Shannon เปนตน ระบบความคิด
ทางศาสนาและวิธีการแกปญหาของพวกทานมีการปฏิบัติและ
ความเชื่อที่สืบตอกันมาของคาทอลิกเปนพื้นฐาน เราไดผสม
รูปแบบความคิดและวิธีการของผูเขียนแตละทานเขาเปนความ
คิดหนึ่งที่ชัดเจน เปนเอกภาพ และอานเขาใจงาย
มาเพิ่ ม พู น ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ ค วามเชื่ อ ค าทอลิ ก แ ละ
พัฒนาการปฏิบัติตามความเชื่อของคุณดวยเรื่องตางๆที่เปน
ประโยชนจากหนังสือชุด Catholic Update

คำ�นำ�
ในโลกปัจจุบันชาวคาทอลิกกำ�ลังแสวงหาพระเยซูเจ้า
ในพระคัมภีร์อย่างไม่เคยทำ�มาก่อน  
หลายคนเติบโตในยุคที่พระศาสนจักรสลวนกับเรื่องอื่น
ไมใ่ หค้ วามสำ�คัญกับการสอนพระคัมภีร์  คาทอลิกบางคนยังกลัว
การอ่านพระคัมภีร์  เพราะมองการตีความพระคัมภีร์ที่ผิดเป็น
อันตรายร้ายแรง และการไมย่ งุ่ เกีย่ วกับพระคัมภีรเ์ ปน็ สิง่ ทีด่ กี ว่า 
เหมือนการที่บิดาให้ของขวัญซึ่งมีอันตรายแก่ลูกๆ ก็ไม่เป็น
ประโยชน์ใดเลย
ปั จ จุ บั น มี แ นวโน้ ม ใหม่ ที่ เ น้ น เรื่ อ งพระคั ม ภี ร์ ใ นกลุ่ ม
คาทอลิก  คือมีกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์, การเน้นความหมายลึกซึ้ง
ของพระคัมภีร์ในจารีตพิธีกรรมตั้งแต่สภาสังคายนาวาติกันครัง้
ที่ 2 และการกระตุน้ เตือนใจจากผูน้ �ำ พระศาสนจักรใหค้ รอบครัว
กลับมาใส่ใจพระคัมภีร์ เพื่อแสวงหาอาหารบำ�รุงชีวิตจิต
โชคร้ายสำ�หรับหลายคนที่เริ่มศึกษาพระคัมภีร์ และต้อง
พบความผิดหวังกับความสับสน เรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้า
เขาได้รับคำ�แนะนำ�อย่างดีเกี่ยวกับวิธีทำ�ความเข้าใจพระคัมภีร์

เวอร์จิเนีย สมิธ (Virginia Smith) ผู้เขียนบทความเกี่ยว
กับพระคัมภีร์กล่าวว่า เมื่อเธอเรียนรู้พระคัมภีร์ครั้งแรก เธอ
เพียงอ่านไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วเหมือนหนังสือธรรมดาเล่ม
หนึง่ เธอไมร่ วู้ ่าแทจ้ ริงแลว้ เธอกำ�ลังเข้าไปในหอ้ งสมุดหอ้ งหนึง่
ที่มีหนังสือถึงเจ็ดสิบสามเล่มให้เธออ่าน  มีทั้งหนังสือที่เป็นบท
กวี บทเพลง จดหมาย นิทานเปรียบเทียบ นิยายประวัติศาสตร์ 
และอื่นๆ
เธอเล่าต่อไปว่า การอ่านไปเรื่อยๆ ด้วยความรู้สึกว่า
ในทุกๆหน้านั้นเป็นพระคัมภีร์  ทำ�ให้เธอได้เรียนรู้ว่ามีหลายวิธี
การที่ดีกว่าสำ�หรับการเข้าใจพระคัมภีร์ และวิธีที่จะหลีกเลี่ยง
ปัญหาในการศึกษาพระคัมภีร์
ตอ่ มาเธอก็พบว่า เธอสามารถพาตัวเองใหพ้ น้ จากความ
สับสนมากๆได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากอีก
หนังสือ “คูม่ อื สำ�หรับพระคัมภีร”์ ในชุด Catholic Update
ช่วยย่นระยะทางการสำ�รวจห้องสมุดนี้ซึ่งมีเอกสารศักดิ์สิทธิ์
ต่างๆ, เปน็ ประตูไปสูก่ ารทำ�ความคุน้ เคยและการเข้าใจวรรณคดี
อันเกิดจากการดลใจ ซึ่งมีประโยชน์ยิ่งใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์,
อีกทั้งเชื่อมต่อความคิดของเรากับพระวาจาของพระเจ้า
โดยการสร้างความคุ้นเคยกับพระคัมภีร์ เราจะสนุกกับ
หอ้ งสมุดแหง่ นี้ การคน้ หาสิง่ ทีเ่ ราตอ้ งการจะง่ายขึน้ และจะรูว้ ่า
ควรอ่านเรื่องใดต่อ เพราะเห็นความสัมพันธ์ของหนังสือแต่ละ
เลม่ รวมถึงจะไดพ้ บสิง่ ทีน่ ่าสนใจจำ�นวนมากในพระคัมภีรง์ ่ายขึน้

มันเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างหนึ่งซึ่งให้ผลดีเยี่ยม
กับชีวิตและสุขภาพ ทั้งด้านจิตใจ, อารมณ์, สังคมและร่างกาย
Mary Carol Kendzia
Series Editor
+++++++++
ขอขอบคุณ คุณรุทธ์ ภานุพันธ์ ที่ได้แปลหนังสือคู่มือ
สำ�หรับ...พระคัมภีร์ (Bible) และคุณกิ่งแก้ว ปริกัมศีล ที่ได้ตรวจ
ทานภาษา เพื่อทำ�ให้เราเข้าใจความหมายและความสำ�คัญของ
หนังสือพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้น
คุณพ่อ เอกรัตน์ หอมประทุม
ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม

บทที่ 1
พระคัมภีร์คืออะไร
หลั กเกณฑ์พื้นฐานสองประการต่ อไปนี้ เป็ นแนวทาง
สำ�หรับเราเมื่อเราหยิบพระคัมภีร์ขึ้นอ่าน คือ 1) พระคัมภีร์เป็น
ทั้งพระวาจาของพระเจ้าและคำ�พูดของมนุษย์   2) พระคัมภีร์
ไม่ใช่หนังสือเล่มเดียว แต่เป็นห้องสมุดห้องหนึ่ง
พระคัมภีร์เป็นของพระและมนุษย์
ประการแรก พระคัมภีร์เป็นพระวาจาของพระเจ้า  ขณะ
เดียวกันก็เป็นคำ�พูดของมนุษย์ เราเจอปัญหาในการทำ�ความ
เข้าใจพระคัมภีร์เช่นเดียวกับในการทำ�ความเข้าใจพระเยซูเจ้า  
เราเชื่ อ ว่าพระองค์ เ ป็ น ทั้ ง มนุ ษ ย์ แ ละพระเจ้าอย่างสมบู ร ณ์ 
ซึ่งเป็นพระธรรมล้ำ�ลึกประการหนึ่งที่เราไม่สามารถเข้าใจได้
ทั้งหมด
พระคัมภีร์ก็เช่นกัน เป็นทั้งของพระเจ้าและมนุษย์ใน
เวลาเดียวกัน  มันเป็นพระวาจาของพระเจ้าอย่างแท้จริง  และ
เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ในลักษณะการภาวนา เราจะรู้สึกถึงพลัง
ของพระคัมภีร์ที่สามารถนำ�เราไปสัมผัสกับพระเจ้า  ถึงอย่างนั้น
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ในความเป็ น ของมนุ ษ ย์ ก ลั บ ดู น่าอาย ผู้ เขี ย นพระคั ม ภี ร์ ไ ด้
แสดงออกถึงความไม่รู้เรื่องราวอย่างมากด้านวิทยาศาสตร์,
ประวัติศาสตร์ หรือแม้แต่เทววิทยา เพราะพระเจ้าทรงใช้มนุษย์
ที่มีขีดจำ�กัดเป็นผู้เขียน
ผู้เขียนหนังสือปฐมกาลทั้งหลายไม่มีความรู้ใดๆเกี่ยว
กับระบบสุริยจักรวาลที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค้นพบ สำ�หรับ
พวกเขา โลกเป็นจานแบน และท้องฟ้าเป็นโดมทำ�ด้วยของแข็ง
เหมือนชามคว่ำ�ครอบจานรองถ้วย เหนือชามเป็นมหาสมุทร
กว้างใหญไ่ พศาล  โดมหรือทอ้ งฟ้ามีหน้าต่างมากมาย ทีพ่ ระเจ้า
ทรงเปิดใหบ้ างสว่ นของน้�ำ ซึง่ ถูกเก็บไวข้ ้างบนตกลงมาเปน็ น้�ำ ฝน
พระเจ้าทรงดลใจให้ ผู้ เขี ย นทั้ ง ๆที่ ไ ม่ มี ค วามรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์เหมือนคนในยุคนั้น พระองค์ทรงใช้ความรู้ที่ไม่
ถูกต้องอย่างสมบูรณ์นั้นเพื่อส่งข่าวสารของพระองค์เองคือ
พระองค์ได้สร้างทุกสิ่งที่มีอยู่  ดังนั้น หนังสือปฐมกาลจึงบอก
เราว่าพระเจ้าทรงสร้างท้องฟ้า  และหนังสือเพลงสดุดีก็บอกว่า 
พระองค์ทรงเปิดหน้าต่างทั้งหลายเมื่อพระองค์ทรงประสงค์
จะปล่อยฝนลงมา  คนที่เชื่อไม่ว่าชายหรือหญิงจึงต้องแยกเอา
ส่วนที่เป็นของมนุษย์ออกจากข่าวสารของพระเจ้า
แต่ เ คราะห์ร้ายที่ก ารคัดเลือ กไม่ ง่ายเหมื อนตั วอย่าง
ข้างต้นเสมอไป   ถึงอย่างนั้นผู้อ่านแต่ละคนก็ยังโชคดีที่ไม่ต้อง
แยกแยะตามลำ�พัง เพราะเราได้รับความช่วยเหลือจากพระ
ศาสนจักรในรูปของถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการ และข้อเขียน
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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ของบุคคลที่มีความเชื่อทั้งชายและหญิงผู้อุทิศตนทำ�การศึกษา
พระคัมภีร์ตลอดชีวิต
พระคัมภีร์คือห้องสมุดห้องหนึ่ง
หลักพื้นฐานประการที่สองซึ่งเราต้องระลึกในการอ่าน
พระคัมภีร์คือ แท้จริงแล้วพระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือเล่มเดียว แต่
เปน็ หอ้ งสมุดหนึง่ หอ้ ง  เปรียบเสมือนหนังสือหลายๆเลม่ วางบน
ชั้นในห้องสมุด  หนังสือ 73 เล่มในพระคัมภีร์เขียนขึ้นมาในยุค
สมัยต่างๆ ใช้เวลานานเป็นพันปี  และด้วยรูปแบบวรรณกรรม
ที่แตกต่างกัน
เราสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างความคิดทั้งหลาย
ทีถ่ กู บรรจุไวใ้ นหนังสือแตล่ ะเลม่ เพลงสดุดบี ทที่ 50 ปฏิเสธเรือ่ ง
ความสุขหลังความตายอย่างชัดเจน  ส่วนหนังสือดาเนียล และ
มัคคาบีกล่าวถึงชีวิตหลังความตาย  หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ
อนุญาตให้หย่าร้างได้  ส่วนประกาศกมาลาคีกล่าวว่า พระเจ้า
ไม่พอพระทัยให้หย่าร้าง พระเยซูเจ้าทรงเรียกการแต่งงานใหม่
หลังการหย่าร้างว่าการล่วงประเวณี ในพระคัมภีร์ยังมีความคิด
ที่ขัดแย้งอื่นๆอีกมาก  ทั้งนี้เพราะพระคัมภีร์ก็เหมือนห้องสมุด
ทั่วไปที่รวบรวมหนังสือซึ่งถูกเขียนขึ้นในยุคต่างๆ ตามลำ�ดับ
กระบวนการพัฒนาของมนุษยชาติอย่างต่อเนื่อง
ความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์ เหมือนกับมิตรภาพ
ระหว่างมนุษย์ด้วยกันคือมีการพัฒนา พระองค์ทรงเปิดเผย
12

Catholic Update

พระองค์เองและพระประสงค์ของพระองค์ให้ประชากรของ
พระองค์ทราบทีละเล็กละน้อย มีขั้นตอน ไม่พยายามครอบงำ�
ประชากรในยุคใดด้วยความจริงที่เกินกว่าความสามารถปฏิบัติ
ได้ พระองค์ทรงยอมรับเราอย่างที่เราเป็นและทรงนำ�เราไปสู่
ความจริงที่สมบูรณ์กว่า
ส่วนประกอบของพระคัมภีร์
หนังสือ 46 เลม่ จากพันธสัญญาเดิมมีสาระสำ�คัญเดียวกัน
คือ พันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับโมเสสบนภูเขาซีนาย ทีเ่ หลือ 27
เลม่ รวมกันเปน็ พันธสัญญาใหม่  ซึง่ ใหค้ วามสำ�คัญกับเหตุการณ์
เกีย่ วกับการช่วยใหร้ อดพน้ ของพระเยซูคริสตเจ้า  ภาษาดัง้ เดิมที่ใช้
เขียนหนังสือพันธสัญญาเดิมเป็นภาษาฮีบรู, อาราเมอิกและ
กรีก  ส่วนในหนังสือพันธสัญญาใหม่ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษากรีก
11 บทแรกของหนั ง สื อ ปฐมกาลเป็ น เรื่ อ งราวก่ อ น
ประวัติศาสตร์ ในลักษณะเรื่องเล่าอย่างสั้นๆ อันเกิดจากความ
เชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาของอิสราเอล ปฐมกาลบท
ที่ 12 เริ่มเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจุดกำ�เนิดของชนชาติ
อิสราเอล แต่ประวัติศาสตร์เรื่องหนึ่งนั้นจะมีนิทานพื้นบ้าน
และประเพณีต่างๆของครอบครัวปนอยู่มาก ส่วนเล่มอื่นต่อๆ
มาไม่เพียงกล่าวถึงประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่มีกฎหมายต่างๆ,
คำ � พยากรณ์ ทั้ ง หลาย, คำ � พู ด ของบรรดาประกาศก, เพลง
สรรเสริญ, บทสดุดี, บทกวีที่แสดงความดีใจ, ชีวประวัติ, ความ
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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เชื่อ, ตำ�นาน, สุภาษิต, เทพนิยาย, จดหมาย และพระวรสาร   
ผู้เขียนพระคัมภีร์ทุกคนได้แสดงความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยว
กับพระเจ้า และความจริงต่างๆ ตามความเชื่อของพวกเขา 
โดยอาศัยหนังสือแต่ละเลุ่มและรูปแบบวรรณคดีที่ต่างกัน
พระคัมภีร์ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อใช้สอนวิทยาศาสตร์ 
ลำ � ดั บ เหตุ ก ารณ์ป ระวั ติศ าสตร์ หรื อ พยากรณ์ค วามรุ่ง เรื อ ง
และความตกต่ำ�ของอเมริกา แต่เหนือสิ่งใด มันเป็นหนังสือ
เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ ของคนกลุ่ ม หนึ่ ง ที่ รู้ สึ ก ได้ ถึ ง การประทั บ
ของพระเจ้าท่ามกลางพวกเขา ทั้งยังบันทึกประสบการณ์กับ
พระเจ้าของพวกเขาอย่างยาวนานหลายศตวรรษ และในที่สุด
ได้รวบรวมและแก้ไขขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆเหล่านั้น ไว้
เป็นหนังสือหนึ่งเล่มที่เราเรียกว่า  พระคัมภีร์  โดยทางหนังสือ
ศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้  คนที่มีความเชื่อในสมัยปัจจุบัน ยังคงได้พบกับ
พระเจ้าผู้ทรงประทับอยู่กับเราด้วยความรักอย่างมั่นคงตลอด
ประวัติศาสตร์แห่งการช่วยให้รอดพัน
การค้นหาหนทางของคุณโดยอาศัยห้องสมุดนี้
ทุกครั้งที่เราหยิบหนังสือพระคัมภีร์ลงมาจากชั้น เรามัก
จมกับวิธีการคิดอย่างผิดทำ�นองว่า “มันดูเหมือนหนังสือเล่ม
หนึ่ง รู้สึกเหมือนหนังสือเล่มหนึ่ง ดังนั้น พระคัมภีร์เป็นหนังสือ
เล่มหนึ่ง” เหตุผลที่ทำ�ให้เราตัดสินอย่างรวดเร็วโดยไม่ลังเล
แบบนั้นก็คือ พระคัมภีร์ที่เรารู้จักในทุกวันนี้ปรากฏให้เห็นเป็น
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ธรรมดาว่ามีปกสองข้าง แต่ไม่เคยเห็นเป็นกล่อง
แรกเริ่มเดิมที มีการบันทึกพระคัมภีร์ด้วยหมึก เขียน
บนแผ่นหนังตากแห้งหรือกระดาษที่ทำ�จากเยื่อต้นกกซึ่งเป็น
ม้วนยาวใหญ่  โดยความมานะบากบั่น ต่อมาในยุคกลาง พระ
คัมภีร์ถูกคัดลอกเก็บไว้ในห้องเขียนหนังสือของอารามทั่วทวีป
ยุโรป  ดังนั้น บรรพบุรุษทางความเชื่อของเราจึงเข้าใจได้ชัดเจน
ว่า  พวกท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มเดียว แต่กับหนังสือ
หลายเล่ม พระคัมภีร์จึงไม่ใช่หนังสือเล่มเดียวอย่างแน่นอน  
แต่ค่อนข้างเป็นหนังสือชุดหนึ่งหรือห้องสมุดเล็กๆ ห้องหนึ่ง
เวลาเราไปห้องสมุดทั่วไป เราไม่ได้คิดว่าหนังสือทั้งหมด
ถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน พระคัมภีร์ก็เช่นกัน เพราะเรา
เชือ่ ว่าพระคัมภีรไ์ ดร้ บั การดลใจจากพระเจ้า เราอาจจะถูกจูงใจให้
คิดว่าพระคัมภีร์ถูกพิมพ์เสร็จทีเดียวทั้งหมด หรือจินตนาการ
ไปว่าพระคัมภีร์ตกลงมาจากท้องฟ้า มีปกหนัง ขลิบทอง พร้อม
หมายเลขบอกบทและข้อ อย่างถูก ต้อ ง แต่ ใ นความเป็ นจริ ง
พระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นในยุคต่างๆโดยผู้เขียนหลายคน ซึ่งไม่รู้
เลยว่าพวกเขาได้รับการดลใจจากพระเจ้า  หรือว่าพวกเขากำ�ลัง
เขียนพระคัมภีร์สำ�หรับคนในยุคและสถานที่อื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
กับเขา
เรื่องราวต่างๆที่เก่าแก่ที่สุดในพันธสัญญาเดิมซึ่งมีอยู่
ในหนังสือปฐมกาล จนถึงหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ (ปัญจบรรพ
หรือโตราห์) ถูกเก็บรักษาไว้หลายชั่วอายุคน โดยการเล่าสืบต่อ
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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กันมาด้วยปากเปล่าจนกระทั่งราวศตวรรษที่ 10 ก่อนคริสตกาล
จึงมีการบันทึกเปน็ ลายลักษณอ์ กั ษร หลังจากนัน้ หลายปีขอ้ เขียน
ซึ่งในที่สุดจะกลายเป็นพระคัมภีร์ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง
ปลายคริสตศักราชที่ 1 หรืออาจอยู่ในช่วงคริสตศักราชที่ 2
อย่างไรก็ตาม แม้ในบรรดาหนังสือที่ถูกเขียนขึ้นมาเป็น
รูปแบบชัดเจนอย่างหนึ่ง ห้องสมุดห้องหนึ่งยังเก็บหนังสือที่มี
หัวขอ้ เรือ่ งเดียวกันไวห้ ลายเลม่ พระวรสารทัง้ สีก่ ถ็ กู เขียนขึน้ ด้วย
จุดประสงค์ทั่วไปเหมือนกันแน่นอน แต่พระวรสารแต่ละเล่ม
มีรูปแบบการเขียนและความคิดในแต่ละเรื่องเป็นของตนเอง
เพราะเป็นของผู้เขียนสี่คนที่อยู่ในประเพณีที่ต่างกัน ตัวอย่าง
เช่น นักบุญมาร์โกเน้นกิจการที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ�มากกว่า
ที่ พ ระองค์ พู ด และเรื่ อ งความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ต้ อ งทนทรมาน
ค่อนข้างมากกว่าพระเทวภาพของพระองค์ นักบุญมัทธิวเป็น
ศาสนาจารย์มุ่งเรื่องการสอนคำ�สอน นักบุญลูกาเก่งในการ
ติดตามดูพระเมตตาของพระเยซูเจ้า, การภาวนาแบบคริสตชน
และการละทิ้งบาป รวมถึงคนยากจน   สุดท้าย นักบุญยอห์น
นำ�เสนอพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ และอาณาจักร
หนึ่งที่ความรอดพ้นได้มาถึงแล้ว
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คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1. พระคัมภีร์ถูกจัดระบบไว้อย่างไร?
2. จงบรรยายว่าพระคั ม ภี ร์ เ ป็ น ทั้ ง ของพระเจ้าและของ
มนุษย์อย่างไร?
3. พระคัมภีร์เป็นเสมือนห้องสมุดห้องหนึ่งได้อย่างไร?

คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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บทที่ 2
พันธสัญญาเดิม
โดยปกติ เราคิดว่าพระคัมภีร์ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ 
คือพระคัมภีร์ของชาวฮีบรูและพระคัมภีร์ของคริสตชน  อย่างที่
เรียกขานสืบต่อกันมาว่า พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่
ปัจจุบันคำ�ว่า  Testament ไม่ใช่คำ�ที่มีใช้กันบ่อยนักใน
การสนทนา  และเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถสื่อความหมายอย่าง
ชัดเจนสำ�หรับเราเท่ากับคำ�ว่า Covenant ซึง่ อาจหมายถึง ขอ้ ตกลง
อย่างจริงจังระหว่างสองฝ่าย (พันธสัญญา -ผูแ้ ปล) ในพระคัมภีร์ 
สองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันคือ พระเจ้ากับประชากรของพระองค์
เกือบทุกครั้ง  สิ่งที่บ่งบอกความสำ�คัญของคำ�ว่า Covenant คือ
จำ�นวนคำ�ที่ปรากฏใน The New American Bible มีทั้งสิ้น 289
ครัง้ ตัง้ แตห่ นังสือปฐมกาลจนถึงหนังสือวิวรณ์  ความคิดเกีย่ วกับ
พันธสัญญาเป็นเส้นด้ายทองคำ�ที่ถักทอผ่านหนังสือหลายเล่ม
ของพระคัมภีร์
จากความคิดแรกเกี่ยวกับเรื่องพันธสัญญา เรื่องราวของ
โนอาห์ (ปฐก 9:9-17) จะเห็นได้ว่าพระเจ้าไม่ทรงสนพระทัยให้
ประชากรของพระองค์เป็นพวกหุ่นยนต์ อันเป็นสิ่งสร้างที่ถูก
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สั่งการไว้ล่วงหน้าให้เชื่อฟังพระองค์แบบอัตโนมัติ พระเจ้าทรง
ประสงคใ์ หป้ ระชากรของพระองคเ์ ลือกพระองคอ์ ย่างเสรี, รับใช้
พระองค์โดยไม่มีการบังคับขู่เข็ญและรักพระองค์อย่างจริงใจ
นี่ เ ป็ น เหตุให้พ ระองค์ทรงสร้างความสั ม พั นธ์ อันเป็ น
พันธสัญญากับมนุษยชาติ กอ่ นอืน่ ใด พันธสัญญาเปน็ ของกำ�นัล
ด้วยความรักของพระเจ้าสำ�หรับเรา เราสามารถเข้าร่วมพันธ
สัญญากับพระเจ้าไดเ้ พียงเพราะพระเจ้าทรงยืน่ ใหเ้ รา  โดยความรัก
และเสรีภาพของพระองค์ พันธสัญญาเช่นนี้ถูกนำ�เสนอตั้งแต่
การสร้างมนุษยชาติทีเดียว ผลที่ตามมาคือ เราได้รับเชิญและ
สามารถตอบสนองการนำ�เสนอของพระเจ้าได้ด้วยความรัก
และความสมัครใจ ดังนั้น พันธสัญญาหนึ่งไม่สามารถเกิดขึ้น
โดยการกำ�หนด แต่ต้องเกิดจากการยอมรับโดยเสรีจากทั้งสอง
ฝ่าย
การเสนอของพระเจ้าด้วยข้อตกลงเช่นนั้น, พร้อมกับ
การยอมรับของประชากรของพระองค์ และความพยายามที่
จะทำ�ตามสัญญาซึ่งเกิดขึ้นต่อๆมา ประกอบกันเป็นเส้นด้าย
ทองคำ�ที่ร้อยเรียงประวัติศาสตร์การช่วยให้รอดพ้นในทุกยุค
สมัยเข้าดว้ ยกัน ซึง่ หมายถึงพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ 
เริ่มตั้งแต่ 2000 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงคริสตศักราชที่ 100 ทั้ง
ยังพบว่าทุกแห่งหนที่ประชากรซึ่งพระเจ้าทรงเลือกสรรเดิน
ทางไปพันธสัญญาก็ไปถึงที่นั่นด้วย
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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จงจำ�ไว้ว่า ข้อสังเกตเกี่ยวกับพันธสัญญานี้เป็นสิ่งสำ�คัญ
ในการทำ�ความเข้าใจพันธสัญญาเดิม ซึ่งเริ่มด้วยปัญจบรรพ
(Pentateuch-ภาษากรีก หมายถึงหนังสือ 5 ม้วนหรือเล่ม) ที่
เรียกอีกอย่างว่า โตราห์ (Torah- ภาษาฮีบรู หมายถึงกฎหมาย)  
จากนั้นก็เป็นหนังสือประเภทประวัติศาสตร์, หนังสือประเภท
ปรีชาญาณ (หรืองานเขียนต่างๆ)  และหนังสือประเภทประกาศก
ปัญจบรรพ (Pentateuch)
ในภาษากรีก คำ�อุปสรรค penta หมายถึง ห้า  (เช่นใน
คำ�ว่า เพนตากอน (Pentagon)  ในรัฐวอชิงตัน ดี.ซี.) จึงไม่ต้อง
แปลกใจที่มีหนังสือ 5 เล่มในหมวดนี้ ได้แก่ ปฐมกาล, อพยพ,
เลวีนิติ, กันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญัติ  หนังสือเหล่านี้เป็น
หัวใจของพระคัมภีร์ของชาวฮีบรู และเป็นมรดกที่ล้ำ�ค่าที่สุด
ของศาสนายิว
ปฐมกาล (Genesis) : เมื่อแรกเริ่ม (the beginnings)  
ในปัญจบรรพ เราค้นพบความทรงจำ�ที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งมีอยู่ตั้งแต่
วัยเด็กของคริสตชนชาวยิว ในบทแรกๆของหนังสือปฐมกาล
(1:1 - 11:26) มีเรื่องราวเก่าแก่มาก  ที่เราเรียกว่า “ดึกดำ�บรรพ์”
หรือ “ก่อนประวัติศาสตร์” โดยอ้างอิงกับช่วงเวลาก่อนมีการ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และเหตุน้จี ึงเป็นการยากที่จะบอก
ได้ว่า เหตุการณต์ ่างๆ (เชน่ การเนรมิตสร้าง, น้�ำ วินาศ, หอบาเบล)
เกิดขึ้นจริงหรือไม่ ถ้าไม่สามารถหาข้อเท็จจริงใดๆได้ นิทาน
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ทั้งหลายที่ถูกนำ�มาบันทึกไว้ในบทแรกๆของหนังสือปฐมกาล
มาจากคำ�บอกเล่าซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง
เป็นเวลายาวนานกว่าจะกลายเป็นงานเขียน พวกเราที่เป็น
คาทอลิกไม่ตีความเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ในหนังสือปฐม
กาล (บทที่ 1 - 11) ในลักษณะประวัติศาสตร์จริงๆ
เนื่ อ งจากการเขี ย นเรื่ อ งราวในหนั ง สื อ ปั ญ จบรรพให้
สมบูรณ์ใช้เวลานานต่อเนื่องจนถึงศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล
การเชื่อมต่อเรื่องราวที่แตกต่างกันของเหตุการณ์พิเศษหนึ่งให้
เป็นหนึ่งเดียวจึงเป็นความลำ�บาก  ผลที่ตามมาก็คือ ในหนังสือ
ปฐมกาลมีการเล่าเรื่องการสร้างโลก 2 ครั้ง (1:1-2:3, 2:4-3:24)  
น้�ำ วินาศ 2 ครัง้ โดยแบบทีห่ นึง่ กล่าวถึงการชว่ ยชีวติ สัตวท์ กุ ชนิด
อย่างละคู่ (6:19)  และอีกแบบมีการเรียกร้องให้ช่วยชีวิตสัตว์ที่
สะอาดชนิดละ 7 คู่ (ส่วนสัตว์ที่ไม่สะอาดชนิดละ 1 คู่ - ผู้แปล,
7:2-3)   แม้เราจะไม่พิจารณาเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้
แบบตรงตามตัวอักษร เราก็เชื่อว่าเรื่องทั้งหลายนั้นถ่ายทอด
ความจริงของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์
หลังบทแรกๆของหนังสือปฐมกาลราวกับมีม่านหล่น
ลงมาปิดฉากการเริ่มต้นเหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นของพระคัมภีร์
และเปิดไปสู่ยุคอัยกา ซึ่งอาจจะเริ่มประมาณศตวรรษที่ 19
ก่อนคริสตกาล อัยกาท่านหนึ่งเป็นภาพของบิดาคนหนึ่งของ
ครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งหรือเผ่าหนึ่ง ซึ่งรวมคนรับใช้หรือ
ทาสจำ�นวนมากมายที่ต้องดูแลฝูงสัตว์ขนาดใหญ่ ด้วยความ
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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จำ�เป็นที่จะต้องเลี้ยงอาหารและน้ำ�สัตว์เหล่านี้ วิถีชีวิตแบบ
เผ่าๆหนึ่งจึงเป็นแบบพเนจร
บุคคลตามประวัติศาสตร์คนแรกในพระคัมภีร์ที่เราพบ
เป็นหัวหน้าของครอบครัวแบบนี้ครอบครัวหนึ่งชื่อ อับราม  
ต่อมาได้ชื่อว่า  อับราฮัม และเขาคือคนที่พระเจ้าทรงเริ่มสร้าง
ความสัมพันธ์ที่เป็นพันธสัญญาด้วย ส่วนที่เหลือในหนังสือ
ปฐมกาลเกี่ยวกับอัยกา 4 รุ่น คืออับราฮัม, อิสอัค, เอซาว และ
ยาโคบ (ต่อมาถูกเรียกว่า อิสราเอล) รวมทั้งบุตรของยาโคบ 12
คน ซึ่งเป็นต้นตระกูลเผ่าต่างๆของอิสราเอล จุดที่น่าสนใจคือ
เรื่องของบุตรชายที่ยาโคบรักที่สุดคือ โยเซฟ ซึ่งอยู่ในตอนต่อ
มาของหนังสือเล่มนี้ ในตอนจบของหนังสือปฐมกาล โยเซฟ
พร้อมกับบิดา,พี่น้องและญาติมากมาย ดำ�เนินชีวิตอย่างสบาย
และอบอุ่นในเมืองโกเชนของประเทศอียิปต์
อพยพ (Exodus): เข้าสู่ (Enter, Cecil B. De Mille)  
ช่วงเวลาระหว่างการเขียนบรรทัดสุดท้ายของหนังสือปฐมกาล
กับการเริ่มเขียนหนังสือเล่มต่อมาคือ อพยพ นานถึง 400 ปี  
และสภาพความเป็นอยู่ของลูกหลานยาโคบต่างจากในหนังสือ
ปฐมกาลโดยสิ้นเชิง ในเล่มนี้ พวกเขาถูกเรียกว่าชาวอิสราเอล
เพราะทุกคนสืบเชื้อสายมาจากอิสราเอล (ยาโคบ) ประชากร
ชาวฮีบรูเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นผู้คุกคามความมั่นคงของอียิปต์ 
และตกอยู่ในฐานะทาสโดยแท้ ในแง่ความสำ�คัญอย่างต่อเนื่อง
หนังสืออพยพเป็นพระคัมภีร์เล่มหนึ่งในบรรดาพระคัมภีร์ที่
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สำ�คัญที่สุดของชาวฮีบรู
Exodus หมายถึง “การเดินทางออก” และหลังจากข้าม
ทะเลแดง ชาวอิสราเอลเดินทางผ่านทะเลทราย  จุดสำ�คัญของ
หนังสือคือ การพบปะของโมเสสกับพระเจ้าบนยอดเขาซีนาย  
ณ ที่นี้ พระเจ้าทรงมุ่งหมายกระทำ�พันธสัญญาที่สมบูรณ์  อัน
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับประชากรที่ถูกเลือกสรร
ด้วยความรักและการเคารพซึ่งกันและกันอย่างสมัครใจ นับแต่
ประชากรยอมตกลงรับข้อเสนอของพระเจ้า  พันธสัญญานี้รวม
ทั้ งข้ อเรี ย กร้ อ งในพันธสัญญาก็เป็นที่รู้จั ก ในฐานะกฎหมาย
(the laws) ควบคุมชนชาติอิสราเอล ทั้งด้านศาสนา สังคม และ
บ่อยครั้งเกี่ยวข้องกับการเมือง นานกว่าหนึ่งพันปี
เลวีนิติ (Leviticus) :กฎหมาย (The Law)  หนังสือเล่มที่
3 ในปัญจบรรพคือ เลวีนิติ   พิจารณากฎหมายบางเรื่องอย่าง
ละเอียดยิ่งขึ้นราวกับเป็นบทบัญญัติหนึ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นปกติ
ซึ่งผู้อ่านส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย ผลที่ตามมาคือ เลวีนิติ
ไม่ใช่ตัวเลือกอันดับแรกสำ�หรับการอ่านก่อนนอน แต่จำ�เป็น
อย่างยิ่ ง สำ � หรั บ ความเข้าใจแท้ จ ริ ง เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์
ยาวนานระหว่างประชากรกับพระเจ้าของพวกเขา
กันดารวิถี (Numbers): การสำ�รวจจำ�นวนประชากร
(Counting heads) กันดารวิถี มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Numbers”
โดยได้ความคิดจากการสำ�รวจสำ�มะโนประชากรสองครั้ง  ครั้ง
แรกในบทที่ 1 และครั้งที่ 2 ในบทที่ 26  หนังสือเล่มนี้เล่าเรื่อง
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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การเดินทางรอนแรมของชาวอิสราเอลในทะเลทรายแถบเทือก
เขาซีนาย และอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มเติมเรื่องเล่าที่ได้
เริ่มขึ้นในหนังสืออพยพ
เฉลยธรรมบัญญัติ (Deuteronomy) :กฎหมายฉบับ
ทีส่ อง (The second law) จุดใดก็ตามทีค่ ณ
ุ พบคำ�อุปสรรค deutero
ในพระคัมภีร์ มันหมายถึง ที่สอง ดังนั้น ในหนังสือเล่มสุดท้าย
ของปญ
ั จบรรพนี้ เราพบว่ามีการรวมเอาความคิดต่างๆมากมาย
ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่มารวมไว้ด้วย แต่มันถูกปรับปรุงต่างไป
จากเดิมมาก   กฎหมายถูกนำ�มาทบทวนอีกครั้ง   ครั้งนี้โมเสส
ได้นำ�มาบรรยายเป็นชุดๆและร้องขอให้ประชากรทำ�ตามพระ
สัญญาอย่างดี ในตอนจบของหนังสือมีการกล่าวถึงโมเสสได้
เห็นแผ่นดินตามพระสัญญาคือ คานาอัน และได้แต่งตั้งโยชูวา
เป็นผู้นำ�แทนตนเอง ทั้งยังกล่าวคำ�อำ�ลา (บทที่ 32-33)  และ
ลงจากเวทีพระคัมภีร์
หนังสือประเภทประวัติศาสตร์ (Historical Books)
โยชูวา (Joshua) :จุดสิ้นสุดการเดินทาง (Journey’s
end) บางคนกล่าวว่า  หนังสือโยชูวาเป็นหนังสือเล่มแรกที่อยู่
ในประเภทประวัติศาสตร์ ส่วนบางคนถือว่าหนังสือประเภท
ประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่หนังสือซามูเอลฉบับที่หนึ่ง อย่างไรก็ดี
โยชูวาเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้วยภาระ
หน้าที่อันยากลำ�บากทั้งหลาย หน้าที่สำ�คัญยิ่งสองประการ
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ของเขาคือ (1) นำ�ประชาชนชาวอิสราเอลไปยังแผน่ ดินพระสัญญา 
และเอาชนะอุปสรรคต่างๆในการเดินทาง (2) แบ่งแผ่นดินพระ
สัญญาทีไ่ ดค้ รอบครองใหมใ่ หเ้ ผ่าต่างๆ  พระเจ้าทรงเลือกผูน้ �ำ ที่
แตกต่างจากโมเสสอย่างมากเพื่อภารกิจที่จำ�เป็นเหล่านี้  โยชูวา
เป็นนักรบคนหนึ่งซึ่งเหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ์
ผู้วินิจฉัย (Judges) :แต่ไม่มีศาล (But no courts)  เมื่อ
เรานึกถึงผู้พิพากษา  โดยปกติจะคิดถึงคนที่สวมเสื้อคลุมชุดดำ�,
มือถือค้อน, เป็นประธานในห้องพิจารณาคดี  แต่ผู้วินิจฉัยเหล่า
นี้มีความสำ�คัญกว่าผู้พิพากษาทั้งหลาย พวกเขาเป็นผู้นำ�ที่ได้
รับการเจิม  บ่อยครั้งที่มีความเป็นนักรบ ซึ่งได้รับมอบหมายให้
นำ�พาประชาชนชาวอิสราเอลออกจากหลากหลายสถานการณ์
ที่ลำ�บาก หลังจากโยชูวาถึงแก่กรรมไม่มีใครมีอำ�นาจปกครอง
เผ่าต่างๆ  ขาดผู้นำ�หรือองค์กรปกครอง  
สิ่งที่เป็นอยู่ในช่วงนั้นคือ การรวมตัวอย่างหลวมๆของ
เผ่าอ่อนแอทั้งหลายซึ่งถูกเผ่าใกล้เคียงที่แข็งแรงกว่าทำ�ร้าย
เรื่อยๆ  การหมุนเวียนของการโจมตีและการรุกรานเป็นวิธีการ
ซึ่งพระเจ้าทำ�ให้ประชากรทั้งหลายกลับมาให้ความใส่ใจในพันธ
สัญญาที่พวกเขาได้ฝ่าฝืนอย่างรุนแรง อันเป็นความผิดซึ่งเกิด
ขึ้นบ่อยกว่าการกระทำ�อันเป็นการบูชาพระเจ้าเทียม ด้วยเหตุที่
ทำ�บาป การลงโทษจึงตามมา  การอยูใ่ นสถานการณห์ ลังชนฝา
มักนำ�ไปสู่การสำ�นึกผิดอย่างร้อนรนและการวอนขอความช่วย
เหลือ ความช่วยเหลือดังที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้มาในรูปผู้
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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วินิจฉัย ซึ่งช่วยขจัดปัญหา  (และเผ่าที่สร้างปัญหาด้วย) พร้อม
กับทำ�ให้ทุกสิ่งลงตัว ผู้วินิจฉัยที่เด่นกว่าคนอื่นคือ เดโบราห์  
แซมสัน  และซามูเอล
นางรูธ (Ruth) :ดนตรีบรรเลงสลับฉาก (An interlude)  
ในการบรรเลงคอนเสิร์ต หลังจากวงดุริยางค์บรรเลงบทเพลงที่
มีท่วงทำ�นองหนักหน่วงงามสง่าไปบ้างแล้ว อาจจัดให้มีดนตรี
บรรเลงสลับฉากซึง่ ใชบ้ ทเพลงสัน้ ๆ เรียบๆ แผว่ เบาสักเพลงหนึง่
เพื่ อ ให้ นั ก ดนตรี แ ละผู้ ฟั ง ได้ พั ก หนั ง สื อ ล้ำ � ค่าประกอบด้ ว ย
4 บท ซึ่งมีชื่อว่า  นางรูธ เหมือนดนตรีสลับฉาก มันเริ่มด้วย
ลักษณะที่คล้ายเทพนิยาย โดยขึ้นต้นว่า  “ครั้งหนึ่งในสมัยของ
ผู้วินิจฉัย...” (นรธ 1:1) ตรงข้ามกับหนังสือเล่มก่อนๆ  นางรูธ
เป็นหนังสืออ่านก่อนนอน เพราะเป็นเรื่องสั้นๆ ประกอบด้วย
นางเอกแท้จริงและพระเอกที่ดีกว่ามาตรฐาน
ซามูเอลฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สอง (Samuel One and
Two) เป็นไปได้ว่าเดิมทีหนังสือซามูเอลทั้ง 2 ฉบับคืองานเขียน
ชิ้นเดียว และอาจเข้าใจได้ว่าเป็นหนังสือในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
ครอบคลุ ม ยุ ค ของผู้วิ นิ จ ฉั ย และช่ ว งเวลาเข้าสู่ ร ะบบกษั ต ริ ย์   
ซามูเอลเองมีทั้งสองบทบาทคือ ผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายและประ
กาศกคนหนึ่ง   เมื่อได้ยินประชาชนร้องขอให้มีกษัตริย์ปกครอง
ซามูเอลเตือนพวกเขาว่า  พวกเขามีพระเจ้าเป็นกษัตริย์อยู่แล้ว  
และพวกเขาควรดำ�เนินชีวิตในความสัมพันธ์ตามคำ�สัญญากับ
กษัตริย์พระองค์นี้ภายใต้กฎหมายของพระองค์
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แท้จริงแล้วสิ่งที่ผู้นำ�ชาวอิสราเอลต้องการคือ บุคคลผู้
สามารถต่อต้านชนเผ่าใกล้เคียง ซึ่งเข้ามาทำ�ลายความสงบสุข
ตลอดเวลา  200 ปีในยุคผู้วินิจฉัย ซามูเอลเตือนว่าพวกเขาจะ
ต้องเสียใจกับการร้องขอนี้ อย่างไรก็ตาม ซามูเอลเจิมซาอูล
เป็นกษัตริย์พระองค์แรกของชนชาติอิสราเอล ซึ่งถือได้ว่าเป็น
รัชสมัยที่เริ่มต้นดีแต่จบอย่างเลวร้าย ส่งผลให้ซามูเอลต้อง
เดินทางไปเมืองเบธเลเฮมเพื่อเจิมลูกชายคนสุดท้องของเจสซี
เป็นกษัตริย์สืบต่อจากซาอูล  ดังนั้น กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
อิสราเอลพระนามว่าดาวิดจึงได้ครองราชย์ และจะได้รับการ
ยกย่องในประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอล ฐานะเป็นกษัตริย์
แห่งยุคทอง ส่วนที่เหลือต่อจากการเจิมกษัตริย์ดาวิดเป็นการ
บรรยายถึงพระราชกิจของพระองค์
พงศ์กษัตริย์ฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สอง (Kings: One
and Two) ประวัติศาสตร์ต่อเนื่องเพราะหนังสือเล่มนี้เริ่มต้น
ด้ ว ยคำ � ร่ำ � ลาของกษั ต ริ ย์ด าวิ ด และการสิ้ น พระชนม์ ทั้ ง ยั ง
ดำ�เนินต่อไปถึงการเจิมซาโลมอนบุตรคนหนึ่งของพระองค์เป็น
กษัตริย์องค์ต่อไป
พวกเราส่ ว นใหญ่ ค งได้ ท ราบถึ ง พระปรี ช าญาณและ
ความมั่งคั่งของกษัตริย์ซาโลมอน พระองค์ทรงยกระดับชาติ
อิสราเอลขึน้ สูย่ คุ ทีม่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ ในดินแดนแถบเมดิเตอรเ์ รเนียน
พระองค์ทรงก่อสร้างหลายสิ่งมาก แต่ต้นทุนมหาศาลสำ�หรับ
สิ่งเหล่านี้มาจากภาษีจำ�นวนมหาศาลและแรงงานซึ่งถูกเกณฑ์
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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มา ดังนั้น หลังจากกษัตริย์ซาโลมอนสิ้นพระชนม์ คณะตัวแทน
ประชาชนจึงได้มาเข้าเฝ้ากษัตริย์พระองค์ใหม่ผู้ทรงเป็นบุตร
ของซาโลมอนชื่อว่า เรโหโบอัม เพื่อขอการผ่อนปรน
หลั ง การปรึ ก ษากั บ ที่ ป รึ ก ษาของพระองค์ พระราชา
เรโหโบอัมทรงยอมรับคำ�แนะนำ�ที่น่าจะเลวร้ายที่สุดเท่าที่มีใน
พระคัมภีร์ไปใช้ตอบประชาชนว่า ถ้าพวกเขารู้สึกว่าชีวิตในสมัย
พระบิดาของพระองค์ยากลำ�บาก แท้จริงแล้วพวกเขายังไม่ได้
พบกับความยากลำ�บากเลย  ต่อจากนั้นชาวอิสราเอล 10 เผ่า
ต่างปรึกษาในเผ่าของตนเองเล็กน้อยก่อนจะถามกันว่า “ใคร
ต้องการกษัตริย์พระองค์นี้บ้าง?” แล้วพวกเขาได้แยกตัวออก
ไปตั้งอาณาจักรหนึ่งของพวกเขาเองทางเหนือในทันที  ต่อจาก
นี้เหลือเพียง 2 เผ่าคือ อิสราเอลทางตอนเหนือและยูดาห์ทาง
ตอนใต้  
ส่วนที่เหลือของหนังสือพงศ์กษัตริย์บันทึกเรื่องราวใน
ยุคของสองเผ่าและการล่มสลายของทั้งสองเผ่า มหาอำ�นาจ
อัสซีเรียได้เข้าครอบครองอิสราเอลในปี 721 ก.ค.ศ. ประชากร
ส่วนใหญถ่ กู กวาดตอ้ นไปอยูใ่ นสว่ นต่างๆของอาณาจักรอัสซีเรีย
ที่กว้างใหญ่  และไม่เคยกลับมารวมเป็นเผ่าต่างๆได้อีกเลย ดัง
นั้น จึงเป็นที่รู้จักในฐานะสิบเผ่าที่สูญหายไป  ส่วนยูดาห์ยังคง
อยู่ต่อมาอีกประมาณ 150 ปี  เพียงเพื่อจะตกไปอยู่ในมือของ
มหาอำ�นาจรายใหม่คือ บาบิโลน   และชาวยูดาห์ส่วนใหญ่ถูก
ขับไล่ไปในถิ่นเนรเทศเป็นเวลา  80 ปี  ถือเป็นการสิ้นสุดระบบ
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กษัตริย์
พงศาวดาร (Chronicles) :ทบทวนอีกครั้ง (One More
time) หนังสือพงศาวดารสรุปเรือ่ งราวสำ�คัญในหนังสือพงศ์กษัตริยท์ ี่
คุณเพิ่งอ่านไป หนังสือพงศาวดารทั้งสองเล่มนั้นเกิดมาจาก
แหล่ ง เดี ย วกั น กั บ หนั ง สื อ อี ก สองเล่ ม ถั ด ไปคื อ เอสราและ
เนหะมี ย์ ผู้ เขี ย นพงศาวดารย่ น ย่ อ เรื่ อ งราวที่ ค่ อ นข้างเป็ น
นิยายประวัตศิ าสตร์ และเพิม่ เทววิทยาเล็กน้อย อีกทัง้ รวมเรือ่ ง
การถูกเนรเทศไว้ในตอนจบ
เอสราและเนหะมีย์ (Ezra and Nehemiah)   หนังสือ
พงศาวดารเตรียมเราให้พร้อมสำ�หรับการศึกษาประวัติศาสตร์
ยิวหลังจากถูกเนรเทศ  และนำ�เราไปสูเ่ รือ่ งของเอสราและเนหะมีย์
โดยตรง ซึ่งจะให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกลับสู่แผ่นดินยูดาห์
หลังการถูกเนรเทศในบาบิโลน รวมทั้งการสร้างบ้านเกิดของ
พวกเขาขึ้นใหม่  ถึงตอนนี้ลักษณะเฉพาะของทุกเผ่าเลอะเลือน
ไปหรือสูญหายไปแล้วยกเว้นเผ่ายูดาห์   และลูกหลานของชาว
อิสราเอลจึงเป็นที่รู้จักด้วยชื่อของเผ่าหนึ่งเผ่าคือ ยิว
โทบิต ยูดิธ และเอสเธอร์ (Tobit, Judith and Ester)
:การเล่าแบบนวนิยาย (A novel approach) ถึงจุดนี้เราพบกับ
เรื่องที่เป็นเหมือนการแสดงสลับฉากอีกอันหนึ่ง ซึ่งเป็นหนังสือ
อ่านเล่มเล็กๆ เนื้อหาเบาๆ และการหยุดพักจากประวัติศาสตร์
ที่น่าระทมทุกข์ทั้งหมดนี้ การสลับฉากนี้เข้ามาในรูปนวนิยาย
เชิงประวัติศาสตร์สั้นๆ 3 เล่ม คือ โทบิต ยูดิธ และเอสเธอร์
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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แต่ละฉบับจะมีจุดที่น่าสนใจในแบบเฉพาะตน และเหมาะกับ
การอ่านก่อนนอน แต่ถ้าคุณต้องการค้นคว้าเกี่ยวกับเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ คุณสามารถข้ามไปอ่านเล่มท้ายของส่วนนี้ได้
มัคคาบีฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สอง (First and Second
Maccabees) :ค้อนทุบ (The hammer strikes)  หนังสือสองเล่ม
นี้เหมือนถูกเตรียมไว้สำ�หรับเหตุการณ์ในอนาคต ในหนังสือ
มัคคาบีฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สอง ผู้เขียนพระคัมภีร์ได้ปล่อย
เรื่องราวในช่วงสามศตวรรษให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจแสดงความ
คิดใดๆ แต่นำ�ความสนใจของเราไปสู่ช่วงเวลาที่ไม่ห่างไกล
จากสมัยพระเยซูเจ้านักคือ ช่วงสองศตวรรษก่อนคริสตกาล  
ในหนั ง สื อ ทั้ ง สองกล่าวถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ ช าวยิ ว ต้ อ งเผชิ ญ กั บ
ความพยายามที่จะลดความสำ�คัญหรือกำ�จัดวัฒนธรรมของ
ชาวยิว และเอาขนบธรรมเนียมของกรีกซึ่งเป็นที่นิยมในแถบ
เมดิเตอร์เรเนียนตอนนั้นเข้ามาแทนที่ แม้แต่วิหารอันเป็นที่รัก
ยิ่งก็ถูกดูหมิ่น
เนือ้ หาทัง้ หมดบรรยายความพยายามของยูดาส มัคคาบี
(ความหมายของชื่อนี้คือค้อน) และน้องชายทั้งสอง ที่จะเอา
เสรีภาพทางศาสนาและการเมืองกลับคืนมา  ความสำ�เร็จสูงสุด
ของพวกเขาอยู่ที่การถวายวิหารแด่พระเจ้าอย่างสง่างามใน
งานฉลองแสงสว่าง ซึ่งปัจจุบันเรียกงานฉลองนี้ว่า  ฮันนุกกาห์ 
(Hanukkah)
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หนังสือประเภทปรีชาญาณ (Wisdom Books)
หนังสือปรีชาญาณทัง้ หลายมีรปู แบบเหมือนกับวรรณคดี
แบบหนึ่งในซีกโลกตะวันออกใกล้ ช่วงก่อนและหลังสมัยพระ
เยซูเจ้าไม่กี่ศตวรรษ ในหนังสือเหล่านี้ ปรีชาญาณมักถูกนำ�ไป
ใช้เป็นประโยชน์และถูกเปรียบเทียบเป็นบุคคล ซึ่งทำ�ให้เกิด
การกล่าวถึงอย่างชัดเจนในฐานะบุคคลที่มีชีวิต  หนังสือเหล่านี้
บางเล่มเป็นวรรณคดีประเภทปรีชาญาณอย่างแท้จริงคือ โยบ  
สุภาษิต  ปัญญาจารย์  บุตรสิรา  แน่นอนรวมถึงหนังสือปรีชาญาณ (น่าจะเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายที่ช่วยให้ประมวลกฎหมาย
ในพันธสัญญาเดิมสมบูรณ์  ถูกเขียนขึ้นประมาณ 100 ปีก่อน
คริสตกาล ที่อเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์)
หนั ง สื อ แต่ ล ะเล่ ม มี วิ ธี เข้าสู่ หั ว ข้ อ เรื่ อ งด้ ว ยมุ ม มองที่
แตกต่างกัน โยบเริม่ ดว้ ยการครุน่ คิดถึงความลึกลับเกีย่ วกับสาเหตุ
ที่ทำ�ให้คนดีต้องทรมาน สุภาษิตรวบรวมความจริงที่ไม่ต้อง
พิ สู จ น์ ม าเป็ น มาตรฐานสำ � หรั บ การปฏิ บั ติ อ ย่างมี ศี ล ธรรม
ปั ญ ญาจารย์ ค ร่ำ � ครวญถึ ง ความไม่ สำ � คั ญ ของทุ ก สิ่ ง ที่ ไ ม่ ใช่
พระเจ้า โดยสรุปว่ามีเพียงพระเจ้าคงอยู่ตลอดไป สิ่งอื่นๆล้วน
เป็นอยู่ชั่วครู่  บุตรสิรารวบรวมเอาความชาญฉลาดในอดีตมา
สรุปไว้ หนังสือปรีชาญาณมีลลี าการเขียนทีไ่ หลลืน่ ไพเราะ เพือ่
ให้ชาวยิวมีความหวังในอมตภาพของวิญญาณ และข้อความที่
จูงใจให้เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายมากที่สุดพบในหลายตอน
ของพันธสัญญาเดิม (ปชญ 3-5)
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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เพลงซาโลมอนและเพลงสดุดี เปน็ การสือ่ สาระในลักษณะ
ที่ไม่ใช่วรรณคดีปรีชาญาณ เล่มแรกเป็นบทกวีแบบมหากาพย์
เกี่ยวกับความรัก  เป็นการสรรเสริญความรักในอุดมคติระหว่าง
หญิงและชาย ซึ่งถูกมองเป็นนิทานเรื่องหนึ่งสำ�หรับสอนเรื่อง
ความรักระหว่างพระเจ้ากับชาวอิสราเอล
ส่วนเพลงสดุดีทำ�ให้เรารู้สึกว่าได้เข้าไปสู่หมวดบทกวีใน
หอ้ งสมุด  และเรายังไดพ้ บกับงานเขียนเพือ่ พิธกี รรม เพราะเพลง
สดุดีมากมายเป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่ถูกแต่งเมื่อห้าร้อย
กว่าปีก่อนมีการเรียบเรียงเป็นหนังสือ บทเพลงทั้งหลายถูกใช้
ขับร้องในวิหารเพื่อแสดงความรู้สึกต่างๆตั้งแต่สรรเสริญและ
ขอบพระคุณ จนถึงเศร้าโศก, เสียใจ และสำ�นึกผิด มีการพูด
กันว่าถ้าหนังสือในพันธสัญญาเดิมสูญหายไปทั้งหมด เหลือ
เพียงเพลงสดุดี เรายังพอทราบประวัติศาสตร์ที่สำ�คัญและเรื่อง
ราวของพระเจ้า  (เทววิทยา) ในช่วงเวลา  2,000 ปีนั้นได้เกือบ
ทัง้ หมด ตัวอย่างเชน่ ในบทสดุดที ่ี 137 ชาวอิสราเอลในดินแดน
เนรเทศร้องคร่ำ�ครวญว่า  “พวกเรานั่งและร่ำ�ไห้อยู่ริมฝั่งน้ำ�แห่ง
บาบิโลนและระลึกถึงศิโยน พวกเราแขวนพิณใหญ่ของเราไว้
บนต้นหลิวริมฝั่งน้ำ�...พวกเขาจะร้องเพลงของพระยาห์เวห์ได้
อย่างไรบนผืนดินของชนต่างด้าว” ช่างขมขื่นและสิ้นหวังเสียนี่
กระไร! อ้า แต่ยังมีหวัง
ในเวลานี้แม้เส้นด้ายทองคำ�จะถูกซ่อนไว้ แต่ไม่ได้ขาด
หายไป พระเจ้ายังคงซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาของพระองค์  และ
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ทรงให้ความหวังเล็กน้อยกับประชากรที่เศร้าใจอย่างที่สุดของ
พระองค์   ด้วยเหตุนั้น บัดนี้เราจึงได้เข้าสู่ส่วนของห้องสมุดใน
หมวดที่เรียกกันว่า ประกาศก
หนังสือประเภทประกาศก (Prophetic Books)
พระคัมภีร์ที่ทันสมัยในปัจจุบันส่วนใหญ่จัดกลุ่มหนังสือ
ประเภทประกาศกในตอนท้ายของพระคัมภีร์ฉบับภาษาฮีบรู
โดยแบ่งเป็นกลุ่ม “ประกาศกใหญ่” และ “ประกาศกน้อย” “ประ
กาศกใหญ่” คือ อิสยาห์ เยเรมีย์ เอเสเคียล ดาเนียล ถูกจัดไว้
เป็นอันดับแรก ที่เรียกว่าใหญ่ ไม่ใช่เพราะถ้อยคำ�ของพวกท่าน
สำ�คัญกว่า แต่ด้วยเหตุผลง่ายๆคือ ปริมาณถ้อยคำ�มากกว่า   
ส่วนหนังสือประกาศกโฮเชยาจนถึงมาลาคี ซึ่งเป็นงานเขียน
ของประกาศกน้อยสิบสององค์มีถ้อยคำ�น้อยกว่า เป็นเล่มๆ
เรียงต่อกันไป
บทบาทสำ�คัญของบรรดาประกาศกไม่ใช่การพยากรณ์
อนาคต แต่คือ “การพูดเพื่อพระเจ้า” เกี่ยวกับเรื่องราวในเวลา
นัน้ โดยทัว่ ไปพวกเขาเปน็ บุคคลทีพ่ ระเจ้าทรงเรียกมาเพือ่ เตือน
ชาวอิสราเอลให้ปฏิบัติตามข้อตกลงในพันธสัญญา บ่อยครั้ง
เป็นการเตือนให้ทราบว่า ถ้าสภาพการณ์ในปัจจุบันยังคงอยู่ไป
เรื่อยๆ จะมีผลร้ายตามมา
ดังนั้น จึงมีประกาศกทั้งหลายเกิดขึ้นในสถานการณ์เช่น
นั้นหลายยุคหลายแห่ง เพื่อทำ�งานนี้ เพราะมันเป็นสิ่งสำ�คัญ
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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อย่างเช่นที่กล่าวถึงในเยเรมีย์ซึ่งสัมพันธ์กับเหตุการณ์ต่างๆ
ก่อนการเนรเทศดังที่บันทึกไว้ใน 2พกษ 25 และ 2พศด 36
ประกาศกทุ ก คนมี บุ ค ลิ ก ที่ เ หมาะสมกั บ ยุ ค ของตน
ถ้อยคำ�อันเป็นข่าวสารดั้งเดิมของท่านกับประชากรของพระเจ้า
เกีย่ วข้องกับเหตุการณใ์ นยุคนัน้ โดยเฉพาะ เมือ่ ตอ้ งตีความหนังสือ
ประเภทประกาศกเพือ่ ประโยชนข์ องเรา  กอ่ นอืน่ เราจึงควรเรียนรู้
จุดประสงค์แรกเริม่ ของข่าวสารนัน้ หมายความว่าอะไรเปน็ ปญ
ั หา
ในยุคของท่านซึ่งท่านต้องการพูดถึง
เยเรมีย์ ประกาศกผู้ยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาใกล้ถูกเนรเทศ
ได้ เ ตื อ นซ้ำ � แล้ ว ซ้ำ � เล่าถึ ง ความเดื อ ดร้ อ นที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น เพราะ
ความล้มเหลวในการกลับไปหาพระเจ้าและพันธสัญญาของ
พระองค์ เยเรมียเ์ หมือนประกาศกหลายๆท่านยุคก่อนและหลัง
ท่าน คือต้องพบกับการดูถูกและการมองข้าม ปกติแล้วการ
เรียกให้เป็นประกาศกก็เป็นการเรียกตัวมารับการทดลองและ
ความยากลำ�บาก
แต่ เ มื่ อ ประชากรของพระเจ้าได้ รั บ ผลที่ น่ากลั ว แล้ ว
บรรดาประกาศกยังเป็นผู้สื่อข่าวสารที่ให้ความหวัง ในภาวะที่
ถูกเนรเทศและตระกูลที่มีอำ�นาจของดาวิดถูกโค่นล้ม เยเรมีย์
ประกาศว่า “พระยาห์เวห์ตรัสว่า ดูซิ วันเวลาจะมาถึง เมื่อเรา
จะตั้งหน่อชอบธรรมให้แก่กษัตริย์ดาวิด เขาจะครองราชย์เป็น
กษัตริย์และมีปรีชาเขาจะทำ�ให้ความถูกต้องและความยุติธรรม
เกิดขึ้นในแผ่นดิน” (ยรม 23:5)
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บุ ค คลที่ พู ด ถึ ง เส้ น ด้ายอั น เป็ น ความหวั ง ของชาว
อิสราเอลในภาวะที่ถูกเนรเทศได้หนักแน่นที่สุดคือ เอเสเคียล
ผู้ได้กลายเป็นประกาศกคนหนึ่งในนครบาบิโลน แม้คำ�พูดใน
บทต้นๆของหนังสือเอเสเคียลจะตำ�หนิชาวอิสราเอลที่ละเมิด
พระบัญญัติมากมาย แต่ตอนใกล้จบให้ภาพความรอดพ้นใน
พันธสัญญาใหม่ได้อย่างชัดเจน ท่านพูดปลอบโยนด้วยเรื่อง
การกลับสู่แผ่นดินพระสัญญาอย่างมหัศจรรย์
เหตุการณจ์ ะเกิดขึน้ ไดอ้ ย่างไร? ใครจะเปน็ หนอ่ ชอบธรรม
นี้? มโนภาพนั้นยังคงมืดมัวและบรรยายได้อย่างไม่ชัดเจนใน
ช่วงนี้ แตเ่ มือ่ ชาวอิสราเอลพน้ จากความเปน็ ทาส และเริม่ รวมตัว
กันใหม่  ก็จะมีการครุ่นคิดเกี่ยวกับ “หน่อชอบธรรมของดาวิด”
(23:5) มากขึ้นต่อไป
ในเวลาที่ชาวอิสราเอลได้กลับสู่แผ่นดินพระสัญญา ก็
มีการพรรณาที่ให้ความสนใจไปยังบุคคลผู้นี้ยิ่งขึ้นว่า เพื่อสืบ
บัลลังก์ต่อจากดาวิด เขาจะต้องเป็นกษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ดี
และมีอำ�นาจมากเหมือนดาวิด เขาควรมาจากเผ่าของดาวิดคือ
ยูดาห์  และบ้านเกิดของดาวิดคือ เบธเลเฮม   อีกทั้งเขาน่าจะ
ได้รับมอบภารกิจของสมณะ, ประกาศก และกษัตริย์ของชาว
อิสราเอล โดยได้รับการเจิมด้วยน้ำ�มันศักดิ์สิทธิ์   คำ�ที่หมายถึง
ผู้ได้รับการเจิมในภาษาฮีบรูคือ เมสสิยาห์  (Messiah) ส่วนใน
ภาษากรีกสมัยพระเยซูเจ้าใช้คำ�ว่า คริสตอส (Christos)
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1. พันธสัญญาหนึง่ คืออะไร และความสัมพันธต์ ามพันธสัญญา
ของเรากับพระเจ้าเป็นอย่างไร?
2. คุ ณ คิ ด ว่าอะไรจะทำ � ให้ พั น ธสั ญ ญาของคุ ณ กั บ พระเจ้า
สมบูรณ์ขึ้น?
3. จงบรรยายถึ ง เส้ น ด้ายที่ ผู ก โยงเรื่ อ งราวทั้ ง หมดของ
หนังสือสี่สิบหกเล่มในพันธสัญญาเดิมเข้าด้วยกัน
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บทที่ 3
พันธสัญญาใหม่
ตอนนี้เราเข้าสู่หมวดหนึ่งของห้องสมุดที่เรียกว่า  หมวด
พันธสัญญาใหมห่ รือพระคัมภีรข์ องคริสตชน และเสน้ ด้ายทองคำ�
ยังคงพุ่งต่อไป โดยเราสามารถเห็นได้ง่ายๆในตอนเริ่มต้นของ
พระวรสารตามคำ�บอกเล่าของมัทธิว ซึ่งเราพบกับรูปแบบหนึ่ง
ของการลำ�ดับพระวงศ์อย่างยืดยาวตามแบบที่พระคัมภีร์ชอบ
นำ�มากล่าว และพระคัมภีร์เล่มหนึ่งพูดถึงการลำ�ดับวงศ์ตระกูล
หลายครั้ง มัทธิวซึ่งเป็นผู้เดียวที่เขียนลำ�ดับพระวงศ์ของพระ
เยซูเจ้า ต้องการเขียนพระวรสารเพื่อกลุ่มคริสตชนที่ส่วนใหญ่
เป็นผู้เปลี่ยนใจมาจากศาสนายิว โดยเริ่มเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับ
พระเยซู เจ้าด้ ว ยประโยคแรกในบทแรกของเขาว่า “หนั ง สื อ
ลำ�ดับพระวงศ์ของพระเยซูคริสตเจ้า โอรสของกษัตริย์ดาวิด
ผู้ทรงสืบตระกูลจากอับราฮัม”
ในบทเริม่ ตน้ บทเดียวมัทธิวไดแ้ สดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้า
ทรงเป็นพระคริสตเจ้า  (Christ, Christos) หรือ พระเมสสิยาห์ 
(Messiah) ทั้งยังจัดพระองค์ไว้ในระดับเดียวกับบรรดาบุคคล
ที่ดีกว่าคนอื่นๆซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำ�พันธสัญญาด้วยได้
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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แก่  อับรมฮัม, ดาวิด แต่ทำ�ไมไม่กล่าวถึงโมเสส? ในช่วงถัด
มาเล็กน้อยจะเกิดความชัดเจนว่า มัทธิวต้องการให้ผู้ฟังของ
เขาเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าเป็นเหมือนโมเสสคนใหม่  ดังนั้น จึงมี
มัทธิวคนเดียวที่เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าได้รับการช่วยให้รอด ขณะ
ที่ทารกคนอื่นซึ่งมีอายุใกล้เคียงพระองค์ถูกฆ่า เหมือนโมเสสที่
รอดชีวิต ขณะที่เด็กชาวยิวอื่นๆในรุ่นเดียวกันเสียชีวิตทั้งหมด
และมั ท ธิ ว เท่านั้ น ที่ ร ายงานเรื่ อ งครอบครั ว ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อ พยพ
ไปประเทศอียิปต์ แล้วพระเยซูเจ้าจะทรงออกมาจากที่นั่นใน
ลักษณะเดียวกับโมเสส ในพระวรสารฉบับของมัทธิวฉบับเดียว
ระบุว่าการเทศนาอันเลื่องลือที่สุดของพระเยซูเจ้าบนเนินเขา
หรือบนภูเขา เป็นการอธิบายข้อเรียกร้องต่างๆในพันธสัญญา
เพื่อให้เข้าใจลึกซึ้ง และแผ่กว้างเช่นโมเสสได้ทำ�บนภูเขาซีนาย  
เพียงแต่ครั้งนี้พระเยซูเจ้าทรงกระทำ�ด้วยอำ�นาจของพระองค์
เอง  ด้วยเหตุนั้นจึงเป็นการทำ�ให้พระองค์เท่าเทียมพระเจ้า  
วิธีเล่าเรื่องบรรพบุรุษของพระเยซูเจ้าของมัทธิวดูไม่
เป็นธรรมชาตินักดังนี้ “ลำ�ดับพระวงศ์จากอับราฮัมถึงกษัตริย์
ดาวิดมีสิบสี่ชั่วคน  นับจากกษัตริย์ดาวิดถึงสมัยที่ถูกกวาดต้อน
เป็นเชลยไปกรุงบาบิโลนมีอีกสิบสี่ชั่วคน และนับจากสมัยที่
ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลนถึงพระเยซูเจ้ามีอีกสิบ
สี่ชั่วคน” (มธ 1:17)   พระเยซูเจ้าประสูติที่เบธเลเฮมเมืองของ
กษัตริย์ดาวิด และนี่เป็นข้อเท็จจริงที่มัทธิวกล่าวย้ำ�ถึงห้าครั้ง
ไม่มีสิ่งใดต้องสงสัยในเรื่องบรรพบุรุษของพระเยซูเจ้าเลย และ
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ตามคำ�บอกเล่าของมัทธิว พระเยซูเจ้าคือผู้ได้รับการเจิม, พระ
คริสตเจ้า, พระเมสสิยาห์, โอรสของกษัตริย์ดาวิด, บุคคลซึ่ง
ทำ�ให้พระสัญญาที่ทำ�กับกษัตริย์ผ้ยู ่งิ ใหญ่บรรลุผล อีกทั้งตลอด
พระวรสารของมัทธิวพูดถึงพระอาณาจักรเหมือนกับเป็นใจ
ความสำ�คัญ ซึ่งแสดงให้เห็นโดยอ้างถึงพระคัมภีร์ของชาวฮีบรู
หลายต่อหลายครั้ง ที่กล่าวว่า ราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดจะ
สืบทอดตอ่ ไปชัว่ กาลนาน พระเยซูเจ้าจะเปน็ กษัตริยแ์ หง่ กษัตริย์
ทั้งหลาย ในอาณาจักรนิรันดร บรรดาผู้ที่ทำ�สัญญากับพระองค์
และพระบิดาของพระองค์จะอาศัยอยู่ตลอดไป พระสัญญา
สำ�เร็จลุล่วงไปคือข้อเท็จจริงจากพระวรสาร
แม้ พ ระวรสารของมั ท ธิ ว จะได้ รั บ ข้ อ สั ง เกตพิ เ ศษไป
แล้ว แต่ยังมีหนังสืออย่างนั้นอีกสามเล่มในห้องสมุดนี้ที่เป็น
พระคัมภีร์ด้วยได้แก่ มาระโก  ลูกา  และยอห์น  การอ่านพระ
คัมภีร์ทั้งสี่เล่มทำ�ให้เราได้มีมุมมองเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าสี่แบบ
และเห็นสี่แนวทางที่ใช้การประกาศพระวรสาร (ข่าวดี) ซึ่งก็คือ
พระเมสสิยาห์ได้เสด็จมาแล้ว พร้อมกับความรอดพ้นสำ�หรับผู้
ที่ดำ�เนินชีวิตตามพันธสัญญาที่ทำ�กับพระองค์ เส้นด้ายทองคำ�
เปล่งแสงเล็กน้อยในชั่วขณะที่พระเยซูเจ้าทรงเชิญบรรดาศิษย์
ผู้ร่วมพันธกิจของพระองค์ให้ทานอาหารค่ำ�มื้อสุดท้าย ตอน
ใกล้จบงานเลี้ยงอาหารค่ำ� พระองค์ทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นของ
พระองค์  ทรงมองพวกเขาเขาด้วยความรักและทรงประกาศว่า 
“ถ้วยนี้เป็นพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราที่หลั่งเพื่อท่านทั้ง
หลาย” (ลก 22:20)
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และแม้ว่าเส้นด้ายทองคำ�ทั้งหมดยังไม่ได้พุ่งออกจาก
หลอดด้าย บรรดาศิษย์ที่ติดตามพระเยซูเจ้าก็แยกย้ายกันไป
ทั่วแถบเมดิเตอร์เรเนียน  ธรรมทูตที่สำ�คัญทั้งหลายเช่น เปาโล
ทำ�งานอย่างทุ่มเทเพื่อให้ชุมชนคริสตชนซึ่งกำ�ลังเติบโตซื่อสัตย์
ต่อพันธสัญญาใหม่นี้ และภารกิจนี้ไม่ง่ายเลยสำ�หรับสังคมใน
ศตวรรษแรก เพราะไม่มีการคมนาคมที่รวดเร็วและขาดการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผลที่ตามมาคือ มีการเขียนจดหมาย
แพร่สะพัดทั่วไป จดหมายบางฉบับถูกเก็บรักษาไว้เพื่อเราใน
ห้องสมุดพระคัมภีร์   เปาโล, ยอห์น, ยากอบ, ยูดา  และอีก
หลายท่าน ก็เขียนจดหมายถึงพระศาสนจักรเกิดใหม่ทั้งหลาย
เพื่ออธิบาย ขยายความ ตำ�หนิ ส่งเสริม และแผ้วถางทาง
สำ�หรับการแพร่ไปของเส้นด้ายทองคำ�สู่ประสบการณ์ใหม่ซึ่ง
จะนำ�เส้นด้ายนี้ไปทั่วโลกในที่สุด
เส้นด้ายทองคำ�สิ้นสุดที่ไหน? แน่นอนมันมีจุดหมาย
ปลายทางเดียวกันกับเรานั่นคือสวรรค์ สถานที่ซึ่งเราจะอาศัย
อยู่ตลอดไปตามพันธสัญญาที่ได้ทำ�กับพระเจ้าของเรา และ
หนังสือเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์เรืองรองด้วยแสงจากสวรรค์  
สิ่งที่สะท้อนแสงนั้นคือ ภาพนิมิตที่เปิดเผยให้เห็นเหตุการณ์
อนาคตในหนังสือวิวรณ์ ซึ่งเกิดจากการใช้ถ้อยคำ�อันซ่อนเร้น
ความจริงและแสดงให้เห็นเป็นนัย  โดยภาพที่เห็นเหล่านี้บางที
ดูน่าเศร้า บางทีดูน่างงงวย แต่ในที่สุดก็สงบนิ่งที่พระบัลลังก์
ของพระเจ้า
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พระวรสารทั้งสี่
พระวรสารทั้งหลายถูกเขียนขึ้นได้อย่างไร?
เนื่องจากพระวรสารถูกเขียนขึ้นเพื่อบรรดาคริสตชน
เราจึงต้องเริ่มด้วยเหตุการณ์ที่เป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์
ศาสนาคริสต์และความเชื่อในศาสนาคริสต์ คือการเสด็จกลับ
คืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า  ถ้าการใช้คำ�พูดบอกความรู้สึก
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นว่า  “มันทำ�ให้พวกเขารู้สึกอัศจรรย์ใจ”
เป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว มันก็ควรจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นกับ
บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าที่ได้เห็นพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืน
พระชนมชีพ แลว้ จึงเริม่ คิดไดว้ ่าแทจ้ ริงนัน้ ชายทีด่ ลู กึ ลับมีเสนห่ ์ผู้
นั้นคือใครทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ในช่วงเวลาเดียวกับการกลับคืนพระชนมชีพของพระ
เยซูเจ้า ศิษย์คนอื่นๆน่าจะมารวมกลุ่มเพื่อรำ�ลึกและพูดคุย
เรื่ อ งราวของพระองค์ อี ก ครั้ ง คนป่ ว ยน่าจะย้ อ นรำ � ลึ ก อดี ต
ด้วยความรักพระองค์มากขึ้น คนบาปอื่นๆก็คงคิดถึงช่วงเวลา
ที่ พ ระองค์ ท รงช่ ว ยให้ พ้ น จากความทุ ก ข์ ย ากอื่ น เช่ น กั น คน
เหล่านั้นซึ่งน่าจะมาถกเถียงกันอย่างเปิดเผยควรจะนึกถึงสิ่ง
ที่เหมาะสมกับความจำ�เป็นของพวกเขา  ถ้าคุณหิว คุณน่าจะ
นึ ก ถึ ง ขนมปั ง ถ้าคุ ณ กำ � ลั ง ถู ก กดขี่ ใ ห้ ต กต่ำ � คุ ณ น่าจะนึ ก ถึ ง
ความสุขแท้จริงและเรื่องราวของเศรษฐีกับลาซารัส
พระศาสนจั ก รที่ ก รุ ง เยรู ซ าเล็ ม อาจจะเน้ น เรื่ อ งการ
ทำ � ความสะอาดวิ ห ารอย่างหมดจด และไม่ จ ดจำ � การเสด็ จ
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ของพระเยซูเจ้าไปในหมู่ชนต่างศาสนา ในแคว้นกาลิลีพระ
ศาสนจักรอาจเน้นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณทะเลสาบและพูด
เรื่องพิธีล้างของพระเยซูเจ้าที่ลงมาในแคว้นยูเดีย
โดยสรุปเท่านั้น เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าอาจ
เกิดจากการพูดคุยกันในกลุ่มที่มาร่วมทำ�พิธีบิปัง (Eucharist)  
แล้ ว ค่ อ ยๆมี ก ารรวบรวมเรื่ อ งราวต่างๆที่ ถู ก นำ � มาเล่าด้ ว ย
หลายสำ�นวนภาษาเป็นเวลาหลายปี ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์พบ
ว่า การจำ�แบบชาวบ้านทำ�ให้เรื่องราวที่แยกจากกันเป็นหมวด
หมูต่ ่างๆคงอยูเ่ ปน็ กลุม่ ไดด้ ที ส่ี ดุ ตัวอย่างเชน่ การพูดโดยทัว่ ไป
ถูกแยกออกจากสถานการณ์พิเศษอื่นๆ หรือเรื่องราวทั้งหลาย
ที่เป็นต้นเหตุของคำ�พูดที่ลึกซึ้ง (เช่น “ของของซีซาร์  จงคืนให้
ซีซาร์ และของของพระเจ้าก็จงคืนให้พระเจ้าเถิด” - มก 12:1317) หรือทักษะการเล่าเรื่องต่างๆที่เกือบจะไม่มีคำ�พูดใดๆของ
พระเยซูเจ้า แต่ให้รายละเอียดที่น่าตื่นเต้นโดยมีเรื่องมหัศจรรย์
เปน็ หลัก (เชน่ พายุในทะเลสาบ - มก 4:35-41)   เรือ่ งทีเ่ ป็น
หมวดหมู่ทั้งหลายมีคนนำ�มาเล่าในรูปแบบที่ง่ายแก่การจดจำ�  
เมื่อเวลาผ่านไป หมวดหมู่ที่ถูกแบ่งแยกเหล่านี้น่าจะได้รับการ
ปรับปรุงให้เรียบร้อยเหมือนก้อนหินต่างๆที่ได้รับการขัดถูทุก
วันจนเรียบลื่นด้วยกระแสน้ำ�
เมื่อนักเทศน์ของศาสนาคริสต์รุ่นแรกออกเดินทาง ยัง
ไม่มีเทปบันทึกเสียงและเครื่องฉายภาพยนตร์ พวกเขาประกาศ
จุ ด ประสงค์ ข องพระเยซู เจ้าด้ ว ยถ้ อ ยคำ � ที่ ค นทั่ ว ไปสามารถ
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เข้าใจได้ โดยพูดกับชาวยิวแบบยิว และพูดกับชาวกรีกแบบกรีก
พระคัมภีรฉ์ บับเดียวทีพ่ วกเขามีคอื พระคัมภีรพ์ นั ธสัญญา
เดิมของชาวฮีบรู ในพระคัมภีรน์ พ้ี วกเขาพบพระเยซูเจ้าในหลาย
หน้า พระองค์ทรงทำ�ให้ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาสมบูรณ์ชีวิต
ความตายและการกลับคืนชีพของพระองค์เป็นไปตามที่บันทึก
ไว้ในพระคัมภีร์ แต่แท้จริงแล้วคริสตชนในอดีตเหล่านี้กำ�ลังวาง
รูปแบบสิ่งที่เราเรียกว่าพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ตอนแรก
ด้วยปากเปล่า  แล้วจึงมีการรวบรวมเป็นงานเขียน การกล่าวว่า
ผลสุดท้ายมากจากการดลใจ เราหมายความว่าพระจิตเจ้าทรง
รับประกันความเป็นจริงและความเชื่อถือได้ของสิ่งที่มนุษย์พูด
และเขียนในแบบของมนุษย์
วิธีเล่าหลากหลายสำ�หรับเรื่องราวหนึ่งเป็นอย่างไร
เราสามารถเข้าใจเหตุผลต่างๆนานาสำ�หรับการมีวิธี
เล่าเรื่องอย่างหลากหลายในพระวรสารทั้งสี่ด้วยการพิจารณา
อย่างถี่ถ้วน
ประการที่หนึ่ง ผู้เขียนแต่ละคนเลือกบางเรื่องและบาง
คำ�พูดแทนที่จะเป็นอันอื่นเพราะแต่ละคนมีจุดประสงค์และ
มุมมองของตนเอง “คำ�พูดเจ็ดประโยคสุดท้าย” ของพระเยซู
คริสต์บนไม้กางเขนไม่มีอยู่ครบในพระวรสารฉบับใดเลย โดย
ลูกามีสามประโยค, มัทธิวและมาระโกมีหนึ่งประโยคที่เหมือน
กัน, ยอห์นมีอีกสามประโยค มัทธิวมีเรื่องความสุขแท้จริงแปด
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ประการ ลูกามีเพียงสี่ประการ แต่เขาทำ�ให้คล้ายกันด้วยการ
พูดถึงเคราะห์ร้ายสี่อย่าง ยอห์นไม่กล่าวถึงเรื่องการริเริ่มพิธี
ศี ล มหาสนิ ท พิ ธี ล้างของพระเยซู เจ้ามี ค วามเด่ น ชั ด น้ อ ยลง
เป็นลำ�ดับในพระวรสารทั้งสี่ ส่วน “บทข้าแต่พระบิดา” ในลูกา
และมัทธิวมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจาก
ความต้องการเน้นและเจตนาที่ต่างกันของผู้เขียนแต่ละคน
ประการที่สอง ผู้เขียนพระวรสารทั้งสี่ซึ่งเป็นผู้พูดแทน
และพู ด ในนามพระศาสนจั ก ร พร้ อ มกั บ ทำ � ตามแบบอย่าง
ของพระศาสนจักร ได้ประดิษฐ์ถ้อยคำ�ต่างๆของพระเยซูเจ้า
ซึ่งมีการนำ�ไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับสถานการณ์ใหม่เกิดเป็น
ถ้อยคำ�ซึ่งไม่ได้มีอยู่ในช่วงที่พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอน เรา
เข้าใจว่าบรรดาอัครสาวกเองก็คงทำ�อย่างนี้ด้วย พระเยซูเจ้า
คงไม่ตรัสกับชาวยิวอย่างที่มีบันทึกไว้ เช่น หญิงคนหนึ่งไม่ควร
หย่ากับสามีของเธอ (มก 10:12)  เพราะไม่มีเรื่องนี้ในกฎหมาย
ของชาวยิว1 แต่ในชาวกรีกภรรยาอาจหย่าสามีได้  ดังนั้น จึง
ต้องมีการอธิบายความหมายของพระดำ�รัสอย่างครบถ้วน
มัทธิวและมาระโกพรรณนาถึงพระเยซูเจ้าขณะกำ�ลังจะ
สิน้ พระชนมพ์ รอ้ มกับเสียงรอ้ งดัง แตไ่ มไ่ ด้บนั ทึกคำ�พูดใดๆของ
พระองค์  ในลูกา พระเยซูเจ้าตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้า
มอบจิตของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” (23:46) ผู้
เชี่ยวชาญพระคัมภีร์บางคนรู้สึกว่า การแสดงความไว้วางใจ
1 ดูเพิ่มเติม มก. เชิงอรรถ 10b, พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่, คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
พระคัมภีร์-ผู้แปล
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ของพระเยซูเจ้าโดยลูกามีรูปแบบเดียวกับมัทธิว ใน มธ 27:46
ทีว่ ่า “ข้าแตพ่ ระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าแตพ่ ระเจ้าของข้าพเจ้า ทำ�ไม
พระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่า” และในยอห์น พระเยซูเจ้า
ตรัสว่า “สำ�เร็จบริบรู ณแ์ ลว้ ” (19:30) พวกเขาเปน็ จิตรกรสามคนที่
วาดภาพดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเดียวกัน
บ่อยครั้งที่ผู้เขียนพระวรสารต้องเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
สำ�หรับเรื่องหนึ่ง เพราะแต่ละชุมชนที่เป็นผู้รับสารแตกต่างกัน
มาก
บางชุมชนอยูก่ นั อย่างกระจัดกระจายทัว่ พืน้ ที,่ บางชุมชน
อยู่ในดินแดนของคนต่างศาสนา, บางชุมชนมีขนบประเพณี
คล้ายชาวเยรูซาเล็ม, บางชุมชนถูกข่มเหง, บางชุมชนอยู่อย่าง
สงบสุข  ในกลุ่มผู้ที่กลับใจทั้งหลายต้องมีข้อสงสัยอยู่บ้าง และ
ในกลุม่ ชาวกรีกตอ้ งไดร้ บั คำ�อธิบายเกีย่ วกับประเพณีของชาวยิว
โดยสรุปแล้ว ในเวลานั้น แม้จะมีความคล้ายคลึงกัน
หลายอย่างในพระวรสารทั้งหลาย (โดยเฉพาะพระวรสารสาม
ฉบับแรก) ผู้เขียนแต่ละคนมีเป้าหมายของตนเองและใช้หลัก
วิชาต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือก,การปรับให้เหมาะสม พร้อมกับ
การปรับปรุง และสิง่ นีน้ ่าจะทำ�ใหเ้ ข้าใจไดช้ ดั ว่าพระวรสารทัง้ หลาย
ไม่ได้เป็นเพียง “ประสบการณ์ต่างๆในชีวิตของพระเยซูเจ้า”
แต่ยังเป็นความพยายามประกาศความมุ่งหมายของพระเยซู
เจ้าแก่ประชาชนหลายพวกในหลายสถานการณ์  พระวรสารจึง
ไม่ควรถูกมองว่าเป็นเหมือนชีวประวัติทั้งหลายที่รวบรวมมา
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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จากภาพถ่ายและการบันทึกเทปคำ�พูด
ผู้นิพนธ์พระวรสาร
ในหนังสือ “Jesus: A Gospel Portrait” ของคุณพ่อ
Donald Senior, C.P. พูดถึง การให้ความสำ�คัญเกินไปว่าพระ
วรสารเป็นแหล่งข้อมูลชีวประวัติพระเยซูเจ้า อาจจะบิดเบือน
ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสิ่งที่พระวรสารเป็น ดังนั้น จึงทำ�ให้
พลังของพระวรสารลดลง และในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญพระวรสาร
พันธสัญญาใหม่พูดบ่อยว่า  พระวรสารทั้งหลายไม่ใช่ชีวประวัติ
ในความหมายทางวิชาการ
ถ้าพระวรสารไม่ใช่ชีวประวัติแล้ว พระวรสารคืออะไร?
บ่อยครั้งเรามักจะคิดว่าผู้เขียนพระวรสารทั้งสี่เป็นเพียง
เลขานุการบันทึกตามคำ�บอกของพระเจ้า  และพระวรสารเป็น
หนังสือที่หล่นมาจากสวรรค์  แท้จริงแล้ว กระบวนการก่อเกิด
พระวรสารมีความซับซอ้ นกว่านัน้ มาก และมีเหตุการณส์ �ำ คัญๆ
หลายอย่าง ยิ่งเรารู้จักกระบวนการที่แท้จริงมากเท่าใด เราก็
ยิ่งเข้าใจวิธีอ่านพระวรสารและเพลิดเพลินกับคำ�พรรณนาเกี่ยว
กับพระเยซูเจ้าที่ผู้เขียนต้องการให้เป็นประโยชน์กับเราดีขึ้น
เท่านั้น
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พระวรสารเป็นเหมือนสมุดบันทึกความเชื่อ
ถ้าอย่างนั้นเราจะเรียกพระวรสารว่าอะไรดี?  บางทีการ
ใช้วลีว่า  “สมุดบันทึกความเชื่อ” ที่เป็นหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับ
ความเชื่อซึ่งถูกส่งไปยังผู้มีความศรัทธาเหล่านั้นน่าจะดีที่สุด  
แต่เราไม่สามารถนำ�มันไปใช้พิสูจน์อะไรกับคนต่างศาสนาหรือ
นักวิทยาศาสตร์หรือชาวฮินดูได้เลย
จงจำ�ไว้ว่าผู้ท่ไี ด้รับบันทึกความเชื่อเป็นกลุ่มคนที่มีความ
รักซึ่งฟังพระเยซูเจ้า (ไม่ต้องคำ�นึงว่าจิตใจของพวกเขาจะไม่
สามารถเชื่อถือได้และไม่ชัดแจ้งเพียงใด) พระวรสารไม่ใช่ข้อคิด
เห็นของชาวฟาริสีต่อพระเยซูเจ้า แต่เป็นภาพที่ค่อยๆเกิดขึ้น
ในใจของกลุ่มคนเหล่านั้นที่รักพระองค์ เป็นชุมชนที่เราเรียกว่า
พระศาสนจักร
เราต้องระลึกว่า พระศาสนจักรคือผู้ที่เขียนพระคัมภีร์
พันธสัญญาใหม่ (ชาวยิวเขียนพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม)  และ
นีค่ อื กลุม่ ศิษยท์ ร่ี กั พระเยซูเจ้า พวกเขาระบายสีงานศิลปะชิน้ เอก
ทีละน้อยโดยตกแต่งตรงนี้ตรงนั้นบ้าง เหมือนจิตรกรค่อยๆ
วาดภาพบนผืนผ้าใบ  นักเขียนแต่ละคน (บางทีอาจจะเป็นคน
กลุ่มหนึ่งผู้สืบทอดผลงาน) ประทับตราของพวกเขาบนผลงาน
ที่เสร็จแล้ว  แต่พระวาจาของพระเจ้าก็ถูกบอกเล่าและถูกเขียน
ขึ้นด้วยความเชื่อของชุมชน
ฉะนั้น การระลึกว่าผู้เขียนพระวรสารไม่ได้หลีกหนีไป
อยู่ในที่สะดวกสบายห่างไกลความเป็นจริงจึงสำ�คัญ แต่การ
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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บันทึกของพวกเขาก็แสดงความเชื่อพื้นฐานซึ่งค่อยๆได้รับการ
พัฒนาโดยการรำ�พึงและการภาวนาของพระศาสนจักรที่อาศัย
การชี้นำ�ของพระจิตเจ้า
พระศาสนจั ก รปฏิ เ สธเรื่ อ งราวมากมายซึ่ ง ไม่ ไ ด้ มี
ลักษณะเดียวกันกับพระวรสารอย่างแท้จริง หมายความว่ายัง
มีพระวรสารหลายฉบับที่ไม่เป็นไปตามกฎของพระศาสนจักร
ซึ่งมีเรื่องราวมหัศจรรย์เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่คาดว่าได้เกิด
ขึ้นในชีวิตของพระเยซูเจ้า  แต่พระวรสารเหล่านี้ไม่ถูกรวมไว้ใน
พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่
การเล่าเรื่องพระวรสารแบบต่างๆ
แบบมาระโก  ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยอมรับว่าข้อความ
ใน มก 16:1-8 เปน็ เรือ่ งดัง้ เดิมของมาระโก เพราะมีลกั ษณะสัน้
และดูเหมือนจะยังไม่จบ ถึงอย่างนั้นคริสตชนรุ่นแรกได้ช่วยกัน
เพิ่มเติมตอนจบ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีคือ มก 16:9-20 ด้วยเหตุนี้
เราน่าจะไดพ้ ดู ถึงการเล่าเรือ่ งการกลับคืนพระชนมชีพอีก 2 แบบ
ที่มีลักษณะพิเศษของมาระโก
มาระโก 16:1-8 มีเรื่องพระคูหาว่างเปล่าเป็นใจความ
สำ�คัญ รวมเอาการเปิดเผยจากสวรรค์ว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับ
คื น ชี พ และสั ญ ญาว่าพระองค์ จ ะปรากฏให้ บ รรดาศิ ษ ย์ แ ละ
เปโตรเห็นในแคว้นกาลิลีไว้ด้วย แต่ตอนนี้ก็ไม่มีการพรรณนา
ถึงการแสดงพระองค์แก่บรรดาศิษย์  ทั้งยังจบลงด้วยเหตุการณ์
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ที่บรรดาสตรีตกใจกลัวและออกจากพระคูหาไปอย่างเงียบๆ
การผ่านความทุกข์ทรมานเท่านั้นจะทำ�ให้ศิษย์ทั้งหลาย
เกิดความเข้าใจสมบูรณ์ขึ้น มาระโกจึงเน้นตลอดพระวรสาร
ถึงความยากลำ�บากสำ�หรับผู้ติดตามพระเยซูเจ้าและต้องการ
เชื่อพระองค์อย่างสมบูรณ์ เพราะพวกเขาไม่เข้าใจว่าการทน
ทรมานและการปฏิเสธเองคือส่วนสำ�คัญประการหนึ่งของการ
แสดงตัวเป็นบุตรของพระเจ้า ในความลำ�บากแสนสาหัสแห่ง
การรับทรมานของพระเยซูเจ้า  ศิษยผ์ ชู้ ายทัง้ หลายลม้ เหลวจริงๆ
และหนีไป นี่คือประสบการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นความกลัวและ
ความอ่อนแออันน่าละอาย แต่ความเจ็บปวดของพวกเขานำ�
ไปสู่ความเข้าใจลึกซึ้ง หลังจากพวกเขาได้รับความทรมานและ
ล้มเหลว  พระเยซูเจ้าจะแสดงพระองคก์ บั พวกเขาในแควน้ กาลิลี
(มก 14:27-28)
ความเชื่ อ เกิ ด ขึ้ น จากความเข้ า ใจส่ ว นตั ว เกี่ ย วกั บ
องค์ พ ระผู้ เ ป็ น เจ้ า ผู้ ท รงกลั บ คื น พระชนมชี พ มาระโกไม่ ไ ด้
หมายความว่าบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าอยู่อย่างเงียบๆด้วย
ความหวาดกลัวตลอด  ตอนจบที่ถูกเพิ่มเข้ามา (มก 16:9-20)
ยอมรับความคิดนั้นโดยแสดงให้เห็นว่า  การพบกับพระเยซูเจ้า
ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพทำ�ให้เกิดความเชื่อได้อย่างไร
แบบมัทธิว แม้ว่ามัทธิวจะเป็นผู้หนึ่งที่ใช้ความรู้ของ
มาระโกเปน็ แนวทางในการเขียนพระวรสาร แต่เป็นครูทม่ี ที กั ษะ
มากกว่า ใส่ใจผู้อ่านซึ่งไม่ค่อยเข้าใจความเกี่ยวข้องมากกว่าด้วย
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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มก 16:1-8 ไม่ไดพ้ รรณนาการปรากฏของพระเยซูเจ้าผูก้ ลับคืนชีพ
อย่างจริงจัง ดังนั้น มัทธิวจึงได้พูดถึงการปรากฏพระองค์แก่
บรรดาสตรีหลังออกจากพระคูหาใน มธ 28:9 ซึง่ เปน็ การปรากฏ
หนึ่ง (มีการเล่าซ้ำ�ในยอห์นและ มก 16:9) ที่น่าจะแสดงให้เห็น
ความเชื่อเก่าแก่ได้เป็นอย่างดี  แม้มันจะไม่เคยอยู่ในการเทศน์
สอนอย่างเป็นทางการ (ดังเช่นที่เปาโลพูดถึงใน 1คร 15)
ความพยายามขั ด ขวางการกลั บ คื น พระชนมชี พ ของ
พระเยซูเจ้า สำ�หรับเรื่องนี้ใน มธ 27:62-66, 28:4, 11-15 มี
ลักษณะทีน่ ่าสังเกตมากๆ เพราะพรรณนาใหเ้ ราเห็นการวางแผน
อย่างเป็นระบบเพื่อขัดขวางการกลับคืนพระชนมชีพ โดยให้
ทหารของปิลาตไปเฝ้าพระคูหา หนึ่งในส่วนที่น่าเศร้าภายใน
ประสบการณ์คริสตชนของมัทธิวคือ ความสัมพันธ์ลักษณะเป็น
ศัตรูกันระหว่างผู้มีอำ�นาจในศาลาธรรมของชาวยิวกับผู้เชื่อ
พระคริสต์ ที่มีให้เห็นในพระวรสารของมัทธิวตั้งแต่ต้นจนจบ  
ในตอนเริม่ ตน้ พระวรสาร มัทธิวพรรณนาถึงกษัตริยเ์ ฮโรด
หัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์วางแผนสังหารพระเมสสิยาห์ท่ี
เพิง่ ประสูติ (2:3-5,16-18,20) แตพ่ ระเจ้าทรงขัดขวางพวกเขา ดังนั้น
ในตอนจบของพระวรสาร มัทธิวจึงกล่าวถึงปิลาตผู้ว่าราชการ
หัวหน้าสมณะ และพวกฟาริสีวางแผนทำ�ลายเรื่องการกลับ
คืนชีพของพระเยซูเจ้า และนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าทรงเข้า
มาเกี่ยวข้องเพื่อขัดขวางพวกเขา  มัทธิวเตือนเราว่าการประกาศ
พระวรสารของคริสตชนจะต้องมีการต่อสู้ดิ้นรน
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ที่กาลิลี พระเยซูเจ้าทรงสัญญาจะอยู่กับเราเสมอ  ช่วง
สุดท้ายของพระวรสาร มัทธิวบรรยายเรื่องที่มาระโกบอกเพียง
ว่าจะเกิดขึ้น นั่นคือการปรากฏของพระเยซูเจ้ากับบรรดาศิษย์
ทีก่ าลิลี ในการเริม่ เรือ่ งศาสนบริการสาธารณะในกาลิลี (มธ 5-7)
พระเยซูเจ้าทรงแสดงบทเทศน์หนึ่งบนภูเขา ที่รวมสาระแห่ง
คำ�สอนใหม่ของพระองค์เกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า ใน มธ
10:6-7 กล่าวถึงพระเยซูเจ้าทรงส่งศิษย์ทั้งหลายของพระองค์
ไปสั่งสอนเรื่องพระอาณาจักรกับ “แกะที่พลัดหลงไปจากบ้าน
ของชาวอิสราเอล” ในตอนกลับคืนชีพ จากกาลิลีนี่เอง พระ
เยซู เจ้าผู้ ก ลั บ คื น พระชนมชี พ ทรงส่ง สานุ ศิ ษ ย์ ไ ปเทศน์ ส อน
“นานาชาติ” เพื่อทำ�ให้พวกเขามาเป็นศิษย์ของพระองค์โดย
การล้างบาป
มัทธิวมีความละเอียดถี่ถ้วนในการแสดงว่า  แผนการณ์
ของพระเจ้าสำ�หรับพระเยซูเจ้ามีความสอดคล้องกันตั้งแต่ต้น
จนจบ การเปิดเผยเรื่องพระเยซูเจ้าก่อนการประสูติ บอกว่า
พระองค์จะเป็นอิมมานูเอล (“พระเจ้าสถิตกับเรา” 1:23)  และ
พระดำ�รัสของพระเยซูเจ้าประโยคสุดท้ายคือ “เราอยู่กับท่าน
ทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ” (28:20)
แบบลูกา เหมือนมัทธิว ลูกากล่าวถึงเรื่องแรกเริ่มของ
พระคูหาว่างเปล่าแบบมาระโก แต่หลังจากนั้นเขาก็รายงาน
การปรากฏพระองค์ ต ามแนวทางของเขา ขณะที่ มั ท ธิ ว เล่า
รายละเอียดการปรากฏของพระเยซูเจ้าแก่หญิงสองคนในกรุง
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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เยรูซาเล็ม ลูกาเล่ารายละเอียดอย่างมาก (24: 13-35) เกีย่ วกับ
การปรากฏของพระเยซูเจ้าแก่ศิษย์สองคนที่เป็นชาย ในการ
เดิ น ทางจากกรุง เยรูซ าเล็ม ไปหมู่บ้านเอมมาอู ส ในหนั งสื อ
กิจการอัครสาวก (2:42, 46; 20:7, 11) ซึ่งลูกาเป็นผู้เขียนด้วย
ต่อจากรายงานพระวรสารของเขา  เขาจะเน้นไปที่บทบาทของ
“พิ ธีบิ ปัง” ในชีวิตชุม ชนคริส ตชน เขาใช้ เรื่ องราวในหมู่บ้าน
เอมมาอูสที่มีศิษย์สองคนจำ�พระเยซูเจ้าได้ด้วยการบิปัง เตรียม
ความพร้อมสำ�หรับเรื่องพิธีบิปัง
ลูกาคิดว่าการกลับคืนพระชนมชีพเป็นการทำ�ให้พระ
คัมภีร์สมบูรณ์  ดังนั้น ลูกาจึงหันกลับมาที่การปรากฏของพระ
เยซูเจ้าแก่ศิษย์สิบเอ็ดคน (ศิษย์สิบสองคนโดยไม่รวมยูดาส)  
และพิ เ ศษกว่ามาระโกหรื อ มั ท ธิ ว โดยลู ก าเน้ น สิ่ ง ที่ ชั ด เจน
เรียบร้อยแล้วในพระคูหาว่างเปล่าคือ ความเป็นจริงเกี่ยวกับ
พระกายของพระเยซู เจ้าที่ ก ลั บ เป็ น ขึ้ น ใหม่ ไ ม่ ใช่ จิ ต แน่ น อน
(24:37-43)   สิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งคือ พระเยซูเจ้าผู้กลับ
คืนชีพทรงสอนศิษย์สิบเอ็ดคนเกี่ยวกับความตาย และการกลับ
คืนพระชนมชีพของพระองค์  โดยอธิบายพระคัมภีร์ว่า  “ทุกสิ่ง
ทีเ่ ขียนไวเ้ กีย่ วกับเราในธรรมบัญญัตขิ องโมเสส บรรดาประกาศก
และเพลงสดุดีจะต้องเป็นความจริง” (24:44)
การเน้นของลูกาเป็นการเตรียมแนวทางสำ�หรับชีวิต
พระศาสนจั ก รที่ เขาจะบรรยายในหนั ง สื อ กิ จ การอั ค รสาวก
ตอนที่เปโตร, สเตเฟน และเปาโล เริ่มการเทศน์สอนของพวก
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เขาโดยการเน้นว่าพระคัมภีร์ทั้งหลายทำ�นายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ
พระเยซูเจ้า (กจ 2:14-21, 7:1-50, 13:16-22)
ลู ก ามุ่ ง ความสนใจไปที่ ก รุ ง เยรู ซ าเล็ ม ในฐานะที่ เ ป็ น
สถานที่ซึ่งมีการปรากฏของพระเยซูเจ้าและการเสด็จขึ้นสวรรค์
มัทธิวมีเรื่องการปรากฏของพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม
ชีพแก่ศิษย์สิบเอ็ดคนที่กาลิลี แคว้นนี้เป็นดินแดนที่ถูกเลือก
ได้อย่างเหมาะสมตามความคิดที่มีมาแต่เดิมเพื่อจุดประสงค์
ของมัทธิว เนื่องจากเขาเห็นว่ากาลิลีเป็นดินแดนของคนต่าง
ศาสนา (4:15) และหลังจากพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
ก็ได้ทรงสั่งบรรดาศิษย์ของพระองค์ไปหาคนต่างศาสนาและ
ทำ�ให้พวกเขามาเป็นศิษย์ของพระองค์  (28:19) ลูกาเล่าถึงการ
ปรากฏพระองคแ์ กศ่ ษิ ยส์ บิ เอ็ดคนทีก่ รุงเยรูซาเล็ม นีก่ เ็ ปน็ สถานที่
ที่ถูกเลือกได้อย่างเหมาะสมตามความคิดที่มีมาแต่เดิมเพื่อจุด
ประสงค์ของลูกา  เพราะลูกาเริ่มเรื่องพระวรสารด้วยการปรากฏ
ตนของเทวดากาเบรียลแกเ่ ศคาริยาหใ์ นพระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม
และจบด้วยเรื่องบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าในพระวิหารถวาย
พระพรแด่พระเจ้า
พวกเราส่ ว นใหญ่ คุ้ น เคยกั บ จิ น ตนาการในตอนเริ่ ม
เรือ่ งกิจการอัครสาวก (1:3, 9-12) ซึง่ กล่าวถึงตอนทีพ่ ระเยซูเจ้า
เสด็ จ ขึ้ น สู่ ส วรรค์ จ ากภู เขามะกอกเทศในวั น ที่ สี่ สิ บ หลั ง การ
กลับคืนพระชนมชีพ  อย่างไรก็ตามตอนท้ายสุดของพระวรสาร
(24:50-51) ลูกากลับเล่าว่าพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์จากแคว้น
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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เดียวกันในคืนวันอาทิตย์ปัสกาที่พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพ
การเล่าเรื่องการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์  2 แบบ ทำ�ให้เราได้
เห็ น ความรู้ ท างเทววิทยาของลูก า ในแนวทางหนึ่ ง (เห็ นได้
ในพระวรสาร) การเสด็จกลับไปหาพระเจ้าเป็นจุดจบของช่วง
เวลาทำ � ภารกิ จ บนโลกของพระองค์ ซึ่ ง เริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด ใน
กรุงเยรูซาเล็ม ทั้งยังกลายเป็นเครื่องหมายสำ�คัญอย่างหนึ่ง
ในศาสนายิว2 (Judaism) อีกแนวคิดหนึ่ง (แสดงอยู่ในหนังสือ
กิจการอั ค รสาวก) มองว่า การเสด็ จ กลั บ ไปหาพระเจ้าของ
พระเยซูเจ้าเริ่มต้นชีวิตพระศาสนจักรซึ่งตั้งต้นที่กรุงเยรูซาเล็ม
(สังคมชาวยิว) และแผ่ขยายไปกรุงโรม (สังคมคนต่างชาติ)
แบบยอห์น  เรื่องราวในบทที่ 20 ของยอห์นคล้ายกับ
ลูกาและมาระโก 16:9-20  มีการปรากฏของพระเยซูเจ้าในกรุง
เยรูซาเล็ม  เรื่องราวในบทที่ 21 (เชื่อมโยงแบบผิวเผินกับบทที่
20) เหมือนมัทธิวและมาระโก 16:7 มีการปรากฏของพระเยซู
เจ้าในกาลิลี แต่ละบทก็เหมาะสมตามความคิดของยอห์นใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน
พระวรสารของยอห์นเล่าเรื่องบุคคลที่มาพบปะกับพระ
เยซูเจ้าด้วยความสนใจและความรู้สึกพิเศษต่อพระองค์อย่าง
เป็นลำ�ดับต่อเนื่องแบบคนต่อคน บรรยากาศนี้มีอยู่ต่อเนื่องใน
บทที่ 20 ซึ่งมีเรื่องเปโตรและศิษย์ที่พระเยซูเจ้าทรงรัก, มารีย์ 
ชาวมักดาลา, บรรดาศิษย์และโทมัส ได้พบกับความลึกลับแห่ง
2 ดูเพิ่มเติม อสย 7:14 - ผู้แปล
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การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า
ศิษย์ที่พระเยซูเจ้าทรงรักเป็นผู้เชื่อคนแรก ตามความ
เชื่อที่สืบต่อกันมา (1 คร 15:5; ลก 24:34) ซีโมน เปโตร เป็น
ศิษย์คนแรกในบรรดาศิษย์ผู้ชายที่เห็นพระเยซูเจ้าผู้กลับคืน
พระชี พ ยอห์ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ คั ด ค้าน แต่ นำ � มาเป็ น ตั ว อย่างความ
สนใจพิเศษที่ค่อนข้างแปลกของเขาดังนี้คือ ตลอดช่วงหลังของ
พระวรสาร ศิษย์ผู้เป็นที่รักซึ่งไม่ถูกเอ่ยชื่อ หรือ ศิษย์คนหนึ่ง
ที่พระเยซูเจ้าทรงรักเป็นพิเศษ มีความใกล้ชิดกับอาจารย์มาก
กว่าเปโตร ในตอน 20:3-10 เปโตรและศิษยท์ พ่ี ระเยซูเจ้าทรงรัก
ไปที่พระคูหาและไม่มีใครเห็นพระเยซูเจ้า แต่ศิษย์ที่พระองค์
ทรงรักมีความเชื่อแม้ไม่เห็นการปรากฏของพระเยซูเจ้าผู้กลับ
เป็นขึ้นใหม่
มารีย์ ชาวมักดาลา เป็นคนแรกที่ประกาศเรื่ององค์พระ
ผูเ้ ป็นเจ้าซึง่ กลับเป็นขึน้ ใหม่  เชน่ เดียวกับในมัทธิว และตอนท้าย
ของมาระโกที่ถูกเพิ่มเติม มารีย์ ชาวมักดาลา เป็นศิษย์คนแรก
ที่เห็นพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนชีพ  เธอไม่ได้จำ�พระองค์ได้ด้วยการ
เห็น แต่เพราะได้ยินพระองค์ตรัสเรียกชื่อของเธอ ซึ่งทำ�ให้คำ�
ทำ�นายเรื่องผู้เลี้ยงแกะที่ดีใน 10:3-5 เป็นจริงดังที่กล่าวว่า เขา
เรียกชื่อแกะของตนทีละตัว และแกะก็ตามเขาไป  พระเยซูเจ้า
ตรัสกับเธอโดยใช้คำ�ว่า “พระบิดาของเรา และพระบิดาของ
ท่านทั้งหลาย” และเรียกบรรดาศิษย์ของพระองค์ว่า “พี่น้อง”
ของพระองค์ ดังนั้นสำ�หรับมารีย์ ชาวมักดาลา พระเยซูเจ้า
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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ทรงทำ�ตามสัญญาที่มีบันทึกในอารัมภบทของยอห์น (1:12)
“ผู้ใดที่ยอมรับพระองค์  พระองค์ประทานอำ�นาจให้ผู้นั้นกลาย
เป็นบุตรของพระเจ้า” หลังจากได้รับการเปิดเผยนี้ มารีย์ไป
ประกาศว่า “ดิฉันได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว”  ถ้าศิษย์ที่พระ
เยซูเจ้าทรงรักเป็นผู้เชื่อคนแรก มารีย์ก็เป็นคนแรกที่ประกาศ
ถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้กลับเป็นขึ้นใหม่
บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้า “ถูกสร้างขึ้นใหม่” โดยพระ
จิตเจ้า  ต่อมา (ยน 20: 19-23) พระเยซูเจ้าทรงแสดงองค์กับ
กลุ่มอัครสาวกที่มีสมาชิกสิบสองคน เช่นเดียวกับในหนังสือ
ปฐมกาล 2:7 พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์จากฝุ่นดิน โดยเป่าลม
หายใจทีก่ อ่ ใหเ้ กิดชีวติ เข้าสูช่ อ่ งจมูก สว่ นพระเยซูเจ้าทรงเป่าลม
เหนือบรรดาอัครสาวกและพวกเขาได้รับพระจิตเจ้า ทำ�ให้เขา
เกิดใหมเ่ ปน็ บุตรของพระเจ้าทีม่ ชี วี ติ นิรนั ดร สำ�หรับบรรดาศิษย์ 
นี่ เ ป็ น การเกิ ด โดยพระจิ ต เจ้าตามที่ พ ระองค์ ท รงสั ญ ญา ใน
ยอห์น 3:5 พระเยซูเจ้าพูดถึงพระองค์เองว่าเป็นผู้ที่พระบิดา
ทรงส่งมา  และบัดนี้บรรดาศิษย์ถูกส่งไปเพื่อกระทำ�ภารกิจของ
พระองค์บนโลกนี้ให้ต่อเนื่องไปด้วยฤทธิ์อำ�นาจของพระองค์ที่
เหนือความชั่วและบาป
โทมัสผู้สงสัย พระวรสารหลายฉบับกล่าวถึงความสงสัย
เมื่อพระเยซูเจ้าทรงปรากฏพระองค์แก่บรรดาศิษย์หลังการ
กลับคืนพระชนมชีพ (มธ 28:17, ลก 24:37-38, มก 16:14)  
แต่ ในยอห์ น 20:24-29 ทำ�ให้ความสงสั ย ในบุ ค คลหนึ่ งเป็ น
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เรื่องน่าสนใจขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลตามมาที่น่าประหลาดใจคือ
จากคำ�พูดของ “โทมัสผู้สงสัย” นี้ เกิดคำ�ยืนยันความเชื่อที่เด่น
ที่สุดในพระวรสารทุกเล่มว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า 
และพระเจ้าของข้าพเจ้า” พระวรสารของยอห์นเริ่มต้นด้วยการ
ยืนยันในอารัมภบท (1:1) ว่า “พระวจนาตถ์เป็นพระเจ้า” บัดนี้
มนุษยชาติได้รู้จักความจริงนั้น
เปโตรในฐานะเป็นผู้แพร่ธรรมและผู้ดูแลคริสตชน บท
ที่ 21 เปลี่ยนสถานที่ไปยังแคว้นกาลิลี และเน้นสองเหตุการณ์
ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีพของเปโตร จำ�นวนปลาที่จับได้มากเกิน
คาดเพราะมีพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนชีพทรงแนะนำ�ถูกลากมายัง
ฝั่งโดยเปโตร คือเครื่องหมายแสดงบทบาทผู้แพร่ธรรมซึ่งเขา
จะต้องมี แต่แล้วก็เกิดการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายอย่างทันที
ทันใด เพราะเปโตรไดร้ บั มอบหมายใหเ้ ลีย้ งดูแกะของพระเยซูเจ้า 
การเปลี่ยนบทบาทนี้เป็นเครื่องหมายแสดงสิ่งที่คริสตชนต้อง
กระทำ� เหมือนกับจุดมุง่ หมายการแพรธ่ รรมครัง้ สำ�คัญในยุคแรก
ยังต้องยอมให้กับการดูแลฝ่ายจิตสำ�หรับบรรดาผู้ที่ถูกนำ�มา
พบพระคริสต์
เรื่องเล่ายืนยันได้ดีที่สุด
บรรพบุ รุ ษ คริ ส ตชนของเราพู ด เรื่ อ งการกลั บ คื น พระ
ชนมชีพมานานแลว้ กอ่ นจะถูกนำ�มาบันทึก ผูเ้ ชือ่ คนแรกๆประกาศ
ความจริงโดยถ้อยคำ�จากปาก ในลักษณะที่เป็นคติพจน์และ
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์

57

คำ�อุทานอันมีความหมายชัดเจนเช่น “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
กลั บ คื น พระชนมชี พ แล้ ว จริ ง ๆ และทรงแสดงพระองค์ แ ก่
ซีโมน (เปโตร)” (ลก 24:34)  โดยเฉพาะในกรุงเยรูซาเล็ม มีการ
ใช้คำ�พูดเชิงท้าทายที่น่าสะเทือนใจผู้ฟัง เพราะทำ�ให้ระลึกถึง
การตรึงกางเขนและการกลับคืนพระชนมชีพดังนี้ “พวกท่าน
ประหารพระองค์โดยตรึงบนไม้กางเขน แต่พระเจ้าทรงบันดาล
ให้พระองค์กลับคืนพระชนมชีพ” (กจ 2:23-24; 4:10; 5:30-31;
10:39-40)
บทสูตรความเชื่อหนึ่งที่เปาโลได้รับตั้งแต่วันแรกๆที่เขา
มีความเชื่อ และเขานำ�มากล่าวประกอบด้วย 4 ขั้นคือ พระ
คริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์...ทรงถูกฝังไว้  พระองค์ทรงกลับคืน
พระชนมชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์และทรงแสดง
พระองค์” (1คร 15:3-5)  เหตุการณ์ที่เป็นลำ�ดับนี้มีความหมาย
สำ�หรับชาวยิวและชาวต่างชาติเหมือนกันอย่างไร คือสิง่ ทีเ่ ปาโล
อธิบายไว้ดังนี้ “พระเยซูคริสตเจ้าทรงยอมสละพระชนมชีพ
เพราะบาปของเรา  และทรงกลับคืนพระชนมชีพเพื่อให้เราเป็น
คนชอบธรรม” (รม 4:25)
การประกาศอย่างที่กล่าวข้างต้นนี้ทำ�ให้เข้าใจการกลับ
คืนพระชนมชีพชัดเจนเพียงใด การประกาศด้วยเรื่องเล่าได้รับ
การพิ สู จ น์ แ ล้ ว ว่าเป็ น วิ ธี ก ารถ่ายทอดผลสมบู ร ณ์ ข องการ
กลับคืนพระชนมชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่า  ความเชื่อม
โยงระหว่างการตรึงบนไม้กางเขนกับการกลับคืนพระชนมชีพ
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จำ � เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การแต่ ง เติ ม รายละเอี ย ดให้ มี ค วามชั ด เจน
และน่าสนใจยิ่งขึ้น ด้วยวิธีการแบบละคร เพื่อคนที่ไม่ได้อยู่ใน
กรุงเยรูซาเล็มจะสามารถเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำ� โดย
อาศัยการทำ�ให้พระเยซูเจ้ามีชัยชนะเหนือความตาย ผลที่ตาม
มาคือ เรือ่ งราวต่างๆในพระวรสารแตกต่างไปจากบทสูตรความ
เชื่ออย่างย่อทั้งหลายที่ถูกเก็บรักษาไว้เพื่อเราตั้งแต่การเทศน์
ครั้งแรกๆอย่างมากทีเดียว
บทสูตรความเชื่อทั้งหลายที่เป็นคำ�พูดสั้นๆเหล่านี้ไม่
เคยกล่าวถึง การพบพระคูหาว่างเปล่า แม้กระนั้นในพระวรสาร
ทั้งสี่ พระคูหาว่างเปล่ากลับเป็นสิ่งเชื่อมโยงสำ�คัญระหว่างการ
ตรึงบนไม้กางเขนกับการกลับคืนพระชนมชีพที่ถูกเน้นในฐานะ
เป็นสถานที่ที่มีการเปิดเผยว่า พระเยซูเจ้าทรงชนะความตาย
แล้ว บรรดาศิษย์เห็นพระกายของพระองค์ถูกวางไว้ในพระคูหา
ก่อนวันสับบาโต แต่เมื่อผ่านวันสับบาโตไปแล้วพระกายของ
พระองค์ก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นอีก เกิดอะไรขึ้น?
การปรากฏองคข์ องพระเยซูเจ้าผูก้ ลับคืนชีพนำ�คริสตชน
ให้มีความเชื่อหนึ่ง ที่ทำ�ให้พวกเขาสามารถมองย้อนไป และ
เห็นว่าพระคูหาว่างเปล่าเองเป็นเหมือนการเปิดเผยว่าพระเยซู
เจ้าไม่ได้สิ้นพระชนม์อีกแล้ว
ในพระวรสารทั้งสี่ฉบับ ทูตสวรรค์หนึ่งองค์หรือหลาย
องค์ปรากฏกายที่พระคูหา  เพื่อทำ�ให้ความสำ�คัญของพระคูหา
ที่ว่างเปล่าเปิดเผยชัดเจน พระวรสารทั้งหลายบรรยายเกี่ยวกับ
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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ทูตสวรรค์ต่างๆนานา  ไม่ว่าเรื่องมีหนึ่งองค์หรือสององค์, อยู่
นอกหรือในพระคูหา, กำ�ลังนั่งหรือยืน ความผันแปรเช่นนี้ย่อม
เกิดขึ้นได้ในการบอกเล่าแบบปากต่อปาก แต่ข่าวสารพื้นฐานที่
ทูตสวรรค์ทุกองค์แจ้งเหมือนกันคือ พระเยซูเจ้าไม่ประทับอยู่
ในพระคูหาอีกต่อไป เพราะพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ
แล้ว
ลักษณะการพรรณนาถึงการปรากฏกายของพระเยซู
เจ้าบอกเราว่า การกลั บ คื น พระชนมชี พ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งการ
ฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูเจ้ากลับไปสู่ชีวิตธรรมดา 
เมื่อพระเยซูเจ้าที่กลับคืนพระชนม์แสดงพระองค์ ไม่มีใครจำ�
พระองค์ได้ง่ายๆ แม้แต่คนที่รู้จักพระองค์เป็นอย่างดี (ตัวอย่าง
เช่น มารีย์ชาวมักดาลา  และซีโมน เปโตร) พระองค์สามารถ
เดินผ่านประตูที่ปิดอยู่ ไปถึงที่ห่างไกลชั่วอึดใจ และยังสามารถ
แสดงให้เห็นพระวรกายจริงๆได้   ดังนั้นจึงไม่มีหลักฐานใดเลย
ที่เกี่ยวกับการเทศน์สอนในตอนแรกที่จะทำ�ให้เชื่อได้ว่า การ
กลับคืนชีพของร่างกายจะมีลักษณะเป็นอย่างอื่นได้ นั่นคือ
หลักฐานทั้งหมดบอกว่า  พระกายของพระเยซูเจ้าเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างน่าตกตะลึง
กิจการอัครสาวก
หนังสือกิจการอัครสาวกเป็นเอกสารในพันธสัญญาใหม่
เพียงฉบับเดียวที่ทุ่มเทกับเรื่องราวของพระศาสนจักรยุคแรก
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อย่างเดียว และเป็นหนังสือที่คู่กับพระวรสารของลูกา  (เปรียบ
เทียบ อารัมภบท ลก 1:1-4 กับ กจ 1:1-5)  
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด เตรี ย มโครงสร้างสำ � หรั บ การไตร่ ต รอง
หนังสือกิจการอัครสาวกมีความเหมาะสม เราควรจะสังเกต
ลำ�ดับความคิดสำ�คัญโดยรวมของหนังสือนีก้ อ่ น หนังสือประกอบ
ด้วยสี่ส่วนสำ�คัญ ได้แก่  อารัมภบท (1:1-5)   พันธกิจของพระ
ศาสนจักรในกรุงเยรูซาเล็มและพืน้ ทีโ่ ดยรอบ (1:6-8:3)  พันธกิจ
ของพระศาสนจักรในแคว้นยูเดียและสะมาเรีย (8:4-12:25)  
และพันธกิจของพระศาสนจักรจนสุดปลายแผ่นดินโลก (13:128:31)
หนังสือกิจการอัครสาวก บทที่ 1 ข้อ 8 ให้ข้อมูลสำ�หรับ
การจัดเค้าโครงหนังสือเล่มนี้ มันเป็นการให้สัญญาของพระ
เยซูเจ้าผู้กลับเป็นขึ้นมาว่าจะประทานพระจิตเจ้าซึ่งจะช่วยให้
บรรดาอัครสาวกมีความกล้ามากขึน้ และสามารถทำ�การแพรธ่ รรม
ไปทัว่ โลก โดยขอ้ ความตอนนีม้ ดี งั นี้ “แตพ่ ระจิตเจ้าจะเสด็จลงมา
เหนือท่าน และท่านจะรับอานุภาพเพื่อจะเป็นพยานถึงเราใน
กรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย  แคว้นสะมาเรีย จนถึงสุดปลาย
แผ่นดิน”
เมื่อหนังสือกิจการอัครสาวกนำ�เสนอว่า คุณสมบัติท่ี
จำ�เป็นที่สุดของพระศาสนจักรคือ การเป็นชุมชนที่ประกาศ
พระวรสาร เราจึงต้องพูดถึงคุณลักษณะต่างๆของชีวิตพระ
ศาสนจักรมากขึ้นด้วย
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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ทุกคน ทุกที่ ประการแรกหนังสือกิจการอัครสาวกทำ�ให้
เรารู้ จั ก พระศาสนจั ก รหนึ่ ง ที่ เ ป็ น ชุ ม ชนสากลมี ห ลากหลาย
วัฒนธรรม และเราทุกคนควรจะไดร้ วู้ ่า  บทอ่านวันอาทิตยป์ สั กา
จากหนังสือกิจการอัครสาวกเป็นข้อความหนึ่งที่คัดมาจากคำ�
ปราศรัยของเปโตร ในการกลับใจของโครเนลีอัสและสมาชิก
ครอบครัว ซึ่งเป็นคนต่างชาติจากเมืองซีซารียา (10:34-42)
เปโตรเริม่ ตน้ ดว้ ยการใหข้ อ้ สังเกตว่า “ข้าพเจ้าเห็นจริงแลว้
ว่า  พระเจ้าไม่ทรงลำ�เอียง ทุกคนที่ยำ�เกรงพระองค์และปฏิบัติ
ความชอบธรรมไม่ว่าจะมีเชื้อชาติใดย่อมเป็นที่พอพระทัยของ
พระองค์” (10:34-35)
เปโตรยืนยันความเห็นนีใ้ นการประชุมอย่างเปน็ ทางการ
(กจ 15) ในพิธกี รรมชว่ งวันปสั กาถึงวันสมโภชพระจิตเจ้า  มีการ
เล่าเรื่องราวการกลับใจของผู้คนมากมายที่มีภูมิหลังทางเชื้อ
ชาติและวัฒนธรรมต่างกัน เรื่องราวทั้งหมดเป็นหลักฐานยืนยัน
ประสิทธิภาพแห่งพลังของพระเจ้า ที่กระทำ�ผ่านการเทศน์สอน
ของอัครสาวกโดยการนำ�ผู้คนมาหาพระคริสต์
สาระสำ � คั ญ ในคำ � เรี ย กร้ อ งของพระคริ ส ต์ ที่ มี ต่ อ คน
ทัว่ ไปกลับมาอีกครัง้ ในตอนท้ายของเทศกาลปัสกา  เหมือนเป็น
ที่กั้นแถวหนังสือให้ตรงอันหนึ่ง
วั น ฉลองเปนเตกอสคื อ เรื่ อ งราวอั น เป็ น ตั ว อย่างที่
สมบูรณ์เกี่ยวกับความเชื่อในความเป็นสากล พระจิตเจ้าเสด็จ
ลงมาเหนื อ บรรดาอั ค รสาวกและทำ � ให้ พ วกเขาสามารถพู ด
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ภาษาของชนทุกชาติในโลกได้ (2:1-11)
เครื่ อ งหมายแสดงที่ สำ � คั ญ ยิ่ ง ประการหนึ่ ง ของพระ
ศาสนจักรคาทอลิกมักจะเปน็ การเปิดสูค่ วามหลากหลายนี้ คำ�ว่า 
Catholic (มาจากคำ�ภาษากรีกว่า  katholikos) หมายถึง “universal” หรือสากล, ทั่วไป  เปโตรชี้ให้เห็นว่า พระเยซูคริสต์ทรง
ทำ�ให้คำ�สัญญาของพระเจ้าที่ตรัสกับอับราฮัมว่า “ประชาชาติ
ทั้งหลายบนแผ่นดินจะได้รับพระพรโดยทางเชื้อสายของท่าน”
(3:25)  ภาษาและสำ�เนียงอาจแตกต่าง, ขนบธรรมเนียมและรูป
แบบการแต่งกายอาจต่างกันไป แต่เทศกาลปัสกาเป็นพยานถึง
การเรียกร้องของพระเยซูเจ้าคริสต์ต่อคนทั่วไป
การเป็นพยานกับความทุกข์ยากลำ�บาก ลักษณะเด่น
ประการหนึ่งของหนังสือกิจการอัครสาวกคือ การนำ�เสนอเรื่อง
ราวต่างๆเกี่ยวกับการเป็นพยานยืนยันถึงข่าวสารของพระเยซู
คริสตเจ้าด้วยวาจาและการกระทำ�อย่างเป็นปกติ แม้จะตก
อยู่ในความทุกข์ยากลำ�บาก คำ�ภาษากรีกที่หมายถึง การเป็น
พยาน (witness) เป็นคำ�เดียวกับคำ�ภาษาอังกฤษว่า martyr
(มรณสักขี) เรื่องราวมากมายในหนังสือกิจการอัครสาวกที่ได้
ฟังกันตลอดเทศกาลปัสกาเตือนใจเราเกี่ยวกับทุนรอนที่บรรดา
บรรพบุรุษด้านความเชื่อของเราต้องจ่ายเพื่อประกาศข่าวสาร
ที่เป็นพระวรสาร
การเป็นมรณสักขีของสเตเฟนเป็นแบบอย่างการเป็น
พยานอั น ดี เ ลิ ศ ในหนัง สือ กิจการอัครสาวก (7:54-8:1) แต่
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์

63

การเบี ย ดเบี ย นศาสนาก็ ไ ม่ ไ ด้ จ บลงด้ ว ยความตายเสมอไป
เปโตร ยอห์น เปาโลและคนอื่นๆ ตั้งแต่ต้นจนจบหนังสือ
กิจการอัครสาวก อดทนกับการเป็นพยานความเชื่อในพระเยซู
คริสตเจ้าว่า  พระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของโลกที่ถูกตรึงกางเขน
และกลับคืนพระชนมชีพ บางครัง้ พระเจ้าทรงให้ความช่วยเหลือ
พวกเขาอย่างมหัศจรรย์ (ตัวอย่างเช่น ขณะเปาโลและสิลาสถูก
คุมขังที่เมืองฟิลิปปี (16:22-34)
หลายครั้งความฉลาดเฉียบแหลมของบรรดาอัครสาวก
เองช่วยยืดเวลาการถูกขม่ เหงออกไป (เปาโลตอ่ หน้าสภาซันเฮดริน
23:6-11) ในแต่ละกรณีก็มีจุดประสงค์เช่นเดียวกันคือ พระ
ศาสนจักรต้องให้คำ�ให้การเป็นพยานทั้งในโอกาสที่ดีและไม่ดี,
ในการรับความทรมานและความสำ�เร็จ ชุมชนต้อง “เป็นพยาน
ยืนยัน” ถึงพระเยซูเจ้า (23:11) ในทุกสภาพ
ความจำ�เป็นพื้นฐานของคริส ตชน พระศาสนจักรใน
หนังสือกิจการอัครสาวกเป็นชุมชนที่มีการภาวนา การนมัสการ
และความชื่นชมยินดี “พวกเขาประชุมกันอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อ
ฟังคำ�สั่งสอนของบรรดาอัครสาวก ดำ�เนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้อง
ร่วม “พิธีบิปัง” และอธิษฐานภาวนา (2:42)
หนังสือกิจการอัครสาวกยังบรรยายวิธีการที่สมาชิกทุก
คนในชุมชนแบ่งปันทรัพย์สินของตนมาเป็นส่วนรวม  “การเป็น
อยู่ฉันพี่น้อง” รวมการแบ่งปันสิ่งของทั้งหลายกับสมาชิกคน
อื่นๆในชุมชน (4:32-35)
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พวกเขาทำ�พิธีบิปังในบ้านของพวกเขา (2:46) นี่เป็น
ตอนหนึ่งในพันธสัญญาใหม่ที่แสดงถึงความคิดเกี่ยวกับพิธีศีล
มหาสนิท นั่นคือหนังสือกิจการอัครสาวกเน้นหนักในเรื่องเกี่ยว
กับพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน
หนังสือกิจการอัครสาวกยังรำ�ลึกถึงกิรยิ าอาการทีบ่ ง่ บอก
ความปลื้มปิติและความดีอกดีใจอย่างมากซึ่งเป็นความยินดี
อันเนื่องมาจากการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า  ความ
ยินดีนั้นดังก้องอยู่ในชีวิตของพระศาสนจักร แม้ในช่วงที่ถูก
เบียดเบียน (2:47; 5:41; 13:52; 15:3)
การพรรณนาเรื่องที่เป็นอุดมคติข้างต้นเป็นสิ่งเตือนเรา
ให้ระลึกถึงคุณลักษณะแท้จริงของพระศาสนจักร แต่เราอาจ
จะถามสิ่งที่เรามีสิทธิสงสัยได้ว่า ภาพอุดมคตินี้เป็นจริงเพียง
ใด? หนังสือกิจการอัครสาวกให้ข้อคิดว่า บางครั้งอุดมการณ์ทง้ั
หลายนัน้ ก็ไมไ่ ดเ้ กิดขึน้ อย่างสมบูรณ์  มีเรือ่ งแปลกเรือ่ งหนึง่ เกี่ยว
กับอานาเนียและสัปฟีรา (5:1-11) สามีภรรยาคู่นี้ได้ยักยอกเงิน
จากการขายที่ดินของตนที่ควรเป็นของกองกลางทั้งหมดไว้ส่วน
หนึ่ง  เปโตรพบกับทั้งสองคนและประณามความเห็นแก่ตัวของ
พวกเขา การลงโทษพวกเขาดูเหมือนค่อนข้างรุนแรง เพราะ
ในการสอบถามของเปโตรเกี่ยวกับการหลอกลวงที่ชั่วร้ายของ
พวกเขานั้นเอง ทั้งสองคนล้มลงสิ้นใจ
ผลงานของพระจิ ต เจ้ า ท้ายที่ สุ ด พระศาสนจั ก รซึ่ ง
หนังสือกิจการอัครสาวกพรรณนาไว้น่าจะดำ�เนินต่อไปสู่ผล
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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สำ�เร็จ เพราะพระจิตเจ้าทรงประทับอยู่เบื้องหลัง  ภายใน  และ
ค้ำ�จุนพระศาสนจักรทุกด้าน ตั้งแต่ต้นจนจบ หนังสือกิจการ
อัครสาวกแสดงให้เห็นพลังของพระจิตเจ้าที่ทำ�งานในชีวิตของ
พระศาสนจักร
ลูกาเน้นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตบนโลกของพระเยซู
เจ้า และชีวติ ของพระศาสนจักรยุคตน้ ๆเปน็ ไปตามแผนการณ์อัน
ลึกลับที่จะนำ�ไปสู่ความรอดพ้น ซึ่งมีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำ�ทาง  
ลูกาเน้นเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่น ในการบอกเล่าถึงความจำ�เป็นที่
พระเยซูเจ้าในฐานะพระเมสสิยาห์ต้องทนทุกข์ สิ้นพระชนม์ 
และเสด็จกลับคืนพระชนมชีพ (ลก 24:7, 44-46; กจ 1:16)
สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เกิดขึ้นได้กับอัคร
สาวกเช่นกัน เพราะทุกสิ่งสำ�เร็จสมบูรณ์ภายใต้การนำ�ทางของ
พระจิตเจ้า ดังนั้น เปาโลจึงได้รับการแจ้งเรื่องการเป็นพยาน
อย่างอดทนของตนในกรุงโรม (19:21; 23:11)
ในหนังสือกิจการอัครสาวก พระจิตเจ้าเปน็ “พระสัญญา
ของพระบิดา” (กจ 1:4; ดู ลก 24:49)  พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือ
อัครสาวกหลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ภายหลังการ
กลับคืนพระชนมชีพสี่สิบวัน (กจ 1:6-12)  สี่สิบวันอันเป็นระยะ
เวลาที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในพระคัมภีร์สำ�หรับการสั่งสอน
และการเตรียมพร้อมเพื่อทำ�ให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำ�เร็จ  
น่าจะเป็ น ระยะเวลาที่ เ หมาะสมกั บ การเตรี ย มอั ค รสาวกให้
พร้อมสำ�หรับพันธกิจที่จะตามมาของพวกเขา ดังนั้น บรรดา
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อัครสาวกจึงพร้อมรับพระจิตเจ้า  และมีความกล้าขึ้นด้วยกำ�ลัง
ใจ แม้บ่อยครั้งพระจิตเจ้าจะทรงอยู่หลังฉาก แต่การเล่าเรื่อง
ในหนังสือกิจการอัครสาวกทำ�ให้เข้าใจชัดเจนว่า การแผ่ขยาย
ไปของพระวรสารหรือความสำ�เร็จในการเทศน์สอนของบรรดา
อัครสาวกเป็นผลจากการนำ�ทางของพระจิตเจ้าทั้งสิ้น
นักบุญเปาโล อัครสาวก
นักบุญเปาโลเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดในพันธสัญญา
ใหม่รองจากพระเยซูเจ้า หนังสือในพันธสัญญาใหม่สิบสามเล่ม
จากยี่สิบเจ็ดเล่มมีช่อื ท่าน ทุกเล่มเป็นจดหมาย ความรู้มากมาย
เกี่ ยวกับเปาโลที่เราทราบ มาจากงานเขี ยนชั้นเยี่ยมเหล่านี้
และเสริมด้วยเรื่องราวจากหนังสือกิจการอัครสาวกซึ่งเปาโลมี
ความโดดเด่นอยู่ในครึ่งหลัง (กจ 9-28)
เปาโลยังเป็นที่รู้จักด้วยชื่อภาษายิวว่า เซาโล (กจ 13:9)  
เกิดประมาณปี  ค.ศ. 1-10 ณ เมืองทาร์ซัส แคว้นซิลิเซีย ใน
เอเชียไมเนอร์  (ปัจจุบันคือ ประเทศตุรกี) เขาเป็นชาวยิวที่อยู่
กระจั ด กระจายหลั ง กลั บ จากบาบิ โ ลน ซึ่ ง หมายถึ ง ชาวยิ ว ที่
อาศัยนอกดินแดนปาเลสไตน์บ้านเกิด ทาร์ซัสเป็นเมืองใหญ่
มั่งคั่งสมบูรณ์ในอาณาจักรโรมัน ดังนั้น การเรียกเปาโลว่าเป็น
คนเมืองน่าจะเหมาะสมทีเดียว และดูเหมือนจะมีการศึกษา
สูง เพราะปรากฏชัดเจนว่าเป็นศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์สอน
ศาสนายิวคนสำ�คัญคือ กามาลิเอล  ที่กรุงเยรูซาเล็ม (กจ 22:3)
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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กระแสเรียกและพันธกิจของเปาโล เปาโลเองยอมรับว่า 
เขาได้เบียดเบียนข่มเหงพระศาสนจักรด้วยความมุมานะอย่าง
ทีส่ ดุ เพราะความเชือ่ ดัง้ เดิมของชาวยิว อย่างไรก็ตาม ประมาณ
ปี ค.ศ. 35 เขาได้พบกับเรื่องประหลาดขณะเขาเดินทางไปเมือง
ดามัสกัส พระเยซูเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงกลับเป็นขึ้นใหม่ 
แสดงพระองค์แก่เขา  และตรัสเรียกเขามาเป็น “อัครสาวกของ
คนต่างชาติ” (กจ 9:1-19)     เปาโลไม่เคยเล่ารายละเอียดของ
เหตุการณ์นี้ แต่กลับพูดถึง “การเปิดเผยของพระเยซูคริสตเจ้า”
(กท 1:12) ที่ทำ�ให้เขารู้สึกประทับใจในการปรากฏพระองค์ของ
พระเยซูเจ้าผู้กลับคืนชีพอย่างมหัศจรรย์ หรือเราอาจเรียกว่า
เป็นประสบการณ์ลึกลับ
เปาโลมีชีวิตคล้ายกับพระเยซูเจ้า คือเกิดเป็นชาวยิว
และใช้ชีวิตในฐานะคนยิวตลอดชีวิต เขาภูมิใจในความเป็นยิว
ที่ตกทอดมาถึงเขา  ในจดหมายถึงชาวฟิลิปปี  เขาสรุปภูมิหลัง
ของเขาดังนี้ “รับพิธสี หุ นัตเมือ่ เกิดไดแ้ ปดวัน  เปน็ เชือ้ สายชนชาติ
อิสราเอลจากตระกูลเบนยามิน เป็นชาวฮีบรูเกิดจากชาวฮีบรู  
ในด้านธรรมบัญญัติ เป็นชาวฟาริสี  ในด้านความกระตือรือร้น
เป็นผู้เบียดเบียนพระศาสนจักร ในด้านความชอบธรรมตาม
บทบัญญัติ ไม่มีสิ่งใดจะตำ�หนิข้าพเจ้าได้” (ฟป 3:5-6)
เปาโลไม่น่าจะระบุว่าประสบการณ์ของเขาเป็นเหมือน
“การกลับใจ” ในความหมายของการเปลี่ยนศาสนา  เพราะเขา
ไม่เคยยืนยันว่าได้ประกาศละทิ้งศาสนายิว แต่มักจะใช้คำ�ว่า 
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“การตรัสเรียก” และ “การมอบหมายหน้าที่” มากกว่า   หนังสือ
กิจการอัครสาวกถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยถ้อยคำ�อัน
ชวนให้รำ�ลึกถึงการตรัสเรียกประกาศกในพันธสัญญาเดิม  และ
คำ�บรรยายนี้สอดคล้องกับการเล่าเหตุการณ์ของเปาโลเองที่
ถูกพบอยู่ในหนังสือกิจการอัครสาวก เปาโลคิดว่าตัวเองเป็น
“อัครสาวก” คนหนึ่งที่พระเยซูเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า ตรัสเรียก
และส่งไปเพื่อภาระหน้าที่พิเศษ เขาต้องนำ�คนต่างชาติให้เข้า
มาอยู่ร่วมกันในกลุ่มคนที่ยอมรับพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธ ใน
ฐานะพระเมสสิยาห์  ซึ่งชาวยิวรอคอยมานาน ผู้ทรงเป็นพระผู้
ไถ่กู้โลก
หน้าทีข่ องเปาโลในฐานะผูป้ ระกาศพระวรสาร ภายหลัง
การตรัสเรียก เปาโลเริม่ ศาสนบริการด้านการประกาศพระวรสาร
อย่างเอาจริงเอาจัง แต่เขาก็ยึดอาชีพทำ�กระโจมเพื่อเขาจะได้
ไม่เป็นภาระของชุมชนที่เขารับใช้  หลังจากเปาโลใช้เวลาอยู่ใน
อะราเบียอย่างลับๆสามปี เขาเดินทางไปพบเปโตร ยากอบ
(น้องชายขององค์พระผู้เป็นเจ้า) และยอห์น (ประมาณในปี 
ค.ศ. 38)  พวกเขาเป็นผู้นำ�คณะบุคคลใหม่ที่เป็นศิษย์ของพระ
เยซูเจ้าในกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งหนังสือกิจการอัครสาวกเรียกว่า 
“หนทาง” (the Way)  และต่อมาเป็นที่รู้จักในชื่อ “คริสเตียน”
ผู้นำ�เหล่านี้เห็นด้วยอย่างชัดเจนกับพันธกิจของเปาโล
ต่อคนต่างชาติ   เปาโลพร้อมเพื่อนร่วมงานใช้เวลาอีกสิบสอง
ปีเดินทางไปทั่วแคว้นซีเรีย ซีลิเซีย และกาลาเทีย แล้วจึงข้าม
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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ไปยุ โรป เพื่ อ ประกาศข่าวดี ข องพระเยซู ค ริ ส ตเจ้าในแคว้ น
มาซิโดเนีย อาคายา และผ่านไปทั่วแถบเมดิเตอร์เรเนียน จนถึง
สุดปลายแผ่นดินโลก (กจ 1:8)
ศาสนบริ ก ารของเปาโลเป็ น การประกาศพระวรสาร
แบบธรรมทูต ซึ่งเขาปฏิบัติได้ผลอย่างดียิ่ง เขาจัดตั้งชุมชน
ความเชื่อตามเมืองสำ�คัญๆหลายเมืองในอาณาจักรโรมัน เช่น
เอเฟซัส  โครินธ์  ฟิลิปปี  และเธสะโลนิกา
การสอนด้วยการเขียนจดหมาย ในทศวรรษสุดท้ายของ
ชีวิตของเขาหรือมากกว่า เปาโลไม่เพียงแต่ปฏิบัติภารกิจเผยแผ่
ความเชือ่ อย่างตอ่ เนือ่ ง ยังเขียนจดหมาย (ประมาณปี  ค.ศ. 50
ถึง ค.ศ. 60) จดหมายหลายฉบับยังคงอยูใ่ นพระคัมภีรพ์ นั ธสัญญา
ใหม่  โดยเรียงลำ�ดับดังนี้ คือ   โรม โครินธ์ฉบับที่หนึ่งและสอง  
กาลาเทีย  เอเฟซัส  ฟีลิปปี  โคโลสี  เธสะโลนิกาฉบับที่หนึ่งและ
สอง  ทิโมธีฉบับที่หนึ่งและสอง  ทิตัส และฟิเลโมน  จดหมาย
ทำ�ให้เขามีวิธีดีเยี่ยมสำ�หรับการพูดคุยกับชุมชน ซึ่งเขาก่อตั้ง
ขึ้นระหว่างภารกิจในที่ต่างๆ
บางครั้ ง เปาโลเขี ย นจดหมายจากคุ ก ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ใน
ประสบการณ์ของการทนทุกข์ทรมานในฐานะศิษย์ของพระเยซู
เจ้า อีกหลายครั้งที่เขาเขียนเพื่อตักเตือน สอน และให้กำ�ลังใจ
ชุมชนต่างๆ รวมถึงบอกแผนการในอนาคตของเขาแก่ชุมชน
เหล่านั้น  จดหมายฉบับแรกสุดของเปาโลคือ เธสะโลนิกาฉบับ
ทีห่ นึง่ (ค.ศ. 50-51)  สว่ นฉบับสุดท้ายคือ โรม หรือไมก่ ฟ็ เิ ลโมน
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(เขียนระหว่าง ค.ศ. 58-60)
จากการพิจารณาเรื่องราวเกี่ยวกับเปาโล เปาโลเป็น
บุคคลที่น่าเกรงขาม เขาสามารถอ้างเหตุผลชักจูงบรรดาผู้นำ�
คริสตชนรุ่นแรกที่มีชื่อเสียงได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เปโตรและ
ยากอบ ในเรื่องความจำ�เป็นที่จะต้องปรับพระวรสารของพระ
เยซูคริสตเจ้าให้เหมาะสมกับคนต่างชาติ (กท 2:11-14) เขาไม่รู้
สึกลำ�บากใจที่จะว่ากล่าวชุมชนทั้งหลายอย่างเข้มงวดเมื่อเขา
เห็นว่ามีการเบี่ยงเบนไปจากพระวรสารที่เขาเทศน์สอน
แต่เขารักชุมชนทั้งหลายของเขามากด้วย และปฏิบัติ
ต่อพวกเขาเหมือนพ่อแม่ที่ดีปฏิบัติต่อลูกๆ โดยเปรียบตัวเขา
เหมือนแม่ที่ดูแลใกล้ชิด (1ธส 2:7)  หรือเหมือน “พ่อ” ของพวก
เขา (1ธส 2:11)
ที่สำ�คัญยิ่งกว่า จดหมายของเปาโลมีการมองเข้าไปใน
ชีวิตฝ่ายจิตได้อย่างถ่องแท้ เปาโลปรารถนาอย่างชัดเจนที่สุด
ที่จะให้ชุมชนของเขามี “ความศักดิ์สิทธิ์” เขาบอกกับชาวเธสะโลนิกาอย่างตรงไปตรงมาว่า “นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้า 
คือให้ท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ (1ธส 4:3) เขาเตือนชาวเอเฟซัสว่า 
“จงสวมใส่สภาพมนุษย์ใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงเนรมิตให้เหมือน
พระองค์  มีความชอบธรรมและความศักดิส์ ทิ ธิท์ ม่ี าจากความจริง”
(อฟ 4:24) ความศักดิ์สิทธิ์หมายถึง การเป็นเหมือนพระเจ้ามาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ เขาเขียนว่า  ความศักดิส์ ทิ ธิเ์ ปน็ จุดหมายปลายทางของ
เราในฐานะคริสตชน แต่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะทำ�สำ�เร็จได้ตามลำ�พัง  
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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ความศักดิ์สิทธิ์แท้จริงเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเรายอมมอบตัวเราให้
เป็นไปตามน้ำ�พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า  และอาศัยฤทธานุภาพของพระองค์
คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1. ปัจจุบันนักบุญเปาโลพูดกับคุณได้อย่างไร?
2. หนังสือกิจการอัครสาวกแสดงให้เห็นว่าพระศาสนจักรเป็น
ธรรมทูตและสากลอย่างไร?
3. ทำ�ไมผู้นิพนธ์พระวรสารทั้งสี่จึงเล่าเรื่องราวต่างกัน พวก
เขาบอกอะไรกับเราในวันนี้?
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บทที่ 4
วิธีอ่านพระคัมภีร์
เปิดอ่านพระคัมภีร์ตรงไหนดี
วิธีที่ดีที่สุดสำ�หรับการเริ่มอ่านในห้องสมุดนี้ ซึ่งก็คือ
พระคัมภีร์คืออะไร? วิธีหนึ่งที่ต้องไม่กระทำ�คือ การเริ่มอ่าน
ตั้งแต่หน้าที่หนึ่งไปอย่างช้าๆจนถึงหน้าสุดท้าย  นั่นเหมือนกับ
การเริ่มอ่านหนังสือเล่มแรกที่อยู่บนชั้นสูงสุดของห้องสมุดและ
อ่านจนหมดทุกเล่มตามลำ�ดับ แต่การอ่านพระคัมภีร์ต้องไม่
ทำ�แบบนั้น  ผู้อ่านส่วนใหญ่ที่พยายามทำ�เช่นนั้นจะหมดความ
กระตือรือร้นก่อนอ่านหนังสือเลวีนิติในพันธสัญญาเดิมจบเสีย
อีก
จุดหนึง่ ทีด่ สี �ำ หรับการเริม่ ตน้ คือ หนังสือกิจการอัครสาวก
นี่เป็นเรื่องราวของพระศาสนจักรยุคแรก มีเรื่องงานแพร่ธรรม
ของนั ก บุ ญ เปาโลมากเป็ น พิ เ ศษ มั น ไม่ ย ากที่ จ ะสั ง เกตเห็ น
ความตื่นเต้นของผู้เขียนเกี่ยวกับผลงานของพระจิตเจ้าในชุม
ชนคริสตชนซึ่งเกิดใหม่  หลังจากอ่านเรื่องราวของชุมชนคริสต
ชนยุคแรกที่เธสะโลนิกา  โครินธ์  และฟิลิปปี ในหนังสือกิจการ
อัครสาวก จะทำ�ให้รู้สึกสนใจอ่านจดหมายของนักบุญเปาโลถึง
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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พระศาสนจักรเหล่านั้นมากยิ่งขึ้น
จดหมายเหล่านี้จะกระตุ้นคุณให้อยากรู้เรื่องราวในพระ
คัมภีร์เล่มแรกๆที่นักบุญเปาโลอ้างถึงบ่อยๆ แล้วคุณจะสนุก
กับการอ่านหนังสือปฐมกาล อพยพ และเฉลยธรรมบัญญัติ   
ต่อจากนั้น คุณจะพร้อมสำ�หรับการอ่านพระวรสารอีก  และจะ
พบความเข้าใจใหม่ในข้อความต่างๆที่คุณได้อ่าน
แล้ ว คุ ณ อาจจะต้ อ งการกลั บ ไปอ่านหนั ง สื อ เพลง
สดุดี ซึ่งสรุปประวัติศาสตร์และชีวิตฝ่ายจิตในพันธสัญญาเดิม  
พร้อมทั้งบทภาวนาที่พระเยซูเจ้า  พระนางมารีย์  และคริสตชน
ยุคแรกใช้จริงๆ ถึงจุดนี้ พระคัมภีร์ก็จะกลายเป็นโลกหนึ่งที่คุณ
คุ้นเคย  คุณจะได้เยี่ยมเยียนจุดที่ดีที่สุดในหลายๆช่วงของพระ
คัมภีร์ และพร้อมสำ�หรับการสำ�รวจทางเดินที่น่าจะดึงดูดคุณ
ด้วยแม้มันจะสำ�คัญน้อยกว่า
คำ�แนะนำ�บางอย่างสำ�หรับการอ่าน การศึกษา และการภาวนา
พระคัมภีร์
การอ่านพระคัมภีร์ของคุณ
อย่าเริ่มอ่านเล่มแรกหรือเล่มสุดท้าย จงเริ่มต้นด้วยเล่ม
ที่คุ้นเคยก่อน สำ�หรับคริสตชนการอ่านพันธสัญญาใหม่ดีกว่า
พันธสัญญาเดิม  อาจจะเริ่มจากพระวรสารของมาระโก เพราะ
เปน็ พระวรสารทีส่ น้ั ทีส่ ดุ หรือไมก่ จ็ ดหมายของเปาโล  อย่าเริม่ ตน้
ด้วยหนังสือวิวรณ์ซึ่งเป็นหนังสือที่เข้าใจยากและใช้สัญลักษณ์
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ต่างๆ

อ่านเป็นส่วนๆ ดีกว่าอ่านเป็นประโยคๆ  พระคัมภีร์จะ
เข้าใจความหมายมากกว่าถ้าคุณให้ความสนใจกับส่วนต่างๆที่
ถูกจัดไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน
อ่านเสียงดัง ทุกคนเคยทำ�มาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมือ่ หนังสือต่างๆในพระคัมภีรถ์ กู เขียนขึน้ มา  พระคัมภีรม์ จี ดุ หมาย
ให้ผู้คนได้ฟัง เพราะมันเกิดจากการสืบทอดต่อๆกันมาด้วย
ปาก การอ่านออกเสียงดังทำ�ให้คุณมีความรู้สึกร่วมในเรื่องราว
มากกว่าการอ่านเงียบๆ
การศึกษาพระคัมภีร์ของคุณ
อ่านบทนำ�  หนังสือพระคัมภีร์ส่วนใหญ่มีบทนำ�ที่เขียน
โดยคณะบรรณาธิการ บทนำ�จะเตรียมคุณให้พร้ อมสำ�หรั บ
เรื่องราวที่จะตามมา  จงอ่านบทนำ�ก่อน
อ่ า นเชิ ง อรรถ ในพระคั ม ภี ร์ มั ก มี ค วามคิ ด ที่ แ ปลกไป
จากสังคมของเรา บ่อยครั้งขนบธรรมเนียม คำ�พูด ชื่อที่เป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ทั้ ง หลายท่ามกลางความคิ ด เหล่านั้ น จำ � เป็ น ต้ อ ง
ได้รับการอธิบาย เชิงอรรถมีไว้สำ�หรับทุกคน ไม่ใช่สำ�หรับผู้
เชี่ยวชาญพระคัมภีร์เท่านั้น
จงใช้การอ้างอิงโยงให้เป็นประโยชน์ พระคัมภีรส์ ว่ นใหญ่
ใส่ ก ารอ้างอิ ง เหล่านี้ ไว้ กั บ ข้ อ ความอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พระ
คัมภีร์ในเชิงอรรถหรือด้านข้างของหน้า บ่อยครั้งที่ข้อความ
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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ตอนหนึ่งของพันธสัญญาใหม่มีการอ้างอิงหรือการพาดพิงถึง
ข้อความต่างๆในพันธสัญญาเดิม การอ้างอิงโยงเหล่านี้จะช่วย
คุณให้เข้าใจสิ่งที่คุณกำ�ลังศึกษามากขึ้น นี่อาจใช้เวลาบ้าง แต่
รางวัลที่คุณจะได้รับคือ ความเข้าใจสาระนั้นมากขึ้น
จงกล้าทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงการตีความของคุณ คุณไมจ่ �ำ เปน็
ต้องกลัวการตีความพระคัมภีร์ผิด ถ้าคุณจำ�ไว้ว่าการตีความ
ของคุ ณไม่ จำ� เป็นต้อ งเป็นการตีความ การจั ด ตั้ ง กลุ่ม ศึ ก ษา
พระคัมภีร์เป็นเรื่องที่ดีมาก ซึ่งควรจะมีการแลกเปลี่ยนความ
คิ ด เกี่ ย วกั บ ข้ อ ความพระคั ม ภี ร์ เ ป็ น ตอนๆไป และนี่ เ ป็ น วิ ธี
ศึกษาพระคัมภีร์ที่น่าพิศวง โดยเฉพาะเมื่อคุณยังคงเปิดรับการ
แนะนำ�เกี่ยวกับความเห็นของคุณเพิ่มเติม กลุ่มที่สมบูรณ์ควร
จะมีผู้นำ�ซึ่งมีความรู้จากประสบการณ์ในระดับที่ชำ�นาญเฉพาะ
ทางบางเรื่อง หรือเป็นผู้ที่มีเวลาเรียนรู้และเตรียมทัศนวิสัยใน
เรื่องประวัติศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อย่างละเอียด
การภาวนาพระคัมภีร์ของคุณนอกพิธีมิสซา
วิงวอนพระจิตเจ้า ทุกครัง้ ทีค่ ณ
ุ นัง่ ลงภาวนากับพระคัมภีร์ 
ใหเ้ ริม่ ดว้ ยบทภาวนาสัน้ ๆ เพือ่ ทูลขอการแนะนำ�จากพระจิตเจ้า  
คำ�พูดง่ายๆ อย่างเช่น “เชิญเสด็จมา  พระจิตเจ้าข้า  โปรดทรง
แนะนำ�เมื่อข้าพเจ้าพยายามทำ�ความเข้าใจพระวาจานี้” เตือน
เราว่าเราจำ�เป็นต้องยอมตามพระเจ้าเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์
อย่างถูกต้อง
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เลือกข้อความตอนหนึง่ เพือ่ ไตรต่ รอง การศึกษาพระคัมภีร์
ทั้งหมดแบบภาวนามีประสิทธิภาพมากกว่าการตีความแบบ
ตามอำ�เภอใจ การศึกษาอีกวิธีหนึ่งคือการภาวนาตามบทอ่าน
ประจำ�วันอาทิตยท์ ก่ี �ำ ลังจะมาถึง  นัน่ สามารถชว่ ยคุณเตรียมพรอ้ ม
สำ�หรับการรับฟังพระวาจาอย่างได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อพระวาจานั้น
ถูกประกาศและเทศน์สอนในอาทิตย์ต่อมา ในช่วงเวลาสามปี
คุณจะได้ภาวนาตามพระคัมภีร์เกือบทั้งเล่ม
อ่านข้อความทั้งหมดอีกครั้ง การเห็นภาพรวมทั้งหมด
ก่อนช่วยคุณให้เข้าใจแต่ละส่วน หรือแต่ละข้อความดีขึ้น
อ่านแตล่ ะสว่ นของขอ้ ความตอนหนึง่ อย่างช้าๆ การอ่าน
อย่างรำ � พึ ง แบบช้าๆเป็ น การปฏิ บั ติ ที่ เ ก่าแก่ อ ย่างหนึ่ ง ของ
คริสตชน ที่เรียกว่า lectio divina  โดยนั่งอ่านถ้อยคำ�,  ใคร่ครวญ
คำ�และวลีในถ้อยคำ�, และซึมซับภาพพจนแ์ ละความคิดเห็นต่างๆที่
ปรากฏในใจ, นำ�เอาสิ่งที่เกิดขึ้นในใจสักหนึ่งอย่างมาทำ�ความ
เข้าใจด้วยการภาวนา จงให้ถ้อยคำ�นั้นคงอยู่ในใจและคุณจะ
รู้สึกว่าตัวเองอยู่กับพระเจ้า
ใช้จินตนาการ แม้วิธีนี้จะไม่ได้ผลกับทุกข้อความ แต่
มันก็เป็นการภาวนาที่ดีสำ�หรับบางข้อความ จงจินตนาการว่า
คุณอยู่ในบริบทนั้น คุณอยู่ตรงไหน? คุณคิดว่าคุณมีลักษณะ
เหมือนใคร?  คุณเห็นตัวเองกระทำ�สิ่งใดไหม?
อ่านเรื่องทั้งหมดอีกครั้ง เมื่อคุณได้ใช้เวลาไตร่ตรอง
บางส่วนของข้อความตอนหนึ่งแล้ว จงอ่านข้อความนั้นอย่าง
คู่มือสำ�หรับ...พระคัมภีร์
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ครบถ้วนอีกครั้ง แม้ว่าบางข้อความอาจบอกเรื่องราวกับคุณ
ได้อย่างชัดเจนกว่า การอ่านเช่นนี้จะช่วยคุณให้จำ�เรื่องราวได้
ทั้งหมด
จบลงดว้ ยคำ�ภาวนาแสดงความขอบคุณ จงขอบพระคุณ
พระเจ้าสำ�หรับพระพรที่เป็นพระวาจา ในเวลาที่คุณสรุปจบ
กิจกรรมภาวนาของคุณ เพราะพระวาจาของพระเจ้าให้ชีวิตแก่
เรา
คำ�ถามสำ�หรับการไตร่ตรอง
1.  พระคัมภีร์มีผลต่อคุณและครอบครัวของคุณอย่างไร?
2.  คุณปรารถนาจะได้รับสิ่งใดจากการอ่านพระคัมภีร์?
3.  คุณน่าจะทำ�สิ่งใดเพื่อจะได้สิ่งนี้?
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สาระบบพระคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาเดิม (The Old Testament)
หนังสือปัญจบรรพ หรือกฎหมาย
หนังสือสดุดี
หนังสือปฐมกาล
หนังสือสุภาษิต
หนังสืออพยพ
หนังสือปัญญาจารย์
หนังสือเลวีนิติ
หนังสือเพลงซาโลมอน
หนังสือกันดารวิถี
หนังสือปรีชาญาณ
หนังสือเฉลยพระธรรมบัญญัติ
หนังสือบุตรสิรา
หนังสือประเภทประวัติศาสตร์
หนังสือประกาศกต่างๆ
หนังสือโยชูวา
หนังสือประกาศอิสยาห์
หนังสือผู้วินิจฉัย
หนังสือประกาศเยเรมีย์
หนังสือนางรูธ
หนังสือเพลงคร่ำ�ครวญ
หนังสือซามูเอล ฉบับที่ 1
หนังสือประกาศบารุค
หนังสือซามูเอล ฉบับที่ 2
หนังสือประกาศเอเสเคียล
หนังสือพงษ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1
หนังสือประกาศดาเนียล
หนังสือพงษ์กษัตริย์ ฉบับที่ 2
หนังสือประกาศโฮเซยา
หนังสือพงศาวดาร ฉบับที่ 1
หนังสือประกาศโยเอล
หนังสือพงศาวดาร ฉบับที่ 2
หนังสือประกาศอาโมส
หนังสือเอสรา
หนังสือประกาศโอบาดีห์
หนังสือเนหะมีย์
หนังสือประกาศโยนาห์
หนังสือโทบิต
หนังสือประกาศมีคาห์
หนังสือยูดิธ
หนังสือประกาศนาฮูม
หนังสือเอสเธอร์
หนังสือประกาศฮาบากุก
หนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 1
หนังสือประกาศเศฟันยาห์
หนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 2
หนังสือประกาศฮักกัย
หนังสือประเภทปรีชาญาณ
หนังสือประกาศเศคารียาห์
หนังสือโยบ
หนังสือประกาศมาลาคี
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ภาคพันธสัญญาใหม่ (The New Testament)
พระวรสารทั้งสี่
พระวรสารนักบุญมัทธิว
พระวรสารนักบุญมาระโก
พระวรสารนักบุญลูกา
พระวรสารนักบุญยอห์น
ประวัติของพระศาสนจักร
หนังสือกิจการอัครสาวก
จดหมายของนักบุญเปาโล
จดหมายนักบุญเปาโล ถึงชาวโรม
จดหมายนักบุญเปาโล ถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1
จดหมายนักบุญเปาโล ถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 2
จดหมายนักบุญเปาโล ถึงชาวกาลาเทีย
จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส
จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟีลิปปี
จดหมายนักบุญเปาโล ถึงชาวโคลิสี
จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1
จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 2
จดหมายนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 1
จดหมายนักบุญเปาโลถึงทิโมธี ฉบับที่ 2
จดหมายนักบุญเปาโล ถึงทิตัส
จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1
จดหมายนักบุญเปาโล ถึงฟิโลโมน
จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 2
จดหมายถึงมวลคริสตชน
จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 3
จดหมายถึงชาวฮิบรู
จดหมายของนักบุญยูดา
จดหมายของนักบุญยากอบ
หนังสือคำ�ทำ�นาย
จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1
หนังสือวิวรณ์
จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 2
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