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ประวัติความเป็นมา

Nativity of Christ
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 สองพันกว่าปีมาแล้ว พระเยซูบุตรแห่งพระเจ้าเสด็จมาเยือนเพื่อ

ไถ่บาปให้มนุษย์ และทรงก่อต้ังคริสต์ศาสนจักรผ่านทางอัครสาวกและเหล่า

สานุศิษย์ ในเวลาต่อมาบรรดาสาวกของพระองค์ออกไปเผยแพร่ศาสนา

และคำาสอนตามท่ีต่างๆ พวกท่านได้ก่อต้ังโบสถ์หลายแห่งรวมตัวกันด้วย

ความศรัทธา การสักการะบูชา และการเข้าร่วมศีลศักดิ์สิทธิ์

ของศาสนจักร (ในภาษาอังกฤษ ออร์โธด็อกซ์เรียกศีลศักด์ิสิทธ์ิว่า Mysteries 

ส่วนทางตะวันตกเรียกว่า Sacraments)

 พระศาสนจักรท่ีก่อต้ังโดยอัครสาวกของพระองค์ประกอบไปด้วย

สังฆมณฑลแห่งคอนสแตนติโนเปิล อเล็กซานเดรีย อันทิโอก เยรูซาเล็ม 

และโรม ศาสนจักรแห่งคอนสแตนติโนเปิลก่อตั้งโดยนักบุญแอนดรูว์ 

ศาสนจักรแห่งอเล็กซานเดรียก่อตั้งโดยนักบุญมาระโก ศาสนจักรแห่ง

อันทิโอกก่อตั้งโดยนักบุญเปาโล ศาสนจักรแห่งเยรูซาเล็มก่อตั้งโดย

นักบุญเปโตร และนักบุญยากอบ ศาสนจักรแห่งโรมก่อต้ังโดยนักบุญเปโตร 

และนักบุญเปาโล ต่อมาศาสนจักรเหล่าน้ีเผยแพร่ศาสนาออกไป และก่อต้ัง

ศาสนจักรต่างๆ ข้ึนอีกได้แก่ ศาสนจักรแห่งซีนาย รัสเซีย กรีซ เซอร์เบีย 

บัลกาเรีย โรมาเนีย ฯลฯ

 ศาสนจักรเหล่านี้มีรูปแบบการปกครองเป็นอิสระต่อกัน เว้นแต่

ศาสนจักรแห่งโรมซึ่งต่อมาในปี ค.ศ.1054 แยกตัวจากศาสนจักรอื่นๆ 

ศาสนจักรท่ีเหลือมีความศรัทธาร่วมกันในคำาสอน ธรรมประเพณีศักด์ิสิทธ์ิ 

ศีลศักด์ิสิทธ์ิ พิธีกรรมต่างๆ รวมเรียกศาสนจักรเหล่าน้ีว่า ศาสนจักรด้ังเดิม 

(ออร์โธด็อกซ์)

 คำาสอนของศาสนจักรมีที่มาจากสองแหล่ง คือพระคัมภีร์ไบเบิ้ล

และธรรมประเพณีศักด์ิสิทธ์ิซ่ึงเป็นท้ังรากฐานของการบันทึกพระคัมภีร์

และเป็นท้ังแนวทางในการตีความพระคัมภีร์ ดังท่ีบันทึกไว้ในพระวรสาร

ของนักบุญยอห์นว่า “ยังมีอีกหลายสิ่งที่พระเยซูทรงทำา แต่ถ้าจะเขียน

ไว้หมดข้าพเจ้าคาดว่าโลกท้ังใบก็ไม่น่าจะพอสำาหรับหนังสือเหล่านั้น” 

(ยอห์น 21:25) คำาสอนมากมายจึงถ่ายทอดโดยเหล่าอัครสาวกด้วย

วิธีมุขปาฐะผ่านทางธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์

Septuaginta
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 คำาว่า “ออร์โธด็อกซ์” (Orthodox) มีความหมายตามตัวอักษรว่า 

“คำาสอนหรือการสักการะที่ถูกต้อง” มาจากคำาในภาษากรีกสองคำาคือ 

orthos แปลว่าถูกต้อง และ doxa แปลว่าคำาสอนหรือการสักการะ 

เนื่องจากในช่วงยุคต้นของศาสนาคริสต์มีการเผยแพร่คำาสอนท่ีผิด 

ทำาให้เกิดความคลุมเครือ และเป็นภัยต่ออัตลักษณ์ของศาสนจักร จึงมี

การนำาคำาว่าออร์โธด็อกซ์มาใช้เพื่อระบุถึงศาสนจักรดั้งเดิมที่ให้ความ

สำาคัญกับการปกป้องความจริง ต่อต้านคำาสอนที่ผิดและความแตกแยก 

มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องชาวคริสต์และสรรเสริญพระเยชูผู้ทรงเป็น

ศรีษะของศาสนา

 ในปัจจุบันมีนิกายจำานวนมากอ้างว่าสืบทอดมาจากศาสนาคริสต์

ด้ังเดิม แต่จะพิสูจน์ได้ก็ต่อเม่ือนำาส่ิงท่ีนิกายเหล่าน้ีอ้างมาเทียบกับความ

เช่ือด้ังเดิมของศาสนาคริสต์ ถึงแม้เรามีสิทธ์ิในการเลือกเช่ือ แต่เราก็ควร

มีความเข้าใจเก่ียวกับส่ิงน้ันๆ เพ่ือจะเลือกได้อย่างสมเหตุสมผล หวังว่า

คำาอธิบายท่ีจะกล่าวถึงต่อไปน้ี สามารถช่วยแนะนำาเก่ียวกับศาสนาคริสต์

ผ่านการถ่ายทอดจากเหล่าอัครสาวกของพระเยซู ต่อไปน้ีคือเกณฑ์วัด

ความจริงของศาสนาคริสต์ซ่ึงใช้ตรวจสอบความเช่ือต่างๆ

Invitation to a feast
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คำาสอน

 พระบิดา คือแหล่งกำาเนิดพระตรีเอกานุภาพ พระคัมภีร์เผยว่าพระเจ้า

เป็นหนึ่งเดียว ประกอบไปด้วยสามพระบุคคลคือ พระบิดา พระบุตร 

และพระจิต สามพระบุคคลน้ีมีลักษณะความเป็นพระเจ้าหน่ึงเดียวช่ัวนิรันดร์ 

จากพระบิดาก่อให้เกิดพระบุตรก่อนกาลเวลาท้ังหลาย (สดุดี 2:7; II โครินธ์ 

11:31) จากพระบิดาบังเกิดพระจิต (ยอห์น 15:26) พระบิดาทรงเนรมิตทุก

ส่ิงผ่านทางพระบุตรด้วยอำานาจพระจิต (ปฐมกาล 1 และ 2; ยอห์น 1:3; 

โยบ 33:4) และพวกเราได้รับมอบหมายให้สักการะบูชาพระองค์ (ยอห์น 4:23)

พระบิดาทรงรักพวกเราและทรงส่งพระบุตรมามอบชีวิตนิรันดร์ให้แก่พวกเรา

(ยอห์น 3:16)

 พระเยซูคริสต์ คือพระบุคคลท่ีสองของพระตรีเอกานุภาพ ทรงบังเกิด

จากพระบิดาก่อนกาลเวลา พระองค์ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์ ดังนั้น

พระองค์ทรงเป็นทั้งพระเจ้า และมนุษย์โดยสมบูรณ์ ผู้เผยพระวจนะได้

พยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระองค์ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม 

เน่ืองจากพระเยซูทรงเป็นหลักของศาสนาคริสต์ ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์

จึงให้ความสำาคัญในการรู้จักพระองค์มากกว่าสิ่งใด

 ในหลักข้อเชื่อไนซีน ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์มักยืนยันความเชื่อทาง

ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเยซู โดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า

หนึ่งเดียว พระบิดา ผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตฟ้าดิน ทั้งสิ่งที่เห็นได้

และเห็นไม่ได้ ข้าพเจ้า เชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของ
พระเจ้า ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา ทรงเป็นองค์ความสว่าง
จากองค์ความสว่าง ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแท้จากพระผู้เป็นเจ้าแท้ มิได้ทรง
ถูกสร้างขึ้น แต่ทรงบังเกิดร่วมกับลักษณ์เดียวกับพระบิดาผู้ทรงสถาปนา
ทุกอย่างขึ้นมา เพื่อเห็นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ พระองค์เสด็จ
ลงจากสรวงสวรรค์เพ่ือช่วยข้าพระองค์ให้รอด พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์
จากพระจิตเจ้าและพระนางมารีย์พรหมจารี และทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ 
พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขนเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลาย สมัยของปอนทิอัส 
ปิลาต ทรงถูกทรมานและทรงถูกฝังไว้ พระองค์ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ
ในวันที่สาม ตามความในพระคัมภีร์ พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ ประทับอยู่
เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระบิดา พระองค์จักเสด็จมาอีกครั้งด้วยพระสิริ
รุ่งโรจน์ เพื่อทรงพิพากษาเหล่าคนเป็นและคนตาย พระอาณาจักรของ
พระองคจ์ะไม่มีวันส้ินสุด”

Hospitality of Abraham
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 การรับสภาพเป็นมนุษย์ หมายถึงการที่พระเยซูทรงรับสภาพมนุษย์ 

“มีเลือดเนื้อ” พระบุตรแห่งพระเจ้าทรงรับลักษณะความเป็นมนุษย์ โดย

สมบูรณ์ผ่านทางครรภ์ของพระแม่มารีย์ผู้ทรงพรหมจารี พระองค์ทรง

เป็นพระเจ้าพระองค์เดียว ทรงมีความเป็นพระเจ้าโดยสมบูรณ์จากพระบิดา

และทรงมีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์จากพระแม่มารีย์ผู้ทรงพรหมจารี

การรับสภาพเป็นมนุษย์ทำาให้พระองค์ ทรงมีลักษณะของทั้งพระเจ้า

และมนุษย์ในพระองค์เดียวชั่วนิรันดร์ พระบุตรผู้ซึ่งมีความไม่จำากัดของ

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ท่ีจะยอมรับความจำากัดในธรรมชาติของ

มนุษย์ ทำาให้พระองค์ต้องเผชิญกับความหิว ความกระหาย ความเหน่ือย

ล้า และในที่สุดคือความตาย การรับสภาพเป็นมนุษย์ของพระองค์เป็น

สิ่งจำาเป็นสำาหรับคริสตศาสนา เพราะถ้าพระองค์ไม่ทรงรับเป็นมนุษย์

ก็คงไม่มีศาสนาคริสต์ พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า “ไม่มีวิญญาณใดที่จะไม่

ยอมรับว่าพระเยซูที่มีเลือดเนื้อนั้นคือพระเจ้า” (I ยอห์น 4:3) การรับ

สภาพเป็นมนุษย์ทำาให้พระองค์ได้ไถ่บาปให้มนุษย์ การไถ่บาปนี้สำาหรับ

ผู้ที่เชื่อและติดตามพระองค์

 พระจิตเจ้าผู้ทรงศักด์ิสิทธ์ิ เป็นพระบุคคลท่ีสามในพระตรีเอกานุภาพ 

และเป็นสาระเดียวกันกับพระบิดา ชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์มักปฏิญาณว่า 

“ข้าพเจ้าเช่ือในพระจิตเจ้าผู้ทรงศักด์ิสิทธ์ิ พระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต พระผู้ทรง

บังเกิดจากพระบิดา ทรงรับการถวายการสักการะ และพระสิริรุ่งโรจน์ร่วม

กับพระบิดาและพระบุตร” เรียกว่า “สัญญาของพระบิดา” (กิจการ 1:4) 

พระเยซูทรงมอบพระจิตให้เป็นของประทานพระจิตเจ้าผู้ทรงศักด์ิสิทธ์ิแก่

ศาสนจักร เพ่ือให้อำานาจศาสนจักรในการประกอบพิธีสักการะบูชาพระเจ้า 
(กิจการ 1:8) เพื่อประทานความรักของพระเจ้าในใจพวกเรา (โรม 5:5) 
และเพ่ือประทานพระพรของพระจิตเจ้า (I โครินธ์ 12:7-13) และคุณธรรม 
(กาลาเทีย 5:22, 23) ในชีวิตและการเป็นประจักษ์พยาน ชาวคริสต์
ออร์โธด็อกซ์เช่ือตามพระคัมภีร์ว่า เรารับพระจิตผ่านการเจิมในพิธีรับศีลแรก 
(กิจการ 2:38) และพระจิตจะทรงสถิตอยู่กับเราไปตลอดชีวิต

 บาป แปลตามตัวอักษรว่า “ผิดพลาด” นักบุญเปาโลเขียนว่า 
“มนุษย์ทุกคนมีบาปกำาเนิดและเหินห่างจากพระเจ้า” (โรม 3:23) เราทำาบาป

Holy Spirit like a big timid bird
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เมื่อเราบิดเบือนสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าดี เราห่างเหินจากพระประสงค์

ของพระองค์ บาปของเราแยกเราออกจากพระเจ้า (อิสยาห์ 59:1, 2) 

ทำาให้จิตวิญญาณของเราตาย (เอเฟซัส 2:1) พระบุตรทรงรับความเป็น

มนุษย์และทรงดำารงอยู่อย่างไร้บาปเพื่อช่วยพวกเรา “พระองค์ทรง

ทำาให้บาปติดอยู่แต่เพียงเลือดเนื้อ” (โรม 8:3) เมื่อเราสารภาพและเลิก

ทำาบาป พระเจ้าทรงอภัยให้ด้วยพระกรุณา ทรงมอบพลังแก่พวกเรา

เพื่อเอาชนะบาปในชีวิต “ถ้าเราสารภาพบาป พระองค์ผู้ทรงธรรมย่อม

ทรงอภัย และทรงชำาระเราจากเหล่าอธรรมทั้งหลาย” (I ยอห์น 1:9)

 การไถ่บาป คือสิ่งประทานจากพระเจ้า ทำาให้เหล่าชายหญิงพ้น

จากบาปและความตาย ได้อยู่รวมกับพระองค์ในดินแดนอันเป็นนิรันดร์ 

ผู้มาฟังนักบุญเปโตรเทศน์ในวันเพนเทคอสต์ ถามว่าทำาอย่างไรจึงจะพ้น

จากบาป ท่านตอบว่า “จงสำานึกผิดและรับศีลล้างบาปในนามของพระเยซู 

เพื่อรับการอภัยในบาป และท่านจะได้รับพรประทานจากพระจิตเจ้า

ผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์” (กิจการ 2:38) การไถ่บาปประกอบด้วยสามขั้นตอน

ดังนี้ 

 1. สำานึกผิด หมายถึงการเปล่ียนความคิดในเร่ืองท่ีเราทำาผิดไป 

  เลิกทำาบาปและยอมรับพระเจ้า 

 2. รับศีลล้างบาป หมายถึงการเกิดใหม่โดยการรวมเป็นหนึ่ง

  กับพระเจ้า

 3. รับพรประทานจากพระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ 
  หมายถึงการรับพระจิต ทำาให้เราได้เริ่มชีวิตใหม่กับพระเจ้า
  เพื่อติดตามแนวทางของพระองค์

 การพ้นบาป จำาเป็นต้องเชื่อศรัทธาในพระเยซู พวกเราไม่สามารถ
ไถ่บาปได้ด้วยตัวเอง การไถ่บาปคือ “ความเชื่อมั่นศรัทธาผ่านความรัก” 

Remorse of the apostle Peter
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อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การไถ่บาปมาจากเรื่องในอดีตที่พระเยซูทรง

สละพระชนม์ชีพ และทรงฟื้นจากความตายเพื่อช่วยพวกเรา เป็นเรื่อง

ในปัจจุบันที่เราจะได้รับการไถ่บาปด้วยความเชื่อ ศรัทธา ในการรวม

เป็นหน่ึงเดียวกับพระองค์ด้วยพลังแห่งพระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ 

เป็นเร่ืองในอนาคตท่ีเราจะยังต้องได้รับการช่วยให้พ้นบาป จนกว่าพระองค์

จะเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สอง

 พิธีล้างบาป เป็นวิธีท่ีทำาให้เราได้รวมเป็นหน่ึงกับพระเจ้า การพ้นบาป

เร่ิมต้นโดยการชำาระด้วยน้ำาในพิธีศีลล้างบาป นักบุญเปาโลสอนในจดหมาย

ที่ท่านเขียนถึงชาวโรม (โรม 6:1-6) ว่าในพิธีศีลล้างบาปเรารับรู้การเสียสละ

พระชนม์ชีพและการฟ้ืนคืนจากความตายของพระเยซูในพิธีน้ัน บาปของ

เราจะได้รับการยกโทษ และเราจะได้รับพลังเพื่ออยู่ร่วมกับพระเยซู

ในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ทำาพิธีศีลล้างบาปด้วยการ

ลงจุ่มแช่น้ำาทั้งตัว

 ในปัจจุบันมีบางท่านมองว่า พิธีล้างบาปเป็นเพียง “สัญญะภายนอก” 

ในการแสดงความศรัทธาต่อพระเยซู แต่ความคิดเช่นน้ี ไม่มีหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์หรือในพระคัมภีร์ไบเบ้ิล บางท่านมองว่าเป็นเพียงแค่พิธีท่ี

ปฏิบัติตามคำาสอนของพระเยซูเท่าน้ัน (เทียบจากพระวรสารของนักบุญ

มัทธิว 28:19-20) หรือบางท่านถึงกับละเลยพระคัมภีร์โดยปฏิเสธ

ถึงความจำาเป็นของพิธีศีลล้างบาป ทางศาสนาจักรเห็นว่าความคิดที่่ว่า

เหล่านีท้ำาให้ผู้คนเสียศรัทธาในความจำาเป็นของพิธีศีลล้างบาป ขอยืนยัน

ว่าพิธีนี้ทำาให้ได้รวมเป็นหนึ่งกับพระเยซูคริสต์ และพิธีนี้เป็นส่วนหนึ่ง

ในศาสนาจักรของพระองค์

 การเกิดใหม่ คือการรับชีวิตใหม่ เป็นวิธีในการเข้าสู่อาณาจักรของ

พระเจ้าและศาสนาจักรของพระองค์ พระเยซูตรัสว่า “ถ้าไม่ได้เกิดใหม่

จากน้ำาและพระจิตแล้ว จะไม่สามารถเข้าไปสู่อาณาจักรแห่งพระเจ้าได้” 

(ยอห์น 3:5) ตลอดมาทางศาสนจักรตีความว่า น้ำา ท่ีว่าคือน้ำาในพิธีล้าง

บาป และพระจิต ก็คือพระจิตเจ้าผู้ทรงศักด์ิสิทธ์ิ การเกิดใหม่เกิดข้ึนในพิธี

ล้างบาป กล่าวคือในพิธีเราตายพร้อมกับพระเยซู ถูกฝังกับพระองค์ 

และฟ้ืนคืนมาเฉกเช่นพระองค์ จากน้ันเราจะได้ร่วมกับพระองค์ในพระฉายา

Christ and John the Baptist
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ของมนุษย์ผู้มีเกียรติ (กิจการ 2:38; โรม 6:3-4) การเกิดใหม่ต้องเก่ียวเน่ือง
โดยตรงกับพิธีศีลล้างบาปเท่าน้ัน ความเช่ือท่ีว่ามี “การเกิดใหม่” รูปแบบอ่ืน
ท่ีไม่ผ่านพิธีศีลล้างบาปเป็นส่ิงท่ีไม่มีข้อพิสูจน์ในพระคัมภีร์ไบเบ้ิล

 การให้เหตุผลสนับสนุนในพระคัมภีร์หมายความว่า จากการเสียสละ
ของพระเยซูทำาให้พระเจ้าทรงให้อภัยมนุษย์ และเราได้รับความชอบธรรม
ในการมีชีวิต การให้เหตุผลสนับสนุนนี้ไม่ได้แปลว่าการเสียสละครั้งหนึ่ง
ของพระเยซูจะช่วยได้หมดทุกคน และก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำาให้ผู้ไร้
ความชอบธรรมกลายเป็นผู้ชอบธรรมได้ แต่เหตุผลที่สนับสนุนการไถ่บาป
น้ี คือการดำารงชีวิตตามวิถีของพระเยซู ชาวคริสต์จักต้องแสวงหาชีวิตท่ีชอบ
ธรรม ด้วยพลังท่ีได้รับจากพระเจ้าเพ่ือเช่ือพระองค์อย่างต่อเน่ือง

 การชำาระให้บริสุทธิ์ จะได้รับในขั้นตอนการชำาระ และทำาให้บริสุทธิ์
โดยพระเยซูด้วยพระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ เราจะบริสุทธิ์ดังเช่นนักบุญ 

และจะดำาเนินชีวิตตามวิถีของพระเจ้าเม่ือได้รับพรประทานจากพระจิตเจ้า
ผู้ทรงศักด์ิสิทธ์ิ เราจะได้รับการชำาระให้บริสุทธ์ิ เราร่วมกับพระเจ้าช่วยเหลือ
และดำาเนินตามคำาสอนของพระองค์ และเราจะประเสริฐดังเช่นพระองค์

 พระคัมภีร์ไบเบ้ิล คือพระวจนะอันศักด์ิสิทธ์ิของพระเจ้า (II ทิโมธี 3:16) 
และเป็นส่วนสำาคัญในการเผยพระองค์แก่มวลมนุษย์ พระคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาเดิมบอกประวัติศาสตร์ของการเปิดเผยส่ิงต่างๆ จากพระเจ้า
แก่มนุษย์ ตั้งแต่การเนรมิตจนถึงยุคศาสดา พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญา
ใหม่บันทึกการประสูติและเรื่องราวของพระเยซูรวมถึงงานเขียนของ
อัครสาวก อีกทั้งยังกล่าวถึงประวัติการก่อตั้งพระศาสนจักรตอนต้นChrist and a women

Trinity vespers



16 17

และเป็นพื้นฐานของหลักคำาสอนของอัครสาวก แม้ว่าทางศาสนจักรอ่าน

พระคัมภีร์มาตั้งแต่สมัยแรกๆ ที่เริ่มมีการบันทึก แต่การจัดเรียบเรียง

พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและตรงกับท่ีเรารู้จักในปัจจุบัน

มาจากหลักศาสนาข้อท่ี 33 จากการประชุมสภาท้องถ่ินแห่งเมืองคาร์เธจ

ในปี ค.ศ.318 และส่วนหนึ่งของจดหมายนักบุญอธานาสิอุส แห่ง

อเล็กซานเดรียที่เขียนขึ้นในปี ค.ศ.367 ทั้งสองแหล่ง มีการเรียงลำาดับ

เนื้อหาพระคัมภีร์ใหม่อย่างครบถ้วน ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่ง

ในโรมปี ค.ศ. 382 มีการรวมพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและพระคัมภีร์

ภาคพันธสัญญาใหม่ท้ังหมดเข้าด้วยกัน พระคัมภีร์เป็นส่วนสำาคัญของการ

สักการะบูชาและการอุทิศในศาสนาคริสต์ออร์โธด็อกซ์

 การสักการะบูชา คือการแสดงความสรรเสริญยกย่อง และการ

ขอบคุณพระเจ้าซึ่งหมายถึงพระบิดา พระบุตร และพระจิตเจ้าผู้ทรง

ศักดิ์สิทธิ์ มนุษย์ทุกคนได้รับมอบหมายให้สักการะพระเจ้า การสักการะ

บูชามีความหมายมากกว่าการแสดงออก การฟังเทศน์ หรือการร้อง

เพลงสวด การสักการะบูชาที่ถูกต้องในศาสนาคริสต์ออร์โธด็อกซ์ คือ

การสวดร่วมกันขอบคุณพระเจ้า และยกย่องพระเจ้าในพิธีที่ประกอบ

โดยศาสนจักร โดยต้องประกอบที่พระแท่นศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะได้เข้าถึง

พระองค์

 จากคำาในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ว่า “เพราะพระสิริรุ่งโรจน์ พระเกียรติ 

และการสักการะทั้งปวงล้วนคู่ควรแก่พระองค์ พระบิดา พระบุตร และ

พระจิตเจ้าผู้ทรงศักด์ิสิทธ์ิ ตราบน้ี และตลอดไป และจนช่ัวนิรันดร อาเมน” 

ในการสักการะเราสัมผัสและรู้สึกถึงอาณาจักรนิรันดรของพระองค์ เราร่วม

บูชาพร้อมด้วยเหล่าทูตสวรรค์ เราสัมผัสถึงพระสิริอันรุ่งโรจน์ในการปฏิบัติ

ตามพระคริสต์ด้วยความจริงแท้

 พิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ เป็นคำาอธิบายการสักการะบูชพระเจ้าซ่ึงดำาเนิน

โดยศาสนจักร ในภาษาอังกฤษคำาว่า liturgy มาจากภาษากรีกแปลว่า 

“หน้าท่ีพ้ืนฐาน” การอ้างถึงการสักการะบูชาในพระคัมภีร์ไบเบ้ิลท้ังหมด

มีความเก่ียวเน่ืองกับพิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ

St John Chrysostom : Letters to Olimpias
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 ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม พระเจ้าทรงมอบหมายให้เรา
ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และมีแบบแผนของการสักการะบูชา มีคำา
อธิบายอย่างละเอียดทั้งในหนังสืออพยพ และเลวีนิติทั้งในพระคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาใหม่ ศาสนจักรยังคงประกอบพิธีสวดตามแบบเดิม
เช่นเดียวกับในโบสถ์ และพระวิหารในอิสราเอล แต่มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบบางอย่างตามพระประสงค์ของพระเยซู หลายศตวรรษผ่านไป
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ออร์โธด็อกซ์มีการเปลี่ยนแปลงบ้าง
เล็กน้อยแต่ยังคงรูปแบบหลักของการสักการะบูชาเดิมองค์ประกอบ
หลักในพิธีสวดได้แก่ เพลงสวด การอ่านคำาสอน ผู้สวด และศีลมหาสนิท 
สำาหรับชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์คำาว่า liturgy หรือ divine liturgy หมายถึง
พิธีศีลมหาสนิทซึ่งก่อตั้งโดยพระเยซูในเหตุการณ์พระกระยาหารครั้ง

สุดท้าย

 พิธีศีลมหาสนิท ในภาษาอังกฤษคำาว่า Eucharist แปลตามตัวอักษร

ว่า ขอบคุณพระเจ้า และเป็นคำาไวพจน์ของคำาว่า Holy Communion 

ทั้งสองคำาหมายถึงพิธีศีลมหาสนิท ซึ่งเป็นพิธีหลักในการสักการะของ

ศาสนาคริสต์ออร์โธด็อกซ์ เนื่องจากพระเยซูตรัสถึงขนมปังและไวน์ใน

พระกระยาหารครั้งสุดท้ายว่า “นี่คือกายของเรา” “นี่คือโลหิตของเรา” 

และ “จงทำาสิ่งนี้เพื่อระลึกถึงเรา” (ลูกา 22:19-20) เหล่าสานุศิษย์เชื่อ

และปฏิบัติตามคำาตรัสของพระองค์ ในพิธีศีลมหาสนิท เรารับประทาน

พระมังสาและดื่มพระโลหิตของพระเยซูซึ่งมอบพลังจากพระองค์แก่

เรา การฉลองพิธีศีลมหาสนิทเป็นพิธีหลักของศาสนจักรตั้งแต่ยุคแรก

มา ชาวคริสต์ในยุคต้นเรียกพิธีศีลมหาสนิทว่า “โอสถแห่งความอมตะ”

เพราะพวกเขาระลึกถึงพระกรุณาอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงประทานให้

Holy Thursday
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 การยกย่องนับถือสหพันธ์นักบุญ เมื่อชาวคริสต์เสียชีวิตจากใน

โลกนี้ พวกเขายังคงเป็นส่วนสำาคัญในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ ยัง

มีชีวิตอยู่กับพระเจ้าและ “ลงทะเบียนเข้าสู่สวรรค์” (ฮีบรู 12:23) พวก

เขาสักการะบูชาพระเจ้า (วิวรณ์ 4:10) และอาศัยอยู่ในสวรรค์ (ยอห์น 

14:2) ในพิธีศีลมหาสนิทเราเข้าไปยังอาณาจักรของพระเจ้าและร่วมกับ

บรรดานักบุญในการสักการะบูชาพระเจ้า (ฮีบรู 12:22) บรรดานักบุญ

คือ “หมู่มวลมหาเหล่าพยาน” ผู้มารายล้อม และเราทำาตามอย่างพวก

ท่าน “ผู้มาก่อนเรา” (ฮีบรู 12:1) การปฏิเสธหรือละเลยการยกย่อง

นับถือสหพันธ์นักบุญ คือการไม่ยอมรับว่าผู้ที่จากโลกนี้ไปแล้วยังคงอยู่

และเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของพระเจ้า

 การสารภาพบาป คือการที่มนุษย์ยอมรับบาปต่อพระพักตร์ของ

พระเจ้า ในภาษาอังกฤษคำาว่า confession มีความหมายตามอักษร

ว่า “การยอมรับ” กับพระเจ้าเกี่ยวกับบาปของเรา นักบุญยากอบ

อัครสาวกเตือนให้พวกเราสารภาพบาปต่อพระพักตร์ของพระเจ้าผ่าน

ทางบาทหลวง (ยากอบ 5:16) อีกคำาแนะนำาคือ สารภาพบาปโดยตรงต่อ

พระเจ้า (I ยอห์น 1:9) ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์มักยึดถือหลักปฏิบัติจาก

พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ โดยให้สารภาพบาปต่อหน้าบาทหลวงหรือ

สารภาพโดยตรงต่อพระเจ้า การสารภาพบาปเป็นหนึ่งในวิธีหลักของการ

สำานึกผิด และเป็นการรับรองว่าแม้บาปอันเลวร้ายท่ีสุดก็ยังได้รับการให้อภัย 

นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในวิธีช่วยอันทรงพลังที่สุดในการละวางและเอาชนะ

บาปเหล่าน้ัน

 วินัย เป็นสิ่งจำาเป็นในการรักษาความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์

ของศาสนจักร เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ไม่เชื่อฟังคำาตักเตือนยอมสารภาพ

และละวางจากบาป การลงโทษทางวินัยของศาสนจักรมักหมายถึงการขับ

ออกจากศาสนา (บัพพาชนียกรรม) ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

มีบันทึกเก่ียวกับการใช้วินัยเร่ืองบัพพาชนียกรรมว่า นักบุญเปาโลลงโทษ

ชายผู้มีสัมพันธ์สวาทกับภรรยาของบิดาตนอย่างไร้ความสำานึกผิดด้วย

การขับออกจากศาสนา (I โครินธ์ 5:1-5) นักบุญยอห์นอัครสาวกเตือนว่า

เราไม่ต้อนรับผู้มีเจตนาปฏิเสธความจริงแห่งพระคริสต์เข้าสู่บ้านของเรา 

(II ยอห์น 9,10) ตลอดระยะเวลาที่่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ศาสนจักร

ออร์โธด็อกซ์ใช้วินัยตามความจำาเป็นด้วยเมตตาธรรม เพื่อให้กลับใจ
Healing the paralytic
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และช่วยให้คนของพระเจ้าได้ใช้ชีวิตบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ ไม่เคยใช้วินัย
เพื่อการลงโทษ

 พระแม่มารีย์ ชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์เรียกพระนางว่า ธีโอโตคอส 
(Theotokos) แปลว่า “พระผู้ให้กำาเนิดพระเจ้า” หรือ “พระมารดาของ
พระเจ้า” เพราะพระนางทรงให้กำาเนิดพระบุตรของพระเจ้าในพระครรภ์ 
และพระบุตรทรงได้ความเป็นมนุษย์จากพระนาง เอลิซาเบธ มารดาของ
นักบุญยอห์น ผู้ให้ศีลล้างบาปได้ประจักษ์แก่ความจริงนี้และขนานนาม
พระแม่มารีย์ว่า “พระมารดาของพระเจ้า” (ลูกา 1:43) พระแม่มารีย์ได้
ตรัสเก่ียวกับพระนางเองว่า “มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยจะเรียกเราว่าผู้ได้รับพร” 

(ลูกา 1:48) ดังนั้นพวกเราชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์จึงเรียกพระนางว่าผู้ได้
รับพร พระนางมารีย์ทรงมีชีวิตอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ พวกเราเคารพ
บูชาพระนางเป็นต้นแบบของความศักด์ิสิทธ์ิอันสูงส่ง พระนางทรงได้รับ
การไถ่บาปเป็นคนแรก ทรงเป็นพระมารดาของเหล่ามนุษย์รุ่นใหม่ที่ได้
รับการไถ่บาปจากพระบุตร เป็นเร่ืองแปลกสำาหรับชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์ 
เมื่อชาวคริสต์บางคนที่อ้างว่าเชื่อพระคัมภีร์ไบเบิ้ลไม่เคยเรียกพระนาง
ว่าผู้ได้รับพร หรือไม่เคยแม้แต่จะเคารพยกย่องพระนางผู้ทรงให้กำาเนิด
พระบุตรและทรงเป็นผู้ซึ่งเลี้ยงดูพระบุตรในสภาพมนุษย์

 การสวดภาวนาต่อเหล่านักบุญ เป็นสิ่งที่ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์
แนะนำาให้ทำาเนื่องจากความตายทางร่างกายไม่ใช่จุดจบของชาวคริสต์

Marriage at Cana Holy Martyr Mamant
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แต่เป็นเส้นทางอันมีเกียรติสู่สวรรค์ ชาวคริสต์ไม่ได้เลิกเป็นส่วนหนึ่งของ

ศาสนจักรเมื่อตาย พระเจ้าทรงไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้น พระองค์ไม่ได้ทรง

อยู่ห่างไกลออกไปหรือทรงเพิกเฉยจนถึงวันพิพากษา

 ศาสนจักรที่แท้จริงประกอบไปด้วยทุกคนท้ังในสวรรค์และบนโลก

ท่ีเช่ือพระคริสต์ ไม่เพียงแต่คนบนโลกเท่าน้ัน ผู้ท่ีอยู่ในสวรรค์ก็ยังมีชีวิต

อยู่กับพระเจ้า สักการะบูชาพระเจ้า ยังสวดให้กับทุกคนที่อยู่ในโบสถ์ 

และบางทีอาจสวดให้กับทุกคนบนโลกด้วย (เอเฟซัส 6:8; วิวรณ์ 8:3) 

ดังนั้นเราจึงสวดภาวนาถึงเหล่านักบุญผู้ล่วงลับ เพื่อขอให้พวกท่านสวด

ภาวนาให้เรา อีกทั้งยังขอให้เพื่อนชาวคริสต์บนโลกสวดให้พวกเราด้วย

 การสืบตำาแหน่งต่อจากอัครสาวก เป็นปัญหาสำาคัญตั้งแต่ในสมัย

ศตวรรษที่สอง ไม่ใช่แค่เรื่องหลักเกณฑ์แต่เป็นสิ่งสำาคัญในการรักษา

ความศรัทธา อาจเกิดผู้นำาศาสนาตัวปลอมที่อ้างว่าตนคือผู้แทนที่มี

อำานาจในคริสตจักร และอ้างอำานาจจากพระเจ้าหรือตั้งการสืบต่อ

กันเอง เพื่อตอบโต้เรื่องดังกล่าว ทางศาสนจักรในยุคต้นยืนกรานให้มี

การสืบตำาแหน่งอัครสาวกจากรุ่นสู่รุ่น มีการบันทึกสายการสืบตำาแหน่ง

ที่แสดงว่า พระสงฆ์ได้รับการบวชมาจากผู้สืบทอดตำาแหน่ง จากอัคร

สาวกที่พระเยซูทรงเลือก

 การสืบทอดตำาแหน่งต่อจากอัครสาวก เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ใน

การรักษาเอกภาพของศาสนจักร ผู้สืบตำาแหน่งต้องแน่ใจว่าการสอน

และการปฏิบัติทั้งหมดในศาสนจักร สืบสายตรงมาจากอัครสาวก Apostle Thomas
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ของพระเยซูแต่เดิม ความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถใช้พิจารณาได้ว่า

เป็นหลักฐานเพียงพอของความถูกต้อง ทุกวันนี้มีผู้วิจารณ์โดยที่ไม่ได้

มองจากในประวัติของการสืบตำาแหน่ง เพียงแค่หาอัตลักษณ์ของตนใน

คริสตจักรตอนต้นเท่านั้น

 สภาของศาสนจักร ในหนังสือกิจการบันทึกว่า ช่วงต้นของศาสนา

คริสต์เกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ เกี่ยวกับการที่ชาวคริสต์ยังยึดถือ

กฎระเบียบยิวเรื่องการไถ่บาป “ดังนั้นอัครสาวกและบรรดาบาทหลวง

จึงมาประชุมกันในสภา เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว” (กิจการ 15:6) 

สภานี้จัดตั้งขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็ม มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกประชุมเกี่ยวกับ

ปัญหานี้ ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาของศาสนาคริสต์ มีการประชุม

สภาหลายร้อยครั้งทั้งสภาท้องถิ่นและสภาสากล มีการประชุมสภา

ที่สำาคัญมากอยู่เจ็ดครั้งเรียกว่า สภาสังคายนาสากล กล่าวคือหมาย

ถึงศาสนจักรทั้งหมด เนื่องจากเชื่อว่าพระเจ้าตรัสผ่านสภาสังคายนา

สากล ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์จึงนำาคำาสอนมาใช้เพื่อเป็นแนวทางแห่ง

ศรัทธาและการปฏิบัติ

 หลักข้อเชื่อ ภาษาอังกฤษคำาว่า creed มาจากภาษาละตินว่า 

credo แปลว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ” ในศาสนาคริสต์ยุคแรกๆ หลักข้อเชื่อ

เป็นเพียงสิ่งที่ชาวคริสต์เชื่อ ณ ขณะนั้น ยังไม่ใช่หลักข้อเชื่อที่ประกาศ

อย่างเป็นทางการโดยศาสนจักร หลักข้อเชื่อที่ว่าปรากฏตั้งแต่ใน

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ตัวอย่างเช่น นักบุญเปาโลอ้างถึงหลักข้อ

เชื่อเพื่อเตือนทิโมธีว่า “พระเจ้าทรง เผยพระองค์ในร่างมนุษย์” (I ทิโมธี 

3:16) ส่วนหลักข้อเชื่อที่ผ่านสภาสากลแห่งศาสนจักร มีไว้เพื่อต่อสู้กับ

ลัทธินอกรีต

 หลักข้อเชื่อที่สำาคัญที่สุดในคริสตจักรคือ หลักข้อเชื่อไนซีน 

(Nicene Creed) มาจากสภาสังคายนาสากลสองครั้งในศตวรรษที่ 4 

จำาแนกเรื่องข้อโต้แย้งเกี่ยวกับชีวิตและความตาย มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

พระตรีเอกานุภาพ จากคำาสอนในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ The big catch
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ปกป้องความจริงเรื่องธรรมชาติความเป็นพระเจ้าของพระเยซู 
เพื่อต่อต้านผู้ที่ลดทอนให้พระองค์เป็นเพียงมนุษย์ สภาสังคายนาสากล
ลงมติว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์ กล่าวคือทรงมีสาระ
เดียวกันกับพระบิดา หลักข้อเชื่อต่างๆ ให้การตีความพระคัมภีร์ที่ถูก
ต้องแน่นอน ต่อต้านผู้บิดเบือนพระคัมภีร์เพื่อสนับสนุนนิกายของตน 
หลักข้อเชื่อไนซีนเป็น “สัญลักษณ์แห่งศรัทธา” ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ 

ของศาสนจักร และเตือนให้ชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์ยึดถือความเชื่อที่

ถูกต้อง

 สิ่งประทานจากพระจิตเจ้า เมื่อศาสนจักรเริ่มก่อตั้งได้ไม่นาน 

พระเจ้าทรงส่งพระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ให้พรแก่อัครสาวก และเหล่า

ผู้ติดตามเพื่อช่วยก่อตั้งศาสนจักร และให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

สิ่งประทานที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ได้แก่ ความเป็น

สานุศิษย์ การพยากรณ์ การเผยแพร่ศาสนา การเทศน์ คำาสอน การรักษา 

การช่วยเหลือ การปกครอง ความรู้ ปัญญา ภาษา และการตีความ

ในภาษา ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์กล่าวถึงและยอมรับสิ่งประทานจาก

Rain in a day of Holy Trinity

Storm on the lake
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พระจิตเจ้าต่างๆ ความจำาเป็นของสิ่งประทานเหล่านี้แตกต่างกันไป

ตามกาลเทศะ หลักฐานที่แสดงถึงสิ่งประทานจากพระจิตเจ้าได้มากที่สุด

อยู่ในพิธีสวดและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ของศาสนจักร

 การเสด็จมาครั้งที่สอง ท่ามกลางการคาดการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ

การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูในแวดวงศาสนาคริสต์ ความเชื่อ

ของศาสนจักรออร์โธด็อกซ์เป็นความเช่ือมูลฐาน ชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์

เชื่อว่าพระเยซู “จะเสด็จมาอีกเพื่อพิพากษาคนเป็น และคนตาย” และ 

“อาณาจักรของพระองค์จะไม่มีที่สิ้นสุด” การเทศน์สอนของศาสนจักร

ออร์โธด็อกซ์จะไม่พยายามพยากรณ์เวลาท่ีพระองค์จะเสด็จกลับ

มาเยือน แต่เตือนให้ชาวคริสต์ใช้ชีวิตตามระเบียบแบบแผนเพื่อจะได้

มั่นใจเมื่อพระองค์เสด็จมา (I ยอห์น 2:28) 

 สวรรค์ คือสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงพำานัก อยู่เหนือพิกัดเวลาและ

ปริภูมิ เป็นที่อาศัยของบรรดาทูตสวรรค์และเหล่านักบุญผู้ล่วงลับ เรามี

การสวดว่า “พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่บนสวรรค์” ชาวคริสต์มีชีวิตอยู่ใน

โลกนี้ แต่จิตวิญญาณอยู่ในอาณาจักรแห่งสรวงสวรรค์ซึ่งเป็นบ้าน

ที่แท้จริง สวรรค์ไม่ได้อยู่แต่เพียงในอนาคต และก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลออก

ไปหลายล้านปีแสงนอกจักรวาล สำาหรับชาวออร์โธด็อกซ์ สวรรค์เป็น

ส่วนหน่ึงของชีวิตชาวคริสต์และการสักการะบูชาพระเจ้า สถาปัตยกรรม

โบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ได้รับการออกแบบให้เปรียบเสมือนสรวงสวรรค์ 

พิธีศีลมหาสนิทคือการสักการะแห่งสวรรค์ ซ่ึงก็คือสวรรค์บนโลกน่ันเอง 

นักบุญเปาโลสอนว่า เราคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์ในสวรรค์ 
The entrance of the soul into Paradise
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(เอเฟซัส 2:6) “เพื่อนมนุษย์พร้อมกับเหล่านักบุญและบรรดาสมาชิก

ในบ้านของพระเจ้า” (เอเฟซัส 2:19) ณ จุดส้ินสุดของเวลา สวรรค์แห่งใหม่ 

และโลกแห่งใหม่จะได้รับการเปิดเผย (วิวรณ์ 21:1)

 นรก ถึงจะไม่เป็นที่นิยมในความเชื่อของคนสมัยใหม่ แต่นรกก็มี

อยู่จริง ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์เข้าใจว่านรก คือท่ีแห่งความทุกข์ทรมาน

ชั่วนิรันดร์สำาหรับผู้มีเจตนาปฏิเสธพระเจ้า ครั้งหนึ่งพระเยซูเคยตรัสว่า 

“หากมือทำาให้ท่านทำาบาป จงตัดมือออกเสีย ย่อมดีกว่าที่จะอยู่อย่าง

พิการ แทนท่ีจะมีท้ังสองมือแต่ต้องตกลงไปในนรก ในเพลิงท่ีไม่มีวันดับ” 

(มาระโก 9:44-45) พระองค์ทรงลองถามผู้ที่แสร้งเชื่อพระองค์ว่า 

“ท่านจะหนีพ้นจากนรกได้อย่างไร” (มัทธิว 23:33) และคำาตอบของพระองค์

Psalm 103 Salvation of the creation
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ก็คือ “พระเจ้าไม่ได้ทรงส่งพระบุตรมายังโลกเพื่อลงโทษ แต่เพื่อให้

พระองค์ทรงมาช่วย” (ยอห์น 3:17) วันพิพากษาจะมาถึงและจะมีสถาน

ที่สำาหรับลงโทษผู้มีจิตใจต่อต้านพระเจ้า ผู้ใดใช้เจตน์จำานงเสรีของตน

ในการปฏิเสธพระกรุณาและพระเมตตาของพระองค์จะต้องทนทุกข์กับ

ผลลัพธ์ของทางเลือกนั้นชั่วนิรันดร์

 การเนรมิต ชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เนรมิต

สวรรค์และโลก (ปฐมกาล 1:1, หลักข้อเชื่อไนซีน) ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้า

ทรงสร้างขึ้นทั้งหมด ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเอง “เราเข้าใจได้ด้วยศรัทธาว่า

โลกทั้งหลายเป็นรูปเป็นร่างได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้า” (ฮีบรู 11:3) 

ชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์ไม่ได้เช่ือว่า พระคัมภีร์ไบเบ้ิลเป็นตำาราวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับการสร้างอย่างที่บางท่านเข้าใจผิด หากแต่เป็นการเปิดเผยของ

พระเจ้าและเป็นการไถ่บาปของพระองค์ และถึงแม้ตำาราวิทยาศาสตร์

อาจมีประโยชน์ แต่ก็ไม่ใช่การเปิดเผยของพระเจ้า วิทยาศาสตร์อาจมี

ข้อเท็จจริงบางอย่าง และทฤษฎีเชิงคาดคะเน แต่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์

ย่อมมีข้อผิดพลาด ชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์ไม่ได้สร้างกำาแพงกั้นระหว่าง

วิทยาศาสตร์กับศรัทธา แต่มองว่าการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อ

ถือได้ คือแรงดลใจที่ดีในการเข้าถึงศรัทธาเพราะความจริงทั้งหมดมา

จากพระเจ้า

Adam and Eve again in Paradise



36

Text - Archbishop Alexander (Mileant)

Translation - Irina Kulthida Luangyosluachakul

Editing - Nikolai Thanaboon Kebklang

Illustrations - Elena Cherkasova

Photos - Boris Levitsky


