Nativity of Christ

ประวัติความเป็นมา
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สองพันกว่าปีมาแล้ว พระเยซูบุตรแห่งพระเจ้าเสด็จมาเยือนเพื่อ
ไถ่บาปให้มนุษย์ และทรงก่อตัง้ คริสต์ศาสนจักรผ่านทางอัครสาวกและเหล่า
สานุศิษย์ ในเวลาต่อมาบรรดาสาวกของพระองค์ออกไปเผยแพร่ศาสนา
และคำ�สอนตามทีต่ า่ งๆ พวกท่านได้กอ่ ตัง้ โบสถ์หลายแห่งรวมตัวกันด้วย
ความศรัทธา
การสักการะบูชา
และการเข้าร่วมศีลศักดิ์สิทธิ์
ของศาสนจักร (ในภาษาอังกฤษ ออร์โธด็อกซ์เรียกศีลศักดิส์ ทิ ธิว์ า่ Mysteries
ส่วนทางตะวันตกเรียกว่า Sacraments)

คำ�สอนของศาสนจักรมีที่มาจากสองแหล่ง คือพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
และธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์ซ่งึ เป็นทั้งรากฐานของการบันทึกพระคัมภีร์
และเป็นทัง้ แนวทางในการตีความพระคัมภีร์ ดังทีบ่ นั ทึกไว้ในพระวรสาร
ของนักบุญยอห์นว่า “ยังมีอีกหลายสิ่งที่พระเยซูทรงทำ� แต่ถ้าจะเขียน
ไว้หมดข้าพเจ้าคาดว่าโลกทั้งใบก็ไม่น่าจะพอสำ�หรับหนังสือเหล่านั้น”
(ยอห์น 21:25) คำ�สอนมากมายจึงถ่ายทอดโดยเหล่าอัครสาวกด้วย
วิธีมุขปาฐะผ่านทางธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์

พระศาสนจักรที่ก่อตั้งโดยอัครสาวกของพระองค์ประกอบไปด้วย
สังฆมณฑลแห่งคอนสแตนติโนเปิล อเล็กซานเดรีย อันทิโอก เยรูซาเล็ม
และโรม ศาสนจักรแห่งคอนสแตนติโนเปิลก่อตั้งโดยนักบุญแอนดรูว์
ศาสนจักรแห่งอเล็กซานเดรียก่อตั้งโดยนักบุญมาระโก ศาสนจักรแห่ง
อันทิโอกก่อตั้งโดยนักบุญเปาโล ศาสนจักรแห่งเยรูซาเล็มก่อตั้งโดย
นักบุญเปโตร และนักบุญยากอบ ศาสนจักรแห่งโรมก่อตัง้ โดยนักบุญเปโตร
และนักบุญเปาโล ต่อมาศาสนจักรเหล่านีเ้ ผยแพร่ศาสนาออกไป และก่อตัง้
ศาสนจักรต่างๆ ขึน้ อีกได้แก่ ศาสนจักรแห่งซีนาย รัสเซีย กรีซ เซอร์เบีย
บัลกาเรีย โรมาเนีย ฯลฯ
ศาสนจักรเหล่านี้มีรูปแบบการปกครองเป็นอิสระต่อกัน เว้นแต่
ศาสนจักรแห่งโรมซึ่งต่อมาในปี ค.ศ.1054 แยกตัวจากศาสนจักรอื่นๆ
ศาสนจักรทีเ่ หลือมีความศรัทธาร่วมกันในคำ�สอน ธรรมประเพณีศกั ดิส์ ทิ ธิ์
ศีลศักดิส์ ทิ ธิ์ พิธกี รรมต่างๆ รวมเรียกศาสนจักรเหล่านีว้ า่ ศาสนจักรดัง้ เดิม
(ออร์โธด็อกซ์)
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Septuaginta
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คำ�ว่า “ออร์โธด็อกซ์” (Orthodox) มีความหมายตามตัวอักษรว่า
“คำ�สอนหรือการสักการะที่ถูกต้อง” มาจากคำ�ในภาษากรีกสองคำ�คือ
orthos แปลว่าถูกต้อง และ doxa แปลว่าคำ�สอนหรือการสักการะ
เนื่องจากในช่วงยุคต้นของศาสนาคริสต์มีการเผยแพร่คำ�สอนที่ผิด
ทำ�ให้เกิดความคลุมเครือ และเป็นภัยต่ออัตลักษณ์ของศาสนจักร จึงมี
การนำ�คำ�ว่าออร์โธด็อกซ์มาใช้เพื่อระบุถึงศาสนจักรดั้งเดิมที่ให้ความ
สำ�คัญกับการปกป้องความจริง ต่อต้านคำ�สอนที่ผิดและความแตกแยก
มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องชาวคริสต์และสรรเสริญพระเยชูผู้ทรงเป็น
ศรีษะของศาสนา
ในปัจจุบันมีนิกายจำ�นวนมากอ้างว่าสืบทอดมาจากศาสนาคริสต์
ดัง้ เดิม แต่จะพิสจู น์ได้กต็ อ่ เมือ่ นำ�สิง่ ทีน่ กิ ายเหล่านีอ้ า้ งมาเทียบกับความ
เชือ่ ดัง้ เดิมของศาสนาคริสต์ ถึงแม้เรามีสทิ ธิใ์ นการเลือกเชือ่ แต่เราก็ควร
มีความเข้าใจเกีย่ วกับสิง่ นัน้ ๆ เพือ่ จะเลือกได้อย่างสมเหตุสมผล หวังว่า
คำ�อธิบายทีจ่ ะกล่าวถึงต่อไปนี้ สามารถช่วยแนะนำ�เกีย่ วกับศาสนาคริสต์
ผ่านการถ่ายทอดจากเหล่าอัครสาวกของพระเยซู ต่อไปนีค้ อื เกณฑ์วดั
ความจริงของศาสนาคริสต์ซง่ึ ใช้ตรวจสอบความเชือ่ ต่างๆ

Invitation to a feast
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คำ�สอน
พระบิดา คือแหล่งกำ�เนิดพระตรีเอกานุภาพ พระคัมภีรเ์ ผยว่าพระเจ้า
เป็นหนึ่งเดียว ประกอบไปด้วยสามพระบุคคลคือ พระบิดา พระบุตร
และพระจิต สามพระบุคคลนีม้ ลี กั ษณะความเป็นพระเจ้าหนึง่ เดียวชัว่ นิรนั ดร์
จากพระบิดาก่อให้เกิดพระบุตรก่อนกาลเวลาทัง้ หลาย (สดุดี 2:7; II โครินธ์
11:31) จากพระบิดาบังเกิดพระจิต (ยอห์น 15:26) พระบิดาทรงเนรมิตทุก
สิง่ ผ่านทางพระบุตรด้วยอำ�นาจพระจิต (ปฐมกาล 1 และ 2; ยอห์น 1:3;
โยบ 33:4) และพวกเราได้รบั มอบหมายให้สกั การะบูชาพระองค์ (ยอห์น 4:23)
พระบิดาทรงรักพวกเราและทรงส่งพระบุตรมามอบชีวติ นิรนั ดร์ให้แก่พวกเรา
(ยอห์น 3:16)
พระเยซูคริสต์ คือพระบุคคลทีส่ องของพระตรีเอกานุภาพ ทรงบังเกิด
จากพระบิดาก่อนกาลเวลา พระองค์ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์ ดังนั้น
พระองค์ทรงเป็นทั้งพระเจ้า และมนุษย์โดยสมบูรณ์ ผู้เผยพระวจนะได้
พยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระองค์ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
เนือ่ งจากพระเยซูทรงเป็นหลักของศาสนาคริสต์ ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์
จึงให้ความสำ�คัญในการรู้จักพระองค์มากกว่าสิ่งใด
ในหลักข้อเชื่อไนซีน ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์มักยืนยันความเชื่อทาง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเยซู โดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า
หนึ่งเดียว พระบิดา ผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตฟ้าดิน ทั้งสิ่งที่เห็นได้
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และเห็นไม่ได้ ข้าพเจ้า เชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของ
พระเจ้า ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา ทรงเป็นองค์ความสว่าง
จากองค์ความสว่าง ทรงเป็นพระผูเ้ ป็นเจ้าแท้จากพระผูเ้ ป็นเจ้าแท้ มิได้ทรง
ถูกสร้างขึ้น แต่ทรงบังเกิดร่วมกับลักษณ์เดียวกับพระบิดาผู้ทรงสถาปนา
ทุกอย่างขึ้นมา เพื่อเห็นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ พระองค์เสด็จ
ลงจากสรวงสวรรค์เพือ่ ช่วยข้าพระองค์ให้รอด พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์
จากพระจิตเจ้าและพระนางมารีย์พรหมจารี และทรงบังเกิดเป็นมนุษย์
พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขนเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลาย สมัยของปอนทิอัส
ปิลาต ทรงถูกทรมานและทรงถูกฝังไว้ พระองค์ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ
ในวันที่สาม ตามความในพระคัมภีร์ พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ ประทับอยู่
เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระบิดา พระองค์จักเสด็จมาอีกครั้งด้วยพระสิริ
รุ่งโรจน์ เพื่อทรงพิพากษาเหล่าคนเป็นและคนตาย พระอาณาจักรของ
พระองค์จะไม่มวี นั สิน้ สุด”

Hospitality of Abraham
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การรับสภาพเป็นมนุษย์ หมายถึงการที่พระเยซูทรงรับสภาพมนุษย์
“มีเลือดเนื้อ” พระบุตรแห่งพระเจ้าทรงรับลักษณะความเป็นมนุษย์ โดย
สมบูรณ์ผ่านทางครรภ์ของพระแม่มารีย์ผู้ทรงพรหมจารี พระองค์ทรง
เป็นพระเจ้าพระองค์เดียว ทรงมีความเป็นพระเจ้าโดยสมบูรณ์จากพระบิดา
และทรงมีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์จากพระแม่มารีย์ผู้ทรงพรหมจารี
การรับสภาพเป็นมนุษย์ทำ�ให้พระองค์ ทรงมีลักษณะของทั้งพระเจ้า
และมนุษย์ในพระองค์เดียวชั่วนิรันดร์ พระบุตรผู้ซึ่งมีความไม่จำ�กัดของ
พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะยอมรับความจำ�กัดในธรรมชาติของ
มนุษย์ ทำ�ให้พระองค์ตอ้ งเผชิญกับความหิว ความกระหาย ความเหนือ่ ย
ล้า และในที่สุดคือความตาย การรับสภาพเป็นมนุษย์ของพระองค์เป็น
สิ่งจำ�เป็นสำ�หรับคริสตศาสนา เพราะถ้าพระองค์ไม่ทรงรับเป็นมนุษย์
ก็คงไม่มีศาสนาคริสต์ พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า “ไม่มีวิญญาณใดที่จะไม่
ยอมรับว่าพระเยซูที่มีเลือดเนื้อนั้นคือพระเจ้า” (I ยอห์น 4:3) การรับ
สภาพเป็นมนุษย์ทำ�ให้พระองค์ได้ไถ่บาปให้มนุษย์ การไถ่บาปนี้สำ�หรับ
ผู้ที่เชื่อและติดตามพระองค์
พระจิตเจ้าผูท้ รงศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็นพระบุคคลทีส่ ามในพระตรีเอกานุภาพ
และเป็นสาระเดียวกันกับพระบิดา ชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์มกั ปฏิญาณว่า
“ข้าพเจ้าเชือ่ ในพระจิตเจ้าผูท้ รงศักดิส์ ทิ ธิ์ พระเจ้าผูท้ รงบันดาลชีวติ พระผูท้ รง
บังเกิดจากพระบิดา ทรงรับการถวายการสักการะ และพระสิรริ งุ่ โรจน์รว่ ม
กับพระบิดาและพระบุตร” เรียกว่า “สัญญาของพระบิดา” (กิจการ 1:4)
พระเยซูทรงมอบพระจิตให้เป็นของประทานพระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์แก่
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Holy Spirit like a big timid bird

ศาสนจักร เพือ่ ให้อ�ำ นาจศาสนจักรในการประกอบพิธสี กั การะบูชาพระเจ้า
(กิจการ 1:8) เพื่อประทานความรักของพระเจ้าในใจพวกเรา (โรม 5:5)
และเพือ่ ประทานพระพรของพระจิตเจ้า (I โครินธ์ 12:7-13) และคุณธรรม
(กาลาเทีย 5:22, 23) ในชีวิตและการเป็นประจักษ์พยาน ชาวคริสต์
ออร์โธด็อกซ์เชือ่ ตามพระคัมภีรว์ า่ เรารับพระจิตผ่านการเจิมในพิธรี บั ศีลแรก
(กิจการ 2:38) และพระจิตจะทรงสถิตอยูก่ บั เราไปตลอดชีวติ
บาป แปลตามตัวอักษรว่า “ผิดพลาด” นักบุญเปาโลเขียนว่า
“มนุษย์ทกุ คนมีบาปกำ�เนิดและเหินห่างจากพระเจ้า” (โรม 3:23) เราทำ�บาป
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เมื่อเราบิดเบือนสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าดี เราห่างเหินจากพระประสงค์
ของพระองค์ บาปของเราแยกเราออกจากพระเจ้า (อิสยาห์ 59:1, 2)
ทำ�ให้จิตวิญญาณของเราตาย (เอเฟซัส 2:1) พระบุตรทรงรับความเป็น
มนุษย์และทรงดำ�รงอยู่อย่างไร้บาปเพื่อช่วยพวกเรา “พระองค์ทรง
ทำ�ให้บาปติดอยู่แต่เพียงเลือดเนื้อ” (โรม 8:3) เมื่อเราสารภาพและเลิก
ทำ�บาป พระเจ้าทรงอภัยให้ด้วยพระกรุณา ทรงมอบพลังแก่พวกเรา
เพื่อเอาชนะบาปในชีวิต “ถ้าเราสารภาพบาป พระองค์ผู้ทรงธรรมย่อม
ทรงอภัย และทรงชำ�ระเราจากเหล่าอธรรมทั้งหลาย” (I ยอห์น 1:9)
การไถ่บาป คือสิ่งประทานจากพระเจ้า ทำ�ให้เหล่าชายหญิงพ้น
จากบาปและความตาย ได้อยู่รวมกับพระองค์ในดินแดนอันเป็นนิรันดร์
ผูม้ าฟังนักบุญเปโตรเทศน์ในวันเพนเทคอสต์ ถามว่าทำ�อย่างไรจึงจะพ้น
จากบาป ท่านตอบว่า “จงสำ�นึกผิดและรับศีลล้างบาปในนามของพระเยซู
เพื่อรับการอภัยในบาป และท่านจะได้รับพรประทานจากพระจิตเจ้า
ผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์” (กิจการ 2:38) การไถ่บาปประกอบด้วยสามขั้นตอน
ดังนี้
1. สำ�นึกผิด หมายถึงการเปลีย่ นความคิดในเรือ่ งทีเ่ ราทำ�ผิดไป
		 เลิกทำ�บาปและยอมรับพระเจ้า
2. รับศีลล้างบาป หมายถึงการเกิดใหม่โดยการรวมเป็นหนึ่ง
		 กับพระเจ้า
3. รับพรประทานจากพระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์
		 หมายถึงการรับพระจิต ทำ�ให้เราได้เริ่มชีวิตใหม่กับพระเจ้า
		 เพื่อติดตามแนวทางของพระองค์
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การพ้นบาป จำ�เป็นต้องเชื่อศรัทธาในพระเยซู พวกเราไม่สามารถ
ไถ่บาปได้ด้วยตัวเอง การไถ่บาปคือ “ความเชื่อมั่นศรัทธาผ่านความรัก”

Remorse of the apostle Peter

11

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การไถ่บาปมาจากเรื่องในอดีตที่พระเยซูทรง
สละพระชนม์ชีพ และทรงฟื้นจากความตายเพื่อช่วยพวกเรา เป็นเรื่อง
ในปัจจุบันที่เราจะได้รับการไถ่บาปด้วยความเชื่อ ศรัทธา ในการรวม
เป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั บ พระองค์ ด้ ว ยพลั ง แห่ ง พระจิ ต เจ้ า ผู้ ท รงศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
เป็นเรือ่ งในอนาคตทีเ่ ราจะยังต้องได้รบั การช่วยให้พน้ บาป จนกว่าพระองค์
จะเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สอง
พิธลี า้ งบาป เป็นวิธที ท่ี �ำ ให้เราได้รวมเป็นหนึง่ กับพระเจ้า การพ้นบาป
เริม่ ต้นโดยการชำ�ระด้วยน้�ำ ในพิธศี ลี ล้างบาป นักบุญเปาโลสอนในจดหมาย
ที่ท่านเขียนถึงชาวโรม (โรม 6:1-6) ว่าในพิธีศีลล้างบาปเรารับรู้การเสียสละ
พระชนม์ชพี และการฟืน้ คืนจากความตายของพระเยซูในพิธนี น้ั บาปของ
เราจะได้รับการยกโทษ และเราจะได้รับพลังเพื่ออยู่ร่วมกับพระเยซู
ในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรออร์โธด็อกซ์ทำ�พิธีศีลล้างบาปด้วยการ
ลงจุ่มแช่น้ำ�ทั้งตัว
ในปัจจุบนั มีบางท่านมองว่า พิธลี า้ งบาปเป็นเพียง “สัญญะภายนอก”
ในการแสดงความศรัทธาต่อพระเยซู แต่ความคิดเช่นนี้ ไม่มหี ลักฐานทาง
ประวัตศิ าสตร์หรือในพระคัมภีรไ์ บเบิล้ บางท่านมองว่าเป็นเพียงแค่พธิ ที ่ี
ปฏิบตั ติ ามคำ�สอนของพระเยซูเท่านัน้ (เทียบจากพระวรสารของนักบุญ
มัทธิว 28:19-20) หรือบางท่านถึงกับละเลยพระคัมภีร์โดยปฏิเสธ
ถึงความจำ�เป็นของพิธีศีลล้างบาป ทางศาสนาจักรเห็นว่าความคิดที่ว่า
เหล่านีท้ ำ�ให้ผู้คนเสียศรัทธาในความจำ�เป็นของพิธีศีลล้างบาป ขอยืนยัน
ว่าพิธีนี้ทำ�ให้ได้รวมเป็นหนึ่งกับพระเยซูคริสต์ และพิธีนี้เป็นส่วนหนึ่ง
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ในศาสนาจักรของพระองค์

Christ and John the Baptist

การเกิดใหม่ คือการรับชีวิตใหม่ เป็นวิธีในการเข้าสู่อาณาจักรของ
พระเจ้าและศาสนาจักรของพระองค์ พระเยซูตรัสว่า “ถ้าไม่ได้เกิดใหม่
จากน้�ำ และพระจิตแล้ว จะไม่สามารถเข้าไปสูอ่ าณาจักรแห่งพระเจ้าได้”
(ยอห์น 3:5) ตลอดมาทางศาสนจักรตีความว่า น้�ำ ทีว่ า่ คือน้�ำ ในพิธลี า้ ง
บาป และพระจิต ก็คอื พระจิตเจ้าผูท้ รงศักดิส์ ทิ ธิ์ การเกิดใหม่เกิดขึน้ ในพิธี
ล้างบาป กล่าวคือในพิธีเราตายพร้อมกับพระเยซู ถูกฝังกับพระองค์
และฟืน้ คืนมาเฉกเช่นพระองค์ จากนัน้ เราจะได้รว่ มกับพระองค์ในพระฉายา
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และจะดำ�เนินชีวิตตามวิถีของพระเจ้าเมื่อได้รับพรประทานจากพระจิตเจ้า
ผูท้ รงศักดิส์ ทิ ธิ์ เราจะได้รบั การชำ�ระให้บริสทุ ธิ์ เราร่วมกับพระเจ้าช่วยเหลือ
และดำ�เนินตามคำ�สอนของพระองค์ และเราจะประเสริฐดังเช่นพระองค์

Christ and a women

พระคัมภีรไ์ บเบิล้ คือพระวจนะอันศักดิส์ ทิ ธิข์ องพระเจ้า (II ทิโมธี 3:16)
และเป็นส่วนสำ�คัญในการเผยพระองค์แก่มวลมนุษย์ พระคัมภีร์ภาค
พันธสัญญาเดิมบอกประวัตศิ าสตร์ของการเปิดเผยสิง่ ต่างๆ จากพระเจ้า
แก่มนุษย์ ตั้งแต่การเนรมิตจนถึงยุคศาสดา พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญา
ใหม่บันทึกการประสูติและเรื่องราวของพระเยซูรวมถึงงานเขียนของ
อัครสาวก อีกทั้งยังกล่าวถึงประวัติการก่อตั้งพระศาสนจักรตอนต้น

ของมนุษย์ผมู้ เี กียรติ (กิจการ 2:38; โรม 6:3-4) การเกิดใหม่ตอ้ งเกีย่ วเนือ่ ง
โดยตรงกับพิธศี ลี ล้างบาปเท่านัน้ ความเชือ่ ทีว่ า่ มี “การเกิดใหม่” รูปแบบอืน่
ทีไ่ ม่ผา่ นพิธศี ลี ล้างบาปเป็นสิง่ ทีไ่ ม่มขี อ้ พิสจู น์ในพระคัมภีรไ์ บเบิล้
การให้เหตุผลสนับสนุนในพระคัมภีรห์ มายความว่า จากการเสียสละ
ของพระเยซูทำ�ให้พระเจ้าทรงให้อภัยมนุษย์ และเราได้รับความชอบธรรม
ในการมีชีวิต การให้เหตุผลสนับสนุนนี้ไม่ได้แปลว่าการเสียสละครั้งหนึ่ง
ของพระเยซูจะช่วยได้หมดทุกคน และก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำ�ให้ผู้ไร้
ความชอบธรรมกลายเป็นผู้ชอบธรรมได้ แต่เหตุผลที่สนับสนุนการไถ่บาป
นี้ คือการดำ�รงชีวติ ตามวิถขี องพระเยซู ชาวคริสต์จกั ต้องแสวงหาชีวติ ทีช่ อบ
ธรรม ด้วยพลังทีไ่ ด้รบั จากพระเจ้าเพือ่ เชือ่ พระองค์อย่างต่อเนือ่ ง
การชำ�ระให้บริสุทธิ์ จะได้รับในขั้นตอนการชำ�ระ และทำ�ให้บริสุทธิ์
โดยพระเยซูด้วยพระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ เราจะบริสุทธิ์ดังเช่นนักบุญ
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Trinity vespers
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และเป็นพื้นฐานของหลักคำ�สอนของอัครสาวก แม้ว่าทางศาสนจักรอ่าน
พระคัมภีร์มาตั้งแต่สมัยแรกๆ ที่เริ่มมีการบันทึก แต่การจัดเรียบเรียง
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ท่เี ก่าแก่ท่สี ุดและตรงกับที่เรารู้จักในปัจจุบัน
มาจากหลักศาสนาข้อที่ 33 จากการประชุมสภาท้องถิน่ แห่งเมืองคาร์เธจ
ในปี ค.ศ.318 และส่วนหนึ่งของจดหมายนักบุญอธานาสิอุส แห่ง
อเล็กซานเดรียที่เขียนขึ้นในปี ค.ศ.367 ทั้งสองแหล่ง มีการเรียงลำ�ดับ
เนื้อหาพระคัมภีร์ใหม่อย่างครบถ้วน ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่ง
ในโรมปี ค.ศ. 382 มีการรวมพระคัมภีรภ์ าคพันธสัญญาเดิมและพระคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาใหม่ทง้ั หมดเข้าด้วยกัน พระคัมภีรเ์ ป็นส่วนสำ�คัญของการ
สักการะบูชาและการอุทศิ ในศาสนาคริสต์ออร์โธด็อกซ์
การสักการะบูชา คือการแสดงความสรรเสริญยกย่อง และการ
ขอบคุณพระเจ้าซึ่งหมายถึงพระบิดา พระบุตร และพระจิตเจ้าผู้ทรง
ศักดิ์สิทธิ์ มนุษย์ทุกคนได้รับมอบหมายให้สักการะพระเจ้า การสักการะ
บูชามีความหมายมากกว่าการแสดงออก การฟังเทศน์ หรือการร้อง
เพลงสวด การสักการะบูชาที่ถูกต้องในศาสนาคริสต์ออร์โธด็อกซ์ คือ
การสวดร่วมกันขอบคุณพระเจ้า และยกย่องพระเจ้าในพิธีที่ประกอบ
โดยศาสนจักร โดยต้องประกอบที่พระแท่นศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะได้เข้าถึง
พระองค์
จากคำ�ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ว่า “เพราะพระสิริรุ่งโรจน์ พระเกียรติ
และการสักการะทั้งปวงล้วนคู่ควรแก่พระองค์ พระบิดา พระบุตร และ
พระจิตเจ้าผูท้ รงศักดิส์ ทิ ธิ์ ตราบนี้ และตลอดไป และจนชัว่ นิรนั ดร อาเมน”
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ในการสักการะเราสัมผัสและรูส้ กึ ถึงอาณาจักรนิรนั ดรของพระองค์ เราร่วม
บูชาพร้อมด้วยเหล่าทูตสวรรค์ เราสัมผัสถึงพระสิรอิ นั รุง่ โรจน์ในการปฏิบตั ิ
ตามพระคริสต์ดว้ ยความจริงแท้

St John Chrysostom : Letters to Olimpias

พิธกี รรมศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็นคำ�อธิบายการสักการะบูชพระเจ้าซึง่ ดำ�เนิน
โดยศาสนจักร ในภาษาอังกฤษคำ�ว่า liturgy มาจากภาษากรีกแปลว่า
“หน้าทีพ่ น้ื ฐาน” การอ้างถึงการสักการะบูชาในพระคัมภีรไ์ บเบิล้ ทัง้ หมด
มีความเกีย่ วเนือ่ งกับพิธกี รรมศักดิส์ ทิ ธิ์
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ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม พระเจ้าทรงมอบหมายให้เรา
ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ และมีแบบแผนของการสักการะบูชา มีคำ�
อธิบายอย่างละเอียดทั้งในหนังสืออพยพ และเลวีนิติทั้งในพระคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาใหม่ ศาสนจักรยังคงประกอบพิธีสวดตามแบบเดิม
เช่นเดียวกับในโบสถ์ และพระวิหารในอิสราเอล แต่มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบบางอย่างตามพระประสงค์ของพระเยซู หลายศตวรรษผ่านไป
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ออร์โธด็อกซ์มีการเปลี่ยนแปลงบ้าง
เล็กน้อยแต่ยังคงรูปแบบหลักของการสักการะบูชาเดิมองค์ประกอบ
หลักในพิธีสวดได้แก่ เพลงสวด การอ่านคำ�สอน ผู้สวด และศีลมหาสนิท
สำ�หรับชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์ค�ำ ว่า liturgy หรือ divine liturgy หมายถึง
พิธีศีลมหาสนิทซึ่งก่อตั้งโดยพระเยซูในเหตุการณ์พระกระยาหารครั้ง
สุดท้าย
พิธีศีลมหาสนิท ในภาษาอังกฤษคำ�ว่า Eucharist แปลตามตัวอักษร
ว่า ขอบคุณพระเจ้า และเป็นคำ�ไวพจน์ของคำ�ว่า Holy Communion
ทั้งสองคำ�หมายถึงพิธีศีลมหาสนิท ซึ่งเป็นพิธีหลักในการสักการะของ
ศาสนาคริสต์ออร์โธด็อกซ์ เนื่องจากพระเยซูตรัสถึงขนมปังและไวน์ใน
พระกระยาหารครั้งสุดท้ายว่า “นี่คือกายของเรา” “นี่คือโลหิตของเรา”
และ “จงทำ�สิ่งนี้เพื่อระลึกถึงเรา” (ลูกา 22:19-20) เหล่าสานุศิษย์เชื่อ
และปฏิบัติตามคำ�ตรัสของพระองค์ ในพิธีศีลมหาสนิท เรารับประทาน
พระมังสาและดื่มพระโลหิตของพระเยซูซึ่งมอบพลังจากพระองค์แก่
เรา การฉลองพิธีศีลมหาสนิทเป็นพิธีหลักของศาสนจักรตั้งแต่ยุคแรก
มา ชาวคริสต์ในยุคต้นเรียกพิธีศีลมหาสนิทว่า “โอสถแห่งความอมตะ”
18

เพราะพวกเขาระลึกถึงพระกรุณาอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงประทานให้

Holy Thursday
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การยกย่องนับถือสหพันธ์นักบุญ เมื่อชาวคริสต์เสียชีวิตจากใน
โลกนี้ พวกเขายังคงเป็นส่วนสำ�คัญในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ ยัง
มีชีวิตอยู่กับพระเจ้าและ “ลงทะเบียนเข้าสู่สวรรค์” (ฮีบรู 12:23) พวก
เขาสักการะบูชาพระเจ้า (วิวรณ์ 4:10) และอาศัยอยู่ในสวรรค์ (ยอห์น
14:2) ในพิธีศีลมหาสนิทเราเข้าไปยังอาณาจักรของพระเจ้าและร่วมกับ
บรรดานักบุญในการสักการะบูชาพระเจ้า (ฮีบรู 12:22) บรรดานักบุญ
คือ “หมู่มวลมหาเหล่าพยาน” ผู้มารายล้อม และเราทำ�ตามอย่างพวก
ท่าน “ผู้มาก่อนเรา” (ฮีบรู 12:1) การปฏิเสธหรือละเลยการยกย่อง
นับถือสหพันธ์นักบุญ คือการไม่ยอมรับว่าผู้ที่จากโลกนี้ไปแล้วยังคงอยู่
และเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของพระเจ้า

Healing the paralytic
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การสารภาพบาป คือการที่มนุษย์ยอมรับบาปต่อพระพักตร์ของ
พระเจ้า ในภาษาอังกฤษคำ�ว่า confession มีความหมายตามอักษร
ว่า “การยอมรับ” กับพระเจ้าเกี่ยวกับบาปของเรา นักบุญยากอบ
อัครสาวกเตือนให้พวกเราสารภาพบาปต่อพระพักตร์ของพระเจ้าผ่าน
ทางบาทหลวง (ยากอบ 5:16) อีกคำ�แนะนำ�คือ สารภาพบาปโดยตรงต่อ
พระเจ้า (I ยอห์น 1:9) ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์มักยึดถือหลักปฏิบัติจาก
พระคัมภีรภ์ าคพันธสัญญาใหม่ โดยให้สารภาพบาปต่อหน้าบาทหลวงหรือ
สารภาพโดยตรงต่อพระเจ้า การสารภาพบาปเป็นหนึ่งในวิธีหลักของการ
สำ�นึกผิด และเป็นการรับรองว่าแม้บาปอันเลวร้ายทีส่ ดุ ก็ยงั ได้รบั การให้อภัย
นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในวิธีช่วยอันทรงพลังที่สดุ ในการละวางและเอาชนะ
บาปเหล่านัน้
วินัย เป็นสิ่งจำ�เป็นในการรักษาความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์
ของศาสนจักร เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ไม่เชื่อฟังคำ�ตักเตือนยอมสารภาพ
และละวางจากบาป การลงโทษทางวินยั ของศาสนจักรมักหมายถึงการขับ
ออกจากศาสนา (บัพพาชนียกรรม) ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
มีบนั ทึกเกีย่ วกับการใช้วนิ ยั เรือ่ งบัพพาชนียกรรมว่า นักบุญเปาโลลงโทษ
ชายผู้มีสัมพันธ์สวาทกับภรรยาของบิดาตนอย่างไร้ความสำ�นึกผิดด้วย
การขับออกจากศาสนา (I โครินธ์ 5:1-5) นักบุญยอห์นอัครสาวกเตือนว่า
เราไม่ต้อนรับผู้มีเจตนาปฏิเสธความจริงแห่งพระคริสต์เข้าสู่บ้านของเรา
(II ยอห์น 9,10) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ศาสนจักร
ออร์โธด็อกซ์ใช้วินัยตามความจำ�เป็นด้วยเมตตาธรรม เพื่อให้กลับใจ
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และช่วยให้คนของพระเจ้าได้ใช้ชีวิตบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ ไม่เคยใช้วินัย
เพื่อการลงโทษ
พระแม่มารีย์ ชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์เรียกพระนางว่า ธีโอโตคอส
(Theotokos) แปลว่า “พระผู้ให้กำ�เนิดพระเจ้า” หรือ “พระมารดาของ
พระเจ้า” เพราะพระนางทรงให้ก�ำ เนิดพระบุตรของพระเจ้าในพระครรภ์
และพระบุตรทรงได้ความเป็นมนุษย์จากพระนาง เอลิซาเบธ มารดาของ
นักบุญยอห์น ผู้ให้ศีลล้างบาปได้ประจักษ์แก่ความจริงนี้และขนานนาม
พระแม่มารีย์ว่า “พระมารดาของพระเจ้า” (ลูกา 1:43) พระแม่มารีย์ได้
ตรัสเกีย่ วกับพระนางเองว่า “มนุษย์ทกุ ยุคทุกสมัยจะเรียกเราว่าผูไ้ ด้รบั พร”

Marriage at Cana
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(ลูกา 1:48) ดังนั้นพวกเราชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์จึงเรียกพระนางว่าผู้ได้
รับพร พระนางมารีย์ทรงมีชีวิตอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ พวกเราเคารพ
บูชาพระนางเป็นต้นแบบของความศักดิส์ ทิ ธิอ์ นั สูงส่ง พระนางทรงได้รบั
การไถ่บาปเป็นคนแรก ทรงเป็นพระมารดาของเหล่ามนุษย์รุ่นใหม่ที่ได้
รับการไถ่บาปจากพระบุตร เป็นเรือ่ งแปลกสำ�หรับชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์
เมื่อชาวคริสต์บางคนที่อ้างว่าเชื่อพระคัมภีร์ไบเบิ้ลไม่เคยเรียกพระนาง
ว่าผู้ได้รับพร หรือไม่เคยแม้แต่จะเคารพยกย่องพระนางผู้ทรงให้กำ�เนิด
พระบุตรและทรงเป็นผู้ซึ่งเลี้ยงดูพระบุตรในสภาพมนุษย์
การสวดภาวนาต่อเหล่านักบุญ เป็นสิ่งที่ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์
แนะนำ�ให้ทำ�เนื่องจากความตายทางร่างกายไม่ใช่จุดจบของชาวคริสต์

Holy Martyr Mamant
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แต่เป็นเส้นทางอันมีเกียรติสู่สวรรค์ ชาวคริสต์ไม่ได้เลิกเป็นส่วนหนึ่งของ
ศาสนจักรเมื่อตาย พระเจ้าทรงไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้น พระองค์ไม่ได้ทรง
อยู่ห่างไกลออกไปหรือทรงเพิกเฉยจนถึงวันพิพากษา
ศาสนจักรที่แท้จริงประกอบไปด้วยทุกคนทั้งในสวรรค์และบนโลก
ทีเ่ ชือ่ พระคริสต์ ไม่เพียงแต่คนบนโลกเท่านัน้ ผูท้ อ่ี ยูใ่ นสวรรค์กย็ งั มีชวี ติ
อยู่กับพระเจ้า สักการะบูชาพระเจ้า ยังสวดให้กับทุกคนที่อยู่ในโบสถ์
และบางทีอาจสวดให้กับทุกคนบนโลกด้วย (เอเฟซัส 6:8; วิวรณ์ 8:3)
ดังนั้นเราจึงสวดภาวนาถึงเหล่านักบุญผู้ล่วงลับ เพื่อขอให้พวกท่านสวด
ภาวนาให้เรา อีกทั้งยังขอให้เพื่อนชาวคริสต์บนโลกสวดให้พวกเราด้วย
การสืบตำ�แหน่งต่อจากอัครสาวก เป็นปัญหาสำ�คัญตั้งแต่ในสมัย
ศตวรรษที่สอง ไม่ใช่แค่เรื่องหลักเกณฑ์แต่เป็นสิ่งสำ�คัญในการรักษา
ความศรัทธา อาจเกิดผู้นำ�ศาสนาตัวปลอมที่อ้างว่าตนคือผู้แทนที่มี
อำ�นาจในคริสตจักร และอ้างอำ�นาจจากพระเจ้าหรือตั้งการสืบต่อ
กันเอง เพื่อตอบโต้เรื่องดังกล่าว ทางศาสนจักรในยุคต้นยืนกรานให้มี
การสืบตำ�แหน่งอัครสาวกจากรุ่นสู่รุ่น มีการบันทึกสายการสืบตำ�แหน่ง
ที่แสดงว่า พระสงฆ์ได้รับการบวชมาจากผู้สืบทอดตำ�แหน่ง จากอัคร
สาวกที่พระเยซูทรงเลือก
การสืบทอดตำ�แหน่งต่อจากอัครสาวก เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ใน
การรักษาเอกภาพของศาสนจักร ผู้สืบตำ�แหน่งต้องแน่ใจว่าการสอน
และการปฏิบัติทั้งหมดในศาสนจักร สืบสายตรงมาจากอัครสาวก
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Apostle Thomas
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ของพระเยซูแต่เดิม ความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถใช้พิจารณาได้ว่า
เป็นหลักฐานเพียงพอของความถูกต้อง ทุกวันนี้มีผู้วิจารณ์โดยที่ไม่ได้
มองจากในประวัติของการสืบตำ�แหน่ง เพียงแค่หาอัตลักษณ์ของตนใน
คริสตจักรตอนต้นเท่านั้น
สภาของศาสนจักร ในหนังสือกิจการบันทึกว่า ช่วงต้นของศาสนา
คริสต์เกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ เกี่ยวกับการที่ชาวคริสต์ยังยึดถือ

กฎระเบียบยิวเรื่องการไถ่บาป “ดังนั้นอัครสาวกและบรรดาบาทหลวง
จึงมาประชุมกันในสภา เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว” (กิจการ 15:6)
สภานี้จัดตั้งขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็ม มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกประชุมเกี่ยวกับ
ปัญหานี้ ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาของศาสนาคริสต์ มีการประชุม
สภาหลายร้อยครั้งทั้งสภาท้องถิ่นและสภาสากล มีการประชุมสภา
ที่สำ�คัญมากอยู่เจ็ดครั้งเรียกว่า สภาสังคายนาสากล กล่าวคือหมาย
ถึงศาสนจักรทั้งหมด เนื่องจากเชื่อว่าพระเจ้าตรัสผ่านสภาสังคายนา
สากล ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์จึงนำ�คำ�สอนมาใช้เพื่อเป็นแนวทางแห่ง
ศรัทธาและการปฏิบัติ
หลักข้อเชื่อ ภาษาอังกฤษคำ�ว่า 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

The big catch
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หลักข้อเชื่อที่สำ�คัญที่สุดในคริสตจักรคือ หลักข้อเชื่อไนซีน
(Nicene Creed) มาจากสภาสังคายนาสากลสองครั้งในศตวรรษที่ 4
จำ�แนกเรื่องข้อโต้แย้งเกี่ยวกับชีวิตและความตาย มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
พระตรีเอกานุภาพ จากคำ�สอนในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
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ของศาสนจักร
ถูกต้อง

และเตือนให้ชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์ยึดถือความเชื่อที่

สิ่งประทานจากพระจิตเจ้า เมื่อศาสนจักรเริ่มก่อตั้งได้ไม่นาน
พระเจ้าทรงส่งพระจิตเจ้าผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์ให้พรแก่อัครสาวก และเหล่า
ผู้ติดตามเพื่อช่วยก่อตั้งศาสนจักร และให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
สิ่งประทานที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ได้แก่ ความเป็น
สานุศษิ ย์ การพยากรณ์ การเผยแพร่ศาสนา การเทศน์ คำ�สอน การรักษา
การช่วยเหลือ การปกครอง ความรู้ ปัญญา ภาษา และการตีความ
ในภาษา ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์กล่าวถึงและยอมรับสิ่งประทานจาก

Rain in a day of Holy Trinity

ปกป้ อ งความจริ ง เรื่ อ งธรรมชาติ ค วามเป็ น พระเจ้ า ของพระเยซู
เพื่อต่อต้านผู้ที่ลดทอนให้พระองค์เป็นเพียงมนุษย์ สภาสังคายนาสากล
ลงมติว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์ กล่าวคือทรงมีสาระ
เดียวกันกับพระบิดา หลักข้อเชื่อต่างๆ ให้การตีความพระคัมภีร์ที่ถูก
ต้องแน่นอน ต่อต้านผู้บิดเบือนพระคัมภีร์เพื่อสนับสนุนนิกายของตน
หลักข้อเชื่อไนซีนเป็น “สัญลักษณ์แห่งศรัทธา” ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ
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Storm on the lake
29

พระจิตเจ้าต่างๆ ความจำ�เป็นของสิ่งประทานเหล่านี้แตกต่างกันไป
ตามกาลเทศะ หลักฐานที่แสดงถึงสิ่งประทานจากพระจิตเจ้าได้มากที่สุด
อยู่ในพิธีสวดและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ของศาสนจักร
การเสด็จมาครั้งที่สอง ท่ามกลางการคาดการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูในแวดวงศาสนาคริสต์ ความเชื่อ
ของศาสนจักรออร์โธด็อกซ์เป็นความเชือ่ มูลฐาน ชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์
เชื่อว่าพระเยซู “จะเสด็จมาอีกเพื่อพิพากษาคนเป็น และคนตาย” และ
“อาณาจักรของพระองค์จะไม่มีที่สิ้นสุด” การเทศน์สอนของศาสนจักร
ออร์โธด็อกซ์จะไม่พยายามพยากรณ์เวลาที่พระองค์จะเสด็จกลับ
มาเยือน แต่เตือนให้ชาวคริสต์ใช้ชีวิตตามระเบียบแบบแผนเพื่อจะได้
มั่นใจเมื่อพระองค์เสด็จมา (I ยอห์น 2:28)

The entrance of the soul into Paradise
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สวรรค์ คือสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงพำ�นัก อยู่เหนือพิกัดเวลาและ
ปริภูมิ เป็นที่อาศัยของบรรดาทูตสวรรค์และเหล่านักบุญผู้ล่วงลับ เรามี
การสวดว่า “พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่บนสวรรค์” ชาวคริสต์มีชีวิตอยู่ใน
โลกนี้ แต่จิตวิญญาณอยู่ในอาณาจักรแห่งสรวงสวรรค์ซึ่งเป็นบ้าน
ที่แท้จริง สวรรค์ไม่ได้อยู่แต่เพียงในอนาคต และก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลออก
ไปหลายล้านปีแสงนอกจักรวาล สำ�หรับชาวออร์โธด็อกซ์ สวรรค์เป็น
ส่วนหนึง่ ของชีวติ ชาวคริสต์และการสักการะบูชาพระเจ้า สถาปัตยกรรม
โบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ได้รับการออกแบบให้เปรียบเสมือนสรวงสวรรค์
พิธศี ลี มหาสนิทคือการสักการะแห่งสวรรค์ ซึง่ ก็คอื สวรรค์บนโลกนัน่ เอง
นักบุญเปาโลสอนว่า
เราคืนชีพพร้อมกับพระคริสต์ในสวรรค์
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(เอเฟซัส 2:6) “เพื่อนมนุษย์พร้อมกับเหล่านักบุญและบรรดาสมาชิก
ในบ้านของพระเจ้า” (เอเฟซัส 2:19) ณ จุดสิน้ สุดของเวลา สวรรค์แห่งใหม่
และโลกแห่งใหม่จะได้รับการเปิดเผย (วิวรณ์ 21:1)
นรก ถึงจะไม่เป็นที่นิยมในความเชื่อของคนสมัยใหม่ แต่นรกก็มี
อยูจ่ ริง ศาสนจักรออร์โธด็อกซ์เข้าใจว่านรก คือทีแ่ ห่งความทุกข์ทรมาน
ชั่วนิรันดร์สำ�หรับผู้มีเจตนาปฏิเสธพระเจ้า ครั้งหนึ่งพระเยซูเคยตรัสว่า
“หากมือทำ�ให้ท่านทำ�บาป จงตัดมือออกเสีย ย่อมดีกว่าที่จะอยู่อย่าง
พิการ แทนทีจ่ ะมีทง้ั สองมือแต่ตอ้ งตกลงไปในนรก ในเพลิงทีไ่ ม่มวี นั ดับ”
(มาระโก 9:44-45) พระองค์ทรงลองถามผู้ที่แสร้งเชื่อพระองค์ว่า
“ท่านจะหนีพน้ จากนรกได้อย่างไร” (มัทธิว 23:33) และคำ�ตอบของพระองค์

Psalm 103
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Salvation of the creation
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ก็คือ “พระเจ้าไม่ได้ทรงส่งพระบุตรมายังโลกเพื่อลงโทษ แต่เพื่อให้
พระองค์ทรงมาช่วย” (ยอห์น 3:17) วันพิพากษาจะมาถึงและจะมีสถาน
ที่สำ�หรับลงโทษผู้มีจิตใจต่อต้านพระเจ้า ผู้ใดใช้เจตน์จำ�นงเสรีของตน
ในการปฏิเสธพระกรุณาและพระเมตตาของพระองค์จะต้องทนทุกข์กับ
ผลลัพธ์ของทางเลือกนั้นชั่วนิรันดร์
การเนรมิต ชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เนรมิต
สวรรค์และโลก (ปฐมกาล 1:1, หลักข้อเชื่อไนซีน) ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้า
ทรงสร้างขึ้นทั้งหมด ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเอง “เราเข้าใจได้ด้วยศรัทธาว่า
โลกทั้งหลายเป็นรูปเป็นร่างได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้า” (ฮีบรู 11:3)
ชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์ไม่ได้เชือ่ ว่า พระคัมภีรไ์ บเบิล้ เป็นตำ�ราวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับการสร้างอย่างที่บางท่านเข้าใจผิด หากแต่เป็นการเปิดเผยของ
พระเจ้าและเป็นการไถ่บาปของพระองค์ และถึงแม้ตำ�ราวิทยาศาสตร์
อาจมีประโยชน์ แต่ก็ไม่ใช่การเปิดเผยของพระเจ้า วิทยาศาสตร์อาจมี
ข้อเท็จจริงบางอย่าง และทฤษฎีเชิงคาดคะเน แต่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
ย่อมมีข้อผิดพลาด ชาวคริสต์ออร์โธด็อกซ์ไม่ได้สร้างกำ�แพงกั้นระหว่าง
วิทยาศาสตร์กับศรัทธา แต่มองว่าการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อ
ถือได้ คือแรงดลใจที่ดีในการเข้าถึงศรัทธาเพราะความจริงทั้งหมดมา
จากพระเจ้า

Adam and Eve again in Paradise
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