มัทธิว 1:18-25
ล์ราัอ้ ้รรภกมงอม์รนยก กภล์รทรอลแ์รนิ ามงอพรภรยซู้ริ สาก
(Matthew 1:18-25 : The Conception of Mary and the Birth of Jesus Christ)

มัทธิ ว 1:18 : รรื่งอพรภลแ์รนิ ามงอพรภรยซู้ริ สากรป็ นาัอนน้ ้ืงม์รนยผก ร้ ู ป็ นม์รา์มงอ
พรภรยซูนัน้ ราิ มโยรซฟไา้ท์แ สัญญ์ า่ออ์นลันไว้ ก้ว [contractually married to
Joseph- เขียนในรูป emphatic form คือ เน้นคาว่าก่อน] ล่งนทน่รม์จภไา้งยู่า้วยลัน [มี
เพศสัมพันธ์กนั ] ล็ปร์ลฏว่์ ม์รนยาก อั ้ ้รรภก ก้วา้วยราชพรภวิ ญญ์ณบริ สทุ ธิ์
มารียเ์ ป็ นมารดาของชีวติ ทางชีวภาพของพระเยซูคริสต์ ในฐานะมารดา มารียม์ เี ซลล์ไข่ทาง
กายภาพซึ่งประกอบไปด้วยโครโมโซม 23 โครโมโซม ในขณะทีพ่ ระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ทรงจัดเตรียม 23 โครโมโซมเพศชาย เมื่อเซลล์ไข่และเชือ้ จากโครโมโซมเพศชายพบกัน ชีวติ
ทางชีวภาพก็จะดารงต่อไป ดังนัน้ เมื่อเซลล์ไข่ของมารียม์ าเชื่อมเข้ากับอีก 23 โครโมโซมที่
พระวิญญาณบริสุทธิทรงจั
์ ดเตรียมไว้ นั ่นคือการเริม่ ต้นชีวติ ทางชีวภาพของพระเยซูคริสต์
ชีวติ ทางชีวภาพนัน้ ต้องตายในทีส่ ุด
พระเจ้าทรงสร้างชีวติ ทางชีวภาพแรกจากผงคลีดนิ
(สารเคมี) ชีวติ ทางชีวภาพ เช่น กล้ามเนื้อ กระดูก อวัยวะ เส้นประสาทต่างๆของคุณ ฯลฯ และ
ในทีส่ ุดจะต้องผุพงั เสื่อมโทรมกลับไปเป็ นสารเคมี (ผงคลีดนิ ) แห่งพืน้ ดินหรือในอากาศอีก
ชีวติ ทางชีวภาพมาจากสารเคมีและกลับสูก่ ารเป็ นสารเคมี (ปญั ญาจารย์ 3:20)
ชีวติ ทางชีวภาพมาก่อนชีวติ มนุ ษย์ ทีส่ วนเอเดนพระเจ้าทรงสร้างชีวติ ทางชีวภาพแรกของ
อาดัมและจากนัน้ พระองค์ทรงใส่จติ ใจผ่านการระบายลมปราณเข้าไปในรูจมูกของอาดัม การ
นี้จงึ เป็ นการรวมกันเข้าของชีวติ ทางชีวภาพ (biological life) และชีวติ ทางด้านจิตใจ (soul
life) ส่งผลให้เกิดเป็ นชีวติ มนุ ษย์ (human life) ของอาดัม
หลังจากการล้มลงในบาปของอาดัม (the fall) พระเจ้าทรงมอบหมายให้มนุ ษย์มคี วาม
รับผิดชอบในการดารงชีวติ ทางชีวภาพต่อไป คือชีวติ ทางชีวภาพทีซ่ ่งึ ถูกก่อรูปขึน้ ในมดลูก
ในครรภ์มารดา ในการกาเนิด (ออกมาจากครรภ์มารดา) ต่อมาพระเจ้าจึงทรงสร้างจิตใจ [ใน
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ภาษากรีกใช้คาว่า ‚ex-nihilo‛ ซึง่ ตามจริงแปลว่า ‚(สร้างขึน้ ) มาจากความว่างเปล่า‛ หรือ
‚(created) out from nothing‛] และทรงใส่จติ ใจนัน้ เข้าไปในชีวติ ทางชีวภาพ (ของมนุ ษย์)
ในขณะที่ ‚ชีวติ ทางด้านจิตใจ‛ ทีไ่ ม่มวี นั ตายได้รวมเข้ากับชีวติ ทางชีวภาพ ชีวติ มนุ ษย์
(human life) จึงได้เริม่ ขึน้
บางคนคิดว่า มารียเ์ ป็ นมารดาของความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ ราวกับว่ามารียเ์ ป็ น
ผูส้ ร้างพระเจ้า นี่เป็ นเรือ่ งไร้สาระและเป็ นการหมิน่ ประมาทพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็ น
พระเจ้าตัง้ แต่นิรนั ดร์กาลและพระเจ้าไม่มมี ารดา ในทางกลับกัน มารียเ์ ป็ นเชือ้ สายของอาดัม
และดังนัน้ มารียจ์ งึ เกิดมาเป็ นมนุ ษย์ พระเยซูคริสต์ทรงสร้างอาดัมและภรรยาของเขา และ
ดังนัน้ มารียเ์ ป็ นผลมาจากการทรงสร้างของพระเจ้า ไม่ใช่ในทางกลับกัน (คือไม่ใช่มารียเ์ ป็ น
ผูส้ ร้างพระเจ้า)
ล์ร า่ออ์นมงอช์วยิว
การแต่งงานของชาวยิวเกิดขึน้ ใน 3 ขัน้ ตอน
1. การทาสัญญาแต่งงาน (the contract)
2. การประกอบพิธแี ต่งงาน (the ceremony)
3. การเฉลิมฉลอง (the celebration)
ในขัน้ ตอนแรก การทาสัญญาแต่งงาน ได้เป็ นการลงนามของบิดามารดาของเจ้าบ่าวและ
เจ้าสาว
หลังจากทีล่ งนามในสัญญาแต่งงานแล้วก็จะถูกนาไปจดทะเบียนทีท่ ท่ี าการของ
รัฐบาลของยิว คูส่ มรสได้ทาการสมรสถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ถึงแม้วา่ การประกอบพิธี
สมรสและการเฉลิมฉลองสมรสอาจจะยังไม่เกิดขึน้ อาจจะรอเป็ นเดือนหรือเป็ นปีๆ ในขัน้ ตอน
ที่ 2 ของการแต่งงาน คือการประกอบพิธี จ้าวบ่าวและเพือ่ นเจ้าบ่าวจะขึน้ รถม้ามายังบ้านบิดา
มารดาของเจ้าสาว (หรือสถานทีท่ ไ่ี ด้กาหนดไว้) และจากนัน้ มีเพียงเจ้าบ่าวเท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าไป
ในบ้านของเจ้าสาว ในขณะทีเ่ พือ่ นเจ้าบ่าวรออยูข่ า้ งนอกบ้าน ณ เวลานัน้ จึงมีเพียงแค่ 4 คนที่
อยูใ่ นบ้านเจ้าสาว คือเจ้าสาว บิดามารดาของเจ้าสาวและเจ้าบ่าว เมื่อเจ้าบ่าวเข้ามาในห้อง
บิดาของเจ้าสาวก็จะก้าวออกมาข้างหน้าอยูข่ า้ งๆลูกสาวของตน และตามมาด้วยการประกาศ
กับเจ้าสาวในขณะทีไ่ ด้ชไ้ี ปทีช่ ายหนุ่มว่า ‚นี่คอื สามีของเจ้าและได้เป็ นสามีของเจ้านับตัง้ แต่
วันทีไ่ ด้ทาสัญญาการแต่งงานกัน‛ และต่อมาบิดาของเจ้าสาวกล่าวกับเจ้าบ่าวว่า ‚นี่คอื ภรรยา
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ของเจ้า‛ ต่อจากนัน้ บิดาจึงคล้องแขนเจ้าสาวเดินออกมาข้างหน้า และมอบเจ้าสาวให้กบั
เจ้าบ่าว เจ้าบ่าวได้มองมายังเจ้าสาวแต่ยงั ไม่ได้กล่าวสิง่ ใด และมองมาทีบ่ ดิ าของเจ้าสาวและ
กล่าวว่า ‚บัดนี้และตลอดไป เธอได้เป็ นภรรยาของผมและผมได้เป็ นสามีของเธอ (เป็ นที่
น่าสนใจว่ามีเพียงบิดาของเจ้าสาวและเจ้าบ่าวเท่านัน้ ทีก่ ล่าวระหว่างการประกอบพิธสี มรส)
เจ้าบ่าวจึงเกีย่ วก้อยเจ้าสาวและนาเธอเข้าสูว่ งแขนของเขาและพากันเดินออกไปด้วยกัน
เจ้าบ่าวนาเจ้าสาวขึน้ รถม้าและเพือ่ นเจ้าบ่าวก็ตามไปเป็ นขบวนทัวเมื
่ อง จากนัน้ จึงไปยัง
เรือนหอทีเ่ จ้าบ่าวได้จดั เตรียมไว้หรืออาจเป็ นทีบ่ า้ นบิดามารดาของเจ้าบ่าว ส่วนพวกทีร่ ออยู่
ภายนอกบ้านนัน้ คือบรรดาเพือ่ นเจ้าสาว พวกเพือ่ นเจ้าสาวทีก่ าลังถือตะเกียงไว้และกาลังรอ
คอยการกลับมาของเจ้าบ่าว เจ้าสาวและเพือ่ นเจ้าบ่าว (เปรียบได้กบั เทศกาลการเฉลิมฉลอง
สมรสของพระเยซูคริสต์กบั คริสตจักร ในการเสด็จมาครัง้ ที่ 2 – มัทธิว 25:1-13) แรกสุดทีจ่ ะ
เข้าไปภายในบ้านคือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวตามมาด้วยเพือ่ นเจ้าบ่าวและท้ายสุดคือเพือ่ น
เจ้าสาว
จากนัน้ จึงจะมาถึงการเลีย้ งอาหารค่าและการเฉลิมฉลองทีซ่ ง่ึ อาจจะเนิ่นนานไป
หลายๆวันจนถึงหลายๆสัปดาห์ ในระหว่างการเฉลิมฉลองสมรสนัน้ คูส่ มรสอาจจะหลบ
ออกไปเงียบๆเพือ่ ไปฮันนีมนู และมีเพศสัมพันธ์กนั ซึง่ ทาให้การสมรสนี้สมบูรณ์ (สามารถฟงั
เรื่องนี้เพิม่ เติมได้จาก Spiritual Dynamics (Series 631) โดย อาจารย์ R.B. Thieme Jr.)
ล์ราัอ้ ้รรภกงย่์อพรหมจ์รนมงอม์รนยก กภปฏิ ลิริย์างบสนงอมงอโยรซฟ
ในตอนนี้ มารียไ์ ด้ตงั ้ ครรภ์โดยยังไม่ได้ยงุ่ เกีย่ วกับโยเซฟ หลังจากทีท่ าการสมรสกัน (ผ่าน
ขัน้ ตอนการทาสัญญาแต่งงาน) ถูกต้องตามกฎหมายแล้วโดยการลงนามในสัญญาของบิดา
มารดาของทัง้ สองฝา่ ย นี่จงึ เป็ นการทาให้โยเซฟกังวลใจเมื่อพบว่ามารียไ์ ด้ตงั ้ ครรภ์ โดยทีเ่ ขา
รูว้ า่ ตนเองไม่ได้ก่อให้เกิดการตัง้ ครรภ์น้ี เบือ้ งต้นเขาคิดว่ามารียไ์ ด้ทาผิดฐานล่วงประเวณี แต่
หลังจากทีเ่ ขาได้รบั ข้อมูลความจริงของเรื่องนี้ผา่ นความฝนั โดยทูตสวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า เขาจึงได้ดาเนินต่อไปในขัน้ ตอนของการประกอบพิธสี มรสกับมารีย์ (มัทธิว 1:20)
มัทธิ ว 1:19 : า่โยรซฟส์มนมงอรธงรป็ น้นชงบธรรม [being virtuous] ไม่พงใจทน่
จภ พร่อพร์ย้ว์มรป็ นไปมงอรธง หม์ยจภหย่์ม์าลับรธงงย่์อกับๆ
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โยเซฟไม่เพียงแค่เป็ นคนทีม่ ศี ลี ธรรม (moral)1 เท่านัน้ แต่เป็ นคนทีม่ คี ุณธรรม (virtue) ด้วย
เช่นกันทีไ่ ด้มาจากชีวติ ฝา่ ยวิญญาณ ศีลธรรมถูกสร้างขึน้ เพือ่ สวัสดิภาพความปลอดภัย
ความมันคง
่
การปกป้อง และการอวยพรของกลุม่ ผูค้ นในประเทศชาติโดยรวม และกฎ
ศีลธรรมต้องการเพียงกาลังและการตัดสินใจของมนุ ษย์เพือ่ ทีจ่ ะทาให้ทาตามได้ ส่วนคุณธรรม
(virtue)
ได้เกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั การทาการภายในของจิตใจและประกอบด้วยคุณลักษณะ
อย่างเช่น ‚การปรับเข้าหาพระคุณพระเจ้า (grace orientation), ความรักส่วนตัวต่อพระเจ้าพระ
บิดา (personal love for God the Father) , ความรักอันไม่สว่ นตัวต่อมนุ ษยชาติ (impersonal or
unconditional love for the human race) และ ‚การที่ (ผูเ้ ชื่อ) สามารถปกั ไว้กบั องค์พระเยซู
คริสต์‛ (occupation with Christ)
ศีลธรรมทีไ่ ร้คุณธรรมสามารถถูกทาให้เสื่อมทรามไป (ถูกบิดเบือน) ได้อย่างง่ายดายมากโดย
ความเย่อหยิง่ ทีม่ ผี ลมาจากศีลธรรมนัน้ เป็ นบุคคลทีอ่ อ่ นแอ เมื่อศีลธรรมได้รวมเข้ากับความ
เย่อหยิง่ ได้ก่อให้เกิด ‚การทีค่ ดิ เอาเองว่าตนเองชอบธรรมดีเลิศยิง่ ใหญ่‛ แต่ละบุคคลทีค่ ดิ ว่า
ตนเองชอบธรรมคิดไปเองว่า ศีลธรรมของเขาเท่าเทียมกันกับความสมบูรณ์แบบ จากทีเ่ ขา
จินตนาการว่าตนเองอยูใ่ นตาแหน่งสถานะทีส่ งู ของการทีค่ ดิ ว่าตนเองสมบูรณ์แบบ เขาจึงได้
ประเมินค่า วิพากษ์วจิ ารณ์ พิพากษา และให้รา้ ยกล่าวหาบุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม เขายังอยู่
ห่างไกลนักจากความสมบูรณ์แบบ เขาไม่ได้เข้าใจรูจ้ กั พระเจ้าและแผนการของพระองค์ ทัง้
ไม่ได้เข้าใจรูจ้ กั ในตนเองและทัง้ ผูค้ นทีเ่ ขากาลังพิพากษาและกล่าวหาให้รา้ ยนัน้
ผูท้ เ่ี ชื่อในพระเยซูคริสต์และบางขอบข่ายของผูไ้ ม่เชื่อสามารถหลีกเลีย่ ง ‚การเสื่อมแบบมี
ศีลธรรม‛ นี้ได้ ซึง่ ได้เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนทางด้านศีลธรรม โดยการ ‚ปรับเข้าหาระบบ
สิทธิอานาจต่างๆ‛ (authority orientation) และด้วย ‚ความถ่อมใจ‛ (humility) ผูไ้ ม่เชื่อทีม่ ี
ศีลธรรม (อยูใ่ นกฎและหลักการต่างๆทีพ่ ระเจ้าทรงสถาปนาไว้เพือ่ สังคมทีส่ งบสุข) ได้มกี าร
เห็นคุณค่าในพระคุณของพระเจ้าบ้าง (some appreciate of grace) ผูไ้ ม่เชื่อทีม่ ศี ลี ธรรมนี้สาม
รถหลีกเลีย่ งจากกลิน่ เหม็นแห่ง‚การทีค่ ดิ เอาเองว่าตนชอบธรรม‛ (self-righteousness) ใน
ทานองเดียวกัน ผูเ้ ชื่อยิง่ จะสามารถก้าวไปไกลได้มากยิง่ กว่า โดยผ่านการทีผ่ เู้ ชื่อสามารถ

1ศีลธรรม อาจถือเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของกฎและหลักการต่างๆทีพ่ ระเจ้าทรงสถาปนาไว้เพื่อสังคมทีส่ งบสุข (The
Laws of Divine Establishment)
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บรรลุสาเร็จในการดาเนินชีวติ ฝา่ ยวิญญาณผูเ้ ชื่อจึงสามารถทีจ่ ะขจัดการทีค่ ดิ เอาเองว่า
ตนเองชอบธรรมและพัฒนาคุณธรรมทีม่ าจากพระคาของพระเจ้า
โยเซฟเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณธรรมซึง่ ได้มาจาก (การดาเนิน) ชีวติ ฝา่ ยวิญญาณและได้แสดงให้เห็นถึง
คุณธรรมนี้ โยเซฟไม่ได้โกรธเคืองมารียเ์ มื่อแรกทีเ่ ขาได้พบว่าเธอกาลังตัง้ ครรภ์ เขาไม่ได้ให้
ร้ายเธอ เขาไม่ได้เรียกเธอว่า ‚หญิงสกปรกทีเ่ ล่นชู‛้ ดังทีช่ ายอื่นๆชอบว่า เมื่อพบกับ
สถานการณ์เช่นนี้ เขาไม่ได้รสู้ กึ สงสารตนเองหรือพูดว่า ‚เธอทาอย่างนี้กบั ฉันได้ยงั ไง?‛ เขา
ไม่ได้ขมขืน่ และไม่ได้ตอ้ งการให้เธอถูกพิพากษาโดยการถูกหินขว้างให้ตายตามกฎบัญญัติ
ของโมเสสทีซ่ ง่ึ ได้บอกไว้วา่ การทาผิดฐานล่วงประเวณีไม่เพียงแค่เป็ นบาปหนึ่งเท่านัน้ แต่
เป็ นอาชญากรรมหนึ่งด้วยเหมือนกัน
รฉกยธรรมบัญญัาิ 22:23-24 : “ถ้์มนหญิ อพรหมจ์รน้นหนึ่ อทแ์สัญญ์ า่ออ์นไว้ลบั
ส์มน ก้ว กภมนช์ย้นหนึ่ อไปพบรธงในรมืงอ กภไา้ร่วมหกับนงนลับรธง ท่์นจอพ์
รม์ทัอ้ สงองงลไปยัอปรภาูรมืงอนัน้
กภท่์นจอมว้์อรม์ทัอ้ สงอา้วยหิ นให้า์ยรสนย
หญิ อส์ว้นนัน้ รพร์ภมิ ไา้ร้งอโวยว์ยมึน้ ม้ว่์จภงยู่ในรมืงอ [หญิงนัน้ ยินยอมพร้อมใจ]
ช์ย้นนัน้ รพร์ภว่์รม์ไา้กภรมิ าภรรย์มงอรพื่งนบ้์น าัอนน้ หกภท่์นทัอ้ หก์ยจภ
มจัา้ว์มชัว่ [การคบชู้ การล่วงประเวณีเป็ นมากกว่าบาปบาปหนึ่ง] รสนยจ์ลท่์มลก์อ
ท่์น”
เนื่องจากโยเซฟเป็ นคนทีถ่ ่อมใจมาก ส่วนตัวเขาไม่ได้รสู้ กึ ว่าเป็ นเรื่องน่าอับอาย ในทางตรง
ข้าม เขาเป็ นห่วงความรูส้ กึ และความปลอดภัยของมารีย์ เขาต้องการทีจ่ ะปกป้องเธอให้พน้
จากเรื่องน่าอับอายและภัยอันตราย ด้วยเหตุน้ี โยเซฟจึงตัดสินใจไม่ฟ้องร้องเธอตามระบบ
ศาลของยิว แต่หมายจะหย่าขาดจากเธออย่างลับๆ ในสถานะทีเ่ ป็ นคนทีถ่ ่อมใจมากและไม่
เอาเรื่องส่วนตัวของตนเองเข้ามาเกีย่ วข้อง (objectivity) โยเซฟสามารถประยุกต์ใช้พระคุณ
ต่อภรรยาของตนและดังนัน้ เขาจึงสามารถหลีกเลีย่ งจากการตอบโต้ซง่ึ เป็ นการเห็นแก่ตวั เอง
เป็ นสาคัญ
โปรดจาไว้วา่ พระเจ้าทรงปฏิบตั ติ ่อเราด้วยพระคุณเสมอ ดังนัน้ เราจึงควรปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื ด้วย
พระคุณเช่นกัน คุณอาจจะกล่าวว่า ‚ภรรยาของฉัน (สามี /เจ้านาย/เพือ่ นบ้าน/เพือ่ นของฉัน)
ไม่สมควรได้รบั การให้อภัย‛ เราสมควรได้รบั ความรอดจากพระเจ้าหรือไม่? เราสมควรได้รบั
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การให้อภัยบาปก่อนทีเ่ ราจะได้รบั ความรอดจากพระเจ้าพระบิดาหรือไม่? (อิสยาห์ 44:22 เรา
ได้ลบล้างการละเมิดของเจ้าเสียเหมือนเมฆทึบ และลบล้างบาปของเจ้าเหมือนเมฆ จงกลับมา
หาเรา เพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว เอเฟซัส 4:32 และท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และ
อภัยโทษให้กนั เหมือนดังทีพ่ ระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้ทา่ น เพราะเห็นแก่พระคริสต์)
เราสมควรได้รบั ชีวติ ฝา่ ยวิญญาณ (อันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ) ทีพ่ ระเจ้าทรงประทานให้ผเู้ ชื่อ
ในยุคคริสตจักรทุกคนหรือไม่? ในพระธรรม 1 โครินธ์ 4:7 กล่าวว่า ‚ผูใ้ ดเล่ากระทาให้ทา่ น
วิเศษกว่าคนอื่น ท่านมีอะไรทีท่ า่ นมิได้รบั มา ก็เมื่อท่านได้รบั มา เหตุไฉนท่านจึงโอ้อวด
เหมือนกับว่าท่านมิได้รบั เลย‛ เราได้รบั อะไรบ้างทีไ่ ม่ได้มาจากพระเจ้า
มัทธิ ว 1:20 : า่รมื่งโยรซฟยัอ้ิ าในรรื่งอนน้ งยู่ [นันคื
่ อ การหย่าขาดกับมารียแ์ ละการยกเลิก
การประกอบพิธสี มรส] าูรถิ า มนทาู สวรร้กมงองอ้กพรภผู้รป็ นรจ้์ ม์ปร์ลฏ ล่โยรซฟใน
้ว์มฝันว่์ "โยรซฟ บุารา์วิ า งย่์ลกัวทน่จภรับม์รนยมก ์รป็ นภรรย์มงอรจ้์รกย
[ในการประกอบพิธสี มรส] รพร์ภว่์สิ่ อซึ่อปฏิ สนธิ ใน้รรภกมงอรธงรป็ นโายราชพรภวิ ญญ์ณ
บริ สทุ ธิ์
ทันทีทโ่ี ยเซฟได้มขี อ้ มูลความจริงทีส่ าคัญ เขาจึงสามารถทาการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมผี ล
จากสถานการณ์น้ี เราสามารถเรียนรูห้ ลักการทีต่ ามมาดังนี้ คือ ไม่มผี ใู้ ดสามารถทาการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ถ้าเขาไม่ได้มขี อ้ มูลความจริงเพียงพอ และไม่มผี ใู้ ดสามารถตัดสินใจ
าเขาจะขจัดอารมณ์ออกไปจากกระบวนการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมผี ลได้ จนกว่ แนวคิดนี้
สามารถอธิบายได้ดว้ ยสมการง่ายๆนี้
้ว์มจริ อทน่รพนยอพง – ง์รมณก

= ล์ราัาสิ นใจงย่์อมนรหาุมนผก

ในการอธิบายถึงลักษณะของโยเซฟในบริบทนี้ เราควรจะเพิม่ เข้ามาอีก โดยการบวกเพิม่
‚คุณธรรม‛ เข้าไปในสมการนี้
้ว์มจริ อทน่รพนยอพง – ง์รมณก + ุ้ณธรรม = ล์ราัาสิ นใจทน่ถลู า้งอ กภมน้ณ
ุ ธรรม
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ธรรมชาติบาป (the sin nature) ได้ตกทอดมายังลูกหลานโดยผ่านทางเชือ้ ของผูช้ าย2 ดังนัน้
ถ้าโจเซฟได้มสี ว่ นในการตัง้ ครรภ์ของมารีย์
พระเยซูคริสต์กจ็ ะทรงบังเกิดมาพร้อมด้วย
ธรรมชาติบาป :
“รหาุฉภนัน้ [เป็ นข้อสรุปจากสิง่ ทีด่ าเนินต่อมา] รช่นรานยวลับทน่ธรรมช์าิ บ์ปไา้รม้์ม์ใน
โกลรพร์ภ้นๆรานยว [อาดัม ,บาปนัน้ คือธรรมชาติบาป ซึ่งในภาษากรีกใช้คาว่า αμαρτια /
hamartia / ฮามาเทีย เป็ นรูปเอกพจน์] กภ้ว์มา์ย [ตายฝา่ ยวิญญาณ] ล็รลิ าม์รพร์ภ
ธรรมช์าิ บ์ปนัน้ กภ้ว์มา์ย [ฝา่ ยวิญญาณ] ล็ไา้ ผ่ไปถึอมวกมนุษยกทลุ ้น รพร์ภ
มนุษยกทลุ ้นทแ์บ์ป [เมื่ออาดัมได้กระทาบาป]‛ (โรม 5:12)
คาภาษากรีก ‚ฮามาเทีย‛ (hamartia) ในรูปเอกพจน์ ตามปกติควรจะแปลว่า ‚ธรรมชาติบาป‛
(sin nature) หรือเมื่อคาๆนี้ถูกเขียนในรูปพหูพจน์ ก็ควรแปลว่า ‚บาป‛ (บาปอื่นๆ) สิง่ นี้ควร
จะเป็ นการช่วยในการอธิบายข้างต้นและข้ออื่นๆอีกมากในพระคัมภีร์

ล์รทรอบัอรลิ างย่์อมนรงลกัลษณก รฉพ์ภมงอ “พรภรจ้์-มนุษยก”
(The Unique Birth of the God-Man)
พระเจ้าทรงยุตธิ รรมต่อมนุ ษยชาติตงั ้ แต่เกิดและทรงพระกรุณาคุณในการแก้ปญั หา ตัง้ แต่
การปฏิสนของตัวอ่อน (fetus - ของมนุ ษย์ทอ่ี ยูใ่ นครรภ์มารดา) ทีซ่ ง่ึ ได้รบั ธรรมชาติบาป
(ตัง้ แต่ปฏิสนธิ - fertilization) ได้คลอดออกมาจากครรภ์ พระเจ้าทรงกระทาสองสิง่ ในเวลา
เดียวกัน พระองค์ทรงเนรมิตสร้างจิตใจหนึ่งและนาไปรวมกับชีวติ ทางชีวภาพส่งผลให้เกิด
เป็ นชีวติ มนุ ษย์ขน้ึ มา (human life) และในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงใส่บาปดัง้ เดิมแห่งการไม่
เชื่อฟงั ของอาดัม (Adam’s original sin) ไปทีธ่ รรมชาติบาปทีม่ อี ยูแ่ ล้วจากการถ่ายทอดมา
ทางพันธุกรรม (genetics) ซึง่ ส่งผลให้มนุ ษย์เกิดมาโดย ‚ตายฝา่ ยวิญญาณ‛ (spiritual death)
เพราะการได้รบั สิง่ เหล่านี้ (จิตใจและบาปดัง้ เดิมของอาดัม) ชีวติ มนุษย์และการตายฝา่ ย
วิญญาณจึงเกิดขึน้ ในเวลาเดียวกัน
2ดูเพิม่ ทีห่ นังสือ ‚สัมพันธภาพกับพระเจ้า เล่มที่ 2‛ – ‚ความสมบูรณ์แบบของพระเยซูคริสต์‛ โดยอาจารย์แม็กซ์ ไคลน์
สามารถขอหนังสือได้ท่ี ตูป้ .ณ. 319 ปณจ. เชียงใหม่ 50000 หรือดูท่ี www.maxklein.com
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พระเจ้าทรงยุตธิ รรมในการใส่บาปดัง้ เดิมของอาดัมไปยังธรรมชาติบาปเนื่องจากทัง้ คูเ่ ป็ นของ
ร่วมเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั เพราะว่าเป็ นบาปดัง้ เดิมของอาดัมทีซ่ ่งึ ก่อให้เกิดธรรมชาติบาป พระ
เจ้าไม่เพียงแค่ยตุ ธิ รรมอย่างสมบูรณ์แบบในการกระทานี้ แต่ทรงด้วยปญั ญาอย่างมากในการ
ทีใ่ ห้มนุ ษย์ทุกคนเป็ นคนบาปเมื่อกาเนิดมาเป็ นมนุ ษย์และได้ทรงพระกรุณาคุณในการทรง
จัดเตรียมวิธแี ก้ไขปญั หาให้ดว้ ยวิธที ม่ี าทางกางเขน (ของพระเยซูคริสต์)
พระเยซูคริสต์ไม่เพียงแค่ตอ้ งบังเกิดมาอย่างสมบูรณ์แบบ แต่การทรงบังเกิดของพระองค์ตอ้ ง
เชื่อมโยงสัมพันธ์ทางพันธุกรรมกับกษัตริยด์ าวิดเพือ่ ทีจ่ ะยอมรับว่าพระนาม ‚บุตรดาวิด‛ (the
Son of David) เป็ นจริง (อิสยาห์ 9:7 , ลูกา 1:32 , มัทธิว 21:9) [ถึงแม้วา่ นักศาสนศาสตร์บาง
ท่านยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็ นบุตรของดาวิด แต่พวกเขาได้ปฏิเสธว่าพระเจ้าได้ใช้
เซลล์ไข่ของมารีย์ (ในการมาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ของพระเยซูคริสต์) บุคคลหนึ่งไม่สามารถ
เป็ นบุตรของใครทางสายเลือกได้จนกว่าจะมีการเชื่อมโยงทางพันธุกรรม) ] การเชื่อมโยงทาง
พันธุกรรมได้มาโดยวิธกี ารใช้เซลล์ไข่ของผูห้ ญิง และโดยเหตุทม่ี ารียไ์ ด้สบื เชือ้ สายมาจาก
กษัตริยด์ าวิดและนางบัทเชบาทางบุตรคนเล็กของดาวิดและบัทเชบาคือ ‚นาธัน‛ (Nathan)
มารียจ์ งึ มีคุณสมบัตทิ จ่ี ะเป็ นมารดา (ของความเป็ นมนุ ษย์ของพระคริสต์) หรือจะกล่าวได้วา่
พระเยซูคริสต์ไม่สามารถทีจ่ ะมีบดิ าทีเ่ ป็ นมนุ ษย์โดยทางพันธุกรรมได้ เพราะว่าถ้าในความ
เป็ นมนุ ษย์ของพระเยซูคริสต์ทรงมีบดิ าทีเ่ ป็ นมนุษย์โดยทางพันธุกรรม
พระองค์กจ็ ะทรง
บังเกิดมาเป็ นมนุ ษย์เช่นพวกเราคือได้เกิดมาโดยพร้อมกับธรรมชาติบาป (ทีย่ งั อยูใ่ นโครง
เซลล์ของร่างกาย)
เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงบังเกิด พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างจิตใจสาหรับพระองค์และใส่จติ ใจนัน้ ไป
ทีช่ วี ติ ทางชีวภาพของพระองค์สง่ ผลให้เกิดเป็ นชีวติ มนุ ษย์ของพระเยซูคริสต์ และในเวลา
เดียว พระบุตรของพระเจ้า [‚the Son of God‛ ความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ ทรงมี
พระลักษณะทัง้ หมดของพระเจ้า ในฐานะทีพ่ ระองค์ทรงเป็ นบุคคลที่ 2 ในตรีเอกานุ ภาพ] ‚พระ
บุตรของพระเจ้า‛ ได้รวมกันเข้ากับ ‚บุตรดาวิด‛ ความเป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์แบบของพระเยซู
คริสต์ การนี้จงึ ส่งผลเป็ นบุคคลหนึ่งซึง่ (identity) ทรงเป็ นทัง้ พระเจ้า-มนุ ษย์ (God-Man) ใน
บุคคลเดียว สถานะของพระองค์จงึ ทรงเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ (unique) ทรงเป็ นทัง้ ‛พระเจ้ามนุ ษย์‛ ซึง่ หมายความว่า พระเยซูคริสต์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงกลายเป็ น ‚ผูก้ ลาง‛ (the Mediator)
ระหว่างพระเจ้าผูท้ รงชอบธรรมและมนุ ษย์ทล่ี ม้ ลงในบาป ทรงมีคุณสมบัตทิ จ่ี ะจัดเตรียมพระ
ราชกิจแห่งการกลับคืนดีกนั (reconciliation – ระหว่างมนุ ษย์กบั พระเจ้า) สาหรับมนุ ษยชาติ
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ทัง้ ปวง ทีบ่ นกางเขน (1 ทิโมธี 2:5 ด้วยเหตุวา่ มีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผเู้ ดียว
ระหว่างพระเจ้ากับมนุ ษย์ คือพระเยซูคริสต์ผทู้ รงสภาพเป็ นมนุ ษย์, โรม 5:11เพราะโดย
พระองค์นนั ้ เราจึงได้กลับคืนดีกบั พระเจ้า)

มุมมงอา์มพรภ้ัมภนรใก นรรื่งอชนวิา
(The Biblical Viewpoint of Life)
ในการแปลพระคัมภีรต์ อนนี้บางคนบอกว่า ‚มารียไ์ ด้ตงั ้ ครรภ์เด็กคนหนึ่ง‛ (Mary was
pregnant ‚with child‛) ในมัทธิว 1: 18-25 ไม่ได้มกี ารแสดงให้เห็นถึง ‚ตัง้ ครรภ์เด็กคนหนึ่ง‛
(‚pregnant with child) ผูแ้ ปลพระคัมภีรบ์ างคนทีไ่ ม่เชื่อว่ามีเพียงชีวติ ทางชีวภาพเท่านัน้ ที่
เกิดในมดลูกแต่เชื่อว่ามีชวี ติ ทางด้านจิตใจอยูใ่ นมดลูกด้วยเช่นกัน ได้เพิม่ เติมวลี ‚ตัง้ ครรภ์
ด้วยเด็กคนหนึ่ง‛ (pregnant with child) เพิม่ เข้าไปในการแปลของเขาด้วย ซึง่ ในต้นฉบับ
ภาษากรีกได้ใช้ 2 วลี สาหรับการตัง้ ครรภ์ในตอนนี้ วลีแรกถูกพบในข้อที่ 18 และอีกวลีหนึ่งใน
ข้อที่ 20 นี้ ในข้อที่ 18 กล่าวว่า ‚มารียถ์ ูกพบว่าตัง้ ครรภ์‛ ซึง่ มาจากต้นฉบับภาษกรีกว่า ‚εν
γαστρι ετοσσα‛ (en gastri ekousa / เอ็น กาสตริ เอ็คคูซา) ซึง่ อย่างแท้จริงตามตัวอักษร
หมายความว่า ‚เธอกาลังมีสงิ่ ในครรภ์‛ (‚she was having in the womb‛) ในวลีน้ีไม่มกี รรม
โดยเหตุทช่ี าวยิวได้เข้าใจว่า ‚ยังไม่เกิดเป็ นชีวติ มนุ ษย์‛ ในมดลูก ชาวยิวจึงเพียงแค่อธิบาย
การตัง้ ครรภ์วา่ ‚มีสงิ่ หนึ่งในครรภ์‛ (สิง่ ทีค่ รอบครองอยูใ่ นครรภ์) ในข้อนี้ มัทธิวได้อธิบายการ
ตัง้ ครรภ์วา่ ‚สิง่ ซึง่ ปฏิสนในครรภ์‛ ในวลีภาษากรีกว่า ‚สิง่ ซึง่ ปฏิสน‛ ในรูปแบบของคากริยาที่
เติม ‚ing‛ หรือ เติม ‚ed‛ (participle) เป็ นคาเพศกลางด้วยคานาหน้านาม (article) ทีเ่ ป็ นเพศ
กลาง (ในภาษากรีก) หรือกล่าวได้วา่ ในภาษากรีกได้เน้นระบุไปที่ ‚ตัวอ่อนในครรภ์‛ (fetus)
ซึง่ เป็ นคาเพศกลาง (ในประโยค) การใช้คาเพศกลางในประโยคเป็ นการลดความสาคัญของ
‚ตัวอ่อนในครรภ์‛ลง
และเป็ นการแสดงนัยว่า ‚ตัวอ่อนในครรภ์นนั ้ ยังไม่ได้มชี วี ติ มนุ ษย์
(human life)‛ นอกเหนือจากนัน้ ในตอนนี้ได้อธิบายถึง ‚การตัง้ ครรภ์‛ และ ‚ตัวอ่อนในครรภ์‛
คาว่า ‚เด็กคนหนึ่ง‛ ไม่ได้ถูกนามาใช้ เพราะไม่มชี วี ติ (ชีวติ มนุ ษย์)ในมดลูก
มัทธิ ว 1:21 รธงจภปรภสูาิบาุ รช์ย ก้วรจ้์ [โยเซฟ] จภรรนยลน์มมงอท่์นว่์ รยซู
[เยซู เป็ นการถ่ายทอดตัวอักษรของชื่อภาษาฮีบรู ‚โยชัว หรือ เยโฮชูอะ‛ (Joshua or
Yehoshua) ความหมายคือ ‚พระเจ้าทรงเป็ นความรอดของเรา)‛] รพร์ภว่์ท่์นจภโปราช่วย
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ชนช์าิ มงอท่์น [ชาวยิว] ให้รงาจ์ล้ว์มผิาบ์ปมงอรม์ทัอ้ หก์ย [กางเขน : โดย
เหตุทต่ี อนนี้ได้อธิบายกับพวกยิว ไม่ได้พดู กับชนต่างชาติทไ่ี ม่ใช่ยวิ ] "
ขอให้เราสังเกตถึงลาดับเหตุกาณ์ทน่ี ่ี คือ 1. การกาเนิด 2. กลายเป็ น ‚บุตรชายคนหนึ่ง‛ 3.
การตัง้ ชื่อบุตร
ในพระคัมภีรไ์ ม่เคยเรียกตัวอ่อนในครรภ์วา่ เป็ นเด็กคนหนึ่ง บุตรชายหรือบุตรหญิงคนหนึ่ง
ยิง่ กว่านัน้ การตัง้ ชื่อเด็กทีพ่ บในพระคัมภีรก์ ต็ งั ้ ชื่อหลังจากทีเ่ ด็กเกิดออกมาจากครรภ์แล้ว
ด้วยเหตุผลว่า ตัวอ่อนในครรภ์ยงั ไม่ได้เป็ นมนุ ษย์ กษัตริยโ์ ซโลมอน โดยการดลใจของพระ
วิญญาณบริสุทธิได้
์ กล่าวไว้ในพระธรรมปญั ญาจารย์ 3:2 ก. ว่า ‚มีวารเกิด และวารตาย‛ ดังนัน้
เป็ นการให้คานิยามถึงขอบเขตของชีวติ มนุ ษย์ ณ ขณะเวลาคลอด จิตใจถูกใส่เข้าไปทีช่ วี ติ
ทางชีวภาพ (biological life) เมื่อตายฝา่ ยร่างกาย จิตใจก็แยกออกจากชีวติ ทางชีวภาพ พระ
เยซูคริสต์ทรงเน้นด้วยเหมือนกันว่าการเกิดออกมาจากครรภ์มารดาเป็ นการเริม่ ต้น ‚ชีวติ
มนุ ษย์‛ (human life) ‘พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า ถ้าผูใ้ ดไม่ได้
บังเกิดใหม่ ผูน้ นั ้ จะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้" (ยอห์น 3:3) และในยอห์น 3:5 พระองค์
กล่าวต่อมาว่า "เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า ถ้าผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดออกมาจากน้ า (น้ าคร่าใน
ครรภ์มารดา) (out from the water) และพระวิญญาณ ผูน้ นั ้ จะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า
ไม่ได้‛
เพือ่ ทีม่ นุ ษย์จะได้ใช้เวลาในนิรนั ดร์กาลกับพระเจ้าได้ มนุ ษย์ตอ้ งผ่านประสบการณ์การเกิด 2
ครัง้ ถ้ามารดาได้แท้งตัวอ่อนในครรภ์ ยังไม่มกี ารเกิด ถ้าไม่มกี ารเกิด ก็ยงั ไม่มจี ติ ใจ ถ้ายังไม่
มีจติ ใจ ก็ยงั ไม่เกิดเป็ นชีวติ มนุ ษย์ขน้ึ ถ้าไม่มชี วี ติ มนุ ษย์ ไม่มศี กั ยภาพทีจ่ ะสามารถได้รบั ชีวติ
นิรนั ดร์
การเกิดครัง้ แรกเกิดขึน้ เมื่อเกิดชีวติ ทางกายภาพ (physical birth) เมื่อรกในครรภ์มารดาแตก
และน้ าคร่าในครรภ์มารดาไหลออกมาจากเยือ่ หุม้ เซลล์ทแ่ี ตก (ยอห์น 3:5ใช้คาว่า ‚การเกิด
จากน้ า‛) และการเกิดครัง้ ที่ 2 ได้เกิดขึน้ ณ ขณะเวลารอด (เวลาทีไ่ ด้ตดั สินใจเชื่อในพระเยซู
คริสต์) เมื่อผูเ้ ชื่อได้รบั ‚วิญญาณมนุ ษย์‛ (human spirit) จากพระวิญญาณบริสุทธิ ์(ซึง่ เป็ นการ
‚เกิดจากพระวิญญาณ‛) [ยอห์น 3:6 ซึง่ บังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็ นเนื้อหนัง และซึง่ บังเกิดจาก
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พระวิญญาณก็คอื วิญญาณ (วิญญาณมนุ ษย์)]3 จากนัน้ พระเจ้าพระบิดาจึงทรงประทานชีวติ นิ
รันดร์เข้ามายังวิญญาณมนุ ษย์ทถ่ี ูกสร้างขึน้ มาใหม่ของผูเ้ ชื่อ ถ้าชีวติ มนุ ษย์ได้บงั เกิดขึน้ จริงๆ
แล้วตัง้ แต่ในครรภ์ พระเยซูคริสต์กค็ วรจะใช้คาอุปมาเปรียบเทียบว่า ‚ผูน้ นั ้ ต้องปฏิสนธิใน
ครรภ์มารดาอีกครัง้ ‛ (จึงจะได้เข้าสูอ่ าณาจักรของพระเจ้า) แต่พระองค์มไิ ด้ทรงกล่าวเช่นนัน้

ล์รพิ สจู นก ว่์พรภรยซู้ริ สากทรอรป็ นพรภรมสสิ ย์หก
(Identifying the Messiah)
มัทธิ ว1:22-23 : ทัอ้ นน้ รลิ ามึน้ รพื่งจภให้ส์แ รร็จา์มพรภวจนภมงองอ้กพรภผูร้ ป็ นรจ้์ซึ่อ
ารัสไว้โายผูร้ ผยพรภวจนภ [อิสยาห์] ว่์ `าูรถิ า หญิ อพรหมจ์รน้นหนึ่ อจภาัอ้ ้รรภก [ตาม
ตัวอักษรในภาษากรีกต้นฉบับแปลว่า ‚เธอจะมีในมดลูก / She will have in the womb‛] กภ
จภ้กงาบุารช์ย้นหนึ่ อ กภรม์ [ผูเ้ ชื่อชาวยิว] จภรรนยลน์มมงอท่์นว่์ งิ มม์นูรงก
ซึ่อ ปกว่์ ‘พรภรจ้์ทรองยู่ลบั รร์' [God with us]
ชาวยิวได้รบั หลายๆวิธที จ่ี ะพิสจู น์ระบุถงึ พระเมสสิยาห์ ในตอนนี้ได้มี 2 วิธที เ่ี ข้ากับเรื่องการ
พิสจู น์ถงึ ความเป็ นพระเมสสิยาห์ของพระเยซูคริสต์ดงั นี้คอื พระองค์จะทรงสืบเชือ้ สายมาจาก
พระราชวงศ์ของกษัตริยด์ าวิด และพระองค์จะเสด็จมายังโลกนี้โดยการผ่านการตัง้ ครรภ์และ
การทรงกาเนิดจากหญิงพรหมจารี ถึงแม้วา่ กษัตริยด์ าวิดและบัทเชบามีราชโอรส (บุตรชาย)
4 คน แต่มเี พียง 2 เชือ้ สายทีย่ งั คงอยู่ โดยโยเซฟได้สบื เชือ้ สายมาทางโซโลมอนและมารียไ์ ด้
สืบเชือ้ สายมาทางนาธัน ดังนัน้ การสมรสของมารียก์ บั โยเซฟทาให้เชือ้ สายของดาวิดได้มา
เชื่อมโยงกัน หลังจากเป็ นเวลานับ 1000ปี ชาวยิวควรตระหนักว่าการแต่งงานภายในของ
ราชวงศ์น้ีเป็ นไปตามทีผ่ เู้ ผยพระวจนะได้เผยถึงการบังเกิดของพระเมสสิยาห์

3 พระเจ้าพระวิญญาณทรงประทาน ‚วิญญาณมนุษย์‛ (human spirit) ให้กบั เฉพาะผูเ้ ชื่อ ณ ขณะเวลารอด ผูไ้ ม่เชื่อทุก
คนมีเพียงร่างกายและจิตใจเท่านัน้ ไม่มวี ญ
ิ ญาณ (มนุษย์) เพราะผูไ้ ม่เชื่อไม่อยากมีความสัมพันธ์กบั พระเจ้า
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งิ สย์หกไา้รผยพรภวจนภว่์ล์ราัอ้ ้รรภกจ์ลหญิ อพรหมจ์รนจภรป็ นหม์ยสแ์้ัญ
อิสยาห์ 7:14 : รพร์ภฉภนัน้ งอ้กพรภผูร้ ป็ นรจ้์จภปรภท์นหม์ยสแ์้ัญรงอ าูรถิ า หญิ อ
พรหมจ์รน้นหนึ่ อจภาัอ้ ้รรภก กภ้กงาบุารช์ย้นหนึ่ อ กภรธง [มารียจ์ ะได้ตระหนัก
รูว้ า่ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นทัง้ ‚พระเจ้า-มนุ ษย์‛ (God-Man) ผ่านการทีท่ ตู สวรรค์กาเบรียลได้
บอกกับมารียใ์ น ลูกา 1:35 และมารียจ์ ะเป็ นคนแรกทีใ่ ช้คาว่า ‚อิมมานูเอล‛] จภรรนยลน์มมงอ
ท่์นว่์ งิ มม์นูรงก[พระเจ้าทรงอยูก่ บั เรา – God is with us]
ความหมายเบือ้ งต้นของคาภาษาฮีบรู  עלמה/ alma /อัลมา คือ ‚พรหมจารี‛ (virgin) หรือ
‚บริสุทธิ‛์ แต่อกี ความหมายหนึ่งได้แปลว่า ‚หญิงสาว‛ (young woman) ในตอนนี้เป็ นทีแ่ น่ชดั
ว่าผูเ้ ขียนพระคัมภีรต์ งั ้ ใจทีจ่ ะใช้ความหมายแรกของคานี้คอื ‚พรหมจารี‛ หรือ ‚บริสุทธิ‛์
เพราะว่ามันไม่ใช่เป็ นการอัศจรรย์ท่ี ‚หญิงสาว‛ จะตัง้ ครรภ์ นอกจากนัน้ เมื่อมัทธิว ได้แปล
ข้อนี้มาเป็ นภาษากรีก มัทธิวได้ใช้คาว่า παρθενος / parthenos / พาร์ธนี อส ซึง่ หมายความ
ว่า ‚พรหมจารี‛ หรือ ‚บริสุทธิ ์‛ เท่านัน้
เมื่อพิจารณาถึงคาว่า ‚อิมมานูเอล‛ ‚อิม‛ หมายถึง ‚กับ‛, ‚มา‛ ไม่มคี วามหมายแต่ใส่เพิม่ เพือ่
ความไพเราะของการออกเสียง, ‚นู‛ หมายถึง ‚เรา‛, และ ‚เอล‛ หมายถึง ‚พระเจ้า‛ ซึง่ ใน
ยุคสมัยอิสราเอลความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยูเ่ หนือหีบพระสัญญาเหนือ
ระหว่างเครูบจนกระทังหี
่ บพันธสัญญาถูกทาลายลง (อพยพ 25:21-25) ส่วนในยุคคริสตจักร
พระเยซูคริสต์ทรงสถิตในร่างกายของผูเ้ ชื่อทุกคน (โคโลสี 1:27) แต่อย่างไรก็ตาม ระหว่าง
ช่วง 33 ปีทพ่ี ระเยซูคริสต์ทรงอยูบ่ นโลก พระองค์ทรงสถิตอยูท่ า่ มกลางผูค้ น ‚พระวาทะ [พระ
นามของพระบุตรของพระเจ้า] ได้ทรงสภาพของเนื้อหนัง และทรงอยู่ [tabernacle-ตัง้
พลับพลา] ท่ามกลางเรา‛ (ยอห์น 1:14)
มัทธิ ว 1:24 : ้รัน้ โยรซฟาื่นมึน้ ล็ลรภทแ์า์ม้แ์ซึ่อทูาสวรร้กมงองอ้กพรภผูร้ ป็ นรจ้์สัอ่
รม์นัน้ ้ืงไา้รบั ม์รนยมก ์รป็ นภรรย์ [ประกอบพิธแี ต่งงานทีบ่ า้ นภรรยาของเขา]
ก่อนทีพ่ ระคัมภีรจ์ ะถูกบันทึกครบสมบูรณ์ พระเจ้าได้ทรงสื่อสารพระวจนะของพระองค์ผา่ น
วิธกี ารทีพ่ เิ ศษผิดจากธรรมดา ในสมัยพระคัมภีรเ์ ดิม พระบุตรของพระเจ้าทรงสื่อสารพระ
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วจนะของพระองค์โดยการทรงปรากฏในวิธที แ่ี ตกต่างกันไป ซึง่ เราเรียกการนี้วา่ ‚การทรง
ปรากฏ‛ (theophanies) คาภาษากรีก ‚theos / เธโอส‛ แปลว่า ‚พระเจ้า‛ และคาว่า ‚ฟาเน‛
(phan-e) แปลว่า ‚การปรากฏ‛ ในการทรงปรากฏ พระเจ้าพระบุตร (พระเจ้าพระภาคเดียวที่
ทรงปรากฎให้มนุ ษย์เห็น) พระเจ้าพระบุตรทรงปรากฏเป็ นมนุ ษย์ (ปฐมกาล 18:1-33) , ทรง
ปรากฏเป็ นปรากฏการณ์อศั จรรย์ในธรรมชาติ (อพยพ 3:2) , และในฐานะเป็ น ‚ทูตสวรรค์ของ
พระเยโฮวาห์‛ (the Angel of Jehovah เช่น ปฐมกาล 16:7-13 , กันดารวิถี 22: 22-35) ก่อนที่
พระคัมภีรจ์ ะถูกเขียนขึน้ พระเจ้าได้ทรงสื่อสารพระคาของพระองค์ผา่ นทูตสวรรค์ดว้ ยเช่นกัน
(ปฐมกาล 19;1-22 , ลูกา 1:13-20 , กิจการ 7:53) , ผ่านความฝนั (ปฐมกาล 37:5-10) , ผ่าน
การเห็นภาพนิมติ (visions / ดาเนียล 2:19 , กิจการ 16: 9 , 10) และผ่านภวังค์ (trances /
กิจการ 11; 5-10) วิธกี ารสื่อสารพระวจนะ (ตอนทีพ่ ระคัมภีรย์ งั ไม่ได้ถูกเขียนขึน้ มา)อาจจะ
เป็ นวิธพี เิ ศษผิดธรรมดาแต่กจ็ าเป็ นเพราะยังไม่มพี ระคัมภีรท์ ถ่ี ูกบันทึกครบสมบูรณ์แล้ว เช่น
ทีม่ ใี นปจั จุบนั

บทสรุป
Conclusion
เมื่อถึงวันทีก่ าหนดนัดหมายทีจ่ ะทาการประกอบพิธสี มรส โยเซฟได้เดินทางไปทีบ่ า้ นบิดา
มารดาของมารียเ์ พือ่ ประกอบพิธแี ต่งงาน แต่เราคงสรุปได้วา่ พวกเขาตัดสินใจทีจ่ ะไม่มกี าร
เฉลิมฉลองสมรสแบบใหญ่โต เนื่องจากมารียท์ อ้ งเริม่ ใหญ่แล้ว
มัทธิ ว 1:25 : า่โยรซฟมิ ไา้มนรพศสัมพันธกลบั รธงจนปรภสูาิบาุ รช์ยหัวปน ก้ว กภโย
รซฟรรนยลน์มมงอบุารนัน้ ว่์ รยซู [แปลว่า ผูช้ ว่ ยให้รอด / Savior]
มารียเ์ ป็ นหญิงพรหมจารีในขณะทีเ่ ธอตัง้ ครรภ์และยังคงพรหมจรรย์จนกระทังภายหลั
่
งจากที่
พระเยซูคริสต์ทรงกาเนิดแล้ว พระเจ้าทรงกระทาทุกสิง่ ด้วยความมีระเบียบแบบแผน เพราะว่า
ชีวติ ทางชีวภาพของพระเยซูคริสต์ซง่ึ ไม่ปนเปื้อนกับธรรมชาติบาปทีไ่ ด้ทรงจัดเตรียมให้กบั
ความเป็ นมนุ ษย์ของพระเยซูคริสต์นนั ้ สาคัญมาก และต้องให้ชดั เจนมากทีส่ ุดว่าการตัง้ ครรภ์
(ความเป็ นมนุ ษย์ของพระเยซูคริสต์) ของมารียไ์ ม่ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับสามีของเธอ โยเซฟ
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มิได้มคี วามสัมพันธ์ทางกายภาพ (ทางเพศ) กับมารียภ์ รรยาของเขาเลย จนกระทังหลั
่ งจาก
การทรงกาเนิดของพระเยซูคริสต์แล้ว
ในการสรุปบทนี้ เราควรจะบันทึกไว้วา่ ทัง้ การตัง้ ครรภ์ของมารียแ์ ละการทรงกาเนิดของ
พระเยซูคริสต์นนั ้ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ (unique) เพือ่ จะให้เป็ นการถูกต้องสาหรับพระเจ้าใน
การทรงจัดเตรียมความรอดให้แก่เรา.
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