
หลกัคาํสอนเรือ่ง

การเป็นบตุรบญุธรรม
(The Doctrine of Adoption)

คาํจาํกดัความจากการศึกษาชนชัน้สงูสมยัโรมโบราณ

1. ความหมายของการรบับุตรบุญธรรมทีเ่ราไดพ้บในพระคมัภรี์ (เชน่ รม. 8:15; กท. 4:5; อฟ.

1:5) มฐีานบนรปูแบบการรบับุตรบญุธรรมของวฒันธรรมโรมโบราณ ซึง่ไมเ่หมอืนระบบการรบั

บุตรบญุธรรมในปัจจบุนั

2. การทีพ่ระเจา้ทรงรบัผูเ้ชือ่มาเป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์ สาํแดงถงึการทีพ่ระเจา้ทรง

ยอมรบัเราในฐานะเป็นบุตรของพระองคผ์า่นตาํแหน่งทีเ่รา “อยูใ่นพระครสิต”์ (เชน่ กท. 3:26;

รม. 8:1; 12:5) และการที่ “พระครสิตท์รงอยูใ่นเรา” (2 คร. 13:5; คล. 1:27;)

3. คาํ adoptia (อ-ดอบ-เทยี) ในภาษาลาตนิ เป็นคาํศพัทท์ีต่รงกบัคาํกรกีวา่ υἱοθεσια (วโีอ-เธ-

ซ-ีอา) เป็นคาํประสมจากคาํว่า υι ̔ος (ว-ีออส แปลวา่ “บุตรชาย”) และคาํว่า τιθημι (ท-ิเธ-มี

แปลวา่ “แต่งตัง้” หรอื “ตัง้ไว”้)

4. ผูเ้ชือ่ทกุคนในยคุครสิตจกัรกลายเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจา้ ณ เวลารอด ซึง่บอกถงึ

ตาํแหน่งนิรนัดรใ์นพระครสิต์ (เป็นการรบัรองความรอดนิรนัดรอ์กีประการหน่ึง) การทีเ่ราเป็น

บุตรของพระเจา้ทาํใหเ้รามเีป้าหมายทีช่ดัเจนในชวีติ (Personal Sense of Destiny) และมคีวาม

รบัผดิชอบสงูในการรบัใชพ้ระเจา้ดว้ย

5. คาํวา่ วโีอ-เธ-ซ-ีอา หมายถงึการแต่งตัง้ผูช้ายคนหน่ึง ซึง่มกัจะเป็นเดก็ชายทีอ่ายคุรบ 14 ปี

(ซึง่สมยันัน้ถอืวา่เป็นผูใ้หญ่แลว้) ใหเ้ป็นบุตรตามกฎหมาย หวัหน้าตระกลูจงึไดเ้ลอืกผูร้บัสบื

ทอดมรดก (ทายาท / heir) ทีม่คีณุภาพ เพราะฉะนัน้ การเป็นบุตรของคนชัน้สงูโดยกาํเนิดไมไ่ด้

รบัรองวา่จะเป็นทายาทของตระกลู หรอืจะรบักองมรดกโดยอตัโนมตัิ คนชัน้สงูทีม่ปัีญญาจะ

เลอืกคนซึง่เขาเหน็วา่สมควรทีจ่ะรบัตาํแหน่งนี้ ดว้ยเหตุน้ีแลว้ การรบัลกูของตน (บุตรโดย

กาํเนิด) ใหเ้ป็นทายาทตามกฎหมาย เป็นเกยีรตอิยา่งสงูสดุทีบ่ดิาจะสามารถใหแ้ก่ลกูของตน

6. ระบบการรบับุตรบุญธรรมไดย้อมรบัถงึความจรงิว่าในสงัคมมนุษยจ์ะตอ้งมบีางคนซึง่

เหนือกวา่คนอืน่ [เรยีกว่า recognition of superior individuals ซึง่ตรงขา้มกบัความเชือ่ในระบบ

สงัคมแบบ equality and collectivism ซึง่ตอ้งการเปลีย่นสงัคมจนกระทัง่ทกุคนไดเ้สมอภาคกนั



(เชน่ ลทัธมิาคซ์ ระบบสงัคมนิยม คอมมวินิสทเ์ป็นตน้)] ดงันัน้ การรบับุตรบญุธรรมเป็น

วธิกีารรกัษาเสถยีรภาพ ความเขม้แขง็ และความเจรญิทัง้ในตระกลูและในสงัคมโรมนั เป็น

ปัจจยัหนึ่งทีท่าํใหโ้รม (ทัง้ในฐานะเป็นสาธารณรฐัและจกัรวรรด)ิ คงความเป็นประเทศ

มหาอาํนาจนานเกอืบ 1,000ปี (จากปีที่ 509 ก่อน ค.ศ. – 476 ค.ศ.)

พิธีการรบับตุรบญุธรรม

7. ในพธิกีารรบับุตรบุญธรรม ทกุคนในครอบครวัจะรวมตวักนั รวมถงึบุตรชายทีจ่ะไมไ่ดเ้ป็น

ทายาท บนโต๊ะพธิมีเีสือ้คลุมสขีาว (เรยีกว่า โทกา วริลิสั (toga virilus – toga of manhood)

และแหวนตราของตระกลู บดิาจะเรยีกบุตรบุญธรรมโดยใชช้ือ่และนามสกุลใหม่ และประกาศว่า

“นี่คอืทายาทของเรา” จากนัน้กจ็ะสวมเสือ้คลุมสขีาวให้ แลว้สวมใสแ่หวนตราทีน้ิ่ว เป็นการ

รบัรองถงึการเป็นบุตรและทายาทตามกฎหมาย

8. การศกึษาประวตัศิาสตรเ์กีย่วกบัการรบับุตรบุญธรรมสมยัโรมโบราณใหเ้ราเขา้ใจวา่การรบั

เลอืกใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมของคนชัน้สงูเป็นเรือ่งทีพ่เิศษมาก เพราะฉะนัน้ เมือ่ครสิเตยีนในสมยั

นัน้ไดเ้รยีนรูว้า่พระเจา้ทรงรบัเขาเป็นบุตรบุญธรรม เขาจงึเขา้ใจดว่ีาเขาไดร้บัสทิธพิเิศษซึง่

เปรยีบไมไ่ด้ อกีอยา่งหนึ่งทีน่่าเหลอืเชือ่สาํหรบัผูเ้ชือ่กค็อื ทัง้ผูช้ายและผูห้ญงิไดถ้กูรบัมาเป็น

บุตรบญุธรรมของพระเจา้ เพราะวา่ตามกฎหมายและวฒันธรรมโรมนัน้มแีต่ผูช้ายทีจ่ะถกูรบัมา

เป็นบุตรบญุธรรม

“จะไมเ่ป็นยวิหรอืกรกี จะไมเ่ป็นทาสหรอืไทย จะไมเ่ป็นชายหรอืหญงิ เพราะวา่ทา่นทัง้หลาย

เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัในพระเยซคูรสิต”์ (กท. 3:28)

การถกูรบัมาเป็นบุตรบุญธรรมเป็นสทิธพิเิศษทีพ่ระเจา้ทรงประทานใหแ้ก่ผูเ้ชือ่ทกุคนอยา่งไม่

ลาํเอยีง (equal privilege) และกเ็ลง็ถงึการทีพ่ระเจา้ทรงประทานโอกาสแก่ผูเ้ชือ่ทกุคนอยา่งไม่

ลาํเอยีงดว้ย (equal opportunity) ผูเ้ชือ่ทกุคนไดร้บั 40 สิง่ทีพ่ระเจา้ทรงประทาน ณ เวลารอด

(40 Absolutes) พระองคท์รงรกัลกูของพระองคเ์ทา่กนัทกุคน (ดว้ยความรกัสว่นตวั ความรกัอนั

ไมม่เีงือ่นไข และดว้ยความรกัทีไ่มส่ิน้สดุ) ดงันัน้ สิง่ทีจ่ะทาํใหผู้เ้ชือ่คนหนึ่งมชียัชนะ ทัง้ทีผู่เ้ชือ่

อกีคนไดแ้พ้ กค็อื ความคดิเสรใีนการตดัสนิใจ (volition) ของเขา

อาจารยเ์ปาโลไดใ้ชค้าํว่า υι ̔οθεσια (วโีอ-เธ-ซ-ีอา) ในพระธรรม อฟ. 1:5 เพือ่ใหผู้เ้ชือ่ไดเ้หน็วา่

พระเจา้ทรงเลอืกเราอยา่งเป็นสว่นตวั ใหเ้ป็นบุตรในราชวงคข์องพระองค์ คณุเป็นรชัทายาทของ

พระองคต์ามกฎหมายของศาลสงูสดุแหง่สวรรค์



“ในความรกั [จากขอ้ที่ 4 ซึง่ผูแ้ปลพระคมัภรีแ์บ่งขอ้ไมถ่กู] พระองคท์รงกาํหนดเราไวก้่อน ให้

เป็นบุตรบญุธรรม (วโีอ-เธ-ซ-ีอา) โดยพระเยซคูรสิต์ ตามทีช่อบพระทยัพระองค”์ (อฟ. 1:5)

การทีเ่ราไดเ้ขา้สว่นในพระครสิต์ (in union with Christ) ทาํใหเ้ราเป็นรชัทายาทรว่มกบัพระองค์

เราเป็นผูท้ีจ่ะรบัมรดกดว้ยกนักบัพระองค์ โดยเฉพาะผูเ้ชือ่ทีผ่า่นการทดสอบในฐานะเป็นพยาน

“และถา้เราทัง้หลายเป็นบุตรแลว้ [ในภาษากรกีเขยีนเป็นประโยคเงือ่นไขขัน้ที่ 1 ทาํใหผู้อ่้าน

เขา้ใจวา่ “เราเป็นบุตรแลว้จรงิ”] เรากเ็ป็นทายาท คอืเป็นทายาทของพระเจา้ และเป็นทายาท

รว่มกบัพระครสิต์ และถา้หากวา่เราไดท้นทกุขท์รมานดว้ยกนักบัพระองคน์ัน้ [ผา่นบททดสอบ

ระดบัข ัน้สงูสดุ] เรากจ็ะไดม้สีว่นในสงา่ราศดีว้ยกนักบัพระองคด์ว้ย [ผูเ้ชือ่จะไดร้บัเกยีรตจิาก

การรบัรางวลันิรนัดร์ ซึง่กจ็ะถวายเกยีรตแิดพ่ระครสิตด์ว้ย]” (รม. 8:17)

การทีเ่ราไดก้ลายเป็นบุตรบญุธรรมของพระเจา้ไดเ้น้นทัง้สทิธอิาํนาจสงูสดุของพระเจา้ และ

เสรภีาพในการตดัสนิใจของมนุษย์ (จากหลกัการทีว่า่ “the sovereignty of God and the free-

will of man co-exist side by side throughout human history”) เพราะวา่ ถงึแมว้า่ชวีติของ

คณุก่อนทีค่ณุไดเ้ชือ่ในพระครสิตอ์าจเคยแย่ (เชน่ ความบกพรอ่งในวยัเดก็ สิง่แวดลอ้มที่

เลวรา้ย และความผดิพลาดมากมายของคณุ) ทกุสิง่เหลา่นัน้ถกูลบลา้งไปตอนทีค่ณุไดเ้ป็น

ลกูบุญธรรมของพระเจา้ (สดดุี 103:12) ดงันัน้ ชวีติก่อนทีเ่ราจะเชือ่จงึไมค่วรจะเป็นอุปสรรคใน

การเตบิโตฝ่ายวญิญาณ

อยา่งไรกต็าม ผูเ้ชือ่ทีไ่มส่นใจในพระเจา้และหลกัคาํสอนพระคมัภรี์ (negative volition

to God and Bible Doctrine) จะพลาดทีจ่ะเหน็ประโยชน์ของการเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจา้

การเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจา้หมายความว่า เรามคีวามรบัผดิชอบสงู ซึง่หมายความวา่เรามี

โอกาสทีจ่ะไดร้บัพระพรมากมายจากพระองคด์ว้ย พระเจา้ทรงมอบหมายหน้าที่ สทิธอิาํนาจ

และทรพัยากรฝ่ายวญิญาณมากมายแก่เรา (เชน่ การเป็นปโุรหติ การเป็นเอกอคัรราชทตู การ

เป็นผูร้บัใชพ้ระองคต์ามของประทานฝ่ายวญิญาณต่างๆ ) เราจงึควรเตบิโตขึน้ฝ่ายวญิญาณจน

เราดาํเนินชวีติทีส่มควรกบัสทิธพิเิศษเหล่าน้ี

การเป็นทายาทในราชวงศข์องพระเจา้มไีวเ้ฉพาะผูเ้ชือ่ในยคุครสิตจกัรเทา่นัน้ เพราะฉะนัน้

คาํวา่ “พธิกีาร” (protocol) และ “แผนพธิกีารของพระเจา้” (the protocol plan of God) ถกู

นํามาใชเ้ฉพาะยคุครสิตจกัรเทา่นัน้ นี่ต่างกบัยคุอสิราเอล ซึง่นกัศาสนศาสตรบ์างคนเรยีกวา่

“แผนพธิกีรรม” (แปลตรงจากคาํวา่ ritual plan of God) เพราะพธิกีรรมสมยันัน้ไดเ้ลง็ถงึพระ

ราชกจิของพระครสิต์ ผูเ้ชือ่ในยคุครสิตจกัรทกุคนจงึตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะคดิและปฏบิตัเิหมอืนคน

ชัน้สงู ตามคณุธรรม (เน้นความคดิ แรงจงูใจและ การตดัสนิใจภายในจติใจ) และพธิกีาร (ซึง่เน้น

การปฏบิตัซิึง่ทตูสวรรคแ์ละมนุษยไ์ดเ้หน็)



พระเยซคูรสิตท์รงเป็น agent of adoption คอืว่า เราไดก้ลายเป็นบุตรบุญธรรมของพระบดิา

ผา่นทางพระเยซคูรสิต์

“ แต่เมือ่ครบกาํหนดแลว้ พระเจา้ [พระบดิา] กท็รงใชพ้ระบุตรของพระองคม์าประสตูจิากสตรี

เพศ และทรงถอืกาํเนิดใตก้ฎบญัญตัิ [ไมใ่ช่ “พระราชบญัญตั”ิ ] เพือ่จะทรงไถ่คนเหล่านัน้ทีอ่ยูใ่ต้

กฎบญัญตัิ เพือ่ใหเ้ราไดร้บัฐานะเป็นบุตรบุญธรรม (วโีอ-เธ-ซ-ีอา)” (กท. 4:4-5)
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